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 ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

                                                 
 18 - 17القيامة:  -1
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 هداءاإل

 (آله)صلى اهلل عليه و لشموس ونور اهلل الساطع النيب االكرم حممدمشس ا ىلإ

 امري املؤمنني نفس رسول اهلل االمام علي )عليه السالم( ىلإ

 فاطمة الزهراء )عليها السالم( ىلإ

 (ماالطهار )عليهم السال واألئمةاحلسن واحلسني  ىلإ

 م(وصي ورسول االمام املهدى )عليه السال املوعوداليماني  ىلإ

 شهداء احلق على مر العصور إىل
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 ةــدمـاملق

ًالكريم  رسولهعلى  القرآننزل أ الذيالحمد هلل   
 
واستسقى من  الهدايةاراد ملن  نورا

ًاملعين الصافي 
 
ً موردا

 
وجعل فيه املحكم واملتشابه  ،شبهة وال عوج ذي نا عربيا ليسآقًر، وعلما

واله االطهار امليامين  ه محمدئااولي بذلك عند خاصة وائتمنه تأويله سبحانه ختص لنفسهوا

َزَل  :سماهم رب العزة الراسخين في العلم وقال عنهم في محكم كتابه الكريمالذين 
ْ
ن
َ
ِذي أ

َّ
ُهَو ال

َ
َ
ُر ُمت

َ
خ

ُ
اِب َوأ

َ
ِكت

ْ
مُّ ال

ُ
َماٌت ُهنَّ أ

َ
ُه آَياٌت ُمْحك

ْ
اَب ِمن

َ
ِكت

ْ
ْيَك ال

َ
 َما َعل

َ
ِبُعون

َّ
َيت

َ
 ف

ٌ
ْيغ وِبِهْم زَ

ُ
ل
ُ
ِذيَن ِفي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
اِبَهاٌت ف

َ
ش

 فَِ
َ
ون

ُ
اِسخ ُه َوالرَّ

َّ
 الل

َّ
ُه ِإَّل

َ
ِويل

ْ
أ
َ
ُم ت

َ
ِويِلِه َوَما َيْعل

ْ
أ
َ
اَء ت

َ
ِة َواْبِتغ

َ
ن
ْ
ِفت

ْ
اَء ال

َ
ُه اْبِتغ

ْ
اَبَه ِمن

َ
ش

َ
لٌّ ت

ُ
ا ِبِه ك

َّ
 آَمن

َ
ون

ُ
ول

ُ
ِم َيق

ْ
ِعل

ْ
ي ال

ِد َرب َِ
ْ
َباِبَِمْن ِعن

ْ
ل
َ ْ
و اْل

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ُر ِإَّل

َّ
ك

َّ
ا َوَما َيذ

َ
 ن

عليه  وجعل صاحب الكتاب النبي محمدا )صلى هللا (1)

 ،الخافقين نوره على ومد للعاملينذكرا ميسرا كتابا  القرآنواله وسلم( رحمة للعاملين وجعل 

 قال ،راالذين اذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهي رس ى قواعد الدين بعترته الطاهرينوا

ِهيًرا :تعالى
ْ
ط

َ
ْم ت

ُ
َرك ِ

ه 
َ
َبْيِت َوُيط

ْ
ْهَل ال

َ
ِْجَس أ

ُم الر 
ُ
ك

ْ
ِهَب َعن

ْ
ُه ِلُيذ

َّ
َما ُيِريُد الل

َّ
فجعلهم ترجمانا لوحيه  (2) ِإن

ونهم السائر للمعرفة وبد يه ملا يختلفون فيه ومنارا لعلمهللناس بعد نب القرآن  ومبينين

. فكانوا هم الدليل اليه سبحانه ليحتطب فاسهقع اين ي ال يعرفكحاطب ليل بال دليل 

وسار لحياضهم ليشرب من معينهم الصافي فمن اراد الحكمة جاء  وبأحكامهعارفين بكتاب هللا 

سبل املعصية والهالك وكان مورده نار جهنم تنكب بطريق الهدى والنور ومن خالف فقد 

اُه ِفي ِإَماٍم ُمِبيٍنَلى: قال تعاال الدين باهلل  فبهم تمام النعمة وكم والعياذ
َ
ْحَصْين

َ
ْيٍء أ

َ
لَّ ش 

ُ
  (3)َوك

تنكب سبيل  عنهم وطريق النجاة ومن حاد املعرفةفهم سبيل هللا بهم وبهم يختم فبدأ 

ً. قرن طاعتهم  بطاعة نبيهم الكريم فلذلك  الضاللة

ًة األمتركتهم  الرحمةنبي وبعد استشهاد 
 
من نصبه غير وأمام غير طريقهم  واتخذت طريقا

وظنونهم وملا تبين فادح الخطر عليهم من امة بأهوائهم  القرآن جعلوا تفسير  وبذلك ،هللا لهم

 من النبي سمحت لهم وردت  كثيرة هناك قراءات ن بانآالم برروا تفسيرهم املتناقض للقًراالس

وا أمية وبنمن اصحاب السقيفة  ويبرروا للحكومات الظاملة ،لهم ًويحل كما القرآن  يقرؤواأن 

ويخضعوا رقاب الناس لهم  ،همحملصال الحديث العباس الذين سخروا الدين ورواةوبنوا 

به وسار على نهجهم الطغاة من  حكام السقيفة االوائلبدأ الذي لتمرير املخطط الشيطاني 

                                                 
 .7ال عمران:  -1
 33االحزاب:  -2
 .12يس:  -3
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ظلمه وجوره وبذلك حاربوا  علىتعينه  القرآنبخاصة كل طاغية منهم له قراءة  وأصبحبعدهم 

القراءات  ن بعين الريبة والشك لتعددآتنظر للقًر لإلسالم املخالفةسوله وجعلوا االمم هللا وًر

قول رسول هللا )صلى هللا عليه واله( فصدق بذلك  ،الثابتةن والسنة آوالتفسير املناقض للقًر

  ولربما سائل يسأل اين املخرج من هذا كله (1)(بالقذةلتتبعن اليهود حذوا النعل بالنعل والقذة )

ن الكريم كما انزلها هللا آوالصحيحة للقًر ةالقراءة الحقان  ل محمد االطهاًرآفنقول له عند 

نفسه او من نصبهم خلفاء من بعده  وهم امير  اإللهية الرسالةهي من مختصات صاحب  تعالى

)عليهم السالم( الذين ذكرهم رسول هللا في وصيته األمة  وأوالده)عليه السالم(  علياملؤمنين 

ا  : قال من محكم كتابه وقال عز  م هم من خاطبهم الجليل فيهألن، ليلة وفاته قدسةامل
َّ
ِإن

َ
َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل

َّ
َر َوِإن

ْ
ك ِ

 
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ

َ
ْحُن ن

َ
 ن

(2) .ً

رَِ :ىوكما قال تعال
ْ
ك ِ

 
ْهَل الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ْيِهْم ف

َ
وِحي ِإل

ُ
 ن

ً
 ِرَجاَّل

َّ
ْبِلَك ِإَّل

َ
ا ِمْن ق

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
  َوَما أ

َ
ْم َّل

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ِإن

َ
َ
ُمون

َ
ْعل

َ
فقد ورد تفسيرها عن االمام جعفر الصادق )عليه السالم( في تفسير البرهان انه  ، (3)ت

قال رسول ) :قال َّل تعلموَنفسئلوا اهل الذكر ان كنتم وجل  عليه السالم قال في قول هللا عز

وانه لذكر  :وقوله عز وجل (4)اهل الذكر( ،اَّلئمة )عليهم السالم( ،)صلى هللا عليه واله( الذكر اناهللا 

ولقومك وسوف تسئلوَن
 .(6)(املسؤولوَنونحن ، نحن قومه): جعفر ) عليه السالم( قال ابًو (5) 

 القرآنببرأيه مخلوق ويدلي  يتجرأمحمد االطهار كيف آلل اذن فبعد هذا البيان الشافي 

 والبرهانعليه ان يقدم الدليل  وإاًل ههوا وما يوافقكما يحلوا له  القرآنمن عنده ويضع قراءة 

ًتابة هذا البحث لألمور التالية:التي دعتني الى  ك أما األسباب .ما نقوًلخالف 

ًلكونه  القرآنلقراءات الخاصة باخترت موضوع ا .1
 
ً موضوعا

 
في  ور رئيس يوله د مفصليا

ًإأثبات  ً.()عليه السالم الحسن أحمدالسيد ل محمد هو آالقائم من  ن 

ة اءتناولوا موضوع القراءات ولكتهم لم يبينوا اين هي القًر باحثينثير من الهناك الك .2

 بسبب عدم حضور أهله ومجيء وقته.الحقة 

او ته اءوقًر القرآن كان املوضوع يخص  سواء تركت نهج ال محمد االطهار اكثر الناس .3

 حتى تفسيره.

                                                 
 .340ص  5حمد: جأ ، مسند303ص 1تفسير العياشي: ج -1
 .9الحجر:  -2

 .43النحل:  3-
 .473ص  :االصول كفاية  4-
 .44الزخرف:  5-
 .472ص  :االصول كفاية  6-
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 وحسب التنزيل القرآنب ةالخاص القراءات وتبيانه لبعض ل محمدآ القائم من لظهوًر .4

ان بين لهم ان القراءة الحقة عند اهل البيت  اإلسالم التي تدعي ع لهذه األمةكان من الناف

ً)عليهم السالم( لعلهم يرجعون الى رشدهم ويتبعون من أمر هللا ونبيه بطاعتهم.

ً:ةاملواضيع التاليا خطة البحث تضمنت م ًأ

ًإ املقدمة وقد تناولت فيها .1 ل محمد االطهار لكونهم آن هي عند آًرللق القراءة الحقة ن 

 راءةوتعريف الق (لهآصلى هللا عليه ًو)هم من اختصهم هللا وجعلهم خلفاء لنبيه الكريم محمد 

 .نواع القراءاتأهي  لغة وما

 :ييل البحث  كان من اربعة فصول وكما .2

 .ةعن الشيعة والسن القرآنلى جمع نظرة عامة ع تضمن :االوًل الفصل

 ألختالف بينهم.اوأوجه  ةهل السنأعن القراءات عند  كان :الثاني الفصل

 (.قراءة اهل البيت )عليهم السالم :ثالفصل الثال

 .رال محمد االطهآ ءةقرا هي للقرآن القراءة الصحيحةتضمن  :الرابع الفصل

ً وضمنت :الخاتمة
 
 مواضيع.ورد في مجمل البحث من  ملا مختصرا

ً

ًوالحمد هلل رب العاملين

ًوصلى هللا 
 
ًعلى محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 :السنةهل أ   

وكان  لقرآن ايجمع مات ولم  له(آن النبي )صلى هللا عليه ًوإ) البارًيورد في كتاب فتح   

بل كان ، (1)جمع في ش يء( القرآنقبض النبي ولم يكن رواية زيد بن ثابت ) حسب مشتتا

ًًومحفوظا في صدور املسلمين 
 
وهذا ينتج  واأللواح، وجريد النخل واألكتافعلى الرقاع  مكتوبا

ًما يعاني  القرآنيقوم بجمع  الذي ان عنه 
 
ً يعاني والبد ان يكون بطال

 
في نظرهم  مغوارا

رسول  لخالفة الشرعية الصبغةان يكون هو قائد االمة بدون منازع وتضفى عليه  يستحقًو

ًأعارض رواياتهم االخرى التي تقول وهذا ي له(آهللا )صلى هللا عليه ًو  جمع على عهد القرآن ن 

ً.له(آرسول هللا )صلى هللا عليه ًو

ًوكما يلي: 

 (2) (وابي ومعاذ بن جبلوأبوه بت ن ثاهم )زيد ابالقرآن  واان من جمع البخارًيفي صحيح 

ًكما ورد عن انس ابن مالك.

ً.(3)بدل ابي بن كعب األربعةرابع  ان ابي الدرداء  في نص اخر البخارًيذكر 

بسند  يواخرج النسائ (4)وغيره ان عبد هللا ابن مسعود السارًيفي ارشاد ي ذكر القسطالن

لنبي )صلى هللا فبلغ ا،ه كل ليلةبفقرأت  القرآن)جمعت  :قال عن عبد هللا بن عمر صحيح

ً.(5)في شهر( أقرأه :عليه واله(  فقال

نت عبد هللا ب عن ام ورقه) :قال القرآن حنبل ان صحابيه جمعت  وفي مسند احمد بن

وجاء في املعجم الكبير  ،الشهيدة( يزورها ويسميها بن الحارث األنصاري. وكان رسول هللا

صلى هللا )بن الحارث االنصاري وكان رسول هللا عبد هللا  براني )عن ام ورقة بنتلسليمان الط

ً.( 6)(القرآن يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت( وسلمعليه 

ًوالصحيح:

ً.القرآنحول جمع السنة هل أواضح عند م وجود دليل عد هو

                                                 
 .627ص  1فتح الباري: ج 1-
  .229ص 4صحيح البخاري: ج 2-
  .103ص 6نفسه: ج 3-
 .138ص  6ارشاد الساري: ج -4

 .195ص 1ن: جآقرعلوم ال 5-
 .405ص  6مسند احمد: ج 6-
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 اتفاقعدم وجود في وبوضوح جلية ويالحظ املتتبع لكتبهم بان االختالفات واالضطرابات  

ً:في اآلتيكما  القرآنحول جمع عندهم 

في  القرآن  نؤلف رسول هللا كنا عند :ثابت بنقال زيد ) :حنبل ففي مسند احمد بن. 1

ً.(1)الرقاع(

القرآن  سوًىامر بعدم كتابة ش يء  عليه واله(صلى هللا . ورد في صحيح مسلم بان النبي )2

َع َّل تكتبوا) (:صلى هللا عليه واله)ل رسول هللا قا ،
ً
 نالقرآغير  ومن كتب عني القرآن سوى  ني شيئا

ً.(2)(فليمحه

الحارث بن  )وقال االمام ابو عبد هللا للزركش ي القرآنالبرهان في علوم وورد في كتاب  .3

( محدثة فانه )صلى هللا عليه واله ليست القرآنكتابة اسد املحاسبي في كتاب فهم السنن )

 ابي ابن كعب وأماوقال ) والعسب( واألكتافي الرقاع ف متفرقاكان  ولكنهبكتابته كان يأمر 

 قال: متظاهرة والداللة عليه القرآنجمعوا  شكفبغير  ومعاذ بن جبل وعبد هللا بن مسعود

ً.يعني في كتاب (3)(القرآنكما ضبط  ضبطهافي كتاب اذ لم يكن  ولهذا لم يجمعوا السنن

ً :والسؤال 

 القرآن ن أب له(آصلى هللا عليه ًو) ول هللاعن رس الروايات تنقل ان هل من املعقوًل

 الطاهرةمن بعده للعترة  وأوص ى (الصالة والسالم عليه) به مرتبط وقراءته وتأويلهوحفظه 

ً. حسبنا كتاب هللاالشهيرة وقولة عمر بحديث الثقلين الصحيح السند عند الفريقين 

ًأتريدون ان تثبتوا  مثل  ان له(آلى هللا عليه ًورسول هللا )ص لم يجمع على عهد القرآن  ن 

ً يفسد مقولتكم هذا القوًل كتب في زمن النبي )صلى هللا  الذي  القرآنع بكر قد جم أبا إن 

نؤلف زيد بن ثابت )كنا عند رسول هللا  بةفي القراطيس والكتب ولم يعتمد كتا (عليه واله

ًإ ،جديدمن  القرآنجمع  بتكليففي الرقاع( ويحمله  القرآن  لدى ط العشوائي هذا التخب ن 

لى دليل قطعي ثابت  إالقرآن وعدم الركون حول قضية جمع  آرائهمواختالف السنة اهل 

بي طالب )عليه أوهو االمام علي ابن  كان في زمانهم الذي سببه البعد عن االمام الحق

من نظام للملة وأمان والدين وهو  الشريعةحدود  لحفظالحجة املنصب من هللا  ،السالم(

ً:التاليةوبشكل واضح في اقوالهم بين  وهذا االمًر الفرقة

                                                 
 .285ص  5مسند أحمد: ج 1-
 .229ص  8صحيح مسلم: ج -2

 .238ص  1ن: جآالبرهان في علوم القر 3-
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ً القرآن  د كانوقعن ابن حجر العسقالني ) البارًيورد في فتح 

 
صلى هللا في عهده )  مكتوبا

ً .(1) (وال مرتب السوًرله( لكن غير مجموع في موضع واحد آعليه ًو

ًأب ،له(آصلى هللا عليه ًومن قبل النبي ) القرآندم كتابة لع تبريرهم  لم تتوسع الدولة ن 

 نأًل ؛الكتابة من كثًرأهو الحفظ  عليه ه( واملعوًللآًو )صلى هللا عليه في زمانه مأمونةوالفتنة 

على يخاف فال  كبيرةمطلع على كل صغيرة ًوله( آ)صلى هللا عليه ًو والنبي، متيسرة غير دواتهاأ

ًمن الضياع.  القرآن

ًإ ولو جمع في  النزولعلى حسب  آلياتواولم يكن ترتيب السور  ةسن 27نزل في  القرآن ن 

ً.آيةو أان عرضة للتغير  كلما نزلت سورة لككتاب واحد 

ًإ ًوكما مبين فيما يلي: ،القرآنحول من جمع واضح في كتبهم السنة راء اهل أاختالف  ن 

ً
 
ًإمرة يزعمون  :أوال حيث  القرآنن يجمعا أثابت بن وزيد  جمعه وقد امر عمر بكرأبو  ن 

أرسل إلي   : )أن زيد بن ثابت األنصاري وكان ممن يكتب الوحي قال:ح البخارًيورد ذلك في صحي

قد استحر  أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل

 القرآن من  يوم اليمامة بالناس واني أخش ى أن يستحر القتل بالقراء في املواطن فيذهب كثير

 لم يفعله  كيف أفعل. قال أبو بكر قلت لعمر: القرآنع وأني ألرى أن تجمإال أن تجمعوه، 
 
شيئا

لذلك صدري  هللاشرح  يراجعني فيه حتىخير، فلم يزل عمر  وهللا؟ فقال عمر: هو  هللارسول 

يتكلم، فقال أبو بكر: إنك رجل  ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس ال

لو كلفني  هللافاجمعه. فو  القرآن فتتبع  هللا كنت تكتب الوحي لرسوًل شاب عاقل وال نتهمك

، قلت: كيف تفعالن القرآن به من جمع  نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني

 لم يفعله النبي ؟ فقال أبو بكر: هو 
 
صدري  هللاخير، فلم أزل أراجعه حتى شرح  وهللاشيئا

واألكتاف أجمعه من الرقاع  القرآن فتتبعت  فقمت ر وعمر،له صدر أبي بك هللاللذي شرح 

التوبة آيتين مع خزيمة األنصاري لم أجدهما  سورة والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من

سورة براءة، قال: فكانت الصحف عند أبي  مع أحد لقد جاءكم رسول من أنفسكم خاتمة

ً(2).تعالى، ثم عند حفصة بنت عمر( هللاتوفاه  تعالى، ثم عند عمر حتى هللابكر حتى توفاه 

                                                 
 .10ص  9فتح الباري: ج 1-
 .98ص  6صحيح البخاري: ج -2
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ً
 
بنفسه،  القرآنبجمع زي أن  أبا بكر هو من قام جاء في كتاب امتاع االسماع للمقري :ثانيا

ًثابت هو النظر في الصحف التي قام أبو بكر بجمعها. وكان دور زيد بن

ر بك سالم وخارجة، أن أبا قال املقريزي: )وذكر ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب، عن

في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك، فأبى  القرآن الصديق كان قد جمع 

ً.(1)عليه حتى استعان عليه بعمر بن الخطاب ففعل ..(

ً.وبصورة مباشرة بكًرأبا للقران  الجامعهذا يكون  وبمقتض ى كالمهم

ًثالث
 
عنهم )حيث قال جاء  الذييخالف كل  الطبقات البن سعد عن ابن سيرين في كتاب :ا

ً.(2)(لقرآناولم يجمع مات  بكًرأبًوان 

ً
 
بو بكر أالقرآن( هو )وهي قضية جمع  الفكرةاقترح هذه  الذي ومرة يقولون ان  :رابعا

استحر القتل بالقراء ) :قال انهعروة في فتح الباري عن هشام ابن  ذكًر ما وليس عمر وهذا

لخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا على باب لعمر بن ا أن يضيع، فقال القرآنفرق أبو بكر على 

ً.(3) فاكتباه( هللامن كتاب  القرآن من  املسجد فمن جاءكم بشاهدين على ش يء

عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: )ملا قتل أهل اليمامة أمر  وقد ورد في كتاب كنز العمال 

د فال يأتينكما بن الخطاب وزيد بن ثابت فقال: اجلسا على باب املسج أبو بكر الصديق عمر

تنكرانه يشهد عليه رجالن إال أثبتماه، وذلك ألنه قتل باليمامة ناس من  القرآن أحد بش يء من

ً.(4) (القرآنقد جمعوا  هللارسول  أصحاب

ً
 
ما بالنسبة لعمر ابن الخطاب فقد ورد عندهم االختالف حول عمر هو من جمع أ :خامسا

ً القرآن
 
ً:تي. كما مبين في األذلكنفى خر منهم اثبت ذلك والبعض اآًل قسما

قال اخبرنا حماد ابن زيد   :اخبرنا عارم ابن الفضلورد في كتاب الطبقات البن سعد ) .1

ً.(5)(القرآنن قال قتل عمر ولم يجمع ابن سيري عن محمد عن ايوب وهشام

وعلي توفي ابو بكر وعمر  الشعبي يقوًلعن ي كتاب امتاع االسماع للمقريزي )ورد ف .2

ً.(6) وقال لم يختمه احد من الخلفاء غير عثمان( القرآن ولم يجمع هللا  مهمرح

                                                 
 .247ص  4امتاع االسماع: ج -1
  .210ص 3الطبقات البن سعد: ج -2
 .12ص  9فتح الباري: ج -3

 .574ص  2كنز العمال: ج 4-
 .294ص  3الطبقات البن سعد: ج 5-
 .288ص  4امتاع االسماع: ج 6-
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ملا جمع عمر بن )روى أبو إسحاق، عن بعض أصحابه، قال: ) في كنز العمال بينما .3

؟ قيل: سعيد ابن العاص. فقال: من أكتب الناس ؟ من أعرب الناس املصحف سأل: الخطاب

 قال: فليمل سعيد ًو فقيل: زيد بن ثابت.
 
ليكتب زيد، فكتبوا مصاحف أربعة، فأنفذ مصحفا

ً.(1)(الكوفةمنها إلى 

ً
 
ًن عثمان أب)ن شبه باًل املنورة املدينةتاريخ  وورد في كتاب :سادسا

 
في  القرآنمن جمع  أوال

ً.(2)(كل غداةيقرأ ن أمر بأوتم وضعه باملسجد ًومصحف 

ً هل هذه الروايات تنتج سؤال:
 
ً قرآنا

 
ً  ؟ متواترا

 الخالدة املعجزةوهو  القرآنيجعل  القرآنبجمع  معصومينغير  اشخاص ن قيامإ الجواب:

فقسم كتب وقسم امتنع  ،في مهب الريح والضياع (محمد )صلى هللا عليه واله الرحمةلنبي 

بقراءة الذي  كان املصحفنه أمع الى عثمان مسعود وقتل ولم يعطه بن عطائه عبد هللا إعن 

مرتب  غير متواتر والالسنة هل أالقرآن لدى ن أينتج  وبهذا( واله)صلى هللا عليه رسول هللا 

ً.لآلياتالنزول حسب 

ً مرهذا اأًل
 
والتي نتج عنها القراءات  القرآنالتي نزل بها السبعة  لألحرف أعطاهم مبررا

ً القرآن ويكون ، لم يعرف من جمعهالذي  القرآنن لغرض تبرير وتمرير آللقًر املتعددة
 
 موضوعا

وبني أمية مثال بني أوالكفر ئمة الضالل أ ما يراهحسب ويقرأ  الجامع له اهما يًرحسب 

ً.من خالل بحث القراءات التالي ما سنالحظهوهذا  ،العباس

ً

ً

 

 

 

 

 

                                                 
 .578ص  2كنز العمال: ج 1-
 .7ص  1تاريخ المدينة المنورة البن شبه: ج 2-
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 القراءات:  

ًإ السنةهل أعند  املعتبرةالروايات  يجاء ف  متعددةلهم قراءات  الصحابةالكثير من  ن 

ً:يليكما ًوبكل واحد منهم وخاصة 

 الصحابةاقرأ كعب كان بن بي أن إ. 

  ةقراءنصر االسالم هو عمر وكانت له  الذي خير امة محمد. 

  قراءةله( كانت لها آعلى نساء النبي )صلى هللا عليه ًوالتي فضلت عائشة. 

 قراءة مة ابن عباس لهوحبر اأًل. 

 ًبهم. خاصةلهم قراءات  الصحابةغلب أًو

ًإ ً في القراءاتهذا االختالف  ن 
 
ً سبب اختالفا

 
ملسلمين من حيث العقائد بين ا عظيما

خر والتقديم آوالحذف وتغيير لفظ ب واإلثباتاالختالف في الزيادة والنقصان  كان منهاوالفقه ًو

ً.حركات االعراب والصرف وتغييروالتشديد والتخفيف  والتوحيد والجمع  التأخيًرًو

 ومبدؤهانصارها ألكل قراءة  لى تعدد القراءات بحث أصبحإ االختالف سبب هذاًو

ً وأصبحواوعقائدها 
 
ً.(لهآخبر النبي )صلى هللا عليه ًوأ كما مشتتة فرقا

ًإوحسب رواياتهم  ًإعثمان ابن عفان  دعىالذي هو السبب هذا االختالف  ن  ع يجم ن 

ً ،القرآن
 
)عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على  في كنز العمال فمثال

مع أهل العراق، فرأى حذيفة  وأذربيجانالشام في فتح أرمينية  أهل ًيعثمان وكان يغاًز

لعثمان: يا أمير املؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب  ، فقالالقرآناختالفهم في 

والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلي  بالصحف ننسخها في  اختلفت اليهودكما 

فأرسل عثمان إلى زيد بن  عليك، فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف املصاحف، ثم نردها

بن الزبير أن انسخوا  هللاوعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد  العاص ثابت وسعيد بن

لقرشيين الثالثة: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت وقال للرهط ا املصاحف، الصحف في

حتى إذا نسخوا املصحف في املصاحف بعث عثمان  بلساناقريش، فإنما نزل  فاكتبوه بلسان

وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو مصحف  بمصحف من تلك املصاحف التي نسخوا، إلى كل أفق

ً.(1)يحرق( أن

                                                 
 .581ص  2كنز العمال: ج -1
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ًإ عكرمةبن واية عماره وفي رواية ذكرها الطبري في جامع البيان )في ًر قدم من  حذيفة ن 

ذاك ؟  وما فقال: ،درك الناسأ ،تى عثمان فقال ياامير املؤمنينأ فلم يدخل بيته حتىغزوة 

بما لم يسمع  فيأتوًنكعب بن هل الشام يقرؤون بقراءة ابي أ فإذا أرمينيةقال غزوت فرج 

هل أبما لم يسمع  فيأتوًنعود هل العراق يقرؤون بقراءة عبد هللا ابن مسأوإذا العراق  اهل

ً
 
ً وكان هذا، (1)(الشام فيكفر بعضهم بعضا

 
ً.في مصحف القرآنلجمع عثمان  سببا

ً:نقوًل

 ،حد التقاتلإلى مر اأًل وصل بهم مصار املسلمينأبين مصرين من  قراءتينفي  اختالف ألجل

ذا واضح وه ،ينوعشًر ثمانيةومرة كانت  ةكانت عشًر ةومًر ةسبعالقراءات صبحت أذا إ فكيف

بعضهم البعض ويقتل بعضهم  ث يكفًريشر ممزق بح املمزقة ةألمافي هذه  ةبصورة جلي

ول كما قال رس ةكثر من سبعين فرقأفكيف واليوم هم  ،الواحدةوفي نفس الفرقة ، البعض

ً؟(آلهصلى هللا عليه ًو)هللا 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
 .44ص  1جامع البيان: ج -1
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َ

 :ةهل السنأعند  الصحابةت كبار ابعض قراء

ً

 :خلطابعمر بن ا أوال:

ومنها على املكتوب بالرسم العثماني  القرآن ن في هذااآًل ما موجوده يخالف رأق يالذ بعض

ًسبيل املثال:

 .(1)(ها )الحي القيامأقًر (هو الحي القيوم إاًل ال الههللا ) .1

من )صراط  هاقرأ الضالين( العليهم ًو )صراط الذين انعمت عليهم غير املغضوب  .2

 .(2)يهم وغير الضالين(انعمت عليهم غير املغضوب عل

  .(3)(وطور سيناء)ها ( قرأسينينتين والزيتون * وطور )وال  .3

 .(4)ها )قل هو هللا الواحد الصمد(قل هو هللا احد* هللا الصمد( قرأ)  .4

قرأها )من  (بإحسانوالذين اتبعوهم  واألنصاًرون االولون من املهاجرين )والسابق  .5

ون لة االنصار دمنًز هذه بقراءتهن يجعل أ ويريد عمر ،(5)اتبعوهم( الذين واألنصاًراملهاجرين 

 .املهاجرين وتابعين لهممنزلة 

 .(6)(الصعقة فأخذتهمها )قرأ (الصاعقة فأخذتهمفعتوا عن امر ربهم )  .6

في  الذي )هو  قرأها (وفي االرض اله وهو الحكيم العليمفي السماء اله  الذيوهو ) .7

 .(7)(السماء هللا وفي االرض هللا

 .(8)وتوقروه وتسبحوا هللا( وتعزروهها )أ( قًروتسبحوهوه وتوقروه وتعزًر) .8

 .(9)(بالفتح وليس بالتشديد -وما قلى  ها )وما ودعك ربكأ( قًروما ودعك ربك وما قلى) .9

  .(11)ها )ما ننسخ من اية او ننسأها(أ( قًرما ننسخ من اية او ننسها)  .11

                                                 
 .255البقرة:  -1

  .15ص 1الدر المنثور: ج 2-
 .591ص  2ال: جكنز العم 3-
 .106ص  6صحيح البخاري: ج -4

    .54ص  9الجواري الحسان: ج 5-
 .9ص  27جامع البيان: ج 6-
 .389ص  6معاني القران: ج -7
  .226ص3تفسير الصنعاني: ج -8
 .268ص  8زاد المسير: ج -9

   149.ص  5صحيح البخاري: ج 10-



 احلوزة العلمية املهدوية  ...................................................................................... 26

 

 .(1)(ها )ليركبن طبقا عن طبقأ( قًرعن طبق التركبن طبق) .11

 .(2)(قسم بموقع النجومأ)فال  هاأفال اقسم بمواقع النجوم( قًر) .12

 .(3)(خطابالها )وعازني في أ( قًرخطابال)وعزني في  .13

ً .(4)ها )واليضارر(أواليضار كاتب وال شهيد( قًر) .14

ً

 :بي بن كعبأقراءة : ثانيا ًً

ها )له معقبات من أ( قًرمر هللاأومن خلفه يحفظونه من بين يديه  من )له معقبات .1

 .(5)(هللامر أمن خلفه يحفظونه من يه ورقيب يد

 متعتم به منهن فاتوهنها )فما استأ( قًراجورهن استمتعتم به منهن فاتوهن فما) .2

 .(6)(اجورهن الى اجل مسمى

( االذين كفرًوان خفتم ان يفتنكم  فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصالة)  .3

 .(7)بدون )ان خفتم( (الذين كفرواها )ان تقصروا من الصالة ان يفتنكم أقًر

أي قبل  ،م(ها )اال ليؤمنن به قبل موتهأقًر (وان من اهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته) .4

 .(8)(ان يموتوا اهل الكتاب

 .(9)ها )انلزمكموها من شطر قلوبنا(أ( قًروانتم لها كارهوًن انلزمكموها) .5

 .(11)(اقرب من نفعهما وإثمهماها )أ( قًراكبر من نفعهما وإثمهما) .6

 .(11)(والخنازير وعبدة الطاغوتها )أقًر (الطاغوت القردة والخنازير وعبدعل منهم )وج .7

  .(12)ها )فان فاءوا فيهن فان هللا(أ( قًرفان هللا غفور رحيم فان فاؤوا) .8

 .(13)(اتيتم به سحر ها )ماأبه السحر ان هللا سيبطله( قًر ما جئتم) .9

                                                 
   .153ص 30جامع البيان: ج 1-
 .213ص  8البحر المحيط: ج 2-
  .42ص  5تفسير البيضاوي: ج -3

  .593ص 2كنز العمال: ج 4-
  .152ص  13جامع البيان: ج 5-
 .152ص  13نفسه: ج 6-
 .18ص  5نفسه: ج -7
 .210ص  2الدر المنثور: ج -8
 .241ص  2نفسه:  ج -9

 .39ص  12جامع البيان: ج 10-
  .115ص 2تفسير االلوسي: ج 11-
 .37ص  12تفسير الرازي: ج 12-
 .18ص  1تفسير السمعاني:  ج 13-
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 .(1)(مؤمنين وأبويهفكان كافرا  مالغاًل وأماها )أ( قًرابواه مؤمنين الغالم فكان وأما)  .11

 .(2)ها )تنبئهم(أتكلمهم ( قًر)اخرجنا لهم دابة من االرض  .11

 .(3))مثل نور املؤمن كمشكاة(قرأها ( )مثل نوره كمشكاة  .12

  .(4)(ها )فصيام ثالثة ايام متتابعاتأ( قًر)فصيام ثالثة ايام  .13

 .(5)(يعلموًن ها )ولتبينه لقومأ( قًرولنبينه لقوم يعلموًن) .14

 .(6)(ها )بوركت النار ومن حولهاأك من في النار ومن حولها( قًربوًر)  .15

ً.(7)("ضاد" ـ( وقراء ضيزى بفتح  الها )تلك قسمة ضيزًىأ( قًرمة ضيزًىس) تلك اذن ق  .16

ً

 :مسعود اهلل بنقراءة عبد : ثالثا ًً

  .(8)(ها )انما موالكم هللاأ( قًروالذين امنوا الذينهللا ورسوله )انما وليكم  .1

 .(9)بعلي(ها )وكفى هللا املؤمنين القتال أ( قًرملؤمنين القتالوكفى هللا ا) .2

ما الرسول بلغ  يأيهاها )أوان لم تفعل( قًراليك من ربك  ما انزًلالرسول بلغ  يأيها)  .3

 .(11)(وان لم تفعلان عليا مولى املؤمنين  من ربك اليك  انزًل

 .(11)(لها ال ملستقًرها )والشمس تجرى أ( قًرلشمس تجرى ملستقر لهاوا) .4

 (.12) جائر(ومنكم ها )أوعلى هللا قصد السبيل ومنها جائر( قًر) .5

 (.13) العابدين(( قرأها )التائبين ئبون العابدون الحامدون السائحوًنالتا) .6

 .(14)( قرأها )ووص ى ربك(اياه إاًلتعبدوا  أاًل)وقض ى ربك   .7

 .(1)(ان تمسوهن( قرأها )من قبل ان تجامعوهن من قبل) .8

                                                 
  .368ص  8تفسير القرطبي: ج 1-
 .22ص 11نفسه: ج -2
 .222ص  7تفسير الثعلبي: ج -3

 .529ص  3تفسير السمعاني: ج 4-
  .41ص 7جامع البيان: ج 5-
  .331ص 2المحرر الوجيز: ج 6-
 .284ص  9تفسير ابن ابي حاتم: ج -7

 .232ص  7زاد المسير:  ج 8-
 590.ص  6ر: جالدر المنثو 9-
  .175ص  21تفسير االلوسي: ج -10
 .298ص  2الدر المنثور: ج -11
 .114ص 14جامع البيان: ج -12
 .98ص 5والبيان:ج الكشف -13
 .128ص   8تفسير الثعلبي: ج -14
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 .(2)(( قرأها )ميثاق الذين اوتوا الكتابيينهللا ميثاق النباخذ  وإذ) .9

  .(3)(بي( قرأها )لكن انا هو هللا ربيلكنا هو هللا ًر)  .11

  .(4)( قرأها )يسألونك االنفال()يسألونك عن االنفال  .11

 .(5)( قرأها )تخرج الدهن وصبغ االكلين(كلينلآلغ بالدهن وص)تنبت ب  .12

 .(6)(لظاملوًنعهدي ا ال ينال) ( قرأهاعهدي الظاملين ال ينال)  .13

فاختلفوا  ةقرأها )كان الناس امة واحد (النبيين فبعث هللاواحدة )كان الناس امة   .14

 .(7)(فبعث

  .(8)()وما هو على الغيب بظنين )وماهو على الغيب بضنين( قرأها  .15

ً.(9)(ها )وتكون الجبال كالصوف املنفوشقرأ ()كالعهن املنفوش  .16

ً

 :عباسبن قراءة عبد اهلل : رابعا ًً

 .(11)(االمر ها )وشاورهم في بعضأقًر اورهم في االمر()وش .1

ً.(11) بهما( ال يطوفان  )فال جناح عليه هاأقًر بهما( فال جناح عليه ان يطوف) .2

ها أاربعة اشهر وعشرا( قًر ازواجا يتربصن بأنفسهن م ويذرون)والذين يتوفون منك .3

ً.(12))اربعة اشهر وعشر ليال(

 .(13)محدث ( نبي وال ها )..والأقًر (نبي وما ارسلنا من قبلك من رسول وال) .4

 .(14)ها )سأورثكم دار الفاسقين(أ( قًرسأريكم دار الفاسقين) .5

 .(15)الذنوب جميعا ملن يشاء(ها )أقًر ان هللا يغفر الذنوب جميعا() .6

                                                                                                                                            
 .231ص  3تفسير السمعاني: ج 1-
 .292ص  1الدر المنثور: ج -2
 .105ص  3تفسير الثعلبي: ج -3

 .405ص  10تفسير القرطبي: ج 4-
 .232ص  9جامع البيان: ج -5

 .20ص  18نفسه: ج 6-
 .269ص  1تفسير الثعلبي: ج -7
 .286ص  1المحرر الوجيز:  ج -8

 .444ص  5نفسه:  ج 9-
 .191ص   3تفسير الثعلبي: ج 10-
 .68ص 2جامع البيان: ج -11
 .159ص  1تفسير السمعاني: ج -12
 .186ص  3تفسير القرطبي: ج -13
 .466ص  2تفسير السمرقندي: ج، 199ص  16عمدة القاري: ج ،42ص 7فتح الباري: ج -14
 .282ص  7تفسير القرطبي: ج -15
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 من املؤمنين واإلنست الجن خلق )وما هاأليعبدون( قًر واإلنس إاًل خلقت الجن وما) .7

 .(1)ليعبدون( إاًل

 .جمع لكلمة وثن أي صنم ،(2)اثنا( إاًلها )أاناثا( قًر إاًلدونه ان يدعون من ) .8

 .(3)(بالضم وليس الفتح ها )ابراهيمأقًر بكلمات ( ابتلى ابراهيم ربه وإذ)  .9

ً.(4)(السوءها )الصراط أقًر السوي( الصراطفستعلمون من اصحاب )  .11

 :بي بكرأبنت  عائشةقراءة : خامسا ًً

 .(5))الوسطى وصالة العصر( قرأتها (على الصلوات والصالة الوسطى )حافظوا .1

 .(6)تها )ان هذين لساحران(أ( قًرهذا لساحران ان) .2

 .(7)تها )فمنها ركوبتهم (أ( قًرفمنها ركوبهم ومنها يأكلوًن) .3

 .(8)(وبرزت الجحيم ملن يرى( قرأتها )ملن ترًى) .4

 .(9)(حطب جهنم)قرأتها  (حصب جهنم) .5

  .(11)(ما اتوا به قرأتها )والذين يأتوًن( الذين يؤتون ما اتواًو) .6

 .(11)اوثانا( إاًلقرأتها ) اناثا( إاًلان يدعون من دونه ) .7

( قرأتها ثم ننجي الذين اتقوا) (12) ( قرأتها )بدم كدب(على قميصه بدم كذب وجاؤوا) .8

ً(.13) )ثم ينجي الذين اتقوا(

ً

 

                                                 
 .282ص  7نفسه: ج 1-
 .5ص  27تفسير الرازي:  ج 2-
 .69ص  1نفسه: ج 3-
 .270ص   6تفسير المحيط : ج -4
 .270ص  6نفسه: ج -5
 .216ص  11سير القرطبي: ج، تف74ص  22، تفسيرالرازي: ج238ص   6تفسير البحر المحيط: ج -6

 .136ص   8تفسير الثعلبي: ج 7-
 .35ص  30تفسير االلوسي: ج 8-
 .339ص  4الدر المنثور: ج 9-

 .479ص  3تفسير السمعاني: ج 10-
 .113ص  2، المحرر الوجيز: ج46ص 11ج تفسير الرازي: 11-
 .203ص 5ج: تفسير الثعلبي 12
 .179ص 5زاد المسير:  ج 13
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  :قراءة عثمان بن عفان: سادسا ًً

  .(1) )..ورياشا( قرأها وريشا(سوءاتكم  )لباسا يوارًي .1

 .(2)(صبا( قرأها )كل سفينة صالحة غصبايأخذ كل سفينة غ) .2

  .(3)(( قرأها )في مقاعد صدقمليك مقتدرفي مقعد صدق عند ) .3

  .الحاء بالكسر وليس الضم قرأ (4)(والسماء ذات الحبك( قرأها )ذات الحبك) .4

حسان ي )على رفارف خضر وعباقًر ( قرأهالى رفرف خضر وعبقري حسانمتكئين ع) .5

)(5). 

 .(6)ان كان ذو عسرة ( قرأها )ذا عسرة (ًو) .6

ما على  ويستعينون هللا)..عن املنكر  قرأها (راملنك عن وينهوًن يأمرون باملعروفًو) .7

ً.(7)(أصابهم

هم كبار  ةالحجي وأعطاهالتعدد القراءات من اسس  اعاله يتبين ان اوًل ما وردمن خالل 

 القرآن امر  ته وكأنبقراءمنهم  فقد اجتهد كل ،الصحابةعندهم او كما يسمونهم  الصحابة

بين تفسيره كما او ي ن يجمعهأب القرآن وجد نبي مرسل من هللا مكلف بهذا ي والمفوض اليهم 

كما هو وارد عن نبي الرحمة )ان لكل نبي وص ي النبي  واليوجد وص ي لهذا ،تعالى اراد هللا

لمسلمين في بيعة غدير خم وعلى وقد نصبه وليا ل ،ما هم ينقلونها بكتبهم املعتبرةك ،(8)(يخلفه

بخ بخ لك ياامير املؤمنين اصبحت "عمر وقال له  هوهنأ ،حاج ألف121من  ألكثًرومسمع  مرأى

ألمة افانقلبت  وكأن كله ذهب ادراج الرياح وانحرفت بذلك عن ربها "،ةولي كل مؤمن ومؤمن

ن في الثرى واختاروا وهو بعد لم يدفطالب  ابي ابن امير املؤمنين علينبيها وخليفته  على

الديني  وهو بداية االنحراف ةفي سقيفة بني ساعد قائدا وخليفة غير من نصبه هللا ألنفسهم

عن مصدر  تأخذوهي لم  تحص ى تعد وال راءات الأألمة قفي هذه  ال يكوًنفكيف  ،والعقائدي

                                                 
 .225ص 4ج :تفسير الثعلبي  1
 .239ص  4الدر المنثور: ج -2
 .323ص  5المحرر الوجيز: ج -3

 .205ص  7زاد المسير: ج 4-
 .191ص  17تفسير القرطبي: ج 5-
 .109ص  7تفسير الرازي: ج 6-
 .24ص  3تفسير البحر المحيط: ج 7-
 .612ص  11المتقي الهندي: ج -8
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الذين  امليامين بيته االطهاًر وأهل محمد صلى هللا عليه واله(والتفويض الرباني )الوحي االلهي 

ً بقرآنه.وخصهم ، الرحمةنصبهم هللا خلفاء له بعد نبي 

مرير املخطط له( ألجل تآًو )صلى هللا عليه اسندوها للنبي التي من الروايات ةوهذه طائف

لزعمائهم املنتحلين لصفة الخالفة اإللهية بدون  الصفة الشرعية وإضفاءالرافض لخلفاء هللا 

ًأي دليل. 

َ

 :حرفأسبعة  على القرآن نزول 

من حيث القراءة بحسب هواهم  القرآنلذين تصرفوا باة الصحابلغرض تبرير فعل 

ن أ ةهل السنأدعى أ على امة محمد ورفع الصعوبة عنها التسهيل وألجل ،وترتيب السوًر

َ.حرفأالقرآن نزل على سبعة 

 هللا )صلى هللا وصية رسوًل ابهذا املأخذ وتركًوأألمة اخذت اكثر  نقولها بمرارة مع االسف

لهيين من ونصب فيها الخلفاء اال ،والتي كتبها ليلة وفاته ،عليه واله( العاصمة من الضالل

زالوا لهذا اليوم يحكمون االمة  الأئمة كفر وضالل  ألنفسهمونصبوا ، بعده الى قيام الساعة

ًأكبر األ واملصيبة باسم الدين اإلسالمية ودون  ،لهم قوًلال عحمير  وكأنهمالشعوب تتبعهم  ن 

ولكنهم اسسوا  جاؤوا وثاروا على رؤسائهم وقادتهم كان هناك معترضون منهم وإذاراض اعت أي

 ،يق الذي ليس فيه رضا هللا ورسولهالطًر وسلكواسار به من قبلهم  الذيلنفس املسار 

ً. للحكام الشرعيالصبغة  ليعطوا، الديمقراطيةوهي  أاًل ةطريقة جديد وابتدعوا

نجد اليوم من من الف سنة يؤيدون هذا الباطل  ألكثًروحدهم  ةن السنن كاأوبعد 

وبذلك ملا يبقى من  ،معهم على نفس املسلك الشيطاني البيت قد ساروا ألهليدعون التشيع 

 ةبعد الناس عنه مساجدهم عامًرأون به وهم ميس رسمه إاًل القرآناسمه ومن  إاًلاالسالم 

ء منهم خرجت الفتنة ن شر فقهاء تحت ظل السمافقهاء ذلك الزما، وهي خراب من الهدى

ً.هل البيت عليهم السالمأكما قال  ،ليهم تعودإًو

ً

 :حرف السبعةاألعلى  ةهل السنأدلة أ

o حدثنا عبد هللا بن ) :على سبعة احرف( القرآن )باب انزل  صحيح البخارًي يف ما ورد

دي انه حمن بن عبد الهاالزبير عن عبد الًر ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة



 احلوزة العلمية املهدوية  ...................................................................................... 32

 

سورة الفرقان  أيقًريقول سمعت  هشام ابن حكيم ابن حزام قال سمعت عمر ابن الخطاب 

عليه ثم وكدت احمل  ،نيهاأقًرا (وسلم له(آكان رسول هللا )صلى هللا عليه )ًوًو هاأما أقًرعلى غير 

 وسلم( له(آ)ًوه به الى رسول هللا )صلى هللا عليثم لبيته بردائه فجئت  ،انصرف امهلته حتى

ارسله  :(وسلم له(آ)صلى هللا عليه )ًو فقالا ما قرأتينهاني سمعت هذا يقرأها على غير  فقلت

 القرآن ان فقال هكذا انزلت  أتفقًر أثم قال لي اقًرهكذا انزلت  :. قالأفقًر أ: أقًرثم قال له

 .(1)(منه ما تيسًر افاقرؤًوانزل على سبعة احرف )

o هللا  ي)رض  عتبه بن مسعود عن ابن عباسبن عبيد هللا )عن  :ورد في صحيح البخارًي

على حرف فلم ازل ني جبريل أثم اقًر قال (وسلم)وآله(  )صلى هللا عليه ( ان رسول هللاعنه

 .(2)(استزيده حتى انتهى الى سبعة احرف

o د هللا بن عبد هللا ابن عباس يبن شهاب قال حدثني عبأعن ) :ورد في صحيح البخارًي

اقرأني جبريل على حرف قال :( وسلم )وآله(ان رسول هللا )صلى هللا عليه  (عنه هللا يرض )

 .(3)(فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى الى سبعة احرف

o  (4)عمروفي صحيح مسلم وردت نفس رواية. 

o  ابن  ابن وهب اخبرني يونس عنبن يحيى اخبرنا  حرملةورد في صحيح مسلم )حدثني

رسول هللا صلى هللا ان ابن عباس حدثه ان  عتبة بن عبد هللا بن ب حدثني عبيد هللاشها

حتى  فيزيدنيحرف فراجعنه فلم ازل استزيده  أني جبريل )ع( علىقال اقًروسلم  (واله)عليه 

 يانما هي في االمر الذ األحرف السبعةان تلك بلغني  :احرف. قال ابن شهابانتهى الى سبعة 

 .(5)(حرامال ًو في حالل ال يختلف،ايكون واحد

o ابي حدثنا اسماعيل ابن حدثنا  ةحدثنا محمد عبد هللا بن نميًر) :مسلم صحيح ورد في

قال  عن ابي ليلى عن جده عن ابي بن كعب الرحمنعيس ى عن عبد بن عن عبد هللا ابي خالد 

 آءةقًراخر قرأ قراءة سوى قراءة انكرتها عليه ثم دخل  أكنت في املسجد فدخل رجل يصلي فقًر

 وسلم( فقلت)وآله( ول هللا )صلى هللا عليه حبه فلما قضينا الصالة دخلنا جميعا على رسصا

صلى هللا )رسول هللا  فأمرهماقراءة صاحبه  فسوًى اخًر انكرتها عليه ودخلقراءة أ ان هذا قًر

                                                 
 .851ص  2صحيح البخاري: ج -1
 .1177ص  3نفسه: ج -2
 .100ص  6صحيح البخاري: ج -3
 .560ص  1صحيح مسلم: ج -4

 .561ص  1نفسه: ج 5-
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شأنهما فسقط في نفس ي  (وسلم )وآله(صلى هللا عليه )فحسن النبي  أفقًر (وسلم )وآله(عليه 

 )وآله(صلى هللا عليه ) رسول هللا رأىفلما  ،علي ما كبًرالجاهلية  ب وال اذ كنت فيمن التكذي

فقال ز وجل فرقا عوكأني انظر الى هللا  ،ما قد غشيني ضرب في صدري فتصببت عرقا (وسلم

لي إفرد  ن هون على أمتي.أ ليهإحرف فرددت  على القرآنقرأ أ نأ ليإرسل أن ربي إأبي ي :لي

ًإ الثانية ان اقراءه على  الثالثةفرد الي  ،فرددت اليه ان هون على امتي ،على حرفين راءهقأ ن 

 ،اللهم أغفر ألمتي ،متياللهم أغفر أًل :فقلت تسألينهاسبعة احرف فلك بكل رده رددتكها مسألة 

  .(1)((وسلم )وآله(صلى هللا عليه )ليوم يرغب الى الخلق كلهم  حتى ابراهيم   الثالثةوأخرت 

ً

 :يهتنب    

 (الرسول محمد )صلى هللا عليه والهعن حسب معتقدهم  علماء الجمهوًر ما رواهيكون   

نبي )صلى هللا عليه واله( ان ال)حتى بلغ عندهم حد التواتر ، مختلفةمن عدة طرق وبأسانيد 

: ان هللا فقالقال فأتاه جبريل  - املدينةغدير صغير  قريب من  - بني غفار كان عند اضاءة

ذلك  ال تطيققال أسأل معافاته ومغفرته وأن أمتي على حرف  القرآنامتك  أن تقًريأمرك ا

اسأل هللا  :قال، حرفين على رآنالق امتك تقرًئان  فقال ان هللا يأمرك الثانيةفأتاه قال: 

أمتك  تقرًئ: ان هللا يأمرك ان فقال، الثالثةذلك. ثم جاء  ال تطيقمتي أن أًوومغفرته معافاته 

، الرابعة. ثم جاء ذلك ال تطيقوان امتي  رف قال اسأل هللا معافاته ومغفرتهحأثالثة على 

ً(. عليه فقد اصابوا أوافأيما حرف قًرامتك على سبعة احرف  تقرًئان فقال: ان هللا يأمرك 

ً

 سبب هذه القراءات:          

ًإ     حتى تحص ى  تعد وال د القراءات عندهم الن عدأ يجد ةهل السنأفي كتب الباحث  ن 

ً .السبعة باألحرفعن قولهم  متأخرةقراءة ولكن هذه القراءات هي  28وصلت 

وليس قراءة  - أي رسم واحد - ابن عفان الناس على مصحف واحد نن جمع عثماأبعد 

أي ، متعددةالرسم بصورة  فقرؤوا، همز حركات وال لم يكن فيه تنقيط وال ألنه ةواحد

 األموية السلطة فان األموي، ذلك في العهد وكان، اتالقراء فكثرت ،القارًئ ما يتصوًربحسب 

                                                 
 .561ص  1نفسه: ج -1
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يقرأ ان ينسخ او  ورفضوا، السلطةوعند  عند الناس يناملعتبًر القراء على قراءةوحدت الناس 

ًبالقراءات االخرى فقبلوا سبعة ورفضوا االخرى. - والحركات والهمزة بالنقط - املصحف

ً

 :ةهل السنأ عندن والقراء املعتمد

ة حمًز – ابو عمر البصرًي –الكوفي  ةعاصم بن بهدل –ابن كثير املكي  – بن عامر )عبد هللا

ن هشام البزاز خلف اب –وهناك ثالثة اخرون هم  –الكسائي الكوفي  –نافع املدني  –الكوفي 

ً.يزيد ابن القعقاع( –يعقوب ابن اسحاق  –

ً

 :معلومة

من علماء اهل وذهب جمع ، بين الناس املشهورةحول القراءات السبع  اآلراء اختلفت

ً. سب هذا القول الى املشهور بينهموربما ين، (لهآاترها عن النبي )صلى هللا عليه ًوالسنة الى تًو

م من زعم ان من القول بالتواتر للقراءات العشر وافرط بعضهم فزع ونقل عن السبكي

ًإقال   ما بينن القراءات أبقالوا  ةونسب ،فقوله كفر فيها التواتر ال يلزمالقراءات السبع  ن 

 .ذا القول جماعة من املحققينواختار ه، منقول بخبر الواحد ما هًووبين  القارًئاجتهاد من 

ً.(والزركش ي (2)والشوكاني ،(1)كما وردعن الرافعي

ً:مرينأالبد من  النتيجةولتحقيق 

ً
 
ينحصر طريقه  القرآنقد اطبق املسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على ان ثبوت  :أوال

ًأب ذلكب والشيعة ةالسنر من علماء يكثبالتواتر. واستدل   ألنه ،متواتر لدواعي نقله القرآن ن 

تتوفر الدواعي لنقله  ش يء وكل ،لدعوة نبي املسلمين واملعجز االلهي االسالمي االساس للدين

ً ال يكوًنبطريقة االحاد  فما كان نقلهالبد ان يكون متواترا. وعلى ذلك 
 
ً.من القراءات قطعا

ً
 
ًإ :ثانيا نفسهم أالقراء  حال هو معرفةعدم تواتر القراءات  إلثباتالطريق االفضل  ن 

ً.العشرةفتتم بهم قراء وهناك ثالثة اخرون  ةوهم سبعوطرق رواتهم 

ً

ً

ً
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 :العشرة اءالقّر

 :ابن عامر الدمشقي عبد اهلل: أوال ًً

عمران  . قال الهيثم بناببن ابي شه املغيرةعلى  القرآنقرأ  ،وهو ابو عمران اليحصبي  

انه من حمير  )كان عبد هللا بن عامر رئيس اهل املسجد زمان الوليد ابن عبد امللك وكان يزعم

اء دمشق بعد ولي قض عمرو الداني( ونال ابو ةوقال العجلي والنسائي )ثقوكان يغمز في نسبه 

ً.(بالل بن ابي الدرداء

سنة  ( ولدأعلى من قًر ال يدرًي) نه قالعونقل  اماما في قراءته واختياره الشام اهل اتخذه

 وابن وهما هشام -بوسائط - راويان رويا قراءته ولعبد هللا، (1)للهجرة 118وتوفي عام  للهجرة 8

ً.ذكوان

ًبن نصير:هشام ابن عمار  -أ

ود دا االجري عن ابي به( وقال بأس )ال نجم. قال النسائي عن ايوب ابن القراءةاخذ 

د ليس له نحديث مس بأربعمائةحدث هشام  ،-خير منه  - (ن عبد الرحمن)يعني سليمان ب

وقال  ،كان يبيع الحديث ألنهامسك عن حديث هشام اصل وقال ابن داره )عزمت زمان 

 هشامذكر احمد  املروزًي ليحدث مالم يأخذ. قا ذ على الحديث وال)كان يأخ صالح ابن محمد

حتى قال )ان صلوا انكر عليه احمد  القرآن بفقال )طياش حفيف( وذكر له قصة في اللفظ 

ً.(2)خلفه فليعيدوا الصالة(

ً:ابن ذكوان - ب

عربي  هـ(،242–173) القرش ي الفهري الدمشقي بن بشير بن ذكوان أحمد بن هللا هو عبد

 في الحديث.  النسب
 
نتهت إليه مشيخة اإلقراء، وصار إمام جامع دمشق، إمن قريش. كان جيدا

ما بالعراق »باإلتقان. قال أبو زرعة الدمشقي: سمعت الوليد بن عتبة يقول: وشهد له الناس 

ً. (3) «أحمد بن ذكوانأقرأ من عبد هللا بن 

ال لم يكن بالعراق وال بالحجاز وال بالشام وال بمصر ًو»أقول من عندي: أنا أبو زرعة: ًو قال

ً.(4) «بخراسان في زمان عبد هللا بن ذكوان أقرأ عندي منه
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ًأخذ ال
 
وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بدمشق. قال  عن أيوب بن تميم، قراءة عرضا

 عن إسحاق بن »أبو عمرو الحافظ: 
 
وقرأ على الكسائي حين قدم الشام. وروى الحروف سماعا

ًعن نافع املسيب الذهبي قراءة ابن ذكوان على الكسائي، وعدها من غرائب  وأنكر الحافظ«.

ً.بو عمرو(. واألمر كما قال الذهبير الذي نقل عنه أ"النقاش" )صاحب التفسي

أيوب بن تميم،  قرأت على»ذكوان قال:  قال هارون بن موس ى األخفش: حدثنا عبد هللا بن

قال «.ًوقال لي إنه: قرأ على يحيى الذماري، وقرأ يحيى على ابن عامر، وقرأ ابن عامر على رجل

ي لم يسمه لكم إن الذ»شام بن عمار، فقال: لنا هابن ذكوان، وسماه  هارون: لم يسمه لنا

ً.«زومي، وقد قرأ املغيرة على عثمانابن ذكوان هو: املغيرة بن أبي شهاب املخ

ً

 املكي:كثري  ابن :ثانيا ًً

فارس ي  ،زادان بن فيروزان بن هرمز املكي بن  ابن كثير بن عمرو بن عبد هللاهو عبد هللا

فيما قطع به   -ن السائب عن عبد ب –اب التيسير كت ما في. اخذ القراءة عرضا على االصل

وقال )انه ليس  وضعفه الحافظ ابو عالء الهمداني هذا القوًلالحافظ ابو عمرو الداني وغيره 

ولعبد  (1)(.واملعروف انه اخذ عن مجاهد ابن جبير وعرض ايضا على مجاهدبمشهور عندنا( 

ًل.وقتيهما البزي   -بوسائط  –ر راويان هللا ابن كثي

ً:قتيل -أ

 اخذ موالهم املكيابو عمرو املخزومي  خالد بن محمدهو محمد ابن عبد الرحمن بن 

وروي  بمكةبالقيام بها  خلفه الذي النبال وهو د بن محمد بن عون عرضا عن احم القراءة

 195ولد سنة  بمكةوكان على الشرطة  انتهت له رئاسة االقراء بالحجازالقراءة عن البزي 

قطع وتغير تغييرا شديدا فولي الشرطة فخربت سيرته وهرم ة هجري 291في سنة وتو ةهجري

ً.(2)(االقراء قبل موته بسبع سنين

ً:البزًي -ب

 فارس ي مناسمه يشار  ةفهو احمد ابن محمد بن عبد هللا ابن القاسم بن نافع بن ابي بًز

اذ محقق است) ابن الجزري قال لسائب املخزوميبن ابي ااسلم على يد السائب  اهل همدان

ً.(3)(عنه ال أحدث( وقال ابو حاتم )ضعيف الحديث ضابط متقن قال العقيلي )منكر الحديث
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 الكويف: ة: عاصم بن بهدلثالثا ًً

 وأبيعن زر ابن حبيش  القراءةاخذ النجود ابو بكر االسدي موالهم الكوفي  ابي ابن هًو

ابو  إاًل حرفا احدني أأقًر ماعياش بن  قال ابو بكرعمر الشهباني  وأبًوالسلمي  عبد الرحمن

ر ابن حبيش قال حفص قال لي كنت ارجع من عنده فاعرض على ًز، عبد الرحمن السلمي

ى ابي عبد الرحمن بها علت قرأفهي القراءة التي  التي اقرأك بها ةاءمن القًر ما كانعاصم 

التي كنت  قراءةالتي اقرأتها ابا بكر بن عياش فهي كان من القراءة ال وماالسلمي عن علي 

ً.(1)ضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود(اعًر

بن احمد عن ابيه )كان وقال عبد هللا ا ،خطاء في حديثهااًلانه كثير إال  ةقال ابن سعد )ثق

وقال يعقوب  وقال العجلي )كان صاحب سنة وكان عثمانيا(احفظ منه  واألعمشخبر ثقه( 

ة ( وقال حماد ابن سلمة)في حديثه نكًر ( وقال ابن فراسسفيان في حديثه اضطرابابن 

ً.بكر وأبًوهما حفص  له راويان (2)عمره( )خلط عاصم في اخر

ًحفص: -أ

ثبت ضابط لها  ةالقراءة فثق الذهبي )اما قال كان ربيب عاصم، االسدي سليمان ابنفهو 

في  في حرف إاًل قراءته)انه لم يخالف عاصما في ش يء من  ( وذكر حفصاملدينةبخالف حاله في 

 91عاصم بالفتح ولد سنة  أبالضم وقًر أًرق (3)(خلقكم من ضعف الذي )هللا  سورة الروم

ً.(4)(للهجرة 181وتوفي سنة 

وغيره عن ابن  عثمان الدارمي وقال ابي حاتم عبد هللا عن ابيه )متروك الحديث( ابن قال

تركوه( لبخاري )( وقال ابن املدني )ضعيف الحديث( وتركته على عمد وقال اةمعين )ليس بثق

 حديثه( وقال صالح ابن محمد ال يكتب) ة()ليس بثق وقال مسلم متروك وقال النسائي

)كان يقلب  وقال ابن حبان (الحديث )كذاب متروك ابن فراس وقال كلها مناكير(وأحاديثه )

ما الرحمن بن مهدي قال )وهللا  املوضوعات عن عبد الجوزي فيعن  ويرفع املراسيل( االسانيد

عنده  فص ممن ذهب حديثه)ح الرواية عنه( وقال الدار قطني )ضعيف( وقال الساجي حلت

ً.(5)(مناكير

                                                 
 .438ص  1طبقات القراء: ج 1-
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ًابو بكر: -ب

 القرآن قال ابن الجزري )عرض  ،االسدي الكوفي اس بن سالم الحناطفهو شعبة ابن عب

انه قطع االقراء قبل موته بسبع سنين  إاًل ثالث مرات وعلى عطاء ابن السائب على عاصم

 وملا ةوكان من ائمة السن سالموكان اماما كبيرا عاملا وكان يقول انا نصف ااًل بأكثريل وق

فقد ختمت فيها ثمانية  الزاوية انظري الى تلك ما يبكيكحضرته الوفاة بكته اخته فقال لها 

 ةوقال عبد هللا بن احمد عنه )ثق ،(ةهجري 193وتوفي سنة  95ولد سنة  ةعشر الف ختم

)سألت ابي عن  ( وقال ابن ابي حاتمل عثمان الدارمي )وليس بذاك في الحديثربما خلط( وقا

(. وقال ابن سعد )كان ثقة صدوقا عارفا ما أقربهااالحوص فقال ) وأبيابي بكر  بن عباس 

( وقال ابو اضطراب لحديث والعلم اال انه كثير الغلط( وقال يعقوب بن شيبه )في حديثهبا

ً.(1)( وقال البزاز )لم يكن بالحافظ(د اكثر غلطا منهكن في شيوخنا احنعيم )لم ي

ً

 :بو عمرو البصرييأ: رابعا ًً

توجه مع ابيه ملا هرب  فارس انه من البصري وقيل بان ابن العالء بن عمار املازنيوهو ًز

القراء  في على جماعة كثيرة فليس والبصرةبالكوفة أيضا  أوقًر واملدينةبمكة  أمن الحجاج قًر

فتركوا  بحرف ابن عامر الى حدود الخمسمائة ألقد كانت الشام تقًر ،شيوخا منهالسبعة اكثر 

خلق  العراق وكان يلقن الناس بالجامع االموي فاجتمع اليه ذلك الن شخصا قدم من اهل

احد اعلم   ما رأيتواشتهرت هذه القراءة عنه. قال االصمعي سمعت ابا عمرو يقول ) كثير 

به  البأسرجال بو عمرو بن العالء )كان ا ةابو خثيم قال 154وتوفي سنة  68منه( ولد سنة 

ً.(2)(ولكنه لم يحفظ

ً.وكان لقراءته راويان وهما الدوري والسوس ي

ًالدوري: -أ

ثبت  ةقال ابن الجزري )ثق ،فهو حفص بن عمرو بن عبد العزيز الدوري االزدي البغدادي

ً.(3)(في )ضعي( وقال الدار قطنكبير ضابط اول من جمع القراءات

ً:السوس ي  -ب
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قال ابن الجزري )ضابط محرر ثقة( وذكره  ،يب بن صالح بن زياد بن عبد هللاشعهو ابو 

والتيسير( عن  وفي كتاب )الكفاية الكبرًى روي عنه بن اعين ان النسائيابو عمرو الداني )

ن محمد عن جعفر ب (لتيسير واملستنيرا) سليم وفي كتاب مغيرة بن مقسم وليث بن ابي

 وأبيمن حمران وعرض على االعمش  القرآن  ةحمًزالصادق )عليه السالم( قالوا استفتح 

وكان اماما حجة اسحاق وابن ابي ليلى واليه صارت االمامة في القراءة بعد عاصم واالعمش 

ما لسنا عليه غلبتنا نئاشي) ةالى حمًز حنيفةقال ابو قال عبد هللا العجلي  ،عديم النظير ةثق

 القرآن الناس على  ةغلب حمًزوالفرائض( وقال سفيان الثوري ) القرآن عك فيهما )نناًز

هذا حبر  :ه قد اقبل يقوًلآاذا ًر هللا ابن موس ى )وكان شيخه االعمش( وقال عبد والفرائض

ليس به قال ابن معين ثقة. وقال النسائي ) هجرية 156وتوفي سنة  81ولد سنة ( القرآن 

رجل صالح( وقال ابن سعد )وكان رجال صالحا عنده احاديث وكان س( وقال العجلي )ثقة بأ

الحفظ( ليس بمتقن في الحديث( وقد  صدوقا صاحب سنة(  وقال السادجي )صدوق س يء

وقال  من القراءة باختياره ضهم الصالةبع وأبطل القراءةفي  من اهل الحديث ذمه جماعة

خلف من يصلي  يصليه ان كان احمد يكًربن شبيب يقول  ةالساجي ايضا )سمعت سلم

يكره قراءة حمزة  ن سنان )كان يزيد ابن ابي هارونعن احمد اب ( وقال االجرًيةبقراءة حمًز

ن على من حمد ابن سنان )سمعت ابن مهدي يقول )لو كان لي سلطاأوقال  ةكراهية شديد

( ةععندنا بد ةقراءة حمًزه وبطنه( وقال ابو بكر بن عباس )ظهًر ألوجعت ةقراءة حمًز ايقًر

ً.(1)(ةقراءة حمًز الكوفةان يخرج من  ألشتهيوقال ابن دريد )اني 

 :الكويف ةمحز :خامسا ًً

ً    .ا  خلف ابن هشام وخالد ابن خالدله راويان هم ًو

ًهشام:خلف ابن  -أ

القراء  احدالجزري ) ابن . قالالبزاز البغدادي بن ثعلباالسدي بن هشام  فهو ابو محمد

في الطلب  ةوهو ابن عشرين سن القرآن حفظ  ،ةسليم ابن حمًز( واحد الرواة عن العشرة

 يأخذكان خلف ) ابن اشته قال ،عابدا عاملا ن ثقة كبيرا زاهداوكا وهو ابن ثالثة عشرة

وابتدأ الدوري سئل عباس  يالاللكان حرفا. قال في مائة وعشرين انه خالفه إاًل ةبمذهب حمًز

ولكن حدثني اصحابنا انهم  قال لم اسمعهاف ابن هشام في خلف عن حكاية احمد بن حنبل

                                                 
 24.ص  3تهذيب: جتهذيب ل 1-
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 ولكن وهللا عندنا الشيخ االمين علم هذا فقيل انه يشرب. فقال انتهى اليناأحمد عند  ذكروه

ً(1).(ال الدار قطني ) كان عابدا فاضالوق، (ةوقال النسائي البغدادي )ثق

ً:خالد ابن خالد  -ب

محقق  ثقة عارف امام في القراءة). قال ابن الجزري الكوفي الشيباني فهو ابو عيس ى

ً(2).(استاذ

 ي:املدن نافع :سادسا ًً   

هو احد القراء السبعة نافع بن عبد الرحمن بن ابي قصيم. قال ابن الجزري )هو   

(، املدينة عن جماعة من تابعي اهل اخذ القراءة عرضا ،ن اصبهاناصله م ثقة صالح االعالم

فقيل له قراءة  يقول )قراءة اهل املدينة سنة نسا سمعت مالك ابن قال سعيد ابن منصوًر

قال إليك، ابن حنبل )سألت ابي أي القراء احب أحمد ابن  وقال عبد هللا .(قال نعم نافع

وذكره  (قال عاصم. قال النسائي )ليس به باس :  قلت فان لم يكنقلت :(املدينةقراءة اهل 

فقال احمد  منكر  ويحيحمد واختلف فيه ا وقال الساجي صدوًق ابن حبان في الثقات

ً.(3)(وقال يحيى )ثقة الحديث

ًوورش. راويان هما قالوًنونافع له 

ً:قالوًن – أ

 الذي وهو  انه ربيب نافع يقال ة. مولى بن زهًرابو موس ى هو عيس ى بن سيناء بن وردان

مه قال عبد هللا بن علي )امنا يكل .جيد الروميةفان قالون باللغة  لجودة قراءته سماه قالوًن

 . اخذ القراءة عرضاد هللا من سبي الرومبع الن قالون اصله من الروم كان جد جده بذلك

 في وأماواللحن بالشفة(  أهمويفهم خط القرآن  يقرًئكان اصم قال ابن ابي حاتم ) نافع.عن 

: فيكتب حديثه بالجملة. سئل احمد ابن صالح املصري عن حديثه فضحك وقال الحديث

ً.(4)()تكتبون عن كل احد

ً:ورش  -ب

                                                 
 .48ص  2تهذيب التهذيب: ج 1-
  .274ص  1طبقات القراء: ج 2-
 .48ص  2تهذيب التهذيب: ج 3-
 .27ص  3نفسه: ج 4-
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في  الديار املصرية فياليه رئاسة االقراء  )انتهت: الجزري ابن قال فهو عثمان ابن سعيد

ً.(1)(وكان ثقة حجة في القراءة نامقزمانه  وله اختيار خالف فيه 

ً

 :الكسائي الكويف :سابعا ًً

. قال سوالد الفًرأ. موالهم من األسديبن عبد هللا بن بهمن بن فيروز  ةهو علي بن حمًز  

خذ القراءة أبالكوفة بعد حمزة الزيات(  الرئاسة االقراء ليهإالذي انتهت )االمام  الجزريابن 

الكسائي  : كان(في كتاب )القراءات ال ابو عبيدة. وقوعليه اعتماده حمزة اربع مرات عرضا  عن

 فيما رفعه ابن بعض وترك بعض. حدث املرزباني حمزةفاخذ من قراءة  بنخير القراءات

اهر باتخاذ ويج ،شرب النبيذكان يديم  ،على رهف فيه علم الناسأكان الكسائي قال ) االعرابي

 .(2) (الروقةالغلمان 

ً.وحفص بن عمرًو بن خالد البغدادي هما الليث

ً البغدادي: الليث -أ

توفي  ابن الجزري )ثقة معروف حاذق ضابط( البغدادي. قال فهو ابو الحارث بن خالد

ً.(3)(ةللهجًر 241سنة 

ً:حفص ابن عمرًو  -ب

ًعند ترجمة عاصم. ترجمته تتقدم

ً

ًأ ويا حال من أهشنأ وما و قل العشرةأ اء السبعةالقرً  حال هذا
 
على قراء  مة تعتمدأًل سفا

ويتركون  ، ويتهمون بالكذب، ليسوا بثقات ، وأكثرهمباملنكرات واإلتيان شرب النبيذ يمارسوًن

، الذين نصبهم هللاالحجج  االطهار االصفياء لهآوهم  له(آالنبي )صلى هللا عليه ًو من خلف

ً.عنهم واألخذهللا بطاعتهم مر أمر الذين ولي اأًلأواملعصومون ًو

 وعقوبة لهم ةهل السنأ لقراءاتبين وبوضوح مدى ضحالة هذه االسانيد تي ذلك من

املراد من نبي  ليس هًو هم اخذوا من موردوألن ،النبي االكرم )صلى هللا عليه وآله( لتركهم خلفاء

املتضاربة  تهماءاوبقًر، شد االختالفأولذلك اختلفوا  ،قصد خلفاؤه من بعده(أ) الرحمة

                                                 
 .208ص  9اعالم النبالء: ج سير 1-
 .172ص 13معجم االدباء: ج -2
 .407ص  10تهذيب التهذيب: ج -3
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ومنزل من هللا  وانه ليس بكتاب معصوم القرآنحرفوا  بأنهماالتهام  يوجه لهم ،واملختلفة

 يةالقرآن العظيم في القراءات  بما وجدوا من هذا االختالف. وكان لهم الحق في ذلك ىتعال

بعد عن موضعه من  قد حرف القرآنن هذا أب دنى شكأيحكم وبدون  ةيتتبعها بدق يوالذ

ً.مواضعه

واعتبروا هذه  ،هل السنةأقد وافقوا  األمامية فقهاء الشيعة املؤلم نجد كبار ومن

التي يتصفون بها  لقرائهم الذميمة واألخالق على الرغم من االختالف الواضح ةالقراءات متواتًر

ًأًو ً(. اء فقط وليس للنبي االكرم محمد )صلى هللا عليه والهلتواتر عندهم للقًرا ن 

ً:ما يلي ولئك الفقهاءأمثلة أومن 

 (1)« شاء من السبع لتواترها اجمع ءةبأي قرا أيجوز ان يقًر»ًقال :  الحلي العالمة. 

  والباملتواتر يجوز القراءة  » :( حيث قالالعاملي بن مكي)الشيخ محمد  األول:الشهيد 

العشر   وهي كمال وخلف ابي جعفر ويعقوب من قراءة االصحاب ومنع بعض يجوز بالشواذ

ً.(2)« كثبوت قراءة القراء السبعة جوازها لثبوت تواترها واألصح

 

 :أو عدمه القراءاتتواتر 

والذين  كبرائهم لىإ هفنرجع هل السنة اليومأ ا قضية تواتر هذه القراءات التي يزعمهام ًأًو

ً:عدم تواترها ومن امثلتهمثبتون ي

تواتر كل واحد من  ادعى بعض اهل االصوًلعن بعض علماء االثر ) نقل :السيوطي .1

 .(3)من علم( ةالسبع وادعى بعضهم  تواتر القراءات العشر وليس على ذلك اشاًر القراءات

ولكل منهم سند في روايته  املتفق عليها )اجماعا( هي السبعة هؤالء وقراءات الرافعي: .2

 هذا العلم حيث انه جعل الحجة على القراءات في كتب مثبت ذلك وكل) ريق الرواة عنه.وط

 .(4)((تر عن النبي )صلى هللا عليه والهاالجماع وليس التوا

نها إ :والتحقيق ،ةوقيل بل مشهوًر متواترة عند الجمهوًر السبع القراءات ان :الزركش ي .3

سناد إن إنظر ف ففيه له(آًو بي )صلى هللا عليهلنعن ا تواترها ماأ ،السبعة متواترة عن االئمة

                                                 
 .408ص  4ج :لسان الميزان 1-
 .502ص 1طبقات القراء: ج 2-
 .34ص  2نفسه: ج 3-
 .51ن: ص آعجاز القرإ 4-
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لم تكمل  هو نقل الواحد السبعة املوجودة في كتب القراءات القراءات لهذه السبعة االئمة

ً .(1)( واتر في استواء الطرفين والواسطةشروط الت

يقولون بعدم تواتر  السنة اهل يا كبراؤكم فها هماألدلة،  سيد االعتراف وكما يقولوًن

واترها. فال توتطبلون وتزمرون ب األصوليةوخالفتم قواعدكم ، اعتمادها فكيف تم ،ءاتالقرا

ًالعظيم. باهلل العلي إاًل ةقًو والحول 

ويدعون ، هللا بها من سلطان ما أنزًلالتي  وقراءاتهم القرآنفي جمع  هل السنةأهذا حال 

ًإ بالكفر ويسمونهم  البيت هلأ شيعة ويتهموًن، قتهم املثلىياالساس في الدين هي طًر ن 

ً؟ين الصوابأة فبالرافض

 ؟ الشيعة عند القرآن من جيمع      

ًأ نه البدأهي ، (سالم هللا عليهم)هل البيت أالتي تتبع نهج  األماميةفي عقيدة الشيعة        ن 

أي ، بكل الكتاب وعنده علم، ن منصب من هللا ومنصوص على عصمتهآيكون الجامع للقًر

)ان علينا جمعه  قال تعالى ولذلك، (2)(تعالى )ومن عنده علم الكتاب قال عنده علم الكتاب

 واجه ألنه ،بجمعه أي عن طريق خليفته وحجته على الخلق ن هللا هو املتكفلأي ، أ(3)(وقرآنه

فاء االلهيين املنصبين منه او نقل هم هللا في الخلق أي الخل سبحانه فهم يمثلونه، خلقه بهم

ه اولهم االمام علي وصياؤه من بعدأ( ًو)صلى هللا عليه واله سول هللار ًر. فمن يكون غيتعالى

االئمة واملهديين  اقصد ،)صلوات هللا عليهم اجمعين( موًناملعصًو أوالده( ًو)عليه السالم

. م رسول هللا )صلى هللا عليه واله( في وصيته املقدسة ليلة وفاته( والذين ذكره)عليهم السالم

ً.وكمال الدينالنعمة والذين بهم تمام 

الشبهات عاذرا  من اتخذإال  ،اللبس ال يقبللقد بين ذلك رسول هللا وبشكل جلي وواضح 

( بعدة احاديث ر رسول هللا )صلى هللا عليه واله( الى االمام علي )عليه السالملسقطته وقد اشا

ً:منها

 .(4) )علي عيبة علمي( -

                                                 
 .319ص 1البرهان: ج -1

 .43الرعد:  2-
 .17القيامة:  3-
 .177ص 2الجامع الصغير للسيوطي:ج 4
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 .(1) علي الحوض(لي لن يفترقا حتى يردا مع ع القرآنًو القرآنعلي مع ) -

علي ) ، (3) (الدين واملال يعسوب املنافقينعلي يعسوب ) (،2) (علي مولى من كنت مواله) -

 (.4) (خرةواآًلاخي في الدنيا 

( )رض ي هللا عنه يعن ابن ثابت مولى ابي ذر  قال كنت مع علاخرج الحاكم في مستدركه ) 

لناس فكشف هللا ذلك  بعد ا ما يدخلبعض  دخلني ةواقف عائشة أيتيوم الجمل فلما ًر

 : انيفقلت ةام سلم فأتيت املدينة الى فلما فرغ ذهبت ،فقاتلت مع امير املؤمنين صالة الظهر 

فقصصت عليها  : مرحبافقالتر ولكني مولى البي ذ بشرا والاسأل طعاما  ما جئت وهللا

 ذلك عني  الى حيث كشف هللا :اين كنت حين طارت القلوب مطائرها ؟ فقلتت: فقال، قصتي

علي مع  :( يقوًلت رسول هللا )صلى هللا عليه والهسمعاحسنت  :عند زوال الشمس قالت

ث صحيح االسناد ولم يالحوض( هذا حد علي يردالن يفترقا حتى  مع علي القرآن ًو القرآن 

 .(5)(يخرجاه

مع ابي  سا: كنت جالقال : عن بن عبد هللا بن العطاءمريم وحدثني الثعلبي )عن ابي -

زعموا ان  :فقلت البي جعفر، ةسا في ناحيلجا ابن عبد هللا بن سالم يتأفًرعفر  في املسجد ج

 (عليه السالم) انما ذلك علي ابن ابي طالب :فقال. عبد هللا بن سالم عنده علم الكتابي الذ

  .(6)(ده علم الكتاب: قال هو علي ابن ابي طالبومن عن حنيفةوعن ابي )

في  (رسول هللا )صلى هللا عليه واله سألت :قال الخدرًييد عابي س عن)الحسكاني  -

ً.(7)(قال : )اخي علي ابن ابي طالب ،(ومن عنده علم الكتاب): قوله تعالى

َ:ومن مصادر الشيعة

( )قل كفى باهلل شهيدا بيني السالم ر )عليهجعف ألبي قلت :قال معاوية عن بريد ابن -

وخيرنا بعد النبي )صلى هللا وأفضلنا  اولنا وعلي ىايانا عن): قال (ومن عنده علم الكتاب وبينكم

  .(8)((عليه واله

                                                 
 . نفسه.1
 . نفسه.2
 . نفسه.3
 . نفسه.4
 .303ص  5تفسير الثعلبي: ج -5
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 )صلى هللا عليه : سألت رسول هللاعن ابي سعيد الخدري قالروى الشيخ الصدوق ) -

ذلك وص ي اخي سليمان ): قال( من الكتاب عنده علم يالذ) :قال جل ثناؤه ( عن قول هللاواله

ً )قل كفى باهلل: هللا عز وجلرسول هللا فقول  فقلت له: يا (بن داود
 
ومن  بيني وبينكم شهيدا

ً.(1)(ذاك اخي علي ابن ابي طالب)قال : ( عنده علم الكتاب

وص ي رسول هللا )صلى هللا  ()عليه السالم علي ابن ابي طالب امير املؤمنين فيكون بذلك

ذلك خرط  والقول بخالف ،القرآنلجمع  ومن عنده علم الكتاب هو املؤهل له( ونفسهآعليه ًو

ً.وهللا سبحانه وتعالى خصه بذلك وانى يأتي بالدليل ،القتاد ويحتاج الى دليل

في عهد  القرآنبي طالب وعده ممن جمع أ علي ابن) وقد ذكر ابن النديم في الفهرست

ً.(لهآالنبي )صلى اله عليه ًو

اول  (مم علي ابن ابي طالب )عليه الساًلاالما على ان ما يدلوروى السيوطي في االتقان  

ابن ابي داود في املصاحف  اخرج): ( قاللهآبعد وفاة النبي )صلى هللا عليه ًو القرآنمن جمع 

اخذ على  ( اليت ااًلت رسول هللا )صلى هللا عليه والهقال ملا ما :ابن سيرين قالمن طريق 

ً.(2) فجمعته( القرآنحتى اجمع  لصالة الجمعة إاًلردائي 

السيوطي عنه بقوله  وأجاب ،(ا االثر ضعيف النقطاعهه وقال )هذحاول ابن حجر تضعيف

حدثنا بشر بن موس ى حدثنا )الضريس في فضائله  عن طرق اخرى اخرجه ابن قد ورد ()قلت

كر قعد : ملا كان بعد بيعة ابي بقال عكرمةعن  ابن خليفه حدثنا عون عن محمد بن سيرين

؟ عني ما أقعدكفقال  إليه، فأرسلتك : قد كره بيعبكر ألبيفقيل  ،علي ابن ابي طالب في بيته

ًلبس ردائي أب هللا يزاد فيه فحدثت نفس ي اال رأيت كتا :قال
 
قال له  أجمعه،ة حتى لصاًل إال

 : لوقال فاألوًلنزل االول أالفوه كما  لعكرمة: فقلت قال محمد .ما رأيتابو بكر فانك نعم 

في  ةابن اشت وأخرجه واما استطاع التأليفيؤلفوه ذلك  نأ على جنجتمعت االنس والا

وان ابن  مصحفه الناسخ واملنسوخ من وجه اخر عن ابن سيرين وفيه انه كتب فــي املصاحف

ً.(3)عليه( فلم اقدر  املدينةفيه الى  تبتوك : فطلبت ذلك الكتابقال سيرين

 صدًر كما انزل على القرآن ( هو من جمع م علي ابن ابي طالب )عليه السالمفتبين ان االما

ل آ ىحتى انتهى ال، البيت كان عند اهل القرآن وان هذا  ،(لهآنبي محمد )صلى هللا عليه ًوال

                                                 
 .229ص  1الكافي: ج 1-
 .161ص 1االتقان: ج -2

 .659مالي الصدوق: ص أ 3-
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اهل  ما عند( اذ االمام جعفر الصادق )عليه السالمل آوهم ، جعفر كما ذكره ابن النديم

ًيخفى. احرق كما ال ما سواهالبيت هو فقط لم تطله نار عثمان وكل 

م علي ابن وصريح عندنا ان امير املؤمنين االما واضح ًرفاألمبالنسبة لنا شيعة اهل البيت 

ل آاليه ابن شهر اشوب في مناقب  ما أشاًروهذا  ،القرآن( هو من جمع بي طالب )عليه السالمأ

ً.لدى كل الشيعة بذلك بالقطع واليقين إلثباتهيكفي ، (1)بي طالبأ

 ،(لى هللا عليه والهه وص ي النبي )صالكريم جمع القرآنن أ عالهأ ما وردتبين من خالل 

يمت  اهل السنة ال ما يزعمهوان  أنزل،بي طالب )عليه السالم( وكما أم علي ابن وهو االما

من  حوًل في ادلتهم الواضح هو هذا التخبط ودليله ،ادلتهم واهية حتى ان ،صلة بأيةللحق 

 القرآن  ( عندهمالبطالن. فلذلك اهل البيت )عليهم السالم ادلة واضحة وهي ،القرآنجمع 

ً.احدبحرف واحد كما انزل من رب ًو أوهو يقًر إحراقه، ستطع عثمانيلم  يالذ

ً

ً

ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .161ص  1ن: جآاالتقان في علوم القر -1
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 الفصل الثالث                                                                   

 ن الكريمآهل البيت )عليهم السالم( للقرأقراءة 
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 لسالم(:هل البيت )عليهم اأقراءة      

ًأ بعد ﴾ان علينا جمعه وقرآنه﴿ جالله: بقوله جل تعالى من كالم هللا ثبت ن 
ن يكون أ، (1)

ً هم الخلفاء الذين نآللقًرع الجام
 
هم علم عند نأ وتبين، على خلقه اختارهم هللا تعالى حججا

ً. ﴾نمبيأمام في  وكل ش يء احصناه﴿ :وقال عنهم تعالى ،الكتاب

( النبي )صلى هللا عليه واله على انزًل كمااملجموع  والكتاب ةذن الذي يريد القراءة الحقإ

اولي  أيواوصيائهم ) بعث االنبياء واملرسلين الذي هو اصل التوحيد الحقيقي حتى يصل به الى

يها )يا ا: حيث قال تعالى ،(ليه والهاوجب هللا طاعتهم بعد النبي )صلى هللا ع نالذي (االمر

فردوه الى هللا  الذين امنوا اطيعوا هللا واطيعوا الرسول واولي االمر منكم فان تنازعتم في ش يء

ًحسن أون باهلل واليوم االخر ذلك خير ًوان كنتم تؤمن والرسوًل
 
 ممنالذين هم  ،(2)(تأويال

والوصول  ةالجمع الصحيح للقران والقراءة الحق يكون االخذ منهمطاعتهم  هللا أوجب

ًأًل، هملرضا ً .(3)(هل البيتأرضا هللا رضانا (: )عليهم السالم)عنهم  رضا هلل تعالى كما ورد ن 

خلفاء النبي )صلى هللا ، )عليهم السالم( هل البيتأن تكون عند آللقًرة ذن القراءة الحقإ

ًم هذهب هللا عنهم الرجس وطهًرأ( الذين لهآعليه ًو
 
قال تعالى )انما يريد هللا ليذهب ، تطهيرا

رسول هللا  وص ى به الذي وهم الثقل الثاني ،(4)الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا( عنكم

)إني تارك فيكم خليفتين كتاب هللا حبل ممدود ما بين السماء : بقوله (واله )صلى هللا عليه

ً. (5)حتى يردا علي الحوض( ولن يتفرقا واألرض وعترتي أهل بيتي

كيفية  (ورد عنهم )عليهم السالم وقد ،(يه وآلهعل رسول هللا )صلى هللاقول  مصداق فهم

التي ، له(آ)صلى هللا عليه ًو النبي وصياءأ، من روايات الطاهرين ةوهذه جمل ةالقراءة الحق

ً: ا يليموك ،تؤكد ذلك

                                                 
  .319ص  9ج مناقب ال ابي طالب: 1-
 .17القيامة:  -2
 .239ص  2كشف الغمة:  ج -3
 .33االحزاب:  -4

 .181ص  5ج :حمدمسند أ 5-
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ان  ان الناس يقولوًن) :( فقالابا عبد هللا )عليه السالم سأل الفضيل ابن اليسار -

–)كذبوا  :(لصادق ابو عبد هللا )عليه السالم: االمام افقال نزل على سبعة احرف ؟ القرآن 

 . (1)من عند الواحد( على حرف واحد ولكنه نزًل –اعداء هللا 

نزل من عند  واحد القرآن  : )ان)عليه السالم( قال ن ابي جعفر الباقر ع زرارةعن  -

 .(2)(من قبل الرواة ولكن االختالف يجيء الواحد

. القرآن في سورة من  ارينام)ت :قال  ابن مسعودعن عبد هللا اخرج احمد ابن حنبل -

 ()صلى هللا عليه واله : فانطلقت الى رسول هللاقالة، يآاو ست وثالثون  فقلنا خمس وثالثوًن

رسول هللا )صلى  : فاحمر وجهقال، في القراءة : فقلت انما اختلفناقال، يناجيه فوجدنا عليا

 ،الى علي  شيئا قال: ثم اسر ،(بينهم باختالفهم قبلكم انما هلك من كان) :وقال (هللا عليه واله

ً.(3)(كما علمتم تقرؤواان  يأمركمان رسول هللا ): فقال لنا علي

ًإ : الكريم في قوله تعالى القرآنفي  ما جاءهو  (البيت )عليهم السالم هلأكالم  الذي يؤكد ن 

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخ القرآنفال يتدبرون أ)
 
ً تالفا

 
ً. (4)(كثيرا

ًإ يقولوًن (البيت )عليهم السالم فأهل ال نه إ أي، نزل بحرف واحد من رب واحد القرآن ن 

االختالف يكون بتعدد  وإنما، ها رب العزةقرً أ ةأي اختالف في القراءة فهي قراءة واحد يوجد

هذا تبين ًو، فتعددت قراءاتهم، السبعة باألحرفهل السنة بقولهم نزل أ يدعياالحرف كما 

وكيف ، عندهم السبعة للقراءات من خالل تناولنا في هذا البحث ما بينا بوضوح من خالل

لى تكفير بعضهم إمر ليس من عند هللا ووصل اأًل ألنه ؛شد االختالفأفي القراءات  اختلفوا

محمد )صلى  مسلمة ومؤمنة بالنبي الكريم بأنهاالتي تدعي  لألمة ياملزًر هو الحال وما ،البعض

االمام علي عليه )عليه  مير املؤمنينأولهم أ ،وصياؤه من بعدهأ بيته وهم وأهل (لهآًوهللا عليه 

ً.عليهم السالم()واملهديين  واألئمة( السالم

ً

ً

ً

ً

                                                 
 .631ص  2الكافي: ج 1-
 .630ص 2الكافي ج -2
 .106ص  1مسند أحمد: ج -3
 .82النساء:  -4



 51 .....................................................................................  القرآن والقراءة الواحدة

 

 
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

 

 الفصل الرابع

 )عليه السالم(وقراءة القائم  )عليهم السالم(هل البيت قراءة أ

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 القراءة احلقة عند آل حممد )ع(:   

ًإ   بي أعلي ابن املؤمنين  بأميًرواملتمثلة  (عليهم السالم)هل البيت أحقة عند القراءة ال ن 

واملذكورين في وصيته  ،له(آصلى هللا عليه ًوخلفاء للنبي ) ،املنصبين املعصومينوأبنائه  طالب

وهم الذين ، العاصم من الضالل بوالتي قال عنها الكتا، ليلية وفاتهكتبها املقدسة التي 

ومن كلفوا بجمعه ويحق لهم ، ةهم من يعرف تأويله وناسخه ومنسوخعندهم علم الكتاب ًو

ولكن مع ذلك ، نآالقراءة الحقة للقًر وكذلك يعرفون وعرفوا اصحابهم، ذلك من دون الخلق

27ً) بنشرهو املكلف  (صلوات هللا عليه)ل محمد باعتباره آللقائم من  تركوا القراءة
 
من  ( حرفا

ملؤمنين االمام علي مير اأ هو قل كما الفأأنزل، ن وكما آوتبيان القراءة الحقة للقًر للخلق العلم

ً اال يعرفهلحكمة للقائم من ولده  وادخره( وجمعه )عليه السالم
 
وفيما يلي ، هللا جل وعلى إال

ً:قلناه اردة عن الطاهرين تؤكد مابعض الروايات الًو

استمع  ( وأناعليه السالم) الصادقعلى ابي عبد هللا  رجل أقًر ةن سلمعن سالم اب) -

كف عن هذه  :ابو عبد هللا )عليه السالم( فقال ،الناس يقرؤها ليس على ما القرآنحروفا من 

على حده  وجل عز كتاب هللا أقًر ... فإذاحتى يقوم القائم  الناس أكما يقًر أواقًر ،القراءة

الناس الى )عليه السالم(  يعل اخرجه :وقال ()عليه السالم يلع الذي كتبه واخرج املصحف

محمد )صلى هللا  على كما انزله هللا وجل هذا كتاب هللا عز فقال لهم ،وكتبه حيث فرغ منه

 ال حاجة القرآن فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع  فيه  وقد جمعته من اللوحين (عليه واله

ً بعد يومكم هذا ما ترونه ما وهللاأ: لنا فيه. فقال
 
خبركم حين جمعته أن أعلي كان  ،أبدا

 .(1)(لتقرؤوه

قام ذا إ: )جعفر الباقر )عليه السالم( عن أبي ؛ورد في تفسير نور الثقلين للحويزًي -

وجل  هللا عز ما أنزًلعلى  القرآنمن يعلم الناس  ل محمد ضرب فساطيطآالقائم من 

  .(2) (التأليففيه  يخالف ألنه على من حفظه اليوم ما يكوًن فأصعب

                                                 
 .627ص  2الكافي: ج -1
 .27ص  5ج :تفسير نور الثقلين -2
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انا ، جعلت فداك: : قلتقال) :بي الحسن )عليه السالم(أعن  هد في الكافي بسندوًر -

 كما بلغنا عنكم أهانقًرن أحسن ن واًل كما نسمعها ليس هي كما عندنا القرآن في  اآلياتنسمع 

ً.(1)(من يعلمكم فسيجيئكماقرؤا كما تعلمتم  :. فقالال :؟  فقالمثنأفهل 

    همة:مالحظات م

ً
 
ًإ عاله يتبينأ ما ورد خالل من: أوال هل البيت )عليهم أن عند آًرالقراءة الحقة للق ن 

ً(.السالم

ً
 
ًإ :ثانيا  صحابهم الخلص القراءة الصحيحةأعلموا  ( كانوا قدالسالم )عليهم هل البيتأ ن 

ً.لقرآنل

ً
 
ًإصحابهم أبعض  (هل البيت )عليهم السالمأوجه  :ثالثا ً.الناس أا يقًركم القرآن يقرؤوا ن 

ًإ)عليهم السالم(  هل البيتأ نبيً  :رابعا ن وقتها في لم يح للقراءةموعد القراءة الحقه  ن 

ً.نآللقًر( هو املوكل اليه بيان القراءة الحقة عليه السالمل محمد )آن القائم من إًو زمانهم

ً
 
ًأالتي تشير بالروايات  وردت الكثير من: خامسا عندما  انواهل البيت )عليهم السالم( كأ ن 

هذه الرواية  ليكإًون، لنحوية التي يلتزم بها الناس اآًلا قيمة للقواعد ال يعطوًن القرآن يقرؤوًن

ً
 
فلنعم  حولقد نادانا نًو) الكريمة لآلية( البيت )عليهم السالم هلأللقول )من قراءة  تصديقا

ً. (2)(املجيبوًن

ًول) (بو عبد هللا )عليه السالمأابن مسلم قال قرأ  محمدعن 
 
أي كلمة )( قد نادينا نوحا

جعلت فداك لو : ثم قلت ،)بالضمة( نوح :نوح بالفتحة وليس الضمة كما هو موجود( قلت

ً.(3)(دعني عن سهككم هذا :اعني العربية فقال نظرت هذا

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
 .619ص 2ج :الكافي 1-
 .75 :الصافات -2
 .278ص 4ج :مستدرك الوسائل -3
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َ

 )عليه السالم(:احلسن  أمحدمد ل حمآقراءة قائم 

ًإ    النحويةالقواعد  تخالفعاله أ الواردة خالل قراءاتهم من (السالم هل البيت )عليهمأ ن 

ًإًو ،(العربية)قواعد اللغة  ً.نآهو من يبين القراءة الحقة للقًر( القائم )عليه السالم ن 

م وهو وص ي ورسول االماالحسن عليه السالم(  أحمدل محمد السيد آقائم  لقد جاء

ً: هله ومنهاأوحضر ن حان وقته اآًلن وملا آللقًر القراءاتوبين بعض  ،(املهدي )عليه السالم

ً
 
ً.ر(مأمن كل )مر( وليس أها )بكل قرأسورة القدر : أوال

ً
 
ً لهاال )هللا  :وكما يلي، التنزيلة الكرس ي على قرأ آي :ثانيا

 
 سنة ال تأخذههو الحي القيوم  إال

والشهادة هو الرحمن  الغيب تحت الثرى عالم بينهما وما وماواألرض  السموات في ما له نوم وال

ًمن ذا الذي يشفع عنده الرحيم 
 
ً.(خلفهم ايديهم وما ما بينيعلم بإذنه  إال

ً
 
ً.تقوا وهللا خير الرازقين(أهو ومن التجارة للذين ل)خير من ال :خر سورة الجمعةآ في :ثالثا

ل آالقائم من  جاءهاواملتفرقة شر تفرق عندما  مة املمزقة شر ممزًقحرى بهذه اأًلكان اأًل

ًإ( محمد )عليه السالم نجدها قد  ،حاكمية هللا ( أي)البيعة هلل املباركةتف حول رايته تل ن 

واجتمعت شياطين االنس  وبدون هوادة، محمد لآعلى هذا االمام من  قامت بحرب شعواء

وهم كالذئاب في جلد ، له(آه ًورسول هللا )صلى هللا علي زًي ل ارتدواوالجن لحربه ويقودهم رجا

ً.حمل

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

 : هتنبي

فما  التأليف بما يخالف القائم ن يأتيأ ،هل البيت )عليهم السالم(أ وعد بههذا هو ما 

نتم تحاربون ولده أًوله( آمام نبيكم )صلى هللا عليه ًوأ ستقفوًن دليل وبأي، لكم كيف تحكموًن

على  من هللا وهو مضمون له النصرحمد الحسن )عليه السالم( أ ل محمد السيدآالقائم من 

ً.كل عدو هلل ولرسوله

رسول االمام املهدى وقفوا بجانب ، لى بارئكمإارجعوا : قول ملن يسمع هذه الكلماتفأ

( الحسن )عليه السالم أحمدالسيد  ل محمد واليماني املوعودآ( والقائم من )عليه السالم

ً. ورسوله وذلك هو الفوز العظيموستفوزون برضا هللا

                               ً
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 اخلامتة

ً ً:التاليةمور ليها من خالل هذا البحث اأًلإ أهم النتائج التي توصلت إن 

 ن الشخص إ فالبد وهو الذي تكلف بجمعه القرآن كتاب منزل من هللا تعالىدام  ما

 .على خلقهمن حجج هللا تعالى املكلف بجمعه هو حجة 

 وهذا واضح وجلي من ، القرآنفي قضية جمع  االختالف شدأاختلفوا  السنة هلأ

 .في البحث خالل الروايات التي وردت

 ًإ الشيعة متفقوًن وعرضه على القوم  القرآنهو من جمع  (عليه السالم)االمام علي  ن 

 له(.آمحمد )صلى هللا عليه ًو لكريمابعد وفاة الرسول 

 للنبي )صلى هللا  حرف وينسبون رواياتأالقرآن قد نزل بسبعة ن إهل السنة يدعون أ

 امن عند الواحد وهذا م بحرف واحد نزًل ألنه ؛القرآنيخالف  وهذا بطبيعته، له(آًو عليه

 .هل البيت )عليهم السالم(أكده أ

  ةنشأت عندهم القراءات املتعدد السنةهل أبسبب االحرف السبعة التي ادعاها. 

 ًإ ليهإ الذي نأسف القراءات  أيدوا فكرة من ةهناك من رجاالت الدين الشيع ن 

 ( وبدون دليل يذكر .لهآلنبي )صلى هللا عليه ًواوقالوا بتواترها عن  ةهل السنأاملتعددة لدى 

 ًإ )عليه  البيت توجد عند القائم ن املتمثلة بقراءة أهلآحيحة للقًرالقراءة الص ن 

 .وهو من سينشرها السالم(

  عليهم السالم( هل البيتأبقراءة  )عليه السالم( حمدأواليوم جاءنا القائم(.ً
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 واملراجع املصادرقائمة 

ً.الكريم القرآن. 1

 ،بيروت –ى الطبعة االول ،بي بكر السيوطيأ الدين عبد الرحمن جالل ،املنثوًر الدر .1

ً.هجرية 1421سنة  ،لبنان

 1421بيروت سنة  العليةدار الكتب  ، احمد بن علي بن عبد القادر،امتاع االسماع .2

ً.هجرية

 العليةدار الكتب  ،عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ،املحرر الوجيز البن عطيه .3

ً. هجرية 1422سنة 

ً.دار احيار التراث العربي ،يوسف اثير الدين ابو عبدهللا محمد بن ،املحيط البحر .4

والنشر   ةت للطباعدار بيرو ،محمد بن سعد بن منيع البصرًي ،الطبقات البن سعد .5

ً.هجرية 1415سنة 

ً.دار التراث ،ش يبدر الدين الزك ،القرآنالبرهان في علوم  .6

سنة  ،القاهره ة،ابن سميمكتبة  ،سلمان بن احمد بن ايوب ،املعجم الكبير للطبراني .7

ً.هجرية 1415

سنة  ،طبعة الكبرى مصرامل ،مد بن محمد بن ابي بكر بن عبد امللكاح ،ارشاد السارًي .8

ً.هجرية 1323

 1433بيروت  ة،العلمي دار الكتب ،جالل الدين عبد الرحمن ،القرآناالتقان في علوم  .9

ً.هجرية

لعلميه طبعة دار الكتب ا ،محمد عبد هللا الحاكم ،املستدرك للحاكم النيسابوري .11

ًدي.مياًل 1971سنة  بيروت،

ً.هجرية 1425سنة  ،لطباعة والنشر االسرة  دار ،محمد بن يعقوب الكليني ،الكافي .11

سنة  ،مؤسسة البعثة ،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ،مالي الصدوًقأ .12

ً.هجرية 1417

 1413، سنة البالغةنشر  ،جاد هللا محمود بن عمر الزمخشرًي ،. الكشاف للزمخشرًي13

ً.هجرية
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 سنة دار احياء التراث العربي ،بو اسحاق احمد املعروف بالثعلبيأ ،فسير الثعلبي. ت14

ً.هجرية 1422

ً.هجرية 1417مصطفى  سنة   نزار ةمكتب ،ابن ابي حاتم الرازًي ،. تفسير بن ابي حاتم15

 ،تبة الرشيد الرياضمك ،عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،. تفسير الصنعاني16

ً.هجرية 1411سنة

ًدار احياء التراث العربي. ،ناصر الدين ابي الخير بن عمر ،فسير البيضاوًي. ت17

 1418سنة  ،الوطن الرياض داًر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ،. تفسير السمعاني18

ً.هجرية

ً.هجرية 1419، سنة احكام الطيب ،عبد هللا بن احمد بن محمود ي،. تفسير  النسف19

اث دار احياء التًر ،بن علي البكرًي بن عبد الحسين محمد بن عمًر ،. تفسير الرازًي21

ً.هجرية 1415سنة  ،لعربي  بيروت

ً.دار احياء التراث العربي ،لوس ياحمد بن محمود اال الدين شهاب ،. تفسير االلوس ي21

ً.ةدار الشعب القاهًر ،. تفسير القرطبي محمود بن محمد االنصاري القرطبي22

مطبعة تحقيق طهران  ،بد علي بن جمعة الحويزًيع ،. تفسير نور الثقلين للحويزًي23

ً.هجرية 1383سنة  اإلسالمية،للعلوم 

، نشر سيد حبيب محمود زيد بن عبيده بن ربطه النميرًي ،تاريخ املدينة املنورة. 24

ً.هجرية1399 احمد،

ًهجرية.1415سنة ،للطباعةدار الفكر  ،علي احمد بنشهاب الدين  ،التهذيب. تهذيب 25

 1428سنة  ،جامعة الشارقة االمارات عثمان بن سعيد بن عثمان، ،بيان. جامع ال26

ً.هجرية

 1414، املكتب االسالمي سنة حمال الدين عبدالرحمن بن علي ابي الفرج ،. زاد املسير27

ً. هجرية

 1422، سنة مؤسسة الرسالة ،بن احمد بن عثمان الذهبي محمد ،. سير اعالم النبالء28

ً.هجرية

 اإلسالمية،مجمع احياء الثقافة  ،عبيد هللا بن عبد هللا بن محمد ،زيل. شواهد التن29

ً.هجرية 1427سنة 

ً.هجرية 1422سنة  ،دار طوق النبي ،محمد بن اسماعيل البخارًي ،. صحيح البخارًي31
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ً.هجرية 1431سنة  ،دار احياء التراث ،مسلم بن الحجاج بن مسلم ،صحيح مسلم .31

ر الريان للتراث  مطبعة دا ،احمد بن علي محمد ،البخارًي . فتح الباري في  شرح صحيح32

ً.هجرية 1411سنة 

حياء البيت )عليهم السالم( إًل مؤسسة ال ،محمد كاظم الخراساني ،كفاية االصوًل .33

ً.التراث

ًهجرية. 1419سنة  مؤسسة الرسالة بيروت ،عالء الدين حسام الدين ،. كنز العمال34

 1395سنة  ،ةدار االضواء للطباع ،ن ابي الفتح االربليعلي بن عيس ى ب ،كشف الغمة. 35

ً.هجرية

ً.هجرية 1424 ،دار املنار االسالمية ،احمد بن علي محمد ،. لسان امليزان36

 1341 ،والنشر الدار املصرية للتأليف ،يحيى بن زياد بن عبد هللا ،القرآن. معاني 37

ًهجرية. 

ً.هجرية 1424 الحديث القاهرة سنةر دا ،احمد بن محمد بن حنبل ،. مسند احمد38

سنة  ،للطباعة والنشر ةدار املؤؤن ،شمس الدين احمد بن محمد ،. ميزان االعتدال39

ًهجرية. 1382

( مؤسسة ال البيت )عليهم السالم ،ميرزا حسين نوري الطبرس ي ،. مستدرك الوسائل41

ً.مطبعة سعيد،قم التراث إلحياء

ً.هجرية 1411 ،شبكة الفكر ،ي بن شهر بن اشوبمحمد بن عل ،مناقب ال ابي طالب .41
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 الفهرست

7ً ..........................................................................................................االهداء: .........................

9ً .................................................................................................................................... :قدمةامل

ً 13 ..................................................................... :الفصل األول: نظرة عامة على جمع القرآن 

15ً....................................... ........أهل السنة: .............................................................................

21ً ......................................................................................... :الفصل الثاني: القول بالقراءات

23ً  ......................................................................................................................القراءات:  .......

25ً............. ............................................................. :بعض قراءات كبار الصحابة عند السنة 

ً
 
25ً .......................................................................................................... :: عمر بن الخطابأوال

ً
 
26ً ....................................................................................................  :: قراءة ابي بن كعبثانيا

ً
 
27ً ......................................................د: ....................................: قراءة عبد هللا بن مسعًوثالثا

ً
 
28ً.... ......................................................................: .................: قراءة عبد هللا بن عباسرابعا

ً
 
29ً ..................................................................................... :ر: قراءة عائشة بنت ابي بكخامسا

ً
 
29ً .........................................................................................  :: قراءة عثمان بن عفانسادسا

31ً............ .............................................................................. :على سبعة احرف نزول القرآن 

31ً...................... ......................................................... :ادلة اهل السنة على االحرف السبعة 

33ً............. ..........................................................................................................................تنبيه:

33ً.............................  ..................................................................................سبب القراءات: .....

34ً........................ .............................................................. :القراء املعتمدون لدى اهل السنة

34ً............... .................................................................................................................. : معلومة

اء العشرة 35ً .................................................................: ......................................................القر 

ً
 
35ً......  ................................................................................: : عبد هللا ابن عامر الدمشقيأوال

ً
 
36ً........ ......................................................................................................: : ابن كثير املكيثانيا

ً
 
37ً ........................................................................: ......................: عاصم بن بهدلة الكوفيثالثا

ً
 
38ً .......................................................................................................:عمرو البصيرًي: ابو رابعا

: حمزة الكوفي
 
39ً.........  ...................................: ..............................................................خامسا

ً
 
41ً................... .......................................................................: ...................: نافع املدنيسادسا

ً
 
41ً ........................................................................................: ................: الكسائي الكوفيسابعا

42ً.................... .................................................................................. :تواتر القراءات او عدمه 

43ً...................................... ..................................................... :عند الشيعة رآنمن يجمع الق 
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47ً..... ......................................قراءة اهل البيت )عليهم السالم( .................. :الفصل الثالث 

51ً...... ........ه السالم( .قراءة أهل البيت )عليهم السالم( وقراءة القائم )علي :الفصل الرابع

53ً...... ..........................................................................القراءة الحقة عند آل محمد )ع(: .......

54ً.................. ................................................................................................... مالحظات مهمة:

55ً  .........................................................قراءة قائم آل محمد أحمد الحسن )عليه السالم(: 

56ً ......................................................................................................................................تنبيه: 

ً 57.......................... ....................................................................................................... :الخاتمة

59ً........ ................................................................................................: قائمة املصادر واملراجع

63ً....................... .............................................................................الفهرست: ..........................

ً

 

 

 واحلمد هلل أوال  وآخرا 


