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احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدان رسول هللا.
مرحبًا بكم يف دورة بصائر املوسم الثالث ،شبكة الطريق إىل هللا ،مع السلسلة املباركة علوم القرآن.
نتابع اجلمع الثاين للقرآن :يف عهد سيدان أيب بكر الصديق رضي هللا عنه
عاأ ملععا بععدأان مععمج ععع القععرآن والسياسععة ال ع ا بعهععا سععيدان بيععد بععمج هللابععه رضععي هللا عنععه وعععمج
ومععع احللقععة الثالثععة إكمع ً
صعاابة النعص صعلى هللا عليعه وسععلم أنعه مل يكعمج يكتعيف يف الصعال الع حعوت كتعا هللا -سعباانه و ععاىل -يف الصععدر
األول إأ ما يشهد على ما يكتيف شاهديمج .أوًأ بيد حيفظ ،وبيعد كا عيف أص ًعال هع األشعياء ،لكعمج يريعد عدعيم معمج كع
جزءا منه ،إىل آخر .
املسلمني ال يمج مسعوا القرآن ممج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أو مسع بعضهم ً

يقول الشاهديمج يقولوا إيه؟ نشهد أن الرسول -عليه الصالة والسالم -قرأ ه ا وفالن ه ا كتعيف هع ا بعني يعدو رسعول
هللا.
أو يقعول لعه أنعه اللععي انعه كا بعه دا ففهعه؟ أيععوا ،يبقعى عنعد حفععظ شعيء مكتعو وحفعظ يف صععدر  ،نعه ملعا قععال" :مل
عاءكم
أجد آخر بعراءة إأ معع أبعو خزميعة" ،معناهعا إيعه؟ معناهعا وجعدها مكتوبعة عنعد  ،يععحي بيعد حيفعظ آخعر بعراءة "لََقعد َج َ

َرس ٌ
ول ممج أَنفسكم َعز ٌيز َعلَيه َمعا َعنعتم "...التوبعة ،١٢٨:هعو حيفههعا ،وبيعد كا بهعا ،لكعمج معا وجعدهاك مكتوبعة إأ عنعد
أيب خزمية وأبو خزمية حافهها ،ابقي الصاابة حيفهوها ،فيبقى الشاهديمج كد ؛ كتابة وحفظ.

علععي -رضععي هللا عنععه -يقععول" :أعهععم النععاا يف املصععاحل أجع ًعرا أبععو بكععر ،رمحععة هللا علععى أيب بكععر ،هععو أول َم عمج ععع
كتا هللا" وه ا الكالم عمج سعيدان علعي أخرجعه أبعو داود يف املصعاحل غعص يف حلعوق الشعيعة الع يمج يتهمعون أاب بكعر
جامع القرآن إبنه شال سور؛ سورة الوأية ،وح ف سور ممج القعرآن ،وحع ف آتت كانعه بتعتكلم ععمج كع ا وكع ا ،علعي
رضي هللا عنه -اللي هم بيعبدو ممج دون هللا يشهد ويقول:أجرا أبو بكر رمحة هللا على أيب بكر هو أول َممج ع كتا هللا".
"أعهم الناا يف املصاحل ً
الصال اللي عهعا سعيدان بيعد كانعه تعاب إبيعه بقعى؟ كع اللعي مكتعو فيهعا يف منتهعى الدقعة والباعث والت َاعرو ،كع
اللي مكتو فيها ما مل نسخ الو ه ،ك اللي مكتو فيها ظفعر إب عا األمعة ،كع األمعة م َععة علعى معا كتعيف يف هع

الصال.
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اجلَمع الثالث للقرآن :يف عهد سيدان عثمان رضي هللا عنه

اجلَمعع الثالععث ت إخعواين للقععرآن يف السععطر ،مععيف يف الصععدر بقععى ،يف السععطر ،كععان يف عهععد سععيدان عثمععان بععمج عفععان -

رضعي هللا ععنهم أ ععني ،-اللعي حصع بقعى أن الفتوحعات ا سعالمية بادت يف عهعد عمعر واسعتمرت يف العزتدة يف عهععد
عثمععان -رضععي هللا عنععه ،-وكععان كع صععاابة رسععول هللا -عليععه الصععالة والسععالم -بينتشععروا يف البلععدان وبيعلمععوا النععاا

القععرآن ،ويف املدينععة برضععو فيععه علععيم وففععيظ للقععرآن ،فيععه م َعل عم وفيععه غلمععان بيتعلمععوا وكععد ؛ فاص ع بقععى شععيء م عمج

العالف ،كع معلععم عنععد النلمععان اللععي بععيعلمهم يقععرنون بقعراءة هع ا املعلععم ،والنلمععان دول يقععرنوا بقعراءة هع ا املعلععم،
فاص نو ممج الالف.

فمعمج أنى ععحي مععمج األمصعار أشعد اختالفًععا" ،إذا
فسعيدان عثمعان حعب بكععد  ،فقعال معم إيععه بقعى؟ "أنعتم عنعدو لتلفععونَ ،

كنتم أنتم يف املدينة وبتختلفوا ،بسبيف إيه بقى؟ بسبيف القعراءة ،ن النلمعان ا علمعوا معمج شعيخهم قعراءة ،أو حعرف معمج
القععرآن ،فبيقععرنوا بيععه ،والنلمععان دول علمععوا مععمج شععيخهم حععرف آخععر مععمج القععراءة فاص ع بقععى اأخععتالف دا ،فقععال
عثمان -رضي هللا عنه -يبقى بقية األمصار أشد اختالفًا.
سنة أربعة وعشريمج هجرية أو مخسعة وعشعريمج هجريعة بعدأ سعيدان عثمعان تخعد قعرار بنَسعخ مصعاحل معمج الصعال اللعي

فعال وص الالف ،سعيدان ح يفعة جعه قعال :ت
نسخها سيدان بيد ويبعتها لعواصم البالد ،حّت أ يقعوا يف الالف ن ً
أمري املؤمنني ،أَدرك األمة ،األمة هتختلل يف القرآن كما اختلفه اليهود والنصارى.

روى البخعارو بسعند أن أنعب بععمج مالعل قعال أن ح يفععة بعمج اليمعان قَعد َم علععى عثمعان وكعان يعنَعابو يععحي يف النعزوة يعععحي
طبعععا جيععوك إسععالمية متجمعععة فععتح الععبالد دو ،أفععز ح يفععة
أهع الشععام يف فَ عتح أرمينيععا وأذربيجععان مععع أهع الععراقً ،
اخععتالفهم يف القععراءة ،خمتلفععني يف القععرآن ،لدرجععة إن ه عم هيكف عروا بعضععهم وهيختلفععوا ،فقععال ح يفععة لعثمععان" :ت أمععري

املؤمنني ،أَدرك ه األمة قب أن خيتلفوا يف الكتا اختالف اليهود والنصارى".
فأرس عثمان -رضي هللا عنه -إىل السيدة حفصة أرسعلي إيل الصعال اللعي نسعخها بيعد؛ ن لَمعا نسعخها سعيدان بيعد

ظلعه يف بيعه أيب بكعر الصعديق ،ملعا عويف أبعو بكععر انتقلعه معمج بيعه أيب بكعر إىل السعيدة حفصعة بو النعص -صععلى هللا
عليه وسلم.-
فسيدان عثمان قال ما إيه؟ أرسلي إيل ابلصال؛ فأرسله الصال؛ فنسخ منها بقى سيدان عثمان مصاحل.
كان برضه رئيب اللجنة هو بيد بمج هللابه ،ومعا مني؟ عبد هللا بمج الزبري ،وسععيد بعمج الععا  ،وعبعد العرمحمج بعمج احلعار
بععمج هشععام ،األربعععة دول معمج َمكعة َمكيعون ،وسععيدان بيععد بععمج هللابععه لععيب كععي ،حععّت إن سععيدان عثمععان قععال لععه إيععه بقععى؟

قععال :إذا اختلفععتم ،بيقععول لسععيدان بيععد" :إذا اختلفععتم أنععتم وبيععد يف شععيء مععمج القععرآن فععاكتبو بلسععان ق عرييف "..مععيف
اختلفوا ابلزتدة أو النعقص ،أ ،اختلفوا يف حاجة يعحي إيه؟ يف القراءة ،يف احلرف ،إّنعا العنص واحعد ،والكلمعات واحعدة
ما تنريك أب ًدا .." ،فاكتبو بلسان قرييف فإّنا نزل بلساهنم" ففعلوا.
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سعخ بقعى علشعان سعيدان عثمعان هريسعلها إىل عواصعم
نسخوا بقى معمج ا يعه؟ معمج الصعال دو موععة معمج املصعاحل ن َ

البلععدان ،يعرس ع إىل الكوفععة ،ويرس ع إىل البصععرة ،ويرس ع إىل مكععة ،وحيععتفظ عنععد يف املدينععة ابملصععال ا مععام ،وقي ع

سخ كد حبيث بقعى َمرجعع ،وكع نسعخة معهعا قعار يع َعلعم ويعقعر النعاا معمج
أرس إىل مصر نسخة ،وإىل اليممج ،يعحي ن َ
ه املصاحل.
وأمر -رضوان هللا عليه -أبن أو نسخة خالف ه النسخ ف َرق حّت أ يقع الالف.
سعخ دو
سخ اللي سيدان عثمان عملها دو واجلَمع التالعه للقعرآن يف السعطر بقعى إن برضعه موجعود يف الن َ
ميزة بقى الن َ

ك ما ثَبه ابلتع َوا ر ن النس َخة األصلية اللي نسخوا منها َمع عليها ممج األمعة ،كع معا نسع َخه الو عه غعري موجعود،
اآلتت مرت بة والسور مرت بة.

فععرق إيععه عععمج النسععخة اللععي هععي كانععه يف عهععد أيب بكععر -رضععي هللا عنععه -كانععه م َر بععة اآلتت ومععيف مر بععة يف السععور،

س عخ ال ع نسععخها سععيدان عثمععان -رضععي هللا عنععه -كانععه م َر بععة آتت وسععور ،يبقععى زيععد يف
مر بععة يف اآلتت ،ه ع الن َ
املزات عمج النسخة ال

م َر بة الس َور.

َعه يف عهد أيب بكر الصديق -رضي هللا عنهم أ عني -إن دو كانه م َر عبَعة اآلتت وليسعه

ضعا الصعال الع أو املصعاحل الع نسعخها سععيدان عثمعان كانععه بتجمعع وجععو القعراءات ،وجععو القعراءات موجععودة
أي ً

فيها ،و َر َدة ممج ك ما ليب بقرآن ،يعحي لعو مععى ،لعو صعاايب حعاطع مععى لميعة معا يكتبعوك املععاين إّنعا يكتبعوا فقعع
النص ،وما يكتبوك يف احلواشي ،ليب مكتو فيها أو شيء يف احلواشي.

ه ا هو اجلَمع الثالث للقرآن العهيم يف السطور.
يبقى عندان كام َ عع؟ َ عع يف الصعدر ودا يف عهعد النعص -صعلى هللا عليعه وسعلم ،-وعهعد الصعاابة ،ومعا بال اجلمعع يف
الصدر ،وما بال اجلمع يف السطر ،وكان اجلمع األول يف السطر اجلمع األول يف السطور كان يف عهد النص -صعلى هللا
عليه وسلم -وقب أن ميوت وفه مسعه وبصر -صلوات هللا وسالمه عليه" ،-ضعوا هعؤأء يف السعورة الع يع كر فيهعا
ك ا َوَك ا" حسنه ابمج حجر العسقالين .اكتبوا ه اآلية يف املكان ال و ي َكر فيه ك ا.
ر ييف اآلتت قَط ًعا ر ييف وقيفي
ينقلنا ه ا إىل مسألة ر يعيف اآلتت ت إخعواان ر يعيف اآلتت دا ر يعيف عوقيفي؛ ن الرسعول هعو اللعي َر عيف ،معمج األدلعة

على أن الرت ييف وقيفي ،األدلة إن ر ييف اآلتت وقيفي يعحي إيه؟ يعحي ممج الرسول ،أ معمج الصعاابة وأ معمج أو حعد،
بناء على أمر ممج جربي  ،وجربي هو ال و ينق عمج ر العزة سعباانه و ععاىل ،دليع ذلعل
ممج الرسول ،والرسول ر بها ً

أن الرسول -عليه الصالة والسالم -يقول ،روى ا معام أمحعد ععمج عثمعان بعمج أيب الععا " :كنعه عنع َد رسعول هللا صعلى
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ص ببصععر قععال أ ين جربي ع
ص ببصععر ح صععوبَه حععّت كع َ
عاد أن يَعلع َعز َق ابألرا قععال وشععخ َ
جالسععا إذ شععخ َ
هللا عليععه وسععلم ً

سعان َوإيتَعاء
فأمرين أن َ
أضع ه اآليةَ هب ا املوضع ممج ه السورة" حسعمج اميثمعي إسعناد " ،إن اَّللَ ََيمعر ابل َععدل َوا ح َ
َ
شاء َوالمن َكر َوالبَعني ۚ" النا .٩٠:
ذو القرَ َٰب َويَعنع َه ٰى َعمج ال َفا َ
ومما يع َؤكد إن ر ييف اآلتت وقيفي ممج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إن كان بيقرأ س َور كاملعة؛ البقعرة وآل عمعران

والنسععاء بععنفب السععورة ابلرت يععيف علطععول ،األع عراف يقعرأ هبععا يف املنععر  ،قععد أفلععح املؤمنععون وسععورة الععروم يصععلي هبععا يف

ضعا ،يبقعى املقصعود
الصبح ،يقرأ السجدة وا نسان يف يوم اجلمععة ،يف فجعر اجلمععة ،ويقعرأ املنعافقون يف صعالة اجلمععة أي ً

كله إن ر ييف اآلتت ر ييف وقيفي ،أ دخ ألحد فيه.

ن هنعرف ر ييف السور ممكمج يكون فيه اجتهاد ممج الصاابة أو وقيفي ممج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
انهر ل َما روى البخارو عمج عبد هللا بمج الزبري" :قله لعثمان بمج عفان ،"..بيقول له على موضععني يععحي يف البقعرة ،علعى

اعا إ َىل احلَعول "..البقعرة ،٢٤٠:نسع َختها اآليعة األخعرى
اجا َوصيةً ألَبَواجهم متَ ً
يمج يعتَع َوفعو َن منكم َويَ َ رو َن أَبَو ً
آيتنيَ " ،وال َ
رتبصع َعمج أبَنفسععهمج أَربَع َع عةَ أَشععهر َو َعشع ًعرا " البقععرة ،٢٣٤:طععيف دو
يمج يعتَع َوف ععو َن مععنكم َويَع َ رو َن أَبَو ً
اجععا يَ ََ
اللععي هععي " َوال ع َ
منسوخة حك ًما موجودة ليه الو ًة؟ عاوب يقول له يعحي اآليتني اأ نني موجوديمج مع إن واحدة منهم منسعوخة حك ًمعا ،دا
مني اللي بيقول؟ دا ابمج الزبري بيقول لسيدان عثمان اللي هو نسخ املصعاحل ،فبيقعول لعه واملععى ملعاذا كتبهعا يععحي؟ أو
سبتها ليه مكتوبة؟ قال" :ت ابمج أخي ،أ أغَري شيئًا ممج مكانه".
يبقى أماكمج اآلتت دا بتوقيل وأ اجتهاد ألحد ممج الصاابة؟
دا وقيل ممج جربي إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
روى مسعلم ععمج عمعر يقعول" :معا سعأله النعص ععمج شعيء أكثعر ممعا سعألته ععمج الكاللعة" ،الكاللعة يف املواريعث يععحي ،يعععحي
سأله كتري يف الكاللة ،فقال :حّت طعمج إبصبعه يف صدرو وقعال" :ت عمعرَ ،أأ َكفيعل آيعة الصعيل الع يف آخعر سعورة

النساء؟" صايح مسلم.

ل قع اَّلل يعفتعيكم
الشاهد إيه؟ الشاهد إن الرسول بيقول لسيدان عمر :آية الصيل اللي بتتكلم ععمج الكاللعة "يَسعتَعفتونَ َ

يف ال َك َاللَة ۚ" النساء ،١٧٦:يف آخر آية النساء ،يعحي بيقول لعه املكعان بتاعهعا أهعو ،مععى ذلعل إن أ يوجعد أو موضعع
ألو آي ععة إأ ب ع َعوحي م ععمج جربيع ع إىل رس ععول هللا -ص ععلى هللا علي ععه وس ععلم ،-ورس ععول هللا -ص ععلى هللا عي ععه وس ععلم -يقول ععه
للصاابة ،فال ال لالجتهاد يف ر ييف اآلتت.

ر ييف الس َور :منها ما هو وقيفي ومنها ما هو اجتهادو ممج الصاابة

أما بقى ر ييف السور يف املصال ال و بني أيدينا فهو اللي فيه الكالم ،ر ييف السور فيه منها معا كعان عوقيفي ،ومنهعا
ما كان ابجتهاد ممج الصاابة الكرام ،ودا يعحي أرجعح األقعوال يف مسعألة ر يعيف السع َور ،أمعا ر يعيف اآلتت قَعوًأ واحع ًدا،
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طبععا ععمج هللا -سعباانه و ععاىل -إىل رسعول هللا -
ر ييف اآلتت قَعوًأ واح ًدا بتوقيل ممج جربيع إىل رسعول هللا ،وجربيع ً

صلى هللا عليه وسلم ،-وأ َدخ ألو بشر فيه ،ولنطمئمج إىل ه ا ،ولنامعد هللا -سعباانه و ععاىل -أنعه َحفعظ كتابعه معمج
ك دخي .
القرآن نزل على أحرف سبعة

يقودان ه ا ت عباد هللا إىل أمعر مهعم جع ادا مسعألة بقعى القعراءات الع أشعار إليهعا العلمعاء يف الصعال أو املصعاحل الع
عها سيدان عثمان إهنا كانه فم أوجعه القعراءات ،ومعا نعزل عليعه القعرآن معمج أَحعرف سعبعة ،القعرآن نعزل علعى أحعرف
سبعة ،يعحي إيه أحرف سبعة؟ يسري ممج هللا -سباانه و عاىل.-
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
"أنز َل القرآن ممج سبعة أبوا  ،على سبعة أحرف ،كلها شاف كاف" صااه األلباين .ممج يسعري هللا -سعباانه و ععاىل-

على ه األمة أن أَنع َزل القرآن على أحرف سبعة.

اجعتعه ،فلعم
أقرأين جربيع علعى حعرف ،فر َ
دلي ذلل ما روى البخارو ومسلم :قال الرسول -عليه الصالة والسالمَ " :-

ف إّنَعا ه َعي يف األَمعر الع و
ل السبع َعةَ األَحر َ
اد مسلم" :بَعلَنَحي أَن ل َ
َأبل أستَزيد ويَزيدين ،حّت انتَهى إىل سبعة أحرف" َب َ
يَكون َواح ًداَ ،أ َخيتَلل يف َح َالل َوَأ َح َرام".
ضا أن عمر بمج الطا قال:
وروى البخارو ومسلم أي ً

هشام بمج حكيم يقرأ سعورةَ الفرقعان يف حيعاة رسعول هللا صعلى هللا عليعه وسعل َم "..فعمعر اسعتمع لعه فعإذا هعو يقعرأ
"مسعه َ

على حروف كثرية مل يقرأ هبا عمر ومل حيفهها عمر .." ،فاستمعه لقراء ه ،فإذا هو يقرنها على حعروف كثعرية مل يقرئنيهعا
رسععول هللا صععلى هللا عليععه وسععل َم ك ع لل ،فكععدت أسععاور يف الصععالة ،"..يعععحي أخرجععه مععمج الصععالة .." ،فانتهر ععه حععّت
سلم ،ح لببته بردائه أو بردائي "..أخ ممج ثوبه .." ،فقلهَ :ممج أقرأك ه السورَة؟ قال :أقرأنيها رسعول هللا صعلى هللا
عول هللا صععلى هللا عليععه وسععل َم أق عرأين ه ع السععورَة ال ع مسعتععل قرنهععا،
به ،فععوهللا إن رسع َ
عليععه وسععل َم ،قلععه لععه :ك ع َ
عول هللا ،إين مسعععه ه ع ا يق عرأ بسععورة الفرقععان علععى
فانطلقععه أقععود إىل رسععول هللا صععلى هللا عليععه وسععل َم فقلععه :ت رسع َ
حروف مل قرئنيها ،وأنه أقرأ حي سورةَ الفرقان ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل َم :أرسله ت عمر "..يعحي ا ركعه.." ،

اقرأ ت هشام .فقرأ عليه القراءةَ ال مسعته يقرنها ،فقال رسعول هللا صعلى هللا عليعه وسعل َم :هكع ا أنزلعه .ح قعال رسعول

هللا صلى هللا عليه وسل َم :اقرأ ت عمعر .فقعرأت ،فقعال :هكع ا أنزلعه .ح قعال :إن هع ا القعرآ َن أنعزل علعى سعبعة أحعرف،

فاقرنوا ما يسر منه" صايح البخارو.

ضععا عنععد مسععلم ،عععمج أ َيب بععمج كعععيف يقععول" :كنععه يف املسععجد .فععدخ رجع يصععلي .فقعرأ قعراء ًة
يف روايععة طيبععة أذكرهععا أي ً
أنكرُتععا عليععه .ح دخع آخععر  .فقعرأ قعراءةً سععوى قعراءة صععاحبه" ،يعععحي آدو قعراءة ا نععني وقعراءة أ َيب آدو ثالثععة قعراءات
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ضينا الصعالةَ دخلنعا ًيععا علعى رسعول هللا صعلى هللا عليعه وسعل َم .فقلعه :إن هع ا قعرأ قعراءةً أنكرُتعا عليعه.
أَهم" ،فلما ق َ

أمرمهعا رسععول هللا صععلى هللا عليععه وسعل َم فقععرآ" اأ نععني اللعي هععو بيعععرتا علععيهم
ودخع آخععر فقعرأ سعوى قعراءة صععاحبه .ف َ
عأهنما .فسعقع يف نفسعي ،"..دا معني اللعي بيعتكلم؟ أ َيب ،إيعه بقعى؟ يععحي دا
فاس َمج النعص صعلى هللا عليعه وسعل َم ش َ
أ َيبَ .." ،

صح ودا صح يبقى كد الكالم دا ميف ممج عند هللا ،أص ال ة صح وخمتلفني يعحي الت قعراءات صعح وخمتلفعني يبقعى
صح وخمتلفني؟ دا معى الكالم اللي بيقوله أ َيب ،فبيقول إيه بقى؟
إباو َ
صع عح
" ..فس ععقع يف نفس ععي م ععمج التكع ع ييف .وأ إذ كن ععه يف اجلاهلي ععة ،"..يع ععحي رجع ععه ك ععإين يف اجلاهلي ععة ،إباو ال ععة َ

صعح وخمتلفعني ،فهنعا بقعى الرسعول -عليعه الصععالة
صعح أبم كلعه يتفععق ،إّنعا ال عة َ
وخمتلفعني؟ معا شعييف ،معا هعو علشعان َ

والسعالم -ضععر يف صعدر  ،بيفوقععه .." ،فلمععا رأى رسعول هللا صععلى هللا عليععه وسعل َم مععا قععد غَشعيحي ضععر يف صععدرو .
فرقًاَ "..خوفًا يعحي.
عرقًا "..بيقول لل أان انتفضه .." ،وكأّنا أنهر إىل هللا عز وج َ
ففضه َ

" ..فقععال يل :ت أ َيب! أرس ع إيل :أن اقعرأ القععرآ َن علععى حععرف .فععرددت إليععه :أن هععون علععى أم ع  .فععرد إيل الثاني عةَ :اق عرأ

علععى حععرفني .فععرددت إليععه :أن هععون علععى أم ع  .فععرد إيل الثالث عةَ :اق عرأ علععى سععبعة أحععرف ،"..سععبعة أحععرف ،سععبعة
مجات ،سبعة قراءات" ،فلل "..دو الزتدة بقى اللي أان كنعه ععاوب أ كلعم عنهعا "فلعل بكع ردة "..يععحي طَلَعيف يععحي

طليف التيسري على األمعة يععحي الرسعول -عليعه الصعالة والسعالم -طلعيف التيسعري علعى األمعة عالت معرات ،فهنعا بيقعول:

" ..فلععل بكع ردة رددُتععا مسععألةً سععألنيها " ..أعطيععل مكافععأة معمج هللا -سععباانه و عععاىل -إنعل سعأله التخفيععل علععى
األمة الت مرات ،فك َردة سأله فيها التخفيل هعطيل جائزة ،مسألة سألنيها ،اطليف محي الت طلبات.
" ..فقلعه :اللهعم! اغفعر ألمع  ،"..دو واحعدة " ..اللهعم! اغفعر ألمع  ،"..التالتعة بقعى " ..وأخعرت الثالثعة ليعوم يرغعيف
اهيم -صععلى هللا عليععه وسععل َم ،"-أان خملععي التالتععة بقععى ليععوم القيامععة حععّت سععيدان إبعراهيم نفسععه
إيل اللععق كلهععم .حععّت إبعر َ

هيبقى إيه يرغيف إيل ،الشاهد ت اعة إن القرآن نزل على كم حرف؟ سبعة أحرف ،إيه هي السبعة أحرف بقى؟
ما معى أحرف سبعة وما أوجه اأختالف بينها؟
سبعة أحرف يعحي إيه؟ إيه بقى علشان ابختصار كد إيه هي السبعة أحرف بقى؟

سبعة أحرف ،سبعة وجو ممج وجو القراءة ،القرآن فيه احلاجات دو كلهعا موجعودة ،أ لعر كمعا قعال العرابو َرحعم هللا
يع علمائنا أ لر عمج سبعة أحرف يف اأختالف ،يعحي إيه؟

اخععتالف ا ف عراد والتثنيععة واجلمععع ،ممكععمج ح حاجععة فيهععا ععع وفيهععا إف عراد يف نفععب اآليععة ،واحععد يقرأهععا ابلق عراءة دو
يمج هم أل ََم َاانُتم" ألماانُتم ع " َو َعهدهم َراعو َن" املؤمنعون ،٨:عقع َرأ هكع ا -دا
وواحد ابلقراءة دوَ ،بو إيه ً
مثال؟ " َوال َ
يمج هم أل ََمانَتهم" اب فراد" ،أل ََمعانَتهم َو َعهعدهم َراععو َن " .يبقعى إفعراد و ثنيعة و عع ،دا وجعه
ممج التيسري أهو بقىَ " :-وال َ
ممج الوجو السبعة.
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عني أَسع َفارَان" كعإن هعم أهع
اختالف صريل األفعال ممج مضار وماضي وأمر يف نفب اآلية ،سورة سبأ ً
مثال" :ربنا بَععد بَ َ

عني
سععبأ اللععي بيطلبععوا إن ربنععا يبععد ايععه مععا يسععافروك بسععهولة يعععحي ،ربنععا بَعععد أهع سععبأ مععمج اأفععرتاء بتععاعهم" ،ربنععا بَعععد بَع َ
عني أَسع َفارَان" دو القعراءة
أَس َفارَان " عقرأ هك ا ،و عق َرأ أي ً
ابععد" إخبعار" ،ربنعا َ
ضا "ربنا َ
عني أَسع َفارَان " ،أو "ربنعا ابععد بَ َ
ابععد بَ َ
سعهم" سعبأ ،١٩:كع دا موجعود وكع دا معمج
اللي احنا حافهينها هنا أه مصر يعحيَ " ،ربعنَا َابعد بَ َ
ني أَس َفارَان َوظَلَمعوا أَنف َ
اب التيسري ،واألحرف السبعة.
مثال؟ يف سورة الربو " :ذو ال َعرك ال َمجيد * فَعع ٌ
عال ل َمعا يريعد" العربو  ،١٦،١٥:و قعرأ
اختالف وجو ا عرا َ ،بو إيه ً

ضا" :ذو ال َعرك ال َمجيد * فَعع ٌ
ال ل َما يريد" يبقى لو قله اجمليد بقى دو عود على ر العزة صفة معمج صعفات هللا -
أي ً

سععباانه و عععاىل -ذو العععرك اجمليعد ،وذو العععرك اجمليعد عععود علععى أهنععا صععفة مععمج صععفات العععرك ذو العععرك اجمليععد ،يبقععى
عععرك ربنععا -سععباانه و عععاىل -يععد ،أو لععو قلععه ذو العععرك اجمليععد يبقععى دو صععفة هلل -سععباانه و عععاىل ،-ك ع دا مععمج
التيسري.

الزتدة والنقصان ،ممكمج جتد حرف َجر موجود ،وممكمج ما جتدهوك موجود ،ودو قراءة صاياة ودو قعراءة صعاياة،

مثال:
ودا حرف صايح ودا حرف صايح ،ونزل القرآن على ه األحرف ،سورة التوبة ً

َععد َمعم َجنعات
سعان رض َعي اَّلل َععنعهم َوَرضعوا َعنعه َوأ َ
يمج َواأل َ
َنصعار َوالع َ
" َوالسابقو َن األَولعو َن م َعمج الم َهعاجر َ
يمج ا عبَعععوهم إبح َ
ضععا عقع َرأ " َجتععرو مععمج َفتَع َهععا
َجتععرو "..التوبععة ،١٠٠:املصععاحل اللععي بععني أيععدينا " َجتععرو َفتَع َهععا األَهنعَعار" مععمج غععري "معمج" ،وأي ً
وممج معه ،ودا حرف ممج احلروف اللي نزل عليها القرآن.
األَهنَار" قراءة يعقو -رضي هللا عنهَ -

سععهم َوأَمع َعوا َمم أبَن َمععم اجلَن عةَ ۚ يع َقععا لو َن يف
عرت ٰى مع َعمج المععؤمن َ
ك ع لل قععدو و خععري يف سععورة التوبععة برض عه "إن اَّللَ اشع ََ
ني أَنف َ

َسبي اَّلل "..التوبة ،١١١:اللي بني أيدينا َكمصر يعحي أو طبعة حفص "فيَعقتلون "..يععحي هعم بيقتلعوا األول " َويعقتَعلعو َن "
" فَعيَعقتعلو َن َويعقتَعلو َن " قدو و خري ،محزة والكساء وخلل قرنوهعا "فيعقتَعلعو َن ويَعقتعلعو َن" ،ودا حعرف موجعود وأ خعالف
عليه.

مثال أبدل الراء بزاو أو الزاو براء وكد يعحي ،كع دا معمج األحعرف السعبعة الع نعزل
ك لل اأختالف اب بدال ،أحع ً
ََّن حييععي َٰه ع اَّلل بَعع ع َد َموُتعَعا " " َوانهععر إ َىل
عليهععا القععرآن ،يف سععورة البقععرة قَعولععه  -بععارك و عععاىل :-وانهععر ..اللععي هععو "أ ٰ
ل ننشزَها" البقرة ،٢٥٩:ننشزها ابلزاو ن املصاحل اللي كان عاملهعا سعيدان عثمعان معا كعانيف عليهعا نقعع
العهَام َكي َ

وأ عليهععا شععكالت ،فلععو حطيععه نقطععة بقععى باو ،ش عله النقطععة بقععى راء ،طععيف بيعملععوا كععد ليععه؟ علشععان هععي دو
موجودة ودو موجودة ،الرسول قرأ بدو وقرأ بدو.
وها َحل ًما ۚ".
" َوانهر إ َىل العهَام َكي َ
ل ننشزَها" ابلزاو "ح نَكس َ

ل ننشرها" ننشرها شي النقطة علشان شي ،شي كد و شي كد .
" َوانهر إ َىل العهَام َكي َ
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دا اخرتا يف الديمج؟ أ ،الرسول قرأ بدو وقرأ بدو ،ما هعو الرسعول اللعي طلعيف ،قعال ت ر األمعة بتعاع فيهعا الشعيخ
الكبععري وكع ا وكع ا يَسععر عليهععا ،قععال اقعرا القععرآن علععى سععبعة أحععرف ،اقعرأ كلععه يسععر" ،إن هع ا القععرآن أنعزل علععى سععبعة
فعال عمج الرسعول -عليعه الصعالة والسعالم -قعرأ ننشعزها
أحرف فاقرنوا ما يسر منه" ،صايح البخارو فلو ثبه وثبه ً
قرأها ننشزها ،ننشرها.

عثال أهع احلضعر معم مجعة يف الكعالم ،أهع الباديعة معم مجعة يف
ك لل اخعتالف اللهجعات ،احنعا أو بلعد يف الععامل جتعد م ً

الكععالم ،أه ع القععرى مععم مجععة يف الكععالم ،نفععب الكععالم برض عه موجععود اللهجععات دو اخععتالف اللهجععات ،التفخععيم
والرتقيق وا مالة ،يقول لل موسعي ،موسعى يبقعى دا فعتح ،موسعي يبقعى فيهعا إمالعة ،موسعي ،كع دا قعرأ بعه النعص -صعلى
هللا عليه وسلم ،-وهو ممج التيسري علينا عباد هللا.
وقفات مع القراءات والقراء
وه ا ينقلنا إىل مسألة القراءات نتعرف عليها كد يعحي ا يسر والقراء ك لل ،القراءات والقراء.
 القراءات أ ؤخ إأ ممج فم النصرت َعة ،مانعرفيف خنرت قراءة ،ك القعراءات الثابتعة
القراءات بقى ابختصار أ عؤ َخ إأ ممج فَم النص ،يعحي مفييف قراءة خم ََ
الصعاياة العلمعاء حطعوا معا ضعوابع وشعرول علشعان نقعول القعراءة دو معتعربة ،و علمنعا هع ا ووصعلنا وهلل احلمعد ،لكععمج
عاوب أقول لكم بب طبقات القراء واملقرئني ،ك دا منقول عمج النعص -صعلى هللا عليعه وسعلم -ن مفعييف اخعرتا  ،كلعه
ل لَتعلَقى القرآ َن ممج لدن َحكيم َعليم" النم .٦:
مت لقيه ممج فم النصَ " ،وإن َ
 أشهر القراء ممج الصاابة والتابعنياشععتهر ابلق عراءة يف بمععمج النععص -صععلى هللا عليععه وسععلم :-سععيدان عثمععان ،وعلععي ،وأ َيب بععمج كعععيف ،وبي عد بععمج هللابععه ،وابععمج

مسعععود ،وأبععو الععدرداء ،وأبععو موسععى األشعععرو ،وسععائر أولئععل أرسععلهم عثمععان ابملصععاحل إىل اآلفععاق ،املصععاحل اللععي
نسخها سيدان عثمان.
طبعععا أنععه عنععدك شععوف بقععى طبقععة يع عؤَممج عليهععا الك ع
واشععتهر مععمج التععابعني ً
الصاابة وبعديمج طبقة التابعني ،طبقات طبقات بعضها أطهر ممج بعض.

 ،وطبقععة يع عؤَممج عليهععا الك ع

 ،طبق عة

اشععتهر معمج التععابعني :ابععمج املسععييف ،وعععروة ،وسععامل ،وعمععر بععمج عبععد العزيععز ،وسععليمان بععمج يسععار ،وأخععو عطععاء ،وبيععد بععمج
أسلم ،ومسلم بمج جند .
 ا سناد ممج الديمجأان بَ كر األمساء دو ليه؟ علشان فب إن فيه إسناد؛ ن ا سناد ممج الديمج عباد هللا.
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إسناد القراءة ،دول مسعوا ممج الرسول -عليعه الصعالة والسعالم ،-والرسعول مسعع معمج جربيع  ،كع القعراءات دو ،هعؤأء
اشعتهروا وأخع عععنهم التعابعون .فيععه معنهم يف املدينععة اللعي أان بع كرهم دول ،وعبععد العرمحمج بععمج هرمعز ،ومعععاذ بعمج احلععار ،
ك دول ممج قعراء املدينة ،وعطاء ،و اهد ،وطاووا ،وعكرمعة ،وابعمج أيب مليكعة ،وعبيعد بعمج عمعري ،يف مكعة ،وععامر بعمج
عبد قيب ،وأبو العالية ،وأبو رجاء ،ك دول يف البصرة.
شوف يعؤَممج الك

ليه؟ ن مستاي انا يف باعد يف الزمان و باعد يف املكان ويتفقوا على شيء ،إذن الشعيء اللعي

هم متفقني عليه أكيد أنه سليم مائة يف املائة ،وصادقون يف نقله عمج النص -صلى هللا عليه وسلم.-
 عدد القراءاتالقراءات عندان سبعة ،سبع قراءات ،منسوبة ألئمة أعالم معروفون ،هؤأء األئمة :انفع ،وعاصعم ،ومحعزة ،وعبعد هللا بعمج
عامر ،وعبد هللا بمج كثري ،وأبو عمرو بمج العالء ،دول سبعة.
العشر هي السبعة املتَع َقد َمة دول ويزيد معاهم أبو جعفر ،ويعقو  ،وخلل ،يسمو َخلَل العاشر.
والقراءات َ

فععالقراءات أوًأ السععبعة ،سععبعة ق عراءات هععي َحهيَ عه ابلش عه َرة بععني علمععاء املسععلمني ،وعلمععاء األداء بصععفة عامععة ،وباد
عليها قراءات ثال ممج أئمة أيب جعفر ويعقو وخلل ،يبقى كد عندان عشرة.

وهنععاك أربععع ق عراءات بتدة عل عى ه ع الق عراءات العشععرة ،وهععي ق عراءة احلسععمج البصععرو ،وابععمج صيصععمج ،وحيععا اليزيععدو،
والشنبوذو ،رحم هللا اجلميع.
 ضوابع القراءة ال أ بد أن توفر فيها لتكون صاياةفيععه شععيء بقعى مهععم جع ادا يف القعراءات أ بعد إن احنععا نعرفععه ،إن فيععه ضععابع العلمععاء وضعععو ودا برضععه يطمعمج املسععلمني
اس عة
اس عة م َ
ش عددة يف األداء ،يف الكتابععة ،يف األحععرف ،ك ع شععيء فيععه صَ عال حب َر َ
علععى إن ه ع ا الكتععا العهععيم ص عال حب َر َ
شد َدة ،ضوابع القراءة:
مَ

قعال لععل إن أبم سععند حععّت نصع إىل رسععول هللا -صععلى هللا عليععه وسععلم ،-القعراءة دو مسععنودة ،مععيف أو قعراءة ،مععيف
أو حد يقول كالم ،أ ،أبم يكون فيه سند.
وأبم كون القراءة موافقة رسم املصال اللي سيدان عثمان بعته يف األمصار وعواصم البلدان.
وأبم كون القراءة موافقة لوجه ممج وجو الناو ،يف ا عرا يعحي.
إسنادا هو القرآن ،فه الثالثة األركان.
وك ما وافق وج ًها حنوو ،وكان للرسم
ً
وصح ً
احتماأ حيووَ ،
انتهينععا منععه إن أ ب عد مععمج ا سععناد ،وهنشععوف برضععه حاجععة س عريعة ابلنسععبة

عثال ا سععناد خععال
يعععحي حاجععة ابلنسععبة مع ً
مثال:
لإلسناد ،القراءات ابلنسبة لإلسناد يعحي ،لكمج موافقة للمصاحل ،يعحي عندان ً

"قَالوا الَ َ اَّلل َولَع ًدا " البقعرة ،١١٦:قعراءة ابعمج ععامر بنعري واو" ،قَعالوا الَع َ اَّلل َولَع ًدا " كقعراءة ابعمج ععامر "قَعالوا الَع َ
اَّلل َولَ ًدا " سورة البقرة بنري واو.
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وقراءة " َوابلزبر َوابلكتَعا المنعري" يف سعورة آل عمعران ،١٨٤:بعزتدة البعاء يف اأمسعني ،كع دا هللابعه فعني؟ يف املصعال
الشععامي موجععود يف املصععال اللعي سععيدان عثمععان أرسععله ألهع الشععام ،يبقععى موافقععة للرسععم ،موجععودة يف الرسععم ،برضععه
" َجتعرو مععمج َفتَع َهععا األَهنَعار" يف املوضععع األخععري معمج سععورة التوبععة بعزتدة معمج ،دو موجععودة يف املصعال اللععي سععيدان عثمععان
بعته ملكة ،طيف املصعال اللعي موجعود عنعدان احنعا هنعا يف مصعر معيف موجعودة معمج ،لكعمج املصعال اللعي سعيدان عثمعان
نسخه موجودة فيه ليعه؟ ن دو موجعودة والرسعول قعرأ بعدو ،وقعرأ بعدو ،ن املصعال اللعي عنعدان بروايعة حفعص ععمج
عاصم ،ماشي؟
فيبقى لو لقيعه القعراءة بقعراءة ابعمج كثعري لعو لقيعه مصعال مكتعو علعى قعراءة ابعمج كثعري هتالقعي فيعه " َجتعرو معمج َفتَع َهعا

سعخ
األَهنَار" ه ابمج كثري اللي بود "ممج"؟ أ ،هي موجودة وقرأ هبا النص -صعلى هللا عليعه وسعلم ،-وسعيدان عثمعان ملعا نَ َ
الصال نسخ املصاحل وبعتها موجودة يف املصال املكي.

 أنوا القراءات ممج انحية السنَدفيععه شععيء مهععم جع ادا ابلنسععبة للقعراءات مععمج انحيععة السعنَد ،القعراءات مععمج انحيععة السععند أنواعهععا إيععه؟ هع أنععوا القعراءة:
صح سندها ،والقراءة الشاذة.
القراءة املتوا رة ،والقراءة املشهورة ،والقراءة ال َ

 -املتوا رة يعحي َ ع ممج الصاابة قرنوها ،و َ ع ممج التابعني قرنوها ،اللي َحهي هب ا القراءات السبع ،قريبًا هعي اللعي

فابت هب الر بة.

صح سند أبن روا ععدل ضعابع ععمج مثلعه ،معيف َ عع ،ععدل ضعابع ععمج مثلعه ،ودو أقع
 املشهور بقى يقول لل ما َشوية ممج املتوا رة.
ص عح سععند  ،يعععحي ملععا يجععي رج عع السععند القيععه صععايح ،بععب أ هععي موجععودة يف املصععال
 -النععو التالععه بقععى مععا َ

املصععاحل بتاعععه سععيدان عثمععان مععيف موجععودة فيهععا ،والناععو بقععى هللا أعلععم وافععق الناععو أو مععا ععوافقيفَ ،بو إيععه بقععى؟

عني َعلَع ٰعى َرف عارف" الععرمحمج ،٧٦:مععيف
قععالوا إن النععص -عليععه الصععالة والسععالم -ق عرأ -اللععي هععو ا سععناد بقععى" :-متكئع َ

صعح ،بعب معيف موجعودة يف
سعان" ،وعبعاقرو حسعان قعالوا دو قعراءة ،ا سعناد َ
َرفع َرفَ " ،علَ ٰى َرفارف خضعر َو َعبَعاقَرو ح َ
املصاحل اللي سيدان عثمان كتبها.

عاءكم َرس ٌ
اسعة يععحي املعععدن العععايل
عول "..التوبععة ،١٢٨:معيف "مععمج أَنفسعكم" ،أ" ،مععمج أَن َفسعكم" النع َف َ
ومنهعا قعراءة "لََقعد َجع َ
يعحي ،قالوا دو قراءة سندها صايح بب ميف موجودة يف املصاحل.

وجد يف املصاحل.
طيف القراءة دو إيه؟ أ جييف أن يقرأ هبا ،اللي هي القراءة اللي َ
صح سندها بب مل َ
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 -الق عراءة الشععاذة بقععى ككق عراءة ابععمج مسيفععع "فععاليوم نعنَايععل" سععورة يععونب" ،فععاليوم ننايععل ببععدنل" ،ننايععل مععيف

ننجيل ،ننايل املعى ميشي ،بعب معيف هعي دو اللعي قعرأ هبعا الرسعول -عليعه الصعالة والسعالم ،-ننايعل يععحي نركنعل
على جنيف" ،ننايل ببدنل لتكون ملمج َخلَ َفل آية" يعحي الفراعنة اللي هيمسعكوا احلكعم بععدك بقعى أنعه معم آيعة ،إّنعا
ل" يونب ،٩٢:منهم وممج غريهم يعحي.
هي اآلية "ل َممج َخل َف َ

ه القراءة أ جيوب القراءة هبا وأ جيوب الصالة هبا ،حّت إن لو صلى هبا إنسان فصال ه ابطلة.

طبعا فيه نو خعامب معمج القعراءة القعراءة املوضعوعة ،فيعه قعراءة موضعوعة َبو احلعديث املوضعو كعد  ،قعراءة موضعوعة
ً -

بو احلديث املوضو  ،دو موجودة بينسعبوها يععحي هعي أبعو حنيفعة مل يقعرأ هبعا ،نسعبوها أليب حنيفعة ،وهعي يف سعورة فعاطر
شى اَّللَ ممج عبَعاد العلَ َمعاء " فعاطر ،٢٨:هعو دا الصعايح ،ودا اللعي كتبعه سعيدان عثمعان ،وهعو دا اللعي موجعود،
"إّنَا َخي َ
طبععا دو قعراءة امسهعا قعراءة موضعوعة وأ
قالوا ينسيف أليب حنيفة إن هو قرأها إيه؟ "إّنا خيشى هللا ممج عبعاد العلمعا َء"ً ،
يَصعح وأ يقعرأ هبععا واملعععى يتنععري كتععري .ولألسععل بعععض املفسعريمج ا كلمععوا فيهععا وقعععدوا يدنععدنوا حومععا علععى إن هععي صععح
وهي ميف صاياة أب ًدا ب هي قراءة موضوعة.
 نب ة عمج القراء األربعة عشرالقراء السبع ت إخواننا أو العشرة أو األربعة عشر نتهعى السعرعة كعد هع كر لكعم أمسعاءهم بعب و ريعخ وفعاُتم علشعان
عرفوا إن هم ممج األول ،يعحي ممج الصعدر األول معيف يععحي انا كعد بيعنهم وبعني الرسعول مسعافات ،أ ،يععحي ابعمج ععامر
مثال دا القار األول ابمج عامر ويف امّت؟ ويف سنة  ١١٨يعحي فوق هناك ،ابعمج ععامر مسعع معمج أفاضع مسعع معمج سعيدان
ً

عثمان بمج عفان -رضعي هللا عنعه ،-مسعع معمج عثمعان بع قعرأ علعى عثمعان نفسعه علشعان فعب التعوا ر أهعو بقعى والسعند،
يعحي عثمان هو اللي كتيف املصاحل ،اللي مسع منه مني؟ أول القراء دول ابمج عامر مسع ممج عثمان نفسه.
ابعمج كثعري مععيف ابععمج كثععري امل َفسعر ،أ ،ابععمج كثععري القعار عويف ابععمج كثععري القععار يف سععنة  ١٢٠بعععد ابععمج عععامر بسععنتني ،ابععمج

كثري ،القار التالعه عاصعم رضعي هللا ععنهم أ ععني ،والقعار الرابعع أبعو عمعرو ،والعامب محعزة ،وانفعع السعادا رضعي
هللا عنهم أ عني ،والسابع الكسائي ،التعاممج بقعى أبعو جعفعر ،والتاسعع يعقعو رضعي هللا ععنهم أ ععني ،وخلعل العاشعر،
يزيد عليهم بقى احلسمج البصرو ،وابمج صيصمج ،وحيا اليزيدو ،والشنبوذو يبقى كد عندان  ١٤قار .

هؤأء األئمة وأضراهبم هم الع يمج خعدموا األمعة وامللعة وحعافهوا علعى كتعا هللا ،يقعول فعيهم السعيوطي -رمحعه هللا" :-ح
ملععا ا سععع الععرق وكععاد الباط ع يتلععبب ابحلععق قععام جهاب ع ة األمععة وابلنععوا يف اأجتهععاد و عععوا احلععروف والق عراءات وعععزو
الوجو والرواتت وميزوا الصايح واملشهور والشاذ أبصول أصلوها وأركان فصلوها".
رمحة هللا على هؤأء األئمة األعالم.
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الا ة
ونسععأل هللا -سععباانه و عععاىل -أن جيعلنععا مععمج أه ع القععرآن ال ع يمج هععم أهلععه وخاصععته ،وجيعلنععا مععمج خ عدام القععرآن وجيع ع
وصنارا عم ًاأ وخمططني وممولني أسأل هللا مم ًيعا التوفيق والسعداد وأن جيعع هع ا العمع يف
كبارا
ً
القائمني على املوقع ً

ميزان حسناُتم ،يرفع به الدرجات ،يرفع هب ا العمع معم العدرجات ،وجيعزل معم الثعوا والعطعات ،ويبعارك معم يف أمعوامم
وأوأدهم وك ما خومم ،اللهم آمني.
خريا.
وصلى اللهم وسلم وابرك على سيدان صمد ،وجزاكم هللا ً
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرا للنشر على النه يف قسم فريغ الدروا يف منتدتت الطريق إىل هللا و فضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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