
 علوم القرآن
 المراد �األحرف السبعة والقراءات السبع

 
ما القوُل الصحیُح في األحرف السبعة؟ وهل هي القراءات السبع؟ وما أفضل �تاب �فیدني في هذا  :السؤال

 الموضوع؟

واختلفت نظراتهم إلى  ،وأطال العلماء في بیان المراد بها ،لف فیها اختالًفا �ثیًرااألحرف السبعة اختُ  :الجواب
ألن القرآن ت القبائل ولهجاتهم في أول األمر؛ أن المراد بها لغا -�هللا أعلم-لكن الذي �ظهر  ،هذا الحدیث

فقر�ش لها  ،نزل على الصحا�ة وفیهم بل أكثرهم �بار سن ال تطاوعهم ألسنتهم أن �قرؤوا على حرف واحد
إذا أراد الهذلي أن �قرأ بلغة قر�ش قد ال یتسنى له ف ،لكوثقیف �ذ ،وهذیل �ذلك ،لهجة :لغة إن شئت فقل

 .سیما إذا �ان �بیر السن وهو في األصل أمي ذلك ال

هذا �النسبة لألحرف  ،وهذا هو األقرب ،وأقبل ،وهلم ،تعالل أهل العلم للقراءات السبع �مثل: ومثَّ 
 السبعة.

المصاحف وجعلها  -رضي هللا عنه– انأما القراءات السبع وهي الباقیة إلى اآلن �عد أن جمع عثم
علیه الصالة -�ل والنبي على الحرف األخیر الذي تمت علیه العرضة األخیرة بین جبر  ،على حرف واحد

وأما األحرف السبعة  ،ه ورسمه �حتِمل هذه القراءات السبع التي هي الباقیة إلى اآلنو�قي خطُّ ، -والسالم
وأجمع الصحا�ة  ،هذه ارتفعت �العرضة األخیرة ،وتعال ،وهلم ،أقبل :التي فیها اختالف �بیر في اللفظ مثل

 ،أحد مولم ینكره منه -رضي هللا عنه-وفعله عثمان  ،على عدم إثباتها في المصحف -رضوان هللا علیهم-
نقص منه هذا ال یتردد فیه مسلم أن الموجود بین الدفتین هو القرآن ال یَ ، -إن شاء هللا تعالى-وهو الحق 

ْكَر َوِ�نَّا َلُه َلَحاِفُظونَ {، مصون من الز�ادة والنقصان ز�د علیه شيءوال یَ  شيء الحجر: [ }ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّ
جمع تُ  أي معصومة من أن ،واألمة معصومة قطًعا من أن ُتفرِّط �شيء من دینها ومما أوجب هللا علیها]، ٩

في المصاحف  -رضي هللا عنه– حرف واحد أثبته عثمان�ما أجمعوا على ترك األحرف ما عدا  ،على ذلك
الصحا�ة أجمعوا على ما أثبته عثمان في المصحف اإلمام وما �عث ف ،�عث بها إلى األمصارو التي �تبها 

 .�ه إلى األمصار

حثت المسألة في �تب علوم القرآن وأ�ًضا �ُ  ،�تب خاصة هاأُلِّف فی أما الكتب في هذه المسألة، فقدو 
وقد أبدع  )،تفسیر الطبري ـ(سیما المطولة � وأ�ًضا في مقدمات التفاسیر ال ،وغیرهما )اإلتقان(و )البرهانـ(ك

 .ماوغیره في المقدمة، و�ذلك ابن �ثیر ،في �حث هذه المسألة -رحمه هللا تعالى-اإلمام الطبري 
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