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(")7األَحِرف السَّبعة ،واحلُروف املقطََّعة :بَيانُ حَقائق ،وتَصحيحُ مفَاهيم"
دِراسة وصِفيَّة حتِليليَّة.
أحمد عمر أبو شوفة.

باحث في تفسير القرآف الكريم كعلومو
 -المقدمة:

T_abushufa@hotmail.com

إف الحمد هلل ،نحمده كنشكره ،كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ,من يهده
اهلل فال مضل لو ،كمن يضلل فال ىادم لو ،كنشهد أف ال إلو إال اهلل ،كحده ال شريك لو ,كنشهد أف سيدنا محمدا
عبد اهلل كرسولو ،صلى اهلل كسلم كبارؾ عليو ،كعلى آلو كصحبو كالتابعين.
ً
ك يمبى ىار هؾ لِّيى َّدبػَّركا آيىاتًًو ىكلًيىتى ى َّ ر أ ٍيكليوا ٍااىلٍبى ً
اب ﴾ ص ،اآلية."29" :
ىننلٍنىاهي إًلىٍي ى
يقوؿ اهلل  ﴿:تى ه
اب أ ى
ى
ي

من اهلل  على اامة اإلسالمية بفتوحات ربانية ،كعلوـ شتى تخدـ تابو العنين ,ال م ال يأتيو الباطل
كبعد :فقد َّ

من بين يديو كال من خلفو ،تننيل من حكيم حميد ,فهو تاب عظيم ،يحوم أسرار الكوف لو ،من الخلق كاإليجاد
كالفناء كالبعث كغيرىا ,قاؿ اهلل َّ ﴿ :ما فىػ َّرطٍنىا فًي ً
الكتى ً
اب ًمن ىش ٍي وء﴾ اانعاـ ،من اآلية ،"38 " :أننلو اهلل بعلمو
كالمالئكة يشهدكف ،كجعلو خاتمة شرائعو المننلة على أنبيائو كرسلو  -عليهم السالـ -؛ ليهدم بو النٌاس إلى
صراطو المستقيم ,أننلو بلساف عربي مبين على أيمة أميٌة تنطق بلسانها سليقة دكنما تكلٌف ,كلغتها من أفصح
اللغات ,فجاء ى ا الكتاب ببالغة نصو العالي المستول بيانا كفصاحة؛ ليتحدل بالغة العرب كفصاحتهم,

فأعجنىم عن أف يأتوا بسورة مثلو أك آية أك حتى حرؼ ,كمن صور إعجازه تلك الحركؼ المقطعة التي كردت في
مفتتح تس وع كعشرين سورة ،ىي" :الم ,المص ,الر ,المر ,هيعص ,طو ,طسم ,طس ,ص ,حم ,عسق ,ؽ ,ف",
كفق ترتيب المصحف.

ى ه ااحرؼ المقطعة شغلت أذىاف المفسرين كالعلماء قديما كحديثا ،ك ثرت أقوالهم فيها ،كلم يصلوا إلى رأم
ثيرا من المصنفين كبخاصة المتأخرين منهم إلى تكرار معظم تلك ااقواؿ
جازـ أك قوؿ قاطع فيها ،كىو ما دفع ن
دكف تمحيص أك دليل بين؛ إذ إف من يطالع تلك المصنٌفات المرتبطة به ه ااحرؼ ليجد العجب العجاب،

معنكة إلى أصحابها.
ىمو نقل عديد اآلراء ،كلو لم تكن ٌ
فكثيركف منهم يجعل ل ٌ

معنكة إلى
كفي ى ا السياؽ نقل اإلماـ السيوطي في تابو( :اإلتقاف في علوـ القرآف) نحو أربعين قوال غير ٌ

أصحابها ،أفرد لها في النوع الثالث كااربعين" :في باب :المحكم كالمتشابو" ،فصال تحت عنواف:
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"كالمتشابو أكائل السور كالمختار فيها أيضا أنها من ااسرار التي ال يعلمها إال اهلل تعالى" (.)1
كمثلها ااحرؼ السبعة التي كرد ذ رىا في بعض أحاديث النبي  ،ىي ااخرل شغلت أذىاف ثير من العلماء
كالباحثين قديما كحديثا دكف أف يصلوا فيها إلى رأم قاطع ،كال كقفوا على دليل دامغ.
كمن ىنا جاء ى ا البحث ليوضح المسألتين ،محاكال الوصوؿ إلى رأم مقنع باادلة كالشواىد .كعنوانو:

"ااحرؼ السبعة ،كالحركؼ المقطعة بياف حقائق كتصحيح مفاىيم :دراسة كصفية تحليلية".
 أىمية البحث :تكمن أىمية ى ا البحث في اآلتي:ااكؿ :أنو يعالج مسألة ااحرؼ السبعة ،كالحركؼ المقطعة ،ك يفية إرجاعهما إلى أصولهما الصحيحة.
الثاني :تعقب ااقواؿ الواردة فيهما ،كمتابعة الردكد المجانبة للصواب في ى ه المسألة ،كالرد عليها.
الثالث :بياف المراد بااحاديث الوردة في مسألة ااحرؼ السبعة ،كتوضيح ذلك كفق قواعد علمية.
 -أىداؼ البحث :يهدؼ البحث إلى اآلتي:

أكال :بياف اآلراء كااقواؿ الراجحة في توضيح دالالت ااحرؼ السبعة ،كمعاني الحركؼ المقطعة.
ثانيا :إثارة انتباه البحاث ،كتوجيههم إلى التعمق ،كسبر أغوار ى ا النوع من الدراسات.
ثالثا :ذ ر بعض صور اإلعجاز القرآني ،كبياف شيء من بالغتو التي أعيت الفصحاء كالعلماء.

 -أسباب اختيار الموضوع :من أىمها ما يلي:

أكال :عدـ كجود دراسات  -حسب علمي  -سابقة تعنى بهاتين المسألتين على كجو الخصوص.
ثانيا :أف ما تناكلتو بعض الكتب قديما كحديثا ال يعدك ونو تكرارا لعدد من اآلراء كااقواؿ فقط.
ثالثا :إتماـ دراسة ى ا الموضوع ،كتصحيح بعض ما تناكلتيو منو في أحد تاباتي السابقة.

 -المنهج المتبع في ى ه الدراسة  :سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،من خالؿ التوصيف كالبياف

لألقواؿ الواردة في ى ه المسألة ،ثم القياـ بتحليلها ،كمن ثم اختيار الراجح من اآلراء الواردة فيها ،كفق قواعد
البحث العلمي كضوابطو المعموؿ بها في مثل ى ا النوع من الدراسات.
 -خطة البحث :قسم الباحث دراستو ى ه إلى اآلتي:

"مقدمة ،كمبحثين ،كخاتمة ،كفهرس" :ى ا بيانها:
 المقدمة :تحتوم على توطئة عن :الموضوع ،كأىميتو ،كأىدافو ،كأسباب اختيار الموضوع ،كالمنهج المتبعفيو ،كخطتو الدراسية.
( )1ينظر :اإلتقاف في علوـ القرآف ،للسيوطي.12 – 8/2 :
اجمللّد األوّل/العدد األوَّل/:ذي القعدة 1441هـ/يوليو2020م الصفحة ()137

َاهيم
( " )7األَحِرف السَّبعة ،واحلُروف املقطََّعة :بَيانُ حَقائق ،وتَصحيحُ مف "
دِراسة وصِفيَّة حتِليليَّة

"علَّمه البَيان":جملّة علميّة حمكّمة

.أمحد عمر أبو شوفة".

 المبحث ااكؿ التمهيدم" :السبع من المثاني ،حقيقتها ،كالمراد بها". المبحث الثاني" :ااحرؼ السبعة ،كعالقتها بالقراءات القرآنية". المبحث الثالث" :منهج السابقين في بياف ااحرؼ النورانية المقطعة". المبحث الرابع" :الحركؼ النورانية المقطعة معجنة القرآف الكبرل". الخاتمة :تتضمن أىم النتائج التي توصلت إليها ى ه الدراسة. الفهرس :يضم قائمة بمصادر الدراسة كمراجعها التي اعتمد عليها الباحث.كاهللى  أسأؿ اإلعانة كالتيسير ،كالتوفيق لما يحب كيرضى ،إنو كلي ذلك كالقادر عليو.

الباحث

المبحث ااكؿ التمهيدم" :حقيقة السبع من المثاني ،كالمراد بها":

ىحسن الٍح ًد ً
شابًهان﴾ النمر ،من
يث ًتىابان ُّممتى ى
كرد ذ ر المثاني في القرآف الكريم في قوؿ اهلل  ﴿:اللَّوي نىػ َّن ىؿ أ ٍ ى ى ى
اؾ ىس ٍبعان ِّم ىن ال ىٍمثىانًي ىكالٍ يق ٍرآ ىف
اآلية،"23" :
كخص  نبيو  بإتيانو سبعا من ى ه المثاني في قولو  ﴿:ىكلىىق ٍد آتىػ ٍيػنى ى
َّ
ً
يم ﴾ الحجر ،اآلية ،"87 " :كقد أثار مفهوـ السبع المثاني اىتماـ المفسرين كأىل التأكيل كغيرىم ،ف ىبوا في
ال ىٍعظ ى
تفسيرىا كبياف معناىا م اىب شتى ،كلم يستقر لهم قرار أك رأم على أحدىا.

كمن يراجع المؤلفات يتضح لو ذلك جليا ،كلعلي ىنا في ى ا المبحث أ تفي ب ور موج ون لبعض منها ،فقد

ذىب فريق منهم إلى أف المقصود بها السور السبع الطواؿ ،كذىب فريق آخر إلى أنها سورة الفاتحة ،كقاؿ
بعضهم :ىي القرآف لو؛ اف القصص كااخبار تثنى فيو كتردد ،كقيل :السبع المثاني ىي آؿ حميم ،كقيل :ىي
السبع الصحائف ،أم :ااسباع ،كقيل :ىي المعاني التي أيننلت في القرآف من :اامر ،كالنهي ،كالبشارة ،كاإلن ار،
كضرب اامثاؿ ،كتعداد النعم ،كأخبار اامم ،كقيل غير ذلك (.)2
قرره علماء اللغة كالتأكيل في بياف معنى:
كبالنظر إلى معنى ى ه اآلية الكريمة ،كإعرابها ،كبالوقوؼ عند ال م َّ

" ًمن" الواردة فيها ،كتعدد ااقواؿ بشأنها ،من حيث :إنها زائدة؛ فال يحتاج إلى تقديرىا

( ،)3أك إنها على معنى:

"التبعيض" ،أم :سبعا بعض المثاني ( ,)4أك إنها على معنى" :بياف الجنس" ،أم :سبعا ىي المثاني ( ،)5كغير ذلك من
ااقواؿ يتبين أنها ال تفي بتوضيح المراد ،كال تصلح لبياف معنى اآلية.
( )2ينظر :البحر المحيط ،ابي حياف ،494 ،493/6 :كالتحرير كالتنوير ،البن عاشور.79 ،78/14 :
( )3ينظر :الهداية إلى بلوغ النهاية ،لمكي القيسي ،81/1 :كتفسير القرآف ،للسمعاني.31/1 :

()4ينظر :معاني القرآف كإعرابو ،للنجاج ،185/3 :كالمحرر الوجين ،البن عطية ،372/3 :كإيجاز البياف ،للنيسابورم.473/1 :
( )5ينظر :معاني القرآف كإعرابو ،للنجاج ،185/3 :كالكشاؼ ،للنمخشرم ،416/3 :كإيجاز البياف ،للنيسابورم.472/1 :
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كللرد على ى ه ااقواؿ من الح ؼ أك التقدير أك التأكيل الوارد لغةن على النص القرآني ,أقوؿ :إف النص القرآني

أعلى مكانا كأسمى بيانا ,كأقول حجة ،كأبلغ فصاحة ,كأرفع مننلة من تلك ااقواؿ جميعها ،فهو ثابت من عند اهلل

؛ فال يحتاج إلى زيادة أك نقصاف أك تقدير أك ح ؼ؛ فهو الـ اهلل  ،كصفة قائمة ب اتو العلية ,ك المو ليس
مثلو شيء ,كى ا النص القرآني ليس نصا لغويا ،يخضع لقواعدىا كأحكامها ،بل ىو أصل ،فهو ليس فرعا ,فال
﴿: 

يقاس على غيره ،بل العكس ،كىو أف اللغة ىي فرع بالنسبة للنص القرآني ,كالفرع تابع لألصل؛ ل ا قاؿ
ك لًتيب ِّ ً ً ً
سرنىاهي بًلً ً
ين ىكتين ً ىر بً ًو قىػ ٍومان لُّم ٌدا﴾ مريم ،اآلية ،"97 " :قاؿ أىل التفسير :المعنى :لكي
سان ى ى
فىًإنَّ ىما يى َّ ٍ
ش ىر بو ال يٍمتَّق ى
ى
يينطق بو أيننؿ بلغتك التي ىي لغة العرب؛ ليكوف النص القرآني  -حرفا أك لمة أك ىو امال  -ا
داال كموضِّحا
كمفسرا للغة العرب كلهجاتهم ،كليس العكس ،ما يتصور بعض أىل اللغة كالتأكيل كمن نحا نحوىم (.)6
ِّ
ثم إف المتتبع لمنهج الرسوؿ اا رـ  في تفسيره للقرآف الكريم يجد أنو لم ي ٍن يح منحى الح ؼ أك التقدير أك

التأكيل أك غيرىا في تعليم صحابتو  ،ك لك فهمهم لنصوص القراف الكريم إجماال كتفصيال ,فهو ما قاؿ
اصبًر حتَّى ي ٍح يكم اللٌوي ك يىو ىخ ٍيػر ال ً ً
ين ﴾ يونس ،اآلية ،"109 " :فلم يقل النبي
وحى إًلىٍي ى
ى ى ي ى
 ﴿:ىكاتَّبً ٍع ىما يي ى
ٍحا م ى
ك ىك ٍ ٍ ى ى ى ى
تقديرا بمعنى ا ،أك إف في اآلية ااخرل
 لهم  - كىو أعلم خلق اهلل بكتاب اهلل  :-إف في اآلية ا ن
ح فا ،ىو ا ،أك إف الحرؼ ال م ىو ا زائد ،بمعنى ا ،أك على ى ا التأكيل يكوف المعنى ا ،كىو ال م
ك ﴾ المائدة ،من اآلية."76" :
الر يس ي
كجهو ربو بقولو ﴿:يىا أىيُّمػ ىها َّ
ك ًمن َّربِّ ى
وؿ بىػلِّ ٍغ ىما أين ًن ىؿ إًلىٍي ى
ً
ً
يم ﴾ فإف الحكم ال م تضمنتو كاشتملت عليو
أما اآلية الكريمة ﴿ :ىكلىىق ٍد آتىػ ٍيػنى ى
اؾ ىس ٍبعان ِّم ىن ال ىٍمثىاني ىكالٍ يق ٍرآ ىف ال ىٍعظ ى
اف كحيٌا إلهيا يتننؿ على النبي  ،ما حدث في ثير من المناسبات كااحداث في عهد النبوة ،كيستثنى من
االجتهاد في فهم النص القرآني باختالؼ النماف كالهيئة كالمكاف كأقضية الناس كحوادثهم المستجدة
ذلك
ي
كأمورىم المستحدثة في اإلطار العاـ لنصوص القراف الكريم كالسنة النبوية المطهرة ،كى ا ال عالقة لو البتة
بموضوع ااحرؼ المقطعة النورانية ،كال صلة لو بكيفية ضبط الحركؼ كرسمها في تر يبة النص القرآني من جهة،
كال بالنص في حد ذاتو من جهة أخرل.

كمن ىنا أقوؿ :إف السبع من المثاني التي جاء ذ رىا في القرآف الكريم تي ُّم
عد من أسراره الكبرل ،كمن معجناتو

العظمى ،كأنها ليست القراءات السبع ،كأنها خصت بال ر لمنية تمينت كانفردت بها دكف سواىا ،كأف فهمها ىو
مفتاح الولوج لتفسير ااحرؼ السبعة كلبياف المراد منها ،كأف ااحرؼ النورانية ااربعة عشر المقطعة  -التي سيأتي
ً
ً
يم ﴾ إذ إف ى ا النص
الحديث عنها – ىي المقصود بقوؿ اهلل  ﴿:ىكلىىق ٍد آتىػ ٍيػنى ى
اؾ ىس ٍبعان ِّم ىن ال ىٍمثىاني ىكالٍ يق ٍرآ ىف ال ىٍعظ ى
( )6ينظر :البحر المديد ،البن عجيبة ،368/3 :كالتحرير كالتنوير ،البن عاشور ،176/16 :أيسر التفاسير ،للجنائرم.336/3 :
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ال م بين أيدينا يدؿ داللة كاضحة على أف المقصود بالسبع من المثاني ىي الحركؼ المقطعة التي لها خصوصيتها
على بقية اآليات ااخر ،كقد اقتضت ى ه الخصوصية تميينىا بال ر دكف سائر آم الكتاب العنين.
كخالصة القوؿ أف السبع المثاني الم ورة في السنة غير السبع من المثاني التي كردت صراحة في القرآف.
يعرج ب ر ااسباب التي دعت
كقبل الخوض في الحديث عن ااحرؼ السبعة ،كالحركؼ النورانية المقطعة ،أ ِّ
إلى ى ا التأصيل التاريخي كالعلمي له ه المسألة ،متمثلة في اآلتي:
 معالجة ى ه القضية التي تعد من أ بر القضايا التي لم تعالج في الفكر اإلسالمي ،كذلك من خالؿ إرجاعهاإلى أصولها كثوابتها بفهم الصحابة  بما أخ كه كعاينوه كفهموه من رسوؿ اهلل  ,على أصوؿ المنهج العلمي
في البحث كاالستقصاء.
 إرجاع المصطلحات المحدثة في قضية ااحرؼ السبعة إلى ألفاظ النص القرآني ،كالثابت من السنة النبوية؛حتى يرد على االفاظ التي استعملت في فهم حديثي ااحرؼ السبعة ،اآلتي ذ رىما في المبحث الثاني ،كىما:
حديث عمر بن الخطاب ,كحديث عبد اهلل بن العباس

 ،كبياف أف االفاظ المستعملة في فهمهما كشرحهما

ليس لها أم عالقة ال من قريب كال من بعيد بالداللة على معنى ااحرؼ السبعة ,كفق ما سيأتي بيانو كتفصيلو.
 التعقبات كالردكد على ما كقع من الفهم المجانب للصواب في قضية ااحرؼ السبعة ,كذلك بعرض أصلالقضية كنشأتها كإيراد نصها حرفيان كمن ثم الرد عليو باادلة بحسب المسألة أك القضية كما يتفق معها كيناسبها من

الدليل كالوجو القائم عليو في االستدالؿ .كى ا يقتضي عرض كسرد كنقل ما تب في ى ه القضية من أمات
الكتب كالمصنفات كالمؤلفات قديما كحديثا ،حتى نصل بعوف اهلل من خاللها إلى الغاية المنشودة كالبغية

المقصودة في معرفة ااحرؼ السبعة ,التي أعيت كأرىقت ثيرا من العلماء كالباحثين كالمتخصصين على مدل
أربعة عشر قرنا كنيفا من النمن دكف الوصوؿ إلى حقيقتها.
 يرد أيضا على ما ذ رنا أيضا قضية اختالؼ القراء في الحركؼ المقطعة ،من حيث الوقوؼ عليها من عدمو،كما ذىب إليو بعضهم من أف ى ه الحركؼ المقطعة في بداية ل سورة ليست آية مستقلة ،في حين يعدىا بعضهم
اآلخر آية مستقلة يجب الوقوؼ عليها ،كعدـ تجاكزىا أك كصلها بما بعدىا من اآلية ااخرل ,بل إف القارئ
الواحد ع ٌد بعضها آية ،كلم يعد بعضها اآلخر آية .كمن ذلك اختالفهم في مواضع الوقف على تلك ااحرؼ
المقطعة ،كعدد تلك المواضعُّ ,م
كعد الموضع ال م يجب الوقف عليو منها آية ،كال م ال يجب الوقف عليو ليس
بآية ,كإف لم يكن بآية فهل يجب الوقف عليو أك ال؟ كغير ذلك من ااحكاـ المتعلقة به ه الحركؼ كفق ما سيأتي
بيانو.
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 كمما زاد القضية تعقيدا اختالؼ القراء في ِّأص يل القضية لما احتاج اامر إلى ل
العد القرآني ،إذ لو فيهم ٍ

تلك ااعداد من المؤلفات المترا مة في التراث اإلسالمي متى رجعوا إلى ع ٌد الصحابي زيد .

كىنا سؤاؿ يرد مفاده :لماذا خص زيد بن ثابت اانصارم  ب لك من دكف بقية الصحابة الستة ال ين حفظوا

القراف الكريم امال على عهد رسوؿ اهلل ؟ ى ا ما سيأتي بيانو.
كالجواب أنو رضي اهلل عنو ىو الصحابي الوحيد ال م تب القرآف الكريم لو ،في عهد الرسوؿ

 ،كخالفة

أبي بكر ،كعثماف – رضي اهلل عنهما .-
كإتماما لفائدة الحديث عن ااحرؼ السبعة ،كالحركؼ النورانية المقطعة ،بعد ذ ر ااسباب التي دعت إلى ى ا
التأصيل التاريخي كالعلمي له ه المسألة ،فسأعمل في المبحثين التاليين من ى ه الدراسة على توضيح ذلك كبيانو
كتصحيحا للمفاىيم.
كفق قواعد بحثية ،كأدلة علمية؛ إظهارا للحقيقة،
ن

المبحث الثاني" :ااحرؼ السبعة ،كعالقتها بالقراءات القرآنية":
جاء ذ ر ااحرؼ السبعة في حديثين صحيحين عن النبي

 تكلم فيهما عن ى ه ااحرؼ السبعة ،كقد

اختلفت آراء أىل العلم قديما كحديثا في بياف المراد من ى ه ااحرؼ السبعة ،كتباينت آراؤىم فيها.
كسأعرض في ى ا المبحث له ه المسألة ،كبياف ما يتعلق بها ،مبتدئا الكالـ أكال ب ر الحديثين:

ً ً
يل
الحديث ااكؿ :أخرجو البخارم بسنده عن ابن العباس رضي اهلل عنهما ،أف رسوؿ اهلل قاؿ" :أىقػ ىٍرأىنى ج ٍب ًر ي
ؼ فىػراجعتو ،فىػلىم أ ىىز ٍؿ أىست ًني يدهي كي ًني يدنًى؛ حتَّى انٍػتػهى إًلىى سبػع ًة أىحر و
و
ؼ" (.)7
ى ىى
ٍى ىى
ىعلىى ىح ٍر ى ى ٍ ي ي ٍ
ىٍ ى ٍ ي
الحديث الثاني :أخرج البخارم بسنده عن عمر بن الخطاب  ،قاؿ " :إً َّف ىى ى ا الٍ يق ٍرآ ىف أينٍ ًن ىؿ ىعلىى ىس ٍبػ ىع ًة
أىحر و
س ىر ًم ٍنوي" ( ،)8كى ا الحديث مركم أيضا عن أحد كعشرين صحابيا.
ؼ؛ فىاقػ ىٍرءيكا ىما تىػيى َّ
ٍي
فعند بعض القراء أف ى ين الحديثين ىما ااساس كالمعوؿ عليهما في إثبات (القراءات) ،حتى أدخلوىا أم:
مننلة من عند اهلل العلي القدير؛ استنادا لألحرؼ السبعة الواردة
القراءات في مسمى القراف الكريم ،كجعلوىا ب لك َّ

ثير من
في الحديثين الم ورين ،فع ٌدكا ااحرؼ السبعة على أنها ىي :القراءات السبع ،كألفت في ذلك ه

المؤلفات التراثية ،ك تبت بحوث ،كأعطيت إجازات على أساس ما ذ ر .مع العلم أف ى ا الرأم ىو ليس رأم

اا ثرية ،بل ىو منتقد منهم.
( )7صحيح البخارم ،تاب :فضائل القرآف ،باب :أننؿ القرآف على سبعة أحرؼ ،الحديث ،184/6 ،"4991" :كصحيح مسلم ،تاب :الصالة ،باب:
إف ى ا القرآف أننؿ على سبعة أحرؼ ،الحديث.202/2 ،"1854" :

( )8صحيح البخارم ،تاب :فضائل القرآف ،باب :أننؿ القرآف على سبعة أحرؼ ،الحديث ،184/6 ،"4992" :كصحيح مسلم ،تاب :الصالة ،باب:
إف ى ا القرآف أننؿ على سبعة أحرؼ ،الحديث.202/2 ،"1851" :
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على أف ى ا الكم من المنتوج التراثي في ى ا المضمار كمع ل الجهود المب كلة من علماء السلف رحمهم اهلل
تعالى ،كمن لحق بهم في الر ب في عصرنا لم يتوصلوا إلى فهم المراد الصحيح لألحرؼ السبعة.
كباستعراض الحديثين الم ورين آنفا كبالنظر فيهما نجد أنهما يتكلماف عن ااحرؼ السبعة ،كليس عن
القراءات السبعة ى ا من جهة .أما من جهة أخرل فقد يقوؿ قائل :إف ااحرؼ السبعة قد فسرت على أنها
القراءات السبع ،كىو ما اختاره بعضهم ،كبنى عليو أحكامو على مدل القركف السالفة.
لكن بالرجوع إلى تب أىل العلم كاالختصاص في ى ا الجانب الحساس جدا في شريعة اإلسالـ نجدىم
أنفسهم قد تخبطوا في ى ا المفهوـ ،كلم يجدكا لما أثبتوه بادئ اامر منتهى في نهايتو يقيم الحجة على
االستدالؿ للقراءات السبع إال من جهة ى ين الحديثين؛ لكونهما تضمنا ذ ر ااحرؼ السبعة.
فهم  -كاجتهادان منهم  -قد جعلوا الصلة بين القراءات كااحرؼ السبعة صلة عموـ كخصوص من كجو،

كجعلوا أيضا نسبة القراءات السبع إلى (القراء السبعة) إنما ىي نسبة اختيار كشهرة ,ال رأم كال شهوة ,بل اتباعه
للنقل كااثر ،كىو ما أقر بو مؤلف القراءات كأثرىا في التفسير كااحكاـ ،بأف القراءات السبع ليست ىي ااحرؼ
السبعة ،ما ي ىب إلى ذلك بعضهم (.)9
كمما زاد المسألة تعقيدا ىو أف ال ين كضعوا الضوابط الثالثة المشهورة لمعرفة صحة القراءة كقبولها ,كىي:
(موافقة كجو من كجوه اللغة العربية كلو ضعي نفا ،كموافقتها للرسم العثماني كلو احتماال ،كصحة سندىا بتواتر عن
النبي  ،)ىم أنفسهم قد خالفوا ما كضعوه من ضوابط ،كما اشترطوه من شركط ،فقالوا :إف القراءة التي صح

سندىا كلم تتواتر ،ككافقت رسم المصحف كالعربية كلو بوجو ,ى ه القراءة ال تكوف من الحرؼ ال م جمع عثماف
(
الحرؼ .)10إذف فما
 النٌاس عليو؛ انها لو انت من ذلك الحرؼ لحظيت بالتواتر؛ اف اإلقراء العاـ اف ب لك

الحرؼ ال م جمع عثماف  الناس عليو؟ ىنا المشكل ,فضال عن مشكل إدخاؿ المصطلحات ػ(الرفع) ،كىو

مصطلح يجب عدـ استعمالو في فهم ى ه القضية.
قاؿ الشيخ بازموؿ معقبا على الـ أبي عبيد القاسم بن سالـ" :كالمقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة
المشهورة ،كتبيين معانيها ,قراءة عائشة كحفصة كجابر بن عبد اهلل  ،"ثم أضاؼ قائال" :كقد اف يركم عن
التابعين في التفسير فيستحسن ،فكيف إذا ركل عن بار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أ ثر من التفسير
كأقول ،فأدنى من يستنبط من ى ه ااحرؼ معرفة صحة التأكيل" (.)11
( )9ينظر :القراءات كأثرىا في التفسير كااحكاـ ،لبازموؿ.136 – 134/1 :
( )10ينظر :درج الدرر في تفسير اآلم كالسور ،للجرجاني.58/2 :
( )11القراءات كأثرىا في التفسير كااحكاـ ،لبازموؿ.160/1:
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كتعقيبا على ما ذ ره الشيخ بازموؿ أقوؿ :كال م يظهر لي  -كاهلل أعلم  -أف قوؿ أبى عبيد ىو الح ٌق ال م ال معدؿ

عنو ،فإف ى ه القراءة التي صح سندىا إلى الصحابي كخالفت رسم المصحف إما أف يصرح الصحابي برفعها إلى الرسوؿ
 ,فيكوف حكمها على أدنى ااحواؿ حكم خبر اآلحاد المنقوؿ عنو  في تفسير القراف الكريم ,إف لم تعد من
ااحرؼ السبعة فتكوف من باب تفسير القراف بالقراف ،كيستعاف بها في اللغة كاإلعراب.
كىنا أقوؿ :إف ى ه السقطات ال يجب أف تكوف إذا ما اتبعنا المنهج العلمي كالدليل الشرعي في معرفة ااحرؼ
السبعة فضال على أف مصطلح (خبر اآلحاد) مصطلح ال يجوز استعمالو أيضا في فهم القضية

ما تقدـ؛ اف

مصطلح (اآلحاد) مستحدث ،كال يخفى على ذم عاقل لبيب أف خبر اآلحاد حجة بنفسو في العقائد كااحكاـ من
نقل عن السلف
حيث صحة سنده .أما في ى ه المسألة فلم يرد نص عنو  مفسرا لحديث السبعة ااحرؼ ,كلم يي ٍ
مفسر لها؛ لكاف أدعى اف ينقل إلينا؛ فالصحابة لهم عدكؿ
الصالح  شيءه من ذلك ,إذ لو شاع بينهم نص ِّ
بشهادتو  فيهم ما كرد في نصوص السنة(.)12

كعلى ل حاؿ فلو بقى اامر على ما ىو عليو في عدـ معرفة ى ه ااحرؼ السبعة كفهمها فهما صحيحا ,فإننا
سنشهد نس نخا جديدة من ااجياؿ القادـ متنايد نة في التخبط ،ينقل بعضهم عن بعض من المراجع كالمصادر
نفسها دكف التحقق كالتثبت كإنناؿ القضية كفق المننلة العلمية الشرعية الصحيحة.

كقد ثبت من خالؿ االستدالؿ بأقواؿ السابقين كالمحدثين ممن ألفوا في علم القراءات اآلتي:
 عدـ صحة تسمية ااحرؼ السبعة بالقراءات السبعة. أف جميع المؤلفات كالبحوث لم تصل إلى حقيقة معرفة ااحرؼ السبعة.كمثاؿ ذلك ما ذ ره الشيخ بازموؿ ،عند حديثو عن تعريف القراف الكريم بقولو" :القراف الكريم الـ اهلل المننؿ
على رسولو محمد  بواسطة جبريل  المنقوؿ إلينا تواترا المتعبٌد بتالكتو ,المعجن بأقصر سورة منو ,المجموع
بين دفتي المصحف ,المفتتح بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس" ،ثم قاؿ" :ى ا الضابط في التعريف عبٌرت بو
من عندم ،مستفادا من الـ العلماء رحمهم اهلل" (.)13
كفي شرحو له ا التعريف كضَّح َّ
أف عبارة" :المنقوؿ إلينا تواترا" ،أدخلت القراءات المتواترة حقيقة أك حكما,

تسمى قرآنا بالضوابط التي ذ رىا ( ،)14كىي عبارة نقلها من
كأخرجت الشاذة ,كااحادية التي لم تتلق بالقبوؿ ,فال ٌ
تاب( :النشر في القراءات العشر) ،البن الجنرم رحمو اهلل ،كنصها أف " :ل قراءة كافقت العربية كلو بوجو،

( )12ينظر :ركائع البياف في تفسير آيات ااحكاـ ،للصابوني.486/2 :
()13القراءات كأثرىا في التفسير كااحكاـ ،لبازموؿ.26/1 :
()14المصدر نفسو.27/1 :
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ككافقت أحد المصاحف العثمانية كلو احتماال كصح سندىا ،فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردىا كال يحل
إنكارىا ،بل ىي من ااحرؼ السبعة التي ننؿ بها القرآف ككجب على الناس قبولها ،سواء انت عن اائمة السبعة،
أـ عن العشرة ،أـ عن غيرىم من اائمة المقبولين ،كمتى اختل ر ن من ى ه اار اف الثالثة أطلق عليها ضعيفة أك
شاذة أك باطلة ،سواء انت عن السبعة أـ عمن ىو أ بر منهم ،ى ا ىو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف
كالخلف(.)15
مستمر ،فمن قاؿ :إف القراءات منقولة إلينا كمتواترة من لدف رسوؿ اهلل  فالقراف عنده ىو المتواتر
فالتخبط ٌ

كالمنقوؿ إلينا من لدف رسوؿ اهلل  إلى يوـ القيامة فهو الحجة الخالدة كالمعجنة الباقية ،لكن من أدخلها جعلها
ب لك مفهوما لألحرؼ السبعة ،كلو علم من أدخلها في مفهوـ ااحرؼ السبعة َّ
كعدىا قراءات سبعة أف المراد من
ااحرؼ السبعة غير ذلكَّ ،
كأف المقصود منها مغاير كمجانب لً ىما استقر عليو رأيو ،كلً ىما استقرت عليو جميع

الكتابات بشهادات ثير من اائمة؛ لما أدخلها فيها كال َّ
عدىا منها.

كمن ثم أقوؿ :إف الحركؼ المقطعة التي افتتحت بها تسع كعشركف سورة من القرآف الكريم ،تعد الر ينة ااساسية
كمفتاح الدخوؿ إلى عالم تفسير ااحرؼ السبعة التي ضاعت حقيقتها كمفهومها بين طيٌات الكتب ،مع أف العلماء

السابقين – جناىم اهلل خيرا – قد أفرغوا فيها ما عندىم ما ذ رت آنفا ,فلهم ثواب المجتهد ،لكنهم عجنكا عن تفسير

(ااحرؼ السبعة) ،كذلك لحكمة أرادىا اهلل ،كىم مع كركف فيو؛ لتبقى المعجنة فوؽ مستول خلقو المحدكد ،قبل أف
القائل:لً يك ِّل أ ً
اب ﴾
يحين الوقت لمعرفتها بعد أف ظهر ثير من أسرار القرآف كمعجناتو العلمية ،كسبحاف اهلل ﴿
ىج ول تى ه
ى
الرعد ،من اآلية ،"38" :كلو تنبو العلماء ل لك النتهى اامر علما كفهما كحقيقة كحكما ,لكن ل َّػما ربطوا آية الحجر
(
ذلك.)16
بالحديثين السابقين ضيعوا

المبحث الثالث" :منهج السابقين في بياف الحركؼ النورانية المقطعة":
اجتهد ثير من العلماء كالمفسرين في تفسير الحركؼ المقطعة ،كإيضاح دالالتها كبياف معانيها؛ مستندين تارة
إلى بعض ااقواؿ االجتهادية من الصحابة  ,كأخرل إلى اجتهاداتهم الفردية في فهمهم له ه الحركؼ تبعا لما
يتبعها من اآليات؛ حتى أفرغوا ما في جعبتهم فيما يتعلق بتفسيرىم له ه ااحرؼ النورانية المقطٌعة ,كذلك بدءا من
الهجرم ,لكنهم لم يصلوا إلى قوؿ شاؼ كرأم قاطع يبين المعنى
القرف الثاني الهجرم حتى القرف الرابع عشر
ٌ
الخفي له ه ااحرؼ المقطعة ,كمع ذلك فهم  -جناىم اهلل خيرا  -مع كركف في ذلك ،بعد أف ضاع السر

()15النشر في القراءات العشر ،البن الجنرم.9/1 :

( )16ينظر :المعجنة القرآنية حقائق علمية ،احمد أبو شوفة ،ص.142 127 :
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الحقيقي لها في طيات تفاسيرىم ك تبهم ،قبل أف يحين الوقت ال م َّ
قدره اهلل للباحث لبياف معاني ى ه ااحرؼ
المقطعة النورانية ،كتوضيح حقيقتها ،كإظهار أسرارىا.
كلعل ال م أكقعهم في ذلك ىو تلك الطريقة التي سلكها بعضهم في االستدالؿ على ما ذىبوا إليو ،حيث إف
استدالالتهم تلك قائمةه على المنهج العلمي الشرعي غير التقليدم - ,ال م اتبعو ثيركف منهم دكنما تثبٌت
للمنقوؿ في عنكه لمن نقلو  -في التأسيس على ى ا المنقوؿ بأحاديث ضعيفة أك موضوعة أك آثار مفتعلة ,فقد
تصحح بعضها ،كفيها زيادات يغني الصحيح الثابت عنها ,ى ا من جهة,
تكوف ى ه ااحاديث كاآلثار لها شواىد ٌ

كمن جهة أخرل ذلك الفهم اآلخر لألحاديث الصحيحة الواردة في مسائلو كمباحثو ،كىو ما زاد من ضعف

المعالجات التي أدخلت على الموضوع ،ظنا ممن تب أف المعنى المراد في الحديث ىو ما فهمو كاستقصاه ،كال
كمن قبلىهم تقليدا دكف تحقيق أك تدقيق.
يدرم أنو اتبع سلفو ى

ك ا ُّمل من تب في مسائل ى ه القضية دكف أف يقتل القضية بحثا  -ما يقاؿ -؛ إليجاد حل إلشكاالتها
بمعالجات ً
قوية اادلة صحيحة الفهم ،ال االعتماد على مجرد النقل كالنقل فحسب.
كفي ى ا الصدد يقوؿ ابن تيمية رحمو اهلل" :كإذا قابلنا بين الطائفتين( :أىل الحديث كأىل الكالـ) ،فال م يعيب
بعض أىل الحديث كأىل الجماعة بحشو القوؿ إنما يعيبهم بقلة المعرفة ،أك بقلة الفهم.
أما ااكؿ :فبأف يحتجوا بأحاديث ضعيفة أك موضوعة ،أك بآثار ال تصلح لالحتجاج،كأما الثاني :فبأف ال يفهموا

معنى ااحاديث الصحيحة ،بل قد يقولوف القولين المتناقضين ،كال يهتدكف للخركج من ذلك  ،ثم إف اامر راجع
إلى شيئين :إما زيادة أقواؿ غير مفيدة ،يظن أنها مفيدة ااحاديث الموضوعة ,كإما ه
أقواؿ مفيدة لكنهم ال
يفهمونها ,إذ اف اتِّباع الحديث يحتاج أكال إلى صحة ااحاديث ،كثانيا إلى فهم معناه اتِّباع القرآف ،فالخلل
يدخل عليهم من ترؾ إحدل المقدمتين ،كمن عابهم من الناس فإنما يعيبهم به ا.
كالريب أف ى ا موجود في بعضهم ,يحتجوف بأحاديث موضوعة في مسائل ااصوؿ كالفركع ,كآثار مفتعلة,
كحكايات غير صحيحة ,كي ركف من القرآف كالحديث ما ال يفهموف معناه ,كربما تأكلوه على غير تأكيلو ,ككضعوه
على غير موضعو"(.)17
كى ا النص ي رنا كيرجعنا إلى ااصوؿ العلمية الشرعية جملة كتفصيال ،التي تبنى عليها المسائل كالموضوعات
الشرعية تأصيال كتحريرا؛ حتى يقطع القتاد على المتعارؼ عليو من دكف دليل ثابت صحيح ،أك المألوؼ لما قالو
ب يج ىفاء ىكأ َّىما ىما يىن ىف يع
فالف عن فالف ،عار عن الصحة كالدليل كاإلجماع ،كصدؽ اهلل القائل ﴿ :فىأ َّىما َّ
النبى يد فىػيى ٍ ىى ي
ث فًي اا ٍىر ً
ض ﴾ الرعد ،من اآلية ."17 " :كب لك تتجلى الحقائق ,كتظهر الثوابت ،فالعلم  -ما قاؿ
َّاس فىػيى ٍم يك ي
الن ى
( )17مجموع الفتاكل ،البن تيمية.24 ،23/4 :
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مصادر علمية جديدة ,لم تكن
المطابع
الشيخ االباني " :-في تقدـ مستمر ال يعرؼ الجمود ,كفي ٌل يوـ تي ٍخرًج
ي
ى

مما يساعد الباحثين المحققين على تحسين مؤلفاتهم كتنقيحها ،كتغ يتها بفوائد جديدة,
معركفة من قبلَّ ,
كتحقيقات لم تكن متيسرة لكثيرين من قبل" (.)18

كالسؤاؿ ال م يعرض ىنا في ى ا السياؽ :لماذا لم يصل علماؤنا السابقوف إلى الغاية المطلوبة في تفسيرىم
له ه ااحرؼ؟ كما الحكمة في ننكؿ القراف الكريم على ى ه ااحرؼ المقطعة؟.
فسر شيئا من ى ه ااحرؼ
كللجواب عن ذلك أقوؿ :إنو من المعلوـ أف الرسوؿ اا رـ  لم يثبت عنو أف َّ

المقطعة أك أنو بين معناىا ,ما لم يرد أف أحدا من صحابتو الكراـ  قد سألو عنها ،أك استوضح معناىا ،لك
غيرىم من أربعة عشر قرنا من النماف؛ لتبقى ى ه ااحرؼ السر اا بر لمعجنة القراف
لم يثبت أف سأؿ عنها ي
الكريم الخالدة ,فاهلل  ىو كحده أعلم بسر ى ه ااحرؼ كمعناىا الحقيقي ،فهي معجنة ب اتها ,كالقراف الكريم
ننؿ عليها ما تق ٌدـ .ثم إف القرآف الكريم عندما أننلت آياتو على الرسوؿ  ،ك تبها ال ىكتىبةي  ،كعلى رأسهم
رئيس الكتبة كأعلمهم الصحابي :زيد بن ثابت اانصارم  ,كىو ما أجمعت عليو اامة ،لم يكتب منقطا بنقط،
ما ىو عليو اليوـ ,كلم يي َّ
( .)19كإلى ذلك أشار
شكل لك ،أم :من غير حر ات الرفع كالجنـ كالضم "...
الشاطبي بقولو:

ط فىػيى ٍحتى ًج ىرا
فى ىج َّر يدكهي ى ىما يىػ ٍه ىول ًتىابىػتىوي  . . .ىما فً ًيو ىش ٍك هل ىكىال نىػ ٍق ه
َّأما عملية شكل لمات القرآف الكريم بوضع الحر ات( :الضمة ,كالفتحة ,كالكسرة ،إلخ) ،عليها فقد بدأت
()20

في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،حيث عهد بها إلى بعض بار اائمة من أمثاؿ :أبي ااسود الدؤلي:

(69ق) ،كتبعو في إ مالو من جاء بعده من العلماء ،من أشهرىم:

نصر بن عاصم الليثي89 ( :ق) ،كالحسن

البصرم110( :ق) ،كيحيى بن يعمر129( :ق) ،كأ ملو من جاء بعدىم.
ٍّ
كحاث على
كداع إلى تعديلو كإصالحو،
مكرهو لو ،كمنك ور عليو ،و
كقد اف موقف الناس من الشكل متباينا بين ِّ

اعتماده ،لكن االتٌجاىات التي اعترضت عليو ر نت في النهاية إلى القبوؿ بو ،بل رأل بعضهم ضركرة الشكل في
القرآف؛ لً ىما رأكا من انتشار اللحن في قراءة تاب اهلل ( ،)21كمن ثى َّم ذىب اإلماـ مالك  إلى أنو :ال بأس بالنٌقط
كالشكل في المصاحف التي تتعلم فيها الغلماف ،أما اامهات فال (.)22
( )18تماـ المنة في التعليق على فقو السنة ،لأللباني" :المقدمة".7 :

 ،183/6 ،4986كمباحث في علوـ القرآف ،للقطاف.128 126:
( )19ينظر :صحيح البخارم ،تاب :بدء الوحي ،باب :جمع القرآف ،رقم:

( )20عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد ،في علم رسم المصحف ،البن فيره الشاطبي.4 :

( )21ينظر :مباحث في علوـ القرآف ،للصالح ، 95 :كالقراءات المتواترة كأثرىا في الرسم القرآني كااحكاـ الشرعية ،لحبش.97 :
( )22ينظر :اإلتقاف في علوـ القرآف ،للسيوطي ،171/2 :كالقراءات المتواترة ،لحبش.97 :
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أما نقط المصحف بوضع النقاط على حركفو فكاف في أظهر ااقواؿ في عهد خالفة عبد الملك بن مركاف،
كالسبب في ذلك دخوؿ أفواج من غير العرب الفرس كااعاجم كااحباش في دين اهلل ،كخل هق ثير ممن ال
يعرفوف النطق بلغة العرب ,فصاركا ينطقوف القرآف الكريم برطانتهم (.)23
كباتساع رقعة الفتوحات اإلسالمية كدخوؿ أىل اامصار في دين الحق ,احتاجوا إلى قراءة القرآف الكريم ,فكاف
الصالة ,كلكن شق على ثير من أىل تلك البالد تميين بعض الحركؼ الهجائية
الفاتحوف يعلمونهم ذلك إلقامة ٌ
عن بعض خاصة في الكلمات القرآنية المر بة ،كمن ثم جاء بعضهم إلى مكة كالمدينة مع الجيوش اإلسالمية

العائدة ،كاحتاج اامر إلى نوع من العالمات اللغوية التي يستطيع القارئ من غير العرب أف يمين بها الحركؼ
العربية بعضها من بعض؛ كىنا خشي العلماء على النص القرآني من أف يصيبو اللحن كالتحريف ،فانصرفت جهود
بعضهم إلى معالجة ذلك ،حيث ابتدعوا النقط كالشكل؛ تسهيال كتميينا لغير العرب على فهم لغة العرب؛ ليجيدكا
170ق)" ،الهمنة" ،كأيشكلت اآليات
ب لك قراءة القرآف من غير لحن كال رطانة ،ما ابتدع الخليل أحمد الفراىيدم( :
القرآنية بها؛ لينضبط من يقرأ في قراءتو ،فال يلحن عند قراءتو ,سيٌما ااعاجم منهم ممن أسلموا ،كىم ال يعلموف دقائق

اللغة(.)24

ىع ىح ٌي طي ٍه ور" ،بل إف
كقد أغفل العلماء بياف ااحرؼ السبعة ااكلى المجموعة " :سنقص لكم" ،كالثانية" :أ ً

الشاطبي خالف من سبقو في تقسيم ى ه الحركؼ ،فأدخل العين في ااحرؼ السبعة ااكلى ،فأصبحت ثمانية:
"نقص عسلكم" ،كرجح أحد الرأيين القائلين في العين بالتوسط أك المد ،كقد جانبو الصواب فيو؛ لمخالفتو الرأم
القائل بنطق العين بحر تين ،كلعلو مع كر في اختياره؛ اف القراء مختلفوف في مقدار مد العين بين أربع كست
مرج نحا الطوؿ على التوسط ،كإلى ذلك أشار بقولو:
حر ات ،ف رىما ِّ
كم َّد لىوي ًع ٍن ىد الٍ ىفواتً ًح م ٍشبًعا  . . .كفي ىع ٍي ون الٍوجه ً
ِّال (.)25
اف ىكالطُّم ي
وؿ فيض ى
ى ٍى
ى ي
ىي
ى

ما أنو ترؾ حرؼ االف بعيدا عن القضية نطقا كرسما ،كىو مفتاح ااحرؼ السبعة ااكلى كالثانية التي
اؾ ىس ٍبعان ِّم ىن ال ىٍمثىانًي ىكالٍ يق ٍرآ ىف
مجموعها أربعة عشر حرفا ،كىو المقصود كالمعنى الحقيقي لقولو  ﴿:ىكلىىق ٍد آتىػ ٍيػنى ى
ً
يم ﴾ كسر المعجنة لكتاب اهلل كفق ما سيأتي بيانو.
ال ىٍعظ ى
كالحقيقة أف أصل مد العين حر تاف فقط ،فال يجوز مدىا فوؽ ذلك.

المبحث الرابع" :حركؼ النورانية المقطعة معجنة القرآف الكبرل":

( )23ينظر :اإلتقاف في علوـ القرآف ،للسيوطي ،171/2 :كدراسات في علوـ القرآف ،لمحمد بكر.148 :

( )24ينظر :المحكم ،للداني ،6 :كالقراءات المتواترة ،لحبش ،97 ،96 :كدراسات في علوـ القرآف ،لمحمد بكر.148 ،147 :
( )25حرز ااماني ككجو التهاني في القراءات السبع ،للشاطبي.35 :
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ىي تلك الحركؼ التي كردت في فواتح تسع كعشرين من سور القرآف ( ،)26كتسمى ااحرؼ النورانية ،كعددىا
ص ح ًكيم لىو ًس ٌّصر قى ً
اط هع) ،كنظمها صاحب التحفة في قولو:
أربعة عشر حرفا ،مجموعة في ( :نى ٌّص ى ه ي
()27
شر ً ( ...
ً
شتىػ ىهر .
صلٍوي يس ىح ٍيػ نرا ىم ٍن قىطى ٍع ى
ك) ذىا ا ٍ ٍ
ىكيى ٍج ىم يع الٍ ىف ىوات ىح اا ٍىربى ٍع ىع ى ٍ
كقد اختلفت صورتها ،فجاءت مفرد نة في ثالثة مواضع ،ىي قولو  ﴾، ،،  ﴿:كثنائيةن في أربعة ،ىي
قولو  ،﴾ ، ،، ﴿:كثالثيةن في ثالثة ،ىي قولو، ،، :كرباعيةن في موضعين ،ىما قولو﴿ :
 ﴾ ،كخماسيةن في موضعين لك ،ىما.،  :

كأكؿ ما ننؿ من السور المفتتحة بالحركؼ المقطعة ىي سورة القلم ،ك ل السور المفتتحة به ه الحركؼ قد
ٌ

ننلت بمكة المكرمة ،إال سورتي :البقرة كآؿ عمراف ،فننلتا بالمدينة ،كالسؤاؿ ىنا :لماذا أننلتا بالمدينة؟ كمتى قيل
السر.
الحديثاف الم وراف في ااحرؼ السبعة المشار إليهما؟ ىنا يكمن ٌ

السر ما بينو العدني في تابو( :أخطاء النحويين كاللغويين في العقيدة) ،ىو أف ى ه ااحرؼ ننلت بحكم آخر

مختلف عن حكم الخطاب( :افعل ،أك ال تفعل)؛ كانها ال تخضع لقواعد البناء كال اإلعراب،

أم :ال تخضع

لقواعد اللغة ،كال تنضبط بضوابطها االصطالحية ،فهي ليست باقي الحركؼ ااخرل.
كى ا الفهم المخالف أكقع ثيرا من أىل اللغة في الخطأ ،كمجانبة الصواب في فهمهم للقرآف الكريم ،كمن ثم
قاؿ ابن تيمة" :كمن أعظم أسباب الغلط في فهم الـ اهلل كرسولو أف ينشأ الرجل على اصطالح حادث فيريد أف
يفسر الـ اهلل ب لك االصطالح كيحملو على تلك اللغة التي اعتادىا" (.)28
كمؤدل قولو أف تحكيم المصطلح الحادث في نصوص الكتاب كالسنة كحصر الحقائق العلمية الشرعية في
قوالب اصطالحية حادثة ىو ال م أكقع المسلمين في ثير من اللغط كالخطأ .
كى ا القوؿ من أ بر الفوائد الواردة في ى ا السياؽ التي تحصلنا عليها بالبحث كقياـ اادلة الدامغة ،فالحكم
على ثير من ااحكاـ بالوجوب أك بإلناـ معنى معين استنادا إلى قضية اصطالحية ىو في حد ذاتو أمر مردكد؛ اف
االصطالح المحكم حتى في المسائل الشرعية يحتاج إلى الموقف الشرعي الصحيح.

()26ىي سور " :البقرة ،كآؿ عمراف ،كااعراؼ ،كيونس ،كىود ،كيوسف ،كالرعد ،كإبراىيم ،كالحجر ،كمريم ،كطو ،كالشعراء ،كالنمل ،كالقصص ،كالعنكبوت،
كالركـ ،كلقماف ،كالسجدة ،كيس ،كص ،كغافر ،كفصلت ،كالشورل ،كالنخرؼ ،كالدخاف ،كالجاثية ،كااحقاؼ ،كؽ ،كف".

()27تحفة ااطفاؿ كالغلماف ،للجمنكرم.5:

()28مجموعة الرسائل كالمسائل ،البن تيمية.82/:3
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كالقضية في أساسها تكمن في :أف الرسوؿ قد نطق ى ه الحركؼ باسمها ،كنحن ننطقها بأسمائها ،كقد صح
ً ً ً ً ًً
سنىةه,
أنو  :نطق ل حرؼ منها باسمو مستقال عن غيره ،ففي الحديث " :ىم ٍن قىػ ىرأى ىح ٍرفنا م ٍن تىاب اهلل فىػلىوي بو ىح ى
ؼ ,ك( ىالـ) حر ه ً
ؼ" (.)29
سنىةي بً ىع ٍش ًر أ ٍىمثىالً ىها ,ىال أىقي ي
يم) ىح ٍر ه
وؿ{ :الم} ىح ٍر ه
ؼ ,ىكلى ًك ٍن (أىلً ٍ
ىكال ى
ؼ ,ىك(م ٍ
ف) ىح ٍر ه ى ٍ ى ٍ
ٍح ى
كقد فرؽ العالمة السهيلي بين (االسم كالمسمى) ،مستندا في ذلك إلى رأم سيبويو ،فقاؿ" :االسم غير المسمى
لو تأملوه ،كلكنهم تعاموا عنو كأغفلوه ،فقاؿ - :يعني سيبويو" :-الكالـ :اسم كفعل كحرؼ" ،فقد صرح أف االسم
لمةه ،فكيف تكوف الكلمة ىي المسمى ،كالمسمى إنما ىو شخص؟ فه ا بياف كنمى ،ال سيما مع قولو فيما بعد:

تقوؿ :سميت زيدا به ا االسم ،ما تقوؿ :علمتو به ه العالمة ،ك لك نص في أ ثر من ألف موضع في تابو
على أف االسم ىو اللفظ الداؿ على المسمى؛ انو متى ذ ر الخفض أك النصب أك التنوين أك االف كالالـ،
كجميع ما يدخل على ااسماء كيعتريها من النيادة كالح ؼ؛ حتى يكوف بعضها ثالثيا ،كبعضها رباعيا ،كبعضها

خماسيان ،إلى غير ذلك مما ي ر سيبويو كجميع النحويين أنو يعترم االسم كيختص بو  -فال يتعلق بشيء من ذلك
بالمسمى ال م ىو الشخص.

فسبحاف اهلل يف جانب الصواب من عرؼ ى ا من م ىب النحويين أجمعين ،كمن م اىب العرب ،ثم يخبر
ً
أجل
عن أحد منهم بأف االسم ىو المسمى! ما أشار إلى ذلك نحوم قط ،كال أعتقده عربيا!أال ترل أنهم يقولوف " :ه
مس امى" ،كال يقولوف" :أجل اسم"  ،كيقولوف" :ى ا الرجل مسمى ينيد" ،كال يقولوف" :اسم ينيد"،كتقوؿ" :باسم
اهلل" ،كال تقوؿ" :بمسمى اهلل" ،كلو اف االسم بمعنى المسمى ما امتنع شيء من ى ا ،فه ا غاية العجب" (.)30
فه ا ُّم
قاطع على من قاؿ عن ااحرؼ المقطعة في فواتح السور بأنها أسماء ,كىو اعتقاد يجب إزالتو من
الرد ه

تب التفاسير التي أشارت إلى ى ه المعاني الم ورة من جملة ااقواؿ المتعددة الواردة في تب التفاسير في
معاني ااحرؼ المقطعة.

ليث و
أسد" ،كال
كقد بين ابن ىشاـ في شرحو على ألفية ابن مالك في مسألة :أف االسم ال يضاؼ إلى مرادفو ,مثل " :ي
فاضل و
رجل و
رجل" ،فاف سمع ما يوىم
فاضل" ،كال تضاؼ صفة إلى موصوفها ،نحو " :ي
يضاؼ موصوؼ إلى صفتو ,نحو " :ي

المضاؼ يتعرؼ أك يتخصص بالمضاؼ إليو؛ كمن ثم
شيئا من ذلك يؤكؿ .فأما منع إضافة االسم إلى مرادفو؛ فسببو أف

()29سنن الترم م:باب :ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآف ما لو من ااجر ،الحديث.175/5 ،)2910( :
( )30نتائج الفكر في النحو ،للسهيلي.31 :
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فال بد أف يكوف غيره في المعنى؛ إذ إف الشيء ال يتعرؼ أك يتخصص بنفسو ،كالترادؼ معناه :االتحاد
كالتوافق(.)31
كأما منع إضافة الموصوؼ إلى صفتو؛ فيرجع إلى أف الصفة تابعة لموصوفها في اإلعراب ،فلو أضيف إليها
موصوفها ،فإنها ستكوف مجركرة دائما .كأما منع إضافة الصفة على موصوفها ،فألف الصفة يجب أف تكوف تابعة
لموصوفها كمتأخرة عنو ،كال يتأتى ذلك في اإلضافة (.)32
كزيادة في اإليضاح إلثبات صحة ما سبق بيانو أقوؿ :قد اتخ بعض الباحثين اللغة سبيال كطريقا كمطية للوصوؿ
إلى ىدـ حقائق اإلسالـ ،كالتشكيك في ثوابتو التي اف عليها سلف اامة الصالح  ،فراـ التعقيد كالتأصيل في
اللغة؛ لغرض االنحراؼ بها عن غايتها كأىدافها ،كتبعا ل لك االنحراؼ بما احتوتو النصوص من مفاىيم شرعية
صحيحة؛ لتوافق ما يقرركنو من صنوؼ ااخطاء.
كتبقى ىنا مسألة اختالؼ القراء في الوقوؼ على ى ه الحركؼ ،كفق ما تمت اإلشارة إليو سلفا ،فبعضهم يرل
أف ما كرد منها في فواتح السور ليس بآية مستقلة ،كمن ثم ال يوقف عليو ،في حين يعدىا بعضهم اآلخر آية
مستقلة ،يجب الوقوؼ عليها كعدـ تجاكزىا أك كصلها بما بعدىا ,ك لك اختالفهم في مواضع الوقف على تلك
الحركؼ المقطعة في حد ذاتها ،كعدد تلك المواضعُّ ,م
كعد الموضع ال م يجب الوقف عليو منها آية ،كال م ال

يوقف عليو ليس بآية ,كإف لم يكن بآية ،فهل يجب الوقف عليو أك ال؟
كلبياف ذلك أقوؿ :إف ااصل في ى ه الحركؼ أف يسكت عليها سكتة خفيفة بمقدار حر تين من دكف تنفس،
كىو م ىب المحققين من القراء كالنحاة ،منهم :أبو جعفر ابن القعقاع (ت:

130ق) ،كأبو الحسن ااخفش،

ال م يقوؿ(" :ألف) :تماـ ،ك(الـ) :تماـ ،ك(ميم) :تماـ" (.)33
كىنا أشير إلى َّ
أف ابن الجنرم  -رحمو اهلل  -قد ذ ر أنو ال يوجد في القرآف كقف كاجب أك غيره إال لضركرة
ًً
كسبب ،بقولو :كلىي ً
و
ب.
ب  ...ىكالى ىح ىر واـ غىٍيػ ىر ىمالىوي ىسبى ٍ
س في الٍ يقرآف م ٍن ىكقٍف ىك ىج ٍ
ىٍ ى
لكن ثمة كقف كاجب في فواتح السور المبدكءة بالحركؼ المقطعة ،يلنـ التقيد بو ،كإليو أشرت بالقوؿ:
ٍ
آف كقٍػ نفا قى ٍد كجب  . . .فًي أىحر و
ً
ً
ب
ت ،ىذ ى
ؼ قى ٍد قيطِّ ىع ٍ
اؾ ال ىٍع ىج ٍ
ىى ٍ
بى ٍل إً َّف في الٍ يق ٍر ى
ٍي
ب
ت  . . .إً ٍذ ىر ٍس يم ىها يم ىوقَّ ه
صلي ىها إً ٍف قي ًرئى ٍ
فى ىال يى ٍج ػ ي
ػوز ىك ٍ
ف بًىال ىسبى ٍ
( )31ينظر :الكناش في فني النحو كالصرؼ ،لصاحب حماة ،218 ،217/1 :كأكضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،البن ىشاـ ،تح  :يوسف الشيخ
محمد البقاعي.91 ،90/3 :

( )32ينظر :ضياء السالك إلى أكضح المسالك ،لمحمد النجار.337/2 :
( )33القطع كاالئتناؼ ،للنحاس.42 :
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ً
ً
ً ً
ب؟
ىكي لُّم يه ٍم في ىرأٍيًو ىم ٍع ي ه
كر؛  . . .اىنَّوي لى ٍم يىػ ٍع ػ ًرفى ٍن ل ىم ىك ىج ٍ

كأخيرا أقوؿ :إف ى ه الحركؼ النورانية المقطعة ال ينطبق عليها نحو كال صرؼ كال إعراب ،فهي ليست معربة

ضا ليست حركفا مخففة كال مثقلة ،كال ينطبق عليها ركـ كال
كال مبينة ،كال ينطبق عليها إدغاـ كال إخفاء ،كىي أي ن
إشماـ كال إمالةَّ ،
صدرىا اهلل في قرآنو في تسع كعشرين سورة ،يم ٍفتىتً نحا إياىا به ه الحركؼ؛ للتحدم كاإلعجاز،

كليست للتسهيل أك التخفيف ،ما قاؿ اإلماماف الطبرم كابن الجنرم  -رحمهما اهلل  ،-كأيدىما في ى ا الرأم
الشيخ النرقاني في مناىل العرفاف(.)34
كأيضا ال عالقة له ه الحركؼ المقطعة في بدايات السور المشار إليها بالترتيب الوارد في المصحف الشريف ،كىو
ترتيب توقيفي ،لك ال عالقة لها بالقراءات السبع ،كال دليل على ربطها بالسبع لغات ،كال بالسبع لهجات ،كال
بالسبعة أكجو ،فكل ذلك لم يثبت بالدليل القطعي ،إنما ىي محض اجتهاد كاستنباط ،ك ما يقاؿ" :القرآ يف حماؿ

أكجو" ،لكن في غير الحركؼ المقطعة التي ىي سر القرآف ااعظم كمعجنتو الكبرل ،ما يرل ذلك الباحث كيميل
إليو.
كمن ثم أقوؿ :إف العالقة بين السبع من المثاني ،كااحرؼ السبعة ،كالحركؼ المقطعة كثيقة كتالزمية ،كأنها سر
المعجنة التي اختص بها تاب اهلل ك المو المننه عن النقص ،كىي معجنات ال تتناىى كال تحصر ،كيكفي المسلم
ً
ك يمبى ىار هؾ لِّيى َّدبَّػ يركا آيىاتًًو ىكلًيىتى ى َّ ىر أ ٍيكليوا
ىننلٍنىاهي إًلىٍي ى
أف يتدبر كيتأمل فيو؛ ليتعظ كيعتبر ،فاهلل  يقوؿ ﴿ :تى ه
اب أ ى
ٍااىلٍبى ً
اب﴾ ص ،اآلية."29" :

كاهلل أعلم.

خاتمة البحث:
بعد البحث كالحديث عن ااحرؼ السبعة ،كالحركؼ المقطعة ،كما سبقها من الـ عن السبع المثاني ،يخلص
الباحث في ختاـ ى ه الدراسة إلى جملة من النتائج ،يوجنىا في اآلتي:
 أف العلماء كالمفسرين لم يستقر لهم رأم على مدل القركف السابقة في بياف المراد من السبع المثاني ،كأفالنبي  لم ينتهج منهج التأكيل أك الح ؼ أك التقدير في إفهاـ صحابتو  نصوص الكتاب العنين.
 أف السبع من المثاني تعد من أسراره الكبرل للقرآف ،كمعجناتو العظمى ،فهي ليست القراءات السبع ،كإنماخصت بال ر لمنية انفردت بها ،كأف فهمها ىو المفتاح لتفسير ااحرؼ السبعة كلبيانها.

( )34ينظر :المعجنة القرآنية حقائق علمية ،احمد أبو شوفة ،ص.29 :
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 أف منهج العلماء في بياف المراد بااحرؼ السبعة لم يكن موافقا لقواعد البحث العلمي كضوابطو ،كىو ماأظهر ذلك التباين كاالختالؼ في بياف المراد منها ،كخاصة أنو لم يرد عنو  تفسير لها ،بل أف الثابت ىو عدـ
صحة تسمية ى ه ااحرؼ السبعة بالقراءات السبعة ،كأف جميع المؤلفات كالبحوث لم تصل إلى حقيقة معرفة
ااحرؼ السبعة؛ لتبقى ى ه ااحرؼ أحد أسرار القرآف كمعجناتو التي ال تتناىى.
فسر شيئا من ااحرؼ المقطعة ,كلم يرد أف أحدا من صحابتو الكراـ 
 -لم يثبت أف الرسوؿ اا رـ  قد َّ

قد سألو عنها لك؛ لتبقى ى ه ااحرؼ السر اا بر لمعجنة القراف الكريم الخالدة.
 -أف الحركؼ النورانية المقطعة في أكائل السور القرآنية

ننلت بصورة تختلف عن بقية حركؼ الكلمات

ااخرل؛ فهي ال تخضع لقواعد اللغة بناء كإعرابا ،كال لغيرىا من ااحكاـ الجارية على الحركؼ ااخرل.
 أف ال م أكقع المسلمين في الخطأ في فهم تاب اهلل ىو تحكيمهم لبعض المصطلحات الحادثة في نصوصالكتاب كالسنة كحصر الحقائق العلمية الشرعية في قوالب اصطالحية حادثة.
 أف اهلل قد افتتح تسعا كعشرين سورة من تابو به ه الحركؼ؛ للتحدم كاإلعجاز ،كليست للتسهيل أكالتخفيف ،أك لتجرم عليها ااحكاـ التي تجرم على بقية الحركؼ ،كى ا ىو كجو اإلعجاز.
 أف العلم كاال تشافات المعرفية في تقدـ مستمر ،كمن ثم فال يجب أف نقصر أم مسألة في تاب اهلل علىقوؿ معين أك زمن محدد ،باستثناء ما كردت فيو نصوص قطعية ،كأدلة يقينية.
كختاما أقوؿ :إف عجائب الكتاب العنين ال تتناىى ،كأف معجناتو الخالدة ال تحصى ،كأف الفصل في ى ه
المسائل دكف دليل قطعي ىو من التعدم على الـ اهلل ،كمن باب القوؿ على المولى بغير علم ،كأف إخفاء فهم
سر ى ه الحركؼ سواء السبعة أك المقطعة ،ك ا السبع من المثاني ىو من باب اإلعجاز في تاب اهلل؛ لتبقى فهم
البشر كإدرا هم مهما بلغىا قدرا من العلم عاجنين عن الوصوؿ إلى ل حقائقو.

المصادر كالمراجع:

 القرآف الكريم بركايةحفص عن عاصمالكوفي. .1اإلتقاف في علوـ القرآف ،لإلماـ جالؿ الدين السيوطي ،عالم الكتب ،بيركت.
 .2إيجاز البياف عن معاني القرآف ،ابي الحسن نجم الدين النيسابورم ،تحقيق :الد تور حنيف بن حسن
القاسمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،ط1415 :1 /ق.
 .3أيسر التفاسير لكالـ العلي الكبير  ،لجابر بن موسى ،أبي بكر الجنائرم  ،مكتبة العلوـ كالحكم ،المدينة
المنورة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :الخامسة1424 ،ق2003 ،ـ.
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 .4البحر المحيط في التفسير ،ابي حياف محمد بن يوسف بن حياف ،أثير الدين ااندلسي (ت:

745ىػ)،

تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكرػ بيركت1420 :ق.
 .5البحر المديد في تفسير القرآف المجيد  ،ابي العباس أحمد بن عجيبة الحسني( ،ت1224 :ق)،تحقيق:
أحمد عبد اهلل القرشي رسالف ،القاىرة1419 :ق.
 .6التحرير كالتنوير (تحرير المعنى السديد كتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)،ؿمحمد الطاىر ابن
محمد بن عاشور التونسي( ،ت1393 :ق) ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 :ق.
 .7تحفة ااطفاؿ كالغلماف في تجويد القرآف،للشيخ سليماف الجمنكرم ،ضبطو :كائل بن علي الدسوقي

،

الطبعة :ااكلى ،ربيع اآلخر1430 :ق.
 .8تفسير القرآف ،ابي المظفر منصور بن محمد السمعاني( ،ت489 :ق) ،تحقيق :ياسر بن إبراىيم ،كغنيم
بن عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض ،السعودية ،ط1418 :1 /ق1997 ،ـ.
 .9تماـ المنة في التعليق على فقو السنة ،لناصر الدين االباني( ،ت1420 :ق) ،دار الراية ،ط.5/
 .10الجامع المسند الصحيح (صحيح البخارم ) ،لمحمد بن إسماعيل البخارم الجعفي  ،تحقيق :محمد زىير
بن ناصر ،دار طوؽ النجاة،ط1422 :1/ق.
بيركتق.:
1407
 .11حرز ااماني ككجو التهاني في القراءات السبع ،للقاسم بن فيرة الشاطبي ،دار الكتاب النفيس،
 .12دراسات في علوـ القرآف ،لمحمد بكر إسماعيل ،دار المنار  ،ط1419 :2/ق1999 ،ـ.
 .13درج الدرر في تفسير اآلم كالسور  ،ابي بكر عبد القاىر الجرجاني( ،ت471 :ق) ،دراسة كتحقيق :كليد
الحسين ،كإياد عبد القيسي ،مجلة الحكمة ،بريطانيا ،ط1429 ،1 /ق2008 ،ـ.
 .14ركائع البياف تفسير آيات ااحكاـ ،لمحمد علي الصابوني ،مكتبة الغنالي :دمشق ،مؤسسة مناىل العرفاف:
بيركت ،ط1400 :3/ق1980 ،ـ.
 .15سنن الترم م  ،لمحمد بن عيسى الترم م( ،ت279 :ق)،تحقيق كتعليق:أحمد شا ر كآخرين  ،الناشر:
شر ة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر ،ط1395 ،1 /ق1975 ،ـ.
 .16عقيلة أتراب القصائد ،في أسنى المقاصد ،في رسم المصحف ،للقاسم بن فيرة الشاطبي ،تحقيق :د.
أيمن سويد ،دار الغوثاني للدراسات القرآنية ،دمشق ،سوريا ،ط2006 :1 /ـ.
 .17القراءات المتواترة كأثرىا في الرسم القرآني كااحكاـ الشرعية ،لمحمد حبش ،دار الفكر ،دمشق ،ط:1 /
1419ق1999 ،ـ.
1431ق.
الفرقاف ،ط/
 .18القراءات كأثرىا في التفسير كااحكاـ ،لمحمد بن عمر بازموؿ ،الرياض ،دار ،1
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 .19القطع كاالئتناؼ "الوقف كاالبتداء ،ابي جعفر أحمد بن محمد النحاس ،تحقيق :أحمد فريد منيدم،
منشورات محمد علي بيضوف ،دار الكتب العلمية ،بيركت – لبناف ،ط2002 ،1:ـ.
 .20الكشاؼ عن حقائق غوامض التننيل ،ابي القاسم محمود النمخشرم( ،ت:

538ق) ،دار الكتاب

العربي ،بيركت ،ط1407 :3/ق.
 .21الكناش في فني النحو كالصرؼ ،ابي الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي ،صاحب حماة ،دراسة كتحقيق:
2000ـ.
الد تور رياض بن حسن الخواـ ،المكتبة العصرية للطباعة كالنشر ،بيركت :لبناف:
 .22مباحث في علوـ القرآف ،لمناع القطاف ،مكتبة المعارؼ للنشر كالتوزيع:3،ط1421/ق2000 ،ـ.
 .23مباحث في علوـ القرآف ،لصبحي الصالح ،دار العلم للماليين ،ط ،24 :يناير2000 :ـ.
 .24مجموعة الرسائل كالمسائل  ،احمد بن تيمية الحراني( ،ت728 :ق) ،علق عليو :السيد محمد رشيد
رضا ،الناشر :لجنة التراث العربي.
 .25مجموع الفتاكل ،احمد بن تيمية الحراني( ،ت728:ق) ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع
1416ق1995 ،ـ.
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،السعودية:
 .26المحرر الوجين في تفسير الكتاب العنين  ،البن عطية ااندلسي( ،ت542 :ق)،تحقيق :عبد السالـ عبد
الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،ط1422 :1 /ق.
1407ق.
 .27المحكم في نقط المصاحف ،ابي عمرك الداني ،تحقيق :عنة حسن ،دار الفكر ،دمشق:
 .28المسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إلى رسوؿ اهلل( صحيح مسلم) ،ابي الحسين مسلم ابن
1334ق.
القشيرم دار الجيل ،بيركت ،كطبعتها مصورة من الطبعة التر ية المطبوعة سنة:
،
الحجاج
 .29معاني القرآف كإعرابو  ،ابي إسحاؽ النجاج( ،ت311 :ق) ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي  ،عالم
الكتب ،بيركت ،ط1408 :1/ق1988 ،ـ.
 .30المعجنة القرآنية :حقائق علمية قاطعة ،تأليف :أحمد عمر أبو شوفة ،ط2003 ،1 /ـ.
الس ىهيلي( ،ت:
 .31نتائج الفكر في النَّحو ،ابي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل ُّم

581ق) ،دار الكتب

العلمية ،بيركت  -لبناف ،ط1412 :1 /ق1992 ،ـ.

 .32النشر في القراءات العشر  ،لشمس الدين محمد ابن الجنرم( ،ت:

833ق)،تحقيق :علي محمد

الضباع،الناشر :المطبعة التجارية الكبرل ،تصوير :دار الكتاب العلمية.
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 .33الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآف كتفسيره ،كأحكامو ،كجمل من فنوف علومو
مكي بن أبي طالب القيسي القيركاني( ،ت:

 ،ابي محمد

437ق) ،الناشر :مجموعة بحوث الكتاب كالسنة ،بكلية

الشريعة كالدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة  ،ط1429 :1/ق2008 ،ـ.
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