
لقرآن: كتاب  لسبعة ل ا   األحرف 
عمرو: املؤلف  أبو  لداين   ا

  روايات حديث نزول القرآن على سبعة أحرف

حدثنا فارس بن حممد بن حلف املالكي قال نا عبد اهللا بن أيب هاشم قال نا عيسى بن مسكني قال نا سحنون بن [ 
ن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن سعيد قال حدثنا عبد الرمحن بن القاسم قال نا مالك بن أنس قال نا اب

مسعت عمر بن اخلطاب يقول مسعت هشام بن احلكيم يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرؤها : بن عبد القاري قال 
عليه وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقرأبيها فكدت أن أعجل عليه مث أمهلته حىت انصرف مث لببته بردائه 

يا رسول اهللا إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غري ما : هللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت فجئت به رسول ا
اقرأ فقرأ القراءة اليت مسعته يقرأ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أقراتنيها فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا هكذا أنز: اقرأ فقرأت فقال : هكذا أنزلت مث قال يل : و سلم 
  ] ما تيسر منه 

حدثنا خلف بن إبراهيم بن حممد املقرئ قال نا أمحد بن حممد املكي قال نا علي بن عبد العزيز قال نا القاسم بن [ 
باس عن سالم قال نا عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن ع

  ] أقرأين جربيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حىت انتهى إىل سبعة أحرف : النيب صلى اهللا عليه وسم قال 
حدثنا فارس بن أمحد بن موسى املقرئ قال نا عبد اهللا بن حممد قال نا علي بن احلسني القاضي قال نا يوسف بن [ 

عبد الوارث قال نا حممد بن جحادة عن احلكم بن عتيبة عن جماهد  موسى قال نا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو قال نا
إن اهللا يأمرك أن : أتى جربيل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب قال 

  ] تقرئ أمتك على سبعة أحرف فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ 
بن حممد قال نا علي بن حرب قال نا يوسف بن موسى القطان قال نا عبيد اهللا حدثنا فارس بن أمحد قال نا أمحد [ 

: بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق عن سقري العبدي عن سليمان بن صرد عن أيب بن كعب قال 
ى ستة أحرف اقرأ القرآن عل: يا أيب بن كعب إن ملكني أتياين فقال أحدمها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] اقرأ القرآن على سبعة أحرف : زدين فقال : زده فقلت : فقال اآلخر 
حدثنا خلف بن محدان بن خاقان قال نا أمحد بن حممد قال نا علي بن عبد العزيز قال نا أبو عبيد نا عبد اهللا بن [ 

س موىل عمرو بن العاص أن صاحل عن الليث عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أيب قي
هكذا : إمنا هي كذا وكذا لغري ما قرأ الرجل فقال الرجل : آية من القرآن فقال له عمرو بن العاص / رجال قرأ 

أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرجا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتياه فذكرا ذلك له فقال 
إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف بأي ذلك قرأمت أصبتم فال متارون يف : و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه

  ] القرآن فإن مراء فيه كفر 
حدثنا خلف بن إبراهيم بن حممد قال نا أمحد بن حممد قال نا علي قال نا القاسم بن سالم قال نا أبو النصر عن [ 

لقيت : بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  شيبان عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة
الرجل واملرأة والغالم واجلارية والشيخ الفاين : يا جربيل إين أرسلت إىل أمة أمية : جربيل عند أحجار املراء فقلت 



  ] إن القرآن أنزل على سبعة أحرف : الذي مل يقرأ كتابا قط قال 
ا زياد بن عبد الرمحن قال نا حممد بن حيىي بن محيد قال نا حممد بن حيىي حدثنا خلف بن أمحد بن هاشم قال حدثن[ 

بن سالم قال نا أيب قال حدثنا احلسن بن دينار و محاد بن سلمة عن علي بن يزيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن 
يين وميكائيل عن أتاين جربيل وميكائيل فقعد جربيل عن مي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه فقال 

يا حممد اقرأ القرآن على حرف فنظرت : ويف حديث محاد [ يف حديث احلسن ] بسم اهللا : يساري فقال جربيل 
: زدين فقال بسم اهللا اقرأه على حرفني ثالثة أحرف فنظرت إىل ميكائيل فقال : استزده فقلت : إىل ميكائيل فقال 

زدين قال : استزده فقلت : على مخسة أحرف فنظرت إىل ميكائيل فقال  بسم اهللا اقرأه: زدين قال : استزده فقلت 
بسم اهللا اقرأه على سبعة : زدين قال : استزده قلت : بسم اهللا اقرأ على ستة أحرف فنظرت إىل ميكائيل فقال : 

اقرأه :  حديث احلسن بن دينار فنظرت إىل ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهى العدة فقال جربيل[ ويف ] أحرف 
يف حديث ] على سبعة أحرف كلهن شاف كاف ال يضرك كبف قرأت ما مل ختتم رمحة بعذاب أو عذابا برمحة 

  ] ما مل ختتم آية رمحة بعذاب أو آية عذاب مبغفرة : ويف حديث محاد [ احلسن 
سف بن موسى قال نا حدثنا أبو الفتح شيخنا قال حدثنا عبد اهللا بن حممد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يو[ 

عفان بن مسلم قال نا محاد بن سلمة ومسعته منه قال نا علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن جربيل 
اقرأ على حرفني : استزده فقال : اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل : أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

عة أحرف كل شاف وكاف ما مل ختتم آية عذاب بآية رمحة وآية رمحة بآية استزده حىت بلغ سب: فقال ميكائيل 
  ] عذاب وهو قولك هلم وتعال وأقبل وأسرع واذهب واعجل 

حدثنا خلف بن أمحد قال نا زياد بن عبد الرمحن قال نا حممد ين حيىي قال نا حممد بن حيىي بن سالم قال نا أيب عن [ 
نزل القرآن على سبعة أحرف كقولك هلم أقبل : أن عبد اهللا بن مسعودقال  يزيد بن إبراهيم عن حممد بن سريين

  ] تعال 
حدثنا اخلاقاين خلف بن محدان قال نا أمحد بن حممد قال نا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل 

  ذي ال اختالف فيه هي يف األمر الواحد ال: قال ابن شهاب يف األحرف السبعة : عن الليث عن عقيل قال 
فيما ذكرناه من طرق هذا اخلرب اجملتمع على صحته كفاية ومقنع فأما معناه ووجهه فإين تدبرته : قال أبو عمرو 

وأنعمت النظر فيه بعد وقويف على أقاويل املتقدمني من السلف واملتأخرين من اخللف فوجدته متعلقا خبمسة أسولة 
ما معىن األحرف اليت أرادها النيب صلى اهللا عليه و سلم : أن يقال : فأوهلا  :هي حميطة جبميع معانيه وكل وجوهه 

ما وجه إنزال القرآن على هذه السبعة أحرف ؟ وما املراد بذلك ؟ : أن يقال : ههنا ؟ وكيف تأويلها ؟ والثاين 
/ لى كم معىن يشتمل ع: أن يقال : يف أي شيء يكون اختالف هذه السبعة أحرف ؟ والرابع : أن يقال : والثالث 

هل هذه السبعة أحرف كلها متفرقة يف القرآن موجودة فيه يف : أن يقال : اختالف هذه السبعة أحرف ؟ واخلامس 
ختمة واحدة ؟ حىت إذا قرأ القارئ القرآن بأي حرف من حروف أئمة القراءة باألمصار اجملتمع عل إمامتهم أو بأي 

أم ليست كلها متفرقة وموجودة يف ختمة واحدة بل بعضها حىت إذا قرأ القارئ  رواية من رواياهتم فقد قرأ هبا كلها
القرآن بقراءة من القراءات أو برواية من الروايات فقد قرأ ببعضها ال بكلها وأنا مبني ذلك كله وجميب عنه وجها 

  وجها إن شاء اهللا تعاىل 

  معىن األحرف اليت أرادها النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أن يكون يعين : أحدمها : معىن األحرف اليت أرادها النيب صلى اهللا عليه و سلم ههنا فإنه يتوجه إىل وجهني فأما 



أوجه من اللغات ألن األحرف مجع حرف يف اجلمع القليل مثل ) أحرف سبعة ( بذكر أن القرآن أنزل على سبعة 
ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن { : ىل فلس وأفلس ورأس وأروس واحلرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعا

  فاملراد باحلرف ههنا الوجه الذي تقع عليه العبادة } أصابه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
من تثمري املال وعافية البدن وإعطاء ) : ومن الناس من يعبد اهللا على النعمة تصيبه واخلري يناله : ( يقول جل ثناؤه 

ؤال ويطمئن إىل ذلك مادامت له هذه األمور واستقامت له هذه األحوال فإن تغريت حاله وامتحنه اهللا تعاىل الس
بالشدة يف عيشه والضر يف بدنه والفقر يف ماله ترك عبادة ربه وكفر به فهذا عبد اهللا سبحانه وتعاىل على وجه 

  واحد ومذهب واحد وذلك معىن احلرف 
لى الشكر للنعمة والصرب عند املصيبة والرضى بالقضاء عند السراء والضراء والشدة ولو عبده تبارك وتعاىل ع

مل يكن عبده تعاىل على  -إذ كان سبحانه أهال أن يتعبد على كل حال  -والرخاء والفقر والغىن والعافية والبالء 
  حرف 

تغايرة من اللغات أحرفا على معىن أن فلهذا مسي النيب صلى اهللا عليه و سلم هذه األوجه املختلفة من القراءات وامل
أي على } ومن الناس من يعبد اهللا على حرف { : كل شيء منها وجه على حدته غري الوجه اآلخر كنحو قوله 

  وجه إن تغري عليه تغري عن عبادته وطاعته على ما بيناه 
أحرفا على طريق السعة كنحو ما أن يكون صلى اهللا عليه و سلم مسى القراءات : والوجه الثاين من معىن األحرف 

جرت عليه عادة يف تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق 
وتسميتهم اجلملة باسم البعض منها فلذلك مسي النيب صلى اهللا عليه و سلم القراءة حرفا وأن كان كالما كثريا من 

 نظمه أو كسر أو قلبإىل غريه أو أميل أو زيد أو نقص منه على ما جاء يف املختلف فيه أجل أن منها حرفا قد غري
من القراءة فلما كان ذلك نسب صلى اهللا عليه و سلم القراءة والكلمة التامة إىل ذلك احلرف املغري احملتلف اللفظ 

يف ذلك واعتمادا على استعماهلا  حرفا على عادة العرب -إذ كان ذلك احلرف منها  -من القراءة فسمي القراءة 
تبقى ... وقافية مثل حد السنان : ( حنوه أال ترى أهنم قد يسمون القصيدة قافية إذ كانت القافية منها كما قال 

  يعين وقصيدة فسماها قافية على طريق االتساع ) ويهلك من قاهلا 
القصة بأسرها كلمة إذ كانت الكلمة منها وكذا يسمون الرسالة على نظامها واخلطبة لكماهلا والقصيدة كلها و

فيقولون قال قس يف كلمته كذا يعنون خطبته وقال زهري يف كلمته كذا يريدون قصيدته وقال فالن يف كلمته كذا 
  أي يف رسالته 

قوله  إمنا يعين بالكلمة ههنا/ فقال } ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا { : قال اهللا تبارك وتعاىل 
ومنكن هلم يف * ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني { : يف سورة القصص 

منة على بين ) من (  -فسمي ما يف اآليتني } األرض ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون 
  كلمة  -غري ذلك مما تضمنتا إسرائيل وجعلهم أئمة ووارث األرض ومتكينه إياهم إىل 

الإله إال اهللا فسمي هذه اجلملة كلمة إذ كانت الكلمة : قال } وألزمهم كلمة التقوى { : وقال جماهد يف قوله تعاىل 
منها فكذا مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القراءات أحرفا إذ كانت األحرف املختلف فيها منها فخاطب 

باحلضرة وسائر العرب يف هذا اخلرب من تسمية القراءة حرفا ملا يستعملون يف لغتهم وما صلى اهللا عليه و سلم من 
  جرت عليه عادهتم يف منطقتهم كما بيناه فدل على صحة ما قلناه 

  حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف



  وأما وجه إنزال القرآن هذه السبعة أحرف وما الذي أراد 
ل علينا توسعة من اهللا تعاىل على عباده ورمحة هلم وختفيفا عنهم عند سؤال النيب تبارك امسه بذلك ؟ فإنه إمنا أنز

صلى اهللا عليه و سلم إياه هلم ومراجعته له فيه لعلمه صلى اهللا عليه و سلم مبا هم عليه من اختالف اللغات 
هل عليهم بأن أقرهم واستصعاب مفارقة كل فريق منهم الطبع والعادة يف الكالم إىل غريه فخفف تعاىل عنهم وس

  على مألوف طبعهم وعادهتم يف كالمهم 
عن عبد الرمجن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و [ والدليل على ذلك اخلرب الذي قدمناه 

سلم أن اهللا تعاىل أمره أن يقرأ القرآن على حرف فقال رب خفف عن أميت فأمره أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف 
 [  

إين أرسلت إىل أمة أمية إىل : وكذا حديث حذيفة عنه صلى اهللا عليه و سلم حني لقي جربئيل عليه السالم فقال له 
  ] إن القرآن أنزل على سبعة أحرف : [ آخره فقال 

أن : وكذا احلديث الذي رواه احلكم بن عتيبة عن جماهد عن ابن أيب ليلى عن أيب عنه صلى اهللا عليه و سلم [ 
: إن اهللا يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقال صلى اهللا عليه و سلم : ئيل أتاه بأضاة بين غفار فقال جرب

إن اهللا يأمرك أن تقرأ القرآن : أسأل اهللا املعافاة والرمحة إن ذلك ليشق على أميت وال يستطيعونه مث أتاه الثانية فقال 
] فمن قرأ حبرف منها فقد أصاب : انتهى إىل سبعة أحرف قال  على حرفني فقال له مثل ما قال يف األوىل حىت

  وميكن أن تكون هذه السبعة أوجه من اللغات فلذلك أنزل القرآن عليها 

  أوجه اختالف األحرف السبعة

  : وأما يف أي شيء يكون اختالف هذه السبعة أحرف ؟ فإنه يكون يف أوجه كثرية منها 

   لفظ آخرتغري اللفظ نفسه وحتويله ونقله إىل

( بألف و } مالك { بغري ألف و ) مالك يوم الدين : ( تغري اللفظ نفسه وحتويله ونقله إىل لفظ آخر كقولك 
{ باأللف و ) ما خيادعون ( بالزاي وبني الزاي والصاد و ) الزراط ( بالصاد و } الصراط { بالسني و ) السراط 
{ باأللف و ) يقاتلون اللذين يأمرون ( بالراء و ) ننشرها ( بالزاي و } كيف ننشزها { بغري ألف و } خيدعون 
  بالضاد وما أشبه ذلك } بضنني { بالظاء و ) بظنني ( بغري ألف و } يقتلون 

  اإلثبات واحلذف

} والذين اختذوا مسجدا } { وسارعوا إىل مغفرة } { وقالوا اختذ اهللا ولدا { ومنها اإلثبات واحلذف كقوله تعاىل 
{ باهلاء وبغري هاء و } ما عملته أيديهم { يف آل عمران بالباء وبغري باء و ) بالزبر ورالكتاب (  واو و بالواو وبغري

جتري من حتتها ( هباء بعد الياء وبغري هاء و } ما تشتهيه األنفس { بالفاء وبغري فاء وما } فبما كسبت أيديكم 
} الداع إذا دعان { يف احلديد هبو وبغري هو وكذا } اهللا هو الغين فإن { بعد املائة يف التوبة مبن وبغري من و ) األهنار 

  وما أشبهه بياء وبغري ياء } إذا يسر { و } ما كنا نبغ { و } يوم يأت { و } الكبري املتعال { و 



  تبديل األدوات

  ومنها تبديل األدوات 
وال { بالفاء و ) فال خياف عقباها ( لواو و با} وتوكل { يف الشعراء بالفاء ) فتوكل على العزيز الرحيم : ( كقوله 
  بأو قبل أن } أو أن يظهر { بالواو و ) أن يظهر يف األرض ( بالواو و } خياف 

  التوحيد واجلمع

) آيات للسائلني ( و ) رساالته ( و } فما بلغت رسالته { و ) الرياح ( و ) الريح : ( ومنها التوحيد واجلمع كقوله 
{ و ) كطي السجل للكتاب ( و } الكفار { و ) سيعلم الكافر ( و / } غيابة { و } بة غيا{ و } آيات { و 

  وما أشيه ذلك } إىل آثار { و ) إىل أثر رمحة اهللا ( و ) عظما ( و } املضغة عظاما { و } الكتاب 

  التذكري والتأنيث

و } فنادته املالئكة { و ) فناداه املالئكة ( و بالياء والتاء } وال يقبل منها شفاعة { : ومنها التذكري والتأنيث كقوله 
( بالياء والتاء وكذا } يغشى طائفة { و } توفته { ) توفاه رسلنا ( و } استهوته { و ) استهونه الشياطني ( 

  بالياء والتاء وما أشبه ذلك ) يعرج املالئكة ( و ) إال أن يأتيهم املالئكة ( و ) وليستبني سبيل اجملرمني 

  ام واخلرباالستفه

{ و } أعجمي {  ٩باإلستفهام و ) أأن كان ( و ) أأذهبتم ( و ) أأعجمي : ( ومنها االستفهام واخلرب كقوله 
} أإنا ملخرجون { و } أإذا متنا { و ) أإنك ( و ) أئن لنا ( و ) أئنكم ( باخلرب وكذلك } أن كان { و } أذهبتم 

هبمزة مكسورة على اخلرب وكذلك ما ) إنا ( و ) إذا متنا ( و }  إنك{ و } إن لنا { و } إنكم { باإلستفهام و 
  أشبهه 

  التشديد والتخفيف

لكن الرب { و } لكن الشياطني { بشديد الذال وحتفيفها و ) مبا كانوا يكذبون : ( ومنها التشديد والتخفيف كقوله 
فقدر ( و } إن كال ملا { و ) خرقوا له ( } تذكرون { و ) تظاهرون ( و ) تظاهرون ( بتشديد النون وحتفيفها و } 

  وحتفيفهن ) والدال ( والراء وامليم ) والذال ( وشبهه بشديد الظاء ) مجغ ماال ( و ) عليه 

  اخلطاب واإلخبار

ال { و } لكن ال تعلمون { و } أفال تعقلون { و } وما اهللا بغافل عما تعملون { : ومنها اخلطاب واإلخبار كقوله 
لتنذر { و ) تروهنم مثليهم ( و ) لو ترى اللذين ظلموا ( و } ستغلبون وحتشرون { و } أم تقولون  {و } تظلمون 

  وما أشبه ذلك بالتاء على اخلطاب وبالياء على اإلخبار ) أفبنعمة اهللا جتحدون ( و } أم القرى 



  اإلخبار عن النفس واإلخبار عن غري النفس

( يالياء و } يشاء { بالنون و ) يتبوأ منها حيث نشاء : (  النفس كقوله ومنها اإلخبار عن النفس واإلخبار عن غري
بالنون اهللا تعاىل خيرب عن نفسه وبالياء ) لنحصنكم ( بالنون والياء و ) ننبت لكم ( بالنون والياء ) جنعل الرجس 

  إخبار عن اللبوس وما أشبه ذلك 

  التقدمي والتأخري

) فيقتلون ويقتلون ( و } فيقتلون ويقتلون { ) وقاتلوا وقتلوا ( } وقاتلوا وقتلوا { : ومنها التقدمي والتأخري كقوله 
  وما أشبه ذلك ) وقتل أوالدهم شركائهم ( } كذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم { و 

  النفي والنهي

( بالرفع على النفي } تسأل { باجلزم على النهي و ) وال تسأل عن أصحاب اجلحيم ( ومنها النفي والنهي كقوله 
) ( الختف دركا ( بالياء والرفع على النفي و } وال يشرك { بالتاء واجلزم على النهي ) وال تشرك يف حكمه أحدا 

  بالرفع وإثبات األلف على النفي وما أشبه ذلك ) وخياف ( } ختاف { باجلزم على النهي و ) فال خيف ظلما 

  األمر واإلخبار

بفتح اخلاء على ) احتذوا ( بكسر اخلاء على األمر و } واختذوا من مقام إبراهيم { : واإلخباركقوله ومنها األمر 
) قال ( على األمر و } قل إمنا أدعو ريب { و ) قل ريب احكم ( و ) قل ريب يعلم ( و } قل سبحان ريب { اإلخبار و 

  على اخلرب وكذلك ما أشبهه 

  تغيري اإلعراب وحده

بالنصب والرفع و } جتارة حاضرة { بالنصب والرفع و } وصية ألزواجهم { : اإلعراب وحده كقوله ومنها تغيري 
خضر { بالرفع واجلر و } حور عني { بالنصب واجلر } الكفار أولياء { بالنصب واجلر و } أرجلكم إىل الكعبني { 

بالرفع واجلزم } تلقف ما صنعوا { زم و بالرفع واجل} فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء { بالرفع واجلر } وإستربق 
  بالرفع واجلر وما أشبه ذلك } يف لوح حمفوظ { و } ذو العرش اجمليد { باجلر والنصب و } واهللا ربنا { و 

  تغري احلركات اللوازم

بكسر } يقنطون { و } من يقنط { بكسر السني وفتحها و } وال حتسنب { : ومنها تغري احلركات اللوازم كقوله 
بكسر الواو وبفتحها وما } الوالية { بكسر الراء والكاف وبضمهما } يعكفون { و } يعرشون { لنون وفتحها و ا

  أشبه ذلك 

  التحريك والتسكني



على املوسع قدره وعلى املقتر { بضم الطاء وبإسكاهنا و } خطوات الشيطان { : ومنها التحريك والتسكني كقوله 
بفتح } يوم ظعنكم { و } من املعز { بإسكان الراء وبفتحها وكذلك } يف الدرك { بفتح الدال وإسكاهنا و } قدره 

{ و } يب { و } وليؤمنوا يب } { مين إال { و } مين إال { و } إين أعلم { و } إين أعلم { العني وإسكاهنا وكذلك 
إسكان اهلاء وحتريكها ب} فهي { و } هلي { و } فهو { و } وهو { بفتح الياء وإسكاهنا وكذلك } وجهي هللا 
بإسكان الالم وبكسرها وكذلك } وليتمتعوا } { وليطوفوا } { وليوفوا } { مث ليقضوا { و } مث ليقطع { وكذلك 
  ما أشبهه 

  اإلتباع وتركه

} قالت اخرج { و } لقد استهزئ { و } أن اعبدوا اهللا { و } فمن اضطر { : كقوله / ومنها اإلتباع وتركه 
  ون والدال والتاء اللتقاء الساكنني إتباعا لضم ما بعدهن وكسرهن للساكنني أيضا من غري إتباع وشبهه بضم الن

  الصرف وتركه

} سبإ { و } سبإ { بالتنوين وتركه وكذلك } أال بعدا لثمود { و } وعادا ومثود { : ومنها الصرف وتركه كقوله 
  ا أشبه ذلك وم) قوارير ( و } قواريرا { و ) سالسل ( و } سالسل { و 

  اختالف اللغات

بفتح اجليم ) جربئل ( بكسر اجليم من غري مهز وبفتحها كذلك و } جربيل { : ومنها اختالف اللغات كقوله 
الياء و باهلمز من غري ساء وباهلمز وب) ميكال ( بغري مهز و } ميكال { والراء مع اهلمز من غري مد وباهلمز واملد و 

{ و ) مرجؤون ( بغري مهز وكذلك } أرجه { باهلمز و ) أرجأه ( باأللف و ) إبراهيم ( بالياء و } إبراهيم { 
ياجوج وماجوج ( و } يأجوج ومأجوج { و ) يضاهون ( و } يضاهئون { و } ترجي { و ) ترجئ ( و } مرجون 

  اهلمز وبغري مهز وكذلك ما أشبهه ب) موصدة ( و } مؤصدة { و } التناوش { و ) التناؤش ( و ) 

  التصرف يف اللغات حنو اإلظهار واإلدغام

ومنها التصرف يف اللغات حنو اإلظهار واإلدغام واملد والقصر والفتح واإلمالة وبني بني واهلمز وختفيفه باحلذف 
اكن قبل اهلمز وما والبدل وبني بني واإلسكان والروم واإلمشام عند الوقف على أواخر الكلم والسكوت على الس

  أشبه ذلك 

  حديث اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا

وقد ورد التوقيف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذا الضرب من اإلختالف وأذن فيه ألمته يف األخبار املتقدمة 
ثنا عبد امللك بن وفيما حدثنا علي بن حممد الربعي قال نا عبد اهللا بن مسرور قال حدثنا يوسف بن حيىي قال حد

  حبيب قال ثين طلق بن السمح و أسد بن موسى ح 



وحدثنا عبد الرمحن بن عثمان قال حدثنا أمحد بن ثابت التغليب قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن 
  مرزوق قال حدثنا علي بن معبد ح 

بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن  وحدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا أمحد بن حممد املكي قال حدثنا علي[ 
مسعت شيخا يكىن أبا : حدثنا بقية بن الوليد عن حصني بن مالك قال : سالم قال ثين نعيم بن محاد واللفظ له قالوا 

  ] اقرؤا القرآن بلحون العرب وأصواهتا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد حيدث عن حذيفة قال 
  مذاهبها وطباعها : وهنا وأصواهتا حل: قال أبو عمرو 

  أصل اختالف القراءات

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعرض القرآن على جربيل عليه الصالة [ ووجه هذا االختالف يف القرآن 
فكان جربيل عليه الصالة و ] و السالم يف كل عام عرضة فلما كان يف العام الذي توىف فيه عرضه عليه عرضتني 

سالم يأخذ عليه يف كل عرضة بوجه وقراءة من هذه األوجه والقراءات املختلفة ولذلك قال صلى اهللا عليه و ال
إن القرآن أنزل عليها وإهنا كلها شاف كاف وأباح ألمته القراءة مبا شاءت منها مع اإلميان جبميعها واإلقرار : سلم 

  اهللا عليه و سلم مأخوذة  بكلها إذ كانت كلها من عند اهللا تعاىل منزلة ومنه صلى

  ختيري األمة بالقراءة بأي حرف شاءت منها

ومل يلزم أمته حفظها كلها وال القراءة بأمجعها بل هي خمرية يف القراءة بأي حرف شاءت منها كتخيريها إذا هي 
املأمور يف إما بعتق وإما بإطعام وإما بكسوة وكذلك : حنثت يف ميني وهي موسرة بأن تكفر بأي الكفارات شاءت 

الفدية بالصيام أو الصدقة أو النسك أي ذلك فعل فقد أدى ما عليه وسقط عنه فرض غريه فكذا أمروا حبفظ 
القرآن وتالوته مث خريوا يف قراءته بأي األحرف السبعة شاءوا إذ كان معلوما أهنم مل يلزموا استيعاب مجيعها دون 

  لك قرأمت أصبتم فدل على صحة ما قلنا أن يقتصروا منها على حرف واحد بل قيل هلم أي ذ

  اختالف املعاين تبعا الختالف األلفاظ يف األحرف السبعة

  : وأما على كم معىن يشتمل اختالف هذه السبعة أحرف ؟ فإنه يشتمل على ثالثة معان حييط هبا كلها 

  اختالف اللفظ واملعىن واحد

  اختالف اللفظ واملعىن واحد : أحدها 

  ملعىن مجيعا مع جواز أن جيتمعا يف شيء واحداختالف اللفظ وا

  اختالف اللفظ واملعىن مجيعا مع جواز أن جيتمعا يف شيء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه : والثاين 

  اختالف اللفظ واملعىن مع امتناع جواز أن جيتمعا يف شيء واحد



احد الستحالة اجتماعهما فيه وحنن نبني ذلك اختالف اللفظ واملعىن مع امتناع جواز أن جيتمعا يف شيء و: والثالث 
  إن شاء اهللا 

بالزاي و ) الزراط ( بالصاد و } الصراط { بالسني و ) السراط : ( واحد فنحو قوله / فأما اختالف اللفظ واملعىن 
يه هدى ف{ بضم اهلاء مع إسكان امليم وبكسر اهلاء مع ضم امليم وإسكاهنا و } لديهم { و } إليهم { و } عليهم { 
{ و } نؤته منها { و } يؤده إليك { بصلة اهلاء وبغري صلتها و } عنه ماله { و } منه آيات { و } عليه كنز { و } 

بإسكان الكاف وبضمها } يف األكل { و } أكلها { بإسكان اهلاء وبكسرها مع صلتها واختالسها و } فألقه إليهم 
بكسر الراء وبضمها وكذلك ما أشبهه وحنو ذلك البيان } ون يعرش{ بضم السني وبفتحها و } إىل ميسرة { و 

  واإلدغام واملد والقصر والفتح واإلمالة وحتقيق اهلمز وختفيفه وشبهه مما يطلق عليه أنه لغات فقط 
وأما اختالف اللفظ واملعىن مجيعا مع جواز اجتماع القراءتني يف شيء واحد من أجل عدم تضاد اجتماعهما فيه 

بغري ألف ألن املراد هباتني القراءتني مجيعا هو اهللا سبحانه ) مالك ( بألف و } مالك يوم الدين { : تعاىل فنحو قوله 
  وتعاىل وذلك أنه تعاىل مالك يوم الدين وملكه فقد اجتمع له الوصفان مجيعا فأخرب تعاىل بذلك يف القراءتني 

ملراد هباتني القراءتني مجيعا هم املنافقون وذلك أهنم بتخفيف الذال وبتشديدها ألن ا} مبا كانوا يكذبون { وكذا 
كانوا يكذبون يف إخبارهم ويكذبون النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما جاء به من عند اهللا تعاىل فاألمران مجيعا 

  جمتمعان هلم فأخرب اهللا تعاىل بذلك عنهم وأعلمنا أنه معذهبم هبما 
اء وبالزاي ألن املراد هباتني القراءتني مجيعا هي العظام وذلك أن اهللا تعاىل بالر) كيف ننشرها : ( وكذا قوله تعاىل 

أنشرها أي أحياها وأنشزها أي رفع بعضها إىل بعض حىت التأمت فأخرب سبحانه أنه مجع هلا هذين األمرين من 
  على عظيم قدرته  إحيائها بعد املمات ورفع بعضها إىل بعض لتلتئم فضمن تعاىل املعنيني يف القراءتني بنبيها

بكسر اخلاء على األمر وبفتحها على اخلرب ألن املراد بالقراءتني } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { وكذا قوله 
مجيعا هم املسلمون وذلك أن اهللا تعاىل أمرهم باختاذهم مقام إبراهيم مصلى فلما امتثلوا ذلك وفعلوه أخرب به عنهم 

  للداللة على اجتماعهما هلم فهما صحيحان غري متضادين وال متنافيني  فجاءت القراءة باألمرين مجيعا
بالضاد ألن املراد هباتني القراءتني مجيعا هو النيب } بضنني { بالظاء و ) وما هو على الغيب بظنني : ( وكذا قوله 

 تعاىل وغري ضنني به صلى اهللا عليه و سلم وذلك أنه كان غري ظنني على الغيب أي غري متهم فيما أخرب به عن اهللا
أي غري خبيل بتعليم ما علمه اهللا وأنزله إليه فقد انتفى عنه األمران مجيعا فأخرب اهللا تعاىل عنه هبما يف القراءتني وكذا 

  ما أشبهه 
وأما اختالف اللفظ واملعىن مجيعا مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء واحد الستحالة اجتماعهما فيه فكقراءة من 

) قد كذبوا ( بالتشديد ألن املعىن وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم وقراءة من قرأ ) وظنوا أهنم قد كذبوا ( قرأ 
بالتخفيف ألن املعىن وتوهم املرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخربوهم به من أهنم إن مل يؤمنوا هبم نزل 

للمرسل إليهم والظن يف القراءة الثانية ) للرسل والثاين (  العذاب هبم فالظن يف القراءة األوىل يقني والضمري األول
  شك والضمري األول للمرسل إليهم والثاين للرسل 

بضم التاء وذلك أنه أسند ) لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرش بضائر ( وكذا قراءة من قرأ 
فقال له } إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون { : هذا العلم إىل موسى عليه السالم حديثا منه لفرعون حيث قال 

فأخرب عليه ) لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر : ( موسى عليه السالم عند ذلك 
بفتح التاء وذلك أنه أسند هذا } لقد علمت { ليس مبجنون وقراءة من قرأ ) أي ( السالم عن نفسه بالعلم بذلك 



ن خماطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع والتوبيخ له على شدة معاندته للحق وجحوده له بعد العلم إىل فرعو
وجحدوا * فلما جاءهتم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبني { : علمه ولذلك أخرب تبارك وتعاىل عنه وعن قومه فقال 

  } هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 
اختالف القراءتني اليت ال يصح أن جيتمعا يف شيء واحد هذا سبيله ألن كل  وكذلك ما ورد من هذا النوع من

  قراءة منهما مبنزل آية قائمة بنفسها ال يصح أن جتتمع مع آية أخرى ختالفها يف شيء واحد لتضادمها وتنافيهما 

  األحرف السبعة الجتمعها رواية وال قراءة واحدة

ة يف القرآن كلها وال موجودة فية حتمة واحدة بل بعضها فإذا قرأ وأما هذه السبعة األحرف فإهنا ليست متفرق
القارئ بقراءة من قراءات األئمة وبرواية من رواياهتم فإمنا قرأ ببعضها ال بكلها والدليل على ذلك أنا قد أوضحنا 

إلظهار قبل أن املراد بالسبعة األحرف سبعة أوجه من اللغات كنحو اختالف اإلعراب واحلركات والسكون وا
واإلدغام واملد والقصر والفتح واإلمالة والزيادة للحرف ونقصانه والتقدمي والتأخري وغري ذلك مما شرحناه ممثال قبل 
وإذا كان هذا هكذا فمعلوم أن من قرأ بوجه من هذه األوجه وقراءة من القراءات ورواية من الروايات أنه ال ميكنه 

أو يقدمه ويؤخره أو يظهره ويدغمه أو ميده ويقصره أو يفتحه ومييله إىل أن حيرك احلرف ويسكنه يف حالة واحدة 
  ما أشبه هذا من اختالف تلك األوجه والقراءات والروايات يف حالة واحدة فدل على صحة ما قلناه 

  األحرف السبعة كلها صواب والروايات الواردة يف تصويبها كلها

ت هي اليت أنزل القرآن عليها وقرأ هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و وهذه القراءات كلها واألوجه بأسرها من اللغا
سلم وأقرا هبا وأباح اهللا تعاىل لنبيه القراءة جبميعها وصوب الرسول صلى اهللا عليه و سلم من قرأ ببعضها دون 

  بعض كما تقدم يف حديث عمر رضي اهللا عنه ويف حديث أيب بن كعب و عمرو بن العاص وغريهم 
دثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا الفرائضي قال حدثنا حممد بن عمر قال حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا وكما ح[ 

النزال بن ) مسعت ( حممد بن إمساعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخربين عبد امللك بن ميسرة قال 
صلى اهللا عليه و سلم خالفها فأخذت بيده فأتيت سربة قال مسعت عبد اهللا قال مسعت رجال قرأ آية مسعت من النيب 

  ] كالكما حمسن : به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
وحدثنا اخلاقاين قال حدثنا أمحد بن حممد قال حدثنا علي قال حدثنا القاسم قال حدثنا حجاج عن شعبة عن عبد [ 

ت رجال يقرأ آية ومسعت من رسول اهللا صلى اهللا مسع: امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة عن ابن مسعود قال 
: عليه و سلم خالفها فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فعرفت يف وجهه الغضب مث قال 

  ] كالكما حمسن إن من قبلكم اختلفوا فأهلكهم ذلك 
لي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال وحدثنا طاهر بن غلبون قال حدثنا عبد اهللا بن حممد قال حدثنا أمحد بن ع[ 

قلت لرجل أقرئين من األحقاف ثالثني آية فأقرأين : حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال 
خالف ما أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت آلخر اقرأ فقرأ خالف ما أقرأين األول فأتيت هبما رسول 

  ] اقرؤوا كما قد علمتم : قال لكم : سلم فغضب فقال علي  اهللا صلى اهللا عليه و
كيف قرأ كل واحد من هؤالء الصحابة خبالف ما قرأ به اآلخر بداللة تناكرهم يف ذلك مث ترافعوا إىل ! أفال ترى 

مث النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم ينكر على واحد منهم ما قرأ به بل أقر أنه كذلك أخذ عليه وأنه كذلك أنزل 



أقره على ذلك فأمره بلزومه وشهد بصواب ذلك كله كأعلم أن كل واحد منهم يف ذلك حمسن جممل مصيب فدل 
  ذلك على صحيح ما تأولناه 

وهو حديث يرويه قبيصة بن ذؤيب ) أصبت ( فأما قوله صلى اهللا عليه و سلم ملن قرأ عليه من املختلفني يف القراءة 
رف اليت أنزل عليها القرآن كاآلخر يف كونه كالم اهللا تعاىل الذي تكلم به مرسال فمعناه أن كل حرف من األح

وأنه شفاء ملا يف الصدور / وأنزله على رسوله وأن اهللا سبحانه قد جعل فيه مجيع ما جعل يف غريه منها من أنه مبارك 
ه وأن قارئه يصيب على أحد وهدى ورمحة للمؤمنني وأنه عريب مبني وأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلف

كل : [ األحرف السبعة من الثواب على قراءته ما يصيب القارئ على غريه منها وكذا قوله صلى اهللا عليه و سلم 
أي يشفي من التمس علمه وحكمته ويكفي من التمس بتالوته الفضيلة والثواب كما يشفي ويكفي ] شاف كاف 

  غريه من سائر األحرف ملا فيه 
أي أحسنت القصد اللتماس الثواب بقراءة القرآن ] أحسنت [ ه صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث اآلخر وكذا قول

  على احلروف اليت أقرئتها وأحسنت يف الثبات على ما كان معك من األحرف السبعة إذ هي متساوية 

  خرب نزول القرآن على سبعة أبواب وبيان معناه

كان الكتاب األول نزل من باب : سعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن ابن م[ فأما اخلرب الذي رويناه 
إىل ] واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال 

  آخره 
  : يف السبعة األحرف اليت ذكرها صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اخلرب وجهان 

زاجر : غري السبعة األحرف اليت ذكرها يف األخبار املتقدمة وذلك من حيث فسرها يف هذا اخلرب فقال أهنا : أحدمها 
وآمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال وأمر أمته أن حيلوا حالله وحيرموا حرامه ويفعلوا ما أمروا به وينتهوا 

آمنا به كل من : ه مث أكد ذلك بأن أمرهم أن يقولوا عما هنوا عنه ويعتربوا بأمثاله ويعملوا مبحكمه ويؤمنوا مبتشاهب
عند ربنا فدل ذلك كله على أن هذه األحرف غري تلك األحرف اليت هي اللغات والقراءات وأنه صلى اهللا عليه و 

سلم أراد بذكر األحرف يف هذا اخلرب التنبيه على فضل القرآن على سائر الكتب وأن اهللا سبحانه قد مجع فيه من 
  اخلري ما مل جيمعه فيها  خالل

أن : فمعناه ] كان الكتاب األول نزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب : [ وأما قوله يف هذا اخلرب 
الكتاب األول نزل خاليا من احلدود واألحكام واحلالل واحلرام كزبور داود الذي هو تذكري ومواعظ وإجنيل 

الصفح واإلعراض دون غري ذلك من األحكام والشرائع وكذلك ما عيسى الذي هو متجيد وحمامد وحض على 
نبينا صلى اهللا ) به ( أشبه ذلك من الكتب املنزلة ببعض املعاين السبعة اليت حيوي مجيعها كتابنا الذي خص اهللا تعاىل 

منه ) به ( وجبون اجلنة ويست) به ( عليه و سلم وأمته فلم يكن املتعبدون بإقامته جيدون لرضى اهللا مطلبا ينالون 
الواحد من أبواب اجلنة الذي نزل منه ذلك ) الباب ( القربة إال من الوجه الواحد الذي نزل به كتاهبم وذلك هو 

  الكتاب 
أن السبعة األحرف يف هذا اخلرب هي السبعة األحرف املذكورة يف األخبار املتقدمة اليت هي اللغات : والوجه الثاين 

تفسربا للسبعة أبواب اليت هي من ] زاجر وآمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال : [ والقراءات ويكون قوله 



اجلنة ال تفسريا للسبعة األحرف ألن العامل إذا عمل هبا وانتهى إىل حدودها استوجب بذلك اجلنة وكال الوجهني 
  يف تأويل احلديث بني ظاهر وعلى األول أكثر العلماء وباهللا التوفيق 

  اعتقاده يف األحرف والقراءات وتاريخ املصحفما ينبغي 

من إنزال القرآن وكتابته ومجعه وتأليفه وقراءته ووجوهه : ومجلة ما نعتقده من هذا الباب وغريه : قال أبو عمرو 
كلها شاف كاف وحق وصواب وأن اهللا تعاىل قد خري القراء يف : ونذهب إليه وخنتاره أن القرآن منزل على سبعة 

وهبم إذا قرؤوا بشيء منها وأن هذه األحرف السبعة املختلف معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق املعىن مجيعها وص
ليس فيها تضاد وال تناف للمعىن وال إحالة وال فساد وأنا ال ندري حقيقة أي هذه السبعة األحرف كان آخر 

أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن العرض أو آخر العرض كان ببعضها دون مجيعها وأن مجيع هذه السبعة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضبطتها األمة على اختالفها عنه وتلقتها منه ومل يكن شيء منها مشكوكا فيه وال 

  مرتابا به 

  مصاحف عثمان

حف وأن أمرياملؤمنني عثمان رضي اهللا عنه ومن باحلضرة من مجيع الصحابة قد أثبتوا مجيع تلك األحرف يف املصا
وأخربوا بصحتها وأعلموا بصواهبا وخريوا الناس فيها كما كان صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأن من هذه 
األحرف حرف أيب بن كعب وحرف عبد اهللا بن مسعود وحرف زيد بن ثابت وأن عثمان رمحه اهللا تعاىل واجلماعة 

منقولة عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم نقل األحاديث  إمنا طرحوا حروفا وقراءات باطلة غري معروفة وال ثابتة بل
  اليت ال جيوز إثبات قرآن وقراءات هبا 

  معىن إضافة احلرف أو القراءة إىل من أضيف إليه

وأن معىن إضافة كل حرف مما أنزل اهللا تعاىل إىل من أضيف من الصحابة كأيب وعبد اهللا وزيد وغريهم من قبل أنه 
اءة وإقراءا به ومالزمة له وميال إليه ال غري ذلك وكذلك إضافة احلروف والقراءات إىل كان أضبط له وأكثر قر

أئمة القراءة باألمصار املراد هبا أن ذلك القارئ وذلك اإلمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة وآثره على غريه 
ه دون غريه من القراء وهذه وداوم عليه ولزمه حىت اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه فلذلك أضيف إلي

  اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ال إضافة اختراع ورأي واجتهاد 

  مجع القرآن يف عهد النبوة

وأن القرآن مل ينزل بلغة قريش فقط دون سائر العرب وإن كان معظمه نزل بلغة قريش وأن رسول اهللا صلى اهللا 
وأماله على كتبته وأنه صلى اهللا عليه و سلم مل ميت حىت حفظ عليه و سلم سن مجع القرآن وكتابته وأمر بذلك 

مجيع القرآن مجاعة من أصحابه وحفظ الباقون منه مجيعه متفرقا وعرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه على وجه ما 
  يعرف ذلك اليوم من ليس من احلفاظ جلميع القرآن 



  مجع أيب بكر الصديق

بن ثابت رضي اهللا عنهم ومجاعة األمة أصابوا يف مجع القرآن بني لوحني  وأن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وزيد
وحتصينه وإحرازه وصيانته وجوا يف كتابته على سنن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وسنته وأهنم مل يثبتوا منه شيئا 

واحد واالثنني ومن غري معروف وال ما مل تقم احلجة به وال رجعوا يف العلم بصحة شيء منه وثبتوه إىل شهادة ال
( جرى جمرامها وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة اليت مجعوها على وجه االحتياط من الغلط وطرق احلكم 

  ) واالنقاد 

  الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثمان

 تعاىل وأن أبا بكر رضي اهللا عنه قصد يف مجع القرآن إىل تثبيته بني اللوحني فقط ورسم مجيعه وأن عثمان رمحه اهللا
أحسن وأصاب ووفق لفضل عظيم يف مجيع الناس على مصحف واحد وقراءات حمصورة واملنع من غري ذلك وأن 
سائر الصحابة من علي رضي اهللا عنه ومن غريه كانوا متبعني لرأي أيب بكر وعثمان يف مجع القرآن وأهنم أخربوا 

ع نفس القرآن بني لوحني وإمنا قصد مجع الصحابة بصواب ذلك وشهدوا به وأن عثمان مل يقصد قصد أيب بكر يف مج
على القراءات الثابتة املعروفة عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وألقى ما مل جير جمرى ذلك وأخذهم مبصحف 

  التقدمي فيه وال تأخري 

  مل يسقط عثمان شيئا من القراءات الثابتة وال منع منها وال حظر القراءة

  هبا 
من القراءات الثابتة عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وال منع منها وال حظر القراءة هبا إذ ليس  وأنه مل يسقط شيئا

إليه وال إىل غريه أن مينع ما أباحه اهللا تعاىل وأطلقه وحكم بصوابه وحكم الرسول صلى اهللا عليه و سلم للقارئ به 
مة متبعون يف مجيع قراءاهتم الثابتة عنهم اليت ال شذوذ أنه حمسن جممل يف قراءته وأن القراء السبعة ونظائرهم من األئ

فيها وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده وممنوع من إطالقه والقراءة به فهذه اجلملة اليت نعتقدها وخنتارها 
  يف هذا الباب واألخبار الدالة على صحة مجيعها كثرية وهلا موضع غري هذا وباهللا التوفيق 
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