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Abstract  

The scholars, past and present, have a special care in the science of modes of recitation, and the 

importance of it is highlighted to us, as we see it having a great impact on understanding the 

Shariah texts and the rulings that result from them, and the study seeks to present the problem 

of the dispute between scholars regarding the meaning of the seven modes of recitation, and the 

extent of the coverage of the Ottoman drawing to them, and the study mentioned that Scholars 

on the meaning of the seven modes of recitation have many sayings, and they also agreed in 

some aspects of the dispute, and they agreed on the existence of divine wisdom in the 

multiplicity of those seven modes of recitation, and in this paper the researcher aims to compare 

what was mentioned in the meaning of the seven modes of recitation with the compatibility of 

that with the wisdom of their multiplicity, and he followed in That descriptive analytical 

approach, and in the end What this paper concluded that what the scholars mentioned in the 

meaning of the seven modes of recitation has extreme wisdom, but many of them do not fall 

under the concept of facilitation, hardship lifting and embarrassment, but its facilitation may 

come in another sense, such as the faces of expression and others. 

Keywords: Seven Modes of Recitation, Modes of recitation, Facilitation 

 ملخص البحث 

ثر يف فهم األ    غ هلا من ابل نرى  ملا  وتربز لنا أمهية علم القراءات    ،بعلم القراءاتعناية خاصة  لعلماء قدميا وحديثا  ل

مشكلة اخلالف الدائر بني العلماء يف ويسعى الباحث يف عرض    ،عليها  األحكام اليت ترتتبالشرعية و   النصوص

وقد أقواالً كثرية،    ىن األحرف السبعةأورد العلماء يف مع وقد  معىن األحرف السبعة، ومدى مشول الرسم العثماين هلا،  

ويف هذه   ، تعدد تلك األحرف السبعةإالهية يف  حكمة  وأمجعوا على وجود    ،يف بعض وجوه اخلالفاتفقوا كذلك  

متبعا يف   ،احلكمة من تعددهامع توافق ذلك مع يف معىن األحرف السبعة مقارنة ما ورد  ث إىل الورقة يهدف الباح 
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الباحث إىل أن ما ذكره العلماء يف معىن األحرف السبعة هلا   ،ذلك املنهج الوصفي التحليلي  ويف النهاية توصل 

قد أييت تيسريها مبعىن آخر كـ إمنا  احلرج، و املشقة و   فهوم التيسري ورفعال يندرج حتت مكثرياً منها  حكمة ابلغة إال أن  

 وغريها.  وجوه اإلعراب

 قراءات، التيسري.ال  ألحرف السبعة،: ا املفتاحية  الكلمات 

 املقدمة 

وصحبه أمجعني، وبعد فقد بعث هللا سيدان   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله
فكان أعظم األداين وأسهلها (".  i) "وما جعل عليكم يف الدين من حرج حممداً صلى هللا عليه وسلم بدين قال عنه:

وأيسرها، وكما كان لكل نيب معجزة، كذلك جعل هللا لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم معجزة خالدة على مر 
كانت معجزته هي كتاب هللا عز وجل الذي أعجز الفصحاء والبلغاء، وعجزت البشرية على أي الدهور والعصور، و 

خصائصه صلى هللا عليه وسلم أن بعثه هللا  أيتوا مبثله وما ذلك إال دليالً وبرهاانً على عظمة هذه املعجزة، وكان من
 هللا عز وجل على هذه األمة أن أنزل القران رمحة للعاملني وكان األنبياء قبله يرسلون إىل أقوامهم خاصة، ومن تيسري 

 الكرمي على سبعة أحرف، وذلك لعلمه سبحانه ابختالفهم واختالف ألسنتهم.

 يف اختالف العلماء يف معىن األحرف السبعة وبيان القول الراجح   املبحث األول: 

اليت تثبت ذلك وأوردها العلماء ثبت ابلتواتر أن القرآن الكرمي أنزل على سبعة أحرف، وجاءت كثري من الرواايت  
ين حد وعشر ، حىت بلغت عن واالقرآن على سبعة أحرف عن مجع كبري من الصحابة  وروي حديث نزوليف كتبهم،  

". فهذا العدد من الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ال يدع جمااًل للشك أبن (ii) صحابيا ما منهم إال رواه وحكاه
 أحرف، وقد اتفق أهل اإلسالم قاطبة على ذلك، وأصبح ذلك معلوماً من الدين ابلضرورة. القرآن نزل على سبعة 

 مما ورد يف ذلك من األحاديث 

: أقرأين جربيل صلى هللا عليه وسلمعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: قال رسول هللا  ـ ومما ورد يف ذلك    1
      (". iii)   أحرف، فقد ثبت نزول القرآن على سبعة  سبعة أحرفعلى حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حىت انتهى إىل  

: مسعت هشام ابن حكيم قالوروى البخاري ومسلم أيضا واللفظ للبخاري أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ـ   2
 فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثرية مل  صلى هللا عليه وسلميقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول هللا  

فكدت أساوره يف الصالة فانتظرته حىت سلم مث لببته بردائه أو بردائي فقلت:   صلى هللا عليه وسلميقرئنيها رسول هللا  
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اليت بغري  من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول هللا قلت له: كذبت فوهللا إن رسول هللا أقرأين هذه السورة  
فقلت: اي رسول هللا إين مسعت هذا يقرأ بسورة   صلى هللا عليه وسلم  مسعتك تقرؤها فانطلقت أقوده إىل رسول هللا 

اي هشام فقرأ هذه   اقرأالفرقان على حروف مل تقرئنيها وأنت أقرأتين سورة الفرقان. فقال رسول هللا: أرسله اي عمر:  
إن هذا القرآن )    :ول هللامث قال رس  (،هكذا أنزلت)    :صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا    ، القراءة اليت مسعته يقرؤها

 ."(iv) أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه 

جربيل عند أحجار املروة قال:  صلى هللا عليه وسلموروى الرتمذي عن أيب بن كعب أيضا قال: لقي رسول هللا  ـ   3
بعثت إىل أمة أميني فيهم الشيخ الفاين والعجوز الكبرية والغالم   إين )    جلربيل   صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا  
  ."(v) وا القرآن على سبعة أحرف أقال: فمرهم فليقر 

وقد اختلف يف معىن هذه األحاديث على حنو أربعني قوالً، قال اإلمام املرسي: هذه الوجوه أكثرها متداخلة وال 
واحد منهم هذه األحرف السبعة مبا ذكر مع أن كلها موجودة أدري مستندها وال عمن نقلت وال أدري مل خص كل  

يف القرآن فال أدري معىن التخصيص، وفيها أشياء ال أفهم معناها على احلقيقة وأكثرها يعارضه حديث عمر مع 
هشام بن حكيم الذي يف الصحيح فإهنما مل خيتلفا يف تفسريه وال أحكامه، إمنا اختلفا يف قراءة حروفه، وقد ظن 

 ".(vi) ثري من العوام أن املراد هبا القراءات السبعة وهو جهل قبيحك

وأصح ما ثبت يف معىن األحرف السبعة هو ما ذكره اإلمام الرازي وإمام الفن ابن اجلزري، وما ذكره اإلمامان أبن 
نطاق هذه األنواع اخلالف املوجود يف القراءات املوجودة بني أيدينا وكذلك يف القراءات الشاذة، كله ال خيرج عن  

من االختالف اليت ال تعدوا كوهنا اختالف يف األلفاظ، وال يعين أن االختالف يف األلفاظ قد يعين اختالف املعىن 
 ألنه قد خيتلف اللفظ واملعىن، وقد خيتلف اللفظ فقط. 

 املبحث الثاين: أصح  ما ورد يف معىن األحرف السبعة وموافقته حلكمة التيسري. 

األحاديث الواردة يف األحرف السبعة أهنا جاءت حلكمة، وهنا نذكر أصح ما ورد يف معىن األحرف السبعة يتبني من  
ونقارنه مع هذه احلكمة، وكما نعلم أن العرب كانوا أمًة خمتلفة اللهجات، وخمتلفة أيضاً يف طريقة التعبري ابأللفاظ 

 ومتباينة يف كيفية النطق ابلكلمات.

 األحرف السبعة: هو ما ذهب إليه اإلمامني اجلليلني الرازي وابن اجلزري.   وأصح ما ورد يف معىن 

 الكالم ال خيرج عن سبعة أحرف يف االختالف: ،  اإلمام أبو الفضل الرازي يقول
ََمااَنِتأأم  ـ  هو اختالف اللفظ من حيث اإلفراد والتثنية واجلمع. مثاله قوله تعاىل:    1 َمانَتأهأم،  مجعا،  ألأ  . ("vii)ادابإلفر   ،ألأ

لو عرضنا هذين اللفظني على رجلني من العرب من قبيلتان خمتلفتان وقلنا ألحدمها اقرأ، ألماانِتم، وقلنا لألخر اقرأ، 
ألمانتهم، فهل ميكن القول أبن أحدمها يستطيع النطق هبا مفردة واألخر ال يستطيع إال أن يقرأها ابجلمع، فهذا هو 
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ن اجلزري أبنه أحد احلروف السبعة، ومما ال شك فيه أبنه ال يصعب على أي عريب القول األول مما ذكره الرازي واب
 من أي قبيلة ويتكلم أبي هلجة أن ينطق بلفظ مفرد أو أن يغريه إىل مجع. 

َفارأانَ . قال تعاىل: ربنا  اختالف تصريف األفعال من ماض ومضارع وأمرـ   2   َ َأس   . (viii) دَ بـَع  ، َربُـَّنا  وبلفظ ، اَبعأد  َبني 
مما شك فيه أن العرب ال يصعب عليها تغيري الفعل من صيغة املاضي إىل صيغة األمر وكذلك املضارع، فهذا شيء   

يسري عليهم، وهو شيء جاري على ألسنتهم فليس من الصعب أيضاً أن يقول الشخص ) َربـ َنا اَبعأد، أو، َربُـَّنا 
فكذلك ال ميكن القول أبن التخفيف جاء لصعوبة النطق   (، ألهنا تصريفات سهلة وبديهية تفيد عدة معاين،دَ بـَع  

 بتصريف الفعل من ماض إىل مضارع إىل أمر. 
. وهذا النوع قد يكون فيه نوع من الصعوبة الختالف القبائل يف تقدير العوامل، وكما اختالف وجوه اإلعراب  ـ    3

على أن ال انهية، ومن يقرأها ) وال   (". ix) ضار  يف اآلية الكرمية فقد جند بعض القبائل تُعمل النصب يف الفعل، وال ي
(، على أن ال انفية، وهذا النوع الثالث قد يرد أبنه يدخل يف  ابب التيسري والتسهيل.  يضارُّ

ُنـ َثى. وجاء يف املثال على ذلك يف القراءة الشاذة يف قوله تعاىل:  االختالف ابلنقص والزايدة  ـ    4 يف   (". x)َوالذ َكَر َواأل 
ُنـ َثىضع،  مو   ، فنقص يف القراءة الشاذة، وما خلق، على أنه قسم بعد القسم األول. َوَما َخَلَق الذ َكَر َواأل 

وإذا افرتضنا أن القراءتني ُعرضتا على شيخ فاٍن أو امرأٍة من العرب وقيل هلما أبن يقرآ هبما فال يتصور أنه قد يصعب 
نقصه، فيكون ورود القول أبن الزايدة والنقص من أسباب التخفيف ذلك عليهما، كذلك أن يزيد هذا اللفظ أو أن ي

 غري صحيح وذلك لسهولة ذلك ويسره. 
.  وهذا النوع ليس ببعيد عن النوع الرابع وكذلك يَرأد عليه ما ذكر يف النوع الرابع االختالف ابلتقدمي والتأخري  ـ    5

ل أو الصعوبة ألنه جمرد تقدمي كلمة على كلمة، كما مثل من أن التقدمي والتأخري يف الكالم ليس فيه نوع من اإلشكا
ق أ له يف قوله تعاىل:   حلَ  رَُة ال َمو تأ ابأ ق أ   (". xi) َوَجاَءت  َسك  رَُة احلَ  ، فالقول أبن التقدمي والتأخري كان   ل َمو تأ ابأ   َوَجاَءت  َسك 

 ه ختفيف وتيسري.مما يصعب على بعض القبائل العربية يف كالمها ال يسلم له وال يقال أبن
. وهذا النوع فيه نظر ألن القبائل العربية ختتلف يف تعبرياِتا عن بعض األمور ويكون ذلك االختالف ابإلبدال  ـ   6

أبلفاظ خمتلفة, وإذا اعتاد أحدهم على التعبري بلفظ فإنه قد يصعب عليه أن يعرب بغري ما ألفه لسانه وتعودت عليه 
يف النوع السادس صعوبة عليهم فجاءت احلكمة اإلهلية أبن يقرأ كل واحد منهم على سليقته، ومن هذا املنطلق جند  

ما تعود عليه لسانه، فيصح أن يدخل هذا النوع حتت معىن احلكمة اإلهلية اليت جاءت هبا األحرف السبعة وهو 
 التخفيف والتيسري. 

ُزَهاوقد مثل لذلك بقوله تعاىل:     ابحلاء   (".  xiii) َوطَل ٍح َمن ُضودٍ ، يف،  ابلراء وكذلك  ،َهارُ نـُن شأ ،  ابلزاي  (". xii) َكي َف نـُن شأ
يقول، طلع، وبعضهم، َمن ُضودٍ   عٍ َوطَل  ،  وقرئ ننشزها، وبعضهم  ننشرها، وبعضهم،  القبائل تقول،  فبعض  ، ابلعني 

 طلح، ففيها ختفيف عليهم وتيسري هلم. 
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، وهذا النوع السابع هو الذي إلظهار واإلدغام وحنو ذلكاختالف اللغات كالفتح واإلمالة والرتقيق والتفخيم وا  ـ    7
 - حيتاج إىل النظر والتمعن فيه ألنه اشتمل على عدة أنواع  وهي كما ذكرها اإلمام الرازي جاءت كاآليت: 

اللهجات القبائل بعضها عن بعض،   -:اختالف  به  تتمايز  النوع الذي كانت  وهذا الشكل من االختالف هو 
أن يعرف من أي قوم املتكلم من خالل النربة الصوتية له، نعم لطاملا كانت القبائل العربية  ويستطيع كل شخص  

خمتلفة من حيث النطق ابأللف من حيث أن تنطق هبا ألف خالصة أو ميكن أن تنطق على صفة قريبة من الياء 
من االختالف هو الذي كان وتسمى ابإلمالة ورمبا تنطق على صفة بينهما فيما يطلق عليه التقليل، وهذا الشكل  

يصعب على الكبري الطاعن ابلسن والصغري الذي مل يتعلم أن ينتقل إىل غريه، فاخلالف الصويت كان عالمة ابرزة يف 
 اختالف اللهجات العربية وكان من الصعوبة مبكان أن يتحولوا عنها.

بينهم وذلك أل  -:اختالفهم يف الرتقيق والتفخيم   ن بعضهم ينطق ابلراء مرققة وبعضهم وهذا أيضاً كان شائعاً 
قبيلة على ذلك  اعتادت كل  الالم بعضهم ينطقها مغلظة وبعضهم ينطقها حنيفة، وقد  ينطقها مفخمة، وكذلك 

 النسق يف الكالم فحملهم على غري ما اعتادوا عليه فيه مشقة عليهم.
ن النوعني انبع عن البحث عن التسهيل  وكما هو معروف أبن االختالف يف هذي  - :  اختالفهم يف اإلظهار واإلدغام

قال أبو     يف النطق، وذلك أبن االدراج يف الكالم واملتمثل يف اإلدغام فيه يسر على اللسان وكما جاء يف النشر")
". فهذا يؤكد أن ألسنة العرب (xiv) عمرو بن العالء: اإلدغام كالم العرب الذي جيري على ألسنتها وال حيسنون غريه

بعضهم اختار التخفيف من خالل اإلدغام وكذلك حذف اهلمزات اليت فيها مشقة يف النطق، وكان كانت ختتلف ف
 بعضهم ال يفعل ذلك فإلزام أهل اإلسالم بطريقة واحدة كذلك فيها صعوبة ابلغة عليهم.  

 رأي اإلمام ابن اجلزري يف معىن األحرف السبعة: 
ا فإذا هي يرجع اختالفها إىل سبعة أوجه، ال خيرج عنها قال: قد تتبعت صحيح القراءة شاذها وضعيفها ومنكره

وذلك، إما يف احلركات بال تغري املعىن والصورة جنو، ابلبخل، أبربعة وحيسب بوجهني، أو متغري يف املعىن حنو، فتلقى 
لسراط،  ءادم من ربه كلمات، وإما يف احلروف بتغري املعىن ال الصورة، تبلو، تتلو، أو عكس ذلك حنو، الصراط، ا

أو بتغريمها حنو، وامضوا، واسعوا، وإما يف التقدمي والـتأخري حنو، فَيقتلون ويٌقتلون، أو يف الزايدة والنقصان حنو، وص ى، 
وأوصى، فهذه سبعة ال خيرج االختالف عنها، قال وأما اختالف اإلظهار واإلدغام، والروم واإلمشام، والتحقيق 

ليس من االختالف الذي يتنوع فيه اللفظ أو املعىن ألن هذه الصفات املتنوعة يف والتسهيل والنقل واإلبدال، فهذا 
 . ("xv) أدائه ال خترجه عن أن يكون لفظاً واحداً 

 وإذا عرضنا ما فهمه اإلمام ابن اجلزري يف معىن األحرف السبعة فهو يتطابق مع اإلمام الرازي يف بعضها. 
البخل أبربعة أوجه اختالف احلركات بال تغري املعىن    -1 وذلك إما يف احلركات بال تغري يف املعىن والصورة حنو 

 ، وهذه الصورة قد يكون فيه نوع من الصعوبة يف النطق ملخالفة ما تعودوا عليه. وحيسب بوجهني
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، وأما برفع لفظ آدم ونصب لفظ كلمات وابلعكس  (".xvi) فـَتَـَلق ى آَدُم مأن  َرب أهأ َكلأَماتٍ ،   أو بتغري يف املعىن فقط  - 2
 تغري املعىن بتغري احلركات فال يظهر فيه مشقة وكلفة يف النطق به.

 (". xvii)وتتلو  ، تـَبـ ُلو،  وإما يف احلروف بتغري املعىن ال الصورة حنو    - 3
 كل لفظ يؤدي معىن. واملعىن  الثالث وهو تغري معناه ال صورته ال يظهر فيه أي صعوبة يف قراءاته لكون  

رَاطَ ،  وحنو  ،َبس طَةً ,  عكس ذلك حنو بصطة  -4 ، وهذا النوع هو من اختالف اللهجات، فقد جند والسراط  ،الص أ
 بعض العرب ينطقوهنا بسطة، وبعضهم بصطة، وكذلك الصراط، والسراط، وكل قبيلة على ما اعتادت عليه. 

يري األلفاظ يف اللغة العربية ليس فيه صوبه، فاللغة العربية معروفة وتغ  (".xviii)فَاَسَعو ا،  فامضوا،  أو بتغريمها حنو  - 5
 بتعدد األلفاظ للمعىن الواحد وهو غنية بذلك والعرب ال يصعب عليهم ذلك. 

 .   وهو نفس الشي الذي ذكره اإلمام الرازي.وإما يف التقدمي والتأخري  - 6
ووجه االختالف ابلزايدة والنقصان مثله مثل التقدمي والتأخري (".  xix) َوَوص ى،  أوصى،  أو يف الزايدة والنقصان حنو  -7

فالتعبري بدون مبالغة، أوصى، ويف املبالغة، وص ى وهو سهل، والكالم عن كل ما ذكره اإلمامان اجلليالن الرازي وابن 
 اجلزري يصح أن تكون بعض األنواع فيها صعوبة يف قراءِتا ولكن بعضها ال يصدق عليها ذلك.

ذا القوالن إذا نظران إليهما جند أهنما يف احلقيقة  مها ما حيصل فيهما اخلالف بني هلجات العرب، ومحلهم على وه
 وجه واحد فيه مشقة وتكليف.

وقد جعله اإلمام الرازي حتت نوع واحد، ألنه وإن كانت املشقة حاصلة فيه فهو أيضاً مل يشمل كل ما ورد من أنواع 
 قراءات، فهو جزء حتصل فيه املشقة ولكنه ليس عاماً وال شامالً لكل القراءات.اخلالف اليت جاءت به ال 

 يف احتمالية اشتمال الرسم العثماين على األحرف السبعة.  - املبحث الثالث :
من خالل النظر فيما ثبت يف املصاحف العثمانية يتنب أهنا قد اشتملت على األحرف السبعة، وكل ما وصل إلينا 

ملتواترة ليست إال بعضاً من األحرف السبعة، وذلك ألن األمر متوقف على املثبت يف العرضة األخرية، من القراءات ا
فال يصح أن نطلق عليه قرآانً إال ما ثبت فيها، وأما ما مل يثبت فيها من القراءات اليت وراء العشر املتواترة فليس قرآان  

 األحرف السبعة، وهل هي مما يشق على األمة القراءة به وال يسمى قرآانً، وبعد البحث عن أصح ما نقل يف معىن
ويصعب عليهم ذلك، عرض الباحث ما ثبت من معىن لألحرف السبعة فيما نقل إلينا من القراءات، وهل احتوت 
هذه القراءات على األحرف السبعة، أو أهنا بعضاً منها، وهذه الفكرة قد تطرق هلا اإلمام الزرقاين حيث جعل األمر 

أحدمها حتديد املراد من األحرف السبعة واثنيهما الرجوع إىل ما هو مكتوب وماثل بتلك املصاحف تباً على أمرين  مرت 
 (". xx) يف الواقع ونفس األمر

وخالصة ما ذكره أنه إن كانت األحرف السبعة ابملعىن الذي ذكره اإلمامان الرازي وابن اجلزري فإن القراءات املوجودة 
بني أيدينا قد احتوت على األحرف السبعة اليت ثبتت يف العرضة األخرية، وذلك ألن كل ما ثبت منها قد جاء يف 
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بوها وأمجعوا عليها يف عهد سيدان عثمان، فهي موجودة فيما ما أقره الصحابة رضي هللا عنهم يف النسخ اليت كت
 حيتمله الرسم العثماين، وأما ما خرج عن الرسم ومل يوافقه فهو مما ننسخ ومل يثبت يف العرضة األخرية. 

 اخلامتة
قارنة أصح ويف ختام هذه املقالة حنمد هللا سبحانه وتعاىل على ما وفقنا به من إمتام هذه الوريقات يف الكالم عن م 

ما نقله العلماء يف معىن األحرف السبعة مع احلكمة اإلهلية يف إنزال القرآن على سبعة أحرف، ويف النهاية خنتم هذه 
 املقالة بعرض أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث. 

 النتائج والتوصيات 
 الكبري بكتاب هللا.   ـ أن األقوال الكثرية اليت وردت يف معىن األحرف السبعة تدل على االهتمام   1
 ـ أن التخفيف والتيسري يف نزول القرآن على سبعة أحرف يبني عظمة هذا الدين رفع احلرج عن هذه األمه.   2
ـ مقارنة األقوال الواردة يف معىن األحرف السبعة مع احلكمة اليت نزلت من أجلها هذه األحرف تفتح الطريق إىل  3

 طيع أن نرد كثري من األقوال اليت ال تتوافق مع حكمة التيسري. فهم معىن األحرف السبعة، وكذلك نست
. يوصي الباحث نفسه وإخوانه من الباحثني بذل الوسع يف قراءة هذا الرتاث العظيم وتنقيحه وإبراز جواهره وأن 4

 ل جهداً يف ذلك. ال مي
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