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 متهيد: 

زالت ُتطبع املصاحف برواية ورش عن انفع من طريق األزرق مضبوطة ابلعّد الكويف، وهو العّد املروي عن  ال

ة املصاحف بقراءة يف كتابأهل الكوفة بسندهم إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وهو الذي اختاره العلماء 

عّد املدين بينما اختاروا ال وهو الذي ينبغي أن ُتكتب به املصاحف بقراءة محزة والكسائي وخلف، عاصم،

األخري املروي عن إمساعيل ابن جعفر لكتابة املصاحف بقراءة انفع، والقراءة سّنة مّتبعة، وقد كان الصحابة 

يتعلمون القرآن والعمل مجيعا كما ثبت عنهم، كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرئهم العشر من القرآن فال 

نهم موا ما فيها من العمل، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعّلمهم ويلقّ خر حىت يتعلجياوزوهنا إىل عشر آ

حابة رضي هللا ) إن الص :مواضع رؤوس اآلي، ذكر احلافظ الداين رمحه هللا يف كتابه البيان يف عّد آي القرآن

انتهاءها، اءها و عنهم قد علموا املقدار الذي أراده النيب صلى هللا عليه وسلم من رؤوس اآلي، وعلموا ابتد

 .وذلك إبعالمه عليه الصالة والسالم إايهم برأس اآلية عند التلقني والتعليم (

م املتصل إىل النيب بعضهم عن بعض بسندهفاظ عليه أئمة ثقات، يتلقاه احلح  مث تواتر القرآن الكرمي حيمل أمانة  

املصاحف وبعّد آايته  املختلف يف برمسهصلى هللا عليه وسلم، فوصل إلينا حمفوظا بوجوه القراءات املختلفة و 

 .املختلف، وكّل ذلك مروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 :من خالل ما يلي يكتسي هذا البحث أمهية كبرية

 .تعّلقه ابلقرآن الكرمي وعلومه اليت هي خري ما تفرّغ املرء لتعّلمه وتعليمه :أوال

http://www.alukah.net/


 

3 www.alukah.net 

ي هو خاص جيدها مضبوطة بعّد اآلي الكويف الذ ،بعض املصاحف ليقرأ برواية ورش القارئحني يفتح  :اثنيا

ما  !! بونإنكم تبالغون بل تتعصّ  :عنهم، وحيسب بعض الناس ذلك هّينا يقولون بقراءة أهل الكوفة مروي  

ليها أحكام عوحنن نقول أن تلك اآلايت ترتتب  ؟ الفرق بني العّد الكويف والعّد املدين إال يف آايت عديدة

 .فيها وال تفريط إفراطوالقراءة سنة مّتبعة ال مهمة 

 خطة البحث وخطواته:

 .النتائج والتوصيات، مث فهرس للمصادرمث قسمت هذا البحث بعد املقدمة إىل مبحثني وخامتة 

 .افاملبحث األول خّصصته لبيان أن القراءة سنة متبعة رواية ورمسا وعدد

لتبيان صحة رواية ومذهب أيب عون الواسطي عن اجلمال عن احللواين عن قالون واملبحث الثاين خّصصته 

لضّم ميم اجلمع أن تكون قبل رأس اآلية وأن ال حيول بينهما  -يف أحد شروطه الثالث  –الذي يشرتط 

 .فاصل

مد وعلى حم وأسأل هللا عز وجل أن يتقّبله وأن يرزقه القبول وأن ينفع به، وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان

 .آله وأصحابه أمجعني

 .القراءة سنة متبعة :املبحث األول 

  .عّد اآلي سّنة مّتبعة :املطلب األول
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ُروي عن اإلمام انفع أنه أخذ القراءة عن شيخه أيب جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح وأخذ عنهما 

 فعّد، وكذا اإلمام الكسائي كان يعدّ العّد أيضا، وروى حفص عن عاصم أنه كان إذا قريء عليه أخرج يده 

 .اآلي وحيلق عند العشر بيمينه يف قراءته على الناس

 العّد يفأحدهم وروى الداين بسنده أن يعقوب احلضرمي كان أيخذ على أصحابه بعّد اآلي فإذا أخطأ 

 1.أقامه

ما جيب إمالته  ابلعّد الكويف فال مييلوتصوروا لو كان بيننا اإلمام انفع أو راويه ورش ومسعوا من يقرأ سورة طه 

 ومييل ما ال جيب إمالته.

بن عبد هللا ابن كثري عن جماهد عن ا ئوقد ذكر العلماء أن العد املّكي رواه اإلمام الداين بسنده إىل القار 

عباس عن أيّب بن كعب رضي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، و العّد املدين الثاين هو ما رواه 

الداين بسنده إىل إمساعيل ابن جعفر عن سليمان بن مجاز عن أيب جعفر وشيبة بن نصاح، والعّد املدين األول 

اإلمام انفع الذي رواه عن شيخيه أيب جعفر وشيبة، والعّد الكويف رواه الداين بسنده  رواه الداين بسنده إىل

إىل القارئ محزة الزايت وأيضا عن سفيان الثوري بسندمها إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، والعد البصري 

ىل اإلمام الداين بسنده إرواه الداين بسنده إىل عاصم اجلحدري وعطاء بن يسار، والعّد الدمشقي هو ما رواه 

حيي بن احلارث الذماري عن عبد هللا بن عامر اليحصيب عن أيب الدرداء رضي هللا عنه، والعّد احلمصي وهو 

                                                            

بشري أمحد دعبس، الفواصل وصلتها ابلقراءات القرآنية وعلومها، اجمللة العلمية لكلية القرآن الكرمي والقراءات للقراءات وعلومها   1
 .633، ص 5112، 1بطنطا، مصر، العدد
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ما رواه أبو حيوة شريح بن يزيد احلمصي مسندا إىل خالد بن معدان السلمي وهو عن مجاعة من الصحابة 

 عنهم. منهم عمر ومعاوية وأبو أمامة وغريهم رضي هللا

وإمنا انل علم العدد كل هذا االهتمام واحلفظ والضبط ألنه توقيفي، نقله الصحابة عن النيب صلى هللا عليه 

 مسموع من –على اختالف ذلك واتفاقه  –وسلم  وقد ذكر الداين رمحه هللا أن ) عدد مجل آي السور 

نه، وكذلك عنهم هم الذين تلّقوا ذلك م رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومأثور عنه، وأن الصحابة رضي هللا

تلّقيناه كتلّقيهم منه حروف القرآن واختالف القراءة مساعا، مث أّداه التابعون على حنو ذلك إىل اخلالفني أداء، 

فنقله عنهم أهل األمصار وأّدوه إىل األمة، وسلكوا يف نقله وأدائه الطرق اليت سلكوها يف نقل احلروف وأدائها 

 5.(ك صار مضافا إليهم ومرفوعا عليهمابلتعليم والسماع دون االستنباط واالخرتاع، ولذل من التمّسك

فكالم احلافظ بنّي واضح يف أن علم اآلي سنة متبعة أخذه الصحابة مساعا وتلقينا من النيب صلى هللا عليه 

 حرف.ن على سبعة أوسلم، وإمنا كان االختالف يف العدد كاالختالف يف حروف القرآن فإمنا أُنزل القرآ

 أمهية اتباع ما قرره العلماء يف علم العدد:

وأحسن رّد على من ال يهتم بعلم العدد وال يرى فرقا بني كتابة مصحف رواية ورش ابلعد املدين أو الكويف 

س يهو قول اإلمام الكبري أيب القاسم اهلذيل البسكري يف كتابه الكامل: ) اعلم أن قوما جهلوا العدد فقالوا: ل

ْن قائله مل يعلم مواقع العدد  بعلم وإمنا اشتغل به بعضهم لريّوج به سوقه ويتكرب به عند الناس... وهذا جهٌل مح

وما حيتوي عليه من العلم وأان أبني ذلك إن شاء هللا، من ذلك أن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: العدد 

                                                            

، ص 5111، 1طبعة محد هللا الصفيت، األعمال الكاملة للمقريء احلسيين احلداد، دار الغواثين للدراسات القرآنية، سوراي، ال  5
265. 
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دد وهو عدد أهل الكوفة وجعل احلجاج لكل آية مسامري القرآن، وهكذا روي أن عليا رضي هللا عنه روى الع

ُعوا احلجاج  عالمة حىت جعل القرآن أمخاسا وأعشارا، ولو مل يكن علما ملا اشتغل به يف زمن الصحابة ولحي د 

 6مبا فعل... (.

وإمنا الذي دعى احلجاج لوضع العالمات على رؤوس اآلي هو احلاجة إىل ضبط املصحف الشريف، ومل 

تيار رؤوس اآلي اليت توضع عليها العالمات وإمنا كان ذلك معروفا عندهم تلّقوه مساعا وعرضا جُيتهد يف اخ

 ومل يبق إال وضع العالمة يف املكان املخصص هلا.

 املطلب الثاين: ترتيب اآلايت توقيفي ال اجتهاد فيه.

وقيفي ) وعلى هذا اآلية تاتفق مجهور العلماء على أن ترتيب اآلايت توقيفي، واتفقوا أيضا على أن حتديد 

 4انعقد إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم (.

قال اإلمام السيوطي رمحه هللا يف اإلتقان: اإلمجاع والنصوص املرتادفة على أن ترتيب اآلايت توقيفي ال شبهة 

ته: ترتيب ر فيه، أما اإلمجاع فنقله غري واحد منهم الزركشي يف الربهان وأبو جعفر بن الزبري يف مناسباته وعبا

 2اآلايت يف سورها واقع بتوقيفه صلى هللا عليه وسلم وأمره، من غري خالف يف هذا بني املسلمني.

 3وذكر أيضا أن طريقة حتديد اآلية التوقيف، ونقل كالم الزخمشري: اآلايت علم توقيفي ال جمال للقياس فيه.

                                                            

 .115، ص 5115، 1مجال الشايب، حتقيق كتاب الكامل يف القراءات للهذيل، مؤسسة مسا، الكويت، الطبعة   6
 .143تقية عبد الفتاح، امليسر يف علوم القرآن، طبع يف املطبعة اجلزائرية للمجالت واجلرائد، ص   4
 .121، ص 5112دار الكتاب العريب، لبنان،  جالل الدين السيوطي، االتقان يف علوم القرآن،  2
 .154جالل الدين السيوطي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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عادين فارق كبري، فإنه ) قد وقع إمجاع الومما يدل على أنه توقيفي عدم وجود تناقض يف عدد اآلايت وال 

 5على أن القرآن ستة آالف ومئتا آية، مث اختلفوا يف الكسر الزائد على ذلك (.

ومما يدل على ذلك أيضا الفرق يف حجم اآلايت، فبعضها قصري وبعضها أقصر كآية ) أمل ( يف العّد الكويف 

 ن اليت تقع يف صفحة كاملة يف سورة البقرة.مثال، وبعضها طويل احلجم وقد تكون أطول كآية الّدي

 ولو كان علم اآلي اجتهادا من الصحابة ملا ُوجد كل هذا التفاوت يف حجم اآلايت.

وقد ذكر صاحب احملرر الوجيز عدد كل مذهب كاآليت: مذهب أهل املدينة األول الذي رواه عنهم أهل  

البصرة عن ورش عن انفع عن شيخيه شيبة وأيب آية، ويف رواية أهل  3515الكوفة دون تعيني أحد منهم 

، والعدد 3511آية، والعدد املكي  3514آية، أما العد املدين األخري فعدد آي القرآن فيه  3514جعفر  

قال ابن ذكوان: ظننت أن حيىي مل يعّد البسملة،  3553وقيل  3555، والعدد الدمشقي قيل 3514البصري 

 8 آية. 3563كويف ، والعدد ال3565والعدد احلمصي 

وينبغي عدم اخللط بني العّد الكويف الذي رووه عن أهل املدينة واملسمى ابملدين األول، والعد الكويف املروي 

 موصوال إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فإنه املنسوب إليهم والذي عليه العمل يف مصاحفهم. 

لف ومئيت آية، وإذا علمنا أن رسم املصاحف خيت فأقصى زايدة ست وثالثون آية، واالتفاق يف ستة آالف

زايدة وحذفا كقراءة ) وسارعوا ( ) سارعوا ( ) منهما منقلبا ( ) منها منقلبا ( ) ومن يتول فإن هللا هو الغين 

                                                            

 .51، ص 5111، 1أبو الفرج مجال الدين ابن اجلوزي، فنون األفنان يف عيون علم القرآن، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة   5
، ص 1188، 1عبد الرزاق علي إبراهيم موسى، احملرر الوجيز يف عّد آي الكتاب العزيز، مكتبة املعارف، السعودية، الطبعة   8

 بتصرف. 41، 48، 45
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احلميد (  ) ومن يتول فإن هللا الغين احلميد (، وأن القراءات ختتلف أحرفها أيضا، فإن عدد اآلي خيتلف 

ونقصاان كما نُقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم، والزايدة والنقصان ال عالقة هلا بكالم هللا عز أيضا زايدة 

 وجل فهو حمفوظ، وإمنا االختالف كما ذكران هو يف موضع اآلية.

) والصحابة رضوان هللا عليهم نقلوه إىل من بعدهم كما مسعوه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكما 

قل حروفه وألفاظه حافظوا كذلك على عّد آيه، وعنهم أخذ التابعون لفظه وعدده، مث نقله حافظوا على ن

اخللف عن السلف ودّونوا فيه كتبا نظما ونثرا، ووضعوا فيه القواعد الكلية املستنبطة من أقوال السلف حىت 

 وصل إلينا، وإىل هذا يشري اإلمام الشاطيب يف الناظمة بقوله:

 1الفهم ُعُنوا     هبا دّونوها عن أويل الفضل والربحّح وملا رأى احلفاظ أس

فإن سألنا سائل: إذا كان علم اآلايت توقيفيا فلماذا جند االختالف فيه كما ذكرت حىت بلغ ستا وثالثني آية 

 ؟

ها نواجلواب: أننا ذكران أن القرآن منقول إلينا ابلتواتر حروف ه وعدده، وقد وقع يف احلروف االختيار واشتهر م

أئمة ثقات ُنسبت إليهم القراءات، فكذلك يف علم العدد اشتهرت أعداد معينة نُقلت عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم عن أئمة ثقات ) وأعتقد من خالل تتّبعي هلذا العلم وتدريسه ومراجعة كثري من الرقوق القدمية 

اءات متاما، أبن علم عّد اآلي مثل علم القر  وكالم األئمة والتعمق يف دراسة كتبه وحماولة فهمه، أجدين مقتنعا

ونلمح هذا من اجتاهني أحدمها: أن العلماء حني يذكرون هذا العلم ومصدره إىل العلماء يذكرون أئمة العدد 

                                                            

 .15، ص 1181، 1عبد الرزاق موسى، مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن، املكتبة العصرية، لبنان، الطبعة   1
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الذين اشُتهر األخذ عنهم هلذا العلم، والداين ابخلصوص بعد أن ذكر أسانيدهم قال ابلتوقيف يف هذا العلم 

 11سول صلى هللا عليه وسلم اتفاقه واختالفه (.وأنه منسوب كله للر 

وقد ضرب اإلمام اجلعربي مثاال للتوضيح فقال: ) وأيضا البسملة نزلت مع السور يف بعض األحرف السبعة، 

 11فمن قرأ حبرف نزلت فيه عّدها، ومن قرأ بغري ذلك مل يُعّدها (.

م اآلايت االختالف عن رواهتا، وكذلك اعتنوا بعل وقد بلغ من عناية السلف ابلقراءات أن دّونوا علومها وبّينوا

فدّونوه وبّينوا ما اخُتلف فيه، ) من األدلة على كون رؤوس اآلايت مأخوذة عن السلف رمسهم نقطتني بني 

اآلايت لتكوان عالمتني على أن هذه الكلمة متام آية، وتركهم إايها لُيعلم أهنا ليست برأس آية، أال ترى أن 

لى هللا عليهم أمجعني تركوا كتابة البسملة بني سوريت األنفال والقتال يعين براءة ألن النيب ص الصحابة رضوان

هللا عليه وسلم كان كلما نزلت عليه سورة أيمر بكتابة البسملة يف أوهلا، فلّما مل يعلموا أنه عليه الصالة والسالم 

ها بل يرمسوهنا، حنوها ابلرأي واالجتهاد ملا توقفوا فيهل أمر هبا أو ال ؟ توقفوا فيها فرتكوها، فلو كانت اآلايت و 

 15ورمسهم أيضا هلاتني النقطتني بني اآلايت مع اهتمامهم بتجريد املصاحف شاهد على ذلك (.

                                                            

، ص 5111، 1ر القرآن وآايته وحروفه ونزوله، حتقيق بشري احلمريي، دار بن حزم، السعودية، الطبعة أبو العباس الرازي، سو   11
28. 

 .66، ص 5112إبراهيم اجلعربي، حسن املدد يف فّن العدد، حتقيق مجال الشايب، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، مصر،   11
العالمة املخلاليت، القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز على انظمة الزهر، حتقيق عبد الرزاق موسى، وزارة اإلعالم قسم   15

 .126، ص 1115، 1املطبوعات، السعودية، الطبعة 
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وذُكر أيضا أهنم وضعوا أول األمر ثالث نقاط عند رأس اآلية، مث تطورت النقاط الثالث فصارت دائرة، مث  

 16العصور املتأخرة. ُكتب رقم اآلية داخلها يف 

وعلى هذا املنهج سار الشيخ عبد هللا اجلديع يف كتابه املقدمات األساسية يف علوم القرآن، حيث رّجح أن 

عّد اآلي توقيفي، وبعد أن ساق األدّلة بنّي كما ذكران سابقا عدم وجود اختالف كبري يف العّد فيكون حمّل 

 ف يف القراءات هدفه التنوّع رمحة ابألمة ) وال يُعرتض عليهانتقاد وأّن االختالف يف عّد اآلي كاالختال

ابختالف قليل وقع يف ذلك يف قراءات القراء السبعة، من أجل أهنم رووها كذلك، فيكون اختالفهم يف عّد 

 14بعض اآلايت من قبيل التنوع يف الرواية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (.

وي يف مجال القرّاء ) فإن قيل: فما املوجب الختالفهم يف عدد اآلي ؟ وخالصة الكالم قوُل اإلمام السخا

 12قلت: الّنقل والتوقيف (.

مث أضاف: ) فإن قيل: فلو كان ذلك توقيفا مل يقع اختالف، قلت: األمر يف ذلك على حنو من اختالف 

 القراءات، وكلها مع االختالف راجع إىل الّنقل وهللا أعلم.

من أن عدد اآلي راجع إىل التوقيف: ما روى عاصم عن زّر عن عبد هللا بن مسعود رضي ومما يؤيد ما ذكرته 

صلى  هللا عنه أنه قال: اختلفنا يف سورة من القرآن، فقال بعضنا ثالثني وقال بعضنا اثنتني وثالثني، فأتينا النيب

                                                            

جامعة تكريت،  مية،عالء جاسم حممد، رسالة أعداد السور وفواصلها للشيخ إبراهيم احلنفي دراسة وحتقيق، جملة العلوم اإلسال  16
 .514، ص 5111، 58العراق، العدد 

، 1عبد هللا بن يوسف اجلديع، املقدمات األساسية يف علوم القرآن، منشورات مركز البحوث اإلسالمية، بريطانيا، الطبعة   14
 .188، ص 5111

 .236، ص 1111، 1، لبنان، الطبعة ، مؤسسة الكتب الثقافية5ع لم الدين السخاوي، مجال القراء وكمال اإلقراء، اجمللد   12
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إلينا علي رضوان هللا عليه  فتهللا عليه وسلم فأخربانه فتغرّي وجهه فأسّر إىل علي بن أيب طالب بشيء، فالت

 13فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم أيمركم أن تقرؤوا كما ُعّلمتموه (.

وقد ذكر الشيخ اجلديع يف آخر كالمه الذي ذكرانه أن مسألة االختالف يف العدد ال يُبىن عليها اعتقاد أو 

إن القراءة اءات ينبغي أن تراعى وأن ال هُتمل، فعمل، والصحيح أن املسألة تُبىن عليها أحكام كثرية يف القر 

 ال تصّح حينها إال بصّحة عدد اآلي املنقول معها، وهذا ما سنبينه إن شاء هللا.

 15كما أن معرفة اآلي له فوائد عديدة منها: 

 ايت.آحيتاج ملعرفة هذا العلم لصحة الصالة، فقد قال الفقهاء فيمن مل حيفظ الفاحتة أييت بدهلا بسبع  -

 حيتاج إليه للفوز ابألجر املوعود به على قراءة عدد معني يف الصالة. -

 اعتباره سببا لنوال األجر املوعود به على تعّلم عدد خمصوص من اآلايت أو قراءته قبل النوم مثال. -

لسنة إال بقراءة ااالحتياج إليه يف معرفة ما ُيسن قراءته بعد الفاحتة يف الصالة، فقد نّصوا على أنه ال حتصل  -

 ثالث آايت قصار أو آية طويلة، ومن يرى منهم وجوب القراءة بعد الفاحتة ال يكتفي أبقّل من هذا العدد.

 اعتبارها لصحة اخلطبة فقد أوجبوا فيها قراءة آية اتمة. -

 اعتبارها يف الوقف املسنون إذ الوقف على رؤوس اآلي سنة. -

                                                            

 .232علم الدين السخاوي، مرجع سبق ذكره، ص   13
 .13، ص 1141عبد الفتاح القاضي وحممود إبراهيم دعبيس، معامل اليسر شرح انظمة الزهر، مطبعة األزهر، مصر،   15
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قراء من يوجب إمالة رؤوس آي سور خاصة يف القرآن كرؤوس آي سور اعتبارها يف اإلمالة، فإن من ال -

النجم وطه والشمس إىل غري ذلك، فإن ورشا وأاب عمرو يقلالن رؤوس آي هذه السور قوال واحدا، فلو مل 

والبصري ال يستطيع معرفة ما يقلل لورش ابتفاق وما يقلل  18يعلم القارئ رؤوس اآلي عند املدين األول 

 كذا أبو عمرو.ابخلالف، و 

يوجد خالف بني املغاربة واملشارقة قدميا يف العّد املعتمد لنافع ) فذهب الداين إىل اعتبار املدين  مالحظة:

األول وتبعه اجلعربي وغريه، وعليه عامة أهل األداء من املغاربة، وذهب ابن اجلزري إىل اعتبار املديّن األخري 

  11وهو الصحيح عن ورش عن انفع (.وعليه عاّمة أهل األداء من املشارقة، 

والذي عليه العمل اليوم هو اعتبار العّد املدين األخري، ذكر الشيخ حممد الشريف السحايب يف شرحه لتفصيل 

 عقد الدرر عمل املغاربة ابلعّد املدين األخري ) والعّد املدين األخري الذي ن  ُعّد به حنن (. 

 ة ابلعّد الّصحيح.املطلب الثالث: القراءة الصحيحة مرتبط

رغم أمهية موضوع علم العدد وأن القراءة ال تصّح إال مبعرفته أو على األقل معرفة بعض الضوابط منه، إال أنين 

التمست قلة الباحثني يف هذا اجملال، وحني أقول ) على األقل ( فإين أستوحي ذلك من قول ابن اجلزري يف 

 املقدمة: 

                                                            

قراءة  األخري يف قراءة انفع واملدين األول يفاتّبع الشارحان هنا مذهب الداين، والذي عليه العمل كما سنذكر هو العد املدين   18
أيب جعفر، لكن الشيخ عبد الفتاح القاضي ذكر يف كتابه البدور الزاهرة: ومما ينبغي أن تعلمه أن ورشا يعتمد يف عّد رؤوس 

بة أنس بن اهرة مكتاآلي على املدين األخري، فما يعده املدين األخري رأس آية يعّده ورش كذلك، وما ال فال ) انظر البدور الز 
 (. 525الصفحة  5115سنة  1مالك السعودية الطبعة 

 .44مسري زبوجي، إحتاف املبتدئني أبحكام رواية ورش، دار اإلمام مالك، اجلزائر، ص   11

http://www.alukah.net/


 

13 www.alukah.net 

 ما على قارئه أن يعلمه وبعُد إن هذه مقّدمة        يف

 إذ واجب عليهم حمتم        قبل الشروع أوال أن يعلموا

فواجب على القارئ أن يتعلم خمارج وصفات احلروف ومعرفة أحكام التجويد والوقف واالبتداء، ومما نّبه إليه 

ن مربوطة أو مفتوحة و يف علم الرسم وعالقته ابلوقف معرفة املقطوع واملوصول والتاء يف آخر الكلمة اليت قد تك

مع اختالف القراء يف قراءة املفتوحة اتء أم هاء عند الوقف، وإن كان واجبا على القارئ معرفة املقطوع 

واملوصول والتاء لئال يقع يف اللحن عند الوقف على أمثلة ذلك، فإنّه من الواجب أيضا معرفة العّد املّتبع 

املنقول  يف السور اإلحدى عشر وهي ليست برأس آية يف العدّ  الصحيح حىت ال يقع يف اللحن فيميل رأس آية

الصحيح الثابت، ومما وّفقين هللا عّز وجل لنظمه هذه األبيات اتباعا ملنهج املقّدمة إذ واجب عليهم أن يعلموا 

 أيضا:

 وعددح اآلي الذي فيه اخُتلحْف     لحم ن أمال ُسو را هبا ُعرفْ 

 لليل يف الضحى له الكرامهطه وجنٌم سال والقيامه      وا

 يف عبس  األعلى وللتقليل هاْت   يف علق والشمس مث النازعاتْ 

 غري اليت اتصلت هبا ) ها (      إال ذوات الرا كما ذكراها

 فاختلفت مصاحف األمصار    يف الّنقل عن أئمة أخيار

 فاملديّن أوٌل والثاين         واجلزريَّ اتّبحع ْن ال الداين
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 ومذهب املكّي     شاٍم وكوٍف مذهب البصريّح  لورشنا..

دا  ومل يعدّْ كوفّينا ) مين هدى (    و ) زهرة احلياة ( يف طه اقصح

 وُعّد ) أوحينا إىل موسى ( بشاْم  يف النجم زد ) عن من توىّل ( ذي متامْ 

 وعّد مكٍّ مدين  أّوُل        يف طه ) وإله موسى ( فانقلوا

 احلياة الدنيا (   يف النجم مل ي  ْعُدْد فُخذ اي حيىيوالشامح يف ) إال 

 يف النازعات عّد كوٍف بصري  شاٍم ) فأما من طغى ( فلتْدري

 عدُّوا ) الذي ينهى ( سوى الشاميّح   يف علٍق فاعرفه اي ذكحيُّ 

 وْلُيعلم أن املختلف فيه يف هذا الباب يف السور اإلحدى عشر املذكورة مثاين آايت وهي: الشرح:

/ ) مين هدى ( و) زهرة احلياة الدنيا ( كالمها يف سورة طه عّدمها املدنيان واملّكي والبصري والشامي ومل 1

 ي  ُعّدمها الكويف. 

 ( يف سورة النجم عّدمها الشامّي وحده./ ) ولقد أوحينا إىل موسى ( يف سورة طه و) عن من توىل 5

 / ) وإله موسى ( يف سورة طه عّدها املدين األول واملكّي.6

 / ) ومل يُرد إال احلياة الدنيا ( يف سورة النجم عّدها املدنيان واملّكي والبصري والكويف ومل ي  ُعّدها الشامي.4

 ّي والكويّف ومل يُعّدها املدنيان واملكّي./ ) فأما من طغى ( يف سورة النازعات عّدها البصري والشام2
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 / ) أرأيت الذي ينهى ( يف سورة العلق عّدها كلهم إال الشامي.3

وعليه تلزم اإلمالة وجها واحدا يف ) مين هدى ( و) زهرة احلياة الدنيا ( يف سورة طه، ويف ) ومل يُرد إال احلياة 

سورة العلق، ويلزم الفتح من غري خالف حالة قصر  الدنيا ( يف سورة النجم، و) أرأيت الذي ينهى ( يف

يف ) ولقد أوحينا إىل موسى ( يف سورة طه و) عن من توىل ( يف  –ملن فتح ذوات الياء  –البدل أو طوله 

ملن  –سورة النجم، ويف ) فأما من طغى ( يف سورة النازعات، والفتح وجها واحدا حالة قصر البدل أو طوله 

 ) وإله موسى ( يف سورة طه على ما ذهب إليه ابن اجلزري، واإلمالة وجها واحدا على يف –فتح ذوات الياء 

 51مذهب الداين.

هذا إذا أخذان بعني االعتبار مذهب من اختاروا العّد املدين األول لرواية ورش، قال صاحب النجوم الطوالع: 

الة يف اإلحدى عشر سورة إال يف ) ) وال خالف بني املدين األول واألخري فيما ذكرانه من الفواصل املم

 51موسى فنسي ( بطه، عّده املدين األول من الفواصل دون األخري (.

أما رؤوس اآلية املرتبطة ابهلاء اليت وقعت يف هذه السور اإلحدى عشر ) ال أتخذ حكم رؤوس اآلي اليت مل 

غري رؤوس  ها من األلفات اليت هيتقرتن هبذا الضمري وهي اليت يقّللها ورش قوال واحدا، بل أتخذ حكم سوا

 55آي، ولورش فيها الفتح والتقليل (.

                                                            

 .42مسري زبوجي، مرجع سبق ذكره، ص   51
 .15، ص 5114ان، سيدي إبراهيم املارغيين، النجوم الطوالع على الدرر اللوامع، دار الفكر، لبن  51
 .141، ص 1181، 5عبد الفتاح القاضي، الوايف يف شرح الشاطبية، مكتبة الدار، السعودية، الطبعة   55
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وقد أّلف الدكتور  بشري دعبس يف هذه املسألة حبثا مسّاه: ) الفواصل وصلتها ابلقراءات القرآنية وعلومها (، 

 وذكر ما جيب األخذ به للقراء، وما يهمنا يف حبثنا هذا رواية ورش فقط مع العّد املدين األخري.

 وخالصة ما جاء يف حبثه مما له عالقة ببحثنا هذا أن: 

علم اآلي له عالقة ابلفتح واإلمالة يف رؤوس اآلي اإلحدى عشر املذكورة، وأنّه جيب اتباع العّد املدين  -

 األخري يف رواية ورش.

آية من السور  سأن لآلية أثرا يف ترقيق الالم وتغليظها لألزرق، فإذا وقعت الالم حرفا مماال يف غري رأ -

اإلحدى عشر مثل ) تصلى ( الغاشية أو ) سيصلى ( املسد، فإن فيها الوجهني الفتح واإلمالة وعلى وجه 

الفتح تغّلظ الالم وعلى وجه اإلمالة ترّقق، أما إذا وقعت رأس آية وهي يف ثالث مواضع: ) فال صدق وال 

 اذا صلى ( العلق، فجمهور من قرأ لورش من طريقصلى ( القيامة، ) وذكر اسم ربه فصلى ( األعلى، ) عبدا 

 األزرق مييلوهنا قوال واحدا وهذا يعين أن الالم ترّقق أيضا قوال واحدا، وذكر بعضهم اخلالف وهو صحيح.

فالذي ال ينتبه إىل رؤوس اآلي قد خيلط القراءة فيغّلظ ما جيب ترقيقه وهذا خطأ، وهذا دليل آخر على 

 ين األخري لورش دون غريه يف كتابة املصاحف ويف تالوة القرآن الكرمي.وجوب اتباع العدد املد

 املبحث الثاين: مذهب أيب عون يف ميم اجلمع  والرّد على اهتام روايته ابلشذوذ. 

تظهر أمهية علم العدد أيضا من خالل النموذج الذي سندرسه يف هذا املبحث، حيث أن أاب عون الواسطي 

سّكن ميم اجلمع يف مجيع القرآن الكرمي إال يف حاالت ثالث منها أن يكون بعدها عن احللواين عن قالون ي

 رأس آية حنو ) رزقناهم ينفقون ( سورة البقرة.
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 املطلب األول: الطرق العشر النافعية وصحة القراءة هبا.

فت انتباهي يف ل ) الفواصل وصلتها ابلقراءات القرآنية وعلومها ( وأان أطّلع على البحث الذي ذكرته بعنوان:

موضوع: الفاصلة وعالقتها مبيم اجلمع قول الباحث: ) وهناك بعض الرواايت الشاذة اختصت صلة امليم فيها 

برؤوس اآلي، كما هو احلال يف رواية احللواين من طريق أيب عون، وقد ورد عنه أنه يصل امليم بواو إذا وقعت 

لبقرة، فإن حال بينها واو العطف وكانت الفاصلة امسا حنو ) قبل رأس اآلية حنو: ) ومما رزقناهم ينفقون ( ا

مجعناكم واألولني ( املرسالت، أو ) من ( حنو: ) إين معكم من املنظرين ( األعراف، أو ) يف ( حنو: ) 

لندخلنهم يف الصاحلني ( العنكبوت، أو ) ال ( حنو قوله تعاىل: ) وهم ال يسئمون ( فصلت فإنه يسّكنها 

.)56  

املسألة اليت أوردها الباحث فهي مسألة صحيحة ال شاذة أوردها الداين يف كتابه التعريف  يف اختالف أما 

الرواة عن انفع قال: ) وقرأت يف رواية أيب عون عن احللواين عن قالون بضم امليم عند اهلمزة وعند امليم وعند 

 آخر الفواصل إذا مل حيل بينها وبينهن حائل.

  54ذه الثالثة املواضع (. وسّكنها فيما عدا ه

 وهي اليت ذكرها العالمة ابن غازي املكناسي يف أرجوزته يف طرق انفع العشرة:

 وأليب عوٍن لغري املثل    ومهز قطع وحمّل فصل                               

                                                            

 .615بشري دعبس، مرجع سبق ذكره، ص   56
 .42، ص 1112احلافظ الداين، كتاب التعريف يف اختالف الرواة عن انفع، مطبعة وراقة الفضيلة، الرابط، املغرب،انظر:   54

http://www.alukah.net/


 

18 www.alukah.net 

 للمدين األخري ال ما ُفصال   من الفواصل حبريف يف وال                          

مع األخذ ابختياره فيها، وهي  52وهي اليت ذكرها صاحب كتاب أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف 

م ( يف كتابه التبصرة يف قراءة العشرة  فقال:  1818اليت ذكرها العالمة البوجليلي اجلزائري ) تويف سنة 

 يف ثالثة مواضع: –أي ميم اجلمع  –والواسطّي يضّمها 

 حنو ) عليهم من اانفسهم (.عند ميم املثل   -

 ورأس آية  حنو ) وهم يعلمون (. -

 53ومهز قاطع حنو ) عليهم ءانذرهتم. -

وهي مذكورة يف الكتب اليت اعتىن أصحاهبا بطرق انفع العشرة من كتاب التعريف، وكان ينبغي على الباحث 

 قرؤون هبا.هبا إال أن املغاربة ي أن يبحث يف ذلك قبل أن يصدر احلكم ابلشذوذ، فإن املشارقة وإن مل يقرؤوا

وقد أّلف املقرئ أبو عبد هللا حممد بن يوسف التملي السوسي املراكشي رسالة خاصة مساها ) رسالة يف 

 55فواصل اآلي املوالية مليم اجلمع اليت يصلها الواسطي من طريق احللواين على مذهب املدين األخري (.

                                                            

 .51، ص 5114، 1حممد ابن غازي اجلزويل، أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة   52
 .118، ص 5116، 1حممد بن أيب القاسم البوجليلي، التبصرة يف قراءة العشرة، دار ابن حزم، لبنان، الطبعة   53
أمري بن أمحد انقرية، حتقيق رسالة يف فواصل اآلي املوالية مليم اجلمع اليت يصلها الواسطي من طريق احللواين على مذهب   55

املدين األخري لإلمام املقرئ حممد بن يوسف املراكشي، جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، خمرب الشريعة، جامعة 
 .5151، السداسي األول 1، العدد 16د بن يوسف بن خدة، اجملل 1اجلزائر 
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املذهب املدين األخري ( وهذا يدل على ما بيّ ّناه سابقا أنت القراءة والحظوا كيف أهنم اتفقوا على زايدة ) 

 سنة مّتبعة وأن عدد اآلي توقيفي.

 املطلب الثاين: رّد العلماء املغاربة واملشارقة على من وصف الطرق النافعية ابلشذوذ.

ثه: العشر  وعليلي يف حب أما القول أبهنا شاذة فقد رّده من أهل العلم يف هذا الزمان من اجلزائر املقرئ حسن

النافعية يف اجلزائر: رجاالهتا، أسانيدها ومصادرها، وهو الذي اعتىن بتحقيق كتاب التبصرة للبوجليلي، ومن 

أهل املغرب األقصى الشيخان اجلليالن حممد الشريف السحايب وعبد اهلادي محيتو، ورده على فتوى جلنة 

طرق معروف ومشهور، وقد أّلف أخريا كتااب مساه ) كشف مراجعة املصاحف ابملدينة حول شذوذ هذه ال

 القناع عن تواتر الطرق العشر النافعية يف املغرب، ورّد ما ُرميت به من شذوذ أو انقطاع (.

ورّد كذلك املقرئ علي بن سعد الغامدي على الفتوى برّد مساه: اجلمل النوافع يف الّذّب عن عشر اإلمام  

 انفع.

ب هداية اللطيف إىل طرق انفع العشرة من كتاب التعريف على كثري من األسئلة اليت وقد أجاب صاحب كتا

 قد ختطر ببال القراء ورّد على كثري من الشبهات اليت حامت وال تزال حتوم حول طرق انفع العشرة.

ملقرئ ا واحلمد هلل أن أسانيد الطرق العشر ال تزال متواترة ببالد املغرب اإلسالمي، ولكن لألسف كما قال

عدانن العرضي يف أحد امللتقيات العلمية حول القراءات القرآنية منشور على اإلنرتنت: ) فإن التواصل بني 

املشرق واملغرب رغم ثورة املعلومات ال يرقى إىل املستوى املطلوب وخاصة فيما يتعلق ابلقرآن والقراءات 

 وأسانيدها (.
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رية العمل على إثبات صحة هذه الطرق العشر النافعية من وقد حاول املغاربة جاهدين يف السنوات األخ

 خالل امللتقيات العلمية مع املشارقة وتبادل الزايرات العلمية.

 لكن حيحةص قراءات أبهنا النافعية العشر وصفوا هم لو املشارقة من العلماء بعض على لنعيب كّنا  وما

 وصفوها هنمأ عليهم نعيب لكننا ،- الصحيحة تالقراءا من كثري  كحال  – هبا نقرأ فال أسانيدها انقطعت

 قال: حيث رّده يف 58 الغامدي املقرئ بّينه ما وهو  ابلشذوذ،

 وهي – ذوذهاش اللجنة ترى اليت األوجه وهذه قلُت: التعريف، كتاب  يف شاّذة أوجه بوجود اللجنة صّرحت

 يف واملغرب شرقامل من القراءة أئمة كبار  واعتمدها ابلقبول، األمة تلّقتها قد – اآلن املشارقة يعرفها ال اليت

 قد طريق وأ رواية تشذيذ وإن قبوهلا، على األمصار مجيع يف األداء أهل إمجاع الداين نقل بل مصنفاهتم،

 – اعامس أو قراءة – سندها انقطاع من يلزم ال فإنه عظيمة، زّلة – إسنادمها انقطع وإن – قبوهلما استقر

 قرآان. كانت  أن بعد القرآنية عنها يرفع ال سندها انقطاع ألن وذلك تشذيذها،

 إىل جيل بعد الجي انفع عشر املغاربة تلّقى إذ ؟ دهاسن ينقطع مل اليت ابلقراءة فكيف كذلك،  ذلك كان  وإن

 فإن إنكارها، اهب القراءة عدم من يلزم وال ينكرها، أن له حيلّ  ال ولكن هبا، يقرأ فال يتلّقها مل فمن هذا زماننا

 شيخ الوق (، قوم دون قوم عند اخلرب يتواتر وقد ) السخاوي: قال قوم، دون قوم عند تتواتر قد القراءة

 يعلم، مل ما إىل هعلم عما يعدل أن له فليس غريه يعلم ومل نوعا علم من وأما ) هذا: حنو يف تيمية ابن سالماإل

                                                            

 .11:23التوقيت:  11/11/5116الرّد منقول على موقع ملتقى أهل التفسري بتاريخ   58
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 قراءة نكرأ من على رّدا الذهيب وقال ( خيالفه أن وال ذلك من يعلمه مل ما علم من على ينكر أن له وليس

 .( عاداه شيئا جهل ومن وها،فأنكر  عرفوها وال أيلفوها مل متأخرون طائفة نشأ حىت ) يعقوب:

 األمة، كل  إىل يصل نأ التواتر شرط من وليس متواترة، كثري  خبلق اتصلت قلنا: متواترة، بنا تتصل مل قالوا:

 وال لم،تع ال كنت  إن العلم أهل وس ل تعلم للجاهل: يقال وإمنا علمه، من على حجة علما جهل من وليس

 تعلم. ما اجهل للعامل: يقال

 وقت رأيت ،التأليف هذا من فرغت ليلة آخر إنين ) (: املقرئني منجد ) كتابه  خامتة يف اجلزري ابن وقال

 فُأهلمت تواتر،م غري عداها ما وأنّ  العشر، تواتر يف شخص مع أتكلم كأين  واليقظان النائم بني وأان الصبح

 على أطّلع ملو  قوم، دون قوم عند يكون قد التواتر فإن متواتر، غري العشر عدا ما أبنّ  أقطع ال أين النوم يف

 وأهلمت خربهم، اإلين يصل مل إذ متواترة، عندهم تكون أن فُيحتمل وغريه، املشرق وأقصى واخلطا اهلند بالد

 (. عجيب وهذا الكتاب، هذا يف ذلك ُأحلق أينّ 

فع هي قراءة ان وقد ذكر الدكتور خليل قاضي قريبا من ذلك يف حبثه حول طرق انفع العشرة فقال: ) وقراءة

هذا القطر اجلزائري واملغرب اإلسالمي عموما، أتصلت يف ربوعه حىت غدت جزءا من مكوانته العلمية 

واحلضارية، والطرق العشر له كانت منذ عهد احلافظ أيب عمرو الداين، أي من القرن الرابع اهلجري يقرأ هبا 

يثياهتا زال الكثري حىت من املتخصصني جيهلون حإىل اآلن، وهي مرحلة طويلة عريقة تتجاوز األلف سنة، وال

.)51 

                                                            

خليل قاضي، الطرق العشر لنافع واعتناء املغاربة هبا، جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، خمرب الشريعة، جامعة   51
 .581، ص 1د بن يوسف بن خدة، العد 1اجلزائر 
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فهذا مما كان البُّد يل من التطّرق إليه، فإّن الّذب عن القراءات واجب، وهذا ليس قدحا وال إنقاصا من قيمة 

الباحث، فإنّه كغريه من املشارقة جيهل طرق انفع العشرة، ولكن ليته حبث يف املسألة خرٌي له من تقليد من 

 يف وضع القراءات النافعية يف خانة الشذوذ بال حبث وال متحيص.سبقوه 

 املطلب الثالث: مناذج من رؤوس اآلي املوالية مليم اجلمع.

أوال ينبغي أن تقع ميم اجلمع قبل الكلمة اليت هي رأس آية، أو الفاصلة كما ذكرها ابن غازي، وينبغي أن 

: ) لكنه -ه وغري  -نعلم أن الفاصلة هنا هي رأس اآلية ال كما قال العالمة اخلباز يف شرح تفصيل العقد  

، وكذلك رأس اآلية هنا 61أو غريها (  أطلق الفاصلة هنا على رأس آية، والفواصل أعّم من أن تكون رأس آية

 عام يف كل القرآن ال يف رؤوس آي السور اإلحدى عشر املشهورة.

كذلك  البد أن نعلم أن رؤوس اآلي املوالية مليم اجلمع ينبغي أن ال حيول بينهما حائل، واحلائل ) ما كان 

على حرفني فأكثر حنو " أم مل تنذرهم ال يومنون ".. وأما إذا كان حرفا واحدا فال مينع حنو " على نصرهم 

 لقدير " (. 

مّتبعة أيضا، ومذهب أيب عون من األدلة الواضحة على ما وقد قلنا أن القراءة سنة متبعة وأن عدد اآلي سنة 

ذكران، فمن ال يعرف رؤوس اآلي يف العدد املدين األخري سيرتك الضم يف ميم اجلمع، ومن ترك الضّم فقد 

 حلن يف القراءة وترك حكما من أحكامها.

                                                            

اخلباز، بذل العلم والود يف شرح تفصيل العقد، حتقيق عيسى الفارسي، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة   61
 .151، ص 5113، 1املغربية، الطبعة 
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 وهذه بعض اآلايت اليت تنطبق عليها شروط مذهب أيب عون:

 .5ون ( البقرة ) ومما رزقناهُم ينفق

  6) وابالخرة هُم يوقنون ( البقرة 

  532) لعلكُم تتفكرون ( البقرة 

 وهذه اآلايت متفق على عّدها بني علماء العدد، وهناك آايت اختلف علماء العدد يف عّدها مثل:

كون غري عّدها املدين األخري والشامي والكويف " فت 515) لعلكم تتفكرون * يف الدنيا واآلخرة ( البقرة 

 61معدودة للمدين األول واملكي والبصري ".

 .فإنه لن جيدها ها هنا رأس آية فيقرأها ابلسكونفمن قرأ مبصحف ُضبطت آايته ابلعدد املدين األول 

وعّد املدين األخري أيضا ) أفال يرون أاّل يرجع إليهُم قوال ( سورة طه ومل يعّدها الكويف، فمن قرأ مبصحف 

 .ابلعّد الكويف أسقطها وترك صلة امليمقراءة انفع 

وعّد الكويف ) ما منعك إذ رأيتهم ضلوا * أال تتبعن ( سورة طه ومل يعّدها املدين األخري، فمن قرأ مبصاحف 

قراءة انفع املتوفرة اليوم ابلعّد الكويف فسيجدها رأس آية، وسيصل امليم خطأ، ومل يُ ْرو ذلك عن أيب عون 

 .عن قالونالواسطي عن احللواين 

                                                            

رة، السعودية، املنو عبد الفتاح القاضي، نفائس البيان يف شرح الفرائد احلسان يف عد آي القرآن، مكتبة الدار، املدينة   61
 .61، ص 1184
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وقد علمنا أن أاب عون يستثين من الضم امليم اليت حالت بينها وبني رأس اآلية حائل وهو ما كان من حرفني 

فأكثر حنو ) وال هم منا ُيصحبون ( األنبياء أما إذا كان احلائل حرفا واحدا فيضّمها حنو ) إيّن آمنت بربكُم 

 .فامسعون ( سورة يس
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 :خامتة

س العّد موقوف ولي :الشريف السحايب املغريب حفظه هللا يف شرحه لتفصيل عقد الدرر ذكر الشيخ حممد بن

  .مثل اختالف القراءات فيهواخلالف الذي حصل ن الصحابة والعلماء، منّزل مع القرآن، اجتهادا م

 .ة اليت يكتب هبا املصحفيعلى كّل من كتب مصحفا أن يتقّيد ابلروا :وأضاف

على املصاحف القرآنية اليوم، والذي ينبغي أن يُعمل به أن تكون لكل قراءة عدُّها وقد غلب العّد الكويف 

بناء على ما ذكرانه من أّن القراءة سنة متبعة حروفا ورمسا وضبطا لآلي، فإن يف املصحف الكويف لقراءة 

لشيخ عبد ا ويف ذلك حكمة ذكرها ،ين ) سارعوا ( فينبغي عدم اخللط) وسارعوا ( ويف املصحف املد  عاصم

 اختالف وجائز أن يكون الوجه يف»  :يف كتابه املقدمات األساسية يف علوم القرآن هللا بن يوسف اجلديع

الرسم هلذه احلروف هو أنه حني كتبت أصوهلا مجيعا إبشراف أمري املؤمنني عثمان بن عفان من قبل أمناء 

الوحي زيد بن اثبت وإخوانه رأوا إمكان تضمني تلك املصاحف بعض احلروف املسموعة عن رسول هللا صلى 

كبعض   فوظة على األمةلتبقى حممجيعا يف مصحف واحد، فُفرّحقت فيها  هللا عليه وسلم مما تعّذر عليهم رمسها

ختالف اف  آلخر  هو كفاختالف الرسم من مصح ،«صور اختالف األحرف السبعة اليت نزل عليها القرآن 

األمة   ىظة علو لتبقى حمف حسب الرواايت املتعددة من مذهب آلخر، فُفّرقت األعداد يف املصاحف عّد اآلي

 .الف األحرف السبعة اليت نزل عليها القرآنكبعض اخت

ا معّينا لآلي، ولوال أمهية هذا العلم ما كانت هناك  قارئوهكذا كان اختيار أئمة األداء، فإهنم نسبوا لكل  عدًّ

 .فائدة يف ذكر إمالة رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشر وال فيما ذكرانه مثال يف مذهب أيب عون
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  :نتائج البحث

 :هذا البحث نصل إىل النتائج التاليةيف ختام 

أن  مركمإن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم أي :رورة التقّيد ابلقاعدة األساسية اليت جاءت يف احلديثض -

كتابة املصاحف البد   :تُبىن القاعدة األساسية الثانية وللرتابط الشديد بني القراءة والرسمتقرؤوا كما ُعّلمتموه، 

 .ة يف احلرف والرسم واآلي معاأن تراعي الرواي

ابن اجلزري  قّررعلم العدد فيما له عالقة بصّحة القراءة، كما  - على األقل -أن يعرف  القارئالبد على  -

املوصول وجوب تعّلم خمارج وصفات احلروف واملقطوع و  القرآن أن يعلمه ( قارئيف كتابه ) املقدمة يف ما على 

لف فيها من ع اآلايت املختمن طريق األزرق عليه أن يعلم موضالقرآن برواية ورش  فقارئ، والوقف واالبتداء

السور اإلحدى عشر ابلعّد املدين األخري، بل عليه أن يعرف مواضع اآلايت كلها يف هذه السور اإلحدى 

 .عشر حىت مييلها كما تعّلم والقراءة سّنة متبعة

  :توصيات البحث

املكّلفني بطباعة املصحف الشريف برواية ورش عن انفع أن يتقيدوا ابلعّد املدين هذا البحث رسالة إىل  -

 .األخري بدل العّد الكويف

اآلي  لنا رأي الفقه يف حكم القراءة يف مصحف ال يتناسب فيه عدّ  ليبّينواهذا البحث رسالة إىل الفقهاء  -

ىل األمصار، عنه ملا نسخ املصاحف وبعث هبا إ فإّن اخلليفة عثمان بن عّفان رضي هللا مع الرواية املكتوبة،

 .أمر مبا سواها من املصاحف أو الصحف أن حُترق

http://www.alukah.net/


 

27 www.alukah.net 

  

http://www.alukah.net/

