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 د. املهدي حممد احلرازي

 جامعة أم القرى –أستاذ أصول الفقه املساعد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أكرمنا باإلسالم، ووفقنا للصالة والصيام، ومنَّ علينا 

اإلنسانية، بنعمة التمام، فصرنا خري امة أخرجت للناس، والصالة على رسول 

 :أما بعداهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، ومعلم البشرية، حممد بن عبد 

فإن القرآن الكريم هو كتاب اهلل تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 

وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد، وهو دستور هذه األمة، ومنهاجها األعظم، 

ول الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو ومصدر عزتها، وأساس جناتها، وصدق فيه ق

 هذا إن استطعتم، ما مأدبته من فاقبلوا اهلل مأدبة القرآن هذا إن»: الصادق املصدوق

 تبعه، ملن وجناة به، متسك ملن عصمة النافع والشفاء املبني، والنور اهلل، حبل القرآن

 الرد، كثرة من خيلق وال عجائبه، تنقضي وال فيقوم، يعوج وال فيستعتب، يزيغ ال

 امل أقول ال إني أما حسنات، عشر حرف كل تالوته على يأجركم اهلل فإن اتلوه

 .(1)«وميم والم ألف ولكن حرف،

ولقد حرص أعداء اإلسالم على البحث عن مصادر قوة هذه األمة املسلمة، 

ومعرفة مصادر عزتها، ثم انطلقت تضع اخلطط واالسرتاتيجيات للنيل من تلك 

تهوين من شأنها، وكان للقرآن الكريم احلظ األوفر من تلك اخلطط املصادر، وال

 واملؤامرات.

                                                 
(1 )

، كتاب فضائل القرآن، باب أخبار (4/114) الصحيحني على املستدركأخرجه احلاكم يف 

 هذا»، وقال احلاكم: -رضي اهلل عنه –يف فضائل القرآن مجلة، عن عبد اهلل بن مسعود 

 (.4111، حديث رقم )«عمر بن بصاحل خيرجاه ومل اإلسناد، صحيح حديث

كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، عن (، 1/4102وأخرجه الدارمي يف سننه )

حمقق  –(، وضعَّفه الداراني 5530، حديث رقم ) – رضي اهلل عنه –عبد اهلل بن مسعود 

 بضعف إبراهيم اهلجري.  – الكتاب
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وقد تنوعت خطط األعداء يف النيل من القرآن الكريم، تارة باإلهلاء عنه، 

وتارة بإثارة الشبهات حوله، وتارة بالنيل من محلته ونقلته، وتارة بالقضاء على 

 ، وبناء اجليل من خالله. مشروعات من يريدون إعادته إىل صدارة احلياة

وتأتي إثارة الشبهات حوله يف صدارة خطط األعداء، ولعل قضية التواتر يف 

نقله من أهم ما يثار؛ طعنا يف ثبوته، وتقليال من طريقة تلقيه، وصوال إىل 

 التشكيك فيه، وفيما يدل عليه.

 )التواتر يف القرآن الكريم حقيقتهمن أجل ما سبق أحببت الكتابة عن: 

 ؛ حبثا عن القول الفصل يف هذه املسألة، وسعيا لنصرة كتاب اهلل تعاىل.وضرورته(

سائال املوىل جل وعال أن يوفقين ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعلين ممن 

 استخلفهم لنصرة دينه، وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم.

 وال يفوتين هنا التنبيه إىل أمور: 

لكتابة؛ لظروف تتعلق بالنشر، وإال فاملوضوع يف أنين اعتمدت االختصار يف ا األول:

 حاجة إىل بسط أكرب، وتوضيح أكثر، فاملسألة من األهمية مبكان.

أنين مل أثقل اهلوامش ببيانات املرجع العلمي يف أول موضٍع يرد، األمر الثاني: 

اكتفاًء بقائمة املراجع يف آخر البحث، وهو منهج علمي صحيح، ذلك أن علماء 

ينبهون إىل أن الباحث خمري بني أمرين، إما أن يذكر البيانات يف أول  املناهج

موضع يرد، وليس يف حاجة إىل قائمة مراجع، أو يكتفي بقائمة املراجع، وليس يف 

حاجة إىل إثقال اهلوامش ببيانات املرجع، وقد مجع الباحثون العرب بني املنهجني، 

ولكلٍّ وجهٌة هو )االختصار  وهو ال شك حسٌن، لكنه يتعارض مع ما رمته من

 .(1)(موليها

أنين اكتفيت من خدمة املوضوع بعزو اآليات، وختريج األحاديث، األمر الثالث: 

ومل أترجم للعلماء الواردة أمساؤهم قي البحث؛ رغبة يف االختصار، واكتفاء 

 باالشتهار.

                                                 
(1 )

 .البقرة، جزء من اآلية:  سورة
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نت معظم أنين رمبا رجعت لطبعتني خمتلفتني لكتاب واحد، وقد بي األمر الرابع:

 ذلك يف قائمة املراجع. 

 خطة البحث:
 اقتضى املوضوع تقسيمه إىل مقدمة، ومبحثني، وخامتة:

تكلمت فيها عن مكانة القرآن الكريم، وحماولة أعداء اإلسالم إثارة املقدمة: 

 الشبه حوله، كما ضمنتها خطة البحث.

 التعريف بالقرآن الكريم والتواتر، وفيه مطلبان: :املبحث األول

 املطلب األول: التعريف بالقرآن الكريم.

 املطلب الثاني: التعريف بالتواتر.

املتواتر من القرآن الكريم، واشرتاط التواتر يف قرآنيته، وفيه املبحث الثاني: 

 مطلبان:

 املطلب األول: املتواتر من القرآن الكريم.

 آن الكريم.املطلب الثاني: خالف العلماء يف اشرتاط التواتر يف قرآنية القر

 أهم ما توصلت إليه يف هذا البحث. اخلامتة:

 واكتفيت بقائمة املراجع، وفهرس املوضوعات. الفهارس:

أمتنى أن أكون قد ُوفقت يف خدمة هذا املوضوع مبا جيليه، ويكشف عن 

أسراره، ويدفع ما يثار عن القرآن من أقوال قد يستخدمها بعضهم للطعن يف منهج 

دايتها، سائال املوىل جل وعال أن يوفقين إىل ما حيبه هذه األمة، ومصدر ه

ويرضاه، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب 

 العاملني.
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 املبحث األول
 يف تعريف القرآن الكريم والتواتر

لعل من نافلة القول التقرير بأن الكالم يف هذا املبحث يستدعي الرتكيز 

همني، هما: التواتر، والقرآن، وملا كان األهم منهما هو القرآن، على أمرين م

والتواتر ركن فيه أو شرط له اقتضى األمر تقديم القرآن على التواتر، تقديم 

 شرف ورتبة، وتقديم أصالة. 

وملا كان احلكم على الشيء فرع عن تصوره كان ال بد من تصور معنيي 

ومن حيث االصطالح، وسبيل التصورات هو القرآن الكريم والتواتر من حيث اللغة 

التعريفات، فهي املنتجة لذلك التصور، وهي اليت نستطيع من خالهلا حتصيله، من 

 هنا انقسم هذا املبحث إىل مطلبني: 

 املطلب األول: تعريف القرآن الكريم لغة واصطالحا.

 املطلب الثاني: تعريف التواتر لغة واصطالحا.
 

 لقرآن الكريم لغة واصطالحا:املطلب األول: تعريف ا
 تعريف القرآن لغة:

يطلق القرآن على الكتاب، والكتاب لغة: اسم لكل كتابة ومكتوب، وهو 

اسم للقرآن غلب عليه من بني الكتب يف عرف أهل الشرع، كما غلب على كتاب 

فهو علم بالغلبة للمجموع الشخصي املؤلف ، (1)سيبويه يف عرف أهل اللغة العربية

إال أنه ال خيفى أنه ال حبث لألصولي عنه من  ،ة الفاحتة إىل سورة الناسمن سور

بل  ،فراد آياتهأوذلك  ،هذه اجلهة بل حبثه عنه من حيث إنه دليل على احلكم

املفهوم الكلي الصادق  :فاملراد منه عند األصولي ،مجله الصادق عليها بعض آية

 . (2)على اجملموع وعلى أي بعض منه

                                                 

ابون احلاجوب    (، وشورح العضود علوى خمتصور    4/414( انظر: املستصفى من علم أصوول الفقوه )  1)

(، 4/445(، وشرح جالل الدين احمللي على مجع اجلوامع وحاشية البنواني ) 4/40األصولي )

 (.4/03(، وإرشاد الفحول )4/154وهداية العقول، البن القاسم )

 (.35( انظر: إجابة السائل شرح بغية اآلمل )ص 2)
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 اجملموع على العام العرف يف غلب القراءة، مبعنى مصدر: للغةا يف والقرآن

 من أشهر املعنى هذا يف وهو العباد، بألسنة املقروء سبحانه، اهلل كالم من املعني

 اللغة، باعتبار الكتاب تعريف فهذا له، تفسريا لِعُج ولذا وأظهر، الكتاب لفظ

 .(1)أشهر مبرادف يكون الذي اللفظي التعريف وهو

 : الكتاب غري القرآن.وقيل

حم. والكتاب املبني. إنا جعلناه )وهذا القول غري صحيح؛ وذلك لقوله تعاىل: 

، فقد مساه (2)(قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه يف أم الكتاب لدينا لعليٌّ حكيم

 ، فهو كتاٌب جعله اهلل قرآًنا.(3)القرآن كتابا وقرآنا

رآن؛ وهو املقروء، فأبرز صفة له أنه واملتأمل يرى أنه قد غلب عليه اسم الق

ومسي قرآنا: إما جلمعه سورا وآياٍت: من قوهلم: قرأت املاء يف احلوض: إذا املقروء، 

مجعته فيه، وَقَرَأِت الناقُة لبنها: إذا مجعته، وإما من اِلقَرى: ألنه مائدة اهلل اليت 

 .(4)يدعو إليها عباده

والووروح، واهلوودى،  والنووور،الووذكر، وللقورآن أمسوواء أخوورى، منهووا: الفرقوان، و  

والتنزيل، وقد وردت بها آيات قرآنية، لكون الواضوح منهوا أنهوا أقورب إىل الوصوفية       

 منها إىل االمسية.

 تعريف الكتاب اصطالًحا:

ُيَعد التعريف االصطالحي للقرآن الكوريم يف حبثوي هوذا هوو املودخل األهوم،       

 ما عرَّفوا القرآن:  وامللمح األعظم؛ ذلك أن األصوليني وغريهم عند

،  – رمحووه اهلل تعوواىل  –راعووى بعضووهم يف تعريفووه التووواتر، كاإلمووام الغزالووي      -

ليصووبح قيوودا موون قيوووده، وجووزءا موون أجزائووه، حبيووث ال يتصووور القوورآن بدونووه،  

                                                 

 (.4/03( انظر: إرشاد الفحول )1)

 . 1-4( سورة الزخرف: اآليات: 2)

-4/433(، وروضة الناظر شرح ُجنَّة الناظر )4/114( انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه )3)

 (.4/1(، وشرح الكوكب املنري )431

 (.4/54( انظر: شفاء غليل السائل )4)
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 كما سبقت اإلشارة إليه.  –والتصور مثرة التعريف 

، وتبعوه  (1)آلمودي ومنهم من عرَّف القورآن دون تضومني التوواتر يف التعريوف، كا     -

، وذلوك للقطوع بوأن العوادة تقضوي بوالتواتر        – رمحهما اهلل تعاىل –ابن احلاجب 

 . (2)يف تفاصيل مثله

ومنهم مون عورَّف القورآن دون تضومني التوواتر يف التعريوف، لكنوه جعلوه شورطا           -

وإن كوان ابون    – رمحهما اهلل تعاىل –، وابن األمري (3)فيه، كابن بهران اليمين

 توقف فيه إال أنه قد نظمه يف قوله: األمري قد

 وشووووورطه يف نقلوووووه التَّوووووواتر 
 

 (4)فموووووا أتوووووى بغوووووريه ال ُين ظووووور   
 

وعلى ذلك فإن املضمنني للتواتر يف التعريوف مل حيتواجوا إىل االسوتناد للعوادة،     

ومثلهم من نص على شرطية التوواتر، غوري أن الفورق بوني مون جعول التوواتر جوزءا مون          

يف النقول: أن األول جعلوه جوزءا يف املاهيوة، واآلخور جعلوه        التعريف ومن جعلوه شورطا  

 خارجا عنها.

وإذا كان األمر كما سبق فإنه حيسن ذكر منواذ  توضوح منواهج العلمواء يف     

 التعريف.

 تعريف القرآن مع ذكر قيد التواتر فيه:

عرفه اإلمام الغزالوي بقولوه: لالكتواب: موا نقول إلينوا بوني دفويت املصوحف علوى           

 .(5)بعة املشهورة نقال متواترالاألحرف الس

، موع  (7)، وصودر الشوريعة  (6)وقد تابعه على هوذا التعريوف ابون قداموة املقدسوي     

                                                 

 (.4/451( انظر: اإلحكام يف أصول األحكام )1)

 (.4/142( انظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن )2)

 (، خمطوط، مبكتبيت نسخة منه.4لكافل بنيل السول يف علم األصول )لوحة ( يف منت: ا3)

 (.33( راجع: نظم بغية اآلمل ملنت الكافل مع شرحه: إجابة السائل )ص 4)

 (.4/414( انظر: املستصفى من علم أصول الفقه )5)

 (.4/431( انظر: روضة الناظر وجنة املناظر )6)

 (.4/13ح وعليه التنقيح )( انظر: التنقيح مع شرحه: التوضي7)
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 لعلى األحرف السبعةل. حذف:

، ونقلوه ابون احلاجوب وضوعَّفه بلوزوم الودور       (1)وقد أورده اآلمدي واعورتض عليوه  

ملصوحف، وعلوى موا    ألن معرفة ما نقل إلينا نقال متواترا يتوقوف علوى وجوود ا   ؛ ل(2)فيه

نقول فيوه؛ ألن الووذي نقول إلينووا نقوال متوواترا، ال يتصووور كونوه منقوووال إال بعود وجووود        

ووجود املصحف ونقله فرع تصور القرآن؛ ألن وجوود املصوحف    ،املصحف وبعد النقل

 وإثباتها فرع على تصورها. ،فرع على إثبات السور واآليات فيه

صووحف ال  كوون إال بعوود تصوووره، وكووذا النقوول املضوواف إىل مووا بووني دفوويت امل 

ونقلووه، وهمووا   فيكووون معرفووة مووا نقوول إلينووا متووواترا موقوفووا علووى وجووود املصووحف     

موقوفان على تصور القرآن، فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا موقوفة على تصوور  

، وهذا هو (3)لألن املوقوف على املوقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء ؛القرآن

ي، وهووو باطوول؛ ألنووه يقتضووي كووون الشوويء الواحوود يف الوقووت الواحوود     الوودور السووبق

 متقدما متأخرا، وذلك حمال، واحملال باطل.

 وممن عرَّفه مراعيوا يف تعريفوه التوواتر القاضوي صوارم الودين إبوراهيم الووزير،        

حيووث قووال: لوالكتوواب: املنووزل علووى سوويدنا حمموود صوولى اهلل عليووه وسوولم بواسووطة       

 .(4)ورة منه أو بعدة آياته، متواترالجربيل، لإلعجاز بأقل س

 تعريف القرآن مع جعل التواتر شرطا يف نقله:

هنوواك موون العلموواء موون عوورف القوورآن الكووريم دون أن يضوومنه التووواتر، لكنووه  

جعله شورطا فيوه، وممون عرفوه بوذلك اإلموام ابون بهوران الويمين، فقود عرَّفوه بقولوه:             

صولى اهلل عليوه وسولم لإلعجواز بسوورة      لالكتاب هو: القرآن املنزل على نبينا حممود  

 منهل. 

ثم جعل التواتر شرطا يف نقله، وقود نظوم اإلموام ابون األموري الصونعاني ذلوك الشورط         

                                                 

 (. 4/451( انظر: اإلحكام يف أصول األحكام )1)

 (.4/40( انظر: خمتصر ابن احلاجب األصولي مع شرح العضد عليه )2)

 (.4/132( انظر: بيان املختصر )3)

 (.454( انظر: الفصول اللؤلؤية )ص 4)
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 بقوله:

 وشووووورطه يف نقلوووووه التَّوووووواتر 
 

 (1)فموووووا أتوووووى بغوووووريه ال ُين ظووووور    
 

وهكذا نرى الفورق بوني املوذهب األول واملوذهب الثواني، فاملوذهب األول جيعول        

ا من املاهية، وركًنا فيها؛ لتضمينه له يف صلب التعريف الوذي يعرفهوا،   التواتر جزًء

أما هذا املذهب فإنه ال جيعله كذلك، لكنه جيعله شرًطا يف نقله، حبيث ال يصح 

 بدونه، ضرورة توقف صحة املشروط على الشرط.

وال خيفى ما بني الركن والشرط من فروق، لعل أهمهوا: أن الوركن داخوٌل يف    

 والشرط خارٌ  عنها.املاهية، 

 تعريف القرآن مع عدم ذكر التواتر اكتفاء بالعادة:

وهناك علماء عرفوا القرآن الكوريم دون ذكور التوواتر فيوه، اكتفواء بالعوادة       

، ومن هؤالء العلماء اآلمدي، فقد عّرفه بقوله:  – كما سبق –القاضية بتواتر مثله 

الكتوواب: ، فقوود عرَّفووه بقولووه:  ، وتبعووه ابوون احلاجووب (2)الكتوواب هووو القوورآن املنووزل 

  .(3)القرآن، وهو الكالم املنزل لإلعجاز بسورة منه

وهناك علماء آخرون ساروا على النهج نفسه، لكن ما يلفت النظر أن بعضهم 

مل يذكر النقل وال التواتر فيه، لكن  كن استنباطه من ثنايا كالمه، و كن 

رتاط التواتر فيوه، وبالتوالي فمورده إىل    القول بأن النقل واضح يف كالمه وال أثر الش

العووادة، ومووون هوووؤالء العلمووواء: ابووون مطووري احلكموووي، حيوووث عووورَّف القووورآن بقولوووه:   

لكتابنا: الذي نقرؤه، املنزل على نبينا حممد صولى اهلل عليوه وسولم، وهوو الكوالم      

، املعوورب عنووه بووالقرآن، املكتوووب يف املصوواحف بأشووكال   (4)القووائم بووذات اهلل تعوواىل 

ابة وصور احلروف الدالة عليه، احملفوظ يف الصدور بألفاظه املتخيلة، املقوروء  الكت

 .(5)باأللسنة حبروفه امللفوظة املسموعة

                                                 

 (.33ص ( راجع: نظم بغية اآلمل ملنت الكافل مع شرحه: إجابة السائل )1)

 (.4/51( انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي )2)

 (.4/131( انظر: خمتصر ابن احلاجب مع شرحه: بيان املختصر )3)

 ( ذكر هذا القيد جيعل التعريف للكالم النفسي، وال نظر لألصوليني فيه.4)

 (.131-4/134( انظر: الدرة املوسومة يف شرح املنظومة )5)
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الويت اكتفيوت    –وهكذا نلحظ أنه على الرغم من الفروق بني املناهج الثالثوة  

إال أنها تشرتك يف أن اجلميع متفقون على ضرورة التواتر يف نقول القورآن    –بذكرها

لكووريم، ومووا سوويأتي موون عوودم اشوورتاط بعووض العلموواء للتووواتر إمنووا هووو فيمووا يتعلووق  ا

ببعض تفاصيل القراءات، وسيأتي بيانها، وما عدا ذلك مون األقووال باطول ال أسواس     

 له، وسيأتي إثبات ذلك.
 

 :املطلب الثاني: تعريف التواتر لغة واصطالحا
ء وبينهموا فجووات وفورتات، وعلوى     عبوارة عون التتوابع، وقيول: تتوابع الشوي       التواتر لغة:

ذلك فالتواتر لغة: هو جميء الواحد بعد الواحد بفرتة بينهما، يقال: جاءت اخليول تورتى: إذا   

جوواءت متقطعووة، وتووواتر جموويء القوووم، أي: جوواءوا واحوودا بعوود واحوود بفوورتة بينهمووا، قووال       

 جتووو  ومل بعوووض إثووور يف بعضوووه جووواء إذا :شووويء وكووول والقطوووا اإلبووول توووواترتاللحيووواني: 

 :ثور بن محيد وقال ة؛مصطفَّ

 مووووورًة َنتوووووواتر  إن سوووووبع، قرينوووووة
  

 نووووووووُبوُج سُؤر َأ تفَّوَصووووووو بنِرُضووووووو 
 

 ثوم  هنيهوة  يكوون  الشويء  املتوواتر : مورة  وقوال . واملتتابعة كاملتداركة املتواترة وليست

، والتوواتر موأخوذ   ومتتابعوة  متداركة هي وإمنا متواترة، فليست تتابعت فإذا اآلخر، جييء

ثم أرسلنا رسلنا تورتا قوله تعاىل:  من
 ، أي: رسووال بعود رسوول بفورتة بينهموا، فاألنبيواء      (1)

جميوومهم علووى غووري   :فكووذا التووواتر يف املخووربين املووراد بووه ، (2)بووني كوول نبوويني دهوور طويوول 

 .(4)، فالتواتر: تتابع الشيء فرادى(3)االتصال

 

                                                 

 .11جزء من اآلية:  ( سورة املؤمنون،1)

(، وخمتووار الصوحاح )بوواب الووواو،  354( انظور: القوواموس احملويط )بوواب الوراء، فصوول الوواو، ص    2)

(، 41/511(، وتووا  العووروس ) 3/413(، ولسووان العوورب ) 1/243(، وجمموول اللغووة ) 542ص

والفواصول   (، خمطووط، 11(، واجلواهر األنقوات شورح الورقوات )لوحوة     433والتعريفات )ص

 (.3/4043(، خمطوط، واإلبها  يف شرح املنها  )31آلمل )صشرح بغية ا

 (.1/441( انظر: احملصول يف علم أصول الفقه )3)

 (.444( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص4)
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 تعريف التواتر اصطالحا:

فوون التوواتر اصوطالًحا، والالفوت للنظور أنهوم       تعددت عبارات العلمواء وهوم يعر  

يتفقون علوى عودم حتديود عودد معوني، بول يوذكرون: عبوارات )مجوع، قووم، أقووام،            

مجاعة، عدد...(، وقد يقيدون بعضها بالكثري، وقد يذكرون العدالة مع الكثرة، 

والكالم عن العدد يكوون يف تفسوري األلفواظ السوابقة، أو يف املسوألة اخلاصوة بوه،        

ضهم عرَّفه مبا سبق مع ذكر ما يفيده من العلم، وبعضهم اكتفوى بتعريفوه مبوا    وبع

 يفيده من العلم فقط. 

فمننن النمنناذج النن  ذهكننر فيهننا األلفننا  السننابقة مننن فننه الننن  علننى مننا يفيننده مننن   

 العلم ما يلي:

بووأن أحالووت العووادة تواطووؤهم علووى  مجووع كووثري بووال حصوور،مووا روي عوون  :املتننواتر .4

عوه مونهم اتفاًقوا بوال قصوٍد، واتصوف بوذلك يف كول طبقاتوه إىل          الكذب، أو وقو

 ، قال ابن مطري احلكمي:(1)النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم

 ومووووووا ُرِوي  عوووووون مجعنووووووا املسووووووتكثر   
 

 (2)فيوجووووب العلووووم بصوووودق اخلوووورب  
 

كثنننرتهم عنننن   تنوووع تواطوووؤهم علوووى الكوووذب مووون حيوووث    مجوووع خووورب  :املتنننواتر .4

 .(3)حمسوس

ال يتصووور تواطووؤهم علووى الكووذب؛    قووومابووت علووى ألسوونة  هووو اخلوورب الث  املتننواتر: .5

 .(4)لكثرتهم أو لعدالتهم

                                                 

 (.4101-4/4111( انظر: الدرة املوسومة يف شرح املنظومة )1)

املوسومة ومعه اجلوهرة املرقومة  ( انظر: منظومة سلم الوصول إىل علم األصول مع شرها: الدرة2)

 (.4101-4/4111(، و)4/551)

(، وانظوور: مجووع اجلوامووع مووع شوورح احمللووي     1/454( انظوور: البحوور احملوويط يف أصووول الفقووه )    3)

 (.512(، والكليات )ص4/442وحاشية البناني )

 (.433( انظر: التعريفات )ص4)

 (.444وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص
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 .(1)تواطٌؤ على كذب لكثرته تنع معه  عددخرب  املتواتر: .1

 ومن النماذج ال  عرَّفت املتواتر مبا سبق مع ذكر ما يفيده من العلم ما يلي:

 .(2)مبلغوا يف الكثرة إىل حيث حصل العلم بقوهل أقوامخرب  املتواتر: .4

 .(3)يفيد بنفسه العلم بصدقهمجاعة خرب  املتواتر: .4

 .(4)كذا إىل منتهاه، يفيد العلم مجاعة عن مجاعة،ما رواه  املتواتر: .5

 ومن النماذج ال  اكتفت يف تعريفه مبا يفيده من العلم فقط ما يلي:

 .(5)ما يوجب العلم املتواتر: .4

ىل العودد، أو فيموا يتعلوق    وهكذا نرى اختالف عبارات فيما يتعلوق مبوا يشوري إ   

بتحصوويل العلووم، مطلقووا، أو بقيوود: بنفسووه، ولعوول املعنووى قريووب، مووع عموووم األول،      

وخصوووص الثوواني، وإذا كووان األموور كووذلك فقوود اختلووف العلموواء فيمووا حيصوول بووه     

التواتر، فاشرتط بعضهم عددا معينا، اختلفوا يف حتديده، واكتفوى الوبعض اآلخور    

مون اخلورب مون غوري التفوات إىل العودد، وعلوى ذلوك فوإن          مبجرد حصول العلم واليقني 

تتفورع عون الثواني منهموا      –العلماء قد اختلفوا يف هذه املسوالة علوى موذهبني رئيسوني     

 :  –أقوال متعددة

 
                                                 

 (.4/541(، وشرح الكوكب املنري )443خمتصر التحرير )ص ( انظر:1)

 (.4/433(، وإرشاد الفحول )1/441( انظر: احملصول يف أصول الفقه )2)

 (، خمطوط.4( الكافل بنيل السول )لوحة 3)

(، وإجابوووة السوووائل 31(، والفواصووول شووورح بغيوووة اآلمووول )ص 4/13وانظووور: شوووفاء غليووول السوووائل )

(، وخمتصوور ابون احلاجووب األصوولي مووع شورحه: حتفووة    403ص(، والفصوول اللؤلؤيوة )  21)ص

 (.4/541املسمول )

( انظوور: منجوود املقوورئني ومرشوود الطووالبني، تووأليف اإلمووام حمموود بوون حمموود اجلووزري، حتقيووق      4)

 (، الطبعة األوىل، دون ذكر دار أو بلد طبع.25الدكتور عبد احلي الفرماوي )ص 

(، وشورح العبوادي علوى شورح احمللوي      11نقوات )لوحوة   ( انظر: الورقوات موع شورحها: اجلوواهر األ    5)

 -احلوووودود واملواضووووعات-ومووووا بعوووودها(، واحلوووودود يف األصووووول  410علووووى الورقووووات )ص

 (.4/332(، وشرح اللمع )434(، واللمع )ص431)ص
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، إال أن (1)لويس يف التوواتر عودد حمصوور، وإمنوا ضوابطه حصوول العلوم         املذهب األول:

توودين واجلووزم، والتنووزه عوون الكووذب،  إفادتووه العلووم خيتلووف بوواختالف املخووربين يف ال 

وتباعد األقطار، وارتفاع تهم األغراض، واالطالع من املخِبرين على املخَبر به عادًة، 

وختتلف باختالف السامع، فكم من سامع حيصل له العلوم ربورب مجاعوة ال حيصول     

آلخوور بووذلك؛ الخووتالفهم يف تفوورس أخبووار الصوودق، وانتفائهووا، واإلدراك، والفطنووة،  

لف باختالف املخرب عنوه، كوأن يكوون خورًبا خفيأوا، أو غريًبوا، أو ظواهًرا، أو        وخيت

مبتذال، إذ ال خيفى على الوذكيِّ أن االخوتالف فيوه موجوب لالخوتالف ربورٍب أقول أو        

 .(2)أكثر

 وهذا املذهب جلمهور أهل العلم، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة، منها:

ري ربربه، وهذا ال خيتص بعدد، وإمنا يوجود ذلوك   أن التواتر ما وقع العلم الضرو .4

 يف مجاعة ال يصح منهم التواطؤ على الكذب، فوجب أن يكون االعتبار بذلك.

لووو كووان التووواتر يقتضووي عوودًدا حمصوووًرا القتضووى اعتبووار صووفتهم كمووا قلنووا يف    .4

الشووهادة، وملووا مل تعتوورب صووفات الوورواة ومل ختتلووف بوواختالف حوواهلم موون الكفوور     

 .(3)دل ذلك على أنه ال اعتبار فيه بعدد حمصور واإلسالم،

                                                 

( انظوور: كشووف األسوورار عوون أصووول فخوور اإلسووالم البووزدوي، لإلمووام عبوود العزيووز البخوواري            1)

(، وخمتصر ابن احلاجوب  5/51هلمام مع شرحه : تيسري التحرير )(، والتحرير البن ا4/534)

وموا بعودها(، والتبصورة يف أصوول الفقوه، توأليف        4/35األصولي مع شرح العضد وحواشويه ) 

(، والبحر 4/453(، واملستصفى من علم أصول الفقه )421للشيخ أبي إسحاق الشريازي )ص

(، واملسوودة يف أصوول   3/4054املنهوا  ) (، واإلبها  يف شرح 1/454احمليط يف أصول الفقه )

(، والفصووووول اللؤلؤيووووة  4/555(، وشوووورح الكوكووووب املوووونري )  4/114الفقووووه، آلل تيميووووة ) 

(، ونزهووة النظوور يف توضوويح فبووة الفكوور     31(، والفواصوول شوورح بغيووة اآلموول )ص   401)ص

 (.413(، وتدريب الراوي يف شرح تقرب النواوي )ص50)ص

(،وإجابووة 31-4/34ابوون احلاجووب األصووولي وحواشوويه ) ( انظوور: شوورح العضوود علووى خمتصوور   2)

 (.344، فقرة  4/513(، والربهان يف أصول الفقه )23-21السائل )ص

(، والربهوووان يف 423-423(، والتبصوورة يف أصوووول الفقوووه )ص 4/311( انظوور: شووورح اللموووع ) 3)

 (.311، فقرة 4/511أصول الفقه )
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وهو املذهب املشرتط للعدد يف حصول التواتر، وقد اختلف املشورتطون  املذهب الثاني: 

 للعدد يف حتديده على أقوال:

األول: مَنوووع حصوووول التوووواتر باألربعوووة، وتوقَّوووف يف اخلمسوووة، وإليوووه ذهوووب القاضوووي   

 .(1)الباقالني

واتر ربمسة فصاعًدا ليزيدوا علوى عودد الشوهود، وهوو قوول      القول الثاني: حيصل الت

 .(2)أبي علي اجُلبَّائي

القوووول الثالوووث: ال جيووووز أن حيصووول التوووواتر بأقووول مووون عشووورة، ونسوووب هوووذا القوووول  

 .(3)لإلصطخري

 القول الرابع: حيصل التواتر باثين عشر، وهو عدد النقباء.

 .(4)ه الصي َريفالقول اخلامس: حيصل التواتر بعشرين عدوال كما قيد

القووول السووادس: حيصوول التووواتر بووأربعني، وهووو العوودد الووذي تصووح بووه اجلمعووة عنوود     

 الشافعية.

القول السابع: حيصل التواتر بسبعني، وهو العدد الذي اختاره موسى حلصول التوبوة  

 من عبادة العجل.

 

 

                                                 

(، والبحر احمليط 123، فقرة 514-4/511)( انظر: الربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني 1)

وموا   3/4054(، واإلبها  شرح املنهوا  ) 443(، ومنها  الوصول )ص1/454يف أصول الفقه )

(، وخمتصر ابن احلاجب األصولي موع  4/441بعدها(، ومجع اجلوامع مع شرح احمللي عليه )

 (.4/541(، وحتفة املسؤول )4/31شرح العضد )

(، ويف التبصوورة يف أصووول الفقووه   4/311و إسووحاق الشووريازي يف اللمووع )  ( عووزاه إليووه الشوويخ أبوو  2)

 (.423)ص

(، ومجوووع اجلواموووع موووع شووورح احمللوووي عليوووه 1/454( انظووور: البحووور احملووويط يف أصوووول الفقوووه )3)

(4/441.) 

 (.1/455( انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه )4)
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 .(1)القول الثامن: ثالمثائة وبضعة عشر، عدد أهل بدر

ط عوودد أهوول بيعووة الرضوووان، قووال إمووام احلوورمني: وهووم ألووف      القووول التاسووع: يشوورت 

 .(2)وسبعمائة

 .(3)وقال بعضهم: ال بد من خرب كل األمة، وهو اإلمجاع، وعزي لضرار بن عمرو

، قوال  (4)واشرتط بعضهم: أن يبلغووا مبلًغوا ال حيوويهم بلود، وال حيصورهم عودد      

 .(5)«قوهذا سرف، وجماوزة حد، وذهول عن مدرك احل»إمام احلرمني: 

وقعووت يف قصووص وحكايووات   (6)وقوود متسووك أصووحاب هووذه املووذاهب بأعووداد   

جوورت ِوفاًقووا، وكووان ال  تنووع أن يقووع أقوول منهووا أو أكثوور، وتلووك األعووداد واردة يف   

، وبعضها لويس أوىل مون بعوض، فوجوب أن     (7)أحكام ال تعلق هلا بالصدق والكذب

                                                 

(، ومجووع اجلوامووع وشوورح 423(، والتبصوورة يف أصووول الفقووه )ص4/311( انظوور: شوورح اللمووع )1)

(، ومنهوا   455-454وما بعودها(، والبحور احملويط يف أصوول الفقوه )      4/441احمللي عليه )

ومووا بعوودها(، واحملصووول يف أصووول  3/4053(، واإلبهووا  يف شوورح املنهووا  )443الوصووول )ص

 (.123، فقرة 4/511(، والربهان يف أصول الفقه )331-1/433الفقه )

 (.123، فقرة  4/511يف أصول الفقه )( انظر: الربهان 2)

(، 1/455(،والبحووور احملووويط يف أصوووول الفقوووه ) 4/514( انظووور: التلخووويص يف أصوووول الفقوووه )3)

 (.3/4011واإلبها  يف شرح املنها  )

(، 1/430( واحملصوووول يف أصوووول الفقوووه ) 1/455( انظووور: البحووور احملووويط يف أصوووول الفقوووه )  4)

(، 314، فقورة  515-4/514هوان يف أصوول الفقوه )   (، والرب3/452واإلبها  شورح املنهوا  )  

(، وخمتصووور ابووون احلاجوووب األصوووولي موووع شووورح العضووود عليوووه    400والفصوووول اللؤلؤيوووة )ص

 (.542و  4/543(، وحتفة املسمول )4/33)

 (.123، فقرة  4/511( انظر: الربهان يف أصول الفقه )5)

ا أدلة القائلني باشرتاط العدد، ووجه ( انظر: املراجع السابقة املذكورة يف اشرتاط العدد، وفيه6)

 الداللة.

(، 3/4011(، واإلبها  يف شورح املنهوا  )  122، فقرة 4/514( انظر: الربهان يف أصول الفقه )7)

 (.4/551(، وشرح الكوكب املنري )1/431واحملصول يف أصول الفقه )
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 .(2)لدليل، وإذا مل يثبت ذلك مل يتم ا(1)يتعارض اجلميع وتسقط

واملتأموول يف هووذه املووذاهب املتفرعووة عوون املووذهب الثوواني جيوود أنهووا مووع كثرتهووا   

 واشرتاطاتها متثل مذهبا واحدا، يقابل املذهب الذي ال يشرتط عدًدا معيًنا.

وال خيفوى علوى الودارس أن الووراجح هوو موذهب اجلمهووور القائول بعودم اشوورتاط        

لووم؛ وذلوك لقووة أدلتوه، وسوالمتها      عدد معني حلصول التواتر، بل ضابطه حصول الع

 عن املعارضة، وضعف أدلة املذهب الثاني.

 –واحلق أننا عند ما نطبق ما ورد يف كالم أهل العلم عما حيصل بوه التوواتر    

فووإن التووواتر حاصوول بنقوول   – سووواٌء موونهم موون قووال باشوورتاط عوودد أم موون مل يشوورتط   

 املبحث التالي.جمموع األمة للقرآن الكريم، وسيأتي حتقيق ذلك يف 

 

                                                 

 (.1/455)(، والبحر احمليط يف أصول الفقه 4/313( انظر: شرح اللمع للشريازي )1)

 (.423( انظر: التبصرة يف أصول الفقه )ص2)
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 املبحث الثاني
 املتواتر من القرآن الكريم واشرتاط التواتر يف قرآنيته

من املعلوم لدى أهل العلم أن هناك من األدلة ما هو قطعي الثبوت، ومنه ما هو 

ظين الثبوت، وأن القطع يف الثبوت ينشأ من الطريق الذي يصلنا من خالله الدليل، 

ن خالل طريقني، هما: التواتر، واآلحاد، وكان التواتر وملا كانت األدلة تصلنا م

هو املفيد للقطع، كان ال بد من ثبوت القرآن من خالل طريق القطع أال وهو 

 التواتر.

وقد شاع عند أهل العلم أن القرآن قطعي الثبوت حتى لُيخيَّل لك أنه ال يوجد 

 خالف يف هذه املسالة.

ا يف حاجة إىل بيان ما هو املتواتر من وحتى نستطيع حترير هذه املسالة فإنن

القرآن الكريم، ثم نتكلم عن مذاهب العلماء يف التواتر يف القرآن الكريم، وهل 

ال بد منه يف قرآنيته، أو أنه  كن أن يثبت بدون التواتر؟، وقد استدعى بيان هذا 

 األمر مطلبني:

 املطلب األول: املتواتر من القرآن الكريم.

 : خالف العلماء يف اشرتاط التواتر يف قرآنية القرآن الكريم.املطلب الثاني
 

 املطلب األول: املتواتر من القرآن الكريم:
 – قبوول الكووالم عوون اشوورتاط التووواتر يف قرآنيووة القوورآن       –لعوول موون األنسووب   

الكالم عن املتواتر يف القرآن الكريم، وبيوان موا هوو املتوواتر منوه باتفواق، وموا هوو         

 ما هو املتواتر على الراجح.الشاذ باتفاق، و

ما املتواتر من القرآن، هل هو القراءات السوبع املنسووبة    والسؤال بناء على ذلك هو:

للقووراء السووبعة؟ أو العشوور القووراءات، السووبع األوىل ومعهووا الووثالإل الوويت أوصوولها اإلمووام ابوون        

 اجلزري، وأثبت تواترها؟ أو األربع عشرة قراءة؟

 ال بد من حترير حمل النزاع، ثم ذكر األقوال.ولإلجابة عن هذا السؤال 
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  حترير حمل النزاع:

وابون كوثري   قراءة القراء السبعة، وهم: نافع املدني،  أمجع أهل العلم على تواتر

والكسووائي،  املكووي، وأبووو عموورو البصووري، وابوون عووامر الشووامي، وعاصووم، ومحووزة،   

أركووان القووراءة بعوود أن ذكوور  – ثالثووتهم كوفيووون، يقووول صوواحب مراقووي السووعود  

 :الصحيحة

 (1)ومل يكن يف الوحي حشو يقع       تواتر السبوع عليوه أمجعووا

وأما قراءة األئموة الثالثوة: أبوي جعفور، ويعقووب، وخلوف، وهوي املتمموة للعشور          

 فقد اختلف العلماء يف ذلك على مذاهب عديدة:

املتمموة للعشور    والصحيح عند أصحاب هذا املذهب أن القراءات الثالإل املذهب األول:

 .(2)متواترة، أما ما زاد على ذلك واختل فيه شرط صحة فهو شاذ

 –، وعلى رأسهم اإلمام ابن اجلوزري  القراء وبعض الفقهاءوإليه ذهب بعض 

 . –رمحه اهلل تعاىل

 .(3)أن ما زاد على القراءات السبع املتفق على تواترها شاذ املذهب الثاني:

 فقهاء.وإليه ذهب األصوليون وبعض ال

القراءات املتوواترة هوي السوبع، واألحاديوة هوي الوثالإل املتمموة للعشور،          املذهب الثالث:

ويلحق بها قراءة الصحابة، والشاذة ما وراء ذلك، ومنه قراءة التابعني، كاألعمش، 

 وحييى بن وثاب، وسعيد بن جبري، وحنوهم.

ن البلقويين،  وإليه ذهب بعض العلماء، ونقله السيوطي عن القاضي جوالل الودي  

                                                 

 (.22( انظر: مراقي السعود )ص1)

 (.411-22( انظر: القراءات أحكامها ومصادرها )ص2)

نقووال عوون  -(. وذكوور اإلمووام السوويوطي  414( انظوور: مراقووي السووعود إىل مراقووي السووعود )ص   3)

اتر، وآحوواد، وشوواذ، فوواملتواتر: أن القووراءة تنقسووم إىل: متووو -القاضووي جووالل الوودين البلقوويين 

القراءات السبع املشوهورة، واآلحواد: قوراءات الثالثوة الويت هوي متوام العشور، ويلحوق بهوا قوراءة            

الصحابة، والشاذ: قراءات التابعني، كاألعمش، وحييى بن وثاب، وابن جبري، وحنووهم، ثوم   

 (.4/441) قال السيوطي: وهذا الكالم فيه نظر. انظر: اإلتقان يف علوم القرآن
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 .(1)وقال: فيه نظر

وعنوود النظوور يف اخلووالف السووابق جنوود أن الووراجح هووو املووذهب األول، القائوول      

بتواتر القراءات الثالإل املتممة للعشور، وهوي: قوراءة أبوي جعفور، ويعقووب، وخلوف،        

 يقول صاحب مراقي السعود:

 (2)تواتًرا هلا لدى من قد غرب         مثول الثالثة َوَرجََّح النظر

والقول برتجيح تواتر القوراءات الوثالإل لويس دعووة تقوال، بول هوي عون اسوتقراء          

وتدقيق ومتحيص، فقد تتبع اإلمام ابون اجلوزري مشواهري مون قورأ بوالقراءات العشور        

وَأْقَرأ بها من علماء األمصار فوجد يف كل طبقة عدًدا يثبت بهم التواتر، وقد ذكر 

، وهوو حبووث مهووم يف  (3) ومرشود الطووالبني اسوتقراءه ذلووك يف كتابوه: منجوود املقوورئني  

 هذه املسألة، وعلى ابن اجلزري اْلُمَعوَّل يف إثبات تواتر الثالإل.

ومل يكتف اإلمام ابن اجلوزري باسوتقراء األسوانيد فقوط بول توجَّوه بسوؤال إىل        

يستوضوح منوه قوول العلمواء يف      اإلمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي

نص سؤاله: ما تقول السادة العلماء أئموة الودين يف القوراءات العشور     تلك القراءات، و

اليت ُيقَرأ بها اليوم، هل هي متواترة أو غري متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من 

العشوورة حبوورف موون احلووروف متووواتر أم ال؟ وإذا كانووت متووواترة فمووا جيووب علووى موون  

 جحدها أو حرفا منها؟

مد هلل، القوراءات السوبع الويت اقتصور عليهوا      احل»فكان جواب ابن السبكي: 

الشاطيب، والثالإل اليت هي قراءة أبي جعفر، وقراءة يعقوب، وقوراءة خلوف متوواترة    

معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين 

، ال يكووابر يف شوويء موون ذلووك إال جاهوول،   بالضوورورة أنووه منووزل علووى رسووول اهلل   

                                                 

 (.4/441( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )1)

 (.22( انظر: مراقي السعود إىل مراقي السعود )ص2)

( حيث سرد مشاهري من قرأ بالقراءات العشر من عصر ابن جماهد إىل عصره، فانتظموت سوت   3)

عشرة طبقة، كل طبقة حيصل بها التواتر، وإمنا استقرأ مون عصور ابون جماهود ألن اخلصوم      

 (.35-42يسلم بتواتر ما قبله. انظر: منجد املقرئني ومرشد الطالبني )ص 
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وليس تواتر شيء منها مقصورا على مون قورأ بالروايوات، بول هوي متوواترة عنود كول         

مسلم يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممًدا رسول اهلل، ولو كان مع ذلوك  

عاميأا جلًفا، ال حيفظ من القرآن حرًفا، وهلذا تقرير طويل، وبرهان عريض ال يسوع  

ه أن يدين اهلل تعاىل وجيزم نفسوه بوأن موا    هذه الورقة شرحه، وحظ كل مسلم وحق

ذكرناه متواتر معلوم بواليقني، ال يتطورق الظنوون وال االرتيواب إىل شويٍء منوه، واهلل       

 .(1)«أعلم

علوى أن  »عون القوراءات الوثالإل املتمموة للعشور:       – أيًضوا  –وقال ابون السوبكي   

القوول بوه ممون     القول بأن القراءات الثالإل غري متوواترة يف غايوة السوقوط، وال يصوح    

: قراءة يعقوب، وخلف، وأبي  – أعين القراءات الثالإل –يعترب قوله يف الدين، وهي 

 .(2)«ال ختالف السبع – جعفر بن القعقاع

ومل يقووف األموور عنوود حوود إثبووات تووواتر القووراءات الووثالإل املتممووة للعشوور وإمنووا    

رمحوه اهلل   – حصل ترتيب أحكاٍم عليها، ومن تلك األحكوام موا حكواه األيووني    

يف أسووملته  وبووالا النووووي»يف قولووه:  –رمحووه اهلل تعوواىل –عوون اإلمووام النووووي   –تعوواىل

حيوث قوال: لوو حلووف اإلنسوان بوالطالق الوثالإل أن اهلل قوورأ القوراءات السوبع ال حنووث         

عليه، ومثلها الثالإل اليت هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، وكلها متوواتر جتووز   

ريهووا، واختلووف فيمووا وراء العشوور، وخووالف خووط املصووحف  القووراءة بووه يف الصووالة وغ

 .(3)«اإلمام

وال يفوتين يف هذا املقام أن أنبه إىل أن كالمي يف املتواتر مقيد غري مطلق، مبعنى 

أن هلا حدا زمنيا يف ثبوت التواتر، وما بعده ينتهي ثبوت هذا الوصف، قال الشيخ 

 الطبقة من فيه موجودا تواترال يكون أن املتواتر يف الشرط»طاهر اجلزائري: 

                                                 

(، 4/454(، واإلتقوووان يف علووووم القووورآن )  13-4/13( انظووور: النشووور يف القوووراءات العشووور )   1)

 (.414والقراءات أحكامها ومصدرها )ص

وم (، واإلتقووان يف علوو534-531( انظوور: منووع املوانووع عوون مجووع اجلوامووع يف أصووول الفقووه )ص  2)

 (.4/454القرآن )

 (.1( انظر: منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء، لأليوني )ص3)
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 يعد مل األوىل سيما ال الطبقات من طبقة يف ذلك فقد فإذا ،بعدها فما األوىل

 ،التواتر منقطع خرب قيل التواتر عنه زال ثم األمر أول يف متواترا كان فإن ،متواترا

 بالتواتر يوصف أن يسوغ نعم ،متواتر له يقل مل األمر أول من متواترا يكن مل فإن

 يقال وال ، –مثال – الثالثة أو الثانية الطبقة يف تواتر قد اخلرب هذا :فيقال لنسيبا

  .(1)«اإلطالق على متواتر خرب له

، وبالتالي فقد حتودد  (2)وهكذا نرى أن املتواتر البد أن يستوي طرفاه ووسطه

مووا هووو متووواتر منووذ الصوودر األول، واسووتمر ذلووك التووواتر يف العصووور الالحقووة إىل          

نا احلاضوور، وسيسووتمر بووإذن اهلل تعوواىل إىل أن يوورإل اهلل األرض وموون عليهووا،   عصوور

ويأذن برفعه، لكن ما مل يثبت تواتره يف الصدر األول ال  كن إثبوات التوواتر لوه،    

وما ثبت تواتره يف تلك الفرتة هو ما نتكلم عنوه، وننوافح يف إثبوات توواتره، قوال ابون       

املتووواترة ال حوود هلووا: إن أراد يف زماننووا فغووري  وقووول موون قووال: إن القووراءات  »اجلووزري: 

قووراءة متووواترة وراء العشوور، وإن أراد الصوودر األول     (3)صووحيح؛ ألنووه ال يوجوود اليوووم   

 .(4)«فيحتمل إن شاء اهلل تعاىل

وعلووى ذلووك فمووا ثبووت تووواتره يف الصوودر األول اسووتمر التووواتر فيووه، موون خووالل      

ر موون حفظووٍة لكتوواب اهلل تعوواىل، محلتووه ونقلتووه يف هووذه األمووة، حيووث ال خيلووو عصوو 

ونقلٍة له حتوى عصورنا احلاضور، حيصول بنقلوهم التوواتر، وحيصول القطوع ربوربهم،          

وهو مثرة التواتر، وذلك من أثر احلفظ التام لكتواب اهلل تعواىل، الوذي تكفول اهلل     

                                                 

 .(4/443) األثر أصول إىل النظر توجيه( انظر: 1)

( املراد باستواء الطرفني والوسط: حصول العلم الضروري فيها، ال االستواء يف العدد، فإن ذلك 2)

حيصول بوه القطوع، فمتوى حصول القطوع فقود        متعذر أو متعسور، وضوابط العلوم الضوروري: موا      

 حصل التواتر، من غري التفات إىل عدد معني.

 (.21( انظر: منجد املقرئني )ص 3)

هو كما كتابه: غاية النهاية يف طبقات القراء 055( أي: يف القرن التاسع اهلجري؛ إذ تويف سنة 4)

(4/411.) 
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، وأيووده (1)(إنوا حنوون نزلنووا الووذكر وإنوا لووه حلووافظون  )بوه، ودل عليووه قولووه سووبحانه:  

 عا..الواقع امل
 

 املطلب الثاني: خالف العلماء يف اشرتاط التواتر يف قرآنية القرآن:
تكاد أن تكون هذه املسألة من املسلمات عند مجهور أهل العلم كما توحي  

بذلك عباراتهم، لكنه على الرغم من ذلك قد ورد فيها خالف، وهو وإن كان 

 ضعيفا إال أنه يستحق التأمل واملناقشة والنظر.

 تلف العلماء يف اشرتاط التواتر لثبوت القرآن الكريم إىل مذاهب:فقد اخ

. وإليووه ذهووب مجهووور  (3)وهيمووة (2)أصووال القوورآن متووواتر بقراءاتووه عوون الوونيب    :األول

 .(4)العلماء

، (5)يووورى أن األصووول متوووواتر ال اهليموووة. وإليوووه ذهوووب ابووون احلاجوووب      املذذذذهب الثذذذاني: 

 .(6)والقرشي

اءاتوووه لووويس متوووواتًرا ال أصوووال وال هيموووة. وإليوووه ذهوووب       القووورآن بقر املذذذذهب الثالذذذث: 

 .(7)وغريه الزخمشري،

                                                 

 .2( سورة احِلجر، اآلية: 1)

 اللفظ، كمالك وملك. ( املراد باألصل: جوهر2)

 –( كووالتفخيم، والرتقيووق، وختفيووف اهلمووزة، وأصوول املوود، واإلمالووة. ويعوورب بعووض األصوووليني        3)

عوون اهليمووة بووالفر.، فاألحكووام    -(444كصووارم الوودين الوووزير يف الفصووول اللؤلؤيووة )ص   

 عندهم تنقسم إىل قسمني: أصول، وفرو..

( بواألجزاء، بودال عون    4/445يف علووم القورآن )  يف اإلتقوان   -رمحوه اهلل تعواىل  -وعبَّر السيوطي 

 اهليمة ، والفر..

(، 444(، والفصوول اللؤلؤيوة )ص  4/111( انظر: هداية العقول شرح غاية السوول البون اإلموام )   4)

 (.54(، وشفاء غليل السائل )ص11والفواصل شرح بغية اآلمل )ص

 (.4/44( انظر: خمتصر منتهى ابن احلاجب األصولي مع شروحه )5)

 (.4/113( عزا هذا القول إىل القرشي ابن اإلمام يف هداية العقول )6)

 (.4/111( انظر: هداية العقول البن اإلمام )7)
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التواتر شرط يف ثبوت ما هو من القرآن حبسب أصله وليس بشورط يف   املذهب الرابع:

 .(1)ذهب كثري من األصولينيإليه حمله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل اآلحاد. و

لقوورآن الكووريم. وإليووه ذهووب ابوون األمووري    التوقووف يف ثبوووت التووواتر ل املذذذهب امذذام : 

 .(3)، ويقرب منه ما نقله الزركشي عن بعض املتأخرين، وتعقَّبه(2)الصنعاني

 أدلة املذاهب السابقة:
استدل كلُّ مذهب على ما ذهوب إليوه بأدلوٍة حيسوبها تنوتج املوراد، وتوأتي علوى         

خير  عما ُعِهود   املقصود، لكن غريه ممن خالفه مل يسلم له، ودافع عن رأيه مبا ال

عووون أهووول العلوووم يف مثووول هوووذه املوووواطن، عنووود احنصوووار اخلوووالف يف موووذهبني، مووون   

االكتفوواء بوواملنع وعوودم التسووليم عنوود جموورد الوودعوى وعوودم الوودليل؛ حتووى ال يقووع يف    

الغصووب املمنوووع عنوود النُّظَّووار، أو اسووتخدام أحوود طووريقني يف إثبووات قولووه عنوود وجووود 

فني، وبووذلك يصووح مذهبووه وإن مل يسووتدل لووه، أو    الوودليل، همووا: نقووض أدلووة املخووال   

اإلتيان بأدلٍة تثبت ما ذهب إليه، وبالتالي يبطل قول غريه، وهو ما يعرف باملعارضة، 

 وأحيانا تظهر األدلة هكذا وإن كان اخلالف متشعبا.

 أدلة املذهب األول:
إذا تووبني مووا سووبق فووإن اجلمهووور قوود اسووتدلوا علووى مووا ذهبوووا إليووه موون اشوورتاط   

لتوواتر لقرآنيووة القوورآن الكووريم، وأنووه متووواتر بقراءاتووه أصووال وهيمووة بأدلووة عديوودة،  ا

 منها:

                                                 

 (.4/433( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )1)

 (.33( انظر: إجابة السائل )ص2)

ق أنهووا وقووال بعووض املتووأخرين: والتحقيوو   »(: 4/133( قووال يف البحوور احملوويط يف أصووول الفقووه )    3)

ففيوه نظور، فوإن إسونادها بهوذه القوراءات        متواترة عن األئمة السبعة، أما تواترها عن النيب 

السووبع موجووود يف كتووب القووراءات، وهووي نقوول الواحوود عوون الواحوود فلووم تسووتكمل شووروط          

: بوأن األموة   -على تقدير التسليم-وقد جياب عن هذا »، وقد أجاب عن ذلك بقوله: «التواتر

ل، واختاروها ملصحف اجلماعة، وقطعوا بأنهوا قورآن، وأن موا عوداها ممنووع مون       تلقتها بالقبو

( 4/442ووافقه السيوطي يف ذلك كما يف كتابه: اإلتقان يف علووم القورآن )  «. إطالقه، والقراءة به

(4/412.) 
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أن العادات تقضي بأن األمر املهم العظيم تتووفر اهلموم والودواعي علوى إشواعته،       .4

ونقل تفاصيله متواترا؛ ملا تضمن مون التحودي واإلعجواز، وملوا كوان القورآن هوو        

تووووفرت الووودواعي علوووى نقووول مجلوووه    أصووول الووودين العظووويم والصوووراط املسوووتقيم 

وعلوى  فما نقل آحادا ومل يتواتر ُيقطع بأنوه لويس مون القورآن قطعوا،      وتفاصيله، 

ذلووك جيووب تووواتر قراءَتووي : َمِلووك وَماِلووك، وختصوويص أحوودهما بووالتواتر حتك ووٌم     

 .(1)باطل

أنه يسمع كل واحدة من القراءات أهل كل عصر عن سابقيه بال حصر ملرتبوة   .4

واتر، إذ مل يزل التعليم والتعل م يف األمة يف األقطار املتباعدة بكل من مراتب الت

واحوودة موون القووراءات السووبع، ُيع َلووم ذلووك، وال  كوون إنكوواره، واشووتهار بعووض   

 .(2)البلدان ببعض القراءات ال يوجب اختصاصها بها

إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظونقال تعاىل:  .5
(3). 

د إموووا حفظوووه عووون النسووويان أو عووون الزيوووادة والنقصوووان  وجوووه الداللوووة: أن املووورا

والتبديل، واألول باطل؛ إذ املعلوم أنه قد ينساه بعض من حفظه، فوتعني الثواني، فلوو    

 جوزنا عدم التواُتر لكان غري حمفوظ، وهو خالُف صريِح اآلية الكر ة.

حووزاب إن فيووه زيووادًة ونقصوواًنا، وأن سووورة األ   ومنووه يعلووم بطووالُن قوووِل اإلماميووة  

 .(4)كانت وْقر بعري، مع أن ادعاء الزيادة والنقصان ال يعرف إال من أئمتهم

 أدلة املذهب الثاني:
استدل ابن احلاجب ومن تبعه والقرشي على ما ذهبوا إليه مون توواتر األصول ال    

اهليمة بدليٍل صورته: أن ما كان من قبيول اهليمة كاملد واإلمالة يبعد أن يصدق عليه 

فوجووب  «َمِلووك وَماِلووك»، فووال يلووزم تووواتره، ربووالف جوووهر اللفووظ كووو   بعووض القوورآن

                                                 

(، والفواصول  4/54(، وشوفاء غليول السوائل )   441-4/445( انظر: اإلتقوان يف علووم القورآن )   1)

 (.4/113(، وهداية العقول البن اإلمام )11اآلمل )ص شرح بغية

 (.4/113( انظر: هداية العقول شرح غاية السول لإلمام احلسني بن القاسم )2)

 .2( سورة احلجر، اآلية: 3)

 (.4/55( انظر: شفاء غليل السائل عما حتمله الكافل )4)
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تووواتره، ألنووه بعووض القوورآن، وإال لووزم أن يكووون بعووض القوورآن غووري متووواتر، وهووو         

 .(1)باطل

وُيوَرد عليهمووا: بووأن توواتر القوورآن بقراءاتووه أصوال ال هيمووة باطوول، ألن االخووتالف    

واتر اللفوظ ثبوت توواتر هيموة أدائوه؛ ألن      اللفظي واألدائي ِسيَّان يف نقلهما، فإذا ثبت تو 

، (2)اللفظ ال يقوم إال بهيموٍة، وال يصوح إال بوجووده، فوإذا توواتر اللفوظ توواترت هيمتوه        

 .(3)«ال نعلم أحدا تقدم ابن احلاجب إىل ذلك»:  –رمحه اهلل تعاىل – قال ابن اجلزري

 أدلة املذهب الثالث:
 –لتوواتر القورآن بقراءاتوه السوبع    وهم النافون  –استدل أصحاب املذهب الثالث 

أن إسناد القراءات آحادي، إذ مل يوجد يف كتب القوراءات إال إسوناُد    بدليٍل صورُته:

 واحٍد عن واحٍد.

بأنوا ال نسولم أن إسونادها آحوادي، إذ ال يلوزم حصور أهول        وُيَردُّ علذ  هذذا الذللي :    

ر النائيوة إال حبصور كول    التواتر، وإال لزم أن ال حيصل العلم باألمم املاضوية واألقطوا  

مرتبة من مراتوب النواقلني، وتودوين عودد يف كول مرتبوة حييول العقول تواطوأهم علوى           

 .(4)الكذب، وهو باطل قطعا

بأنا ُنسلم أن قراءة السبعة متواترة عنهم، لكن إسونادهم  وقل َرد أصحاب املذهب: 

 .(5)آحادي، ألن من يروون عنه عدد قليل إىل رسول اهلل 

نكووم مسعووتم بووالتواتر يف اجلانووب األهووم، ذلووك أن تووواتر القووراءات    أ واجلذذواب:

أصوبح معلوًموا مون الودين بالضورورة، وحصول        السبع من أصوحابها إىل رسوول اهلل   

 .القطع بتواترها إىل النيب 

                                                 

(، وهداية العقول البن 4/44( انظر: خمتصر ابن احلاجب األصولي مع شرح العضد وحواشيه )1)

 (.4/113اإلمام )

(، وغايوووة السوووول يف علوووم األصوووول، البووون اإلموووام   4/51( انظووور: النشووور يف القوووراءات العشووور ) 2)

 (.4/442(، واإلتقان يف علوم القرآن )4/113(، وهداية العقول البن اإلمام )4/113)

 (.4/442م القرآن )(، واإلتقان يف علو4/51( انظر: النشر يف القراءات العشر )3)

 (.113-4/113( انظر: هداية العقول شرح غاية السول البن اإلمام )4)

 (.4/113( انظر: حاشية اإلمام ابن األمري الصنعاني على هداية العقول البن اإلمام )5)
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:  –رمحه اهلل تعاىل –واحلق أنكم إمنا ُأِتي ُتم  من هذا القبيل، قال ابن اجلزري 

احنصار أسانيدها يف رجال معروفني، وظنوها كاجتهاد والشبهة دخلت عليهم من »

عن هذا املوضع،  –رمحه اهلل تعاىل – : وقد سألت شيخنا أبا املعوالي(1)اآلحاد، قلوت

فقوال: احنصوار األسوانيد يف طائفوة ال  نوع جموويء القورآن عون غريهوم، فلقود كووان          

ائًموا، والتوواتر   يتلقاه أهل كل بلد، يقرؤه منهم اجلم الغفوري عون مثلوهم، وكوذلك د    

الذين تصدوا لضبط احلروف، وحفظوا شويوخهم   (2)حاصل هلم، ولكن األئمة ]هم[

 .(3)«منها، وجاء السند من جهتهم

مهم جدا يف هذه املسوألة، فإنوه ال    –رمحه اهلل تعاىل –وما ذكره ابن اجلزري 

 ينكوور أحوود أن القوورآن يتلقوواه أجيووال عوون أجيووال، يف كوول ُقْطووٍر وِمصووٍر، موون غووري     

انقطوواع، حتقيقووا حلفووظ اهلل تعوواىل لكتابووه، وال يعووتين بتوودوين أسووانيده موون أولمووك 

املتلقني إال القلة من األئمة والشيوخ، وهذا معلوٌم مشاهٌد حمسوٌس، يدركوه مون لوه    

أدنى معرفة، وال أظن أن أصوحاب هوذا املوذهب جيوادلون فيوه، إال إذا كوان التوواتر        

 قل.عندهم حيصل بالتدوين ال بواقع الن

 أدلة املذهب الرابع:
التواتر شرط يف ثبوت  استدل أصحاب املذهب الرابع على ما ذهبوا إليه من أن

ما هو من القرآن حبسب أصله وليس بشرط يف حمله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها 

ع الشوافعي يف إثبوات البسوملة مون كول      يهوو الوذي يقتضويه صون    بوأن هوذا    نقل اآلحاد

 سورة.

مل  ولوووألنووه  ،يقتضووي التووواتر يف اجلميووع  دلوويلكمبووأن  ملذذذهب:اهذذذا  ُيذذَرد علذذ و

وثبوووت كووثري ممووا لوويس   ،جلوواز سووقوط كووثري موون القوورآن املكوورر التووواتر يشوورتط 

مل نشوورتط التووواتر يف احملوول جوواز أال يتووواتر كووثري موون     أمووا األول فألنووا لووو  ،بقوورآن

                                                 

 .-رمحه اهلل تعاىل-( الكالم هنا لإلمام ابن اجلزري 1)

لكلمة لتصحيح املعنى، والعبارة بودونها مبتوورة   ( لعل يف عبارة األصل سقط، وقد أضفت هذه ا2)

 وال تنتج معنى، والظن أنها كما ذكرُت، واهلل أعلم.

 (.04( انظر: منجد املقرئني ومرشد الطالبني )ص3)
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، وأمووا (1)(انتكووذب ربكمووا آالء فبووأي): آيووة مثوول ،املتكووررات الواقعووة يف القوورآن 

الثوواني فألنووه إذا مل يتووواتر بعووض القوورآن حبسووب احملوول جوواز إثبووات ذلووك الووبعض يف   

 .(2)املوضع بنقل اآلحاد

 أدلة املذهب امام :
اسووتدل أصووحاب املووذهب اخلووامس علووى مووا ذهبوووا إليووه موون التوقووف يف ثبوووت      

 التواتر للقرآن الكريم بعدة أدلة، منها:

فيلقوي إليوه الووحي بوالقرآن، فوإذا ُسورَِّي        اهلل أن جربيل كان يأتي إىل رسول  .4

طلووب واحودا مموون كوان يكتووب الووحي، فيووأمره بكتابوة مووا أنووزل اهلل      عنوه  

تعاىل، فهذا هو الطرف األول، ثوم يتناقلوه الصوحابة بيونهم وحيفظونوه، ويعرفوه       

مجاعة، فالطرف هوذا آحوادي قطعوا عون خورب مون هوو معلووٌم صودقه بواملعجزة،           

يوا مون الطورف الثواني، وهوو أن ال يبلوا الصوحابة الوذين يبلغوون          وقد يكون آحاد

أن يكونووووا مجاعوووًة حتيووول العوووادة تواطوووأهم علوووى     الووووحي عووون رسوووول اهلل  

الكذب، ومن عرف كتوب احلوديث والتفسوري وأسوباب النوزول علوم هوذا علموا         

 .(3)يقينا

واحودا  وإن كوان   بأنه دليل باطل، ذلوك ألن رسوول اهلل   وُيرد عل  هذا الللي : 

، وأموا  إال أن صدقه ال يأتي من ِقَبِل التواتر بل من جهة املعجزة الدالة على صدقه 

كتبُة الوحي فقد كانوا لكتابة القرآن، ومل يكونوا هم مصدَر التلقوي فقوط وإن   

هوو مصودر التلقوي وعنوه يتلقوى مون        ُتُلقي عونهم وعموا كتبووا، بول كوان الرسوول       

، ثووم إن احملبوة الوووافرة مون صووحابة رسووول اهلل   الصوحابة مووا حيصول بهووم التوواتر،    

واهلمم العالية الويت اتصوفوا بهوا كانوت تودفعهم إىل مالزمتوه، والتلقوي عنوه مباشورة          

                                                 

 ( سورة الرمحن، يف آيات متعددة منها.1)

 (.431-4/433( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )2)

 (.33-33( انظر: إجابة السائل )ص3)
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، ومووا كووان يشووغلهم عنووه موون األعمووال جيعلووون ِموون  بيوونهم موون يقوووم     (1)دون واسووطة

ان يتلقونه عنه ، ثم يف غالب األحيمقامهم، َوُيَوصُِّل إليهم ما ُأنزل على رسول اهلل 

 اتصاال.

مل يكن يقتصر يف البالغ القرآنوي علوى كتبوة الووحي، ولوو       ثم إن الرسول 

يوا أيهوا الرسوول بلموا موا      كان كذلك لكان مقصرا، وخمالفا ألمر اهلل له بقولوه:  

أنزل إليك من ربك وإن مل تفعول فموا بلغوت رسوالته    
، ولوذلك كوان يبلوا الكتبوة     (2)

ابة أداًء لوظيفة التبليا، وقياًما بواجبه، وفيهم من َيب ُلا عودد  للكتابة، ثم يبلا الصح

التواتر، وقد رأيناه ال يقتصر على جمرد البالغ ملرة واحدة، بول وجودناه قورأ علويهم،     

َلوم  إن اهلل أمرني أن أقرأ عليوك  »كما فعل مع أبي بن كعب يف احلديث املشهور: 

 .(3)فبكى قال: ومساني؟ قال: )نعم( «يكن الذين كفروا

 

                                                 

: والذي ال إلوه غوريه لوو أعلوم أحوًدا أعلوم       --( مما يدل على همتهم العالية قول ابن مسعود 1)

بكتاب اهلل مين تبلغنيه اإلبل لرحلت إليه. انظر: غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلوزري  

(4/132.) 

،   وإذا كان هذا حرصه يف التلقي عن غوريه فكيوف يكوون حرصوه يف التلقوي عون رسوول اهلل       

 .-رضي اهلل عنهم أمجعني-وما ابن مسعود إال منوذ  للصحابة الكرام 

 .31( سورة املائدة، جزء من اآلية 2)

(، كتواب التفسوري، بواب سوورة البينوة،      441-3/443( أخرجه اإلمام البخواري يف صوحيحه )  3)

: قال قال حدثنا حممد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة مسعت قتادة عن أنس بن مالك 

قووال: ومسوواني، قووال: « إن اهلل أمرنووي أن أقوورأ عليووك مل يكوون الووذين كفووروا »أِلَبووّي:  الوونيب 

 فبكى.« نعم»

(، كتواب صوالة املسوافرين وقصورها، بواب اسوتحباب       4/331وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه )

 قراءة القرآن على أهول الفضول واحلوذاق فيوه وإن كوان القوار  أفضول مون املقوروء عليوه، عون           

 (.413/122، حديث رقم )--أنس بن مالك 

( مون طريوق أمحود ثنوا حممود بون جعفور إىل آخور طريوق          5/451وأخرجه اإلمام أمحود يف مسونده )  

 البخاري ولفظه. طبعة بريوت، لبنان.
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ومسع منهم بقصد وبغوري قصود، واطموأن إىل قوراءتهم وصوحتها بول ومتكونهم        

اقورأ  »قوال لوه:    أن الونيب   – –فيها، أما مساعه بقصد فما ورد عن ابن مسوعود  

 .(1)«إني أحب أن أمسعه من غريي»، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «عليَّ

بي موسى األشعري وهوو يقورأ دون أن   وأما مساعه بغري قصد فما ورد أنه مرَّ بأ

 .(2)«لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود»يعلم، فقال له: 

                                                 

(، كتوواب التفسووري، بوواب سووورة النسوواء، حوودثنا   3/31( أخرجووه اإلمووام البخوواري يف صووحيحه ) 1)

ن، عن سوليمان، عون إبوراهيم، عون إبوراهيم، عون عبود اهلل،        صدقة، أخربنا حييى، عن سفيا

، قلوت: أقورأ   «اقورأ علويّ  : »قال حييى بعض احلديث عن عمرو ابون مورة قوال: قوال لوي الونيب       

فقوورأت عليووه سوورة النسوواء حتووى  « فووإني أحوب أن أمسعووه موون غوريي  »عليوك وعليووك أنوزل؟ قووال:   

فوإذا  « أمسك»قال:  ى هؤالء شهيًدافكيف إذا جمنا من كل أمة بشهيد وجمنا بك علبلغت: 

 عيناه تذرفان.

(، كتاب صالة املسافرين ، باب فضل استماع القرآن وطلب 4/334وأخرجه مسلم يف صحيحه )

 القراءة

من حافظ لالستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر، من طريق األعمش عن إبراهيم، عن عبيودة،  

 (.411/011، حديث رقم )--عن عبد اهلل بن مسعود 

(، كتوواب العلووم، بوواب يف القصووص، موون طريووق األعمووش،     5/541وأخرجووه أبووو داود يف سووننه )  

 (.5330بالسند السابق، حديث رقم )

(، كتواب تفسوري القورآن بواب ومون سوورة النسواء، مون طريوق          3/450وأخرجه الرتمذي يف سوننه ) 

 (.5143األعمش بنفس رجال مسلم، حديث رقم )

( كتاب فضائل القورآن، بواب حسون الصووت بوالقراءة،      3/414حيحه )( أخرجه البخاري يف ص2)

حدثنا حممد ابن خلف أبو بكور حودثنا أبوو حييوى احلمواني حودثنا بريود بون عبود اهلل بون أبوي            

لوه يوا أبوا موسوى لقود أوتيوت       »قوال:   عون الونيب    بريدة عن جده أبي بريدة عون أبوي موسوى    

 «.مزماًرا من مزامري آل داود

(، كتاب صوالة املسوافرين، بواب اسوتحباب حتسوني الصووت       4/313 صحيحه )وأخرجه مسلم يف

 بالقرآن، من طريق طلحة عن أبي بردة ، بنفس رواية البخاري.

، (، كتاب املناقوب، بواب يف مناقوب أبوي موسوى األشوعري       3/325وأخرجه الرتمذي يف سننه )

و حييوى احلمواني   ( من طريق موسى بن عبود الورمحن الكنودي، حودثنا أبو     5133حديث رقم )

 إىل آخر طريق البخاري.
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نعووم قوود يكووون الصووحابة الووذين مجعوووا القوورآن كووامال قلووة، لكوونهم عوودد        

حيصل بهم ومبجموع غريهم ممن مل جيمعه كامال التوواتر، وذلوك ألن الوراجح مون     

د معني، ألن التواتر ما وقع العلم الضوروري  أقوال العلماء يف التواتر عدم اشرتاط عد

ربربه، وهو ال خيتص بعدد، وإمنا يوجد ذلك يف مجاعة ال يصح منهوا التواطوؤ علوى    

 الكذب، فوجب أن يكون االعتبار بذلك، وهذا متحقق يف الصحابة.

وإذا كانت الشبهة اليت دخلت على أصحاب هذا الرأي هي نفس الشوبهة الويت   

أي الثالث فإن الرد عليهم واحد، وخمتصر موا يقوال هنوا: إن    دخلت على أصحاب الر

عدم ذكر عدد كبري من أمساء الصحابة ال يدل على عدم عنايتهم، وإمنا يدل على 

عوودم العنايووة بهووم مموون َألَّووَف َوَدوََّن، كيووف ال وبعوود غووزوة أحوود يقتوول سووبعون موون           

حر يف القراء، حيث ، ويف معركة اليمامة تروي كتب السري أن القتل است(1)القراء

، وذلك يف عهد أبي (2)قتل أربعمائة ومخسون من محلة القرآن، والصحابة، وغريهم

                                                 

( كتواب اجلزيوة واملوادعوة، بواب دعواء اإلموام علوى مون         3/541أخرجه البخواري يف صوحيحه )   (1)

أنوه قنوت    حودثهم عون الونيب     --نكث عهدا، عن عاصم األحول، أن أنسا بون مالوك   

يشووك -بعني شووهرا بعوود الركوووع يوودعو علووى أحيوواء موون بووين ُسووَلي م، قووال: بعووث أربعووني أو سوو  

من القراء إىل أنواس مون املشوركني، فعورض هلوم هوؤالء فقتلووهم، وكوان بيونهم وبوني            -فيه

 (.5411عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم، حديث رقم ) النيب 

(، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنووت يف  4/132وأخر  مسلم يف صحيحه )

وجود   قال: موا رأيوت رسوول اهلل     --سلمني نازلة، عن أنس مجيع الصالة إذا نزلت بامل

على سرية ما وجد على السبعني الذين أصيبوا يوم بمر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث 

 (.514/311شهرا يدعو على قتلتهم، حديث رقم )

، 445ام وانظر: السرية النبوية، تأليف أبي حممد عبد امللك بن هشوام املعوافري املتووفى مبصور عو     

(، مكتبوة شوقرون، القواهرة، ومطبعوة الفجالوة      5/25تقديم وتعليق طوه عبود الورؤوف سوعد )    

 م.4210هو/4520اجلديدة، القاهرة، الطبعة الثالثة 

لقود جواءكم   (، كتواب التفسوري، بواب    423-0/421( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه )2)

[ 440]التوبوة:   منني رؤوف رحويم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤ

=     قوال أخربنوي ابون السووباق أن    مون الرأفوة، عون أبوي اليمووان قوال أخربنوا شوعيب عون الزهووري،         
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، وهو دال على كثرة العدد الذي حيصل به التوواتر، ثوم يوزداد العودد      – –بكر 

 جيال بعد جيل، ويتعسر استيعاب كل النَقَلة، مع حصول اليقني ببلوغ درجة التواتر.

مون أتوى   »جبمع القورآن قوال لوه:     – –ا أمر زيد بن ثابت مل – –أن أبا بكر  .4

، فوجد زيد بن ثابت آخر آية من سوورة بوراءة   «إليك بآية ومعه شاهدان فاكتبها

جعوول شووهادته   وحووده فأثبتهووا، ألنووه    – –مووع خز ووة بوون ثابووت األنصوواري    

 .(1)بشهادة رجلني

 وُيَرد عل  هذا الللي :
إمنا هو مبالغة يف االحتياط، ذلك ألنه  – –أن ما كان يصنعه زيد بن ثابت 

 كان حيفظ القرآن، وشهد العرضة األخرية.

يف شرح السنة: يقوال: إن زيود بون ثابوت شوهد العرضوة األخورية الويت          قال الُبغوي

، وقرأها عليه، وكان يقر  النواس بهوا   فيها ما نسخ وبقي، وكتبها لرسول اهلل 

يف مجعوووه، وواله عثموووان كتابوووة   حتوووى موووات، ولوووذلك اعتموووده أبوووو بكووور وعمووور      

 .(2)املصحف

وكووان زيوود بوون ثابووت ال يكتفووي حبفظووه وال بالنقوول فقووط، بوول يطلووب كونووه     

: لاملووراد أنهمووا  –رمحووه اهلل تعوواىل – ، قووال السووخاويُكِتووَب بووني يوودي رسووول اهلل 

، أو املووراد أنهمووا  يشووهدان علووى أن ذلووك املكتوووب ُكِتووَب بووني يوودي رسووول اهلل        

 .(3)ن ذلك من الوجوه اليت نزل بها القرآنليشهدان على أ

                                                                                                                       

، وكان ممن يكتب الوحي، قوال: أرسول إلويَّ أبوو بكور      --ثابت األنصاري زيد بن   =

قود اسوتحر يووم     مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتواني فقوال: إن القتول   

اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف املواطن فيذهب كثري مون القورآن إال   

 (.3/504(. وانظر: البداية والنهاية )1312أن جتمعوه... إخل، حديث رقم )

 (.33( انظر: إجابة السائل )ص1)

 (.5/12لإلمام البغوي )(، وشرح السنة، 415و 4/431( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )2)

وموا بعودها(، واإلتقوان يف علووم      4/01( انظر: مجال القراء وكمال اإلقراء، لإلمام السخاوي )3)

 (.4/411القرآن )
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 وقال السيوطي: لأو املراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض علوى الونيب   

 .(1)عام وفاتهل

وقال أبو شامة: لوكان غرضهم أن ال ُيْكَتَب إال مون َعوي ِن موا ُكِتوَب بوني يودي       

 .(2)ال من جمرد احلفظل رسول اهلل 

زيدا كان يطلب القرآن مكتوًبا مع الشهادة أنوه   وإذا كان األمر كذلك فإن

، وال يكتفي ال حبفظوه وال حبفوظ اآلخورين، وهوذا ال     ُكِتَب بني يدي رسول اهلل 

 ينفي كثرة احلافظني والناقلني، ويدل على بطالن دعوى االنفراد.

كل ما استند إليه القائلوون باشرتاط التواتور لثبوت القرآن الكريم هو العوادة،   .5

س هلم دليٌل غريها، وتلك العادة الويت حيوال علوى مثلوها، وعمودتها حصوول العلوم        ولي

ويرتتب على العلوم مبقتضواها العلوم مبكوابرة منكرهوا، وقود وقوع         مبقتضاها،

، وما ادعوه ال يقضي بوه  (3)بفضل اهلل تواتٌر أكثُر مما تقضي به العادة من ذلك

يما املختصوون بعلوم القورآن    عقل، وال يساعده الواقع، وكوثري مون العقوالء ال سو    

 .(4)على خالف هذه الدعوى وتهجينها

 َوُيَردُّ عل  هذا الللي  من أوجه:
األول: صوحيح أن عموودة القوائلني بووالتواتر هوو العووادة، ولكون لوويس هوو الوودليل      

 الوحيد، بل هناك أدلة أخرى مضى بيانها.

أدلوة املوذهب   الوجه الثاني: أن دعوى التواتر قضوى بها العقول كموا ذكرنوا يف    

األول، وساعدها الواقع، حيث وجدنا أنه على التحقيوق ُنِقوَل القورآن عون رسوول اهلل      

                                                 

 (.4/411( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )1)

 (.4/411( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )2)

وال خيفوى أنوه اآلن ومون    »ذكوره قبول ذلوك بقولوه:     ( يشري اإلمام ابن األمري الصنعاني هنا إىل موا  3)

قبل اآلن قد صار كون القرآن ما حواه دفتا املصحف إمجاًعا قطعيا ال يدخله تشكيك، وأنه 

[. انظوور: 14] فصوولت:  ال يأتيووه الباطوول موون بووني يديووه وال موون خلفووه كووالم اهلل تعوواىل الووذي 

 (.31-33إجابة السائل )ص 

 (.32( انظر: إجابة السائل )ص4)
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          نقال متواترا جيال عن جيول حتوى وصول إلينوا ، وأن عودم تودوين كول مون روى ال

 .(1)يعين العدم، وهو أمر ُمَشاَهٌد حمسوس

اشرتاط التواتر الوجه الثالث: أن احملققني من املختصني بعلوم القرآن يقضون ب

كالنشور،   –رمحوه اهلل تعواىل   –للقرآن الكريم، والناظر يف كتب اإلمام ابن اجلوزري  

املقرئني ومرشد الطالبني، وكذا كتوب غوريه مون العلمواء يثبوت لديوه صوحة         ومنجد

 ذلك القول.

أن القائلني بالتواتر ناقضوا أنفسهم حني جعلوا أركان القراءة الصوحيحة ثالثوة    .1

 أمور:

 وجٍه من وجوه النحو. موافقة .أ 

 موافقة رسم املصاحف العثمانية ولو احتماال. .ب 

صحة السند إىل رسول اهلل  .  
(2). 

ووجه التناقض: أن التواتر قد حيصل بغري هذه األركوان، وهوذه األركوان قود     

 .(3)تتحقق وال يتحقق تواتر، وبالتالي فدعواهم غري صحيحة

 واجلواب من وجوه: 
نه يف ثبوت القرآنية، كما دلوت على ذلك األدلة سالفوة أن التواتر البد ماألول: 

الذكر، وحنن نقول بلزوم هذه األركان مع التواتر، ولو كان األمور كموا يودَّعون    

 من التناقض ملا حصل الفرق بني ما تواتر من القرآن وما تواتر من غريه.

، بوول ال نسوولم أن العلموواء اقتصووروا علووى هووذه األركووان الثالثووة   الوجذذه الثذذاني:  

                                                 

 ( سبق بيان هذا فيما مضى من املناقشات.1)

 ( وقد نظمها اإلمام ابن اجلزري بقوله:2)

 حنوووووووو وجوووووووه وافوووووووق موووووووا فكووووووول

 القوووووووورآن هووووووووو إسوووووووونادا وصووووووووح 

 أثبوووووووت  ركووووووون خيتووووووول وحيثموووووووا 
  

 حيوووووووي احتموووووواال للرسووووووم وكووووووان 

 األركووووووووووووان ةوالثوووووووووووووالث ذهوفهوووووووووووو

 السووووووووبعة  يف أنووووووووه  لووووووووو  شووووووووذوذه 
 

 (.54)ص  لعشرا القراءات ِفي رالنش  انظر: طيبة

 (.14-32( انظر: إجابة السائل )ص3)
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ذكروا قبلها ضابط القراءة املتواترة، وجعلوا التواتر مكان صحة السوند، وكأنوه   

قبوول  –ال فوورق بينهمووا، فهووذا اإلمووام ابوون اجلووزري يقووول يف ضووابط القووراءة املتووواترة    

: لكل قراءة وافقت العربية مطلًقوا، ووافقوت أحود املصواحف      –ذكر هذه األركان

، ثوم  (1)العثمانية ولو تقديًرا، وتواتر نقلها، هذه هوي القوراءة املتوواترة، املقطووع بهوال     

 : قسمني على فهي الصحيحة القراءة وأماقال بعد ذلك: ل

 ووافوق  منتهاه، إىل كذا الضابط عن الضابط العدل بنقل سنده صح ما :األول

 :ضربني على وهذا والرسم، لعربيةا

 وبعض الرواة، بعض به انفرد كما بالقبول األئمة وتلقاه نقله استفاض ضرب -

 به مقطوع صحيح فهذا ذلك، وحنو املد يف القراء كمراتب أو ،املعتربة الكتب

 بالقراءة يلحق الضرب وهذا،  –وسلم عليه اهلل صلى – النيب على منزل أنه

 . مبلغها بلاي مل وإن املتواترة،

 من كثري كالم من يظهر فالذي يستفض؛ ومل بالقبول األمة تتلقه مل وضرب -

 .به والصالة به القراءة جواز العلماء

 وخالف سنده، وصح العربية وافق ما :الصحيحة القراءة من الثاني والقسم

 شاذة؛ اليوم تسمى القراءة فهذه بأخرى، كلمة وإبدال ونقص زيادة من الرسم

 .(2)لعليه اجملمع املصحف رسم عن شذت لكونها

فالواضح من كالم ابن اجلزري أن شرط صحة السند كأنه مرادف لشرط 

التواتر يف النقل، لذا كانت شروط القراءة الصحيحة شاملة لغري القراءات املتواترة 

 . –كما اتضح من كالمه –باتفاق 

 بصووحة املشووهورة القووراءة ضووابط يفاكتفوووا  القووراءسوولمنا أن الوجذذه الثالذذث:  

 حتقووق يف منووه بوود ال أنووه مووع التووواتر يشوورتطوا ومل اآلخوورين الووركنني مووع اإلسووناد

 :ثالثة ألسبابلكن ذلك يرجع  ،القرآنية

                                                 

 (.24( انظر: منجد املقرئني )ص1)

  (.23-23( انظر: املرجع السابق )ص 2)
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 أنوه  علوى  القرآن تعريف يف لوحظ قد والتواتر ،تعريف ال ضابط هذا أن: األول

 ال مووا طالضووواب يف يغتفوور ألنووه ؛الضووابط يف يلحووظ ومل ،األقوول علووى شوورط أو شوطر 

 .واحلقيقة املاهية لبيان ليست فالضوابط ،التعاريف يف يغتفر

 فإنه غريها من املقبولة القراءات متييز يف الطالب على التيسري: لسبب الثانيا

. املقبولة غري من املقبولة القراءات  يز أن الضابط هلذا رعايته مبجرد عليه يسهل

 أن إىل حتصيله يف يضطر ألنه ؛التمييز كذل عليه يصعب فإنه التواتر اشرتط إذا أما

 ،الرواية طبقات من طبقة كل يف الكذب على تواطؤهم نؤَمُي مجٍع إىل يصل

 .ذلك له يتيسر أن وهيهات

 إفادة يف للتواتر مساوية تكون تكاد الثالثة األركان هذه أن السبب الثالث:

  .املقبولة بالقراءات القاطع العلم

 يف األمة من عليه وجممع متواتر املصحف دفيت بني ما أن :املساواة هذه بيانو

 سند صح فإذا ، –رضوان اهلل عليهم أمجعني – الصحابة عهد وهو، عهودها أفضل

 ،املتواتر املصحف هذا خلط موافقة جاءت ثم ،اللغة قواعد ووافقت ،القراءة

 .اآحاًد تكان وإن القاطع للعلم الرواية هذه إفادة على قرينًة املوافقة هذه كانت

 به احتفت إذا العلم يفيد اآلحاد خرب أن من األثر علم يف مقرر هو ما تنس وال

 يقوم أن قبل اإلسناد يف حتصيله يطلب كان التواتر فكأن، ذلك توجب قرينة

 فيكفي عليه اجملمع املصحف هذا وجود بعد أما، بالقرآن متواترًة وثيقًة املصحف

 .(1)العرب ولسان املصحف هذا رسم قتواف ما وشهرتها صحتها الرواية يف

 الرتجيح:
عنوود التأموول يف املووذاهب السووابقة، والنظوور يف أدلتهووا، ومناقشوواتها، جنوود أن      

املووذهب الووراجح هووو مووذهب اجلمهووور القائوول بتواتووور القوورآن بقراءاتووه الثابتووة، وهووي    

لقووة  القراءات العشر املعروفة )السوبع باتفواق، والوثالإل علوى الوراجح( أصوال وهيموة؛        

أدلتهم، وسالمتها عن املعارضة، وضعف املذاهب األخورى لضعف أدلتها كموا توبني   

                                                 

 (.140-4/141( انظر: مناهل العرفان )1)
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 من املناقشات اليت مرت.

باإلضووافة إىل أنووه عنوود تطبيووق مووا أوردتووه موون ضووابط املتووواتر يتووبني أن القوورآن   

الكريم قد حتقق نقله نقال متواترا من جمموع األمة، يف مجيع األعصار، بول جواوز   

 احلد األدنى من التواتر مبراحل، وبذلك يتحقق تواتره.ما يشرتط يف 

وعند معرفوة أهميوة التوواتر يف نقول القورآن الكوريم تتضوح ضورورته؛ حلصوول          

العلووم بثبوتووه، وتبقووى الداللووة موون حيووث القطعيووة والظنيووة حسووب األلفوواظ موون الوونص   

رة والظاهر، وما يرد على اللفظ من احتماالت تصل إىل عشرة احتماالت، وهي مقور 

 يف علم األصول، وال جمال الستعراضها هنا، واهلل أعلم.

 

 امامتة )ملخص البحث(
يطلق القرآن على الكتاب، وهو لغة: اسم لكل كتابة ومكتوب، غلب  –

 مبعنى مصدر: لغة والقرآنعلى القرآن من بني الكتب يف عرف أهل الشرع، 

 وهو سبحانه، اهلل مكال من املعني اجملموع على العام العرف يف غلب القراءة،

وقيل: الكتاب غري القرآن، وهو غري صحيح. وللقرآن  .الكتاب لفظ من أشهر

 أمساء أخرى، هي أقرب إىل الوصفية منها إىل االمسية.

ُعوورف القوورآن اصووطالحا بتعريفووات متعووددة، فقوود راعووى بعووض العلموواء يف       –

إلينا بني دفيت املصحف  تعريفه التواتر، كالغزالي، فعرَّفه بقوله: لالكتاب: ما نقل

على األحرف السبعة املشهورة نقال متواترال، وعرَّفه بعضوهم دون تضومني التوواتر يف    

التعريف لكنه جعله شرطا فيه، كابن بهران اليمين، فقد عرَّفه بقولوه: لالكتواب   

هو: القرآن املنزل على نبينا حممود صولى اهلل عليوه وسولم لإلعجواز بسوورة منوهل، ثوم         

اتر شرطا يف نقله، ومنهم من عرَّفه مع عدم ذكور التوواتر اكتفواء بالعوادة     جعل التو

  .كاآلمدي، فقد عّرفه بقوله: الكتاب هو القرآن املنزل

التواتر لغة: عبارة عن التتوابع، وهوو جمويء الواحود بعود الواحود بفورتة بينهموا، أموا           –

ع تعريفواتهم موا   تعوددت عبوارات العلمواء وهوم يعرفونوه، ومموا جيمو       يف االصطالح فقد 
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مجع كثري بال ما روي عن  املتواتر:ذكره ابن مطري احلكمي، حيث عرفه بقوله: 

بأن أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، أو وقوعه منهم اتفاقا بال قصود،   حصر،

 واتصف بذلك يف كل طبقاته إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم.

 ومننننا روي عننننن تعنننننا املسننننتكثر   
 

 اخلننننرفيوجننننب العلننننم بصنننند     
 

تتفورع عون    –اختلف العلماء فيما حيصول بوه التوواتر، علوى موذهبني رئيسوني        –

يف التوواتر عوددا حمصوورا، وإمنوا      ، أحدهما ال َيشرتط –الثاني منهما أقوال متعددة

َيشوورتط العوودد يف حصووول التووواتر، وقوود وردت عوودة  والثووانيضووابطه حصووول العلووم، 

 ى ذلك فالراجح هو املذهب األول. حتديدات ال يوجد دليل صريح عليها، وعل

وابون  قوراءة القوراء السوبعة، وهوم: نوافع املودني،        أمجع أهول العلوم علوى توواتر     –

 كووووثري املكووووي، وأبووووو عموووورو البصووووري، وابوووون عووووامر الشووووامي، وعاصووووم، ومحووووزة،  

والكسووائي، ثالثووتهم كوفيووون، واختلفوووا يف قووراءة األئمووة الثالثووة: أبووي جعفوور،         

 أنها متواترة. ويعقوب، وخلف، والصحيح

 األول: اختلف العلماء يف اشرتاط التواتر لثبوت القرآن الكريم إىل مذاهب: –

يرى أن األصل  الثاني:، وأصال وهيمة يرى أن القرآن متواتر بقراءاته عن النيب 

يرى أن القرآن بقراءاته ليس متواتًرا ال أصال وال هيمة،  الثالث:متواتر ال اهليمة، و

التواتر شرط يف ثبوت ما هو من القرآن حبسب أصله وليس بشرط أن يرى  الرابع:و

يرى التوقف يف  اخلامس:و، يف حمله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل اآلحاد

ثبوت التواتر للقرآن الكريم، والراجح هو املذهب األول؛ لقضاء العادة بأن األمر 

را، وحتقيقا للحفظ الرباني املهم تتوافر الدواعي على إشاعته، ونقل تفاصيله متوات

للكتاب الكريم، ولشهادة الواقع بذلك.
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 قائمة املراجع
)شرح على منها  الوصول إىل علم األصول، للقاضي البيضواوي   اإلبها  يف شرح املنها  -

هو(، تأليف شيخ اإلسالم علي بن عبد الكايف السبكي املتوفى سونة  303املتوفى سنة 

هوو، دار   114الوهواب بون علوي السوبكي املتووفى سونة       هو، وولده توا  الودين عبود     132

 م.4111هو/ 4141البحوإل للدارسات اإلسالمية وإحياء الرتاإل، دبي، الطبعة األوىل 

، تأليف اإلمام جالل الدين السيوطي، حتقيق طه عبود الورءوف   اإلتقان يف علوم القرآن -

 سعد، املكتبة التوفيقية، القاهرة.

، توأليف اإلموام حممود بون إمساعيول      ل نظوم مونت الكافول   إجابة السائل شرح بغية اآلمو  -

األمري الصنعاني، حتقيق القاضي حسني بن أمحد السوياغي، والودكتور حسون حممود     

مقبوولي األهودل، مؤسسووة الرسوالة، بووريوت، ومكتبوة اجليول اجلديوود، صونعاء، طبعووة       

 م.4203هو/4113املعهد العالي للقضاء يف اليمن، الطبعة األوىل 

، تأليف سويف الودين أبوي احلسون علوي بون أبوي علوي بون          أصول األحكام اإلحكام يف -

حممد اآلمدي، ضبطه وكتب حواشيه الشويخ إبوراهيم العجووز، دار الكتوب العلميوة،      

 بريوت، بدون تاريخ.

، تووأليف اإلمووام حمموود بوون علووي    إرشوواد الفحووول إىل حتقيووق احلووق موون علووم األصووول      -

عيوول، دار السووالم للطباعووة والنشوور الشوووكاني، حتقيووق الوودكتور شووعبان حمموود إمسا 

 م.  4220هو/ 4140والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل لدار السالم 

، الشووكاني  علوي  بون  حممد فيلتأ، األصول علم من احلق حتقيق إلي الفحول إرشاد -

 الوودين ولووي والوودكتور، املوويس خليوول الشوويخ ميقوودت عنايووة، عووزو أمحوود الشوويخ قيووقحت

 .م –هو األوىل الطبعة، العربي الكتاب دار، فرفور صاحل

يف أصوووول الفقوووه، توووأليف بووودر الووودين حممووود بووون بهوووادر بووون عبووود اهلل   البحووور احملووويط -

هو(، قام بتحريره الشيخ عبد القادر العاني، وراجعوه  121 –113الزركشي الشافعي )

د. عموور سووليمان األشووقر، طبعووة وزارة األوقوواف والشوومون اإلسووالمية بالكويووت، إعووادة   

طبووووع دار الصووووفوة للطباعووووة والنشوووور والتوزيووووع، الغردقووووة، مصوووور، الطبعووووة الثالثووووة       

 م.4224هو/4145

، توأليف اإلموام أبوي الفوداء إمساعيول بون كوثري الدمشوقي املتووفى سونة           البداية والنهاية -

 م.4200هو/4110هو، مكتبة املعارف، بريوت، الطبعة السابعة 111

رمني أبوي املعوالي عبود امللوك بون عبود اهلل بون        ، تأليف إموام احلو  الربهان يف أصول الفقه -
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هوو(، حتقيوق الودكتور عبود العظويم حمموود الوديب، دار        110 –142يوسوف اجلوويين )  

 م.4222هو/ 4141الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة 

البون بهوران، نظوم السويد      بغية اآلمول نظوم مونت الكافول بنيول السوول يف علوم األصوول         -

الصنعاني، مطبوع مع شرحه: إجابة السائل شورح بغيوة    اإلمام حممد بن إمساعيل األمري

اآلموول، دراسووة وحتقيووق القاضووي حسووني السووياغي والوودكتور حسوون األهوودل، مؤسسووة  

 م.4203هو/4113الرسالة، بريوت، ومكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، الطبعة األوىل 

ن ، توأليف يوس الودين أبوي الثنواء حمموود بو       بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجوب  -

هو، حتقيق الدكتور حممد مظهر بقوا،  112عبد الرمحن بن أمحد األصفهاني املتوفى 

جامعة أم القورى، مكوة املكرموة، مركوز البحوث العلموي وإحيواء الورتاإل اإلسوالمي،          

 م.4203هو/4113الطبعة األوىل 

، تأليف اإلمام حمب الدين أبي الفيض السويد حممود   تا  العروس إىل جواهر القاموس -

سيين الواسطي الزبيدي احلنفي، دراسة وحتقيق علي شوريي، دار الفكور   مرتضى احل

 م.4221هو/4141للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان، طبعة 

، تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسوف الفوريوز   التبصرة يف أصول الفقه -

ن هيتوو، دار  هو، شرح وحتقيوق الودكتور حممود حسو    113آبادي الشريازي املتوفى سنة 

 م.4201م عن طبعة 4205هو/4115الفكر، دمشق تصوير عام 

، لإلموام كموال   التحرير يف أصول الفقوه اجلوامع بوني اصوطالحي احلنفيوة والشوافعية       -

الدين حممد بن عبدالواحد الشهري بابن اهلمام، دار الفكر للطباعة والنشور والتوزيوع،   

 هو.4545حمرم  1تصوير عن طبعة مصطفى البابي احلليب، 

، توأليف أبوي زكريوا حييوى بون موسوى       حتفة املسوؤول يف شورح خمتصور منتهوى السوول      -

الرهووووني، حتقيوووق الووودكتور اهلوووادي بووون احلسوووني شوووبيلي، دار البحووووإل والدراسوووات    

 م.  4114هو/4144اإلسالمية وإحياء الرتاإل، الطبعة األوىل 

أبوي الفضول عبود    ، توأليف اإلموام جوالل الودين     تدريب الوراوي يف شورح تقريوب النوواوي     -

الوورمحن السوويوطي، حققووه وراجووع أصوووله عبوود الوهوواب عبوود اللطيووف، دار الفكوور          

 م.4202هو/4112للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 

، تأليف اإلمام علي بن حممد بن علي اجلرجاني، حتقيق إبوراهيم األبيواري،   التعريفات -

 هو.4115دار الريان للرتاإل، القاهرة، تاريخ مقدمة احملقق عام 

(، اعتنى 4550 –4430تأليف اإلمام طاهر اجلزائري ) توجيه النظر إىل أصول األثر، -
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به عبد الفتاح أبو غودة، الناشور مكتوب املطبوعوات اإلسوالمية حبلوب، الطبعوة األوىل،        

 م.4223هو/  4143

، كالهما للقاضي صدر الشريعة عبيد اهلل بون مسوعود احملبووبي    التوضيح ملنت التنقيح -

هووو، مكتبووة ومطبعووة حمموود علووي صووبيح وأوالده،  111حلنفووي املتوووفى سوونة البخوواري ا

 القاهرة، مصر.

)معجم مصطلحي(، تأليف اإلمام حممد عبود الورؤوف املنواوي     التوقيف على مهمات التعاريف -

هو(، حتقيق الودكتور حممود رضووان الدايوة، دار الفكور املعاصور، بوريوت،         4154 –234)

 م.4114هو/  4145م، إعادة طبع 4221وىل ودار الفكر، دمشق، الطبعة األ

للعالمووة حمموود أمووني املعووروف بووأمري باشوواده علووى كتوواب التحريوور يف   تيسووري التحريوور، -

أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية، لكمال الودين حممود بون عبود     

بعووة الواحوود الشووهري بووابن اهلمووام، دار الفكوور للطباعووة والنشوور والتوزيووع تصوووير عوون ط  

 هو.4545حمرم  1مصطفى البابي احلليب 

توأليف علووم الودين علووي بون حمموود السوخاوي، حتقيووق      مجوال القووراء وكموال اإلقووراء،   -

الووودكتور علوووي حسوووني البوووواب، مكتبوووة الووورتاإل، مكوووة املكرموووة، ومطبعوووة املووودني 

 م.4201هو/4110بالقاهرة، الطبعة األوىل 

علوي السوبكي، وشورح جوالل الودين       لإلمام تا  الدين عبد الوهواب بون   مجع اجلوامع، -

احمللي عليه، وحاشوية البنواني عليهموا، طبعوة مصوطفى البوابي احللويب وأوالده مبصور،         

 م. 4251هو/  4532الطبعة الثانية 

إلمام احلرمني، تأليف ابن إمام الكاملية، خمطووط،   اجلواهر األنقات شرح الورقات -

 مبكتبيت صورة منه.

، توأليف حميوي الودين أبوي حممود عبود القوادر بون         نفيوة اجلواهر املضوية يف طبقوات احل   -

 –323حمموود بوون حمموود بوون نصوور اهلل بوون سووامل بوون أبووي الوفوواء القرشووي احلنفووي )           

هو(، حتقيق الودكتور عبود الفتواح حممود احللوو، هجور للطباعوة والنشور والتوزيوع          113

 هو.4225هو/4145واإلعالن، القاهرة، طبعة 

شوورح غايووة السووول، لإلمووام   ي علووى هدايووة العقووول حاشووية اإلمووام ابوون األمووري الصوونعان  -

 احلسني بن القاسم، املكتبة اإلسالمية، بدون تاريخ.

)احلدود واملواضعات(، تأليف األستاذ أبي بكر حممد بون احلسون    احلدود يف األصول -

بن فورك األصبهاني، تعليوق حممود السوليمان، دار الغورب اإلسوالمي، بوريوت، الطبعوة        
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 م.4222األوىل عام 

، تأليف اإلمام الدرة املوسومة يف شرح املنظومة املسماة: سلم الوصول إىل علم األصول -

إبووراهيم بوون أبووي القاسووم مطووري احلكمووي، دراسووة وحتقيووق املهوودي حمموود احلوورازي،     

 رسالة ماجستري بكلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر.

، توأليف  أمحد بن حنبل روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام -

هوو(، قودم لوه     341 –331موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي)

وحققووه وعلووق عليووه الوودكتور عبوود الكووريم بوون علووي بوون حمموود النملووة، دار العاصوومة     

 م.4220هو/  4142للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة السادسة 

ملوووتقن أبوووي داود سوووليمان بووون األشوووعث     ، لإلموووام احلوووافظ املصووونف ا  سووونن أبوووي داود  -

هووو، طبعووة دار احلووديث، 413هووو، واملتوووفى سوونة 414السجسووتاني األزدي املولووود سوونة 

 م.4200هو/ 4110القاهرة، طبعة عام 

، تووأليف أبووي حمموود عبوود امللووك بوون هشووام املعووافري املتوووفى مبصوور عووام  السوورية النبويووة -

شقرون القاهرة، ومطبعة الفجالوة  ، تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة 445

 م.4210هو/4520اجلديدة، القاهرة، الطبعة الثالثة 

، طبعوة مصوطفى البوابي احللويب وأوالده     شرح جوالل الودين احمللوي علوى مجوع اجلواموع       -

 م.4251هو/4532مبصر، القاهرة، الطبعة الثانية 

شاد الفحول، ، مطبوع بهامش إرشرح جالل الدين احمللي على الورقات إلمام احلرمني -

 طبعة دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع، بريوت بدون تاريخ أو رقم طبعة.

، البن احلاجب، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمور، بودون   شرح الرضي على الكافية -

 ذكر دار طبع، أو رقم طبعة أو تاريخ.

و، هو 343تأليف اإلمام أبي حممد احلسني بن مسعود البغوي املتووفى سونة    شرح السنة، -

حتقيق وتعليق الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتوب  

 م.4224هو/4144العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

، مطبووووع بهوووامش إرشووواد الفحوووول  شووورح العبوووادي علوووى شووورح احمللوووي علوووى الورقوووات   -

و رقوم  للشوكاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنوان، بودون تواريخ أ   

 طبعة.

حتقيووق الوودكتور شووعبان حمموود  شوورح العضوود علووى خمتصوور ابوون احلاجووب األصووولي، -

 م.4211هو/ 4521إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية للرتاإل، عام 
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، أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير -

الفتوووحي احلنبلووي املعووروف بووابن أصووول الفقووه، تووأليف العالمووة حمموود بوون عبوود العزيووز  

النجار، حتقيق الدكتور حممد الزحيلي، والودكتور نزيوه محواد، مكتبوة العبيكوان      

 م. 4225هو/  4145بالرياض، طبعة 

، تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، حتقيوق وتقوديم عبود    شرح اللمع -

 م.4200هو/ 4110وىل اجمليد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األ

، توأليف اإلموام علوي بون صوالح بون       شفاء غليل السائل عما حتمله الكافل بنيل السول -

علووي بوون حمموود الطووربي، مكتبوووة الوويمن الكووربى، صوونعاء، الوويمن، الطبعوووة األوىل         

 م.4200هو/ 4110

هووو، 413لإلمووام مسوولم بوون احلجووا  القشووريي النيسووابوري املولووود سوونة  صووحيح مسوولم،  -

هوووو/ 4411هوووو، طبعوووة عيسوووى احللووويب، القووواهرة، الطبعوووة األوىل   434سووونة واملتووووفى 

 م.4233

 = اجلامع الصحيح املسند. صحيح اإلمام البخاري -

 بون  حممود  بن حممد ، اخلري يأب الدين يس فيلتأ ،العشر القراءات ِفي رالنش  طيبة -

، (54)ص  الوزغيب  متويم  حممود  قيو ق، حتهوو 055: املتووفى  اجلوزري  ابنالشهري بو  يوسف

 .م4221 –هو4141 األوىل، الطبعة، جدة اهلدى، دار

 ، تأليف اإلمام احلسني بن القاسم، طبعة املكتبة، بدون تاريخ.غاية السول يف علم األصول -

، توأليف اإلموام   الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكية، وأعالم األمة احملمدية -

هووو، 241دي الوووزير املتوووفى سوونة صووارم الوودين إبووراهيم بوون حمموود بوون عبوود اهلل بوون اهلووا 

دراسووة وحتقيووق حمموود حييووى سووامل عووزان، مركووز الوورتاإل والبحوووإل الوويمين، الطبعووة    

 م.4114هو/4144األوىل 

، تأليف اإلمام إمساعيول بون حممود بون     الفواصل شرح بغية اآلمل يف نظم منت الكافل -

 إسحاق، خمطوط، مبكتبيت صورة منه. 

مد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق مكتب الورتاإل  ، تأليف اإلمام حمالقاموس احمليط -

 م.4201هو/4111يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية 

، تووأليف الوودكتور شووعبان حمموود إمساعيوول، سلسوولة  القووراءات أحكامهووا ومصووادرها -

هووو، رابطووة العووامل اإلسووالمي، الطبعووة  4114، السوونة الثانيووة، 42دعوووة احلووق، العوودد 

 هو.4141لثانية ا
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، تأليف اإلمام حممد بون حييوى بهوران، خمطووط     الكافل بنيل السول يف علم األصول -

 مبكتبيت صورة منه.

، تووأليف اإلمووام عووالء الوودين عبوود كشووف األسوورار عوون أصووول فخوور اإلسووالم البووزدوي -

هووو، الناشوور الفوواروق احلديثووة للطباعووة     151العزيووز بوون أمحوود البخوواري املتوووفى سوونة     

 م.4223هو/ 4143لقاهرة، الطبعة الثانية والنشر، ا

)معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(، توأليف أبوي البقواء أيووب بون موسوى        الكليات -

هوو(، عنايوة د/ عودنان درويوش وحممود املصوري، مؤسسوة        4121احلسيين الكفوى )ت

 م.4220هو/4142الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية 

لدين أبي الفضل حممد بن مكرم بن علي بن أمحد ، تأليف اإلمام مجال السان العرب -

بوون أبووي القاسووم بوون مجعووة بوون منظووور، حتقيووق عبوود اهلل علووي الكووبري، وحمموود أمحوود  

 م.4204هو/  4114حسب اهلل، وهاشم حممد الشاذلي، دار املعارف، القاهرة، 

 ، توأليف الشويخ أبوي إسوحاق إبوراهيم بون علوي الشوريازي )املتووفى         اللمع يف أصول الفقه -

هووو(، حتقيووق وتعليووق حميووي الوودين ديووب مسووتو، ويوسووف علووى بووديوي، دار        113سوونة 

 م.4223هو/  4143الكلم الطيب، ودار ابن كثري، دمشق وبريوت، الطبعة األوىل 

هوو،  523ألبي احلسوني أمحود بون فوارس بون زكريوا اللغووي املتووفى سونة           جممل اللغة، -

سوالة، بوريوت، الطبعوة الثانيوة     دراسة وحتقيوق زهوري عبود احملسون سولطان، مؤسسوة الر      

 م.4203هو/4113

توأليف اإلموام فخور الودين حممود بون عمور بون احلسوني           احملصول يف علم أصول الفقه، -

الرازي، دراسة وحتقيق الدكتور طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة 

 م.  4221هو/4140الثالثة، 

بوون عبوود القووادر الوورازي، دراسووة  ، تووأليف اإلمووام حمموود بوون أبووي بكوور خمتووار الصووحاح -

 وحتقيق الدكتور عبد الفتاح الربكاوي ، دار املنار، القاهرة. 

البن احلاجب وشرح العضد عليه، مكتبة الكليات األزهريوة للورتاإل،    خمتصر املنتهى -

 م.4211هو/  4521عام 

، تووأليف اإلمووام حمموود بوون أمحوود زيوودان اجلكووين  مراقووي السووعود إىل مراقووي السووعود -

روف باملرابط، حتقيق ودراسة حممد املختوار بون حممود األموني الشونقيطي، الناشور       املع

 م.4225هو/ 4145مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة األوىل 

، توأليف اإلموام حممود بون حممود بون حممود الغزالوي،         املستصفى من علم أصول الفقوه  -
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رة عون طبعوة املطبعوة    تصوير دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، مصو

 هو.4543األمريية بالقاهرة، عام 

 طبعة بريوت، لبنان.مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني،  -

)أبوو الربكوات عبود السووالم بون تيميوة املتووفى سوونة        املسوودة يف أصوول الفقوه آلل تتميووة    -

 هوو، وحفيوده  304هو، وولده أبو احملاسن عبد احلليم بن عبد السوالم املتووفى سونة    334

هوو، حتقيوق وتعليوق    140أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبود السوالم املتووفى سونة     

الدكتور أمحد بن إبراهيم بن عباس الذروي، دار الفضيلة للنشور والتوزيوع، الريواض،    

 م.  4114هو/4144ودار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل 

بون حممود بون عبود الكوريم      ، تأليف الشيخ أمحود  منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء -

األيوووني، شووركة مكتبووة ومطبعووة مصووطفى البووابي احللوويب، مصوور، الطبعووة الثانيووة   

 م..4215هو/4525

توأليف حممود عبود العظويم الزرقواني، دار الفكور،       مناهل العرفوان يف علووم القورآن،     -

 بريوت، لبنان، الطيعة الثالثة.

الدين أبي اخلري حممد بن حممد ، تأليف اإلمام يس منجد املقرئني ومرشد الطالبني -

بن حممد بن اجلزري، حتقيوق الشويخ زكريوا عموريات، دار الكتوب العلميوة، بوريوت،        

 م.4222هو/4141الطبعة األوىل 

، تأليف اإلمام يس الدين أبي اخلري حممد بن حممد منجد املقرئني ومرشد الطالبني -

الطبعوووة األوىل بووون حممووود بووون اجلوووزري، حتقيوووق الووودكتور عبووود احلوووي الفرمووواوي،       

 م.4211هو/4521

تأليف القاضي عبد اهلل بن عمور البيضواوي، حتقيوق     منها  الوصول إىل علم الوصول، -

 هو.4202سليم شعبانية، دار دانية، دمشق، الطبعة األوىل 

هوو،  034تأليف اإلمام أمحد بن علي بون حجور العسوقالني املتووفى سونة       فبة الفكر، -

ر، دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ودمشق، حتقيق الدكتور نور الدين ِعت 

 م.4225هو/4141مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة الثانية 

شرح اإلمام أمحد بن علوي بون حجور العسوقالني      نزهة النظر يف توضيح فبة الفكر، -

هووو، حتقيووق الوودكتور نووور الوودين ِعت وور، دار اخلووري للطباعووة والنشوور     034املتوووفى سوونة 

 م.4225هو/4141، بريوت، ودمشق، مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة الثانية والتوزيع

تووأليف اإلمووام حمموود بوون حمموود بوون حمموود الشووهري بووابن     النشوور يف القووراءات العشوور،  -
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هوو، أشورف علوى تصوحيحه ومراجعتوه علوي حممود الضوباع،         055اجلزري املتوفى سونة  

 ى حممد.يطلب من املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، مطبعة مصطف

لإلمام احلسني بن القاسم، طبعة املكتبوة اإلسوالمية،   هداية العقول إىل غاية السول،  -

 بدون تاريخ، أو رقم طبعة.

اجلواهر األنقات، لإلمام حممود   إلمام احلرمني، مع شرحه:الورقات يف أصول الفقه،  -

 بن كمال الدين، املشهور ابن إمام الكاملية، خمطوط، مبكتبيت صورة منه.

 
 
 
 
 


