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 لقرآنيِة إىل اختالِف َمْرُسوِم املصاحِف العثمانيِةعزو نشأة القراءات ا

 عرض ونقد

 :ملخص البحث

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على أشـر  للقـحم دمـد وآلـحم وصـ بحم،      
 وبعد: 

عـزو نشـأة القـراءات القرآنيـِة خت الـمالِ  موِرس ـوم        ) فهذا حبـ  موسـوم بــ   
ِِ العممانيِة، عر  ونقـد امل ، نـاش  فيـحم الباحـ  شـبهة مـن أشـهر شـبهات        ( صاح

املسمشرشني حول القراءات، وأكمرها أثرًا، وأعمقهـا حبمـًا ودلـياًل، وهـي القـول بـأن       
القراءات نشأت وتكوَّنـ  نميةـة لمةـرد املصـاحِ العممانيـة مـن الـشقل والشـك          

 والمالفها. 

والبيان ومزيد البسل واالسمدالل رأي  أن  وملا تسم قحم هذا املسألة من الب  
أفردها بهذا الب  ، والذي انمظمـ  لتمـحم م مقدمـة تتـمش  أهميـة املو ـو  و       
أسباب المياره خمجااًل ولتة الب  . وأتبعمها بأربعة مباح : اشممل  علـى عـر    
 الشبهة وتوثيقها وبيان أهدافها. وأسباب خثارة الشبهة. ثـ  الـرد علـى الشـبهة خمجـاال     

القرآن. ثـ  لممـ  الب ـ  بـأبر       عن الدفا  م املؤلفات بأشهر وتفصياًل، ث  أتبعمحم
 الشمائج والموصيات. وكان من أهمها: 

أن هذا القرآن كماب دفوظ، مل يمغري ومل يمبدل على مر القـرون، مصـداشًا لقـول     -1

ما يمار حول ذلك فإنحم من اهلوى  ، وك چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ: اهلل
 . عليحم الذي ال دلي 
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 . أن مششأ القراءات هو الرواية، وخمنا كمب  املصاحِ ألج  حفظ تلك الرواية -2

. أن تعدد القراءات سابق للكمابة، وعليحم فال ميكن نسبة نشـأتها خت حـال الكمابـة    -3
 السـميعاب  معـني  سبب والشك  الشقل من املصاحِ للو أن األمر م ما وغاية

 . القراءات

يـة ال ترشـى ألن يسـمدل بهـا علـى احلقـائق العلميـة        أن جمرد االحممـاالت العقل  -4
 . املسلمة

أن مجيع األدلة اليت اسمدل بها املسمشرشون على خثبـات شـبهاته  أدلـة با لـة ال      -5
 . يصلح االحمةاج بها

 . ث  ذيل  الب   بقائمة املصادر واملراجع  

 .وصلى اهلل على سيدنا دمد وعلى آلحم وص بحم وسل 
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Abstract 

Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon His 

creation of Muhammad and his companions, and after : 

This search marked b (attribute the emergence of readings to 

differ decree Ottoman Korans, presentation and criticism) , the 

researcher discussed the suspicion of months suspicions orientalists 

about the readings, the most impact, and the deepest in search of 

the evidence, which is to say that the readings originated and was 

formed as a result of stripping the Ottoman Korans from blobs and 

shape and different.   .  

Because you deserve the matter of research and the statement 

further Basset inference Oferdha I saw that this research, which are 

arranged in the introduction to his plan included the importance of 

the subject and the reasons for his choice overall research plan. And 

then I followed by four sections: included a presentation of 

suspicion and documented and a statement of its objectives. The 

reasons for provoking suspicion. Then post compromised a whole 

and in detail, and then followed up the most famous compositions 

in the defense of the Koran. Then sealed the most prominent search 

results and recommendations. One of the most important : 

1- This book Koran Mahfouz, has not changed not changed over 

the centuries, true to the words of God  ,چڱ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ :

and all that excited about it, it is passion that does not guide it. 

2- The origin of the readings is novel, but I wrote the Koran in 

order to save the novel . 

3- that the multiplicity of earlier readings of the writing, and it can 

not be its inception in relation to the case of writing. The very 

thing that the absence of Korans blobs and shape to 

accommodate a particular reason readings . 

4- That just does not live up rational possibilities as evidenced by 

the scientific facts Muslim . 
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5- that all the evidence that was understood by the Orientalists 

specious arguments to prove false evidence does not fit invoked . 

Find and then appended a list of sources and references . 
 

God bless our Prophet Muhammad and his family and him. 
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 املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبيشـا دمـد وعلـى    
 ، وبعد: آلحم وص بحم أمجعني

فإن أعظ  نع  اهلل على هذه األمة أن أنزل عليها كمابـحم املـبني، وجعلـحم هـدى     
وموعظة للممقني، وحفظحم من تعريِ الغـالني وانم ـال املـبتلني، فقـال عـزَّ وجـ َّ:       

سـب انحم مـن عبـاده علمـاء      والمـار . ٩احلةر:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ
ون بحم لري شيـام، ويـدفعون عشـحم كـ       ربانيني يبيشون هذا الكماب أحسن بيان، ويقوم

حتريِ وتكذيب وأوهام مشذ شدي  الزمان وحمى عصـرنا هذا، ومع ذلك فإنحم مل يـزل  
ب على هذه فلذلك وج؛ هشاك من يمري حول هذا الكماب العظي  الشكوك والشبهات

األمة أن تشافحو عن كماب ربها وتفشَّدو ك  ما يمار  حولحم من املـزاع  والشـبهات وت بـي نو    
 . احلقيقة وجتلِّيها وتعيد احلقَّ خت دِمِده ومأر ه

أال وخنَّ من أعظ  تلك الشبهات الـيت أثارهـا املسمشرشــون حـول القـراءات       
نميةة لمةرد املصاحِ العممانية من الشقل  شوهل  خن القراءات القرآنية نشأت: القرآنية

فه  شوهل  هذا ص يح أم أنـحم مشـمم  علـى مغالتـات علميـة      . والشك  والمالفها
، ؟وما أدلة القائلني بهـا ؟ ، ومن هو أبر  من شال بها؟وما مششأ هذه الشبهة؟ وتارخيية

الت تلـك المسـا   ؟ ، وكيِ جياب عن أدلمه ؟وما األثر الذي يرتتب على القول بها
: وغريها أحاول أن أجيب عشها م ثشايا هذا الب   بإذن اهلل، والذي انمظ  عشوانـحم م 

ِِ موِرس وم  المالِ  خت القرآنيِة القراءات نشأة عزو)  (. ونقد العممانيِة، عر  املصاح

مـن أفـرد    -حسب ا العي–وشد تمبع  ما كمب حول هذا املو و  فل  أجد 
وكانـ  الدراسـات السـابقة تـدور     . الذي سلكمحم هشـا  هذه الشبحم بالب   على املشهج

كةولد تسيهر أو تيودور نولدكـة   -ما أثاره أحد املسمشرشني: األول: حول ثالثة أمور
القـراءات م  ) من الشبهات حول القراءات مع الرد عليها، كما م كماب -أو غريهما
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. تـ  مـن ناششـها   رمحـحم اهلل، وغـريه، وهـو أف   ( نظر املسمشرشني لعبد الفماح القا ي
ما كان حول مو و  الدراسات القرآنية ورس  املصاحِ م نظر املسمشـرشني  : الماني

ما لتَّحم احملققون م مقدمات الكمب : المال . عمومًا ومشاهةه  فيها، وهو أكمرها حبمًا
اليت حققها املسمشرشون ث  أعيد حتقيقها كما م فع  الـدكمور دـب الـدين واعـظ م     

 . املصاحِ البن أبي داودمقدمة كماب 

وال شك أن خفرادها بالب   مع مجع شمات املو و ، وتمبع من شـال بهـا مـن    
املسمشرشني ومن وافقه ، وذكر مؤلفاته ، وأدلمه  علـى المفصـي  ايتـي، ثـ  الـرد      

أنحم يتيِ ؛ عليها بكالم املمقدمني، وذكر أبر  املصشفات اليت عشي  بكمب املسمشرشني
 . واهلل املسئول أن يسدد ويبارك خنحم مسيع جميب. ، فيما أحسبشيمة هلذا الب  

وشد جعل  هذا الب  : م مقدمة ـ ومتهيد ـ ومخسـة مباحـ  ـ ولامتـة ـ وشائمـة         
 املصادر واملراجع. 

  .  أما املقدمة فم موي على أهمية املو و  و أسباب المياره خمجااًل ولتة الب 
 ة القراءات وكمابة املصاحِ. وأما الممهيد فيشمم  على نبذة عن نشأ 
  :وأما املباح  األربعة فيشدرج حتمها 
  .املب   األول: عر  الشبهة وتوثيقها وبيان أهدافها 
  .املب   الماني: أسباب خثارة الشبهة 
  :املب   المال : الرد على الشبهة، وفيحم متلبان 
  .املتلب األول: الرد اإلمجالي 
  .املتلب الماني: الرد المفصيلي 
   القرآن.  عن الدفا  م املؤلفات أشهر: الرابع املب 
  .اخلامتة: وتشمم  على أبر  الشمائج والموصيات 
  .ث  شائمة املصادر واملراجع 



 103               حبيب اهلل بن صاحل السُّلميد. عزو نشأة القراءات القرآنيِة...             

 

 متهيد:  

يعدُّ عل  القراءات من العلوم األصيلة، واليت ترجـع نشـأتها خت عهـد الشبـوة،     
القرآن بأوجهحم وشراءتـحم،   وذلك أن أول ما تعلمحم الص ابة من علوم الدين كان حفظ

، ووشع  وكان الص ابة يقر ون على حرو  كمرية ك  مبا تعل  من م  رسول اهلل 
، مـن ذلـك مـا رواه    بيشه  حوادث تـدل علـى الـمال  تلقـيه  مـن رسـول اهلل       

 حـزام   بـن  حكـي   بـن  هشام مسع : )أنحم شال اخلتاب بن البخاري ومسل  عن عمر
 ووسوـلَّ و  عوَلِيـحمِ  اهلُل صوـلَّى  اهلِل روس ـول   ووَكـانو ، َأْشرو  هوـا  موـا  َغِيـر   عوَلى ان اْلُفِرَش س وروَة يوْقروُأ

 ِبـحمِ  َفِةِئـ   ، ِبر دواِئحِم َلبَِّبم حم  ث  َّ، اِنصورو و حومَّى َأِمهوْلم حم  ث  َّ، عوَلِيحِم َأِعةو و َأِن َفِكِدت ، َأْشروَأِنيهوا
 س ـوروةَ  يوْقـروأُ  هوـذوا  سوِمِع   خ ن ي اهلِل روس ولو يوا: َفُقْل  ، ووسولَّ و عوَلِيحِم اهلُل صولَّى اهلِل روس ولو

، «اْشـروأْ ، َأِرِسْلحم »: ووسولَّ و عوَلِيحِم اهلُل صولَّى اهلِل روس ول  َفَقالو، َأْشروأتِشيهوا موا َغِير  عوَلى اْلُفِرَشان 
، «ُأِنز َلِ  هوَكذوا»: ووسولَّ و عوَلِيحِم اهلُل صولَّى اهلِل روس ول  الوَفَق، يوْقروُأ سوِمِعم حم  الَِّمي اْلِقرواءوَة َفَقروَأ

 سوـِبعوةِ  عوَلـى  ُأنـز لو  اْلُقـِرآنو  هوـذوا  خ نَّ، ُأِنز َلِ  هوَكذوا»: َفَقالو، َفَقروْأت ، «اْشروْأ»: ِلي َشالو ث  َّ
 أحـد  علـى  أحد يشكر وال، علموات مبا يقر ون فكانوا( 1)(ِمِشحم  تويوسَّرو موا َفاْشروء وا، َأِحر ٍ 
 الشـا   ليعلمـوا  البلـدان  خت بعتـه   يوج ـحم  وسل  عليحم اهلل صلى الشيب وكان، شراءتحم
 . والدين القرآن

 بكر أبي أيام م الص ابة من مجاعة لرج، وسل  عليحم اهلل صلى الشيب مات وملا
 مـشه   واحـد  ك  فعل  والدين القرآن الشا  ليعلموا، األمصار من افممح ما خت وعمر

 شـراءة  فالملفـ  ، "وسل  عليحم اهلل صلى" الشيب عهد على يقرأ كان ما على، مصره أه 
 . علموه  الذين الص ابة شراءة الملف  ما حنو على األمصار أه 

 ما وم لالفة أبي بكر الصديق ر ي اهلل عشحم كان اجلمع األول للقرآن، فممبعوا
 وحنـو  والعسب واألكما  اللخا  م ووسولَّ  عوَلِيحِم اللَّحم  صولَّى اهلل رسول يدي بني كمب

 . ذلك، حمى مجعوه م الص ِ
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وبقي  تلك الص ِ حمى لالفة عممان ر ي اهلل عشحم، فبيشما كان  فموحات 
 المالفـا  القرآن ألفاظ م خيملفون الشا  اليمان بن حذيفة وأرميشية، خذ رأى أذربيةان

 شـرءوا  مصـر  كـ   أه  أن ذلك سبب وكان. بعًتا بعتها يكفر أن كاد حمى، شديدا
 بكر أبي  مان م والدين القرآن ليعلمه  خليه  وص  الذي، الص ابي أشرأه  ما على

 علـى  الصـ ابة  بني تعار  شد ذلك خمملفة، وكان بألفاظ شراءاته  م فالملفوا، وعمر
 مـن  ملشـاهدته   أحـد  على ذلك أحد يشكر يكن وسل ، فل  عليحم اهلل صلى الشيب عهد
 . وسل  عليحم اهلل صلى الشيب وهو، ذلك هل  أباح

 أبـاح  مبـا  عل  وال، الشر  صاحب يعاين مل من خت االلمال  ذلك انمهى فلما
: فريـق  ك  وشال. بيشه  اخلصام واشمد، شراءته  آلرين على شوم ك  أنكر، ذلك من

كان مشـحم خال  فما ؛ شراءتك ، وبلغ ذلك عممان بن عفان ر ي اهلل عشحم من أوت شراءتشا
أن مجع القرآن م املصاحِ مرتـب اييـات والسـور، فأثبـ  رسـ  القـرآن م مجيـع        
املصاحِ جمردًا من الشقل واحلركات حاويٍا ما حيمملحم مما ثب  مـن القـراءات، وفـرَّ     

( هـو ) بزيـادة ( خن اهلل هـو : )فيها ما ال حيمملحم رس  املص ِ الواحد كالزيادة م حنو
ا عل  أن مجعحم م مص ِ واحد على تلك احلال غـري مـممكن،   ونقصانها وحنوها، مم

خال بإعادة الكلمة مرتني، وم رس  ذلك كذلك من المخليل والمغيري للمرسوم مـا ال  
  .(2)لفاء بحم، فَفرَّشها م املصاحِ لذلك

، والمشديد، والقصر، واملد، واإلظهار، من اإلدغام فيحم القراءة الملف  ما وأما
العربية، واعممد فيحم على الملقي واأللـذ مـن    جتو  ه فذاك مما ذلك حموشب، والمخفيِ

 . للخل كذلك موافق المقات، وكلحم الشيوخ األئمة

 وأمره  فيها ما ومحله  على، األمصار خت وجهها، املصاحِ عممان كمب فلما
 يقرءون كانوا ما على خليه  وجحم الذي مص فه  مصر ك  أه  فقرأ؛ لالفها ما برتك
 كـانوا  اليت شراءته  من وتركوا، املص ِ لل يوافق مما، خليه  املص ِ وصول شب 
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ِ  ال مبـا  لـذلك  األمصـار  أهـ   شراءة فالملف ؛ املص ِ لل خيالِ ما عليها  خيـال
 . اخلل خيالِ ما كله  شراءته  من وسقل، اخلل

 وصـ   حمـى ، لذلك الشق  فالملِ، مصر ك  م األول عن ايلر ذلك ونق 
 حسـب  على نقلوا فيما فالملفوا، ذلك القراء املشهورين على األئمة الءهؤ خت الشق 

ِ  لـل  عـن  مشه  واحد خيرج مل، األمصار م تلقيه  عن أه  المال   فيمـا  املصـ 
 . خليه  وجحم الذي، املص ِ لل عن األمصار أه  من واحد خيرج مل كما، نق 

 نقلـوا  مـن  شـراءة  تاأي والملف ، نقلوا فيما القراء رواية الملف  العلة فلهذه
لذلك، ورمبا شرأ القارئ على شيوخ كمر، وألذ عن ك  واحٍد مـشه  حرفـا غـري     عشحم

فالمار ، ويرتك شرأ مما يألذ أن، القراء هؤالء من واحد ك  الذي عشد ايلر، فاحماج
  .(3)مما شرأ حروفًا نسب  فيما بعد خليحم نسبة الميار وانمقاء ال الرتا  وابمكار
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 عرض الشبهة وتوثيقها وبيان أهدافها.و:: املبحث األ

خن جّ  القراءات القرآنيـة خمنـا نشـأت نميةـة لمةـرد      : يقول مدعو هذه الشبهة
رس  املص ِ العمماني من الـشقل والشـك ، والرسـ  العربـي خذا جتـرد مـن الـشقل        

 . والشك  احمم  أشكاال خمملفة بسب ما ميليحم عليحم اجمهاده

قول بأن القراءات ليس هلا مصدر توشيفي وخمنا مبشاها وتهد  هذه الشبهة خت ال
على االجمهاد والشظر ك  حبسب ما متلي عليحم لغمحم من األوجحم اليت حتمم  اييـة، وال  
شك أن هدم هذا األص  هو هدم جُل َّ ما يملى اليوم من القرآن والقراءات وذلك أنحم 

يشة من الروايـات وخذا كانـ    ال ميكن أن يقرأ أحد م مصر من األمصار خال برواية مع
هذه الرواية ال أص  هلا من المشريع فإنحم يبت  القـول بقرآنيمهـا وبأنهـا مـن عشـد اهلل      

 . وبإعةا ها وباالسمدالل بها م األحكام وهل  جرا، وهشا يكمن أثر هذه الشبهة

وشد يشس ب ذلك على اعمقاد أن القرآن كالكمـب السـماوية األلـرى دللمـحم     
وبهذا فإنحم يسه  ألعداء هذا الدين التعـن  م   - عياذًا باهلل –ريفاته  آراء الشا  وحت

القرآن، وشلب  احلقائق املرتسخة عشد املسلمني، ولذلك رأيشا مـن تـأثر بكالمهـ  مـن     
أه  هذا العصر سواء من املسمشرشني أو من املمـأثرين بـاراء الغـرب وثقافـاته  مـن      

 . املسلمني، نسأل اهلل العصمة والمبات

والذي يظهر لي أن أشهرو من ع ر  شوُلحم م ذلك مـن املسمشـرشني هـو "جولـد     
، فقد شال م أول كمابحم املسمَّى باملذاهب اإلسـالمية م تفسـري   (4)(م1921ت) تسيهر"
والقس  األكرب من هذه القراءات يرجع السبب م ظهوره خت لاصـية اخلـل   : )القرآن

؛ للكلمة الواحدة، شد يقرأ بأشكال خمملفة العربي، فإن من لصائصحم أن الرس  الواحد
تبعا للشقل فو  احلرو  أو حتمها، كمـا أن عـدم وجـود احلركـات الش ويـة وفقـدان       
الشك  م اخلل العربي ميكن أن جيع  للكلمة حاالت خمملفة من ناحيـة موشعهـا مـن    
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اإلعــراب، فهــذه المكمــيالت للرســ  الكمــابي، ثــ  هــذه االلمالفــات م احلركــات 
ك ، ك  ذلك كان السبب األول لظهور حركة القـراءات فيمـا أهمـ  نقتـحم أو     والش

 شكلحم من القرآن، ولبيان هاتني احلقيقمني نذكر هشا بعض الـم م  : 

: 48فمن أمملة القراءات اليت كان سببها عدم الشقل ما جاء م سورة األعرا  آية  .1

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻچ

 بالماء اململمة.( ءة )تسمكمرونوم شرا بالباء املوحدة، چھ

 چې ې ې ې ى ى ائ ائەئچ: السورةمن هذه  57وم آية  .2

 بالشون. ( شراءة: )نشـرا بالباء، وم ٥٧األعرا : 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ سورة الموبة: من  114وم آية  .3

بالياء املمشاة الم مية، وم شراءة غريبة حلماد الراوية: 114بة: المو چڇ ڇ 
 ملوحدة. بالباء ا( )أباه

هذه الظاهرة م ك  احلرو   -على األلص–من سورة الشساء تظهر  94وم آية  .4

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چتقريبا: 

، ورس  هذه (وم شراءة: )فممبموا، ٩٤الشساء:  چۓ ڭ ڭ ڭ
 دمم  للقراءتني.  يعين بدون نقل[[ (فممبموا: )الكلمة

 –العـام أو االسـمعمال الفقهـي     وال يوجد م هذه القراءات من ناحية املعشـى 
 فر  يذكر. وشد يوجد شيء من هذا م املوا ع ايتية:  -على احلقيقة

حي  يدور احلدي  حول غتب موسى عشد –( من سورة البقرة 54فممالً  آية ) .5

گ گ گ گ چ : -باختاذ بين خسرائي  لعة  من ذهب ما عل 
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

اشملوا معشاه:  چڱ ڱ چفقولحم تعات :  ٥٤البقرة:  چہ ہ ہ
بعتك  بعتا، أو كما يعتيحم ظاهر اللفظ: فاشملوا أنفسك  بأنفسك ، وهو ممفق 
مع ما وشع فعال، كما م املصادر اليهودية، وشد رأى بعض شيوخ املفسرين )شمادة 

هـ( أن األمر بقم  الشفس أو شم  الع صاة من القسوة 117البصري املموفى سشة
، أي حققوا الرجو  (فأشيلوا أنفسك : )حبي  ال يمشاسب مع الفع ، فقرأ والشدة

 والموبة من الفع  بالشدم على ما فعلم . 

وم هذا املمال نرى وجهة نظر مو وعية كان  سببا أدى خت القراءة املخالفـة،  
وذلك على التد من القراءات السابقة اليت كان  فيها القراءات ال تعدو أن يكون 

 . أمرًا شكليافيها 

( من سورة الفمح، حي  خيا ب اهلل 9، 8أيتا م اييمني )–وتمةلى هذه الظاهرة  .6

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چالشيب شائال: 

فقرأ بعته  بدال  ٩ – ٨الفمح:  چې ې ې ې ى
بالراء: )وتعز وه( بالزاي من العزة والمشريِ، وخني أرى م ( من: )وتعزروه

أن شيئا من  -وخن كش  ال أجزم بذلك –هذه القراءة  االنمقال من تلك القراءة خت
المفكر م تصور أن اهلل شد يشمظر مساعدة من اإلنسان شد دعا خت ذلك، حقا خنحم شد 

، 8، واحلشر: 7، ودمد: 40جاءت م القرآن آيات بهذا املعشى: )سورة احلج: 
على أسا  وغريها( ، بيد أن اللفظ املسمعم  م هذه اييات وهو )نصر( يقوم 

ألالشي تهذييب، وليس كالمعبري بلفظ )عز ( وهي الكلمة املمفقة مع اللفظ العربي 
 )عزا ( والمعبري بعز  تعبري حاد، يقوم على أسا  من املساعدة املادية. 
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وشد جاء الكمري من القراءات فيما يمص  بهذا الرس  من حي  نقتـحم، فيكـون   
 . غيري ذي أهمية م املعشىتاء أو ياء، وخن كان ذلك ال يؤدي خت ت

وهشا نمشاول دائرة االلمال  م احلركات م املقتـع الواحـد، ممـا نشـأت عشـحم      
 : شراءات تمص  بالشاحية اإلعرابية وحدها

 چڑ ک ک ک ک گ گ گ گچ(: 8احلةر آية )فقي سورة  .7
، وتبع ذلك االلمال  م كيفية نزول (فالملف  القراءات م )نشزل 8احلةر: 
، وآلر (نوشز ل  املالئكة)، وبعض يقر ها: (نشوز ل املالئكة: )يقر ها فبعض املالئكة،

؛ وذلك على معشى أنشا نشزهلا، أو أنها هي اليت تشزل، (يقر ها: )ت ـِشزول املالئكة
 وهذه كلها شراءات ترجع خت أشالي  خمملفة. 

ني ذات مع هذه االلمالفات م احلركـات تغـيريات م املعـا    -أحيانا -وشد جتيء  .8

 43الرعد:  چڀ ٺ ٺ ٺ چسورة الرعد: من  43صفة شا عة، مم  آية 
، وهشاك شراءة ثالمة: )وِمن عشده ع ِلـ و  ( وِمن عشده ِعْل   الكماب)وم شراءة ألرى: 

 ، واملعشى خمملِ المالفا ظاهرا. ( الكماب

لة المالفات فقهية من المال  احلركات الذي يرتبل ببشاء اجلم -أحيانا–وتظهر   .9

پ  چمن سورة املائدة:  6ايية القرآنية، واملمال املعرو  لذلك آية م 

 چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ت ةوو    مسحو الرجلني بدال من غسلهما بشاء على تعلق  فالشيعة 6املائدة: 

، أي: امس وا بأرجلك ، على حني غريه  (وامس وا))وأرجلك ( بقولحم تعات: 
، أي: فاغسلوا(: ولية تعلقا مباشرًا بقولحم تعاتجيعلحم ممعلقا على  ريق املفع

 انمهى كالمحم.( 5).()اغسلوا أرجلك 
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  :املمأثرون بكالم جولد تسيهر 

 : وممن تأثر بكالم جولد تسيهر املمقدم وألذ يردده

حيـ  يقـول  ـمن حديمـحم عـن ا ـتراب الـشص        : ( 6)(م1933) بريجشرتاسر .1
ات شدميـة عـن خمتو ـات القـرآن     األمر ال يمعلق بالمالفـ : )-كما يقول-القرآني

  .(7)(العممانية خمنا بدلول شراءات غري عممانية م الغالب خت الشص املكموب

حقـا  : )حي  يقول م كمابحم تاريخ األدب العربـي : (8)(م1956) كارل بروكلمان .2
فم ـ  الكمابـة الـيت مل تكـن شـد وصـل  بعـد خت درجـة الكمـال جمـاال لـبعض            

سيما خذ كان  غري كاملة الشقل وال مشمملة على رسـوم  االلمال  م القراءة، وال
 . انمهى( 9)..(احلركات

حي  ذكر م مقدمة حتقيقـحم علـى كمـاب املصـاحِ     : (10)(م1959) أرثر جفري .3
 : والشك  الشقل من عممان مص ِ للو: )البن أبي داوود ما نصحم

احلـرو ،   بعـض  م المالفـا  لألمصار عممان بعمها اّليت املصاحِ م القّراء وجد (1
ِ  م وكذلك( عملمحم) غريه وم( عمل ) الكوفة مص ِ م فكان  الشـام  مصـ 

ِ  وم(، والزبر) غريه وم( وبالزبر) ِ  املديشـة  مصـ   وم( فـال ) الشـام  ومصـ 
 . ذلك ومم ( وال) غريها

 أن نفسحم القارئ على والشك ، فكان الشقل من لالية كلها املصاحِ هذه وكان  (2
 كـان ( علمـحم ي) ذلـك  اييات، وممال معاني مقمتى على الشص هذا ويشك  يشقل

 حسـب  علـى  اخل( ِبِعْلِمحِم) أو( ت ِعِلِمحم ) أو( ن عولِّم حم ) وااللر( ي عولِّم حم ) الواحد يقرأها
 الشـك   م الميار وكذلك احلرو  م الميار شارئ لك  حيشئذ لآلية، فكان تأويلحم
 أيتا. 
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القراءات،  كمب من ذلك يمبني كما القّراء، بعض الميار وشع فقد ذلك عن وفتال (3
 ظهـرت  ذلـك  بعـد  ثـ ّ . اسمعماهلا عممان مشع اّليت املصاحِ م كان مّما كمري على

 البلـد  ذلـك  م معهـودة  مشـهورة  كانـ   شراءة االمصار من مصر ك  م بالمدريج
 وشـراءة  البصـرة  أه  وشراءة الكوفة أه  شراءة فظهرت. غريها دون الشا  وتبعها

 الميـار  املديشـة، وهـي   أه  وشراءة مكة أه  وشراءة محص أه  شراءةو الشام أه 
 .(11)انمهى.( االمصار هذه من املشهورين القّراء

وهو شـيخ املسمشـرشني األملـان، وأّلـِ كمابـحم      : (12)(م1931) لميودور نولدكحم
 الكمري من الشبهات حول القرآن، و عـ  أن القـراءات   ،  مشحم(تاريخ القرآن) الكبري

تؤكد حقائق كمرية الم ول من الشق  الشـفوي  : )عهد الص ابة، حي  يقولنشأة بعد 
للقرآن الذي ساد م فةر اإلسالم خت دراسة الشص القرآنـي املكمـوب، فالشسـخ الـيت     
أرسلها عممان خت بعض املدن تأثرت بتريقة الشتق م هذه املدن، ودلل  فيها بعض 

ه  من ذلك أنحم بر ت م تلك الفـرتة  األ. ألتاء الشسخ كما م شراءة احلسن البصري
من املمكن بالتبع أن تششـأ  . شراءات كمرية توفه  معامل الرس  نفسها على أوجحم خمملفة

م املأثور الشفوي خشكال مزدوجة للشص ال تظهر المالفاتهـا بو ـوح م الكلمـات    

 خنحم عوِم وعلى أنها: ) .46هود:  چ پ        پ  ڀ  ڀچ  غري املشكلة، فيقرأ أحده  ممال:
وتوجد احمماالت ال حصر هلا لقراءة الكلمات غري املشوـكَّلة  . أو العكس( غريو صاحل

أو نشوء ا دواجات م االلمالفات الشفوية تظهر م الكمابة كما هـي احلـال   .. نفسها
  .(13)..(م تبدي  املرتادفات

شـوم   هؤالء ه  أبر  من تتر  هلذه الشبهة، والشك أنحم شد تأثر بملك الشـبهة 
  .(15) املمأثرين بدراسات الغرب( 14)أو من املسمغربني آلرون، سواء من املسمشرشني
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 خن: وشال، الـزخمشري خت الزع  هذا أسا  سامل العال عبد الدكمور أرجع وشد
 ابن خبتأ شال الذي الـزخمشري هو خمنا -تسيهر جولد - املسمشـر  هلذا الوحي مصدر

 . ةالقرآني لآلية شراءتحم م عامر

 رأى أنـحم ، شراءتحم على عامر ابن مح  الذي أن -رمححم اهلل-الزخمـشري  ع  فقد
وأمـا  : حي  يقـول  الرس  هو فالسبب؛ بالياء مكموبا(، شركائه ) املصاحِ بعض م

برفع القم  ونصب األوالد وجر الشـركاء   }شم   أوالدوه  شركاِئه {: شراءة ابن عامر
ص  بيشهما بغري الظر ، فشيء لو كـان م مكـان   على خ افة القم  خت الشركاء، والف

 ج القلـو  أبـي   : )الترورات وهو الشعر، لكان مسةًا مـردودًا، كمـا مسـج ور دَّ   
. ، فكيِ بحم م الكالم املشمور، فكيِ بحم م القرآن املعةز حبسن نظمحم وجزالمـحم (مزادة

ء، ولو شرأ مكموبًا باليا }شركائه {والذي محلحم على ذلك أن رأى م بعض املصاحِ 
لوجـد م ذلـك مشدوحـة     -ألن األوالد شركا ه  م أمواهل –جبر األوالد والشركاء 

 . انمهى كالمحم( 16)(عن هذا االرتكاب

 أنشـا  خال، تسـيهر  شـول  م أثٌر للـزخمشري يكون أن االحممال م نتع خذ وحنن 
 تعـدد  شيـا   خت للوصول تسيهر يهد  خذ؛ ايلر عن خيملِ مشه  ك  مراد أن جنزم

 .(17)(مملها م يقع الزخمشري أن ال ميكن لتيئة وهذه، األناجي  تعدد على، القراءات

خ افة خت أن الزخمشـري كـان التـابل عشـده هـو شيـا  العربيـة، وهـذا فـرٌ  آلـر          
 ( 18).جلي

 ( 19).وشد ر دَّ شول  الزخمشري هذا وب ي ن فساد ه
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 املبحث الثاني: أسباُب إثارة الشبهة.

ح  م أسباب خثارة الشبهات عمومًا أن املسمشرشني شد ع شـوا عشايـة   يل ظ البا
فإن املسمشرشني يدركون لتورَة هـذا  ؛ كبرية بدراسة القرآن الكري ، وال َغِروو م ذلك

فلـذلك صــرفوا شـدراًً كــبريًا مــن   ؛ الكمـاب العظــي  ومكانمـحم الكــبرية بـني املســلمني   
من شبهاٍت حولحم، وهـ  م ذلـك علـى    اهمماماته  حنوه، وحاولوا ب  ما يسمتيعونحم 

 : فريقني

وهؤالء غالبا ما يصلون خت حقائق ص ي ة عن هـذا  : فريق دافعحم علمي حبمي
 . الدين رمبا تهديه  خت اإلسالم

وفريق آلر خمنا يدفعحم جمرد خثارة الشبهات و عزعـة مكانـة هـذا الكمـاب عشـد      
 : هذا الفريق ما يلياملسلمني، ولع َّ من أبر  أسباب خثارة الشبهات عشد 

احلقد واحلسد وداولة احلّد من ششاعة املسلمني بكماب ربه : وشد بني  أوال:

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چاهلل ذلك م كمابحم فقال: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 

  .١٠٩البقرة:  چہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ

اليت تدل علـى أن  و -اجله  بماريخ املسلمني وبايثار والشصو  الكمرية ثانيا:
فإنه  لو علموا ذلك ملا ؛ وهذا يمةلى م هذه الشبهة -القراءات روي  شب  أن ترس 

اسمتاعوا أن يبموا مم  هذا الكالم، وسيأتي ذكر   رفًا من هذه الشصو  م موعـر    
 . الردود على هذه الشبهة خن شاء اهلل

كالم العرب شعرا أو أنه  أجروا القرآن جمرى ما وشع فيحم المص يِ من  ثالما:
 :نمرا، فقد ص ِ الفيض ابن محيد م حلقة يونس، خذ أنشد بي  ذي اإلصبع
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ــِدووا    ــن ع ــ ــي  ِمــ ــذير احَلــ  عــ
 
 

ــَة األر     ــانوا حويَّــــــ  نو كــــــ
 . اتمهى. كانوا جشة األر  باجلي  والشون: فقال الفيض 

  .(20)ولذلك أمملة ألرى يتول ذكرها
 

 املبحث الثالث: الرد على الشبهة.

بعد العر  السابق هلذه الشبهة وبيان أسبابها وآثارها يأتي املقصـود مـن هـذا    
الب  ، وهو الرد على هذه الشبهة، وبيان ما اشممل  عليحم مـن ألتـاء ومغالتـات    

 : ديشية وتارخيية ومشهةية وشد جعل  ذلك م متلبني

 املطلب األو:: الرد اإلمجالي على هذه الشبهة: 

وكـمري مـن شـبهات     -لصوصـا -امة على هذه الشبهة ميكن خمجال الردود الع
 : م عدة نقاط أبر ها -عموما-املسمشرشني املماثلة هلا

أنحم من األمور اليت شررها القرآن وأصب   معلومة من الدين بالتـرورة  أواًل:
أن هذا القرآن كماب تأذن اهلل حبفظحم ومل يوِك  حفَظحم خت الشا  كما حصـ  م الكمـب   

لرى فشاهلا الشسيان والم ريِ والمبدي ، وسو  أورد لـذلك أدلـة مـن    السماوية األ
 . القرآن والسُّشة ومن كالم العلماء املمقدمني

 : فمن أدلة ذلك من القرآن الكري 

وشولحم تعات: ، 9: احلةر چڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱچشول اهلل تعات: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ 

  .42 – 41فصل :  چڱڱ ڱ ں ں ڻ
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م  شـ   لي شال ربي خن: )شال وسل  عليحم اهلل صلى الشيب أن: ومن السشة الشبوية
 خنـي : فقـال  ل ِبـزوةً  يـدعوه  حمى روْأسي يوِمَلغ وا خذن رب أي: لحم فقل ، فأنذره  شري 

 فابعـ  ، ووِيَقظـانو  نواِئمـاً  توْقـرو  ه  ، املاء يوِغِسُلحم  ال كمابًا عليك ومشزل، بك ومبم  مبمليك
  .(21)(عليك يشفق وأنفق عصاك من أ اعك مبن وشات ، ممله  أبع  جشدًا

 تغسـ   ص يفة خت حفظحم م حيماج ال القرآن أن تعات شال ابن اجلزري: )فألرب
 وذلـك . 'م صـدوره   أناجيلـه  ': أممـحم  صـفة  م جاء كما حال ك  م يقرأ ب  باملاء

 نظـرًا، ال  خال كلـحم  ر ونـحم يق الكمب، وال م خال حيفظونحم ال الذين الكماب أه  خبال 
  .(22)(شلب ظهر عن

ومن مقمتى هذا احلفظ أن يبقى لفظ القرآن غتا  ريا ي ملـى كمـا أنـزل، وال    
جيممع أ ن نقول أن القرآن دفوظ ث  يدعي مد  أن القرآن املوجـود اليـوم شـد دللـحم     

 الم ريِ، وخال ملا كان لل فظ فائدة. 

ع  األمة على تصديره  وشبوهل  والشـهود  أن نقلة القرآن كانوا ممن أمج ثانيًا:
هل  باحلفظ واإلتقان واتبا  الشق  مع ما اتصفوا بحم من األمانة والدشة والمقـوى ونقـ    

ما شـرأت حرفـا خال   : )عن عدد مشه  المصريح بالممب  م الشق ، كقول محزة رمححم اهلل
 ( 23)(.بأثر

  .(24)(القراءة سشة: )ثاب  بن  يد وم سشن سعيد بن مشصور عن

 خمالفـة  جيـو   ال ممبعـة  سـشة  احلـرو   م شبلشـا  من اتبا  أن أراد: )البيهقي شال
 ذلـك  غـري  كـان  وخن، مشهورة هي اليت القراءات خمالفة وال، خمام هو املص ِ الذي

  .(25) (م اللغة أو أظهر مشها سائغا

وأئمة القراءة ال تعم  م شيء من حرو  القرآن على األفشى : )وشال الداني
 اللغة واألشيس م العربية ب  على األثب  م األثـر واألصـح م الشقـ  وخذا ثبمـ      م
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الرواية مل يردها شيا   عربية وال فشو  لغة ألن القراءة سشة ممبعة يلزم شبوهلـا واملصـري   
 ( 26)(خليها

ب  ؛ خذ من احملال أن يصح م القراءة ما ال يسوغ م العربية: )وشال ابن اجلزري
العربية ماال يصح م القراءة ألن القراءة سشة ممبعة يألـذها ايلـر عـن     شد يسوغ م

  .(27) األول

أن اهلل ج َّ وعال شد ألرب م كمابحم أن الرسول عليحم الصالة والسالم ال  ثالمًا:
يسمتيع أن يبدل م القرآن كلمة بكلمة أو حرفًا بالر، وأشار خت أن هذا المبدي  

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ الشديد، فقال تعات: عليها العقاب معصية يرتتب 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ پ 

 چڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ وشال تعات:  ،15يونس: 

  .47 – 44احلاشة:  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ن الكـري   فإذا كان الرسول صلى اهلل عليحم وسل  ال يسمتيع أن ي بود ل م القـرآ 
شيئا فه  ميلك غي ره، ص ابيًا أم تابعيًا أم غريهما أن يتع كلمًة مكان كلمٍة أو حرفـًا  

  .(28)م مو ع حر 

أنحم ثب  باألدلة الص ي ة أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، وهذا مـع   رابعًا:
على تشو  القراءات وعلى تعـدد   -بال شك -ما فيحم من الموسعة على األمة فإنحم يدل 

 : جحم القراءة م العديد من الكلمات مشذ  من املصتفى عليحم الصالة والسالمأو

 ِبن  حوِكي   ِبنو ِهشوامو سوِمِع  : )أنحم شال اْلخوتَّاِب ِبنو ومن ذلك ما روي عن ع مورو
 ووسوـلَّ و  عوَلِيحِم للَّحما صولَّى اللَّحِم روس ول  ووَكانو َأْشرو  هوا موا َغِير  عوَلى اْلُفِرَشان  س وروَة يوْقروُأ ِحزوام 
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 ِبـحمِ  َفِةِئـ    ِبر دواِئـحمِ  َلبَِّبم ـحم   ث ـ َّ  اِنصوـرو و  حومَّى َأِمهوْلم حم  ث  َّ عوَلِيحِم َأِعةو و َأِن َفِكِدت  َأْشروَأِنيهوا
 س ـوروةَ  روُأيوْقـ  هوـذوا  سوـِمِع    خ ن ي اللَّحِم روس ولو يوا َفُقْل   ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّحم صولَّى اللَّحِم روس ولو

 َفَقروَأ َأِرِسْلحم ، اْشروْأ ووسولَّ و اللَّحم عوَلِيحِم صولَّى اللَّحِم روس ول  َفَقالو َأْشروْأتوِشيهوا موا َغِير  عوَلى اْلُفِرَشان 
 َشـالو  ث  َّ ز َلِ ُأِن هوَكذوا ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّحم صولَّى اللَّحِم روس ول  َفَقالو يوْقروُأ سوِمِعم حم  الَِّمي اْلِقرواءوَة

 موـا  َفـاْشروء وا  َأِحـر  ٍ  سوِبعوِة عوَلى ُأِنز لو اْلُقِرآنو هوذوا خ نَّ ُأِنز َلِ  هوَكذوا َفَقالو َفَقروْأت  اْشروْأ ِلي
  .(29) (ِمِشحم  تويوسَّرو

 ِجِبر يـ    ِنـي َأْشروَأ: )َشـالو  ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّه  صولَّى اللَّحِم روس ولو َأنَّ عوبَّا   وعن اِبنو
 سوـِبعوةِ  خ َلـى  اِنموهوـى  حومَّـى  َفيوز يـد ِني  َأِسموز يد ه  َأ وِل َفَلِ  َفرواجوِعم حم  حوِرٍ  عوَلى السََّلام عوَلِيحِم

  .(30) (َأِحر ٍ 

 ِشـرواءوةً  َفَقـروأَ  ي صوـلِّي  روج ـ ٌ  َفدولو و اْلموِسِةِد ِفي ُكِش  : )َشالو َكِعٍب ِبن  ُأبوي  عوِن و
 دولوْلشوـا  الصَّـَلاةَ  َشتوـِيشوا  َفَلمَّا صواِحِبحِم َشرواءوِة ِسووى ِشرواءوًة َفَقروَأ آلور  دولو و ث  َّ عوَلِيحِم ِرت هواَأِنَك

 عوَلِيـحمِ  َأِنَكِرت هوا ِشرواءوًة َشروَأ هوذوا خ نَّ َفُقْل   ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّه  صولَّى اللَّحِم روس ول  عوَلى جوِميًعا
 ووسوـلَّ و  عوَلِيـحمِ  اللَّهـ   صوـلَّى  اللَّـحمِ  روس ول  َفَأموروه موا صواِحِبحِم ِشرواءوِة ِسووى َفَقروَأ آلور  وودولو و

 ووَلـا  المَّْكِذيِب ِمنو نوْفِسي ِفي َفسوَقَل شوْأنوه موا ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّه  صولَّى الشَِّبيُّ َف وسَّنو َفَقروَأا
 َغِشـيوِشي  َشـدِ  موـا  ووسوـلَّ و  عوَلِيـحمِ  اللَّه  صولَّى اللَّحِم روس ول  روَأى َفَلمَّا ِةاْلةواِهِليَّ ِفي ُكِش   خ ِذ

 ُأبوـيُّ  يوـا  ِلي َفَقالو َفروًشا ووجو َّ عوزَّ اللَّحِم خ َلى َأِنُظر  ووَكَأنَّموا عوروًشا َفِفِت   صوِدر ي ِفي  وروبو
 المَّاِنيوـةَ  خ َلـيَّ  َفرودَّ ُأمَِّمي عوَلى هوو ِن َأِن خ َلِيحِم َفرودوِدت  ٍ حوِر عوَلى اْلُقِرآنو اْشروِأ َأن  خ َليَّ ُأِرِس و
 سوـِبعوةِ  عوَلـى  اْشـروْأه   المَّاِلموـةَ  خ َلـيَّ  َفرودَّ ُأمَِّمي عوَلى هوو ِن َأِن خ َلِيحِم َفرودوِدت  حوِرَفِين  عوَلى اْشروْأه 

 اْغِفـرِ  اللَّه ـ َّ  ِلـُأمَِّمي  اْغِفـرِ  اللَّه  َّ َفُقْل   توِسَأُلِشيهوا ِسَأَلٌةمو رودوِدت َكهوا رودٍَّة ِبُك   َفَلَك َأِحر ٍ 
 عوَلِيـحمِ  اللَّهـ   صوـلَّى  خ ِبـرواِهي    حومَّى ُكلُّه ِ  اْلخوْلق  خ َليَّ يوِرَغب  ِليوِوم  المَّاِلموَة ووَألَِّرت  ِلُأمَِّمي
  .(31)(ووسولَّ 
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 ِغَفـار   بوِشي َأ واِة ِعِشدو َكانو ووسولَّ و عوَلِيحِم اللَّه  صولَّى الشَِّبيَّ َأنَّ: )َكِعٍب ِبن  ُأبوي  عوِن
 حوـِر ٍ  عوَلـى  اْلُقـِرآنو  ُأمَّم ـكَ  توْقروَأ َأِن يوْأم ر َك اللَّحمو خ نَّ َفَقالو السََّلام عوَلِيحِم ِجِبر ي   َفَأتواه  َشالو

 اللَّـحمو  خ نَّ َفَقـالو  المَّاِنيوـةَ  َأتواه  ث  َّ ذوِلَك ت ِتيق  َلا ُأمَِّمي ووخ نَّ حم ووموِغِفروتو م عواَفاتوحم  اللَّحمو َأِسَأل  َفَقالو
 َلا ُأمَِّمي ووخ نَّ ووموِغِفروتوحم  م عواَفاتوحم  اللَّحمو َأِسَأل  َفَقالو حوِرَفِين  عوَلى اْلُقِرآنو ُأمَّم َك توْقروَأ َأِن يوْأم ر َك
 َأِحر ٍ  ثوَلاثوِة عوَلى اْلُقِرآنو ُأمَّم َك توْقروَأ َأِن يوْأم ر َك اللَّحمو خ نَّ َفَقالو المَّاِلموَة جواءوه  ث  َّ ذوِلَك ت ِتيق 
 اللَّحمو خ نَّ َفَقالو الرَّاِبعوَة جواءوه  ث  َّ ذوِلَك ت ِتيق  َلا ُأمَِّمي ووخ نَّ ووموِغِفروتوحم  م عواَفاتوحم  اللَّحمو َأِسَأل  َفَقالو

 َفَقــِد عوَلِيــحِم َشــروء وا حوــِرٍ  َفَأيُّموــا َأِحــر ٍ  سوــِبعوِة عوَلــى اْلُقــِرآنو ُأمَّم ــَك توْقــروَأ ِنَأ يوــْأم ر َك
  .(32)(َأصواب وا

وهي تدلشا على أنَّ مششأ اللبس عشـد  . واألحادي  م هذا الباب كمرية مشهورة
أص اب هذه الشبحم من عدم معرفة أصـ  هـذا االلـمال  بـني القـراءات وشـد مـرَّ        

ولو مل يكن م الردود غـري مـا متـى لكفـى م دحـض هـذه الشـبهة وبيـان         . تقريره
 . بتالنها

 .املطلب الثاني: الرد التفصيلي

وسيكون الكالم م هذا املتلب مشمم  على الرد على أص  الشبهة عشده، ثـ   
 : الرد على األمملة اليت اسمشهد بها

 .األمر األول: الرد على أص  الشبهة

والقس  األكرب من هذه القراءات يرجع السـبب م  : )لد تسيهرحي  يقول جو
ظهوره خت لاصـية اخلـل العربـي، فـإن مـن لصائصـحم أن الرسـ  الواحـد للكلمـة          

تبعا للشقل فـو  احلـرو  أو حتمهـا، كمـا أن عـدم      ؛ الواحدة، شد يقرأ بأشكال خمملفة
  للكلمـة  وجود احلركات الش وية وفقـدان الشـك  م اخلـل العربـي ميكـن أن جيعـ      

حاالت خمملفة من ناحية موشعها من اإلعراب، فهذه المكميالت للرس  الكمـابي، ثـ    



 119               حبيب اهلل بن صاحل السُّلميد. عزو نشأة القراءات القرآنيِة...             

 

هذه االلمالفات م احلركات والشك ، ك  ذلك كـان السـبب األول لظهـور حركـة     
 ..( القراءات فيما أهم  نقتحم أو شكلحم من القرآن

أرثـر  ووافقحم بريجشرتاسر وكارل بروكلمان على متمون هـذه الشـبهة وكـذا    
 . جفري م الشقتة المانية عشده

 : -مسمعيشا باهلل -فأشول

خن ما ذكره أولئك مـن وصـِ حلالـة اخلـل الـذي رسـ  بـحم املصـ ِ          أواًل:
العمماني ال عالشة لحم بسبب نشأة القراءات، وذلك أن اخلل تابع للرواية ال العكـس،  

حِ كما بيشـا  واحلرو  روي  كذلك شب  أن ترس ، والقراءات نشأت شب  مجع املصا
م املتلب السابق، والرواية هي األص ، وخمنا كمب املص ِ حلفـظ الروايـة ولـذلك    
فإن أه  ك  مصر من األمصار شد المزموا مبا ي قر ه  القارئ الذي بعمـحم عممـان مـع    
املص ِ دون الزيادة عليحم، ومل جيمهدوا م القراءة حسب ما يسمح بحم رس  املص ِ 

  .(33)ذا أمر معلوم ال لال  فيحمدون رواية القارئ بحم وه

والقراءة نق ، : )وشد نص على هذا كمري من العلماء، فمن ذلك شول أبي شامة
فما وافق مشها ظاهر اخلل كان أشوى، وليس اتبا  اخلل مبةرده واجبـا مـا مل يعتـده    

  .(34)(نور على نور نق  فإن وافق فبها ونعم ، ذلك

 عـن  ألـذه   الملِ شد، عليه  اهلل نر وا، الص ابة خن ث : )الزرشاني وشال
 من ومشه ، واحد حبر  عشحم القرآن ألذ من فمشه ؛ وسل  عليحم اهلل صلى اهلل رسول
 فالملِ، احلال هذه على وه ، البالد م تفرشوا ث ،  اد من ومشه ، حبرفني عشحم ألذه

 ،األمـر  وص  حمى، جرا وهل  المابعني تابعي وألذ، عشه  المابعني ألذ ذلك بسبب
 للقـراءات  وانقتعـوا  ختصصـوا  الـذين ، املشهورين القراء األئمة خت، الش و هذا على

  .(35)(ويششرونها بها ويعشون يتبتونها
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خن ك  : )وشصة اسممابة ابن مقس  من أعظ  األدلة على ذلك فإنحم ملا كان يقول
( شدشراءة وافق  املص ِ، ووجهها م العربية فالقراءة بها جائزة وخن مل يكـن هلـا سـ   

أنكر عليحم القراء والفقهاء م  مانحم واسمدعاه السلتان واسممابحم فأذعن بالموبـة وكمـب   
ألن ابن مقس  جع  القراءة تابعة للرس ، وألالها مـن السـشد فـردت    ؛ دتـر توبمحم

  .(36)شراءتحم

ثــ  خن االعممـاد م نقــ  القـرآن علــى حفـظ القلــوب    : )وشـال ابــن اجلـزري  
ِ والكمب وهذه أشر  لصيصة من اهلل تعات هلـذه  والصدور ال على حفظ املصاح

: شال وسل  عليحم اهلل صلى الشبى أن( 37)مسل  رواه الذى الص يح احلدي  األمة ففي
 حمـى  روْأسـي  يوِمَلغ ـوا  خذن رب أي: لـحم  فقل ، فأنذره  شري  م ش  لي شال ربي خن'

 توْقـرو  ه  ، املـاء  يوِغِسُلحم  ال كمابًا عليك ومشزل، بك ومبم  مبمليك خنى: فقال ل ِبزوًة يدعوه
 يشفـق  وأنفـق  عصـاك  من أ اعك مبن وشات ، ممله  أبع  جشدًا فابع ، ووِيَقظانو نواِئمًا

 . 'عليك

 م يقـرأ  بـ   باملـاء  تغس  ص يفة خت حفظحم م حيماج ال القرآن أن تعات فألرب 
 لكمـاب ا أهـ   خبـال   وذلك. 'صدوره  جيله  أنا': أممحم صفة م جاء كما حال ك 

'شلب ظهر عن ال، نظرًا خال كلحم يقرءونحم وال، الكمب م خال حيفظونحم ال الذين
 (38).  

أنحم جع  جمرد االحمماالت العقلية دليال يسمدل بحم على احلقائق العلميـة   ثانيًا:
املسلمة وهذا دأب أكمر املسمشرشني، ويقيسون املا ي الذي مل يكـن يومـا جـزءا مـن     

كن من مكونات  مائره  مبقيا  حا ره ، مع تباين املكـان  تارخيه ، وبالمالي مل ي
والزمان والعقلية والروح، وآية ذلك أنه  يغتون أبصاره  عن التابع الرباني الذي 
نشأت م ظلحم أحـداث المـاريخ القرآنـي علـى عهـد الشبـوة، وهـ  يرفتـون مشـاهج          

مشابع المقافـة اإلسـالمية   فاملبدأ عشد علمائشا م مجيع . املسلمني م نقد األلبار ورواتها
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هو خثباتها أوال من  ريق الرواية والب   فيها خسشادًا وممشا، وو عوا لذلك مقـاييس  
وال  -حمى وخن كان مكذوبا -ليس بعدها دشة، أما املسمشرشون فال يعرتفون بغري املنت

يقرون خثبات شيء من  ريق الرواية، وخمنا ك  همه  امم ان الشص امم انا ال يقـوم  
  .(39)لى أصول ثقافية وال شواعد مشهةيةع

أن هشاك شراءات حيمملها الرس  وهي ص ي ة م اللغة ونتق بها العرب  ثالمًا:
وجرت على ألسشمه  م نمره ، ولكن مل يقرأ بها، والسبب م ذلـك أنهـا مل تـرد، ومل    

 : يكن هلا سشد ص يح يعمدُّ بحم من نق  أو رواية، وسأسو  لذلك عدة براهني

ا جند حرفا يمكرر م القرآن الكري  برس  واحد ال خيملـِ م السـور الـيت ورد    أنش .1
فيها، ومع ذلك جند القراء خيملفون م شراءتحم م بعض املوا ع ويمفقون فيها علـى  
البعض ايلر، فلو كان رس  املص ِ سببا من أسباب االلمال  ما كان اخلال  

كر الكلمـات دون اإلشـارة خت   ليقع بني الكلمات ولـذلك عـدة أمملـة أكمفـي بـذ     
فقد وشع اخلـال  م  ( السوء) ، و(تبشرون) ، و(مالك: )كمم  لفظ: تفصي  ذلك

 ( 40).موا ع معيشة ووشع االتفا  على موا ع ألرى

أن هشاك ألفاظا ت ةوو   اللغة والصشاعة الش وية نتقحم بأوجحم خمملفة، ومع هذا مل يقرأ  .2
 : وه، وخليك أمملةالقراء  خال بوجحم واحد من هذه الوج

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٹ چ  جاء م الب ر احمليل عشد شولحم 

: عوِتيََّة اِبن  ووَشالو. ووَكِسر هوا ووَفِمِ هوا اْلِمي   ِبتو   م ْكٌ  ووي َقال ) :106اإلسراء:  چٿ  
حد من القراء األربعة عشـر  ، ومل يقرأ وا(41)(م ْكٍ  ِمِن اْلِمي    و   عوَلى اْلُقرَّاء  ووَأِجموعو

 . بت  املي ( م ك ) خال
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فمح الراء وكسرها ومل يقرأ خال بالفمح، فلو كان األمر كما ( الر اعة) وجيو  م
يقول جولد تسيهر ومن وافقحم من أن خغفال احلركات م اخلـل العربـي كـان سـببا م     

مات مبا ت ةووَّ  فيها من األوجحم املخملفة للقراءات لرأيشا القراء يقرءون أممال هذه الكل
لغـًة  ( الر ـاعة ) خمملِ احلركات، ب  خن الكسائي نفسـحم هـو الـذي روى الكسـر م    

 . ولكشها مل ترد عشحم شراءة

لو كان األمر راجعا خت الرس  لص   ك  شراءة حيمملها الرس  مادامـ  موافقـة    .3
 . لوجحم من وجوه العربية ولكن األمر على غري ذلك

األئمة اشمغ  بالش و حمى صار فيحم مقدمًا، واشـمغ  بـالقراءات    أنشا جند خمامًا من .4
حمى ع دَّ من القراء السبعة، ومع ذلك جتده خيالِ م شراءتحم مذهبحم الش وي، كأبي 
عمرو وهو من املدرسة البصرية، والكسائي وهو من املدرسة الكوفية، ومع ذلـك  

م وهـو  ـعيِ عشـد    يأتي أبو عمـرو مبـا خيـالِ مذهبـحم م خدغـام الـراء م الـال       
فيخالِ الكوفيني الـذين يقولـون خن ألفهـا    ( كلما) البصريني، وميي  الكسائي لفظ

  .(42)ألِ تأني  ال تمشية

مما يشفي أن الرس  ولاصية اخلـل العربـي سـبب الـمال  القـراء مـا جنـده مـن          .5
المال  القراء م احلر  الواحد ذي الرس  املمَِّ د مع المال  املوا ـع كقـراءة   

بت  الزاي م األنبياء فقل، وفمح الياء و   الزاي م باشي ( حيزن) م: جعفرأبي 
  .(43)القرآن، وعكسحم نافع

أنحم رمبا رجح خمام من األئمة السبعة جانب الرواية على مرسوم املص ِ، فيألـذ   .6
ألنها ثابمة عشده بالشق  واأللذ عن شيولحم الذين اتصـ  سـشده  بقـراءة    ؛ باأُلوت

تعـات:   عليحم وسل ، من ذلك ما روى ور  عن نـافع م شولـحم   الرسول صلى اهلل

، وشـد  (ليهب لـك : )هكذا بالياء، 19مري :  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ
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، ولكن (44)رمس  م مجيع املصاحِ باأللِ بعد الالم كما ذكر أبو عمرو الداني
  .(45)ورشا رجح جانب الرواية عن شيخحم نافع

أنه  جييـزون تالميـذه  باإلسـشاد    : وحديما أن مما دأب عليحم القراء شدميا رابعًا:
املمص  عن شيوله  خت الشيب عليحم الصالة والسـالم، وذلـك عوِقـب لـمِمه  علـيه       

وهذا أمر وا ح الداللة علـى أن مجيـع تلـك الوجـوه مرويـة باإلسـشاد عـن        . القرآن
  .(46)الص ابة عن املصتفى عليحم الصالة والسالم

  .يت اسمدلوا بهااألمر الماني: مشاششة األدلة ال

ي ل ظ على هؤالء املسمشرشني عشد ذكره  لألدلة المفصيلية الـيت اسـمدلوا بهـا    
 : عدة ألتاء علمية ومشهةية، مممملة م الشقاط المالية

اخللل بني القراءات الص ي ة والشاذة مما يدل على اجلهـ  م المفريـق بيشهمـا أو     .1
أعظـ ، ويظهـر ذلـك م الـدلي       أنحم داولة مشه  للملبيس علـى البـاحمني، وهـذا   

 ، فـــذكر م املمـــال األول شـــراءة:]8 [,]7[، ]6[، ]3[، ]1[املـــذكور م رشـــ : 

 ، وهـذه چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چشولحم تعـات:  م ( تسمكمرون)
من العشر  شراءة شاذة ليس هلا سشد و مل تذكر خال م كمب بعض املفسرين، فليس 

  .(47)وال حمى من األربع الشواذ اليت وراءها

ڃ ڃ چ چ چتعات: وذكر م املمال المال  أنحم شرئ م شولحم 

  .(48)شراءة شاذة كذلك ، وهي(بلفظ: )أباه چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ۅ ۉ ۉ چتعــات: وم املمــال الســاد : ذكــر أنــحم شــرئ م شولــحم 

  .(49)شمادة وهي شراءة شاذة مشكرة خمالفة للشق  الص يح عن( وتعز وهبلفظ: ) چې
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 بعدة چڑ ک ک چشراءات م شولحم تعات: ع ذكر عدة وم املمال الساب
ألفاظ، بعتها ورد م شراءة ص ي ة، وبعتها مل يرد، وألن األمر ممعلق بتبل 
احلركات فقد يكون من ألتاء املرتمجني للشص، وخال فإنحم أتى بغرائب مل ي سبق خليها، 

، و اد البزي تشديد (توشوزَّل )و، (ت شوزَّل )، و(ن شوز ل ) وال يصح م ايية خال أربع شراءات:
  .(50)الزاي م وجحم. وال يصح فيها غري  ما ذكرت

ــر م   ــامن ذك ــال الم ــات:  وم املم ــحم تع ــراءتني چڀ ٺ ٺ ٺ چشول  ش
وهي شراءة شـاذة مـن األربـع الشـواذ الـيت فـو        ( وِمن عشِدِه عل ) ألريني، األوت:

 ، والشاذ ال يمب  بحم شرآن. (51) العشرة

، وهي شراءة أشد شذوذًا من اليت شبلها، ولـيس هلـا   (ومن عشده ع ِل و: )والمانية 
  .(52)سشد يعر 

مـن أدلـة آرثـر     ]2[و املمال من أدلة جولد،  ]9 [، و]4[، و ]2[: وأما األمملة
أورداه فيهـا هـو مـن شبيـ  القـراءات الصـ ي ة املقبولـة، ويصـح          جفري، فـإن مـا  

عن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـحم وسـل       االسمدالل بها لورود السشد املمص  الص يح
بالقراءة بها، فالسبب م المالفها عائد خت ص ة نقلها ال على شكلها م الرس  وشـد  

 . تقدم تقرير ذلك املعشى

فـال   ]4[، و ]2[: وأما شولحم جولد بعدم وجود فر  بـني القـراءتني م املمـالني   
ل القـراءة األلـرى أن تـأتي    خذ ليس شر ا م شبـو ؛ عالشة لحم بقبول القراءة من عدمحم

 . مبعشى جديد مغاير ملعشى األوت

والقاعدة عشد أه  العل  أن المال  القراءات كلحم المال  تشـو  ال الـمال    
ــال    ــا م املم ــا كم ــراءتني مع ــون الق ــذلك يعمل ــاد، ول ــات  ]9[: تت ــحم تع ــد شول : عش
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ذهب ابن جرير التربي خت أن فر ـهما أي األرجـ  المخـيري     فقد چٺچ
: ، وأوجب الش ا  املسح والغس  معا، فقـال (53)الغس  واملسح عمال بالقراءتني بني

خن املسح والغس  واجبان معا، فاملسح واجـب علـى شـراءة    : ومن أحسن ما شي  فيحم)
 .(54)(آيمني واجب على شراءة من شرأ بالشصب، والقراءتان مبشزلةمن شرأ باخلفض والغس  

  .(55) ما خذا كان عليهما لفان وذهب بعته  خت أن املسح دمول على

وليس األلذ بقراءة اخلفض خممّصًا على الشيعة كما ذكر املسمشر ، وهذا مـن  
 . األلتاء العلمية عشده كذلك

عشد أرثر جفري وهو ما ذكره من تو يع بعض اخلالفـات بـني    ]1[ وأما املمال
الرسـ    املصاحِ فذلك كلحم مرتتب على الروايـة وخمنـا و عـ  بـني املصـاحِ ألن     

وهذا فيحم داللة وا  ة علـى  . الواحد م مص ِ واحد ال حيمم  مجيع تلك الوجوه
 . أن األمر رواية وليس اجمهادًا ملن تأم 

وعوِل و أن مجعها م مصـ ِ واحـد   ... : )شال أبو عمرو م وصِ مجع عممان
على تلك احلال غري مممكن، خال بإعادة الكلمة مـرتني، وم رسـ  ذلـك كـذلك مـن      

 ( 56)...(.مخليل والمغيري للمرسوم ما ال لفاء بحم، َفرَّشها م املصاحِ لذلكال

فليعل  أن هذا األمـر   ]3[وأما مسألة االلميار اليت ذكرها آرثر جفري م املمال 
دائر عشد القراء بني ما صح نقلحم من الوجوه الروائيـة الصـ ي ة املمـواترة وال خيـرج     

 . عشها حبال من األحوال

عالشة بني االلميار  من الروايات الص ي ة وبني االجمهاد املـبين   وليس ثومة
 . على  بيعة الرس  ال على الرواية
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مشاششة ما ذكـره م املمـال اخلـامس مـن أن وجهـة الشظـر املو ـوعية عشـد شـيخ           .2
 فقولحم: )كان  سببا أدى خت القراءة املخالفة حي  يقول -شمادة البصري-املفسرين 

اشملـوا بعتـك  بعتـا، أو كمـا يعتيـحم ظـاهر       : همعشا چڱ ڱ چتعات: 
فاشملوا أنفسك  بأنفسك ، وهو ممفق مع مـا وشـع فعـال، كمـا م املصـادر      : اللفظ

أن  -هـ117شمادة البصري املموفى سشة-اليهودية، وشد رأى بعض شيوخ املفسرين
األمر بقم  الشفس أو شم  العصاة من القسوة والشدة حبي  ال يمشاسب مع الفعـ ،  

، أي حققوا الرجو  والموبـة مـن الفعـ  بالشـدم علـى مـا       (فأشيلوا أنفسك : )رأفق
فعلم ، وم هذا املمال نـرى وجهـة نظـر مو ـوعية كانـ  سـببا أدى خت القـراءة        
املخالفة، وذلك على التد من القراءات السابقة اليت كان  فيها القراءات ال تعدو 

 .( أن يكون فيها أمرًا شكليا

 من عدة وجوه: وهذا  ع  با   

كيـِ وشـد   ؛ شراءة شاذة أصال فال يبشى عليها شاعدة( فأشيلوا) أن شراءة األول:
تقدم باحلةج الشواهض والرباهني الدوامغ أن مصـدر القـراءات املعممـدة هـو الشقـ       
والرواية، والملقي واملشافهة وال جمال للرأي واالجمهاد فيهـا، وشـراءة شمـادة مل يشقلـها     

 ( 57).ألثبات، وليس هلا سشد يعممد عليحمأحد من القراء ا

أنحم نق  عن شمادة نفسحم أنحم فسر ايية مبا خيالِ هذه القراءة، كمـا   األمر الماني:
وهذان الشصان يدالن : )عشد ابن جرير وغريه، يقول ابن كمري بعد أن ذكر تفسري شمادة

القم  م ايية داللة وا  ة ال لفاء فيها وال غمو  على أن شمادة يرى أن املراد من 
 ( 58).الكرمية القم  احلقيقي، وهذا ما يراه مجهور املفسرين للفًا عن سلِ

فإنـحم مل يـذكر أحـد مـن      -وهـو دـال   -أنحم على فر  صـ مها  األمر المال :
وخمنا نقلـوا عشـحم   . املفسرين أن شمادة شرأ ذلك ألج  عدم ارتتائحم معشى القراءة األوت
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سك  شد تور ـ  م عـذاب اهلل تعـات بهـذا الفعـ       أن أنف: القراءة بذلك على معشى
  .(59) العظي  الذي تعا يمموه، وشد هلك  فأشيلوها بالموبة والمزام التاعة

أن القراءة هي اليت حتك  املعشى ال العكس، وهذا أمر جلـي ملـن    األمر الرابع:
 . عشده أدنى بصرية وعل 

فقرأ : )حي  شال چې چتعات: مشاششة ما ذكره م املمال الساد  م شولحم  .3
بـالزاي مـن العـزة والمشــريِ،     ( وتعز وه: )بالراء( وتعزروه: )بعته  بدال من

وخن كشـ  ال أجـزم    –وخني أرى م االنمقال مـن تلـك القـراءة خت هـذه القـراءة      
أن شيئا من المفكر م تصور أن اهلل شد يشمظر مساعدة من اإلنسان شد دعا  -بذلك

، 40: سـورة احلـج  : )ت م القـرآن آيـات بهـذا املعشـى    خت ذلك، حقا خنحم شد جـاء 
 ، بيد أن اللفـظ املسـمعم  م هـذه اييـات وهـو     (، وغريها8: ، واحلشر7: ودمد

 ....( يقوم على أسا  ألالشي تهذييب( نصر)

وهذا الزع  كسابقحم من مزاع  املسمشرشني خذ هـو مـبين علـى شـراءة شـاذة، مل      
وهـو   -، وعلـى فـر  صـ مها   (60)ة ابن مسـيفع، تسمشد خت نق  أو رواية، وهي شراء

كما شـال   -فإن اجلمهور على أن التمري فيحم يعود للشيب صلى اهلل عليحم وسل   -بعيد
وذهب فريـق آلـر خت أن التـمائر المالثـة      .(62) ، وابن عتية، وغريهما(61) -المعاليب

تقوية ديشحم ونصـرة  تعود على اهلل تعات، وعليحم فيكون املعشى املراد من تعزير اهلل تعات 
  .(63)شرعحم

 املبحث الرابع: أشهر املؤلفات يف الدفاع عن القرآن.

ملا كمرت الشبهات املمارة حول القرآن الكري  وتشوع  وكان  هلا آثاٌر ملموسة 
تصدى هلا كمري من العلمـاء بالمفشيـد م املصـشفات الـيت صـشفوها هلـذا        –كما تقدم –

ٍِ لكماٍب مسمق ، وآلر م جزء الغر ، وه  م ذلك بني مق ٍّ ومس مكمر، وبني مؤَل
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من كماب، وشد حاول  م هذا الب   أن ُأخلص وأرتب مـا ذكـروه م هـذه املسـألة     
 . ف سب، مع ما انت  خليحم من فوائد وشواعد مجعمها من كمب أه  الفن والدراية

-وتمميمًا للفائدة فإني سأذكر أبر  تلك املصشفات الـيت اشـممل  علـى ذلـك     
، لمكون  من مراجع الباح  عشد مشاششة مسائ  هذا الفن بإذن اهلل، -ب علميحس

 : وهي كما يلي

 . الدكمور عبد الفماح شليب، رس  املص ِ واالحمةاج بحم م القراءات -1
 . شدوري احلمد غامنرس  املص ِ، دراسة لغوية تارخيية للدكمور   -2

القرآنيـة،   القـراءات  علـى  متاعشـحم  فى جولد تسيهر اليهودى املسمشر  على الرد -3
 . دمد جب الدكمور 

 .الشيخ عبد الفماح القا ي، القراءات م نظر املسمشرشني واملل دين -4

 . الدكمور خبراهي  لليفة، مشاهج المفسري  -5
 . تاريخ القرآن، الدكمور عبد الصبور شاهني -6
 . أثر القراءات م الدراسات الش وية، الدكمور عبد العال مكرم -7

 . الشيخ دمد  اهر الكردي، تاريخ القرآن -8

 . الدكمور عبد الوهاب محودة، القراءات واللهةات -9

اهلةـري،   عشـر  القـرن الرابـع   م التاعشني على والرد الكري  القرآن م التعن -10
 . املتريي  بن بن عبداحملسن

 . مقدمة كماب املصاحِ البن أبي داوود بم قيق الدكمور دب الدين واعظ -11
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 والتوصياتاخلامتة وأهم النتائج 

 : بعد دراسة هذا املو و  ومجع مادتحم جتلَّ  لي الشمائج المالية
أن هذا القرآن كماب دفوظ، مل يمغري ومل يمبدل على مـر  القـرون، مصـداشًا لقـول      -1

حول ذلك من الشـبهات   ، وك  ما يمارچڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ: اهلل
 . فإنحم من اهلوى الذي ال دلي  عليحم

لرواية والملقي مشذ عهد الشبوة، وخمنا كمب  املصاحِ بعـد  أن مششأ القراءات هو ا -2
 . ذلك ألج  حفظ رس  تلك الرواية

أن تعدد القراءات سابق للكمابة، وعليحم فال ميكن نسبة نشـأتها خت حـال الكمابـة،     -3
 السـميعاب  معـني  سـبب  والشك  الشقل من املصاحِ للو أن األمر م ما وغاية

 أو القـراءات  اللـمال   موجبـاً  ولـيس  الواحـدة و الكلمـة  م املخملفة القراءات
 . مصادرها من مصدرًا

 . املسلمة ألن يسمدل بها على احلقائق العلميةأن جمرد االحمماالت العقلية ال ترشى  -4

أن مجيع األدلة اليت اسمدل بها املسمشرشون علـى خثبـات شـبهاته  أدلـة با لـة ال       -5
 . يصلح االحمةاج بها

احمني جبمع الشبهات املمارة حول القرآن وشراءاتحم من وم اخلمام فإني أوصي الب
مظان ها عشد املسمشرشني، وبيان حقيقمها، ومن ث  ترمجة ذلك خت اللغات اليت تشمج عشها 

كما أوصي بإنشاء مراكز ممخصصـة م الـدفا  عـن القـرآن وعلومـحم      . تلك الشبهات
 . ت عشى ببيان حقيقة هذا القرآن والذب عن محاه

 . سر مجعحم حبسب التاشة واإلمكان، واهلل يموالنا بعفوه ومغفرتحمهذا ما تي
وآلر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصـلوات اهلل وسـالمحم علـى املبعـوث     

 . رمحة للعاملني وعلى ص ابمحم ومن تبعه  بإحسان خت يوم الدين
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، صـ يح  (228/ 6: )(4992)باب أنزل القرآن على سبعة أحـر ، حـدي    ( ص يح البخاري1)
 (.  202/ 2: )(270)باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، حدي   ل مس

 (. 253/ 1، املصاحِ البن أبي داوود: )(605املقشع: ) يشظر: ( 2)

 (.  149(، املرشد الوجيز: ) 79، 49اإلبانة: )  ( 3)

الد ( مبديشـة )اسمولفيسـشبورج( م بـ   1850يوليو سشة 22( امسحم: اجشمس جولد تسيهر، ولد م )4)
املذاهب اإلسالمية م تفسري  واشمهر بكماباجملر، ويعد هذا املؤلِ من كبار شيوخ املسمشرشني، 

 (. 201، موسوعة املسمشرشني: ) ( 84/ 1: )األعالم للزركلي. يشظر: القرآن

 (.  7- 4 كماب املذاهب اإلسالمية م تفسري القرآن: ): ( يشظر5)
غايـة  )مـاب:  وكالبـن لالويـحم.    (خممصر م شـواذ القـرآن  )( مسمشر  أملاني مشهور. حقق كماب 6)

شولدكـة. يشظـر: موسـوعة    لوغريهمـا. وشـارك م كمـاب تـاريخ القـرآن       (الشهاية البن اجلزري
 (.  85املسمشرشني: ) 

ر  ـاملسمشـ (. ويشظـر للموسـع م معرفـة آرائـحم والـرد عليهـا: حبـ :        458/ 3تاريخ القرآن: )( 7)
، العلـوم الرتبويـة   22. )جملـة جامعـة امللـك سـعود، م     ه لشاصر املشيعاألملاني بريجشرتاسر وآثار
 والدراسات اإلسالمية(. 

، اشـمهر بكمابـحم:   أتقن العربية والعربيـة والسـريانية  ، يودور نولدكحمتتالمذة مسمشر  أملاني، من ( 8)
 (. 98موسوعة املسمشرشني: ) العربي. يشظر:  األدب تاريخ

 (. 140/ 1بي: )( يشظر: تاريخ األدب العر9)

وهو مسمشر  اسرتالي، ومشاركمحم م كماب تاريخ القرآن لشيولدكـة، واشـمهر بم قيـق كمـاب     ( 10)
 (. 1013  املسمشرشون لشةيب العقيقي )املصاحِ البن أبي داوود. يشظر: 

 (. 7ظر: مقدمة حتقيق كماب املصاحِ البن أبي داوود: )  ش( ي11)

: ترمجمحم م يشظرهو رسالمحم للدكموراه. ولحم عدة مؤلفات ألرى. اشمهر بكمابحم: تاريخ القرآن. و( 12)
 (. 595موسوعة املسمشرشني: )  
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 (. 559، 551( يشظر: تاريخ القرآن لشولدكحم: ) 13)

عبداهلل لورشيد )القـرآن وعلومـحم   . جواد علي )مقالمحم جلهة القرآن الكري (، وكذا د. د: ( مم 14)
علي عبد الواحد . ريخ اخلل العربي، وداراسات م تصالح الدين املشةد )د. م مصر وكذا د

م بداية أمره لكشحم رجع عشحم فيما بعد )فقحم اللغـة(. وأمـا  ـحم حسـني فإنـحم يشسـب القـراءات        
رسـ  املصـ ِ للـدكمور غـامن:     : للغات واللـهةات وال يراهـا مـن الـوحي أساسـا. يشظـر      

  (.95جلاهلي لتحم حسني: )  األدب ا، 20، رس  املص ِ للدكمور عبدالفماح شليب: ) (609) 

 (. 609( يشظر رس  املص ِ للدكمور غامن: ) 15)

علي الفارسي م احلةة م علـ  القـراءات    ووافقحم أبو(. 70/ 2( تفسري الكشا  للزخمشري: )16)
 (. 549/ 2السبع: )

ملشـار  نقال عـن ا ( 25( يشظر: أثر القراءات القرآنية م الدراسات الش وية لعبد العال سامل: )  17)
 (. 122/ ) 1م علوم القرآن للدكمور دمد علي احلسن: 

القيا  الش ـوي عشـد الزخمشـري وأثـره م     )مب  عدة أحباث م مشهج الزخمشري مشها: ( وشد ُك18)
 هـ. 1429لعام 17مششور مبةلة جامعة أم القرى العدد  (مواشفحم من القراءات القرآنية

وأعةـب لعةمـي  ـعيِ م الش ـو يـرد علـى عربـي        )حم: حيان بقول ( رودَّ على هذا القول أبو19)
صريح دض شراءة ممواترة موجود نظريها م لسان العرب م غري مـا بيـ ، وأعةـب لسـوء     
ظن هذا الرج  بالقراء األئمة الذين ختريته  هذه األمة لشقـ  كمـاب اهلل شـرشا وغربـا، وشـد      

ــات    ــانمه  وال المف ــه  ومعــرفمه  ودي ــى نقل ــي  اعممــد املســلمون عل ــي عل ــول أب أيتــا لق
 عـن هـذا التعـن    السخاويأجاب وكذا (. 658/ 4، الب ر احمليل ألبي حيان: )(..الفارسي

وخذا ثبم  القراءة عن خمام من أئمة القراءة، فما وجحم التعن فيهـا؟ وأمـا اخلـل، فمـا     )بقولحم: 
 ...(شـعر اعممدت األمة عليحم خال مع الشق ، وشد جاءت المفرشـة بـني املتـافني م الكـالم وال    

 (.  914/ 3وسا  أمملة عليحم. فمح الوصد للسخاوي: )

 (. 33 : )( يشظر: رس  املص ِ العمماني للدكمور عبد الفماح شليب20)

(: 63باب: الصفات اليت يعر  بهـا م الـدنيا )حـدي :     وأصلحم عشد مسل (. 12( الششر: ) 21)
(4 /2197 .) 
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 (.  13-12( الششر: ) 22)

 (. 320الششر: )  ( ، 425لسخاوي: )  مجال القراء ليشظر: ( 23)

 (. 69/ 1( المفسري من سشن سعيد بن مشصور: )24)

 (.  385/ 2: )(3995 على ما نزل من األحر ، حدي : باب وجوب القراءةسشن البيهقي )( 25)
 (.  165/ 1اإلتقان للسيو ي: ): ( يشظر26)

 (.  319( الششر: ) 27)

 (.  74ن للقا ي: )  ( القراءات م نظر املسمشرشني واملل دي28)

، صـ يح  228/ 6: (4992)باب أنزل القرآن على سبعة أحـر ، حـدي    ( ص يح البخاري29)
 (.  202/ 2: )(270)باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، حدي   مسل 

، صـ يح  227/ 6: (4991)باب أنزل القرآن على سبعة أحـر ، حـدي    ( ص يح البخاري30)
 (.  202/ 2: )(272أنزل على سبعة أحر ، حدي   )باب بيان أن القرآن مسل 

 (.  202/ 2: )(272)باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، حدي   ( ص يح مسل 31)
 (.  203/ 2: )(274)باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ، حدي   ( ص يح مسل 32)
: صـ ة الشقـ  وموافقـة    أما م  مانشا فأصب   القراءة معممدة على ثالثـة شـروط مشـهورة   ( 33)

 الرس  ولو احمماال وص مها م العربية. 

 (. 630( يشظر خبرا  املعاني ألبي شامة: )  34)

 (. 413/ 1( مشاه  العرفان للزرشاني: )35)

 (.  28( رس  املص ِ للدكمور عبد الفماح شليب: )  36)

 (. 2197/ 4(: )63باب: الصفات اليت يعر  بها م الدنيا )حدي : ( 3٧)

 (.  13-12( الششر: ) 38)

 (. 42: ) رس  املص ِ للدكمور عبدالفماح شليبيشظر: ( 39)

 (.  304، 126( يشظر الميسري: ) 40)
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(٤١( )7 /124 .) 

 (.  42رس  املص ِ للدكمور عبد الفماح شليب: )  : ( يشظر42)

 (.  542الششر: ) : ( يشظر43)

 (.  345( يشظر: املقشع للداني: )  44)

 (. 47-33للدكمور عبد الفماح شليب: )  ( يشظر رس  املص ِ 45)

 (. 123/ 1: )( املشار م علوم القرآن مع مدل  م أصول المفسري ومصادره46)
 (.  61/ 3معة  القراءات للختيب: ): ( يشظر47)
 (.  513/ 5الب ر احمليل: ): ( يشظر48)

 (.  90( يشظر: القراءات م نظر املسمشرشني: )  49)

 (. 243، 229 ) :( يشظر: الميسري للداني50)

 (.  309وهي شراءة احلسن البتري كما م مصتلح اإلشارات: ) ( ٥١)

 (. 90( يشظر: القراءات م نظر املسمشرشني واملل دين: ) 52)

 (. 153، 152القراءات القرآنية وأثرها م المال  األحكام الفقهية للدكمور لري الدين سيب: )  ( 53)

 ( املصدر السابق. 54)

 (. 150اءات القرآنية وأثرها م المال  األحكام الفقهية للدكمور لري الدين سيب: )  يشظر القر( 55)

 (.  253/ 1، املصاحِ البن أبي داوود: )( 605املقشع: ) يشظر: ( 56)

 (. 90( يشظر: القراءات م نظر املسمشرشني واملل دين: ) 57)

 ( يشظر: املصدر السابق. 58)

 (.  377/ 1 ر احمليل: )، الب( 402/ 1( يشظر القر يب: )59)

 (. 500/ 6: )، معاني القرآن للش ا ( 149/ 6( احملرر الوجيز البن عتية: )60)

 (. 457/ 3( تفسري المعاليب: )61)

 (.  149/ 6( احملرر الوجيز: )62)

 (. 92( القراءات م نظر املسمشرشني واملل دين: ) 63)
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 قائمة املصادر واملراجع

  بع جممع امللك فهد لتباعة املص ِ الشريِ. : املشورة للششر احلاسوبي، مص ِ املديشة القرآن الكري  

 لعبد الرمحن بن خمساعي  املعرو  بأبي شـامة  : خبرا  املعاني من حر  األماني م القراءات السبع
   هـ.1431، 1هـ(، حتقيق: أمحد بن يوسِ القادري، عامل الكمب، بريوت، ط665الدمشقي، )ت: 

 هــ( 911)ت:  لسـيو ي رآن: أبو الفت  جالل الدين عبدالرمحن أبي بكر ام علوم الق اإلتقان ،
 دار الكمب العلمية، بريوت. 

 م2002، 5ط، للماليني العل  دار(، هـ1396: ت) الدمشقي الزركلي دمود بن الدين خلري، األعالم . 
 هـ. 1363، 3األدب اجلاهلي. الدكمور  حم حسني، متبعة فارو ، القاهرة، ط 

  (، حتقيق: صدشي دمد هـ745لسي )ت: ددمد بن يوسِ الشهري بأبي حيان األن: حمليلالب ر ا
 .هـ1420مجي ، دار الفكر، بريوت، 

 ونيةبروكلمان، نسخة خلكرت. كارل تاريخ األدب العربي pdf . 

 هـ(، نسخة من املكمبـة الشـاملة   227سعيد بن مشصور )ت: : المفسري من سشن سعيد بن مشصور
 اإللكرتونية. 

 هـ(، حتقيـق: د. حـا    444عمرو عممان بن سعيد الداني، )ت:  والميسري م القراءات السبع: أب
 هـ. 1429، 1صاحل التامن، مكمبة الص ابة، اإلمارات، ط

 حتقيـق: أوتـو   هــ(،  444عمرو عممان بـن سـعيد الـداني، )ت:     وأب: الميسري م القراءات السبع
 . pdf خلكرتوني  برتزل، نسخة

 حتقيـق  هــ( 256)ت:  حملمد بن خمساعي  البخاري: سشد الص يح )ص يح البخاري(اجلامع امل ،
 هـ. 1422، 2دمد  هري الشاصر، دار  و ، ط

 حتقيق: أمحد الربدوني هـ(671)ت:  القر يب اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل دمد بن أمحد ،
 هـ. 1384، 2وخبراهي  أ في ، دار الكمب املصرية، القاهرة، ط

 هــ،  643ت: ، أبو احلسن علي بن دمـد )علـ  الـدين السـخاوي(    وكمال اإلشراء:  مجال القراء
 هـ.  1431، 1حتقيق: مجال الدين دمد شر ، دار الص ابة بتشتا، ط
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    :هــ(، نسـخة   875اجلواهر احلسان م تفسري القرآن: أبو  يد عبدالرمحن بن دمـد المعـاليب )ت
 املكمبة الشاملة.  

   هــ(،  377القراءات السبع: ألبي علي احلسـن بـن عبـد الغفـار الفارسـي، )ت:      احلةة م عل
  هـ.1428، 1حتقيق عادل عبد املوجود و علي مّعو  والدكمور أمحد املعصرواي، دار الكمب العلمية، ط

   رس  املص ِ العمماني وأوهام املسمشرشني م شراءات القرآن الكري  دوافعها ودفعها: الـدكمور
 هـ.  1403، 2اعي  شليب، دار الشرو ، طعبدالفماح خمس

 هـ. 1430، 2رس  املص ِ دراسة لغوية تارخيية: الدكمور غامن شدوري احلمد، دار عمار، ط 

  :أمحد بن موسى بن العبا  المميمي، أبو بكر بن جماهد البغدادي )املمـوفى:  السبعة م القراءات
 . هـ1400، 2، طمصر –دار املعار  ، شوشي  يِحتقيق: هـ(، 324

 هـ(، حتقيق: دمد عبد القـادر  458الكربى: أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت:  سشن البيهقي
 هـ. 1414عتا، دار البا ، مكة املكرمة، 

   :هــ(،  643فمح الوصيد م شرح القصيد: عل  الدين أبي احلسن علي بن دمد السـخاوي )ت
 هـ.  1426، 2، الريا ، طحتقيق: موالي دمد اإلدريسي التاهري، مكمبة الرشد

    :هــ(، دار  1403القراءات م نظر املسمشـرشني واملل دين: عبد الفماح عبد الغـين القا ـي )ت
 . 1426، 1السالم، ط

   ،القراءات القرآنية وأثرها م المال  األحكام الفقهية: الدكمور لري الدين سيب، دار ابن حـزم
 هـ. 1429، 1ط

  وعيون األشاوي  م وجـوه المأويـ : أبـو القاسـ  جـاراهلل      عن حقائق غوامض المشزي الكشا  
 هـ. 1407هـ(، دار الكماب العربي، بريوت، 537دمود بن عمر الزخمشري )ت: 

 هــ(، نسـخة   542األندلسـي احملـاربي )ت:    بن عتية: أبو دمد عبداحلق بن غالب احملرر الوجيز
 املكمبة الشاملة.  

 د تسـيهر، نقلـحم خت العربيـة: علـي حسـن عبـد القـادر،        اجشمس جول: مذاهب المفسري اإلسالمي
 هـ. 1363، 1متبعة العلوم، ط
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 ) حتقيـق: دمـد   هــ(،  261)ت:  ملسل  بن احلةاج الشيسـابوري : املسشد الص يح )ص يح مسل
 فؤاد عبد الباشي، دار خحياء الرتاث، بريوت. 

 قاصح البغـدادي، علـي بـن    مصتلح اإلشارات م القراءات الزوائد املروية عن المقات، البن ال
 هـ. 1427، 1هـ(، عمَّان، دار الفكر، ط801عممان بن دمد )ت: 

  :هــ(،  370دمد بن أمحد بن األ هري اهلروي، أبو مشصور )املمـوفى:  معاني القراءات لأل هري
 .هـ1412، 1، طالسعودية، جامعة امللك سعود، مركز الب وث م كلية ايداب

 داهلل بن سليمان بن األشع  السةسـماني، حتقيـق: الـدكمور دـب     كماب املصاحِ: أبو بكر عب
 هـ. 1423، 2الدين عبد السب ان واغظ، دار البشائر، ط

 م1964، 3ط، مصر، املعار  دار، العقيقي لشةيب، املسمشرشون  . 

 هــ(، حتقيـق: دمـد    338الكري : أبو جعفر الش ا  أمحد بن دمـد املـرادي )ت:    معاني القرآن
 . 1409، 1ي، جامعة أم القرى. مكة املكرمة، طعلي الصابون

 دار سعد الدين، نسخة خلكرتونية خلتيبا : الدكمور عبد اللتيِمعة  القراءات ،pdf . 

   عمـرو عممـان بـن سـعيد الـداني، )ت:       وأبـ : املقشع م معرفة مرسوم مصاحِ أهـ  األمصـار
 هـ.  1431، 1لريا ، طا -هـ(، حتقيق: نورة بش  حسن بن فهد احلمّيد، دار المدمرية444

     الـدكمور دمـد علـي احلسـن،     : املشار م علوم القرآن مع مـدل  م أصـول المفسـري ومصـادره
 هـ.  1421، 1الرسالة، بريوت، ط

 (، متبعـة عيسـى البـابي    1367)ت:  لزرشانيم علوم القرآن: دمد عبدالعظي  ا مشاه  العرفان
 .  3احلليب وشركاه، ط

 م. 1993، 3ور عبد الرمحن بدوي، دار العل  للماليني، بريوت، طموسوعة املسمشرشني، للدكم 

 هـ(، اعمشى بحم: 833اإلمام أبي اخلري دمد بن دمد الدمشقي، )ت: : الششـر م القراءات العشـر
 هـ.1431جنيب املاجدي، املكمبة العصرية، بريوت، 




