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والصالة احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، 
  ...طريقه التجا والالال  على نبناا ممد ولله وحببه ون  بديه اهتدى وإىل

 : وبعد
ودعا إىل التمالك حببله ، فإن اهللا تعاىل قد توىل حفظ كتابه القرلن الكرمي

 –وغللوا حناتم بكتاب اهللا ، فاستجاب املؤناون به، وحراطه القومي، املتني
يذودون ن  حوله سها   –قدميًا وحديثًا  -وانربى مجهور العلماء  –تعبدًا 

 .. ،ت امللبدي  يف ليات اهللاويفادون غبها، الطاعاني
يقد  هذا الببث عرضًا جممًال للرؤية ، وعلى طريق هذه اجلهود املتواترة

وندى ررو  أحبابا ، االستشراقنة حول األحرف الالبعة والقراءات القرلننة
، يف دراستها خباحة –اليت يعرضو�ا فقط  -املالتشرقني ع  األحول العلمنة 

علماء املاللمني ونوقفهم امللتز  مبا تقتضنه طبنعة وذلك يف ضوء احلقائق عاد 
ومل يقصد الببث إىل االستنفاء ، ويفرضه املاهج العلمي الصبنح، الدراسة

 فقد، فقد حنا يف بعض اجلوانب حنو اإلمجال، املالتشرقني غبهاتاحلاحر لكل 
نكتفنًا باإلغارة ، واحدة واحدة، فصل لررون مبا يفاد الشبهات االستشراقنة

 . وباهللا التوفنق،  بعض هذه اجلهود املوفنةإىل
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ونا قا  علنها ن  ، القرلن الكرمي نزل باإن نوضوع األحرف الالبعة اليت 
فهو يتعلق ، واستشعار تأثريه دائماً ، القراءات القرلننة لنتطلب اهتمانًا باللاً 

، ن  جهة أحوله الثابتة، الكرميوهو القرلن ، باملصدر األول يف اإلسال 
وملا كان القرلن الكرمي . ونرتكز حناة املؤن  كلها، فاالعتقاد به هو مور الدي 

وبالغ ، هي أيضًا ن  وحي اهللا، أنزل على سبعة أحرف، وحنًا ن  اهللا تعاىل
فإن هذه األحرف الالبعة تعد األساس الشرعي يف ، رسوله حلى اهللا علنه وسلم

 . ورباننة نصدرها اإلهلي, ت القرلننةتعدد القراءا
ون  جهة ثاننة فالقرلن الكرمي بكلماته وحروفه ذو للة نتمنزة 

فاتالع القول يف ، وهي العربنة اليت نزل با على أحرفه الالبعة، خبصائصها
ونا محلته ن  وحي ، تبعًا خلصائص الللة العربنة، ندلوالت هذه األحرف كثرياً 

يتااسب وإدراكهم ، اء اإلسال  ناهجًا علمنًا ناضبطاً ولذلك التز  علم. نعصو 
مبا يدنغ الباطل ، ووجوب جتلنة وجه احلق فنه، جالل هذا املوضوع ورطر غأنه

 . ويزهقه باحلجج العلمنة املفادة لشبهات املالتشرقني وتالنذتم فنه
 : األحرف السبعة -1

لالان ومما ورد عاه يف . كفلس وأفلس  )حرف(مجع قلة ن  : األحرف
0Fالعرب

واألداة ، واحد حروف التهجي، احلرف ن  حروف اهلجاء نعروف((: )1(
كع  وعلى ،  أل�ا تربط االسم باالسم والفعل بالفعل، اليت تالمى الرابطة

 . وحنومها

                                                                 
 .نادة حرف, اب  ناظور: لالان العرب )1(
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وبه مسي احلرف ن  حروف ، الطرف واجلانب: واحلرف يف األحل
واجلمع أحرف . وحرف الالفناة واجلبل جانبهما. غقاه: وحرفا الرأس. اهلجاء

(وجوهالوكل كلمة تقرأ على : وقال األزهري. وحروف وحرفة
1F

ن  القرلن تالمى  )1
 . ))حرفاً 

(ويف تأويل نشكل القرلن
2F

واحلرف يقع على املثال املقطوع ن  ((: )2
، ويقع احلرف على الكلمة بأسرها، وعلى الكلمة الواحدة، حروف املعجم
قال الشاعر كذا يف  : رى أ�م يقولونأال ت. والقصندة بكماهلا، واخلطبة كلها

 6 5 4 3] : واهللا جل وعز يقول. يعاون يف قصندته، كلمته

7Z ]وقال ،]٧٤: التوبة :[tsrZ]٢٦: الفتح[(( . 

(وقال أبو عمرو الداين 
3F

فأنا نعىن األحرف اليت أرادها الايب حلى اهللا ((: )3
يعين أن القرلن أنزل أحدمها أن يكون : هاا فإنه يتوجه إىل وجهنياعلنه وسلم ه

] : واحلرف قد يراد به الوجه بدلنل قوله تعاىل، ..على سبعة أوجه ن  الللات

f g h i j k l Z ]هاا الوجه افاملراد باحلرف ه، ]١١: احلج
فلهذا مسى الايب حلى اهللا علنه وسلم هذه األوجه ... الذي تقع علنه العبادة
على نعىن أن كل غيء ناها . لات أحرفاواملتلايرة ن  الل، املختلفة ن  القراءات

 ... وجه على حدته غري الوجه اآلرر
                                                                 

 .العربهكذا يف لالان  )1(
 .27ص : الب  قتنبة )2(
 28-27: عبد املهنم  طبان. ، حتقنق د))جانع البنان(( وهو قطعة ن  كتابه(األحرف الالبعة للقرلن  )3(

 .بارتصار
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 -حلى اهللا علنه وسلم  -أن يكون : والوجه الثاين ن  نعىن األحرف
كابو نا جرت علنه عادة العرب يف ،  مسى القراءات أحرفا على طريق الالعة

ى اهللا فلذلك مسى الايب حل... ،وتعلق به، تالمنتهم الشيء باسم نا هو ناه
، على عادة العرب يف ذلك... وإن كان كالنًا كثرياً ، علنه وسلم القراءة حرفا

 . ))واعتمادا على استعماهلا حنوه
حنو الطرف واجلانب  -يف أحل وضعها الللوي-تعين  )حرف(فكلمة 

الداللة على نا تقرأ علنه ألفاظ : أحدها هاا، وتالتعمل بعدة اعتبارات، واحلد
 . القرلن الكرمي
فوق الالتة ودون : للمذكر ن  العدد، حفة األحرف: والالبعة

(الثماننة
4F

فاألحرف الالبعة هي اليت ورد ذكرها يف حديث رسول اهللا حلى اهللا . )1

، فلقاها كما تلقاه، وحنا ن  اهللا، علنه وسلم بشأن نزول القرلن الكرمي علنها

حي واحلق فاالبها إىل الو ، فهو أول ن  عرب عاها لصبابته وأنته ن  بعده

 . والصواب وتنالري اهللا با علنهم
 : القراءات القرآنية -2

ون  ، وهي نصدر مساعي ن  الفعل قرأ مبعىن تال، مجع قراءة: القراءات
ضم احلروف ((: وهي يف نفردات القرلن. اجلمع: نعاين القراءة يف الللة

())والكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتنل
5F

(وعاد اب  اجلزري. )2
6F

 لقراءاتأن ا )3
 . ))لااقله نعزواً ، علم بكنفنة أداء كلمات القرلن وارتالفها((

                                                                 
 .نعجم ننت الللة، للشنخ أمحد رضا: انظر )1(
 .نادة قرأ 402املفردات يف غريب القرلن، ص : الراغب األحفهاين )2(
 .3: ناجد املقرئني )3(
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بالقرلننة تتبدد األلفاظ املقروءة على وجوهها  )القراءات(وبوحف 
مث بإضافتها إىل أئمتها . باالبتها إىل القرلن الكرمي كال  اهللا تعاىل، الصبنبة

، ناهم لقاها كلٌّ  مث، وجوه التالوة اليت تلقاها –أيضا  –وأعالنها تتبدد 
فلذلك ((. فقط متنز وجوه كلٍّ ، وتاالب إلنه جمرد نالبة، فتالمى القراءة بامسه

ال ، وهذه اإلضافة إضافة ارتنار ودوا  ولزو  ،أضنفت إلنه دون غريه ن  القراء
())إضافة اررتاع ورأي واجتهاد

7F

1( . 
 : الرؤية االستشراقية -3

وخباحة دي  ، جتاه الشرق )رادانؤسالات وأف(هي نظرة الدارسني اللربنني 
فهم نالتشرقون ذوو أغراض ، وجلهم غري ناللمني، اإلسال  فنه جبمنع جوانبه

 . حالب املتلريات، ياللكون إلنها بدراساتم املالماة باالستشراق، نتعددة
(ممد رلنفة حال . يقول د

8F

االستشراق ن  أقد  احلركات الفكرية ((: )2
وحتقنق ، كوسنلة لدراسة الشرق ن  ناحنة،  للة لهاللربنة املالتخدنة للعلم واملالت

 . ))تلريبه وفرض اهلنماة علنه ن  ناحنة أررى


                                                                 
 .53: 1الاشر  : اب  اجلزري )1(
 .193: أزنة االستشراق احلديث واملعاحر )2(
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 : نص األحاديث -1

مسعت : ع  عمر ب  اخلطاب رضي اهللا عاه أنه قال: الحديث األول

هشا  ب  حكنم يقرأ سورة الفرقان يف حناة رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم 

استمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثرية مل يقرئانها رسول اهللا حلى ف

(فكدت أساوره، اهللا علنه وسلم
9F

فلببته بردائه ، ت حىت سلميف الصالة فتصربَّ  )1

أقرأننها رسول اهللا حلى : ن  أقرأك هذه الالورة اليت مسعتك تقرأ؟ قال: فقلت

فانطلقت به أقوده .  نا قرأتأقرأننها على غري، كذبت: فقلت. اهللا علنه وسلم

إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان : فقلت، إىل رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم

، فقرأ القراءة اليت مسعته ))اقرأ يا هشا  ،أرسله((: فقال، على حروف مل تقرئانها

مث قال رسول اهللا حلى  ))كذلك أنزلت((: فقال رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم

إن ، كذلك أنزلت((: فقال، فقرأت اليت أقرأين ))اقرأ يا عمر((: وسلم اهللا علنه

())وا نا تنالر ناهؤ هذا القرلن أنزل على سبعة أحرف فاقر 
10F

2( . 

                                                                 
 .420، ص 2أي أواثبه وأقاتله، الاهاية يف غريب احلديث واألثر، الب  األثري،   )1(

، ]٢٠: املزنلY Z [ \ Z]] : كتاب التوحند، باب قول اهللا تعاىل: أررجه البخاري يف حبنبه )2(
، ويف نواضع أررى ناه، كما 4706لقرلن باب أنزل القرلن على سبعة أحرف، ، ويف فضائل ا7111
 .ناللم وغريمها: رواه أيضاً 
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ع  أيب ب  كعب رضي اهللا عاه أن الايب حلى اهللا علنه : الحديث الثاني
(وسلم كان عاد أضاة بين غفار

11F

اهللا  إن((: فأتاه جربيل علنه الالال  فقال: قال) 1
وإن ، أسال اهللا نعافاته ونلفرته: فقال، يأنرك أن تقرأ أنتك القرلن على حرف

إن اهللا يأنرك أن تقرأ أنتك القرلن على : مث أتاه الثاننة فقال، أنيت ال تطنق ذلك
مث جاءه ، وإن أنيت ال تطنق ذلك، أسأل اهللا نعافاته ونلفرته: فقال، حرفني

أسال : فقال، تقرأ أنتك القرلن على ثالثة أحرف إن اهللا يأنرك أن: الثالثة فقال
إن اهللا : مث جاءه الرابعة فقال، وإن أنيت ال تطنق ذلك، اهللا نعافاته ونلفرته

وا علنه فقد ؤ فأميا حرف قر ، يأنرك أن تقرأ أنتك القرلن على سبعة أحرف
())أحابوا

12F

2( . 
هللا لقي رسول ا: ع  أيب ب  كعب رضي اهللا عاه قال: الحديث الثالث

ناهم ، يا جربيل إين بعثت إىل أنة أننني((: حلى علنه وسلم جربيل فقال
ممد يا : قال. ))العجوز والشنخ واللال  واجلارية والرجل الذي مل يقرأ كتابًا قط

(إن القرلن أنزل على سبعة أحرف
13F

3( . 
ع  اب  عباس رضي اهللا عاهما أن رسول اهللا حلى اهللا : الحديث الرابع

، فراجعته فلم أزل أستزيده فنزيدين، أقرأين جربيل على حرف((: العلنه وسلم ق
بللين أن تلك الالبعة ((: قال اب  غهاب. ))حىت انتهى إىل سبعة أحرف

                                                                 
، الاهاية يف 160، ص 2نعامل الالا  للخطايب،  : (نالتاقع املاء كاللدير، وهو نوضع باملدياة، انظر )1(

 .53، ص 1غريب احلديث واألثر، الب  األثري،  
كتاب حالة املالافري ، باب بنان أن القرلن أنزل على سبعة أحرف رقم   ناللم يف حبنبه،: أررجه )2(

 .وكذا أبو داود والاالائي وغريهم. 820
هذا حديث : وقال عاه. أررجه الرتنذي يف سااه، أبواب القراءات، باب أنزل القرلن على سبعة أحرف )3(

 .5/132: نالادهحال  حبنح قد روي ن  غري وجه ع  أيب ب  كعب، ورواه اإلنا  أمحد يف 
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ال خيتلف يف حالل وال ، األحرف إمنا هي يف األنر الذي يكون واحدا
())حرا 

14F

1( . 
حدثين أبو : ع  بالر ب  سعند رضي اهللا عاه قال: الحديث الخامس

تلقنتها ن  رسول اهللا : ن رجلني ارتلفا يف لية ن  القرلن قال هذاأ((: جهنم
، تلقنتها ن  رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم: وقال اآلرر، حلى اهللا علنه وسلم

فال ، القرلن يقرأ على سبعة أحرف((: فالأال الايب حلى اهللا علنه وسلم فقال
())فإن نراء يف القرلن كفر، متاروا يف القرلن

15F

2( . 
بللاا أن عثمان رضي اهللا عاه : ع  أيب املاهال قال: الحديث السادس
 - حلى اهللا علنه وسلم -رجال مسع الايب  أُذّكر اهللا: قال يونا وهو على املارب

فقانوا حىت مل ، ملا قا  ))كلها غاف كاف،  أنزل القرلن على سبعة أحرف((: قال
أنزل القرلن على ((: وسلم قال فشهدوا أن رسول اهللا حلى اهللا علنه، حيصوا

وأنا أغهد : فقال عثمان رضي اهللا عاه. ))سبعة أحرف كلها غاف كاف
(نعهم

16F

3( . 
حال  . وبقول د، ونكتفي بالوق هذه الاصوص ن  األحاديث الشريفة

(عرت
17F

يف الصباح ، وجدنا احلديث نرويا يف أنهات كتب الالاة((: يف توثنقها )4
  روى احلديث ن  أحباب رسول اهللا حلى اهللا وتبلغ عدة ن... ،وغريها، الالتة

                                                                 
أررجه البخاري يف حبنبه، كتاب فضائل القرلن، باب أنزل القرلن على سبعة أحرف، ويف كتاب بدء  )1(

ناللم يف حبنبه، كتاب حالة املالافري ، باب بنان أن القرلن : اخللق، باب ذكر املالئكة، كما رواه أيضاً 
 .أنزل على سبعة أحرف، وغريمها

 .4/169اده رواه اإلنا  أمحد يف نال )2(
 )..152، ص 7جممع الزوائد،  (رواه أبو يعلى يف نالاده الكبري وفنه راو مل يالم  )3(
 .بارتصار 110، 109، 107ص : األحرف الالبعة ونْازِلة القراءات ناها: انظر )4(
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(علنه وسلم حنو أربعة وعشري  حبابناً 
18F

فاحلكم على حديث األحرف ... ،)1
وتعدد ، لك  استفاضته الباللة، الالبعة بالشهرة ن  ناللمات علو  احلديث

يؤدي إىل ، وكثرة رواته مبا مياع نعه تواطؤهم على الكذب، أساننده وانتشار غهرته
حديث  )أنزل القرلن على سبعة أحرف(لذلك حنكم بأن حديث ، واترهاحلكم بت

 . ))نتواتر قطعي الثبوت
 : أهم سماتها -2

ون  رالل نصوص األحاديث هذه تربز أهم مسات األحرف الالبعة 
 : ونقتضناتا فنما يلي

تصور تعددًا يف ألفاظ ، األحرف الالبعة أحداث بشواهد واقعنة )1(
فالتز  كل ناهم ، أقرأها الايب حلى اهللا علنه وسلم لصبابته القراءة القرلننة اليت

 . )فاقرؤوا نا تنالر ناه( قراءته بالتوجنه الابوي
، فال تااقض بناها، حواب بإطالق )على حروف كثرية(تعددها  )2(

 . )غاف كاف هاكل(، وإمنا تاوع وتلاير
وسلم  نهبإقراء الايب حلى اهللا عل، استااد تعدد احلروف إىل الوحي )3(
 . فهي توقنفنة ال ندرل فنها لبشر )كذلك أنزلت(وإقراره 
(حتديد املراد با غري واجب على التعنني )4(

19F

فالرسول حلى اهللا علنه ، )2
ومل يالأل ، ومل يالأله الصبابة عاه، وسلم ال يؤرر البنان ع  وقت احلاجة

 . وقد يرتجح بالقرائ  لدى العلماء، التابعون الصبابة عاه

                                                                 
 ).اللجاة العلمنة(أوحلهم الالنوطي يف غرح ألفنته يف احلديث إىل حنو الثالثني حبابناً  )1(
 .154-153املرجع الالابق، ص : انظر )2(
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 . رورة وجوب تلقنها باملشافهة والتلقني ال بالتشهي مبقناس ناض )5(
وحتديدها يف  )كما يف احلديث األول(حبة تالمنة احلرف قراءة  )6(

(يف األلفاظ ال املعاين، االستزادة الابوية بالبعة حقنقة
20F

1( . 
مبراعاة األعذار الضرورية ، تنالريها قراءة القرلن الكرمي جلمنع األنة )7(

 . ونشراً لإلسال  وكتابه الكرمي، فاة ن  اهللا وختفنفاً علنهانعا، فنها
أو إنكار ، زاع يف حروفه الثابتةبالاِ ، حترمي املراء يف القرلن الكرمي )8(

 . فهو كفر ،حرف ناها
وقد كثرت أقوال العلماء يف حتديد املراد باألحرف الالبعة اليت نزل علنها 

جح بقرائ  األحوال فنه لدى كل حالب نا يرت ، وارتلفت اجتهاداتم، القرلن
، وعدد كل ناها يف الواقع أو املراد به، نا بني الللة أو اللهجة أو القراءة، ناهم

وقد نقلت يف هذا أقوال أليب حامت سهل ب  ممد الالجالتاين . وكنفنة حصره
تأويل (يف كتابه  ه276اهللا ب  ناللم املتوىف  عبد: مث الب  قتنبة، ه255املتوىف 

(تعد هي األوىل )لقرلننشكل ا
21F

يف تتبع وجوه االرتالف وحصرها يف سبعة  )2
 . لتوافق الاص علنها يف احلديث الابوي

وال تزال اجتهادات العلماء يف حتديد املراد باألحرف الالبعة دائرة يف 
كما تتوارد اآلراء ،  وقد تتدارل األقوال، نطاق للة القرلن واحلديث وواقع األنة

وبذا ، يف نقابل غريه املرجوح لديه، اجتهاد قبوله وترجنبهولكل ، فنما بناها
حورة نشرقة ن  تعلق املاللمني بكتاب  -ن  دأب العلماء تتجلى  -وحنوه 

                                                                 
 .114، 72اإلبانة ع  نعاين القراءات، نكي ب  أيب طالب، ص : انظر )1(
: حال  عرت. زلة القراءات ناها، دـاألحرف الالبعة ونا, 38: عبد الصبور غاهني. تاريخ القرلن، د: انظر )2(

148. 
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وهو ال خيلق على  ، وتوفر علمائهم على دراسته اليت ال يشبعون فنها ناه، ربم
ل علنها فلعل يف كثرة هذه االجتهادات حول أحرفه الالبعة اليت نز ، كثرة الرد

 . ن  هذه العالقة اليت ال تاقضي حورةً 
(رؤوف غليب. يقول د

22F

ال يابلي أن مناري يف حتديد املراد ن  احلروف ((: )1
الالبعة حىت ال ناقل العمل بالقرلن ن  اجلو اإلسالني الباائي التطبنقي إىل 

، دون أن يافذ القرلن كإنا  وأننس يف مجنع جماالت احلناة، قاعات الببث
وال نأبه ... نا كان حيرص علنه الايب حلى اهللا علنه وسلم والصبابةوذلك 

 . ))بالعلماننة االستشراقنة اللربنة اليت تريد أن متنع الذاتنة اإلسالننة
 : بقاؤها وحكمتها -3

بتدوي  القرلن الكرمي يف املصاحف العثماننة وفق نا أنزل علنه ن  أحرفه 
حفظًا إهلنا  –غأن القرلن  -، صدورالالبعة بقنت مفوظة يف الالطور نع ال

: احلجر[g h i j k l mZ]: بقول اهللا سببانه وتعاىل

٩[ . 
(يقول الزرقاين

23F

ولدياا دلنل نادي أيضًا على بقاء ((: -رمحه اهللا  – )2
هو بقاء التنالري والتخفنف وتوي  األداء على األنة ، األحرف الالبعة مجنعاً 

فها حن  أوالء ال نزال نشاهد ، ف الالبعةاإلسالننة الذي هو احلكمة يف األحر 
ع  طريق القراءات املختلفة القائمة اآلن سبنال سهًال قد وسع كافة الشعوب 

 . ))سواء ناها األنم العربنة وغري العربنة، املاللمة

                                                                 
 .بارتصار 60-59: جواهر العرفان يف الدعوة وعلو  القرلن )1(
 .154نااهل العرفان، ص  )2(
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فتالوة القرلن ننالورة كذلك ، فبنث األعذار املتعددة ال تزال باقنة

 n o p q r s  tZ] : يقول اهللا تعاىل، دائماً 
 -وسهلت تالوته على املاللمني بالؤال رسول اهللا  ،فتنالر نشره ]١٧: القمر[

لتقرأه على انتداد ، ربه املعافاة والتخفنف على أنته -حلى اهللا علنه وسلم 
وإجابة اهللا إياه فنما وسعه ، وتعدد األحوال واألعذار املتاوعة، األزناة واألنكاة

كما غاء اهللا سببانه ،  القراءات القرلننةعلى األنة بتعدد األحرف الالبعة و 
 . غ رسوله وعّلم حلى اهللا علنه وسلمفبلَّ ، وأنزل

 : عالقتها بالقراءات -4
األحرف الالبعة اليت أنزل علنها القرلن الكرمي أحًال غرعنًا يف تاوع  دُّ تع

فهي للقراءات كاألحل ، )كذلك أنزلت(حنث هي وحي ، القراءات وتعددها
العلماء يف الاالبة بناهما تبعًا ملا يرجبه كل فريق يف املراد  وخيتلف، للفرع

ويف كنفنة رمسها على ، ن  جهة، للات وهلجات أو وجوه قراءات: باألحرف
وهي ثالثة  –وعلنه ففي جممل أقواهلم . هذا املراد يف املصبف ن  جهة أررى

 : بنان لعالقة األحرف الالبعة بالقراءات القرلننة وتتلخص فنما يأيت –
وعلنها ، وهو نبين على أن املراد باألحرف للات أو هلجات: القول األول

فتكون القراءات القرلننة ، وهلجة قريش ناها بالتبديد، اإلنا  املصبفُ  نَ وِّ دُ 
 . هو املوافق للعرضة األررية دون غريها، فقط ن  األحرف الالبعة اً واحد اً حرف
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(وياالب اإلنانان اب  تنمنة
24F

(ريمث اب  اجلز  )1
25F

هذا  –رمحهما اهللا  – )2
ناهم اب  جرير ، مجهور ن  علماء الاللف واخللف واألئمة القول إىل
(الطربي

26F

3( . 
فمبانان على أن املراد باألحرف الالبعة وجوه  :وأنا القول الثاين والثالث

فتكون القراءات القرلننة بعانة ، وعلنها دون املصبف اإلنا ، ن  القراءات
 وكتابتها وحفظها وجها، ضرورة إنزاهلا وحنا، الالبعةغانلة جلمنع األحرف 

فالقراءات الثابتة سواء يف ذلك العشر وغريها هي مبجموعها جمموع األحرف ((
())الالبعة اليت أنزل علنها القرلن

27F

وعلنه طوائف ن  الفقهاء (( وهو القول الثاين )4
(كما يقول غنخ اإلسال  اب  تنمنة ))والقراء وأهل الكال 

28F

 . -اهللا رمحه–)5
وهو يفّصل ن  حنث ثبوت األحرف ثبوتًا قطعنا ع   :مث القول الثالث

فتشتمل القراءات القرلننة على األحرف الثابتة قطعناً ، الايب حلى اهللا علنه وسلم
(فاملتفق: يف العرضة األررية يف غكلني

29F

ن  القراءات رمساً يشتمل على كل ن   )6
(واملختلف، بعض األحرف

30F

، شتمل على بعض ن  بعض األحرفناها رمسا ي )7
وبذلك مل يبق ، وأنا نا مل يثبت ن  األحرف فلم تشتمل علنه القراءات القرلننة

 . ن  األحرف الالبعة يف املصاحف العثماننة إال نا حيتمله الرسم كله ناها

                                                                 
 .13/395جمموع الفتاوى،   )1(
 .1/41الاشر،   )2(
 .، بتبقنق غاكر، دار املعارف، نصر64-63نقدنة اجلزء األول ن  تفالريه، ص : انظر )3(
 .354حال  عرت، . األحرف الالبعة ونَازلة القراءات ناها، د )4(
 .13/395جمموع الفتاوى،   )5(
 .105، 92سو  نصاحف أهل األنصار، أليب عمرو الداين، املقاع يف نعرفة نر  )6(
 .املوضع نفاله: املرجع الالابق )7(
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(حال  عرت. يقول د
31F

فاحلكم االجتهادي العا  أن القراءات املقطوع ((: )1
والاالبة بني األحرف ، واألحرف أعم ناها، األحرف أرص ن ، بصبتها مجنعاً 

 . ))واهللا أعلم ،والقراءات هي العمو  واخلصوص املطلق
، وأرريًا فباعتبار القراءة القرلننة الواحدة فرعًا ع  األحرف الالبعة أيضاً 

اليت هي أوجه قرلننة ، فإ�ا بكل رواية ناها تشتمل على أنواع ن  مجنع األحرف
(فاب  اجلزري، كذلك  عاد ن  اعتربها

32F

وأنا هل هذه الالبعة ((: نثًال يقول )2
بل ويف كل رواية ، األحرف نتفرقة يف القرلن فالغك عادنا يف أ�ا نتفرقة فنه

ال أ�ا نابصرة يف قراءة ، وقراءة باعتبار نا قررناه يف وجه كو�ا سبعة أحرف
اغتملت على ، بقراءة نعناة -ولو بعض القرلن-فم  قرأ ، رتمة وتالوة رواية
دون أن يكون ، فإنه يكون قد قرأ باألوجه الالبعة اليت ذكرناها، األوجه املذكورة

 . ))قرأ بكل األحرف الالبعة
هذه القراءة القرلننة الواحدة على بعض األحرف  –أيضاً  -كما تشتمل 

عمــرو الــداين  فــأبو، الــيت هــي للــات ســبع عاــد نــ  اعتربهــا كــذلك، الالــبعة فقــط
(ثًال يقـــولرمحـــه اهللا نـــ

33F

فإ�ـــا لنالـــت نتفرقـــة يف ، وأنـــا هـــذه األحـــرف الالـــبعة((: )3
فـــإذا قـــرأ القـــارئ ، بـــل بعضـــها، وال نوجـــودة فنـــه يف رتمـــة واحـــدة، القـــرلن كلهـــا

، فإمنـــا قـــرأ ببعضـــها ال بكلهـــا، وبروايـــة نـــ  روايـــاتم، بقـــراءة نـــ  قـــراءات األئمـــة
ألحرف سبعة أوجه ن  والدلنل على ذلك أنا قد أوضباا قبل أن املراد بالالبعة ا

 . ))خل إ... كابو ارتالف اإلعراب،  الللات
                                                                 

 .358األحرف الالبعة ونَازلة القراءات ناها،  )1(
 .1/30الاشر،   )2(
 .52عبد املهنم  طبان، ص. األحرف الالبعة للقرلن، حتقنق د )3(
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ولــنس ، وقــد يتبــادر إىل الــذه  أن األحــرف الالــبعة هــي القــراءات الالــبع
فـال رـالف يف أن األحـرف الالـبعة لنالـت هـي القـراءات القرلننـة ؛ األنر كـذلك

(املتواترة اليت يقرأ با ن  الالـبع أو العشـر
34F

ال  ابـ  وقـد أفـىت بـذلك غـنخ اإلسـ، )1
، ال نـزاع بـني العلمـاء املعتـربي  أن األحـرف الالـبعة((: فقـال )35F2(-رمحه اهللا-تنمنة 

اليت ذكر الايب حلى اهللا علنـه وسـلم أن القـرلن أنـزل علنهـا لنالـت قـراءات القـراء 
ن  الاللف واألئمة ، ولذلك مل يتاازع علماء اإلسال  املتبعون.. الالبعة املشهورة

 . ))أ بالقراءات املعناة يف مجنع أنصار املاللمنييف أنه ال يتعني أن يقر 
، ن  جهة، زالً وحنا ناَ  بوحفهاوعلنها ، هذا ن  جهة األحرف الالبعة

قانت القراءات القرلننة بتلقي ، وتدوياها ن  املصاحف العثماننة ن  جهة أررى
القرلن الكرمي حبروفه نشافهة  -حلى اهللا علنه وسلم  -الصبابة ع  رسول اهللا 

فتعددت قراءاته ورواياته وفق ، وعاهم أرذه التابعون ن  بعدهم كذلك، لقنااوتَ 
. يف إطار نتق  ن  املشافهة والتلقني، ضوابط ناهجنة دقنقة كل الدقة



على رسوله زل املاَ يف كالنه ، القراءات القرلننة الصبنبة وحي اهللا تعاىل
، غري التبلنغ والتلقي والتعلنم، ندرل فنها لبشر فال، ممد حلى اهللا علنه وسلم
مث محلها اإلقراء فاشرها على نا يقتضنه ذلك ن  ، فمصدرها الوحي اإلهلي أوالً 

 . ضوابط

                                                                 
 .1/40، الاشر )) فوذلك باتفاق علماء الاللف واخلل: ((يقول اب  اجلزري )1(
 .بارتصار 13/390جمموع الفتاوى،   )2(
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وقد حتققت للقراءات القرلننة الصبنبة كل نقاينس الضبط التا  
يف كل نراحل انتقاهلا ن  الوحي إىل واقع حناة األنة ، والتوثنق الكانل

 . سالننةاإل
فإذا نا تعددت وجوه هذه القراءات املاقولة يف إطار هذا الضبط والتوثنق 

ون  مث تالجنله ، فإمنا ذلك ن  حلظة تلقنها وحنًا قرلننا جيب اإلميان به كله
 قٌّ حَ  وكلٌّ ، لية، كما حتفظه لية،  قراءة، قراءة، كما هو،  مفوظًا لتاقله األجنال

وأقرأهم ، بابة على رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلمتاله الص، ل ن  عاد اهللازَّ ناَـ 
، وتعلنمهم التابعني ن  بعدهم، فاشروه نع انتشارهم يف األرض، به وأقرهم علنه

فانتشرت نتعددة ناضبطة يف كل عصر تبعًا لطرق ، ملِّ وكل يقرأ ويقرئ كما عُ 
 . األرذ والرواية باملشافهة اليت خيتارها القراء

قرأت على سبعني ن  ((: ءة باملدياة رضي اهللا عاهقال نافع إنا  القرا
ونا غذ فنه واحد تركته حىت اتبعت ، فما اجتمع علنه اثاان أرذته، التابعني

())هذه القراءة
36F

1( . 
وبالتتبع التا  لكنفنة نقل القراءات القرلننة الصبنبة بني أجنال املاللمني 

ضبط والتوثنق اليت حاحبت مل ترحد أية غائبة اخنرا  يف نقاينس ال، عرب التاريخ
مبختلف وسائله ، عقنب الوحي وإىل وقت التدوي  والاشر العا ، التالوة األوىل
 . وحىت اآلن

وأوهلم  ، وتتمثل هذه املقاينس فنما التزنه جهابذة الاقلة للقرلن الكرمي
وهم  ، وحفاظه ن  الصبابة، كّتاب الوحي بني يدي الايب حلى اهللا علنه وسلم

                                                                 
 .49اإلبانة، نكي ب  أيب طالب، ص  )1(
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 ،حتقق حبة الاقل، ن  أحول ضرورية، ن  بعدهم طبقة طبقةمث ، كثريون
،  وال ختر  عما كان بني يدي الايب حلى اهللا علنه وسلم، وتضم  سالنة الاص

فتعد  ,وال يافك أحدها ع  اآلَررَي ، كما مل يتخلف واحد ناها يف أية نرحلة
  :وهي ثالثة ,واعتبارها وحناً قرلننا، أركاناً ضرورية يف حبة القراءة

فبعض أحبابه حلى اهللا علنه وسلم يكتبون عاه الوحي فور تلقنه  -أ
، فنبفظونه ويتلونه دائماً ، ون علنه نا يالمعونه ناهؤ وكلهم يقر ، ويالجلونه

الذي ، فعدت الكتابة الصبابنة أحًال لضابط يشرتط التزا  نوافقة الرسم القرلين
 . تاالخ علنه املصاحف بعد

، ءة والعرض على الايب حلى اهللا علنه وسلمون  جهة أوىل تعد القرا -ب
 . أحًال أيضاً لضبط الرواية جنًال ع  جنل، وهو على جربيل إمساعاً واستماعاً 

فبدهي أن ، ]١٩٥: الشعراء[ s t u Z] : وألن القرلن - 
ولو بوجه  -يف نقله بقراءاته الصبنبة هو نوافقة املاقول  –كذلك   –األحل 

 . لللته العربنة –نا 
هي اليت بالتزانها مجنعاً على ، والللة، والرسم، املشافهة: ذه األركان ن وه

نقال حبنباً نتواتراً ن  الوحي  –وال يزال  –الوجه الصبنح نقل القرلن الكرمي 
حبة : فأوهلا، ناضبطاً بثالثة نقاينس ضرورية ونرتابطة، إىل واقع حناة املاللمني

 . هة والتلقيالرواية ع  الشنوخ باملشافنع  ,اإلسااد
-ونالخه عثمان ، نوافقة رسم املصبف الذي رطه الصبابة: وثاننها
 . يف نصاحف األنصار مجنعها -رضي اهللا عاه
 . نوافقة الللة العربنة اليت نزل با القرلن الكرمي: وثالثها
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، فقا  جهابذة علماء األنة((: عاها )37F1(-رمحه اهللا  –يقول اب  اجلزري 
وننزوا ، ومجعوا احلروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات ،فباللوا يف االجتهاد
وها حن  نشري إلنها ، وأركان فصلوها، بأحول أحلوها، بني املشهور والشاذ

ووافقت أحد املصاحف العثماننة ، كل قراءة وافقت العربنة ولو بوجه: فاقول
ال حيل وحح سادها فهي القراءة الصبنبة اليت ال جيوز ردها و ، ولو احتماالً 

بل هي ن  األحرف الالبعة اليت نزل با القرلن ووجب على الااس ، إنكارها
أ  ع  العشرة أ  ع  غريهم ن  األئمة ، سواء كانت ع  األئمة الالبعة، قبوهلا

ونىت ارتل رك  ن  هذه األركان الثالثة أطلق علنها ضعنفة أو غاذة ، املقبولني
هذا هو الصبنح ، و أكرب ناهمسواء كانت ع  الالبعة أ  عم  ه، أو باطلة

 . ))ف واخللفلعاد أئمة التبقنق ن  الالَّ 
هي اليت يتعرض املالتشرقون للطع  يف ، أو األركان الثالثة، وهذه الضوابط
 . ن  جهة كل واحد ناها أو ن  ثالثتها جمتمعة، قراءات القرلن الكرمي



  مجالها: أوالً 
بإثارة ، االستشراقنة الدائمة على الطع  يف القرلن الكرمي تقو  اخلطة

وروايته ، وكنفنة تلقنه وتلقناه، بدءا مبصدره، الشكوك حول مجنع جوانبه
وانتهاء مبا عالى أن يظاه املالتشرقون ثلرة ، وكذلك متواه وتأثريه، وتدوياه

 . تلك اليت يتابع با لررهم أوهلم، لالها  نطاعاهم

                                                                 
 .بارتصار 1/9الاشر،   )1(
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ومسوها ، مبباوالت كثرية نتاوعة –قدميا وحديثا–شرقون ولقد قا  املالت
أرص نا يف دي  ، يف نندان القراءات القرلننة، بالمة الببوث العلمنة احملايدة

، فنما ال روض فنه –عاندي   –فخاضوا ، وأحول القرلن الكرمي، اإلسال 
وال هدف سوي يضبط ، فال ناهج علمي يوجه روضهم، وخباحة ألنثاهلم

 . قصدهم
وعلى الرغم ن  ذلك فقد مشلت خماضات املالتشرقني كل جوانب 

، إىل نقلها التارخيي، إىل وضعها الللوي، ن  تأحنلها الشرعي، القراءات القرلننة
فلم ياللم أي ن  هذه اجلوانب ن  انتبال غبهة ظاوها قادحة يف األحل 

أو ، )كذلك أنزلت(واستاادها إىل الوحي املعصو  وأ�ا  ،الشرعي للقراءات
 . طاعاة يف وسائل حفظها وروايتها يف كل عصر

فقد تطاولت الرؤية االستشراقنة فتمددت نطاعاها إىل الوحي  -1
لتتالاءل حول ثبوت حقنقته للايب حلى اهللا علنه ، أحل القراءات، القرلين
كما ،  وغريمها، وغاركو، فناكره نثل النارتني الفرنالي ,وحبة تلقنه إياه، وسلم

، وناسنانون الفرنالي، عد أن يقره ولنم نوير اإلجنلنزييتعصب ضده ب
(وغريمها

38F

1( . 
وحقنقته ، زلمث تقاحرت نظرة املالتشرقني أنا  وجود الوحي املاَ  -2

كما ،  وحنومها تارة، والتااقض، فرنت نصه باالضطراب، املاثلة يف القرلن الكرمي
لك ن  أسباب وحنو ذ، حالب تعدد وجوه القراءات، ادعت حرية قراءته باملعىن

 . خمتلفة

                                                                 
 .106رؤوف غليب، ص . جواهر العرفان، د: انظر )1(
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توجهت كل الشبهات االستشراقنة بالطع  يف أحل واحد أو أكثر  -3
 : مما يأيت
فطعاوا يف ، نصدر القراءات القرلننة واستااده إىل الوحي املعصو  -أ

 . األحرف الالبعة
حنث هم أوعنتها احلافظة الضابطة ، نقلة القراءات القرلننة أنفالهم -ب

فطعاوا يف تلقي الصبابة ع  الايب حلى اهللا علنه ، كل وقتهلا رواية ودراية يف  
 . وفنم  بعدهم كذلك، وسلم

 . والللة، بالكتابة، ناقلة وسنلةً ، ات القرلننةبقنة أركان القراء - 
  مصادرها: ثانياً 

تتبدد الرؤية االستشراقنة لألحرف الالبعة والقراءات القرلننة ن  دراسات 
أو يف دوائر ، يف نؤلفات نالتقلة، قرلن الكرمي عانةاملالتشرقني املاشورة حول ال

 . وحنو ذلك عاد تالنذتم، املعارف املوسوعنة
(فم  كتبهم -1

39F

1( : 
جوستاف  النهودي رسالة ن  تألنف، ندرل تأرخيي نقدي إىل القرلن -أ
 . ) 1889-1808(فايل 

ن  تألنف تنودور نولدكه األملاين ،  1860نشر عا   ،تاريخ القرلن -ب
 : وله أيضاً رسالة دكتوراه عاوا�ا، ) 1836-1930(

 . أحل وتركنب سور القرلن - 
 . حبث لإلجنلنزي إدوارس، التطور التارخيي للقرلن -د
 . نذاهب التفالري اإلسالني -ه

                                                                 
 .، وغريه84عبد الصبور غاهني، . تاريخ القرلن، د: انظر )1(
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الري  النهودي كالمها ن  تألنف،  العقندة والشريعة يف اإلسال  -و
 . ) 1921-1850(إجااتس غولدزيهر 

 . جون جولكر: رلن تألنفمجع الق -ز
هذا إىل نا قا  به . للفرنالي رجينس بالغري، املدرل إىل القرلن -ح

ن   ،وكازانوفا، مث لرثر جنفري، وبرتزل، برجشرتاسر، غنفايل: لررون نثل
وحنو ذلك يف فقرات ، وكتابة املقدنات لتبقنقاتا، تعلنقات على الكتب

 . اء وتضخنمها فنما بناهمن  ترديد اآلر ، الكتب االستشراقنة األررى
(فلولدزيهر يتابع نولدكه وميتدح كتابه بقوله

40F

وقد عاجل هذه الظاهرة ((: )1
زعنماا الكبري ، وبني عالقتها بفبص القرلن، عالجا وافنا –تعدد القراءات  –

الذي نال جائزة أكادمينة ، تاريخ القرلن: يف كتابه األحنل البكر، تنودور نولدكه
 . ))بباريسالاقوش األثرية 

حول ، ومل تْعُد املادة الكثرية املكتوبة يف دوائر نعارف املالتشرقني -2
فجلهم هم ، سائر نا نشروه يف نؤلفاتم املالتقلة عاها، القراءات القرلننة عانة
 . وعلى ذات ناهجهم، الذي  كتبوه يف الدوائر

فهم ، ونقلدتم، ومث تالنذة املالتشرقني ن  الدارسني املاللمني -3
، الرؤية االستشراقنة بأفكارها اليت غالباً نا التزنوها –أيضاً  –نصدر تتبدد ناه 
(حني رددوها، ورمبا زادوا علنها

41F

2( . 

                                                                 
 .7نذاهب التفالري اإلسالني، ص )1(
 .109عبد الصبور غاهني، ص . تاريخ القرلن، د: رانظ )2(
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(إال أن إرالص التالنذة، وهو وإن كان نصدرًا فرعناً 
42F

واملقلدة يف  )1
جيعله نعتمدًا يف حتديد هذه الرؤية ن  وجه ، االنقناد ملتبوعنهم ونشر لرائهم

 . لرر
  وسائلها: ثالثاً 

مل ختر  الرؤية االستشراقنة لألحرف الالبعة والقراءات القرلننة ع  رطتها 
تظهر جبالء يف  –كدأب املالتشرقني   –بوسائل غىت ، الطاعاة يف القرلن الكرمي

ورالحة دراساتم إمجاالً ، وحتدد إطارهم العا  الذي أبدوا فنه رؤيتهم، نؤلفاتم
 . وتفصنالً 

يتبع املالتشرقون أي ناهج علمي حقنقي يتااسب وطبنعة  فباإلمجال مل
(يف بنئتهم، ولذلك أسبابه لديهم، املوضوع

43F

 . الضاغطة علنهم )2
(ممد رلنفة حال . يقول د

44F

وعلى املالتوى املاهجي تظهر أزنة ((: )3
وعد  وجود ناهج واضح ، االستشراق يف غناب الرؤية املاهجنة للمالتشرقني

لنس له ناهج  ،فاالستشراق يعنش عالة... ،ستشراقيميك  تالمنته باملاهج اال

                                                                 
واحلق أن لنالت هذه القراءات الالبع ن  الوحي، يف قلنل وال كثري، ولنس ناكرها  : " طه حالني. يقول د )1(

، نصر، دار املعارف، 96-95ص : يف األدب اجلاهلي. ه.أ" كافرًا وال فاسقًا وال نلتمزا يف دياه 
1958 . 

وهااك أسباب أررى تؤدي باملالتشرقني إىل استخدا  نااهج علمنة ال تؤدي : مل احلا ساسي سا. يقول د )2(
. ناها أثر البنئة األوربنة اليت ترىب فنها املالتشرقون.. إىل نتائج علمنة حقنقنة يف جمال الدراسات اإلسالننة

 .165، ص 1 ، )نقد اخلطاب االستشراقي ، الظاهرة االستشراقنة وأثرها يف الدراسات اإلسالننة(

 .بارتصار 423: أزنة االستشراق احلديث واملعاحر )3(
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كما أنه يف استخدانه ملااهج العلو  اإلنالاننة واالجتماعنة جنده يلفق ،  خيصه
 . ))وال يالتخدنها االستخدا  الدقنق احملدد يف هذه العلو ، بناها

ويعد التظاهر بالعلم وباملاهجنة العلمنة ن  أكرب رنانات ((: ويضنف
ذلك ألن وضعه العلمي يشري إىل تالرته رلف العلم والعقالننة و ، االستشراق

())وارتفائه وراء ستار املاهجنة العلمنة لتبقنق غايات غري علمنة
45F

1( . 
املاهجي أن يعتمد املالتشرقون على نصادر  )أو اإلفالس(فم  االحنراف 

لنالت يف نالتوى الببث العلمي وال هي أحلنة يف نوضوع الدراسة نثل  
كدلنل على عد  وقوف الااس يف العصور املتأررة عاد ،  لنلة ولنلة ألف: كتاب

كما يقول غولد زيهر   –املعتمدة  )أو العشر(جماننع القراءات الالبع 
(ويضنف

46F

افتخارها بأ�ا ، تودد وورد على لالان اجلارية الضلنعة يف العلم((: )2
ألف : لح كتابوال يص. ))تالتطنع أن تقرأ القرلن بالقراءات الالبع واألربع عشرة

لنلة ولنلة أيضًا دلنًال اعتمد علنه غولد زيهر يف تفضنل بعض األقالنم قراءة نا 
(كما فعل،  ن  الالبع

47F

3( . 
(يتعمد: ون  جانب لرر

48F

املالتشرقون إساءة فهم الاصوص األحلنة يف  )4
فنؤسالون علنها حكمًا أو يوردو�ا يف ، أو يشتبهون فنها بشبهة نا، املوضوع

أو إىل ، مث يوجهو�ا إىل غري دالالتا، فنبملو�ا نا ال حتتمل ،غري نواردها
ولفة املالتشرقني أ�م يالوقون جمرد ((. جانب ناها يضخمونه هو للرض نا

                                                                 
 .بارتصار 392: املرجع الالابق )1(
 .61نذاهب التفالري اإلسالني، ص  )2(
 .57املرجع الالابق، ص  )3(
 .216عبد الصبور غاهني، ص . تاريخ القرلن، د: انظر )4(
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())مةاالحتماالت العقلنة نالاق احلقائق املاللَّ 
49F

هو اللالب  -كله   -وهذا ، )1
 . على ناهجهم فنما يتعلق باألحرف الالبعة والقراءات القرلننة

(عبد الوهاب محودة. قد عرض دو 
50F

 : نثاالً جممالً ن  ذلك فقال ع  غولدزيهر )2
املـــــذاهب اإلســـــالننة يف تفالـــــري (( :كـــــان لرـــــر كتـــــاب ألفـــــه هـــــو كتابـــــه((
الببــــــــوث (( يف بتجاربـــــــهونــــــــأله ، عاـــــــد متــــــــا  الالـــــــبعني نــــــــ  عمـــــــره، ))القـــــــرلن

ت يف هــذا الكتــاب عاــد حبــث القــراءات أرطــاء ال ميكــ  الالــكو  ...))اإلســالننة
أن يـدلل علـى أن االرـتالف يف القـراءات إمنـا كـان  املؤلـفِ  مِّ وكان كل َهـ، علنها

مث ...وهـذا هـو سـر رطئـه يف ناهجـه، ال ع  توقنف ورواية، ع  هوى ن  القراء
واالرتكــان إىل لراء ضــعنفة ال يقــنم هلــا ، نقلــه عــ  كتــب غــري جــديرة بالاقــل ناهــا

م الاصـوص وعجـزه عـ  اللــوص إىل هـذا إىل رطئــه يف فهـ، علمـاء القـراءات وزنـاً 
ــــونــــ  أرطائــــه أنــــه حيَُ .. أعماقهــــا ويتطــــوع يف تفالــــري ، ل القــــراءة نــــا ال حتتملــــهمِّ

والقــارئ نفالــه بــريء نــ  ، الالــبب الــذي محــل القــارئ علــى ارتنــاره هــذه القــراءة
ولكـــ  حـــرص غولـــدزيهر علـــى . بـــل ويصـــرح أحنانـــاً مبـــا خيالفـــه، هـــذا االســـتاباط

جيعله ياللك ذلـك ، ثبات أ�ا ن  مض الرأي ال الاقلالتشكنك يف القراءات وإ
 . ))الالبنل

                                                                 
 .6املرجع الالابق، ص  )1(
 .بارتصار 184-182: يف اللهجات والقراءات )2(
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ولذلك أحوله حالب ، زلهـيتعلق نوضوع األحرف الالبعة بالوحي وتا
فال يببثون فنه إال على ضوء اهلدي الابوي ، غأنه املقدس عاد املؤناني به

أنا جدلنة ، املماوعون ناه مبقتضى اإلميان، بعندًا ع  املراء، هليبالاص اإل
، ببنان انتقاض أساسها، بد ن  تفاندها املالتشرقني بشبهاتم الطاعاة فال

وخمالفتها ، خبروجها ع  أحول املوضوع وطبنعة دراسته عاد املؤناني به ن  جهة
 . جهة أررىوكذا اآلداب األرالقنة أيضاً ن  ، قواعد الببث العلمنة

وهي ، القراءات القرلننة يف األحرف الالبعة اليت نزل علنها القرلن فمصدر
، ))كذلك أنزلت((: تالتاد إىل الوحي ن  قول الايب حلى اهللا علنه وسلم عاها

  –وأررى يف غموض داللته ، املالتشرقون تارة يف حبة احلديث باقد طع  
وغري ذلك ن  نزاعم ، وبني القراءاتوثالثة بقطع الصلة بتاتاً بناه  –كما زعموا 
 : ناتقضة ناها

 : بالشذوذ وعد  اإلسااد حديث األحرف الالبعة مُ حْ وَ  -1
وا ؤ إن هذا القرلن أنزل على سبعة أحرف فاقر (( قال غولدزيهر ع  حديث

(نا يلي ))نا تنالر ناه
51F

على الرغم ن  أن ، يف جماننع الالاة املعتد با يرو ((: )1
دنله بأنه غاذ غري  ) 837-ه224تويف (لقاسم ب  سال  ثقة نثل أيب عبند ا

 . ه. ا ))210ص ، 1 ، ألف باء البلوي: انظر، نالاد

                                                                 
 .54نذاهب التفالري اإلسالني، ص  )1(
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كما يقول غولد ،  نعم إن احلديث نروي يف جماننع الالاة املعتد با: وأقول
أن يدنله  -ثقة أو غريه  -إذ كنف واحلالة هذه ملاللم ، ويتااقض يف قوله، زيهر

فإن أبا عبند مل يقل ، وفرية ظاهرة، وهي دعوى باطلة(( بأنه غاذ غري نالاد؟
بل حرح بتواتره كما نقله عاه مجنع ، بصبة احلديث وغهرته فبالب

())العلماء
52F

1( . 
مث نالبه نوثقًا إىل كتاب ، ولك  غولد زيهر قد زور هذا الاقل إىل نقنضه

فاملؤلف . وكذب علنه فنما نقله عاه ))210ص، 1  ،ألف باء البلوي((
ف ب  ممد األندلالي املالكي املعروف بالبلوي يذكر يف نفس املوضع ن   يوس

إن هذا القرلن أنزل ((: أن أبا عبند قد حبح حديث ،هذا )53F2()ألف باء(كتابه 
، كما يذكره الثقة أبو عبند  -فهو . ))وا نا تنالر ناهؤ على سبعة أحرف فاقر 

  أن يدنله أحد حبنح فضال ع –وكل العلماء واملاللمني وياقله عاه البلوي
 . كما يدعي أو يتااقض غولدزيهر،  بالشذوذ وعد  اإلسااد

(مث هااك حديث لرر يذكره البلوي
54F

أنزل القرلن على سبعة ((: بلفظ )3
وررب نا هو كائ  ، وررب ن  كان قبلكم، وأنر و�ي، أحرف حالل وحرا 
جه هذا ولالاا ندري نا و ((: مث يذكر قول أيب عبند عاه ))بعدكم وضرب األنثال

، فهذا قول أيب عبند ع  هذا احلديث اآلرر. ))احلديث ألنه غاذ غري نالاد
 . إن احلديث نردود ال حيتج به: ويتفق نعه قول غريه أيضاً عاه

                                                                 
 .196-195: القراءات يف نظر املالتشرقني وامللبدي ، الشنخ عبد الفتاح القاضي )1(
باملطبعة الوهبنة، وقد نشرت بريوت دار عامل الكتب، ه 1287املطبوع قدميا يف نصر ن  جزأي  عا   )2(

 .حورة عاه) طبعة ثاننة(، ه1405
 .، بريوت2، ط210، ص  1كتاب ألف باء، للبلوي األندلالي،    :انظر )3(
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أ  أنه رّلط فنه زوراً ؛ فهل ترى أن غولد زيهر قد ارتلط علنه األنر((
())؟!وبتاناً 

55F

التخلنط إىل فل  يتصل هذا االرتالط أو ، وأجب مبا تراه. )1
 . بالبب، إن مل تقل األرالقنة، الضوابط العلمنة

 : بارتالف القراءات -بتاتاً  -قطع حلة حديث األحرف الالبعة  -2
(وهو نا يقرره غولد زيهر

56F

أنزل القرلن  –فبعد أن قال إن هذا احلديث : )2
حار نقطة البدء وحجر األساس إلحقاق علم القراءات (( -على سبعة أحرف 

ال  ...وهو يف نعااه الصبنح((: أردفه بقوله ع  احلديث، ))دهر فنما بعدالذي از 
مث بعد بضعة أسطر أيضًا يقول إن ، ))عالقة له يف األحل بتاتًا بارتالف القراءات

يف الداللة على التصويب املقند ببعض الاظم والشروط للقراءات (( احلديث استخد 
حناما عرضت ، هذا املبدأ األساسي ن  أن الرسول أحدر يوذلك ملا رو ، الالائدة

 . ))علنه ارتالفات يف قراءة نص القرلن
 وهو فنما يذكره هاا يقطع حلة القراءات القرلننة مبصدرها اإلهلي 

ويالاد تصويبها كلها إىل نبدء أحدره الرسول حلى اهللا ، -األحرف الالبعة  -
البدء يف إىل نقطة  -فنما بعد  –بعد إسااد ازدهار علمها ، علنه وسلم

وهو ، لنلفل اجلانب األعظم املاصوص علنه يف روايات احلديث كلها، احلديث
تلقاها وأقرأها وقال عاها ، جانب الوحي الذي أنزل به القرلن على سبعة أحرف

فهي  ))كذلك أنزلت((، ))غاف كاف هاكل((: الرسول حلى اهللا علنه وسلم
، ال حيند عاه قند غعرة، غولك  لنس له فنها إال التلقي واإلبال، حق وحواب

فلم يصدر ن  تلقاء نفاله أنرًا بالتصويب املقند ببعض الاظم والشروط 
                                                                 

 .111حال  عرت، ص . األحرف الالبعة ونْازلة القراءات ناها، د )1(
 .، نتابعاً زعنمه نولدكه كما يقول 54-53غولدزيهر، ص : نذاهب التفالري اإلسالني )2(
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بل أُوحي إلنه فالأل ربه املعافاة ، كما يقول غولدزيهر،  للقراءات الالائدة
فإن هذا احلديث هو ((. فبلله كله وحوب وفق نا تلقى، فأجنب بالتنالري

وهذا إمجاع ، ن على هذه القراءات املختلفةاألحل والعمدة يف بنان إنزال القرل
فكنف ال يكون له عالقة ، ال رالف بناهم يف ذلك، ن  علماء اإلسال 
())بارتالف القراءات

57F

1( . 
(ون  جهة أررى يقول الشنخ عبد الفتاح القاضي

58F

إن هذا : فقوله((: )2
ني قد توسط بني قول، احلديث ال عالقة له يف األحل بتاتًا بارتالف القراءات

 . ))ويأيت على بانانه ن  القواعد، كل واحد ناهما ياقضه،  ن  كالنه
وأرى أن غولد زيهر بذلك التااقض نع الضوابط العلمنة يهدف إىل 

لنس ن  بناها الوحي واإلنزال اإلهلي ، تعلنل تعدد القراءات بأسباب رلها هو
 . يف دعوتا وعاملنة الرسالة، نراعاة لعمو  األنة يف كتابا، على سبعة أحرف

يف نواضع ن  كتابه بأكثر  -نتواترة أو غاذة  -ولك  غولدزيهر يعللها 
(فمرة باخلط بقوله، ن  علة

59F

وترجع نشأة قالم كبري ن  هذه االرتالفات ((: )3
(ونرة باإلضافة املوضبة فنقول ))إىل رصوحنة اخلط العريب

60F

وطائفة أررى ((: )4
حنث ، أ ن  إضافة زيادات تفالرييةن  القراءات الظاهرة يف هذه الدائرة تاش

حيدد املعىن ، يالتعان أحنانًا على إزالة غموض يف الاص بإضافة متننز أدق
مبا حيلله ن  داللة األلفاظ ويراه : وثالثة، ))ودفعًا الضطراب التأويل، املبهم

                                                                 
 .194-193: اضيالقراءات يف نظر املالتشرقني وامللبدي ، الشنخ عبد الفتاح الق )1(
 .املرجع الالابق يف املوضع نفاله )2(
 .8ص : نذاهب التفالري اإلسالني )3(
 .21، 16-15املرجع الالابق، ص  )4(
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(رشنة استعمال عبارات غري الئقة كما يقول
61F

وهاا أراد بعض القراء ((: )1
، على طريقة النهود أجداده. ))وف بتلنري يالري يف الاص استبعاد هذا التخ

(مبا يزعمه: ورابعة
62F

أو رطأ كتايب وقع فنه ناسخ غري ، ...إمهال الااسخ(( ن  )2
 . ))يقظ

(وحف غولدزيهر -3
63F

وعد  وضوح ، حديث األحرف بلموض الداللة )3
رمي وال يالتقنم هذا الوحف نع متا  اعتاائهم بالقرلن الك. نوقف العلماء ناه

، بلغ ببعضهم إىل حد إفراد األحرف الالبعة بالتألنف، ونا يتصل به أميا اعتااء
واليت عدها هو ، ونا كثرة األقوال املاقولة ع  العلماء يف املراد باألحرف الالبعة

أو ، فناتقض به قوله، وجها إال دلنًال يعلمه غولد زيهر على ذلك 35نفاله هاا 
قد ألف أبو غانة كتابًا راحًا يف وجوه و (( –بعد ذلك  –ياقضه هو بقوله 

())التفالري املختلفة حلديث األحرف الالبعة
64F

4( . 
(وحف -4

65F

حديث األحرف الالبعة بأنه يبدي غبهًا كبريًا برأي  )5
(التلمود

66F

زع وهو يف هذا املطع  ياْ ، يف نزول التوراة بللات كثرية يف وقت واحد )6

                                                                 
 .32املرجع الالابق، ص  )1(
 .46املرجع الالابق، ص  )2(
 .53املرجع الالابق، ص : انظر )3(
علو  تتعلق بالكتاب العزيز، لشهاب  ، يقصد كتاب املرغد الوجنز إىل 60نذاهب التفالري اإلسالني، ص  )4(

 .ه665الدي  عبد الرمح  ب  إمساعنل املقدسي املعروف بأيب غانة، ت 
 .املرجع الالابق، املوضع نفاله )5(
األسفار املقدسة يف : انظر(تعالنم وروايات غفوية يتااقلها حارانات النهود ن  جنل إىل جنل : التلمود )6(

، دار �ضة نصر للطبع والاشر، بدون 10علي عبد الواحد وايف، ص . األديان الالابقة لإلسال ، د
 ).تاريخ
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(وضعكما نزع عاه يف غري هذا امل،  ع  أحله النهودي
67F

مث هو يتااقض فنما ، )1
 . كدأبه املتعمد،  يشتبه به
أن القرلن ((: فهو الذي قرر، إسااد تصويب القرلن إىل اخللنفة عمر -5

ولية عذاب ، كاف غاف نا مل جتعل لية رمحة عذاباً : ويف رواية، حواب كله
()))10ص1  طربي( رمحة

68F

انتهى كال  غولدزيهر الذي نالبه إىل الطربي . )2
فتعمد التبريف بالكذب علنه فنما أساده هو ن  ننت احلديث إىل ، ريهيف تفال

كأن تصويب القرلن قرار أحدره اخللنفة ،  رواية عمر ب  اخلطاب رضي اهللا عاه
فرفعا ، نع أنه هو الذي ارتلف نع هشا  ب  حكنم حني مسع قراءته، عمر بعد

 حديث نرفوع وهو أنر نشهور يف، األنر إىل رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم
(وناهم الطربي -عاد مجنع العلماء 

69F

-إىل الايب حلى اهللا علنه وسلم  –أيضاً  )3
حالب األحول العلمنة املرعنة ، وقد التزنوا مجنعاً بضبط الرواية وحتقنق الدراية، 

أنا املالتشرقون فما يعانهم ن  الضبط أو التبقنق إال نا ، عاد املاللمني
بعد اطالعه على احلديث  -زيهر  فقد التز  غولد، يوحلهم إىل أغراضهم أوالً 

 . بتعمد التبريف والكذب فنما نقله ناه ع  عمر رضي اهللا عاه -
(حال  عرت. يقول د

70F

علما بأن الطربي قد ذكر روايات كثرية جداً ((: )4
وذكر ناها ، رفعها إىل رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم، حلديث األحرف الالبعة

قد رفعهما الطربي إىل رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم ومل فل. هاتني الروايتني

                                                                 
 .، ن  كتابه نذاهب التفالري اإلسالني55،56، 32ص : انظر )1(
 .49ص : نذاهب التفالري اإلسالني: غولد زيهر )2(
 .27-25، ص 1تفالري الطربي،  : انظر )3(
 .111ص : زلة القراءات ناهاـاألحرف الالبعة ونا )4(
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فذكر يف الرواية األوىل ناهما أن عمر ترافع . يقف بما عاد عمر رضي اهللا عاه
فقال له الايب . يف قراءة القرلن -حلى اهللا علنه وسلم  -نع رجل إىل رسول اهللا 
جتعل رمحة عذاباً  نا مل، يا عمر إن القرلن كله حواب((: حلى اهللا علنه وسلم

أنزل ((: ويف الرواية الثاننة أن الرسول حلى اهللا علنه وسلم قال. ))أو عذابًا رمحة
فما رأيك بتبريف غولد . ها. ))القرلن على سبعة أحرف كلها غاف وكاف

أهو جهالة أ  سفاهة  –بعد نشاهدته نا يف تفالري الطربي  –زيهر هذا 
  ))ه وكتب أنثاله؟ وتأنل أنر الذي  يثقون بكتب!وحقد

وثاننة أن له ، نرة ن  جهة حتديده، الطع  يف عدد األحرف الالبعة -6
(فعًال سبريًا يف نفوس الالاننني

71F

وهذا التشلنب مما ال يتفق وطبنعة األحرف . )1
الذي هو ظاهر ، فضًال ع  إرادة العدد، ن  حنث االعتقاد الديين با، الالبعة

وبذا ((. كما ارتاره بعض علماء املاللمني  أو عد  إرادته، يف الاصوص الابوية
تأباه األحاديث ، يعلم أن نا ذهب إلنه غولد زيهر رأي قدمي عاد العلماء

())واآلثار القوية، الصبنبة
72F

2( . 
 

                                                                 
حببي الصاحل يف ذلك، ع  املوسوعة . ، وكال  د54نذاهب التفالري اإلسالني، غولد زيهر، ص : انظر )1(

،  6، بريوت دار العلم، للماليني، ط104نباحث يف علو  القرلن ، ص (اإلسالننة بالفرنالنة 
1969 .( 

 .195القراءات يف نظر املالتشرقني وامللبدي ، ص  )2(
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، درها ورجاهلاتعرض املالتشرقون للقراءات القرلننة عانة فطعاوا يف نص
وال ضابط ، على أساس حبنح ومل مينزوا بني أنواعها ،وأحوهلا الضابطة هلا

 . ناهجي
فله ، فزعموا أن القراءات تتبع القارئ حالب رؤيته وحتلنله ملعىن اآليات

وهو نا يطلقون علنه حرية  –يالريًا وكثريًا  –أن يتدرل فنها بالتلنري اللفظي 
 : وهذه بعض غبهاتم، يف األركان الثالثة للقراءات كما طعاوا،  القراءة باملعىن
  من جهة ثبوت القراءات القرآنية: أوالً 
يدعى غولدزيهر أن كثرة قراءات الصبابة وارتناراتم الشخصنة  -1

يقد  نصه يف أقد  عصور تداوله نثل هذه الصورة ن  (( جعلت القرلن
())االضطراب وعد  الثبات

73F

إىل أن ، ال على اللفظ حنث املعول على املعىن، )1
. لنبد ن  احلرية الفردية اليت كانت سائدة يف تالوة القرلن، حاول عثمان مجعه

كانت تالود حرية ،  فنما يتعلق بإقانة الاص املقدس يف اإلسال  األول((: فنقول
نطردة إىل حد احلرية الفردية كأمنا كان سواء لدى الااس أن يرووا الاص على 

فاملعول إذًا يف املرتبة األوىل على .. ة نع حورته األحلنةوجه ال يتفق بالكلن
. ال على االحتفاظ املتااهي يف الدقة بقراءة نعناة، املعىن الذي يالتبطاه الاص

                                                                 
 .4ص: غولد زيهر نذاهب التفالري اإلسالني، )1(
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إىل القول  –فنما يتعلق بتالوة القرلن يف نراسنم العبادة  –وهو رأي انتهى 
 )74F1()))القراءة باملعىن(ظ جبواز قراءة الاص املطابق للمعىن وإن مل يطابق حرفنة اللف

: نتابعا له قوله، )الطبعة الثاننة( 50ص، 1نولدكه  : كما ياقل ع 
فم  ، بل يزداد وضوحًا يف بعض األحنان، ألنه إذا كان املعىن ل  يااله تلنري((

())اجلائز أن تالتبدل بكل طمأنناة ن  كلمة غانضة أررى أوضح ناها
75F

2( . 
أنا أن نثل ((: ر بدفه ن  نطعاه هذا فقالويف عَرض ن  الذكر حرح غولد زيه

... اليت ال تشجع اإلميان الثابت حبصانة نص الوحي املقدس، هذه احلرية
())إخل

76F

3( . 
ويربط بالغري هذه احلرية املزعونة بأسباب تارخينة وسناسنة دعت  -2

 : نا نصه )70-69: املدرل إىل القرلن(إلنها يف نظره فنقول يف كتابه 
حىت نبايعة اخللنفة ، ه35عا  ، ة اليت تبدأ ن  نبايعة عليرالل الفرت ((

، كانت مجنع االجتاهات تتواجه،  ه65عا  ، عبد امللك، األنوي اخلانس
، إىل بعض املؤناني الاالبةبف...،فاملصبف العثماين قد نشر نفوذه يف كل البالد

لوجه ون  هاا ظل ارتنار ا، وإمنا روحه، مل يك  نص القرلن حبرفه هو املهم
وال يثري ، أنرا ال بأس به –يف القراءات اليت تقو  على الرتادف احملض  )احلرف(

كانت دون غك ن    )القراءة باملعىن(هذه الاظرية اليت يطلق علنها . االهتما 
())إذ كانت تكل حتديد الاص إىل هوى كل إنالان، أرطر الاظريات

77F

4( . 
                                                                 

 : نالتمداً ن  نولدكه.، بارتصار51،  48،49ص : نذاهب التفالري اإلسالني، غولد زيهر )1(
 Neue Beitraege Z. semit. Sprachwissenschaft 3  unten 

 .27املرجع الالابق، ص  )2(
 .52املرجع الالابق، ص  )3(
 .بارتصار 85-84ص : ور غاهنيعبد الصب. تاريخ القرلن، د: انظر )4(
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هذه احلرية يف القراءة ويشري نالتشرق ثالث وهو لرثر جفري إىل أثر  -3
يف  -فنما يالمنه التطور يف القراءات القرلننة إىل درجة التلنري والتبوير فنقول 

(وأحلق، حني نشره مققا 3تقدميه لكتاب املصاحف الب  أيب داود ص
78F

به  )1
 : نا نصه -ضعف حجمه قراءات غاذة 

لن وإعجازه نشر يف أياناا هذه علماء الشرق كثرياً مما يتعلق بتفالري القر ((
وال ، ولكاهم إىل اآلن مل يبناوا لاا نا يالتفاد ناه التطور يف قراءاته، وأحكانه

يف عصر له نزعة راحة يف ، ندري على التبقنق ملاذا كفوا ع  هذا الببث
وعما حصل هلا ن  التلنري والتبوير ، التاقنب ع  تطور الكتب املقدسة القدمية

())وجناح بعض الكتاب فنها
79F

2( . 
 : رؤية المستشرقين نقد

 ،ال تتفق واألحول العلمنة -هؤالء الثالثة وغريهم  -ورؤية املالتشرقني 
 . واملاقولة بالتواتر ،وتكذبا احلقائق التارخينة الثابتة بالوقائع

فقراءة الصبابة للقرلن الكرمي مل تك  إال بإقراء الايب حلى اهللا علنه 
 -عاد االغتباه  -مث ترافعهم إلنه  ون ، ونراجعتهم إياه دائماً ، وسلم إياهم

وحاغا الصبابة والتابعني أن يقولوا ((. لاللتزا  الدائم به، لبنان الصواب واحلق
فما ، دون ساد نرفوع إىل الايب حلى اهللا علنه وسلم، جمرد رأي، يف القرلن برأي

                                                                 
 Material for the History of the text of the: نلبق كتاب املصاحف بعاوان )1(

Qur'an ، ،82عبد الصبور غاهني، ص . تاريخ القرلن، د/: (1937طبعة لندن.( 
 .306-305ممد أنني حال  بين عانر، ص . املالتشرقون والقرلن الكرمي، د )2(
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هم إضافة وتقوميا وتوجنها إىل أغراض، بالاا باتانهم أ�م عبثوا بالاص القرلين
())العقائدية

80F

1( . 
وال مل  بعدهم ن  التابعني فم  ، أوالً  -مل تك  لقراءات الصبابة 

فضال عما يزعمه املالتشرقون ، أبدًا دوافع غخصنة يف ارتنار قراءة نا -بعدهم
فال سبنل إىل اضطراب يف الاص ، ن  حرية نطردة سائدة إىل حد احلرية الفردية

 . وعاه الصبابة فم  بعدهم،  علنه وسلمالقرلين ناذ تلقاه الرسول حلى اهللا
(ممد أبو غهبة. يقول د

81F

إن املعول علنه يف حفظ القرلن الكرمي هو ((: )2
فع  الايب حلى اهللا علنه وسلم تلقاه ألوف الصبابة العدول ، التلقي الشفهي

وال يزال االعتماد .. وع  الصبابة تلقاه ألوف األلوف ن  التابعني، الضابطني
وهذا القرلن ، قرلن على الشنوخ احلافظني املتقاني إىل يوناا هذايف حفظ ال

املكتوب يف املصاحف ثبت حبفظ األلوف الذي  ال حيصنهم العد وأمجع علنه 
فكل نا جاء ن  روايات ختالفه خمالفة حرحية أو ، املاللمون يف كل عصر وقطر

ت مث نا قنمة التخمناا... ضمانة فاضرب بذه الروايات عرض احلائط
واالفرتاضات يف حبث يتصل بكتاب يعترب عاد املاصفني رري الكتب الالماوية 

مث أي  الاصوص الكثرية اليت أيدت فرية قراءة القرلن ، بل األرضنة؟، وأفضلها
 . ))باملعىن؟

ونا يراه املالتشرقون ن  تعدد القراءات اضطرابا وعد  ثبات فإمنا هو 
بعد ، وحاهلا اآلن، نة اليت حرفتحورة نا قا  يف أذها�م ع  كتبهم الديا

                                                                 
 .97-96عبد الصور غاهني، ص . د تاريخ القرلن، )1(
 .بارتصار 212-211املدرل لدراسة القرلن الكرمي، ص  )2(
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(ممد عبداهللا دراز. يقول د. األنبناء والرسل علنهم الصالة والالال 
82F

يبدو ((: )1
قد وقع حتت تأثري التاريخ املالنبي الذي  )لرثر جفري(أن املبشر اإلجنلنزي 

إىل درجة أنه يكاد يكون قد نقله بأحداثه الكانلة أثااء حبثه يف ، ألف دراسته
فالواقع أنه حياول أن يثبت أن الاص القرلين قد نر بأطوار . اإلسالنيالال 

 . ))تشبه ن  جوانب كثرية نا نر به اإلجننل
وال سبنل إىل ذلك ، أنا قراءات القرلن الكرمي فلم ُحتدث اضطرابا يف نصه

فتعددها  )غاف كاف هاكل(و )كذلك أنزلت(فهي ، أحًال يف وحي اهللا
، ال ن  باب التااقض واالضطراب، تاوع والتلايروارتالفها هو ن  باب ال

وحاغا كال  رب العاملني أن يعرتيه اضطراب أو عد  ثبات أو تطور كما يرى 
 . املالتشرقون

(يقول اإلنا  اب  اجلزري يرمحه اهللا
83F

فإن االرتالف املشار إلنه يف ((: )2
كون فإن هذا مال أن ي، تضاد وتااقض ذلك ارتالف تاوع وتلاير ال ارتالف

 K L NM O P Q R S]: قال تعاىل، يف كال  اهللا تعاىل
T U V W XZ ]٨٢: الاالاء[ . 

، إن تعدد القراءات القرلننة حقنقة واقعة يف احلناة اإلسالننة بوحي اهللا
فلم ياشأ عاها تعارض ، التزنها الصبابة وثبتت بطريق التواتر الذي ال غك فنه

())ويشهد بعضها لبعض، بل كلها يظاهر بعضها بعضا أو اضطراب
84F

حبنث , )3

                                                                 
 .45ندرل إىل القرلن الكرمي، ص  )1(
 .49، ص 1الاشر،   )2(
 .ناه 18ص : ، وانظر12القراءات يف نظر املالتشرقني وامللبدي ، الشنخ عبد الفتاح القاضي، ص )3(
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كما ،  جيب اإلميان با كلها، تعترب القراءة نع القراءة األررى مبازلة اآلية نع اآلية
(قال غنخ اإلسال  اب  تنمنة رمحه اهللا

85F

فال جمال ملا يزعمه املالتشرقون ن  ، )1
 . يراه غولدزيهر أو بالغري أو غريمها، اضطراب أو تااقض

ون الطع  يف نضم  الاص القرلين أيضًا نع ولك  املالتشرقني يتعمد
نع ، فريكبون إىل غرضهم كل نركب ،الطع  يف حدور نقلته األولني ون  بعدهم

أ�م يعلمون توقف الصبابة عاد تعلنم رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم إياهم  
مث ، وأيضًا ألزنهم به، وراحة القرلن الكرمي حالبما أقرأهم ولقاهم، كل غيء
لقراء املعروفني مل تاقل إال االيت اتصلت بقراءات ن قراءات الصبابة يعلمون أ
 . وعلى �جهم يالري املاللمون ن  بعدهم إىل اآلن، بالتواتر

وإذا مل يك  للايب املعصو  حلى اهللا علنه وسلم أن يتدرل يف القرلن 
 فم  باب أوىل أن ال، كما خيرب اهللا سببانه وتعاىل عاه،  الكرمي ن  تلقاء نفاله

زل املاَ يكون للريه قراءة باهلوى ختر  بالقرلن الكرمي ع  حده اإلهلي ووحفه 
 . علنه

(يقول الشنخ الزرقاين رمحه اهللا
86F

مث أضف إىل ذلك أنه لو حح ألحد ((: )2
لبطلت قرلننة القرلن وأنه كال  ، أن يلري نا غاء ن  القرلن مبرادفه أو غري نرادفه

 g h i j] : وله سببانه وتعاىلولذهب اإلعجاز وملا حتقق ق، اهللا

k l m Z ]مث إن التبديل والتلنري نردود ن  أساسه بقوله  ]٩: احلجر

 $ # " !] : 16، 15اآليتان ، سببانه يف سورة يونس
                                                                 

 .391، ص 13جمموع الفتاوى،   )1(
 .133نااهل العرفان، ص  )2(
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_  ̀Z  . 
فنقول عاه اب  ، وأنا نا يتعلل به املالتشرقون لزعم حرية القراءة باملعىن

(اجلزري رمحه اهللا
87F

وأنا ن  يقول إن بعض الصبابة كاب  نالعود كان جينز ((: )1
(نظرت القراء فوجدتم نتقاربني((: إمنا قال، القراءة باملعىن فقد كذب علنه

88F

2( 
، لون التفالري يف القراءة إيضاحًا وبناناً نعم كانوا رمبا يدر، ))متملِّ فاقرءوا كما عُ 

فهم لناون ن  ، أل�م مققون ملا تلقوه ع  الايب حلى اهللا علنه وسلم قرلنا
لك  اب  نالعود رضي اهللا عاه كان ، ورمبا كان بعضهم يكتبه نعه، االلتباس

 . ))فروى نالروق عاه أنه كان يكره التفالري يف القرلن، يكره ذلك ومياع ناه
                                                                 

 .32، ص 1الاشر،   )1(
رواه (تالمعت للقرأة فإذا هم نتقارئون : هذا اخلرب بلفظ) نادة قرأ –لالان العرب (ساق اب  ناظور يف  )2(

القراءات : انظر. أي يالمع بعضهم بعضا: ويفالره بعضهم بقوله). نفاعلة ن  القراءة...اللبناين ومل يفالره
) نتقارئني(،ومبالحظة اخلط يف 32ممد احلبش، ص. ا يف الرسم القرلين واألحكا  الشرعنة، داملتواترة وأثره

 ).الباحث(فلتببث الداللة يف ضوء هذا أيضاً : وجواز إسقاط مهزتا يف املخطوطات أقول
م هو تالاوي القراء الذي  أدركه)) فوجدتم نتقاربني(( :الصواب أن نعىن أثر اب  نالعود رضي اهللا عاه 

. والالا  الكربى للبنهقي و غريمها, وورد األثر بذا اللفظ يف املعجم الكبري للطرباين. اب  نالعود يف القراءة
فاملعىن كذلك فنه نعىن املالاواة , ))فإذا هم نتقارئون(( أنا نا ذكره الباحث ناالوبا لرواية اللبناين باهلمز

إن  : ((فقال, ول سورة األحزاب يف نزوهلا األولواملقاربة؛ لذلك أورد اب  ناظور حديث أّيب يف وحف ط
فاقرؤوا  (( :ومتا  أثر اب  نالعود يعزِّز هذا املعىن إذ قال. لتوازيها يف الطول: أي)) كانت لتقارئ سورة البقرة
 )اللجاة العلمنة)) (كما علمتم وإياكم والتاطع
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إن الصبابة رضي اهللا عاهم  ((: )89F1()اإلبانة(كي ب  أيب طالب يف ويقول ن
على ن  كان قد تعارف بناهم ن  عهد الايب حلى اهللا علنه وسلم ترك اإلنكار 

، ..وإن رالف قراءة حاحبه، فكان كل واحد ناهم يقرأ كما عُلّم، ..رالفت قراءته قراءة اآلرر
())... وحديث عمر نع هشا  ب  حكنم نشهور

90F

2(  . 
وحني يتبدث املالتشرقون ع  ارتالط نزعو  يف الاص القرلين بالبب 

وهو نا يظهر فنما تااوله ، قراءاته فإ�م كثريًا نا يقعون يف التااقض واالضطراب
: حول القراءات القرلننة يف كتابنه وادعاه ن  دعاوٍ ، زيهر ن  نالائلغولد

مل  إذ، وغري ذلك, )91F3( والعقندة والشريعة يف اإلسال، نذاهب التفالري اإلسالني
(يلتز  ناهجاً ناضبطاً يف عرض نا يراه غبهات فهو يقول

92F

 : نثالً  )4
وطائفة أررى ن  القراءات الظاهرة يف هذه الدائرة تاشأ ن  إضافة ((

حنث يالتعان أحنانًا على إزالة غموض يف الاص بإضافة متننز ، زيادات تفالريية
وقد رويت أنثال تلك ، التأويل ودفعا الضطراب، أدق حيدد املعىن املبهم

تظهر يف قراءتنهما على ، الزيادات ع  اثاني ن  حبابة الرسول بوجه راص
وعلى الرغم مما نال  وجه العمو  أغد االرتالفات اليت متس حىت مصول الالور

الاص القرلين يف قراءتنهما ن  تلنريات بعندة املدى فقد متتعا باإلجالل بند أن 
نالا بالوحندي  اللذي  نالب إلنهما إدرال زيادات على هذي  الصبابنني ل
ولنس . ذلك أيضًا بني حني ولرر ع  لرري  يبل رو ، الاص املشهور للقرلن

                                                                 
 .بارتصار 47-46ص  )1(
 .4992نع الفتح برقم ) 9/23(انظر البخاري  )2(
 .ناه وغريها حنث يزعم فنه أيضاً اضطراب نص القرلن الكرمي 69ص : انظر )3(
 .21-15نذاهب التفالري اإلسالني، غولد زيهر، ص  )4(
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هل قصد أحبابا ن  ذلك إىل : بواضح حقًا نا قصد ن  هذه الزيادات
 . ))أو إىل إضافة تعلنقات نوضبة فقط، تصبنح حقنقي للاص

تعلنقًا على بعض نواضع ن  أقوال غولد ، عبد احللنم الاجار. يقول د
(ن  ترمجته، يف كتابه نذاهب التفالري اإلسالني، زيهر

93F

1( : 
، وأعجب ن  ذلك ختبط املؤلف يف افرتاض أن هااك قراءة أحلنة((

وأن نا يزعمه ، وقد ظهر أنه يبين على غري أساس، وأررى مرفة أو نصبفة
مث ، ونّثل املرتجم لبعض هذا التخبط، ))قراءة لنس ن  القراءات يف غيء

العجب أغد العجب ن  تالرع غولد زيهر إىل احلكم بأن الزيادات ((: أضاف
لنس بواضح حقًا نا قصد  نع أنه سنذكر بعد قلنل أنه، تؤثر يف نشأة قراءات

 . ))فما هذا التااقض؟... ،خلإ؟ .. ن  هذه الزيادات
حىت إنه ناقض نفاله ، روكثرية هي حور التااقض يف أقوال غولد زيه

(وختبط يف كثري ن  املواط  كما يقول عاه بعض الباحثني ,عشرات املرات
94F

2( . 
مبباولته توحند نص  -رضي اهللا عاه  -وعلى ذلك فاتا  عثمان 

إذ الاص القرلين ذاته وحي قطعي ثابت نتواتر ، نضطرب ال مل له أحالً 
، تاً وتوثنقاً لقراءاته الصبنبةإثبا، إىل أن دونه عثمان يف عدة نصاحف، احلفظ

 . ونشرا عملناً هلا يف اآلفاق بأكثر ن  وسنلة
(اهللا دراز ممد عبد. يقول د

95F

ويف رأياا أن نشر القرلن الكرمي بعااية ((: )1
أن يف إضفاء حفة الشرعنة على القراءات : أوهلما، عثمان كان يالتهدف أنري 

                                                                 
عبد احللنم الاجار، . للمرتجم د: لـ غولد زيهر" نذاهب التفالري اإلسالني" تعلنقات على ترمجة كتاب  )1(

 .ن  الكتاب 15، 13بانش ص 
 .424ممد أنني حال  بين عانر، ص . التشرقون واإلسال ، دامل: انظر )2(
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ون وهلا أحل نبوي جممع علنه املختلفة اليت كانت تدرل يف إطار الاص املد
ألن عثمان كان يعترب . فنه ناع لوقوع أي غجار بني املاللمني بشأ�ا، ومحايتها

باستبعاد نا ال يتطابق تطابقاً : ثاننهما. التماري يف القرلن نوعًا ن  الكفر
وقاية للماللمني ن  الوقوع يف انشقاق رطري فنما ، نطلقًا نع الاص األحلي

 . ))لاص ذاته ن  أي حتريفومحاية ل، بناهم
إىل التدرل  –إلميانه املطلق بالقرلن  –مث ال سبنل ألحد ن  املاللمني 

وال أن يدور خبلده احتنا  هذا الاص املقدس إىل أي تدرل ، يف نصه بزعم نا
 . حلى اهللا علنه وسلم –املوحى إلنه به  –حىت ن  الايب، فنه

(يقول الشنخ عبد الفتاح القاضي رمحه اهللا
96F

فلو كان قصد عثمان ((: )2
ومل يك  بناها ارتالف ، توحند الاص القرلين لكتبت املصاحف بصورة واحدة

والكنفنات املتعددة دلنل واضح على ، فكتابتها على هذه الصورة املختلفة، نا
وإمنا عمد إىل محل الااس على نا ثبت ، أن عثمان مل يعمد إىل توحند الاص

 . ))دون نا مل يك  كذلكن  القراءات بطريق التواتر 
(وعلى ذات الطريقة االستشراقنة يقد  غولد زيهر

97F

تقو  يف  –تفالريات  )3
أو نالحظات ، ويالمنها بواعث )بالقبول ىاملخالفة للاص املتلق(للقراءات  –نفاله 

تبدو غري الئقة أو غري (تقو  على حتلنل القراءة ببنان ندلوهلا فقد  ،نوضوعنة وحنوها
نثًال فتلري  -كما يقول   – )الاظر إىل وجوب تعظنم اهللا ورسولهنتفقة نع وجهة 

=
                                                                  

 .43ندرل إىل القرلن الكرمي، ص  )1(
 .20القراءات القرلننة يف نظر املالتشرقني وامللبدي ، ص  )2(
 .33-31نذاهب التفالري اإلسالني، ص  )3(
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ويالمى غولد زيهر هذا التدرل بالتلنريات ، بتلنري لفظي يالري يف الاص إىل نا يلنق
(الصفبةاغنة يف ختبط جيعل املرتجم يصفه نعلقا حب، زيهنة وميثل لهالتاْ 

98F

إن ((: قائالً  )1
 . ))غولد زيهر وأنثالههو إال رنال حبناين ال حينك إال يف نفس 

زيهنة على باعث التلنريات التاْ  -ن  نفاله أيضاً  –وقد ساق هذا املالتشرق 
(فادعى، القراءات املتواترة أيضاً 

99F

أنه دفع إىل تلنري بالنط يف حركات بعض احلروف  )2

 i j]: لنبل ضمري املخاطب مل ضمري املتكلم يف قول اهللا تعاىل
k Z ]سورة ن   161يف لية  )يلل(ين الفعل املضارع وأيضاً لنب، ]١٢: الصافات

وغري ذلك ن  قراءات نتواترة يطع  فنها باألحرى ، لل عمران ن  املعلو  إىل الهول
 . قبل غريها

(عبد الوهاب محوده عاه. يقول د
100F

أرأيت إىل إحراره على أن القراءات  ((: )3
كل ،  ى اهللا علنه وسلمال أ�ا رويت ع  رسول اهللا حل، كانت تقرأ بالرأي واالجتهاد

 . ))وهو قصد ن  نقاحد االستشراق عادهم، االرتنابويثري ، ذلك لنبعث الشك

                                                                 
 .32املرجع الالابق، ص  )1(
 .35-33املرجع الالابق، ص  )2(
 .199ت، ص يف القراءات واللهجا )3(
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 من جهة أركان القراءات القرآنية: ثانياً 
 )السند(الطعن في ركن القراءات األول  -1

تتمثل غبهات املالتشرقني الطاعاة يف ساد القراءات القرلننة واتصاهلا 
وهم القراء ، عم عديدة نتاوعة حول رجال هذا الالادبالوحي ع  طريقه يف نزا

بعد رسول اهللا حلى اهللا علنه ، وأوهلم الصبابة رضوان اهللا علنهم، يف كل طبقة
 . وسلم

كمـــا حـــرح ،  فأثــار عـــدد نـــ  املالتشـــرقني تالــاؤالت باتانـــات وتعريضـــات
ووحـــــموا ، وكتبـــــة الــــوحي نــــاهم راحــــة، لرــــرون وغــــككوا يف أنانــــة الصــــبابة

وحـــب ، زغـــات الافالـــنة كـــاللريةجمـــال القـــرلن والقـــراءات بتللنـــب الاَ  جهـــودهم يف
وحنــو ذلــك ممــا يف أقـــوال ، والـــروابط الاالــائنة، وتقــدمي املصــاحل املشــرتكة، التملــك
(وغولــد زيهــر، بالغــري

101F

وغــريهم  ، وغــنفايل، ونولدكــه، كازانوفــا: فنمــا نقلــه عــ  )1
 . كثريون

(فاملالتشرق بالغري -1
102F

اليت يالتبقها كتاب  يتالاءل ع  ندى الثقة )2
خل لنبث بذور الشك يف أنانة إ... ن نثق ببعضهمأوإذا كاا نالتطنع ، الوحي

 . الكتبة والقراء
مث هو أيضًا يتالاءل حول حبف أيب بكر وهل هي نعرتف با ن  

(اجلمنع؟ لنجنب
103F

ن هذه الصبف كانت نلكًا راحًا أليب بكر إإذ ، كال((: )3
                                                                 

 .51نذاهب التفالري اإلسالني، هانش ص : انظر )1(
 .56، 54عبد الصبور غاهني، ص . تاريخ القرلن، د: انظر )2(
عبد الصبور غاهني، ص . تاريخ القرلن، د: بارتصار، نقًال ع  34-33بالغري، ص : املدرل إىل القرلن )3(

108. 
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ولاا أن نتالاءل ع  ... ،فة رئنس اجلماعةال للخلن، وعمر بصفتهما الشخصنة
هو الرغبة يف متلك نالخة : إنكان أن تصدر ماولة عمر ع  سبب لرر

غخصنة ن  الوحي كما كان ميلكها حبابة لررون للايب حلى اهللا علنه 
يبدو أنه ن  املالتبال  أال يكون رئنس اجلماعة يف وضع أقل ن  .. ،وسلم

 . ))بعض الصبابة مم  هم أحال  حاالً 
(مث يطع  نباغرة بقوله

104F

1( : 
وإنا بعض ، إنا سوء تصرف لدى اخللنفة، بند أناا نلمح ن  أول وهلة((

يعد املمثل احلقنقي ... فاخللنفة الذي كان روح املشروع... الاوايا املالترتة
فقد كانت لديه مجاعة  –يقصد عثمان رضي اهللا عاه  -، لألرستقراطنة املكنة

تربطهم ، أحهار اخللنفة... وتعمل غالبًا بامسها، راطنةنتبالفة نع هذه األرستق
 . ))خلإ... وقد مجعت بناهم نصاحل نشرتكة، فنما بناهم الاالاء

ويتعمد غولد زيهر اتا  الصبابة والقراء ن  بعدهم بالتالاهل يف  -2
(قولهيف اإلسااد الصبنح بتوثنق نقل القراءات القرلننة 

105F

فإن االستااد على ((: )2
 . ))نادا  ذلك راجعاً إىل جمرد اعتماد غفوي، ق با لنس أنراً عالرياً حجج نوثو 
واعتمادهم ، يقرر أن جمرد إسااد القراءة إىل بعض ثقات نعرتف بم فهو
نلفًال ع  عمد ضابط ، ون  مث االنتشار، ميابها الثقة والقبول، إياها غفهناً 

                                                                 
-185عبد الصبور غاهني، ص . تاريخ القرلن، د: بارتصار، نقًال ع  60-56املرجع الالابق، ص  )1(

187. 
 .56ص : نذاهب التفالري اإلسالني )2(
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())األقو  هو األحل األعظم والرك (( اإلسااد املتواتر الدائم الذي
106F

لرياه هو جمرد  )1
 . اعتماد غفوي ولنس ناهجاً أساسناً دقنقاً مكماً 

ال تتفق ، رك  القراءات القرلننة األول، وهذه الرؤية االستشراقنة للالاد
والضوابط العلمنة هلا حالب نا يدعنه املالتشرقون ن  التزا  املاهج العلمي 

 . احملايد
ن  غنخ ، نقًال ناضبطاً ، ات القرلننةفاملاهج العلمي يف توثنق نقل القراء

، يتطلب املعرفة واإلحاطة برتاجم الشنوخ ورجال الالاد عموناً ، إىل تلمنذ
حالب أحول علم الرواية ، وأحواهلم علمًا وسلوكًا نؤيدًا بالوقائع املاقولة عاهم

لتوثنق نا يرد ، ووجوب االعتماد الكلي علنها يف الدراسة، ونقتضنات التوثنق
 . ول حلى اهللا علنه وسلم ع  الوحيع  الرس

والقراء ناهم باألوىل  -فرت هذه األحول لدى علماء املاللمني اولقد تو 
فالتزنوها وضبطوا مبقتضاها القراءات القرلننة وسائر نا حتمله األسانند ن   –

 . نصوص
(اهللا دراز ممد عبد. يقول د

107F

به حبابة رسول اهللا  وكل نا ُعين((: )2
إلثبات حبة الاص القرلين هو املطابقة احلرفنة لكل جزء وسلم حلى اهللا علنه 

وتلي ، حلى اهللا علنه وسلم طبقًا ملا نزل ودّون يف البداية بإنالء الرسول، ناه
وهذه املوضوعنة املطلقة هي . ومحل تصديقه الاهائي قبل وفاته، فنما بعد أنانه

  .))الباقنة واخلالدة على ندى الدهر تشهد هلم ال علنهم

                                                                 
 .10الاشر الب  اجلزري، ص  )1(
 .49ندرل إىل القرلن الكرمي ، ص  )2(
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، بند أن هذه األحول املوضوعنة املطلقة مل يلتفت إلنها كل ن  بالغري
ن  غبهات  –وكل املالتشرقني  – مافنما يالوقا�، أو غولد زيهر ن  األساس

أو يلمز با يف تالاؤله حول ، تتجلى فنها امللالطات اليت يقنم علنها كٌل غبهته
والاالخ والاشر يف ، كتابةالو  بالتالوة، أنانة الصبابة يف نقل القرلن الكرمي

ولتجلنة هذه امللالطات نواضع أرر تؤكد احنراف ناهج املالتشرقني ع  ، اآلفاق
 . يف رجال القرلن الكرمي وقراءاته األحل الصبنح إىل نا يقصدونه ويرونه قدحاً 
والقراء ياتهجون أسلوب التلقني  ،فم  عهد الصبابة رضوان اهللا علنهم

وتفاننا يف ، تعبدا به، وتتواىل علنه طبقاتم، واإلمساع للقرلن الكرمي باملشافهة
نابعاً ، التزانًا دقنقاً ، و�مؤ حبه وردنته واحملافظة علنه وااللتزا  بآدابه يف سائر غ

 . ن  االعتقاد بقدسنة كال  اهللا تعاىل
(عبد الفتاح غليب. يقول د

108F

واملطلع على كتب القراءات يف تاللالل ((: )1
والتدقنق البالغ غايته يف غىت ، نثال أعلى ن  إحكا  الضبط الاقل ويف طرقه جيد

ويكفي أن تقرأ ، وطرق أدائه، ولياته، الاواحي املتصلة بالقرلن الكرمي وكلماته
األسانند املختلفة يف سرد نشاهري ن  قرأ بالعشرة وأقرأ با يف األنصار لتعلم 

ع  الاقل بالالاد  أن يعتوره حتريف أو يبعده، حرص املاللمني على كتاب اهللا
 . ))الصبنح

األساس يف حبة الالاد وهو اتصال الرواية ن  العدول الضابطني إىل 
نا يالمنه غولد زيهر  -أو حينل كلنة  –رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم مياع 

                                                                 
 .بارتصار 47رسم املصبف العثماين، وأوها  املالتشرقني يف قراءات القرلن الكرمي، ص  )1(
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أو يالمح بتلنري أساسي يف حناغة الاص ، تقبل به القراءة )جمرد اعتماد غفوي(
 . ن  حرية القراءة باملعىن بااء على هذا االعتماد وغريهفنما يزعمه أيضاً ، القرلين

هذا فضًال ع  ضرورة اغتهار الرواية بالقراءة لدرجة استفاضتها وتواترها 
وقت التلقي ع  ، ومب  يلتزنها، بني القراء الضابطني ونقلهم هلا لثقتهم با

، عدهمرسول حلى اهللا علنه وسلم فم  بعده ن  الصبابة مث التابعني فم  بال
على سا  أن القراءة ساة نتبعة يلز  قبوهلا واملصري ، وهكذا يتابع اآلرر األول

 . إلنها ضرورة
(ممد أبو غهبة. يقول د

109F

1( : 
إن العمدة يف القرلن وحفظه هو التلقي والالماع ن  الايب حلى اهللا ((

وهكذا حىت وحل إلناا ، أو مسع مم  مسع ناه، أو مم  مسع ناه، علنه وسلم
 . ))كما أنزل  غضاً 

رسم (الطعن في ركن القراءات القرآنية الثاني  -2
 )المصحف

ون   -رضي اهللا عاه  -الوضع الذي أثبته عثمان : يراد برسم املصبف
مث ، نعه ن  الصبابة ن  كلمات القرلن وحروفه يف املصاحف اليت نالخها

 . أرسل ناها إىل األنصار
لكلمة حبروف هجائها بتقدير تصوير ا(( اخلط واألثر وهو: للة ,فالرسم

املصاحف العثماننة اليت أمجع : واملراد باملصبف. ))االبتداء با والوقوف علنها
هذا الرسم الذي أمجعت علنه األنة وتلقته بالقبول برتتنب ... ،علنها الصبابة

                                                                 
 .386، ص املدرل لدراسة القرلن الكرمي )1(
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وأحبح نصبف ، لنس لاا إىل إنكاره ن  سبنل، بل حروفه، بل كلماته، لياته
( دلنلعثمان اإلنا  وال

110F

1( . 
ولقد حتملت مجنع املصاحف العثماننة وجوه القراءات القرلننة الصبنبة  

حلى اهللا علنه  -بعد أن حتملها الرجال نشافهة ن  يف رسول اهللا ، كلها كتابة
،  إىل األنصار اليت انتشروا فنها يعلمون القرلن الكرمي، وحدره نباغرة -وسلم

 . غاف كاف، كلها حواب  ن  وجوه –وال غريه  –كل مبا تلقى عاه 
(وحالبما مسي يرتبط هذا اخلط بالتدوي  الثالث

111F

الذي ، للقرلن الكرمي )2
وقا  علنه ، أنر به اخللنفة الثالث عثمان ب  عفان أنري املؤناني رضي اهللا عاه

(وبه نعه مجهور الصبابة مث أمجعوا علنه
112F

وقفا على القرلن ، فالتزنته األنة )3
إنه رسم بطريقة راحة ترفع (( حنث، لماته وحدهورمسا حلروفه وك، الكرمي

())وأحدث بني الااس غلباً ، اخلالف الذي وقع فنه القراء
113F

4( . 
بد ن  اعتبار  ونع انتشار القرلن الكرمي يف األعصار واألنصار كان ال

فر له وبه غروط التااقل ن  اوتتو ، هذا الرسم ضابطًا كتابنًا ثابتًا حلروفه وكلماته
ويوحف أيضًا ببعض رصائص ، بالتعلنم والاشر بني الااس ،جنل إىل جنل

القرلن الكرمي بالتبعنة بعد أن أمجع علنه كبار الصبابة وارتضته األنة اإلسالننة 
الذي  ، وهم األعرف بكتاب اهللا، وورثته تركة ع  أكابر الصبابة(( كلها

                                                                 
 .بارتصار 10 -9عبد الفتاح غليب، ص. رسم املصبف، د )1(
 .63-62عبد املهنم  طبان، ص . األحرف الالبعة للقرلن، أليب عمرو الداين، حتقنق د: انظر )2(
وساعده على ذلك زهاء اثين عشر ألفاً ن  الصبابة رضي اهللا عاهم والتابعني : " يقول نكي ب  أيب طالب )3(

 .32عبد الفتاح غليب، ص . ، اإلبانة، حتقنق د"ذلك مجاعة املاللمني  واتبعه على
 .387وف غليب، ص ؤ ر . جواهر العرفان، د )4(
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نعًا حىت وأمجع علنه املاللمون مج، والايب حلى اهللا علنه وسلم، غاهدوا الوحي
())حار الرسم العثماين راحنة ن  رصائص القرلن الكرمي

114F

1( . 
وهذا الرك  إذا نا حملاا فنه استمداده ن  كتابة الوحي بني يدي الايب 

(حلى اهللا علنه وسلم بإنالئه
115F

هم  –وهم بعض الصبابة–وأن الكتبة أوًال ، )2
تبناا ،  حلى اهللا علنه وسلمبعد الايب، ثانناً وثالثاً ، الذي  قانوا بذه الكتابة أيضاً 

 . ندى أمهنة هذا الرك  وضرورته ملا غرط له ن  ضبط وحتقنق لاص وحي نقدس
ويف الواقع التارخيي جند أن قراءات القرلن الكرمي تتفق وضابط الرسم يف 

ويتبمل مجنع وجوهها الصبنبة  –كما أثبته فنها الصبابة–مجنع املصاحف 
لناضبط ، حنث ال نقط وال غكل، القراءات بل يتالع لنشمل كل، بال تعارض
،  وتلقناا بالتعلنم، غفاهة باإلسااد، وفق روايته املاقولة –كما يتالع   –املكتوب 

فتبقق للقراءات القرلننة كل ، كما كان بني يدي الايب حلى اهللا علنه وسلم
 . أحول الضبط وحور التوثنق
 –عتماد يف نقل القرلن كان اال((: )116F3(-رمحه اهللا  –يقول الشنخ الزرقاين 

إىل ، وإنانا ع  إنا  ،ثقة ع  ثقة، على التلقي ن  حدور الرجال –وال يزال 
لذلك ارتار عثمان حفاظًا يثق بم وأنفذهم إىل ، الايب حلى اهللا علنه وسلم

واعترب هذه املصاحف أحوًال ثواين نباللة يف األنر وتوثنقا ، األقطار اإلسالننة
 . ))ملاللمنيللقرلن وجلمع كلمة ا

                                                                 
 .بارتصار 393املرجع الالابق، ص  )1(
، دار املعرفة، 238،ص 1الربهان يف علو  القرلن للزركشي، حتقنق ممد أبو الفضل إبراهنم،  : انظر )2(

1972 . 
 .337ن، صنااهل العرفا )3(
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(ور غاهنيبعبد الص. وع  أسس ضابط الرسم الكتايب هذا يقول د
117F

1( :
 : إن الذي  استخدنوه يف كتابة القرلن قد أقانوه على أساسني((

نا –أ�م كانوا حيالون مبالءنة هذا اخلط كوسنلة حلفظ الاص : األول
 . وناع تلنريه أو حتريفه – يوكما رو  -ُعّلموه

والدلنل على . ا بني الرنز والصوت بقدر اإلنكاننو ءأ�م وا: والثاين
دون أن يتلري غيء ن  ، هو أن الاص قد وحل إلناا سلنما، ثبوتما بدهي

(وأن وراء تصرف أحبابه دواعنهم وفقههم لروح عملهم... ،رمسه
118F

ونع ... ،)2
مما حح ن  ، مياع نا ال يدرل يف نطاقه، ذلك فالرسم لنس إال نقناسا وقائنا

، فالرسم ال ياشئ القراءة، فهو يعد املصفاة األوىل اليت متر با احلروف ،الروايات
 . ))ولكاه حيكم علنها

                                                                 
 .بارتصار 210-209تاريخ القرلن، ص  )1(
كما أن رسم املصبف توقنفي سواء كان ذلك : " اب  الشنخ ممد األنني الشاقنطي عبد اهللا. يقول د )2(

بوحي، أ  بتوفنق ن  اهللا تعاىل لابنه وحبابته، فإنه رسم مل يأت اعتباطاً، وإمنا هو الوحي الذي نّزل اهللا 
ممد ممد سامل . الفتح الرباين يف عالقة القراءات بالرسم العثماين، د": ( ه لبعض رلقه على نبنه أو يلهم

 ).10منال ، ص 
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  مزاعم المستشرقين حول الرسم
يزعم غولد زيهر أن الالبب يف ظهور القالم األكرب ن  القراءات هو راحنة 

فالرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ بأغكال خمتلفة تبعاً ، اخلط العريب
كما أن عد  وجود احلركات الابوية وفقدان ،  لاقط فوق احلروف أو حتتهال

الشكل يف اخلط العريب ميك  أن جيعل للكلمة حاالت خمتلفة ن  ناحنة 
كل ذلك كان الالبب .. نوقعها ن  اإلعراب مما يؤدي إىل ارتالف داللتها

حركة ارتالف القراءات وتعددها كما زعم كثري ن   األول لظهور
 . رقنياملالتش
(يقول غولد زيهر -1

119F

وترجع نشأة قالم كبري ن  هذه االرتالفات ((: )1
وعدد تلك ، تبعًا الرتالف الاقاط املوضوعة، إىل رصوحنة اخلط العريب

كانا ، وارتالف احلركات، وإذًا فارتالف حتلنة هنكل الرسم بالاقط. الاقاط
يك  ناقوطاً يف نص مل  هما السبب األول في نشأة حركة اختالف القراءات

 ولبنان هاتني احلقنقتني قد تكفي. أو مل تتبر الدقة يف نقطه أو حتريكه، أحالً 
 . ))بعض أنثلة فبالب

مث يأيت لرثر جفري نتابعًا غولد زيهر يف ادعائه أن ارتالف  -2
القراءات راجع إىل سببني رئنالني نتجا ع  التزا  رسم القرلن باخلط العريب 

جترد رط املصاحف العثماننة : األوىل: ه ن  جهتنيفتأثرت القراءات بطبنعت
 . عد  ضبط هذا الاص بالشكل: والثاننة. األوىل ن  الاقط

                                                                 
 .9 -8نذاهب التفالري اإلسالني، ص  )1(
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الب   ))املصاحف((يقول لرثر جفري يف املقدنة اليت كتبها لتبقنقه كتاب 
 : أيب داود
يعين نصاحف عثمان اليت بعث با إىل  –وكانت هذه املصاحف كلها ((
فكان على القارئ نفاله أن ياقط ، الاقط والشكل رالنة ن  –األنصار 

كان  )يعلمه( ونثال ذلك. ويشكل هذا الاص على نقتضى نعاين اآليات
إخل على حالب  )بعلمه( أو )تعلمه( أو )نعلمه( واآلرر )يعلمه( يقرؤها الواحد
())تأويله لآلية

120F

1( . 
وكذا ، اليت يالتشهدون علنها بالشاذ ن  القراءات –وبتلك الدعوى 

(مبتواترها أيضًا دون تفصنل بني أنواعها
121F

يقطعون حلة القراءات القرلننة  – )2
ويف كنفنة ، ونا اعتمدت علنه يف أحوهلا ن  األحرف الالبعة املتعددة، بالوحي

ن  نصدرها اإلهلي يف الوحي إىل محلتها ، تلقنا ونشافهة، نقلها بالالاد املتواتر
 . ا ضبط وتوثنقونقلتها الرجال األكفاء الضابطني هلا أمي

ون  جهة أررى يهدنون رك  القراءات األول وهو الاقل بالالاد ع  
على سبعة (إلنه با كلها  ىأئمة القراءة إىل رسول اهللا حلى اهللا علنه وسلم املوح

وا كما ؤ فاقر ((: واملابه علنه بقوله حلى اهللا علنه وسلم )كلها غاف كاف،  أحرف
 . ))علمتم 

                                                                 
 .102االرتالف بني القراءات، أمحد البنلي، ص : انظر )1(
نع القراءات دون نظر إىل ولذلك فإنه يالوي بني مج: " عبد الرمح  املطرودي ع  غولد زيهر. يقول د )2(

القراءات القرلننة، ( ،"أسانندها، بل رمبا انتصر لقراءة نوضوعة أوغاذة على قراءة نتواترة للقراء املشهوري  
 ).114ص
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ويبعث ، ه وسلم مل يزل يشافه الصبابة بالقرلنفالرسول حلى اهللا علن
حالب نا نع  ، يقّدنهم الايب حلى اهللا علنه وسلم، عديدون ناهم املعلمني وهم

فكانت قراءاتم نتعددة يف حناته حلى اهللا ، كل ناهم ن  القرلن على غريهم
قبل أن تاالخ املصاحف ، وأقرهم علنها وحوب هذا التعدد هلم، علنه وسلم
نع ، وتاضبط على رمسها اخلاص وجوه القراءات القرلننة فنما بعد العثماننة

شئ اْ ال تُـ  -فضًال ع  أحدها  -وكل الضوابط الثالثة ، ضابطنها اآلررَي 
 . وإمنا حتكم علنها، ، القراءة

ويف رد هذه الفرية االستشراقنة اليت تدحضها حقائق الواقع التارخيي نع 
نا ارتآه املالتشرقون نرجعًا لاشأة قالم كبري  الشواهد الاصنة نشري أوًال إىل أن
وهو طبنعة اخلط العريب وقت تدوي  ، ن  ارتالفات القراءات القرلننة

كان هو ذاته سببًا نالاعدًا يف استنعاب تدوي  ،  كما يتومهون،  املصبف
على وجه ننالور جانع هلا برواياتا ، القراءات الصبنبة يف املصبف اإلنا 

 . على تاوعها يف كنفنة التدوي  هذا، لهااملتعددة املالادة ك
 زلةـمباتعد ، ون  جهة أررى فإن الللة العربنة خبصائصها الفريدة نطقاً ورمساً 

لتلقي الوحي ونقله مفوظًا بوسائلها الضابطة  –وحده  –الوعاء الواسع الصاحل 
 وكلها حق، وخباحة حني تتعدد رواياته وقراءاته، أكثر ن  غريها، الواعنة له

، كل ناها ممنز خبصائصه الفريدة أيضاً ،  حواب يعرب عاه لالان عريب ورط عريب
 . فل  ياشأ ع  أحدمها ارتالف أو تاوع غري نقصود للوحي
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ن  جمرد نالبالات فانة (إن ارتالف وجوه القراءات القرلننة مل ياشأ 
(كما يقول غولد زيهر يف نذاهبه  )ترجع إىل الرسم

122F

ألن الرسم الحق ، )1
 . ات ولنس سابقاً علنها حىت ياشئها أو يؤثر يف نشأتاللقراء

(عبد الفتاح غليب. ونتالاءل تارخينًا نع د
123F

: رمحه اهللا إذ يقول مث جينب )2
أمل ترو الروايات وتتداول قبل تدوي  املصاحف؟ مث أمل ترهم كنف كانوا ((

فلم ! لىيتبرون ويثبتون؟ أومل يك  القرلن مفوظاً يف الصدور قبل مجع القرلن؟ ب
فهو يرجع ، يك  ارتالف القراءات بني قراء األنصار راجعًا إىل رسم املصبف

إىل أن اجلهات اليت وجهت إلنها املصاحف كان با ن  الصبابة ن  محل عاه 
فاحتملت نا ، وكانت املصاحف رالنة ن  الاقط والشكل، أهل تلك اجلهة

إذ كان االعتماد على ، موثبتت تالوته ع  الايب حلى اهللا علنه وسل، حح نقله
 . ))احلفظ ال على جمرد اخلط

وهلذا أرسل اخللنفة عثمان رضي اهللا عاه نع املصاحف املاتالخة رجاالً 
 . يقرئون الااس وفقها إىل كل نصر

(عبد الرمح  املطرودي. ويبني د
124F

دور الضبط لوجوه القراءات بالرسم  )3
 : فنقول

ولنس غرطًا ضابطًا مبعىن أن  ،إن رسم املصاحف العثماننة غرط قناسي((
وأي قراءة ختالفه تعترب ، رسم املصاحف العثماننة بين على القراءات القرلننة املتواترة

فاملعتمد علنه يف قراءة رسم . ولنالت كل قراءة نوافقة له قراءة قرلننة، غري نتواترة
 . ))املصاحف هو الاقل املتواتر ع  الايب حلى اهللا علنه وسلم

                                                                 
 .11ص  )1(
 .23رسم املصبف العثماين وأوها  املالتشرقني يف قراءات القرلن الكرمي، دوافعها ودفعها، ص  )2(
 .بارتصار 109ص  القراءات القرلننة، )3(
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يف أن الرسم باعث على نشأة  نا ساقه لرثر جفري أيضاً غبهةً  ويف تفاند
واقرتاحه على القارئ أن ياقط  )يعلمه( قالم كبري ن  القراءات ن  كلمة
واآلرر  )يعلمه( لنقرأها الواحد )نعاين اآليات(ويشكل هذا الاص على نقتضى 

(خل على حالب تأويله لآليةإ )بعلمه( أو )تعلمه( أو )نعلمه(
125F

 : لأقو ... )1
(قد فادها للويًا بعض الباحثني

126F

فاستعرض أحوال ورود هذا اهلنكل  )2
ونا تقتضنه كل حال ناها ن  أسلوب نرتبط ، الكتايب احملتملة يف الللة العربنة

مث قد  حصرا لورود هذا اهلنكل الكتايب يف تالعة نواضع ، أيضًا بالناق اجلملة
وجاء يف أربعة ناها نصدراً ، ن  القرلن الكرمي جاء يف مخالة ناها فعًال نضارعاً 

 : وذكر نصوحها مث قال، جمروراً بالباء نضافاً إىل ضمري املفرد اللائب
ًا بأسالنب الللة العربنة وقواعد تركنبها ألدرك أن مّ ولو كان جفري نلِ ((

أن يكون فعالً : إحدامها، اهلنكل الكتايب الذي نثل به ال خيلو أنره ن  حالتني
واحلالة األررى أن يكون نصدراً جمروراً . لاون أو الناء أو التاءنضارعًا نبدوءا با

مث ... وأول الفعل املضارع حيكمه الالناق، بالباء نضافاً إىل ضمري املفرد اللائب
لريى القارئ بالربهان االستقرائي فالاد نا ذهب إلنه لرثر ... أورد اهلنكل املرسو 

يف نقط الاص القرلين  ان حراك،  جفري ن  أن القارئ يف املصاحف العثماننة
ون  هاا يدرك القارئ أن جفري باستدالله على ... وغكله حالب تأويله لآلية

، وسار يف الظلماء، دعواه بذا اهلنكل الكتايب الذي ذكره ربط ربط العشواء
ونصدره الرور بالباء يف القرلن  )علم(ولو قد كان جفري رجع إىل نضارع 

 . ))ومل يك  يف عامل الفكر والببث ن  املتخبطني، هالكرمي ألدرك فالاد برهان
                                                                 

 .20عبد الفتاح غليب، ص . رسم املصبف وأوها  املالتشرفني يف قراءات القرلن الكرمي، د: انظر )1(
 .105-102االرتالف بني القراءات، ص : هو األستاذ أمحد البنلي، انظر كتابه )2(
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على نا احتوته يف املثال ن  قراءات نتواترة  يةَ رْ نا هذه الفِ وساقتصر يف ردِّ 
مما يتعلق بارتالف ، فماها برتتنب استشهاده باآليات، مما ساقه غولد زيهر

 : وضع الاقط
(يقول اب  اجلزري -1

127F

األعراف ن  سورة  57رمحه اهللا يف اآلية  )1
[µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ Z . 

فقرأ عاحم بالباء املوحدة ، هاا والفرقان والامل )نشرا(وارتلفوا يف ((
وقرأ اب  عانر بالاون وضمها . وضمها وإسكان الشني يف املواضع الثالثة

. وقرأ محزة والكالائي ورلف بالاون وفتبها وإسكان الشني. وإسكان الشني
 ها. ))م الشنيوقرأ الباقون بالاون وضمها وض

ففي هذه الكلمة ن  اآلية قراءات أربع كلها نتواترة نقطوع بصبة ثبوتا 
. ألحبابا القراء على ترتنبهم املذكور. وُنُشراً ، وَنْشراً ، وُنْشراً ، ُبْشراً : وهي

())فتبني لك أن نبىن ذلك هو تواتر الرواية ال هنئة الرسم((
128F

2( . 
 t]  94ورة الاالاء اآلية نا اغتبه به ن  س: املوضع الثاين-2

u v w x y z { | } ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¹̧ º » ¼ ½ ¾ ¿ Z  ، 

 6 5 4 3 2 1 0 /]  6ون  سورة احلجرات لية 
Z اآلية . 

                                                                 
 .270-269، ص 2الاشر،   )1(
تفالري اإلسالني للولد زيهر، ن  ترمجته، هانش عبد احللنم الاجار على كتاب نذاهب ال. تعلنقات د )2(

 .9ص
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وهاا يوهم غولد زيهر عاد سوقه هذا املوضع أن يف اآليات غبهة نا 
 : فنقول

وردت حالة كثرية اإلفادة إذ تاطبق  ن  سورة الاالاء 94ويف اآلية ((
لنفاً على   –ارتالف الداللة تبعاً لوضع الاقط فوق احلروف  –الظاهرة املذكورة 

قرأ مجاعة ن   )فتبناوا(: فبدًال ن ؛ ...كل حرف تقريبًا ن  أحرف كلمة فنها
وعلى كل حال ال تالبب هذه : مث ياهي كالنه بقوله... )فتثبتوا(: ثقات القراء

فات ونا غابها فرقًا ن  وجهة املعىن العا  وال ن  جهة االستعمال االرتال
(الفقهي

129F

1( . 
وإذا كان األنر كذلك فلم التشويش على القراءة يف ضابطها أو يف 

إىل رسول اهللا حلى ، إىل أئمتها، داللتها؟ وخباحة نع العلم بأن القراءة نتواترة
 . اهللا علنه وسلم

(يقول اإلنا  اب  اجلزري
130F

وارتلفوا يف ((: محه اهللا ع  هذا املوضعر  )2
املوضعني هاا ويف احلجرات فقرأ محزة والكالائي ورلف يف الثالثة  )فتبناوا(
 . انتهى. ))وقرأ الباقون يف الثالثة ن  التبني ، ن  التثبت )فتثبتوا(

فلنالت إحدامها أحالً .. فكلتا القراءتني نتواترتان يف املواضع الثالثة
(اها كما تومهه غولدزيهرواألررى بدلت ن

131F

3( . 
ومما يتعلق بوضع احلركات على احلروف يعرب غولد زيهر ع  نا يشتبه به 
ن  وضع احلركات على احلروف ونا ياشأ عاه ن  تلنريات أبعد ندى ن  حنث 

                                                                 
 .10-9نذاهب التفالري اإلسالني، ص )1(
 .251، ص 2الاشر،   )2(
 .97االرتالفات بني القراءات، أمحد البنلي، ص : انظر )3(
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، ن  سورة احلجر 8ويالتشهد علنه بالقراءات املتواترة وبلريها كاآلية ، املعىن
(وغريمها فنقول، واألررية ن  سورة الرعد

132F

1( : 

 a b c ` _ ^ []: ن  سورة احلجر 8لية  ((

d eZ ]فتبعًا الرتالف القراء يف قراءة اللفظ الدال على نزول  ]٨: احلجر
كل هذه القراءات ممثلة يف األقالنم (...أو، تـَْازلُ : أو، املالئكة هل هو نـُاَـّزل

أو املالئكة ، املالئكة زلحن  ناْ : كلمة مبا يااسبهاتفند املعىن كل  ، )املختلفة
بند أن هذا االرتالف يف احلركات قد يدعو إىل تلنريات أبعد ندى ن  ، زلتاْ 

())حنث املعىن
133F

2( . 
 . مث يالتشهد على تومهه هذا بالقراءة الشاذة لآلية األررية ن  سورة الرعد
 ون  هذا الباب أيضًا يقد  غولد زيهر حورة ن  ارتالف احلركات مما

ن  سورة املائدة  6ر ن  االرتالف الفقهي وهي اآلية يرتتب علنه حو 

[! " # $ % & ' ( ) 
* + , - . / 0 

1Z  ]باعتباره نعطوفاً  )وأرجلكم(وهي لية الوضوء يف لفظ ، ]٦: املائدة
والقراءتان بالفتح وبالكالر . أو مبالبه، وهو إنا املأنور بلالله، على نا قبله

(نتواترتان
134F

3( . 

                                                                 
 .14-13نذاهب التفالري اإلسالني، ص  )1(
 .14-13املرجع الالابق، ص  )2(
 .254ص  ،2الاشر، الب  اجلزري،  : انظر )3(
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(ح القاضييقول الشنخ عبد الفتا 
135F

ع  استشهاد غولد زيهر مبوضع سورة  )1
 : احلجر بعد أن ذكر قراءاتا املتواترة الثالث

وأنا القراءتان األرريان اللتان ذكرمها غولد زيهر فلنالتا ن  القراءات ((
وال ن  القراءات الشاذة وال يعرف أن أحداً قرأ بإحدى ، وال الصبنبة، املتواترة

وهذا ن  األدلة الصادقة والرباهني ..   حاعه واررتاعهفهما ن، هاتني القراءتني
القوية على أن إمهال الشكل واحلركات يف املصبف ال درل له يف القراءات 

ال الكتابة ، فمرجع القراءات إمنا هو األثر والاقل، نطلقًا اتفاقًا أو ارتالفاً 
 . ))والرسم

                                                                 
 .بارتصار 110-107القراءات يف نظر املالتشرقني وامللبدي ، ص  )1(
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  الطعن في الركن الثالث -3
، ان القراءات القرلننة وهو نوافقة الللة العربنةوأنا الرك  الثالث ن  أرك

فال ختر  إحدى ، ألن القرلن بلالان عريب نبني، فضرورته بدهنة، ولو بوجه نا
والشائعة على ، قراءاته ع  وجه نا ن  وجوه كال  العرب الالائلة يف للتهم

، نهإنا جممعًا علنه أو خمتلفًا ف، وهي كلها تدور بني الفصنح واألفصح، ألالاتهم
(لقول اب  اجلزري

136F

نريد به وجهاً ، ولو بوجه: وقولاا يف الضابط((: رمحه اهللا – )1
ارتالفاً ، جممعًا علنه أ  خمتلفاً فنه، ن  وجوه الابو سواء كان أفصح أ  فصنباً 

 . ))إذا كانت القراءة مما غاع وذاع وتلقاه األئمة باإلسااد الصبنح، ال يضر نثله
مث التلقي ، ذا يتفق ولالان الوحي اإلهلي أوالً واغرتاط الضابط الللوي ه

ون  مث التعلنم والاشر به يف إطاره الواسع الذي يضم أول نا يضم الرسول ، به
ونعظمهم ، وحبابته رضي اهللا عاهم –أفصح العرب  –حلى اهللا علنه وسلم 
ومل يك  ذلك ((، أنر أويل لديهم، فالتزا  الالالنة الللوية، ن  العرب اخللص

())ون  التابعني، ناس نوضع نقاش بني املتقدنني ن  أحباب رسول اهللاملق
137F

2( . 
فإ�ا ، واتالاع ديارها، ونع تعدد وجوه الللة العربنة بتعدد القبائل الكربى

 –الموع ، تاضبط وفق أحوهلا وقواعدها املالتابطة ن  كال  العرب الفصنح
 . يف دواوياهم –غفاهة أو كتابة مما حيتج به 

وناه ، ل نا يتأيد به الوجه الللوي هو ورود لفظ الوحي نوافقًا لهوإن أو 
فقد وردت كلها نوافقة لقواعد الللة العربنة ن  وجه أو وجوه ، القراءات القرلننة

                                                                 
 .10، ص 1الاشر،   )1(
 .203عبد الصبور غاهني، ص . تاريخ القرلن، د )2(
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اهللا ب  الشنخ ممد  عبد. يقول د. فالقرلن الكرمي هو الالاد األقوى لللة، نا
(األنني الشاقنطي

138F

، األسالنب حاكم على الللةفالذي يوجد يف القرلن ن  ((: )1
ونع التتبع التا  ال توجد نالألة واحدة يف كتاب اهللا تعاىل إال وهلا وجه يف الللة 

 . ))العربنة فصنح نالتفنض
وبذا التوافق القائم بني القرلن الكرمي بقراءاته القرلننة وللته العربنة تالقط 

أة كَ تُ ، شاذة راحةوال، اليت تصورت يف القراءات عانة، األوها  االستشراقنة
فهذا ، كل ناهما ن  الدي   ةزلـونا، فتجاهلت عالقة الللة بالقرلن، ملطاعاها

(غولد زيهر
139F

مث ، يلمز املطالبة بوجوب نطابقة القراءات لقواعد الللة العربنة )2
ال تعد الظواهر غري ، وس نالتقلة التفكريؤ فقد كانت توجد دائمًا ر ((: يقول

وإن غض الاظر عاها قراء ، ظاهر تقديس ال متساملالتقنمة يف نص القرلن ن
مث يتهم القرلن الكرمي وجهود العلماء . ))أو تالاموا فنها، نعرتف بم، ثقات

(حوله بقوله
140F

وكان بلنضًا إىل علماء الدي  ذلك التدرل الذي تبعثه ((: )3
على الرغم ن  ، اخلالفات املدرسنة ن  قبل علماء العربنة على وجه اخلصوص

نعم يف .. دة كانوا يبذلون جهودًا كبرية يف تالوية نشاكل القرلن الللويةأ�م عا
أزناة أقد  ن  ذلك حصل االعرتاف أيضاً بقراءات اقتضتها ضرورة املطابقة بني 

ن  ذلك نثالً ، وتراكنب مجلنة ختالفها، وبني حنغ لفظنة، قواعد الابو الدقنقة

 i j k l] : ن  سورة احلجرات 9نا جاء يف اآلية 

                                                                 
 .9ممد ممد سامل منال ، ص . الفتح الرباين يف عالقة القراءات بالرسم العثماين، د: يف تقدميه كتاب )1(
 .64، 62ري اإلسالني، ص نذاهب التفال: انظر )2(
 .بارتصار 66- 65الالابق، ص  )3(
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m Z  على نثىن املؤنث  )اقتتلوا(حنث يعود الضمري مجع املذكر
ويف أزناة نتأررة ع  ذلك اغتد الاكري على استعمال التصبنح .. )طائفتان(

 . ))الابوي
ن   9ويف هذا املطع  الللوي يالوق غولد زيهر غاهدًا علنه ن  اآلية 

ضمري مجع املذكر  ألن )قواعد الابو الدقنقة(سورة احلجرات لنقرر أ�ا ختالف 
فالبد ن  أن تصبح هذه  )طائفتان(عاد على نثىن املؤنث يف  )اقتتلوا(يف 

وقد بني ، باررتاع قراءة نا نطابقة للقواعد الابوية –يف نظره  –املخالفة 
(الشنخ عبد الفتاح القاضي

141F

نا جيهله غولد زيهر  -وغريه –رمحه اهللا - )1
فقد جرت اآلية الكرمية ، وعالقتها بالقرلن، واملالتشرقون ن  قواعد الللة العربنة

وبدهي ، نثىن طائفة )طائفتان(ذلك أن ، وأبلغ الرتاكنب، على أفصح األسالنب
، يف نعىن القو  والااس )طائفتان(فبنائذ يكون ، ي كثري   اً أن الطائفة جتمع أفراد
أيضاً  مث قد راعى اللفظ.. )طائفتان(باعتبار نعىن  )اقتتلوا(فأتى بواو اجلمع يف 

فأنت ترى أن اآلية الكرمية قد أوفت على .. )فأحلبوا بناهما(يف قوله تعاىل 
 . ومسو امللزى، وجالل املعىن، اللاية يف روعة األسلوب ورحانة الرتكنب

فالكال  العريب ويف (( وأنا ع  عالقة قواعد الللة العربنة بالقرلن الكرمي
فهو ، وعاه أرذت، ه نشأتنا، نقدنته القرلن والالاة نصدر هذه القواعد

())وال يعرتض بالفرع على األحل، األحل وهي الفرع
142F

2( . 

                                                                 
 .بارتصار 200-199القراءات يف نظر املالتشرقني وامللبدي ، ص  انظر )1(
 .199الالابق، ص  )2(
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فهو قد نقل ع  علماء ، وهذه العالقة األحلنة نعلونة للولد زيهر
فالقرلن يقد  املقناس (( ال القراءة بالعربنة، املاللمني أن العربنة تصبح بالقراءة
())ال العكس، املصبح لالستعمال العريب الصبنح

143F

وإذا كان : أقول. ه. ا )1
ون  أي  تأيت تلك اليت ، وكنف، فأي  هي نشاكل القرلن الللوية؟، األنر كذلك

 . !خيتلقها املالتشرقون طعااً على نصه الكرمي ووحي اهللا فنه؟
على ألالاة التالني با إىل  ، وباظرة راحدة يف واقع القراءات القرلننة

تتوارد الوجوه املتعددة نتفقة ، ملتاوعةكنفنات أداء الكلمات واحلروف القرلننة ا
مما يقطع بانعدا  ، حىت يف استعماالتاا املعاحرة األررى، متانًا نع الللة العربنة

كما أراد اهللا ،  فضًال ع  التنالري والالعة، إىل يوناا هذا، املشاكل الللوية املزعونة
 . سببانه بكالنه املعصو 

مجنعًا ويف نقدنتهم حدور  ون  جهة أررى يتهم غولد زيهر املاللمني
(الصبابة وكتاب املصبف باللفلة والالكوت على اخلطأ بقوله

144F

إن الاص ((: )2
ويف املواضع اليت تبدو فنها نفارقات .. املتلقى بالقبول يعتمد على إمهال الااسخ

ويف وقت . حنوية جيب الاظر إلنها على أنه رطأ كتايب وقع فنه ناسخ غري يقظ
ذكاء وحدة الذه  يف قواعد العربنة لتالويغ حبة املواضع نتأرر فقط اجتهد ال

أنا املدرسة القدمية فلم حتاول ذلك بل لثرت أن .. املشار إلنها ن  جهة العربنة
وحصل العمل بافس هذه .. ،تبقي نص الوحي على نا يعتوره ن  نآرذ
كما يراها غولد زيهر ويعد ناها  ))الوجهة ن  الاظر يف نشكالت حنوية أررى

                                                                 
 .ناه 69، وانظر، ص 68نذاهب التفالري اإلسالني، غولد زيهر، ص  )1(
 .بارتصار 46نذاهب التفالري اإلسالني، ص  )2(



 64 

(ن  القراءات املتواترة –وضعني ن
145F

، رطأ للويًا يرجع إىل الالهو واللفلة – )1
(نعتمدًا على روايات باطلة نردودة مبا أمجع، سكتت عاهما املدرسة القدمية

146F

2( 
ونوافقتها لللة العربنة ن  ، علنه املاللمون يف رط املصبف وقراءاته املتواترة

 . ه املالتشرقونغولد زيهر ونع –أو يعرف ويتعمد  –حنث جيهل 
وكثريًا نا يتجلى رضوع املالتشرقني يف دراساتم اإلسالننة بعانة 

، وعلى كتابه القرلن الكرمي خباحة، ألغراضهم يف رطتهم الطاعاة على اإلسال 
يف ، واألرالقنة أيضاً ، فأكثر نا تربز نظاهر رروجهم ع  األحول العلمنة

ر األحل اإلهلي هلا يف األحرف بداية بإنكا، نندان القراءات القرلننة خباحة
 –واملتواترة عمداً – االستشهاد على نطاعاهم بالقراءات الشاذة إىلو ، الالبعة

وارتباطه بعقندة ، تقتضنه دراسة نوضوعها، على غري ناهج ثابت أو مايد
 . ون  مث التزانهم ناهج احلق فنه، املاللمني وحناتم كلها

 

                                                                 
 .ن  سورة الاور 27ن  سورة الاالاء، واآلية  162مها اآلية  )1(
 .177-172القراءات يف نظر املالتشرقني وامللبدي ، الشنخ عبد الفتاح القاضي، ص : انظر )2(
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 . القرآن الكريم -
 . السنة النبوية كتب  -
، ملكي ب  أيب طالب محوش القنالي، اءاتاإلبانة ع  نعاين القر  -1
 . دار �ضة نصر للطبع والاشر، عبد الفتاح إمساعنل غليب. حتقنق د
أبو ، )))جانع البنان((وهو قطعة ن  كتابه ( األحرف الالبعة للقرلن -2

، 1ط ، املاارة نكتبة، نكة املكرنة، عبد املهنم  طبان. حتقنق د، عمرو الداين
 . ه1408
، حال  ضناء الدي  عرت. د، زلة القراءات ناهااألحرف الالبعة وناْ  -3
 . ه1409، 1ط، دار البشائر اإلسالننة، بريوت

، دار اجلنل، بريوت، أمحد البنلي، االرتالف بني القراءات -4
 . ه1408، 1ط، الدار الالوداننة، اخلرطو 

، مد رلنفة حال م. د. أ، أزنة االستشراق احلديث واملعاحر -5
 . ه1421، جانعة اإلنا  ممد ب  سعود اإلسالننة، الرياض

، نصر، الشنخ ممد ب  يوسف املالكي األندلالي، ألف باء -6
، عامل الكتب، وحورة نصورة عاها نشرتا بريوت -ه1287، املطبعة الوهبنة

 . ه1405
 .  1966، دار القلم، عبد الصبور غاهني. د، تاريخ القرلن -7
، أبو ممد عبد اهللا ب  ناللم ب  قتنبة، كل القرلنتأويل نش -8
 . القاهرة، دار إحناء الكتب العربنة، الالند أمحد حقر: حتقنق

 . نصر، دار املعارف، غاكرممود بتبقنق ، تفالري الطربي -9



 66 

، القاهرة، رؤوف غليب. د، جواهر العرفان يف الدعوة وعلو  القرلن -10
 . ه1409، 2ط، دار عامل الفكر

وأوها  املالتشرقني يف قراءات القرلن ، العثماين رسم املصبف -11
، دار الشروق، جدة، عبد الفتاح إمساعنل غليب. د، الكرمي دوافعها ودفعها

 . ه1403، 2ط
ممد ممد . د، ت بالرسم العثمايناالفتح الرباين يف عالقة القراء -12
 . ه1415، جانعة اإلنا  ممد ب  سعود اإلسالننة، الرياض، سامل منال 
نركز ، عبد الرمح  ب  إبراهنم املطرودي. د، راءات القرلننةالق -13

 . الرياض، نطابع التقانة، جانعة امللك سعود –كلنة الرتبنة   –الببوث الرتبوية 
. د، وأثرها يف الرسم القرلين واألحكا  الشرعنة، القراءات املتواترة -14
 . ه1419، 1ط، دار الفكر، دنشق، ممد احلبش
الشنخ عبد الفتاح عبد ، التشرقني وامللبدي القراءات يف نظر امل -15

 . نطبعة دار نصر للطباعة، نكتبة الدار، املدياة املاورة، اللين القاضي
نكتبة ، نصر، 1ط، عبد الوهاب محودة، القراءات واللهجات -16

 . ه1386، 1ط، الاهضة املصرية
ضم  حبوث نااهج ، التهاني نقرة. د، القرلن واملالتشرقون -17

نشر نطبعة نكتب ، دراسات العربنة واإلسالننة اجلزء األولاملالتشرقني يف ال
 . ه1405، الرتبنة العريب لدول اخللنج

مجع وترتنب ، -رمحه اهللا  –جمموع فتاوى غنخ اإلسال  اب  تنمنة  -18
 . ه1381، ط أوىل، نطابع الرياض، واباه ممد، عبد الرمح  ب  قاسم الاجدي
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ممد . د، لنل نقارنعرض تارخيي وحت، ندرل إىل القرلن الكرمي -19
، الالند ممد بدوي. نراجعة د، ترمجة ممد عبد العظنم علي، اهللا دراز عبد

 . ه1406، دار القلم، الكويت
ترمجة ، للمالتشرق إجاتس غولد زيهر، نذاهب التفالري اإلسالني -20

 . ه1374، نطبعة الالاة احملمدية، نكتبة اخلاجني، نصر، عبد احللنم الاجار. د
 –، ممد أنني حال  بين عانر. د، القرلن الكرمياملالتشرقون و  -21

 .  2004، 1ط ، دار األنل، األردن –إربد 
أبو القاسم احلالني ب  ممد املعروف ، املفردات يف غريب القرلن -22

نكتبة نصطفى ، القاهرة، ممد سند كنالين: حتقنق، بالراغب األحفهاين
 . ه1381، احلليب

، أبو عمرو الداين، نصاراملقاع يف نعرفة نرسو  نصاحف أهل األ -23
 . ه1403، دار الفكر، دنشق

، الشنخ ممد عبد العظنم الزرقاين، نااهل العرفان يف علو  القرلن -24
 . ه1422، دار احلديث، القاهرة

مشس الدي  أبو اخلري ممد ب  ، ناجد املقرئني ونرغد الطالبني -25
 . ه1400، دار الكتب العلمنة، بريوت، ممد ب  اجلزري

احلافظ أبو اخلري ممد ب  ممد ب  ، القراءات العشر الاشر يف -26
، نطبعة نصطفى ممد، نصر، تصبنح الشنخ علي ممد الضباع، اجلزري

 . املكتبة التجارية الكربى
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الظاهرة االستشراقنة وأثرها يف الدراسات ، نقد اخلطاب االستشراقي -27
، دار اإلسالنيدار امل، بريوت، ساسي سامل احلا . د، اجلزء األول، اإلسالننة

 .  2002، 1ط
طاهر : حتقنق، الب  األثري اجلزري، الاهاية يف غريب احلديث واألثر -28

 . املكتبة اإلسالننة، ممود الطااحي، الزاوي
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