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فله  من شكر وغين عمن كفر،يزيد  لطانه،أشكر هللا على جزيل نعمه كما ينبغى جلالله وعظيم س

 يف األوىل واآلخرة وإليه املصري. اامد كلهاحمل

م ابلشكر اجلزيل إىل مشريف الفاضل ومرشدي الناصح األستاذ املساعد الدكتور/ أمحد مّث أتقدّ 
 القيمة هعلى نصائح تعاىل أاثبه هللا ،بسببههذه الرسالة  تعاىل إمام عبد العزيز عبيد الذي أمّت هللا

 إرشاداته الفريدة.

على ما بذلوا من اجلهود اال، أشكرهم كما أشكر جامعة املدينة العاملية إدارة وأساتذة وعمّ 
 .املباركة

ورفيق دريب األستاذ أمحد بري خريى وأخريا الشكر موصول إىل   صديقيكر شوال أنسى أن أ
 كل من مّد يل يد العون يف إجناز هذ البحث.

يف حمياان وبعد مماتنا إنه ويل ذلك لنا فعة علها انجهودان وجي يف أن يبارك لنا تعاىل أسأل هللا
   والقادر عليه.
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 اإلهداء

أمي احلنون اليت كانت حتب يل اخلري والصالح  مدحها تعبري إىل روح من يعجز اللسان عن
 اها.أن جيعل الفردوس مأو  تعاىل لى أرقى درجات الفالح أسأل هللاعل صو واحل

وشفاه  تعاىل جناح عطفه وأمتتع بكنف رمحته والدي عافاه هللا حتتإىل من أعيش 
 وأثبت على طريق احلق خطاه.

 ابخلري والسالمة. تعاىل إىل أم أوالدي ورفيقة حيايت ، وإىل مجيع أوالدي متعهم هللا

 يل سندًا يف دراسايت شريف تعاىل إىل إخويت وأخوايت وإىل عمي الذي جعله هللا
 علي يرو أجزل هللا ثوابه يف الدارين.

 ته من املسلمني واملسلمات.مإىل كل من حيب كتاب هللا ويسعى خلد

 .ةاملتواضع ه الرسالةأهدي إليهم مجيعاً هذ
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 امللخص
ودستور األمة يف حياهتا.  ية،آخر الكتب املنـزّلة، واملصدر األول للشريعة اإلسالمقرآن الكرمي هو إن ال
من التحريف وصيانته عز وجل له وحفظه  تهعن غريه من الكتب السماوية بكفال تعاىل مّيزه هللا وقد

، التحريف والتبديل قبله من اليت أنزلت ، ولوال أنه توىل حفظه بنفسه ألصابه ما أصاب الكتبوالتغيري
قهر املسلمني على  . وملا مل يتمّكن ألعداء هذه األمةأوكل هللا حفظها إىل من أنزلت عليهم حيث

الشكوك إاثرة و ة القيمة ابلقّوة مل يبق هلم سوى الطعن يف دينهم احلنيف، الرجوع عن هذه امللّ 
؛ لكونه قلب من هذه االفرتاءات وفرانل القرآن الكرمي النصيب األ ذاساهتم؛ وهلوالشبهات يف مقدّ 

وأهله.  الدين كيان هذا  يدور عليهي ذساسي الاحملور األو  ،الشريعة اإلسالمية، وحياة األمة املسلمة
وازدادت هذه احملاوالت ولقد بذل األعداء أقصى جهودهم للنيل من هذا الكتاب العزيز منذ نزوله، 

من أراد اهلجوم على اإلسالم ليتفّوه مبا  كلّ   زمااًن بعد زمان، واشتّدت يف عصران احلاضر، حىت إنّ 
وتية. وعلى هذا سيسطر الباحث يف هذه الرسالة بعنككات العرب وسائل اإلعالم احلديثة والشبيشاء 

شبهات أاثرها املدعو رشيد محامي الذي يزعم أن هناك كلمات من القرآن الكرمي أخطأ فيها 
يف متحف )طوبقايب( يف  املسلمون الذين نسخوه من مصحٍف أثري منسوب إىل سّيدان عثمان 

اعت على خطئها يف املصاحف بعده، والتزم استنبول عاصمة تركيا، كما يزعم أن تلك الكلمات ش
املسلمون هبا على حاهلا. ويستدّل لذلك فيما يراه دليال  داعما لشبهاته. وقد أذيعت هذه الشبهات 
عرب قناة احلياة يف حلقتني من حلقات برانجمه )سؤال جريء(، ومها قد نشرات يف اليتيوب. وسيكون 

 مقسّ قد ، مث الرّد عليها ردًا علميا. و استداللتهكر عمل الباحث عرض هذه األخطاء املزعومة وذ 
هبا رشيد إلمكانية حصول األخطاء يف القرآن  هذه الشبهات إىل قسمني: قسم يستدلّ  الباحث
هلذا مّت تقسيم الرسالة إىل . و وقوعها يف القرآن الكرمي فيه تلك األخطاء املزعوم يوردقسم و  الكرمي،

. اوردوده من الشبهات فصل قسم من هذين القسمني املذكورينمقدمة ومتهيد وفصلني، وحتت كل 
      املوفق وهو يهدي السبيل. تعاىل وهللا
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Abstract  
The Holy Quran is the last of the books revealed, the first source of Islamic law and the 

constitution of the nation in her life. Allah Almighty distinguished him from other Holy 

Books With his guarantee and preservation and maintenance of distortion and change, and If 

it were not for him to take care of himself, would have happen to him what happened to the 

books that were revealed before him which is the distortion and switch, where Allah entrusted 

them to save. And because of the enemies of this nation can not conquer the Muslims to 

return from this value religion by force, they have no choice but to slander their upright 

religion, and raise doubts and suspicions in their holy places; and that is why the Quran 

received the most share of these slanders because it is the heart of Islamic law, And the life of 

the Muslim nation and the main axis that revolves around the entity of this religion and its 

people. The enemies have exerted their utmost efforts to undermine this Mighty Book since 

its arrival. These attempts have increased in time after time, and have intensified in our 

present period, so that anyone who wants to attack Islam should utter what he wants through 

the modern media and the Web networks. In this case, the researcher will record in this 

massage suspicions raised by the one called Rachid Hammami, who claims that there are 

words from the Holy Quran wronged by the Muslims who copied it from an archaeological 

Moshaf attributed to our master Osman - May Allah be pleased with him -  in the Museum of 

Tobkapi in Istanbul, Turkey, as he alleged that these words were common to its mistake in the 

Holy Quran after that mus’haf, and the Muslims committed to it as it is. And he cites for that 

what he sees as evidences that support his suspicions. These suspicions were broadcasted 

through Al Hayat channal in two episodes of his program (su’al jari’), which were published 

on YouTube. It will be the work of the researcher to present these alleged mistakes and 

mention what he cited, and then respond to them in a scientific response. The researcher 

divided these suspicions into two parts: a part that Rechid cites as the possibility of occuring 

mistakes in the holly Quran, and a part in which he mentions the mistakes that are alleged to 

occur in the Holy quran. Therefore, the message was divided into an introduction, a preface 

and two chapters, and under each chapter one of these two sections of suspicions and their 

responses. And Allah Almighty is the conciliator and he guides the way.   
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 املقدمةالفصل األول: 

 خلفية البحث

 سيئات ومن أنفسنا شرور من به ونعوذ ونستغفره، ونستعينه هحنمد ،تعاىل هلل احلمد إن
 ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد له، هادى فال يضلل ومن له، مضل فال يهده من أعمالنا،

 حق تعاىل هللا يف وجاهد األمانة وأدى الرسالة بلغ ورسوله، عبده اً حممد أن وأشهد له، شريك
 وصحبه آله وعلى عليه هللا صلى ،واملرسلني األنبياء خامت اهلدى ومنار قدوة خري فكان جهاده
 بعد:أما  أمجعني وسلم

 الكرمي لقد كثرت يف العصر احلديث إاثرة الشبهات حول اإلسالم عمومًا وحول القرآن
اهلجمة املعاصرة على القرآن الكرمي أشد  ضراوًة من كلِّّ ما سبق؛ وذلك من خالل صوصًا و خ

 .نرتنتالفضائيات ومواقع اإل
ورّد تلك الشبهات اليت تثار حوله  الكرمي ومن هنا كان من الالئق القيام ابلدفاع عن القرآن

أن يقع االختيار برد شبهات أاثرها املدعو رشيد  تعاىل يف الناس عرب وسائل اإلعالم، فشاء هللا
 ،(3)بعد املائتني يف برانمج سؤال جريء من احللقة التاسعة والسبعني (2)يف قناة احلياة (1)محامي

أخطاء يف القرآن الكرمي من املسلمني الذين قاموا  وقوع، حيث يزعم (4)والثانية والثمانني بعد املائتني
نسخة متحف طوبقايب سراي،  بنقله ونسخه من املصحف املنسوب إىل سيدان عثمان بن عفان 

                                  
 ستأيت ترمجته يف مطلب خاص به. (1)
، بدأت البث يف األمريكية ( التبشريية جويس ماير)  ، تعمل ابلشراكة مع منظمةتبشريية قناة فضائية :ناة احلياة( ق2)

 .واملغاربة املصريني أبرز وجوهها، ويعاونه يف القناة عدد من املتنصرين زكراي بطرس القمص م، ويعد 2003 عام
 .م 2010مايو  22اتريخ الوصول:  - وبرامج زكراي بطرص املثرية للجدل؟ "احلياة" قناة :«BBC Arabic» موقع(

http://www.bbc.com/arabic/artandculture/100517/05/2010_malayuqal_christians_bbc_tc2.shtml) 
 أخطاء النساخ يف القرآن، رشيد محامي، 279( سؤال جريء 3)

 https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3331s 
 أخطاء النساخ يف القرآن، رشيد محامي، 282( سؤال جريء 4)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://www.bbc.co.uk/arabic/artandculture/2010/05/100517_malayuqal_christians_bbc_tc2.shtml
http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2010/05/100517_malayuqal_christians_bbc_tc2.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3331s
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
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  –أخرى فشاعت هذه األخطاء عى أن النّساخ بّدلوا بعض الكلمات يف القرآن الكرمي بكلمات فادّ 
عي أن له أدلة يف ذلك، وعلى هذا يف املصاحف بعده والتزم املسلمون هبا، كما يدّ  –كما يزعم 

 وقوعامي حول "شبهات رشيد محسيكون حمور الدراسة الرد على هذه الشبهات، ومسيتها بـ 
  ."(عرض ونقد) من الذين نسخوه من مصحف طوبقايب الكرمي األخطاء يف القرآن

أين ترددت يف اختيار هذا العنوان كبحث تكميلي يل يف املاجستري؛ وذلك  تعاىل ويعلم هللا
عليها ملا  لضعف األدلة اليت يستند إليها رشيد يف دعم شبهاته فقلت يف نفسي إهنا ال تستحق الردّ 

الناس  تتضمن من سفاهة  وجهالة، فيكفي مساع أدلته السخيفة من رده ، مث اطلعت على تعليقات
فوجدت بعض من اغرّت هبا، فقلت يف نفسي إن كان  –ومها منشوراتن يف اليوتيوت  –للحلقتني 

املغرّت هبذه الشبهات مسلمًا فمن الواجب إرشاده وبيان احلق له؛ إلزالة الشك الذي راوده بسبب 
احلق، وإن   وهو يطلب الدعاوىرشيد الواهية، وكذلك إن كان من غري املسلمني واغرّت بتلك  شبهات

 كان معانداً إلقامة احلجة عليه، وهلذا السبب أقدمت على اختيار العنوان.

 أسباب اختيار املوضوع

 :فيمكن إجيازها فيما يليمن أجلها اختيار املوضوع اليت مّت  دواعيالأما 

من أجّل ما يتوصل إليه من  ه الكرميورضوانه ؛ إذ القيام خلدمة كتاب تعاىل بغية وجه هللا (1
 عمال الصاحلة.األ

الرغبة يف الدفاع عن القرآن الكرمي والذود عنه والتصدي ملن أاثر الشبهات حوله ابلرد  (2
 واإلبطال.

 حولخاصة عصر، و يف هذا ال حول اإلسالم وإاثرة الشبهات طاعننيالاهلجمات من كثرة  (3
 أعداء الدين. قبل من واخلطأ، واهتامه ابلتناقض، الكرمي القرآن

تصدى له ابلبحث العلمي  من يف وسائل اإلعالم، وعدم الوقوف على اتبهانتشار هذه الش (4
 مبدونة.
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، وبيان  ها وإزالتهاكشف  هبطالالعلم و  أهلعلى  لزاماً  فكانأتثر بعض املسلمني ابلشبهات،  (5
 فسادها للناس أمجعني.

 تبيني احلق لغري املسلمني الرغبني يف اإلسالم والدخول فيه الذين حجزهتم الشبهات عن (٦
 ذلك، وإزالة الشكوك عنهم.

يوم  املدافعني عن كتابه ؛ لعله يكون لنا شافعاً  تعاىل الدخول يف حزب جند هللا الرغبة يف (7
 . القيامة

 ابألابطيل والزيف.   هالذين يريدون تشويه كالم تعاىل إغاظة أعداء هللا (8

 مشكلة البحث

فهو أصل الدين وأساس كيانه، وال خيفى  املنـزل على رسوله حممد  تعاىل القرآن الكرمي كالم هللا
ذلك على املسلمني وعلى غريهم؛ وهلذا مشّر األعداء منذ نزول القرآن يف عصر النبوة إىل يومنا هذا 
لينتزعوه من قلوب املسلمني ويصّدوا غريهم عنه، فلما مل يتمكن هلم ذلك ابلسالح توجهوا إىل إاثرة 

؛ ليتوصلوا بذلك إىل أنه ليس من عند هللا، وإسقاط حجيته مظهر املتناقض،الشبهات حوله لُيظهروه 
، وال سيما يف العصر تعاىل ، وإاثرة الشبهات حوله من قبل أعداء هللاهولذلك كثرت الطعون في

احلديث حيث أصبحت جّل وسائل اإلعالم من ممتلكاهتم فتخدم ملصاحلهم؛ وهلذا كان من أوجب 
 .ورّد الشبهات اليت تثار حوله تعاىل اب هللاالواجبات على املسلمني الدفاع عن كت

 البحث تساؤالت
 -سيقوم الباحث خالل حبثه هذا ابإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 .؟م الشبهة هو ا مفم (1

 صوصاً؟خ الكرمي مىت بدأت إاثرة الشبهات حول اإلسالم عموماً، والقرآن (2

 من رشيد محامي مثري هذه الشبهات ؟ وما مدى حقده لإلسالم ؟ (3

 رشيد محامي ؟ الكرمي أخطاء بسبب النساخ كما يزعم يف القرآن وقع هل (4
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 ؟دعاواهما احلجة اليت يستند إليها رشيد محامي يف مزاعمه و  (5

 ؟هل يعتمد املسلمون ما هو مكتوب يف املصاحف فقط دون التلقي (٦

م ماذا جيب على املسلمني حنو أعدائهم الذين حياولون تدنيس مقدساهتم، وتشويه تعاليم كال (7
 ؟تعاىل رهبم، القائمني لصّد الناس عن اإلسالم، وإبعادهم عن رمحة هللا

 أهداف البحث
 :ميكن تلخيص األهداف اليت يسعى الباحث إىل حتقيقها خالل حبثه هذا ابلنقاط التالية

 توضيح مفهوم الشبهات من حيث اللغة واالصطالح. (1

صوصا، وأهنا كانت خن الكرمي آر بيان بداية إاثرة الشبهات حول اإلسالم عموما وحول الق (2
ويثريون  الكرمي يطعنون القرآن زمن نزول الوحي حيث كان املشركون يف عهد رسول هللا 

 الشبهات حوله.

من النساخ، وبيان  الكرمي مّدعي وقوع األخطاء يف القرآنإعطاء صورة عن رشيد محامي  (3
 حقده لإلسالم.

ممن قام بنسخ القرآن  خطاء املزعومةتفنيد شبهات حصول  األومن أهداف هذا البحث  (4
 ، وإبراز بطالهنا، وإظهار جهالة القائل هبا.من املصاحفالكرمي 

يف إاثرة شبهاته. والوقوف على سفاهته  به إبراز ضعف ما يستند إليه احلمامي فيما يستدل (5
 وجهله، وإظهار ذلك لألمة اإلسالمية خاصة وجلميع الناس عامة.

م  وأهنني يف حفظ القرآن الكرمي ما هو مكتوب يف املصاحف فقط، اعتماد املسلم عدم بيان (٦
 .، وال زالوا كذلكمن أفواه معلميهم وعلمائهم القرآن كانوا يتلقون

إليهم، وإلقاء الضوء على  تعاىل هللا هحتريض األمة املسلمة على الدفاع عن كتاهبم العزيز الذي أنزل (7
 بون هلم اخلري والرمحة اليت جاءهتم من عند هللاعداوة أعدائهم حيث حيسدون املسلمني، وال حي

 .تعاىل
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 أمهية البحث
كل زمان   يفاحملور الذى تدور حوله حياة املسلمني ، و لإلسالم ساسياملصدر األكما هو معلوم أن 

 .لقرآن الكرميومكان هو ا

ڎ  ڎ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌژ ه بتبليغه فقال تعاىل: يّ نب تعاىل فأمر هللا

وقد تركت فيكم : "ابلتمسك به، فقال  وأوصاهم األمة كما أمره  فبلغ رسول هللا (1).ژڈ
 ،ال يستغين املسلم عنه، فمن متسك به هدىف (،2)"...ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب هللا

 من تركه ضّل وغوى.و 
مجيع مقدسات ه طعن يف على الدين كله، والطعن في هجوم تعاىل فاهلجوم على كتاب هللا

تعلق به، وصد حماولة على انتزاعه من قلوب املسلمني وال الكرمي الدين، وإاثرة الشبهات حول القرآن
 .الناس عن الدخول يف دين هللا تعاىل

وعلى هذا فإن الدفاع عن القرآن دفاع عن الدين كله، ورّد شبهات الطاعنني فيه من أوجب 
: الدين. قال  نه هو األصل، والذود عنه ذود عن مجيع فروعالواجبات، وأفضل القرابت؛ أل

 ومن هنا تظهر أمهية املوضوع. (3)"جاهدوا املشركني أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم"

 ت البحثمصطلحا

 مصحف: 
ُ
 املكتوبة للصحف اجلامع هو :بكسرها لغتان، والّضم أشهر صحفواملِّ  امليم بضمّ  صحفامل

 اوإنّ  ،ميكر ال آنر قال يف الهاستعم غلبو  لدجم يف فالّصح من جَمُْموع فهو أصحف، كأنه  الدفتني بني

                                  
 .٦7( سورة املائدة، اآلية: 1)
 .1218(، رقم احلديث: 558-1/55٦، )، كتاب احلج، ابب حجة النيب صحيحه( احلديث طويل أخرجه مسلم يف 2)
، والنسائي يف 2504(، رقم احلديث: 159-4/158، كتاب اجلهاد، ابب كراهية ترك الغزو، )سننه( أخرجه أبو داود يف 3)

(، رقم احلديث: 19/272د.ط، )املسند، ، وأمحد يف 3095(، رقم احلديث:  ٦/7كتاب اجلهاد، ابب وجوب اجلهاد، )  نه،سن
، كتاب اجلهاد ابب جهاد املشركني ابللسان واليد، سننه، والدارمي يف 13٦38(، رقم احلديث: 21/232، و )1224٦

هذا حديث ، وقال: "2427(، رقم احلديث: 2/91اب اجلهاد، )، كتاملستدرك، واحلاكم يف 2475(، رقم احلديث: 3/1577)
(، رقم احلديث: 1124 /2) مشكاة املصابيح،، ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه

 .3090(، رقم احلديث: 1/593، )صحيح اجلامع الصغري، و3821
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 . واجلمعالدفتني بني املكتوبة للصحف جامعا جعل أي أصحف ألنه ؛مصحفاً  املصحف مسي
 .(1)مصاحف

 أمر الذى  عفان بن عثمان مصحف العثماين ابملصحف املراد املصحف العثماين:
 .(2)"االمام صحفامل" يسمونه وكانوا ومجعه بكتابته

 مدينة قصور أكرب (Topkapı Sarayı) احلديثة ابلرتكيةو ، قپو طوپ :ابلعثمانية: طوبقايب
سقوط الدولة  وعقب. ألربعة قرون الدولة العثمانية سالطني ومركز إقامة الرتكية، إسطنبول
 .(3)حولت احلكومة الرتكية القصر إىل متحف م 1923يف عام العثمانية

َعَلٌم على كتاب هللا املنـزل  من قال: إنه ، فمنهم العلماء فيه اختالف بني ن حيث اللغةم :القرآن
 إنه مشتق من القرائن مجعوقال بعضهم .(4)هو اسم َعَلم للقرآن مثل التوراة  واالجنيلف على حممد 

 وقيل هو.(٦)اآلخر إىل أحدمها ضممت إذا ابلشيء الشيء قرنت من مشتق إنهوقال آخرون:  .(5)قرينة
 لكل يقال ال": محه هللار  (8)الراغب وقال ،(7)اجلمع مبعىن القرء من مشتق فعالن، وزن على مهموز

                                  
 (.1/508، د.ط، )املعجم الوسيطبراهيم مصطفى وزمالؤه، ( وإ9/18٦) ،3طلسان العرب، ( انظر: ابن منظور، 1)
 (.3)ص:  ،1طاتريخ القرآن الكرمي، ( حممد طاهر الكردي اخلطاط، 2)
 ( ويكيبيداي املوسوعة احلرّة.3)

s://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%A8_%http

A9%8D8%A8%D7%A8%D9%82%D . 

الربهان يف الزركشي، (، و 129-1/128، )3، طلسان العرب ابن منظور، انظر:روي هذا عن اإلمام الشافعي رمحه هللا ( 4)
 (.181 /1، د.ط، )اإلتقان يف علوم القرآن( والسيوطي، 1/278، )1طعلوم القرآن، 

القران بغري مهز مأخوذ من القرائن ألن اآلايت منه يصدق بعضها  :وقال القرطيب: "الزركشينقله السيوطي عن الفراء، وقال ( 5)
، اإلتقان يف علوم القرآنو(، 1/278، )1طالربهان يف علوم القرآن،  ". انطر:بعضا ويشابه بعضها بعضا فهي حينئذ قرائن

 (.182 /1د.ط، )
اإلتقان و(، 1/278، )1طالربهان يف علوم القرآن،  (، و297، )ص: 1ط املسائل احللبيات،انظر: أبو علي الفارسي، (٦)

 (.182 /1، د.ط، )يف علوم القرآن
 (.1/182، )1طاإلتقان يف علوم القرآن، انظر: السيوطي، نقله السيوطي عن قوم منهم الزجاج. ( 7)
تفسري  كتاب:  كثرية  تصانيف الفضل، وله ومشاهري العلم، أعالم األصبهاين، أحد القاسم أبو الراغب حممد بن ( هو احلسني8)

 = القرآن تفسري من املفردات كتاب  الشريعة، معامل إىل الذريعة كتاب  احملاضرات، كتاب.  الشعر عيون أحداق كتابو .القرآن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 .(1)"املنزلة السالفة الكتب مثرات مجع لكونه قرآان مسي وإنا قال قرآن كالم  كل  جلمع وال قرآن مجع
 قرأ من مشتق شكران،كالغفران، وال  على وزن فعالن لقرأت وهو مهموز مصدرهو  وقال آخرون:

 .(2)ابملصدر للمفعول تسمية املقروء به مسي تال، مبعىن

 مصدر اللغة يف فالقرآن وأرجحها، اآلراء أقوى هو األخريأن القول  –وهللا أعلم  –يبدوا و 
  .قراءته أي (3)،ِّ هن من خن حن جن مم خم حم جم ّٰٱ: تعاىل قوله ومنه للقراءة، مرادف

 ومنه للقراءة مرادف مصدر اللغة يف فهو: القرآن لفظ أما : "هللا رمحه (4)قال العالّمة الزرقاين 
 املعىن هذا من نقل مث - (5)،ِّ هن من خن حن جن مم  خم حم جمّٰ: تعاىل قوله

 ذلك. مفعوله على املصدر إطالق ابب من  النيب على زلـاملن املعجز للكالم امسا وجعل املصدري
 وعلى... ومجاعة رمحه هللا (٦)اللحياين ذهب وإليه شتقاقاال وقوانني اللغة موارد إىل استنادا خنتاره ما

 التسمية بعد أل دخلته وإذا للتخفيف ذلك فإنا مهزه حذف وإذا مهموز قرآن فلفظ املختار الرأي
                                  

(، 18/120، )3ط سري أعالم النبالء،والذهيب  (،3/115٦، )1طمعجم األدابء، هـ.] ايقوت احلموي،  502 = وتويف سنة
 إىل الوصول سلم(، وحاجي خليفة، 1/158، )2ط معجم املفسرين،(، وعادل نويهض، 2/255، )15ط األعالم،والزركلي، 

 ([.2/5٦د.ط، )الفحول،  طبقات
، 1ط علوم القرآن، اإلتقان يفالسيوطي، و  (٦٦8، )ص:1ط املفردات يف غريب القرآن،الراغب األصفهاين، انظر: ( 1)
 (.2/329، )1طالقرآن،  إعجاز يف األقران معرتك(، و1/182)
 (.1/182، )1طاإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، و  (،1/129، )3، طلسان العرب ابن منظور، ( انظر:2)
 .18-17( سورة القيامة، اآليتان: 3)
 وتويف. واحلديث القرآن لعلوم مدرسا هبا وعمل الدين، أصول بكلية خترج. مبصر األزهر علماء من: الزرقاين العظيم عبد ( حممد4)

هـ.]الزركلي، 13٦7واإلرشاد، وتويف سنة  الدعوة يف( ط - حبث) و( ط - القرآن علوم يف العرفان مناهل) كتبه  من. ابلقاهرة
 ([.٦/210، )15ط األعالم،

 .18-17( سورة القيامة، اآليتان: 5)
 أخذ. حليته لعظم به مسى: وقيل. مدركة بن هذيل بن حليان بين اللحياين من احلسن أبو - حازم ابن: لوقي - املبارك بن ( علي٦)

 وله سالم؛ بن القاسم عنه وأخذ. الكسائي على وعمدته عبيدة، وأيب واألصمعي الشيباين عمرو وأيب زيد وأيب الكسائي عن
(، 1843 /4، )1طمعجم األدابء، للنَّوادر". ] ايقوت احلموي،  النَّاسِّ  أحفظُ  "هذا: وقال عنه الفراء .املشهورة النوادر

بكر،  أبو اإلشبيلي، األندلسي الزبيدي مذحج بن هللا عبيد بن احلسن بن (، وحممد2/185ط، )بغية الوعاة، د.والسيوطي، 
(، 2/255، )1ط ة،إنباه الرواة على أنباه النحاالقفطي،  يوسف بن (، وعلي195، )ص: 2ط طبقات اللغويني والنحويني،

 ([.3٦2 /2د.ط، )الفحول،  طبقات إىل الوصول سلموحاجي خليفة، 
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،  ويطلق القرآن على جمموعه، كما يطلق على أي جزء منه قرآان.(1)"للتعريف ال األصل للمح هي فإنا
 .(2)يف الفتح رجابن حاخلافظ  كما بيّنه

 بتالوته املتعبد بلفظه، املعجز  حممد نبيه على زلـاملن هللا كالم  هووأما يف االصطالح ف
 (3).الناس سورة آخر إىل الفاحتة سورة أول من املصاحف، يف املكتوب ابلتواتر، املنقول

 آايت من مستقلة طائفة وتعبري آخر هي .وهناية بدء هلا القرآنية اآلايت من طائفة سورة:
 .(4)ومقطع مطلع ذات القرآن

  .(5) املعجزة، كما أتيت مبعىن اْلعرْبَةمبعىن وَ ، واإلمارة اْلَعالَمة أتيت مبعىن يَةاآل آية:

 يف مندرج ومقطع مبدأ ذو تقديرا، ولو مجل من مركب قرآنيف االصطالح فهي:  هاحدأّما 
 .(٦)سورة

                                  
 (.1/14، )3طمناهل العرفان، ( الزرقاين، 1)
 بنُ  أمحدُ  هو: العسقالين حجر ابن (. واحلافظ44 /9د.ط، ) شرح صحيح البخاري،فتح الباري ( ابن حجر العسقالين، 2)

": األدهار آاثر" يف اخلوري سليم قال .وشاعر أديب مؤرخ، حمدث، حافظ، .الشافعي   ،املصري   الدين، شهابُ  حممٍد، بنِّ  عليّ 
 األنباسي، على وتفقه سنني، تسع ابن وهو القرآن وحفظ يتيًما، هبا ونشأ هـ،774 سنة مبصر ولد اإلسالم، بشيخ وينعت

  وصنف احلديث، على اقتصر مث مجاعة، عن فأخذ از،واحلج الشام إىل وارحتل وحصَّل، ابلعلم واشتغل مدة، والزمهما والبلقيين،
شعر ومن مصنفاته: هتذيب  ديوان إىل ابإلضافة واألصول والفقه واألدب والتاريخ احلديث يف مصنفا 150 من أكثر له كثريًا،

ن أدلة األحكام التهذيب، وتقريب التهذيب، ولدرر الكامنة، وتلخيص احلبري، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، وبلوع املرام م
حسن احملاضرة يف اتريخ مصر (، والسيوطي، 1843 /4، )1طمعجم األدابء، ] السيوطي،  .هـ852 سنة مبصر وتويف وغريها،

 األعالم،(، والزركلي، 195، )ص: 1ط ،واألسانيد السنن رواة يف التقييد ذيل(، وأبو الطيب املكي، 1/3٦3، )1طوالقاهرة، 
معجم ( وعادل نويهض، 74، )ص: 1طشعراء مدح النبوي،  أعالم معجمأمحد درنيقة، (، وحممد 179-1/178، )15ط

 ([. 354، )ص: 1، طواألول اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج(، وحممد صديق خان، 1/51، )3طاملفسرين، 
 (.21، )ص: 2، طلكرميمدخل لدراسة القرآن ا( وحممد أبو شهبة، 1/19) ،3طمناهل العرفان، ( انظر: الزرقاين، 3)
 موجز ،العطار داودو  (1/350، )3ط، العرفان مناهل (، والزرقاين،234)ص:  ،1، طلقرآنل االنتصار ،لباقالين( انظر: ا4)

 (.175)ص: ، 2ط  ،القرآن علوم
 (.1/35، د.ط، )املعجم الوسيط( انظر: إبراهيم مصطفى وزمالؤه، 5)
 (.1/2٦٦، )1طرآن، الربهان يف علوم الق ( انظر: الزركشي،٦)
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: واملتشاهبات. املشكالت: األمور من اتُ هواملشتبِّ . االلتباس: مجع شبهة والشبهة شبهات:
 إليه، يدعو ما وحقيقة الداعية صدق يف واالرتياب الشك يثري ماويف االصطالح:  .(1) املتماثالت

 .(2)االستجابة هذه أتخري أو له، واالستجابة احلق رؤية من ذلك فيمنع
 اخلطأ أميت عن اوزجت قد اّللَّ  إنّ " :ويف احلديث، واخلطاء: ضد الصواب مجع خطأ: أخطاء

  .(4): مل يصبهدفوأخطأ الطريق، عدل عنه، وأخطأ الرامي اهل (3)"وما استكرهوا عليه ،والنسيان

. كما إذا رمى .اخلطأ وهو ما ليس لإلنسان فيه قصد.": (5)يف االصطالح: قال اجلرجاينو 
  .(٦)"شخصاً ظنه صيداً أو حربيا فإذا هو مسلم

 قصده،  مااخلطأ: هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غري": ه هللارمح (7)قال احلافظ ابن رحبو 

                                  
 (.٦/223٦، )3ط الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،( اجلوهري، 1)
 (.12٦، )ص: 1، طاحلكمة يف الدعوة إىل هللا( سعيد بن علي بن وهب القحطاين، 2)
ان يف ، وابن حب2045(، رقم احلديث: 201-3/200أبواب الطالق، ابب طالق املكره والناسي، ) ،سننه( أخرجه ابن ماجة يف 3)

كتاب   املستدرك،، واحلاكم يف 7219(، رقم احلديث:  1٦/202، )األّمة هذه عن بفضله اّللَّ  عَ وض مَّاع اإلخبار ذكر، ابب صحيحه
، ووافقه الذهيب، وصححه ومل خيرجاه الشيخنيهذا حديث صحيح على شرط  ، وقال: "2801(، رقم احلديث: 2/20٦الطالق، )
 .٦293(، رقم احلديث: 3/1771، )مشكاة املصابيح، و82(، رقم احلديث: 1/123) اإلرواء،األلباين يف 

 (.1/٦5) 3، طلسان العرب، انظر: ابن منظور( 4)
 والتفسري ابلعربية عامل فيلسوف، :الشريف وابلسيد اجلرجاين، ابلشريف املعروف احلسن، أبو احلسيين، على بن حممد بن علي (5)

 بسمرقند وأقام مصر ... ودخل جبرجان، وتعلم هـ،740قرب إسرتاابد، عام  اتكو، يف ولد. مالعلو  من أنواع يف مشارك واملنطق،
"  منها:  مصنفا، مخسني حنو له هـ. 81٦تويف، عام  أن إىل فأقام هـ، 807 سنة تيمور موت بعد شرياز إىل عاد مث مدة،

 فما بعوضة ما مثال يضرب أن يستحيي ال هللا إن} إىل فيها وصل خمطوطة، للزخمشري، الكشاف على وحاشية ...، التعريفات،
ذلك. ]  وغري(. 53: فصلت{ )أنفسهم ويف اآلفاق يف آايتنا سنريهم} يعين واآلفاق، األنفس يف" رسالة" و( 2٦: البقرة{ )فوقها

 .ط،داملفسرين،  طبقات(، وانظر: الداودي، 381-1/380، )معجم املفسرين، وعادل نويهض، 15، طاألعالمالزركلي، 
 د.ط،الالمع،  الضوءوالسخاوي،  (،197-2/19٦) د.ط،الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،  بغيةوالسيوطي،  (،1/433)
  .( [7/21٦) ، د.ط،املؤلفني معجموكحالة،  (،1/488د.ط، ) ،الطالع البدروالشوكاين،  (،5/328)
 (.100-99)ص:  1، طالتعريفات( اجلرجاين، ٦)
 =عبد الرمحن بن أمحد بن رجب وامسه عبد الرمحن ابن احلسن بن حممد بن أيب الربكات مسعود البغدادي مث الدمشقي ( هو أبو الفرج، 7)
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 .(1)مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلماً 

. معارضه عن اكتتبه: واستنسخه وانتسخه نسخا ينسخه الشيء نسخمن  مجع انسخ: النس اخ
 مقامه، قام ألنه نسخة عنه واملكتوب نسخة، واألصل حبرف، حرفا كتاب  عن كتااب  كتتاباال  النسخ

 .(2)، وجيمع ابلنّساخ والناسخوناْلكتب نسخ َصنعته: هو الكاتب الناقل الذي سخالنا

وأييت الطعن . َعَلْيهِّ  َواْعرتض وعابه ثلبه وطعناانً طَعناً  بقوله أَو بِّلَِّسانِّهِّ  َوَعلِّيهِّ  فِّيهِّ  طعن من الطعن:
 .(3)طاعِّن فهو مبعىن اإلصابة ابلشيء احلاد.

 الرد يف تبحث اليت ،الكرمي القرآن علوم مباحث أحد هو: القرآن يف الطعنالقرآن: الطعن يف  
 والعقلية، الشرعية، ابألدلة عليها والرد إشكاله، أو تناقضه، زعم أو ،العزيز هللا كتاب  يف طعن من على

 .(4)واحلسية

  

                                  
وحممد بن  إبراهيم  .قـهـ، ومن أبرز شيوخه: حممد بن إمساعيل اخلباز مسع منه بدمش73٦احلنبلي، احملدث احلافظ زين الدين. ولد ببغداد سنة = 

علي بن حممد املعروف اببن  ، والفخر عثمان بن يوسف مسع منه مبكة، وابن قيم اجلوزية. وممن تتلمذ بيده: عالء الدينامليدومي مسع عنه مبصر
ومن أشهر مؤلفاته: شرح علل الرتميذي، فتح الباري  .ام، وأمحد بن نصر هللا البغدادي املعروف اببن نصر هللا، وداود بن سليمان املوصلياللحّ 

 إنباءهـ يف دمشق. ] انظر: ابن حجر العسقالين، 795جامع العلوم واحلكم، وتويف يف رمضان وقيل يف رجب، سنة  شرح صحيح البخاري،
 (،29٦-3/295، )5، طاألعالم( الزركلي ، 109-3/108، )2، طالدرر الكامنة(، و4٦1-1/4٦0د.ط، ) ،العمر أببناء الغمر
 .( [5٦0-8/579، )1ط ،شذرات الذهب، يوالعكر 

 (.2/3٦7) 7، طجامع العلوم واحلكمرجب،  ( ابن1) 
 ( .2/917) املعجم الوسط، د.ط( وابراهيم مصطفى وزمالؤه، 3/٦1) 3، طلسان العرب( انظر: ابن منظور، 2)
 ( .2/558( و )2٦٦ /13، )املصدران السابقان( انظر: 3)
، 1ط ،القرآن علوم يف الربهان، لزركشيا: انظر( 2٦)ص:  1، طدعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي( عبد احملسن املطريي، 4)
 القرآن مشكالت يف الربهان ابهر ،النيسابوري احلق بيانو  ،(3/88) د.ط ،القرآن علوم يف اإلتقان، لسيوطياو  ،( 2/45)
(1/112). 
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 الفصل الثاين: أدبيات البحث
 اإلطار النظري للبحث:

الفوز إببعادهم عن الدين كّله، وهذا  عداء هللاأل مني عن القرآن الكرمي يعينالظفر إببعاد املسلإن 
 مث زث رث يت  ىت ُّٱ: يف كتابه العزيز، قال تعاىل طموحاهتم اليت أخربان هللا هبا هلم تحققي

 . (1)َّ اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث

على مّر  هذه احملاوالت ومل تتوقف، تعاىل هلذا استمرت حماولة األعداء يف تدنيس كالم هللاو 
 هذا العصرإاثرة الشبهات حول اإلسالم عمومًا وحول القرآن خصوصا يف  ولقد رزدادت، العصور

على هذا  اهلجمات الشرسةوكثري من وسائل اإلعالم موطن  التواصل االجتماعي، وسائلوأصبحت 
 الدين احلنيف.

مي فيما يزعم أن وعلى هذا ستدّون هذه الرسالة يف أسطرها شبهات أاثرها املدعو رشيد محا
هناك أخطاًء يف القرآن الكرمي حصلت من النّساخ الدين قاموا بنقل القرآن من مصحٍف أثري 

يف استنبول عاصمة تركيا، كما يزعم أن  (طوبقايب)يف متحف  منسوب إىل سّيدان عثمان 
يف منه شاعت على خطئها  الكرمي الكلمات اليت نقلها أولئك الكّتاب الذين نسخوا القرآن

املصاحف، والتزم املسلمون هبا على حاهلا مع هذا التغيري احلاصل من فعل النّساخ. وستدّل لذلك 
 .، مث سيتم الرد على استدالالته يف هذه الرسالةتهافيما يراه دليال  داعما لشبه

 الدراسات السابقة

وِّن يف الدواوين، ومنها ما هناك الكثري من الشبهات اليت أاثرها أعداء اإلسالم حول القرآن، فمنها ما د
ذكر يف املناظرات، ومنها ما نشر يف وسائل اإلعالم؛ وعلى هذا قام علماء املسلمني إبعداد الرسائل 

 ، وقد نتج من هذا عدد كبري من املؤلفات من هذا الصنفوأتليف الكتب للرد عليها، ودحض شبهاهتم
 منها:

                                  
 .2: ( سورة املمتحنة، اآلية1)
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: تعبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) حممد يبأل :أو مشكل القرآن أتويل مشكل القرآن -1
 (.هـ27٦

حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي،  يبأل فوائد يف مشكل القرآن: -2
  .(٦٦0)ت  ،سلطان العلماء

 زين األنصاري، زكراي بن أمحد بن مدحم بن زكرايل :القرآن يف يلتبس ما بكشف الرمحن فتح -3
 . (هـ92٦ ت) السنيكي حيىي أيب الدين

 اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني مدحمل :الكتاب آايت عن االضطراب إيهام دفع -4
 .(هـ1393 ت) الشنقيطي

ها فهذه املؤلفات السابق ذكرها تشرتك أهنا مرتبة حسب ترتيب سور القرآن وأن مقاصد مؤلفي
 دفع الشبهات عن الكتاب العزيز، وإن كانت ختتلف يف أسباب التأليف.

وهناك الكثري من هذا النوع وإنا اختصران خمافة طول الكالم ، وإاّل ملا أمكن جمرد سردها يف ابب أو 
 اببني.

وهناك كثري من علمائنا الذين حاولوا مجع الشبهات اليت أثريت حول اإلسالم منذ عصر النبوة 
 يومنا هذا يف جملدات، ومن أحسن ما وقفت عليه: إىل

لنخبة من كبار العلماء إبشراف موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفرتاءات والشبهات: 
 عامل وابحث يف ختصصات خمتلفة 300األستاذ الدكتور حممد حممد داود، قام على املوسوعة أكثر من 

طاعن معنّي وقام ابلرّد عليه، أو آخرون إىل وهناك كثري من علمائنا اجتهوا إىل مجع شبهات 
 موضوع معنّي، أو مواضيع معّينة.  

ومع كثرة هذا النوع من الرتاث اإلسالمي قدميًا وحديثًا مل أقف على من مجع هذه األخطاء 
 املزعومة اليت يّدعي املدعو رشيد محامي أهنا حصلت من النساخ يف رسالة علمية.

http://library.tafsir.net/scholar/434
http://library.tafsir.net/scholar/434
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خوة من قام برّدها يف مقاطع فيديو ومنشورات يف اإلنرتنت، ومن مع العلم أبن هناك من اإل
وأعاهنم على أعماهلم القيمة يف الدفاع عن كتاب  تعاىل حفظهم هللا (1)أولئك إخوة قناة مكافح الشبهات

 .احلنيف دينهوعن  العزيز هللا

من أجل هذه أن يزيل هبذه الرسالة الشكوك اليت تراود نفوس الضعفاء  تعاىل وأرجو من هللا 
الشبهات، وجيعلها حّجة على املعاندين الذين عرفوا احلق واتبعوا الشهوات وأاثروا الشبهات، وأن ينفع هبا 

  مجيع الناس إنه ويّل ذلك والقادر عليه.

                                  
الكفار وامللحدين والفرق الضالة، والدفاع  قناة مكافح الشبهات، من أفضل القنوات القائمة لردود شبهات املشككني من( 1)

] انظر: موقع  .عن اإلسالم وأهله. مؤسس القناة الدعية الفاضل طارق السيد املشهور أبيب عمر الباحث حفظ هللا وأجزل ثوابه
 [  /.me-wordpress.com/abouthttps://antishubohatقناة مكافح الشبهات، 

https://antishubohat.wordpress.com/about-me/
https://antishubohat.wordpress.com/about-me/
https://antishubohat.wordpress.com/about-me/
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 الفصل الثالث: منهجية البحث

 منهج البحث
 يتبع منهجاً  الباحث تركيزه يف رسالته هذه فإن طبيعة حبثه تقتضي أن ومعلى ما ير  بناءً 

من  هامجعو  املعلوماتستقراء ، حيث يقوم اب(4)نقدايً  (3)حتليلياً  (2)استقرائياً  (1)وصفياً 
، مث عرضها ونقدها نقدًا علميًا مصادرها األصلية، وحتليلها، واعتناء ما جاء فيها من األدلة

 .ألدلة النقلية والعقليةامبنيًا على 

 حدود البحث
الشبهات اليت  أاثرها املدعو رشيد  ضلرسالة سيكون البحث حمددًا بعر كما هو مفهوٌم من عنوان ا

محامي حول أخطاء النّساخ اليت زعم أهنا وقعت يف القرآن الكرمي، وإيراد استداللته فيما يزعم، مث 
 القيام برّدها.

 أدوات البحث 
، كتب السّنةو  ،كتب التفاسري، و نرتنت(اإل) العنكبوتيةالشبكة سيستخدم الباحث كأدوات للبحث: 

األدلة ، و كتب الرتاجم، و املعاجم اللغوية، و كتب التخريج وكتب اجلرح والتعديل وكتب العلل والرجالو 
 العقلية.

 ، ، واملكتبة الشاملةوهناك أدوات أخرى تساعد يف إجناز هذا البحث، منها: احلاسب اآليل

                                  
( هو ما يقوم على الظواهر الطبيعية أو االجتماعية وصفًا هلا؛ للوصول بذلك إىل إثبات احلقائق العلمية.] عبد العزيز الربيعية، 1)

 ( [.1/179، )٦ط  العلمي، البحث
اض الفروض؛ الستنتاج أحكام عامة منها. ] ما يقوم على التتبع ألمور جزئية مستعينا على ذلك ابملالحة والتجربة وافرت هو ( 2)

 ( [..1/178، )٦ط  العلمي، البحثعبد العزيز الربيعية، 
فإن كان اإلشكال تركيبة منغلقة، قام   هو منهج يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية املختلفة: تفكيكا أو تركيبا أو تقوميا، (3)

، 1ط  ،أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية، انظر: فريد األنصاري ] .صوهلااملنهج التحليلي بتفكيكها وإرجاع العناصر إىل أ
 .[ (9٦ص: )
، انظر: فريد األنصاري ] .إىل نسق كلي  هو عملية تقومي وتصحيح وترشيد، وهو كذلك حماكمة إىل قواعد متفق عليها أوو  (4)

 ( [.98ص: ، )1ط  ،أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية
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امعة املدينة العاملية، الكتب والرسائل املكتبة الرقمية جلو ومصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب، 
 شورات حول الطعون يف القرآن وردودها.نواملقاالت وامل

 لبحثا تقسيمات

مل هذا البحث على مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة وفهارس، وتكون اخلطة اليت يسري عليها تشالقد 
 الباحث على النحو التايل.

أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته،  األهداف تضمنت الكالم عن مشكلة البحث، و و املقدمة:  
وهو طبيعة عمل  -اليت يسعى الباحث إىل حتقيقها من حبثه، واألسئلة اليت يقوم إبجابتها، ومنهجه 

  عليها الباحث.ري، والدراسات السابقة للموضوع، واخلطة اليت يس-الباحث فيه

 متهيد.
 أواًل: تعريف الشبهات لغًة واصطالحاً.

 ن.آة خمتصرة من اتريخ إاثرة الشبهات حول القر اثنياً: نبذ

 اثلثاً: أتصيل النسخ للمصحف الشريف.

 رابعاً: نبذة خمتصرة عن املصحف املنسوب إىل عثمان بن عفان نسخة طوبقايب

 خامساً: نبذة خمتصرة عن حياة رشيد محامي.

، والرد  رميالك الفصل األول: شبهات رشيد محامي حول إمكانية وقوع األخطاء يف القرآن
 عليها.

املبحث األول: االستدالل بكالم الدكتور طيار يف الفروق اليت بني مصحف طوبقايب 
 .لك فهداملومصحف 

 يف الصدور والرّد عليها. الكرمي املبحث الثاين: شبهة عدم حفظ القرآن

 عليها. والردّ  الكرمي املبحث الثالث: شبهة ضياع القرآن
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والرد   الكرمي امي حول وقوع األخطاء من النساخ يف القرآنالفصل الثاين: شبهات رشيد مح
 عليها.

جت  حت  خت  مت  ژ املبحث األول: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )قطّنا( من قوله تعاىل: 

 [ ، والرّد عليها.1٦ص: ]ژىت  يت  جث    مث  

ڻ  ڻ  ژاملبحث الثاين: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )حصب( من قوله تعاىل: 

 [، والرّد عليها.98األنبياء: ]ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

ں  ڻ  ڻ  ژ املبحث: الثالث: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )يقص( من قوله تعاىل: 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     

 [، والرّد عليها.57األنعام: ] ژۆ  

ٱ  ٻ  ٻ  ژ : استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )احليوان( من قوله تعاىل: املبحث الرابع

[، والرّد ٦4العنكبوت: ]ژٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
 عليها.

ٿ  ٿ  ژاملبحث اخلامس: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )الطود( من قوله تعاىل: 

 [، والرّد عليها.٦3الشعراء: ]ژڤ  ڦ           ڦ       ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     

وئ  ژاملبحث السادس: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )تستأنسوا( من قوله تعاىل: 

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  

 [، والرّد عليها.27النور: ]ژحئ  

ڑ  ڑ  ژ كلمة )ييأس( من قوله تعاىل: املبحث السابع: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف  

 [،والرّد عليها.31الرعد: ] ژک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ

پ  پ  پ  ژ  املبحث الثامن: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )تركنا( من قوله تعاىل:

 [، والرّد عليها.78الصافات: ]ژپ  
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ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ضى( من قوله تعاىل:املبحث التاسع: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )ق

 [، والرّد عليها.23اإلسراء: ] ژڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

ڃ  ڃ  ژ  املبحث العاشر: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )يعزب( من قوله تعاىل:

چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 والرّد عليها.[، 3سبأ: ]ژڳ  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  

 وفيها نتائج البحث، واالقرتاحات.اخلامتة: 

 الفهارس: وتشمل على الفهارس التالية:

 فهرس اآلايت.

 فهرس األحاديث.

 فهرس املراجع.

 فهرس األعالم 

 فهرس األشعار

  فهرس املوضوعات.
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 متهيد

 تعريف الشبهات لغًة واصطالحاً 

 لغة اتتعريف الشبهأواًل: 

 تشابه على يدل   واحد أصل واهلاء( والباء ات مجع شبهة، والشبهة يف اللغة: أصلها من شبه )الشنيالشبه
ْبه يقال. فاً ووص لوانً  هِّ وتشاكل الّشيء َشبَِّّهات. بالّذه يشبه الذي: اجلواهر من والّشبَهُ . وَشبيه وَشبَه شِّ

ُ
 من وامل

 .(1)أْشكال إذا ،األمران واشتبه. املشكالت: األمور

ْبهُ وا  دواءٌ  عليه قىيل النحاس من ضرب التهذيب ويف رّ فَيصف ُيصَبغ الن حاس والشََّبهُ  لشِّّ
 .(3)بلونه الذهب بهأش به ذلك فُعِّل إذا ألَنه به مسي :(2)سيده ابن قال ،فَيصفرّ 

 املأخذ العقيدة يف الش بهةو  ...تظهر ومل تتميز فلم التبست تشاهبتو  األمور هتباشتو 
ْلبِّس

ُ
، ألهنا تشبه احلق والباطل، ليست حبق واضح، وال ابطل ال شك وإنا مسيت الشبهة شبهةً  .(4)امل

 .(5)فيه. هي بني ذلك

  اثنياً: تعريف الشبهة اصطالحاً:

  احلنفية هاتفعرّ و  .(٦)حالال" أو حراما كونه  يتيقن مل وأما يف االصطالح فقد عرفها اجلرجاين أبهنا: "ما

                                  
 (.2/10٦، مادة: "شبه" د.ط، )جم مقايس اللغة مع( ابن فارس، (1
على بن أمحد، وقيل ابن إمساعيل أبو احلسن النحوّى اللغوّى املعروف اببن سيده الّضرير األندلسّى، كان إمامًا يف اللغة ( (2

ل على أنواع اللغة، وله  تميف اللغة، وهو كتاب كبري جامع مش ع يف ذلك مجوعاً، من ذلك كتاب احملكموالعربية حافظاً هلما وقد مج
هـ. ] 458ىف شرح احلماسة، وغري ذلك من املصنفات النافعة. تويف سنة  للغة أيضاً وهو كبري، وكتاب األنيقيف ا كتاب املخصص

 .[(2/225، )1، طإنباه الرواة على أنباه النحاة(، والقفطي، 3/330، د.ط، )وفيات األعيانابن خلكان، 
 .(13/505) ،3ط مادة: "شبه"، لسان العرب، ورظبن من( ا(3
 (.303 /1، د.ط، مادة، "شبه" )املصباح املنريالفيومي،  (4)
 (.730، )ص: 1طاالختيارين، ( األخفش، 5)
 (.1٦5، )ص: 1ط التعريفات،( اجلرجاين، ٦)
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 واحلرام، احلالل بني ما وهي االشتباه من اسم أو بثابت األمر نفس يف ليسو  الثابت يشبه ما:  أبهنا
 .(1)والصواب واخلطأ

 فيمنع إليه، يدعو ما وحقيقة الداعية صدق يف واالرتياب الشك يثري ماوميكن تعريفها أبهنا:  
 .(2)االستجابة هذه أتخري أو له، واالستجابة احلق رؤية من ذلك

: "الش به اليت يضل هبا بعض الناس وهي ما يشتبه فيها احلق هللا رمحه (3)وقال ابن تيمية
 احلق عليه يشتبه مل وهذا هذا بني ابلفصل العلم أويت ومن الناس، بعض على يشتبه حىتوالباطل 
 .(4)"ابلباطل

  (5): "ال يشتبه على الناس الباطل احملض بل ال بد أن يشاب بشيء من احلق"وقال أيضاً 

القلب من اخلواطر اليت حتول بينه وبني معرفة احلق، وتسمى ابلشبهة  فهي ما يرد على
 القلب ابشر فمىت له احلق انكشاف وبني بينه حيول القلب على يرد "وارد :(٦)العقدية، قال ابن القيم

                                  
تار على الدر رد احملين، بن عابدا(، و 5/249د.ط، )العناية شرح اهلداية، ، الرومي حممود بن حممد بن حممدانظر: ( 1)

 (.4/152) ،ط.، دجممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ،شيخي زادهو  (،24و 4/23)، 2ط ،املختار
 (.12٦، )ص: 1، طاحلكمة يف الدعوة إىل هللا( سعيد بن علي بن وهب القحطاين، 2)
 ابن الدين تقي العباس، أبو احلنبلي، الدمشقيّ  احلراين النمريي اخلضر القاسم أيب بن هللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد (3)

 هبا، أفىت فتوى أجل من مصر إىل وطلب. واشتهر فنبغ دمشق إىل أبوه به وحتول حران، يف هـ٦٦1ولد عام . اإلسالم شيخ اإلمام،: تيمية
 سنة هبا واعتقل هـ 712 ةسن دمشق إىل فسافر أطلق مث. اإلسكندرية إىل ونقل مدة، فسجن أهلها من مجاعة عليه فتعصب فقصدها،

، وعادل 15، طاألعالم. ] الزركلي، .جنازته يف كلها  دمشق فخرجت هـ،728دمشق عام  بقلعة معتقال ومات أعيد، مث وأطلق، 720
البداية (، وابن كثري، 80-1/74)  1طفوات الوفيات،  (، وانظر: حممد بن أمحد بن شاكر،381-1/380، )معجم املفسريننويهض، 

  .( [18٦-1/1٦8، )2ط الدرر الكامنة،(، وابن حجر العسقالين، 1٦1-14/15٦، )1ط ة،والنهاي
 (.10٦، )ص: ٦، طوالتدمرية(، 3/٦2، )3، طجمموع الفتاوى( ابن تيمية، 4)

 (.8/37، )3، طجمموع الفتاوى( ابن تيمية، 5)

 سنة صفر عساب يف ولد ةالعالم يّ احْلنبل اجلوزية يمق اْبن الشَّْمس الز رعي حريز بن سعيد بن أَي وب بن بكر أيب بن دحمم( ٦)
 العربية وقرأ .واألصلني والفرائض الفقه عنه وأخذ تيمية، بن الدين تقي اإلمام الشيخ والزم وأفىت، وبرع املذهب، يف تفقههـ، ٦91
 ادز ، ومنها: العلم أنواع يف ثريةك  تصانيف وصنف، اهلندي الصفي على األصلني وكذا البعلي، الفتح أيب وابن ،التونسي اجملد على
الوعاة يف  بغية] السيوطي،  .هـ751 سنة برج يفوتويف  اهلجرتني، سفر د،داو  أيب نسن يبهتذ ة،الّسعاد ارد احمفت اد،املع

  = وانظـر (،95-2/94) د.ط،املفسرين،  طبقات(، والداودي، ٦3-1/٦2) د.ط،طبقات اللغويني والنحاة، 
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 حقيقة يباشر مل ومىت بطالهنا ومعرفة بردها ويقينه علمه يقوى بل فيه الشبهة تلك تؤثر مل العلم حقيقة
 يصري حىت أمثاهلا قلبه على تتابعت واال تداركها فان وهلة أبول الشك فيه قدحت قلبه ابحلق لمالع

 فأميا الباطل شبهات وجيش الغي شهوات جيش الباطل من جيشان يتوارده والقلب مراتابً، شاكاً 
 اتشبه أشرب فإن مبوجبها وجوارحه لسانه فينضح هبا وامتأل تشرهبا إليها وركن إليها صغا قلب

 وإنا علمه لسعة ذلك أن اجلاهل فيظن واإليرادات والشبهات الشكوك لسانه على تفجرت الباطل
 .(1)ويقينه" علمه عدم من ذلك

 

                                  
والشوكاين،  (،140-5/137، )2ط الدرر الكامنة،(، وابن حجر العسقالين، 14/270، )1، طوالنهايةالبداية ابن كثري، = 

، 3، طمعجم املفسرين(، وعادل نويهض، 57-٦/5٦) 15، طاألعالم(، والزركلي، 14٦-2/143د.ط، ) ،الطالع البدر
(2/503-504] ). 
 (.1/140، د.ط، )رادةواإل العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاحالقيم ،  ( ابن1)
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 الكرمي نآن اتريخ إاثرة الشبهات حول القر عنبذة خمتصرة 

 بدأ املشركون الطعن يف القرآن، وقد إن إاثرة الشبهات حول القرآن الكرمي ليست مسألة جديدة
كل هذه األابطيل   الكرمي ل القرآن، وقد سجّ منذ بزوغ فجر اإلسالم وإاثرة الشبهات حوله الكرمي

ٹ ٹ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ژقال تعاىل: فواالفرتاءات ودحضها، 

 . (1)ژڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

وللحق عموما ليس منشؤه من عدم تيقنهم  رآن الكرمي هللا تعاىل أن تكذيبهم للقوقد بنّي 
وصد  ه، وإنا كان ذلك جحدا آلايتتعاىل وال أن ما جاء به إليهم من عند هللا لصدق رسول هللا 

ۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇژ الناس عنها، وهلذا قال تعاىل: 

 .(2)ژۅ

 (3)أن يف القرآن خطأ اترخييا، يقول املغرية بن شعبةحتفظ لنا السنة أن نصارى جنران زعمت و 
" : وموسى قبل عيسى بكذا (4)ژڦ  ڄژ ملا قدمت جنران سألوين، فقالوا: إنكم تقرءون

إهنم كانوا يسمون أبنبيائهم  " :سألته عن ذلك، فقال   وكذا، فلما قدمت على رسول هللا
 .(5)"والصاحلني قبلهم

                                  
 .5-4: ، اآليتانالفرقانسورة  (1)
 .33: سورة األنعام، اآلية (2)
 هللا عبد أاب ويكىن ،ثقيف بن عوف بن سعد بن عمرو بن كعب  بن مالك بن معتب بن مسعود بن عامر أيب بن شعبة بن املغرية (3)

 الرضوان بيعة شهدعام خندق، يف السنة اخلامسة، وقدم مهاجرا، و ، أسلم واملكيدة الشجاعة أويل الصحابة كبار  من، حممد أاب: وقيل
 اخلالفة معاوية ويل فلما ،وقاص أيب بن سعد وواله ،عنها عفان بن عثمان فعزله الكوفة على وهو عمر قتل، و الشام وفتوح واليمامة

معجم (، البغوي، ٦/20، )1ط، الطبقات] ابن سعد،  هـ على األصح، 50سنة  هبا فمات الكوفة شعبة بن املغرية وىل
 /4، )1، طاالستيعاب(، وابن عبد الرب، 2583-2582 /5، )1، طمعرفة الصحابة(، وأبو نعيم، 398 /5، )1ط الصحابة،

اإلصابة يف متييز (، وابن حجر، 3/21، )2ط سري أعالم النبالء،(، والذهيب، 238 /5، )1، طأسد الغابة(، وابن األثري، 1445
 ([.277 /7، )15، طاألعالم(، والزركلي، 156 /٦، )1ط الصحابة،

 .28: سورة مرمي، اآلية (4)
، كتاب اآلداب، ابب النهي عن التكين أبيب القاسم وبيان ما يستحب من األمساء، د.ط، صحيحهرواه مسلم، يف  (5)
 . 2135 (، رقم احلديث:3/1٦85)
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إىل الرفيق األعلى حصلت طعون، وأثريت شبهات  نتقل رسول هللا بعد ما ا ويف عهد الصحابة 
 القرآن الكرمي. حول

 الكـرمي حىت أن بعض املسلمني كاد أن يقع فريسـًة لوسـاوس الشـيطان الـيت يلقيهـا حـول القـرآن
ـــا إىل شـــبهات لـــوال وجـــود كبـــار الصـــحابة ك رضـــي هللا عنهمـــا،  (1)عبـــدهللا بـــن عبـــاسممـــا يـــؤّدي إىل حَتَو هلِّ

 .(3()2) (مسائل ابن األزرق)رت ابسم اليت اشته املسائل علىتصدى للرّد حيث 

 ابحلوار لرد الشبهات حول كثري من موضوعات القرآن رضي هللا عنهما وقد اشتهر ابن عباس
 .(4)وأسلوبه الكرمي

ويقال أول من ألف فيه: مقاتل بن  ،بدأت التأليفات يف رد الشبهات ويف عهد التابعني
، له فيه كتاب: "جواابت (٦)، وله كتاب: "اجلواابت يف القرآن". مث سفيان بن عيينه(5)البلخيسليمان 

                                  
 هللا رسول عم ابن هللا، عبد العباس أبو التفسري، وإمام العصر، وفقيه مة،األ حرب، اهلامشي العباس أبو البحر عباس بن هللا عبدهو  (1)
  فهر بن غالب بن لؤي بن كعب  بن مرة بن كالب  بن قصي بن مناف عبد بن عمرو وامسه هاشم، بن شيبة املطلب عبد بن العباس 

ابن حبان،  هـ.]57، تويف سنة سنني بثالث اهلجرة عام قبل هاشم، بين بشعب: مولده .- - األمري املكي، اهلامشي، القرشي،
  [.( 332-331 /3، )3ط  سرير أعالم النبالء،الذهيب، ، و (28، )ص: 1ط مشاهري علماء األمصار،

 أحد األزارقة إليه ينتسب الذى األزارقة، رأس، راشد أبو احلروري، الوائلي، البكري احلنفي، قيس بن األزرق بن انفع: هو (2)
، والزركلي، (27٦/  3) ،1ط التاريخ، يف الكامل ]ابن األثري، ابلبصرة، هـ٦5 سنة اآلخرة مجادى يف قتل اخلوارج، زعماء

 ([.7/351، )15، طاألعالم
 (.327-301)ص: اإلتقان يف علوم القرآن،انظر: السيوطي،  (3)
، ابب سورة حم السجدة )فصلت(، انظر احلديث الطويل الذي أخرجه البخاري معلقاً عن ابن عباس يف كتاب تفسري القرآن (4)

 (: " وصله الطربي وابن أيب حامت، إبسناد على شرط البخاري.55٦ /8وقال ابن حجر يف فتح الباري )
 ودخل البصرة، إىل انتقل بلخ من أصله. كبري املفسرين:  احلسن أبو البلخي، ابلوالء، األزدي بشري بن سليمان بن مقاتل (5)

 على والرد ،الكبري التفسري :كتبه  من. احلديث مرتوك كان.  وقيل نيف ومخسني ومائة هـ150سنة  لبصرةاب وتويف. هبا فحّدث بغداد
 ( ،202-201 /7، )3ط سري أعالم النبالء،انظر: الذهيب،  . ]والنظائر والوجوه ،واملنسوخ والناسخ ،القرآن ومتشابه ،القدرية

 [.(٦83 -2/٦82، )2ط عجم املفسرين،م، وعادل نويهض، (281 /7، )15ط األعالم،الزركلي، و 
 أخي مزاحم بن حممد موىل احلرم حمدث: الكويف اهلاليل حممد أبو اإلسالم شيخ احلافظ العالمة ميمون بن عيينة بن سفيان (٦)

 لوال :الشافعي قال. القدر كبري  العلم واسع حافظًا حجة إماما وكان .صغره يف العلم وطلب هـ،107 سنة ولد. مزاحم بن الضحاك
 مات. منه ابلسنن أعلم رأيت ما: أمحد وقال. منه ابلتفسري أعلم أحدا أعلم ال: وهب ابنوقال . احلجاز علم لذهب وسفيان مالك
 .([1/425، د.ط، )صفة الصفوة(، وانظر: ابن اجلوزي، 194-1/193، )1ط تذكرة احلفاظ،هـ.]الذهيب، 198 سنة
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وهذه الكتب الثالثة  (2)، واسم كتابه: "الرد على امللحدين يف متشابه القرآن"(1)القرآن". مث قطرب
 . مفقودة

: "مشكل (3)وأقدم الكتب اليت وصلت إلينا يف هذا العلم مفرداً، هو كتاب ابن قتيبة
 . وبعده تتالت الكتب املستقلة للعلماء، يف هذا الفن.(4)"القرآن

كان أول من كتب يف الطعن ابلقرآن الكرمي،   (5)يذكر أن يوحنا الدمشقيفأما غري املسلمني  
  ارقة، ظهرتـوكان ذلك يف أواسط القرن الثالث، وذكر فيه أن اإلسالم فرقة مسيحية م

                                  
 أخذ. املوايل من البصرة، أهل من واألدب، واللغة ابلنحو العلماء من، بقطرب الشهري علي، أبو أمحد، بن املستنري بن حممد (1)

 الرد"و" القرآن إعراب" و. مثله إىل يسبق مل: قيل" القرآن معاين" تصانيفه من. فلزمه بقطرب دعاه الذي وهو سيبويه، عن النحو
(، وابن الساعي، 4/1514، )1ط معجم األدابء،احلموي،  هـ.] ايقوت20٦. تويف ببغداد سنة "القرآن متشابه يف امللحدين على

الوايف (، والصفدي، 1/274د.ط، )  من غرب،العرب يف خرب(، والذهيب، 138 ، )ص:1ط ،صنفنيالدر الثمني يف أمساء امل
 ([.5/14د.ط، ) ابلوفيات،

 (.253، و78، و 51د.ط، )ص:  الفهرست،الندمي،  انظر: ابن (2)
. العلوم فنون ىف احلسان التصانيف صاحب العامل يّ اللغو  يّ النحو  يّ الدينور  الكاتب حممد أبو قتيبة بن مسلم بن هللا عبد (3)

 بن إسحاق أمثال العلماء عن روى .إليها فنسب مّدة ابلّدينور وأقام وأتّدب، هبا ونشأ ، هـ213د سنة ببغدا ولد. األصل يّ مروز 
 درستويه ابن جعفر بن هللا عبد حممد وأىب أمحد، كولده  العلماء عنه روى. الّسجستاينّ  حامت وأىب الزايدّي، زايد بن وحممد، راهويه،

 القرآن، ومشكل احلديث، وغريب القرآن، غريب: تصانيفه فمن. فاضال ديّنا ثقة قتيبة بن مسلم بن هللا عبد وكان .الفارسيّ 
 لسان امليزان،(، ابن حجر، 1/143، )1ط ،لنحاةا أنباه على الرواة إنباه] القفطي،  هـ27٦وتويف سنة  .احلديث ومشكل

 ([. 4/137، )15ط األعالم،(، الزركلي، 5/8، )1ط
 الكتاب مطبوع متداول. ( 4
 انل الكربى الدينية قيمته وبسبب األرثوذكسية، الكنيسة آابء أكرب أحدم، بدمشق، وهو ٦7٦يوحنا الدمشقي ولد عام  (5)

 اإلسالم ضد األول الصراع خط يف كونه  وحبكم ،(( الذهب ينبوع يوحنا)) ،(( يوحنا القديس)) بـ فلقِّب شأن، ذوي لقبني
راً  ونبشًا، تفلية الكرمي القرآن على ابلعكوف سارع فإنه فاً  العربية، إتقانه مسخِّّ  اليت اإلسالمية الثقافية ابلبيئة إملامه وموظِّّ

ألف كتبًا يف  األموية الفةـاخل الطـب موظفي كبار  من كان  ثحي والسلطوية العلمية مستوايهتا أعلى ويعايش رحاهبا يف يعيش
م. 750، وقيل 749الالهوت واخلطـابة والتاريخ والشعر. مهَّد مبؤلفاته لنشأة تعليم الفلسفة والالهوت أبورواب، وتويف عام 

 مارس ـ هـ 13٦4 لاألو  ربيع ،(243 ص) ،( ٦10 عدد) ،( مصر) الرسالة جملة الدمشقي، يوحنا علي، جواد. د]انظر: 
 .، وويكبيدايم 1945

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%9A%D%88%9D%8AD%D%8٦%9D%8A7_%D
%8A%7D%84%9D%8AF%D%85%9D%8B%4D%82%9D8%9A. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
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 .(2)، بفعل متنبئ من العرب يدعى حامد )حممد((1)يف عهد اإلمرباطور هرقل

واملستشرقون املعاصرون املثريون للشبهات هم أتباع أمثال يوحنا، ويرددون شبهات أسالفهم 
وزادوا عليها، ولقد تنوعت شبهاهتم وتعددت، حىت انه ما من موضوع من موضوعات علوم القرآن 

أسلوب القرآن شبهات، ويف مجعه شبهات ويف  إاّل أاثروا حوله الشبهات، ففي الوحي شبهات، ويف
 قراءاته شبهات، ويف تفسريه شبهات.

تشتد حيًنا وهتدأ حيًنا ف ،إاثرة الشبهات حول اإلسالم عامة وحول القرآن خاصةواستمرت 
، وبقى القرآن الكرمي مصواًن حمفوظًا عن كل سوء ذهبت سدًى، مثريها جهود إاّل أن مجيعآخر، 

 .(3)ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱژ  وظهر قوله تعاىل:

  

                                  
تشري الرواايت التارخيية إىل أن هرقل كاد أن يسلم ويؤمن بدعوة   -م 575، هرقل، إمرباطور بيزنطي، ولد فالفيوس أغسطس (1) 

ميالدي بعد أن  ٦41اإلسالم لوال خوفه من قساوسته، ومن حوله الذين كانوا يكرهون العرب كرهًا شديداً، وقد تويف هرقل يف سنة 
 ،201٦. مارس، 1، ]انظر: طال مشعل، موضوع، م ٦3٦الريموك ورحيلهم عنها سنة شهد هزمية الروم يف 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%8٦_%D9%87%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84] 
 (.49، )ص لتبشري واالستشراق،ا انظر: حممد عزت طهطاوي، (2)
 .9: ، اآليةاحلجرسورة  (3)

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
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 أتصيل النسخ للمصحف الشريف

 أواًل: مجع القرآن يف عهد النيب 

 حفظه يف الصدور

 بواسطة جربيل عليه السالم أمني الوحي، قال تعاىل: لقد أنزل هللا القرآن الكرمي على رسوله 
 .(1)ژۀ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ

بدوره  رسول هللا  من هللا عّز وجّل وكان الكرمي قى القرآنفكان جربيل  عليه السالم يتل
 الليل حييي فكان أوقاته، كل  يف ومدارسته الكرمي القرآن حفظ على  رصيتلقاه من جربيل فكان حي

ٱ  ژ :القائل تعاىل هللا ألمر امتثاالً  ملعانيه، وتدبراً  وتالوًة، عبادًة، الصالة يف القرآن آايت بتالوة

 .(2)ژٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  

ېئ   ژ فقال تعاىل:  شيء، منه يضيع ال حىت صدره يف ومجعه حبفظهله  تعاىل وقد تكفل هللا

: وقال، ( 3) ژيب    جت  حت    ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب 
 .(4)ژڭ   ڭ  ۇ  ژ

حىت دان أجله فعارضه  مرة شهر رمضان كل  يف  جربيل على القرآن  النيب يقرأ كانو 
 إيلَّ  أَسرّ : "بنت رسول هللا عليهما الصالة والسالم أهنا قالت فاطمة عنمرتني، كما ثبت يف الصحيح 

 .(5)"أجلي حضر إالّ  أُراهُ  وال مرتني، العام عارضين وأنَّه سنة، كلَّ   ابلقرآن يعارُضين جربيل أن  النيب  

                                  
 . 195 - 192 شعراء، اآلايت:السورة  (1)
 .  4 - 1 زمل، اآلايت:املسورة  (2)
 .  19 - 1٦ قيامة، اآلايت:السورة  (3)
 .  ٦ سورة األعلى، اآلية: (4)
، وكتاب 3٦23، رقم احلديث: 4/203سالم، ، كتاب املناقب ابب عالمات النبوة يف اإلصحيحهأخرجه البخاري يف  (5)

 .  18٦ /٦،  النيب على القرآن يعرض جربيل كان  اببفضائل القرآن، 



 

26 
 

 من َأخذتُ  لقد وهللا": بن مسعود اه، يقول ، ويتلقونه منيعلمه الصحابة  وكان رسول هللا 
 .(1)"سورة وسبعني بضعاً   هللا رسولِّ  يفِّ 

 .(2)"هموعلّ  القرآن متعلّ  من خريكم: "حيثهم على تعلمه وتعليمه، قال  وكان 

 الراشدون، اخللفاء منهم ،رصوان هللا عليهم الصحابة من غفري جم   الكرمي القرآن حفظف
(4)ودـعـمس بن هللا وعبد ،(3)كعب  بن يَبّ أُ  وكذلك

  ،(٦)درداءـال وـوأب (5)ابتـث بن وزيد ، 
                                  

   5000(، رقم احلديث: ٦/18٦، )1، ط، كتاب فضائل القرآن، ابب القراء من أصحاب النيب صحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
(، رقم احلديث: ٦/192، )1ابب خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه، ط، كتاب فضائل القرآن، صحيحهأخرجه البخاري يف  (2)

5027. 
 هللا، لكتاب وأقرأهم الصحابة فقهاء من، املنذر أبو اخلزرج، من النجار، بين من معاوية، بن زيد بن عبيد بن قيس بن كعب  بن يَب  أُ  (3)

 عصره يف فيها العارفني قلة على - والكتابة القراءة حيسن دمية،الق الكتب على مطلعا اليهود، أحبار من حربا إسالمه قبل كان.  أنصاري
 - هللا لرسول كتب  من أول: "طبقاته يف سعد ابن قال. ومعه اثبت بن زيد قبل -  - هللا لرسول الوحي كتب  ممن كان  أسلم وملا. -
 مشاهري علماء .]ابن حبان، دينةابمل هـ، 30 سنة مات أنه األرجحلكن و هـ 22، وسنة وفاته خالف، ورجح ابن حبان سنة

 ([.1/25، )3ط معجم املفسرين،(،  وعادل نويهض، 31، )ص: 1، طاألمصار
( عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن: الصحايب اجلليل. من أكابرهم، فضال وعقال، وهو 4

دار األرقم، ويقال كان سادسا يف اإلسالم،   من أهل مكة، ومن السابقني إىل اإلسالم، أسلم قبل دخول رسول هللا
: وعاء ملئ علما. تويف ابملدينة يف ، وقال عنه عمر وهو أول من جهر بقراءة القرآن مبكة. وكان خادم رسول هللا 

اإلصابة يف متييز (، وابن حجر، 1/149د.ط، ) صفة الصوة،هـ.] أنظر: ابن اجلوزي، 32، سنة خالفة عثمان 
 ([.1/137، )15ط األعالم،(، والزركلي، 201-4/198، )1ط الصحابة،

 وجلة الصحابة فقهاء من اخلزرج بن احلارث بىن أحد سلمة بىن من ثعلبة بن زيد بن حارثة بن الضحاك بن اثبت بن زيد (5)
 وهو أبوه وقتل مبكة، أونش قبل اهلجرة، 11سنة  املدينة يف ولد. الوحي كاتب  كان، و خارجة وأبو سعيد أبو كنيتان  وله االنصار

 والقراءة والفتوى القضاء يف ابملدينة رأساً  فكان الدين، يف وتفقه وتعلم سنة، 11 ابن وهو  النيب مع وهاجر. سنني ست ابن
هـ ] 5٦.- 42واختلف يف عام وفاته  سفيان أىب بن معاوية والية يف مات ،سافر إذا املدينة على يستخلفه عمر وكان. والفرائض

-2/537، )1ط االستيعاب يف معرفة األصحاب،(، وابن عبد الرب، 29، )ص: 1ط مشاهري العلماء واألمصار،بان، ابن ح
 ([.3/57، )15ط األعالم،(، والزركلي، 540

 يف اتجرا البعثة قبل كان.  القضاة الفرسان احلكماء من صحايب،: الدرداء أبو اخلزرجي، األنصاري أمية بن قيس بن مالك بن عومير (٦)
 أول وهو اخلطاب، بن عمر أبمر دمشق قضاء معاوية ..واله.والنسك ابلشجاعة اشتهر اإلسالم ظهر وملا. للعبادة انقطع مث املدينة،
 .بدمشق الصغري بباب هـ، وقربه32ابلشام سنة  مات .خالف بال  النيب عهد على حفظا، القرآن، مجعوا الذين أحد وهو. هبا قاض

 ([.5/98، )15ط األعالم،(،  والزركلي، 84، )ص: 1ط علماء واألمصار،مشاهري ال] ابن حبان، 
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 شرةالع األئمة قراءات أسانيد دارت الذين وهم  الصحابة من وغريهم ،(1)األشعري موسى وأبو
 .(2)عليهم

 حفظه يف السطور

 إىل مجع بل وتعليمه، تعلمه على وحثهم ألصحابه، وإقرائه الكرمي، القرآن حبفظ  النيب يكتف مل
 عليهم فأماله ابالكتّ  دعا جنم عليه نزل كلما  فكان السطور، يف وتقييده بكتابته األمر ذلك

  .(3) عهده يف أبمره كله  مكتوابً  القرآن كان  وبذلك فيكتبونه،

  نزوله، فور بكتابته أيمرهم وكان ،زما نزل من آايت الكتاب العزي له يكتبون ُكتَّاب  له كانو 
 .(4)كما ثبت يف الصحيح وغريه

                                  
 هبما رضي اللذين احلكمني أحد. املقرئ الفقيه، ،هللا  رسول األشعري، صاحب موسى أبو ، سليم بن قيس بن هللا عبد (1)

. احلبشة أرض إىل وهاجر أسلم،ف اإلسالم، ظهور عند مكة وقدم ق.هـ،21 (ابليمن) زبيد يف ولد. صفني حرب بعد ومعاوية علي
 عثمان ويل وملا. واألهواز أصبهان فافتتح هـ 17 سنة البصرة اخلطاب بن عمر وواله. وعدن زبيد على  هللا رسول استعمله مث

علّي، تويف  فأقره عثمان، قتل أن إىل هبا فأقام فواله، عليهم، توليته عثمان من أهلها فطلب الكوفة، إىل فانتقل عزله، مث. عليها أقره
(، والزركلي، 2/380، )3ط سري أعالم النبالء،(، والذهيب، ٦5، )ص: 1ط مشاهري العلماء واألمصار،]ابن حبان،  .44سنة 

 ([.4/114، )15ط األعالم،
 .  (1/242، )العرفان مناهل انظر: الزرقاين، (2)
 .  (20د.ط )ص:  مجع القرآن حفظاً وكتابًة،علي سليمان العبيد،  (3)
 ابن فجاء فكتبها، ًً زيدا  هللا رسول دعا َّجم يل ىل مل خلُّٱ نزلت ملا: "قال أنه عن الرباء بن عازب  (4)
 ،َّجم يل ىل مل خل ُّٱ نزلت ملا: "قال هعن أخرى رواية ويف ،َّ مم خم حم ُّٱ هللا فأنزل َضرَارتَهُ  فشكا مكتوم، أم

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ اكتب: الفق الكتف، أو واللوح الدواة ومعه فجاءه فالانً، ادعوا: " النيب قال
 يل ىل مل خل ُّٱ مكاهنا زلتـفن ضرير، أان هللا رسول اي: فقال مكتوم، أم ابنُ   النيب وخلف َّحن جن يم  ىم
 مل خل ُّٱ ، كتاب تفسري القرآن، اَببُ صحيحهأخرجه البخاري يف ] .َّحن جن يم  ىم مم خم حم جم
 .[4592(، رقم احلديث: ٦/47) 1، ط َّجم يل ىل

أخرجه ابن أيب داود يف  "الوحي فكتبت إيلَّ  أرسل الوحي نزل إذا فكان  هللا رسول جار كنت: "الق أنه اثبت بن زيدعن و 
( رقم احلديث: 5/140، )3ط املعجم الكبري،(، والطرباين يف 37، )ص: 1ابب من كتب الوحي، ط كتاب املصاحف،

 إال خارجة بن سليمان عن احلديث هذا يرو مل ، وقال: "8٦97(، رقم احلديث: 8/301د.ط، ) املعجم األوسط،. و4882
 .14199( رقم احلديث: 9/17) د.ط،جممع الزوائد ". وقال اهليثمي : "إسناده حسن" الليث: به تفرد الوليد، أيب بن الوليد
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 يكتبونه وكانوا عنه، يكتب من بعض يدعو القرآن من شيء عليه نزل إذا  هللا رسول كان  وهكذا
 واألضالع، األكتاف، وعظام دمي،األ وقطع والكرانيف، والرقاع، واللخاف، العسب،: على

 .(1)واألقتاب

 ابألحرف كتابته  وكانت مفرقا، كان  وإن ، النيب عهد يف مكتواب كله  القرآن صار قدف
 .(2)هبا نزل اليت السبعة

 مجع القرآن يف عهد الصديق اثنياً: 

 ،الدامية روبواحل الردة، أهل من قتال سيمة،اجل حداث، وبسبب األمث جاء عهد اخلليفة أيب بكر 
أشار عمر بن ف ،اء منهمعلى القرّ  واشتد القتل ، الصحابة من كثري  استشهد اليمامة موقعة يف

وبعد  ،هحفاظ مبوت ضياعه خوفًا من القرآن، معقوم جبي أن ماعنه هللا رضي بكر أيب على اخلطاب
الكرمي. فاستدعى  رآنالق مجع من أول هو فكان ،لرأي عمر صدره هللا شرح األمر ألول الصديق تردد

 .(3)، كما ثبت يف الصحيحأبوبكر زيد بن اثبت وأمره ابلقيام هلذه املهمة اجلليلة

                                  
( وأبو 247-1/24٦، )3ط مناهل العرفان،(، والزرقاين، 207 /1د.ط، )االتقان يف علوم القرآن،  انظر: السيوطي، (1)

  (.3487، )ص1طمعجم علوم القرآن، (، وإبراهيم حممد اجلرمي، 2٦٦ ، )ص:2ط املدخل لدراسة القرآن الكرمي،شهبة، 
  (.2٦٦ ، )ص:2ط املدخل لدراسة القرآن الكرمي،نظر: أبو شهبة،  (2)
 يوم ّ استحر قد القتل إن: لفقا أاتين، عمر إن: بكر أبو فقال عمر، وعنده اليمامة أهل مقتل بكر أبو إيلّ  أرسلقال: " عن زيد  (3)

 قال ،" القرآن جتمع أن ألرى وإين جتمعوه، أن إال القرآن من كثري  فيذهب املواطن، يف اءابلقرّ  القتل يستحرّ  أن أخشى وإين ابلناس، اليمامة
 لذلك هللا شرح حىت فيه يراجعين عمر يزل فلم خري، وهللا هو: عمر فقال «؟ هللا رسول يفعله مل شيئا أفعل كيف»: لعمر قلت: بكر أبو

  نتهمك، وال عاقل، شاب رجل إنك: بكر أبو فقال يتكلم، ال جالس عنده وعمر: اثبت بن زيد قال عمر، رأى الذي ورأيت صدري،
 لقرآن،ا مجع من به أمرين مما علي أثقل كان  ما اجلبال من جبل نقل كلفين  لو فوهللا فامجعه، القرآن فتتبع ، هللا لرسول الوحي تكتب كنت
 له هللا شرح للذي صدري هللا شرح حىت أراجعه أزل فلم خري، وهللا هو: بكر أبو فقال «؟ النيب يفعله مل شيئا تفعالن كيف»: قلت
 مع آيتني التوبة سورة من وجدت حىت الرجال، وصدور والعسب واألكتاف، الرقاع من أمجعه القرآن فتتبعت فقمت وعمر، بكر أيب صدر
َا إِّىَل  ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  غريه، أحد مع أجدمها مل ياألنصار  خزمية رِّمهِّ ، آخِّ

"أخرجه البخاري عمر بنت حفصة عند مث هللا، توفاه حىت عمر عند مث هللا، توفاه حىت بكر أيب عند القرآن فيها مجع اليت الصحف وكانت
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّ، كتاب التفسري، سورة براءة، ابب قوله تعاىل: صحيحه يف

 .4٦79( رقم احلديث ٦/71، )1، ط«الرَّأْفَةِّ  مِّنَ » َّ جح مج  حج
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 اعتمد على مصدرين مهمني:و للعمل جبمعه على منهج رشيد حيث   فقام زيد

بشهادة شاهدين على ذلك. والثاين: توثيق  أحدمها: نقل ما كتب بني يدي رسول هللا 
 اً يف الصدور. ذلك مبا كان حمفوظ

 ابب على اقعدا: "رضي هللا عنهما حيث قال لعمر وزيد وكان ذلك أبمر أيب بكر 
(1)" فاكتباه هللا كتاب  من شيء على بشاهدين جاءكما فمن املسجد،

. 

 هللا رسول من تلقى كان  من" : فامتثال لذلك األمر احلكيم؛ وهلذا قال عمر بن اخلطاب 
  ًمن يقبل ال وكان والعسب، واأللواح الصحف يف ذلك كتبوا  وكانوا ،"به فليأتنا القرآن من شيئا 

 .(2)شاهدان يشهد حىت شيئاً  أحد

، وهي عبارة عن وهبذا املنهج القومي متت عملية مجع القرآن الكرمي يف عهد الصّديق 
 .النسخ األول للقرآن كامالً بعد كتابته يف عهد النيب 

 يف مفرقا كان  ولكنه بكتابته أيمر كان   فإنه حمدثة ليست نالقرآ كتابة" :(3)احملاسيبقال 
 أوراق زلةـمبن ذلك وكان مكان إىل مكان من بنسخها  الصديق أمر وإنا والعسب واألكتاف الرقاع

 منها يضيع ال حىت خبيط وربطها جامع فجمعها منتشر القرآن فيها  هللا رسول بيت يف وجدت
 .(4)"شيء

                                  
 فتح]ابن حجر، . انقطاعه مع ثقات رجاله: حجر ابن وقال ،(51: ص، )1ط ،املصاحف كتاب يف داود أيب ابن أخرجه (1)

 .([14 /9) ، د.ط،الباري
 (.113، و ٦2: ص، )1ط ،املصاحف كتاب يف داود أيب ابنو  (705 /2د.ط، ) اتريخ املدينة،ابن شبة يف  أخرجه (2)
 واملعامالت، ابألصول عاملا كان.  الصوفية أكابر املشهور؛ من الزاهد األصل البصري احملاسيب أسد بن احلارث هللا عبد أبو (3)

 كان  ألنه )احملاسيب(؛ النسبة ههبذ وعرف، الزهد يف وكتب الدايانت، أصول يف مصنفات وله فهما، عاملا َكانَ   ُمبكياً، واعظا
 /12، )1ط األنساب،(، والسمعاين، 104 /9، )1، طاتريخ بغداد]انظر: اخلطيب،  .هـ 243تويف سنة  نفسه، حياسب

، األعالم(، ، الزركلي، 208 /5، )1ط هتذيب الكمال،، واملزّي، 58-57 /2) ، د.ط،وفيات األعيان(، وابن خّلكان، 103
 (، [.153 /2، )15ط
 (.1/238، )1طالربهان يف علوم القرآن،  الزركشي، (4)
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حىت   حىت تويف مث صارت إىل أمري املؤمنني عمر اخلطاب  أيب بكر بقيت هذه النسخة عند
 ورضي هللا عنهما. أم املؤمنني زوج الرسول  (1)تويف، مث إىل حفصة بنت عمر

 نسخ املصحف يف عهد عثمان اثلثا: 

، واتسعت رقعة اإلسالم، وبدأ أهل رضي هللا عنهما يف عهدي عمر وعثمان كثرت فتوحات املسلمني
 تكفري إىل  األمر وصل بل ،اً بعض بعضهم ةوختطئ الكرمي القرآن قراءة وجوه يفمصار خيتلفون األ

 .عليه جممع موحد مصحف على األمة مجععت احلاجة إىل فد البعض، بعضهم

طالبًا منها  رضي هللا عنهما وبعد املشاورة أرسل أمري املؤمنني عثمان بن عّفان إىل حفصة
ت به إليه، وكّون جلنًة تتألف من أربعة ثعندها بعد وفاة أبيها فبعنسخة املصحف اليت انتهت 
وضع هلم قواعد و  ،املصاحفخ نسقاموا بفللقيام هبذه املهمة،   أعضاء برايسة زيد بن اثبت

 كتبوهأن ي القرآن من يءٍ ش يف النسخ من الصحف حيث ذكر هلم عند اختالف زيد والقرشيني
 ردّ  ، مثّ املصاحف يف الصحفت نسخو  للجنة مهمتها،اأجنزت لنـزول القرآن به، ف قريش بلسان
 كل  يف القرآن من سواه مبا وأمر نسخوا مما مبصحف أفق كل  إىل وارسل حفصة إىل الصحف عثمان

  .(2).حيرق أن مصحف أو صحيفة
                                  

 ق.هـ، 18مبكة  ولدت  النيب أزواج من الصاحلة، أم املؤمنني، اجلليلة حفصة بنت عمر بن اخلطاب العدوية، الصحابية (1)
 فزّوجه أبيها، من  هللا رسول فخطبها عنها، فمات حتت خنيس بن حذافة السهمي وكانت من املهاجرات، وكانت قبل النيب 

ابن عبد الرب،  هـ. ]45هبا سنة  توفيت أن إىل  النيب وفاة بعد املدينة يف واستمرت .للهجرة ثالث أو اثنتني سنة إايها،
الزكلي، و  (،8/85، )1(، وابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، ط1811 /4، )1، طاالستيعاب يف معرفة األصحاب

 ( [.2/2٦4، )15ط األعالم،
 العراق، أهل مع وأذربيجان أرمينية، فتح يف ماالش أهل يغازي وكان عثمان على قدم اليمان، بن حذيفة أناء يف الصحيح ج (2)

 اختالف الكتاب يف خيتلفوا أن قبل األمة، هذه أدرك املؤمنني، أمري اي: لعثمان حذيفة فقال القراءة، يف اختالفهم حذيفة فأفزع
 هبا فأرسلت ،«إليك نردها مث املصاحف، يف ننسخها ابلصحف إلينا أرسلي أن»: حفصة إىل عثمان فأرسل والنصارى، اليهود
 يف فنسخوها هشام بن احلارث بن الرمحن وعبد العاص، بن وسعيد الزبري، بن هللا وعبد اثبت، بن زيد فأمر عثمان، إىل حفصة

 قريش، بلسان فاكتبوه القرآن من شيء يف اثبت بن وزيد أنتم اختلفتم إذا»: الثالثة القرشيني للرهط عثمان وقال ،" املصاحف
 مبصحف أفق كل  إىل وأرسل حفصة، إىل الصحف عثمان رد املصاحف، يف الصحف نسخوا إذا حىت ففعلوا «بلساهنم نزل فإنا
ل القرآن، ، كتاب الفضائصحيحه. أخرجه البخاري يف حيرق أن مصحف، أو صحيفة كل  يف القرآن من سواه مبا وأمر نسخوا، مما

 .4987( رقم احلديث ٦/183، )1ابب مجع القرآن، ط
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 ،اظا يثق هبمحفّ   اختار عثمانو  .وهكذا متت عملية نسخ املصاحف، وأمجعت األمة عليها
وبعث عبد هللا بن  ،أن يقرىء ابملدين  أمر زيد بن اثبتو  ،األقطار اإلسالمية وأنفذهم إىل

 ،مع الكويف (3)السلميوأاب عبد الرمحن  ،مع الشامي (2)واملغرية بن شهاب ،مع املكي (1)السائب
مث نقل التابعون عن الصحابة فقرأ أهل كل مصر مبا يف  ،مع البصري (4)وعامر بن عبد القيس

تفرغ قوم للقراءة واألخذ والضبط حىت صاروا يف هذا الباب أئمة يرحل إليهم ويؤخذ مث  ،مصحفهم
 .(5)وأمجع أهل بلدهم على تلقي قراءهتم واعتماد روايتهم ،عنهم

 
 

                                  
 السائب وأبو الرمحن، عبد أبو مرة، بن يقظة بن خمزوم بن عمر بن عابد بن صيفي السائب أيب السائب ابن بن هللا عبد (1)

  :قال جماهد، ل مكة. عنالصحابة. كان من أخيار أه صغار يف عداده ورواية، صحبة وله مكة، مقرئ .املكي املخزومي، القرشي،
عمري.  بن عبيد وبقاضينا حمذورة، أيب ومبؤذننا عباس، بن هللا عبد وبفقيهنا السائب، بن هللا عبد بقارئنا الناس على نفخر كنا

، 3ط سري أعالم النبالء،(، والذهيب، 140، )ص: 1ط مشاهري علماء األمصار،ومات يف زمن عبد هللا بن الزبري. ] ابن حبان، 
(3/388-390.] ) 
املغرية بن أيب شهاب عبد هللا بن عمرو بن املغرية بن ربيعة أبو هاشم ، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان، أخذ القراءة  (2)

عنه عرضًا عبد هللا بن عامر، وقال احلافظ الذهيب قد ذكره اإلمام أبو القاسم بن سالم يف كتاب القراآت فقال املغرية بن شهاب 
اتريخ هـ. ]الذهيب، 91مان بن عفان يف القراءة كذا قال ابن شهاب فوهم والصواب ابن أيب شهاب، تويف سنة صاحب عث

 ( [.2/305، )1ط غاية النهاية يف طبقات القراء،(، وابن اجلزري، 2/1175، )1ط اإلسالم،
، من أوالد الصحابة، مولده يف حياة النيب أبو عبد الرمحن السلمي عبد هللا بن حبيب بن ربيعة مقرئ الكوفة، اإلمام، العلم (3)

صلى هللا عليه )وآله( وسلم ، قرأ القرآن، وجّوده، ومهر فيه. قال أبو إسحاق : كان أبو عبد الرمحن السلمي يقرئ الناس يف 
حلجاج. وعن أيب املسجد األعظم أربعني سنة. وقال سعد بن عبيدة، أقرأ أبو عبد الرمحن يف خالفة عثمان، وإىل أن تويف يف زمن ا

مشاهري علماء هـ. ] ابن حبان، 74 سنة مات واالعالن. السر يف الورع عبد الرمحن  قال: أخذت القراءة عن علي. فهو أهل
 ( [.271-4/2٦7، )3ط سري أعالم النبالء،(، والذهيب، 1٦4، )ص: 1ط األمصار،

 عّباد من ابلنسك عرف من أول هو: نعيم أبو قال. العنرب بين من اتبعّي،: العنربي قيس عبد اببن املعروف هللا، عبد بن عامر (4)
 النسك يف عليه فتخرج القرآن، أهلها وعّلم البصرة قدم حني األشعري، موسى أيب من القرآن وتلقن. إليها هاجر. ابلبصرة التابعني
حلية انظر: أبونعيم، هـ. ]55معاوية حمو  خالفة يف املقدس ببيت مات. اخلوالينّ  مسلم وأيب القرين أويس من أقران وهو. والتعبد

 ( [.3/253، )15ط األعالم،الزركلي، (، و 2/92، د.ن )األولياء
 (.404-1/403، )3ط  ،العرفان مناهلالزرقاين، ( انظر: 5)
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 مجع القراءات العشررابعا: 

  تتبع وقرآان ةقراء كتابالوقرأ ، يقرأ قراءة وقرآان : مجع قراءة، وهى مصدر للفعل قرأ القراءات لغة
 من ةيقرأ اآلو  ،الصامتة ةاءابلقر  ديثاح مسيتو  اهب طقين ملو  اتهكلم  وتتبع ،اهب ونطق نظرا اتهكلم
 .)1(اءقرّ  ومجعه ئقار  فهو حفظ نع وأ نظر نع أبلفاظها نطق آنالقر 

 احلذف يف واختالفهم تعاىل هللا لكتاب الناقلني اتفاق منه يعلم علمفهي:  (2)وأّما اصطالحاً 
 حيث من ،وغريه واإلبدال النطق هيئة من ذلك وغري والوصل والفصل والتسكني ريكوالتح واإلثبات
 .(3)لناقله معزوا واختالفها القرآن، كلمات  أداء بكيفية علم: يقال أو ،السماع

 قراءات شاذة. ، و قراءات متواترة تنقسم القراءات إىلو 

قــت أحــد املصــاحف العثمانيــة ولــو القراءات املتــواترة: "كــل قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــه وواففــ
 من األحرف السبعة اليت يال جيوز ردها وال حيل إنكارها بل ه القراءة اليت ياحتمااًل وصح سندها فه

، سواء كانت عن األئمة السـبعة أم عـن العشـرة أم عـن غـريهم  نزل هبا القرآن ووجب على الناس قبوهلا
 .(4)"من األئمة املقبولني

 الثالثة. الشروط هذه ا مل تتوافر فيهام: والقراءة الشاذة

 بواسطة أمني الوحي فهي من هللا جّل جالله أنزهلا على رسوله األمني مصدر القراءاتأما 
هو املرجع هلم فيما اختلفوا فيه من ف  املعلم األول للصحابة هو رسول هللاف جربيل عليه السالم.

فهؤالء اخللفاء الراشدون وغريهم، قراءة منهم طائفة من الصحابة ختصصت ابل تظهر و  أوجه القراءة.

                                  
 . (.722 /2)د.ط، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية،  (1)

الكالم فيها، وقد ذكرها شيخنا الدكتور أمحد إمام يف رسالته لنيل درجة خمافة طول  ناذيعلماء تعاريف متعددة واختصران هبلل (2)
شبهات املستشرقني حول تعدد املاجستري جبامعة األزهر، ومن أراد االطالع على تلك التعاريف وخالصتها فلرياجعها ] 

 .([11-9)ص:  ،دراسة نقدية القراءات القرآنية
 (.٦، )ص: 3ط ،ءات األربعة عشرالقرا حتاف فضالء البشر يفإالدمياطي،  (3)
 (.1/9د.ط، ) ،عشرال النشر يف القراءاتابن اجلزري،  (4)
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وأخذ عنهم عرضا، وعليهم دارت   يف حياة النيب -أي كامال –الذين بلغنا أهنم حفظوا القرآن 
 .(1)أسانيد قراءة األئمة العشرة

بدأت ، و تتلمذ بعض الصحابة والتابعني على أئمة القراءة من الصحابة   وفاة النيب وبعد
 . اءة املختلفة، وصارت تنقل ابلروايةتظهر أوجه القر 

، مّت نسخها قاراًئ لكل مصر معه نسخة من املصاحف اليت عنّي ويف عهد اخلليفة عثمان 
فاقبل  ، وكانت قراءة القارئ موافقة لقراءة املصر الذي أرسل إليه يف األغلب حيث أرسل عثمان

القراء الذين تلقوه ابلسند عن رسول من كل مصر على تلقي القرآن من هؤالء  مجاعات من التابعني
 .(2)وتوافق قراءهتم رسم املصحف العثماين  هللا

تفرغ قوم للقراءة واألخذ واعتنوا بضبط القراءة حىت صاروا أئمة يقتدى هبم يف القراءة، وأمجع و 
لقراءة أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم ابلقبول، ولتصديهم للقراءة ومالزمتهم هلا وإتقاهنم نسبت ا

البصراّين،  (1)ويعقوب (٦)املدنّيان، وأبو عمرو (5)وأبو جعفر (4)ومتيز منهم عشرة وهم: انفع (3)إليهم

                                  
 (.20، )ص: 1ط ،معرفة القراء الكبارالذهيب،  (1)
 (.8-1/٦د.ط، ) ،النشر يف القراءات العشرانظر ابن اجلزري،  (2)
 (.1/8د.ط، ) ،املصدر السابقابن اجلزري،  (3)
 أاب ويكىن ،أصبهان من أصله املطلب، عبد بن محزة حليف الليثي شعوب بن جعونة موىل نعيم أيب بن الرمحن عبد بن انفع( 4)

أخذ القراءة عرضًا عن مجاعة من  ،أصله من أصبهان ،أحد القراء السبعة واألعالم ،الرمحن عبد أاب وقيل ،احلسن أاب وقيل ،رومي
قال ، قال أبو قرة: مسعته يقول: قرأت على سبعني من التابعني ،إىل قراءتهكان إمام أهل املدينة والذي صاروا ،  اتبعي أهل املدينة

، )ص: 1ط حتبري التيسري يف القراءات العشر،اجلزري، ]ابن  .هـ1٦9 سنة ابملدينة وتوىف .لك: انفع إمام النّاس يف القراءةما
 [.(2/312)، 1ط شذرات الذهب،(، والعكري، 5/3٦8، )1ط وفيات األعيان،، وابن خلكان، (105

قراءة عرضاً أخذ ال ،املخزومي ربيعة أيب بن عياش بن هللا عبد احلارث أيب موىل القارئ القعقاع بن يزيد هو املدين جعفر أبو( 5)
، بن عمر بن اخلطاب  ومسع عبد هللا ،ياش بن أيب ربيعة، وعن أيب هريرة، وعن مواله عبد هللا بن ععن عبد هللا بن عباس

 حتبري التيسري يف القراءات العشر،اجلزري، ]ابن  .هـ130 سنة ابملدينة وتويف ، ويقال قرأ على زيد بن اثبت ومروان بن احلكم
 [.(،٦/274، )1ط وفيات األعيان،، وابن خلكان، (112، )ص: 1ط
 بن مازن بن يخزاع بن جلهم بن احلارث بن احلصني بن هللا عبد بن عمار بن العالء بن عمرو أبو هو: البصري عمرو أبو( ٦)

 سنة ابلكوفة وتويف ذلك، غري وقيل كنيته،  امسه: وقيل حيىي،: وقيل العراين،: وقيل زابن، امسه: وقيل متيم، بن عمرو بن مالك
 ([.107، )ص: 1ط حتبري التيسري يف القراءات العشر،اجلزري، ]ابن  .هـ154
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 (7)الكوفّيون، وخلف (٦)الكسائيو  (5)ومحزة (4)الدمشقي، وعاصم (3)املّكّي، وابن عامر (2)وابن كثري
 .(8)البغدادي

 القارئ ذلك أن إليهم: القراءات إبضافة اداملر فأضيفت القراءات إىل هؤالء األئمة العشرة، و  
 ولزمه، عليه وداَوم غريه، على فآثره به قرأ حسبما اللغة من الوجه بذلك القراءة اختار اإلمام وذلك

                                                                                                        
ارئ أهل البصرة بعد أيب عمرو بن  ،موالهم احلضرمي حاقإس أيب بن هللا عبد بن زيد بن إسحاق بن يعقوب حممد أبو هو( 1)

قال علي بن جعفر السعيدي: كان يعقوب أقرأ أهل خلق وقرأ عليه خلق،  أخذ القرآن عن. العالء، وأحد األئمة القراء العشرة
، )ص: 1ط العشر، حتبري التيسري يف القراءاتاجلزري، ]ابن  .هـ205 سنة ابلبصرة وتويف زمانه. وكان ال يلحن يف كالمه.

 [.(5/231، )1ط اتريخ اإلسالم،، والذهيب، (113
اإلمام، العلم، مقرئ مكة، وأحد القراء السبعة،  الكناين، علقمة بن عمرو موىل الداري كثري  بن هللا عبد هو: املكي كثري  ابن( 2)

حتبري اجلزري، ]ابن  هـ.120 سنة مبكة وتويف التابعني من وهو أبو معبد الكناين، الداري، املكي، موىل عمرو بن علقمة الكناين.
 [.(318 /5، )3ط سري أعالم النبالء،، والذهيب، (10٦، )ص: 1ط التيسري يف القراءات العشر،

 يف دمشق قاضيو  إمام أهل الشام يف القراءة، ،اليحصيب عبد هللا بن عامر بن يزيد بن متيم، بن ربيعة هو: الشامي عامر ابن( 3)
 غريه العرب من العشرة وال السبعة القراء يف وليس التابعني، من وهو وقيل غري ذلك، عمران أاب ويكىن امللك عبد بن الوليد خالفة
، )ص: 1ط حتبري التيسري يف القراءات العشر،اجلزري، ]ابن  .هـ118 سنة بدمشق وتويف ،موال هم والباقون عمرو، أيب وغري
4٦) ،.] 

 بن نصر موىل وهو أمه اسم وهبدلة عبد، النجود أيب اسم وقيل هبدلة، ابن له ويقال النجود أيب بن عاصم هو: الكويف عاصم( 4)
 سنة وقيل مثان سنة ابلكوفة وتويف ،منه ومسع بكر بين وافد حسان بن احلارث حلق التابعني من وهو بكر أاب ويكىن األسدي قعني

 ([.109)ص:  ،1ط حتبري التيسري يف القراءات العشر،اجلزري، ]ابن  .هـ127
قال أبو حنيفة: ، عمارة أاب ويكىن موالهم التيمي الفرضي الزايت إمساعيل بن عمارة بن حبيب بن محزة هو: الكويف محزة( 5)
 "،غلب محزة الناس على القرآن والفرائضوقال الثوري: " ."حلمزة شيآن غلبتنا عليهما، لسنا ننازعك فيهما، القرآن والفرائض"

، (108، )ص: 1ط حتبري التيسري يف القراءات العشر،اجلزري، ]ابن .هـ15٦ سنة املنصور جعفر أيب خالفة يف حبلوان وتويف
 [.(٦8 ، )ص:1، طمعرفة القر اء الكباروالذهيب، 

  يف أحرم أنه أجل من الكسائي له وقيل احلسن، أاب ويكىن ،أسد لبين موىل النحوي محزة بن علي هو: الكويف الكسائي (٦)
طبقات النحويني لزبيدي، ا ] .هـ189 سنة الرشيد مع خراسان إىل توجه حني الري قرى من قرية رنبويه يف يفوتو . كساء

 ([.112-111، )ص: 1ط حتبري التيسري يف القراءات العشر،اجلزري، ابن ، و (129-127، )ص: 2ط واللغويني،
سنة مخسني ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنني  ولد ،الصلح فم أهل من وهو حممد أاب ويكىن البزار هشام بن خلف هو( 7)

ا،، وابتدأ يف الطلب وهو ابن ثالث عشرة
ً
]ابن هـ229 سنة اجلهمية زمن خمتف وهو ببغداد وتويف وكان ثقة كبريًا زاهًدا عابًدا عامل

 [.(273 /1، )1ط وعاية النهاية،، (111، )ص: 1ط حتبري التيسري يف القراءات العشر،اجلزري، 
 (.10، )ص: 1، طاتريخ القراء العشرةالقاضي،  (8)
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 اإلضافة وهذه القراء، من غريه دون إليه أضيف فلذلك عنه؛ وأخذ فيه، وقصد به، وُعرف اشتهر حىت
 .(1)واجتهاد ورأي اخرتاع ةإضاف ال ولزوم، ماودو  اختيار إضافة

وقد أمجعت األمة على تواتر قراءات هؤالء األئمة األعالم فقد نقلها عنهم األمم املتعاقبة، واألجيال 
املتالحقة، أمة بعد أمة، جيال إثر جيل، إىل أن وصلت إلينا، وال تزال األمم تتعاهدها وترويها وتنقلها 

 .(2)يهاملن بعدها إىل أن يرث هللا األرض ومن عل

اإلمام أبو عبيد  أنه وذهب األكثرونالقراءات،  يف علم نيف أول من دوّ  العلماء اختلفو 
 .(٦)، وقيل حيىي بن يعمر(5)وهو رأي ابن اجلزري (4)ستاينوقيل أبو حامت السج (3)القاسم بن سالم

لشهرته وكان  (7)محد بن موسى بن جماهدأاإلمام أبو بكر  مع القراءات السبعوأول من قام جب
  العلمية أثر كبري يف اشتهار القراءات السبع اليت اختارها.

                                  
 (.1/8د.ط، ) ،النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (1)
 (.45-1/44د.ط، ) ،النشر يف القراءات العشر(، وانظر: ابن اجلزري، 10، )ص: 1، طاتريخ القراء العشرةالقاضي،  (2)
 عبيد أبو كان:  كامل  بن أمحد القاضي قال، هللا عبد بن سالم بن اسمالق عبيد أبو الفنون، ذو اجملتهد، احلافظ، إلمام،هو ا (3)

 النقل، صحيح الرواية حسن واألخبار، والعربية والفقه القراءات من اإلسالم علوم أصناف يف متفننا رابنيا وعلمه، دينه يف فاضال
وتعلم هبا وله مصنفات منها فضائل القرآن،  هـ،157. ولد يف هراة سنة دينه أمر من شيء يف عليه طعن الناس من احدا أعلم وال

(، ٦/٦0د.ط، ) وفيات األعيان،(، وابن خلكان، 10/490، )3، طسري أعالم النبالء] انظر: الذهيب،  هـ 224 تويف سنة
 .([5/17٦، )15ط األعالم،والزركلي، 

 مث السجستاين، عثمان بن حممد بن لسه حامت أبو العالمة، عثمان، اإلمام، بن حممد بن سهل السجستاين حامت هو أبو (4)
املقصور  امة، وكتابإعراب القرآن، وكتاب ما يلحن فيه الع وله: كتاب التصانيف، صاحب اللغوي، النحوي، املقرئ، البصري،
]الذهيب،  هـ 250: وقيل .هـ255 سنة آخر يف ومات سنة، 83 عاش ، وغري ذلكع واملبادئ، وكتاب القراءات، واملقاطواملمدود

 .([433-2/430د.ط، ) وفيات األعيان،(، وابن خلكان، 270-12/2٦8، )3، طري أعالم النبالءس
 (.1/320، )1ط ،غاية النهاية يف طبقات القراءانظر: ابن اجلزري،  (5)
 .عدي أاب: ويكىن .مرو قاضي البصري، العدواين، سليمان أبو املقرئ، العالمة، العدواين، الفقيه، سليمان أبو يعمر بن حيىي (٦)

 عن ذلك أخذ وفصاحة، لسان ذا وكان طويلة، مبدة الكتابة تشكيل يوجد أن قبل وذلك املصاحف، نقط من أول كان  إنه: قيل
 ([443-4/442، )3، طسري أعالم النبالء] الذهيب،  .األسود، وتويف قبل التسعني أيب
العطشي، املقرئ األستاذ، مصنف كتاب القراءات  أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي (7)

 =وكان ثقة حجة، قال أبو عمرو الداين: فاق ابن ، جوادا فطنا اخللق، رقيق األدب، حسن وكان هـ،245 السبعة، ولد سنة
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مجع أقل من السبعة و القراءات يف مؤلفات خاصة هبا ،  تدوأفر  التأليف يف القراءات السبع، تواىلو 
أكثر من السبعة لدفع ما علق يف أذهان الكثريين من أن القراءات السبعة هي األحرف السبعة، و 

اءات أخرى غري السبعة اليت مجعها ابن جماهد وهي قراءات مقبولة وصحيحة، وتوج لبيان أن هناك قر 
 ذلك وختم بكتاب ابن اجلزري النشر يف القراءات العشر ومنظومته طيبة النشر يف القراءات العشر.

 .(1)شاذة فكلها العشر وراء ما أن على اجلمهور واتفق
  

                                  
 تويف سنة جماهد يف عصره، سائر نظائره من أهل صناعته، مع اتساع علمه، وبراعة فهمه، وصدق هلجته، وظهور نسكه.= 

 وقراءة ،محزة وقراءة ،انفع وقراءة ،عاصم وقراءة ،عمرو أيب وقراءة ،كثري  ابن قراءة وكتاب ،الكبري تالقراءا كتاب:  له. هـ324
، 1(، ومعرفة القراء الكبار، ط7/487، )1ط اتريخ اإلسالم،الذهيب،  ] . النيب وقراءة ،عامر ابن وقراءة ،الكسائي

 ([.1/22٦)، 15، طاألعالمالزركلي،  (153)ص:
 ([.57، )ص:1، طمنجد املقرئنيابن اجلزري،  (1)
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 نسخة طوبقايب سرايب  عفان نبذة خمتصرة عن املصحف املنسوب إىل عثمان بن

قد ذاعت شهرة املصحف املنسوب إىل عثمان بن عفان نسخة طوبقايب سراي أرجاء العامل. وقد 
يف القاهرة منذ  النسخة أن املصحف كان حمفوظاً  أفادت مقالة ابلعثمانية قبل الورقة األوىل من  هذه

صر ومن أين،  مث قام وايل مصر حممد زمن طويل، ومل تذكر املقالة معلومات حول وقت وصوله إىل م
م، 1811هـ املوافق 122٦عام  (2)إبرساله هديًة إىل السلطان العثماين حممود الثاين (1)علي ابشا

واستقّر الرأي على حفظ هذه النسخة النادرة للمصحف يف طوب قايب الذي كان آنذك قصراً لرائسة 
م( حوِّلت احلكومة الرتكية القصر إىل 1924سنة ) العثماينة لةالّدولة العثمانية. وبعد سقوط الّدو 

متحف مفتوح، وأصبح املصحف املخطوط أهم ما يشاهده آالف الزوار، وكان يُعَرض يف شهر 
م كي جيرى ترميمه هناك، فلما 1984رمضان من كّل عام حىت مّت إرساله إىل مكتبة السليمانية يف 

م، وال يزال املصحف هناك حىت اآلن حتت 1987ام انتهت أعمال الرتميم أعيد إىل إدارة املتحف ع
 .(3) (44/32رقم )

وهو مكتوب على الرق، ويُْذَكر أنه نفس املصحف الذى كان بيد عثمان يوم استشهد وأن 
آاثر الدماء ما تزال واضحة على ورقاته حىت اليوم، ولكن ابلرجوع اىل وصف املصحف يتضح أن 

آاثر دم عثمان، ليست سوى رقوش ودوائر بداخلها خطوط هذه النقاط احلمراء اليت قيل إهنا 
                                  

 األصل، ألباين. مبصر ملكية دولة آخر مؤسس :الكبري علي مبحمد املعروف علي، بن آغا إبراهيم ابن( ابشا) علي حممد (1)
 ،اً يّ مِّّ أُ  وكان .فأثرى الدخان، ةجتار  واحرتف( العثمانية البالد من وكانت لليوانن، اآلن التابعة) قولة يف هـ1184عام  ولد .مستعرب

 جندة رجل، 300 من تتألف( قولة) جهزهتا املتطوعة من قوة لرئيس وكيال مصر وقدم. عمره من واألربعني اخلامسة يف القراءة تعلم
  حىت ومازال .قولة وأتراك األلبانيني مع فناصروه املماليك وجامل هـ 1214 سنة قري أيب حرب فشهد مصر، عن الفرنسيني غزاة لردّ 

 مريضا ابإلسكندرية التني رأس قصر يف وأقام ،هـ 12٦4 سنة( ابشا) إبراهيم البنه األمور واعتزلهـ، 1220 سنة مصر وايل كان
 ([.٦/298، )15ط األعالم،] انظر: الزركلي، .ابلقاهرة ودفن ،هـ12٦5سنة  هبا تويف أن إىل
 األوىل مجادى رابع يف السلطنة عرس على جلسو  ،هـ1199 سنة ولد خان احلميد عبد السلطان بن خان حممود السلطان (2)

 ربيع عشر اتسع وفاته وكانت سنة، 55 وعمره سنة 32 حممود السلطان سلطنة مدة وكانتم، 1808هـ املوفق: 1223 سنة
، )ص: 3، طعشر ثالثال القرن اتريخ يف البشر حلية، البيطار إبراهيم بن حسن بن الرزاق عبد] انظر: .هـ1255 سنة األول

145٦- 1467.]) 
نسخة طوب قايب  مقدمة حتقيقه على املصحف الشريف املنصوب إىل عثمان بن عفان انظر: د. طيار آليت قوالج،  (3)

 . https://ar.wikipedia.org/wiki /قايب_طوب_قصر(، وويكبيداي املوسوعة احلرة، 81-79، )ص: 1ط سراي،
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إىل املصاحف العثمانية اذا مل يكن الرقش  ةهندسية، وىف ذلك ما يؤكد أبن املصحف ال ميت بصل
 .(1) من خصائص تلك املصاحف  والتنقيط

كون هذه املصاحف مستسنخة   وغريه من الباحثني (2)الدكتور طيار آليت قوالج وقد رّجح
جد يف بعض هذه املصاحف خصائص املصحف يو  اوذلك مل ؛من ُنسخة َنسَخت عنها منها أو

 .(3)الكويف أو الشامي أو البصري، وهكذا. فاحتمالية نسخها من املصاحف العثمانية األصلية قوية

 يل ُّٱوعلى كٍل فإن ذلك ال يطعن يف القرآن، فإن القرآن حمفوظ حبفظ هللا له قال تعاىل: 
 يبانه. متّ  وذلك عن طريق احلفظ يف الصدور والكتابة كما (4)َّ نن من زن رن مم ام

  

                                  
 .(31، )ص: 1ط أضواء على مصحف عثمان بن عفان ورحلته شرقا وغراب،زيز سامل، انظر: د. سحر السيد عبد الع (1)
بِّْنغِّيْلَدايِّْق التابعة ملركز َدْورََكاين يف والية  بقرية، 1938ولد  ( (Tayyar Altıkulaç  ابلرتكية، طيار آليت قوالجالدكتور  (2)

درَس اللغة العربية وآداهبا يف جامعة و َقْسَطموين الرتكية، وأمت حفظ القرآن الكرمي وعمره تسع سنوات، مث واصل تعليمه الديين ، 
وهو حمقق وابحث يف جمال  داريةشغل طيار كذلك عدًدا من الوظائف اإلو  .لدكتوراه يف علم التفسريابغداد، وأعدَّ رسالته 

احملقق طيار قوالج: قصة تركي عاشق للمصاحف وإضاءات، أمحد وسام شاكر،   ]  ويكبيداي املوسوعة احلرة:.الدراسات القرآنية
 [/http://ida2korans-old-of-lover-story-turkish-pilot-kolag-om/detectiveat.c، القدمية

 .(8٦، )ص: 1ط نسخة طوب قايب سراي، مقدمة حتقيقه على املصحف الشريف املنسوب إىل عثمان بن عفان طيار ،  (3)
 .9سورة احلجر، اآلية:  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ida2at.com/detective-kolag-pilot-turkish-story-lover-of-old-korans/
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  نبذة خمتصرة عن حياة رشيد محامي

 م1971 ولد يف سنة ، عرف يف أوساط املسيحية بـ)األخ رشيد(،إعالمي مغريب رشيد محامي
معروفا بني الناس ًا كان والده إماموترعرع حتت ظّل أسرة مسلمة متدينة، و  (1)،ملغرباب سيدي بنور يف

 .(2)وحصل رشيد نفُسه على تربية إسالمية تقليدية

ففي الثانية عشر من عمره بدأت عالقة بينه وبني مسؤويل برامج إذاعية يتحدث عن  
م إىل حوايل سنة 1985، وقد استمرت هذه العالقة حوايل أربع سنوات، منذ ابلعربية املسيحية
م، ويف السادسة عشر من عمره ارتّد عن االسالم، واعتنق املسيحية، فاحتفظ بسّر رّدته عن 1989

اعتناقه للمسحية لنفسه، حىت أخفاه عن عائلته، ومل خيرب بذلك إالّ من كان يراه من املقربني اإلسالم و 
منه مع طلبه منهم عدم الكشف عن األمر، وحفظه وكتمانه؛ وذلك خوفًا من رد فعل عائلته، حيث  

ر، ألنه  كان يعتمد عليها يف الكثري من جماالت احلياة، مع العلم أبن والده سيصدم حينما يعرف األم
  .كان فقيها

وهكذا كان خيفي اعتقاداته الدينية واعتناقه املسيحية إىل أن اكتشف هذا السر يف وسط 
مما ، العائلة على فرتات متقطعة، وذلك من خالل النقاشات اليت كانت جتمعه مع بعض أفراد العائلة

نها وأصّر عليه؛ فكان ذلك أّدى إىل إسراع العائلة إىل عقد اجتماع طارئ، فاعرتف مبا كان خيفيه ع
 .(3)م2005آخر، وغادر املغرب سنة إىل صديق إىل  ل من قريبسبب طرده من العائلة، مث تنقّ 

                                  
 .انظر: ويكبيداي املوسوعة احلرة،  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8A%3D%8AE_%D%8B%1D%8B%4D8%9A%D%8AF 
 جريء-سؤال، اإلسالمية الدولةانظر: املصدر،  (2)

http://www.al-masdar.net/%D%8A%7D%84%9D%8AF%D%88%9D%84%9D%8A9-
%D%8A%7D%84%9D%8A%5D%8B%3D%84%9D%8A%7D%85%9D8%9A%D%8A9-
%D%8B%3D%8A%4D%8A%7D84%9-%D%8AC%D%8B%1D8%9A%D%8A/1 

 23:05 - 2010ماي  12األربعاء  424عدد  -( نقاًل عن أسبوعية األايم hespressانظر: هسربيس )  (3)
http://www.hespress.com/interviews/20991.html 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.hespress.com/interviews/20991.html
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« الدوك»أمّا مستواه العلمي فقد حصل على دبلوم الدراسات اجلامعية العامة املعروفة اختصارا بـ 
درس احملاسبة ملدة سنتني، مث يضاء، كما شعبة العلوم االقتصادية من كلية احلقوق واالقتصاد ابلدار الب

 .(1)على دبلوم يف هذا التخصص يات وحصلاملعلوم درس

يف السنوات األخرية، يُقدم احلمامي ، لدين اإلسالم حاداً  منتقداً  رشيد وسرعان ما أصبح
اليت التبشريية "احلياة"  -حتت اسم " األخ رشيد" برانمج "سؤال جريء" يف القناة الفضائية املسيحية

تُبث من مصر. وخيصصه رشيد للنقد املنهجي، وأحياان اهلجومي الشديد، على دين اإلسالم. 
التمييز وعدم التساُمح و الكراهية و العنف  أناملنصة اليت يعطيه إايها الربانمج كي يُثبت  يستغلّ و 

 .(2)يف دين اإلسالم - كما يقول-متجذرة 

املغربية بطريقة حياول أن يبني فيها قوة مضامينه،  فعندما سئل عن ترمجته لإلجنيل إىل الدارجة
يف الوقت الذي يسخر من القرآن الكرمي بتلك الرتمجة املستفزة، وأنه ال يكتفي ابلسخرية من كتاب 
يؤمن به املاليني من املسلمني على امتداد قرون، بل يصل إىل مستوى السب، فقد كانت إجابته " 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژآن يسب املسيحيني حينما تقول اآلية أن اإلسالم بدوره ومن خالل القر 

 (3) ژ ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ

إن القرآن يف هذه احلالة أعطى لنفسه احلق النتقاد عقائد الناس مبن فيهم املسيحيون، لكنه "
  .(4)مل يعط هذا احلق لآلخرين يف انتقاده واجملادلة يف ما إذا كان حممد هو فعال رسول هللا"

                                  
 انظر: املصدر السابق.  (1)
 .جريء-سؤال، إلسالمية دولةالانظر: املصدر،  (2)

http://www.al-masdar.net/%D%8A%7D%84%9D%8AF%D%88%9D%84%9D%8A9-
%D%8A%7D%84%9D%8A%5D%8B%3D%84%9D%8A%7D%85%9D8%9A%D%8A9-
%D%8B%3D%8A%4D%8A%7D84%9-%D%8AC%D%8B%1D8%9A%D%8A/1 

 .72، و 17سورة املائدة، اآلية:   (3)
 23:05 - 2010ماي  12األربعاء  424عدد  -( نقاًل عن أسبوعية األايم hespressانظر: هسربيس )  (4)

http://www.hespress.com/interviews/20991.html 

http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.hespress.com/interviews/20991.html
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 ، والرد  عليهاالكرمي ول: شبهات رشيد محامي حول إمكانية وقوع األخطاء يف القرآنالفصل األ
 وطئةت

بعد أن نشر رشيد احللقة التاسعة والسبعني بعد املائتني من برانجمه )سؤال جريء( حتت عنوان )أخطاء 
 تلك الردود. النساخ يف القرآن( واليت هي مبثابة اجلزء األول من جزئيه قام بعض اإلخوة برده ونشر 

من احللقتني  –وهي اجلزء الثاين  –ففي احللقة الثانية والثمانني بعد املائتني من الربانمج 
املعنونتني بـ )أخطاء النساخ يف القرآن( مّهد هلا رشيد متهيدا حياول فيه اإلجابة عن تلك الردود، فأورد 

ثبت على عدم ثبوت القول ، وبعض نصوص احملققني املسلمني كي ي بعض اآلاثر عن الصحابة
 حبفظ القرآن وليستدّل على إمكانية حصول أخطاء يف القرآن الكرمي.

ففي هذا الفصل سأقوم إبيراد ما لّبسه على املشاهدين من أقول العلماء، أثناء حماولته اإلجابة 
 عن ردود اإلخوة وإيضاح ذلك وكشف تلبيساته.

ل املعىن القيام جبمع كل ما ميكن أن يكون فيه وال يعين ذلك مجع كل ما تفوه به احلمامي، ب
حمقق مصحف –شبهة قد يقع فيه اللبس عند بعض الناس، مثل استشهاده بكالم الدكتور طيار 

لك فهد، وكذلك اآلاثر اليت يسوقها امليف الفروق اليت بني مصحف طوبقايب ومصحف  -طوبقايب
 دور.وعدم حفظه يف الص الكرمي لالستدالل على ضياع القرآن

وأما ما جاء يف احللقة من كالمه بسبب حقده وعدم مباالته ملكانة العلماء من األمة وعدم  
املفسرين أبهنم مربرون اع ذلك من رّده، وذلك مثل وصفه احرتامه فال حاجة إىل رده، ويكفي مس

 .(1)وليسوا مبفسرين، وأن تفسري بعضهم كلمة )حصب( مثال حبطب تفسري املاء ابملاء
ما جنم عن عدم معرفته مبراجع اللغة أو تعاميه عنها، مثل ادعائه أن املعاجم ليست  وكذلك

بينما هو جيعل مرجعه يف فهم معاين  (2)حجًة يف الرجوع إليها عند إرادة فهم معاين األلفاظ العربية

                                  
 (.00: 07:  22، دقيقة: )282، احللقة سؤال جريءرشيد محامي   (1)
zhttps://www.youtube.com/watch?v=dJ7mNT1DOQ 
 (.00:  18:  58، دقيقة: )282، احللقة سؤال جريءرشيد محامي   (2)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
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ات العربية الكلمات العربية سؤاله لرجٍل عريب واحد يتكلم هبا وجيعل املعيار الذي يفّرق به بني الكلم
 . (1)مع رفضه لكوهنا مرجعا للغة تراه يرجع إليها إذا احتاج إليهاو وغريها كما سيأيت. 

برت  :أساليب منهاإىل شبهاته  إاثرة يف كعادة الطاعنني يف اإلسالم واملشككني فيه جلأ احلماميو 
واالدعاءات  جلولدّ  التلفيق الكذبو  واستدالل السقيم وما مل يثبت منها، وتلبيس األدلة النصوص

 واالفرتاءات، كما سيظهر ذلك للقارئ عند الّردود على استدالالته الباطلة إبذن هللا.
إمكانية وقوع األخطاء  يستدل هبا على تلك الدعاوى اليتسيضم هذا الفصل كل فأن وعلى  

رضها سيتم وتلبيساته، وبعد ع همن جيهل عن تدليسات يتأثر هبا يكمن أن قد يف القرآن الكرمي، واليت
  .إن شاء هللا عليها الردّ 

                                  
 (.00:  09:  35، دقيقة: )179، احللقة سؤال جريءشاهد مثال كيف يستدل بلسان العرب.   (1)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3529s 



 

43 
 

املبحث األول: االستدالل بكالم الدكتور طيار يف الفروق اليت بني مصحف طوبقايب ومصحف 
 لك فهدامل

 ومصحف يبطوبقا مصحف بني فروقا ذكر رشيد أن الدكتور طّيار آليت قوالج ممن ذكر أن هناك
 احلمامي. يّدعين املصاحف ختتلف كما ، وأن هذا يؤّكد أ(1)موضعا 2270حنو  يف فهد امللك
 على هذا االستدالل: الرد  

كما يشعر كالم رشيد، وإنا مراد احملقق من تلك    النطقاأللفاظ و  يف ليستاليت ذكرها احملقق  الفروق
 الفروق فروق يف إمالء الكلمة وكتابتها مع عدم تغري النطق، وهذ ال يؤثر يف املعىن وال يف التلفظ هبا.

، يقول الدكتور: "هناك فروق بني مصحف طوبقايب ومصحف امللك كامال  النص احملقق فهاك 
أو بغري األلف.  وإن كان قسم كبري منها يف كتابة الكلمة ابأللفموضعا،  2270فهد يف حنو 

من  والسبب يف ظهور الرقم هبذا االرتفاع هو أن أغلب الكلمات واأللفاظ املكتوبة إبمالء خمتلفة هي
 نص القرآن الكرمي. وهاك بعض األمثلة على ذلك:لذي يتكرر وروده يف النوع ا

وردت كلمتا )على و حىت( يف مصحف طوبقايب مكتوبتني ابأللف على شكل )عال و  -
 موضعاً. 780حتا( يف مواضع زيد على 

وردت كلمات )ابيتنا ابيته ابييت ابيت( املسبوقة بباء اجلّر هبذا الشكل أي بياء واحد يف  -
امللك فهد بينما جاءت يف مصحف طوبقايب بيائني وعلى شكل )ابييتنا ابييته مصحف 

 موضعاً. 90ابيييت ابييت( واملواضع اليت وردت فيها تزيد على 
حيى، فيحى، نستحى، لـمحى، لنحى، حنى، أحى، حتى، فيحى، ووردت كلمات ) -

طوبقايب  ( يف مصحف امللك فهد بياٍء واحدٍة، بينما جاء يف مصحفقيستحى، يستحى
فيحىي، نستحىي،  بيائني على شكل )لـمحىي، لنحىي، حنىي، أحىي، حتىي، فيحىي، حيىي،

 .(2) موضعاً..." 34( يف قيستحىي، يستحىي

                                  
 (.00:  09:  17، دقيقة: )282سؤال جريء، احللقة   (1)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ 
 .(90-89، )ص: 1ط مقدمة حتقيقه على مصحف طوبقايب،، قوالج (2)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
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ويقول أيضاً: " جاءت كلمتا )على و حىت( يف مصحف طوبقايب على شكل )عال و حتا( ابأللف 
جل هذا عندما يتكرر ورودمها يف الصفحة يف الغالب، بينما وردات يف مصحف امللك فهد ابلياء وأل

نكتفي ابإلشارة إىل إحداها يف اهلامش. ووجهنا األنظار إىل أن األلفاظ املتشاهبة يف نفس الصفحة 
 قد كتبت بنفس الشكل.

رأينا وحنن نشري إىل الفروق بني املصحفني أن ستخدم حرف )ط( اختصارًا ملصحف  -
 لك فهد.طوبقايب، وحرف )ف( اختصاراً ملصحف امل

منها يف  2270هامشاً، وجاء حنو  2307وجدان أثناء العمل على النص أننا كتبنا  -
الفروق اإلمالئية بني املصحفني. والسبب يف ارتفاع العدد على هذا النحو هو أن أغلب 

من األلفاظ اليت  -كما شرحنا يف األمثال  -األلفاظ املختلفة إمالئيًا بني املصحفني هي 
 .(1)القرآن كثرياً"يتكرر ورودها 

فهذا نّص احملقق ال يوحي أن مراده من الفروق بني املصحفني فروق يف الكلمات من حيث  
األلفاظ والنطق، ولكن احلمامي برّت كالم احملقق ومل يكمل ما قاله حىت خييل إىل الناس أن املصاحف 

مراد احملقق من كالمه، وهذا  ختتلف بشهادة علماء املسلمني؛ ألن إكمال النّص يؤّدي إىل فهم الناس
 ليس لصاحله، وهلذا جلأ إىل أسلوب البرت كعادة مثريي الشبهات، حىت يقنع متابعيه.

مث أتى رشيد مبثال من كالم احملقق فقال نقال عنه: "كلمة )واصرب( يف سورة الطور تبدل فيها  
اول فيما بعد أن حرف الواو حبرف الفاء ، فجاءت علي شكل )فاصرب( ويبدو أن شخصا آخر ح

ون ؤ يتدارك اخلطأ فكتب فوق حريف الفاء واأللف )فا( حرف واو وألف )وا( وجاء قوله تعايل )فمال
منها( يف سورة الواقعة علي شكل )فمالون منه( وقد أضيف حرف ألف فيما بعد فوق الضمري الوارد 

 .(2)يف لفظ )منه("

 

                                  
 .(95، )ص: 1ط مقدمة حتقيقه على مصحف طوبقايب،قوالج،  (1)
 (.00:  12:  08، دقيقة: )282سؤال جريء، احللقة  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
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 على استدالل املثال: د  الر  

عن أخطاء عامة وقعت يف املصاحف القدمية واحلديثة كما جيعله رشيد، وإنا   مل يكن يتحدث احملقق
كان يتحدث عن سهوين وقعا يف مصحف صنعاء وليس يف املصاحف كلها أو يف مصحف طوبقايب 
الذي يعتقد احلمامي أنه هو املصحف الوحيد الذي استنسخ املسلمون منه املصاحف املوجودة، وهلذا 

ما كان يعتقد أنه حيقق غرضه وترك بقية كالمه وهذا تدليس منه ليظن املشاهد ذكر من كالم احملقق 
يقة غري ذلك فهاك كالم ع أخطاء يف القرآن الكرمي، واحلقأن هناك من علماء املسلمني من يقّر  وقو 

 احملقق كامال:

ا ٪ من أوراق املصحف املوجودة وبتمعن ودقة من بدايتها إىل هنايتها حرفً 84"اطلعت على  
حرفًا وكلمة كلمة وآية آية وقايست هذا املصحف مع مصاحف أخرى قدمية ومتداولة أايمنا هذه ومل 
أجد أي فرق بينه وبني تلك املصاحف اليت قد يعرتيها وجود سهو الكتاب مثل: مصاحف طوبقايب 
ومصحف طشقند ومتحف اآلاثر الرتكية اإلسالمية ابسطنبول ومصحف القاهرة واليت وجدت فيها 

أن مصحف صنعاء وجد فيه سهوين فقط األول يف كلمة  سهوًا بيد 15سهو الكاتب تصل إىل 
« فاصرب»( تبدل فيها حرف الواو حبرف الفاء فجاءت على شكل 48يف سورة الطور أية )« واصرب»

تبدل الضمري فقط « فمالؤن منه»( على شكل 53سورة الواقعة )« ن منهاو فمالؤ »والثاين قوله تعاىل 
ليست أخطاًء لكنها سهو بسيط ووجدت أن كاتب املصحف يتميز ابلدقة الشديدة وهذه 

وإن شاء هللا بعد ترميم هذا املصحف الذي حيتاج إىل وقت طويل سأعيد  واالنضباط واملمارسة
التحقيق فيه ويف اعتقادي أعترب أن هذا املصحف من أقدم املصاحف املوجودة يف العامل كله وأظنه  

ألول لإلسالم ومل أجد أي شيء، فهذا املصحف منسوب اىل سيدان علي بن ايب كتب يف العصر ا
٪ 100ايته وكلماته توافق املصاحف املنسوبة اىل سيدان عثمان بن عفان آلكن مجيع  --طالب 
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بغض النظر عن االختالفات اإلمالئية البسيطة كحرف اجلر )على( هبذا الشكل يف مصاحف سيدان 
 (1)ذا املصحف حبرف األلف )عال( وال عالقة هلا ابألصل"عثمان بينما جاء يف ه

علماء املسلمني ال يقرون سوى و وهذا يُظهر لنا دسائس رشيد وتلفيقه بني كالم وآخر، 
 احلقيقة، وهي عدم وجود اختالف بني املصاحف.

قال احملقق طّيار: " وأقول بصراحة أنه ال يوجد أي حتريف أو اختالف يف هذا املصحف وكل 
يدعي خالف ذلك فهو ابطل وخاطئ، ألين قرأته وحققت فيه من أوله إىل آخره حرفًا حرفا  من

وكلمة كلمة وآية آية ومن يرى غري هذا أو يدعي التحريف فعليه ابإلثبات والربهنة واعتمادًا على 
التحقيق الذي قمت به شخصيًا اجزم قطعًا أبن مصحف صنعاء مطابق متامًا للمصاحف العثمانية 

تداولة وال شك فيه وقد قمت على مدى شهور بقراءته ودراسته وخرجت هبذه النتيجة والصراحة امل
 .(2)"احلقة

وهبذا النص تبطل ادعاءات احلمامي فيما يتعلق بكالم احملقق، وعلى هذا ال يكون استدالله 
 صحيحا، بل يؤّكد النص عكس ما يقوله رشيد.

   

                                  
 يار آليت خوالج.لقاء مع حمقق املصاحف الرتكي ط (1)

https://quranmss.com/2013/10/31tayyar_interview// 
 .املصدر السابقلقاء مع حمقق املصاحف الرتكي طيار آليت خوالج.  (2)

https://quranmss.com/2013/10/31tayyar_interview// 

https://quranmss.com/2013/10/31/tayyar_interview/
https://quranmss.com/2013/10/31/tayyar_interview/
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 يف الصدور والرد  عليها.املبحث الثاين: شبهة عدم حفظ القرآن 

: قال - الوحي يكتب ممن وكان -  يَّ األنصار  اثبت بن زيد أنما ثبت يف الصحيح  (1)أورد رشيد
 قد القتل إن: فقال أاتين، عمر إن: بكر أبو فقال عمر، وعنده اليمامة أهل مقتل بكر أبو إيلَّ  أرسل

 إال القرآن من كثري  فيذهب املواطن، يف لقراءاب القتل يستحر أن أخشى وإين ابلناس، اليمامة يوم استحر
 هللا رسول يفعله مل شيئا أفعل كيف": لعمر قلت: بكر أبو قال ،" القرآن جتمع أن ألرى وإين جتمعوه، أن
الذي ورأيت صدري، لذلك هللا شرح حىت فيه يراجعين عمر يزل فلم خري، وهللا هو: عمر فقال "؟ 
 وال عاقل، شاب رجل إنك: بكر أبو فقال يتكلم، ال جالس عنده روعم: اثبت بن زيد قال عمر، رأى

 اجلبال من جبل نقل كلفين  لو فوهللا فامجعه، القرآن فتتبع ،" هللا لرسول الوحي تكتب كنت" نتهمك،
 أبو فقال "؟ النيب يفعله مل شيئا تفعالن كيف": قلت القرآن، مجع من به أمرين مما علي أثقل كان  ما

 وعمر، بكر أيب صدر له هللا شرح للذي صدري هللا شرح حىت أراجعه أزل فلم خري، وهللا هو: بكر
 سورة من وجدت حىت الرجال، وصدور والعسب واألكتاف، الرقاع من أمجعه القرآن فتتبعت فقمت
ْدمُهَا ملَْ  (2)األنصاري خزمية مع آيتني التوبة ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ژ  َغرْيِّهِّ، َأَحدٍ  َمعَ  َأجِّ

َا إِّىَل   ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭ   رِّمهِّ  .(3)..." آخِّ

عن ، وتساءل ن أقوال مأثورة متفرقة هنا وهناكع ، وكان عبارةً اً مث ذكر أن القرآن كان متفرق
، وأنه لو كان كتاف وصدور الناس اجللد والعظاممن الرقاع واأل الكرمي القرآن  سبب مجع زيد

كله لكان يقول   ا، فلو كان حمفوظوالعظام وجريد النخله من الرقاع حمفوظا يف صدور الناس ملاذا جيمع
 .(4).مجعته من صدور الرجال فقط

                                  
 (.00:  13:  30، دقيقة: )282احللقة  سؤال جريء، رشيد محامي، (1)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ 
 قتل، رجلني بشهادة شهادته  هللا رسول أجاز، وائل بن عدي بن عمرو بن الفاكه بن تاثب بن خزمية: وهو الشهادتني ذو (2)

 ([.914-2/913، )1ط معرفة الصحابة،]أبو نعيم، صفني يوم  علي مع
 خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱكتاب التفسري،  سورة براءة، ابب قوله تعاىل:   صحيحه،أخرجه البخاري يف  (3)
 .4٦79( رقم احلديث ٦/71، )1، ط«أَْفةِّ الرَّ  مِّنَ » َّ جح مج  حج مث هت مت

 (.00:  15:  27، دقيقة: )282سؤال جريء، احللقة   (4)
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
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قال كم تقرؤون سورة  (2)عن أيب بن كعب (1)عن زر بن حبيش"مث استشهد مبا جاء يف املسند 
األحزاب ؟ قال: "بضعا وسبعني آية قال لقد قرأهتا مع رسول هللا مثل البقرة أو أكثر منها وإن فيها 

 .(3)ية الرجم"آ

 الر دُّ على هذه الشبهة:
زمية، وليس خمع أحٍد غري  مكتوبتني أجدمها مل أي مع أحد غريه" أجدمها مل":  زيد قول أواًل:

 كانتا  أهنما ينايف ال  فإن قول زيد هذاعلى و  املعىن مل أجد من حيفظهما غريه كما فهمه رشيد،
 من آية ففقدت": أخرى رواية يف  هقول لكذ على يدلو  ، من الصحابة مجع عند حمفوظتني
 كانوا  من وكذلك لقرآنيتها، ومتيقنا هلا حافظا كان  إذاً  فهو ،"هبا يقرأ هللا رسول أمسع كنت  األحزاب

 .(4)املكتوب أصلها عن يبحث كان  ولكن حيفظوهنا كانوا  معه

؛ االحتياط يف بالغةوم التوثق، يف زايدة والكتابة احلفظ بني جيمع أن هو  ه زيدأرادفالذي  
 التوثق زايدة ذلك من غرضهم وكان والكتابة، احلفظ على كان  الكرمي القرآن مجع يف االعتماد نأل

  . هللا رسول يدي بني كتب  ما عني من هو إنا كتبوه  ما وأن واالطمئنان،

                                  
 اجلاهلية أدرك. جلتهم من اتبعي،: فة مع السلمياإلمام، القدوة، مقرئ الكو ، األسدي أوس بن حباشة بن حبيش بن زر (1)

. فاضال ابلقرآن، عاملا كانو  رضي هللا عنهما، ، أدرك أاب بكر، وعمر من كبار أصحاب ابن مسعود،  النيب ير ومل واإلسالم،
ابن  هـ، ]83سنة  اجلماجم بدير بوقعة ومات سنة، وعشرين مئة وعاش. الكوفة سكن. العربية عن يسأله  مسعود ابن وكان

اتريخ (، و1٦٦ /4، )3، طسري أعالم النبالء(، الذذهيب، 5٦3 /2، )1ط االستيعاب يف معرفة األصحاب،عبد الرب، 
 ([.3/43، )15ط األعالم،الزركلي، (، 2/522، )1(، وابن حجر، اإلصابه يف متييز الصحابة، ط935 /2، )1ط اإلسالم،

 لكتاب وأقرأهم الصحابة فقهاء من، املنذر أبو اخلزرج، من النجار، بين من معاوية، بن زيد بن عبيد بن قيس بن كعب  بن يَب أُ  (2)
 يف فيها العارفني قلة على - والكتابة القراءة حيسن القدمية، الكتب على مطلعا اليهود، أحبار من حربا إسالمه قبل كان.  أنصاري هللا،

 كتب  من أول: "طبقاته يف سعد ابن قال. ومعه اثبت بن زيد قبل -  - هللا لرسول الوحي كتب  ممن كان  أسلم وملا. - عصره
.]ابن حبان، ابملدينة هـ، 30 سنة مات أنه األرجحلكن و هـ 22، وسنة وفاته خالف، ورجح ابن حبان سنة  - هللا لرسول

 ([.1/25، )3ط معجم املفسرين،(،  وعادل نويهض، 31، )ص: 1ط مشاهري علماء األمصار،
 .وهو ضعيف كما سأيت يف الردّ  ،21207( رقم احلديث 35/134، )1، ، طمسنده ام أمحد يفرواه اإلم (3)
 ( بتصرف .28٦-285، )ص: 2ط املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،حممد أبو شهبة،  (4)
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 بذكرمها نفردا أنه كالمه  عليه يدل ما غايةف. حفظه من بذكرمها  خزمية انفراد يريد أنه فرض علىو 
 تلك فدونت الكذب على تواطؤهم يؤمن مجعا الصحابة هؤالء وكان ذكره ما الصحابة تذكر مث ابتداء

 (1).واملصحف الصحف يف اآلايت

 أمسع كنت  قد املصحف نسخنا حني األحزاب من آية فقدت" : زيد يقول رواية ويف
ٻ  ٻ  پ  پ     ٻ ٻ ٱژ: ارياألنص خزمية مع إال أحد مع أجدها مل هبا يقرأ  هللا رسول

(2)ژپ
 .(3)بشهادتني شهادته األنصاري ةميوخز  سورهتا يف فأحلقناها  

 قد كان  زيدا ألن الواحد خبرب القرآن إثبات فيه ليس "خزمية مع إال أجدها مل" : زيد وقول 
 مسع لماف نسيها مث الصحابة من غريه وكذلك  النيب بتعليم األحزاب سورة يف موضعها وعلم مسعها
 (4).العلم الستحداث ال لالستظهار كان  للرجال وتتبعه ذكره

، وكان عبارة عن أقوال مأثورة متفرقة هنا وهناك، ال  اإّن القول أبن القرآن كان متفرق اثنياً:
عالقة له بعدم كون القرآن حمفوظًا يف الصدور، وإنا ذلك ما كان جيده كل صحايب فيكتب فيه أمام 

 ّما يسمعه من كالم هللا.ع  رسول هللا
 اعتمد على مصدرين أساسيني: الكرمي جبمع القرآنفلما ُكلِّّف زيد 

 .الوحي كتاب  من نفسه زيد وكان منه، وإبمالء  الرسول أمام كتب  ما أحدمها:

 يقبل ال وكان.  حياته يف حفاظه من هو وكان ، الصحابة لدى حمفوظاً  كان  ما والثاين:
 .(5)عدلني شاهدين بشهادة وذلك ، الرسول يدي بني كتب  مما أنه يتيقن ىتح املكتوب، من شيئاً 

                                  
 ( بتصرف.1/28٦، )2، ط مناهل العرفان الزرقاين، (1)
 .23سورة األحزاب، اآلية:  (2)
، وكتاب فضائل القرآن 4049( رقم احلديث: 5/95، )1كتاب املغازي، ابب غزوة أحد، ط  ه،صحيحأخرجه البخاري يف  (3)

 .4987(، رقم احلديث: ٦/183، )1ابب مجع القرآن، ط
 (.1/234، )1، ط الربهان يف علوم القرآن الزركشي، (4)
 (.252 /1، )3، ط مناهل العرفان انظر: الزرقاين، (5)
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 ؛احلفظ جمرد من ال  النيب يدي بني كتب  ما عني من إالَّ  يكتب أالَّ   الصحابة غرض وكان
 يكتفي ال كان  ألنه غريه مع مكتوبة أجدها مل أي غريه مع أجدها مل: التوبة سورة آخر يف قال ولذلك
 .(1)لكتابةا دون ابحلفظ

 من شيئاً   هللا رسول من تلقى كان  من " :قول عمر بن اخلطاب  ذلك على والدليل 
 حىت شيئاً  أحد من يقبل ال وكان والعسب، واأللواح الصحف يف ذلك كتبوا  وكانوا ،"به فليأتنا القرآن
 .(2)شاهدان يشهد

 شيء على بشاهدين جاءكما فمن املسجد، ابب على اقعدا: " وقول أيب بكر لعمر وزيد 
 .(3)" فاكتباه هللا كتاب  من

 الصحابة وأكابر وعمر بكر أيب إبشراف صحف يف القرآن مجع مت الرشيد الدستور هذا وعلى
 أليب ابجلميل يذكرها التاريخ يزال ال خالدة منقبة ذلك وكان نكري، دون ذلك على األمة وأمجعت 
رضي هللا عنهم  واإلقرار املعاونة يف والصحابة التنفيذ، يف ولزيد االقرتاح، يف ولعمر اإلشراف، يف بكر

 (4).مجيعاً 

كله لكان يقول مجعته من صدور الرجال   اوبعد هذا البيان ال وجه لقول رشيد: لو كان حمفوظ
اجللد والعظام، و من الرقاع واألكتاف وصدور الناس  الكرمي له عن سبب مجع القرآنؤ فقط، وال لتسا

عن طريق احلفظ  الكرمي القرآن جيمعأن فوظ يف الصدور دون غريه؛ ألن من الّدقة وعدم االكتفاء ابحمل
 كما سبق بيانه.  معاً زايدة يف التوثيق ومبالغة يف االحتياط ةوالكتاب

 تقرؤون سورة األحزاب ؟ قال بضعا أنه قال: "كم  ما ذكره رشيد عن أيب بن كعباثلثا:  
 .(5)"هللا مثل البقرة أو أكثر منها وإن فيها آية الرجموسبعني آية قال لقد قرأهتا مع رسول 

                                  
 (.9/15د.ط ) فتح الباري،( نقال عن أيب شامة، وانظر: ابن حجر، 1/20٦، )1، ط القرآناإلتقان يف علوم  السيوطي، (1)
 .(29. راجع )ص: سبق خترجيه (2)
 .(29راجع )ص:  سبق خترجيه. (3)
 (.253 /1، )3، ط مناهل العرفان الزرقاين، (4)
 .(48يف )ص: سبق خترجيه  (5)
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  .(2)، وهو ضعيف(1)الكويف زايد أيب بن يزيد ألن يف سنده ضعيف، األثر إسنادفإن 

عن سورة  ويتحدث أيٌب  (3)وعلى فرض صحته فإن غاية ما يدّل عليه هو النسخ، 
رأهتا مع رسول هللا مثل البقرة أو أكثر منها األحزاب قبل أن تُنسخ تالوة كثري من آايهتا، فقوله: لقد ق

أي قبل أن تنسخ تالوهتا، بداللة ما رود يف بعض الرواايت عنه أنه قال: "فرفع  "وإن فيها آية الرجم
 .(5). أي نسخ ما نسخ من تالوة آايهتا(4)فيما رفع"

                                  
رأى أنسا، وروى عن: ، التابعني صغار يف معدود .نوفل بن احلارث بن هللا عبد موىل الكويف، موالهم، اهلامشي هللا عبد أبو (1)

هـ. 137تويف ستة  ، وغريهم،وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وعبد هللا بن شداد -إن صح  -مواله؛ عبد هللا، وأيب جحيفة السوائي 
 ([.٦/129، )3ط سري أعالم النبالء،]الذهيب، 

"، رفاعا كان": شعبة وقال ،"به ارم": املبارك ابن وقال "احلديث ضعيف وقال أيضا: " ،"به جحيت ال" عنه :معني ابن قال (2)
 إِّبـْرَاهِّيم َوقَال .ابلقوي لَْيسَ ": َحامتِّ  أَبُو َوقَال .بِّهِّ  حيتج وال حديثه يكتب لني، " وقال أبو زرعة: "بذاك لَْيسَ  َحدِّيثه وقال أمحد: "

هتذيب ، وابن حجر، 139-32/137، )1، طهتذيب الكمال] املزي،  "حديثه ونيضعف مسعتهم": اجلوزجاين يعقوب ْبن
 ([.4/413، )1ط التهذيب،

"  تعدها؟ كأين  أو األحزاب؟ سورة تقرأ كأين: "كعب  بن أيب يل قال: قال زر، عن هبدلة بن عاصمتوبع زيد يف احلديث من و 
 زنيا إذا والشيخة الشيخ: فيها قرأان ولقد البقرة، سورة لتعادل اوإهن رأيتها لقد قط،: "فقال آية، وسبعني ثالاث: له قلت: قال

  ،7112( رقم احلديث: ٦/408) ،1، طالسنن الكربىيف  النسائي أخرجه"، حكيم عزيز وهللا هللا من نكاال البتة فارمجومها
 4429احلديث:  رقم (10/174) ،2، طصحيحهيف  حبان وابن ، 21207( رقم احلديث: 35/134) 1طاملسند وأمحد يف 

، 2ط ،السنن الكربىيف  والبيهقي وسكت عنه الذهيب، ،80٦8رقم احلديث:  (4/400)، 1ط املستدركيف  واحلاكم
، وضياء الدين املقدسي 5990( رقم احلديث: 3/3٦5، )2ط ،املصنف  يف الرزاق وعبد، 1٦911( رقم احلديث: 8/3٦7)

، 542رقم احلديث:  (1/43٦) ،1، طمسندهيف  والطيالسي، 11٦4 ( رقم احلديث:3/370) 3ط األحاديث املختارة،يف 
 سوء بسبب أوهام له تقع -صدوقا كان  وإن -وزاد الطيالسي: "فرفع فيما رفع". وقال الشيخ شعيب األرانوط: "وعاصم بن هبدلة 

حتقيقه على ]انظر:  ." هللا ولرس مع قرأهتا لقد: "قوله وهي نكارة، نتـامل هذا يف إن مث أوهامه، يف يعد احلديث وهذا حفظه،
 [.21207( رقم احلديث: 35/134، )1ط، املسند

 أنوع آت بعده لواله لكان اثبتا، وهو شرعي بدليل الشرعي احلكم رفع هو وهو يف اللغة: اإلزالة أو النقل، واصطالحاً: (3) 
بصائر ذوي ]انظر: الفريوز آابدي،  .احلكم ندو  التالوة ونسخ ،التالوة دون احلكم ونسخ ،معاً  واحلكم التالوة نسخ :ثالثة

 ،)ص:1ط مجال القرآء،(، والسخاوي، 2٦1، )ص: 8، مادة: نسخ طالقاموس احمليط(، و121-1/120، د.ط، )التمييز
 ([.7/355، )2مادة نسخ، ط اتج العروس،(، والزبيدي، 17٦ /1، )3ط مناهل العران،(، والزرقاين، 405

 . 542رقم احلديث:  (1/43٦) ،1، طمسندهيف  الطيالسيرواه  (4)
 (.21/24٦د.ط ) التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (5)
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الوته وبقي حكمه، َفذِّْكُر : "وإّن فيها آية الّرجم"؛ ألن من املقرر أهنا مما نسخ ت يَبّ وكذلك قول أُ 
داّل على أن املراد من كالمه نسخ تلك اآلايت   أيبٍّ آية الرجم من ضمن ما قرآه مع رسول هللا

 وليس ضياعها، وال عدم كوهنا حمفوظة. 

 ثحدّ  اً يّ بَـ أُ  أن العلم أهل عند -أي حديث ُأيبٍَّ  – األول اخلرب وحممل: "(1)قال ابن عاشور
 نسخت ما ومنه وحكمه تالوته نسخت ما فمنه. نسخ ما منها ينسخ أن بلق األحزاب سورة عن

 .(2)"الرجم آية مثل خاصة تالوته

 حتت ما نسخ تالوته من القرآن. (4)وغريه من العلماء (3)وهلذا أورده السيوطي

ن هذه اآلايت اليت ليست موجودة يف سورة األحزاب يف مصحف اليوم واليت إوعلى هذا ف
 . قد ُنسخت تالوهتا، وليس ُمراده أهنا ضاعت أو ُحرِّفت أو مل تكن حمفوظةحتدث عنها أيب  

 
  

                                  
ولد  هبا ودراسته ووفاته مولده .بتونس وفروعه الزيتونة جامع وشيخ بتونس املالكيني املفتني رئيس: عاشور بن الطاهر حممد (1)

 مصنفات له. والقاهرة دمشق يف العربيني اجملمعني اءأعض من وهو. مالكيا لإلسالم شيخا( 1932 عام) عنيهـ، و 129٦سنة  
 تفسري يف( والتنوير التحرير) و( اإلسالم يف االجتماعي النظام أصول) و( اإلسالمية الشريعة مقاصد) أشهرها من  مطبوعة،
 بتحقيقه عين ومما( غةالبال موجز) و( واخلطابة اإلنشاء أصول) و( اإلسالم يف وآاثره الوقف) و أجزاء، عشرة منه صدر القرآن،
 ([.174-٦/173، )15ط األعالم،.]الزركلي، هـ 1393 تويف سنة .أجزاء أربعة( برد بن بشار ديوان) ونشره

 (.21/24٦د.ط ) ،التحرير و النتويرابن عاشور،  (2)
 ٦00 حنو له، أديب مؤرخ حافظ إمام: الدين جالل السيوطي، اخلضريي الدين سابق ابن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد (3)

 وملا( سنوات مخس وعمره والده مات) يتيما القاهرة يف نشأو  هـ،849ولد سنة  .الصغرية والرسالة الكبري، الكتاب منها مصنف،
 منهم، أحدا يعرف ال كأنه  مجيعا، أصحابه عن زوايـمن النيل، على املقياس، روضة يف بنفسه وخال الناس، اعتزل سنة أربعني بلغ

 وأرسل إليه، حيضر فلم مرارا السلطان وطلبه. فريدها واهلدااي األموال عليه ويعرضون يزورونه واألمراء األغنياء وكان. كتبه  أكثر فألف
 ([.3/301، )15ط األعالم،]الزركلي،  .هـ911 سنة تويف أن إىل ذلك على وبقي. فردها هدااي إليه

-4/273، د.ط، )التمهيد(، وابن عبد الرب، 187 /2، )2ط بعة،احلجة للقر اء السانظر: أبو علي احلسن ابن أمحد،  (4)
 (.82 /3د.ط، ) االتقان يف علوم القرآن،(، والسيوطي، 29، )ص: 1ط نواسخ القرآن،(، وابن اجلوزي، 275
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 عليها. د  املبحث: الثالث: شبهة ضياع القرآن والر  

عند حماولة رشيد اثبات ضياع كثري من القرآن استشهد أبثرين يّدعي أهنما يدالن على ذلك ومها: ما 
"ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما  أنه قال: رضي هللا عنهما  (1)جاء عن ابن عمر

 (2)كله قد ذهب قرآن كثري ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر"

كانت سورة األحزاب تُقرأ يف ": قالت أهنا رضي هللا عنها (4)، عن عائشة(3)عن عروةما روي و 
 .(5)"و اآلنمئيت آية ، فلما كتب عثمان املصاحف مل يقدر منها إال على ما ه زمن النيب 

 .(٦)عى أن هذا ضياع كبري للقرآنوبعد عزو احلمامي األثرين إىل السيوطي يف االتقان ادّ 

                                  
 ومل أبيه مع هبا وأسلم مبكة قبل الوحي بسنة، ولدمظعون،  بنت زينب أمه الرمحن عبد أاب اخلطاب يكىن بن عمر بن هللا عبد (1)

 يوم عليه وعرض هلصغر  فرده أحد ويوم فرده بدر يوم  هللا رسول على وعرض املدينة إىل أبيه مع وهاجر حينئذ ابلغا يكن
 الناس عن البيت يف وقعد الفنت اعتزل  هللا رسول آلاثر تتبعا أكثر الصحابة من فأجازه، وكان سنة عشرة مخس ابن وهو اخلندق

] ابن حبان، .دفن وهبا ،74أو  3 سنة حاج وهو مبكة تلك حالته على املنية أدركته أن إىل غازاي أو معتمرا أو حاجا خيرج أن إال
 ( [.222، و 214 /1د.ط، ) صفة الصفوة،(، وابن اجلوزي، 37، )ص:1ط مشاهري علماء األمصار،

 ( قال د2/432، )1، طد بن منصورالتفسري من سعي(، وابن مصور يف 320،  )ص: فضائل القرآنأخرجه أبو عبيد يف   (2)
 (.2/433محيد حمقق سنن ابن منصور: "سنده صحيح". انظر: ) آل العزيز عبد بن هللا عبد بن سعد

 السبعة الفقهاء أحد هو  األسدي، القرشي كالب  بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبري بن عروة هللا عبد أبو  (3)
هـ] 94هـ وقيل 93هـ وتويف بقرية قرب املدينة تسمى فـُرْع سنة 29هـ وقيل: 23هـ وقيل 22يف عام مولده  فقيل: سنة اختلف  ابملدينة

 (، [.3/255د.ط، ) وفيات األعيان،(، وابن خلكان، 4/422، )3ط سري أعالم النبالء،الذهيب، 
 9ولدت سنة  .واألدب ابلدين وأعلمهن املسلمني نساء أفقه: قريش من عثمان، بن هللا عبد الصديق بكر أيب بنت عائشة (4)

 رواية وأكثرهن إليه، نسائه أحب فكانت اهلجرة، بعد الثانية السنة يف  النيب تزوجها. هللا عبد أبم تكىن كانتو  قبل اهلجرة،
 وكان. تجيبهمف الفرائض عن يسألوهنا الصحابة أكابر وكان. شعرا فيه أنشدت إال أمر هلا حيدث كان  وما. ...عنه للحديث

 . ]أحاديث 2210 عنها روي. هـ58سنة  املدينة يف وتوفيت .الصديق بنت الصديقة حدثتين: يقول عنها روى إذا( مسروق)
(، 4/1881، )1ط ،يف معرفة األصحاب االستيعاب(، وابن عبد الرب، 939، )ص: 1ط معرفة الصحابة،انظر: ابن منده، 

 ( [.3/240، )15ط األعالم ،الزركلي، و 
ر املنثور يف الد(، و3/82د.ط، )اإلتقان،  (، وأورده السيوطي يف320،  )ص: فضائل القرآنأخرجه أبو عبيد يف   (5)

 (، وسنده ضعيف؛ ألن يف سنده ابن هليعة وهو ضعيف.11/718، )1، طالتفسري ابملأثور
 (.00:  18:  45، دقيقة: )282احللقة  سؤال جريء،رشيد محامي،   (٦)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ


 

54 
 

 على هذه الشبهة: د  الر  

أما األثر األوّل فصحيح اإلسناد، ولكن ليس معناه كما يومهه احلمامي، وإنا املعىن "ليقولن أحدكم 
ِّّ  َعَلى نزل ما كلقد أخذت القرآن كله" أي    متلوًّا، استقرّ  وما تالوته نسخت مما -  - النَّيبِّ

ِّّ  حياة يف منه سقط: أي ، "كثري  قرآن منه ذهب"  اجملمع اجلمعني يف ُأسقط: أو ،-  - النَّيبِّ
 ما" غريها، أخرى وشروطًا األخرية، العرضة حسب قرآنيته ثبوت شروط استيفائه لعدم بعده؛ عليهما

 .(1)اإلمام املصاحف يف وأُثبت تواتر ما أو ينسخ، فلم قرآانً  استقر ما " أيظهر

نزل وعلى هذا فإن مراد ابن عمر من ذهاب القرآن ليس ضياعه، وإّنا كان مراده من ذلك ما 
 .يف حياته مث رُفعت ونسخها هللا سبحانه وتعاىل  من اآلايت  رسول هللاعلى 

أنه كان يكره أن يقول  من حديث بن عمرومما يدّل على ذلك ما أورده ابن حجر يف الفتح 
 يعارض ما ذلك من شيء يف وليسمث قال: " (2)" الرجل قرأت القرآن كله ويقول إن منه قرآان قد رفع

 "(4) النيب حياة يف تالوته نسخت مما ذلك مجيع ألن (3)الباب حديث

 يف يثبت ومل نزوله بعد القرآن من رفع ما اببوهلذا وضع أبو عبيد هذا احلديث حتت "
وهو من رواة احلديث، والراوي أعلم مبا روى من غريه. وكذلك أورده السيوطي حتت ما  (5)"صاحفامل

 .(٦)نسخت تالوته دون حكمه

                                  
 ( نقال عن حممد تيجاين حمقق فضائل القرآن.433 /2، )1طحتقيقه على سنن ابن منصور،  سعيد بن عبد هللا آل محيدي، (1)
وعزاه  «الدفتني بني ما إال  النيب يرتك مل»: قال منآن، ابب (، فضائل القر 9/٦59د.ط ) فتح الباري،أورده ابن حجر،  (2)

 إىل ابن ضريس.
 بن وشداد أان دخلت: قال رفيع، بن العزيز عبديعين احلديث الذي كان بصدد شرحه، وهو ما أخرجه البخاري بسنده عن  (3)

 «الدفتني بني ما إال ترك ما»: قال يء؟ش من  النيب أترك: معقل بن شداد له فقال عنهما، هللا رضي عباس ابن على معقل،
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل . «الدفتني بني ما إال ترك ما»: فقال فسألناه، احلنفية، ابن حممد على ودخلنا: قال

 .5019(، رقم احلديث: ٦/190) «الدفتني بني ما إال  النيب يرتك مل»: قال منالقرآن، ابب 
 (.9/٦59دط ) ،فتح الباريابن حجر،  (4)
 .(320، )ص: 1، طفضائل القرآنانظر: أبو عبيد،  (5)
 .(3/81، د.ط، )االتقان يف علوم القرآنانظر: السيوطي،  (٦)
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أمجعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرآان كما هو موجود بني الدفتني رمحه هللا: " (1)وقال اآللوسي
بن اوته .. وعليه حيمل ما رواه أبو عبيد عن أسقط الصديق ما مل يتواتر وما نسخت تال نعم اليوم ،

ال يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثري ولكن ليقل " :عمر قال
أهنا حممولة على ما  ، والرواايت يف هذا الباب أكثر من أن حتصى إالّ  قد أخذت منه ما ظهر

 .(2)"ذكرانه

 "كانت سورة األحزاب تُقرأ يف زمن النيب  ها أهنا قالت:عائشة رضي هللا عن ما رويوأما 
 (3) مئيت آية ، فلما كتب عثمان املصاحف مل يقدر منها إال على ما هو اآلن".

، وعلى (5)وقد ضّعفه غري واحد من العلماء (4)فهو ضعيف ألن يف سنده عبد هللا بن هليعة
 نه يف حديث ابن عمر قبله.فرض صحته فإنه حيمل على ما نسخت تالوته كما مّت بيا

                                  
ولد  بغداد، أهل من اجملددين، من أديب، حمدث، مفسر،: الثناء أبو الدين، شهاب اآللوسي، احلسيين هللا عبد بن حممود (1)

] . هـ1270تويف يف بعداد سنة و ومن كتبه روح املعاين،  .ببلده اإلفتاء تقلد. جمتهدا االعتقاد، سلفي كان  هـ،1217فيها سنة 
 .([٦/17٦، )15ط األعالم،انظر: الزركلي، 

 .(1/2٦، )1، طروح املعايناآللوسي،  (2)
 .(53. راجع )ص: سبق خترجيه  (3)
 كان  هـ، 97قاضي مصر ومسندها، ولد سنة  املصري، الغافقي مياحلضر  هليعة بن عقبة بن هليعة بن هللا عبد الرمحن عبد أبو (4)

 فقيل فيسكت، حديثه من ليس ما عليه يقرأ وكان ... ضعيفاً، كان  إنه: سعد بن حممد قال. والرواية واألخبار احلديث من مكثراً 
 يوم مبصر مات .حديثي من ليس أنه مألخربهت سألوين ولو ويقومون، عليّ  يقرأونه بكتاب جييئونين إنا ذنيب ما: فقال ذلك يف له

(، والزركلي، 39-3/38د.ط، ) وفيات األعيان، هـ.]ابن خلكان،170هـ وقيل سنة 174 سنة األول ربيع نصف األحد
 ([. 4/115، )15ط األعالم،

. احرتقت بعدماو  حترتق أن قبل ضعيف هو فقال هلِّيَعة بن كتب  احرتاق هعند ذكرو  .به حيتج ال ضعيف: معني ابن عنه قال (5)
 ابن حديث من مسعته يءبش أعتد ما: يقول مهدي ابن مسعت محاد، بن نعيموعن  .شيئا يراه ال كان  أنه - سعيد بن حيىي عنو 

 اْبنِّ  َعنِّ  أمحل ال أيضا: قَالَ و  .شيئا هليعة ابن عن أمحل ال: قال مهدي، ابن عن املديين، ابنوعن  .وحنوه املبارك ابن مساع إال هليعة
كان يقرأ عليه  وقال ابن قتيبة: تركه حيىي بن سعيد . قال البخاري:. وقال النسائي: ضعيف. وقال: ليس بثقة. كثرياً   وال قليالً  يَعةهلِّ 

ما ليس من حديثه يعىن فضعف بسبب ذلك. وحكى الساجي عن أمحد بن صاحل: كان ابن هليعة من الثقات إال أنه إذا لقن شيئا 
ال يوقف على حديثه. وقال: ال ينبغي أن  وقال اجلوزجاين: ن مث كثرت املناكري يف روايته لتساهله .فم حدث به. وقال اخلطيب:

سألت أىب وأاب زرعة عن اإلفريقي و ابن هليعة: أيهما أحب إليك ؟ فقاال:  وقال ابن أىب حامت: حيتج به. وقال: ال يغرت بروايته.
 وقال حممد = كان ال يضبط. و زرعة:مجيعا ضعيفان. وابن هليعة أمره مضطـرب. وقال أب
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 وكالم السابق يف املبحث قبله وحديث عائشة هذا: "يَبٍّ وقال ابن عاشور بعد أن ساق حديث أُ 
 صح فإن أتويال وأقرب سندا أضعف فهو عائشة عن اخلرب وأما". مّث قال: "السند ضعيف اخلربين
 إمجاع بعد وليس. ألحزابا سورة يف كان  القرآن من نسخ شيء عن حتدثت فقد إخاله، وال عنها،

 .(1)"لطالب مطلب عثمان مصحف على  هللا رسول أصحاب

ضياع القرآن الكرمي، وإنا  على ال يدلّ  -على فرض صحته  –وعلى هذا فإن احلديث 
  يتحدث عن آايت نسخت من سورة األحزاب.

                                  
سريت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام  وقال ابن حبان: ذاهب احلديث. كان ضعيفا. وقال احلاكم أبو أمحد: بن سعد:= 

 /5د.ط، ) التاريخ الكربى،(، البخاري، 239-237 /5، )1ط الكامل يف ضعفاء الرجال،ابن عدي،  ضعفاء.]انظر:
(، وابن حجر، 479 -475 /2، )1ط ميزان االعتدال،(، الذهيب، 493-490 /15، )1ط كمال،هتذيب ال(، املزي، 182

 ([.413-2/411، )1طتذهيب التهذيب، 
 (.21/24٦د.ط ) التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (1)
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 د  عليهاالفصل الثاين: شبهات رشيد محامي حول وقوع األخطاء من النساخ يف القرآن والر 
جت  حت  خت  مت  ىت  يت  ژ املبحث األول: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )قط نا( من قوله تعاىل: 

 [ ، والرد  عليها1٦ص: ]ژجث    مث  

جت  ژ"  يف اآلية السادسة عشر من سورة )ص( ناقطّ "  حصل خطأ يف كتابةذكر رشيد محامي أنه "

ژحت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  
(1)

 ."ميكن أن تكون فصلنا وأنه  القدمي وبدون تنقيط ابخلط الكويف  

نا( ال تفهم يف سياق اآلية، وزعم أن اآلية غري مفهومة يف اللغة العربية، فذكر أن كلمة )قطّ 
. مث تساءل (2)واستشهد مبا أورده السيوطي يف اإلتقان أن أاب القاسم قال معناه الكتاب ابلنبطية

 مكتوبة ابخلط الكويف. ية قصد إاثرة الشكوك حول الكلمةستخدام القرآن النبطية بدل العربا

للكلمة حيث ذكر أبهنا الصحيفة يف اللغة، وتساءل أيضا عن أي  (3)مث أورد تفسري القرطيب
 لغة قصد هبا القرطيب.

" يف اآلية السادسة ناقطّ " حصل خطأ يف كتابةمث أتى إىل مقصده من شبهته حيث زعم أنه 
 .الكويف القدمي وبدون تنقيط ميكن أن تكون فصلنا ابخلط عشر من سورة )ص(

كما بىن بزعمه أن لفظ )الفصل( قد ورد يف القرآن سبع مرات بينما مل ترد كلمة )القط( إالّ 
، فتحولت فصارت طاء واالم الصاد بنيالكاتب أخطأ هنا ومل يضع الفراغ يف هذه اآلية، وزعم أن 

 .(1)املسلمني قرأوا ابلطاء حيث مل يفطنوا إىل ذلك ، كما زعم أننامن فصلنا إىل قطّ  الكلمة

                                  
 .1٦ ( سورة ص، اآلية:1)
 (.137 /2د.ط، ) االتقان يف علوم القرآن،( السيوطي، 2)
 صاحل حمدث، املفسرين، كبار  من :القرطيب هللا عبد أبو األندلسي، اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن ( حممد3)

: الذهيب قال. فيها وتويف مبصر، أسيوط، مشايل يف خصيب ابن مبنية واستقر املشرق إىل رحل ابألندلس، قرطبة أهل من متعبد،
 الشأن العظييم سارت بتفسريه وقد وفضله، عقله ووفور اطالعه كثرة  على تدل مفيدة، تصانيف له العلم، يف متبحر متفنن، إمام"

 مصنفاته من". حافظا ثقة املذاكرة حسن النظم مليح احلفظ حسن فهما يقظا وكان ومسع، وكتب رحل" أيضا وقال" الركبان
اتريخ ر: الذهيب، (، وانط480-479 /2، )2، طمعجم املفسرينهـ ] عادل نويهض، ٦71تويف سنة  " القرآن أحكام جامع"

 ( [.321-322 /5، )15(، والزركلي، األعالم، ط229 /15، )1، طاإلسالم
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 رشيد لزعمه ما يلي: به وخالصة ما استدلّ 

 هبذا السياق يف اآلية. وخاصة كون الكلمة غري مفهومة   -1

وجود كلمة مفهومة قريبة لكلمة )قطنا( من حيث الرسم ابخلط الكويف مع تكرارها يف   -2
 القرآن، وهي كلمة فصلنا.

 القرآن مرة واحدة.ورود الكلمة يف   -3

 اختالف املفسرين يف معىن الكلمة.  -4

 الرد  على هذه االستدالالت: 

أواًل: إن القول أبن اآلية غري مفهومة ال يقول به إالّ جاهل أو معاند؛ ألن هذه اآلية مما نزل مبكة قبل 
ية مسعوا ومسعها الصحابة منه، وكذلك املشركون الذين تتحدث عنهم اآل وقرأها النيب  هجرته 

منه، ومل ينقل أحد منهم قال أنه مل يفهم معناها، ولو كانت اآلية غري مفهومة لنقل عنهم. بل ال 
 يوجد أحد قال بذلك منذ أن نزلت اآلية إىل يومنا هذا إالّ  احلمامّي.

فطاملا مل يوجد أحد قال بذلك تبنّي لنا عدم صحة كالم رشيد؛ ألن كالمه هذا يقتضي وجود 
 ناس مل يفهموا معىن اآلية، ومل حيصل ذلك.عدد من ال

يف اللغة العربية، كما يوجد يف اللغة ألفاظ كثرية  ةاثنيا: إن كلمة  )القط( هلا معان عديد
مطلقا وكذلك اهلر  والكتاب احملاسبة وكتاب والصك تتعدد معانيها، ومن معاين كلمة )قط( النصيب

 .(2)الدي هو احليوان

 معاين كلمة )قط(: لنأت إىل املعاجم لنعلم

حاَسَبةِّ  كِّتابُ :   "والقِّط   كتاب العني: -1
ُ
 لقوله النصيب:  والقِّط  .  ُقطُوطٌ  ومجعه امل

ژجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  ژ : تعاىل
(1()2)." 

                                                                                                        
 (.00:  2:  24، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 1)

watch?v=BMWDvLG_Dhkhttps://www.youtube.com/ 
 (.2/745) ط،املعجم الوسيط، مادة )قط( د. ه،ؤ وزمال مصطفىإبراهيم ( انظر: 2)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk


 

59 
 

َكاك - الُقُطوط املخصص: -2  : (3)وأنشد قِّط   واحدها الصِّّ

 وأَيْفِّقُ  الُقطُوط يـُْعطِّي هبِّغِّْبطَتِّ  َلقِّيُته          يومَ  الن عمانُ  امللِّكُ  وال

يب الكتاب القِّط   ر وكذلك أو النَّصِّ ژمث خت مت ىت يت جث ژتعاىل:  قوله يف ُفسِّّ
(4()5)." 

جلائزة الصَّك   إنّه فيقال القِّط   "وأمَّا معجم مقايس اللغة: -3  الباب قياس من كان  فإنْ . ابِّ
ألعشى واآلية مث عليه" مث استشهد ببيت ا املكتوب يف الذي التقطيع جهة من فلعّله

م  .(٦)اآلخرة" يف األْجر من يُعَطْوهنا اليت ُكتـَُبهم  أرادوا قال: "كأهنَّ

يبُ  " والقِّط   لسان العرب: -4   هو وقيل الكتاب والقِّط   ابجلائزةِّ  الصَّك   والقِّط   النَّصِّ
حاَسبةِّ  كتاب

ُ
  :(8)الصلت َأيب بن ألَُميَّةَ  (7)بري ابن وأَنشد امل

 والَقَلمُ  والقِّط   مَجيعاً                   عِّراقِّ ال ساحةُ  هلم قـَْوم
ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث    ژ العزيز: زيلـالتن ويف

 (2)جماهد التفسري أَهل ... قال ُقطوطٌ  واجلمع "(1)
(4)واحلسن (3)وقتادة

ل قالوا  يبنا َأي قِّطَّنا لنا عجِّّ  اجلنة ذُكرت جبري بن سعيد وقال العذاب من َنصِّ

                                                                                                        
 .1٦ ( سورة ص، اآلية:1)
 (.5/15، )1ط مادة )قط(، ،الفراهيدي( 2)
 (.150 /1، )1ط مجهرة اللغة،(، وابن دريد، 3/٦٦د.ط، ) اجليم،( حبر طويل، واملنشد هو األعشى، انظر: أبو عمرو، 3)
 .1٦ ( سورة ص، اآلية:4)
 (.1/404، )1ط مادة )قط(، ه،بن سيد( ا5)
 (.3/243)قط( د.ط، ) ( ابن فارس، مادة٦)
 ونشأ ولد. الناهبني العربية علماء من: الوحش أيب ابن حممد، أبو املصري، األصل املقدسي اجلبار عبد بن بري بن هللا عبد( 7)

 الفقهاء من الضعفاء غلط"  و للحريري، فيه انتصر"  ط - اخلشاب ابن على الرد"  له. رياملص الديوان رايسة وويل. مبصر وتويف
 للحريري الغواص درة على حواش"  و"  خ - اجلوهري صحاح فلى حواش"  و حنو،"  خ - اإليضاح شواهد شرح"  و"  ط -
بغية (، والسيوطي، 7/121، )2ط ربى،طبقات الشافعية الك(، والسبكي، 21/13٦، )3، طسري أعالم النبالءالذهيب،  .]"

 .( [74-4/73، )15ط األعالم،الزركلي، (، و 34 د.ط )ص: الوعاة،
 النيب صّدقه وقد اإلسالم، يدركه مل: وقال الصحابة، يف السكن ابن ذكره شاعر جاهلي املشهور الثقفي الّصلت أيب بن أمية( 8)
 اإلصابة يف متييز (، ابن حجر، 9/255د.ط، ) اتريخ دمشق،كر، .]ابن عسا يسلم أن أمية كاد  قد: وقال شعره، بعض يف

 (.[384 /1، )1، طالصحابة
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ل ربنا فقالوا فيها ما فاْشَتهْوا  قالوا وإِّنا املكتوبة الصحيفة القِّطّ  (5)الفراء وقال نصيبنا َأي قطنا لنا عجِّّ
 يوم قبل الكتاب هذا لنا عجل وقالوا بذلك فاستهزُؤوا بيمينه كتابه  أُويتَ  َمن فَأمَّا نزل حني ذلك

 بصلة لإلِّنسان الصحيفة وَأصله النصيب والقِّط   ،احلظ وهو الصَّك   العرب كالم  يف والقِّط   ،احلِّساب
ما عمر وابن اثبت ابن زيد عن وروي قَطْطتُ  من القِّطّ  وَأصل قال هبا يوصل  ببيع يَراينِّ  ال كاان  َأهنَّ

 ههنا الُقطوطُ  اأَلزهري قال يـَْقبَِّضها حىت يبيعها َأن ابتاَعها ملن حيل ال ولكن أْبساً  خرجت إِّذا الُقطوطِّ 

                                                                                                        
 .1٦ ( سورة ص، اآلية:1)
جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي األسود، اإلمام، شيخ القراء واملفسرين، أبو احلجاج املكي، األسود، موىل السائب بن أيب  (2)

هـ يف 21 بن السائب القارئ، ويقال: موىل قيس بن احلارث املخزومي. ولد مبكة سنة السائب املخزومي، ويقال: موىل عبد هللا
خالفة عمر بن اخلطاب. وأخذ عن مجع من الصحابة منهم ابن عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن وكان أحد أوعية العلم، قال 

تويف سنة  مة على إمامة جماهد واالحتجاج به"الثوري: "إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به". وقال الذهيب: "أمجعت األ
 طبقات املفسرين،(، والدوودي، 449 /4، )3ط سري أعالم النبالء،(، و71 /1، )1ط تذكرة احلفاظ،]الذهيب،  هـ.104

 .([.4٦2 /2، )3ط معجم املفسرين،(، وعادل نويهض، 30٦-2/305د.ط، )
بيعة بن عمرو بن احلارث، حافظ العصر، قدوة املفسرين واحملدثني، أبو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ر  (3)

هـ وهو أعمى وعىن ابلعلم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم ٦0اخلطاب السدوسي، البصري، الضرير، األكمه، ولد سنة 
سنة. ] ابن  5٦هـ وهو بن 117ابلقرآن والفقه، وكان من أوعية العلم، وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ. تويف بواسط سنة 

، تذكرة احلفاظ(، و270-5/2٦9، )3ط سري أعالم النبالء،(، والذهيب، 154، )ص: 1، طمشاهري علماء األمصارحبان، 
 .[.43٦-1/435، )3ط معجم املفسرين،(، وعادل نويهض، 2/47د.ط، ) طبقات املفسرين،(، والداوودي، 1/92، )1ط
سن يسار البصري؛ كان من سادات التابعني وكربائهم، ومجع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. ( أبو سعيد احلسن بن أيب احل4)

وأبوه موىل زيد بن اثبت األنصاري رضي هللا عنه، وأمه خرية موالة أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم. مولده لسنتني بقيتا 
وفيات لبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة للهجرة ] ابن خلكان، من خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ابملدينة، وتويف اب

 ([.72، و 2/٦9، )األعيان
أبو زكرايء حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منصور الدَّيْلمّي الفراء. وكان أبرَع الكوفيني يف علمهم، قيل له الفراء، ألنه كان يفري  (5)

أخذ عنه وعليه اعتمد، وأخذ عن يونس؛ وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر الكالم. وكان أعلم الكوفيني ابلنحو بعد الكسائي، 
عنه. صنف الفراء: معاين القرآن، البهاء فيما تلحن فيه العامة، اللغات، املصادر يف القرآن، اجلمع والتثنية يف القرآن، آلة الكتاب، 

 طبقات النحويني واللغويني،سنة. ] الزبيدي،  ٦7ه هـ، ول207النوادر، املقصور واملمدود، وله غري ذلك. مات بطريق مكة سنة 
 .[.2/333د.ط، ) بغية الوعاة،(، والسيوطي، 133-131، )ص: 2ط
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 مكتوبة خترج كانت  أَلهنا ُقطوطاً  مسيت واأَلْرزاقَ  اجلوائز هبا وأَراد النصيب والقِّط   الكتاب وهو قِّطّ  مجع
كاكٍ  رِّقاع يف  .(1)مقطوعة" وصِّ

 وبعد هذا العرض للكلمة من كتب اللغة أنيت إىل تفسريها يف اآلية من كتب التفاسري:

 ربنا اي: قريش من ابهلل املشركون هؤالء وقال: ذكره تعاىل يقول :رمحه هللا (2)الطربي -1
 قول ومنه ؛املكتوبة الصحيفة: العرب كالم  يف والقطّ . القيامة يوم قبل كتبنا  لنا عجل

 :(3)األعشى

لِّكُ  َوال
َ
 َوأيْفِّق الُقطُوطَ  يـُْعطِّي بِّنِّْعَمتِّهِّ  َلقِّيُتُه                يـَْومَ  النـ ْعَمانُ  امل

 .ابجلوائز الكتب وهي القط، مجع: ابلُقطوط يعين

هلم، مث  القطّ  تعجيل مبسألتهم املشركون هؤالء أراد الذي املعىن ف املفسرين يفمث ذكر اختال
 صِّكاكهم تعجيل رهبم سألوا القوم إن: يقال أن ابلصواب عندي ذلك يف األقوال قال: "وأوىل

 الدنيا يف القيامة يوم قبل اآلخرة يف يؤتيهموها أن عباده هللا وعد الذي الشر أو اخلري من حبظوظهم

                                  
 (.7/380، )3)قطط( ط ( ابن منظور، مادة 1
رأس املفسرين على اإلطالق، أحد االئمة، مجع من العلوم ما : جعفر أبو الطربي، بن يزيد بن كثري بن غالب جرير بن حممد( 2)

مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظًا لكتاب هللا، بصريًا ابملعاين، فقيهًا يف أحكام القرآن، عاملًا ابلسنن وطرقها، 
 طربستان، آمل يف ولد. صحيحها وسقيمها، انسخها ومنسوخها، عاملًا أبحوال الصحابة والتابعني، بصريًا أبايم الناس وأخبارهم

ومن مصنفاته: اتريخ األمم . فأىب واملظامل فامتنع، القضاء عليه وعرض. هـ 310سنة  هبا وتويف دبغدا واستوطن هـ،224عام 
] اخلطيب  .ذلك وغري ، وأحكام شرائع اإلسالم، القراآتكتاب و  ،الفقهاء واختالف ،القرآن تفسري يف البيان وجامع وامللوك،

 طبقات املفسرين،(، والسيوطي، 14/2٦7، )3، طالنبالء سري أعالم(، والذهيب، 2/1٦1، )1، طاتريخ بغدادالبغدادي، 
 ([.9٦-95، )ص: 1ط
 وائل، بن بكر أعشى له ويقال قيس، أبعشى املعروف بصري، أبو الوائلي، ثعلبة بن قيس بين من جندل، بن قيس بن ميمون( 3)

 والفرس، العرب من امللوك على الوفود ثريك  كان.  املعلقات أصحاب وأحد اجلاهلية، يف األوىل الطبقة شعراء من: الكبري واألعشى
 ، عاش(العرب صّناجة) فسمي بشعره، يغيّن  وكان. منه شعرا أكثر قبله عرف ممن أحد وليس مسلك، كل  فيه يسلك الشعر، غزير
نوري، ابن قتيبة الديهـ.]7ومات سنة  عمره أواخر يف وعمي. بصره لضعف ابألعشى ولقب. يسلم ومل اإلسالم وأدرك طويال، عمرا

 (.[341 /7، )15ط األعالم،الزركلي، (، و 250 /1د.ط، ) الشعر والشعراء،
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 ابجلوائز الكتب من وصفت ما هو القطّ  ألن كذلك،  ذلك إن قلنا وإنا .هللا بوعيد هزاءاست
 .(1)هلم" ذلك تعجيل سألوه أهنم املشركني هؤالء عن هللا أخرب وقد واحلظوظ،
 املكتوب وللكتاب قط للنصيب يقال أن اللغة يف "ومعروف :رمحه هللا القرطيب -2

. قط للصك قيل ومنه. والنصيب احلظ العرب مكال  يف القط: الفراء قال. قط ابجلائزة
 .(3)القطوط واجلمع ابجلوائز الكتاب القط: والكسائي (2)عبيدة أبو وقال

 أنفسهم على دعائهم يف املشركني على هللا من إنكار : "هذارمحه هللا (4)ابن كثري  -3
 عباس ابن قال .والنصيب احلظ هو: وقيل الكتاب هو القط فإن العذاب، بتعجيل

: قالوا كما  قتادة زاد- العذاب تعجيل سألوا: واحد وغري واحلسن (5)والضحاك جماهدو 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ژ

ژى ې ى
 أن موجودة كانت  إن اجلنة من نصيبهم تعجيل سألوا: وقيل، (٦)

 .(7)والتكذيب االستبعاد خمرج منهم هذا خرج وإنا. الدنيا يف يلقوا ذاك
                                  

 (.21/1٦4، )1، ط جامع البيان( الطربي، 1)
معمر بن املثىن اللغوي البصري أبو عبيدة موىل بين تيم؛ تيم قريش؛ رهط أبو بكر الصديق. وكان من أمجع الناس للعلم،  (2)

أكثر الناس رواية، أخذ عن يونس وأيب عمرو. وهو أول من صنف غريب احلديث. أخذ عنه أبو وأعلمهم أبايم العرب وأخبارها. و 
عبيد وأبو حامت واملازين واألثرم وعمر بن شبة. وكان أعلم من األصمعي وأيب زيد ابألنساب واألايم؛ وكان أبو نواس يتعلم منه. ولد 

طبقات النحويني ومائتني. ] الزبيدي،  -شر، وقيل إحدى عشرة سنة اثنيت عشرة ومائة. ومات سنة تسع، وقيل مثان، وقيل ع
 . [.2/294د.ط، ) بغية الوعاة،(، والسيوطي، 175، )ص: 2ط واللغويني،

 (.15/157، )1، طاجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، 3)
ين، مؤرخ، مفسر، حمدث، من إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضو بن درع القرشي البصروي مث الدمشقي، أبو الفداء، عماد الد (4)

هـ. وقدم مع أخيه إىل دمشق بعد موت أبيه، وهبا نشأ 700هـ، وقيل 701فقهاء الشافعية. ولد يف قرية شرقي بصرى الشام سنة 
هـ، وكان قد أضر آبخر عمره. من كتبه 774وتعلم انتهت إليه رايسة العلم يف التاريخ واحلديث والتفسري". تويف بدمشق سنة 

(، 1/39د.ط، ) أنباء الغمر،(، و1/44٦، )2ط الدرر الكامنة،ا ]بن حجر، وغريمه لنهاية،القرآن الكرمي"، ولبداية وا"تفسري 
 ([.1/92، )3ط معجم املفسرين،(، وعادل نويهض، 1/111د.ط، ) طبقات املفسرين،والدوودي، 

 وهو حلديثه، ابجملود وليس العلم، أوعية من كان(  التفسري) صاحب القاسم، أبو: وقيل حممد، أبو ،الضحاك بن مزاحم اهلالىل (5)
هـ وقيل 102هـ، وقيل سنة 105، تويف سنة  وبسمرقند ببلخ يكون وكان ومسلم، حممد،: أخوان له وكان .نفسه يف صدوق
 ([.٦00-4/598، )3، طسري أعالم النبالءهـ. ] الذهيب، 10٦

 .32( سورة األنفال: اآلية: ٦)
 (.58-7/5٦، )2، طلقرآن العظيمتفسري ا( ابن كثري، 7)
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ويكفي هذا يف بيان أن كلمة )قطنا( معروفة يف كالم العرب، وبعد هذا البيان فإن احلمامي إّما أن 
وإما أنه يتجاهل حىت يعبث أبذهان أتباعه،  -وال أظّن ذلك  –يكون قد جهل عن هذا كله 

 ويتالعب هبم.

لم يفهم والعجب كل العجب حني زعم أنه سأل رجاًل يتحدث ابلعربية جيدًا عن اآلية ف 
 ، وال يتفوه بذلك من يَُظن به مثقال ذرة من العقل.(1)معناها، وجعل ذلك مقياسا على حكمها

من حيث هي ومن حيث سياقها يف اآلية، وليس قول  فإن كلمة قطنا مفهومة وعلى كلٍ 
  ن الكلمة غري مفهومة إالّ ادعاء كما مّت بيانه. رشيد أب

كذب وادعاء ال ختمني و ألصق الصاد ابلالم فصارت طاء : إن القول أبن الكاتب أخطأ فاثنيا 
أصل له. وهذا غاية ما كان يرمي احلمامي من ادعاءاته أبن كلمة قطنا غري مفهومة؛ إذ أن مجيع تلك 
الدعاوى كانت كلها وسيلة إىل القول أبن اخلطأ حاصل يف نسخ الكتاب، إاّل أن غايته هذه أكثر 

أمرين: على  مجع القرآن وكتابته يف املصاحف  تماد املسلمني يفاع أنوذلك بطالان من الوسيلة؛ 
. مث إن االعتماد كان التلقي،  الثاين ما كتب بني يدي رسول هللايف الصدور، و ا ما حفظ أحدمه

من جربيل وهلذا يقول تبارك وتعاىل:  رسول هللا اهعلى رسوله وأرسل إليه جربيل، فتلق القرآن فاهلل أنزل
ژڍ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ

هللا بن  عبد ، فعندورهم تلقوا من رسول هللا بوالصحابة  .(2)
 وإين ليتلوها وإنه{ واملرسالت} عليه نزل إذ مبىن غار يف  النيب مع حنن بينما قال  مسعود
 ىتلقتاألمة  ا كانت، وهكذةمن الصحاب هوالتابعون تلقو  (3)" ... هبا لرطب فاه وإن فيه من ألتلقاها

 جيل شفهيا مع كونه مكتواب. القرآن جيال عن

وهبذا يتبنّي أن القرآن منَـّزل من عند هللا وألفاظه مأخوذة من هللا، فليس لظّن ظاّن يستحسن 
 ألفاظاً دون أخرى حمٌل من مأخذه.

                                  
 (.00:  2:  48، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،رشيد محامي،  شاهد: (1)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk 
 .٦( سورة النمل: اآلية: 2)
 .1830(، برقم: 3/14، )1، طالدواب من احملرم يقتل ما، كتاب جزاء الصيد، ابب صحيحه( أخرجه البخاري يف 3)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk
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فإن ظّن احلمامي أن كلمة )فصلنا( أقرب صورة من كلمة )قطنا( فليعلم أن كلمات القرآن الكرمي قد 
 وليس ابألوهام والظنون ووسوسة الشياطني ووحيه.وصلت إلينا ابلتلقي 

مث إن القول  مبثل هذا األمر ال بّد أن يكون مبنيا على خرب منقول من الُكّتاب الذين زعم 
ڤ   ڤٹ ژ الم وملا مل يوجد ذلك تنّي لنا أنه وحي الشيطان أوحاه إليهلوا الصاد ابقأهنم ألص

ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ

ژڇ
(1).    

 عدم استخدام القرآن عن هتساؤلوأّما استحسانه )فصلنا( بدل )قطنا( من حيث املعىن، و  
وإن كان على عن فصاحة القرآن بالغته،  هجهلانجم عن  هذا إنفكلمة )كتابنا( بدل )قطنا(   الكرمي

 كلمة "قطنا" أدق من  ازه؛ وذلك ألنإعج حقيقةإىل  الوصوليريد  ال علم بذلك فيمكن القول إبنه
ألهنا تدل على معان متعددة منها النصيب والعذاب والصحيفة  من حيث الداللة، (كتاابو) )فصلنا(

 .سياق اآلية واجلزاء واحلساب والكتاب نفسه، كل هذه املعاين صاحلة يف 

ستدالل على وقوع لال الكرمي : إن االستناد بورود لفظة )قطنا( مرة واحدة يف القرآنرابعاً 
كلمات    الكرمي اخلطأ فيها إنا هو استناد َمن ال برهان له يف إثبات أابطيله وافرتاءاته؛ ألن يف القرآن

إال مرة واحدة، وكذلك  الكرمي كثرية مل ترد فيه إاّل مرة واحدة، فمثال كلمة )الضأن( مل ترد يف القرآن
فعل مبثل هذه الكلمات فهل يدعي أهنا كانت يا )املعز( وكلمة )حنيذ(، وغريها من الكلمات، فماذ

  .؟!!!خبطأ من الكابت أيضا

 من غريهم ابشرتاط ورود الكلمة أكثر من مرًة يف القرآن المل يقل أحد ال من املسلمني و  إنه مث
د و ، وقد ترد أكثر من مرّة، فاستدالل ور الكرمي لثبوت قرآنّيتها، فقد ترد الكلمة مرّة يف القرآن الكرمي

  .أساسا الكلمة مرّة استدالل ابطل ال وجه له

                                  
 . 112( سورة األنعام، اآلية: 1)
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،ال َداللةِّ  يف الل غويِّّ  هااشرتاكِّ  بسببِّ  كانَ   إنا إن اختالف املفسرين يف معىن الكلمةاً: خامس  لفظِّ
هذه األوجه  لأتم   عندو  بيانه، تقدممعان عديدة كما  به ويراد العربِّ  لغةِّ  يف قطال لفظ يطلقُ  حيثُ 

 يف اإلطالقِّ  صحة حيثُ  من: يف معىن اآلية َحظًّا منها وجهٍ  لكلِّّ  أنَّ  يالحظ ،اليت ذكرها املفسرون
 ابب من فهذا ،املعاين اليت ذكرها العلماء تقبلُ  فاآليةُ  اآليةِّ، سياقِّ  يف امحلِّه صحة مثَّ  أوَّاًل، الل غةِّ 

 ، وليس كما زعم رشيد أن املسلمني مل يعرفوا معناها.التَّنو عِّ  اختالفِّ 
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ڻ  ڻ  ژ الثاين: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )حصب( من قوله تعاىل:  املبحث

 [، والرد  عليها.98األنبياء: ]ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

ب والكاتب مل صح هاأ فيها النساخ فكانت )حطب( فكتبو أخط (حصبزعم  رشيد أن كلمة )
الناسخ يف النسخة القدمية للقرآن صارت حطب وأخطأ  تالصاد يف حصب وإذا أكملرقبة يكمل 

 .(1)فصارت حصب

 ما يلي:وخالصة ما استدّل الدعائه 

جميء كلمة )حصب( يف القرآن مرة واحدة، مع ورود كلمة تشبهها يف الصورة واليت  (1
 وردت يف القرآن أكثر من مرّة، وهي كلمة )حطب(. 

 عدم معرفة معىن كلمة حصب. (2
 كون الكلمة لغة أهل اليمن. (3
 ية يقتضي حطب.سياق اآل (4
 تفسري بعض العلماء  لكلمة )حصب( حبطب. (5
 ما روي عن علي وعائشة أهنما قرءا حطب. (٦
 ما روي عن ابن عباس أنه قرأ حضب. (7

 الرد  على هذه االستدالالت:
االستدالل بورود كلمة )حصب( يف القرآن مرة قد مّت احلديث عنه مبا فيه الكفاية يف املبحث  أواًل:

ولكن السؤال الوارد يف هذا االستدالل هو: هل الكلمة واردة يف القرآن مرًة  ن بطالنه.قبله، وتقّدم بيا
 واحدة كما يزعمه رشيد؟

أكثر من مرٍة، فقد وردت يف قوله تعاىل:  افاجلواب: ال، بل وردت الكلمة وتصريفاهت
 .(2)َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حيُّٱ

                                  
 (.00:  13:  00، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 1)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk 
 . ٦8( سورة اإلسراء، اآلية: 2)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk
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 ابحلصى ترمي اليت وهي احلاصبة، الشديدة الريح: واملراد ،لوط كقوم  واحلجارة ابحلصباء يرميكم أي
 وهذا من معاين كلمة )حصب( كما سيأيت بيانه..(1)الصغرية

 ىي  مي خي حي جي يه مهىه جه ين ُّٱوكذلك يف قوله تعاىل: 
قوله تعاىل: و  (2)َّ...رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىت نت مت زت رت ُّٱقوله تعاىل: و  (3)َّ ىت نت زتمت رت يب ىب نب  مب زبُّٱ

  .(4)َّىف يث ىث  مثنث زث رث

وهذا يدّل على عدم دقة كالم رشد فيما يستدّل به، مع العلم مبا تقّدم بيانه فيما يتعلق إبتيان  
 كلمة يف القرآن مرًة.

فة املعىن ادعاء ال أصل له، فالكلمة معروفة يف كالم العرب، يقول و اثنياً: كون الكلمة غري معر 
غار أي حَلْصباءاب َرْمُيكَ : احَلْصبُ : حصبيف كتاب العني: "  معروفة واحَلْصَبةُ  ...كِّبارها  أو احَلَصى صِّ

 ُمَسْتعمل غريَ  دام ما أما وقود يف أو للتَـن ور احَلَطب: واحَلَصبُ . حَمُصوب فهو ُحصِّبَ  ابجلَْنب، خترُجُ 
 .(5)"والثّلج دالربََ  دِّقاق من تَناثَر ما وكذلك الرُتابَ  حَتمِّلُ  الريحُ : واحلاصِّب. حصباً  ُيَسمَّى فال للُسُجور

. حطبا فِّيَها ألقيت إِّذا َحْصًبا أحصبها النَّار حصبت: قـَْوهلم من واحلصبويف مجهرة اللغة: "
: ثـََناُؤهُ  جلّ  قـَْوله يفِّ  فسر وََكَذلِّكَ . هَلَا حصب فـَُهوَ  ليتقد النَّار يفِّ  أَلقيته َشْيء كل": ُعبَـْيَدة أَبُو َوقَالَ 
َكَّة واحملصب .وحمصبا حصيبا َرباْلعَ  مست َوقد.(٦)َّ جب هئ مئ خئ حئُّٱ : مبِّ

 (7)."فِّيهِّ  حيصب الَّذِّي اْلموضع

                                  
 (. 15/121، )2، طالتفسري املنري( الزحيلي، 1)
 . 40( سورة العنكبوت، اآلية: 2)
 . 34( سورة القمر، اآلية: 3)
 . 12( سورة امللك، اآلية: 4)
 ( . 124-3/123( اخلليل، د.ط، )5)
 .  98( سورة األنبياء، اآلية: ٦)
 (. 1/279، )1ط ( ابن دريد،7)
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 غري دام ما فأما وقود، يف أو تنور يف يلقى الذي احلطب: احلصب: الليث قالويف هتذيب اللغة: "
 ...وكبارها صغارها: واحلصباء: ابحلصباء رميك: واحلصب: قال حصبا، يسمى فال للسجور مستعمل

 أهل لغة يف احلصب أن كرُذ  (1)َّ جب هئ مئ خئ حئُّٱ: قوله يف الفراء وقال
 إذا حصبا أحصبه حصبته: ويقال: قلت( . جهنم حطب) قرأ أنه علي عن وروي احلطب، اليمن
 فمعىن نفض واملنفوض نفضا، الشيء نفضت: يقال كما  حصب، به املرمي واحلجر ابحلصباء، رميته
 لغة يف احلصب: الفراء وقال. النار يف احلطب يلقى كما  فيها يلقون أي َّخئ حئُّٱ: قوله
 .(2)النار يف به رميت ما: جند أهل

هذا ما قاله أهل اللغة عن الكلمة فبهذه النصوص تبطل ادعاءات رشيد أبن الكلمة غري 
 مفهومة. 

اثلثاً: إن من عجائب رشيد أن يصف َمن يرى وجود كلمة عربية من لغة أهل اليمن يف 
ما هو جيعل لغة أهل اليمن مبثابة اللغة اإلجنليزية ابلنسبة إىل ورودها يف بين ،القرآن العريب ابلغباوة

كاستبعاده كما لو وردت فيه    الكرمي د كلمة من لغة أهل اليمن يف القرآنو القرآن؛ حيث يستبعد ور 
، ، ومل أفهم وجه املقارنة بني لغة أهل اليمن واللغة اإلجنليزية، فأهل اليمن من العرب(3)كلمة إجنليزية

لغًة من لغات العرب؟!!، فالقرآن أنزل ابللغة  الكرمي ولغتهم عربية، فما الغرابة يف استخدام القرآن
 كالم احلمامي يتبنّي له من هو جدير ابلغباوة حقاً.يف  العربية. واملتأمل 

( اجلواب عنه ما الذي مينع أن يقتضي السياق  حطب)سياق اآلية يقتضي القول أبن رابعاً: 
( دون )حطب( مع أن الكلمتني مبعىن واحد كما تقّدم، بل إن كلمة )حصب( أنسب كلمة )حصب

، مها: أن الكافر يقدف يف الكرمي من غريها حيث تتكّفل لنا محل اآلية على معنيني واردين يف القرآن
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ...ُّكما يف قوله تعاىل:   ،النار يوم القيامة ويرمى فيها

                                  
 .  98( سورة األنبياء، اآلية: 1)
 (. 153 -4/152، )1هتذيب اللغة، ط( األزهري، 2)
 (.00:  19:  25 – 00 18:  33، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 3)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk 

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk
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َّ...نب
 حف جف مغ ُّٱوقوله تعاىل:  .(2)َّ يي  ىي ني مي زي ري ُّٱٱعاىل:وقوله ت (1)

(4)َّ زئ رئ ّٰ ُُِّّّٱوقوله تعاىل:  (3)َّ حق مف  خف
. 

 جم هل مل  خل  ُّٱ كما يف قوله تعاىل:  ،وأنه بعد رميه فيها يكون حطبًا ووقوداً هلا

 حس جس مخ جخ مح ُّٱ . وقوله تعاىل:(5)َّ حن جن خممم حم

 . (٦)َّ مص خص حص مس  خس

سب من غريها؛ ألهنا جتمع بني املعنيني، واالستدالل أبن فاقتضاء )حصب( يف سياق اآلية أن
 السياق يقتضي )حطب( دون )حصب( ليس استدالالً صحيحاً، بل العكس. 

ال يدّل سوى ذكر معىن الكلمة  تفسري بعض العلماء  لكلمة )حصب( حبطبخامساً: إن 
فصارت )حصب(،  وتفسريها فقط، وليس معناه أن الكلمة كانت )حطب( فتغرّيت بفعل النساخ 

كما ستدل هبا رشيد، فاستدالل رشيد بتفسري العلماء للكلمة ال وجه له أساساً؛ ألن ذكر معىن 
الكلمة أو مرادفها عند تفسريها ال يعىن احلكم على خطئها، فالتساؤل عن عدم استخدام معىن 

  ى رسول هللاأصاًل؛ ألن اآلية أنزلت هكذا عل اً الكلمة الذي هو احلطب بداًل منها ليس وارد
عنه كما هي، والتابعون عن الصحابة، وهكذا تلقى كل  جيل عن جيل عن رسول   وأخذ الصحابة

. وهذا هو الذي جعل املسلمني يقرؤون هنا )حصب(، بينما  عن هللا  عن جربيل  هللا
 يقرؤون يف سورة اجلّن )حطباً( ويف سورة املسد )احلطب(. 

  احلروف تنطق احلروف أبمساء تبدأ اليت السور فواتح يف جند : "هللارمحه  (7)يقول الشعراوي

                                  
 .40( سورة فصلت، اآلية: 1)
 .24( سورة ق، اآلية: 2)
 .13( سورة الطور، اآلية: 3)
 .4( سورة اهلمزة، اآلية: 4)
 .24( سورة البقرة، اآلية: 5)
 .٦ ( سورة التحرمي ، اآلية:٦)
 = ووزير أوقاف عامل دينم، 1911-أبريل -15هـ، املوافق 1329 -ربيع األول -15 ، ولدحممد متويل الشعراوي( 7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 أبمساء نطقتها البقرة سورة أول يف (أملـ)ف. مبسمياهتا تنطق أخرى آية يف نفسها الكلمة وجتد أبمسائها
 جس مخُّ: تعاىل قوله يف شرحال سورة يف احلروف مبسميات تنطقها بينما. ميم الم ألف احلروف

 مك لك اك يق ىق يف ُّٱ: تعاىل قوله يف الفيل سورة ويف ،(1)َّخس حس

 يف وينطقها ،احلروف أبمساء البقرة سورة يف{ امل} ينطق  َ  هللا رسول جعل الذي ما.(2)َّىك
 كما  هللا من مسعها مُ َوالسَّال ةالصَّال َعَلْيهِّ  هللا رسول أن بد ال ،احلروف مبسميات والفيل الشرح سوريت
. تسمعه أن بعد إال تقرأه أن جيوز ال السماع أصله فالقرآن إذن. هكذا إليه السالم عليه جربيل نقلها

 أن البد ولذلك .االثنني يف واحدة الكتابة أن مع ،أمل تقرأ والثانية ميم الم ألف تُقرأ هذه أن لتعرف
 إىل استمعوا وال فقيه إىل جيلسوا مل أهنم الناس يتعب والذي ،تتلوه أن قبل القرآن يقرأ فقيه إىل تستمع

  ليس إنه .خاص متيز له القرآن .ال :نقول. كتاب  كأي  القرآن يقرأوا أن يريدون ذلك بعد مث ،ارئق
 .(3)"تقرؤه كتاب  كأي

وهذا ما جيعل املسلمني يقرؤون كلمة )حصب( كما أنزلت من عند هللا، ال كما يستحسنها 
 احلمامي وال غريه.

 (،  فهي قراءة حطب)أهنما قرءا  رضي هللا عنهما (5) وعائشة (4)ما روي عن عليسادساً:  

                                  
بطرق  القرآن الكرمي يف العصر احلديث؛ حيث عمل على تفسري القرآن الكرمي من أشهر مفسري معاينسابق. يعد  مصري = 

، تويف ، لقبه البعض إبمام الدعاةالعامل العريب يف مجيع أحناء املسلمني مبسطة وعامية مما جعله يستطيع الوصول لشرحية أكرب من
 م.]ويكبيداي،  املوسوعة احلرّة، 1998 –يونيو  – 17هـ، املوافق 1419 –صفر  -22الشيخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%58%D8
%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8
%A7%D9%88%D9%8A [ 
 .1( سورة الشرح ، اآلية: 1)
 1( سورة الفيل، اآلية: 2)
 (.104 -1/103، د.ط، )اخلواطر( الشعراوي، 3)
معاين ] .ابلطاء( حطب) أيقر  عليا مسع رجل عن الكاهلي احلكم بن حممد عن الربيع بن قيس ( أخرجه الفراء بسنده عن4)

 ابنه عليه وأدخل كرب  ملا تغري صدوق الكويف حممد أبو األسدي الربيع ابن قيس([. وقال ابن حجر فيه: "و 2/212، )1ط القرآن،
 ([، وروى حممد بن احلكم عن جمهول.457 ، )ص:1ط تقريب التهذيب،.] به فحدث حديثه من ليس ما
 معاين القرآن=] كذلك(  حطب) قرأت أهنا عائشة إىل رفعه احلويرث أيب عن املدين حيىي أيب ابن ( أخرجه الفراء بسنده عن5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
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فكيف تكون قراءة شاذة تدّل  .(3)(حضب)أنه قرأ   (2)ما روي عن ابن عباسوكذلك  .(1)شاذة
 على خطأ قراءة متواترة.

 إلمجاع عندان القراءة وكذلك ابلصاد،( َجَهنَّمَ  َحَصبُ ) ارِّ صَ مْ األَ  ءُ اْ رَّ قُـ  هُ تْ أَ رَ قَـ : "(4)قال ابن جرير
 .(5)"عليه احلجة

متواتراتن ملا دلّتا على خطئ قراءة متواترة  -)حطب و حضب(  – نيالقراءت فرضنا أن ولو
 أخرى.

  وعلى هذا ليس الستدالل رشيد هلذه القراءات على خطأ الكلمة وجه.

                                  
يعين  – األول كان  فإن يعرف، ال: عائشة عن، احلويرث أبو (: "518 /4، )1ط امليزان،([، قال الذهيب يف 2/212، )1ط= 

 إن عائشة عن احلويرث أبو (: "٦35، )ص: 1ط التقريب، ". وقال ابن حجر يفعائشة يدرك فلم -أبو عبد الرمحن بن معاوية 
 ".فمجهول وإال قبله الذي يكن مل
 (.2/٦7، د.ط، )احملتسب( ابن حين، 1)
 (. 18/53٦، )1ط جامع البيان،( الطربي، 2)
 (.2/٦٦، د.ط، )احملتسب( ابن حين، 3)
اإلطالق، أحد االئمة، مجع من العلوم ما رأس املفسرين على : جعفر أبو الطربي، بن يزيد بن كثري بن غالب جرير بن حممد( 4)

مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظًا لكتاب هللا، بصريًا ابملعاين، فقيهًا يف أحكام القرآن، عاملًا ابلسنن وطرقها، 
 طربستان، آمل يف ولد. صحيحها وسقيمها، انسخها ومنسوخها، عاملًا أبحوال الصحابة والتابعني، بصريًا أبايم الناس وأخبارهم

ومن مصنفاته: اتريخ األمم . فأىب واملظامل فامتنع، القضاء عليه وعرض. هـ 310سنة  هبا وتويف بغداد واستوطن هـ،224عام 
] اخلطيب  .ذلك وغري ، وأحكام شرائع اإلسالم، القراآتكتاب و  ،الفقهاء واختالف ،القرآن تفسري يف البيان وجامع وامللوك،

 طبقات املفسرين،(، والسيوطي، 14/2٦7، )3، طسري أعالم النبالء(، والذهيب، 2/1٦1، )1، طبغداداتريخ البغدادي، 
 ([.9٦-95، )ص: 1ط
 (.18/53٦، )1، طجامع البيان( الطربي، 5)
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ( من قوله تعاىل: صُّ ق  املبحث: الثالث: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )يـر 

األنعام: ]ژھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ
 [، والرد  عليها.٥٧

( من قوله تعاىل:  (1)زعم رشيد  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱأن النساخ أخطأوا يف نقل كلمة )يـَُقص 

 (2)َّ مث  هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي نيىي مي

لِّنيَ  عُ َأْسرَ  َوُهو احلَْقَّ  يـَْقضِّي)واستدل لزعمه قراءة ابن مسعود:  وقراءة مجاعة من  ،(3) (اْلَفاصِّ
صحة ذلك  همر اابلضاد من القضاء مبعين احلكم والفصل، واعتب (احلَْقَّ  يـَْقضِّ )قراء الكوفة والبصرة: 

 .(4)وأن الفصل بني املختلفني إنا يكون ابلقضاء ال ابلقصص ،َّ مث  هت متُّ: بقوله

( وال )يَـ  (، وادعى أهنا كانت مكتوبة يف مث زاد على زعمه أن الكلمة ليست )يـَُقص  ْقضِّ
 املصحف العثماين )يفصل(. واستدل لذلك مبا يلي: 

 عدم تطويل الكاتب الصاد وتركه الفراغ بني الصاد والالم.  -1
 .َّمث  هت متُّداللة سياق الكالم واملعىن أبهنا )يفصل(؛ بداللة ما بعدها  -2

 ورود كلمة )يفصل( يف القرآن الكرمي. -3

 الت:الرد على هذه االستدال

لِّنيَ  َأْسرَعُ  َوُهو)إن قراءة ابن مسعود  أوال:  . (٦)قراءة شاذة؛ ملخالفتها رسم املصحف (5) (اْلَفاصِّ

                                  
 (.00:  20:  35، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 1)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk 
 .57( سورة األنعام، اآلية: 2)
 (.399-11/398، )1ط جامع البيان،( الطربي، 3)
 (.11/399، )1ط جامع البيان،( الطربي، 4)
لِّنيَ  َأْسرَعُ  َوُهو احْلَقَّ  يـَْقضِّي) :هللا عبد قراءة يف": قال أنهبسنده عن سعيد بن جبري  يف اجلامع( أخرج الطربي 5) ، 1". ط(اْلَفاصِّ
(9/279 .) 
 (.  9/279، )1ط حتقيقه على تفسري الطربي،( عبد هلل بن عبد احملسن الرتكي، ٦)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk
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وقراءة )يـَْقضِّ احَلقَّ( هي قراءة أيب عمرو وابن عامر ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف، وقرأ الباقون 
( وهم انفع وابن كثري وعاصم وأبو جعفر  .)يـَُقص 

األخرى كما جيعله رشيد. وكل منها  أتدّل إحدامها على خطال و  (1) متواترةوكلتا القراءتني
 .صحيحة، وهكذا تقرءان كما أنزلتا على رسول هللا  

اثنياً: القول أبن أصل الكلمة كان )يفصل( يف املصحف العثماين إنا هو ادعاء وافرتاء بال  
تركه للفراغ استدالل ابطل ال يستند إىل واالستدالل بعدم تطويل الناسخ لالم و  .دليل وال برهان

حجة؛ ألن مثل هذا القول حيتاج إىل نقل ومساع، وقد بىن رشيد ذلك على ظنونه وأوهامه. فكيف 
 يعتقد احلمامي صّحة وساوسه بينما خيّطُئ ما تواتر نقله وتلقته األمة ابلقبول؟!!

  هت متُّبداللة ما بعدها اثلثا: القول أبن سياق الكالم يدّل على كون الكلمة )يفصل( 

( أو َّ مث ، دون كلميت )يقص( و)يقض( ليس صحيحاً؛ ألن السياق ال مينع كوهنا )يـَُقص 
 )يـَْقضِّي( ومها قراءاتن متواتراتن كما تقّدم.

 فهو به أخرب ما كل  إن: املعىنيكون و  القصص، من املشددة ابلصاد (قَّ احلَ  ص  قُ يَـ فعلى قراءة )
واضحة؛ ألن القول مما يفصل كما  َّ مث  هت متُّاءة آبخر اآلية ، ومناسبة هذه القر (2)حق

 زن رن مم ام يل ىل يكملُّٱوقوله تعاىل:  (3)َّ يف ىف يث ُّٱجاء يف قوله تعاىل: 

واآلايت يف هذا املعىن كثرية يف  (5)َّ زت رت يب ُّٱوقوله تعاىل:  (4)َّىن نن من
 .(٦)للقضاء معينا يكون أن الفاصلني ذكر من يلزم فالالقرآن، 

                                  
(، 254)ص: حجة القراءات،(، وأبو زرعة ابن زجنلة، 259 ، )ص:2ط كتاب السبعة يف القراءات،( أبو بكر بن جماهد، 1)

إحتاف فضالء (، والبناء، 2/3٦، )1(، وابن اجلوزي، زاد املسري، ط2/258د.ط، ) النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري، 
 (.2٦4 ، )ص:3ط البشر يف القراءات األربعة عشر،

 (.357 /8، )1ط حدائق الروح والرحيان،( اهلرري، 2)
 .13( سورة الطارق، اآلية: 3)
 .1( سورة هود، اآلية: 4)
 .55( سورة األنعام، اآلية: 5)
 (.4/532د.ط، ) البحر احمليط،( أبو حيان، ٦)



 

74 
 

وهو أيضًا يناسب آخر اآلية  .(1)احلق القضاء يقضي: واملعىن القضاء، من (قَّ احلَ  ضِّ قْ يَـ ) اءةوقر 
 ألن الفصل يكون ابلقضاء.  َّ مث  هت متُّ

 كما  الساكنني، اللتقاء لفظًا حذفت كما  خطًّا الياء على حذف بضاد إال يُرسم ملإنا و 
(2)َّ  خف حف جف ُّٱ: قوله يف حذفت

(3)َّ ٰذ يي ُّٱ: قوله من الواو حذفت وكما ، 
  

  .(5()4) َّ مت زت رتُّٱ قوله:و 

ومن هنا يتبنّي أْن ليس هناك ما مينع داللة السياق على الكلمتني، بل حيسن اقتضاء كٍل 
 منهما يف سياق اآلية مع اختالفهما يف املعىن، وهذا يدّل على إعجاز القرآن الكرمي.

ة )يفصل( دون وعلى هذا ال أصل لزعم رشيد يف اقتضاء داللة سياق الكالم على كلم
 )يقص( و )يقضي(.

رابعا: االستدالل بورود كلمة )يفصل( يف القرآن الكرمي ال وجه له أساساً، وعلى منطقه يوجد 
( يف غري هذا املوضع من القرآن الكرمي، كقوله تعاىل:   جه  هن من خنُّيف القرآن كلمة )يـَُقص 

 نن من زن رن مم ُّٱوقوله تعاىل:  (٦)َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه

 حب جب هئُّوقوله تعاىل: (8)َّ  مت خت حت جت هب ُّٱه تعاىل: وقول (7)َّىن

 وغريها. (9)َّخت حت جت هب مب خب

                                  
 (.357 /8، )1ط حدائق الروح والرحيان،( اهلرري، 1)
 .5( سورة القمر، اآلية: 2)
 .18( سورة العلق، اآلية: 3)
 .24( سورة الشورى، اآلية: 4)
 /8، )1ط حدائق الروح والرحيان،(، واهلرري، 2٦4 ، )ص:3ط إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر،( البناء، 5)

357.) 
 .7٦( سورة النمل، اآلية: ٦)
 .101( سورة األعراف، اآلية: 7)
 .3( سورة يوسف، اآلية: 8)
 .35( سورة األعراف، اآلية: 9)
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 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ُّٱوكذلك كلمة )يـَْقضِّي( يف قراءة من قرأها، كما يف قوله تعاىل: 
 (2)َّمن خن حن يمجن  ىم مم خم حم ُّٱوقوله تعاىل:  (1)َّ هئ مئ خئ

 زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ُّٱوقوله تعاىل: 

 .ذلك من اآلايتوغري ، (3)َّنث مث

 
 
 
 
 

 
 

  

                                  
 .93( سورة يونس، اآلية: 1)
 .78( سورة النمل، اآلية: 2)
 .20( سورة غافر، اآلية: 3)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ املبحث الرابع: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )احليوان( من قوله تعاىل: 

 [، والرد  عليها.٦4العنكبوت: ]ژٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

 ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قوله تعاىل: يف كلمة )احليوان(  الناسخ أخطأزعم رشد أن 

( فكتبها ةااحلي)يف املصحف العثماين  الكلمة أن أصلو  (1)َّ جه ين ىن خنمن حن  جن يم
 .(2))احليوان(

 واستدل لزعمه ما يلي:

 أن الكلمة غري مفهومة يف اللغة العربية. -1

 داللة سياق الكالم على أهنا )احلياة(. -2

 (.احليوان) معىن كلمة أقوال املفسرين عن -3

 وجود كلمة احلياة يف القرآن الكرمي. -4

 لرد على هذه االستدالالت:ا

، (3)املواتن ضد -كما ذكره علماء اللغة   -: احليوان)احليوان( معروفة يف كالم العرب، فكلمة إن  أوال: 
 كل  احليوانويف املصباح: " .(5)الدائمة احْلََياة َدار َأي (4)َّ خنمن حن  جن يم ىم ُّٱ: التـَّْنزِّيل َويفِّ 
 ،األصل يف مصدر ألنه واجلمع الواحد فيه يستوي ياةاحل من مأخوذ انطق غري أو كان  انطقا روح ذي

 احليوان :وقيل ،موت يعقبها ال اليت احلياة هي :قيل ،َّ خنمن حن جن يم ىم ُّٱ :تعاىل وقوله

                                  
 .٦4رة العنكبوت، اآلية: ( سو 1)
 (.00:  33:  45، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 2)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk 
 (.8٦ ، )ص:5ط خمتار الصحاح،( الرازي، 3)
 .٦4( سورة العنكبوت، اآلية: 4)
 ( .214 /14، )3، طلسان العرب(، وابن منظور، 397 /3، )1ط احملكم واحمليط األعظم،( ابن سيدة، 5)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk
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: يقال. احلَيوان خالف: ابلتحريك واملواتن،. (1)مواتن الكثري للموت قيل ماالك  احلياة يف مبالغة هنا
َواتنَ  اشرتِّ 

َ
 .(2)والدوابَّ  الرقيقَ  تشرتِّ  وال والُدورَ  األرضَ  اشرتِّ  أي ن،احليوا تشرتِّ  وال امل

 وهذا يظهر لنا أن الكلمة معروفة يف كالم العرب، ويبطل ادعاء رشيد. 

اثنياً: إن ورود كلمة )احليوان( يف سياق اآلية أنسب من ورود كلمة )احلياة(؛ ألن مطلق 
 َّخنمن حن ُّٱ :بقوله هللا نّبه وقدالدائمة الباقية، "احلياة قد تكون الفانية والباقية، أما احليوان فهي 

 .(3)"يفىن مث مّدة يبقى ما ال يفىن، ال الذي الّسرمديّ  احلقيقيّ  احليوان أنّ 

 وانقضائها، وزواهلا الدنيا حقارة عن خمربا تعاىل يقوليف تفسري اآلية: " رمحه هللا قال ابن كثري
 احلق الدائمة احلياة: أي َّ خنمن حن جن يم ىم ُّٱ :ولعب هلو فيها ما وغاية هلا، دوام ال وأهنا

 ما آلثروا: أي َّجه ين ىن ُّٱ: وقوله .اآلابد أبد مستمرة هي بل انقضاء، وال هلا زوال ال الذي
  .(4)يفىن ما على يبقى

 يف التزهيد ذلك، ضمن ويف واآلخرة، الدنيا حالة عن تعاىل خيرب: رمحه هللا (5)وقال السعدي
 هبا تلهو َّخممم حم جمُّٱ احلقيقة يف  َّيل ىل مل خلُّٱ: فقال لألخرى، والتشويق الدنيا

 للقلوب اخلالبة والشهوات واللذات، الزينة من فيها هللا جعل ما بسبب األبدان، هبا وتلعب القلوب،

                                  
 (.1٦0 /1، )5مادة )حيي( ط املصباح املنري،( الفيومي، 1)
 (.2٦7 /1، )4، مادة )موت( طالصحاح  اتج اللغة وصحاح العربية( اجلوهري، 2)
 (.2٦9 ، )ص:1، طفردات يف غريب القرآناملراغب األصفهاين، ( ال3)
 (.٦/294، )2، طتفسري القرآن  العظيم( ابن كثري، 4)
حمرم عام ألف  12 العالمة عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر بن محد، أبو عبد هللا السعدي. ولد يف بلدة عنيزة (5)

 فيت أمه وله أربع سنني ، وتويف والده وله سبع سنني، فرتىب يتيمًا ولكنه نشأ نشأة حسنة،وثالمثائة وسبع من اهلجرة النبوية ، وتو 
القواعد احلسان لتفسري و الدرة املختصرة يف حماسن اإلسالم، ، و إرشاد أويل البصائر، و تيسري الكرمي املنانوله مصنفات، منها: 

انظر: .]هـ يف مدينة عنيزة137٦مة العلم انتقل إىل جوار ربه يف عام عامًا يف خد ٦9وبعد عمر مبارك دام قرابة وغريها،  القرآن،
موسوعة مواقف (، واملغراوي، 1/279، )3، طمعجم املفسرين(، وعادل نويهض، 340 /3، )15ط، األعالمالزركلي، 

 [.( 9/327، )1، طالسلف يف املنهج والعقيدة والرتبية
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 ومل مجيعا، وتنقضي سريعا، تزول مث الباطلة، املبطلة للنفوس املفرحة الغافلة، للعيون الباهجة املعرضة،
 .واخلسران واحلسرة الندم على الإ حمبها منها حيصل

 يف أهلها أبدان تكون أن لوازمها، من اليت الكاملة، احلياة: أي (احليوان) دار فإهنا اآلخرة، الدار وأما
 ما كل  فيها موجودا يكون وأن للحياة، خلقت وقوى أبدان ألهنا الشدة، غاية يف وقواهم القوة، غاية

 واملشارب، املآكل، من األبدان، وشهوات القلوب، مفرحات من اللذات، به وتتم احلياة، به تكمل
 َّ جه ين ىن ُّٱ. بشر قلب على خطر وال مسعت، أذن وال رأت، عني ال مما ذلك، وغري واملناكح،

 واللعب، اللهو دار يف ورغبوا احليوان، دار عن رغبوا ملا يعقلون كانوا  ولو اآلخرة، على الدنيا آثروا ملا
 حالة من يعلمونه ملا الدنيا، على اآلخرة يؤثروا أن بد ال علمون،ي الذين أن على ذلك فدل

 .(1)الدارين

 وحيياها األفراد، حيياها الدنيا يف حنياها اليت هذه هي احلياة واحليوان، احلياة بني فْرقٌ فهناك 
 حياة ابقية حياة ألهنا اآلخرة؛ يف األرقى احلياة فيعين احليوان أّما والفناء، املوت إىل تؤول مث النبات،
 .(2)حقيقية

فاملتأمل يف اآلية جيد أّن هللا وصف احلياة الدنيا ابلدانءة يف صدر اآلية وأهنا ليست إاّل هلواً 
ولعباً، مث ذكر اآلخرة وأهنا هي احليوان ليبنّي لنا أن احلياة احلقيقية هي احلياة األخروية حيث ال موت 

 .احلياة يف ليست مبالغة يهاف ألن ؛ابحليوان عنها وعرّب فيها وال فناء، 

وهذا الكالم البليغ هو الذي مل يكد يفهمه احلمامي حىت جيهر أبن سياق الكالم يدّل على 
 خطأ الكلمة.

اثلثاً: أقوال املفسرين وتفسريهم للكلمة ال يعين احلكم على خطئها وال وجه الستدالل رشيد 
  .(1)ملا نقل عن األئمة

                                  
 (.٦35 ، )ص:1، طتيسري الكرمي الرمحن( السعدي، 1)
 (.11/11258، د.ط، )تفسري الشعراوي( الشعراوي، 2)
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احليوان على اآلخرة فليس عن جهل كما لّبسه رشيد بل كان يعلم ل الرازي عن اطالق ؤ وأما تسا
 ليست مبالغة فيها لكن كاحلياة  حي مصدر احليوانالرازي معناها بداللة قوله بعد التساؤل: "فنقول 

 إنا كان (2)"املعتربة احلياة هي الثانية احلياة قال فكأنه الثانية، احلياة هي اآلخرة ابلدار واملراد احلياة يف
 تساؤله أسلواب من أسليب األداء والتعليم، وهو أسلوب السؤال واجلواب.

ومما يثري الدهشة من كالم رشيد أن يستدل أبقوال املفسرين إذا وجد من بينها ما يظّن أنه 
  .(3)ميكن االستناد إليه لالستدالل هبا ملزاعمه، بينما ينعتهم أبهنم مربرون عند االستدالل أبقواهلم عليه

يف القرآن مع التكرار ال يفيد كوهنا خطًأ بل جاءت الكلمتان يف اآلية وجود كلمة احلياة  أما 
نفسها، فما الذي جيعل املسلمون يقرؤون األوىل ابحلياة والثانية ابحليوان؟!! فاجلواب إنا هو التلقي 

  الذي يفهمه رشيد.

                                                                                                        
 الدَّارَ  َوإِّنَّ : )قوله يف عباس، ابن ، وقولفيها موتَ  ال: قال( احلََيوانُ  هلِّيَ : )قولهل جماهد،( استدّل على خطأ الكلمة تفسري 1)

َرةَ  ([ شاهد رشيد 20/٦0، )1طجامع البيان، لطربي، ] اوهذا تفسريها ومعناها وليس أكثر.  .ابقية: يقول( احْلَيَـَوانُ  هلِّيَ  اآلخِّ
 (.00:  34:  50، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،محامي، 

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3532s 
 (.25/7٦، )3ط مفاتيح الغيب،( الرازي، 2)
 (.00:  07:  25، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )282 احللقة سؤال جريء،( شاهد رشيد محامي، 3)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ قوله تعاىل:  املبحث اخلامس: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )الطود( من

 [، والرد  عليها.٦3الشعراء: ]ژ ڤ  ڤڤ  ڦ ڦ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ 

 ىه مه ُّٱ( من قوله تعاىل: الطود) من الكلمات اليت زعم احلمامي أن الناسخ أخطأها كلمة

وادعى أهنا كانت يف  (1)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه
 .(2)املّد مثّ الراء املصحف العثماين )الطور( بضم الطاء مثّ واو

 واستدل رشد لزعمه مبا يلي:

 عدم وجود كلمة الطود يف اللغة. -1

 تيان كلمة )الطود( مرّة واحدة يف القرآن مع وجود كلمة )الطور( مثاين مرّات.إ -2

 معىن الطور هو اجلبل ابلسراينية، تفسري العلماء لكلمة )الطود( ابجلبل.  -3

 الرد عن هذه االستدالالت:

 كلمة  وفيه صحيح، أصل والدال والواو الطاء، "ف(3)د كلمة عربية معناها اجلبل العظيم: الطو أوالً 
: ويقولون (4)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ: سبحانه هللا قال. العظيم اجلبل: دُ وْ فالطَ . واحدة

  .(5)"الطود من مشتق فعل كأنه  طوف، إذا اجلبل، يف دَ وَّ طَ " 

. صعداً  الذاهب السماء يف املنطاد اجلبل وهو األطواد من طود إال هو ماوقال يف األساس: "
 .(7)"وطَِّوَدة أْطوادٌ  واجلمع: ،عظيمه أو ،اجلبل: الطّودويف القاموس: "( ٦)." طوله: تطويداً  هللا وطوده

                                  
 .٦3( سورة الشعراء، اآلية: 1)
 (.00:  55:  29خطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )، بعنوان أ279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 2)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk 
 (.589 )ص: 2ط جممل اللغة،( ابن فارس، 3)
 .٦3( سورة الشعراء، اآلية: 4)
 (.3/430د.ط ) معجم مقاييس اللغة،( ابن فارس، 5)
 (.1/٦1٦، )1ط أساس البالغة،( الزخمشري، ٦)
 (.1/29٦، )8ط القاموس احمليط،( الفريوز آابدي، 7)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk
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 (1) :حلزة ابنيف أشعارهم يقول  ينشدوهناإن شعراء العرب كانوا  بل
ي لَْيسَ  َذارٍ  مِّنْ  ُمَوالًِّيا يـُْنجِّ  (2)ءُ َرْجالَ  َوَحرةٌ  ْودٍ طَ  رَاسُ      حِّ

 :(3)َعائِّذ أيب اْبن أُميَّة وقال

 (4)يَتكلَّل َصْخرُهُ  َطْودٍ  هَتَد مُ          َكأنَّهُ   بِّزَْأرٍ  تـَْلماعا وأْعَقبَ 

بل إن احلمامي نفسه يقّر من حيث ال يدري على أن املتحصصني يف اللغة ذكروا أن معىن 
لكلمة الطود يف الطربي قال: "حىت ال يقول   ن عباسالطود هو اجلبل، فبعد إيراده تفسري اب

  .(٦)آت ابملتخصصني ها هو واحد املتخصص يقول كاجلبل" (5)األخ

اللغة، فكان من املنطق أن يف ألن كاًل من ابن عباس والطربي متخصص  ؛فكالمه هذا حقٌ 
َن أقّر هلم التخصص إذ ال ينكر كٌل منهما كوهنا عربية، ولكن من جعل اهلوى قائده أعماه  يوافق مبِّ

 عن كل احلقائق وألقاه يف مهاوي الردى.

                                  
لِّّزَة بن احلارث( 1)   .املعلقات أصحاب أحد وهو العراق، ابدية أهل من جاهلي شاعر .الوائلي اليشكري يزيد بن مكروه بن حِّ

 مضرب صار حىت ووقائعهم العرب أخبار من كثرياً   هبا مجع ابحلرية، امللك هند بن عمرو يدي بني معلقته ارجتل فخوراً، أبرص كان
تويف  (.ط- شعر ديوان) له. هذه معلقته يف الفخر من إكثاره إىل إشارة"، حّلزة بن احلارث من أفخر": فقيل االفتخار، يف املثل
 ([.2/154، )15ط األعالم،قبل اهلجرة، ] الزركلي،  50

 (.71 د.ط، )ص: التقفية يف اللغة،اليمان،  ( اليمان ابن أيب2)
 ابن امللك عبد يف قصائد له أمية، بين مّداح من كان.  اإلسالم يف وعاش اجلاهلية، أدرك شاعر: العمري عائذ أيب بن أمية( 3)

 البادية إىل تشوق مث. إكرامه ويوايل به أينس فكان مبصر، مدة عنده وأقام . مروان بن العزيز عبد فأكرمه مصر إىل ورحل. مروان
 ([.2/222، )15ط األعالم،هـ، ] الزركلي، 75وتويف حنو  هذيل من احلارث، بن عمرو بين من وهو. فرحل أهله، وإىل

 (.2/181، )1ط احملكم واحمليط األعظم،(، وابن سيدة، 3/154د.ط، ) اجليم،( إسحاق بن مرار، 4)
  ابللغة العربية.( يعىن أحد املشاهدين طلب منه أن أييت ابملتخصصني5)
 (.00:  58:  4٦، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، ٦)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=47٦٦s 

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=4766s
https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=4766s
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ورشيد نفسه مقّر  ،إذًا فهذه كتب اللغة تبني معىن الكلمة وتستشهد أشعار العرب اليت وردت فيها
على أن املتخصصني يف اللغة ذكروا معناها. وعلى هذا ال وجه لقول احلمامي: "ال وجود لشيء امسه 

 .(1)الطود يف اللغة"

مبا فيه الكفاية يف  االستدالل هذا لىاثنياً: جميء الكلمة يف القرآن مرة واحدة فقد مت الرّد ع
مرّات فقط كما  8املبحث األول من الفصل. ولكن ال بّد من التنبيه على أن كلمة )الطور( مل أتت 

به موسى عليه  وكّلها مبعىن جبل خاص وهو اجلبل الذي كّلم هللا (2)مرّات 10ذكره رشيد، بل أتت 
 كل جبل من اجلبال العظيمة.بالسالم، وأّما الطود يف اآلية فهو تشبيه املاء 

اثلثا: ال وجه الستدالل احلمامي بتفسري العلماء للكلمة؛ ألن قوهلم: الطود هو اجلبل أو  
اء اجلبل العظيم ال يعين احلكم على خطئها، وإنا هو ذكر ملعناها ال غري. بل يكون تفسري العلم

 للكلمة حجة على افرتاءاته على أن الكلمة غري مفهومة أو ال معىن هلا كما زعم.
  

                                  
 (.00:  5٦:  24، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  ،سؤال جريء( رشيد محامي، 1)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=47٦٦s 
، واملؤمنون، 80، وطه، اآلية: 52، ويف مرمي، اآلية، 154، ومرّة يف النساء، اآلية: 93، و ٦3 يف سورة البقرة، اآلية: ني( مرّت2)

 .2، ويف سورة التني، اآلية: 1، ومرة سورة الطور، اآلية: 4٦، و 29 يف القصص، اآلية: نيومرّت 20اآلية: 

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=4766s
https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=4766s
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وئ  ۇئ   ۇئ  ژ املبحث السادس: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )تستأنسوا( من قوله تعاىل: 

[، 2٧النور: ]ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ
 والرد  عليها.

 حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱ تستأنسوا( من قوله تعاىل: زعم رشيد أن كلمة )
من الكلمات اليت أخطأها  (1)َّ خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك

 . واستدّل رشيد مبا يلي:(2)يف املصحف العثماين عند نقلهم، وأهنا كانت )تستأذنوا( النساخ
 االستئذان قبل الدخول ليس االستئناس. ألن ؛تستأذنوا الكلمة املفروض كون من  -1

 جم يل ىل مل خل ُّٱسها يف قوله تعاىل: فيء االستئذان يف سورة النور نجم  -2

 .(3)َّجن يم ىم  مم خم حم

وأقواهلم يف تفسريها، وهي  –على حد قوله  – اعرتاف علماء اإلسالم ابخلطأ يف اآلية  -3
 ابختصار كالتايل:

كان أنه  ، إنا هي خطأ من الكاتب :قالأنه  رضي هللا عنهما ابن عباس ما روي عن -أ
  .(4) (حيت تستأذنوا وتسلموا) يقرأها

 (.تسلموا علي أهلها وتستأذنوا حىت) :يف مصحف ابن مسعود -ب

                                  
 .27( سورة النور، اآلية: 1)
 (.01 : 0٦:  00، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 2)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk 
 .59( سورة النور، اآلية: 3)
، 1، طتفسريه، وابن جرير الطربي يف 14345(، رقم احلديث: 8/25٦٦، )1ط تفسريه،( أخرجه ابن أيب حامت، يف 4)
، والضياء 349٦(  رقم احلديث: 2/430، )1كتاب التفسري ابب تفسري سورة النور، ط  املستدرك،واحلاكم يف (، 19/145)

(، رقم احلديث: 210-11/208، )1ط شعب اإلميان،(، والبيهقي يف 10/90، )3ط األحاديث املختارة،املقدسي، يف 
 وابن محيد بن وعبد منصور بن وسعيد الفراييب (، وعزاه إيل11/5، )1ط الدر املنثور،، وذكره السيوطي يف 8421-8424

وابن منده يف غرائب شعبة، واحلاكم وابن مردويه. وصححه احلاكم،   املصاحف يف األنباري وابن حامت أيب وابن املنذر وابن جرير
يف األحاديث املختارة،  "، واعترب وردودهاحلديث أئمة عند عليه يعول ال احلاكم تصحيح أن تعلم: "روح املعاينوقال اآللوسي يف 

 عن روي ومن: "البحر(، وقال أبو حيان يف ٦/38، )2: "وهذا غريب جدا عن عباس"، طتفسريه(، وقال ابن كثري يف 9/328)
 = يف نـطاع وـفه تستأذنوا حىت قرأ وأنه الكاتب من  وهم أو خطأ تستأنسوا قوله أن عباس ابن

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk


 

84 
 

 حب جب...ُّ :قال تعاىل ،نس احلاصل من جهة اجملالسةستئناس عبارة عن األاال" :الرازيقول 
ستئناس فلم وإنا حيصل ذلك بعد الدخول والسالم فكان األويل تقدمي السالم علي اال َّ... خب

عن ابن عباس وسعيد بن جبري  ىالعكس ؟ واجلواب عن هذا من وجوه ، أحدمها ما يرو جاء علي 
 .(1)"إنا هو حيت تستأذنوا فأخطأ الكاتب

  ابالستئذان. تفسري العلماء للكلمة: -ج

 الرد على هذه االستدالالت:

على رسوله : ليس من املفروض أن تكون الكلمة )تستأذنوا( بل املفروض كوهنا كما أنزهلا هللا أّوالً 
 حىت" معناه َّلك خكُّ، ومع هذا فإهنا مناسبة يف سياق اآلية، ألن قوله تعاىل: حممدا 

 وحىت ال، أم دخولكم يراد هل احلال وتستكشفوا أصحاهبا، من اإلذن ميلك ممن الدخول تستأذنوا
 به، لمفع مكشوفًا أبصره إذا الشيء آنس من المعاالست مبعىن االستئناس، من مأخوذ ... لكم يؤذن
 ترى هل استأنس: العرب وتقول .(2)ال أو له يؤذن هل أنه مستكشف للحال مستعلم املستأذن فإن

 مع جعُّٱ: تعاىل قوله املعىن هذا ومن واستعلمت، تعرفت: أي أحدا، أر فلم واستأنست ،(3)أحدا

: موسى عن تعاىل وقوله لكم، وظهر رشدهم علمتم: أي ،(4)َّ...خف حف  جف مغ جغ

                                  
الباري شرح  فتحابن حجر يف  احلافظ (، وقال31-8/30، د.ط، )القول هذا من بريء عباس وابن الدين، يف ملحد اإلسالم= 

 تستأذنوا حىت يقرأ كان  عباس بنا أن صحيح بسند الشعب يف والبيهقي والطربي منصور بن سعيد أخرج: "صحيح البخاري
ال يقتضى صحة املنت؛ ألن (، وال يرتتب من قوله هذا على صحة األثر؛ ألن صحة السند 11/8"، د.ط، )الكاتب أخطأ ويقول

 الشيخ حممد أمني من شروط الصحة ما يعود إىل املنت دون السند كعدم الشذوذ والعّلة كما هو مقرر يف كتب علوم احلديث، وقال
 (.5/492: "وال ميكن أن يصح عن ابن عباس، وإن صح سنده عنه بعض أهل العلم"، د.ط، )البيان أضواءالشنقيطي يف 

 (..23/357، )3ط ب،مفاتيح الغي( 1)
 (.19/27٦، )1ط حدائق الروح والرحيان،( اهلرري، 2)
مادة )أنس(، الغريبني يف القرآن واحلديث، (، وأبو عبيد، ٦0 /13، )1مادة )أنس(، ط هتذيب اللغة،( األزهري، 3)

ة )أنس(، ماد اتج العروس،(، والزبيدي، ٦/15، )3مادة )أنس(، ط لسان العرب، (، وابن منظور،113 /1، )1ط
 (.41٦ /15د.ط، )

 .4( سورة النساء، اآلية: 4)
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 خم حم جم يل ىل ملُّ: تعاىل وقوله (1)َّحس جس مخ جخ مح جح مجُّٱ

(2)َّحن جن  يم ىم مم
  .(3)مكشوفة رآها: انرا آنس فمعىن  

 ال أن خائف مستوحش، املستأنس أن ملا االستيحاش، خالف هو الذي االستئناس ومن
  نن من زن رن مم ام ُّٱ: تعاىل قوله املعىن هلذا ويشهد. (4) استأنس..  له أذن فإذا له، يؤذن

(5)َّ ين ىن
(٦)َّيم ىم مم خم حم ُّٱ: بعده ىلتعا وقوله ، 

، 

شكال يف معىن اآلية كما يّدعي احلمامي. وإذا قيل مل قّدم االستئذان إوعلى هذا ليس هناك أي 
 ال الواوأن  فيجاب عن ذلك: " (7): "قل السالم عليكم أأدخل"على السالم وقد جاء عن النيب 

 .(8)"العمل يف عليه تقدميه جبيو  ال اللفظ يف السالم على االستئناس فتقدمي الرتتيب، توجب

أو غريها على خطأ )تستأنسوا( ومل يف سورة النور  (االستئذان)جميء اثنيا: ال وجه الستدالل 
يقل أحد بذلك سوى رشيد، وقد أتيت كلمة يف مواضع من القرآن وأييت ما يوافق معناها يف مواضع 

 .(9)أخرى

                                  
 .10( سورة طه، اآلية: 1)
 .29( سورة القصص، اآلية: 2)
 (.5/492د.ط، ) أضواء البيان يف إيضاح القرآن  ابلقرآن،( الشنقيطي، 3)
 (.19/27٦، )1ط حدائق الروح والرحيان،( اهلرري، 4)
 .53( سورة األحزاب، اآلية: 5)
 .28النور، اآلية: ( سورة ٦)
، أبواب سننه، والرتمذي يف 5177(، رقم احلديث: 4/345، كتاب اآلدب، ابب االستئذان، )سننه( أخرجه أبو داود يف 7)

سلسلة ، وصححه األلباين يف 2710(، رقم احلديث: 5/٦4، )2االستئذان واآلداب، ابب ما جاء يف السالم قبل االستئذان، ط
 .4397(، رقم احلديث: 2/810، )صحيح اجلامع الصغري، و818(، رقم احلديث: 2/4٦1، )1، طاألحاديث الصحيحة

 (.23/357، )3ط مفاتيح الغيب،( الرازي، 8)
دليل على خطأ  -مثاًل  -( ومن ذلك: القسم واحللف مثاًل، وكذلك السنة والعام واحلول فال يقال إن وررد السنة يف القرآن 9)

 احلول أو العام وغري ذلك.
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رمي حمفوظ حبفظ هللا وال يقول أحد منهم بتحريف اثلثا: املسلمون على اعتقاد اتم أبن القرآن الك
القرآن الكرمي وال وقوع اخلطأ فيه، وال يصدر مثل ذلك من علمائهم وال من عوامهم، فكيف بقّرون 

 مبا ال يعتقدون وقوعه أصالً ؟!!.

أو وهم منه" فقد ضّعفه   الكاتب من خطأ هي إناأنه قال: " أّما ما روي عن ابن عباس 
وهناك من العلماء من صحح  (2)ورأى بعضهم أبنَّه خرب مدسوٌس موضوعٌ  (1)علماءكثري من ال

 على يطلع مل هبا القارئ ولعل وتركت، نسخت اليت القراءات على يحملف صحته فرضنا ولو، (3)األثر
 العثماين، املصحف نسخ مجيع يف تستأنسوا كتابة  على أمجعوا -  - الصحابة مجيع ألن ؛ذلك

                                  
 يف عليه واختلف بشر أبو ورواه إسناده، يف عليه واختلف شعبة رواه الذي وهذاقال البيهقي بعد ذكر األثر عن طريق شعبة"  (1)

(. وقال ابن حجر" وأخرجه إمساعيل بن إسحاق يف أحكام القرآن 11/210) ،1ط ،شعب اإلميان. اآلحاد أخبار من إسناده
(، وقال بن عطية: "والقراءة بـ)تستأذنوا( 11/8، د.ط، )الفتحه مجاعة ممن بعده" عن ابن عباس واستشكله ، وكذا طعن يف صحت

ضعيفة وإطالق اخلطأ والوهم على الكتاب يف لفظ أمجع الصحابة عليه ال يصح عن ابن عباس واألشبه أن يقرأ تستأذنوا على 
نه قال ) تستأنسوا ( معناه تستأذنوا، ومما ينفي التفسري وظاهر ما حكى الطربي أهنا قراءة برواية ولكن قد روي عن ابن عباس أ

استأنس  عليه السالم، هذا القول عن ابن عباس أن ) تستأنسوا ( متمكنة يف املعىن بينة الوجه يف كالم العرب وقد قال عمر للنيب
فكيف  عليه وسلم،اي رسول هللا وعمر واقف على ابب الغرفة احلديث املشهور، وذلك يقتضي أنه طلب األنس به صلى هللا  

 ابن عن صحيح غري وهذا(، وقال القرطيب: "4/17٦، )1ط احملرر الوجيز،أصحاب الرسول يف مثل هذا".   خيطئ ابن عباس
 ال اليت فهي عثمان، مدة لدن من فيها اإلمجاع وصح ،"تستأنسوا حىت" فيها ثبت قد كلها  اإلسالم مصاحف فإن وغريه، عباس
اجلامع ألحكام " عباس ابن عن يصح ال قول عليه الصحابة أمجع لفظ يف الكاتب على والوهم أاخلط وإطالق. خالفها جيوز

 وال. الكاتب فأخطأ تستأذنوا، حىت هو إنا: جبري بن وسعيد عباس ابن وعن (، وقال الزخمشري: "12/214، )2ط القرآن،
 ألهنا الرواية هذه ضعف خيفى وال حيث يقول: "(، وممن ضعفة النيسابوري 3/227، )2ط الكشاف،". الرواية هذه على يعّول

 (.5/17٦، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان". كله  القرآن يف القدح ابب وتفتح املتواتر يف الطعن توجب
 حىت قرأ وأنه الكاتب من وهم أو خطأ تستأنسوا قوله أن عباس ابن عن روي ومن: "البحر( كأيب حيان حيث يقول يف 2)

 ما(، وقال ابن عادل: "و 31-8/30، د.ط، )القول هذا من بريء عباس وابن الدين، يف ملحد اإلسالم يف طاعن وفه تستأذنوا
 الطعن يقتضي هذا بعضهم أبن وضعفه .عليه مفرتى فشيء( َتْسَتْأذِّنُوا) هو إنا الكاتب، من خطأ «َتْسَتأنُِّسوا»: قال أنه عنه ينقل

 وإنه القرآن كل  إىل الشك يطرق البابني هذين وفتح ابلتواتر، ينقل مل الذي القرآن صحة ويقتضي ابلتواتر، نقل الذي القرآن يف
 .(342-14/341، )1، طاللباب يف علوم الكتاب" ابطل

 كما تقدم.  املستدرك( كاحلاكم يف 3) 
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 يف ومغارهبا األرض مشارق يف املسلمني إمجاع ذلك على ومضى تستأنسوا،: بلفظ تالوهتا وعلى
 .(1)والتغيري التبديل من حفظه تعاىل هللا توىل العظيم والقرآن نكري، غري من وتالوهتم مصاحفهم

رواية آحادية، واآلحادي ال يعارض القطعي  -على فرض صحتها  -مّث إن هذه الرواية 
ال يثبت هبا قرآن، والسيما وقد خالفت رسم املصحف، فما ابلك وهي ضعيفة الثابت ابلتواتر، و 

: فقال (َتْسَتْأنُِّسوا) رفسّ  أنهومعارضة برواايت أخرى عن ابن عباس كما راوه ابن جرير  وغريه 
 (3).ساقط القاطع معارض أن والقاعدة (2)ن"االستئناس: االستئذا"

 الرواية ن، أل(5)فهي قراءة شاذة (4)"هلها وتستأذنواتسلموا علي أ حىتوأما قراءة ابن مسعود: "
 .(٦)عليها يعول وال إليها يلتفت ال شاذة فهي املصحف رسم خالفت مىت

 عن تساؤله سبب تقدمي االستئناس على الدخول بقول ابن عباس رمحه هللا أما جواب الرازي 
، وإنا رضي هللا عنهما  عباس ابن ت عنال يعىن أنه يرى هذا الرأي وال أّن الرواية ثبت رضي هللا عنهما

ذلك قوله: "وهذا ى لعهو عرض للوجوه الواردة فيها مث اختيار الوجه الصحيح من بينها. ويدّل 
 بعد ذكر الوجه الثاين. (7)ضعيف أيضاً"

قوله عند ذكر األثر:  رضي هللا عنهما ومما يدّل على أنه ال يرى صحة القول عن ابن عباس 
 .عنه رضي هللا عنه وأرضاه غة التمريض ومل جيزم الرواية عنه؛ ألنه يرى عدم صحتها"ما يروى" بصي

                                  
 (.5/435د.ط ) أضواء البيان،( الشنقيطي 1)
 (.19/14٦، )1ط جامع البيان، (، والطربي،25٦٦ /8، )3ط يف تفسريه،( ابن أيب حامت، 2)
 (.389 /1، )3ط مناهل العرفان،( الزرقاين، 3)
 (.11/208، )1ط شعب اإلميان،(، والبيهقي، 14٦ /19، )1طجامع البيان، ( الطربي، 4)
 (.107 /2ط، )احملتسب، د.( ابن جين، 5)
 (.389 /1، )3ط مناهل العرفان،( الزرقاين، ٦)
 (.356 /23، )3ط مفاتيح الغيب،( الرازي، 7)
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 نقل الذي القرآن يف الطعن يقتضي ألنه نظر فيه عباس ابن من القول هذا أن واعلموكذلك قوله: "
 القرآن كل  إىل الشك يطرق البابني هذين وفتح ابلتواتر ينقل مل الذي القرآن صحة ويقتضي ابلتواتر

 .(1)"ابطل وأنه

إذًا ال يوجد عامل من علماء املسلمني وال عامي من عوامهم إاّل ويعتقد جازمًا أبن القرآن 
من كّل حتريف وتبديل ونقص وزايدة وخطأ  فكيف يقّرون مبا ال  تعاىل الكرمي حمفوظ حبفظ هللا

 يشكون يف عدم وجوده أصاًل؟!!!

أذنوا( ليس إال تفسري الكلمة مبعناها وهذا ال يدّل رابعا: إن تفسري العلماء )تستأنسوا( بـ)تست
على كوهنا خطأً، بل يدّل على أن الكلمة اثبتة يف القرآن كما هي اآلن يف املصحف وإال ملا فسروها، 

 واكتفوا بذكر ما فيها من األخطاء. 
  

                                  
 (.356 /23، )3ط املصدر السابق،( الرازي، 1)
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ک  ک   ڑ  ڑ  ژ املبحث السابع: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )ييأس( من قوله تعاىل: 

  [،والرد  عليها.31الرعد: ] ژک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ

 مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱٱيزعم احلمامي أن الناسخ أخطأ كلمة )ييأس( يف قوله تعاىل:

 واستدّل مبا يلي: (2) وأهنا كانت مكتوبة يف املصحف العثمان )يتبنّي( (1)َّىل مل يك ىك

 أن الكلمة ليس هلا معىًن يف سياق اآلية.  -1

 ".أفلم ييأس" :أهل املعرفة بكالم العرب يف معين قوله اختالف   -2

 .(يعلمـ)ب (ييأس)لكوفيني تفسري اانكار بعض  -3

 .(3)"أظن الكاتب كتبها وهو انعس" :قال أنه ابن عباس ما روي عن  -4

 أن كلمة ) ييأس( قريبة يف الكتابة من كلمة ) يتبنّي( على حّد زعمه.  -5

 الرد  على االستدالالت:

، (4)مة )يـَْيَأس( من يَئَِّس وهي من الكلمات اليت هلا أكثر من معىن ومن معانيها قـََنَط وَعلِّمَ أواًل: إن كل
 قد: منه معىن يف وتقول ... الرجاء نقيض: واليأس املطمع، انقطاع: واإلايس قال يف كتاب العني: "

 وقال ،َّيق ىق يف ىف ُّٱ :وعز جلّ  قال. علمت: أي صدق، رجل أّنك يئست
 :(5)الّشاعر

 (٦)انئيا الَعشرية ْرضأ عن كنت  وإن       ابُنهُ  أان أينّ  األقوامُ  يَيأسِّ  أمل
                                  

 .31( سورة الرعد، اآلية: 1)
 (.01 : 18:  27، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )279احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 2)

m/watch?v=BMWDvLG_Dhkhttps://www.youtube.co 
(، وعزاه إىل الطربي، 8/457، )1ط الدر املنثور،(، وذكره السيوطي يف 452 /1٦، )1ط تفسريه،( أخرجه  الطربي، يف 3)

 وابن األنباري يف املصاحف.
 (.21٦ /4د.ط، ) معجم ديوان األدب،( انظر: الفراييب، 4)
. انظر: القرطيب، عدي بن رايح وإىل (.37 د.ط، )ص: ابن األزرق،مسائل انظر: ابن عباس،  عوف، بن مالك إىل نسب( 5)

 ( .320 /9، )2ط اجلامع ألحكام القرآن،
 (.7/331( اخلليل بن أمحد، د.ط، )٦)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk
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  صدر يف ايء ليست إنه ويقال. الرجاء قطع: اليأس إحدامها: كلمتان.  والسني واهلمزة الياء ويف املقاييس: "
 تيأس، أمل: األخرى والكلمة .لُ عِّ فْ ويَـ  لُ عَ فْ يَـ  على وييئس، ييأس يئس: منه يقال. هذه إال مهزة بعدها كلمة

 :(2)وأنشدوا. يعلم أفلم أي ،(1)َّيق ىق يف ىف ُّٱ: تعاىل قوله يف وقالوا. تعلم أمل أي

 (3)زهدم فارس ابن أين تيأسوا أمل         أيسرونين إذ ابلشعب هلم أقول

 هلدى هللا يشاء لو أن آمنوا الذين يعلم أفلم أي َّيق ىق يف ىف ُّٱفقوله تعاىل: 
 .(4) .اآلايت يشاهدوا أن غري من مجيعا الناس

 إىل مجيعا الناس هلدى هللا يشاء لو أن يتبينوا أو ويعلموا اخللق، مجيع إميان من آمنوا الذين ييأس أمل أو
 .(5)القرآن هذا من والنفوس العقول يف أجنع وال أبلغ، معجزة وال حجة مث ليس فإنه دينه،

ا يف اآلية ولكن مشكلة احلمامي أنه إذاً ليس هناك أي إشكال يف معىن الكلمة وال يف سياقه 
 تعاطى درجة ليس هو أهال هلا حيث يزن الكلمات العربية على فهمه هلا.

هذا ملا يف الكلمة من  "أفلم ييأس" :ف أهل املعرفة بكالم العرب يف معين قولهختال ااثنيا: إن 
ييأس مبعىن يقنط، معان متعددة، واالختالف هنا اختالف تنوع وليس اختالف تضاد، فقال بعضهم 

 .وقال آخرون إهنا مبعىن يعلم، وتتضمن الكلمة كال املعيني كما سبق

( فهنا من العرب من أهل الكوفة ومن يعلمـ)ب (سأيي)لكوفيني تفسري ابعض  اثلثا: إذا أنكر
 مل أنه ويزعمغريها َمن يعرفها وال ينكرها وأهنا لغة قبيلة من قبائل العرب؛ وهلذا يقول ابن جرير: "

 يعىن هذا زعم..(٦) "علمت" :مبعىن" يئست" :يقول العرب من أحًدا يسمع

                                  
 .31( سورة الرعد، اآلية: 1)
، 1ط ،أساس البالغة(، والزخمشري، 993 /3، )4، طالصحاح، انظر: اجلوهري، الريبوعي وثيل بن سحيم( وقائل البيت 2)
 (.2٦0 /٦، )3، طلسان العرب"  سحيم بن جابر لولده أنه العلماء بعض وذكر (. وقال بن منطور: "38٦ /2)
 (154-153 /٦( ابن فارس، د.ط، )3)
 (.9/320، )9ط اجلامع ألحكام القرآن،( القرطيب، 4)
 (.4٦1 /4، )2ط تفسري القرآن العظيم،( ابن كثري، 5)
 (.1٦/451، )1ط جامع البيان،( الطربي، ٦)
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فقد ضعفه  ".أظن الكاتب كتبها وهو انعس" :قالأنه  رضي هللا عنهما ما روي عن ابن عباسرابعا: 
 كتاب  يف يصدق ال مما وحنوه وهذا: "(1)العلماء بل صرّح بعضهم أنه من وضع الزاندقة، قال الزخمشري

 دفيت بني اثبتا يبقى حىت هذا مثل خيفى وكيف خلفه، من وال يديه بني من الباطل أيتيه ال الذي هللا
 عن يغفلون ال عليه املهيمنني هللا دين يف احملتاطني األعالم أولئك أيدى يف متقلبا وكان. اإلمام

 فرية وهللا هذهو  البناء، عليها اليت والقاعدة املرجع، إليه الذي القانون عن خصوصا ودقائقه، جالئله
 .(2)"مرية فيها ما

 السني أسنان فسوى انعس، وهو الكاتب كتبه  إنا :قال من قول وأما" (3) :وقال أبو حيان
 .(4)"ملحد زنديق فقول

 .(5)هبا قرأ ملا صحيحا إليه نسب ما كان  فلو مث إن قراءة ييأس املتوترة صّحت عن ابن عباس 
 فيعنها فّسر الكلمة واستدل هلا من شعر العرب، فأنه ملا سئل   وقد جاء عن ابن عباس

 ابن فقال َّيق ىق يف ىف ُّٱ: تعاىل قوله عن سأله أنه عباس البن األزرق بن انفع مسائل

                                  
. واآلداب واللغة والتفسري ابلدين العلم أئمة من: القاسم أبو هللا، جار الزخمشرّي، اخلوارزمي أمحد بن حممد بن عمر بن حممود( 1)

 إىل عاد مث البلدان، يف وتنقل. هللا جبار فلقب زمنا هبا فجاور مكة إىل وسافر هـ،4٦7سنة  (خوارزم قرى من) زخمشر يف ولد
 و( ط - البالغة أساس) و القرآن، تفسري يف( ط - الكشاف) كتبه  أشهر .هـ538سنة  فيها فتويف( خوارزم قرى من) يةاجلرجان

 ([.7/128، )15ط األعالم،. ]الزركلي، (ط - املفصل)
 (.531-2/530، )3ط الكشاف،( الزخمشري، 2)
 العلماء كبار  من: حيان أبو الدين، أثري النِّّْفزي، ياين،اجل األندلسي الغرانطي َحيَّان ابن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد( 3)

 أقام أن إىل وتنقل. مالقة إىل ورحل غرانطة، جهات إحدى يف ، ،٦54سنة  ولد. واللغات والرتاجم واحلديث والتفسري ابلعربية
 يف( ط - احمليط البحر) تبهك  من. عليه وقرئت حياته يف تصانيفه واشتهرت .بصره كف  أن بعد ،745سنه  فيها وتويف. ابلقاهرة
 ([.7/152، )15ط األعالم،. ]الزركلي، القرآن، تفسري

 (.٦/391د.ط، ) البحر احمليط،( أبو حيان، 4)
 جنيح أيب ابن عن عكرمة عن روي: األنباري بكر أبو قال (.3٦7 ، )ص:3ط املدخل لدراسة القرآن الكرمي،( أبو شهبة، 5)

 جبري بن وسعيد جماهدا ألن عباس، بن عن ابطل وهو التالوة، يف الصواب أنه زعم من احتج وهبا" اآمنو  الذين يتبني أفلم" -قرأ أنه
 إن مث عباس، ابن عن جبري بن وسعيد جماهد عن وروايته عمرو أيب بقراءة املصحف يف هو ما على عباس، ابن عن احلرف حكيا
 املعىن هللا أراد وإن بتأويلها، وأتيت عليها، تقع فقراءتنا اإلمجاع هبا واخالف اليت اللفظة حتت هللا مراد كان  فإن يتبني، أفلم: معناه
 ([.9/320، )2ط اجلامع ألحكام القرآن،" ]القرطيب، أوردوا مما سقط فقد العلم طريق من ليس فيه اليأس الذي اآلخر
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 مسعت أما نعم: قال ذلك العرب تعرف وهل -انفع أي -قال لك،ام بين بلغة يعلم أفلم:  عباس
 :يقول (1)عوف بن مالك

 (2)انئيا العشرية أرض عن كنت  وإن    ابنه أان أين األقوام يئس لقد

 هلا استشهد وملا خطأ، أهنا للسائل ولبني فسرها؛ ملا -عليه افرتى كما  -اثبتة كانت  فلو
 .(3)العرب بكالم

 هبا يثبت وال ابلتواتر، الثابت القطعي تعارض فال آحادية فهي الرواية هذه صحة فرض علىو 
 .(4)املصحف لرسم خمالفة وهي سيما وال القرآن

ث يـَْيَأُس،رابعاً: كلمة )يَئَِّس( أتيت يف املضارع   يـَْيئِّسُ  يِّئِّسَ : َأخرى لغة وفيه يـَْعَلُم، َعلِّمَ  لمِّ
 يف ىفُّٱ. وقد جاء يف املصحف )ييأس( ابلفتح يف قوله تعاىل: (5)شاذة وهى فيهما، ابلكسر

 اخلط يف تنيومن هنا يظهر البون الشاسع بني الكلم ،وكلمة يتبنّي ختلتف متاما َّيق ىق
  الكتابة.و 

                                  
  هوازن قاد حنني، يوم املشركني رئيس كان  الطائف، أهل من صحايب هوازن، من النصري، يربوع بن سعد بن عوف بن مالك( 1)

 يف القدر رفيع شاعرا، وكان دمشق، وفتح القادسية معركة شهد قلوهبم، املؤلفة من وكان. أسلم مث.  هللا رسول حلرب كلها
، 1ط ،صحابةمعرفة الأبو نعيم،  :انظر. ]هـ20 سنة تويف ،يسلموا أن قبل ثقيفا يقاتل فكان عليهم،  هللا رسول استعمله قومه،

 [.(5/2٦4، )15ط ،األعالم(، والزركلي، 5/2473)
 (.2/70د.ط، ) االتقان يف علوم القرآن،(، والسيوطي، 37، د.ط، )ص:مسائل انفع ابن األزرق( ابن عباس، 2)
 (.3٦8 ، )ص:3ط املدخل لدراسة القرآن الكرمي،( أبو شهبة، 3)
 (.3٦8 ، )ص:3ط املرجع السابق،( أبو شهبة، 4)
 (.5/374د.ط، ) بصائر ذوي التمييز،ابدي، ( الفريوز آ5)
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 ژپ  پ      پ  پژ  املبحث الثامن: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )تركنا( من قوله تعاىل:

 [، والرد  عليها.٧8الصافات: ]

، 119،  108،   78 يف سورة الصافات: اآلايت (انَ كْ َر تَـ ) كلمة  يفأخطأ  سخاالنزعم احلمامي أن 
واستدّل  (1)(هِّ يْ لَ عَ  اْ نَ كْ َر بَـ )مكتوبة يف املصحف العثماين  كانت  اسياق الكالم يدل أهن ، وذكر أن129

  مبا يلي:

 أن الكلمة ليس هلا معىًن يف سياق اآلية. -1

 أن )ترك( تقتضي مفعوالً به وليس هناك مفعوهلا يف اآلية. -2

 شاهد على ذلك. يف نفس السورة  (2)َّمث زث رث يت ُّٱقوله تعاىل:  -3

 رك(.ورود الصالة اإلبراهيمية بلفظ )اب -4

 الرد  على هذه االستدالالت:

(3)َّ ىم مم خم حم ُّٱ: تعاىل لقوله إبقاء ترك ما أحدها: أضرب ثالثة على الرتكأوال: 
 ، 

 يكن مل ءيلش رفض ترك: الثاين (5)َّ حم جم يل ىل مل ُّٱ(4)َّ زب رب يئُّٱ
 يب  ىبُّٱ: تعاىل كقوله  مفارقة، ترك: الثالث .(٦)َّ مه جه  هن من ُّٱ: تعاىل كقوله.  قبل فيه
 .(8)األول من قريب وهذا (7) َّ مت زت رت

                                  
 (.00:  21:  10، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )282احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 1)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s 
 .113سورة الصافات، اآلية: ( 2)
 .78( سورة الصافات، اآلية: 3)
 .37( سورة الذارايت، اآلية: 4)
 .12( سورة النساء، اآلية: 5)
 .37( سورة يوسف، اآلية: ٦)
 .25( سورة الدخان، اآلية: 7)
 .(228-1/227، )1مادة )ترك(، طجمموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث، ( أبو موسى األصبهاين، 8)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s
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وكذا .(2)عليه أبقينا أي (1)َّىم مم خم حمُّٱ: وجل عز قوله، يف اإلبقاء: الرتكويف اللسان: "
 .(3)يف القاموس

 َوتـَرَْكناوقد وافق املفسرون ما ذكره أهل اللغة من أن الرتك يف اآلية مبعىن اإلبقاء، ويكون معىن اآلية: "
رِّينَ اآل يفِّ  مجيالً  ْكراً ذِّ  عليه تـَرَْكنا: أي َعلَْيهِّ    .(4)"القيامة يوم إىل بعده جاءوا الذين وهم خِّ

 يعين عليه، وأبقينا َّىم مم خم حمُّ بقوله ذكره تعاىل يعين: "الطربي رمحه هللاقال 
 .(5)"به يذكرونه الناس من بعده أتخَّر فيمن: يعين اآلخرين، يف حسنا وثناء مجيال ذكرا نوح على

عروفة يف كالم العرب، وواضحة املعىن يف سياق اآلية وال إشكال فيها  وعلى هذا فأن الكلمة م
 كما يزعم رشيد.

اثنيا: إن تساؤل احلمامي عن مفعول )تركنا( يبنّي لنا مدى جهله عن اللغة وقواعدها؛ وهلذا يقول 
  (٦)ماذا؟!"فرتك املفسرين حائرين"!تركنا  َّ ىم مم خم حم ُّٱ"وبكل جرأة من دون استحياء: 

ة أن احلائر الوحيد هو احلمامي دون غريه، وحريته انمجة عن عدم معرفته لكالم واحلقيق
وعلموا أن املفعول هنا  ،العرب؛ ألن هللا خاطب الناس بكالم فصيح ففهم املفسرون املراد من كالمه

 كأنه  اآلخرين، يف حسناً  ذكراً  له أبقينا: أي َّ ىم مم خم حم ُّٱحمذوف "اختصارا، فقوله: 
كثريًا ما حتذف العرب و  (7)"أراد مبا املخاطب لعلم احلسن الثناء فحذف ،حسناً  ثناءً  يهعل تركنا: قال

 .(9)، وحذف املفعول به كثري يف كالمها(8)أقواهلا

                                  
 .78( سورة الصافات، اآلية: 1)
 (.10/405، )3مادة )ترك(، طلسان العرب، ( ابن منظور، 2)
 (.935، )ص: 8مادة )ترك(، ط القاموس احمليط،( الفريوز آابدي، 3)
 (.544 /3، )1ط زاد املسري،( ابن اجلوزي، 4)
 (.21/59، )1ط جامع البيان،( الطربي، 5)
 (.45،21، الدقيقة: )282 حلقة سؤال جريء،( رشيد محامي، ٦)
 (، .14٦ د.ط، )ص: أتويل مشكل القرآن،( ابن قتيبة، 7)
 (.3/288، )1ط إعراب القرآن،( النحاس، 8)
 (.79، )ص:1ط املفصل يف صنعة اإلعراب،( الزخمشري، 9)
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 للمفعول صفة (عليه)و وفاعل فعل (تركنا)و عاطفة َّممىم خم حم ُّٱ يف قوله تعاىل: الواوف
 .(1)(تركناـ)ل اثن به مفعول نصب عموض يف (اآلخرين يف)و عليه كائناً   ثناءً  أي احملذوف

استشهاد  على خطأ )تركنا(  (2)َّمث زث رث يتُّٱقوله تعاىل: بستشهاد االاثلثا: إن 
ابطل، بل اآلية تكون حجة على ادعائه، وذلك إذا فرضنا أن الناسخ أخطأ يف اآلية السابعة 

ا أيضاً فماذا عن التاسعة عشرة ولنفرض أنه أخطأ فيه ،والثمانني فلماذا أخطأ يف الثامنة بعد املائة؟!!!
ولو فرضنا أنه أخطأ يف اآلايت األربع فلم مل خيطئ يف اآلية الثالثة  والتاسعة والعشرون بعد املائة؟!!!

 عشرة بعد املائة واليت يستدّل هبا رشيد على خطأ اآليتني بعدها واآليتني قبلها؟!!!

خطأ فيها على حسب ظّن رشيد؟!!! فكيف يعقل أاّل خيطئ الناسخ يف آية بني أربع آايت أ
وكيف يكتب هذه اآلايت األربع )تركنا( ؟ ويكتب هذه اآلية )ابركنا( مع أن مجيعها تتفق يف 

 الرسم؟!!!

فليس هلذا األمر تفسري إاّل أن يقال أنه ليس هناك خطأ يف اآلايت، وإنا السّر يف ذلك هو 
 ه مبثل هذه األابطيل.التلقي. وهذا هو الذي مل يفهمه رشيد حىت صار يتفو 

رابعا: ال وجه الستدالل ورود )ابرك( يف الصالة اإلبراهيمية وال يف غريها من األحاديث على 
 خطأ الكلمة يف اآلايت.

  

                                  
 (.3/288، )1، طإعراب القرآن(، وانظر: النحاس، 8/285، )4ط إعراب القرآن وبيانه،( درويش، 1)
 .113ورة الصافات، اآلية: ( س2)
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ املبحث التاسع: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )قضى( من قوله تعاىل:

 [، والرد  عليها.23اإلسراء: ]ژ ڱ    ڱ  ں

من اآلايت اليت يزعم رشيد أن  (1)َّىن نن من زن رن مم ام يلُّٱقوله تعاىل: 
 ، واستدّل لقوله مبا يلي:(2) (ي ربكوصو ) الناسخ أخطأ فيها وأهنا كانت مكتوبة يف املصحف العثماين

 .(ي ربكوصو ) (4)وأيب بن كعب (3)ابن مسعودقراءة  -1

 لسان على احلرف هذا  هللا أنزل" قال: أنه رضي هللا عنهما ما يروى عن ابن عباس -2
 لنا فقرأ ابألخرى الواوين إحدى صقتتلاف" إايه إال تعبدوا ال أن ربك ووصى"  نبيكم
 فكان. أحد به أشرك ما القضاء على نزلت ولو َّمن زن رن مم ام يلُّٱ

                                  
 .23( سورة اإلسراء، اآلية: 1)
 (.00:  27:  04، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )282احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 2)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1Q&t=DO3323s 
هُ  إِّال تـَْعُبُدوا َأال رَب كَ  َوَقَضى) قتادة عن معمر، عن ثور، بن حممد ثنا: قال األعلى، عبد ابن حدثنا( قال الطربي 3)  أمر: قال( إِّايَّ

هُ  إِّال تـَْعُبُدوا أال رَب كَ  َوصَّى: )مسعود ابن حرف ويف إايه، إال تعبدوا أال وهذه رواية ضعيفة؛  (17/413، )1ط جامع البيان،. (إِّايَّ
(. وأخرج 5/270(، و )1/4٦2، )3، طسري أعالم النبالءانظر: الذهيب،  .النقطاع يف سندها ؛ ألن قتادة مل يدرك ابن مسعود

حدثنا احلسني بن إسحاق، ثنا حيىي احلماين، ثنا وكيع،  ، قال:8٦79(، رقم احلديث: 9/138، )3ط ،املعجم الكبريالطرباينَّ يف 
وهي ضعيفة أيضاً؛ لضعف  "ووصى ربك أن ال تعبدوا إال إايه"عن األعمش، قال: كان عبد هللا بن مسعود،  يقرأ:  عن سفيان،

، وضعفه النسائي. انظر: الذهيب،  ًُ  املغين يف الضعفاء،حيىي احلماين، فهو منكر احلديث، وقال عنه أمحد: كان يكذب جهارًا
(، 1/4٦2، )3، طسري أعالم النبالءانظر: الذهيب،  .مش مل يدرك ابن مسعود(، والنقطاع يف سندها ؛ ألن األع2/522د.ط، )

 (.٦/227و )
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا حيىي بن عيسى، قال: ثنا نصري بن أيب ( قال: 414-413 /17، )1ط يف تفسريه، ( روى الطربي4)

مصحفا، فقال: هذا على قراءة أيّب بن كعب، قال  األشعث، قال: ثين ابن حبيب بن أيب اثبت، عن أبيه، قال: أعطاين ابن عباس
. وهي ضعيفة؛ لضعف حيىي بن عيسى يعين: وقضى ربك (ووصى ربك)حيىي: رأيت املصحف عند نصري فيه:  أبو كريب: قال

مَّا َكثـَُر ذلك يف فـَلَ  ،ا يروى عن الثقاتكان ممَّن ساء حفظه وَكثُر ومْهه حىتَّ جعل خيالف األثبات فيم  الرملي، قال عنه ابن حبان: "
 /3، )1ط ،جملروحني من احملدثنيا" وضّعفه ابن معني، قال عنه: "ما هو بشيء". انظر: ابن حبان،  َجاُج بهبطَل االحت روايته
12٦- 127 ). 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s
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 يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ -وجل عز -هللا قال. لنورا تفسريه على إن: يقول (1)ميمون

  (2)" َّ رت

 .(3)"إهنم ألصقوا الواو ابلصاد فصارت قافا" نه قال:ما يروى عن الضحاك أ -3

أحد قط  ولو كان علي القضاء ما عصا هللا" :رضي هللا عنهما ما ينسب إىل ابن عباس -4
 .(4)"ألن خالف قضي هللا ممتنع

 الرد عن هذه االستدالالت:
                                  

صر بن معاوية ميمون بن مهران اجلزري، اإلمام، احلجة، عامل اجلزيرة، ومفتيها، أبو أيوب اجلزري، الرقي، أعتقته امرأة من بين ن (1)
هـ، استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج اجلزيرة وقضائها، وتويف 37هـ، وقيل  40ابلكوفة، فنشأ هبا، مث سكن الرقة ولد سنة 

(، 1/7٦، )1ط تذكرة احلفاظ،(، والذهيب، 33٦ /٦1د.ط، ) اتريخ دمشق، ،هـ وقيل غري ذلك. ] ابن عساكر117سنة 
 .(.71 /5، )3، طسري أعالم النبالءو
وقال أمحد بن منيع: ثنا حسني بن حممد، ثنا الفرات بن السائب، عن  (: "229 /٦، )1، طحتافاإل( قال البوصريي يف 2)

"ووصى ربك أن ال  هذا احلرف على لسان نبيكم  قال: "أنزل هللا  -رضي هللا عنهما -ميمون بن مهران، عن ابن عباس
ابألخرى فقرأ لنا )وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إايه( ولو نزلت على القضاء ما أشرك به تعبدوا إال إايه" فلصقت إحدى الواوين 

)شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا( .هذا إسناد  -عز وجل -أحد. فكان ميمون يقول: إن على تفسريه لنورا. قال هللا
 ."وغريهم، وقال البخاري: منكر احلديث. ضعيف، فرات بن السائب ضعفه أمحد بن حنبل وابن معني وابن حبان والدارقطين

عن ابن عباس،  ،عن عبد امللك بن أعني، عن سعيد بن جبري ،ان سفيان قال: (٦/88)د.ط، سننه، يف  سعيُد بُن منصور وأخرج
عبد امللك بن أعني،  فيه. (َوَقَضى رَب كَ )أنه قال: )ووصى ربك أن ال تعبدوا إال إايه(، يقول: التزقت الواو ابلصاد، وأنتم تقرؤوهنا: 

وقال أبو عبيد األجرِّي عن أيب  : ليس بشيء.أنه قال وعن حيىي بن معني سفيان حدثنا: عبد امللك بن أعني وكان رافضياً. قال
 ،روافض كلهم داود حدثنا حامد قال حدثنا سفيان قال: هم ثالثة إخوة عبد امللك بن أعني وزرارة بن أعني ومحران بن أعني،

(، 87 ، )ص:1، طذََكرَُه البخاري  يف كتابه الضعفاء(، و 18/284، )1انظر: املزي، هتذيب الكمال، ط اًل عبد امللك.أخبثهم قو 
ْغينِّ يف الضعفاء(،  2/148، )1، طابُن اجلوزي يف كتابه الضعفاء واملرتوكنيو 

ُ
كذا (،  2/8، د.ط، )كما ذََكرَُه الذهيب يف كتابه امل

 .(3/33، )1، طالضعفاء ذََكَرُه الُعَقيلي يف كتابه
حدثين احلرث، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا هشيم، عن أيب إسحاق (، قال 17/414، )1، طتفسريه( أخرجه الطربي يف 3)

. واألثر ضعيف لضعف أيب ألصقوا الواو ابلصاد فصارت قافا الكويف، عن الضحاك بن مزاحم، أنه قرأها )َوَوصَّى رَب َك( وقال: إهنم
وقال النسائي:  البخارُي: َذاهُِّب احلديث. عنه وقال : ليس بشيء.أيضاوقال  وقال: ليس بثقة. َضعََّفُه ابُن َمعِّنٍي.ويف، إسحاق الك

، 3( وسري أعالم النبالء، ط4/210، ط، )ميزان االعتدالوهشيم بن بشري مدلس وقد عنعن. انظر: الذهيب،  ،ليس بثقة
(8/289.) 
 (321 /20، )3ط مفاتيح الغيب،الرازي،  (4)



 

98 
 

وال عن  عنهماهللا  رضي (1)يَبّ إن قراءة )ووصى ربك( مل تثبت ال عن ابن مسعود وال عن أُ  أوال:
 ةد الصحيحيناسنَّ القراءة املنقولة ابألغريمها، وعلى فرض صحتها فال تعدو كوهنا قراءة شاذة؛ أل

 توليس َّام يل ُّٱ الصحابة هي قراءة وغريمها من يَبّ وعن أُ  عن عبد هللا بن مسعود ةاملتواتر  ةاملتصل
أي  – وهذاابن اجلوزي رمحه هللا: "قال  .يهاعل منعقد إمجاع األمة اإلسالميةو  .(َوَوصَّى َرب كَ )

مث إن القراءة خمالفة للرسم،  .(2)إِّليه يلتفت فال اإلِّمجاع، عليه انعقد ما خالف على -)ووصى ربك( 
موافقة و  ،اتصال السند قيود ثالثة: ط لقبول القراءة الصحيحة عن رسول هللا رت شي وكما هو معلوم

فلم تصح قراءة )ووصى ربك( من  .(3)فقة َوْجٍه من أَْوُجهِّ النَّْحوموا، و احتماالً  الرَّْسم الُعثماين َوَلو
 حيث السند ومع هذا فهي خمالفة للرسم، إذاً فهي قراءة شاذة.

 مامصحفه يف كان  أنه من رضي هللا عنهما وُأيَبٍ  مسعود ابن عن روي ماوعلى هذا فإن 
 الصحابة اخلاصة هبم حفاصم كنت ومل التفسري، على فمحمول به يقرآن كاان  ماوأهن (ووصى)

 األدعية بعض وذكر آايته، لبعض والتأويل ابلتفسري اهو مزج وإنا فحسب، قرآن حفامص
 .(4)واملأثورات

" ابألخرى الواوين إحدى لصقتا اثنيا: إن االستدالل مبا روي عن عباس أنه قال: "
 استدالل ابطل من وجوه: 

 : (٦)، قال ابن األنباري(5)يهعل ومدسوسة ضعيفة،عن ابن عباس  الرواايت هذه إن -1

                                  
 .(9٦)ص:  ( سبق ختريج الرواايت وحكمها فلرتاجع1)
 (.17 /3، )1ط زاد املسري،( ابن اجلوزي، 2)
 (.1/9د.ط، ) القراءات العشر،  النشر يف( انظر: ابن اجلزري، 3)
 (.3٦9، )ص:2ط املدخل لدراسة القرآن الكرمي،( انظر: أبو شهبة، 4)
 (.3٦8، )ص:2ط ،( انظر: املصدر السابق5)
 للشعر حفظا الناس أكثر ومن واللغة، ابألدب زمانه أهل أعلم من: األنباري بكر أبو بشار، بن حممد بن القاسم بن حممد( ٦)

. هـ328يف  ببغداد وتويف هـ،271سنة  (الفرات على) األنبار يف ولد. القرآن يف شاهد ألف ةثالمثائ حيفظ كان:  قيل واألخبار،
، الراضي ليفةاخل أوالد إىل يرتدد وكان  - اجلاهليات الطوال السبع القصائد شرح) و اللغة، يف( خ - الزاهر) كتبه  من. يعلمهم ابّللَّ

 ([.٦/334، )15ط األعالم،الزركلي، ( 4/341، )1ابن خلكان، وفيات األعيان، ط ، وغريها. ](ط
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 شيء يف ابلك فما هذا دون يف به يؤخذ وال حيتج ال والضعف ضعيفة، الرواايت هذه إن"
 .(1)"الكرمي ابلقرآن يتعلق

 

 القاطع ومعارض (وقضى) قراءة وهو القاطع للمتواتر معارضة الرواايت هذه نإ -2
 .(2)ساقط

 ما أن على دليل وذلك (َوَقضى) قرأ أنه عنه استفاض قد عنهما هللا رضي عباس ابن إن -3
 ابن عن املستفيض وهو (وقضى) هو واملتواتر": حيان أبو قال ،(3)صحيح غري إليه نسب

 .(4)السبعة القراء أسانيد يف وغريهم عباس وابن مسعود

" ضعيف مل إهنم ألصقوا الواو ابلصاد فصارت قافا" اثلثا: إن ما يروى عن الضحاك أنه قال:
 خالف علىمع هذا فاألثر خمالف ملا تواتر وثبت ابلقطع وأمجعت األمة عليه، وما كان و  (5)هيثبت عن

 .إِّليه يلتفت فال اإلِّمجاع، عليه انعقد ما

 ولو كان علي القضاء ما عصا هللا" أنه قال: رضي هللا عنهما رابعا: ينسب إىل ابن عباس
ية بلفظ )قضى( للزم من ذلك أن يكون ".  يعين لو كانت اآلأحد قط ألن خالف قضي هللا ممتنع

 اجلميع مطيعني هلل عابدين، ومل يكن يُوَجَد مشرك وال عاص؛ ألن قضاء هللا انفذ وميكن خالفه.

 فاالستدالل هبذا القول ابطل من وجهني:

 بهوعلى هذ ال يصح استدالل إن هذا القول ضعيف مل يثبت عن ابن عباس رصي هللا عنه،   -1
 .بت عنه خالف ما نقلت الروية الضعيفة وهو تفسري اجلمهوره، بل ثعلى أنه قول

ال سبيل ألحد أن  الذي النَّافُِّذ على خلقهليس املقصود من القضاء يف اآلية قدر هللا األزيل   -2
 أبمره حممد اي ربك حكمه، إنا القضاء هنا مبعىن األمر واحلكم الشرعي، فيكون املعىن: "خيالف

                                  
 (.3٦9-3٦8، )ص:2ط آن الكرمي،املدخل لدراسة القر (، وأبو شهبة، 1/390، )3ط مناهل العرفان،( الرزقاين، 1)
 (.1/390، )3ط مناهل العرفان،( الرزقاين، 2)
 (.3٦9-3٦8، )ص:2ط املدخل لدراسة القرآن الكرمي،الصفحة نفسها، وأبو شهبة،  املصدر السابق،( الرزقاين، 3)
 (.7/33د.ط، ) البحر احمليط،( أبو حيان، 4)
 .(97. انظر: )ص: ( سبق خترجيه وبيان ضعفة5)
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 وهذا ،(2)اجلمهور فسروهبذا  .(1)"غريه يعبد أن ينبغي ال فإنه ،هللا إال تعبدوا أال إايكم
 .(3)رضي هللا عنهما عباس ابن عن اثبت نفسه التفسري

(4)َّاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث ُّٱويشهد هلذا املعىن قوله تعاىل:   
 

وعليه فاالستدالل هبذا القول على خطأ القراءة املتواترة عن رسول هللا استدالل ابطل ال يصح 
 ال من األحوال. حب

 

 

  

                                  
 (.17/413، )1ط جامع البيان،الطربي،  (1)
 (.3٦9 ، )ص:2ط املدخل لدراسة القرآن،( أبو شهبة، 2)
 (.17/413، )1ط جامع البيان،( الطربي، 3)
  .40( سورة يوسف، اآلية: 4)
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ڃ  ڃ  چ     چ  ژ املبحث العاشر: استدالالته يف وقوع اخلطأ يف كلمة )يعزب( من قوله تعاىل:

چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

 والرد  عليها.[، 3سبأ: ]ژگ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  
 يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ)يعزب( يف قوله تعاىل:  زعم رشيد أن الناسخ أخطأ كلمة

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت
كما زعم أن أصل الكلمة يف املصحف العثماين   (1)َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك مك

 وستدل مبا يلي: (2))يغرب( ابلغني والراء بدل العني والزاي،

 كون كلمة )يعزب( غريبة وشاذة يف القرآن. -1

. ٦1و سورة يونس اآلية:  3 القرآن مرتني: مرة يف سبأ اآلية: اتيان كلمة )يعزب( يف -2
 بينما جات كلمة )غرب( وتصريفاهتا يف القرآن أكثر من اثين عشر مرة.

 اختالف القراء يف حركتها يدّل على عدم معرفة املسلمني هلا. -3

 تفسري العلماء للكلمة بـ)يغيب(. -4

 الرد  على هذه االستدالالت:

ب( ليست غريبة وال شاذة بل هي معروفة يف كالم العرب الفصيح. ففي كتاب أوال: إن كلمة )يعز 
 من األهل يف له ما حىت ُعُزوبُته طالت الذي: واملِّْعزابَةُ . َعَزبٌ  فهو ُعُزوبةً  يـَْعُزبُ  َعزبَ : عزبالعني: "

 وَعْقَلُه، حلَمهُ  فالنٌ  وأْعَزبَ . ...الفلوات إىل الناس عن به ينقطع بعريه، يـَْعُزب الذي: واملِّْعزابَةُ  حاجة
 عليه تقدر ال حىت يـَُفوُتك شيءٍ  وكل  . ُعُزوابً  يـَْعُزبُ  َعَزبَ . ذهب: أي حْلُمُه، عنه وعزبَ . أذهبه: أي
 .(3)"املطلب البعيدُ : الَكألَ  من والعازبُ . شيءٌ  هللا عن يـَْعُزبُ  وال عنك، َعَزبَ  فقد

                                  
 .3( سورة سبأ، اآلية: 1)
 (.00:  51:  50، بعنوان أخطاء النساخ يف القرآن، دقيقة: )282احللقة  سؤال جريء،( رشيد محامي، 2)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s 
 ( .1/3٦1( اخلليل بن أمحد، د.ط )3)

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ&t=3323s
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لُمه، فالنٍ  عن وَعَزب وغاب، بـَُعد يأ: ويـَْعزِّب يعُزب فالن عين َعَزبَ : "يف الصحاحو   حِّ
 َعَزَبت أي ُمعزِّبون، فهم القومُ  وأعزب. َتروح ال املرعى يف بُعدت أي اإلبل، وأعزبت. هللا وأعزبه
. ُعْزبته طالت الذي وكذلك املرعى، يف الناس عن مباشيته يَعُزب الذي الرجل: واملِّْعزابَة. إبلُهم

 .(1)"زوُجها عنها غاب إذا املرأةِّ، طُهر وَعَزب ...البعيد الكأل: والعازب
 يقال فيها، عنهم غيبته وذلك ماشيته، يف أهله عن الرجل عزوب من وأصله" وقال الطربي:

 من مجاعة منهما واحدة بكل قرأ فصيحتان، لغتان ".ويـَْعزِّبُ  يـَْعُزبُ  أهله عن الرَّجل عَزبَ : "منه
 .(2)"العرب منطق يف واستفاضتهما عنييهمام التفاق فمصيب، القارئ قرأ وأبيتهما. القراء

. معروفة لغة وهي ... أيضا" ويعزب" عنه، يغيب ال أي( عنه يعزب ال)ال القرطيب: "قو 
 .(3)وغاب بعد إذا بُ زِّ عْ ويَـ  بُ زُ عْ يَـ  بَ زَ عَ : يقال

 بكسر" بُ زِّ عْ يَـ " الكسائي وقرأ ...يغيب: عباس ابن قال( ربك عن بُ زُ عْ يَـ  وما)وقال أيضاً: "
 .(4)"شُ رِّ عْ يَـ وَ  شُ رُ عْ يَـ  حنو فصيحتان، لغتان ومها الباقون، وضم وقع، حيث يالزا

وال  فالكلمة إذًا معروفة وفصيحة كما صرّح به الطربي والقرطيب وغريمها، وليس فيها غرابة 
 شذوذ كما يّدعي احلمامي.

أئمة اللغة ومن غرائب رشيد وجرأته أنه يتعاطى درجة ليس هو أهال هلا، فرتاه ينقل كلمة عن 
الذين شهدت هلم العرب بعلمهم لكالمها بل وترجع إىل أقواهلم عند االختالف  -مثل الكسائي  –

 فيدعي أهنا ال توجد يف كالم العرب أو أهنا شاذة أو غريبة حبجة أنه ال يعرفها.

، ياً: ال يكون جميء كلمة يف القرآن مرًة أو مرتني دليال على خطئها، وال يقول أحد بذلكاثن
 فقد أتيت الكلمة يف القرآن مرّة وقد تتكرر. فال وجه الستدالل رشيد إبتياهنا مرتني يف القرآن.

                                  
 ( .1/181،  )4ط  الصحاح،( اجلوهري، 1)
 ( .15/11٦،  )1ط  جامع البيان،( الطربي، 2)
 (.14/22،  )3ط  اجلامع ألحكام القرآن،، ( القرطيب3)
 (.8/35٦، )3ط  املصدر السابق،( القرطيب، 4)
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ال يدّل على عدم معرفة املسلمني هلا،  - وهو الزاي - اثلثا: إن اختالف القراء يف حركة عني الكلمة
العكس؛ وذلك أن كلمة وال يتفوه مبثل ذلك من كان لديه أدىن معرفة يف اللغة العربية. بل يدل على 

  ة.ا اللغتني فصيحتمضارعها بـ )يـَْعُزُب( و)يـَْعزُِّب( وكل يف يتأت)َعَزَب( 

 فيها، عنهم غيبته وذلك ،"ماشيته يف أهله عن الرجل عزوب" من وأصلهقال ابن جرير: " 
 من مجاعة نهمام واحدة بكل قرأ فصيحتان، لغتان ".ويـَْعزِّبُ  يـَْعُزبُ  أهله عن الرَّجل عَزبَ : "منه يقال
 .(1)"العرب منطق يف واستفاضتهما معنييهما التفاق فمصيب، القارئ قرأ وأبيتهما. القراء

رابعا: ال أدري كيف يدّل تفسري ابن عباس )يـَْعُزُب( بـ)يغيب( على خطأ الكلمة إال أن يقال 
( بدأ يبحث أن رشيد مل يكن يعرف معىن كلمة )يعزب( فلما وجد تفسريها عند ابن عباس بـ)يغيب

عن كلمة يعرفها؛ ألنه دائما ما يقيس الكلمات العربية مبعرفته إاّيها واستعماله هلا، إاّل فإن استشهاده 
  تفسري ابن عباس رّد ملا يزعم من كون الكاتب أخطأ فيها.

                                  
 ( .15/11٦،  )1ط  جامع البيان،( الطربي، 1)
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 اخلامتة
 نتائج البحث:

 :  بعد هذه الدراسة كالتايل النتائج ميكن اإلشارة إىل ما توصل إليه الباحث من

تعاىل إن القرآن الكرمي حمفوظ يف الصدور كما هو حمفوظ يف السطور واملصاحف، وقد صانه هللا  -1
فال يضره كيد  ،(1)ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژوحفظه حيث قال سبحانه وتعاىل: 

 الكائدين و ال مكر املاكرين.

 .؛ ألنه هو األصلإن األعداء ال يتوانون عن حماربة اإلسالم، وإن هجومهم األكرب على القرآن الكرمي -2

 ميكن حصر دوافع رشيد على تلفيق هذه االدعاءات الباطلة مبا يلي: -3

  رت يب ُّٱ كما قال تعاىل:  ن له من عداوة كغريه من األعداءمحقده هلذا الدين القومي وما يك -أ
 ىك  مك  لك اك يق ىق ُّٱ :وقال سبحانه (2)َّ...يت ىت نت مت زت

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك

 .(3)َّ...زي

مه وجرأته على جهالته وضاللته، وهذا ما جيعله يستند إىل أوهامه وظنونه وختميناته مما يوقعه  قلّة عل  -ب
كثريا يف تناقض، فمثاًل تراه يستدّل أبقوال املفسرين وآاثرهم الضعيفة واملختلقة عليهم إذا كانت 

 ا مبفسرين.لصاحله، وإذا استدّل غريه أبقواهلم الثابتة عنهم ضده ينعتهم أبهنم مربرون وليسو 

خيبة األمل: فقد حتقق لدى رشيد ما أصاب دين النصارى الذي ينتمي إليه من التحريفات  -ج
وهذا ما يقّر به نفسه أثناء حديثه عن هذه األخطاء املزعومة فيقول: "يعجبين علماء الكتاب 
ا املقدس هذه أحسبها هلم كثريًا يدققون يف النسخة األصلية لو وجدوا خطأ من الناسخ قالو 

 (4)هذا خطأ من الناسخ ونعرتف به وال يهمين ما يقوله القائلون"
                                  

 .9( سورة احلجر، اآلية: 1)
 .89( سورة النساء، اآلية: 2)
 .109( سورة البقرة، اآلية: 3)
 (.00:  17:  32، الدقيقة: )179، احللقة سؤال جريء ( رشيد محامي،4)

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3331s 

https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3331s
https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3331s
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 وهذا إقرار منه على أمرين أحالها مر :

 األّول منهما: وجود أخطاء يف كتابه املقدس.
 والثاين: أن نّساخ كتابه املقدس يتصرفون بكل ما يرونه خطأ فيغرّيون ما رأوا تغيري. 

حفظ هللا لكتابه العزير بدأ خيتلق هذه األكاذيب ظاانً أنه  فلما مل جيد من املسلمني من يشك يف
الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه أبقاويله الباطلة وهيهات  تعاىل ميكن له تدنيس كالم هللا

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قال تعاىل: أن حيصل ذلك،
  .(1)َّىن من

إظهار اإلسالم مظهر دين غري اثبت بعيد عن  إن قصد أعداء هللا من إاثرة الشبهات هو -4
 أدايهنم الباطلة. و الواقع يفاحلقيقة، كما ه

 ماسيّ  وال ماهتم،مسلّ  خالل من عليهم واهلجوم املسلمني لتضليل والنصارى املنصرين ظهور َسْعي -5
 .وحىت اليوم، وال تزال إىل يوم القيامة األوىل اإلسالم أايم منذ وذلك الكرمي، القرآن

منها حىت  وأهدافهم غاايهتم ات ابطلة وأقاويل كاذبة ليحققواادعاء عن أعداء الدين تور ع معد -٦
 .يظهروا اإلسالم مظهر املتناقض

 النساخ.حصول اخلطأ فيه بسبب  يف وكذبه القرآن على رشيد افرتاءات بطالن -7

 حيث يطعن يف أفصح كالم على وجه األرض أبخطاء مزعومة وهو جرأة رشيد على جهله -8
ينطق ابحلروف والكلمات العربية  مع هذا ال يكادزمن ضاعت فيه الفصاحة العربية، و  يعيش يف

من النساخ  خطاءأب الكرمي يف كلمات القرآن الفصاحة ويطعن ىتعاطيف على الوجه الصحيح
 الكرمي هذا القرآن أن مع ، بسبب كوهنا غري معروفة يف كالم العرب أو غري صاحلة للسياق

ينقل أحد منهم سوى مدحهم له  ومل ،واللغويني والنحاة اللغة وعلماء العرب فصحاء على ضَ رِّ عُ 
 فقرأ  النيب إىل جاء (2)املغرية بن الوليد أن عنهما، هللا رضي عباس ابن عنف ،يف السّر والعالنية

                                  
 .32( سورة التوبة، اآلية: 1)
 يف العرب قضاة من قبل اهلجرة، وكان 95ولد سنة  :مشس عبد أبو خمزوم، ابن عمرو بن هللا عبد بن املغرية بن الوليد( 2)

  =مجيعها البيت تكسو قريش كانت:  كلها  قريش عدل كان  ألنه" العدل"  له يقال. زاندقتها ومن قريش، زعماء ومن اجلاهلية،
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 جيمعوا أن يرون قومك إن عم، اي: فقال فأاته جهل، أاب ذلك فبلغ له رق فكأنه القرآن، عليه
 أين قريش علمت قد: قال قبله ملا لتعرض حممدا أتيت فإنك ليعطوكه: قال مل؟: قال. ماال كل

 أقول وماذا: قال له كاره  أنك أو له منكر أنك قومك يبلغ قوال فيه فقل: قال. ماال أكثرها من
 وهللا اجلن أبشعار وال مين بقصيدة وال برجز أعلم وال مين، ابألشعار أعلم رجل فيكم ما فوهللا"
 وإنه لطالوة، عليه وإن حالوة، يقول الذي لقوله إن ووهللا هذا من شيئا يقول الذي يشبه ما

  .(1)"حتته ما ليحطم وإنه يعلى وما ليعلو وإنه أسفله، مغدق أعاله ملثمر

 .فأين فصاحة أولئك من هؤالء
لُُبخْ (2)الطَّائِّيَ  َوَصفَ  إَِّذا     (5)ابقِّلُ  اَهةِّ ــابلَفهَ  (4)قًسا رــوَعيَّ               (3)َمادِّرُ  لِّ ـابِّ

 لُ ـَحائِّ  َلوْنكَ  للص ْبحِّ  ىـالد جَ  وقال             َخفِّيَّةٌ  أًْنتِّ  سِّ ـللشَّمْ  (٦)الس َهى وقال
                                  

 فعاداه هرم، شيخ وهو اإلسالم وأدرك. شرهبا على هشاما ابنه وضرب اجلاهلية، يف اخلمر حرم ممن وكان. وحده يكسوه والوليد= 
 األعالم، .]الزركلي،الوليد ابن خالد هللا سيف والد وهو. ابحلجون ودفن أشهر، بثالثة اهلجرة بعد 1هلك سنة  .دعوته وقاوم

 ([8/122، )15ط
 صحيح حديث هذا، وقال: "3872(، رقم احلديث: 2/550، )1( أخرجه احلاكم يف املستدرك، تفسري سورة املدثر، ط1)

( رقم احلديث 287 /1، )1ط شعب اإلميان،البيهقي يف أخرجه فقه الذهيب، و ا"، وو خيرجاه ومل البخاري شرط على اإلسناد
(، وصححه األلباين يف 2٦8، )ص: 1ط، احلديث وأصحاب السلف مذهب على الرشاد سبيل إىل واهلداية االعتقاد، و133

 (.158، )ص: 1ط صحيح السرية النبوية،
 يف ابنه كان  وكذلك اجلاهلية، يف ممدوحا جوادا كان  الصحايب حامت بن عدي دوال الطائي سفانة أبو سعد بن هللا عبد بن حامت ( هو2)

 (  [.2/270، )1ط البداية والنهاية،كرمه. ] انظر: ابن كثري،   يف مستغربة وأخبار عجيبة وأمور مآثر حلامت اإلسالم، وكانت
 وَمَدر فيه فَسَلح قليل، ماء احلوض أسفل يف فبقي إبله سقي أنه خُبْله من وبلغ َصْعَصعة، بن عامر بن هِّالل بين من رجل ( هو3)

اهلامشي،  اخلري ] انظر: أبو "مادر من أخبل:" العرب تقول البخل، يف املثل به خُمَارق، يضرب وامسه لذلك، مادراً  فسمى به، احلوضَ 
األفراح يف شرح عروس (، والسبكي، 111 /1د.ط، ) جممع األمثال،(، أبو الفضل النيسابوري، 5، )ص: 1ط األمثال،

 ( [.152 /2، )1ط تلخيص املفتاح،
ُهم بِّهِّ  مسع من وأعقل وأبلغ اْلَعَرب حكماء َوأحكم ساعدة بن ُقس   ( هو4) نـْ  خطب من َوأول فاَلن إِّىَل  فاَلن كتب  من أول َوُهوَ  مِّ

ْلبَـْعثِّ  أقرّ  من َوأول َعصا على متوكئا مثار والبالغة. ] أبو منصور الثعاليب،  اخلطابة يفِّ  اْلمثل يْضرب َوبِّه بعد أما قَالَ  من َوأول ابِّ
 ( [.122د.ط، )ص:  القلوب،

 العنز؟ اشرتيت بكم :له فقالوا درمها، عشر أبحد عنزا اشرتى وكان. ثعلبة بن قيس بىن: من بعّيه، وهو املثل يضرب ( هو اّلذي5)
 (  [.٦08، )ص: 2ط املعارف،لدينوري، عشر. ]ابن قتيبة ا أحد يريد -لسانه وأخرج أصابعه، وفّرق كّفيه،  ففتح

 ( [.1075 /2، )2ط مجهرة اللغة،الَقَمر. ]ابن دريد،  وتُريين الس َهى أُرِّيها: اْلمثل َومِّْنه نـَْعش، بـََنات جُنُوم يفِّ  خفيّ  ( جنم٦)



 

107 
 

دَّي نـَْفسُ  واي               َذمِّيَمةٌ  اةَ ـــاحلي إنَّ  ُزرْ  َمْوتُ  فَيا   .(1)ازِّلُ ــهَ  َدْهَركِّ  إنَّ  جِّ
 :اقرتاحات الباحث

 لألولني واآلخرين ألمة حممد  تعاىل وصية هللاب الباحث يوصيوبعد عرض هذه النتائج 
 مبا يلي: يقرتحو  وللذين من قبلهم أال وهي تقوى هللا عّز وجّل.

اإلكثار من أتليف الكتب، وإعداد الرسائل يف الرّد على شبهات الطاعنني وخاصة فيما يثري  -1
 وسائل التواصل االجتماعي.املواقع وال عرب تعاىل أعداء هللا

خصوصا ، والقيام إىل رّد مطاعن  الكرمي السعي إىل الدفاع عن اإلسالم عموما وعن القرآن -2
 الطاعنني.

العلم حىت يتمكن لألمة التفطن ملا  بالقيام بدراسة منهج الرد على الشبهات وتدريسها لطال -3
 حييكه األعداء من مكر والرد عليها.

ى الشبكة العنكبوتية والفضائيات خمصصة للّرد على مطاعن إنشاء قنوات وصفحات عل -4
 الطاعنني.

كتاهبم   عن لذوداإنفاق أمواهلم للدفاع عن دينهم احلنيف و على ذوي السعة من املسلمني  حتريض -5
 ن كيد أعدائه ومكرهم. مالعزيز 

هللا على نينا حممد  وأسأل هللا العظيم أن جيعلنا ممن قام خلدمة كتابه إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى
  وعلى آله وصحبه وسلم.

                                  
 (.25٦ /3، )1ط ،الدر الفريد والبيت القصيد، انظر: املستعصمي .األبيات أليب العالء املعري،( 1)
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 فهرس اآلايت
 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية فطر 

 69 24 البقرة َّٱ....خممم حم جم هل مل  خل ُّ

 104 109 البقرة َّک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳُّ

 84 4 النساء َّٱ...خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّ

 93 12 النساء َّٱ...مت حم جم يل ىل مل ُّ

 104 89 النساء َّٱ...يت ىت نت مت زت  رت يب ُّ

 40 72،  17 املائدة َّٱ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ُّ

 5 67 املائدة َّٱ... چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ُّ

 21 33 األنعام َّٱ...ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ ُّ

 73 55 نعاماأل َّٱ... زت رت يب ُّ

 72 57 نعاماأل َّٱ...ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ

 64 112 نعاماأل َّٱ...جهڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦٹ ڤ ڤ   ُّ

 74 35 عرافاأل َّٱ...خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱ

 74 101 عرافاأل َّٱ...زبىن نن من زن رن مم ُّٱٱ

 62 32 نفالاأل َّٱ...ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇ   ُّ

 105 32 التوبة َّٱ...خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
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 75 93 يونس َّٱ... هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ُّ

 73 1 هود َّٱ...ىن نن من زن رن مم ام يل ىل يكمل ُّ

 74 3 يوسف َّٱ...مت خت حت جت هب ُّ

 93 37 يوسف َّٱ...مه جه  هن من ُّ

 100 40 يوسف َّٱ...اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث ُّ

 90، 89 31 الرعد َّٱ..مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّ

 104،  38، 24 9 احلجر َّٱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ُّ

 96 23 اإلسراء َّٱ...ىن نن من زن رن مم ام يل ُّ

 66 68 اإلسراء َّٱ... ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حيٱٱُّ

 85 10 طه َّ ...حس جس مخ جخ مح جح مج ُّ

 68، 67 98 األنبياءٱَّٱ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ ُّ

 83 27 النور َّٱ... حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّ

 85 28 النور َّٱ...يم ىم مم خم حم ُّ

 83 59 النور َّٱ...حم جم يل ىل مل خل ُّ

 21 5-4 الفرقان َّٱ...ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤ  ڤ        ڦ     ٹ ٹ ڤ            ڤ   ُّ

 80 63 الشعراء َّٱ...ميىي خي  حي جي يه ىه مه ُّ

 25 195-192 الشعراء َّٱ...گ  گ  گ  ڳ ُّ
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 64 6 النمل َّٱچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ُّ

 74 76 النمل َّٱ... جي ٰه مه جه  هن من خن ُّ

 75 78 النمل َّٱمن خن حن يمجن  ىم مم خم حم ُّ

 85 29 القصص َّٱ... خم حم جم يل ىل مل ُّ

 67 40 العنكبوت َّٱ...مي خي حي جي يه مهىه جه ين ُّٱٱ

 76 64 العنكبوت َّٱ... خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ

 49 23 األحزاب َّٱ....ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٻ ٻ ٱ ُّ

 85 53 األحزاب َّٱ...ين ىن  نن من زن رن مم ام ُّ

 101  3 سبأ َّٱ... زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّ

 94، 93 78 الصافات َّٱىم مم خم حم ُّٱ

 96، 93 113 الصافات َّٱ...مث زث رث يت ُّ

 60، 59، 57 16 ص َّجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث ُّ

 75 20 غافر َّٱ... رت يب ىب نب زبمب رب يئ ُّ

 69 40 فصلت َّٱ...نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّ

 74 24 الشورى َّٱ...مت زت رت ُّ

 93 25 الدخان  َّٱمت زت رت يب  ىب ُّ

 69 24 ق َّٱيي  ىي ني مي زي ري ُّ
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 93 37 الذارايت َّٱ...زب رب يئ ُّٱٱ

 69 13 الطور َّٱ...حق مف  خف حف جف مغ ُّ

 74 5 القمر َّٱخف حف جف... ُّ

 67 34 القمر َّٱىت نت زتمت رت يب ىب نب  مب زب ُّ

 69 6 التحرمي َّٱ...مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ

 67 12 امللك َّٱ...  مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ

 25 4-1 املزمل َّٱ...ٱ  ٻ   ُّ

 25 19-16 القيامة َّٱ...ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی ُّ

 7 18-17 القيامة َّٱ...مم  خم حم جم ُّ

 73 13 الطارق َّٱيف ىف يث ُّ

 25  6 األعلى َّ  ڭ   ڭ  ۇ ُّ

 70 1 الشرح َّٱخس حس جس مخ ُّ

 74 18 العلق َّٱٰذ يي ُّ

 69 4 اهلمزة َّٱزئ رئ ّٰ ُِّّ ُّٱٱ

 70 1 الفيل َّٱىك مك لك اك يق ىق يف ُّ

  



 

112 
 

 اآلاثر سفهر 
 الصفحة الراوي طرف احلديث

 28 بتزيد بن اث عمر وعنده اليمامة أهل مقتل بكر أبو إيلّ  أرسل

 25 فاطمة بنت رسول هللا سنة كلَّ   ابلقرآن ينيعارض جربيل أن  النيبّ  إيلَّ  أَسرّ 

 91، 89   عبد هللا بن عباس أظن الكاتب كتبها وهو انعس

 8٦، 83     عبد هللا بن عباس كان يقرأها أنه  ، إنا هي خطأ من الكاتب

م  21 ملغرية بن شعبةا قبلهم والصاحلني أبنبيائهم يسم ون واكان  إهنَّ

 ٦4 عبد هللا بن مسعود  {واملرسالت} عليه نزل إذ مبىن غار يف  النيب مع حنن بينما

 5 أنس بن مالك تكمنوألس وأنفسكم أبموالكم اْلمشركني واجاهد

 2٦ عثمان بن عفان وعلمه القرآن تعلم من خريكم

 49، 48 زيد بن اثبت  املصحف نسخنا حني األحزاب من آية فقدت

 50، 29 الزبري بن العوام شيء على بشاهدين جاءكما فمن املسجد، ابب على اقعدا

 55، 53 عائشة مئيت آية كانت سورة األحزاب تُقرأ يف زمن النيب 

 50، 48 أيب بن كعب كم تقرؤون سورة األحزاب

 27 زيد بن اثبت الوحي نزل إذا فكان  هللا رسول جار كنت

 27 الرباء بن عازب َّجم يل ىل مل خلُّٱ نزلت ملا
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 53 عبد هللا بن عمر  ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله

 50، 29 عمر بن اخلطاب به فليأتنا القرآن من شيئاً   هللا رسول من تلقى كان  من

 2٦ عبد هللا بن مسعود سورة وسبعني بضعاً   هللا رسولِّ  يف من َأخذتُ  لقد وهللا

 5 جابر بن عبد هللا به اعتصمتم إن دهبع واتضلّ  لن ام فيكم تركت وقد

 30 حذيفة بن اليمان الكتاب يف خيتلفوا أن قبل األمة، هذه أدرك املؤمنني، أمري اي
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 املراجعاملصادر  
 .القرآن الكرمي (1
 الشيباين الواحد عبد بن الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي ،األثريابن  (2

 معوض حممد عليحتقيق:   أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ،احلسن أبو الدين عز اجلزري،
 (.م 1994 - هـ1415، )د.م، دار الكتب العلمية، 1، طاملوجود عبد أمحد عادلو 

 الشيباين الواحد عبد بن الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي ،األثريابن  (3
، 1، طتدمري السالم عبد عمر، حتقيق: الكامل يف التاريخ ،احلسن أبو الدين عز اجلزري،

 (.م1997/  هـ1417)بريوت، دار الكتاب العريب، 

دراسة  شبهات املستشرقني حول تعدد القراءات القرآنيةأمحد إمام عبد العزيز عبيد،  (4
، )مصر: جامعة األزهر، كلية أصول الدين والدعوة اإلسالميةرسالة ماجستري،  ، نقدية

 (م200٦ -هـ 1427

قباوة،  الدين فخر: حتقيقاالختيارين،  احملاسن، أبو الفضل، بن ليمانس بن علياألخفش،  (5
 (.م1999 - هـ 1420 املعاصر، الفكر بريوت: دار، )1ط

بتحقيق حممد عوض مرعب، )بريوت: دار إحياء هتذيب اللغة، األزهري، حممد بن أمحد،  (٦
 م(.2001،  1الرتاث العريب ط

طبقات بكر،  أبو األندلسي الزبيدي مذحج بن هللا عبيد بن احلسن بن اإلشبيلي، حممد (7
 د.ت(. املعارف، دار، )د.م 2ط إبراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق اللغويني والنحويني،

جمموع املغيث  موسى، أبو املديين، حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممداألصبهاين،  (8
املدين،  دار ة:جدّ ، )1ط العزابوي، الكرمي عبد: حتقيقيف غرييب القرآن واحلديث، 

 (.م198٦ - هـ140٦

 ،اإلسالمية املكتبة ،مانعَ ، )1ط، النبوية السرية صحيح،  الدين انصر حممداأللباين،  (9
 د.ت(.

إبشراف: زهري   إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،األلباين، حممد انصر الدين،  (10
 م(.1985 -هـ  1405، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 2الشاويش، ط



 

115 
 

 ،الرمحن عبد أبو ،األشقودري آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، انصر حممداأللباين،  (11
 د.ت(. ،املكتب اإلسالمي )د.م: د.ط،  صحيح اجلامع الصغري وزايدته،

 سلسلة األشقودري، آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، انصر حممداأللباين،  (12
 املعارف، د.ت(. ،)الرايض: مكتبة1طائدها، وفو  فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث

 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح ،الدين احلسيين شهاب هللا عبد بن حممودآلوسي،  (13
 العلمي، الكتب ، )بريوت: دار1عطية، ط الباري عبد علي: حتقيقاملثاين،  والسبع
 هـ(. 1415

فتح الرمحن ، السنيكي حيىي أبو الدين زين ،زكراي بن أمحد بن حممد بن زكراي األنصاري، (14
، ) بريوت، دار القرآن 1، طالصابوين علي حممدحتقيق: ، القرآن يف يلتبس ما بكشف
 (.م1983 - هـ 1403الكرمي، 

 ،املالكي بكر أبو القاضي القاسم، بن جعفر بن حممد بن الطيب بن حممد ،الباقالين (15
دار الفتح للنشر التوزيع،  عمان:)، 1ط ،القضاة عصام حممد. دحتقيق: ، للقرآن االنتصار

 (.م 2001 - هـ 1422 وبريوت: دار ابن حزم،
 أبو: حتقيق الضعفاء، كتابهللا،  عبد أبو املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد، البخاري   (1٦

-هـ142٦عباس،  ابن مكتبة، )د.م: 1ط العينني أيب بن إبراهيم بن أمحد هللا عبد
 (.م2005

د.ط،  التاريخ الكربى،هللا،  عبد أبو املغرية، بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد البخاري، (17
 (.العثمانية، د.ت املعارف دائرة الدكن: آابد، حيدر)

حممد زهري بن انصر حتقيق:  ،صحيح البخاري ، أبو عبد هللا،إمساعيل بن حممد، البخاري (18
 .ـ (ه1422 ،دار طوق النجاة ، ) د.م:1طالناصر ، 

حممد زهري  –حتقيق: شعيب األرانؤوط  شرح السنة،بن مسعود،  البغوي، احلسني (19
 م(.1983 -هـ 1403، )دمشق _ بريوت: املكتب اإلسالمي ، 3الشاويش، ط
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ْرُزابن بن العزيز عبد بن حممد بن هللا عبد ،البغوي (20
َ
 القاسم أبو ،شاهنشاه بن سابور بن امل

، البيان دار مكتبة، )الكويت، 1، طاجلكين حممد بن األمني حممدحتقيق:  معجم الصحابة،
 (.م 2000 - هـ 1421

 العطية، إبراهيم خليل: حتقيق التقفية يف اللغة،بشر،  أبو اليمان أيب بن الَبندنيجي، اليمان (21
 (. م 197٦ العاين، بغداد: مطبعةد.ط، )

 الشافعي أبو الكناين عثمان بن قامياز بن سليم بن إمساعيل بن بكر أيب بن أمحدالبوصريي،  (22
 العلمي للبحث املشكاة دار: حتقيقالعشرة،  املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف العباس

 (.م1999 - هـ1420الوطن،  دار، )الرايض: 1، ط إبراهيم بن ايسر متيم أبو إبشراف

 ابهر  القاسم، أبو الغزنوي، النيسابورىّ  احلسني بن( علي) احلسن أيب بن حممود ،احلق بيان (23
، ) مّكة 1ط ،اببقي سعيد بن صاحل بنت سعادحتقيق: ، القرآن مشكالت يف الربهان

 (.م 1998 - هـ 1419املكّرمة، جامعة أم القرى، 
 اتريخ يف البشر حلية، الدمشقي البيطار امليداين إبراهيم بن حسن بن الرزاق عبد ،البيطار (24

 - هـ 1413 ، )بريوت، دار صادر،2حتقيق: حممد هبجة البيطار، ط ،عشر الثالث القرن
 (.م1993

ردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد، البيهقي (25 شعب ، بكر أبو اخلراساين، اخُلْسَرْوجِّ
، )الرايض، مكتبة الرشد للنشر 1، ط حامد احلميد عبد العلي عبدحتقيق: د. اإلميان، 
 (.م 2003 - هـ 1423والتوزيع، 

االعتقاد  ،بكر أبو اخلراساين، ردياخُلْسَرْوجِّ  موسى بن علي بن احلسني بن أمحد، البيهقي (2٦
 عصام أمحدحتقيق: ، احلديث وأصحاب السلف مذهب على الرشاد سبيل إىل واهلداية
 هـ(.1401، )بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، 1، طالكاتب

ردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد ،البيهقي (27 السنن  بكر، أبو اخلراساين، اخُلْسَرْوجِّ
 - هـ 1424 العلمية، الكتب دار ، )بريوت:3ط عطا، القادر بدع حممد: حتقيق ،الكربى
 (.م 2003

 مشكاة املصابيح، الدين، ويل هللا، عبد أبو العمري، اخلطيب هللا عبد بن حممد ،التربيزي (28
 م(.1985 ،املكتب اإلسالمي )بريوت: ،3، طاأللباين الدين انصر حممد: حتقيق
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وحممد ،  أمحد حممد شاكرحتقيق:  لرتمذي،سنن ا ، عيسى أبو عيسى بن حممد ،الرتمذي (29
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب : مصر)  ،2ط ، وإبراهيم عطوة عوض ،فؤاد عبد الباقي

 .( م1975ـ/ه 1395احلليب 
 ابن حممد بن القاسم أيب بن هللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد تيمية،ابن  (30

 لألمساء اإلثبات حتقيق: التدمرية ،الدمشقي نبلياحل العباس احلراين أبو الدين تقي ،تيمية
، ٦ط السعوي عودة بن حممد. دحتقيق: ، والشرع القدر بني اجلمع وحقيقة والصفات
 (.م2000-هـ1421، العبيكان مكتبة)الرايض، 

، عبد الرمحن بن حممد بن قاسمحتقيق:  ،جمموع الفتاوىأمحد بن عبد احلليم،  تيمية،ابن  (31
 م(.1995هـ/141٦جممع امللك فهد، : نورة)املدينة امل ،3ط

 ،واملنسوب املضاف يف مثار القلوب، منصور أبو إمساعيل بن حممد بن امللك عبد، الثعاليب (32
 (.املعارف د.ت القاهرة: دارد.ط، )

، )دار الكتاب 1، حتقيق: إبراهيم األبيادي طالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي،  (33
 هـ(.1405العريب ، 

 - هـ1422 القلم، دمشق: دار، )1ط معجم علوم القرآن،مي، إبراهيم حممد اجلرمي، اجلر  (34
 (.م2001

 حممد علي: حتقيق القراءات العشر،  النشر يف يوسف، بن حممد بن حممد ابن اجلزري، (35
 د.م(. العلمية الكتاب دار تصوير الكربى، التجارية املطبعةد.ط، )د.م،  ،الضباع

حتبري التيسري يف القراءات  اخلري، أبو الدين مشس يوسف، بن دحمم بن حممد ابن اجلزري، (3٦
 - هـ1421الفرقان،  دار عمان:، )1ط القضاة مفلح حممد أمحد: حتقيق العشر،
 (.م2000

غاية النهاية يف طبقات اخلري،  أبو الدين يوسف، مشس بن حممد بن حممد ابن اجلزري، (37
 هـ(.1351تيمية ابن مكتبة، )د.م: 1ط ،القراء

 ومرشد املقرئني منجد اخلري، أبو الدين مشس يوسف، بن حممد بن اجلزري، حممد ناب (38
 (.م1999- هـ1420العلمية،  الكتب دار، )د.م: 1، طالطالبني
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 القراءات شواذ وجوه تبيني يف احملتسب الفتح أبو املوصلي، جين بن عثمان ابن جين، (39
 ،اإلسالمية للشئون لىاألع اجمللس-األوقاف وزارةط، )د.م: ، د.عنها واإليضاح

 (.م1999 -هـ1420

، )املكتب 3ط زاد املسري يف علم التفسري،عبد الرمحن بن علي أبو الفرج،  ابن اجلوزي، (40
 م(.1984-هـ1404اإلسالمي، 

 صفة الصفوة، الفرج، أبو الدين مجال اجلوزي، حممد بن علي بن الرمحن عبد ابن اجلوزي، (41
 (.م2000-هـ1421 احلديث، دار القاهرة:د.ط، ) علي، بن أمحد: حتقيق

 نواسخ القرآن،الفرج،  أبو الدين مجال اجلوزي، حممد بن علي بن الرمحن عبد ابن اجلوزي، (42
 أبناء شركه، )بريوت: 1طزهوي،  آل منري بن الداين الّسلفي العاملي هللا عبد أبو: حتقيق
 (.م 2001 - هـ 1422األنصارى،  شريف

الضعفاء واملرتوكون، الفرج،  أبو الدين مجال حممد، بن علي بن الرمحن عبد ،اجلوزيابن  (43
 (.هـ140٦العلمية  الكتب بريوت: دار، )1ط القاضي، هللا عبد: حتقيق

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،  ،الفارايب نصر أبو ،محاد بن إمساعيل ،اجلوهري (44
 - هـ 1407العلم للماليني،  دار ، )بريوت:4، طعطار الغفور عبد أمحدحتقيق: 
 (.م1987

 تفسري الرازي ، احلنظلي، التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد ابن أيب حامت، (45
 نزار مكتبة السعودية: العربية اململكة، )3ط الطيب، حممد أسعد: حتقبق ،العظيم القرآن

 (هـ 1419الباز،  مصطفى

 طبقات إىل الوصول مسل العثماين، القسطنطيين هللا عبد بن مصطفىحاجي خليفة،  (4٦
 2010إرسيكا،  إستانبول: مكتبة، )د.ط األرانؤوط، القادر عبد حممود: حتقيقالفحول، 

 (.م

 عبد أبو الطهماين الضيب احلكم بن نُعيم بن محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد ،احلاكم (47
 ،1، طعطا القادر عبد مصطفى: حتقيق املستدرك على الصحيحني، ،النيسابوري هللا

 م(.1990 – هـ1411 ،دار الكتب العلمية )بريوت:
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 حامت، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد  ابن حبان، (48
 زايد، إبراهيم حممود: حتقيق ،واملرتوكني والضعفاء احملدثني من اجملروحني الُبسيت، الدارمي،

 (.هـ139٦، )حلب: دار الودعي1ط

 الدارمي، حامت، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حممد ،حبانابن  (49
، ابراهيم على مرزوقحتقيق: ، األقطار فقهاء وأعالم األمصار علماء مشاهري، الُبسيت

 (.م 1991 - هـ 1411، )املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط

 حامت، أبو التميمي، َمْعبَد، بن عاذم بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد ،حبانابن  (50
 علي الدين عالء أمري ترتيب:، حبان ابن صحيح تقريب يف اإلحسان، الُبسيت الدارمي،

 - هـ 1408مؤسسة الراين،  ، )بريوت:1حتقيق: شعيب األرانووط ، ط الفارسي بلبان بن
 (.م 1988

فتح الباري شرح  ،الفضل أبو ،العسقالين أمحد بن حممد بن علي بن أمحد ،حجرابن  (51
 هـ(.1379حتقيق: حممد فؤآد عبد الباقي، د.ط، )بريوت، دار املعرفة،  صحيح البخاري،

لسان  ، الفضل أبو العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد ابن حجر، (52
 األعلمي بريوت: مؤسسة، )2ط اهلند، – النظامية املعرف دائرة: حتقيق امليزان،

 (. م1971- هـ1390 للمطبوعات،

اإلصابة يف ، الفضل أبو ،العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد ،حجرابن  (53
، )بريوت، دار 1، طاملوجود عبد أمحد عادلو  معوض حممد عليحتقيق:  متييز الصحابة،
 (.هـ 1415الكتب العلمية، 

 دررال، الفضل أبو ،العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد ،حجرابن  (54
 جملس، )صيدرأابد، 2، طضان املعيد عبد حممدحتقيق: ، الثامنة املائة أعيان يف الكامنة

 (.م1972 /هـ1392، العثمانية املعارف دائرة
 تقريب الفضل، أبو العسقالين، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد حجر،ابن  (55

 م(.198٦ - هـ140٦الرشيد،  ، )سوراي: دار1عوامة ط حممد: حتقيق ،التهذيب

هتذيب  الفضل، أبو العسقالين، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد ابن حجر، (5٦
 (.هـ132٦ النظامية، املعارف دائرة مطبعة 4، ) اهلند، 1ط التهذيب،
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 الغمر إنباء، العسقالين الفضل أبو، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد حجر،ابن  (57
 - اإلسالمية للشئون األعلى اجمللسد.ط، )مصر، ، حبشي حسن دحتقيق: ، العمر أببناء
 (.م19٦9 هـ،1389، اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة

: حتقيق احلجة للقر اء السبعة،، علي أبو األصل، الفارسيّ  الغفار عبد بن أمحد بن احلسن (58
 1413، للرتاث املأمون دار بريوت:/  دمشق، )2ط جوجيايب، بشري - قهوجي الدين بدر

 (.م1993 - هـ

حتقق:  ،مسند أمحد بن حنبل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا، حنبل،ابن  (59
، 1شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرين إبشراف د. عبدهللا بن عبداحملسن  الرتكي، ط

 م(.2001هـ ـ 1421)بريوت: مؤسسة الرسالة، 

تفسري  األندلسي، الدين أثري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد، حيانأبو  (٦0
 هـ(.1420د.ط، )بريوت: دار الفكر،  ،مجيل حممد صدقي :حتقيق احمليط، البحر

  اتريخ القرآن الكرمي، ، الشافعي املكي الكردي القادر عبد بن طاهر حممداخلطاط،  (٦1
 (.م 194٦ و هـ 13٦5 ،مطبعة الفتح )جدة: ،1ط

 بكر، أبو البغدادي اخلطيب يمهد بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحداخلطيب البغدادي،  (٦2
 اإلسالمي، الغرب بريوت: دار، )1ط معروف، عواد بشار الدكتور: حتقيق، اتريخ بغداد

 (.م2002 - هـ1422

 الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفياتبكر،  أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد ابن خلكان، (٦3
 .(م1997-1900صادر،  دار :بريوتد.ط، ) ،عباس إحسان: حنقيق

 سعد دار: دمشق، )1ط األمثال، رفاعة، بن مسعود بن هللا عبد بن زيداهلامشي،  اخلري (٦4
 (. هـ 1423الدين، 

 الدارمي، حممد أبو ،الصمد عبد بن هَبرام بن الفضل بن الرمحن عبد بن هللا عبد الدارمي، (٦5
 أسد سليم حسني: حتقيق سنن الدارمي، أو مسند الدارمي، ،السمرقندي التميمي

 (.م 2000 - هـ 1412 ،دار املغين للنشر والتوزيع )الرايض: ،1، طاينالدار 
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 ،األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان ،داودأبو  (٦٦
ْستاين جِّ  ،1، طبللي قره كامِّل  حَممَّدو  األرنؤوط شَعيب: قيقحن ،داود أيب سنن ،السِّّ

 (.م 2009 - هـ 1430 ،العاملية الرسالة دار)بريوت: 
 كتاب ، بكر أبو السجستاين األزدي األشعث بن سليمان بن هللا عبد ،داودابن أيب  (٦7

 (م2002 - هـ1423 احلديثة، الفاروق لقاهرة:ا)، 1ط عبده بن حممد: حتقيق ،املصاحف

د.ط، ، املفسرين طبقات، املالكي الدين مشس أمحد، بن علي بن حممد ،الداوودي (٦8
 ت(.)بريوت، دار الكتب العلمية، د.

 اإلرشاد دار محص:، )4ط إعراب القرآن وبيانه، مصطفى، أمحد بن الدين حمييدرويش،  (٦9
 (.هـ 1415 اجلامعية للشئون

 منري رمزي: حتقيقاللغة،  مجهرةبكر،  أبو األزدي دريد بن احلسن بن حممد دريد،ابن  (70
  م(.1987 للماليني، العلم ، )بريوت: دار1بعلبكي، ط

إحتاف ، البناء الدين شهاب الدمياطّي، الغين عبد بن أمحد بن دحمم بن أمحد،  الدمياطيّ  (71
 الكتب دار ، )بريوت:3طمهرة،  أنس: حتقيق فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر،

 (.م200٦ - هـ1427  العلمية،

سري أعالم ، الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس، الذهيب (72
، )د.م، 3، ط األرانؤوط شعيب الشيخ إبشراف احملققني من جمموعةقيق: حت  النبالء،

 (.م 1985/  هـ 1405مؤسسة الرسالة، 

العرب يف خرب من  هللا، عبد أبو الدين مشس قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممدالذهيب،  (73
 الكتب بريوت: دارد.ط، ) زغلول، بسيوين بن السعيد حممد هاجر أبو: حتقيق غرب،

 (.علميةال

 ، امل ْغيني يف الضعفاء هللا، عبد أبو الدين مشس قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد، الذهيب (74
 ،د.ط، )د.م: د.د د.ت(.عرت الدين نور الدكتور: حتقيق

 يف ميزان االعتدال هللا، عبد أبو الدين مشس قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممدالذهيب،  (75
 - هـ1382املعرفة،  دار)بريوت:  ،1طالبجاوي،  مدحم علي: حتقيق ،الرجال نقد

 (.م19٦3
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 اتريخ اإلسالم،، الدين هللا مشس عبد أبو ،قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد، الذهيب (7٦
 - هـ 1413، )بريوت، دار الكتاب العريب، 2، طالتدمري السالم عبد عمرحتقيق: 
 (.م 1993

، 1ط ، تذكرة احلفاظ،هللا عبد أبو الدين مشس از،قَاميْ  بن عثمان بن أمحد بن حممدالذهيب،  (77
 (.م1998 -هـ1419 العلمية، الكتب بريوت: دار)

 الكبار القراء معرفة هللا، عبد أبو الدين مشس قَامْياز، بن عثمان بن أمحد بن حممدالذهيب،  (78
 .(م1997 -هـ 1417 العلمية، الكتب د.م: دار)، 1ط ،واألعصار الطبقات على

 خمتار الصحاح،د بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي، زين الدين أبو عبد هللا، الرازي،  حمم (79
الدار النموذجية،  -صيدا: املكتبة العصرية  -، )بريوت 5حتقيق: يوسف الشيخ حممد، ط

 م(.1999 -هـ 1420
، 3ط مفاتيح الغيب، الدين التيمي، فخر احلسني بن احلسن بن عمر بن حممدالرازي،  (80

 (.هـ 1420 العريب الرتاث إحياء دار)بريوت:  

حتقيق: املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاىن، احلسني بن حممد، أبو القاسم،  (81
 هـ(. 1412بريوت: دار القلم، الدار الشامية،  -، ) دمشق 1صفوان عدانن الداودي، ط

ومادته العلمي حقيقته ومصادره  البحثالربيعية، عبد العزيز بن عبد الرمحن بن علي،  (82
، )الرايض: مكتبة ملك فهد الوطنية، 3ط  ومناهجه وكتابته وطباعته ومناقشته،

 ( [.2004-هـ1424

 الدمشقي، مث البغدادي، الَسالمي، احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد ،رجبابن  (83
، الكلم جوامع من حديثا مخسني شرح يف واحلكم العلوم جامع، احلنبلي الدين زين

 (.م2001 - هـ1422، )بريوت، مؤسسة الراين، 7األورانووط، طحتقيق: شعيب 
 ابن الدين مشس الشيخ ابن هللا عبد أبو الدين أكمل حممود، بن حممد بن حممد ،الرومي (84

 د.ط، )د.م، دار الفكر، د.ت(. العناية شرح اهلداية، ،البابريت الدين مجال الشيخ
 العروس اتج مبرتضى، امللّقب الفيض، أبو ،احلسيين الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمدالزبيدي،  (85

 د.ت(. اهلداية، دارد.ط، )د.م:  احملققني، من جمموعة: حتقيق ،القاموس جواهر من
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: دمشق، )2ط واملنهج، والشريعة العقيدة يف املنري التفسري مصطفى، بن وهبةالزحيلي،  (8٦
 (.هـ 1418 املعاصر، الفكر دار

 عيسى مطبعة )د.م: ،3ط  العرفان يف علوم القرآن، مناهل ، العظيم عبد حممدالزرقاين،  (87
 د.ت(. وشركاه، احلليب البايب

، لقرآنالربهان يف علوم ا ،الدين بدر ،هللا عبد أبو هبادر بن هللا عبد بن حممد، الزركشي (88
 احلليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار )د.م:، 1ط ،إبراهيم الفضل أبو حممدحتقيق: 
 (.م 1957 - هـ 137٦ وت: دار املعرفة،، وبري وشركائه

، 15ط األعالم،، الدمشقي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري ،الزركلي (89
 (.م 2002دار العلم للماليني،  )دم:

حتقيق: حممد ابسل أساس البالغة، الزخمشري،  حممود بن عمرو بن أمحد، أبو القاسم،  (90
 م(.1998 -هـ 1419العلمية،  ، ) بريوت: دار الكتب1عيون السود، ط

 غوامض حقائق عن الكشاف هللا جار القاسم أبو أمحد، بن عمرو بن حممودالزخمشري،  (91
 (.هـ 1407 العريب، الكتاب دار بريوت:، )3ط ،التنزيل

 املفصل يف صنعة اإلعراب، هللا، جار القاسم، بو أمحد، بن عمرو بن حممودالزخمشري،  (92
 (.م1993اهلالل مكتبة)بريوت:  ،1ط ملحم، بو علي. د: حتقيق

د.ط،  األفغاين، سعيد: حتقيق حجة القراءات، زرعة، أبو حممد، بن الرمحن عبد ابن زجنلة، (93
 د.ت(.الرسالة،  دار)د.م: 

الدر الثمني يف  الدين، اتج طالب، أبو هللا عبد بن عثمان بن أجنب بن علي ابن الساعي، (94
 تونس: دار، )1ط حنشي سعيد حممد - بنبني شوقي أمحد: وتعليق حتقيق أمساء املصنفني،

 (.م2009 - هـ1430 االسالمي، الغرب

عروس األفراح يف شرح  الدين،  هباء حامد، أبو الكايف، عبد بن علي بن أمحدالسبكي،   (95
 .(م2003 - هـ 1423العصرية،  املكتبة ، )بريوت: 1ط تلخيص املفتاح،

 عثمان بن عفان ورحلته شرقا وغراب،أضواء على مصحف سحر السيد عبد العزيز سامل،  (9٦
 ، )اسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، د.ت(.1ط
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 مجالاحلسن،  أبو الشافعي، املصري اهلمداين الصمد عبد بن حممد بن السخاوي، علي (97
 املأمون بريوت: دار – دمشق) خرابة حمسن - العطيَّة مروان: حتقيقاإلقراء،  وكمال القراء

 .(م1997 - هـ1418 للرتاث،

 أبو الدين مشس حممد بن عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد، السخاوي (98
د.ط، )بريوت،  إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق، التاسع القرن ألهل الالمع الضوء ،اخلري

 منشورات دار مكتبة احلياة، د.ت(.
 اببن املعروف ،هللا بدع أبو ،البغدادي البصري، ابلوالء، اهلامشي منيع بن حممد ،سعدابن  (99

دار الكتب ، )بريوت، 1ط، عطا القادر عبد حممد: حتقيق الطبقات الكربى،، سعد
 (.م 1990 - هـ 1410العلمية، 

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا،  (100
 م(.2000-هـ 1420رسالة، ، )د.م: مؤسسة ال1حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط

 :قيقحت منصور بن سعيد سنن اجلوزجاين، عثمان اخلراساين أبو شعبة بن منصور بن سعيد (101
-هـ1418 ،الصميعي دار :الرايض، )1ط مُحَيِّـّد آل العزيز عبد بن هللا عبد بن سعد

 (. م1997

: حتقيق ،األنساب سعد، أبو املروزي التميمي منصور بن حممد بن الكرمي عبدالسمعاين،  (102
 املعارف دائرة جملس آابد: حيدر، )1ط وغريه، اليماين املعلمي حيىي بن الرمحن عبد

 (.م19٦2 - هـ1382 العثمانية،

: حنقيق احملكم واحمليط األعظم، احلسن، أبو املرسي سيده بن إمساعيل بن علي ابن سيدة، (103
 (.م 2000 - هـ 1421 العلمية الكتب دار ، )بريوت:1ط هنداوي، احلميد عبد

، )دار إحياء 1حتقيق: خليل إبراهيم جفال، ط املخصص،علي بن إمساعيل،  سيده،ابن  (104
 م(.199٦ -هـ 1417الرتاث العريب، 

د.م: )، طد. اإلتقان يف علوم القرآن،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  ،السيوطي (105
 (.م 1974 - هـ1394، للكتاب العامة املصرية اهليئة

الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،  بغية الدين جالل بكر، أيب بن محنالر  عبد ،السيوطي (10٦
 د.ط، )لبنان، املكتبة العصرية، د.ت(. إبراهيم الفضل أبو حممد حتقيق:
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، حتقيق: التفسري ابملأثور الدر املنثور الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد ،السيوطي (107
 م(.2003-هـ1424ة: مركز هجر، ، )القاهر 1عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ط

حسن احملاضرة يف اتريخ مصر  الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن عبدالسيوطي،  (108
 - العربية الكتب إحياء دار مصر:، )1ط إبراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيقوالقاهرة، 

 .(م19٦7-هـ1387، وشركاه احلليب البايب عيسى

 ، 1طالقرآن،  إعجاز يف األقران معرتك دين،ال جالل بكر، أيب بن الرمحن عبدالسيوطي،  (109
 .(م1988 - هـ1408 العلمية، الكتب بريوت: دار)

 اتريخ املدينة،يف  زيد، أبو البصري، النمريي ريطة بن عبيدة بن زيد بن عمر ،شبةابن  (110
 (هـ 1399جدة: د.د، د.ط، )شلتوت،  حممد فهيم: حتقيق

، اليوم أخبار مطابع، د.ط، )د.م:  اطراخلو  ،الشعراوي متويل، تفسري حممدالشعراوي،  (111
 (.م1997

 إيضاح يف البيان أضواء ،اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممد، الشنقيطي (112
 (.م1995 - هـ1415 ،الفكر دار، ) بريوت، 1ط،  ابلقرآن القرآن

 ضطراباال إيهام دفع ،اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممد، الشنقيطي (113
 (.م 199٦ - هـ 1417 األوىل، ) القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1ط، الكتاب آايت عن

 )القاهرة: ،3ط  ،الكرمي القرآن لدراسة املدخل ،سويلم بن حممد بن حممد، ُشهبةأبو  (114
 (.م 2003 - هـ 1423 مكتبة السّنة،

 القرن بعد من حاسنمب الطالع البدر، اليمين هللا عبد بن حممد بن علي بن حممد ،الشوكاين (115
 د.ط، )بريوت، دار املعرفة، د.ت(.، السابع

جممع األهنر يف شرح  ،أفندي بداماد يعرف ،سليمان بن حممد بن الرمحن عبد ،زاده شيخي (11٦
 .)دار اإلحياء الرتاث العريب، د.ت(ط، د. ،ملتقى األحبر

 أمحد: يقحتق الوايف ابلوفيات، هللا، عبد بن أيبك بن خليل الدين صالحالصفدي،  (117
 .(م2000 -هـ1420الرتاث، إحياء بريوت: دارد.ط، ) مصطفى، وتركي األرانؤوط

حتقيق: حبيب  املصنف،الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين،  (118
 هـ.(1403، ) بريوت: املكتب اإلسالمي، 2الرمحن األعظمي، ط
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 أو املختارة األحاديث هللا ، عبد وأب املقدسي الواحد عبد بن الدين، حممد ضياء (119
: وحتقيقصحيحيهما،  يف ومسلم البخاري خيرجه مل مما املختارة األحاديث من املستخرج

 .(م2000-هـ1420بريوت: دار خضر، ) دهيش، بن هللا عبد بن امللك عبد

املعجم القاسم،  أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان ،الطرباينَّ  (120
 .(تيمية، د.ت ابن ، )القاهرة مكتبة2السلفي، ط اجمليد عبد بن محدي: حتقيق ،ريالكب

املعجم القاسم،  أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان ،الطرباينَّ  (121
، د.ط، احلسيين إبراهيم بن احملسن عبد،  حممد بن هللا عوض بن طارق: حتقيق ،األوسط

 .()القاهرة: دار احلرمني، د.ت

جامع البيان يف الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أيب جعفر،  (122
-هـ 1420، ) د.م: مؤسسة الرسالة، ، 1حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط أتويل القرآن،

 م(.2000
جامع البيان يف الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أيب جعفر،  (123

-هـ 1422، ) القاهرة: هجر، 1، طعبد هلل بن عبد احملسن الرتكييق: حتق أتويل القرآن،
 م(.2001

 التبشري واالستشراق أحقاد ومحالت على النيب طهطاوي، حممد عزت إمساعيل ،  (124
-هـ1397ط، )القاهرة، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمرية، .، د وبالد اإلسالم،

 م(.1977

: حتقيقالطيالسي،  داود أيب مسند أبو داود، اروداجل بن داود بن الطيالسي، سليمان (125
 .(م1999 - هـ1419 هجر، مصر: دار) ،1طالرتكي،  احملسن عبد بن حممد الدكتور

 يف التقييد ذيل الفاسي، احلسين الدين، تقي علي، بن أمحد بن حممداملكي،  الطيبأبو  (12٦
 العلمية، الكتب ردا بريوت:، )1طاحلوت،  يوسف كمال:  حتقيق واألسانيد، السنن رواة

 (.م1990-هـ1410

تار على رد احمل ،احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد عابدين،ابن  (127
 (.م1992 - هـ1412)بريوت، دار الفكر، ، 2ط ،الدر املختار
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قّدم له: ، «احلاضر العصر وحىت اإلسالم صدر من» املفسرين معجم عادل نويهض، (128
 الثقافية نويهض مؤسسة ، )بريوت:3، طخالد حسن الشَّْيخ لبنانيةال اجلمهورية ُمفيت

 (.م1988 - هـ1409،  والنشر، والرتمجة للتأليف
 الدين، سراج حفص أبو النعماين، الدمشقي احلنبلي عادل بن علي بن عمر ابن عادل، (129

 حممد علي والشيخ املوجود عبد أمحد عادل الشيخ: حتقيق اللباب يف علوم الكتاب،
 .(م1998- هـ 1419، العلمية الكتب دار، )بريوت: 1ط ض،معو 

 املعىن حترير التونسي عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممد ابن عاشور، (130
د.ط  ابلتحرير والتنوير، اجمليد املعروف، الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد

 (. هـ 1984 التونسية، الدار تونس: )

مسائل ابن  العباس، أبو اهلامشي، القرشي املطلب عبد بن عباس بن هللا دعب ابن عباس، (131
-هـ1413اجلفان واجلايب للنشر،  ، )د.م:1حتقيق: حممد أمحد الدايل، طاألزرق، 

 م(.1993

 معرفة يف االستيعاب، عمر أبو ،القرطيب النمري حممد بن هللا عبد بن يوسف ،الرب عبدابن  (132
 - هـ 1412، )بريوت، دار اجليل، 1، ط لبجاويا حممد عليحتقيق: ، األصحاب

 (.م 1992

 عمر أبو النمري، عاصم بن الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف ابن عبد الرب، (133
،  العلوي أمحد بن مصطفى: حتقيقواألسانيد،  املعاين من املوطأ يف ملا التمهيدالقرطيب، 

اإلسالمية،  والشؤون ألوقافا عموم وزارة املغرب:)البكري د.ط الكبري عبد حممد
 .(هـ1387

، )القاهرة: مكتبة األزهرية للرتاث، 1، طاتريخ القراء العشرةعبد الفتاح القاضي،  (134
 م(.2002 -هـ 1423

 العطية، مروان: حتقيق، فضائل القرآن اهلروي، هللا عبد بن سالّم بن القاسم، عبيدأبو  (135
- هـ 1415كثري،   ابن دار : بريوت – دمشق، )1ط الدين تقي ووفاء خرابة، وحمسن
 .(م 1995
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 عبد أمحد عادل: حتقيق الكامل يف ضعفاء الرجال، اجلرجاين، عدي بن أمحد ابن عدي، (13٦
 (.م1997هـ1418العلمية،  الكتب بريوت:، )1ط معوض حممد علي-املوجود

 غرامة بن عمرو: حتقيق اتريخ دمشق، القاسم، أبو هللا هبة بن احلسن بن علي ،عساكرابن  (137
 (.م 1995 - هـ 1415 الفكر، دار د.ط، )د.م: لعمروي،ا

مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  )بريوت:، 2طموجز علوم القرآن،  ،داود العطار ،العطار (138
 (.م1995 - هـ1415

احملرر  احملاريب، األندلسي عطية بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد ابن عطية، (139
 :بريوت، )1طحممد،  الشايف عبد السالم عبد: حتقيق ،العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز

 (.هـ 1422 العلمية الكتب دار

 الضعفاءقلعجي،  أمني املعطي عبد: حتقيق محاد، بن موسى بن عمرو بن حممد ،الُعَقيلي (140
 .(م1984 - هـ1404العلمية،  املكتبة بريوت: دار، )1طالكبري، 

 يف الذهب شذرات الفالح أبو احلنبلي، العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد ،الَعكري (141
، 1ط ،حتقيق: حممود األورانووط، وأخرج أحاديثه: عبد القادر األرانوط ،ذهب من أخبار

 (.م 198٦ - هـ 140٦)دمشق وبريوت، دار بن كثري، 
 لطباعة فهد امللك جممعد.ط )د.م:  مجع القرآن حفظًا وكتابًة،علي سليمان العبيد،  (142

 ، د.ت(.املنورة دينةابمل الشريف املصحف

د.ط، األبياري،  إبراهيم: حتقيق اجليم،، ابلوالء الشيباين مرّار بن إسحاق أبو عمرو (143
 (.م 1974 - هـ 1394األمريية،  :القاهرة)

 دكتور: حتقيق معجم ديوان األدب، ،إبراهيم ، أبواحلسني بن إبراهيم بن إسحاق ،الفارايب (144
 (.م2003 - هـ1424، الشعب دار القاهرة: مؤسسةد.ط، ) عمر، خمتار أمحد

 زهري: حتقيق جممل اللغة، احلسني، أبو الرازي، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد ابن فارس، (145
 (.م198 - هـ 140٦ الفكر، دار، )بريوت: 2ط سلطان ، احملسن عبد

 معجم مقاييس اللغة، احلسني، أبو الرازي، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد ابن فارس، (14٦
 (.م1979 - هـ1399 الفكر، دارد.ط )د.م:  هارون، حممد السالم عبد: قيقحت
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حتقيق: د. حسن  املسائل احللبيات،الفارسّي، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، أبو علي ،  (147
دار املنارة للطباعة  -، )دمشق وبريوت: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1هنداوي،  ط

 م. 1987 -ـ ه 1407والنشر والتوزيع،  

 أمحد: حنقيق معاين القرآن، زكراي، أبو الديلمي منظور بن هللا عبد بن زايد بن حيىيالفراء،  (148
 .، )مصر: دار املصرية، د.ت(1ط النجايت وزمالؤه، يوسف

،  )دار 1حتقيق د/عبد احلميد هنداوي، ط كتاب العني،الفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  (149
 م(.2003-هـ1424الكتب العلمية، 

، )د.م: مطبعة النجاح اجلديد 1ط  أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية،فريد األنصاري،  (150
 م.(1997 -هـ 1417دار البيضاء،  -

 لطائف يف التمييز ذوي بصائر يعقوب، بن حممد طاهر أبو الدين جمدالفريوز آابدي،  (151
 لشئونل األعلى اجمللسد.ط، )القاهرة:  النجار، علي حممد: حتقيق العزيز، الكتاب

 ، د.ت(.اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة - اإلسالمية

مكتب حتقيق حتقيق: ، القاموس احمليطحممد بن يعقوب ، جمد الدين،  ،الفريوز آابدي (152
 م(.2005هـ/1427مؤسسة الرسالة،د.م: )، 8ط، الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 الشرح غريب يف املنري املصباحالعباس،  احلموي أبو علي بن حممد بن أمحدالفيومي،  (153
 .(العلمية، د.ت بريوت: املكتبة)د.ط، الكبري، 

: حتقيق أتويل مشكل القرآن، الدينوري، حممد أبو قتيبة بن مسلم بن هللا عبد ابن قتيبة، (154
 (.العلمية د.ت الكتب دار بريوت:د.ط، )الدين،  مشس إبراهيم

 ،2عكاشة، ط ثروت: حتقيقاملعارف، الدينوري،  قتيبة بن مسلم بن هللا عبد قتيبة،ابن  (155
  م(.1992 للكتاب، العامة املصرية )القاهرة: اهليئة

د.ط،  الشعر والشعراء،، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممد،  ابن قتبية (15٦
 هـ(. 1423)القاهرة: دار احلديث،  

 ، ) اململكة العربية1، طاحلكمة يف الدعوة إىل هللاالقحطاين، سعيد بن علي بن وهب،  (157
 (.هـ1423، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارةالسعودية، 
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، حتقيق: د/عبد هللا بن عبد اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، حممد بن أمحد، أبو عبد هللا،  (158
 م(.200٦-هـ1427، )د.م: مؤسسة الرسالة، 1احملسن الرتكي، ط

: حتقيقالنحاة،  أنباه على الرواة إنباهيوسف،  بن علي احلسن أبو الدين مجال القفطي، (159
 الكتب ومؤسسة - العريب الفكر القاهرة، بريوت: دار، )1ط إبراهيم، الفضل أبو حممد

 (.م1982-هـ140٦ الثقافية،

 دار مفتاح، اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ،قيمالابن  (1٦0
 (.د.ت، دار الكتب العلمية)بريوت، د.ط، ، واإلرادة العلم والية ومنشور السعادة

البداية ، الفداء أبو الدمشقي مث البصري القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل كثري،ابن   (1٦1
 - هـ ،1408، العريب الرتاث إحياء دار)د.م  ،1، طشريي علي: قيقحت والنهاية،
 (.م1988

  القرآن العظيم،تفسريإمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، أيب الفداء الدمشقي،  كثري،ابن   (1٦2
 م(.1999 -هـ 1420)دار طيبة للنشر والتوزيع،  2حتقيق: سامي بن حممد سالمة، ط

د.ط، معجم املؤلفني،  ي،الدمشق الغين عبد بن راغب حممد بن رضا بن عمر ،كحالة (1٦3
 )بريوت، دار اإلحياء الرتاث العريب، د.ت(.

حتقيق: شعيب األرانووط بن ماجة، سنن ا، هللا القزويين عبد أبو ،يزيد بن حممد ماجه،ابن  (1٦4
 (.م 2009 - هـ 1430الرسالة العاملية،  دار ، )د.م:1وزمالؤه، ط

كتاب السبعة يف  البغدادي، بكر أبو التميمي، العباس بن موسى بن أمحد ابن جماهد، (1٦5
 (هـ1400املعارف،  دار مصر:)، 2، طضيف شوقي: حتقيق القراءات،

 مارس ـ هـ 13٦4 األول ربيع ،(243 ص) ،( ٦10 عدد) ،( مصر) الرسالة جملة (1٦٦
 .م1945

 حممدو  القادر عبد حامدو  الزايت أمحدو  مصطفى إبراهيم) ابلقاهرة العربية اللغة جممع (1٦7
 د.ت(. ،دار الدعوة )د.م: د.ط،  املعجم الوسيط، ،(النجار

 ، )د.م،1ط األيويب ايسني: تقدمي، النبوي املدح شعراء أعالم معجمحممد أمحد درنيقة،  (1٦8
 دار ومكتبة اهلالل، د.ت(.



 

131 
 

 بصالح امللقب شاكر بن هارون بن شاكر بن الرمحن عبد بن أمحد بن شاكر بن حممد (1٦9
 (.م19٧4)بريوت، دار صادر،  ،1، طعباس إحسانحتقيق:  فوات الوفيات، ،الدين

 من املكلل التاج، الطيب أبو احلسيين هللا لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق حممد (170
اإلسالمية،  والشؤون األوقاف وزارة قطر:، )1، طواألول اآلخر الطراز مآثر جواهر
 (.م2007-هـ1428

املغراوي، حممد بن عبد الرمحن، أبو سهل، موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج  (171
النبالء للكتاب،  -، ) القاهرة، املراكش: املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع 1والرتبية، ط

 د.ت(

 يف الكمال هتذيبالدين،  مجال احلجاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن فيوساملزي،  (172
 - هـ1400 الرسالة، مؤسسة :بريوت، )1ط معروف،ت عواد بشار: حتقيقالرجال  أمساء

 (.م1980

 ،حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق صحيح مسلم، ، أبو عبد هللا،بن احلجاجمسلم  ،مسلم (173
 .، د.ت(ريبدار إحياء الرتاث الع)بريوت:  د.ط،

حتقيق:  نسخة طوب قايب سراي، املصحف الشريف املنصوب إىل عثمان بن عفان  (174
 (.م2007 - هـ 1428، )استنبول، مطبعة نونه، 1د. طيار آليت قوالج، ط

 القرن يفدعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي  ،متعب بن زبن بن احملسن عبد، املطريي (175
 - هـ 1427)بريوت، دار البشائر اإلسالمية،  ،1ط، عليها والرد اهلجري عشر الرابع

  (.م 200٦

التفسري من سنن سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين، أبو عثمان،  منصور،ابن  (17٦
، )د.م: 1دراسة وحتقيق: سعد بن عبد هللا بن عبد العزيز آل محيد، طسعيد بن منصور، 

 م(.1997 -هـ 1417دار الصميعي للنشر والتوزيع، 
، ) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 3ط لسان العرب،حممد بن مكرم،  بن منظور،ا (177

 م(.1999 -هـ1419
، إعراب القرآن جعفر، أبو النحوي، املرادي يونس بن إمساعيل بن حممد بن أمحدالنحاس،  (178

 (.هـ1421 العلمية، الكتب بريوت: دار، )1ط إبراهيم خليل املنعم عبد: تعليق
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 – 1398، )بريوت: دار املعرفة 2، طالفهرستإسحاق أبو الفرج،  بند حمم ابن الندمي، (179
 م(.1978

 السنن من اجملتىب ،النسائي الرمحن عبد أبو اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد ،النسائي (180
 املطبوعات مكتب :حلب) ،2، طغدة أبو الفتاح عبد: حتقيق، الصغرى السنن أو

 م(.198٦ - هـ140٦ اإلسالمية،
: حتقيق، السنن الكربى الرمحن، عبد اخلراساين، أبو علي بن شعيب بن أمحد ،النسائي (181

 .(م 2001 - هـ 1421 الرسالة، بريوت، مؤسسة) ،1طشليب،  املنعم عبد حسن

معرفة  ،األصبهاين مهران بن موسى بن إسحاق بن أمحد بن هللا عبد بن أمحد ،نعيمأبو  (182
 هـ1419الوطن للنشر،  دار)الرايض، ، 1، طالعزازي يوسف بن عادلحتقيق: الصحابة، 

 (.م1998 -

د.ط، )بريوت:   جممع األمثال، الفضل، أبو امليداين إبراهيم بن حممد بن أمحدالنيسابوري،  (183
 دار املعرفة، د.ت(.

غرائب القرآن ورغائب  ،النيسابوري القمي حسني بن حممد بن احلسنالنيسابوري،  (184
 هـ(.141٦، العلميه الكتب دار، )بريوت: 1ط عمريات، زكراي الشيخ: حتقيق، الفرقان

 الروح حدائق تفسريالشافعي،  اهلرري العلوي األرمي هللا عبد بن األمني حممداهلرري،  (185
،  مهدي حسني بن علي حممد هاشم الدكتور: إشرافالقرآن،  علوم روايب يف والرحيان

 (.م2001 - هـ1421النجاة،  طوق دار: بريوت، )1ط

 فريد أمحد: حتقيقالغريبني يف القرآن واحلديث،  أبو عبيد، مد،حم بن أمحد،  اهلروي (18٦
 - هـ1419الباز،  مصطفى نزار مكتبة :السعودية العربية اململكة، )1ط املزيدي،
 (م1999

 الفوائد، ومنبع الزوائد جممع ، احلسن أبو سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نوراهليثمي،  (187
 (.م1994 هـ،1414 القدسي، مكتبةالقاهرة: ) د.ط، القدسي، الدين حسام: حتقيق

معجم  هللا، عبد أبو الدين شهاب احلموي الرومي هللا عبد بن ايقوتايقوت احلموي،  (188
 - هـ1414 اإلسالمي، الغرب بريوت: دار، )1ط عباس، إحسان: حتقيق األدابء،
 (م1993
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اتريخ  - وبرامج زكراي بطرص املثرية للجدل؟ "احلياة" قناة :«BBC Arabic» موقع (189
 .م 2010مايو  22الوصول: 

http://www.bbc.com/arabic/artandculture/100517/05/2010_malayuqal_christians
_bbc_tc2.shtml 

 ،أخطاء النساخ يف القرآن، رشيد محامي 279سؤال جريء  (190

 https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3331s 

 أخطاء النساخ يف القرآن، رشيد محامي، 282جريء  سؤال (191

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ 

 2010ماي  12األربعاء  424عدد  -( نقاًل عن أسبوعية األايم hespressهسربيس ) (192
- 05:23 .html20991http://www.hespress.com/interviews/ 

 masdar.net-http://www.al .جريء-سؤال، إلسالمية الدولة املصدر، (193

-http://www.al

masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8

A%D8%A9%D-8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-

%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/ 
  

http://www.bbc.co.uk/arabic/artandculture/2010/05/100517_malayuqal_christians_bbc_tc2.shtml
http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2010/05/100517_malayuqal_christians_bbc_tc2.shtml
http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2010/05/100517_malayuqal_christians_bbc_tc2.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=BMWDvLG_Dhk&t=3331s
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7mNT1DOQ
http://www.hespress.com/interviews/20991.html
http://www.al-masdar.net/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1/


 

134 
 

 فهرس األعالم
 الصفحة العلم الرقم

 33 البصري أبو عمرو بن العالء بن عمار بن عبد هللا بن احلصني بن احلارث 3

 48 األنصاري اخلزرجي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية يَبّ أُ  4

 2٦ ري اخلزرجياألنصا يَب  بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويةأُ  5

 19 أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين ، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية 6

 8 ابن حجر العسقالين بنِّ حممٍد، شهاُب الدين، أمحد بن عليّ  7

 35 أبو بكر البغدادي ،أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد 8

 77،  ٦2 ي مث الدمشقي، أبو الفداءإمساعيل بن عمر بن كثري بن ضو القرشي البصرو  9

 ٦3 القرشي البصروي مث الدمشقي، أبو الفداء اعيل بن عمر بن كثري بن ضوإمس 10

 59 أمية بن أيب الّصلت الثقفي 11

 79 أمية بن أيب عائذ العمري 12

 10٦ حامت بن عبد هللا بن سعد أبو سفانة الطائي 13

 29 بو عبد هللاأ ،احلارث بن أسد احملاسيب البصري 14

لَِّّزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي 15  79 احلارث بن حِّ

 ٦1 أبو سعيد ،احلسن بن أيب احلسن يسار البصري 2

 6 األصبهاين الراغب ،القاسم أبو حممد بن احلسني 16
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 30 العدوية بن نوفل بن عبد العزى حفصة بنت عمر بن اخلطاب 17

 34 الكويف بن إمساعيل الزايت الفرضي التيمي موالهممحزة بن حبيب بن عمارة  18

 47 خزمية بن اثبت بن الفاكه بن عمرو بن عدي بن وائل 19

 34 حممد أبوخلف بن هشام البزار  20

 48 زر بن حبيش بن حباشة بن أوس األسدي 21

 2٦ األنصاري اجلزرجي زيد بن اثبت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة 22

 35 أبو حامت ،سجستاين سهل بن حممد بن عثمانال 23

 22 أبو حممد اهلاليل الكويف ،سفيان بن عيينة بن ميمون 24

 ٦3 الضحاك بن مزاحم اهلالىل، أبو حممد، وقيل: أبو القاسم 25

 38 طيار آليت قوالج 26

 34 الكويف ، وهبدلةأيب النجود ويقال له ابن هبدلة عاصم بن 27

 31 هللا، ابن عبد قيس العنربيعامر بن عبد  28

 53 ، أم املؤمنني أم عبد هللاعائشة بنت أيب بكر الصديق عبد هللا بن عثمان 29

 52 ، جالل الدين السيوطياخلضريي عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد 30

 9 بن رجب احلنبلياعبد الرمحن بن أمحد عبد الرمحن ابن احلسن أبو الفرج،  31

 75 صر بن محد، أبو عبد هللا السعديبن انصر بن عبد هللا بن ان عبد الرمحن 32

 31 .عبد هللا بن السائب ابن صيفي بن عابد بن عمر أبو السائب القرشي 33
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 59 عبد هللا بن بري بن عبد اجلبار املقدسي األصل املصري، أبو حممد 34

 31 .أبو عبد الرمحن السلمي ،عبد هللا بن حبيب بن ربيعة 35

 34 ، ابن عامر الشاميعبد هللا بن عامر بن يزيد بن متيم، بن ربيعة اليحصيب 36

 22 .أبو العباس اهلامشي ،البحر بن عبد املطلب بن هاشم، عبد هللا بن عباس 37

 53 بن عدي، أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب 38

 27 عبد هللا بن قيس بن سليم ، أبو موسى األشعري 39

 34  موىل عمرو بن علقمة الكناين ، ابن كثري املكي،عبد هللا بن كثري الداري 40

 55 أبو عبد الرمحن ،عبد هللا بن هليعة بن عقبة بن هليعة احلضرمي 41

 2٦ عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن 42

 23 يّ عبد هللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الكاتب الدينور  43

 53 القرشي أبو عبد هللا األسدي ،عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد 44

 18 على بن أمحد، وقيل ابن إمساعيل أبو احلسن اللغوّى املعروف اببن سيده 45

 7 علي بن املبارك بو احلسن اللحياين 46

 34 الكسائي احلسن وبين أسد، أبعلي بن محزة النحوي موىل  47

 9 علي بن حممد بن على احلسيين، أبو احلسن، الشريف اجلرجاين 48

 2٦ عومير بن مالك بن قيس بن أمية األنصاري اخلزرجي، أبو الدرداء 49

 24 فالفيوس أغسطس، هرقل، 50



 

137 
 

 35 عبيدأبو  ،القاسم بن سالم بن عبد هللا 51

 ٦1 السدوسي عمرو بن ربيعة بن عمرو  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن 52

 90 بن سعد بن يربوع النصري، مالك بن عوف 53

 ٦0 جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي األسود 54

 52 املالكي حممد الطاهر بن عاشور 55

 19 اْبن قيم اجلوزية ،ن سعيد بن حريز الز رعيوب بحمّمد بن أيب بكر بن أي 56

 58 ندلسي، أبو عبد هللا القرطيباأل أيب بكر بن فرح األنصاري حممد بن أمحد بن 57

 9٦ حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري 58

 23 حممد بن املستنري بن أمحد، أبو علي، الشهري بقطرب 59

 ٦9 حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي، أبو جعفر 60

 7 الزرقاين العظيم عبد بن حممد 61

 89 أبو حيان ن علي بن يوسف ابن َحيَّان األندلسي اجلياينحممد بن يوسف ب 62

 37 حممد علي ابشا ابن إبراهيم آغا بن علي، حممد علي الكبري 63

 ٦8 حممد متويل الشعراوي 64

 55 حممود بن عبد هللا احلسيين اآللوسي، شهاب الدين، أبو الثناء 65

 89 شريّ حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخم 66

 37 حممود خان بن السلطان عبد احلميد خان 67
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 ٦3 معمر بن املثىن اللغوي البصري أبو عبيدة موىل بين تيم 68

 31 املغرية بن أيب شهاب عبد هللا بن عمرو بن املغرية بن ربيعة أبو هاشم 69

 21 د بن معتب بن مالك بن كعباملغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعو  70

 22 اتل بن سليمان بن بشري األزدي ابلوالء، البلخي، أبو احلسنمق 71

 ٦0 األعشى ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصري 72

 97 ميمون بن مهران اجلزري 73

 22 انفع بن األزرق بن قيس احلنفي، البكري الوائلي، احلروري، أبو راشد 74

 33 بن أيب نعيم موىل جعونة بن شعوب الليثيانفع بن عبد الرمحن  75

 103 الوليد بن املغرية بن عبد هللا بن عمرو ابن خمزوم، أبو عبد مشس 76

ْيلمّي الفراء 1  ٦1 أبو زكرايء ،حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منصور الدَّ

 35 البصري حيىي بن يعمر أبو سليمان العدواين 77

 51 أبو عبد هللا اهلامشي موالهم يزيد بن أيب زايد الكويف، 78

 33 .موىل أيب احلارث املخزومي ،أبو جعفر املدين ،يزيد بن القعقاع القارئ 79

 34 أبو حممد ،يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا احلضرمي موالهم 80

 23 يوحنا الدمشقي 81
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 فهرس األشعار
 الصفحة القائل البيت

ي لَْيسَ  َذارٍ  مِّنْ  اـُمَوالِّيً  يـُْنجِّ  82 ابن حلزة ءُ الَ ـَرجْ  رةٌ ـَوحَ  ْودٍ ــطَ  رَاسُ     حِّ

 ٦1،  59 ىاألعش وأَيْفِّقُ  وطـالُقطُ  يـيـُْعطِّ  بِّغِّْبطَتِّهه     َلقِّيتُ  يومَ  انُ ـالن عم امللِّكُ  وال

لُُبْخلِّ  الطَّائِّيَ  َوَصفَ  َذاإِّ   10٦ ءأيب العال لُ ــابقِّ  اَهةِّ ـابلَفهَ  اـقسً  وَعريَّ     َمادِّرُ  ابِّ

 82 أمّية العمري يَتكلَّل رُهُ ـَصخْ  ْودٍ ـطَ  د مُ ـهتََ      أنَّهُ ـكَ   بِّزَْأرٍ  اـتـَْلماع وأْعَقبَ 

 59 ابن بري مُ ـوالَقلَ  ط  ـوالقِّ  عاً ـيـمجَ     راقِّ ـالعِّ  احةُ ـس مـهل ْومـقَ 

 91 سحيم بن وثيل دمـزه فارس ابن أين تيأسوا أمل    أيسرونين إذ ابلشعب هلم أقول

 93،  90 مالك بن عوف انئيا الَعشرية ْرضأ عن كنت  وإن    ابُنهُ  أان أينّ  وامُ ـاألق يَيأسِّ  أمل

 

 


