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 الملخص
جاء ذكرها في مقدمة  التي في حق القراءات القرآنية كاذيبأهم الشبهات واأللى عرض هذه الدراسة إ تهدف
مع ردود وتفنيد الهنغاري األستاذ إغناز غولد تسيهر، المجري / للمستشرق  (مذاهب التفسير اإلسالمي): كتاب

سلك الباحث المنهج (.والملحدينالقراءات في نظر المستشرقين )  في كتابه لها الشيخ عبد الفتاح القاضي
اعتبار القراءات القرآنية و المنزل  إنكار الوحي القرآني إشكالية هذه الدراسة حولتتمحور  .الوصفي التحليلي النقدي

وال  ،وسهو القراء والُنسّاخ بسبب طبيعة الخط العربي المحض الشخصي ضربًا من الحرية واالختيار وتنوعها
أثبتت الدراسة  .من بعدهم لىوروايتها بالتواتر إفي تلقيها  مالصحابة رضوان هللا عليه وأمانة لصدق ودقة عالقة

عدالة وأمانة الصحابة  ، مؤكدةوالصحابة والقراء القرآنيةالقراءات  كاذيب المثارة عنالشبهات واألهذه بطالن 
والسماع والمشافهة والرواية الصحيحة التلقي الوحي اإللهي المنزل و هو  القرآنية في القراءات العمدةأن والقراء، و 
حياة وجهود كل من فيه ذكر ل المبحث األولفي مقدمة وثالث مباحث وخاتمة. على الدراسةاشتملت  المتواترة.

، نيةنوع وطبيعة الشكوك والعبارات التشكيكية في حق القراءات القرآ المبحث الثاني جاء فيهو  الشخصيتين.
ة مع خاتم ،جملة وتفصيالً  واألكاذيب تلك الشبهاتلالردود فيه العالج و ف الثوالمبحث الث .(تشخيص الحالة)
  نتائج الدراسة.و 

 غولد تسيهر، عبد الفتاح القاضي، المستشرقون، الشبهات. إغناز ،القرآنية القراءاتالكلمات المفتاحية: 
Abstract 

This study aims to present the most important suspicions and lies regarding the 

Qur’anic different readings/dialects that were mentioned in the introduction of the 

book: (Doctrines of Islamic Interpretation) by the Hungarian orientalist Professor 

Ignaz Gold Tsiher, with the responses and refutations of Sheikh Abdel Fattah Al-Qadi 

in his book (The Qur'anic Readings/dialects in the Views of Orientalists and Atheists). 

The researcher utilized the Descriptive Analytical Critical Methodology. The problem 

of this study revolves around denying the revealed Qur’anic revelation and 

considering the Qur’anic readings/dialects as a form of freedom and purely personal 

choice due to the nature of Arabic calligraphy, omissions of readers and copyists, with 

no relationship to the truthfulness, accuracy, and honesty of the Companions, may 

God be pleased with them, in receiving and narrating them in succession to 

generations after them. The study proved the invalidity of these suspicions and lies 

raised about the Qur’anic readings, the companions and the reciters, confirming the 

fairness and honesty of the companions and the reciters, and that the principal in the 

Qur’anic readings is the revealed divine revelation, the oral receiving, the direct 

hearing with continuous collective narration. The study contains an introduction, three 

sections, and a conclusion. In the first section, the life and efforts of each of the two 

scholars are mentioned. The second section came to diagnose and analyze the type 

and the nature of suspicious ideas regarding the Qur’anic readings/dialects. Finally, 

the last section contains the treatment and responses to those suspicions and lies, with 

the conclusion and main findings of the study. 

Keywords: Qur'anic Readings/Dialects, Ignac Gold Tsiher, Abdel-Fattah Al-Qadi, 

Orientalists, Suspicions 
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 مقدمة
ين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله السالم على المبعوث رحمة للعالمالحمد هلل رب العالمين والصالة و 

 أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد؛و 
ا، أنفسهوقراءاته يعتبر من أشرف العلوم و ما من شك أن االهتمام بتفسير القرآن الكريم وعلومه وتجويده 

 هو القرآن الكريم.و  أنفس األشياء؛ أالرف و تتعلق بأشالعلوم لكون هذه 
بعدم لتنبئنا  ؛الدراسة والتحليلومناهج مؤلفيها في  وإن نظرة فاحصة والدقيقة لمحتوى الدراسات االستشراقية

القرآنية  الدراساتفي الدراسات اإلسالمية عمومًا، و  ةاالستشراقيوالدراسات  المستشرقين نهجمموضوعية 
القصد، والخلط العرض و والتضليل والتشويه في  عدم الدقة في النقل، لوحظ في تلك الدراسات . لقدةخاص

ظلمات بعضها فوق بعض. إضافة إلى أن طبيعة  المنهج والتحليل!!و  التصور بين الحق والباطل في
في مناهجهم العلمية  ةبعدم النزاهة العلمية واألكاديمياتسمت وخصائص الدراسات االستشراقية قديمًا وحديثًا 

وبعض المسائل  المثيرة للجدل، ، وذلك من خالل تركيزهم على بعض الموضوعات الحساسةوالبحثية
بغرض  ، وذلك(المشروع في اإلسالم )لغة واصطالحاً  أو التعددي يالخالفالعلمي  الشرعية ذات الطابع

 ربيين عامة والمسلمين خاصة. لتشكيك والتضليل وزرع بذور الفتنة والفساد في قلوب وعقول الغا
 :أهمية البحث

انكب فقد إلى يومنا هذا،  قديم الزمان وضوعات القرآنية الهامة منذالقراءات من الم لما كان موضوعو 
. إال أن هذا قديمًا وحديثاً  العربو  األجانب من المستشرقينعلى دراسة هذه الموضوعات أعداء اإلسالم 

جاء هذا االهتمام  دفاعًا عنه، وإنما الحبًا في القرآن الكريم و  القوم لم يأت ءاالهتمام البالغ من قبل هؤال
 ، لالستيالء على أراضي المسلمين وممتلكاتهم1خبيثة  وتنصيرية تبشيرية وأهداف استعمارية ألغراض

ن واشتهر من بي .2 قدره القرآن الكريم وتبخيسقدسية ك في لطعن والتشكيمن خالل ا وثرواتهم الطبيعية
 شاختجوزيف و ، Theodor Noldeke نولدكة يودورث هؤالء المستشرقين الغربيين كثيرون من أمثال

Joseph Shacht  ، بالشيرريجس و   Regis Blachere     ماسينيون لويس و Louis Massignon 
 تومونتغامري وا، Maksim Rodinson ومكسيم رودنسون  ،Ignaz Gold Tsiher وإغناس غولد تسيهر

Montgammery Wat، والحديث النبوي  الكريم قرآنتاريخ الو  . وفي الدراسات القرآنيةوغيرهم كثير
 Theodor يودر نولدكةث لىإ علم االستشراق انتهت رئاسة ) اإلسالميات بشكل عام (والشريعة اإلسالمية 

Noldeke   إغناس غولد تسيهرو Ignaz Gold Tsiher طاب أقو  ئمة االستشراقأمن ، وأصبح هؤالء
 الدكتور وأحد هؤالء األعالم كان األستاذ .بال نزاع في الدراسات القرآنية يشار إليهم بالبنان ةالغربي األعالم

بالدراسات القرآنية، يظهر ذلك  ه الكبيراهتمام تسيهر بسبب Prof.Dr.Ignaz Gold Tsiher إغناس غولد
 ؤلفات التي ألفها في هذا الشأن. جليًا في الم

  :حثسبب الب
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ه تحيي جهودلو  ،والذي سار بذكره الركبان عن َعَلٍم من األعالم تأتي هذه الدراسة لتنفض غبار النسيان
 فضيلة الشيخ هو . هذا الَعَلموالدفاع عنها يةالقراءات والقرآن في خدمة ونهضته العلمية والفكرية المباركة
الكريم  كلية القرآنمن المؤسسين ل ة المنورة ودينالقراء بالمشيخ  عبد الفتاح القاضياألستاذ الدكتور  المقرئ 

وأمثالهم من  ت المستشرقينافتراءادحض  حجته في قوةو  فلرسوخ قدمه في علم القراءات .بالمدينة المنورة
إشادة به، و ، بين أهل القرآن بجهوده وعرفانا بين األنام إحياء لذكرهف، االستعمار والتبشير والتنصيرَخَدَمة 

جاءت هذه الدراسة لكي تكون نبراسًا لحملة القرآن  ؛أهل هللا وخاصتهالذين هم  نًا بأهل القرآنوتيم له، حباً و 
 في كل زمان ومكان.

 
 أسئلة البحث:

 ؟في الدراسات القرآنيةالعلمية عبد الفتاح القاضي منزلة الشيخ ما  -1
 في شخصية األستاذ إغناس غولد تسيهر؟ والفكرية ما الحقيقة العلمية -2
 ؟ضد القراءات القرآنية تسيهرغولد  إغناس والعلمية التي أثارها العقديةالشبهات  ما -3
 ؟يهرست دغول إغناز األستاذ ومطاعن تفنيد أكاذيبفي  عبد الفتاح القاضي الشيخ نجح هل -4

 
  :منهج الباحث     

 .المقارن  النقديسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
 

 :الدراسات السابقة
عن فكر وجهود الشيخ عبد الفتاح القاضي في  نالك دراستان هامتانفه ؛ابقةأما عن الدراسات الس -أ

أستاذي وشيخي هي دراسة األولى خرى حديثة. إحداهما قديمة واألالدراسات القرآنية بشكل عام. 
بالمدينة وإمام وخطيب مسجد قباء في مقرر التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية 

جزاه هللا خيرًا كثيرًا على هذه الدراسة ف ،عبد العزيز القاري  ستاذ الدكتورالشيخ األفضيلة المنورة 
هذه  .بشكل عام في مجال الدراسات القرآنية وجهوده العلمية الشيخ عن حياة الطيبة والمباركة

ام الموافق لع هـ1403في مجلة الدراسات القرآنية بكلية القرآن الكريم عام  قديمة ومنشورة الدراسة
. هذه الدراسة القيمة من تالميذ الشيخ عبد الفتاح القاضي دقيقة من حيث بيان الميالدي 1983

القاضي ومنزلته العلمية في التأليف عن الموضوعات القرآنية، ومنزلته  جهود الشيخ عبد الفتاح
 .لمنورةفي مصر والمدينة ا لخدمة القراءات القرآنية علمية األكاديمية في تأسيس معاهد وكليات

 ودفاعه القاضي وهذه الدراسة على جاللة قدرها ليست مخصصة في بيان جهود الشيخ عبد الفتاح
يمكنني القول . إغناس غولد تسيهر وأكاذيب األستاذ القرآنية ضد مطاعن القراءات عن المستميت

الشيخ عبد إن هذه الدراسة الطيبة والمباركة تعتبر مرجعًا من المراجع األساسية عن حياة وفكر 
   الفتاح القاضي رحمه هللا.

دراسة  الحديثة عن جهود الشيخ عبد الفتاح القاضي في الدراسات القرآنية بشكل عام؛الدراسة وأما  -ب
وجهوده في الدراسات القرآنية: دراسة القاضي  الغنيالفتاح بن عبد  الشيخ العالمة عبدبعنوان: 



نالت بها درجة الماجستير حمد منصور أبو العينين، ، لألخت الفاضلة وفاء بنت متاريخية تحليلية
. هذه الدراسة كانت من م2018عام  بمالزيا جامعة المدينة العالميةكلية العلوم اإلسالمية بفي  –

يخ عبد الفتاح القاضي في الدراسات الش وفكر جهودل حصرو  من حيث ذكر وبيان القيمة الدراسات
 . الجزاء فجزاها هللا خيرالقرآنية بشكل عام، 

عن ذكر  تماماً  خاليةهي و  ،ًا إلحدى جوانبها الهامةفيها نقص أن أثناء مطالعتي لها رأيتولكنني  -ت
شارة سريعة وموجزة أشارت إليها إلقد ! جهود الشيخ عبد الفتاح القاضي في مسألة القراءات القرآنية

: الفتاح القاضيالذي ألفه الشيخخ عبد  في أقل من صفحة!! اكتفت فقط بذكر اسم الكتاب
 وأما تعليقها المفصل ،175 -174ص  ،القراءات القرآنية في نظر المستشرقين والملحدين

ومما  تتميز دراستي عن دراستها.وهنا  !!للشيخ، فال  عن كتب الدراسات القرآنية األخرى  كعادتها
الشيوخ  مقابالتو  ن دراستينعبارة ع –تشكر الباحثة عليها، ذكرها لبعض المراجع األخرى 

بشكل  –عن حياة وفكر الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا  -من تالميذ الشيخ  – ينوالمقرئ
 أو باالشتراك مع أستاذها كما أن األخت الفاضلة نشرت دراسة أخرى عام، فجزاها هللا خير الجزاء.

 وشروحهاعن منظومات الشيخ عبد الفتاح القاضي في علوم القرآن  3 هي جزء من رسالتها ربما
النظم الجامع  ، وكتاب:السر المصون في رواية قالون من طريق الشاطبية :) كتاب :بعنوان

 تناولت الدراسة هذهحيث  ،(الفرائد الحسان في عّد آي القرآنكتاب: و ، لقراءة اإلمام نافع
  هللا خير الجزاء. فجزاهما ،بالتعريف والشرحالمؤلفات 

 
 يهر:تاريخ الردود على إغناس غولد تس -ث
مذاهب ) في كتابه األستاذ إغناس غولد تسيهر وشكوك ردود العلماء والباحثين على شبهاتعن تاريخ أما 

 اآلتي: فيفيمكن تلخيصها  بشكل عام (التفسير اإلسالمي
 

 سنة الرد مؤلف اسم ال عنوان الكتاب 
 م1948 عبد الوهاب حمودة د. اللهجات والقراءات 1
 م1953 الخطاط محمد طاهر بن عبد القادر الكردي سمهغرائب ر تاريخ القرآن و  2
 م1960 عبد الفتاح شلبيد. رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين 3
 م1972 الشيخ عبد الفتاح القاضيد. القراءات في نظر المستشرقين والملحدين 4
 م1979 إبراهيم عبد الرحمن خليفةد. دراسات في مناهج المفسرين 5
 م1986 شعبان محمد إسماعيل د. ت: أحكامها ومصدرهاالقراءا 6
 م1988 حسن ضياء الدين العترد. األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها 7
الظاهرة االستشراقية وأثرها في الدراسات  8

 اإلسالمية
 م1991 ساسي سالم الحاج

                                                 
جامعة المدينة العالمية، المؤلفان هما: وفـاء بنت محمد منصور أبو العينين &   )diu.edu.myme( ،مجلة العلوم اإلسالمية الدولية  3

، تم http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/1903، 2018عبد الغني قمر جمعة جاد هللا، نشرت عام 
 01/03/2021تصفح الموقع بتاريخ 
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 م1995 4 رشاد محمد سالم القراءات القرآنية وصلتها باللهجات العربية 9
الرد على المستشرق اليهودي جولد تسيهر  10

 في مطاعنه على القراءات القرآنية
 م2002 محمد حسن حسن جبل د.

 سالميةاإلالنظرة قراءات القرآنية بين ال 11
 اليهودية و 

الشيخ عبد الفتاح القاضي مع األستاذ غولد )
 (تسيهر وجهًا لوجه

 م2021 )الكوسوفي ( خيرالدين خوجةد.

 وخاتمة. ، ثالث مباحث،تمهيدية على مقدمةالدراسة هذا، واشتملت  

                                                 
، كلية القرآن 2002، 2، طالرد على المستشرق اليهودي جولد تسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنيةجبل، محمد حسن حسن؛  4

 الكريم، األزهر، جمهورية مصر العربية.



 بالمقرئ الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا تعريف الالمبحث األول: 
 
 .وفاته اخالصه، ، انجازاته،تالميذه، مناصبه تعلمه، شيوخه، اسمه،ندرة الدراسات عنه، لمطلب األول: ا

 
 ندرة الدراسات عنه:

، فإن ذلك ومع !ونادرة شحيحةالشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا عن حياة وفكر تكاد أن تكون الدراسات 
 لحياته وسيرتهمن ترجم  وحديثه قديم الزمان في المخلصين الشيخ تالمذةألهل القرآن من  قيضوجل  هللا عز
 هوففي قديم الزمان  األول وأما التلميذ المخلص ، فكانوا خير سلف لخير خلف.المباركة العلمية وجهوده العطرة
في مجلة كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة  هل في دراسة 5حفظه هللا عبد العزيز القاري أ.د. المقرئ  الشيخفضيلة 

رحمه هللا، فجزى هللا  القاضي الشيخ عبد الفتاححياة عن  من نوعها تعتبر األولىفهي قبل أربعين عامًا تقريبًا، 
  .ير الجزاءأستاذنا وشيخنا أ.د.عبد العزيز القاري خ

المقرئ إبراهيم األخضر حفظه  الشيخ كان فضيلة عبد الفتاح القاضي لشيخأما التلميذ المخلص الثاني لو 
 -حسب علمي  –حفظه هللا  إبراهيم األخضر المقرئ  لشيخاو  .القراء بالمسجد النبوي  شيخو  مسجد قباء إمامهللا 
في الحوار ورواياته الصحيحة ضي إال أحاديثه الشفهية عن شيخه عبد الفتاح القا مكتوبة له مؤلفات مصنفة ليس

 تلميذف ،سلمان الجار هللا حفظه هللا د بنعبد هللا بن محمالمقرئ  فضيلة الشيخ د. تلميذه المقربالذي أجراه معه 
 مطولة له في دراسة العطرة سيرته العلميةذكر حياة الشيخ و الترجمة عن الذي قام بهو  الثاني التلميذ المخلص

 الشيخ د. تلميذ تلميذهو  عبد الفتاح القاضي الشيخ إبراهيم األـخضر، الشيختلميذ  – تعالى فجزى هللا. 6 قيمة جداً 
  خير الجزاء. - محمد بن سلمان الجار هللا

األول  تلميذوشيوخ وإسهامات الشيخ عبد الفتاح القاض فإنني سأعتمد على دراسة  فيما يتعلق عن حياةو 
تلميذه الثاني  ثم على شهادات ،- شفاه هللا -المقرئ أ.د.عبد العزيز القارئ  أستاذي وشيخيسة درا المقرب منه؛

 والتعقيبفي النقل  يسير  مع تصرف المراجع األخرى بعض  إضافة إلى حفظه هللا،  الشيخ إبراهيم األخضر
 فأقول وباهلل التوفيق:  واإلضافة،

وشيخي فضيلة الشيخ أ.د.  أستاذي فقد ذكرالقاضي  ة الشيخ عبد الفتاحترجمففي حديثه عن سيرة و 
 : ننقل كالمه بتصرف –ما يلي  حفظه هلل المقرئ عبد العزيز القاري 

الشيخ عبد الفتاح بن عبد  -آية الدهر و وحيد العصر  -هو فضيلة العالم العالمة واْلَحبر الفهامة "...
امس والعشرين بحيرة بجمهورية مصر العربية في الخالغني بن محمد القاضي. ولد في مدينة دمنهور بمحافظة ال

في بلدته  -رحمه هللا تعالى  -م. نشأ 1907من أكتوبر سنة  14هـ ، الموافق 1325 من شهر شعبان، سنة
 "،...ء في عصره باإلسكندرية والقاهرةالمذكورة ، فحفظ القرآن الكريم وتلقى علم القراءات والتجويد على أعالم القرا

  :يوخهمن ش
(، والشيخ حممود حممد غزال، والشيخ حممود لقرآن الكرمياحفظ عليه الشيخ علي عيادة )"...

د عليهما القرآن الكريم وأخذ منهما القراءات العشرمحمد نصر الدين ) (، والشيخ همام بن قطب بن عبد َجوَّ
                                                 

ية بالمدينة المنورة وإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وهو أستاذ مقرر التفسير التحليلي بكلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالم  5
 .1994 – 1990منورة عام أستاذ كاتب هذه السطور في كلية القرآن الكريم بالمدينة ال
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وكان من  (.ي القراءاتأخذ منهما القراءات العشر، وأولهما أعلى إسناًدا فالهادي، والشيخ حسن صبحي )
عبد هللا دراز، والشيخ يوسف الدجوي، زهر الشيخ محمود شلتوت، و د.شيوخه الشيخ محمود عبد الدائم، وشيخ األ

 حسين، وغيرهم، رحمهم هللا جميًعا..."والشيخ أحمد مكي، وشيخ األزهر الشيخ محمد الخضر 
 :وتعليمه تعلمه
وحصل على الشهادة الثانوية. ثم رحل إلى القاهرة فالتحق بالقسم  التحق بالمعهد األزهري باإلسكندرية،"...

حصل على شهادة العالمية العالي من جامعة األزهر، ثم التحق بقسم التخصص القديم، شعبة التفسير والحديث. 
وهي تعادل الدكتوراه وعلى شهادة التخصص في التفسير والحديث ) م.1932 الموافق هـ 1352من األزهر سنة 

 .."م1935هـ  الموافق 1355( سنة لًياحا
 تالمذته:  من
كان الذي  الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي، الشيخ إبراهيم األخضرالشيخ الشين،  موسى شاهيند."...

 7 محمد سالمهللا، أ.د.رحمه  الشيخ محمد الصادق قمحاوي و ، من أكثر التالميذ مالزمة للشيخ عبد الفتاح القاضي
رحمه ل حبة، الشيخ محمود خليل  الحصري ، الشيخ رزق خليعيلشعبان محمد إسماأ.د. ، رحمه هللا محيسن

 رحمه هللا، وغيرهم كثير..."سعيد أحمد بن محمد عيسى السندي  الشيخ ،عبد العزيز عبد الفتاح القاري أ.د.، هللا
 إخالصه في التربية والتعليم:

تعلـــق، ولمـــا ســـألت بعـــض أفاضـــلهم عـــن ســـر ذلـــك، لقـــد كـــان جميـــع مـــن درس عليـــه متعلقـــًا بـــه غايـــة ال"...
أخبروني بأن المسألة التي يظل غيره يشرحها لهم أيامًا، يشرحها الشيخ القاضـي رحمـه هللا فـي دقـائق معـدودة فـإذا 
بها واضحة كالشـمس فـي رابعـة النهـار، فحملـت ذلـك المعنـى فـي نفسـي علـى سـببين: أولهمـا صـدق النيـة إن شـاء 

 كبيرًا وبركة ظاهرة في أعمال اإلنسان، واآلخر: رسوخه في هذا العلم، كيف وقد أفنى عمره كله فإن لذلك أثراً  ،هللا
الشـيخ رحمـه هللا كـان لـه أسـلوب مـؤثر فـي طالبـه، و كـان و  يمًا، وبحثًا وتأليفًا وتحقيقًا.فيه قراءًة وإقراء وتعلمًا وتعل

يــزوروه فــي بيتــه، ولــو اســتطاع علــى ضــعف صــحته  يوثــق صــلته بهــم، ويتفقــد شــئونهم إذا لقــيهم، ويــوبخهم إذا لــم
لزارهم، فكان الجميع يشعرون بأبوته وحدبه عليهم، أما بعض المعلمين فتجـدهم أشـبه بالعسـاكر الجفـاة الغـال ، ال 
يـراهم الطالــب إال وقــت الحصـة، مــع أن التعلــيم مهمـة تربويــة تتطلــب توثيـق الصــلة بــين العـالم وتالميــذه، كمــا كــان 

 .8.." بها المساجد األمة في حلقات العلم التي كانت تزخر شأن سلف هذه
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 وصاحب المؤلفات الشهيرة في علم القراءات.
هـ، دراسة أ.د.عبد  1403، العدد األول، مية بالمدينة المنورة: مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالانظر  8

، وانظر أيضًا: مجلة 320- 309، ص العالمة الشيخ عبد الفتاح القاضي وأثره في الدراسات القرآنيةالعزيز عبد الفتاح قارئ بعنوان: 
، 9المملكة العربية السعودية ( العدد  –لفي "، ) مجلة دورية تصدر عن الجمعية الخيرية لتحفيظالقرآن الكريم بمحافظة الز  ضياء"

 –عالم الدنيا وشيخ المقرئين عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (، دراسة مطولة بعنوان: 2012هـ ) يونيو  1433شعبان 
القاري إلى تجويد كالم  هداية، للدكتور عبد هللا بن محمد بن سلمان الجار هللا، وانظر أيضًا: 81 – 46، ص سيرة عطرة وتاريخ مجيد

، والشيخ 663 – 658، ص 2للشيخ المقرئ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه هللا، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، ط الباري 
 المرصفي من تالميذ الشيخ عبد الفتاح عبد الغني واألستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  



 :ومناقبه صفاته
يخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا، را من مناقب الشيً عبد هللا بن محمد بن سليمان الجار هللا جانبًا كبذكر د.    

 : عبد هللا بن محمد الجار هللاائدة العلمية. قال الشيخ د.نذكر بعضًا منها للفونحن 
 أو ممن عاصروه أقرانه أو أشياخه من في غيره ُتر لم وصفات بمواهب عبد الفتاح القاضي الشيخ تفرد لقد "    
 وقوة الحاسة الحرف، وفصاحة في القراءة، فريداً  نسيجاً  كان أنه - رحمه هللا – صفاته أخص فمن .بعده جاءوا

 كما الدهشة بشكل يثير -تعالى- هللا بكالم بير المختلفةالتعا معرفة في تميزاً  تلك الصفات أعطته حيث القرآنية،
 أو فمه في يتكلم ملكاً  إن ويتكلم، وقلتَ  يشرح أو يقرأ فلو سمعته تالوته، عند والقلوب في المسامع اإلعجاب يثير

 رحمه- شيخنا القاضي كان :األخضر الشيخ قال .ذلك يعرف ممن عليك ذلك ينكر من تجد فلن لسانه يقرأ على
 قلبه في تفتحت قد القراءة واإلقراء رياض أزهار وكأن   قدرًا عظيمًا، األداء وحسن اللفظ من جمال أوتي قد -هللا
وسٍن  من اعتراها ما أجفانها طرد عن للقرآن، عرضه بجمال سامعة متلذذة الزمان أيام ابتسمت فمه، ولقد وفي

 يلقيها كان خطبه التي معظم والدي مع لقد حضرت :صالح األكبر ابنه قال..،  .بصنيعه ممتنة ثغرها فابتسم
عند  أكثر ويخشعون  يبكون  كما كانوا الخطب، تلك من الناس يبكون  وكان القاهرة؛ وفي في دمنهور المساجد في

ال  الطيب، ويحب الثياب، يلبس أحسن كان أنه: مناقبه ومنصالتهم.  في إمامًا بهم القرآن يتلو وهو له سماعهم
 أنه كان على وزواره طالبه من من لقيته كل أجمع ولقد العلماء، األزهرية وزيّ   بالجبة إال سالنا إلى يخرج

 بطالب العلم عامراً  ملتًقى وكان مفتوحًا للزوار، كان بيته وأن الفقر، ال يخشى من بذل باذالً  كريماً  مضيافاً 
 إلى حاجة فادخلوا بدون  مفتوحاً  الشقة ببا إذا وجدتم :لهم يقول وكان لجلسائه، باب شقته يفتح وكان والعلماء،
 بأن أوالده وأم أوالده رفض نصح إنه حتى سنه، تقدم معهم مع والجلوس ياهمقْ لُ  من ل  كَ يَ  يمل وال ال االستئذان،
 ومن .والعلماء العلم طالب بينه وبين الصلة وثق البذل وذلك بهذا الكرم وهو المزحوم، الجدول ذلك يقلل من
اعر  أنه :مناقبه  قال بالرأي اآلخر، يضيق وال الصواب، له متى بان للحق الرجوع من يستنكف للحق، ال ج 
 عدم نفسي في  -هللا تعالى رحمه- الشيخ مكانة يعزز ومما كانالتونسي:  المظفر منير عبدهللا أبو الشيخ
 واضحة شواهد كلها ددةمواقف متع معه لي صارت وقد -نفسي جازماً  وأعني- له منا الواحد من مخالفة انزعاجه
– تواضعه  من وكان رأيه، الناس على يحمل وال الخالفية، على المسائل يعترض ال -هللا رحمه- أنه بينة على
 وكان عالماً  الخالف، فيها احتدم المسائل التي بعض في الراجح عن أبحث له أن سألني ربما أنه - رحمه هللا

 إلزام أي- في التحريرات تكلم لما ولذلك التقليد، من ربقة المتحررين شأن وهذا والدليل المقنع، الحجة يحب كبيراً 
ُيذكر  حين يذكره يكاد ال أو من مكانته، الحطّ   إلى ببعضهم حدا القراء مما لبعض الكالم هذا ق يرُ  لم -بها الناس
 من قدر على كان -هللا يرحمه- إنه ثم بأربابه. والتقليد المقيت يفعل التعصب وهكذا القراءات، علماء أكابر
 معه لبثت لقد :القارئ  الشيخ قال المدراء، وال الرؤساء في يفكر ال فكان غيره، عند ُتْعَرف ال ةٍ فَ وأنَ  ،عجيب الورع
 التسجيل عن يعتذر كان أنه ورعه: ومن .القيادات من غيره أو الجامعة لرئيس خذني يوماً  لي يقل لم سنين ثمان

 محبته مناقبه ومن .يليق ال مما والتلفزيون  اإلذاعة في يرد مما بغيره القرآن لطيخ أن يحب ال ألنه لإلذاعة؛
 هللا صلى– رسولك مدينة في األدب حسن ارزقنا اللهم :بقوله كثيراً  يدعو وكان الطيبة، لطابة وتعظيمه الصادقة
 عليه هللا تفضل ما يعني المقام؛ هذا في أكون  أن أستحق هل ويقول: نفسه مع يبكي ما كثيراً  وكان -وسلم عليه
 وتلك الطاهر الجوار لذلك التعظيم وذلك البكاء هذا وما والمجاورة، الجوار وشرف النبوية، بالمدينة اإلقامة من به
 نفسه تطلع وعدم الدنيا هذه في زهده مناقب: ومن .هللا بإذن والقبول والمحبة الصدق دليل إال المتواضعة س  فْ النَ 



 الشيخ فكان صالح، أم الشيخ لزوجة يسلمه ثم منه، بدالً  تالميذه أحد يستلمه كان بل راتبه يستلم يكن لم إليها؛
 .9 .."يسلمه وال الراتب يستلم فال شيئًا، راتبه عن يعرف ال القاضي

! ذلك من فضل هللا يؤتي هذه المناقب الطيبة والمباركة لمن يشاء من عباده المخلصين ما شاء هللا تبارك هللا
يجب أن تتمثل فينا نحن المدرسين في الجامعات اإلسالمية وغيرها في  ؛الكريمة ن هذه األخالق القرآنية: إأقول

في بعض  موقف بعض األساتذةعن  . لقد ساءني كثيرًا خبروبناتنا الطالبات هذه األيام مع أبنائنا الطالب
 والتلميذ يجب أن تكون في داخل القاعة: إن العالقة بين األستاذ الجامعات عندما قال لطالبه في قاعة الدراس

وا ، و باهلل من ذلكأعوذ  ؛ فالعالقة تنتهي فال سالم وال كالم!!تهاء الدرسفقط! أما خارج القاعة وبعد ان الدراسية
الدبلوماسية الجافة لبعض األساتذة مع طالبهم  التربوية وال شك أن مثل هذه العالقاتأسفاه على هذا الكالم!! 

والبعد عن  ل ما لوحظ عليهم من القسوة والجفوة ،في هذا الزمان  من الطالب والمعلمين ُيرثى عليهمأنتجت جيالً 
فهل لهذه المأساة وال حول وال قوة إال باهلل!!  اآلخرين، وهللا المستعانلة عامفي م هدي اإلسالم وهدي العلماء

أسوة حسنة  والمعاملة اح القاضي في التربية والتعليمالتربوية نهاية وخالص!؟  ل تُكْن تربية وطريقة الشيخ عبد الفت
 لنا جميعًا لنقتدي به في هذا الزمان واألزمنة التي ستلي زماننا إلى قيام الساعة.

 
 مناصبه:

 ..".ُعّين مدرًسا في المعهد األزهري الثانوي بالقاهرة، عقب تخرجه مباشرة 
 ة باألزهر )معهد القراءات حالًيا(.عين شيًخا لقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربي 
 .عين مفتشًا عامًا بالمعاهد األزهرية 
 .عين شيخًا للمعهد األزهري بدسوق، ثم شيخًا للمعهد األزهري بدمنهور 
 .عين وكياًل عاًما للمعاهد األزهرية، ثم مديرًا عامًا للمعاهد إلى أن أحيل إلى التقاعد 
   البحوث اإلسالمية باألزهر منذ إنشائها سنة عمل عضًوا للجنة تصحيح المصاحف بمجمع

 م حتى وفاته.1957م، وتولى رياستها منذ سنة 1950
 .عمل خطيبًا في بعض مساجد القاهرة 
  في لجنة اختبار القراء بإذاعة جمهورية مصر العربية.ثم رئيًسا عمل عضًوا 
 شيخ عبد العزيز بن ولما تعاقدت معه الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة بناء على طلب ال

وال يعرف الفضَل ألهل الفضل إال أهُل  هـ،1394عبد هللا بن باز رحمهما هللا في عام 
 .10 .."ُعّين رئيًسا لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية إلى وفاته الفضل؛
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 :العلمية وانجازاته هاسهامات 

 معهد القراءات بالقاهرة -1
م ( ، وكان أول أمره تابعًا لكلية اللغة العربية باألزهر، والدراسـة فيـه ثمـان سـنوات، منهـا 1945معهد سنة )أنشئ هذا ال"..

، تســـمى ( وأربـــع ســـنوات بعـــدها ة القاااراءات) عاليااا( تســـمى الثانوياااة (، وثـــالث بعـــدها تعـــادل )  إجاااازة التجويااادســـنة تســـمى ) 
هللا تعــالى خــدموا القــرآن الكــريم وقــاموا فــي مجــال التعلــيم واإلقــراء أكــرم (. وقــد خــر ج أفواجــًا مــن حملــة كتــاب  تخصااص القااراءات)

مقام، كما در س في هذا المعهد إلـى جانـب الشـيخ القاضـي علمـاء مبـرزون فـي القـراءات كفضـيلة الشـيخ عـامر بـن السـيد عثمـان 
يم بـن علـي شـحاته السـمنودي بـارك هللا فـي العزيـز الزيـات، والشـيخ إبـراه أمد هللا في عمره ومتعـه بالصـحة والعافيـة، والشـيخ عبـد

 .عمر الجميع
 كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة  -2

فقــد كــان فــي إنشــائها إثــراء واســع لمجــال الدراســات القرآنيــة، إذ كانــت أول مؤسســة تعليميــة تخصــص لهــذا المجــال علــى 
فكـان مـن توفيـق هللا لمحبـي القـرآن  يخفى،  ما المستوى الدراسات الجامعية، وفي ذلك من التقدم واالرتقاء بهذه الدراسات 
أمـد هللا فـي عمـره وبـارك فيـه، وهـو رئـيس إدارات  11وأهلـه، أن قـيض هللا لهـم سـماحة الشـيخ عبـدالعزيز بـن عبـدهللا بـن بـاز

علــى  البحــوث واالفتــاء والــدعوة واالرشــاد حاليــًا، وكــان حينــذاك رئيســًا للجامعــة اإلســالمية، فحــرص ســماحته حرصــًا شــديداً 
جيدون حفظـه تأسيس هذه الكلية وإنشائها، وتوفير سائر اإلمكانات من أجلها، وبدأت بعشرين طالبًا من أهل القرآن الذين ي

دون قراءتـــه، فكـــا نوا أول فـــوج ســـعد بصـــحبة الشـــيخ القاضـــي والتلمـــذة عليـــه أربـــع ســـنين، وهـــم نخبـــة مـــن أبنـــاء العـــالم ويجـــوّ 
الشــيخ القاضــي بــدعم وتشــجيع مــن ســماحة الشــيخ ابــن بــاز حفظــه هللا وضــع  فتــولى اإلســالمي، مــنهم خمســة ســعوديون.

منــاهج هــذه الكليــة، وكــان لكاتــب هــذه الســطور شــرف المشــاركة مــع الشــيخ فــي ذلــك، ومعنــا غيرنــا. كمــا تــولى رحمــه هللا 
ة علـى أكتـافهم، اختيار نخبة من علماء هذا الفن جميعهم من مصر، فقـدموا إلـى الكليـة بطلـب مـن الجامعـة. وقامـت الكليـ

ولذلك كـان مجـال الدراسـات القرآنيـة وال يـزال بـأمس الحاجـة  بناء شابًا قويًا مباركًا، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
المؤلفــات التــي تثــري هــذه إلــى نهضــة جديــدة، تبعــث فيهــا تلــك المخطوطــات الدفينــة، وتــزود بجهــود جديــدة مــن األبحــاث و 

 .12 .المكتبة.
يـوم االثنـين فـي الخـامس عشـر  -إثر مرض أَلم  به في المدينة المنـورة يخ عبد الفتاح القاضي بالقاهرة توفي الش.".وفاته: 

فرحمـه هللا رحمـة واسـعة وجعلنـا هللا مـن  .13.."م، ودفـن فـي القـاهرة1/11/1982هــ  الموافـق 1403من شـهر محـرم سـنة 
  بنون إال من أتى هللا بقلب سليم. أمثاله وجمعنا به في جنات النعيم يوم ال ينفع مال وال

صـورة قديمـة فيمـا يلـي وقد حصلت على صورة جماعية قديمة لعدد كبير من علمـاء وقـراء األزهـر الشـريف القـدماء، و     
للشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي رحمه هللا، وصورة قديمة جدًا ألسـتاذي وشـيخي فـي كليـة القـرآن الكـريم بالمدينـة المنـورة 

                                                 
 عام 1999مايو  14العالمة واإلمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز انتقل إلى رحمته تعالى في   11
، وانظر أيضًا: أبو العينين، 35-27بتحقيق د. شعبان محمد إسماعيل، ص مقدمة الوافيوانظر أيضًا:  انظر: المراجع السابقة بشيء من التفصيل، 12

جامعة  ، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم،الشيخ العالمة عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي وجهوده في الدراسات القرآنيةوفاء بنت محمد منصور؛ 
، فهي دراسة قيمة جدًا عن جهود الشيخ عبد الفتاح القاضي في خدمة الدراسات 61 – 49، ص 2018ماليزيا،  –المدينة العالمية، كواال لمبور 

 القرآنية بشكل عام، إال موضوع القراءات فإن الباحثة لم تفرد له إال صفحة واحدة فقط، ال غير!! 
 320- 309هـ، ص  1403بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد األول، م والدراسات اإلسالمية : مجلة كلية القرآن الكريانظر 13



 
12 

رئ الشيخ محمود عبـد الخـالق جـادو رحمـه هللا، واألسـتاذ الشـيخ المقـرئ عبـد الرافـع رضـوان الشـرقاوي حفظـه هللا بكليـة المق
 .القرآن الكريم

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشيخ المقرئ عبد الرافع رضوان الشرقاوي حفظه هللا، والشيخ المقرئ محمود عبد الخالق جاد،
 هللا ارحمهم سيبويهوالشيخ األستاذ الدكتور محمود 

 في مجال التدوين والتأليف جهوده: نيالثا طلبالم

مع بالعناوين  عبد العزيز عبد الفتاح القارئ  أ.د.الشيخ المقرئ  ذكرهافقد  ليف والتحقيقالتأيتلعق بجهود الشيخ في فيما  
 كن موجودة وال متاحة في ذلك الوقت،ألن الشبكة العنكبوتية لم ت دون إرفاق صور لتلك المؤلفات، –لمؤلفاته  توصيف موجز

 عبد العزيز عبد الفتاح القارئ: أ.د.قال  ،- من عملنالمؤلفاته  موثقةفالصور ال

مبرًزا في سائر العلوم النقلية والعقلية،  آية في الذكاء، بليغ األسلوب، حاضر الذاكرة، عالًماً  -رحمه هللا تعالى  -كان " 
درة فائقة على النظم، قه واألصول، والتفسير والحديث، واللغة العربية وآدابها، له أدب رفيع، وقمن القراءات وعلوم القرآن، والف
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زلته. واضح يدل على سعة علمه وعلوّ  منـ14، ومدّرس نابه، إذا تكلم أبان عن مضمون كالمه، بلسان فصيح خطيب مفّوه 
 مؤلفات فقد بلغت..، امعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.وفي الجَدر َس سنوات طويلة في األزهر،  استفاد منه آالف الطلبة لكونه
تحرير، ويكاد جميع مؤلفات الشيخ عبد الفتاح ن تأليف وتحقيق و خمسًا وعشرين مؤلفًا، ما بيالشيخ عبد الفتاح القاضي 

وفيما يلي عرض ، األخرى مؤلفات الشرعية في علوم القرآن وعلم القراءات والدفاع عنها، كما أن له بعض ال أن تكون  القاضي
الحصول هناك مؤلفات أخرى له لم نتمكن من توثيقي ألكبر عدد مؤلفات الشيخ العالمة المطبوعة منها حديثًا وقديمًا، كما أن 

 عليها، وال يكلف هللا نفسًا إال وسعها.

 
 ( الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع) -1

( وهــي هـــ 590فيــرة الشــاطبي المتــوفى ســنة ) نبــشــرح مــوجز علــى الميــة أبــي القاســم 
 .( بيتاً  1173)  أبياتها ثالثة وسبعون ومائة وألفوعدد  ،ة بالشاطبيةالمشهور 

 
 
 

شرح متوسـط  (اإليضاح لمتن الدرة في القراءات الثالث المتممة للقراءات العشر) -2    
ئمـة الـثالث أبـي ت األ، وهي في قراءاةئن الجزري المعروفة بالدرة المضيعلى المية اب

ه أبيــــات هــــذ ، وعــــددجعفــــر المــــدني، ويعقــــوب الحضــــرمي، وخلــــف بــــن هشــــام الكــــوفي
 .بيتاً  (240)  المنظومة مائتان وأربعون 

 

هـذا  (. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة مان طريقاي الشااطبية والادرة) -3
قـراءات العشـر ال    ا ، جمـع فيهـحمـه هللا وأنفعهـا لطـالب القـراءاتمن أحسـن مؤلفاتـه ر 

ورتبهــا علــى ترتيــب القــرآن  ،المتــواترة مــن طريقــي: التيســير والتحبيــر، والشــاطبية والــدرة
لمـة كلمـة يبـدأ ، فيذكر كل ربع من القرآن على حـدة ويـذكر مـا فيـه مـن قـراءات كالكريم

  .باألصول ثم بالفرش

                                                 
ت على والحمد هلل والشكر هلل، أثناء اعداد هذه الدراسة، فقد استمعت على محاضرة علمية قيمة عن القراءات ونشأتها والرد على الملحدين قد بث   14

وهذه المحاضرة من التسجيالت النادرة جدًا، فقد ذهلت واندهشت من قدرته اللغوية وفصاحته البالغية وصوته  – 2016الشبكة العنكبوتية يوتيوب عام 
الجهوري الجميل والمؤثر للشيخ المرحوم عبد الفتاح القاضي رحمه هللا..رجاء استمع إلى هذه المحاضرة على الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/watch?v=sCdnVw3xbrA،  1/3/20121تم تصفح الموقع بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=sCdnVw3xbrA
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العشار علاى الشااطبية البر فيما زاده كتاب النشر في القاراءات  ة موليشرح منح) -4
ل األبيــاري : أمــا منحــة مــولى البــر فــأرجوزة نظمهــا الشــيخ محمــد بــن محمــد هــال(والاادرة 

 بيتًا ( مطلعها :140) مائة وأربعون المصري عدد أبياتها 

 إلهه عفوًا عميمًا كافياً        -    ا  قال محمد هاللي راجيً 
 ا تال تالمحمد واآلل م     -حمدًا لموالنا مصليًا على     
 عما بدرة وحرز سرده    - وهاك ما للكل نشر زاده     

 

 : وهو نافع بن أبي نعيم إمام القراءة بالمدينة( النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع شرح) -5
مالك يحيل إليه في القراءة ويقول: كل علم ، حتى كان النبوية زمن اإلمام مالك بن أنس

اءته فيهما من ، وتأتي قر اء في الترتيب التيسير والشاطبية. وهو أول القر يسأل عنه أهله
. نظم الشيخ رحمه هللا قراءاته في روايتي قالون وورش، وكذلك في معظم دواوين القراءات

 ( ومطلعها :بيتًا  294 مة من بحر الرجز، وعدد أبياتها )هذه المنظو 

 ثم الصالة والسالم األبدي    -بحمد منشي العالمين أبتدي               
 ومرشد الورى لنور الحق  - على رسول هللا خير الخلق            

 وقارئ القرآن باألحكام     -    وآله وصحبه األعالم                    
 
 

 
 : ( القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب) -6

: ابن محيصن محمد بن عبدالرحمن كر فيه قراءة األئمة األربعة وهمكتيب لطيف ذ
ي ن مبارك البصر ( ، ويحيى اليزيدي أبو محمد يحيى بـه123)المكي المتوفى سنة 

) مان بن مهران الكوفي المتوفى سنة، واألعمش أبو محمد سليـ(ه202) المتوفى سنة
 .ـ(ه148

 
فـي بيـان مـا خـالف لطيـف  : نظم  ( المصون في رواية قالون من الشاطبية السر  ) -8  

 .فيه قالون ورشاً 

 .ا المنظومة السابقة شرحًا موجزاً : شرح فيه ( ) شرح السر المصون -9  
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سهل التركيب يبلغ   عذب   س  سل   ( نظم   القرآن آي   في عدّ  سانُ الح   الفرائدُ  )-10
 ، مطلعه :( بيتًا من بحر الرجز 130) ئة وثالثينما

 على رسول هللا مصباح الهدى     -أحمد ربي وأصلي سرمدًا     
 في اآلي منظومًا على المعتمد      -ف علماء العدد    ل  وهاك خُ 

 اإلحسانا أرجو به القبول و      - سميته الفرائد الحسانا    
 

 
ســابقة شــرحًا : شــرح فيــه المنظومــة ال( نفااائا البيااان شاارح الفرائااد الحسااان) -11

 . ر( صفحة من الحجم الصغي56، يبلغ في طبعة الحلبي )وجيزًا واضح العبارة

 

 

: الـنظم لإلمـام الشـاطبي ( فاي علام الفواصال هار  الزُ  ناظماة   شرحُ  اليسر   بشيرُ )  -12
ألبــي  لبيااان، وقــد نظــم فيهــا واختصــر كتــاب اهــو فــي عــد اآلي ويســمى علــم الفواصــلو 

 : ( بيتًا من بحر الطويل ، مطلعها297عمرو الداني وعدد أبيات المنظومة )

 هرون هللا عينًا من الزُ بع ىَ جن  لتَ     -     هر  الزُ  حمد هللا ناظمةَ بدأت ب
       به في السر والجهر من أمري  ذتُ ولُ    - بربي من شرور قضائه  ذتُ وعُ 
 تر  وَ   قادر   دائم   بصير   سميع       -                متكلم   عالم   مريد   حي  ب   
 
 
(: وموضـوعه كمـا هـو واضـح مـن عنوانـه: المصـاحف  تاريخ المصحف الشاريف) -13

لقــرآن الكــريم فــي الكتبــات الثالثــة، ورســم المصــحف ونقطــه ، وكتابــة افــي عهــد الصــحابة
كـــي ، والموشـــكله، ومـــا يجـــب علـــى كاتـــب المصـــحف، ثـــم المصـــاحف فـــي دور الطباعـــة

. يتنــــــاول هــــــذه والمباحــــــث المتعلقــــــة بنــــــزول القــــــرآن ،والمــــــدني وترتيــــــب اآليــــــات والســــــور
شـتها وتـرجيح مـا ، مـع مناقاآلراء، مبينًا وغيرها بتفصيل واف وعبارات دقيقةالموضوعات 

مــاني واشــتماله ، خاصــة فــي المباحــث المتعلقــة بكتابــة المصــحف العثيــراه األصــوب منهــا
 .على األحرف السبعة
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 ، تنـاول فيـه المؤلـف عـددًا مـن المهمـات مـن(: كتيب لطيف من علوم القرآن) -14
وجمعـــه، ه القـــرآن، وأســـماؤه، والمكـــي والمـــدني، ونزولـــه، وكتابتـــعلـــوم القـــرآن: معنـــى 

وترتيبه، ومحكمه ومتشابهه، وأمثالـه، وقسـمه، ومـوهم االخـتالف مـن آياتـه، وأسـاليبه، 
و مـن أحسـن مـا ألـف فـي هـذا ، فهـمـوجزواضح أخاذ كل ذلك في أسلوب . وقصصه
  .، خاصة للمبتدئينالموضوع

 

 

 

تـرك لـي : لـم ي(ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كال فاي القاراءة ةتاريخ القراء العشر ) -15
 .نوان مجااًل للتعريف بهذا الكتيبهذا الع

 

 

 

: تناول في هذا الكتاب ثالثة عشر ( في قراءات القرآن الكريم أبحاث )-16
: القراءات هي كما عدها في المقدمةموضوعًا مهمًا من الموضوعات المتعلقة ب

المراد ، بيان وشرحها بإيجاز رآن على سبعة أحرفاألحاديث الواردة في إنزال الق
، ما حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف، السبعة والرأي المختار فيها باألحرف

مة السبعة وصلتها ، قراءات األئاألحاديث الواردة في هذا الموضوعيستنبط من 
ئمة العشرة جزء من األحرف السبعة، تواتر قراءات ، قراءات األباألحرف السبعة

سيم القراءة الصحيحة. حكم إنكار القراءة ، تقترةاألئمة العشرة، ضابط القراءة المتوا
راءات اختيارات للقراء ، القة القراءة إلى الصحابي أو القارئ ، سبب إضافالمتواترة

ازته حافل بعلم غزير وأبحاث . هذا الكتاب على وجوبيان ذلك، رأينا في التحريرات
ت التي كانت ، وهو متضمن خالصة آراء الشيخ رحمه هللا في تلك الموضوعاهامة

، ورأيه رحمه هللا في هذا الذي ف وتباين في األفهام واالجتهاداتمثار اختال
 .ها اختيارات ال تلزم إال مصنفيها، وهو أن( واضح في الكتابالتحريرات)نه يسمو 
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لكتاب من أحسن : هذا ا( 15 القراءات في نظر المستشرقين والملحدين) -17
في كتابه ) ( تسيهرجولد رد فيه على المستشرق ) ، رحمه هللاوأهم ما ألف الشيخ 

 ،لقراءات فوقع في أخطاء فادحةتحدث عن ا يالذ(  مذاهب التفسير اإلسالمي
أي أنه ظل  - ،عَ التطب   عُ على أنه أراد الطعن في كتاب هللا، حيث غلب الطبْ دلت 

له فإن المستشرقين من أمثا- قديمة السيئة ولم يتحسنالالجبلية على أخالقة 
وأن يظهروا بمظهر الباحثين  يخفوا خبث نياتهم وفساد طوياتهم مهما حاولوا أن

ب . وقد ناقش الشيخ شبهات هذا المستشرق بأسلو تكشفهمالمنصفين إال أن أقالمهم 
، فهو رسوخه في علم القراءات وضبطه لها، و في التأليف ه  س  فَ نَ  يتجلى فيه طولُ 

يبلغ الكتاب في . نيده آلراء المستشرق المذكورد تفيكثر من ذكر األمثلة واألدلة عن
( صفحة من  203رة ) ة الدار بالمدينة المنو ، والتي تولتها مكتبطبعته الثانية
.وهذا ما سنفصل القول فيه الحقًا في هذه الدراسة في بيان جهود الشيخ الحجم الصغير

 في الدفاع عن القراءات القرآنية.

ر يعد ، جليل القد(: كتاب كبير الحجم والمفسرين أسباب النزول عن الصحابة)  -18
في أغلب ، وسبقه إلى ذلك كثيرون ، لكن المتأخر ألف في هذا الفن امن أحسن م

من  يوردَ  ، كيف وقد التزم الشيخ رحمه هللا في كتابه هذا أالّ األحيان يكون أكثر جمعاً 
آليات وهدفها، موائمًا ثبوت مالئمًا لروح اق الاألسباب إال ما كان صحيح السند محقَ 

ض نصًا من نصوص ، وال يعار ال يصادم أصاًل من أصول العقيدة ،لسياقها وسباقها
، وال ينافي قاعدة من القواعد التي أجمع عليها علماء االسالم وتلقتها األمة الشريعة

ال لكنه تنى فيه أيضًا بالعزو والتخريج . وقد اعلرضا والقبول كما يقول في الكتاببا
 .رض لألسانيد بنقد أو تحليليتع

 

 

( بيتـًا مـن بحـر 158( منظومة في علم الفـرائض، عـدد أبياتهـا ) أرجوزة الميراث) -19
 الرجز، مطلعها: 

 مقدر اآلجال واألرزاق      -  الحمد هلل القديم الباقي          
 على النبي العربي محتداً     -ثم الصالة والسالم أبدًا           

 نظمتها للفتية األحداث    -      وهذه أرجوزة الميراث          

                                                 
هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب للشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي في الرد على المستشرقين عمومًا، وعلى المستشرق الهنغاري األستاذ   15

 ا عليه في بحثنا في بيان جهود الشيخ عبد الفتاح رحمه هللا.إغناس غولد تسيهر، والذي اعتمدن
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نــى فيــه (: كتــاب لطيــف الحجــم غزيــر الفائــدة، عُ  الصاايام فضااائله وأحكامااه)  -20

الشــيخ رحمــه هللا بمســائل الصــيام، بأســلوب فقهــي لكنــه ممتــع مهــذب للــنفس، وقــد بــين 
دلـــتهم. نشـــره ألول مـــرة مجمـــع فيـــه األحكـــام مـــع ذكـــر مـــذاهب العلمـــاء واإلشـــارة إلـــى أ

  .هـ1392باألزهر في غرة رمضان عام البحوث اإلسالمية 

 

(: والمقدمة الجزرية في التجويد أشـهر مـن أن تعـرف،  شرح المقدمة الجزرية )-21
للشـيخ سـليمان الجمـزوري،  لتحفاة األطفاال والغلماانيعرج عليها الطالب بعد حفظهـم 
 بمضمونها.فيحفظون المقدمة ويجودون القرآن 

هــذا مــا تركــه الشــيخ رحمــه هللا مــن مصــنفات، رأينــا أن أغلبهــا فــي العلــوم القرآنيــة وأنــه 
شارك فيها ناثرًا وناظمًا، ولـه أسـلوب سـلس عـذب فـي الـنظم كمـا أن أسـلوبه فـي النثـر 

هللا  ولــه رحمــهة، وكــان ينفــر مــن الحشــو والتعقيــد...، يمتــاز بالدقــة وااليجــاز والســهول
 : التي قام بتحقيقها هي الكتبأما ،  يق المخطوطات...مشاركة في تحق

 
، حققــه ( لإلمــام محمــد بــن الجــزري  تحبياار التيسااير فااي قااراءات األئمااة العشاارة) -1

ولم أقف ) ، مد الصادق قمحاوي وهو من تالمذتهوعلق عليه باالشتراك مع الشيخ مح
 لهذا الكتاب المحقق في الشبكة العنكبوتية (على نسخة مصورة 

 
 : (شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد) -2

( 298ا ) أمــا العقيلــة فهــي رائيــة الشــاطبي المشــهورة فــي رســم المصــحف وعــدد أبياتهــ
            : من بحر البسيط ومطلعها

 ارر مباركًا طيبًا يستنزل الدُ      -    الحمد هلل موصواًل كما أمرا       

  
(: مــع ذيــل الــدليل فــي علــم الضــبط، أمــا  حيااران شاارح مااورد الظماا ندلياال ال)   -3

ـــم رســـم القـــرآن فعـــدد أبياتهـــا )  ( بيتـــًا مـــن بحـــر  454منظومـــة مـــورد الظمـــ ن فـــي عل
الرجز، وناظمها هو أبو عبدهللا محمد بـن محمـد بـن إبـراهيم األمـوي الشريشـي الشـهير 

مـارغني التونسـي المتـوفى سـنة بالخراز، والشارح هو الشيخ العالمة إبراهيم بن أحمد ال
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. وأغلـب مؤلفاتـه مـن مقـررات المعاهـد 16هـ ( وقد حقق الشيخ عبد الفتـاح القاضـي الـنظم والشـرح وعلـق عليهمـا...1349) 
، وُرزق لها القبول في الخواص والعوام، جعلها هللا فـي ميـزان حسـناته، ونفعـه هللا بهـا فـي 17األزهرية والجامعات اإلسالمية 

  .18حشر.." والالقبر 
 
 
 

 
 
 
 

                            
 "الضياءأرشيف مجلة "   العمري  مشرف بن علي الشيخ لتالوة مستمعاً  رحمه هللا القاضي عبدالفتاح الشيخ

 
فقـد وفـق هللا القـائمين علـى معهـد   فـي التصـنيف والتـدريس د الفتـاح القاضـي رحمـه هللاعبـيدل علـى إخـالص الشـيخ مما و 

الشـيخ عبـد الفتـاح  كافـة أعمـال العالمـةوطباعـة  لجمع العربية السعودية ةالمملك –بجدة  19 للقرآن وعلومهطبي اإلمام الشا
األستاذ الدكتور عبد العزيز عبـد الفتـاح فضيلة الشيخ  المخلص األول حديثًا في سبع مجلدات تحت إشراف تلميذه القاضي
 .اهم هللا خير الجزاء في الدنيا واآلخرة، فجز القاري 

 
 
 
 
 
 

ح القاضي رحمه هللا، وأستاذ تلميذ الشيخ العالمة عبد الفتا  شفاه هللا عز وجل(عبد العزيز عبد الفتاح القاري ) الدكتورالمقرئ األستاذ الشيخ  فضيلة
 كاتب هذه السطور غفر هللا لنا ولوالدينا وألساتذتنا وشيوخنا المربين المخلصين

                                                 
مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية بالجامعة ، العالمة الشيخ عبد الفتاح القاضي و أثره في الدراسات القرآنية، القاري، عبد العزيز: انظر  16

 320- 309هـ ، ص  1403اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد األول، 
كلية  -القراءات  - 2القراءات انظر على سبيل المثال مقررات القراءات القرآنية في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة،   17

وانظر أيضًا  ،القراءات –ها . 1438مفردات مادة المدخل لعلم القراءات لالنتساب لعام ، (uqu.edu.sa) الدعوة وأصول الدين | جامعة أم القرى 
 موقع كلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

ومجلة كلية القرآن الكريم بالجامعة ، 672-667ي المرصفي، صلشيخنا العالمة عبد الفتاح العجم هداية القاري في تجويد كالم الباري راجع : 18      
هـ ، القسم الثاني : التراجم والشخصيات، بقلم الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح قارئ، 1403-1402، العدد األول، اإلسالمية بالمدينة المنورة

 .35-27لمحققه األستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل، ص ومقدمة الوافي، 320-297ص
19   all-https://shatiby.edu.sa/afk/  1/3/2021تم تصفح الموقع بتاريخ 

https://uqu.edu.sa/qurdwhmm/50265
https://uqu.edu.sa/qurdwhmm/50265
https://uqu.edu.sa/amlaaboun/18112
https://shatiby.edu.sa/afk-all/
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شعوره  ،مولده، اسمه، تعلمه تسيهر:األستاذ إغناز غولد : المبحث الثاني
أعماله ،موقفه من االحتالل واالستعمار الغربي للشرق ، الداخلي تجاه اإلسالم  

 
 

  اسمه: المطلب األول
 Ignác (Yitzhaq Yehuda) هو إغناز اسحاق يهودا غولد تسيهر 

Goldziher .  ولد في مدينة شكسفهروارSzékesfehérvár  ذات التراث
هنغاري مشهور،  / مستشرق مجري م. 1850حزيران  22في   اليهودي القديم

ذات  أسرته أسرة يهودية .ومن المؤسسين للفكر اإلسالمي الحديث في أوربا
تلقى تعليمه . اهتم منذ نعومة أظفاره باإلنجيل والتلمود. 20ة وقدر كبيرمكان

 ,Budapest, Berlin في بودابست وبرلين وليبزغ وليدنم  1869 الجامعي عام 
Leipzig ,Leiden   بدعم من وزير الزراعة الهنغاري بارون إيتووسBaron Eötvös.  وتشير بعض المصادر إلى أنه
عاد إلى بودابست فعين مدرسًا مساعدًا في جامعتها  ثم ،21 عشرين عاما دة الدكتوراه في سن مبكرة وهو ابنحصل على شها

في فيينا سية إلى الخارج، فاشتغل ولكنه لم يستمر في التدريس طوياًل. أرسلته وزارة المعارف المجرية في بعثة درا 1872سنة 
 قضاها في الدول العربية  مجموع األيام التيو  – إلى الشرق فأقام بالقاهرة مدة، ثم سافر إلى سوريا وفلسطينليدن. وارتحل  وفي

كان في األزهر الطالب األوربي . م1874أبريل شهر إلى  م1873سبتمبر سنة شهر من ، أي - ، ال غيرثمانية أشهر فقط
  .وصالة الجمعة األول والوحيد الذي يحضر مجالس العلماء والمشايخ

ودية من تحريف وتبديل رأى في اليه ن ذلك بسبب ما يبدو لي كاو  - ،معقدة بتحوالت فكرية ونفسية مر تشير المصادر إلى أنه
. فقد حيث كان يتمنى في قرارة نفسه أن تسمو تعاليم اليهودية إلى المستوى ذاته التي عليها التعاليم والتشريعات اإلسالمية -
 ن نسخة من اليهوديةأن اإلسالم عبارة ع يقصدبشكل دائم، وكما نقل المترجمون عنه أنه  متجدد دين حيوي  أن اإلسالمن تيق

 قناع المنطقياإلحيد القادر على هو الدين الو اإلسالم  أنلقد اقتنع  !في الجزيرة العربيةهداية الناس جاء ل المتطورة والنصرانية
 فييقول  حيث  -العقائد والتشريعات اليهوديةوتحريف بطالن  في سويداء قلبه أنه أدرك وأيقنوهذا يمكن أن نعتبره  – الفلسفي

 باللغة األلمانية ما يلي: 22يومياته مقاالت عضب

“…Ich lebte mich denn auch während dieser Wochen so sehr in den mohammedanischen Geist 

ein, dass ich zuletzt innerlich überzeugt wurde, ich sei selbst Mohammedaner und klug 

                                                 
 1920عندما دعاه عام  Max Nordauلم تكن صهيونية، وال هو نفسه لم يكن صهيونيًا، بدليل أن أحد زمالئه المقربين منه اسمه ماكس نورداو  20

 –قال له: لن أغادر أرض آبائي ) يقصد هنغاريا  Hebrew Universityمام إلى مجموعة المؤسسين للجامعة العبرية المزمع إنشاؤها الحقًا  إلى االنض
 المجر (، انظر الصحيفة اإلسرائيلية: 

https://www.haaretz.com/jewish/.premium-this-day-islamic-studies-pioneer-dies-1.5289548 
 ع السابقالمرج 21

22Tagebuch,) يوميات  (edited by Alexander Scheiber, Leiden: Brill, 1978, pg:59 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Budapest
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Budapest
http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University_of_Berlin
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leipzig
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leiden
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Baron_E%C3%B6tv%C3%B6s&action=edit
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herausfand, dass dies die einzige Religion sei, welche selbst in ihrer doktrinär-offiziellen 

Gestaltung und Formulirung philosophische Köpfe befriedigen könne. Mein Ideal war es, das 

Judenthum zu ähnlicher rationeller Stufe zu erheben. Der Islam, so lehrte mich meine Erfahrung, 

sei die einzige Religion, in welcher Aberglaube und heidnische Rudimente nicht durch den 

Rationalismus, sondern durch die orthodoxe Lehre verpönt werden. (p. 59) …” 

" في تلك األسابيع التي كنت أدرس توصلت بدراستي إلى الدخول إلى روح اإلسالم، إلى درجة أنني داخليًا كنت أعتقد أنني 
غايتي الكبرى  مبادئه.بعقائده و أصبحت مسلمًا، وتيقنت واكتشفت بأن هذا هو الدين الوحيد الذي يستطيع إقناع العقول الفلسفية 

س تلك الدرجة والمستوى من العقالنية والوضوح. تجربتي الطويلة في اإلسالم علمتني، بأنه هو كانت أن أرفع اليهودية إلى نف
 .23إنما بني على التعاليم الربانية.."،وال أفكار غير حضارية، و  الدين الوحيد الذي ليس في تعليماته خرافات

عندما  Bernard Heller  برنارد هيلر اسمه ينالمقرب تالمذته حدل وفاته أيرابات النفسية قبطهذه الشكوك واالضرأى  وقد 
 قالففي األدب العربي باللغة العربية،  خرآ كتاباً المقدس و ب االكت –في يد إغناس غولد زيهر نسخة من اإلنجيل  رأىو زاره، 
 :ما يلي لبرنارد غولد تسيهر إغناز

 "hould delve into Arabic literature whether it is right that I s“he said to Heller, ” t know,’I don“ 

(Did you  , Nasata v’natata be’emunawhen tomorrow I shall stand there where they will ask me

)?conduct yourself faithfully " 
، يوم القيامةيقصد المحاسبة  –بي عندما أقف غًدا ال أعرف ، هل من الصواب أن أتعمق في األدب العر ... " قال لهيلر: "

 .24"  ( ، هل تصرفت بأمانة؟حيث سيسألونني - وهللا أعلم
برسوله حممد اإلميان و  الواحد األحد، اإلميان ابهلل عز وجل :ة مفادهايحقيق تصرف أبمانةكال !! إنك مل ت  :قول لهأ

من هذه  ت  نسلخا لألسف؛ ولكنك ،وفهمك حلقيقيته إايه رغم دراستك اإلسالمومل تعتنق  ،صلى هللا عليه وسلم
 ، زاعما  يف الدنيا واآلخرة من الضالني اخلاسرين كنت   و للت  وأضل لت  فضل،هواك ت  إىل األرض واتبع ت  احلقيقة وأخلد

 .صنعا   أنك حتسن
شكر ، فله مواقف يستعمار الغربيني ) الربيطانيني والفرنسيني ( للبالد العربيةمواقفه السياسية من ا بعض أما عنو 

هنضة احلركة كان يؤيد إحياء و .".. أشارت بعض املصادر إىل أنه مثلها حيث من اليهود من له مواقفوقليل ، اعليه
للشرق   وكان يقاوم ويعارض االستعمار الغريب ،يف عصره الشيخ مجال الدين االفغايناليت كان يتزعمها  اإلسالمية

، حيث كانت تلك املذكرات مفعمة بعبارات رقالعريب. يظهر ذلك يف مذكراته املدونة أايم أسفاره إىل بالد الش
  :السخط جتاه اقتحام وتطفل أوراب يف الشرق قائال   كلماتو 
ت جلود العرب األبرياء والكرماء إلى الموت كما غَ بَ دت ودَ سوّ ت كل ما هو طيب في بالد الشرق، و إن أوربا فعاًل قد أفسد" 

من  اإلفريقية، حيث قتلت الماليينزائر وغيرها من البالد اإلسالمية و لفرنسي للجيقصد االحتالل واالستعمار ا – فعلت فرنسا
ناس غولد زيهر أنه أيام إقامته في القاهرة كان يعارض علنًا غوبلغ من جرأة إ ، !...- بحق هؤالء وارتكبت المجازر المسلمين

كان غولد زيهر أن المصادر  بعض رتشيو ، ...العدوى األوربية في بالد العربويتحدث في األسواق عن السيطرة والهيمنة و 

                                                 
23 Encyclopædia Britannica, 11th  Edition الموسوعة البريطانية، اإلصدار الحادر عشر المتاح على الشبكة العنكبوتية 
24 https://www.haaretz.com/jewish/.premium-this-day-islamic-studies-pioneer-dies-1.5289548  

http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Eleventh_Edition
https://www.haaretz.com/jewish/.premium-this-day-islamic-studies-pioneer-dies-1.5289548
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وليس  -، انخراطهم في المجتمع األوربي، وليس باالنفصال عنهيجب أن تأتي من خالل اندماجهم و  يعتقد أن الحرية لليهود
م، 1948عام  كما فعلوا في الوقت الراهن منذ تأسيس وزرع هذه الدولة متلكات شعب آخرم غتصابوا دولة أخرى  حتاللاب

 ، -، هيهات هيهات لما يوعدون لالستيطان األبدي في إسرائيل وهاجروا من بالدهم ربا وغير أوربا شدوا الرحالحيث يهود أو 
، مثل في هذا العصر ة(الطوائف اليهودية المتدينة والمتمسكة بتعاليم التلمود ) التورا  ه بعضوهذا ما تعتقد وقد أصاب فيما قال،

والدولة الحكومة الشدة ب والذين يعارضون  ،(حراس المدينة - ناطوري كارتا)لى حركة المنتمين إ المتدينون  السلفيون  اليهود
ضد التعاليم  والمحتلة لفلسطين هي أن هذه الدولة الصهيونية يعتقدون  أتباع هذه الحركةأن  كماالحالية. اإلسرائلية الصهيونية

وذلك  وعدم التجمع في منطقة بعينها، ،في العالم والتفرق  الشتاتوالمقدر لهم ، المغضوب عليهم، لليهود التوراتية واإلرادة اإللهية
والجرائم األخرى التي ارتكبوها عبر التاريخ وال يزالون يرتكبونها  بغير حق، األنبياء هموقتل عزو جل، مع هللا العهدنقضهم بسبب 
 لبيوت وقصف ،وحرق  ،واغتصاب ،وتدمير ،وسجن،وتشريد ،وقتل ،قمعمن  مختلفة؛ ليات، عبر آليل نهار هذايومنا  إلى

"  الداعم لهم مريمكيمن العالم الغربي والشرقي واألأى ومسمع على مر  ،طفال والعزل والنساء والشيوخلأل وإبادة، برياءاأل ومنازل
نشر و  ،ةالعدالتطبيق لمساواة و ا ونشر قيم حقوقهم،رعاية و  ،المتظاهر بحماية الضعفاء والمساكينو  المتمدن،و ، المتحضرالعالم 
 يقول عبارات فضفاضة وفارغة من المضامين الحقيقية لتلك القيم والمبادئ اإلنسانية."، بين الشعوبالسالم العيش بو الحرية 
  عن نفسه:  إغناس غولد تسيهراألستاذ 

ه أن لكتب في احدى رسائ 1889في عام ت أشعر بأنني عائد إلى منزلي..."، و عندما عدت من فلسطين إلى هنغاريا كن" 
فيما يخص جنسيتي فأنا أنتمي إلى منطقة ترانس منطقة سكنية معينة لليهود. و  ال تعني البتةاليهودية هي اصطالح ديني و 

  .25..." (، وأنتمي إلى الديانة اليهودية ) سكان ما وراء نهر الدانوب المشهور في أوربا الشرقية Danubian-Trans دانوبيان
 وفاته و مؤلفاته:

ة )الدراسات م خملفا  آاثرا  علمية كثرية نشري إىل أمهها فيما تعلق ابلدراسات اإلسالمي1921ودابست نوفمرب تويف يف ب
  ، نذكر منها:القرآنية والنبوية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_Goldziher:   للمزيد انظر المراجع السابقة بشيء من التفصيل، وانظر أيضاً    25
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 ZurLiteraturgeschichte der Shi'a (1874 ,) تاريخ أدب الشيعة 
 Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern 
 )إسهامات العلماء في تاريخ اللغة العربية (, Vienna, 1871-1873 
 Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwickelung تاريخ الخرافات العبرية و

 Leipzig, 1876; Eng. trans., R Martineau, London, 1877 ,) تطورها (
 Muhammedanische Studien  (دراسات إسالمية ) , Halle, 1889-1890, 2 vols 
 Abhandlungen zur arabischen Philologie  أوراق في فقه اللغة العربية)  ) Leiden, 1896-1899, 2 

vols. 
 Buch v. Wesen d. Seele,  ( كتاب روح الطبيعة) , ed. 1907 

 
 (القرآن والسنة) سالمفكر إغناس غولد تسيهر عن اإلمرتكزات لي أن عصارة وتبين  ،إغناس غولد تسيهر هذه هي أهم مؤلفات

 وهللا أعلم. ،تكمن في هذه المؤلفات التي أشرنا إليها آنفاً 
ه جم (، الذي صب في مذاهب التفسير اإلسالمي)  -صفحة  72- سيكون لقاؤنا مفصاًل مع مقدمة كتابه تاليوفي المبحث ال
جملة  طويته في حق القرآن الكريم والقراءات القرآنية، والذي أبطلها وفندها وبين زيفها وضاللهاظهر خبث أو  ،غضبه وحقده

عبد الفتاح القاضي رحمه  العالمة فضيلة الشيخو أال وه شيخ شيوخنا، فارس وبطل القراءات القرآنية في هذا الزمان، وتفصيالً 
   هللا رحمة واسعة، فإلى التفاصيل.
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 التي أثارها غولد تسيهر  القراءات والقراء في حق والعبارات التشكيكيةطبيعة الشبهات ي: لب الثانالمط     
 

  الشبهات المثارةونوعية أواًل: طبيعة 
من  الجزء األول في ،(مذاهب التفسير اإلسالمي)التي أوردها إغناس غولد تسيهر في كتابه:  فيما يتعلق بالشبهات

جملة  فبعد اطالعي عليها ، 72، ص التفسير بالمأثورإلى الجزء الثاني:  – 3 ص، المرحلة األولى للتفسير: كتابه
لطالب الدراسات العليا )مرحلة  لجزء من تلك الشبهاتتدريسي  ، وبعدتأمل دقيقبعد و  ،طويالً دراستي لها و  وتفصياًل،
في حق  واالنتقادات بهاتهذه الش أنواع ( رأيت تصنيفمقاربات غربية في دراسة القرآنفي مقرر ) 26 الماجستير(

 كاآلتي: القراءات القرآنية
 (ة التورا العهد القديم ) وتشبيهها بنصوص المتعددة في مصداقية الوحي القرآني المنزل بالقراءات شبهات -1

  .27 والدراسات اليهودية واالعتماد على المصادر
 .28 ونسخه هوجمع القرآن الكريم نزولفي  الفترة التاريخيةفي مصداقية مطاعن  -2
، وال وعدم تبديلهم للقرآنله  لقرآن الكريم ونقلهم المتواترهم لفي صدق وأمانة الصحابة في حفظمطاعن  -3

 رضي هللا عنهم أجمعين.29 وزيد بن ثابت سيما أبي بن كعب وعبد هللا بن مسعود
مثل  األخرى  ةأهل السنة والجماعة والفرق الدينيبين  30وإثارة الخالفات العقدية عقديةالمسائل الشبهات في  -4

 .31 شيعةالمعتزلة وال
 .  32 من خالل إيراد اختالفات البصريين والكوفيين شبهات في المسائل اللغوية والنحوية -5
 .33 تبرير المسح على الرجلينمثل تجويز نكاح المتعة و ، شبهات في المسائل الفقهية -6
  .34 تواترولل المنكرة والمخالفة للرسم العثمانياالعتماد على القراءات  -7
 .35 المخالفة للتواتر الشاذة االعتماد على قراءة اآلحاد -8
 اإلمام الطبري تفسير ، وال سيما عض التابعينلبعض علماء اإلسالم وب نصوص نادرةاالعتماد على  -9

 .36القاضي شريح والضحاك وسعيد بن المسيبوتفسير الزمخشري، وبعض التابعين ك

                                                 
 2017فصل خريف عام  –أستاذ زائر  –بقطر  كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفةفي  26
، حتى ادعى وشبه حديث األحرف السبعة مثل التوراة التي نزلت بلغات كثيرة كما 53، 36، 32، 12، ص يمذاهب التفسير اإلسالمراجع كتابه:  27

 53جاء ذلك في التلمود..!! ص 
 47، 46المرجع السابق،  28
 45"، ص  بشديد االعتزاز بحرية التفكير،  وصفه  بـ: " 19، 18المرجع السابق، ص   29
 23، 22المرجع السابق، ص  30
 44، 14ع السابق، ص المرج  31
 47، 46، 43، 42، 41المرجع السابق، 32
 23، 14المرجع السابق، ص  33
 58، 23، 22المرجع السابق، ص  34
 29، 28، 27المرجع السابق، ص  35
 39، 38، 37المرجع السابق، ص  36



 
25 

كتبوها في  رضي هللا عنهم كانوا قد ض الصحابةلبع للقرآن الكريم مشيةتفاسير هااالعتماد على  -10
 قراءات قرآنية راد من اآلية، واعتبار غولد زيهر لهاتوضيح المالخاصة بهم من باب  الشخصية مصاحفهم

 .37 رضي هللا عنهم أجمعين بالتشهي من قبل الصحابة
كثر من نص القرآن أ ؛والتناقض ووصفه لها باالضطراب الرسول صلى هللا عليه وسلم أحاديث الطعن في -11

حزنه على خسارة الروم النصارى أمام ، مثل صلى هللا عليه وسلم بعض مواقفهالتركيز على و  !! 38مالكري
علي بن أبي طالب منسوبة لقراءة هذه الو   – خالل استشهاده بقراءة اآلحاد الفرس المجوس، وذلك من

) وهم من بعد َغَلبهم (،40 َبت  الروُم ) َغلَ :قوله تعالى في - 39 رضي هللا عنهما وأبي سعيد الخدري 
إغناس غولد زيهر في هذ الجزئية أنه أورد  فمقصد. 41 عكس القراءة المتواترة الصحيحة على َلبون (سُيغ  

يثبت دعواه لَغَلَبت  الروُم ( ) فتش عن قراءة اآلحاد(، ثم راح و  ُغل َبت الرومالقراءة الصحيحة المتواترة )
 .42 !!ءتان وتأويالن لجملة واحدة من كالم هللا متعارضان إلى أبعد مدى.."قرا"..قائاًل:  

وتبرير آرائهم ومواقفهم أهل السنة والجماعة  ةخارجال الضالة لدفاع عن الفرق الدينيةميتة في امستمحاولة  -12
يه اختالف تشبو  مقارنته من خالل وذلك !! كٌل يجد ضالته في هذا الكتاب...من باب: الفكرية والدينية

تأكيدًا و  (،التوراة واالنجيل) كتبهم المحرفةنصوص اليهود والنصارى مع  بفرق  باختالف القرآنية القراءات
 Peter  بيتر فرنفلس التابع للكنيسة الحديثة للعالم الالهوتير كتابه هذا بتلك المقولة صدّ لهذا الهدف 
Werenfels43من القراءات  أفضل وأعلى وجعلها المترجمة ى ثناء نصوص التوراة ، بل وصل األمر به إل

  44 !! اللغةو  األسلوب من حيث القرآنية
ذلك في تدليسه وعبثه بكالم اإلمام  ، يظهركالم العلماء من أهل السنةب والمبتور المجزأ االستشهاد -13

 .45السيوطي رحمه هللا ..
،  46 للجاحظالحيوان بالقراءات مثل كتاب:  لها ال عالقةوالتي  والثانوية االعتماد على المصادر الغريبة -14

، في بعض المراجع التاريخية والجغرافية العلمية البحث والتنقيب عن الروايات والقصص الغريبة والمنكرةو 
وغيرها عن  تذكرة الحفاظ للذهبيللسيوطي، و واالتقانموي، لياقوت الح نمعجم البلدامثل كتاب: 

                                                 
 25، 24، 23، 22، 21المرجع السابق، ص  37
 45، 44المرجع السابق،  38
 119، ص قراءات في نظر المستشرقين والملحدينالالقاضي، عبد الفتاح؛  39
ليس من جملة بعد تفنيد كالم غولد زيهر وتحليل وتوجيه القراءتين وذكر سبب نزول اآلية واألحداث التاريخية قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: "..أنها  40

ءة، وليست من القراءات الشاذة المنسوبة إلى القراء األربعة الذين فوق العشرة، وأن قراءات األئمة العشرة المقبولة قراءاتهم، المتلقاة بالقبول عند علماء القرا
يرة بالرفض هذه القراءة ال تتالقى مع سبب نزول اآلية الكريمة،  والا مع الوقائع التاريخية الصحيحة، وال مع األحاديث واآلثار...، فهي قراءة جد

 122.."،  القراءات في نظر المستشرقين..، ص واإلنكار، حقيقة باطراحها، وغض النظر عنها.
 44،  31، 30المرجع السابق، ص،   41
 31،  1المرجع السابق،  42
 مذاهب التفسير اإلسالمي من  72 – 5وهذا مالحظ بوضوح في القيم األول من الكتاب: مرحلة التفسير.. من  43
 32المرجع السابق،  44
 غولد  زيهر! وردهفكرة تمامًا، ال كما أينفي اللدعم رأيه معرضًا عن الشق الثاني لكالم اإلمام السيوطي والذي  استشهد جزئياً  ،62المرجع السابق،   45
 51المرجع السابق ) في الحاشية (  46
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قصة أحد المزاحين والمستهزئين  واستخفاف بالقرآن الكريم. يظهر ذلك في استهزاءالتي فيها و  ،الحاالت
 قرأوا : -بلدة كردية عراقية تابعة لمحافظة السليمانية   – شهرزور بلدة الذين سكنوا في بالقرب من بالقرآن

عن ذلك قال ذلك  هينُ  ...فلما( ب أشد كفرًا ونفاقاً األعرا، بداًل من اآلية: ) فاقاً ناألكراد أشد كفرًا و " 
 .47!!!المستهزئ: إن هللا لم يرحل إلى شهرزور حتى يعرف ما عليه هؤالء األكراد..القارئ المازح والعابث 

 واستهزاء   مخرج من الملة،  بواح   أن هذا كفر   وما من ريب عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا،تعالى هللا 
 يه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد.ب يات هللا تبارك وتعالى الذي ال يأت صريح

، مثل قراءات بن بالشذوذ في القراءات والخارجين عن الجماعة ت القراء المعروفينالتركيز على حاال -15
عن ا والرجوع عن توبتهم ا ثم االعالنعقابهمو  اتم محاكمتهم ن  يْ الذ  ، 49أبي بكر العطار وبن مقلة48شنبوذ 

و  محض افتراءلم تكن شاذة أصاًل، إنما و بل أصاًل،  بذلك صحيحة لم ترد رواياتحيث  تلك القراءات
 .50قراءة شخصية بالتشهي

ريات في تقييد ح ةنتهاكات صريحوا والتعذيب العنفب الوزراء في ذلك الوقتاإلسالمية و اتهام الحكومات  -16
 .51القرآنية الناس في مسألة القراءات

يشكك ات كثيرة فهو تار  !كالم إغناس غولد تسيهرو  فكر في منقطع النظير اً واضطراب اً عجيب اً تناقض رأيت -17
عترف ا ثم ما لبث أن  !! كما سنرى في عباراته بعد قليل ضعيفة وشاذة لدعم حجتهيورد روايات يطعن و و 
أشاد في قبول القراءات القرآنية، و  من المسلمين التزم به القراء الكبار المنهج العلمي السليم الصحيح الذيب

فمن اعترافاته وشهاداته قوله: ! يتهم للقراءة وكونهم موثوقين...! لعمري إن هذا لشئ ُعجاب !بفضلهم وأهل
 قراءاتٌ  ..52باعتمادها القراء المعترف  قراءات! ..ون المختّص  القراءُ  !بهم.. فٌ معترَ ! ..ثقاتٌ  قراءٌ " 

لالستعمال العربي الصحيح، ال الصحيح  ن يقدم المقياسفالقرآ "53على الروايات الموثوق بها  معتمدةٌ 
عض التفسير في المصاحف وإن لم ب" جواز إثبات ل ،55، " قرأ جماعة من ثقات القرآء "54العكا.." 

..من كبار الثقات في  في أقدم الجماعات ، " 57أحد ثقات القراء.."  "..فلم يرتض   ،56يعتقده قرآنًا.." 
 ، 58اإلسالمية.." 

                                                 
 في الحاشية. 63المرجع السباق، ص:   47
 لم يكن يلتزم بشرط التواتر في رواية القراءة الصحيحة.ولكنه كان شاذا في قراءاته و  -هـ،  328بن شنبوذ إمام أهل العراق في القراءة، توفي  48
 180هـ، انظر: القراءات في نظر المستشرقين، ص  354وأبو بكر العطار من مدرسة بن شنبوذ، توفي  49
 67، 66، 65(، ص  مذاهب التفسير اإلسالمي المرجع السابق )  50
 65، 64المرجع السابق،  51
 66، 64المرجع السابق،  52
 6السابق،  المرجع 53
 68المرجع السابق،  54
 10المرجع السابق،  55
 21المرجع السابق،  56
 37، ص مذاهب التفسير اإلسالمي 57
 47المرجع السابق،  58



 
27 

من عند  مجهولين قائالً وهمية فيها إكبار وإجالل  لبعض القراء الشاذين أو مصطلحات كما أنه يطلق  -18
  جض  ُّٱ: كما فعل في قوله تعالى الثقات وال من القراء المعروفين،وهم ليسوا من "، القراء الثقات"  نفسه:
بن  لضحاكهذا القارئ المشار إليه اسمه ، و 59"..فلم يرتض أحد ثقات القراء..."    حف حطمض خض حض
 .كما زعم  القراءال في طبقة طبقة القراء المعروفين في علم القراءات و ثقة وال من  حم، وهو ليسمزا

سواء في  المسلمين والمخالفين من العلماء نشقين عن أهل السنة والجماعةمنقطع النظير للممطلق و تأييد  -19
 من علماء المسلمين نالمخالفي منهم الشاذينعلى  مطلقة شفقةمظهرًا  المجال الديني أو السياسي!! 
عطوفًا  لقد أصبح غولد تسيهر أبًا حنونًا وأستاذاً  !!(أو القراء... و المؤرخون )سواء المفسرون، أو النحاة أ

متى كان الذئب سبحان هللا!  من المسلمين !!  ن ء الشاذون والمنبوذو هؤاليأوى إليها وحاضنة رحيمة 
وال غرابة في هذا؛ حيث االستعمار الغربي  ن عظيم.!! سبحانك هذا بهتاًا وعطوفًا على النعجةرحيم

ق "  ( مبني على هذا األساس إلى يومنا هذا في اتباع القاعدة المشهورة:مريكي)الفرنسي والبريطاني واأل فرّ 
الرسمية  سقاط الشرعية" إ "،المنشقينتنسيق مع " "، لمعارضين"دعٌم ل "، متمردينلمع ا "، "تعاونٌ تُسد

بذور الفتنة والفساد في صفوف  ، وقد التزم غولد زيهر بهذه القاعدة في زرع "عالمفي ال دولةألي 
طوال حياته في مؤلفاته  (القرآن والسنةوحي مصادر العقيدة اإلسالمية ) المسلمين والتشكيك والطعن في 

 .60 كافة إلى أن مات
أساليب البيان  61اهاًل أو متجاهاًل ج ،بيانيةلغوية بالغية و  ابأسبب الشاذة همقراءاتوتعليل  القراء تبرير -20

بين صيغ لفظية طابقة بين قواعد النحو الدقيقة و اقتضتها ضرورة الم:" حيث يقول القرآنية والبالغة
 زن  رن مم ُّٱ:سورة الحجرات قوله تعالى يةوذكر مثااًل على ذلك آ!! .تخالفها.. ليةمْ وتراكيب جُ 
مثنى المؤنث  ( على تلواقتايعود ضمير جمع المذكر )حيث  ، َّ مح ٰىين ىن نن من

(، وقراءة عبيد بن اقتتلتا لة )بن أبي عب فذكر قراءة ،(، فقد أراد بعض القراء مطابقة قواعد النحوطائفتان)
 !! 62..(اقتتالعمير )

                                                 
 37المرجع السابق،   59
وذ والنحوي المبرد في ، وانظر على سبيل المثال ماذا قال عن القارئ الشاذ عبيد بن عمير، وابن أبي عبلة، وابن شنب67، 66، 65المرجع السابق،  60

بعد أن حكم الصفحات التي إشرنا إليها " عقدت محاكمات قاسية بإشارة الوزير المشهور...، بسبب قراءات يسيرة االختالف تمامًا من حيث المبدأ.."، ف
"  –وهللا أعلم بصحة هذا الخبر !!  –ءه هذا  بتأديبه على وجه مهين؛ دعاء ابن شنبوذ عليه أن يقطع هللا يده؛ والمعروف أن هللا سبحانه استجاب دعا

 65وأخيرًا حكم عليه بالسجن.."، ص 
ثانيًا، ففي  وقد ذكر العلماء والمفسرون الفطاحل ومنهم الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي أن سر هذا االستخدام هو أنه روعي المعنى أواًل ثم اللفظ 61

حال الصلح تكون كل طائفة متميزة عن األخرى، فلذلك جمع ضميرهما في حال القتال وثناه في حال حال القتال تختلط الطائفتان ويصعب التميز، وفي 
، بتصرف، وبمثل ما ذكره 199، ص القراءات في نظر المستشرقينالصلح بهما، وهذا األسلوب هو روعة في الجمال ورصانة في التركيب، انظر: 

" الُعُدوُل إلى َضم ير  الَجْمع  ل ر عاَية  الَمْعنى َفإن  من المفسرون مثل اإلمام األلوسي وغيره عندما قال:  الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي ذكر جمع  غفير
َي في الّطائ َفَتْين  َمْعناُهما أو اًل وَلْفُظُهما ثان ًيا َعلى عَ  َن الّطائ َفَتْين  َجماَعة  َفَقْد ُروع  ، والن ْكَتُة في َذل َك ما ق يَل: إن هم ْكس  الَمْشُهور  في اال  ُكل  طائ َفٍة م  ْست ْعمال 
ْلح  ُمَتَميّ ُزوَن ُمَتفار ُقوَن َفل ذا َع أو اًل َضم يُرهم وفي حال  الص  يُر.."،   أو اًل في حال  الق تال  ُمْخَتل ُطوَن َفل ذا ُجم  م    26، جتفسير األلوسيُثنّ َي الض 

 66المرجع السابق،   62
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ذلك كونها غريبة ونادرة (، و للُفكاهة والتندر ) أي  مادة خصبةات القرآنية واعتبارها أنها االستهزاء بالقراء -21
علي إلى صديقه  ورسالته الباطلة المتعلقة بالشاعر أبي العالء المعري الخيالية القصص  إيرادمن خالل 
 ويستغربان مع بعضهما يسيران في الجنة يتحدثان صديقان  ن الجنة والناروكأوفيها: "  ،بن منصور

 من الجاهلية اءشعر  ثم إنهم شاهدوا...، ( ! أكثرهم من الشعراء)  مصير الشعراء في النار عنيتساءالن و 
لق الجميل والدين قالوا أبياتًا عن الخُ  قبل اإلسالم بسبب أنهم  قد غفر هللا لهم وثنيين في نعيم الفردوس

 -ثعابين  – اتفيها حيّ  يصالن إلى روضة مؤنقة في الجنة وحديثهما يقينثناء نزهة الصدوأ، !!.السليم..
 وبعد وفاة ،اتدروس بعض العلماء في صورة حيّ  كانوا يحضرون  الجن وأن، !!...يتحدثن في لهو ولعب

مثل أبي عمر بن العالء وحمزة بن  مساكن قراء القرآنلى بيوت و ت إاإلمام الحسن البصري انتقلت الحياّ 
واستهزاء  وال ريب أن القصد هو التهكم!! ..القراءات الغريبة علمت الحيات طرائف وعجائب، فت!! حبيب

 .63..والقوة إال باهلل بالقراء والقراءات، وال حول
 

  :هنا في نهاية ذكر هذه الشبهات التي أوردها غناس غولد تسيهر أقولو 
 والنقوالت الروايات الذين فتحوا باب وغيرهم والجاحظ والسيوطي وياقوت الحموي  غفر هللا لإلمام الطبري والزمخشري 

غناز غولد إلدسمة  قدموا مادة -ن نيتهم مع حس – مجال القراءات أو األحداث األخرى!! ألنهمسواء في  الشاذة
 والتاريخ الصحيح، النبوي حقائق الوحي و  ،الطاعنين في حقائق الوحي القرآنيوأمثاله المرجفين والمشككين  تسيهر

بل أعداء اإلسالم استغالاًل سيئًا للنيل من من ق العلماء األفاضل ل جهود هؤالءغ  لقد استُ . ةاإلسالمي والحضارة
، دوا مثل تلك الروايات في مصنفاتهمأن ال يور  األئمة والمؤلفين المسلمين سالم! وكان األولى على هؤالءمقدسات اإل

فليس كل ما يعرف يقال أو يكتب، وإال فما الفرق بين  لألسف الشديد، في تاريخنا اإلسالمي حتى وإن وجدت
ل وال قوة إال هللا، وال حو فتنبه لذلك رحمك  ظام!وهؤالء األئمة الع اإلسرائيليةوأصحاب الروايات  والمخبرين اصالقّص 
 .باهلل

  

                                                 
 72، 71، 70سابق، المرجع ال 63
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 القرآنية في حق القراءاتالجارحة والطاعنة  التشكيكية ثانيًا: العبارات
  

قد أنه وسيالحظ إلغناس غولد تسيهر سيرى )مذاهب التفسير اإلسالمي( إن كل من يطالع هذا الكتاب المسموم 
وتعالى هللا عما يقول الظالمون علوًا ، ص القرآنيعن اختالف الن عنده ية والتفكيكيةالتشكيك العباراتدعاءات و تنوعت اال

 :نذكر جملة من ذلك الجارحة والمطاعن من هذه العباراتو ، كبيراً 
تداوله كالم هللا على صيغ متغايرة.."، "" نلمح في صياغته المختلفة.."، " هو غير موحد في جزئياته.."، " رواية  

الميل إلى دم األهمية.."، "قراءات تختلف اختالفًا ليا من نوع عا بادة على نسق غير متفق.."، "في فروض الع
  .64"، "  التسامح في اختالف القراءات

  :قائالً  بل يتبجح فقط نه ال يكتفي بما سبقثناء البحث والتحليل رأيته أوأ
..أن مثل هذه الحرية التي ، "" ..حرية الفرديةكانت تسود حرية مطردة إلى حد ..." النشاط في إقامة النص"، ."..

برزت .."، "..نص القرآن – أي اضطراب –بيد أن كثرة إهاجة .." "،  ..ال تشجع اإليمان الثابت بحصانة نص الوحي
كذلك حصل في مسألة "..لوحي.."، جه الحرية السائدة في تناول نص اإقامة حاجز حسب اإلمكان في و الحاجة إلى 
أي تحديد  –وكان القصد .." لتسوية بين القراءات المختلفة.."، ا وفيق بين الحرية الفردية ومطالبت نص القرآن

 "،..بهذا أخيرًا إلى الوقوف على أرض ثابتة نوعًا تجاه التصرف االختياري اآلخذ في النمو – بعدد معين األحرف السبعة
وهذا التحديد ليا إال ".. "، ..متعارضان إلى أبعد مدى ،قراءتان وتأويالن لجملة واحدة من كالم هللا فهما  ،" وإذاً 

وقد عرفنا الصحابيين عبد هللا بن "..محضًا من عمل المتأخرين، وليا له أدنى سند في الرواية القديمة.."،  ابتداعاً 
 - أي المنع– جروأبعد مقياس من الحَ في نص القرآن.."، ".. ا مصدرا أشد التغييرات تغلغالً ممسعود وأبي بن كعب أنه

وإمكان تأسيسها على هيكل الرسم  ،على حرية القراءة يصل إلى المطالبة بوجوب مطابقة القراءات لقواعد اللغة العربية
 أبي بن كعبيقصد عبد هللا بن مسعود و  -نطبق حقًا على قراءات اإلمامين..ي ، وهو اشتراط اللكتابة الحروف العربية

، " وهنا حشد ذلك السني المعارض 65"، التفكير.. رؤوس مستقلة في دائماً  توجد " ..فقد كانت"، . رضي هللا عنها
.."، " تداوله مثل هذه الصورة من االضطراب و عدم الثبات كما نجد في نص القرآن، " 66للزمخشري شواهد من الشعر "

" ليا هناك نص موحد  ..أو هو على األقل أمر غير ذي بال.."،الميل إلى توحيد النص األصلي غريب على اإلسالم
في نص لم يكن منقوطًا أصال أو لم تتحر الدقة في نقطه للقرآن.."، " فهي رغبة في التوحيد ذات حظ من القبول.."، " 

، " وبتغيير 67، الذي هو مصدر الكلمات القرآنية.."27، فصلة 32أو أو تحريكه.."، " ما جاء في سفر الخروج فصل 
 إنّ ، " وقد محت هذه الخشونة قراءة الكسائي : ) 68.."ير المتكلم ضمير المخاطببسيط في الحركات جعلوا من ضم

                                                 
 ،70-12؛ ص: الرد على المستشرق اليهودي جولد تسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنيةانظر بتصرف: جبل، محمد حسن حسن؛  64
 بشيء من التفصيل في تلك  الصفحات التي أشرنا إليها في الحاشية في حديثنا عن طبيعة الشبهات. مذاهب التفسير اإلسالميراجع   65
 .1985، 1، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، طمدخل ودراسة -في علوم القراءات ، وانظر: الطويل، السيد رزق؛ 69جع السابق، ص المر   66

 ،3، دار القلم، بيروت، لبنان طتاريخ وتعريف -القراءات القرآنية الفضلي، عبد الهادي؛ 
 10 -4المرجع السابق، صفحات  67
 34[، المرجع السابق، 12ويسخرون (، ] الصافات:  يقصد قوله تعالى: ) بل عجبتَ  68
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ق (ك ابنَ  سب إليهما إدخال زيادات " بيد أن هذين الصحابيين ليسا بالوحيدين اللذين نُ  ،[ 81] سورة يوسف:، 69" ُسرّ 
من أول األمر أكثر  –لشريف أي نصوص الحديث النبوي ا –، " ..وإن كانت نصوصه 70على النص المشهور للقرآن.." 

  .72 "ناسخ غير يقظ..النساخ.. وُ فسده سه  ألذي صلي ا، " تقصد إلى إقامة النص األ71اضطرابًا من نص القرآن.."
الوافي والكافي من شيخنا وإمامنا تي الرد الشافي ، ظلمات بعضها فوق بعض، أكاذيب وافتراءات، وسيأفكما رأيت

أن هذه الشبهات ال تثبت على قدم وال ساق، وسترى بطالن ذلك في الردود  مه هللا، وسترى العالمة عبد الفتاح القاضي رح
  بإذن هللا. بعد قليل العلمية

 
 

 في ميزان التقييم العلمي إغناز غولد تسيهر األستاذ شخصية : المطلب الثالث    
 

الذي أمضى بضعة أشهر فقط و  ،ت بعض المصادر" كما ذكر  متضلعًا في العربيةمثل إغناس غولد تسيهر " أستاذًا إن      
لجدير أن يكون مشكوكًا فيه  - يزيةالمصادر العربية واإلنكل كما أشارت - في األراضي العربية )فلسطين وسوريا والقاهرة(؛

كيف حسنًا !  يقول قائل: وقد  القراءات القرآنية!و علوم القرآن في ، وال سيما لفكرية والثقافية العربية العميقةوفي قدراته العلمية وا
 لقد اعتمدنا على القرار من خالل اآلتي: عليك بيان ذلك! ؟القرار توصلت إلى هذا

 
 :والمقارنة العادة والعرف -1
في الجزيرة البلقانية في جنوب شرق  –القرن التاسع عشر والعشرون الميالدي  –هذا  في زماننا عند العقالء العادةالعرف و ن إ

 بعض المصادر! كما أشارت إلى ذلك أشهر فقط! ربية خالل ثمانيةتمكن شخص ما في تعلم واتقان اللغة العتنفي أن ي أوربا
ما لعمري إن هذا لشيء ُعجاب!!  !!قليلة ع في العربية والعلوم اإلسالمية في األزهر خالل أشهرأنه تضلّ  مبالغين فيه السابقة

 ! سمعنا بهذا في الملة اآلخرة، إن هذا إال اختالق!
 : جوابًا على ذلك ؟ أقولذلك ما المانع منو وقد يقول قائل:

جزيرة البلقان من دولة  مواليد هذه السطور أيضًا من نغاريا ( في جزيرة البلقان، وكاتبإنه من مواليد بالد المجر ) ه أواًل:
 – بالد البلقانعلماء لم يشهد تاريخ و  ،نطقةلك المأنا أيضًا ابن تف لدولة المجر )هنغاريا(،المجاورة  (السابقة يوغسالفيا)كوسوفا 

أو بلغاريا أو رومانيا أو  األسود أو مقدونيا أو ألبانيا سواء في البوسنة والهرسك أو كوسوفا أو الجبل -من المسلمين أو غيرهم 
الشريف  األزهرأو   ي إسطنبولسواء ف من أبناء تلك المناطق في البالد العربية ثقفواوت ،العربيةوالذين درسوا  أو اليونان هنغاريا

استطاع أن يتضلع في  إلى عصرنا هذا أن أحداً في تلك المناطق شهد تاريخ العلماء والمفكرين لم ي؛ أقول: أو الشرق األوسط
  طالقًا.وغير وارد إ مستبعد تاريخيًا وواقعيًا،هذا أن يتقنها في فترة وجيزة خالل بضعة أشهر!! العربية و 

                                                 
 44المرجع السابق،  69
 21المرجع اسابق،   70
 44المرجع السابق،  71
 46المرجع السابق،  72
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، فقد قضى أحلى ، المبتلى بدراسة وتدريس اإلسالم والقرآن وعلوم القرآنهذه السطور الفقير إلى عفو مواله حال كاتب ثانيًا:
؛ المرحلة ستة منها في دمشق، ملكة العربية السعودية عشرة أعوامفي المالمدينة المنورة سوريا و  دمشق الشام في أيامه في
الجامعي  والعمل إضافة إلى التدريس معية في المدينة المنورة وهلل الحمد والمنة،المرحلة الجاأربعة منها و  والثانوية؛اإلعدادية 
لعلوم ابو  ،بها وعدم اإلحاطة اللغة العربيةإتقان ال أزال أعاني من صعوبات حيث  ؛في الوطن العربي واآلسيوي  العالمي

 تعلمًا وتعليماً ) عاماً  35 ما يقارب في خدمتهاو  هاواالرتواء بمائ ،الجني  من ثمارهاو  ،في ظاللها يرغم عيش ،األخرى  اإلسالمية
  .(في الجامعات العالمية

 
 متطفلة على جهود اآلخرينمباَلٌغ فيها و إغناز غولد تسيهر شخصية علمية  -2

 فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموقف هو:
 –ها باللغة األلمانية إال ما ندر منها جميعوبالمناسبة  –أن يصنف تلك المصنفات إغناز غولد تسيهر األستاذ كيف استطاع 

 ؟ الكبيرة ائق الوحي القرآني والنبوي إلى هذه الدرجةفي حقطاع أن يشكك وأن يطعن وكيف است
 أقول في الجواب: 

في هذه  العربية والغربية، أقول األكاديمية ذات األهمية القصوى في األوساط العلميةبعد تأمل ملّي في هذه المسألة إنني 
 اثنين ال ثالث لههما:  إننا أمام احتمالين :-وللقرآن  هلل وللتاريخ –هادة التاريخية الش

 :من أمثال األلمان المستشرقين من على مؤلفات أساتذته السابقين تتلمذو  تثقفقد عاش و  إن إغناس غولد تسيهر :األول
  هاينريخ لبرخت فالشيرو Heinrich Leberecht Fleischer  (1801 – 1888) ،  
  يوليوس فلهاوزنJulius Wellhausen  (1844 – 1918،)  
  وثيودر نولدكةTheodor Noldeke  (1836 – 1930،)  والذي أطلق عليه اسم: الزعيم الكبير في معالجة مسائل

  خير في نقل هذه المسائل الخالفيةاألول واأل، فهو مرجعه األساسي؛ 73القراءات القرآنية 
 الندي وليام موئيرسكوتاال المستشرق  وأستاذه William Muir  (1819 -1905،)  فردد ما قاله وكتبه هؤالء

  السابقون الضالون المفترون.
 

 :مثالمن أاأللمان  المعاصرين مؤلفات أقرانهكما أنه عاش وتثقف واستفاد من 
 

 شاخت يوسف Joseph Schacht   (1902-1969) ، 
  كارل بروكلمانCarl Brockelmann   (1868 – 1956 )، 
  بالشير   من أمثال ريجس أقرانه الفرنسيينمؤلفات و Regis Blachere ( 1900 -1973.)  
 

 علميالمؤسسي. فريق  ينهججاء من خالل العمل الم واإلسالم القرآنية : أن هذه المطاعن والشكوك في حق القراءاتالثانيو 
من  هذه الدرجة وإال فال سبيل إلى وصول، خاصة ةوميتشرف عليهم جهات حك ،من الحكومة مالياً  دعوممو نظم م أكاديمي

 ! في حق القرآن والقراءاتالذي ال يغادرون صغيرة وال كبيرة  الطعن والتشكيك المنظم
                                                 

 7، ص مذاهب التفسيراإلسالمي  73
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 بقالب آخر هاوتحليل هاوطرح تهاباتوإعادة ك هذه الشبهات بترديدوقام  از غولد تسيهرغنإ " األستاذ الضليع "  هذا جاءلقد 
الضالين المحرفين للكلم وأقرانه المعاصرين  ما قاله األولون من أساتذته السابقين، وجمع تسر الناظرين من جديد وصياغة أخرى 
  .وهللا أعلم بالصوابوإال فال، ، هذه الشهرة العالمية 74نال بذلكو  ،عن مواضعه

ثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه ال يشكك وأن ال يضلل، ولكنه أبى واتبع هواه فكان أمره فرطًا، فمأن  األجدر بهمن كان  لقد
يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب ياتنا، وهذا هو شأن ومنهج أهل الكتاب من اليهود والنصارى: الخلط بين 

 عدم قبول النصيحة وادعاء ما ليس لهم، وهللا أعلم.و  الحق والباطل، وعدم االستسالم للحق المبين
 

  

                                                 
كتور مصطفى السباعي رحمه هللا مع ومما يشهد على مغالطات األستاذ إغناس غولد تسيهر وعدم دقته في عزو المعلومات  إلى مظانها، ما حكاه الد 74

احثته المستشرق األلماني اليهودي جوزيف شاخت  أستاذ غولد تسيهر عندما التقى به في ليدن  بهوالندا، حيث قال الدكتور مصطفى السباعي: " و ب
أول األمر، فضربت له مثاًل واحدًا مما طوياًل ) أي شاخت ( في أخطاء جولد سيهر وتعمده في تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبنا، فأنكر ذلك 

فقال معك الحق إن جولد سيهر  –وكنا نجلس في مكتبته الخاصة  –كتبه جولد سيهر في تاريخ ) السنة ( فاستغرب ذلك، ثم راجع كتاب جولد سيهر 
موقف الزهري من عبد الملك بم مروان، وذكرت له أخطأ هنا، قلت له هل هو مجرد خطأ ؟ فاحتّد وقال لماذا تسيؤن به الظن. فانتقلت إلى بحث تحليله ل

، سلسلة شهرية وجهة نظر –االستشراق والمستشرقون من الحقائق التاريخية ما ينفي زعم جولد سيهر.."، للتفصيل...انظر: وزان، عدنان محمد؛ 
  97- 96هـ، ص 1404، السنة الثالثة، 24تصدر عن رابطة العالم اإلسالمي، العدد 
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 يهرتسغولد  وأكاذيب شبهات على الشيخ عبد الفتاح القاضي دردو المبحث الثالث:  

 
 قائد المشككينو  المضللة زعيم اإلسالميات التي أوردها خيةيالشبه العلمية والتار  أكثر عرض نتطرق إلىفي هذا المبحث س

 ( لتفسير اإلسالميذاهب ام) في كتابه  إغناس غولد تسيهر اليهوديالمجري ) الهنغاري (  المستشرق  األستاذالشرقية في أوربا 
 .(والملحدين القراءات في نظر المستشرقين): الموسوم بــ في كتابه الشيخ عبد الفتاح القاضي له ودورد 75عن القراءات القرآنية 

 جلياً  الشبه التي أوردها األستاذ غولد تسيهر يظهر أن أدنى تمعن وتحليل لمضامين هذههو الذي يجدر ذكره في هذا المقام ف
 اليهوديةاالستشراقية وخبث طويته  في العرض والمناقشة والتحليل، كما يظهر جلياً  م نزاهتهتضليله وتالعبه وتدليسه وعد فيها
76.  

بعض المسائل بغرض  على والتحليل تعقيبالسنقوم ب عليها أثناء سرد الشبهات مع ردود الشيخ عبد الفتاح القاضيو 
  التوضيح، وهللا المستعان.

 
 لردود العلمية والفكرية للشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي رحمه هللا:طبيعة ا

 
 اللدود على خصمه الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللاردود عدادنا لهذه الدراسة رأينا أن أننا أثناء ا  نود أن ننبه القارئ الكريم

ويمكن نصنيف هذه الردود  -اً نوعًا وكيفًا وكمّ  –ردة حسب الشبهات الوا إغناز غولد تسيهر تنوعت وتعددت القرآنية في القراءات
 اآلتي:في 
 صريح لتلك الشبهات. تفنيدفيها  لها طابع عام،ردود نظرية  -1
 جهل صاحب الشبهات.على  فيها دليل قاطع تاريخيةردود  -2
 القراءات القرآنية.لعلم  تأصيليةو تفصيلية علمية ردود  -3
  .لها طابع منطقي تحليليردود  -4
 

 عليها، وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.الشيخ عبد الفتاح القاضي  ردوديك عرض الشبهات مع واآلن إل
 

 هايمع الرد عل الشبهة األولىالمطلب األول: 
 :ما نصه ( مذاهب التفسير اإلسالميقال األستاذ إغناس غولد تسيهر في  كتابه )

ينية اعترافا عقديًا على أنه نص منزل أو موحى به يقدم نصه في اعترفت به طائفة د يفال يوجد كتاب تشريع."..-1
 .77 أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من االضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن.."

                                                 
 مؤخرا عدة ترجمات لهذا الكتاب بعنوانين مختلفين كما هو ظاهر في المتن. وقد ظهرت  75
للدكتور  االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري حول أهداف االستشراق اليهودي ودور اليهود في الدراسات القرآنية واالستشراقية...انظر:   76

 48هـ، ص  1404، 2محمود حمدي زقزوق، كتاب األمة، ط
 4، بيروت، لبنان، ص 1992، 5ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، دار اقرأ، ط  – مذاهب التفسير اإلسالميغناس غولد تسيهر، إ   77
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 :شيخ عبد الفتاح القاضي له كاآلتيوكان رد ال
 

، أو أن ينزل بساحته قلق، ألن معنى 78 ومحال أن يعتريه اضطراب إن النص القرآني لم يعتره" ...: أواًل: الرد اإلجمالي
قرأ النص على وجوه مختلفة وصور متعددة ويكون بين هذه الصور االضطراب والقلق وعدم الثبات في النص القرآني؛ أن يُ 
 .79"لهدف. وهذا منفي عن القرآن قطعًا...تناقض في المعنى وتعارض في المراد وتضارب في ا

التي تواردت على النص القرآني ال  المتعددة  80فإن الروايات المختلفة والوجوه "...:  العلمي الرد التفصيلينيًا: اث
أن وإننا لو سبرنا القراءات متواترها ومشهورها وصحيحها لوجدنا  تناقض فيها وال تعارض في معانيها وال تضارب في المراد.

 :االختالف بينها ال يعدو نوعين
 

 :الى اختالف اللغاتان في اللفظ وتتفقا في المعنى. وهذا النوع ما يرجع ختلف القراءت: أن تالنوع األول

  بالصاد والسين، [6الفاتحة: ]  َّ يي ىي مي  خي ُّٱ كقراءتي في:-

 وبفتح الباء والخاء.سكون الخاء، و  بضم الباء[24الحديد]ب ﴾خنملخل  جل مك لكُّٱ:وقراءتي-

   بفتح السين وكسرها..."، [3]الهمزة:   َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ وقراءتي: -

 :قائالً  عبد الفتاح ثم عقب الشيخ

النوع ما ال يختلف فيه . ومن هذا 81 والحكمة في إنزال هذا النوع في القرآن تيسير تالوته على ذوي اللغات المختلفة"...
 ، هي وجوه تجري في فصيح الكالم ...ا وجهان أو اللغات وإنما هم

بتخفيف الزاي من نزل ورفع الحاء من الروح والنون من   [193الشعراء: ]  َّ من زن  رن مم ام ُّٱ نحو: -
 ، -هذه القراءة واضحة  وتوجيه - األمين

                                                 
 50- 30، ص 1991، 1، للشيخ مناع القطان رحمه هللا، مكتبة وهبة، طنزول القرآن على سبعة أحرفانظر:   78
 12-11هـ، ص  1400، 1، مكتبة الدار بالمدينة ا لمنورة، طين والملحدينالقراءات في نظر المستشرقالقاضي، عبد الفتاح؛  79
المهذب في القراءات العشر محيسن، محمد سالم؛ حول توجيه القراءات وبيان األسرار اللغوية واإلعرابية انظر دراسة أستاذي وشيخي رحمه هللا:  80

 220، ص 1997، المكتبات األزهرية للتراث، من طريق طيبة النشر وتوجيهها
نتقال من يقول اإلمام ابن الجزري رحمه هللا فقال "...وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، لغاتهم مختلفة، وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم اال  81

ولم يقرأ كتابًا كما أشار إليه لغته إلى غيرها، أو من حرف إلى آخر بل قد يكون بعضهم ال يقدر على ذلك وال بالتعلم والعالج ال سيما الشيخ والمرأة 
، لإلمام النشر في القراءات العشرصلى هللا عليه وسلم. فلو كلفوا العدول عن لغتهم واالنتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما ال يستطاع..."، انظر: 

اللهجات العربية في لهجات العربية والقراءات: ، وانظر أيضًا هذه الدراسة المهمة عن ال22، ص 1محمد بن محمد بن الجزري الشافعي الدمشقي، ج
 100 -84، ص 1999، 1الرياض، ط  –، للدكتور عبده الراجحي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع القراءات القرآنية
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َل ب ه  ﴿ - ن من األمينلحاء من الروح والنو ل ونصب اوبتشديد الزاي من نزّ - وحَ نزَّ َم ينَ  الر   جل وعال أي هللا  -﴾ األ 
 . 82" ...الكريم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بالقرآن األمينَ  الروحَ  نّزلَ 

 :مبيناً ثم عقب الشيخ عبد الفتاح 
معنى الذي يقصد ه ما دام الرى بأسًا في إيراد اللفظ على وجهين أو وجو النوع وارد على سنة العرب، فال ي بأن هذا

 .83، وفي هذا توسعة على القارئ بالخطاب مستقيماً 
 

ال يكونان متناقضين وال أن تختلف القراءتان في اللفظ والمعنى معًا مع صحة المعنيين كليهما ف"  :النوع الثاني
  .متعارضين
 قرئ  [259البقرة: ]  َّ  من جلمك لك خك حك جك مق  حق مف ُّٱ نحو قوله تعالى: -

 بعضها الى بعض حتى تلتئم وتجتمع، بالزاي والمعنى: نضم  ﴾ُزَهاُننش  ﴿
ُرَها ﴿وقرئ  - ثم عقب الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه  .84 ..": نحييها بعد الموت للحساب.والمعنى ،بالراء ﴾ ُننش 

 هللا تعالى قائاًل:
 إذا أراد بعث الخالئق ضم عظامهم بعضها ن هللاقضان وال يتنافيان بل يلتقيان، ألوالمعنيان مختلفان، ولكنهما ال يتنا"

 ، 85 ".الى بعض حتى تتجمع ثم يحييها للجزاء..
 ؛، واألصلقرئ بتشديد الصاد في كلمتين [ 18الحديد:] َّ  جي... خم حم جم ُّٱ:ونحو قوله تعالى -

لهم سواء كانت صاد بعدها. والمعنى: الذين يخرجون صدقات أموابت التاء صادًا وأدغمت في الل  المتصدقين والمتصدقات ثم قُ 
 ، مفروضة أم مندوبة

 الذين يذعنون للدين وتمتلئ نفوسهم باالنقياد له واالستسالم ألحكامه.بتخفيف الصاد في كلمتين، والمعنى:  وقرئ  -
 : قائالً  ثم صرح الشيخ .86فالمعنيان مختلفان بيد أنهما مجتمعان في العبد المؤمن المتصدق
 .87 فادة المعنين جميعًا.."ن وردتا إل" وحكمة هذا النوع من االختالف أن تكون اآلية بمنزلة آيتي

 
 
 

                                                 
 23-20هـ، ص:1400، 1، مكتبة الدار، المدينة المنورة، طالقراءات في نظر المستشرقينالقاضي، عبد الفتاح؛   82
ل، قال العلماء: قد دخل كثير من الناس في اإلسالم من قبائل مختلفة بلهجات متباينة ومنهم الطفل الذي لم يستقم لسانه، والخادم الذي يجه ألنه كما 83

مة أميين أ والشيخ والمرأة العجوز...فتسامح اإلسالم معهم وأقرهم الرسول صلى هللا عليه وسلم على إسالمهم كما وضح ذلك في حديثه: ] إني بعثت إلى
  227، ص 1، جالبرهان في علوم القرآن لإلمام الزركشي، و  35، ص 1، جتفسير الطبري منهم الغالم والخادم والشيخ العاسي والعجوز...[..انظر: 

 50، 1، للعالمة بن الجزري، جالنشر في القراءات العشر، وانظر: 24المرجع السابق، ص   84
 30، ص نظر المستشرقينالقراءات في القاضي، عبد الفتاح؛   85
، للشيخ عبد البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة حول توجيه معاني القراءات وبيان الفروق اللغوية بينها...انظر:  86

 55-50هـ، ص:  1408، من مطبوعات الجامعة اإلسالمية، 1الفتاح القاضي، ط
 34- 30، ص القراءات في نظر المستشرقين والملحديناح؛ انظر: القاضي، عبد الفت   87
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 :إلغناز غولد تسيهر وأمثالهمن الشيخ عبد الفتاح القاضي في غاية األهمية بيان    
 
فال أثر له في القرآن الكريم ومحال أن يكون أما اختالف القراءتين في اللفظ والمعنى مع تضاد المعنيين وتضارب األهداف "...

  .[82النساء: ] َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ُّٱ :فيه، قال تعالى
 في القرآن الكريم، استشهد الشيخ عبد الفتاح القاضي بكالم اإلمام أبو محمد بندم وجود قراءات متناقضة ومتضادة لتأكيد عو 

 ا قال:عندم (شكل القرآنمُ كتابه ) قتيبة في
بحمد هللا في كتاب هللا  ه  بواجد   تَ . فاختالف التضاد ال يجوز ولسْ واختالف تضاد...اختالف تغاير :االختالف نوعان"...-

أن كل قراءة جائز.." ، ثم أتى باألمثلة من اآليات وبرهن على جوازه بأن كاًل من المعنيين صحيح و  واختالف التغايرتعالى. 
 .88 ..."بمنزلة آية مستقلة

ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا أن اختالف القراءات إنما هو اختالف  كما خالصة القول في هذه المسألةو 
، فإن هذا ال يتصور أن يكون في كالم العقالء من البشر، فضاًل على أن يكون في اختالف تعارض متضارب ال ،وتغاير تنوع

تبين أنه من المحال أن يعتري قلق أو اضطراب على النص  -غولد تسيهر  أستاذ إغناز يا – ، وبهذاالعالمين بكالم ر 
 القرآني.

الذي ال شك فيه،  89إن الروايات المعتمدة التي ُتليت بها النص القرآني قد ثبتت بطريق التواترفوعالوة على ما ذكر 
ها عن لَ ونقَ  ،، بتلقي الصحابة لها مشافهة عنه90 -صلى هللا عليه وسلم -سولو الر ها إلى مصدرها األصلي، وهسب  نَ  طعُ وقَ 

 هللا أعلم..و، وهكذا إلى أن وصلت إلينا..اعًا ونقلها عن التابعين أتباعهمالصحابة التابعون سم
األسرار للغة  أن يفهموا هذه الغافلين أو المتغافلين وأمثاله من المستشرقين أنى لألستاذ إغناز غولد تسيهر أقول: 

قة هذه الحقي إدراك عن هؤالء الحاقدين والمشككين لقد صدّ  !وتنوعها من اختالف القراءات كموأنى له أن يدرك هذه الح   !العربية
. ليتهم تفطنوا هذا منذ عهد النبوة إلى يومنا والمسلمينت على اإلسالم المقيوحقدهم  لليهودية المحرفة تعصبهم األعمىالعلمية 
، وليت األموال التي أنفقوها لم اركةالمب ًا، وليت اجتهادهم أوصلهم إلى هذه النتيجة العلميةه األسرار، وليتهم ما ماتوا كفار إلى هذ

ون بة أمرهم خسرًا وهم يحسبون أنهم يحسنحسرة عليهم، فكان عاق ذلك سيكون  ألن تذهب هباء منثورًا في الضالل والتضليل،
  .وساء ما كانوا يعملون  صنعًا،
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 اثاني: الشبهة الثانية والرد عليهالمطلب ال

 ( ما نصه:مذاهب التفسير اإلسالميقال األستاذ إغناس غولد تسيهر في كتابه )-2
 ..." 91"..وفي جميع الشوط القديم للتاريخ اإلسالمي لم يحرز الميل إلى التوحيد العقدي للنص إال انتصارات طفيفة 

 
 عليه: الفتاح رحمه هللا رداً  الشيخ عبد يقول :التاريخيالرد 

"... تفيد هذه الفقرة أن طائفة من المسلمين كانت تميل الى توحيد النص القرآني، ولكن ميلها إلى هذا التوحيد لم يظفر 
ًا إذ لم يثبت أن أحد ينقضها ويأتي عليها من أساسها...،إال بتأييد ضئيل. وهذه الدعوى ال دليل عليها، بل هنالك من األدلة ما 

من المسلمين جال بخاطره أو حدثته نفسه بتوحيد نصوص القرآن الكريم، وأما ما قام به الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي 
الناس على ما فيها، فليس الباعث عليه الميل الى توحيد  ا إلى األمصار اإلسالمية وحملهللا عنه من كتابة المصاحف وإرساله
ليه جمع المسلمين على القراءات الثابتة عن رسول هللا بطريق التواتر دون ما عداها من نصوص القرآن، وإنما الحامل ع

قًا لرغبة القراءات التي نزلت أواًل تيسيرًا على األمة ثم نسخت بالعرضة األخيرة، ولقد كان خلو المصاحف من النقط والشكل محق
وليس أدل على ما قلناه أن هذه ، واترة دون المنسوخة والشاذة...له على جمع الناس على القراءات المت الخليفة عثمان ومساعداً 

  "،ه المواضع..ختالف القراءات في هذختالفًا في مواضيع كثيرة تبعًا الالمصاحف التي أمر الخليفة عثمان بكتابتها كان بينها ا
 

 :ثم عقب الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هلل تعالى قائالً 
فكتابتها على هذه الصور المختلفة دليل  ،توحيد النص القرآني لكتبت المصاحف بصورة واحدةفلو كان قصد عثمان  ..."

 .92 على أن عثمان لم يعمد إلى توحيد النص القرآني ..."
 

" :  –الدكتور المقرئ عبد العزيز عبد الفتاح قارئ األستاذ أستاذي فضيلة كما قال لعمري، ليس بعد هذا البيان بيان! و 
كان يتعمد  الذي إذا كان من نوع غولد زهير أن تفقه ذلك، خاصة استشرقوا ( ) مهما -أي الغربيين  –االفرنج  فهامأنى أل

وجدناه مصدرًا بالطعن في نص القرآن  ( مذاهب التفسير)  رجم كتابهمع وضوح الحق، ولما تُ  يكابراطالعه و  الطعن مع سعة
أو مكابرته وإغماضه عن حقيقتها وتجاهله  فهمه للقراءات لق الخطير عدمما أوقعه في هذا المنز  ألنه كثير االضطراب، وأن

 .93 ألسرارها.."
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 لشبهة الثالثة والرد عليهااالمطلب الثالث: 
 " ما نصه :مذاهب التفسير اإلسالميكتابه " في قال األستاذ إغناس غولد تسيهر -3

العربي، الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير  "...وترجع نشأة قسم كبير من هذه االختالفات إلى خصوصية الخط
صوتية مختلفة، تبعًا الختالف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، أو عدد تلك النقاط، بل كذلك في حالة 

يدعو اختالف الحركات الذي ال يوجد في الكتابة العربية األصلية ما يحدده، إلى اختالف مواقع  ،تساوي المقادير الصوتية
عراب للكلمة، وبهذا إلى اختالف داللتها. وإذًا فاختالف تحلية هيكل الرسم بالنقط واختالف الحركات في المحصول اإل

الموحد القالب مع الحروف الصامتة، كانا هما السبب األول في نشأة حركة اختالف القراءات في نص لم يكن منقوطًا 
  .94أصاًل أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه..." 

 : ولبيان هاتين الحقيقتين قد تكفي بعض أمثلة فحسب: " - ثم يستمر إغناس غولد زيهر قائالً  -

 ني مي زي  ري ٰى ُّٱ : "من سورة األعراف 48اآلية أواًل: لالختالف في تحلية الهيكل المرسوم بالنقط: 
 الباء الموحدة: من بدال  بالثاء المثلةقرأ بعضهم ،  َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي

َتك    ...،ثرون "" َتس 

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱ : "من سورة التوبة 114واآلية -
  –من الغريب أنها قراءة حماد الرواية  –، بالياء المثناة التحتية، و في قراءة   َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث

 ) أباه ( بالباء الموحدة...،

(   جب ) فبداًل من:"  َّ  مغ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱ من سورة النساء، 94في اآلية و 
 مكتوب دون تشكيل وال تنقيط  -فتبينوا (، والهيكل المرسوم ) جزء اآلية )  فَتَثّبُتوا قرأ جماعة من ثقات القراء: )

 يتحمل الوجهين..."(:                )  
 
 

 :تاح القاضي على هذه الشبهة كاآلتيكان رد الشيخ عبد الفف
 

يهر ليقذف بها أقدس ما يقدسه غولد تسإغناس جترأ عليها وفرية منكرة إ ،وزعم باطل ،نظر خاسئو  ،رأي خاطئ"...وهذا 
المسلمون وهو كتاب هللا عز وجل، ويوهمهم أن كتاب هللا تعالى لم يكن موضع تحقيق ودقة ولم يكن محل ضبط وتحرر 

 :الرأي تصادمهإن هذا  .ته ورواياته، وطرق أدائهاوأمانة، في ألفاظه وقراء
  الحقائق التاريخية، -

                                                 
 8، ص مذاهب التفسير اإلسالميتسيهر، إغناس غولد؛   94
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 ، في جملتها وتفصيلها وتعارضه األدلة النقلية المتواترة -
صلى هللا    نبعها النقل الصحيح عن رسول هللاالدالة على أن القراءات مصدرها الوحي اإللهي عن هللا عز وجل، وم

  عليه وسلم.
لقاها الخلف عن السلف عن رسول هللا عن جبريل أمين الوحي ، ويتعن األول على أنها سنة متبعة ينقلها اآلخرو  -

 .95 عن هللا تعالى..."
 
 قال رحمه هللا: الزعم ويأتي عليه من القواعد،هذا  ما يبطل يةعقلبراهين و  يةنقلوأدلة تاريخ شواهد  

 
 "...  حفوظًا واياته كان من القرآن الكريم بجميع قراءاته ور هو خير شاهد وأصدق مخبر يدل على أإن التاريخ

قبل أن يجمع القرآن في ، بل و احف في عهد الخليفة عثمانقبل أن تكتب المصفي صدور أصحاب رسول هللا 
 ق أبي بكر الصديق رضي هللا.الصحف في عهد الصدي

   ة بها أن التاريخ يدل على أن قراءاته ورواياته قد ذاع أمرها وانتشر بين األنام خبرها وتداول الناس القراءكما
في العهد النبوي، وقد نطقت بذلك األخبار الصادقة واآلثار الصحيحة التي ال مطعن فيها وال وهن في 

  أسانيدها.
  ونقص عليك من هذه األخبار ما ال يبقى معه أدنى شبهة وال ريبة في أن القراءات مردها الرواية ومرجعها

يست خاصية الخط العربي الذي كتبت به المصاحف السماع وال دخل ألحد من البشر فيها كائنًا من كان، ول
 .96 مدعاة من قريب أو من بعيد الى تنوع القراءات واختالف القراء

 
أقرَأني جبريُل القرآَن على قال:)   صلى هللا  عليه وسلمعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا   : األول الخبر -

 .97( فيزيُدني ، حتى انتهى إلى سبعة  أْحُرٍف  حْرٍف ، فراجعته ، فلم أزْل اْسَتز يُده ،
َزاٍم، َيْقَرُأ ُسوَرَة الُفْرَقان  في َحَياة  ) عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: عن :الثاني الخبر - َشاَم بَن َحك يم  بن  ح  َسم ْعُت ه 

ا هو َيْقَرُؤَها عَلى ُحُروٍف َكث يَرٍة، َلْم ُيْقر ْئن يَها َرسوُل َّللا   َصل ى هللُا عليه َرسول  َّللا   َصل ى هللُا عليه وسل َم، َفاْسَتَمْعُت ل ق َراَءت ه ، َفإ ذَ 
وَرةَ  ه الس  اَلة ، َفاْنَتَظْرُتُه حت ى َسل َم، َفَلَبْبُتُه َفُقلُت: َمن أْقَرَأَك هذ  ُرُه في الص  ْعُتَك َتْقَرُأ؟ َقاَل: وسل َم َفك ْدُت ُأَساو  أْقَرَأن يَها َرسوُل  ال تي َسم 

ْعُتَك َّللا   َصل ى هللُا عليه وسل َم، َفُقلُت له: َكَذْبَت َفَوَّللا   إن  َرسوَل َّللا   َصل ى هللُا عليه وسل َم َلهو أْقَرأَ  وَرَة، ال تي َسم  ه الس  ن ي هذ 
ْعُت هذا َيْقَرُأ ُسوَرَة الُفْرَقان  عَلى ُحُروٍف َلْم َفاْنَطَلْقُت به إلى َرسول  َّللا   َصل ى هللُا عليه وسل َم أُقوُدهُ  ، َفُقلُت: يا َرسوَل َّللا   إنّ ي َسم 
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همال النقط سببًا في اختالف القراءات، بل كان مساعدًا على استيعاب القراءات الصحيحة بحالته التي كان عليها عند كتابة المصاحف العثمانية، من إ 
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  133 - 73، ص: 2005، جدة، 2، تأليف الدكتور سمير بن يحيى المعبر، دار حافظ، طفي علم القراءات
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 1354؛ كتاب صالة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، برقم:اإلمام مسلم في صحيحهكما رواه 
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عْ  َشاُم اْقَرْأَها َفَقَرأََها الق َراَءَة ال تي َسم  ، َفَقاَل: يا ه  هللُا عليه وسل َم: َهَكَذا  ُتُه، َفَقاَل َرسوُل َّللا   َصل ىُتْقر ْئن يَها، وإن َك أْقَرْأَتن ي ُسوَرَة الُفْرَقان 
: َهَكَذا ُأْنز َلْت ُثم  َقاَل َرسوُل َّللا   َصل ى هللُا ُأْنز َلْت ُثم  َقاَل: اْقَرْأ يا ُعَمُر َفَقَرْأُتَها ال تي أْقَرَأن يَها، َفَقاَل َرسوُل َّللا   َصل ى هللُا عليه وسل مَ 

َر منهعليه وسل َم: إن  الُقْرآَن ُأْنز َل علَ   .98 "( ى َسْبَعة  أْحُرٍف، َفاْقَرُؤوا ما َتَيس 
ْندَ  كانَ  َوَسل مَ  عليه َّللا ُ  َصل ى النبي   أن   عن أبي بن كعب رضي هللا عنه :الخبر الثالث - َفاٍر،  َبن ي َأَضاة   ع  غ 

ْبر يلُ  فأَتاهُ  :قالَ  اَلُم، َفقالَ  عليه ج  ُتَك الُقْرآَن عَلى َحْرٍف، َفقاَل: َأْسَألُ تَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  َّللا َ  إن   :الس  ُمَعاَفاَتُه َوَمْغف َرَتُه، وإن  ُأم تي  َّللا َ  ْقَرَأ ُأم 
يُق ذلَك، ُثم  َأَتاُه الث ان َيَة، َفقالَ  ، َفقاَل: َأْسَألُ  َأنْ  َيْأُمُركَ  َّللا َ  إن   :ال ُتط  ُتَك الُقْرآَن عَلى َحْرَفْين  ُمَعاَفاَتُه َوَمْغف َرَتُه، وإن  ُأم تي  َّللا َ  َتْقَرَأ ُأم 

يُق ذلَك، ُثم  َجاَءُه الث ال َثَة، َفقالَ  ُتَك الُقْرآَن عَلى َثاَلَثة  َأْحُرٍف، َفقاَل: َأْسَألُ  َأنْ  َيْأُمُركَ  َّللا َ  إن   :ال ُتط  ُمَعاَفاَتُه َوَمْغف َرَتُه،  َّللا َ  َتْقَرَأ ُأم 
يُق ذلَك، ُثم  َجاَءُه الر اب َعَة، َفقالَ وإن  ُأم تي ال  ُتَك الُقْرآَن عَلى َسْبَعة  َأْحُرٍف، فأي ما َحْرٍف  َأنْ  َيْأُمُركَ  َّللا َ  إن   :ُتط  َتْقَرَأ ُأم 

 .99 "  فَقْد َأَصاُبوا عليه َقَرُؤوا
 

أشار الشيخ  على قلب رسوله صلى هللا عليه وسلم وإثباتها أنها ُمنّزلة من عند هللا تبارك وتعالى وبعد تأصيل مسألة القراءات
 .الوحي المنزل والرواية الصحية والتلقي والمشافهةعبد الفتاح أن العمدة والقاعدة المتبعة في القراءات هي: 

 
تلقي التوقيف والتلقين والبن القراءات إنما ثبتت تكررت في األحاديث مما يدل على أ وعالوة على ما ذكر فإن مادة اإلقراء

، وأن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا في الذروة العليا دقة وضبطًا أللفا  القرآن الكريم، وإحكامًا والمشافهة والنقل والسماع
لكلماته وحروفه، وحرصًا على إماطة أدنى تصحيف عن ساحته، وحسبنا برهانًا على ذلك موقف عمر بن الخطاب مع هشام 

 .100بن الحكيم
 
 د الفتاح القاضي بدليل عقلي وتاريخي قائاًل:الشيخ عبعليه  رد 
 
مصار وحدها يكتف الخليفة عثمان بإرسالها إلى األ مأنه لما كتبت المصاحف العثمانية وأرسلت إلى األمصار اإلسالمية ل .."

حف وعلى يعلم المسلمين القرآن وفق هذا المصل مصحف عالمًا من علماء القراءة ، بل أرسل مع كلتكون الملجأ والمرجع
مقتضاه. فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة، وبعث عبد هللا بن السائب إلى مكة، والمغيرة بن شهاب إلى الشام، وعامر بن 
عبد قيس إلى البصرة، وأبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، فكان كل واحد من هؤالء العلماء يقرئ أهل مصره بما تعلمه من 

ل هللا بطريق التواتر التي يحتملها رسم المصحف، دون القراءات الثابتة بطريق اآلحاد والمنسوخة، وإن القراءات الثابتة عن رسو 
كان يحتملها رسم المصحف. فالمقصود من إرسال القارئ مع المصحف تقييد ما يحتمله الرسم من قراءات بالمنقول منها 

إنسان أن يقرأ  بكل قراءة  يحتملها رسم المصحف، سواء  متواترًا. فلو كانت القراءات مأخوذة من رسم المصحف ساغ لكل

                                                 
 [20المزمل:] خئ    يثزث مث نث ىث رث ٱ ؛ كتاب التوحيد، باب قول هللا تعالى اإلمام البخاري في صحيحهأخرجه   98
 820كتاب صالة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، رقم:  ؛مسلم في صحيحه اإلمامأخرجه   99
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فإيفاد عالم مع المصحف دليل واضح على أن القراءة إنما  ،كانت ثابتة بطريق التواتر أو بطريق اآلحاد أم كانت منسوخة...
 .101 .."،ية، ال على الخط والرسم والكتابة.تعتمد على التلقي والنقل والروا

تفند مزاعم وافتراءات األستاذ إغناز غولد تسيهر  وانهالت كالشهب المنزلة والصواعق المرسلة خرى الردود األ وهنا، تواترت
 نية مع القراءات المتنوعة،الكلمات القرآوأحصى  ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي أقسام القراءات القرآنية تلو اآلخر، حيث واحداً 

شكواًل، وإنما العمدة في لم يكن منقوطًا وال م لكونه ه خصوصية الخط العربيمبينًا أن االختالف والتنوع في القراءة ليس مرد
 ، كل ذلكمن الشيخ وقد أطال فيها النفس والطويل . جاء هذا الرد المفصلالرواية والتلقي والمشافهة والنقل الصحيحذلك: 

 قصان، فرحمه هللا رحمة واسعة.دون زيادة وال نن الكريم دفاعًا عن أمانة الصحابة ودقتهم وضبطهم في نقل القرآ
 

   الروايةو والمشافهة على أن القراءات بالتلقي وبرهان ساطع  فيه دليل قاطع المفصل الدقيق الرد العلمي
 

أقسام القراءات التي  " األستاذ الضليع " إغناز غولد تسيهر ذكر المرحوم الشيخ عبد الفتاح القاضي وفي تفنيد دعوى وفرية
  قائاًل: لعثمانييحتمله الرسم ا

لو كان خلو المصاحف من الشكل واإلعجام سببًا في تنويع القراءات واختالفها، لكانت كل قراءة يحتملها رسم المصحف " ...
 : فإن ما يحتمله رسم المصحف من القراءات أربع أقسامصحيحة معتبرة من القرآن، واألمر ليس كذلك، 

 أقسام القراءات
لرسم احتمال ا حكمها أمثلة 

 لها العثماني
لقاعدة في ا

 ثبوت القراءات
  خئ حئ جئ يي ىي  ُّٱ  قوله تعالى : األول

 [، 13سورة اإلسراء: ] َّ جب هئ مئ
  :فإن كلمة

ر ج )  فيها ثالث قراءات:  ( وُنخ 
  بنون مضمونة مع كسر الراء : األولى

ر جُ )   ( ُنخ 
بياء مثناة تحتية مضمومة مع فتح  :الثانية

 الراء
َرجُ  )   ( ُيخ 

: بياء مثناة تحتية مفتوحة مع ضم لثالثة ا
 الراء

ُرج )  ( َيخ 
 

فهذه القراءات الثالث 
 ثابتة بطريق التواتر

والرسم يتحملها 
 كلها

ال الرواية والنقل 
 الرسم والخط
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 منخن حن  جن يم ىم مم ُّٱٱٱقوله تعالى: الثاين
  [58األعراف: ]  َّيه

ر جُ  ) وقرئ   .بضم الياء وكسر الراء (  ُيخ 
 هت  مت خت ُّٱٱءة قوله تعالى:وقرا

    َّ مغ مج حج مث
بضم السين وحذف الياء   (ُسقاة)  وقرئ 

وقرئ رامي، جمع  رماةجمع ساقي، مثل 
األلف  بفتح العين والميم مع حذف  وَعَمرةَ )

 صانعمثل صنعة، جمع  عامر،بعدها جمع 
. 

 
 

بطريق اآلحاد  تثبت
وصح سنده بنقل العدل 
الضابط عن مثله وهكذا 

ية السند، إلى نها
واستفاض نقله عن 
األئمة، واشتهر ذكره 

وتلقاه  ،بين شيوخ اإلقراء
علماء القراءة  بالرضا 
والقبول فهاتان القراءتان 
مع ثبوتهما بطريق 
اآلحاد قد صح سندهما 
وذاع بين القراء خبرهما 
وتلقوهما بالقبول وحكم 
هذين القسمين واحد وهو 
أن كل واحد منهما 
بد يعتبر قرآنًا ويتع

بتالوته في الصالة 
وغيرهما، فيجب قبوله 
وال يحل إنكار شيء منه 
ومن أنكر شيئًا منه فهو 

 كافر، حالل الدم.

ورسم المصحف 
 يحتملهما

الرواية والنقل ال 
الرسم والخط 

كما زعم غولد ،
 زيهر

   قرئ: َّ  ني مي زي ري ٰى ُّٱ قوله تعاىل:  لثالثا
تحتية  بفتح العين وباء   وجيهاً  هلل وكان عبداً 

موحدة ساكنة بعد العين مع نصب الدال 
 .وتنوينها

 

بطريق اآلحاد،  تثبت
وصح سنده، ولكنه لم 
يشتهر، ولم يظفر 
بالذيوع واالستفاضة، ولم 
يتلقه علماء القراءة 

 بالقبول

وهذا القسم شاذ 
تمنع القراءة به 
منع تحريم في 
الصالة وخارج 

وال  102الصالة 
يحل التعبد 

 بتالوته

والنقل ال الرواية 
الرسم والخط 
كما زعم غولد 

 زيهر

 زب رب  يئ ىئ ُّٱقوله تعاىل:  الرابع
وقرئ:  ، َّ يق زت رت يب ىب نب مب

، أو الم يصح سنده
عرف له سندًا أصاًل، يُ 

بينما رسم 
المصحف يحتمل 

الرواية والنقل ال 
الرسم والخط 
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(  بهمزة مفتوحة وباء موحدة تحتية أباه ) 
( بكسر الهمزة إياهمفتوحة خفيفًا بداًل من ) 

 وياء مثناة تحتيه مفتوحة مشددة.
 

لقسم ال يعتبر وهذا ا
وال يسوغ التعبد قرآنًا، 

بتالوته بحال، فتحرم 
القراءة بها بإجماع 

 المسلمين

هذين القسمين، 
 .الثالث والرابع

كما زعم غولد 
 زيهر

     
   

 
تفنيدًا و  ولم يكتف الشيخ عبد الفتاح بهذا القدر، ما ال يتحمله.هذا فيما يتعلق بأقسم القراءات فيما يتحمله الرسم العثماني و 

راح وحشد كل واإلسالم والمسلمين؛ و  القراءات وهللا وعد في بيان جهل عدو فيها وأطال النفستوسع  از غولد تسيهرلشبهات إغن
السماع والمشافهة والتلقي  :ءات هوأن المعول عليه في القرا القاعدة المتبعة األمثلة القرآنية من هذا القبيل بهدف إثبات

 وذكر الكلمات اآلتية:خاصية الخط العربي أو رسم المصحف  ، وليسوالتواتر
  

 الكلمات القرآنية ابلقراءات املختلفة   تقان القراءيظهر من خاللها أمانة وضبط وإ –تنوع القراءات فيها  تحليل وتوجيه مع الكلمات القرآنية  
 ت في القرآن على أنها صفة أو ُحْكُم الصفة في ثالثة مواضع: ذكر  كل  م   كال  م   1

 األول: ُّٱ ٱ من ىن ين جه  َّ ]الفاتحة: 4[، 
 الثاني: ُّٱ زث مث نث ىث َّ  ] آلعمران:26[، 

 الثالث: ٱُّٱ يت رث زثٱَّ ]الناس: 2[. 
سم واحد في المواضع الثالثة، وهو حذف األلف بعد الميم، ولكن القراء رسمت هذه الكلمة بر 

، فمنهم من قرأها فيه بحذف األلف، ومنهم من 103اختلفوا في قراءتها في موضع الفاتحة فقط 
 قرأها بإثباتها.

لى قراءتها فقد اتفقوا ع [26عمران:آل]َّىث نث مث زث ٱُّٱ :أما موضع آل عمران-
فيه بإثبات األلف. مع أنه لو قرئت الكلمة في هذا الموضع بحذف األلف لكان ذلك سائغًا لغة 

 ومعنى، ولكن لم تقرأ بالحذف في هذا الموضع لعدم ثبوت الرواية فيه بالحذف.
، فقد اتفق القراء على قراءة [2]الناس: َّزث رث يت ٱُّٱ :أما موضع سورة الناس
ف، مع أنه لو قرئت هذه الكلمة في هذا الموضع بإثبات األلف لكان الكلمة فيه بحذف األل

                                                 
علم القراءات: نشأته، أطواره، أثره في العلوم حول أثر القراءات القرآنية في األحكام والعلوم الشرعية...انظر: آل إسماعيل، نبيل بن محمد إبراهيم؛   103

، فقد ألفيُت هذه الدراسة من خير ما ُألفت، شاملة وفريدة في نوعها مدعمة 365، 223، 70هـ، ص:  1419، ، الرياض1، مكتبة التوبة، طالشرعية
 بالنصوص والشواهد، فجزى هللا كاتبها خير الجزاء.
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ذلك سائغًا لغة ومعنى ولكن لم تقرأ الكلمة في هذا الموضع باإلثبات لعدم ثبوت النقل بإثبات 
فلو كانت القراءات بالرأي واالجتهاد ال بالتلقي والتوقيف، ولو كان تنوع القراءات تابعًا األلف. 

كن اختالف القراء مقصورًا على موضع الفاتحة بل كان يتناول الموضعين لرسم المصحف لم ي
فدل هذا على أن اآلخرين. ولكنهم اختلفوا في موضع الفاتحة واتفقوا في الموضعين اآلخرين، 

القراءات لم تكن باالختيار واالجتهاد، ولم يكن تنوعها تابعًا للخط والرسم، وإنما هو تابع 
 .104..." للسند والرواية والنقل

ة غ ش اوة 2 ٱ في سورة البقرة في قوله تعالى: األولوردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في موضعين:  غ ْشو   

. َّ ييجه ين ىن من ٱُّٱ: ين يف سورة اجلاثيةوالثا،َّٰذخيحي جي  يه  ُّٱ  

وة وقرأها بعضهم بفتح الغين وسكون الشين:  ولو قرئ موضع البقرة بفتح الغين وسكون  .  َغش 
لكان ذلك صحيحًا لغة ومعنى،  ولكن لم يقرأ أحد بهذه القراءة في هذا الموضع لعدم الشين 

وهذا يدل على أن القراءة إنما تؤخذ بالمشافهة والسماع وال تؤخذ من خط ثبوتها فيه، 
 المصحف ورسمه.

  ذكرت هذه الكلمة ُمعّرفة وُمنّكرة في القرآن الكريم في ستة مواضع. لّصْعق ةا لص اع قةا 3
  َّ مج حج مث هت مت ُّٱ:األول: في قوله تعالى في سورة البقرة

  َّ  مغ مخجخ مح  جح ُّ الثاني: في قوله تعالى في سورة النساء:

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ:  لرابعة في سورة فصلتالثالثة وا
ٍّ َّ َّ  

 َّ جع مظ حط مض خض حض جض مصُّ:الخامس في سورة فصلت أيضاً 
َّ مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ُّ:السادس في سورة الذاريات  

وهذه اآلية مرسومة في جميع المصاحف العثمانية في المواضع الستة بدون ألف بعد الصاد، 
ولكن القراء أجمعوا على قراءتها في المواضع الخمسة األولى بإثبات األلف بعد الصاد مع 

 كسر العين، 
، ات األلف بعد الصاد مع كسر العينواختلفوا في الموضع السادس فقرأها بعضهم فيه بإثب

 .الَصع قة(سكون العين ) األلف معوقرأها بعضهم بحذف 
 

فلوا كان تنوع القراءات تابعًا للرسم الختلف القراء في المواضع الخمسة كما اختلفوا في 
الموضع السادس، فدل ذلك على أن العمدة في ثبوت القراءة التوقيف والرواية ال الرسم 

 . والكتابة
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 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ :قوله تعالى هاً ُكرْ  هاً ك رْ  4

 [،83]آل عمران: َّ  خك حك جك مق

 َّحفمس متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱ قوله تعالى:و 
 [19النساء:]
  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مبُّٱقوله تعالى:و 

  [53التوبة:]ٱٱ105 َّمحجخ
 نب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱتعاىلوقوله 

 مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس ُّٱ :وقوله تعاىل، [15الرعد:] َّ
 مل خل ُّٱوقوله تعاىل: ،  [11فصلت:] َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع
 ،107." ..[15األحقاف:] 106َّ جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل

ز ن 5  مس... حجمث هت مت خت حت جت ُّ: في قوله تعالى الواردتان َُيز ن َي 
قوله و ،  [76س:ي] َّ   زث رتيب ىب نب ُّٱ:قوله تعاىلو [33األنعام:]َّ

، فهما [10المجادلة:] َّ  حك...  مظ حط مض خض حض  جض مص ُّ :تعالى
 إذا أهمه. َحَزنه األمر وَأْحَزَنه األمر: عند العرب لغتان

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱ ُمدخ الً  م دخالً  6
 مت زت  رت ىبيب نب مب ُّٱ،[31النساء:]َّ ىن نن من
فقرأها بعضهم بضم الميم في الموضعين وقرأها بعضهم بفتح الميم ، [ 59الحج:] َّىتنت

 ىق يف ىف  يث ىث ٱُّٱ اًل( في قوله تعالى:ة كلمة ) ُمدخفيهما. واتفقوا على قراء
بضم ، [80اإلسراء: ]   ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق

الميم، واللغة تجيز فتح الميم كما تجيزه في الموضعين السابقين ولكن لم يقرأ قارئ في هذا 
الموضع  بفتح الميم، فلو كان مرجع القراءات رسم المصحف  لقرئت هذه الكلمة في هذا 

ضم الميم و فتحها..، ولكن لم يرد عن النبي صلى هللا عليه وسلم فتح الموضع بقراءتين 
.الميم في هذا الموضع...، إذًا يكون مرجع القراءات التوقيف والرواية ال الرسم والكتابة  

                                                 
 (،وباقي الرواة بفتح الكاف وسكون الراء. ) ُكر هاً وسكون الراء بضم الكاف  حمزة والكسائي وخلف العاشرقرأ  105
 وباقي الرواة بفتح الكاف وسكون الراء.) ُكر هًا (،بضم الكاف وسكون الراء  نافع وأبو جعفر وبن كثير وأبو عمرو وهشام عن بن عامرقرأ   106
 58 -  55، ص القراءات في نظر الملحدين والمستشرقينالقاضي، عبد الفتاح؛  107
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رُ  ُُتر جون 7 ونظرًا لضيق المساحة المتاحة في هذه الدراسة أكتفي باإلشارة فقط إلى المواضع األخرى  جونوُت 
اآلية رقم األعراف  سورة قرئت بالبناء للمفعول والبناء للفاعل في: من هذا القبيلالتي 

(، 11) اآلية رقمالزخرف سورة (، و 19)اآلية رقم  الروم في الموضع األولسورة (، و 25)
ي الروم في الموضع واتفقوا في القراءة  بالبناء للفاعل ف(. 35) اآلية رقم الجاثيةسورة و 

 (.25) م اآلية رق الثاني 
واللغة تجيز القراءة بالبناء للمفعول حتى في هذا الموضع ولكن لم تأت بها رواية،  ولم يقرأ 
بها أحد، ولم يثبت بها سند، وهذا من البراهين الدالة على أن مصدر القراءات التوقيف 

 والتلقين واألخذ وال دخل لخلو المصاحف من الشكل..
ر بين القراء في هذه اللفظ هو ضم الراء وسكون الشين، أو فتح الراء وفتح والخالف الدائ ُرْشداً  الًرش د 8

؛ الكهفوسورة (، 146)اآلية رقم  األعراف سورة الشين،  سواء كان منكرًا أو معرفًا، في
 (.10،14،21؛ اآليات )الجنوسورة (، 66، 24، 10)  اآليات

 ميم وسكون الخاء أو فتح الميم والخاءل بضم الخْ كالبُ  ،العرب تكلم بهما لغتان كلتا القراءتين
وقد اتفق القراء  و كالُحْزن بضم الباء وسكون الخاء، و الَحَزن بفتح الباء والخاء.، الَبَخل()

في قراءتها في بعض المواضع بفتح الراء والشين، واختلفوا في البعض اآلخر. وما قيل عن 
 األمثلة السابقة يقال هنا  أيضًا: 

قراءات ليا خلو المصحف من األشكال أو الحركات والسكنات أو إن العمدة في ال
 خصوصية الخط العربي، وإنما هو التلقي والرواية

 بهمابها بالعرب وجاءة الرواية تكلم  ا قيل عن األمثلة السابقة يقال هنا أيضًا، لغتانم ُضراً  ض راً  9

رد في خمسة مواضع في القرآن الكريم فيه لغتان وهذا اللفظ سواء كان منكرًا أو معرفًا و  ُحزنً  ح ز نً  10
ن و َحَزن وسكون الزاي وفتح الحاء والزاي )  حاءبمعنى واحد ضم ال ( ولكن القراء  ُحز 

فقراء بعضهم بضم الحاء وسكون الزاي  ،رحمهم هللا اختلفوا في مواضع القصص خاصة
 وقرأ البعض اآلخر بفتح الحاء والزاي . 

الخامس في فاطر بفتح الحاء والزاي، الموضع موضع األول في التوبـة و واتفقوا على قراءة ال
 .وعلى قراءة موضعي يوسف بضم الحاء وسكون الزاي

ي ْت  11 ، و في سورة بضم العين وتشديد الميم المكسورة (، قرئت28) رقم في سورة هود اآلية ي تْ فُعمّ   فع م 
. وكلتا القراءتين المكسورة الميم قرئت بفتح العين وتخفيف(، 66) رقم القصص اآلية 

 ، ولكن بعض القراءوهما لغتان تكلم بهما العرب، والرسم يحتمل كلتا القراءتين صحيحتان
ألن العمدة في صحة ، القصص في اتفقوا على التخفيف ، ولكنهمفي سورة هود قرأ بالشد

 .وقبول القراءة هو السماع والمشافهة والنقل وليا رسم المصحف
كال في  (، 21)رقم اآلية المؤمنون  وفي(، 66) رقم في سورة النحل اآلية قرئ هذا اللفظ  ُنسقي ه قي هن س 12

قيكم نَ ) النون،  الموضعين بفتح   مك لك خك ُّٱتعالىقوله ، ومنه قىمضارع سَ  (س 
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قيكم)  أيضًا بالنون المضمومة ئ وقر . َّ حل جل  ُّٱ :، ومنه قوله تعالىأسقى مضارع ،(ُنس 

مسندًا على التأنيث ( ت ْسقيكم)  وقرئت بتاء المفتوحة.  َّ يك ىك  مك لك اك يق

 ال خالف بين القراء (. 23)رقم اآلية  َّ زب  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ وفي سورة القصصلألنعام. 

رقم  ،اآلية  َّ ىن نن من زن رن مم  ام ُّٱ الفرقان سورة واتفقوا في
  يحتمل قراءة تاءألن نظم اآلية في سورة الفرقان ال ،على قراءتها بالنون المضمومة(، 49) 

مع أن الرسم يحتمل القراءات الثالث لكون المصحف غير منقوط وال مشكول في جميع 
معتمدين  ما قيل عن األمثلة السابقة بقال هنا أيضاً و ولكن القراء لم يقرؤا بذلك.  المواضع

 .السماع والنقل والرواية والمشافهة: وهيأأل  في القراءات على القاعدة
رقم   اآلية ،(، والروم187رقم ) والشعراء، اآلية(، 92)  رقم اآليةاإلسراء، في سورة الواردة  ك ْسفاً  ك س فاً  13

ء في المواضع لقد اختلف القرا (.44) رقم اآلية ،، والطور(9)  رقم األية ،(، سبأ48)
  قرأها بإسكان السين.  هم، فمنهم من قرأها بفتح السين ومناألربعة األولى

يات تجيز و العربية و سياق اآل بسكون السين رغم أن اللغةالخامس فق اتفقوا  وأما الموضع
له، ولكن القراء لم يقرأوا بذلك. و رسم المصحف يجيز ذلك و يتحم في هذا الموضع قراءتها

من الرواية  مصدر القراءاتاألمثلة السابقة بقال هنا أيضًا من حيث كون  ما قيل عنو 
 لغتانوهما ي وال دخل لخلو المصحف من الشكل أو التنقيط، والسماع والمشافهة والتلق

 .تكلم بها العرب
ف خُ  14 ُفخُ  يُ ن ْ ،  وفي ( 87)  رقم ، اآليةفي سورة النملو (، 102)  رقم، اآلية في في سورة طهالواردة  ن  ن ْ

فقوا ات والنبأ في النمل ولكن القراءقرئ بالنون والياء،   ففي طه( 1)  ورة النبأ، اآلية رقمس
في كلتا  بنون العظمة ( ) ( خُ فُ ن  نَ )  يات الواردةمع أن سياق اآل ،بالياء على قراءتهاجميعًا 

ذلك، ولكن القراء لم برسم المصحف أيضًا يسمح يجيز ذلك، و  السورتين ) النمل والنبأ (
 إنما تثبت بالتلقي والتوقيف ال على أن القراءاتفدل يقرأوا ألن الرواية لم ترد بذلك، 

 .باالجتهاد واالبتداع
(، حيث قرئ 63)  رقم (، وسورة ص، اآلية110)  رقمفي سورة المؤمنون، اآلية  الواردة في يً ر  خْ س   ُسْخر يً  15

خريًا و كسر السين )  خريًا (،) سُ بضم السين  على قراءتها  (، ولكن القراء اتفقوا جميعهاً س 
ومعناهما واحد.فلو كانت  والضم لغتان،(،  والكسر ُسخريًا بالضم في سورة الزخرف ) 

فدل على أن منشأ القراءات ناشئة من رسم المصحف الختلفوا في الموضع الثالث أيضًا، 
 .والسماع القراءات التوقيف

كلمات أخرى في القرآن الكريم من هذا القبيل كانت غير معجمة ) منقوطة( وال مشكولة،  
دة واللغة العربية تجيز ذلك، ومع ذلك لم يختلف فيها ورسمها يجعلها محتملة للقراءات العدي

القراء ولم تتعدد القراءات، بل اتفقوا على قراءة واحدة فيها، ألنها لم ترو بالسند القوي  
 . واألثر الثابت
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َف يخ  خَ فيها لغتان،  َي ْط فُ  فُ َي ْط   16 ط  فَ طَ وخَ ، مُ يعلَ  مَ ل  على وزن عَ  َطفُ ط   ُد، َيْعم  على وزن َعَمَد  فُ  َيخ 
مثال قوله ، وفتحها في المضارع فالقراء أجمعوا على قراءتها بكسر الطاء في الماضي

  يت ىت نت ُّٱ:[ و قوله تعالى20: ،] البقرة َّ زن نتمت  زت رت يب ُّٱتعالى: 

 [10] الصافات: ،  َّ ىث نث مث زث رث
لم يقرأ أحد  ُمْكث   17

بفتح الميم وال 
 بكسره

 ضم الميمب    حن خن من ىن ين جه مه ىه يه جي  ٱقراءة قوله تعالى:  جميع علىاتفق ال
ك  ، و ث  ، و َمك  ث  ُمك  ) واللغة تجيز تثليث الحركة للميم، أي :  ، وإسكان الكاف  الرسمو  ( ث  م 

وأجمع القراء على قراءتها  ولكن لم يثبت شيء من ذلك يحتمل الحركات الثالثة،  أيضاً 
وال بالهوى واالجتهاد، وال يكون تجرد  ، تكونت بالرأي واالختياربضم الميم فقط، القراءات ال

وإنما سبب التنوع واالختالف هو الرواية ، المصاحف من الشكل سببًا في تنوع القراءة
 الصحيحة، واألسانيد الموصولة.

أجمعوا على قراءتها بالفتح ولكن القراء  في راء الرضاعة فيها لغتان أيضًا، الفتح والكسر، الرّ ض اع ة الرَّض اع ة 18
 خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئُّٱٱ:في سورة البقرة ، قال تعالىفقط

 ٱَّ هبهتمت
يكم( فتح الواو وتشديد الصاد )  يوصيكمفي لفظ )  تجيز اللغة  صىأوْ  ىصّ و   19 ، كما التوصية من ( ُيَوصّ 

صيكم تجيز سكون الواو وتخفيف الصاد ) القرآن  .وقد جاءت اللغتان فياإليصاء من (يو 

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ: في سورة البقرة في قوله تعالى الكريم

وأوصى بها وقرئ: ) ، َّ مث هت مت  خت حت جت هب مب خب
 وبن، األولى مفتوحة والثانية ساكنة،بوا (إبراهيم بنيه ويعقوب

ى في القرآن الكريم خالف بعض القراء مرسوم جميع المصاحف العثمانية إيثارًا كلمات أخر  
 .باعًا للنقل واقتداء بالسنة، وعمال بالتلقي والمشافهة، ومحافظة علىالتوقيف والسماعثر واتلأل

 راط لسّ  ا راط  الصّ   20
 

 108 الظزراط
إبمشام الصاد صوت )

 (الزاي
ٱ

 

 مف خف حف جفمغ ٱُّ مثل قوله تعالى في سورة البقرة

 ٰى  ٰر ُّٱوقوله تعالى في سورة األعراف، 109َّمق حق

 نب مب ُّٱ سورة الطور وقوله تعالى في، َّمئ..ٍَّّ ٌّ

 قوله تعالى في سورة الغاشيةو ، َّ نت مت زت رت يب  ىب

                                                 
، وليس من نيةآمام بالقراءات القر لإكريم الذي ليس له للقارئ ال بقصد التوضيح اجتهاد مني ؛(ز +   )المزدوج  بهذا الشكل (الصراط )كلمة كتابة  108

 .علمأ وهللا ، الشيخ رحمه هللا
 قرأ حفص بالسين 109
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كتبت هذه الكلمات في جميع ، َّ حم جم  هل مل ُّٱ
المصاحف العثمانية بالصاد، ومع هذا فقد قرأها بعض القراء 
بالسين،  وبعضهم بإشمام الصاد صوت الزاي، والقراءات الثالث 

 متواترة.

  ىث نث ُّٱ والفرقان،، َّ هت   جتهب مب خب حب جب ُّٱ ،هودسورة في   مثوداْ  21
 حس جس مخ ُّٱ، والعنكبوت، َّ لك اك يق ىق يف ىف يث

كتبت  - ، َّّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ ، والنجم، َّ  مغ مصخص حص مس  خس
قرأها بعض  فقد ومع ذلكهذه الكلمة في جميع المصاحف العثمانية باأللف بعد الدال، 

 بالروايةأي  –القراء بحذف األلف اقتداء بالسنة 

في كما  (، ليكة ) هكذا في جميع المصاحف بحذف األلف قبل الالم مترس ةك  ل يْ  ةك  يْ أ أْل  22
  مف خف حف جف ُّٱص ويف ،َّ جض مص خص  حص مسُّٱالشعراء
قبل الالم وياء ساكنة بعدها وفتح  فقرأها بعض القراء بحذف همزة الوصل  ٱٱَّ خك ...مقحق
وصل مع سكون بهمزة الوقرأها البعض اآلخر  .وهذه القراءة موافقة للرسم ) ليكة (،التاء

 مب زب ُّٱ في سورة الحجرالالم وهمزة مفتوحة بعدها مع سكون الياء وكسر التاء، كما 

وهذه  ،َّ حق  ...  جغمع جع مظ حط ُّٱ ق وسورة ،َّ رت يب ىب نب
في  لرسم جميع المصاحف ولكنها ثبتت بطريق التواتر كالقراءة األولى مخالفة القراءة
 موضعينالهذين 

 
 الروايات المتواترة واآلثار الصحيحة واألسانيد القوية، وال دخل للرسم والكتابة مطلقاً : وعةجع القراءات المتنمر إن 

 
 ذكر رحمه هللا توجيهها وتحليلها وإثبات مصدريتها من هللا عز وجل و  بالقراءات المتنوعة إحصاء هذه الكلمات القرآنيةبعد و 

  :ر وأمثاله مضيفاً غناز غولد تسيهإ المشكك  ىعل ميًا دقيقاً ردًا عل في النهاية
لكلمات القرآنية من النقط والشكل، غفال ان تنوع القراءات ليا وليد إالشبهة فيه أوفي جميع ما تقدم يتضح اتضاحًا " 

  .110 "...  الروايات المتواترة واآلثار الصحيحة واألسانيد القوية، وال دخل للرسم والكتابة مطلقاً  وإنما مرجع ذلك
 

ان تنوع فلوا ك ين األدلة أن االعتماد في القراءات على الرواية والنقل ال الرسم والخط كما زعم غولد زيهر.من أبري َلَعمْ  وهذا
 :أن العمدة في ثبوت القراءة صراحةفدل ذلك ، المواضع هذه ختلف القراء فيما ال وخصوصية الخط العربي القراءات تابعًا للرسم

                                                 
 بتصرف يسير 82-52، القراءات القرآنية في نظر المستشرقين والملحدينانظر: القاضي، عبد الفتاح؛   110
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 إغناز غولد تسيهر كّ الشاالمشكك و  أمثالعلى و  ،العالم والجاهل ،للقاصي والداني نا يظهر، وهرسم والكتابةالال  ،التوقيف والرواية
س في القيوما  ، ]، وأنها سنة متبعة يأخذها اآلخر عن األولفي مسألة القراءات أن القراء والرواة ال يتصرفون من عند أنفسهم

، إنها دقة وأمانة القراء في التلقي والرواية .111ب القراء في الراءاتفي باب ذكر مذاه ، كما قال اإلمام الشاطبي...[القراءة مدخلٌ 
 وكما قال الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي:

مصدر القراءات ..." ،112.. إنما هو النقل والرواية وال يكون لخلو المصحف من الشكل دخٌل ما في اختالف القراءات.." "  
 .113..." والسماع وتنوعها إنما هو التوقيف والتلقين واألخذ

 
 أجمعوا جميعا على أن مرد القراءات الرواية والنقل والسماع والمشافهة أئمة القراءات وكبار العلماء

 
بكالم العلماء الكبار في علم  الردود من خالل االستشهادبعض  الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي رحمه هللا بذكر ثم عقب 

أبي أبي عبيد القاسم بن واإلمام  السخاوي تلميذ اإلمام الشاطبي، شرح الشاطبية، واإلمام في القراءات مثل اإلمام أبي شامة
مؤكدين جميعًا  واإلمام القرطبي، وابن عطية، والقاضي أبي بكر أبن أبي الطيب، والمحقق ابن الجزري، وابن السبكي،، سالم
، وال شيء من وراء ذلك من رسم وكتابة والتواتر لسماعأن المعول عليه في القراءات هو التلقي والمشافهة والنقل واعلى 
114. 
 

 مشاهير القراء الكبار هم من أئمة النحو واللغة أجمعوا جميعًا على النقل والرواية ال على القواعد والدراية
 

بلغ الذرة في العربية ومن  كبار القراء وأئمة النحو واللغةمن خالل ذكر كالم وآراء  عبد الفتاح القاضي رحمه هللاثم رد الشيخ 
الكسائي، أنهم جمعًا اعتمدوا في قراءاتهم على النقل والرواية ال على واإلمام  و مثل اإلمام حمزة وأبي عمرو بن العالء البصري 

 بالرغم من بعض القراءات أو الروايات كانت تخالف مذاهبهم وأنههم جميعًا كانوا ال يخالفون مذاهب شيوخهم، القواعد والدراية،
 .115 في النحو

 
 القراءات القرآنية المتنوعة أبعاض القرآن وأجزاؤه ثبتت بالتواتر –تحليلية ردود منطقية 

 
أشار إلى مسألة في غاية األهمية أن هذه القراءات القرآنية المتنوعة هي أبعاض القرآن  ثم إن الشيخ اإلمام عبد الفتاح القاضي

الكل ون كل جزء منه ثابتًا بطريق التواتر ضرورة ثبوتا ألجزاء بثبوت الكل، ألنه إذا ثبت ثبتت بطريق التواتر، فيك الكريم وأجزاؤه

                                                 
هـ، ، متن الشاطبية المسمى حرز األماني  ووجه التهاني في  590لسي المتوفى سنة الرعيني، القاسم ب نفيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي األند 111

 29، ص 1990، 2القراءات السبع، دار المطبوعات الحديثة، المدينة المنورة، ط
 58المرجع السابق، ص   112
 62المرجع السابق، ص  113
 82، ص الملحدينالقراءات القرآنية في نظر المستشرقين و انظر: القاضي، عبد الفتاح؛  114
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هو نفس  الصراط والسراط، إذ الطريق الحدى القراءتين بطريق التواتر كان كلجزء منه ثابتًا بهذا الطريق ضرورة، مثل قراءة:
دون األخرى؛ كان ذلك حكمًا باطاًل،  إن إحدى القراءتين متواترة الطريق للقراءة األخرى، فيكون كل منهما قرآنًا، وإال لو قلنا

 .116وترجيح إحدى القراءتين دون مرجح؛ ترجيح باطل 
 

 وال نافذة صغيرة للرد، فقد وّفي وكفى وأحسن وأبدع لم يترك الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا مجاالً 
 

إغناز غولد  والشاك التي أوردها المشكك واألكاذيب الشبهاتجميع تفنيد بالشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي رحمه هللا قام إن 
 مفحماً  الرد عليه رداً مع  ،ال بعضهاإ ومناقشة وتحليل جميع اآلياتمع  ( مذاهب التفسير اإلسالميفي مقدمة كتابه )  تسيهر

قد حاولت مرارًا ، لأسطر هذا الكالم وال أبالغ فيهوأنا  ! إي و ربي! قسمًا باهللبعده تىلم يترك مجااًل لإلضافة أو التعقيب لمن أ
م أستطع! بل ولم أدر ما أضيف! لو ول في هذا الشأن؛ ولكنني عجزت اآلخرينضيف شيئًا من كالم أهل العلموتكرارًا أن أ

بالجامعة اإلسالمية  متلميذ الشيخ عبد الفتاح القاضي في كلية القرآن الكريرحم هللا أستاذي وشيخي؛ و  .أضفت الزداد الطين ب ّلةً 
في قاعات  في القراءات الشيخ محمود عبد الخالق جادو عندما كان يشرح لنا أبيات الشاطبية م1994- 1990بالمدينة المنورة 

 ، " ! وليا بعد هذا البيان بيانٌ يقول في النهاية: " ثم ، وافيًا وبيانًا شافياً  شرحاً  يتعب في شرحهايجتهد و المحاضرات، كان 
ه عن التعليق والرد على األستاذ وأعجزتَ  من جاء بعدك لقد أتعبَت  :اإلمام العالمة عبد الفتاح القاضي أقول أيضًا عن الشيخ وأنا

 الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة واسعة. رحم هللا إمامنا وشيخنا .117إغناز غولد تسيهر المشكك والشاك
 

 والدعاوي الباطلة في هذا الكتاب تم كشف عن أسرار التالعب والتزوير والتناقضاتلقد 
 والتناقضاتلقد أثبت الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي إمامته في علم القراءات عندما كشف عن أسرار التالعب والتزوير 

 قرآنية.إغناز غولد تسيهر في كثير من المسائل التي أثارها ضد القراءات ال التي يوردها في النقوالت الباطلة والرويات والدعاوي 
 والغريبة ويعبتر القراءات المنكرة والشاذة " على غير أهلها!! ثقات القراء مثل " يطلق مصطلحات من عند نفسه فغولد تسيهر

م كَ ح  ربي أَ ] قوله تعالى في سورة األنبياءعندما قرأ  هـ، 105مثل القارئ الضحاك بن مزاحم المتوفى  !!من ثقات القراء قراءات
عريقة في الشذوذ كما قال الشيخ العالمة  [، فهذه قراءة شاذةوظنوا أنهم قد َكَذبوايوسف]  له تعالى في سورة، وقو 118[ !! بالحق

فهو بهذا التصرف والتزوير أظهر قصده  ، وليس في القرآن الكريم قراءات أصلية وفرعية، وغير مقبولة عبد الفتاح القاضي
!! تعالى  واتهم األنبياء بأنهم قد صدر منهم الكذب ،119 نضجه في البحث وعدم الخبيث، واتجاهه المريض، ونزغته اإللحادية

 هللا عما يقول الظالمون علموًا كبيرًا.
  

                                                 
 91المرجع السابق، ص  116
 134 - 129انظر: المرجع السابق، ص   117
  154، 140المرجع السابق، ص   118
 166، 155المرجع السابق، ص  119



 
52 

 نوايا خبيثة...أفكار سخيفة..آراء شاذة.. :رده عليه صرح شيخنا وإمامنا قائالً  تاموفي خ

  
 يخ العالمة عبد الفتاح القاضي قائاًل: ، عقب الش" إغناز غولد تسيهر د على " األستاذ الضليعوفي ختام الردو 

 
) مذاهب التفسير على غولد زيهر و تفنيد مزاعمه فيما كتبه عن القراءات في كتابه  " هنا ينتهي ما قصدنا إليه من الرد

يا هذا الكاتب نوا فيما كتبناه –والحمد هلل  – ْت يسعى إلى الصواب، فقد تبينَ كتبناه بالغ لكل من يريد الحق و  ، وفيما( اإلسالمي
وأصبح ذلك الكتاب الذي عنيناه بالرد عليه، بفضل ما هدانا هللا إليه  ،الخبيثة، وأفكاره السخيفة، وآراؤه الشاذة، ومذاهبه اآلفنة

 جف مغ ٱُّٱٱ..أصبح هراء و زيفا ال يفيد، وباطاًل من القول ال يبدئ وال يعيد –التي تدحضه  من الدالئل التبي تدفعه والبراهين
 جغ مع جع ُّٱ[ ، رعدال ] َّ  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك  جك مق مفحق خف حف
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ، [آل عمران] َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ

 .120[.." إبراهيم]  َّ زت رت يب ىب  نب زبمب رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ ّٰ
الذي كفر،  فُبهت ،و وّضح شرحوأبدع، و  بينرحم هللا شيخنا وإمامنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة واسعة، فقد وّفى وكفى، و 

دعوانا أن الحمد هلل رب وآخر وصلى هللا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ، وهللا ال يهدي القوم الظالمين
 العالمين

 
 
 
 
 

  

                                                 
 201المرجع السباق،   120



 
53 

 النتائج والتوصياتو  اخلامتة
 :ةاآلتي وهذا العرض والتحليل متخضت من الدراسة النتائج  الدراسة الشيقةيف ختام هذه و 

 وال االجتهاد،ال مل تكن ابالختيار و  اليت نزل هبا القرآن الكرميو املتنوعة  القرآنية القراءاتعلم أو حقيقة  إن  -1
 .يف قبوهلا أو رفضها وال حلريته احملضة القارئ هلوىدخل 

نص رسم العثماين بسبب كون الال وأ العريب خلططبيعة ااتبعا  ل مل يكن القراءات القرآنية تنوع كما أن   -2
 والنقل ،الصحيحة والرواية املتبعة، سنةلا هي القرآنية عمدة القراءات ، وإمناالقرآين غري مشكول وال منقوط

  .والتلقي واملشافهة ،املتواتر
 ؤالء املستشرقني صناع األكاذيب واألابطيلأن مثل هذه االفرتاءات واجلهاالت املتعمدة من ه ما من ريبو  -3

ال و  راسخة، قدمال تقف على  ؛ مجيعهاعرب التاريخ إىل يومنا هذا واخليانة ويروالكذب والتز  وأساتذة الدجل
والسند املتصل إىل  ،والنقل الصحيح األمني املتواتر ،والواقع العلمي املوضوعي اإلسالمي تثبت أمام التاريخ

 .فقد أثبتت الدراسة زيغ وبطالن تلك االفرتاءات املصطنعة .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
هذا العلم بال منازع، فضيلة الشيخ  لعلمية املفحمة لفارس وبطلا ردودالو  اجلبارة هوداجلأثبتت الدراسة  -4

على ذلك " األستاذ الضليع" اخلبيث النية، املتعمد يف رده الطويل الشيخ عبد الفتاح يف  العالمةاملقرئ 
أنزل  صح كتاب أقدس وأعز وأحب وألطعن يفل من دولة اجملر، لإلاثرة والضجر، املدفوع األجر ،الفرية

 منه أنه أفلح وانتصر! كال ورب البشر، زعما   ،املخلصون املسلمون املؤمنون ويقدسه يؤمن به للبشر،
  يوم القيامة أمام املأل واحملشر. يجعله عربةسسيصليه هللا سقر، و 

ال يستطيع اإلنس م احملشر، للبشر، حمفوظ يف الصدور والسطور إىل يو  إنه ) القرآن الكرمي ( ابحلق نزل -5
، لو كان بعضهم لبعض ظهريا  و  أو أن يطعنوا يف صدقه ،مفرتايت مبثله سور و عشرآبية أ واجلن أن أيتوا

  .بلسان عريب مبني األمني حممد قلب رسوله على من لدن رب العاملني به الروح األمني نزلأل
القرآنية خاصة أن يسلكون هذا املنهج العلمي  رسني لعلم القراءاتاعلى طلبة العلم الشرعي عامة، والد -6

م به ع  والذي سار عليه إمامنا وشيخنا العالمة عبد الفتاح القاضي رمحه هللا، وأن   ،الرصني الدقيق واألصيل
 راسخ، رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة. م به علم متبحرع  م به من أسلوب وأن  ع  من منهج، وأن  

أو املراكز العلمية  تاح القاضي من خالل تسمية القاعات الدراسيةأوصي بتخليد اسم الشيخ عبد الف -7
القراءات القرآنية على منهجه يف الرد، وجعل كتابه مقررا  العلم الشرعي و طلبة  ومترين وتدريبوالبحثية، 

 خر.آ، أو أي مسمى موقف املستشرقني من القراءات القرآنيةدراسيا  يف كلية القرآن الكرمي ابسم: 
 بقدر إخالصي والباحثني أن ينفع به طالب العلمهذا العمل خالصا  لوجهه الكرمي و  تبارك وتعاىل أن جيعل أسأل هللا
  فيه، وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. وجهدي
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 املصادر واملراجع
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