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ائفؤلففقذقة

الىحيرالىحنبسرإدثه

انفؤئففقذفة

الأمين.الصادقرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلتهالحمد

بعد:أما

نأغيفت-عافاعشرينمنأكثرمنذالفقهأصولجمفمدراسةفيبدأتحين

إليهميئقلبأن!؟الثهرسولعنوضخثتتماإلابينهمفيتقتفونلاالمسلمين

كحاطبكانوالهالابه،موثوقغئنأومجهولمصدرمنلابه،موثوقطريقمن

التيوالعقاربالأفاعييرىلاوهو،الليلظلامفيالغابةمنالحالتليجمعخزقي

تلدغه.أنفتوشك؟فيه

عن"الكبرىالسننإلىالمدخلةفيبإسنادهالبيهقيبكرأبوالإمامروىوقد

يحملليلحاطبكمثل،خخةبلاالعلميطلبالذي)مثل:قالأنهالشافعيالإمام

اشهى()1(0يدريلاوهوتلدغهأفعىوفيه،حطبحزمة

فيالطعنمنوأمثالهبطرسالخسيزكرياالقسيسبهيقوممانعلموكلنا

.الإسلامعنالناسيقمذمنهميائسةمحاولةفي!؟اللهرسولوفيالكريمالقرآن

ضياء،محمدد.:تحقيق،الكويت-الخلفاءدار:الناشر2(،1ا)صالكبرىال!نالىالمدخل(11

هـ.ا404:الطبة



ائفؤلففقذقة

فذهبوا،هدفهميخدمالإسلامعنصحيحبشيءالإتيانعنعجزوالكنهم

المكذوبةالحكاياتيجمعونفأخذوا،الشيطانمنضقبهكالذيتتخئطون

تلكفيالتزويرإلىولجئوابللها،أصلولا،لهاإسنادلاالتيالباطلةوالروايات

لتشويهالمثاهدين؟أمامالشاشةعلىيعرضونهاثم؟هدفهملخدمة؟الروايات

!للإسلامالحقيقيةالصورة

وتزويرهم،كذبهمليفضحكيب-الآنيديكبينالذي-الكتابوهذا

تعالى.اللهبإذن،الناسأمامالقبيحؤخقهموليهشف

الكاذبة؟الاقتراءاتخفلةلقيادةالخم!بيسالقشيسهذاثمتذيولماذا

منها:،لذلكتؤهلهصفاتعدةفيهاجتمعتالخسيسالقسيسهذا

ئ!فيهأنينبغيكانوالدهأنرأيناآناحتى،عادتهأضلفيكذابأنه-ا

ذلك.علىكثيرةأمثلةفيهالسابعوالباب"،بطرس"زكرياوليس"؟بطرس"كذابئة

فيقولهمنها،كثيرةأمثلةذلكوعل،الجهلمعالغباءفيهاجتمعأنه-2

ثابتلابن!النقلفيائقزجللوصل"الفصلفي)جاء8(:الدقيقة:701)الحلقة

كلامهانتهى(.البغدادي

ائمذزجيفؤضلالقضل9:اسمهالكتابلأن؟والجهلالغباءغايةوهذاقلت:

كلامفي-الخطأبطريق-لىادخالهإدراجهتمالرواةلأحدكلامفهناك(،النقلفي

عنبقضلهالبغداديالخطيبقامائفذزجالكلامهذاتخه،الرسولعنمنقول

كتابه:اسمفكان!؟الرسولبعدعمنالمنقولأو!ت!يي!الرسولعنالم!نقولالكلام

".النقلفياثفذزجينؤضل"القضل



انفؤففئقذفة

لاقفو،العلمأهلكئبفيماتفقملاالخسيسالقسيسهذاأنيؤكدوهذا

أنه-هذهحلقاتهفيهودكركما-الواقعهـانا،يقرؤهماتفقمولايقرأ،كيفتغرف

يبحثإنماأنهلناظهرثم،الإسلاميالتراثمكتةبرنامجفيبالكمبيوتريبحث

التاريخمدارعلىالحديثعلماءمنهاخذرناالتيالباطلةالرواياتعلىليعثر

فإنههدفهيخدممافيهايجدلمفإق،الإسلامصورةتثويهفيليستخدمها؟الإسلامي

هوكما،الإسلامصورةلتشويهوتزويرها؟تحريفهايميهةنصرصعنيبحث

.الآنتذئكبينالذيهذاكتابنامنالسابعالبابفيانمضؤرةبالوثائقئؤضح

والزنا،الأطفالباغتصابمتهمجنسيا،وشاذأخلاقئافنحرفأنه-3

وسائلمنوغيره-الإنترنتعلىوانتشرتعنه،ذلكاشتهروقد،بالفتيات

منها:،مشهورةضخفعدةفيذلكوئ!ير،ذلكئثبتالتيالوثاثقضؤر-الإعلام

)الفجر،.وجريدة،،الأسبوعاوجريدة،،الطريق9وجريدة،،)المصريونجريدة

كاذيب"كثفالسلسلةهذهمنالانيالجزءفيالصحفهذهضوروتجدون

الجزءهذامعشتضدروالذي!برصه"اللهرسولحولوأمثالهبطرسزكرياالقسيس

إكثف:الثالثالجزءومعهماتعالىاللهشاءإنواحدوقتفيتذيخكبينالذي

الكبير،.رضاعحولوأمثالهبطرسزكرياالقيسمماذيب

"الفجر،:لصحيفةالأولىالصفحةمنصورةبعرضالآنونكتفي



انفؤلففقذقة

الطنوزفح.!4أإئفلوا..والبيلإيكترفآ.قيفيفيه

!تافىعيآم!بنأولئيبفإلإبقفبىإلمقبلةلانتغابانلم

القسيسهذاوفضحت،واشتهرت،انتشرتالتيالوئيقةمنصورةيليوفيما

فيجاءممانفسهتبرئة!الحق!حواربرنامجهحلقاتإحدىفيحاولوقد،الخسيس

فضيحته:فوقفضيحةإلاذلكزادهفما،الوثيقةهذه

يهامنلثكلوو!ون!لم!هاالاليسئمعلافعطمنلىطليل!نمنئموىج!نى*يوالاولا5!ا-

الالاللاضاهطيكد!رولمهططلفعيكلممن!رورم!قثورجالنهاطىيالرسزثر!الممصاصكاه

!ثنحط!عهلكونلاحنى!هدلنهالمحتكللألوا،سنرلمحهالثمرطهنييلنوست.عليهاو!طظلعساله

يئ!ةلميصم!مرسله!رسلهليلعضرمملسلقسيمهرسالهليلهئرنطو!ا*سنرالطلهرلدليلممصريه

الم*/الوها4

منطنهليي!سز!رياثلمصيكاروالمالأيهاالئيس!نيسهسصمتم!غ!ميناحدأبلقىلمهههـ،ل!5/1فى2-

ت!وناننريدسلمهين!مهامنفد!اللاالت!ييخير،كدلنيمهيدمدحنهالفرفدحدفىنهفنهادلدماص!لأامول

نايمشصطنااكلللن.سلنلماندرلنالي!مينقهاالثنيط،صمتنولمملويلهاوليسهايلؤاطهاليمسيحلا

داوللسلناليضميكلا!طعللاثوموثا.!اللضمنياعهكلولثلونح!هامنوليتسلمهلحتيله!لتلا

فىا"ولاافى!تحرمهمسكل.!نطهلمامنهامثلل!لغذولنهيلرمىزلرياالفمصلطملثنمسه

ولمحه.!ىنلاىيمالهمويتالنطلكمهثلالكلالفز!اللهطيالمم!نعنثمانهلبالتيامرئهشلحو+

المدررهدودنهلةليندرطهيهي*ب!ئردههدشرطهمنمحداالهحانيالبن



انفؤلففقذقة

كاملة:الوثيقةهيوها

!.ءصى!د!ستهـ-سءمى
حس!:!!

سهن!ه!سلحدوللبمآدكىمب+ص!،سطرصرقدنراكلى،لم!لىه!ىحىممى

نتر.!سدطسهفىتسىفرصطر.كلئاسىث3-ش-سى-ر-"4ص-مصى
.!قرتصص!صلانرس!س!حمت

من!ائكلس?سحمىسىشد-سهلا!صر!تحآضىرساعمصيا0را-
ثضاض!عهكه!ر!عهطىهـنع!نلعص+ت*مىن!مر*-!هم!ص!يءاص!

صىصسهصه،مصكلش!تفى،د-صوحرطه!ي!مد+صه.!ىرص!رمسمه
مر-ح!ص?!ر-لرء&مهـوررسهمرطصهمكل-مص!صر4!

،!ىأ!ا--
ما!هءروعهنع!اصى!كصاصىحيلحى*س!!ردمىح!لى8-.جممهبرخنسيه ءصه-مص!ممول!!ص!م!لى!!ىملصمملى&!حمعهالكللىمط

يهحعت!ه-ص.سىل!ث!ى"!ىطح!ائكلبىمد!ىيىررليدلم-
لتس!كيتمد-رثا-ء-حضشطي!ررشىشرست-!ت!ص

لتاء"،اله---سص!.!ساتط!ت.تولح!ذ!ىمنى-لنى
ت".!ءرب!"لي-فمتتطيه!مكلصومىن!ن!-صاصتصمعد-

مم!رهمر*أدنمركر+-3سدر!ال!ر!ك!!س!!نمئ
رعرميسمصحزمرءول!رود،صز

!دكى!ل!صهل!ترم!ىلص!!فتهـ!فهيلص+لصمئكلصصوت
دو!!*!هر!رهـحمهمكرت-ردمرلهي،.درم!++!ر*طا!تننر-!هى
حتلىض!ا!نىولالهوص

عيصرسطه!له!م!ميصط!مابنر!

ممهز؟صعه

بر!طط!

!ى
لأ!ءلط.

مر-مرء!ي-!حمى "!د-"مر-ءد-لص---مة
ح!ح!

!ه!اف+!5.-!هم!،!عرم!+حمي"!س!له
"..،"1"،*"--!ه--!-ة/.-عى.ل!03حص،تمه.3مه.ا..عل!..+.لاصممي-هى"،5ا!ه.دلمير!!د.لأه

ع-."الى..،!"-سةة.مهد.!-+--+،*لا.!"ءا?،.!!فى

السلسلة:هذهمنالثانيالجزءفيتجدونهاائمضؤرةالوثائقوسائر

بعونظ!صه"،الثهرسولحولوأمثالهبطرسزكرياالقسيسأكاذيبكثف9

.قتعاللها



انفؤلففقذقة

فهفةتنبيهات

:الأولالتنبيه

تصريحاتهم؟تفلمنبمثرف!نناالرواةأحدمنالحديثأئمةتحذيراتنقلعند

قزعلىرواياتهمنوحذروا،الحديثأئمةمنكبيرخمعفيهطعنقدأنهلكمليتأكد

زقيه.فيكانواالذينالحديثأئمةمنبداية،الإسلاميالتاريخوطوالالعصور

قراءتها:بعدالقارئيقولأن-أيضا-ذلكمنوهدفنا

أخفاهاقد-المراجعهذهكلفيالأئمةهؤلاءلكلالتصريحاتهذه"كل

وتزويرهوكذبهخبئثهأشدما؟!!المشاهدينعنائمرورالخبيثالكذابالقسيس

.!!وتضليله

4-ا!!ان
أخطاءهبتصحيحتهتململذلكبالعامئة،كثيرايتكلمالخسي!القسيس

قوله:مثلوقراءتها،كتابتهاليسهل؟كلماتهمنقليلتعديلحاولناوإن!ا،الئخوية

إ(.أويغريبةحاجة؟المحفوظاللوحفيدهولأ!؟القرآنبتألفالليانت)هو

حاجة؟المحفوظاللوحفيهذاأنم؟!القرآنتؤلفأنت)هلهكذا:فكتبناها

إ(.جذاغريبة

الفالث:التنبيه

تتعلقلاالتيالعباراتاختصارمنبدلاكان،المنقولةالنصوصكثرةإلىنظزا



انفؤئففقذقة

شرطين:ذلكفيوشزطنا(،..)هكذافقطنقطتينمكانهاووضعناالمراد،بالمعنى

المعنى.فيمؤئرةالمحذوفةالعباراتتكونألأ:الأولالشرط

التالي:بالمثالكما،بحروفهالأئمةكلامتضقننقلأن:الثانيالشرط

الخالمحأ،،الإقامالتغوفيالزخمننغئدبننقييعبن)أخمذ:الذهبيالإممامقال

ؤضئ!،ؤخمغزخل،الزوذ.قزؤمنؤأضله.التغذادىئئم،التغوىتجغقيرآ"بوالث!قة،

بننؤمزؤانعتينة،بننؤشفتانالغؤايم،بننؤغئابهشئيم،غن:خذث"الم!تذ(.

تغذهم.ققنالطتقيما،ؤقد؟،اثتازفيبنيالثهؤغئد،يمخاليأبيبننالغنرينرؤغئل!شخاع،

القاييمآع!بوؤفييمامئيدؤلي!ئالهبؤاليسطيما،ال!خارىآيمنالتئة،غئه:خذث

ليمؤاهم.ؤخفق،جميلبنقهإشخاقضاجمد،بنؤتختص،تاجتةبنالتيماؤغئدالتغيرفي،

انتهى(.ؤمائهي!ئينشتيمافيقؤيذةؤكان.ؤكئنة،تجرزةضايحؤثقة

كلامفسننقلثقة،وانه،الإمامهذامولدتاريخبياننريدأننالنفزضقلت:

ؤكان.ؤغئنة،تجرزةضايح:ؤثقه.،.الثقة..قييعبن)أخمد:هكذاالذهبيالإمام

انتهىؤمائيما(.ي!ئينشتيمافيقؤيدة

بحروفه.الذهبيلإماماكلامتص!بتقلالتزمناأنناتزؤنوكما

الرابع:التنبيه

يلي:ك!وهي،أبوابسبعةعلىالكتابهذايثشمل

الفقه.أضولوجمفمالحديثأضولجمنممنفقذمات:الأولابب

منه.وانجكمةمعناه-أخزفشنعةعلىالقرآننزول4ابب!ان

!ه،عثمانغفدإلى!النبيغفدمنالفضخفكتابةقزاجلاند:ابب

ذلك.فيالإصلامأعداءشبهاتق!ادوتتان



انفؤلففقذقة

وتثخالفضخفمنمسعودابنقؤيفخؤلالشبهاتإئطال:ا!ابعابب

!ر.عثمانغفدفيائقضاجف

شبهاتق!ادوتتانييه،وائجكقةالكريمالقرآنفيالث!خ:اتمسابب

خؤله.التصارى

ئملالضجيخةيزاءاتهبخميعائفزآنأنغلىالقطجئةلةالأب4اولدسابب

إلىوالتابيين!الثهزشولأضخابغفدجمنلفتمين؟ائمفيدالتؤاترباليريق

هذا.تؤجمتا

الكريمالقرآنخؤلائمرؤرائخبيثالق!يسأكاذيبكشف:السابعابب

(.انفضؤزة)بائؤثائق

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر



العلمأهللأقوالتحريفاتهوبيانللجديع()اللحيةكتابعلىالرد

ول!!!!و!

العديقفمنطنحجمن!مقفقذماق



12
الأولالباب

مت!رةمعلوماتبدكر-الكتابهذافي-الحديثيةائمقدماتفيسأكتفي

مضالقحجمفمكتبإلىقفيزجعوالتدقيقالتفصيلأرادوقنائمراد،بهايتحقق

الحديث.

مقذمات:ضالبابهذاويتضمن

قبولفيوالتثئت،العالمينربشريعةفيالإسنادأهميةالأود:ا!ض!

الأخبار.

انفذئس.روابةخكم:الثانيةانفقذمة

انفزشل.:الثالثةانفقذمة

.انمذزج:الرابعةانفقذمة

نأ-ضغفهأوحدلثبصحةانخكمعند-ئشزطهل:اث!اففقذط

السابقين؟الحديثعلماءعليهتكلمقديكون

ذلك:تفصيلهـاليكم



الحديثفضطقحجمفممنفقذقات

الأولىالمفذمة

الأخبارقبولفيوالثتئقالعالمينربشريعة!الإسنادأهمية

13

مطالب:أربعةالمبحثهذايتضمن

العالمين.ربشريعةفيالإسنادأهمية:الأولا!

رواياتعلى-وغيرها-الحديثكئببعضاشتملتلماذااقنى:ا!

الصحيحة؟علىتقتصروتئم،ضعيفة

زواتها؟فييثقلاالتيالأحاديثجمتاتةالعا!يتجتبتنملماذااند:ا!

المسلمين.بهااللهاختضقالتيالدنياعجاثبمنالحديثجمفم:ا!ابعا!

ذلك:تفصيلوإليكم

العالمين:ربلنصريعة.الإسنادأهمية:الأولالمطلب

أسانيدينقلفوجدتهكثير،ابنالإمامتفسيرفي-صغيراكنثحين-قرأث

001.فلانعنفلانعنفلان"حدثناهكذا:الأحاديث

قولوتذكرالإسناد،هذامجذفبأنيختصر؟لالماذا:السؤالهذاذهنيفيفدار

؟!مباشرة!الثهرسول

أهميةقغيضثعافا،عشرينمنأكثرمنذالفقهأصولجمفمدراسةفيبدأثثم

العالمين.ربشريعةفيالإسنادهذا



14
الأولالباب

ؤأنالذينن،منالإشتادأنتتالق:)تاب:صحيحهمقدمةفيمم!لمالإمامقال

ؤانه"،ؤاج!بتلتجائز؟!يهئمهؤبخالرؤا؟تجزخؤأن،الثقالبغنإلأتكون،الزؤاتة

..المكزقيماالشيريغيماغنالذبمنتلالمخزقيما؟ائجيتيماجمنلئش

تأخذونغضنقائظروادين،ائجفتمقذاإن9قاذ:ليميرين،ئننلخضدغن

.(1()لم!يرينكئم

ألفيةشرحالمغيث"فتحكتابهفيالسخاويالدينشمسالحافظوقال

قاشاءقنتقاذالإشتادؤتؤ،الذيني،جمنإالإشتاد:المباركابن)قال":الحديث

يرتقيالذيكمثلإسنادبلابينهأفريطلبالذي"قثلعنه:روايةوفيشاغ"،

معهيكنلمف!ذا،المؤمنسلاح"الإسناد:قال،الثوريوعن..سلم!بلاالسطح

انتهى1()2(0!يقايل؟شيءفبأي،سلاح

،!اللهرسولأصحابجيل؟الأولالجيلمنبالإسنادالاهتمامبدأوقد:قلت

رسولأصحابأحدأنتقغه-ص!اللهرسولصاحب!ه-الثهعبدبنجابرهوفها

رسولمنالحديثهذايسمعلمجابروكان!،اللهرسولعنبحديثخذث!الله

هذاعنليسأله؟الصحابهذاتقدإلى-شفرقييرة-الرحيلفقزر!،الله

الحديث!

اللةغئدئنتجابز)ؤزخل!:البخاري!صحيحكتابهفيالبخاريالإمامقال

فؤاد.عمد:تح!تيق،بيروت-العربىالتراثإحياءدار:الاشر(،4111)ملمصحيح(1)

الخاوى،الرحمنعدبنعمدالدينض:تأليف)3/4(،الحديثالميماشرحالمفيثقح)2(

اهـ.304-الأول:الطبة،بروت-العليةالكتبدارالاضر:
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انتهى1(0ؤاجلإ()خلإيمثفي"أني!ميئنناللةغئل!إلىشفيرق!يميزة

15

غئدئنتجابزعنالمفردإ)2("الأدبكتابهفيالقصةهذهالبخاريالإماموروى

عنه:اللهرضيجابرقال!،الئبيئآضخابمنزجلغنخديثتقغاانه"اللة

"أنيسيى،ثناللةغئاق!ذا،الشاتمقلإفتخئىشفزا،زجليإتييماقئذذتتجيزا،)قآئتغت

قخزقيتغئم.قففت:؟،الئيماغئدئنتجابزققاز:..بائتابتجابزاأنإبييماقتغثت

قاغتتقيي.

.كوتأؤأمموتأنخ!ثيتأشقغا،لمتقغيي،خديث:ففث

الحديث.!()3(0..ائيتادالثه""تخشر:تقولى!الئبىشمغتقاذ:

الإمامقالهماالتوضيحغايةذلكويوضحذلك،علىالأقةحالواستمر

،8791هـ-7014-بيروت-المامتى!ر،ابندارافاثص:)1/41(،البخارىصحيح)1(

البغا.ديبمصطفىد.:تحقيق،الثالثة:الطبعة

البشائردارالناشر:،البخاريإسماعيلبنمحمدالإمام:تأليف337(،)صالمفردالأدب)2(

.م9891هـ-ا954الالثة/:الطبعةالاقي،عبدفؤادعمد:تحقيئ،بيروت-الإصلامية

لرحالباري"فتحكابهفيهـ(852)773-الغنقلافيخخرابنالدينشهابالحافظتال)3(

لىمؤئم!الائن،مدفيالطبزايطأخزتجقاأخزىطيريق)ته:":1/174،البخاريصحيح

ضايح(.تإشتاده..تؤانده

،البخاريل!مامالمفردالأدب!صحيحكتابهفيالألباف!الدينناصرالثيخوقال

)ختحن(.7":64:رتمحديث1،37ص

ختن(.)إصناده:قالثم،،061:رتم،الصح!يحةالأحاديثسلسلة9فيا،لبانيذكرهو
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المحدثينمن"المجروحينكتابهمقدمةفيهـ(354)المتوفىحبانابنالحافظ

:قال"،والمتروكينوالضعفاء

الإسناديكنلوولو..النقلجهةمنيصحلابخبرنحتجأننستجيز)ت!تا

..الأممسائرفيظهرماالدينتبديلمنالأفةهذهفيتظقرله،الطائفةهذهوطلب

يتهيألاكماواوأ،ةولاألفأ9!اللهرسولسننمنشتةفييزادأنيتهيألاحتى

عنايتهموكثرت،المسلمينعلىال!تنالطائفةهذهفحفظت،القرآنفيجمثلهزيادة

..شاءباشاءقنلقالولولاهم،الذينبأمر

المراطإلىوهدوهم،الدينالمسلمينعلىحفظواالذينالعلمهذافزسان

طلبفيوالأوطانالديارفيالتنعمعلىوالقفارالمفاوزقطعآثرواالذين،المستقيم

الحديثفيليرحلأحدهمإنحتىالأقطار،جمغفيوالدوران..الأمصارفيالئتن

فيمضليذيخليئلأ؟الكثيرةالأيامالواحدةالكلمةوفى،البعيدةالفراسخالواحد

،الكذبذلك!بمالثهرسولعنالذائونقهمقغلهـانبه،يضلشيتاال!تن

..الذينبنصرةوالقائمون

القطانأحمدبنإسحقحدثنا..:الشأنهذاعنوالبحثالتفتيشمنلهان

كنا9:قالحماد،بننمرحدثنا:قال،غالببنسعيدبنمحمدحدثنا:قالبشيس،

عبدعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا:لهمأقولوأنا،جماعةومعىشعبةبباب

لطمة،شعبةفلطمني..!النبيعنالوضوءفيعامر،بنعقبةعنعطاء،بنالثه

الرجلالطمتإنك:اللهعبدفقال..إدريسبنالثهعبدومعهالدار،ودخل

الحديثبهذايخدثإسحاقاباسمعتإنىيخدث؟مايدريلاإنه:فقال

..هذا؟عطاءبنالثهعبدقن:إسحاقلأبيفقلتعطاء،بناللهعبدعن
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ما؟الحجإلىشتتيجمنفخرجت..بمكةحيعطاءبناللهعبدإنمسعر:فقال

فتىف!ذا،عليهفدخلتعطاء،بناللهعبدعنفسألت،مكةفأتيث،الحديثإلاأريد

نعم.:ليفقال؟إسحاقأبوعنكحدثنيشيءأي:فقلت،شاب

حدثنيه.إبراهيمبنسعدولكنلا،:قالعامر؟بنعقبةتميت:قلت

ما:ليفقال،إبراهيمبنسعدعنفسالته-حاجوهو-أنسبنمالكفاتيث

.العامخخ

عنفسألته،إبراهيمبنسعدفأتيت،المدينةإلىمضيتنسكيقضيتفلما

خزج.عندكممنالحديثهذا:ليفقال،الحديث

..مخراقبنزيادحدثني:قال؟كيف:لهفقلت

..الحديثعنفسألتهمخراق،بنزيادفأتيث،البصرةققدفت

حوشب.بنشهرحدثني:قال

منإلىأحبكانالحديثهذاصحلووالله؟الحديثهذاعلىدمرقلت:

..!وماليأفلي

..الآثارسقيمعنوالبحثالأخبارتفتيشفيشعبةدأبكانفهذا

إلىمعينبنيحى"جاء:يقولالملطيشيخأبىبنإبراهيمبنمحمدسمعت

..قال:أحد؟منسمعتهاماله:فقال،سلمةبنحمادكئبمنهلت!نممع؟عفان

خذثتك.لاوالله:فقال.سلمةبنحمادعنتف!اعشرسبعةحدثني

شأنك.:فقال.التبوذكيمنواسمعالبصرةإلىوأنحدردرهمهوإن!ا:فقال
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هذهتسمعلم:موسىلهفقالإسماءيل،بنموسىإلىوجاء،البصرةإلىفانحدر

ع!ثر.الثامنوأنتتف!ا،عشرسبعةمنالوخهعلىسمعتها:قال؟احدعنالكتب

أقسزأنفأردت،يخطئكانسلمةابنحمادإن:فقال؟بهذاتصنعوماذا:فقال

منالخطأأنغيفتشيء،علىاجتمعواقدأصحابهرأيتف!ذا،غيرهخطأجمنخطأه

نأغيفث،بخلافهممنهمواحدوقالعنه،شيءعلىاجتمعواوإذاتفسه،حماد

..غقئهأخطئماوبينبنفسههوأخطأمابينفأقئزحماد،منلامئهالخطأ

رسولعنالكذبودب،المسلمينعلال!تنبحفظالطاثفةهذهعنايةفهذه

أحدتعرفيكنلمحتىسننهاعنالأحكاملتغئزتولولاهم،العالمينرب

الثقاتعنهروىمما-عليهوالموضوع!بالنبيوائفلزقسقيمها،منصحيحها

.حبانابنالإمامكلامانتهى(.الدينفيوالأئمة

رواياتعلى-وغيرها-العديثكثببعضالفمتملتلماذا:الثا.المطلب

ا؟الصعيعةعلىونؤتققصر،فمعيفة

صحتهاثبتتالتيالأحاديثكتابهفييضعأناشترطقنالمسلمينعلماءمن

كلبجمعاهتمامهكانمنالمسلمينعلماءومنأ،البخاري"صحيح!فقط؟

حيثمنالرواياتهذهعلىالحكميتبقىثموتدوينها،إليهوصلتالتيالروايات

والحكمالرواياتهذهفحصقبلالإمامهذايموتوقد،والضعفالصحة

بفحصقامواحيثالعلماء؟منغيرهعلىالوقتمنالكثيروفرقدلكنهعليها؟

عدمه.أوالثبوتجهةمنعليهاوخكموا،الرواياتهذهمنالكثير

العراقيالدينزينالحافظالإمامهوفها،الحديثأئمةبذلكصرحوقد
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)1(:النبويةال!يرةفيآلفيتهفييقولهـ(08)725-6

انكزاقذوماصحماتخقعالصميراأنالطالعبوليعليم

ئغتبزلمة3إسناوإنبيماال!تزأهلأتىماذكزوالقصذ

واستطزمنهصضىقدماذكرتذجمزماغيرصخقذيكنفإن

التيالمنكرةوالرواياتالصحيحةالرواياتتجمعال!يرةكتبأنيعني

يغتبر،لاإسنادهكانوإنحتى،ال!ترأهلرواهمابكرفقضدهم،الحفاظأنكرهها

به.موثوقطريقمنيأتلملأنه؟يصحلمالإسناديعني

فيهـ(31)224-.الطبريجريرابنالإمامذكرهماالمثالشيلعلىولنقرأ

.،والملوكالرسلإتاريخالتاريخيةموسوعتهمقدمة

شيخهوالطبريالإمامبأنبطرسزكرياالخسيسالقسيسصرحوقد

!:الإيمانعنإأسئلةبرنامجمن121الدقيقة:25"الحلقةفيقالحيث،المفسرين

انتهى(.المفسرينشيخهو)الطبري

"تاريخالتاريخيةموسوعتهمقدمةفيالطبريجريربنمحمدالإماميقول

بكرهأحفرتماكلفياعتماديأنهذاكتابنافيالناظر)وئتغتم:"والملوكالرسل

فيه،ذاكرهاأناالتيالأخبارمنرويتماعلىهوإنمافيهراسمهأنيشرطتممافيه

عنذكرناهخبرجمنهذاكتابيفيتكنفما..فيهزواتهاإلىف!يدهاأناالتيوالآثار

ؤخقالهتغرفلمأنهأخلمن؟سامعهيستثشعهأوقارئهت!تئكرهمماالماضينبعض

الناضر:،العراقيالححينبنالرحيمعبدالدينزينالحافظ:تألف26(،)صالبويةالسيرةألميما)1(

علرى.بنمحصدالشد:خيقالمنهات،دار
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منأييئوإنمايتينا؟جمنذلكفييؤتلمأنهقفتغقم-الحقيقةفيمعنىولاالصحةفي

انتهىإتئنا()1(0أدقيماتخوعلىذلكأذئناإن!اواناإلينا،نايييهبعضيتل

شزدفيهذاكتابهفياعتمدهالذيالمنهجيوضحالطبريفالإمامقلت:

بأنوذلكرواتها؟إلىوالأخبارالرواياتي!يدالطبريفالإماملأخبار،واالروايات

لنا:يقولأنيريدالطبريوالإمام،،فلانحدثنا،فلانأخبرنا،فلان"روى:يقول

بل؟بسببيليسفهذاواستشنعه،واستنكرههذاكتابيفيخبزاشخصقرأإذا

،خبرهقبلثقة،كانف!ن،الراويفيالقارئفلينظرالخبر،هذاإلينانقلممنالسبب

الخبر.هذارفضثقة،تكنلموإن

وأصحتسواء،ورواياتأخبارمنتتغهماويروييحكيإنماالطبريفالإمام

الأحيانبعضفيولكنأخبار،جمنإليهؤضلماويذونيجمعإنماهناهو.تصحلم

ذلك،لهتت!رإذاالضعفأوبالصحةالأخباربعضعلىيحكمالطبريالإمامكان

هذا:كتابهتفسفييقولنجدهفمثلا

انتهى()2(.الأعلىعبدبنيوذسبهحدثنيبا!اللهرسولعنالخبرأضخ

صحيح.حديثبأنهعليهقخكم

يحكموقد،عليهاوانخكمالرواياتهذهفحصقبلالعالمهذايموتوقد

تجميععلىيقتصروقدالإكال،قبلويموت،الرواياتبعضعلىالعالمهذا

الحكمبسهولةيمكنهالقارئأنعلىاعتمادا؟بذلكويكتفيوتدوينهافقطالروايات

.ب!وت-العلميةالكتبدار:الناضر(،1/13)الطبرىتاريخ(1)

/28(.1)الطبرىتاريخ)2(
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التيوالتعديلائخزحكتبفيالرواةأحوالمراجعةطريقعنمحذدةروايةعلى

ذلك؟غئرأئم؟الحفظسعئأئم؟ثقةالراويهل:ببيانتهتم

ولادتهمتواريخوكذلك،بذلكمختضةكتبفيممشخلةالرواةفأحوال

وغئرلها،تغزضواالتيوالحوادثوتلاميذهموشيوخهمورحلاتهمووفياتهم

ذلك.

نقدفيالاعتدال"ميزانكتاب:المثالسبيلعلىالكئبهذهمنوئذكر

وقغيرقة"الجقلوكتابهـ(،748-)673الذهبيالدينشمسللإمام"الرجال

أبيللإماماالئقاتقغيرقة9كتابهـ(،142-461)حنبلبنأحمدللإمام"الزجال

والضعفاءائفخذثينمن)ائقخزوجينوكتابهـ(،26-ا)181العجليالحسن

العلماءمولد)تاريخوكتابهـ(،435فى)المتوحبانابنالحافظللإمام"والمتروكين

زئير،.!ائنبالمشهورهـ(-2937)89الزتييئالثيماغئل!بنمخضدل!مام،ووفياتهم

الأخبار؟نقلواالذينالرواةأحواللكيكشفكشافثالمتخصصةالمراجعفهذه

لا؟أئمبهم؟يوثقممنهمهل:يتغيرف

ذلك:يوضحافزاضتامئالاتكمواذكر

كتابين:اعطاناالسابقينالحديثعلماءأحدأنلتفتيرض

انسبنمالكسمعأنهأخبرهإبراهيمأنتخرابو)حذثنا:فيهالأولالكتاب

.(..:يقول!اللهرسولسمعت:يقول

الإمامومال"،كذاببحر"أبو:حنبلبنأحمدالإمام)قال:فيهالثافطالك!اب

أ(.بثقةلش!بحر!أبو:البخارب
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نقلواالذينالرواةأحواللكيكشفالذيالكشافهوالثانيفالكتاب

وأنهصحيخاليسالحديثهذاأنيتضحوبه،الأولالكتابفيالموجودالحديث

.كذابرجلإلأإليناتئقلهتئملأنه؟قاله!داللهرسولأنتثئتتئم

؟الرواياتأسانيدحذفمنالسيوطيالدينجلالالإمامحذرفقدولذلك

بالضعيفةالصحيحةالرواياتاختلاطإلىيؤديالروايةإسنادبكرغذملأنوذلك

بينها.التمييزوعدم

التفسيرفي)آئ!":القرآنعلومفيأالإتقانكتابهفيالسيوطييقولذلكوفي

والتتش،الدخيلهنامنقذخلتتزا؟الأقوالوتقلواالأسانيد،فاختصرواخلآئق،

انتهىأضلآ()1(0لهأنظاتا؟تغدهيجيءقنغئهذلكتئقلئم..بالعليلالصحيح

؟الإسلامأعداءتفعلهالذيما

،الأولالكتابقراءةعلىويقتصرونالكشافأ،9الثافيالكتابتجاهلون

فييطعنوهذاوكذا،كذافيهالرسولعنحديثكئبكمفيوجدنالقدلنا:فيقولون

!لإسلاما

خمفرهموراءالكتثسافتاركين6الأول"الكتابئطيممكانفيدخلوالقد

أئمحقا؟ذلكقال!دالثهرسولهلليعرفوا؟لهمسيضيءكانالذي!الثانيالكتاب9

ينقله؟بمائوثقلاكذابرخلزعمهإنما

الطبعة:،المدوبسيد:تحقيق،لبنان-الفكردارالاشر:(،2505/)القمرآنعلومفيالإتقان(1)

.م6991هـ-ا614الأللى/
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الأشبارفيهكتابمغا:الكتابينقذينبمثلالإسلامدينخفظقدتعالىاللهإن

الثابتويقئز،والضعيفالصحيحلنايكشف"كشاف!وكتاب!لد،اللهرسولعن

.!الثهرسولعنالثابتغئرمن

ن!اتها؟هايثقلاالتيالأحاديتجمتابةالعاب!يتجنبنؤلماذا:الثالقالمطلب

فوائد:ثلاثمنهانذكر،كثيرةفوائدلهذا

لأولى:االفائدة

قدلكن،تقدهجمنليسلأنه؟الحديثرواةأحدحالتخقلقدالعايرهذاأن

تئمأنهمإلاثقة،الراويهذاأنيعلمونالذينالحديثعلماءمنكثيرهناكيكون

كتابه،فييقرءونهأو،العالمهذامنالحديثيسمعونقجينهذا،حديثهإليهمتضل

كتابه،منالحديثخذفالعالمهذاكانفلو،الحديثهذاصحةيعلمونفإنهم

كتبلذلك؟الدينجفظمنفهذاصبم،اللهرسولعنثابتصحيححديثلضاع

الآنحالهيعلملاكانإدنلأنه؟الراويحاللمجقلكانص!انكتابهفيالحديثالعاير

بعدالراويهذاحالعلى-الحديثأفلمنغئرهأوهو-تطيعأنالممكنفمن

ذلك.

الثانية:الفائدة

لل!!موالمزوكين!والضعفاءائمخدثينمن"ائقخروحينكتابفيجاء

زاويةفيمعينبن!هيحعىحنبلبنأحمد)زآىهـ(:354)المتوفىحبانابنالحافظ

له:حنبلبنأحمدفقال..أس!(عنأبانعن"قغقرصحيفةيكتبوهوبصنعاء

لكقالفلو؟!موضوعةأنهاوتغقمأنس!عنأبانعن!!عمرحمحيفةتكتب
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!؟الوجهعلىاحديثهتكتبثم،أبانفيتتكلمأنت:القائل

أنى،عن،أبانعنمعمر،عن،الرزاقعبدعنالصحيفةهذهأكئب..:قال

ثابتا،أبانتذلفيجعلإنسانيجيءلاحتى؟موضوعةأنهاوأغتمكلها،وأحفظها

(.ثابتلا؟أبانهيإنما،كذبت:لهفأقولآنس،عن،ئابتعنمعمر،عنؤيزويها

الثالثة:الفائدة

بعضتقلفيأخطأيكونأنفئخشى،الحفظسيئالحديثزواةأحديكونقد

وأالعالمهذا-ذلكبعدتطيعأنلاحتمال؟حديئهيكتبذلكومع،الحديثكلمات

لمالراويأنيوضح-الحديثهذالنفسآخرطريقعلى-الحديثأفلمنغئره

ثالثطريقعلىتطيعوقد،سمعهكمامضبوطاالحديثتقلوأنه،التفلفيئخطئ

الحديثفيتقؤىمنه،قريبأواللفظبنفسالحديثتفلعلىتتفقوكلها،ورابع

للحكمبمفردهيكفيلاالطزقهذهمنطريقكلوإدنبالثبوت،لهولمجكمبذلك

هؤلاء،منواحدكلرواهالذيالحديثكتابهمنخذفعالمكلأنفلوبالثبوت،

الحديث.هذالضاع

للتوضيح:مثالوهذا

يتصفمنهمكل،وحسنوحمادإسماعيلأصدقاء:ثلاثةلكأنلنفزض

كذلك.وتركيزهضعيفةذاكرتهولكن،والجدبالصدق

سيبدأرمضانشهرأنالأخبارنشرةفيسمعبانه-قثلأ-إسماعيلأخبركفإذا

؟غذاالصوموتبدأبخبرهستثقفهل،غذا

ضعيفإسماعيلأنتغتملأنكالخبر؟هذاصحةمنشكفيستكونإنك

فلمبدايتهامنالنشرةيتابعلمأنهاو،خطأقهمأوسمعيكونقدوبالتالي،الزكيز
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خ!!4؟صحةفيالثمكتورثالتيالأسبابمنذلكغيرأو،الكلامبدايةيدرك

.بمفردهإسماعيلخبرعلىالاعتمادتستطيعلافإنكوبذلك

نشرةشمغاهللتسألهما؟وحسنحمادبصديقيكستتصلفإنكالحالةهذهفي

؟،أئمالأخبار؟

حينئذف!نكغذا،سيبدأرمضانشهربانالنشرةشمغاأيضابأنهماأخبراكفإذا

لك.حكاهفيمايخطئلمإسماعيلأنمنتأكدتقدتكون

منهمواحدكللأن،عندكمقبولغئربمفردهحسنأوحمادأوإسماعيلقخبز

الخبريك!يبالخبرنفسحكايةعلىاجتماعهمولكن،ويحكيهت!معهيماضابطغئر

ؤفميماعلىوالعمل،عليهالاعتمادفيالثقةويعطيك،فؤة

المسلمين:بهااللهاخثضالتىالدنياعجائبمقالعديثجمن!:الرابعالمطلب

عليهاوانخكم،والحكاياتالمروياتتقدقواعديتضمنالحديثجمفمإن

تثبت.تئموما!النبيعنثتتمابينوالتمييزوتضعيفا،تصحيخا

المسلمينعندإلأيوجدلاف!نهالدنيا؟عجائبمنالقواعدوهذهالعلمهذاإن

،."الإسلامالحقينه!الثهحفظوقد،فقط

الكرب!:بالقرآنيتعلقوفيما

تفصيل)انظرالجازموالتصديقاليقينيفيدالذيالتواتربطريقإليناؤضلففد

القرآنتواترعلىالقطيية!الأدلة:بعنوانالسادص،البابهذا:كتابنافيذلك

2(.04:صفحة(،المشهورةالصحيحةقراءاتهبجميع

العالمين.ربلئهالحمدأندعواناوآخر
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الثانبةائئقذمة

انفذذ!روايةخفص

الأولالباب

مطلبين:المبحثهذايتضمن

.،)التدليسمعنىلتقريب؟افتراضيمثالبكر:الأولا!

انفذئس.روايةخكم:الثانىالمطلب

ذلك:تفصيلوإليكم

:"التدليس"معنىلتقريبةاقترافميمثالذكر:الأولالمطلب

المثالمنوالغرض،افتراضيمثالدكرهوالتدلي!معنىلبيانطريقأقرب

تحدثكيفالقارئيتصورأنمنهالغرضصىانا،للتدليسدقيقتعريفغزضليسى

سفلآ.وأنواعه!"التدليسمعنىقفميجعلوذلك،التدليس

واحد:بلدوفيواحدغضرفييعيشونأشخاصثلاثةعندناأنلنفزض

المشهوروفوزي،حاتموالشيخ،الصادقواللسانالقويةالذاكرةذوسعدالطالب

الحفظ.بسوء

ماومعارفهلأقاربهويحكي،حاتمللشيخدروسعدةحضرسعدالطالب

الشيخحدثني..كذاقالحاتمشخيسمعت:لهمفيقول،حاتمشيخهمنيسمعه

..بكذاحاتم
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..كذاقالحاتمالشيخسمعتلسعد:فوزيقالمرةذات
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وبذلكبه،أخبرهفوزيلكن،حاتمالشيخمنبنفسهذلكيسمعتئمسعد

سعد.إلمماحاتمالشيخصتالكلامهذانقمتالتيالواسطةهوفوزييكون

؟يقولأنعليهيجبفياذا،ومعارفهلأقاربهالكلامهذايحكيأنسعدأراد

..كذايقواصاحاتمالشيخسمعأنهفوزيأخبرني:لهميقولأنتقتضيالدقة

قائله.إلىاالكلابإسنادقامسعد:يعني"الإسناد"،:اسمههذا

ذلك.يفعللمسعدلكن

..كذاقالحاتمالشيخ:لهمسعدقال

..كذاقالأنهحاتمالشيخعنلكمأنقل:لهمقالأو

آخر.سببلأيأوالاختصار،بابمنإما؟فوزياسميذكرتئمسعد

؟مباشرةحاتمالشيخمنبنف!مطالكلامهذاسمعأنهسيتوهمونسعدأقارب

حذفلقدالإسناد،منفوزياسمحذفأنههوالؤفمهذافيوقوعهموسبب

حاتم.الشيخوبينبينهالتيالواسطة

ت!فىحكاهاالتيالروايةوهذهتذليس"،9ي!قىسعدقغلهالذيهذا

!مذل!ةإ.

.تذكرهولمفوزياسمآخقىقدوسعدالإخفاء؟منفالتدليس

الشيخعنالكلامهذاإليهنقلالذيهوفوزيبأنلأقاربهسعدضزخلو

الحفظ،سئفوزيأنتغلمونلأنهم؟بالتصديقالخبرهذاتتققوالنف!نهم،حاتم
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يحكيه.فيماويغلط

حاتمالشيخمنبنفسهسمعهأنهتؤهموالأنهم؟بثقةسعدخبرأخذوالكنهم

.مباشرة

كلامسعدإلىنقلالذيهوفوزيأنذلكبعداكتضفواأقاربهأنافترضناإذا

ذلك؟بعدسعدمنقؤيفهمسيكونفماذا،حاتمالشيخ

عنالكلامهذالكنقلالذيهوفوزيبأنلنائضزحلملماذاله:سيقولون

فأخذنا؟حاتمالشيخمنبنفسكسمعتهأنكتتؤفمجعلتنالقد؟حاتمالشيخ

إذاإلانصدقهولنإليناتنقلهخبرأيفيذلكبعدنثقلنإننا،وتصديقبثقةالكلام

الشيخ.منبنفسكسمعتهأنكلناضزخت

كالتالي:وأقاربهسعدبينالحالفصار

فإنهمأ،حاتمالشيخو"سمعت"حاتمالشيخحدثني9سعد:لهمقالإذا

بثقة.كلامهتقبلون

قالأنهحاتمالشيخعنلكم"سأنقلأو:"حاتمالشيخ"قالسعد:قالاذاأما

به.يثقونولاكلامهتقبلونلاف!نهمكذا"،

فى4اتللأخنر!رواانا!

)جامعكتابهفيالعلاثيالدينصلاحالإمامغرفهالإسنادفيالتدليس

منهيسمعهلمحديثاشيخهعنالراوي)يروي:فقال"،المراسيلأحكامفيالتحصيل

بيصرحولا،الاتصاليوهممماذلكونحو"ذكر!اوةقال!أو!عن!بلفظ
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انتهى0(1()"سمعت"لاوأأخبرنا"لاو"ثناحد"

92

فلانا"،سمعت9ولا"فلانحدثنا9ولا!فلان"أخبرنا:يقوللأفالمدلس:قلت

منهيسمعهلمويكونفلاناإذكرأو،،فلانأو"عن"،فلان"قالمثلا:يقولهـانهـا

بنمسه.

وإنما،والتلبيسالتغطيةأضله)التدليسأيضا:العلائيالدينصلاحوقال

يسمعهلموهوللاتصالموهمبلفظشيخهعنالراويأطلقهفيماذلكيجيء

انتهىمنه()2(0

اثفذلس؟روايةخكمفما

إلاروايتهئقبللاالمدلسالثقةالراويأنالحديثمصطلحعلمفيالمقزرمن

.فلاتا،)سمعثأو"فلان"حدثنا؟يقولكأن،بالسماعصرحإذا

ضعيفا؟إسنادهاويكون،هذهروايتهتقبللافحينئذ"،فلان"عن:قالإذاأما

الرواية.عنهنقلقنوبينبينهضعيفاراوياأخفىأنهلمجتمللأنه

)المدلس،:مسلمصحيحصانة9كتابهفيالصلاحابنالحافظيقولذلكوفي

()3(.لسماعهالمتيتةالألفاظمنغيرهأوإحدئنا":فيهقالبماإلاحديثهمنلمجتجلا

عالمنشر:،السلفيالمجيدعبدحمدي:تحقيق79(،)ص،المراسيلأحكامفيالخصيلجامع()1

.م8691،الثانية.ط،بيروت،الكتب

89(.)صالمراسبل،احكامفيالتحصيلجامع2()

الإسلامي-الغربدارلر:،اللهعبدموفقد.:تحقيق224(،)صصلمصحيحصيانة)3(

حر.ا804"بيروت
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الحديث:علومفي!الصلاحابنكتابعلى،النكتفيحجرابنالحافظوقال

انتهىالخبز()1(0فيجمقةائفذلس)غئغتة

فيالموسوعيكتابهفيهـ(293)ولدالبغداديالخطيببكرأبوالإماموقال

الحديث:دلسغقنلاالروايةعلمفيالكفاية9الحديثعلم

مذتقتفيىاحوالثلاثةعلىيشتملوالتدليسذلة،تندفوا..)العلماء

انتهى()2(0منهيسمعلمممنالسماعإيهامهمنذكرناهمافأحدها:.وتوهينهالمدلس

روايةبتضعيفالحديثعلماءكبارمنخمعتصريحاتاشتهرتفقدقلت:

ابنالإمامدفعقدالاشتهارهذاأنويبدوبها،الاستدلالوفسادورفضهاالمدلس

المعانيمنالموطأفيلما)التمهيدالموسوعيكتابهمقدمةفيقالأنإلىالبرعبد

:"والأسانيد

قنكئبفيونظرت،الحديثأهلأئمةأقاويلتأملتأني-اللهوفقك-)اغقم

الإسنادقبولعلىأجمعوافوجدتهميضترطه،لموقنمنهمالنقلفيالصحيحاشترط

فىالمخدثينعدالةوهي:ثلاثةشروطاجمعإذاذلكفيبينهمخلافلاالمعنعن،

التدليس.منبرآءيكونواوأن،ومشاهدةمجالسةبعضابعضهمولقاء،احوالهم

..فلانعنفلانعنفلانعنفلان:المغثقنوالإسناد

الثالثة-:الطبة،الرياض-الرايةدارالناشر:4(،170/)الصلاحابنكتابعلىالنكت(1)

اهـ.415

.حمدي)برايم:تحقيق،المدية-العلمبةالمكتبة:الناشر357(،)صالروايةعلمفيالكفاية2()
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الصحيحتصنيفهمفيوالمشترطينالحديثأئمةمنالمتأخرينأنأغتفتكوقد

نأإلالثه؟والحمدالعلمأهلوعامةمالكقولوهولك،ذكرتماعلىأجمعواقد

!،"سمعتأو6)حدثنا:يقولحتىحديثهيفتلفلابالتدليسمعروفاالرجليكون

البر.عبدابنالإمامكلامانتهىخلاقا()1(0أيضافيهأعلملامافهذا

الحديث.علومكتبفييئالرالإجماعهذاحولالكلامتفصيل:قلت

المدلس؟الشخصمعالتعاملعندالعقليقررهالذيما:الآنوالسؤال

ئمما،بخبرأخبرهفلاتاأنيوهمناأنهحالهمنغيفتاالذيالشخص:الجواب

مجهولاشخضابينهماهناكوأنالخبر،هذابنفسهمنهيسمعلمأنهذلكبعدنكتئمف

ئقزرفالعقل،المجهولالشخصهذاأخقىقدوالمدلس،الكلامإليهنقلالذيهو

الذيالشيخمنالخبربنفسهسمعبأنهصرحإذاإلاالمدلسهذاخبرقبولعدمهنا

.بالسماعفيهيقرحفيماأضلاثقةالمدلسهذاكانإذاهذا،عنهينقل

الحمليم.العقليقررهالذيهوفهذا

بناللهعبدبنيوصفعمرأب:تأليف(،13)1/والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(1)

تحقيق:اهـ،387-المغرب-الاسلايةوالئونالأوقافعموموزارةالناشر:البر،عبد

.البكريمحمد،العلويمصطفى
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الثالئةالئفذمة

الأولالباب

ئفزيمتلا

مطلبين:فيهناوالكلام

"ائفزشل".تعريفالأولا!

انمزشل.خكم:ا!!اق

ذلك:تفصيلوإليكم

4""انئزينلتعربف4الأولالمطلب

أ:الروايةجمفمفيأالكفايةكتابهفيهـ(463-)293البغداديالخطيبقال

الجرحوأقسامالإخبارضفةفيالعباراتمنالحديثأصحابيستعملهما)قعرفة

بينمتصلإسنادهأنيريدون"م!ند"بأنهللحديثؤضفهممختصزا:والتعديل

شمعهرواتهمنواحدكلتكونأنفيهالإسنادواتصال..عنهآشتدقنوبينراويه

..آخرهإلىذلكينتهيحتى،قؤقهممن

ممنت!معهتئمقنرواتهفيتكونبأن،إسنادهانقطعمافهو:ائمزشلوأما

عنالتابعيرواهماالاستعمالحيثمنبالإرساليوصفماأكثرأنإلا،فوقه

انتهى!()1(0النبي

2(.)صاالروايةجمفمفيالكفاية(1)
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جامع9كتابهفقدمةفيهـ(761-)496العلائيالدينصلاحالحافظوقال

فتصل:غئروتقيئإسنادهفطعالذيللحديث)فقل(:المراسيلأحكامفيالتحصيل

.!تجقئهاولاالأخرىتفققئمنهمطائفةكل:أفيفزشل"9

..ال!ئرسريعة:أفيأمرسالناقةة:قؤلهممنأ!ائمزشلتكونأنأيضاويجوز

.(1()إسنادهتغضتخذفعجلآ،نيهأيئزعللحديثائمزضلنكأن

قفتاائفق!يرينمنكثير)دكز:قال،تفسيرهفيكثيرابنالإمامذكرهمامثاله

..ضجيحؤخهجمنمحئ!شذةأزقاؤلممزشقة،قاطرقمنؤتيهتقا..ائغزاييقيضة

انتهى1()2(000الئخمبقكة!اللهزشولقزأقاذ:جتئر،ئنشجيدغن

فسعيد!،اللهرسولأصحابمنليسفهو،التابعينمنختئرئنشجيد:قلت

هناكفليسعاقا،ثلاثينمنباكثر!اللهرسولوفاةبعديعنيهـ)3(،46عامولد

بينهما.انقطاعهناكبل،منهت!معلكي!والرسولسعيدبيناتصال

أخبرالذيقضن!،والرسولسعيدبينانقطاعهناككانإذا:الآنوالسؤال

؟!القصةبهذهجبيربنسعيد

اسمخذففسعيد،القصةبهذهأخبرهالذيالراوياسمتذكرتئمسعيد

24(.23-)صالمراصيلأحكامفيالتحصيلجامع(1)

-بيروت-الفكردارالناشر:كثير،بنعمربنإسماعيل:تالف)13023(،ثحرابنتفسر)2(

هـ.ا104

.م8491،بيروتالفكر،دار:الناشر(،11)4/التهذيبتهذيب)3(
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الحفظلححيئيكونوقدكذاتا،يثونتدائضخذوفالراويوهذا،تذكرهولمالراوي

يسمعه.مايضبطلا؟النسيانكثير

اثقضذر،مخهولةبذلكفتكون،انقطاعفيهإسنادها؟مزشقةروايةهذه:فنقول

مخهول.تققهاالذيأو،مخهولقضذرهاأنأفي

اشولكتحورانا!

قؤيتاأضلفي-الرؤاتاقيجمن-)ائمزشل":مسلم!صحيحمقدمةفيجاء

1(.()بحخةلئشبالأختايىائجفيمأفلؤقؤلي

خكمأن)اغتم:الحديثعلومفيمقدمتهفيالصلاحابنالحافظالاماموقال

بائفزشلالاحتجاجسقوطمنذكرناهوما..الضعيفالحديثخكمائمزشل

وئقالالحديثضاظجماهيرآراءعليهاستقرالذيالمذهبهوبضغفهوانخكم

تصانيفهم.فيتداولوهوقدالأثر،

بالأختايىائجفيمأفيؤقؤليتؤيتاآضلفي!ائمزشل:إمسلمصحيح9ضذروفي

بحخيماإ.لئش

أصحابجماعةعنذلكخكىممن-ائقغيربحانظ-البرعبدوابن

()2(.الحديث

صلم)1/03(.)1(صحح

الرحمنعدبنعث!انعروأب:تأليف53-54(،)صالحديثعلومفيالصلاحابنمقدمة)2(

نور:تحقيقم،7791هـ-لأ793:الطبة،بيروت-المعاصرالفكردارالناشر:،الصلاحابن

عز.الدين
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"جامعكتابهمقدمةفيهـ(761-)496العلائيالدينصلاحالحافظوقال

السقيم،منالصحيحعيرفالإسناد)قباتصالا:المراسيلأحكامفيالتحصيل

جمفةالحديثفيالإرسالكانفلذلك،أثيمأفاككلقؤلعنالشريعةهذهاللهوصان

الغزر()1(.منعنهائضزويإئقامفييما؟بسببهبهالاحتجاجعنويتؤففبهايتزك

البشيرسننلمعرفةوالتيسير"التقريبكتابهفيالنوويالدينمحعيالاماموقال

ائمخذثين()2(.جماهيرعندضعيفحديث)انفزشل:الحديثأصولفيالنذير"

22(.)صالمراسيلأحكامفيالخصيلجامع(1)

محمد:تحقيقالعري!،الكتابدار:الناشر3(،هالنذير)صالبشيرسنلمعرفةوالتيسيرالتقريب)2(

.م8591هـ-أ504ا،ولى/:الطبة،عثان
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الرابعةالمفذمة

الأولالباب

انفذن!

مطالب:أربعةالمبحثهذايتضمن

للتوضيح.مثالدكرمع"ائفذزج،تعريف:الأولا!

ائفذزج.معرفةطرق:التانيالمطلب

.الزهريشهابابنرواياتفيائمذزجلتوضيحفهمانمثالان:كاتا!

فيئذفيأنعادتهكانتالزهريبأنالحديثأئمةكبارتصريح:ا!ا!المطلب

نفسه.عندمنيقولهاأوإسنادون3ئزسلهاكلماتأحاديثه

ذلك:تفصيلصهاليكم

:"،انفذزجتعربف:الأولالمطلب

:العشرون)النوع:الحديثعلومفيمقدمتهفيالصلاحابنالحافظالإمامقال

أتسام:وهو،الحديثفي""ائمذزجقغرنة

الصحابيتذكربآنزواتهتغضكلاممن!لدالثهرسولحديثفيأدرجمامنها:

تغدهقنقتزويهتفسه؟عندينكلاقا-الحديثمنتزويهماعقيب-تغدهقنأو

تغقملاقنغليخيهالآفرقتفتبس،قائلهبدكربينهمافاصلغنن،بالحديثموصولا

.!الثهرسولعنالجميعانوتتؤقم،الحالحقيقة
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صت..معاويةبنزهيرخئيمةأبيعنالتشهدفيرويناهما:المشهورةأمثلتهومن

انتهى00()1(0:فقال،الصلاةفيالتشقدغفمه!اللهرسولأنمسعود:بناللهعبد

متئتط،واضحبأسلوبمثالبكرهوالكلامهذالتوضيحطريقأفضل:قلت

:الصلاحابنالإمامذكرهالذيالمثالوهو

اللهعبدعن..الحربنالحسنعن،معاويةبنزهيرعنالطيال!يداودأبوزؤى

لثه)التحيات:الصلاةفيالتشهدقغفمهبتدهاخذأنه!النبيعن!ه،مسعودابن

عليناالسلام،وبركاتهالثهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلوات

إذا.ورسولهضبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاالهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلى

تفغا-أنشئتوإنففئم،تفومأنشمئتف!نضلاتك،قضيتفقذهذاقغفت

فاقعد()2(.

للوصل"الفصلكتابهفيهـ(463)293-البفداديالخطيبذكروقد

بهذاهكذاالحديثهذازهيرعنتقفواآخيرينرواةشئغةأن،النقلفيائفذزج

)3(.اللفظ

.(9ه)صالصلاحابنمقدمة(1)

داودأبيداودبنسليمان:تاليف27(،رقم:هحديث36،الطيالي)صداودأي!مسند)2(

.بيروت-المعرفةدار:الاشرالطيالي،

الحديثهذاروى)كذا":النقلفيائمذزجللوصل"الفصلكتابهفيالبغداديالخطيبتال)3(

بنموسى:عليهووافاته،الجعفيمعاويةبنزهيرخثمةأي!عنالطاليداودبنسليمانأبو

غانوابوالكرمافي،بكرأببنويحصالكنافي،القاسمبنهاثمالنضروأبوالغمبي،داود
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قضيتفقذقغفتصهذا)إذا:العبارةهذهقائلقن:الآنأحدكمسألتفإذا

فافعد(؟تقعدأنشئتصهان،ققئمتقومأنشئتفإن،ضلاتك

.!اللهرسولهوالقائل:جوابكمسيكون

التالية:المفاجأةإليكم:تكمفأقول

مسعودابنبتد!النبي)أخذ..الحربنالحسنعنثابتبنالرحمنعبدزؤى

اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلواتلتهالتحيات9التشهد:في

نأوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته

منفرغتفقدهذا،منفرغتإذا9مسعود:ابنقالئم،.ورسولهعبدهمحمدا

ا()1(.فانصرفشئتوإن،فاثبتشثتف!ن،صلاتك

بناللهعبدعن..الحربنالحسنعنزهير،عنسوار،بنشبابةزؤىوكذلك

نأوأشهد..لنه"التحياتالت!ث!هد:قغفمني،بيدي!اللهرسول)أخذ:قالمسعود،

منعليكماقضيتفقدذلك،قلتف!ذا9:الثهعبدقال،.ورسولهعبدهمحمدا

فاقعدأ()2(.تفغدأنشئتلىالنقفئم،تفومأنشمئتف!ن،الصلاة

،النيسابورييحسبنويحص،اليربوعييون!بناللهعدبنوأحمد،النهديإسماعيلبنمالك

(.كهداودأبكروايةزهيرعنشبثغتهمفرووه،البغداديالجعدبنوعلي

تفصيلأ.الرواياتهذهالغداديالخطبذكرثم

بكر،أبرالبغداديثابتبنعليبنأحمد:تأليف(،1/111)النقلفيانفذزجللرصلالفصل(1)

هـ.ا814/لأولىا:الطجة،الزهرافيمطرعمد:تحقيق،الرياض-الهجرةدار:الناضر

.(1/011)القلفيانفذزجللوصلالفصل2()
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تقغدأنشثتوإنقفئم،تفومأنشمئت"فإنالجارةهذهأنبذلكقطقر:قلت

الراويلأنخطأ؟الأولىالروايةوأنمسعود،بناللهعبدكلاممنهيإنمافاقعد"

يضئزوتئمبينهما،تفمسلولم!،اللهرسولكلاممعمسعودابنكلامبدمجقام

.!اللهلرسولكلهالكلامأنتؤهمتمأنكمذلكعنفنتجبينهما،

نأشئتف!ن،الصلاةمنعليكماقضيتفقدذلك،قلت"ف!ذاعبارة:فنقول

رسولكلامفيالراوياذزتجهايعني،فذزتجةفاقفد(تقغدأدنشئتص!انقفئم،تفوم

ابنكلاممنهيبلاترريث؟منليستوهيالحديثقتنفيأذختهايعني!،الله

عنه.اللهرضيسعود5

علومفيالفئتهفيهـ(608-72)5العراقيالدينزينالحافظيقولذلكوفي

الحديث:

الجتزآيخزائمنخق:ائفذزفيالجتزآيخزائمنخق:ائفذزفي

في)المدرفي:فقالمثالوذكر!والتذكرةالتبصرة"شرحكتابهفيشرحهثم

رواييما-بعضيىقوليمنالحديحثآخيرفيادرقيما:منهالأولىالقسم:أقسامالحديمث

وبينالحديمثبينقضلغييرمنبالحدي!ث؟موصولآ-تغذةقنأوالصحاب!إتا

الجميغأنويتوهئم،الحاليحقيقةتغلملاقنعلىفيلتبققائيه؟بدكيرالكلايمذلك

التشهذفعفقتا،الثهعبدبيدأخذ!الثهرسوذأن..داودأبورواةما:مثائة.مرفوع

..الصلا؟في

بننالثيماعبدكلايممنالحديحثفيمدرجهذاقلت"!إذاقوئة:الحاكئم:تاذ
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"إذاقوتا:وأنوهمهذاأنإلىالحقاخذهحتقد":المعرفهل!فيالبيهقىقاذوكذا

فيفأذليقيمسعود،ابننقوليمنضلاتك(قضئتفقدهذا،قضيتأوهذا،فعلت

الحديث.

مذزتجة.إنها:ائمدرجفيخمعاالذيكتابيمافيالخطيبقالوكذا

...مدرجةأنهاعلىالحفاخاتفقإ:"الخلاصةفيالئووفيوقاذ

الثيما()1(.عبل!قوليجمنآنه"وبتنققضقهعنا،شؤايىبنشتابةورواة

آيخزقضلؤقذثقة،)شتاتةوقاؤ:السنن"،9فيالدارقطنىالإمامورواه

كلآيمفيآيخزةاذزقيقنيىؤاتهجمنآضخؤهؤ،ق!عوبائنيقؤليمنتجغقا؟يسثافي

الحزئنيالح!نيغنيثؤتان،ائننغننقزؤاةالزبيع،ئنغ!انتاتغةؤقذ..!الئبى

!()2(.التبىإلىتزقغاؤلمق!عوب،ائننكلايممنائحديثآيخزؤتجغل،كذلك

انفذزج:معرفة!ق:الفانىالمطلب

؟الثقاتالرواةأحدخلالمنائمذزجاكتشفناأنناالسابقالمثالمنيتضح

بذلكقطهرتعنه،الثهرضيمسعودابنكلامعن!الرسولكلامققملحيث

الحديث.طزقكلخمعأهمية

اللطيفعبد:تحقيئ،العلميةالكتبدارالناشر:492-692(،1/)والتذكرةالتبصرةشرح(1)

.م2002/الأولى:الطبة،الفحلوماهرالهميم

المعرفة-دار:الناضر،الدارقطنيالحسنا!عمربنعلي:تالف353(،/1)الدارقطنيسنن)2(

هاشم.اللهعبداليد:تحقيقام،669هـ-1386:الطبعة،بيروت
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ومقابلةالرواياتهذه)قبخفع،التمييزأ:كتابهفيمم!ئيمالإماميقولذلكوفي

شميمها()1(.منضجيحهاتتضتز؟ببعضبعضها

الراويلأخلاق"الجطمع!ابهفيهـ(463-)293البغداديالخطيبوقال

فيوينظر،طرقهتينتختىأنالحديثجمئةقغرفةإلى)السبيل":السامعوآداب

والضئط()2(.الإتقانفيوقئنرتتهم،الحفظمنبمكانهموتغتبرزواته،اختلاف

في""انفوقظةكتابهفيهـ(748هـ-)673الذهبيالدينشمسايإماموقال

لاباتمثن،متصلةالرواةبضمنتقغألفاظهي)ائفذزج::الحديثمصطلحعلم

يأقطبأنراو،لفطمنأنهاعلىدليلؤيدذ،الحديثصفبمنأنهاإلاللسامعيبين

هذا()3(.منهذاتفيئبعبار؟الطرقبعفيىمنالحديث

كتابهفيهـ(852هـ-)773القشقلانيخخرابنالدينشهابالحافظوقال

قولمنالمدرجيكون)قد:الحديثعلومفي،الصلاحابنكتابعلى"النكت

..بعدهمنأوالتابعيأوالصحابي

بتفصيلالرواةبعضيصرحأن:الثالث..:وجوهمنذلكمعرفةإلىوالطريق

الكوثر-مكنةالناشر:،النيسابوريالقيريالحجاجبنملم:تأليف2(،90)صالتميز(11

الأعظمي.عصطفىمحمدد.:تحقيق،السعودية-المربع

الخطيبثابتبنعليبنأحمد:تأليف592(،)2/الامعوآدابالراويلأخلاقالجامع)2(

.الطحانمحمودد.:تحقيئ،3041-الرياض-المعارفمكتبةالناضر:،الغدادي

البثائردار:طبعتهحلب،-الإسلاميةالمطبوعاتمكتبالاشر:5(،-534)صانموقظة)3(

هـ.ا504-ا،ولى:الطبة،بيروت-الإسلاية
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-ءقائلهإلىالكلاميضيفبأنفيهالمرفوعالمتنعنفيهالمدرج

الاختصار:ذلكسببف!ن..فغئنةجملةإدراجعلىالدليلقامإذا:ا!فلةوفي

جمنكذمخافيرويهخدهمنفيجيء؟التفصيلأوالتفسيرأداةبحذفالرواةبعضمن

..ذلكفيقع؟تفصيلغئر

وتتقؤى،المدرجةللروايةفقضلةروايةتأقيانكذزتجا:كؤنهمعرفةإلىوالطرق

()1(.الجملتينإحدىعلىمقتضزاالرواةبعضيرويهبأنالمفصلةالرواية

الأثر!:أهلئضاللحقيالفكرئختيماتؤضيحفيالئالرإئرقةكتابهفيوقال

علىبالئنصيميىأويخه،أدفيئماائمذزجللقذرفقضليمارواي!بؤروبالإدرافي)ؤيذزذ

ائمطلعين()2(.الأئقهبعضيىمنأو،الزاويجمنذلك

"توجيهكتابهفيسهع!أص(8-)1268الدمشقيالجزائريطاهرالشيخوقال

..عليهيدلماوجدإذالاإبالإدراجالحكميسوغ)ولا:الأثرإأصولإلىالنظر

ويتقؤى،لقائلهي!ضاقتهوذلك؟بالفصلالرواةبعضتصريحذلك:ومن

الأضل()3(.علىالرواةبعضباقتصار

812-836(.)2/الصلاحابنكتابعلىالنكت(1)

اللهعبد:تحق!يقيقيريالرياض،مطبعةالناشر:(،161)صالمكرنختيماتؤضحفيالتطرنرقة)2(

.م1002هـ-ا224ا،ولى/:الطبة،الرحيلي

حلب،-الإسلايةالمطيوعاتمكتبةالنئر:دار41(،1)1/الأثرأصولالىالظرتوجيه)3(

-غدةأي!الفتاحعبد:تحقيئ،م5991هـ-ا614/الأولى:الطبعة
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الزهر!ا:يث!هابابقرواياقفطانفذزبملتوفميحفهماقمفالان:الثالثالمطلب

:الأولالمثال

قتيتةثننالح!تيثنلمخضد)أختزتاالئقات":9كتابهفيحبانابنالإمامقال

الرفيرئ،غننقغمر،أنبأناالززاقي،غئذحدثناالتيرفي،أىاثنحدثنابغئمقلان،

قاتت:،غائشةغنالرتئير،ئنغزؤةأختزيب

..التؤيمفيتراقاالضابقةالرؤشا-ائؤخىجمن!اللهزشوذبيماائئدئقااأؤذ

ختىخديجةبيماائالققتثتم..يييماالضقأقخاءةجزاء،كارلبؤفؤالخققجئةخئى

الثافوسققذا:ؤزقةققاذ،زأىبما!اللهزشولىقأختزة..تؤقلئنيؤزقةإلىبهآتت

ؤزقةتئشمثلمئتمئؤرزا،تضزاأنفزكتؤفكئذركييؤإبئ..فوشىغلىاترذائدي

تتزدىلكيئمرازايثةغذاحرتا!الثهزشولىخنرنختى،قزةانؤخيؤقتزئؤفآ،أن

ته"قيرىجمتقاتق!ايفقيئكيئتجتلبدزؤأؤفئقكفماايختالي،شؤاهتيزغوسيىمن

تف!ا،ؤتقرجأشا،إرزلكقت!كنخقا،الثهزشوذإئكلمخفا،تا:تةققاذجئريل،

تةتتذى،الحتلبدزورآؤفئقإدا،دلكلمثلغذاائؤضي،قتزةكقييماطاذقإداقتزجغ،

1(.()دلكمثلته"قئفوذ،جئيريل

أسألكم:والآن

منتتزذىلكيئمزازامثةغذاخرتا!الثهزشوذ)خنرن:الكلامهذاقائلمن

الطبعة:الفكر،دارالنا!ثر:البستي،حاتمألماحبانبنمحمد:تأليف(،-اه48)1/الثقات()1

أحمد.الدينضرفالد:تحقيق،م7591هـ-ا593ا،وا!/
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.(؟.جمئقاتق!ايفقيئكيئتجتلبدزؤ؟أؤفئقكفما،الحتاليشؤاهتيوس4ر

الأولالباب

ذلك.قالتالتيهيعائشة:جوابكمسيكون

التالية:المفاجأةإليكم:كمفأقول

لمخفلإ،ئناللهغئا)خذثييهكذا:!البخاري!صحيحفيالروايةهذهجاءت

أئها،غايشةغنعزؤة،قأختزيب:الرفيرفيقاذقغقر،خذثتاالزراقي،غئاخذثتا

ختى..التؤيمفيالضادقةالزؤتا-ائؤخىجمن!اللهزشولىبيمابلإئقاأؤلىا:قاتت

..تؤقلئنؤزقةبيماقئدثختىخديجةبيماائالققتثتم..جزاءغارفيؤهؤائحققجئه

قإن..موشىغلىأترذاللإيالئاموس!قذا:ؤزقةققاذزأى،قا!الئبنقأختزة

قزة،ائؤخيؤقتز،توفقأنؤزقةتئشحثلمثئمكؤززا،تضزاأئطزذتؤمكيذركيي

شؤاهتنوسيى4زجمنتتزذىكيئجمزازامتةغذاخرتا-تتغتاييما-!الئبىخنرنختى

1(.00()جئريلته"تتذىتف!ةمئةئفقيئلكيئتجتلبدزوأؤفئقكفما،الجتالي

:الآنوالسؤال

.(؟الخ..حرئا-تقغتاييما-!دالئبيئ)خنرن:العبارةهذهلاحظتمهل

بعدها؟وماالعبارةهذهقائلقن

صحيحبشرحالباريإفتحكتابهفيحجرابنالحافظالسؤالهذاعنأجاب

قاخمتةفيان9:ائكلآمؤقغتى،الرفيرقيهؤتقغتا،لمحيما9ائقائل)إن:قالأ،البخاري

ؤليقالرفيرقي،تلآغاتمنؤفؤ!،إئمضةقدفي!الثهزشولخترمنإتيتاؤضل

6581(.:رتمحديث،5612)6/البخاريصحيح(1)
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ب!شقاطقغقرغنكثيرنجنلمخضدطيريقجمنالئف!يسيرفيؤئيما3قزاننجمئدؤؤقغ

غائشة،غنغزؤةؤغنالرفيرقيرؤاتةغلمذزتجاكقهقضاز..تقغتا"أييماقؤله:

انتهى1(.ائفغتضد()فؤؤالأؤل

الأحاديث"سلسلةكتابهفيحجرابنالحافظكلامعلىالألبانيالشيخوعفق

ليسأنه:)يعني:فقال(،4858:رقم،الأمةفيالسئوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

:أمرانويؤيده،بموصول

..حفظهلسوء؟ضعيفهذاكثيربنمحمدأن:الأول

آيخرقتزتالتي...معمرحدثنا:الرزاقعبدلروايةمخالفأنهوالآخر:

انتهى(.الزهريبلاغاتينفجعلته،أؤلهعنالحديث

:نقولذلكولتوضبح

قسمين:ينقسمالروايةهذهفيالمذكورالكلام

ؤقتزتوفنأنؤزقةتئشثلم"ثئمبقولها:وينتهيفنحا،عائشةكلام:الأولالقسم

عنعروةعن)الزهريهكذا:متصلب!سنادالزهريشهابابنرواهوقدانؤخيئ،،

.للزهريعروةحكاهثم،عروةأخبرتفعائشةإ،عائشة

تقغتاإ،)ييما:بقولهبدايتهإلىالزهريأشاروقد:الزهريكلام:الثانيالقسم

حجر،بنعليبنأحمد:المؤلف)12/935-365(،البخاريصححلرحالباريفتح)1(

.بيروت-المعرفةدارالنامثر:،الخطيبالدينمحب:تحاقيق
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كلامفهذاالانتحارإ!ومحاولةالحزنبحكايةأئقغهالذيقنالزهريتذكروتئم

فقذكأنحا،عائشةمنيسمعلئمالزهريلأن؟مجهولقضدره،متصلإسنادلهليس

بقيل.قئلههـأو58عامالزهريولدبينماهـ،57عامعائشةماتت

وهي،،الزهري"بلاغاتالحديثعلماءعندئسفىتقغتا"إييما:الزهريوقول

أخبرهالذياسمالزهريفيهاتذكرلاالتي)ائفنقطعة(ائفزشقةالرواياتتلك

ائضضذر.مخهولةروايةفهيبها؟

وئه؟3قزوابنحبانابنروايةراويفعلفماذا

قبلالذيكلهالكلامأصبحوبذلكبلغناإ؟فيما9:عبارةيخذفالراويقام

قامقدالراويأنأيكأكا،عائشةكلاممنكانهبعدهاوالذيبلغنا""فيماعبارة

عاثشة.كلامفيالزهريكلامدإذراخبإدخال

ضئطهوضغفجفظهلسوءأوالاختصار،بابمنإماذلكيفعلقدوالراوي

إتقانه.وعدم

عندمنبكلامذلكئتبعئم،الحديثتفظيذكرأحياتاكانتفسهالزهريإنبل

نأالسامعفتتؤفم؟تنبيهبأيأوبلغناأ"فيمابعبارةذلكعلىينبهأندونتفسه

.ال!ادسالمطلبفيذلكتفصيلوسيأتي!الحديثفيداخلكلهالكلام

ذلك؟كيفناكيف

روايةمنأكثرأوطريقمنهافنجد،الحديثطرقخمعخلالمنذلكيغزف

ؤيقئزون،الزهريكلاممنالحديث)لمختوى(قتنتفضلونالذينالفتقنينالثقات

الآخر.عنمنهماكل
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الحديثهذايذكر-آخرموضعفي-صحيحهفيالبخاريالإمامنجدولذلك

عندها.وتوقف"انؤخيئؤقتزئؤفنأنؤزقةتئ!ثسثلم)ئتمعبارةإلى

ئذركيي)وإن:نوفلبنورقةقولبعدتوقفصحيحهفيمسلمالإماموكذلك

مؤززا!.تفزاأئطزكتؤمك

ا!نهتلثاالمثال

إحدىفي،البخاريصحيحبشرحالباري)فتحكتابهفيحجرابنالحافظقال

ش!قابائنهؤائقائل..!التقيعخمى!الئبيئأناتقغتا..)قؤله::الروايات

انتهى1(.مغضل()أؤمزشلؤهؤ..،الزهريا

الثالث:المثال

آعتتم9قاتت:غائشة،غنغزؤةغنالرفيرفي)عنالنساثي،؟اشتنفيجاء

اللهزشولىقخزقي.ؤالصثتان4الشتاتاتمف!:عقرقتاداةبائغتقيما،تنتة!الثهزشولى

ضفوقاقاذ.ئئمينيما.بانتيإلأتؤقثدئضئنتكنؤلم.غنزكئمتنتطزقاقاؤقاذ:!ى،

،()2(.الفيلئفمقإلىالثمققتجيصتآنتينيخيما

أسألكم:والآن

(؟القيلثلمثإلىالشققتجيحتأنتينييما)ضقوقا:الكلامهذاقاثلمن

.(54)5/البخاريصححبثرحالباريفتح(1)

دارالناضر:الشائي،الرحمنعبدأي!ضيببنأحمد:تأليف474(،)4/الكبرىالسنن)2(

الطبعة:حن،كرويصيد،سليمانالغفارعبدد.:تحقيق-،بيروت-العلميةالكتب

.م991هـ-ا141االأللى
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ذلك.قالالذيهوق!اللهرسول:جوابكمسيكون

أيضا:واسألكم

بائقلإينةأ؟إلأتؤقئديضليتكن)ؤلم:الكلامهذاقائلمن

ذلك.قالتالتيهيعائشة:جوابكمسيكون

التالية:المفاجأةإليكم:تكمفأقول

كلالحديثعلماءخمعفحين،الزهريشهابابنكلاممنهوإن!اذلككل

منالزهريقاله،الزهريكلاممنذلكأناكتشفوا-وألفاظهالحديثهذاطرق

أنهكماله،إسنادلامزسلكلامفهو،بذلكأخبرهالذيقنتذكرأن؟ونتفسهعند

.الراويمنالخطأبطريق!الثهرسولحديثفيإذراجهتمكلام

"فتحكتابهفيهـ(597-)736رجبابنالدينزينالحافظيقولذلكوفي

وهذا!،النبيقولمنفجعله..النساثي)خزجه:لماالبخاريصحيحشرحالباري

انتهى()1(0الزهريقولمنمذزجانهوالظاهر،محفوظغير

هذاخزج)وقد:فتالذلك،علىالأدلةرجبابنالدينزينالحافظذكرئم

..آيخرهفيالكلامهذابدونمم!لمالحديث

..كذلكعقيلحديثمنهذاقئلالبخاريخزجهوقد

المديةالأئرية-الغرباءدارالناثر:382-383(،)4/البخاريصحيحشرحالباريفتح()1

.م6991حى-ا174ا،ولى/؟الطبعة،الحرميندارمنمجمرعة:تحقيق،المنورة
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مذزج.أنهي!ينوهذايضلونها")1(،"وكانوا:وفيه..الطبرافيخزجهوقد

الثه!زلفوذأنليؤديهز:شحقابائن"قاذ:فزشقةأخرىزيادةفيهمسلموعند

ئنعقرضاخجينؤذلكللضلآ؟.!الثهزشوذتئزرواأنتكئمكانقاقاذ:

".اثخطاب

عادته؟تلكوكانت،الزهريأزشلهاألفاطاالحديثهذافيأنعلىيدلوهذا

رجب.ابنكلامانتهىجمئده()2(0منتفولهاأوئزليملهاكلماتأحاديثهفيئذرجأنه

تلك؟الحديثعلماءعندمعلومةمشهورةمسألةالزهريفبلاغاتقلت:

بها؟أخبرهالذياسمالزهريفيهاتذكرلاالتي)ائمنقطعة(ائمزشقةالبلاغات

.مجهولفقضدرها

يذرجأنعادتهكانتالزهر!بانالعديثكبارأنهلأتصريح:الرابعالمطلب

نقسه:عندفييقولهاأوإسفادذ!قيزسلهاكلماتأحاديثه

تصريحاتهم:بعضإليكم

أنهئوهموهذا(،الفئلئفثإلىالشققتييتأنتئنيماضفوقاقاذ:)ئتمهكذا:النسائيرواية(1)

يصلون)وكانواهكذا:الشامون!"مندفيالطبرانيالإماماخرجهلكن!؟البيكلاممن

(.الأولالليلثكإلالليلكقييبأنبينفيماالقمة

كلاممنليىهذاأنبذلكفظهر!،اللهرسولكلاممنهذايكرنأنمعاقرلاولي!

يتينتنمالذيهوالزهريأنأو،ذلكيينلمالراويلكن،الزهريكلاممنهووانما!،النبي

الحديث.يروقيكانحينذلك

383(.4/)انبخاريصحيحشرحالارقيفتح)2(
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فيهـ(852هـ-)773الذئقلافيخخرابنالدينشهابالحافظقال-ا

التفييمؤقذاالأجير!:))ؤالغ!ي!يفأ:البخاريصحيحب!ضرحالباري"فتحكتابه

منكثيزايديخلكاناناغادتهمنعيردتيماالرفيرقي؟قؤلمنؤكآنااجمبر،فيمذزج

انتهى1(.()ائمذزجفيجمتابيمقذقةفيتتئتهكمايثافيأثتاء!الئف!يمير

في(الصلاحابنكتابعلىالنكت9كتابهفي-أيضا-خخرابنالحافظوقال

أحمدالثهعبدأبوقال..ة:قالحبانابنحاتملأبيالص!ةكتاب)في:الحديثعلوم

"يعنيأحذفوربماوكذا!،كذايعني9الحديثفييقولوكيعكان:حنبلابن

،.الحديثفيالتفسيرودكر

بعضفكانالتفسير؟أداةأشقطوربماكثيراالأحاديثيفسرالزهريكانوكذا

!أ.النبيكلاممنكلامك"افضل:لهيقولربمااقرانه

المذكور،الكتابفيذلكأمثلةمنوكثيزا،الحكاياتهذهمنكثيزاذكرتوقد

وتبييضه()2(.تكميهعلىاللهأعانأ،المدرجبترتيبالمنهجتقريب9واسمه

تغييهذه:يقولف!نهمنهكلمةتفسيرويريدحديثاالزهرييرويحينقلت:

كذا.معناهااو:كذا،

هو،تفسيرهمنهذاأنيوضحأن؟ونمباشرةالكلمةتفسيريذكركانواحياتا

كلاممنيعنيتفسه،الحديثلمختوىضمنمنالكلمةتفسيرأنالسامعفتتؤفم

الحديث.راوي!هالصحاىكلاممنأو!لهالنبي

.(12/913)البخاريصححثرحالباريفتح(1)

982(.)2/الصلاحابنكتابعلالنكت2()
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أبببنالرحمنعبدالإمامقالهـ(:277-1)59الرازيحاتمأبوالإمام-2

الكلامهذا"..:أبفقال..حديثعنأبي)سألتإ:الجقل9كتابهفيالرازيحاتم

عنوروىالطلاء،فيكلامعمرعنالإسنادبهذاروىقدلأنه؟الزهريكلاممن

عمر،كلاممنهوليسالكلامهذاأنفاستدللنا،الكلامهذا-قوته-الزهري

.الزهريكلاموأنه

لاأقوامفكان،كلامإثيرهغلىيقولئم،بالحديثيحذثالزهريكانوقد

يقئزونفكانواالكتبوأصحابالحفاظوأفا،الحديثفيكلامهفجعلوا،تضبطون

".الحديثمنالزهريكلام

كلامكلههذاأنجمئدي)الذي:فقال؟زرعةلأبيالحديثهذافذكرت

(.الزهري

انتهى()1(0الحديثهذاجمقةبيانفيأبيقالماتخوودكر

فشيم)شرحكتابهفيهـ(132-)238الطحاويجعفرأبوالإماموقال-3

عئمانبنغفزوأناخبرهح!ئنبنغليأنالزهري(أشحقابائنن)غننالآثار":

:فقالبضكة؟غذادايىكفيقئلئنرلى،الثهزشوذيا:"قالانهزئدبنأشاقةعنأخبره

ولمؤطايم!هوطايبأرباؤيىثغشياوكان.ويى3أورتاعمنغميللناتزكؤقل

.،..مئميضئنكاتالأئهماعنهمااللهرضيجمينؤلآتجغقرتيرث

فيبيماتؤضولآقؤتجذتاةدويى،،أوليتاعمنغقيللناتزك!هل!:قؤتاقتأقلتا

هـ.ا624-لأولىا:الطبعة،ضياالر،ييالجرلدخا.د:تحغميق،(264-4/064)العلا!(1)
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تيرثهولمكايزئننكاتالأتهما؟ؤطايسبهوطايبآسباؤيىثغميل"وكان:الحديثهذا

ضئميم!(.كاتالآئهما؟جمليؤلآتجغقر

يخديثيماكثيراكلآقاتخيماكانلاثةالرفيري؟كلآيممنذلكتكونانقاختقل

منكلآقكافضل9:عقتةبنموشىلهقالذلكأخلؤينمنه؟انايتؤقتمحتى

!()1(.النبيكلآيممنليسذلكأنجمئماآخطتاقد!نامع!،،النبيكلآيم

للوصل"الفصلكتابهفيهـ(463)293-البغداديالخطيبوقال-4

كلآيممنكلآقك)افيئ:للزهرييقولعقبةبنموسى)كان":النقلفيائمذزج

()2(.بكلامهفيخلطه!اللهرسولحديثجمنبهيحذثكانلقا!ه،؟النبي

"فتحكتابهفيهـ(597-)736رجبابنالدينزينالحافظوقال-5

أزشلهاألفاطاالحديثهذافيانعلىيدل)هذا"؟البخاريصحيحشرحالباري

منتقولهاأوئزيحلهاكلماتاحاديثهفييذيىجأنه؟عادتهتلكوكانت،الزهري

انتهىجمثده()3(0

المثال:الخامس"المطلبفيرجبابنالحافظكلامتفصيلذكرناوقدقلت:

.(47:)صفحةهذاكتابنافي(الثالث

الناشر:،الطحاويجعفرأي!صلامةبنعمدبنأحمد:تأليف31(،1)6/الآثارئثنيهلشرح(1)

.م8791هـ-ا804/الأولى:الطبعة،الأرنؤوطشعيب:تحقيق،بيروت-الرصالةمؤسة

33(.1/0)القلفيائئذزجللوصلالفصل)2(

الأثرية-الغرباءمكتةالاشر:383(،)4/رجبلابنالخاريصحيحشرحالباريفتح)3(

.م6991هـ-ا164/الأولى:الطبعة،المنررةالمدية
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شرحالباريإفتحكتابهفي-ايضا-رجبابنالدينزينالحافظوقال

أشياء؟فيهيذرجثم،الحديثتزويكثيزاكانالزهري)ف!نإ:البخاريصحيح

انتهى()1(.وكلامهزأيهمنوبعضهاقزاسيل،تغضها

تلك؟الحديثعلماءعندمعلومةمشهورةمسألةالزهريفبلاغاتقلت:

بها؟أخبرهالذياسمالزهريفيهاتذكرلاالتي)ائفنقطعة(ائفزشقةالبلاغات

.مجهولفقضدرها

الشافعية)طبقاتموسوعتهفيهـ(77-ا)727السبكيالدينتاجقال-6

بل،الإرسالبعدبالإسناديفعحكانثم،الإرسالكثيركان)الزهري!:الكبرى

الشافعي،أالمطلبيالإمامأفذرذلكأنجلجمنئقتل؟لاب!سنادأفصحئمأزسلزبما

ئمفزسلآ،الصلاةفيالضحكفيحديثهعوارها:مثالفي!ودكرئزشلآته،

"..:قالثم.ضعيفأرقمبنوسليمان،أرقمبنسليمانعنرواهإنماإئاهوخدانه

وإنما:قلت..،أرقمبنسليمانعنتزوىتجدهآناوذاكبشيء؟ليىالزهريإرسال

كماتزدذتاه،بهأفضحلوقندكرطؤىيكونأنلاحتمالالإطلاقعندإرسالهرذ

كلامانتهى()2(0ضعيفوهو،سليمانبكرطؤىف!نه؟الضحكحديثفيقغل

السبكي.

المدينة-الأثريةالغرباءدارالاثر:(،12)8/رجبلابنالبخاريصجحشرحالباريفتح(1)

هـ.ا699-لأولىا:الطبعة،المنورة

الناشر:،البكيالكافيعبدبنعليبنالدينتاج:تألف2(،1/0)الكبرىالافعيةطبقات)2(

الحلو.القاحعدد.-الطناحيمحمودد.:تحقيق2،ط:الطبةمى،ا134قخر-دار
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الخامسةالمفذمة

الأولالباب

قديكوقأن-فنغفهأوحديثبصعةانخف!عند-يمفنتردمأهل

السابقين؟العديتعلما،عليهتكلص

علماءعليهتكلمقديكونأنئشزطلاضغفهأوحديثبصحةانخكمعند

الحديث:أئمةكبارمنخمعتصريحاتبعضبدكرونكتفي،السابقينالحديث

)وكذلك":الحديثعلوماختصار9كتابهفيقالكثير:ابنالحاقظايإمام-ا

ذلكوغيروالبزار،يعلىأبيومسندي،والأوسطالكبيرالطبرانيمعجميفييوجد

منالشأنهذافيالمتبخريتمكنما-والأجزاءوالفوائدوالمعاجمالمسانيدمن

ويجوزالمفيد،التعليلمنوسلامته،رجالهحالفيالنظربعدمنهكثيربصحةالحكم

انتهى()؟(.قبئلهحايأصحتهعلىتئصتئمل!ان،ذلكعلىالإفدامله

يجوزأنهالعراقيالدينزينالحافظقرر:العراقيالدينزينالحافظ-2

كتابهفيوقالانفتقذين،الحديثعلماءئضخحهتنمحديثائضخحأنللفتقكن

الحديث؟افلغقلعليهالذي)هوا:الصلاحابنمقدمةشرحوالإيضاح)التقييد

تصحيخا()2(.فيهاتقذقهملمننجدتئمأحاديثالمتأخرينجمنجماعةضححفقد

الأولى.:طشاكر،أحمد:تحقيق،العلميةالكتبدار:الناشر(،2ه)صالحديثعلوماختصار(1)

دار،العراقيالحينبنالرحيمعبدالدينزينالحافظ؟تأليف23(،)صوالإيضاحالتق!د)2(

.عمانالرحمنعبد:تحقيقم،0791هـ-ا938/الأولى:الطبعة،بيروت-الفكردار:النشر
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فيقالهـ(:852هـ-)773الغ!قلانبخخرابنالدينشهابالحافظ-3

!..المشهور)الكتاب:الحديثعلومفي"الصلاحابنكتابعلى"النكتكتابه

ولم،الصحةشروطإشادهوجمه!،يغللهولمحديثازؤىفإذا..قثلآ"النسائي"شتن

علىتنصلمولوبصحتهائحكممنالمانعماجمقة،غلىفيهائمطيعائمخذثتطيع

رواةرواتهماالقبيلهذامنيوجدماوأكثرسيماولاالمتقذمين؟!منأحدصحته

الصحيح.

انتهر،القن()1(.هذافيذوقلهمنفيهيناخلاهذا

فيالوسعوبذلالجهدالمتأفلالحافظتقغ)إذاأيضا:حجرابنالحمافظوقال

فما،الضعيفةالطريقتلكجمنإلايجذهقتئمقالانه،ينالقنذلكعلىالتفتيش

طنه؟!غبهعلىبتاءبالضغفائخكمينلهالمانع

وغرف،بهتقزدفلاتابأنتجرمقدالحديثأئمةمنإمامكلاموجدإذاوكذلك

ائحكممنيمنعهالذيفماقابح،بتضعيفضعفقدالمذكورفلآتاأنالمتأخر

انتهىبالضغف؟!()2(0

!تذريمثكتابهفيقالهـ(:119-)984السيوطيالدينجلالالإطم-4

منوزذهالمتقدمينمنالتصحيح)قئولالئواويأ:تقريبشزحفيالراوي

حديثجمنقكم؟بصحيحليسماوقبول،صحيحهومازذتئتفنرمقد-المتأخرين

الحكممنتمنعقا؟خة،جمقةغلفيهالمتأخراطلع،مقدمإمامبصختهخكتم

271-272(./1)الصلاحابنكتابعلىالنكت(1)

887(.2/)الصلاخابنكتابعلىالن!ت2()



الأولالباب6

انتهى1(0()بضخته

تيسيرإلىالنقاده)رشادكتابهفيقالهـ(:ا-01182)99الصنعافيالأمير-5

إذاالأعصار:هذهفيوتضعيفهالحديثتصحيحجوازفي)فصل:الاجتهاد":

عليهيسبقلمحديثاالأعصارهذهفيؤجدلمنمانعلاأنهفاعلم،قررناهماعرفت

رواته،أحوالفيالرجالأئمةكلامفتتبعغيرهولابتصحيحالأثمةمنإمامكلام

جزمكماالحديثعلىبأيهمافجزمعدمها،أوروايتهثقةكلامهممنلهحصلحتى

ذلكفيومستنده،وغيرهالبخاريمثلمنوالتضعيفالتصحيحأئمةمنقبلهمن

فيمامجتهدافيكونوحينئذ،ذلكفيكالقدماءهوبل..أوضحناهكماقئلهقنمستند

الأولينالأئمةتصحيحبأنالقولعنمحيصلاأنهكمافإنهمثلا؟بصحتهحكم

التصحيح،عليهففرعوا،الرواةأحوالمنإليهمبلغماعلىبنوهإنماف!نهاجتهاد؟

صححهمابأنالقولعنمحيصلاكذلك،وضبطهمالرواةثقةعنعبارةوجعلوه

منالأولونقالهماحكمحكمه-حسنوهأوضعفوهأو-هذايومناإلىبعدهممن

الرواةأحوالعنشقفقنإخبارقبولوهوواحد؟الكلفيالأصلإذ؟الأئمة

انتهى()2(0وصفاتهم

علىيحكمقدكؤنهعنالألبافيالشيخشثل:الألبانيالدينناصرالشيخ-6

يأأحد؟اليهات!بقهتئمبأحكام-والضعفالصحةحيثمن-الأحاديثبعض

الرهابعبدتحقيئ:الشوطي،بكرابيبنالرحمنعبد:تأليف(،1471/)الزاويتذريث(1)

.الرياض-الحدئةالرياضمكتبةالاضر:،اللطفعبد

الدارالثر:دار،الصنعافيإسماعيلبنمحمد:تأليف(58)صالاجتهادتيسيرإلىالنقاد)رشاد(2)

احمد.مقبرلالدينصلاح:نحقيق،الأولى:الطبعةهـ،ا504-الكويت-السلفية
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نءالألبانبالشيخفأجاب،السابقينالحديثعلماءبهايضزحتئمأحكامهبعضأن

!)1(:ب:رقمصفحة،الصحيحةالأحاديثسل!لة9كتابهمقدمةفيفقالذلك،

أساسيين:أمرينإلىيعودفالسبب:المتقدمينللحفاظبالنسبة)أما

المتقدمينبينذلكفيفرقلا،والنسيانالخطأطبعهمنالإنسانأن:الأول

ترككئمقالوا:وقدي!االمتأخر،عليهقتتذركويسهو،اتمقدمينسىفقد،والمتأخرين

للآيخر.الأول

ئبع.ا-كانأيهماققغ،والبرهانللدليلحينئذفالحكم

منالالزقتئئعفييتوسعقدالفنبهذاالعارفالمتأخرأن:الأهموهووالآخر

بضواهدهلمعرفتهالحديثتقويةعلىذلكفيساعدهما،لحديثال!ئةدواوين

عنلهكشفللطرقتتئئعهلأن؟الصحةظاهرهإسنادتضعيفوعلى..ومتابعاته

لهليطقركانماوغيرهما-التدليسأوالانقطاعأوكالإرسال-ييهقادحةجمفة

انتهى(.الحديثمصطلحجمفمفيمذكورأثروهذا،للالزقتتئعهتؤلاذلك

.م1هـ-599ا514:الطبعة،الرياض-المعارفمكتبة:الناضر(1)
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إ!!أ!!

أخزفيلهفبغةغذالقرآنترول

يئهوائجقةئفتأه



نزو

أكثر

منهوانجكقةمعناه-آخزفشنعةعلىالقرآنل
95

التالية:المباحثيتضمنالبابهذا

.أحرفسبعةعلىالقرآننزول:الأولاجث

السبعة.لأحرفامعنى:نىاقافي

؟قراءاتسبعةلهاالقرآنيخاآيةأوكلمةكلطا:الثالثالمبعث

.أحرفشعةعلىالقرآننزولمنالحكمة:ا!ثا!ابع

؟ا!قراءاتتنوعإلى!اجزلناما!ل:اثصا!ث

.بالقراءاتجاهلآكئثجينالشخصيةمعاناتي:اولدسا!ت

معينة؟آيةقراءاتإحدىفيالتيسيرؤنجهتخقىقدهل:ا!ثاولج

تعالى.الهعندمنالقرآنأنعلدليلالسبعةالأحرف:مقاناجث

.الإسلامأمةفضلعلىدليلالسبعةلأحرفا:سعاتا!ت

العربقبائلأنمعفقطأحرفسبعةعلىالقرآنأتزلكيفا!ثاولض:

ذلك؟من

السنغة؟الآخزفهيالسنعالقراءاتهلعثص:اولدياجث

ذلك:تفصيلوإليكم



الثانيالباب

الأولالمبحث

أحر!سبعةعلىالقرأننرول

عن-للبخاريواللفظ-صحيحيهمافيومسلمالبخاريالإمامانروى

ائفزقالقشوزةتفزأجرايمبنخيهييمبنهشاتم)شمغتقال:كف،امحطاببنعقر

يقيرئييقالمكثيز؟خروفيغلتفزأفؤقإدايمزاءييما،قاشتقغثص!،اللهرسولختا؟لى

برذاييما،قتتثتهشقتم،خئىقتضتزتالضلآ؟،ينيأشاورةقيهذتص!؟اللهرسول

.!الثهرسولاقزأييقاقاذ:؟تقزاشمغتذالييال!وزةقد؟أقزأكقن:ققفت

بيماقاتالققث.قزأتقاغزغلأفزأييقاقذ!اللهرسولق!نكذنت؟:قففث

لمهخزوفيغلىانفزقافيب!وزرتقزأقذاشمغثإ"ني:قففث!،الثهرسولإلىأفو؟ة

ئقيرئييقا.

شمغئةالييانقزاءةكتييماققزآهشائم(.تاافزأ"آزضفة،!:اللهرسولققاؤ

نقزأ.

انمزاءةققزأتعقز،.تااقزأةقاذ:ئئم.أأئننتتكذلكة:!اللهرسولققاذ

شثغيماعلأترلىائقزآنقذاإنأهترتث،"كذلك!:الثهرسولتقاذآتزأيب.اليي

1(.،()متةيثزقاواقافزةاخزفي

818(.:رقم،1/056)مسلمصحيح(،6547:رقمحديث،49091/)البخاريصحيح(1)
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كتابهفيهـ(852هـ-)773الق!ئ!قلانيخخرابنالدينشهابالحافظقال

خفأعقرأنيزاءتهمااخيلآفشتب)كان،:البخاريصحيحشرحالباريفتح9

التبيئقكانائقتح)1(،م!يقةمنهثافاولأن..قديخ!ى.اللهرسولمنال!وزةقل!

مخموتةيلأئكايىعقرؤمتادزةذلك،مناخيلآفهماقتشأأيخيزا؟ترذقاغلأقزأة!

()2(.الؤنغةقدفيإلأ،اخرفشثغةغلاثقزآن)اترذخديثشيئتكنلماناغلى

:الفرقانلسورةالقراءاتتنوعكيفيةلتوضيحأمثلةعدةوسنذكر:قلث

وئقرأ،الشينبتخفيف("تشتقتقرأ2،:5:الفرقانأآلشقآة!)تشتقق-ا

الشين.بت!ئديد،تشقق!

.يزاتجا،9وئقرأ)سزتجا"،ئقرأ(:16:الفرقانأ!بئ)ديز-2

.،تذكرأن)وئقرأ،تذكر،أن)تقرأ،:16:الفرقانأيذ!ر!ان)-3

التاء،وكسرالياءبضم"ئقتروا)ئقرأ67(::الفرقانأ!!قئزواؤتتم)-4

التاء.وضمالياءبفتح!تقئروا"وئقرأالتاء،وكسرالياءبفتحأتقتروا9وئقرأ

وئرذ)أوئقر،،الملائكةوئئنرذ"أئقر:،52:الفرقانأ!ئضقبكةآؤننرل)-5

.ائكةالملا

بهاالثهأنزلالتيالقراءاتتنوعكيفيةالقارئيعرفلكيأمثلةعدةذكرناإنما

يتؤقمفلاتفصيلآ،بيانهس!يأتيكماولهجاتهمالعربألسنةلتنوعمراعاة؟القرآن

يحصل.أدنمستحيلفهذا،متناقضةآياتوجودمعناهالقراءاتاختلافأنالقارئ

مكة.فتحيومأضقمأنهيقصد(1)

26(.)9/البخاريصحيحضرحالاريفتح)2(
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الئافيالمبحث

الثافيالباب

السبعةالأحر!معنى

غلأننرؤائفزآن)قذا!:قولهمعنىلتفسيرالعلمأهلاجتهاداتتعددتقد

.!متةتت!زقاواةقاقز؟فيأخزشنغيما

جماعةبتصريحاتذلكعلىمم!تدلين،الصحيحالمعنىدكرعلىنقتصريليوفيما

الخلاصة.ببيانئتبفهاثم،تصريحاتهمبذكرفنبدأ،الإسلامأئمةكبارمن

سبعأخزف"اسبعة:قوله)معنى:قالهـ(:ا07-001)أحمدبنالخليل-ا

.(1()القراءة:هاهنا"الحرفو"،قراءات

!:اللغة)مقاييسكتابهفيقالهـ(:593-)932فارسابنالإمام-ا

.واحدةطريقة:أيواحد،خزفيعلىأميرهينهو:تقول.الوخهوهو)"الحزف،

وجهعلى:أي".11"الحجخزرر(غنرآد!ةكغئذقنآلناسؤين):تعالىاللهقال

أطاغهف!ذاوالضزاء،السزاءعندتعالىرئهطاعةعليهيجحبالعبدأنوذلكواحد.

ق!ن):تعالىقالتراهألا.حرفيعلىكتذهفقدالفزاء،عندوكصاهالزاءعند

"()2(.11"الحجؤنجييماء(غلىآنغفيينتةاضانتةؤانيبهآظنأناضانة،خنز

274(.)8/والأسايدالمعافيمنالمرطأفيلماالتمهيد(1)

الجيل-دارالناشر:زكريا،بنفارسبنأحمدالحينأب:تأيف42(،)2/اللغةمقايي!)2(

.هارونعمداللامعبد:تحقيق،الثاية:الطبعة،م9991هـ-ا024-لبنان-بيروت
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وأالؤخهأوالطريقةبمعنىيأتيقدالعربلغةو""الحرفأنيعنيهذا:قلث

مئا!تت!تزقاوا2قافزأخرفي؟شغيماغلىائنرذائقزآن)قذا!:قولهفيكون،القراءة

سبعةعلىاو:،للقراءةأؤجهسبعةعلىأو:،للقراءةطرقسبعةعلىأنزل:معناه

لذلك.توضيحزيادةوس!تأتي.قراءات

في"الصحاحكتابهفيقالهـ(:393)المتوفىالجوهرينصرأبوالإمام-3

على:قالوا"11:الحج"!خزثيغلىآل!ةيغبئذقنيرآلناؤين):تعالى)قوله،:اللغة

الفزاء()1(.دونال!زاءعلتغبدةآنوهوواحد،جيماؤ

إتهذيبكتابهفيقالهـ(:037-)282الأزهريمنصورأبوالإمام-4

خزقا()2(.:ئسمىالفزآلقينؤخو؟علىئفزأكلمة)كل":اللغة

والمحيط"المحكمكتابهفيقالهـ(:458-)893ضيذهابنايإمام-5

()3(.آؤجهعلىتقرأالتيالقراءة:)الحزدت:!الأعظم

:العربلغةمراجعوأكبرأشهرمنوهو"العربالسانفيوجاء-6

الطبعة:عطار،أحمد:تحقيق،للملايينالعلمدارالنا!ثر:1342(،)4/اللغةفيالصحاح)1(

.امهـ-979ا993بيروت/الثانية

التراث)حياءدار:الناشر،الأزهرياحمدبنمحمدمنصورأبو:تأليف(،01)5/اللغةتهذيب)2(

.م1002/الأولى:الطبعة،مرعبعوضمحمد:تحقيق،بيروت-العرب

النثر:دارييذه،بنإساعيلبنعليالحنأبي:تاليف03(،6)3/الأعظموالمحيطالمحكم)3(

.فداويالحميدعبد:تحقيئ،الأولى:الطبعةم،0002-بيروت-العلميةانكتبدار
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..-سقاتسمىالقرآنمنالوجوهعلىتقزأكلمة)كل

..اؤخهعلىئقزأالتيالقراءةوالحزدث:ي!يذهابن

لا؟الدينفيطريقةعلى:أيحرف،علىاللهيعبدأنهحقيقته..:الزجاجوقال

وكئزيخضبأصابهإنأي:به،اطمأنخيرأصابهف!ن،متمكن؟خوذفيهيدخل

ويقةبحذباخيتباز-يتتةأصابتهلهان،بدينهوركيئآصابهبمااطقآنوماشتئهمائه

الآؤثان()1(.وجبادةالكفرإلىدينهعنرجع:أي،وجههعلىانقلب-مالي

فيالبيان)جامعكتابهفيقالهـ(:444-371)الدانيعمروابوالإمام-7

أ:السعالقراءات

وجهين:إلىيتوجهف!نههاهنا!النبيأرادهاالتيالأحرفمعنى)فأما

لأن؟اللغاتمنأوجهسبعةعلىأنزلالقرآنأنبذكريعنييكونأنأحدهما:

ؤين):تعالىقولهبدليل"الؤخه9بهيرادقدوالحرت..خزف،9خمع!إالأحرف

آنغقحتيختتةأضاتتةؤاانيإءخؤآطتأنضاتةوأت!نخزف!غلىآلئةكغئذتنآلئاس

عليهتقعالذيالوجهههنا:بالحرففالمراد،الآيةا()الحج:ا(ؤتجعيهغلى

.العبادة

ف!ن..ينالهوالخيرتصيهالنعمةعلىالثهيعبدقنالناسومن:ثناؤهجليقول

به.وكقر،ربهعبادةتزك..بدنهفيوالضرعثهفيبالشدةالثهوامتحنهحالهتغيرت

،بيروت-صادردارالاشر:،منظوربنمكرمبنعمد:تألف42(؟)9/العربلان(1)

الأولى.:الطبعة
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معنىوذلكواحد،وقذقبواحد،ؤخهعل-وتعالىسبحانه-الثةغتذفهذا

منوالمتغايرةالقراءاتمنالمختلفةالأوجههذه!النبيسمىفلهذا.الحرف

الآخر.الؤخهغيرحدتهعلىؤخهمنهاشيءكلأنمعنىعلىأحرفا؟اللغات

طريقعلىأخرفاالقراءاتسمى!بميكونأن:الأحرفمعنىمنالثانيوالوجه

..منههوماباسمالثيءتسميتهمفيالعربعادةعليهجرتماكنحو،السعة

قدحرفامنهاأنأخلمنكثيرا؟كلاماكانلانخزفاالقراءة!النبيسمىفلذلك

قن!فخاطبمنه،ئمضأوزيذأوأييلأوغئرهإلىفيبأوكيرأوتطفهغير

فييستعملونلجا-خزفاالقراءةتسميةجمن-الخبرهذافيالعربوسائربالحضرة

فئناه()1(.ماصحةعلىقذل؟بيناهكما،منطقهمفيعادتهمعليهتجزتوما،لغتهم

الداني.عمروأبيالحافظكلامانتهى

ينأؤخهضنغة:أخزفبالسبعة)المرادأيضا:الدافيعمروأبوالإماموقال

والمد،والإدغاموالإظهار،والسكونوالحركات،الإعراباختلافكنحر؟اللغات

وغيروالتأخير،والتقديم،ونقصانهللحرفوالزيادة،والإمالةوالفتحوالقصر،

ذلك()2(.

رصالة،الحروففريئىاولالىالكتابأولمن3-38(ه)صالسبعالقراءاتفيالانجامع(1)

عبدالمهيمنعد)عداد:العودية،-الريعةكلية-القرىأمهـبجامعةا604عامدكوراه

منجز.فهو27-.3(؟)صللقرآنالبعةالأحرف:كتابأيفاوانظر،الطحاناللام

المحقق.لنفى"الان"جامعكتاب

الأحرفالحروت،فرشأولإلىالكابأولمن53()صالغالقراءاتفياليانجامع)2(

5(.2)صللاقرآنالسبعة
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وغيرها--والنقصالزيادةأذخلقدالدانيعمروأباالإمامأننلاحظ:قلت

إ.اللغاتمن"اؤجهبأنهاصرحلأنهوذلك!؟!اللغات:م!مىفي

!آلأتقز"تحيقاينتجيرى):تعالىقوله)1(:والنقصالزيادةعلىوكمثال

تحتقاتخيرىتجن!و)هكذا:اخرىقراءةفيالآيةنفسبينماا!،..التوبة:9

آلأتفز!.

)صحيحوشرحهفيقالهـ(:944)المتوفىبطالابنالحسنأبوالإمام-8

ابونقلهمافيهرأيثماوأحسن..الحديثهذاتأويلفيالناسأكثر)قد!:البخاري

()2(.المقرئسعيدبنعثمانعمرو

)هذه،:القرآن"فضائلكتابهفيهـ(224-)015سلأمبنالقاسمغيدأبوالإمامقال)1(

منمنسوخةكلهاوهي،اللوحينبينمثتة..الأمصارمصاحففياختلفتالتيالحروت

لمإنهاهذاومع،بمصحفنخمماأفقكلالىبعثثمكه،اللهرضيعثانكتهالذيالإمام

المعجم؟حروفمنالواحدالحرففياخلافهاكانإن!اشطرها.فيولا،تامةكلمةفيتختلف

الغنيالفهف!ن):قوله:وحدهالحديدفيالذيالحرتإلاذلك،أشهوماوالألفوالفاءكالواو

أغقنئك،ماقغلىسائرهاوأما."هو،المصرينذينكعلىزادواالعراقاهلف!ن!؟الحمد

(.اللهكلامعندناكلهاوهي.تجخدهولانها!ثيءإنكارلأحدل!

358،:صالقراصم،مناالعواصمكتابهفيهـ(435-)468العرببنبكرأبووقال

فيإلاتكنفقمكيمةوأما.وياه،وألفواو،منها:خزئا،أربعينزيادةفيالفراء)اختلف

الحديد:أآلخيذ!آلغنيئؤآل!ةت!ن)"الحديد،:فيوالآخر،،)التوبةفيأحدهما؟حرفين

لير(.أفروهذا..""هوبزيادةلم42

خلفبنعليالحنأب:تأليف023(،922-/01)بطاللابنالبخاريصحيحشرح)2(

هـ.ا234-الرياضالسعردية/الرشد،مكتبةالاثهـر:،القرطيبطالبنالملكعبدبن
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سابقا.المذكورالدانيسعيدبنعثمانعمروأبيالإمامكلامبطالابننقلثم

أبيالإمامكلامنقلهـ(833-751)اتجرريابنالدينشمسالإمام-9

احتمالامحتملالأولأنإلا؟محتملالوجهين)وجملآ:قالئم،السابقالدانيعمرو

وأفحاء.أؤجهسبعة:أيأأحرفسبعة9!:قولهفيقويا

يقرأهشامااسمعت:الحديث!هفيعمرقولفيقويااحتمالامحتملوالثاني

()1(.كثيرةقراءاتعلى:أي!أرسوليقرئن!يهالمكثيرةحروتعلىالفرقانسورة

)وأطقر،:السنة)شرحكتابهفيقالهـ(:51.-)436البغويالإمام-01

،اللغات:الحروفهذهمنالمرادأنالحديثبظاهروأشبههاوأصحهاالأقاويل

،الإدغاممنعادتهمعليهجرتوما،بلغتهمالعربمنقومكليقرأهأنوهو

ذلكوغير،والتليينوالهمز،،والإتماموالإشمام،،والتفخيم،والإمالةوالإظهار،

..الواحدةالكلمةفيمنهاأوجهسبعةإلى؟اللغاتوجوهمن

جمنبيقؤتؤكأن):وتعالىسبحانهقولهتحتداخلآالاختلافهذايكونولا

نأالحروفهذهمعنىليسإذ82،؟:()النساءتحثعراآخيقالايخبتؤضذواغزآلئ!

الحروفهذهكلبل،توقيفغئنينلغتهيوافقفيماشاءبمافريقكليقرا

:!قولهعليهيدل!،الرسرلعلىالأمينالروحبهنزلاللهكلاموكلهامنصوصة،

..متزلةكلهاالأحرففجعل!أحرفسبعةعليأنزلالقرآنهذااإن

التيبالقراءاتيقرءونكانواوتغده!،الثهرسولحياةهذاعلىالأمروكان

.الضباع:علتحقيئ،بيروت-العلمةالكتبدارالناثر:2(،1/4)الفرالقرا.اتفيالثر(1)



الثافيالباب68

1(.وجل()عزاللهب!ذنولقنهم!اللهرسولأقزأهم

)نزلأ:!الشريعةكتابهفيقالهـ(:036)المتوفىالآجريبكرابوالإمام-11

فكان،لغاتسبععلىومعناها:،أحرفسبعةعلىص!اللهرسولعلىالقرآنهذا

لغتهم؟منيحتملماحسبعلىالقرآنالعربمنقبيلةكليققنص!اللهرسول

ص!()2(.محمدبأمةتعالىاللهمنتخفيفا

ماحسبعلىالقرآنالعربمنقبيلةكليققنكان!أنهالمختملمن:قلت

القباثلمنغيرهمولهجةئغةمنعليهمت!فلبماأو،ولهجتهملغتهممنيحتمل

لذلك.توضيحزيادةوستأقي.الأخرى

شرح-المنتقى9كتابهفيقالهـ(:474-4)30الباجيالوليدابوالإمام-21

يلآؤيه،فيالأفهغلتي!يسيزاأخزفيشبنغ!غلىأنرذانفزآنأن)آكققفما:،مالكموطأ

تكونالييالطيريقة:أ)ائؤنجةنفيأؤخيما؟ؤشنغةالبيزاةشنغ-آعقئمؤآدثه-ئيريذ

آبيبخزفيتقزأإفلآن:تقولونؤلذلكخزفاإ،ةالفغيمافيؤت!فىغقئقا،ائكلآم

غقزآندلكغلىؤتذذ.ؤطيريقتةيزاءتة:بذلكئيريذونأتايعبخزفيؤتقزاغفيرو،

أترذانفزآنإن"ؤقاذ:!،الئبىقخؤزهمابج!يخقا،فؤقزآةيزاةهث!ايمغلآتكزائقا

!نم()3(.تجؤاتاقاتةقاكانتما("انقزاءةالحزفثتكنلمقتؤإ،أخزفيشنغيماغل

الإصلامي،المكتب:الناشر،البغويم!عردبنالحسين:تأليف(،015-4/705)الةضرح(1)

.الأرناؤوطشميب:تحقيق

الوطن-دارالر:دارالآجري،الحينبنمحمدبكرأب:تأليف471(،)1/الريعة)2(

عمر.بناللهعبدد.:تحقيق،الالة:الطبعة،م9991هـ-ا042-الرياض

الطبعة:القادر،عبدعمد:تحقيئ،بيروت-العلميةالكتبدارالناشر:4(،11)2/المتقى)3(
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االكواكبكتابهفيقالهـ(:786-)717الكرمانيالدينشمس-13

..لغاتسبعأي:،أحرفسبعة5)قوله:6:البخاريصحيحشرحفيالدراري

1(.()اليهمات:وقيل

فيقالهـ(:852هـ-)773الغ!قلافيخخرابنالدينشهابالحافظ-41

شثغةعلانفزآنأنزذ)تاب)قؤله:":البخاريصحيحضرحالباريافتحكتابه

كيقةكلأنائزادؤليشيئقا،ؤنجهبكلئقزأأنيجوز،أؤخهش!نغةكلى:أفي"أخزف

-انمزاءاتغذدإتييمااثتقىقاغاتةأنائمزادتلأؤخه،شئغةغلئقزأمئةخمتةؤ،

شئغة()2(.إلى-ائؤاجذةائكيقة!

نآئقؤيإلأخابيث)قد:أحاديثعدةذكرأنبعدحجرابنالحافظقالثم

،اتيزاةأؤئقاتشنعغلانفزآناترذ:آفي،اتانمزاةأؤالنغات:لأخزفيباائزاد

..""خزفخمعؤالأخزف

قغايباخدلأنالنغات؟ينآؤخهشثغةغلاتمغتى:تكونالأؤل)3(:تغل

خزلي!غلىآد!ةلهغثتنآلئاسؤين):تغالىكقؤييما"؟"انؤنجه:الفغةفي")الحزف

."اااالحج

.م991هـ-9ا024الأللى/

العربالزاث)حياءدارالناضر:(،172/)13البخاريصحيحشرحفيالدراريالكواكب(1)

.م1891هـ-ا154/الثانية:الطبحة،بيروت-

23(.)9/البخاريصجحشرحالباريفتح)2(

بأللغات.الأحرفتفيربهيقصد)3(
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يكؤييمامخازا؟ائكيقةكلى"اصف،إطلآقجمنالمزادتكونالثايب)1(:ؤغلى

تغضقا()2(.

الأحوذيإتحفةكتابهفيقالهـ(:أ353)المتوفىالمباركفوريالعلاءابو-51

أؤجه،شعةعلى:أيإ؟أحرفسبعةعلىأنزلالقرآن))إنإ:الترمذيجامعبشرح

منها()3(.ؤخهبكليقراأنيجوز

.بالقراءاتالأحرفتفيربهيقصد(1)

24(.)9/البخاريصححشرحالاريفغ)2(

الرحيمعبدبنالرحمنعدعمد:تاليف212(،)8/الزمذيجامعيرحالأحرذيتحفة)3(

.بيروت-العلميةالكتبدار:الناشر،المباركفوري
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؟قرا،اتسبعةلهاالقرأنفيأيلأأوكلكلمةكلهل

آيةكلأو-كلمةكلأنمعناهليسأخزفي(شئغيماغلاترذائفزآن9!:توله

هذاإلىتصلقدالتوسعةأن:معناهوإنما،قراءاتبسبعةاللهأنزلهاالقرآنفي-

العدد.

بشرحالباري"فتحكتابهفيهـ(852-)773القشقلافيخخرابنالحافظقال

أؤخه،شنغةغلىئقزامئة-خمقةؤلا-كيقةكلآنانزادالي!ق:أالبخاريصحيح

()1(.شنغةإلى-انؤاجذةانكيقةفي-انمزاشاتغذدإتنيمااتتقىقاغاتةأنافزادتل

قثلآ:تقاذأؤخه،شنغةغلىئفزأمئةكيقةكلأنانزادكان)تؤأيضا:وقال

..ءصبي

أكثر؟أؤثلآثةأؤؤنجقالقأؤؤنجهالكيقةفيتاتيأنانزادقهإشنما"،اخزفشنغة"اننرل

()2(.شئغةإذ

علومفيالوجيزالمرشد9كتابهفيهـ(665-)995المفدصيشامةابووتال

منهنزلأنهذلكجميع)ومعنى:الشعةالأحرفحديثبعدالعزيز،بالكتابتتعلق

علىتوسعة؟أحرفسبعةإلىذلكمنأكثروعلى،ثلاثةوعلى،حرفينعلىيقرأما

العباد()3(.

23(.)9/البخاريصحيحدرحالباريفتح(1)

28(.)9/البخاريصحيحبثرحالباريفتح)2(

84(.)صالعزيز،بالكتابتتعلقعلومفيإلوجزالمرشد)3(
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أحرفسبعةعلىالقرأقنرولمقالعكمة

اللهعندمنأحرفسبعةعلالقرآننزولمننجالحكمة!اللهرسولصرحلقد

:قالأنه!اللهرسولعنصحيحهفيمسلمالإمامروىفقد،تعالى

أقيي.غلىقونأنإتييماقزدذت،خزفيغلائقزآنافرأأنيإلمقأزيل،أقط)تا

افيي.غلقؤنأنإتييماقزذذتخزقير.غلىافزأة:الثايتةإلمنقزذ

()1(.أخزفيشنقيماغلاقزأ:الثايثةإلمبقزذ

جنريل!اللهرسولالقيئقاذ:كغب،بناقطغنالترمذيالإماموروى

ؤانغلآئم،الكبير،ؤالشيخائغخوز،مئفئمأفئين؟أمبماإلىئجثثإ"نيجئرفي،تاققاذ:

أخزفي(.شثغيماغلىاترذائفزآنإنلمخفذ،تاقاذ:..ؤالحارتة

()2(.ضجيخختنخديث)قذا:الترمذيالإمامقال

()3(.صحيح)حسن:الألبانيالثخوقال

82(.0:رقمحديث،1/561)مسلمصحيح(1)

الترمذيعيسىأبوعيىبنعمد:المزلف492(،4:رقمحديث،491)5/الزمذيشن)2(

شاكر.محمدأحمد:تحقيق،بيروت-العردماالقراثإحياءدارالناشر:،ال!لمي

-المعارفمكبةالناشر:4492(،رتم:حديث)3/176،الترمذيوضعيفصحيح)3(

.م0002هـ-ا042/الأولى:الطبعة،الرياض
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القيئقاذ:كغب،بنأقبغنصحيحهفيحبانابنالإمامروىوكذلك

أمتيما؟أئيماإلىبيثتإنب!:اللهرسولتهققاذالس!م،عليهجثريل!الثهرسول

غلىانفزآنقفئقزءوافزفنمقاذ:.انقانيؤالشنخؤانغخوز،ؤانجايىتة،انغلائم،يتفئم

1(.()أخزفيشنغيما

)2(.الألبانيالشيخصححهالحديثوهذا

فيالمسلمينعلماءأذركهاقدأحرفسبعةعلىالكريمالقرآننزولمنوالحكمة

وضحفيالشصسظهورلهمظاهرةكانتفقدبها؟وصرحواالعصور،منعمركل

النهار.

أكثزناوقد،الإسلاميالتاريخمدارعلىتصريحاتهمبعضلكمننقليليوفيما

الثهإنزالفي،بطرس)زكرياالخبيثالكذابالقشسطغنبسببالنقرلات؟من

:أحرفسبعةعلىللقرآنتعالى

،:القرآنفشكل"تأويلكتابهفيقالهـ(:)213-276قتيبةابنالإمام-ا

حاتمأ!أحمدبنحبانبنمحمد:تأليف973(،رقم:حديث14،)3/جانابنصحيح)1(

الثانية،:الطبعة،3991هـ-4141-بيروت-الرصالةمؤسسةالاشر:،البيالتيمي

الأرنؤوط.ضجب:تحقيق

736،:برقم2155/،حبانابنصحيحعلىالحان)التعليقاتفيالألافماالشيخقال)2(

.م5302هـ-ا442/الأدلى:الطبةباوزير،دار:الناشر(.)صحيح

)إسناده3:614/،حبانابنصحيحتقريبفي)الاحسانفيالأرتؤوطشيبوقال

.م8791هـ-ا804/الأولى:الطبعة،بيروت-الرسالةموسسة:الناشرحسنإ.
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ومابلغتهمقومكليفيرئبأنأمرهأن:تيسيرهمنفكانيشاء،ماعبادهعلى)ييسر

أغقذأتزو)!وجو.يودو)..(يغلمون)تفزأ:الأشدقي..عادتهمعليهجزت

ضهمز..لاؤانفزفيضغمز،ؤالئميميئ016..:!)يس)ت!تكنم

طفلأاعتيادهعليهتجزىومالغتهعنيزولأنأمرهؤلاءمنفريقكلأنولو

رياضةبعدإلائئكنهولمفيه،المحنةوغنهقت،عليهذلكلاشتد-ؤكفلآؤتا!ثمثا

لهميجعلأنولطفهبرحمتاللهفأراد،للعادةوقطع،للسانوتذليل،طويلةللنفس

()1(.الدينفيعليهمكتيسيره،الحركاتفيومتصرفا،اللغاتمنفتسعا

معانيعن"الإبانةكتايهفيقالهـ(:437)355-طالبأبببنمكي-2

فيماعليهمضيقولا،دينهمفيخزجاعبادهعلىيجعللموجلعز)الثه(:القراءات

صاحبكلولسان،مختلفةالقرآنعليهمأنزلقنلغاتوكانت.عليهمافترض

أنعيهمالثهفتسر،شديدةومئونةتكلفبعدإلاأخرىلغةإلىردهعلىيقدرلالغة

ماعلى،لغتهمعلىقومكلليقرأ..القرآنفيمتفرقاتلغاتسبععلىكتابهأنزل

عادضهم.بهتجزتماوعلى،غيرهملغةمنعليهمت!ئ!هل

بالإمالة،وقومبالقتح،وقوم،بالتخفيفوقومبالهمز،عادتهمجرتفقوم

ذلك.وغير،لغاتهمفيواختلافهالإعرابوكذلك

فيوكان،منهممربتنوئغةوئغتهمطبعهمعلىوقرءواقوم،كلفتفصح

صقر،السيد:تحقيق،القاهرة-الزاثدارالاشر:4(،93-.)صالقرآنئكلتاويل)1(

.م7391هـ-ا393الثاية/:الطبة
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لهم()1(.كثيروت!يسيربهم،عظيمرفقذلك

فيالبياناجامعكتابهفيقالهـ(:444-)371الدافيعمروأبوالإمام-3

عليناانزلف!نما..أحرفالسبعةهذهالقرآنإنزالؤخه)وأماإ:السبعالقراءات

لهمإياه!النبيسؤالعندعنهموتخفيفالهم،ورحمة،عبادهعلىتعالىاللهمنترسعة

منهمفريقكلمفارقةواستصعاب،اللغاتاختلافمنعليهفمبا!ييلمه..

اقرهمبان،عليهموسهل،عنهمتعالىفخفف.غيرهإلىالكلامفيوالعادةالطبع

()2(.الكلامفيوعادتهمطئعهممالوفعلى

صحيح9لشرحهفيقالهـ(:944)المتوفىبطالابنالحسنأبوالإمام-4

بذلك؟الثهأرادوما،الأحرفالشعةهذهعلىالقرآنإنزالؤخه)وأما":البخاري

منعليهفميماع!نهم؟وتخفيقالهم،ورحمةعبالي،علىاللهينتؤضعةذلكف!نما

إلىالكلامفيوعادتهيطبعهمنهمفريقكلئفارقةواستصعاب،اللغاتاختلاف

()3(.كلامهمفيوعادتهمطئعهممألوفعلىأقرأهمبأنعنهمالثهفخفف،كيره

شرح-،انمفىكنابهفيفالهـ(:-3104474الباجيالوليدأبوالإمام-5

تت!يزاأخزفيشبنغهغلأترذانفزآنانغلتذذ!الئبيئقؤلي)طاهز":مالكموطأ

طنجيما،غلىأخ!فؤؤبماغقييما،تتثزبقايتفنمزخلكلليتقزأ؟تةيزاةأزادقنغل

شلبي.الفتاحعد:تحقيقمصر،نهضةالناشر:دار8(،8-ا.)صالقراءاتمعافيعنالإبانة(1)

الأحرف،الحروففرضأولالىالكتابأولمن38()صالغالقراءاتفيابيانجامع)2(

3(.1)صللفمرآنالبعة

023(.0/1)بطاللابنالخاريسحح)3(شرح
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1(.الئطتي()!ائغاذ؟منائقألوفيبذلكائقشفيمامنتفخقلمالغييما؟إلىؤأتزب

تماائفهئم9كتابهفيقالهـ(:656-)578القرطبيالعباسأبوالإمام-6

واحد؟تجبلغيماكليقرأحتىالناسعلىضيق)ولو":م!يئمكتابتلخيصيىمنأشكل

طباعهمأسلوبعنيخرجواأنيكففونكانوالأنهموحيرجوا؟،عليهمذلكشق

()2(.كلامهمفيوعاداتهم

أالمرشدكتابهفيقالهـ(:)995-665المقدييشامةأبوالدينشهاب-7

السبعة:الأحرفحديثبعدالعزيز"بالكتابتتعلقعلومفيالوجيز

إلاأحديكلففلا..العربعلىتوسعةقريشلسانبغيريقرأأنأبيح)إنما

ميمضمأوالإدغامأوالهمزتخفيفأوالإمالةلغتهكانتفمن،استطاعتهقدر

بمنزلةذلكفيقهم..؟غيرهئكلففكيفذلكنحوأوالكنايةهاءصلةأوالجمع

()3(.وسعهفيليسمايكلفلاوالأرت،الألغ

قي"النشركتابهفيقالهـ(:75-1833)الجرريابنالدينشمسالإمام-8

الأمة،هذهعلىفللتخفيف:أحرفسبعةعلىورودهسبب)أماالعشر(:القراءات

الذينالعربوكانت..ورحمةوتوسعةلهاشرقاعليها؟والتهوينبها،الي!رلهارادة

411(.)2/الم!ن!تقى)1(

.(45.-2474/)ئنينكتابتلخيميينأشكللجاائمفهنم2()

،بيروت-الحلميةالكتبدار:الناشر9(،.)صالعزيزبالكتابتعلقعلومفيالوجيزالمرشد)3(

.م02هـ-53ا424/الأولى:الطبة،الدينشمسإبراهيم:تحقيق
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منالانتقالأحدهمعلىوتغسرشتى،وألسنتهم،مختلفةلغاتهمبلغتهمالقرآننزل

ولاذلكعلىتفدرلابعضهميكونقدبلآخر،إلىحرفمنأوغيرهاإلىئغته

فلو.!إليهأشاركماكتاتايقرألموقن،والمرأةالثخلاسيما،والعلاجبالتعليم

،يستطاعلاباالتكليفمنلكانألسنتهمعنوالانتقاللغتهمعنالعدولكلفوا

و)تصرا!)خيصا!يقرأهذا..الطباعوتأبىالمتكلفيتكلفأنعسىوما

1(.()ذلكغيرإلى،بالتفخيم!و!القق)آلصقؤه!،يقرأوالآخربالزقيق،

)غيثكتابهفيقالاهـ(:1ا-18)530الصفافييالنوريالحسنأبو-9

":السغالقراءاتفيالنفع

كلفوافلو..ايأمةهذهعلىوالتيسيرالتخفيف:أحرفسبعةعلىإتيانه)جكمة

ماتركعلىلهمقدرةلاإذوتعسر؟عليهمذلكلشقواحدةبلغةالنطقكلهم

الرياضةمعولوجهيد،وجهدشديدبعبءإلاالكلاممنوأيفوهعليهاعتادوا

()2(.والمرأةكالشيخ؟اللسانوتذليلالطويلة

كتابهفيقالاهـ(:367)المتوفىالزرقافيالعظيمعبدمحمدالشيخ-11

هيالسبعةالأحرفعلىالقرآننزولفي)الحكمة،:القرآنعلومفيالعرفانأمناهل

فياختلافبينهاوكان،كثيرةقبائلكانتف!نها..الإسلاميةالأمةعلىالتيسير

25(./1)العشرالقراءاتفيالر(1)

دكنوراةرصالةالصفاقي،سالمبنعليالحسنأب:تاليف26-266(،ه)صالنفعغيث)2(

محمدصالم:تحقيق،المكرمةمكة-القرىأمجامعةاهـ(-)426الدينوأصولالدعوةبكية

إسماعل.شعبان.د:)شرافأف!،الزهر
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بعضفيالألفاظبعضوشهرةالأداء،وطريقة،الأصواتونبرات،اللهجات

.العامالعربياللسانبينهاويوحد،العروبةتجمعهاكانتأنهارغمعلى،المدلولات

علىيشقكماعليها؟ذلكلشقواحدحرفعلىالقرآنبقراءةكلهاأخذتفلو

المصرياللسانبينناخمع،لىانقثلاالأسيوطيبقفجةيتكلمأنمناالقاهري

()1(.العام

دارالناثر:الزرقافي،العظيمعدمحصد:تأليف(،1/301)القرآنعلومفيالعرفانمناهل(1)

م6991هـ-ا614/الأولى:الطبعة،لبنان-الفكر
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؟القراءاتتفولحإلىنعقاس!ؤلناماهل

سبعةعلىالكريمللقرآنتعالىاللهإنزالبجكمةالإسلامأئمةتصريحاتنقلنا

زالفما،انتهتتاريخيةمرحلةعنتتحدثتكنلمالتصريحاتوهذهاحرف،

اللهأنزلهاالتيالقراءاتهذهالىبثمدةمجتاجونالعصورمنعصركلفيالمسلمون

عمليكلامهوبلنظرتا؟كلاتاليسالحكمةعنالقراءاتأئمةفكلام،تعالى

الإسلامية.الأمةعلىالتيسيريحققتطبيقي

"المنتقى-كتابهفيهـ(474-4)30الباجيالوليدالإماميقولذلكوفي

أخزفيشنغيماغلأترذانفزآنأنغلىتذذكلالتبيئقؤلي)خماهر(:مالكموطأشرح

غلأخ!فؤوبما،غليهتي!ربمام!ثفثمزخلكلليقرا؟يزاةتةأزاذقنغلىتت!زا

ؤتخنالئطتي،فيائغاد؟ينائمأثوفيبذلكائشقيمامنتئخقلجائغييما؟إذؤأتزثطبئيه

أخؤفي()؟(.-انغزبقضاخةغنؤئغدتاأليستيتاغخقيماقغ-انتزتم

ئصرح-الهجريالخامسالقرنفي-الباجيالوليدأبوالإمامهوفها:قلت

.القراءاتهذهإلىحاجتهبشدة

كتابهفيهـ(435-)468العرببنبكرأبوالقاضيالإماميقولوكذلك

فإن)غئون!؟غينولا)ئئوق!باءأكعرلاا"من!القواالعوا

.(114)2/المقهـط(1)



الثانيالباب

و"إليهم"""عليهمهاءأضمولا..عليهأقدرلممضمومةياءإلىك!رمنالخروج

1(.()أخفوذلك

بضمالمرويةالقراءةإلىحاجتهبشدةيصرحالعربيابنالقاضيهوهاقلت:

جذاعليهالشاقمنلأنه)عيون!؟كلمةمنالعينوضم)بيوق!كلمةمنالباء

إ."جميونمنالعينوكسر"ابيوتمنالباءبكسرالمرويةالقراءةيقرأأن

الباءبكسرالكلمتينقراءةعليهمالأسهلالعربمنأخرىقبيلةعندنجدبينما

والعين.

ورفغا،عبادهعلىتيسيزا؟القراءتينأنزلأنبعبادهتعالىالثهرحمةمنكانلذلك

عنهم.للمشقة

ىبهفيهـ(833-)751اتجرريابنالدينشمسالإماميقولذلكوفي

جعفرأبو.."وابيوت!االبيوتمنالباءبضم)فقرأالعشر":القراءاتفي!النشر

كثيرابن.."عيون9وأالعيون9منالعينبكسروقرأ..وحفصوورشوالبصريان

()2(.ذكوانوابنوالكسائيوحمزة

الطالي.عمارد.:تحقيق،القاهرة-التراثدار:الناثر363(،)صالقواصممنالعواصم(1)

226(.)2/الفرالقراءاتفيالثر)2(
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بالقراءاتجاهتاكتتنجينالشخصيةمعاناتي

اللامأنمنهوعلمتالتجويد،عنمتسطاكتابا-صغيراكنتحين-قرأت

المساجدفي-وتلقيت.حالاتقتقا،النه9الجلالةلفظفيكانتإذاإلابترقيقتنطق

وهكذاذلك.منأكثرتفاصيلإلىالتطرقدونلكنالتجويدفيدروسعدة-

ذلك.سوىأعلملاحياتيمنفزةقضيت

نأأخلمنومعاناةكبيرةقشفةأجد،وسلمعليهالله"ضلى:أقولحينفكنت

لكيمراتعدةالنطقإعادةإلىأضطرفكنتأصلى(،كلمةمنفزققةاللامانطق

بترقيق.نطقهافيأنجح

واللاممقخمة(،)يعنيمغلظةتنطق"صلى(منالصادأنهوالصعوبةوسبب

صلى،ةبلامينطقأنلسانييستطيعفكيفأيضا،مغلظةئنطق،الله9الجلالةلفظمن

مغلظ؟وبعدها،مغلظقبلهابينمامرققة

صادين.بينمرققةبلامالنطقلصعوبة"ضقضل!؟كلمةذلكمنوقريب

أي:،تفخيمإلىترقيقإلىبتفخيمالنطقمنلسانيانتقالجذاالصعبمن

تفخيمين.بينبترقيقالنطق

علىلسانيترويضأستطيعلاوأنا،الزمنمنفترةمعاناتياستمرتوهكذا

وكانت،القراءاتدراسةفيأبدأأنتعالىاللهشاءأنالىتافخيمين،بينبترقيقالنطق
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!!المفاجأة

الثافيالباب

فيما)واختلفواالعشر،:القراءاتفي)النشركتابهفيالخرريابنالإماميقول

الحرتأجلمنتغليظهابعضهمفروى..،صلى5نحو:ممالةألفاللامبعدوقعإذا

..)الكافي!فيوالوجهان..الإمالةأجلمنترقيقهابعضهموروىقبلها،

و"الثاطبيةأ()1(.

")2(:الأقانمبجزز-طبيةالثا)فيجاءوقد

تترلاقنليلطاءأؤالطا؟أويضابهالآيمقنخؤزشؤغفأ

ؤيوضلاطلثتمأئضاؤقطتعكضلاصتهئمأؤشكتتفيختإذا

:فيقول"الأمانيحرزمنالمعافياإبرازكتابهفيشامةأبوالإمامويشرحها

..اللامفيالفتحةإشباعالتغليظ:ثم(،"التفخيمبالتغليظعن..ئغبرمن)منهم

الأحرفهذهأحدتنزلإذا:أي..قبلهاالواقعةالصادلأجل؟أيلصادهاا5:وقوله

..اللامغلظت،المفتوحةاللامقبلالثلاثة

وهي-الثلاثةالحروفهذهتأثيرشرطأي،كقملاصتهئمشكتتأؤفيخت"إدا

..ساكنةأومفتوحةتكونأنالمفتوحةاللامفيالتغيظفي-والظاءوالطاءالصاد

(()3(."الصلاةالمف!ترحةالصادفمثال

.(131)2/العرالقراءاتفيالنثر(1)

دار:النثردارالثاطي،خلفبنفيرةبنالقاسم:تاليف57(،)صالأقانيجزز-الاطبية2()

الأولى.:الطبعة!7541-بيروت-النفشالكتاب

الناضر:،إبراهيمبن)سماعيلبنالرحمنعبد:نألف262(،/1)الأماقحرزمنالمعافي)براز)3(

.عوضابرايم:تحقيئممر،-الحلبيالباي!مصطفى
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الرعينياللهعبدأبيل!مام"السبعالقراءاتفي"الكافيكتابفيوجاء

1(.()الصادينبينلوقوعها،؟"صلصاللامفخمؤزشا)أنهـ(:)293-476

بلامقراءتهايمكنيأو!صلصال!"صلىانعلمتلأنيكثيرا؟ففرحث:قلث

الزمن.منفترةمنهاعانيثالتيالمشقةعنيوزالت،مغلظة

؟أحرفسبعةعلىالكريمالقرآنتعالىالثهلإنزالوصوزا؟فرحاقلبيوامتلأ

علىتعالىاللهأنزلهاالتيالقراءاتهذهمنلسانهمعلىت!فلبماقومكلليقرأ

!ه.رسوله

هـ(:833-175)اتجرريابنالدينشمسالإمامقولصدقأدركثحينها

أحرت:سبعةعلىورودهسبب)أماالعشر،:القراءاتفي"النشركتابهفي

ألسنتهمعنوالانتقالئغتهمعنالعدولكلفوافلو..،الأمةهذهعلىفللتخفيف

والآخربالترقيق،وأبصيزا،)خبيزا(يقرأهذا..ئستطاعلابماالتكليفمنلكان

()2(.ذلكغيرإلى،بالتفخيم،و"الطلاق""الصلاةيقرأ

ليسأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالحكمةعنالأئمةكلامأنالآنأدركتمهل

عملي؟واقعمنمنطلقكلامإنهبلنظريا،كلاما

)أزيمل:قالحينبالمسلمينرحيمارءوفا!الثهرسولكانكما!نأدركتمهل

..افييغلىقونأنإتيهقزذذت،خزفيغلىائقزآناقرأأفيإلمق

اخزفي(؟شئغيماغلىاتزأ:الثايثةإلمقتزذ

أحمد:تحقيق،بيروت-العلمةالكتبدارالناشر:7(،ا)صالسبعالقراءاتفيالكافي)1(

.م1002هـ-ا124/الأولى:الطبعة،الافعي

25(./1)الفرالقراءاتفيالر)2(
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الساجالمبحث

الثانيالباب

معينة؟أيةقراءالطإحديفيالتيسيرؤنجهيخقىقدهل

اعتادهبهـالجهليلي؟تظهرلاوقدمنها،يعانيالذيصاحيهاتعرفهاالمشقةتقدير

بمامعرفتيعلىيعتمد-مشقةمنيجدونهيمافإدراكي،العربقبائلمنغيري

لسانهم.اعتاده

يتساءلنجده-لسانهعلىجذاسهلمابلف!النطقيجدالذيفالإنسان

؟!اللفظهذائطقعندمشقةالناسمنأحديجدكيفمتعجتا:

التيسير؟أينئذركلاقدماقراءةفيالنظربدايةوعند

مثالا:ولنذكرفيه،شكلاظهوزايظهرالتيسيرؤخهنجدالتأملعندلكن

.!آلأتقزتختقاتجئ!وتخيرى)":001:"آيةالتوبةسورةفي

آ!اثقز!.تحيقاينتجنؤتخيرى):الآيةلنفسثانيةقراءةوفي

فيالتأملعندلكن،الثانيةالقراءةفيالتشيروجهلييظهرلمالنظربدايةعند

يلي:مانجذالقراءتينبينالفرق

كلمةمباشرةبعدهاثم،مكسورةالراءننطق"تجيري،كلمة:الأولىالقراءةفي

النطقمناللسانسينتقلئحتها("تجيرينطقوعند،مفتوحةبتاءتبدأ"ئحتها(

يعني،مباشرةالفتحإلىالكسرمنسينتقليعني،المفتوحةبالتاءالنطقإلىبالكسرة
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أعل.إلىأسفلمن

كلمةمباشرةبعدهاثم،مكسورةالراءننطقأتجيري،كلمة:الثانيةالقراءةفي

وعند،مفتوحةبتاءتبدا"تختها(بعدهاثم،ساكنةنونثممكسورةبميمتبدأ"منأ

بالسكونالنطققزبإلىبالكسرةالنطقمناللسانسينتقلتختها"جمن"تجيرينطق

الفتح.إلىثمالسكونفزبإلىالكسرمنسينتقليعني،بالفتحالنطقإلىئم

قزبمناللسانانتقالثمسهل،السكونقزبإلىالكسرمناللسانوانتقال

الفتحإلىالكسرمنينتقلأنالبعضعلىيصعبلكنسهل،الفتحإلىالسكون

.مباشرة

)الكسرالسلالمدرجاتمندرجتينبينكبيرةمسافةيجدمنهذاويثبه

الصعود.عليهليسهل()السكونوسطىدرجةبينهمافيضع(،والفتح

مكسورةعيئينطقأنيستطعلمبأنهئصرحالعربببنبكرابوالإمامرأيناوقد

منمباشرةينتقلأنيستطيعلافلسانه!جمئون"،كلمةفيمضمومةياءبعدهاثم

الضم.إلىالكسر

"تجيريقراءةفيالفتحإلىالكسرمنالانتقالفيمثمقةيجدمنهناككذلك

تختهاأ.

كلهالقرآنكانمنسيجدهاالتيالعظيمةالمثقةتتصورواأنيمكنكموالآن

إ!لسانهاعتادهماغيرعلى

علىالكريمالقرآنأنزلالذي،بعبادهالرءوفالرحيمالرحمناللهفشحان

إ!لسانهمعلىت!ئ!فلالتيبالقراءةقومكلليقرأ؟فا-سبعة



الثانيالباب86

كتابهفياهـ(367)المتوفىالزرقافيالعظيمعبدمحمدالشيخيقولذلكوفي

ناعلمتقدإنك:يقولون:الثالث)الاعزاض":القرآنعلومفيالعرفانمناهل9

فيظاهرةليستوالرخصة..الرخصةمنهاالغرضكانأحرفسبعةإلىالزيادة

حرفأو،بأخرىحركةإبدالفيأو،للمعلومأوللمجهولالمبنيالفعلقراءة

المعافاة!النبييسألمشقةتوجبلابأحدهاالقراءةف!نوتأخير؟تقديماوبآخر،

وأحرف،ب!بدالالأمةعلىالتيسيرويطلبذلك"تطقلاالأمة"إن:ويقولمنها

..للمجهولالبناءإلىللمعلومالبناءمنأوالأمر،إلىالماضيمنيغلتغيير

وأللمجهولالمبنيالفعلقراءةفيالرخصةخفاءن!لملابأنا:ونجيب

كيفوتأخير.تقديمأوبآخر،حرفأو،بأخرىحركةإبدالفيأو،للمعلوم

أيضا؟ظاهرةذلكفيوالرخصة

والحرفالكلمةبقاءمعاللهجاتاختلافوهودونها؟كانفيماظاهرةهيبل

واتيتسرفيونحسهنحننثاهدهوهذا.والحروفالكلماتبينوالترتيبوالحركة

.أخرىصفاتدونالنطقفيالناسبعضعلىالحروفصفاتبعضتغسر

دونالإظهارأو،الإمالةدونالفتحةأو،الترقيقدونالتفخيمعليهت!ن!فلفالبعض

واالكلماتتغيرتإذافكيف.غك!هوتئسفلذلكعليهتضغبوالبعض،الإدغام

1(.إ()؟الترتيبأو،الحركاتأو،الحروف

.(1/171)القرآنعلومفيالعرفانناهل(1)
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تعالىاللهعندمقالقرأنأنعكدليلالسبعةالأحرف

قراءاتسبعةوجودوفي،أحرفسبعةعلىالقرآننزولمسألةفيفكرثكلما

فيتصبكلهابلبينها،تعارضأيدونالكريمالقرآنمنمواضعبعضفي

اللهعندمنإلايكونأنيمكنلاالكريمالقرآنهذابأنيقينيازدادواحد،قخزى

الإتيانعلىإنسانيقدرأنباستحالةيقينيوازداد،العليمالحكيمالقديرانعظيم

ذلك.منبثيء

ولهجاتهمالعربقبائلأنيستةاختلافئراجميأنإنسانيستطيعكيفإد

تعارضأيدونواحدقخزىفيتصمبكلهاقراءاتبسبعةبالآيةفيأتي،ولغاتهم

حيثمنالآيةفيالإعجازوجوهعلىقراءةكلفيالمحافظةمعبينها،تناقضأو

وغيرها؟!!البلاغة

القراءاتفيالنشر9كتابهفيهـ(833-)751ائخرريابنالإمماميقول

عظيممنذلكفيما)ومنها:السبعةالأحرفجكمةعني!تكلموهوالعشرأ

تضادإليهيتطرقلموتنوعهالاختلافهذاكثرةمعهوإد؟الدلالةوواضحالبرهان

ويشهدبعضا،بعضهويبينبعضا،بعضهيصدقكلهبل؟تخالفولاتناقضولا

قاطعوبرهانبالغةآيةإلاذلكوماواحد،وأسلوبواحدنمطعل،لبعضبعضه



الثانيالباب88

!ك()1(.بهجاءقنصدقعلى

اصولفي)الموافقات،كتابهفيهـ(.97)المتوفىالشاطبيالاماموبقول

ببعضالاستغناءشأنهامن..مستمرغزفلسانهمفيللعرب)كان:الشريعة

المعنىكانإذااضطراتاولااختلاقاذلكيغدولايقاربها،أويرادفهاعماالألفاظ

شافيكلها،أحرفسبعةعلىالقرآننزولذلكمنوالكافي،استقامةعلىالمقصود

لأن..كثيربالقرآنالعارفينالسلفوكلامالأحاديثمنالمعنىهذاوفي،كافي

،الخطابمقصودبحسبفيهتفاوتلااستقامةعلىآخرهإلىأولهمنالكلاممعنى

)تن!ويتهم!،غزفااطتةينتئتيزئنهم).."4:الفاتحة"!قيلثو)!قايلث)!:

فيهتفاوتلاذلكجميعلأنهذا؟منكثيرإلى".58:"العنكبوت!غزلاآلخنةين

الخطا!()2(.يناريذماقفمبخسب ،ص

الا،:الفتاوى)مجموعفيهـ()661-728تيميةابنالدينتقيايإماموقال

تتافضتتضفنلا-غقنقاالفزآنأترذالييال!ئغةالحزودتانالم!ئ!يمينتئنيراغ

)،)!،تيدؤ)تاغذ،"زتتاانقشفرزرانمزاءابفيكماؤقذا..ؤتضادةانمغتى

)مخذغوت!:.كقؤييما.ذيكؤتخير..هـلميما،لآلائخاتاأنو"الأ!كيعتاألاأنتخاتآ

!،تلتن!ئئمؤ)،تشئمؤه،!ئولبككبؤ)!ئونككبؤ)!،كوتغدؤ)

..دلكؤتخو"ؤاتطفزن!يطفزنو"خئى

ؤانذاقيكا!قرالببه؟الئطتيضقةتتتؤغتهإئ!اؤقغتاةتفالةائخذقاؤأفا

اللأقاتيؤتزييتيؤالإخيلآسيىؤالإذغايمؤالإظقايىالحزكاقيؤتقلؤافيقا،قي

52(.1/)الثرالقراءاتفيالثر(1)

.م1991،بيروت،العليةالكتبدار:الاثردراز،اللهعبد:تحعين83(،2/)المرافقات)2(
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ؤأئينأطقرققذاالأضوذ!،إاثقزاءالب:ي!مىتمادلكؤتخوتغييطقا،أؤؤالزاءاقي

تضاذم)1(.ؤ،تتاقض،يييماليشانهفي

مناهل9كتابهفياهـ(367)المتوفىالزرقانيالعظيمعبدمحمدالشيخوقال

البراهينمنالقراءاتتنوعفيماذلكإلى)أضف،:القرآنعلومفيالعرفان

وهوبهجاءقنضذقوعلىالثه،كلامالقرآنأنعلىالقاطعةوالأدلةالساطعة

تناقضإلىتؤديلا-كثرتهاعلى-القراءةفيالاختلافاتهذهف!ن!؟اللهرسول

قراءاته-تنوععلى-كلهالقرآنبل؟وتخاذلتهافتإلىولاوتضاد،المقروءفي

فيواحدنمطعلى،لبعضبعضهويشهدبعقا،بعضهويبينبعضا،بعضهيضدق

والتعليم.الهدايةسمومنواحدوهدفوالتعبير،الأسلوبعلو

.والحروفالقراءاتبتعددالإعجازتعدديفيد-شكغيرمن-وذلك

بهذهقرئإذاأيضاويعجز،القراءةبهذهفرئإذائعجزالقرآنانهذاومعنى

تتعددهناوجمنجزا.وهلم،الثالثةالقراءةبهذهقرئإذاأيضاويعجز،الثانيةالاقراءة

.والحروفالوجوهتلكبتعددالمعجزات

علىالقرآناشتمالفيأعظملأنه!؟محمدصدقعلىادلذلكأنريبولا

ولسانلهجةوبكل،ووجهحرفكلعلىالبيانوفيالإعجاز،فيجمةمناح

ت!ييغآلئةؤاثتئتمغنخىققؤيخصتئتؤغنققرقق)لتفير

غييز!()2(.

مكتبةالناشر:،الحراقتيميةبنالحليمعبدأحمد:تاليف193-293(،/)13الفتاوىمجموع(1)

الثاية.:الطبة،قاصمبنمحمدبنالرحمنعد:غقيئ،تيميةابن

.(01-1/5016)الاترآنعلومفيالعرفانمنا!ل2()



الئانماالباب

النامحالمبحث

الإسلاكلأمةفضلعلىدليلالسبعةالأحر!

القراءاتفياالنشركتابهفيهـ(833-)751ائخرريابنالإماميقول

الأمةهذهفضلبيان)ومنها:السبعةالأحرفجكمةعنيتكلموهوالقشر،

عليهوإقبالهم،التلقيهذاربهمكتابتلقيهمحيثمنايأمم،سائرعلىوشرفها

صوابه،وبيان،صيغةصيغةعنوالكثصف،لفظةتفالةعنوالبحث،الإقبالهذا

منوحفظوه،التحريفخللمنحموهحتى،تجويدهد!اتقان،تصحيحهوبيان

حتىترقيقا،ولاتفخيماولاتسكي!تا،ولاتحريكايهملوافلموالتطفيف،الطغيان

يهتدلممما،بالصفاتالحروفبينوميزواالإمالات،وتفاؤتالمداتمقاديرضبطوا

النسم.بارئب!لهامإلاإليهئوصلولا،الأمممنامةيكرإليه

الأمةلهذهالجسيمةالجليلةوالنعمة،العظيمةالمنقبةمنالثهادخرهماومنها

الثهخصيصةبسببهاالإلهيالسببهذاواتصالربها،كتابإسنادهامن،الشريفة

يوصلقارئوكل،الحنيفيةالملةهذهأهللقدردهاعظاقا،المحمديةالأمةهذهتعالى

الفوائدمنيكنلمفلو،بؤضلهقطغاالملحدارتيابويرفع،أصلهإلىبالنقلحروفه

النبيلةالخصيصةهذهإلاالخصائصمنيكنلمولوتكفت،الجليلةالفائدةهذهإلا

..تؤفت

بأوفىالمنزلكلامهوصيانةالعزيز،كتابهجفظتؤليهفياللهسرظهورومنها
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الأقطار،منقطرفيولوالأعصار،منعصزائحللمتعالىاللهفإنوالتمييز،البيان

وجوههوتصحيح،ورواياتهحروفهص!اتقانتعالىاللهكتاببنقلقائمحجةإماممن

وبقاؤهالدهور،ممرعلىالقويمالسببهذالوجودسبتاوجودهيكون،وقراءاته

1(.والصدور()المصاحففيالعظيمالقرآنبقاءعلىدليلأ

.(45-1/53)العرالاقراءاتفيالثر(1)
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العاشرالمبحث

الثافيالباب

ذلك؟مقأكثرالعربقبائلأنمعالثطأخز!سبعةعلىالقرأنأنزلكيف

ولهجتهائغتهالهاقبيلةوكل،العربيةالقبائلمنالصثراتهناك:الجواب

يلي:ماوجودالمؤكدمنلكن،النطقفيوعاداتها

نأنجدذلكعلىوكمثال،القبائلهذهلغاتبينمشتركةمساحةوجود-ا

ئئالقبينمابالصاد،أ"الصراطبكلمةالنطقفييشزكونالقبائلهذهمنكبيراعددا

،.)السراطهكذا:بالسينقريشلغةفي

كتميزلهجتها،أولغتهامنبعضفيغيرهاعنتتميزقدالواحدةالقبيلة-2

يكونوقد،العربقباثلمنالعديددونبالصاد!"الصراطبكلمةبالنطققريش

الكلمة.هذهفيولهجتهائغتهابغيرتنطقأنالقبيلةهذهعلىالصعبمن

لكنلهجتها،اولغتهامنبعضفيغيرهاعنتتميزقدالواحدةالقبيلة--3

المواضع،بعضفيولهجتهائغتهابغيرتنطقانالقبيلةهذهعلىالسهلمنيكونقد

وسهولة.ئ!رفيأخرىقبيلةلغةؤفقتنطقالمواضعأنبعضفيمثلآفيمكنها

:حالاتثلاثلنافيتلخص

لهجاتها.اولغاتهامناشياءفيالقبائلبينالاشزاك:الأولى

بغيرها.النطقصعوبةمعاشياء،فيغيرهاعنالواحدةالقيلةتميز:الثانية

بغيىها.النطقسهولةمعأشياء،فيغيىهاعنالواحدةالقبيلةتميز:الثالثة
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فقطقراءتينوجودفيهايكفيالمواضعبعضأنوتعالىسبحانهاللهغيموقد

مواضعبينماصثمقة،دونوسهولةئسرفيالنطقمنالعربجميعيتمكنبحيث

مثلا.قراءاتخمسإلىتحتاجأخرى

منالعربجمغليتمكنتفرمالقراءاتمنعددأقصىأنتعالىاللهغيموكذلك

.قراءاتسبعهو-مشقةدونوسهولةيرفيالنطق

لكنأؤخه،سبعةعنالقراءةوجوهعدديزيدأنيمكنلاالواحدالموضعففي

علىالقراءةلتسهيل-الموضعهذافي-الكفايةبهتتحققمابحسبتملأنممكن

المتنوعة.العربقبائل

علومفيالوجيزاالمرشدكتابهفيهـ(665-)995المقدييضامةأبوقال

ؤقف،سبعةإلىانتهى)فلما:السبعةالأحرفحديثبعدالعزيزابالكتابتتعلق

ذلك()1(.منأكثرإلىتفالةألفاظهمنيحتاجلاأنهغيم!وكأنه

؟(واحدةقبيلةمقهشاوؤففاقراءةعقغفرقرا،ةاختلفتكيف

:السؤالهذاعنجوابيننذكر

:الأولالجواب

النفعاغيثكتابهفيهـ(ا1ا-18)530الصفاق!ييالنوريالحسنأبوذكره

اتالقرا اختلفاحك!يمبنوصث!امالخطاببنعمر..:ففت)فانفقالا!"

الطبعة:،الدينضص!)براهيم:تحقيق،العلميةالكتبدارالنا!ثر:9(،.)صالوجيزالمرشد(1)

.م3002مر-ا424/الأولى
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!واحدةلغتهماقرشيانوهماالفرقانسورةقراءةفي

يكونفقد؟واحدةئغتهماكونأنواحدةقبيلةجمنكؤنهماجمنتفرملا:ففث

فيهم.كثيروهوبها،ويتكلملغتهمفيتعلم،قؤمهكئرفيوتتزبىقثلاقزلث!يا

وفيهتكر(،بنسعدلسانولسانيقرل!منأناأغزبكم؟أنا9:الحديثوفي

."()1(.سعد.بنيفيونشأت،قريشمنؤلدت؟العربأغزب)أناأيضا:

فزشي،!)النبي:تفسيرهمقدمةفيهـ(-542)481عطيةابنايإماموقال

انتهى()2(0فيهموتشأشغد،تييواشئزجمعفي

لساننفسههوالخطابعمر.بنلسانكؤنعلىدليليوجدفلاقلت:

بنيفيلألكنه-يثلهما-قريشمن!فالرسولعنهما،الثهرضيحكيم.بنهشام

لسانهم.وأخذبكر،سعد.بن

فذيلقبيلةوتنرممكةمنخرجلكه،قريشمنفإنهالثافعي؟ايإماموكذلك

ولسانها.ئغتهاوأخذ

كتابهفيهـ()574-626الحمويياقوتالدينشهابيقولذلكوفي

فلزئث،مكةعنخرجث..:يقولالشافعيسمعت:الربيعأقال:الأدباء""معجم

فيهمفبقيت..العربأفصحوكانتطبعها،وآخذكلامهاآدغلم؟الباديةفيهذيلآ

267(.)1/النفعغيث)1(

دارالناشر:الأندلي،عطةبنكالببنالحقعبدمحمدأد!:تأليف(،1/54)الوجيزالمحرر2()

الافي.عدالسلامعبد:تحقيق،ا،ولى:الطبعة،م3991هـ-ا134-لبان-العلميةالكتب
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أنش!تجعفتمكةإلىرجغتققما،بنزولهموآئزلبرحيلهمأزحل،سنةعرةسبع

انتهى1(0()العربوأياملأخبار،وا،الآدابكر3وأالأشعار،

الئاني:الجواب

كانت)فلو:فقال،تفسيرهمقدمةفيهـ()481-542عطيةابنالإمامذكره

علىخجةاختلافهمكانتما-واحدةقبيلةمنجميعانفرضهمبأن-واحدةلغتهم

لغتهمنليسماأقرأهقدعساه..لأن،؟لغاتسبععلىأنزلالقرآن"إن:قالمن

انتهى()2(0قبيلتهواستعمال

سورةيقرأ-المدينةفي-كان!الرسوليكونأنالمختتملفمنفلث:

عليهمالسورةيقرأ!وكان،قريشغيرعربيةقبيلةمنجماعةأورخلعلىالفرقان

تسهيلاهكذاأنزلهاتعالىاللهلأن؟النطقفيوعادتهمولهجتهمئغتهمتوافقبقراءة

فوجد،يسمعحاضراحيهم.بنهشامكانأنذلكوصادفبهم،ورحمةعليهم

قريثى.لسانؤفقعلىكنلمدىانعليهتصعبلاشفلةالقراءةهذه

تجغلفسادبذلكفيظهر،الحدوثولختملممكنهذاأننوضحأنالمقصودإنما

بسبعةالسبعةالأحرفتفسيرصحةعدمعلىقطعتادليلاوهشامعمربينالخلاف

.اللغاتمنأوجه

،الحمويالرومياللهعبدبنياقرتافهعبدأي!:تأليف-291(،ا19)5/الأدباءمعجم)1(

.م1991هـ-ا114/الأولى؟الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار:الناشر

.(1/54)الوجيزالمحرر(2)
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الخلاصة:

الثانيالباب

تطابقعلىجازقادليلآقريشمنوهشامعمركؤنيجعلأنيريدالذيهذا

له:نقوللسانهما-

يلي:ماأولائثبتأنعليك

الله!رسولمعحصلمامثلمعهيحصللمهشاقاأنتثبتأنعليك-ا

لسانها.وتعلمسعدبنيفينشأحيث،قريشغيرفينشأحيث

حيثالشافعيمعحصلمامثلمعهيحصللمهشاقاأنتثبتأنعليك-2

لسانها.وأخذهذيلقيةلازملكنهقريشفينشأ

ابنالإمامذكرهالذيالاحتمالمعهيحصللمهشاقاأنئثبتأنعليك-3

له.مثالاذكرناوالذي؟عطية

قبيلةمن-عنهمااللهرضي-وهشامعمربكؤنالاستدلالفسادبذلكفظهر

.واحدة
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عشرالحاديالمبحث

79

السبغلأ؟الآخز!هيالسبعالقرا،اقهل

بينهما:والفرقمنهمابكلالمراديظهرلكييلي؟مادكرمنلابد

أولا:

ت!خلمماعلىلتصبحيثالمصاحفنسخعلىاتفقوا!صالصحابةأنذكرنا

هذهأرصلواثم،الكريمالقرآنعليهااللهانزلالتيالسبعةالأحرفمنتلاوته

المسلمين.بلادالىالمصاحف

أنفمهميلنرمرالملكنهم،القراءاتهذهبتلقياهتمواأئمةبعدهمينجاءثم

يناسبهمماباختيارقاموابل،السبعةالأحرفمنواحدحرفقراءةعلىبالثبات

السبعة.الأحرفهذهمنحرفكلمن

الفاتحة:صورةمنذلكتوضحأمثلةولنذكر

الهاه.بكر)غتعتم"وفراءة،،تؤبرآلذجمضامالكفراءةعاصمالإماماخنار

الهاء.بضم")عليفموتراءةتؤيرآلذيخ!6،)ملكقراءةحمزةالإماماختاربينا

الهاء.بضم6"عليفموتراءة،،تؤميفييف)مالكتراءةيعاقربالإمامواختار

بكر"كقخهتم"ةوفراهألذجمض،،تؤس"ملكةفراهكثبرابنالإمامواخنار

الهاء.
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اختارها.التياخياراتهمنهملكلفأصبحالقراء،الأئمةصائرفعلوهكذا

اختياراتهمنهمولكلالقراء،الأئمةمنآلافهناكيكرنأنالممكنمنيعني

السبعة.الأحرفمنالخاصة

مرةالآخروبالاختيارمرة،بهذافيقرااختار،منأكثرلهيكونمنمضهموكان

.أخرى

6.)ملكيقرأوكذلك(،)مالكيقرأكانأنهعنهروياليهت!ائيالإمامفهذا

القراءاتفي)المبسوطكتابهفيهـ(38)592-االأصبهافيبكرأبوقال

أنهيع!ني."كؤيرالذجمضمالكوه6كؤيرآلذجمضاملكأقرأ:الكسائي)قال:الغشر"

1(.()الألفوغربالألف؟بالوجهينيقرأكان

حرزمنالمعافي0)إبرازكتابهفيهـ(665-)995المقدصيضامةأبووقال

قراءةواما..ثابتتانصحيحتان)القراءتانو)ملك":""مالكقراءقعناالأماني

والتابعينالصحابةمنجماعةبهاوقرأ!،البيعنأيضافرؤيتألفبغيرملك،ة

الصلاةفيإفيحتى،تارةوهذهتارةهذهبه!ا؟القراءةأس!تحبوأنا..تغدهمقتن

والعمل،تفلهصحماكلاتباعتعالىاللهونسأل،ركعةفيوهذهركعةفيبهذهأقرأ

تحقين:الأصبهاقهالحينبنأحمدبكرأل!:تأليف86(،)صالغثرالقرا.اتفيالجوط()1

بدثق.العريةاللنةمجمعمطوعاتالاضر:حثمي،حمزةبم

7(.1/0)الأماقحرزمنالمعاقابراز)2(
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ثانيا:

هذهأنجيدايعلمونلأخهم؟الآخروناختارهماالأثمةهؤلاءينأحدئئيهرتئم

الكريم.القرآنعليهااللهأنزلالتيالسبعةالأحرفمناختياراتمجرد

منالعواصمةكتابهفيالعربيبنبكرأبوالقاضيالأماميقولذلكوفي

هذهوإنماالآخر،بهقرأبماقرأوقدإلاواحدالقراءين)وما(:القواصم

اختياراخهم()1(.

الجامع9تفسيرهفيهـ(67)006-االقرطبيالدينشمسالإماموقال

القراء،الأئمةأولئكاختياراتهيالمشهورةالقراءات)هذهأ:القرآنلأحكام

..إليهوئ!ي!ببه،وغيرف،عنهواشتهر،بهوأقزأ..اختارمنهمواحدكلأنوذلك

منواحدوكل.وجوزهسوغهبلآنكره،ولاالآخراخسارمنهمواحدلمنعولم

()2(.صحيحوكلأكثر،أواختيارانعنهزوقيالسبعةهؤلاء

ثالنا:

فيالقراءاتأثمةكبارمنوهو-هـ(324-)245مجاهدبنبكرأبوجاءثم

أئمةسبعةاختياراتدكرعلىفيهواقتصر"السبعة،،كتابهبتأليففقام-عصره

المشاهير.الأمصارأئمةمنفقط

36(.0)صالقواصممنالعواصم(1)

القرطبي،الأنصاريأحمدبنعمدالهعبداب:تالف46(،)1/القرآنلأحكامالجامع)2(

.القاهرة-الثعبدارالاشر:
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":القراءاتفي-"السبعةكتابهفيهـ()245-324مجاهدبنبكرأبوقال

التابعين،القراءةفيخلفوا،والشاموالعراقالحجازأهلمننفرشعة)فهؤلاء

سميت،التيالأمصارهذهمنمصركلأهلمنالعوامقراءتهمعلىوأجمعت

1(.الأمصار()هذهمنتقربالتيالبلدانمنوغيرها

الأحرفهيالسبعةهؤلاءقراءاتأنالجهلةبعضتؤهمذلكوبسبب:قلث

هؤلاءغيرالمشاهيرالقراءالأئمةمنجداكبيرعدديوجدأنهيعلمواولم،السبعة

مجردإلاهيما-وغيرهم-السبعةهؤلاءقراءاتأنيعلموالموكذلكالشعة،

السبعة.الأحرفمناختيارات

معانيعن)الإبانةكتابهفيهـ(35437-)5طالبأبببنمكييقولذلكوفي

زتتةأغلىهوممنسب!عينمنأكثركئبهمفيالأئمةمنالناصدكر)وقد،:القراءات

()2".السبعةهؤلاءينقذزاوأتجل

،)(:الفتاوى)مجموعفيهـ()661-728تيميةابنالدينتقيايإماموقال

أترذائفزآنأن!الئبيئدكزاليي"ال!نغةالأخزت9أنالفغتترينائغقماءتينيراغ

قؤ،صيراءابخمغقنأؤذتل،انقشفوزةال!نغيماانفزاءابيزاةهيئتي!تتغقيقا

تخقغأناخثق!ئه"بتغذاد؟الثايثيماايخائيمازأسغلؤكانلمخاهلإ،بنتكيرآ"بوالإقائمفؤ

الييهيئانجف!ةالأنضازقد؟اذؤالشايم؟ؤانجزاقنبالخزقيننيزاءالبمنانضفوز

-المعارفدارالناشر:،التميميمجاهدبنموسىبنأحمدبكراي!:تأليف87(،)صالسبعة(1)

ضيف.شرقي:تحقيقمصر،

شلئ.الفتاحعبد:تحقيقمصر،نهضة:دارالناشر36(،)صالقرا.اتمعاقعنالإبانة)2(
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ائتاقي؟الأغماليينؤائفقيماؤافييثؤتف!يمير؟،ائقزآدبمنالئبؤ؟جمفمجمئقاخزقي

الذدنتيما.انغفويمؤشائيرؤالطاهز؟

ليكونالأئضايى؟قد؟قزاءآثضيمامنقشاهيزشنغيمايزاءالبخمغدلكأزادقفما

منغير؟اكتقابأو-لإغيقاب؟لاائفزآن،غقيقاأئنرذالييالخزوفييغذدفؤايخقادلذ

المغئيينالشغةقؤلاءأنأؤ،ال!نغةالحزوثهيئال!نغةانمزاةاقيأن-انغقماء

نأتؤلاائفزاء:آيقيماينقاذقنقاذؤ!ذا.يزاءصتهنمبغيرئفزأأنيجوز،الدينفم

ؤإقاتمانتضز؟تجايعإقاتمالحضزجميئتغفوتقكاته"تجغفتخمرةإلىشتق!ييلمخاهل!انن

1(.الجائت!()زأسيبزقاييمافيائتضز؟تزاء

93(.0/)13الفتاوىمجموع(1)



إ!!و!!

ه!عثمانغهدإد!هالنبيغفدمقانفمنخفكتابةفزاجل

ذلكجؤلإسلامرءاأعدثئبهأتقمتئأدوئئأن



301(!عثمانكفدالى*اللهرسولغفد)منانفضخفكتابةقراجل

مبحثا:ع!ضرينالبابهذايتضمن

.!اللهرسولعلىالكريمالقرآننزولفيهااستمرالتيالمدة:الأولا!ث

سنة.وعثرينثلاثعلىفقرقاالقرآننزولمنالحكمة:افي!ان

تعالى.الثهعندمنأنهعلىدليلفقزقاالقرآننزولاند:اجث

.التلاوةوتغلآياتانزولترتيب:ا!ا!افي

الكنابة؟علىأم؟الحفظعلبعنمدونالعربكانهل:صاتاجث

فيالقرآنبجمعالصحابةتكليفإلىيحتاج!النبيكانهلتاولدساجث

حياته؟

.اليومإلى!النبيعهدمنالمسلمينصدورفيمحفوظالقرآن:اول!افي

ينالحزفخزكأأو،القرآنمنواحدخزفتحريفاستحالة:انمقافي

وغنرها.قتخة

.!حياتهفيكيتتالكريمالقرآنآياتكل:اتسعاج!

حباةفيالصحابةكلإلىالفرآنيالوحيكلؤضلهلاولض:اجث

!ه؟النبي

ه!الصديقبكرأبيغفدفيمكتوتاالقرآنخععض:اولد!افي

اهـ.2عام

بنزيدبفبادةانخغتخنةعلبهااعنمدتالنيالمصادران!عض:اجث



الثالثالباب

ثابت.

!ه.الصديقبكرأبيغفدفيالقرآنخمعتخنةمهامعض:ان!ا!ت

هـ.25عام!هعثمانغفدفيانقصاحفت!خعض:ا!ابعاجت

وأهلالثامأهلبينالقرآنقراءاتاختلافسببعض:اتمسا!ق

هـ.25عام!هعثمانغفدفيالعراق

التيالصحفمنالقرآنت!خإنما!هعثمانأنبيانص:اولدسا!ث

!ه.بكرأبيعهدفيص!اللهرسولأصحابجمعها

!ه.عثمانغفدفيالمصاحفنسختخنةمهامص:اولبعا!ث

عليهانزلالتيالسبعةالأحرفكلتقل!هعثمانأنبيانعض:مقانا!ث

تلاوته.ئسختماإلاالقرآن

!ه.عثماننسخهالذيالمصحفعلىالصحابةإجماعبيانص:اتسعا!ث

بكرأبيخمعفيمكتوبةالأحزابوآيةالتوبةآيتيؤتجذ!هزيد:اورونافي

هـ.ا2عام!ه

ذلك.تفصيليليوفيما



(!عثمانكفدالى*اللهرسولكفد)منائمضخفكتابةقراجل

الأولالمبحث

الله!رسولعلىالكري!القرأقنرولفيهااستمرالتيالمدة

بالمدينةوأقامهاجرثم،الهجرةقبلمكةفيسنةعرةثلاثص!اللهرسولقضى

.سنواتع!ثر

ع!ثزا،بالمدينةإقامته)أما:،القرآن"فضائلفيكثيرابنايإماميقولذلكوفي

لأنهسنة؟عشرةثلاثفالمشهور،النبوةبعدبمكةإقامتهوأمافيه،خلافلامافهذا

علىسنةوستينثلاثابنوهووتوفيسنة،اربعينابنوهوإليهأوحي!ى

()1(.الصحيح

الثهأنزلهدهانما!،الثهرسولعلىواحدةمرةبجملتهالكريمالقرآنينزلولم

سنة.وعشرينثلاثمدارعلىمقزقاتعالى

قالت:ك!،انفؤييينأئمغايشةعن،البخاري)صحيحفيجاءماذلكومن

ثاباذاحئىوالنار،الحثزذكرفمهاافمففحلمنشورمثةنزلىماأؤلنزلى)انما

انجفز،؟ت!ضزئواأ،يثبئء:أؤذترذؤتؤؤالحزائم،الحلآذترذافيشلآيم،إلىالئاصق

ترذتقذأبذا.الرتاتآغلاتقائوا:ترئوا،؟)!ترذؤتؤأبذا.الحمزتذغلاتقائوا:

الطبة:يمية،ابنمكتبةالناشر:،الحوفياصحاقأب:تحقيق36(،)صالقرآنفضائل11(

هـ.ا164الألل/



الثالثالباب

اذقىؤآلسماغةتؤجمدهثمألسماغةتل!)-ألغبتجارتةؤإبب-!دلمخقدغلىبقكة

1(.()جمتذةؤاناإلأؤالئ!اءانتقز؟شوزةترتتؤقاؤاقر!،

كتابهفيهـ(852هـ-)773الغثسقلافيخخرابنالدينشهابالحافظقال

قؤله:.زتجغ:أفي..،ثاتإدا"ختى:)قؤلهأ:البخاريصحيحبشرحالباري)فتح

ترذقاآؤلؤآنالئئنريل،تزييبفيالإلهتةالجكقةإلىاشازت:،ؤائحزامالمحلآلترذ9

ؤانقاصيؤلفكاييربانجئيماؤانفطيعيففؤجمننؤالئن!ثميرالئؤجيد،إلمالذغاءانفزآنمن

أؤلترذ"ؤتؤ:قاتتؤ!ذاالأخكام،أترتتدلككلالئفوساطقآنتقلمابالئايى،

التفزةمنالتفوسغقييماطبغتلجاؤدلكتذعقا"لاتقالوا:ائخفر،تشزبوالاشيئء

()2(.ائقأئوفتزكغن

.(7547:رقمحديث،40191/)البخاريصحيح(1)

.(04)9/البخاريصجحشرحالاريتح)2(



(!عثمانغفدالى*اللهرسولكفد)منالفضخفكتابةقراجل

الثافيالمبحث

701

سنةوعشريقثلاثعلىفقزفاالقرآننزولمقالعكمة

آيتين-يليفيما-ونذكر،الحكمةهذهمنشيءفيهاالسابقة+جميماعائشةرواية

ذلك:توضحان

:الأودالأية

ئكحؤؤترثتةغلىآلناسغلىيتقراةرقرقتةاناؤفزة):وتعالىسبحانهقال

!601:ءاصل!ا!.!دتتر-صلآ

الله!رسولإلىانؤقائعغلىئتخمائقزقا)ترذ:تفسيرهفيكثيرابنالإمامفال

ققل()1(.::أفيئك!غلى)..شتةؤجمثيرينثلآثي

ئؤد؟ئكصو!:غنرآلنايغلىيتقزأةر)):تفسيرهفيالواحديالإماموتال

()2(.ليفهموه؟ؤترشل

علمفيالمسير)زادتفسيرهفي795(هـ-)805الجوزيابنايإماموقال

ئؤدةعلى:والمعنى..ئكمؤ!غلىآلناسغلىيتقراةر):تعالى)قولهالتفسير":

96(.)3/كثيرابنتفير(1)

الاشر:،الح!نابالواحديأحمدبنعلي:تألف65(،5)2/العزيزالقرآنتفسيرفيالوجيز!()

.عدنانصفوان:تحقيق،لأولىا:الطبعةهـ،ا514-بيروت،دمق-الئاميةارالد،الةلممدار



801

.(1()همعناواليتدئر؟شلوتر

الثالثالباب

بينالجامعالقديرفتحقيتفسيرهفياهـ(025ا-)173الشوكافيالإماموقال

المصلحة،منذلكفيلمامفزقامنجما)أنزلناهالتفسيرأ:علممنوالدرايةالروايةفني

يطيقوا()2(.ولملنفرواواحد؟وقتفيالفرائضبجميعأخذواولو

أ:المحيط"البحرتفسيرهفيهـ(745-)654ليالأندحئانأبوالإماموقال

()3(.والأفعالالأقوالمنالحوادثحسبعلى!تتر-صلآؤتزتتة))

الثانية:الآية

تحذالكجذةؤطةانآلغزةغقيبننركتؤ،كقزواآئذينؤقاك):تعالىقوله

كلص.بهـص

132.:"الفرقان!.تزييلاؤزتلتةلؤاذكييهيئثثت

انكفاراغزاضكثزةغنمخبزاتغالى)تفول:تفسيرهفيكثيرابنايإمامقال

جذ!ؤلجقةانآئفزةغتييماننركتؤ،)تائوا:خنثتغييهنم،!يماؤكلآمهنمؤتغئتهنم

تغالىالثهقآتجاتهم..ؤاجذةخمقةإتئيمااوجيئالديائيهتابقذاغقيمااننرذقلأ:أفي

ؤقاؤالحؤادث،ائؤقايعبخ!بشتةؤجمشيرينثلآثفيفتخماترذإئمابا.له"دلكغن

الاشر:،الجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد:تأليفالمسير)5/79(،علمفيالمسيرزاد)1(

الثالة.:الطبعة،4041-وتبيى-لإسلامياالمكتب

عليبنمحمد:تأليف264(،)3/الميمعلممنالدرايةوالروايةفنيبينالجامعالقديرفغ)2(

.م3991،القاهرة،الحديثدار:النامثر،إبرايمسيد:تحقيق،الثوكاني

الكتبدارالناشر:الأندلي،حيانأبييرسفبنمحمد:تاليف85(،)6/المحيطالبحر)3(

الموجود.عدعادل:نحقيق،الأولى:الطبةم،1502هـ-2241-بيروت-العلمية



901(!عثمانكفدالى*اللهرصولكفد)منانفضخفكتابةقراجل

1(.!()قزقتةاناؤفزة)كقؤييما:بيما،انمؤييينفئوبيئئبت؟الأخكاممنإتثيمائختاج

علمفيالمسير"زادتفيىهفيهـ(795-5)80الجوزيابنالاماموقال

يئثئت.).متفزقاكذلكأنزلناه:أي!؟!ذالك):وجلعزالثه)فقالالتفسيرأ:

كلفيالوحييأتيهكانأنهوذلك،بصيرةفتزدادقبكبهلنقؤي:أي!:فؤاذكييماء

()2(.لاستيحاشهوأبعد،لبصيرتهوأنور،لقلبهأقوىفكان،وحادثةأمر

ييهي!ئثئت))":القرآنلأحكام"الجامعتفسيرهفيالقرطبيالإماموقال

ؤمئة،ؤائقئ!وخالئايخائفزآنينولآن..ؤتخملةقتييهقفبكبيمائقؤيفؤاذك!

اثغاجملغلىؤأي!ر!،للتبيأؤغىليكونققزفتاة،أمورغنشأللجنتجؤابهؤقا

3(.قفب(ةفؤةزاذةتجديدؤخيترؤكقماقكان؟به

":العلوم)بحرتفسيرهفيهـ(373:)المتوفىالسمرقنديالليثأبوالإماموقال

قفبهدخلكلماونفرحك،،قلبكبهويقوىليحفظ:يعني!فؤاذكيهءيئثست))

ليكون:يعني!فؤاذكييهيئثيت):ويقال.بهافيفرح،وآيتانآيةعليهنزلتالغم

شق،واحدةجملةكلهاوالشرائحالأحكامأنزلتلولأنه؟أسهلالمسلمينعلىقبوله

قبولها()4(.المسلمينعلى

3(.18)3/كثيرابنتفسير(1)

88(.)6/المسيرعلمفيالمسيرزاد)2(

28(./)13القرآنلأحكامالجامع)3(

دار:الناشرالمرقندي،الليثأي!أحمدبنعمدبننصر:تأليف537(،)2/العلومبحر)4(

مطرجي.عمودد.:تحاقيئ،بيروت-الفكر



الثالثالباب

علومفياللبابةتفسيرهفيهـ(775)المتوفىعادلابنالدينصراجوقال

هذا..لآيةا!النآتفزةغقي!ننركتؤ،كقزواآلذينؤقاز):تعالى)قوله:!الكتاب

:وجوهمنوبيانه،شبهتهمعنجواب

علىدفعةبأصهاالشرائعلنزلتواحدةجملةالكتابأنزللوتعالىأنهثالثها:..

قليلآ،قليلآالتكاليفنزلتمنجما،مفرقانزلفلما.ذلكعليهميثقلفكان،الخلق

أسهل.تحملهافكان

ماأداءعلىبمشاهدتهقفبهتقؤىحال،بعدحالاجبريلشاهدإذاأنهورابعها:

..الشاقةالتكاليفوعلىالأذىاحتمالوعلى،النبوةعوارضعلىالصبروعلىحمل،

يزدادونفكانوا،ووقائعهمأسئلتهمبحسبينزلالقرآنكانوسادسها:

()1(.بصيرة

بينالجامعالقدير"فتحتفسيرهفياهـ(025ا-)173الشوكافيالإماموقال

هذهعلىالتنزيلبهذا-لنقؤي)نزلناهالتفسير(:علممنوالدرايةالروايةفني

له،حفظكإلىأقربالحوادثحسبعلىمنجمامفزقاإنزالهفإن،فؤادك-الصفة

..التثبيتأسباباعظممنوذلك،لمعانيهوفهمك

لأنهمالنبؤة؟أعلاممن-منجماالقرآنإنزال:أي-ذلكوكان:النحاسقال

تثبيتاذلكفكاننبيئ،منإلأيكونلاوهذاعنه،أجيبواإلأشيءعنيسألونهلا

()2(.وأفئدتهملفؤاده

.م8991-أولى:الطبعة،العلميةالكتبدار:الناشر(،41/527)الكتابعلومفياللباب(1)

37(./4)القديرفتح(2)



(!عثانغفدالى*اللهرصولغفد)مناففضخفكتابةقراجل

الثالثالمبحث

111

تعالىاللهعندمقأنهعلىدليلفقزقاالقرآننرول

)المتوفىالزرقانيالعظيمعبدمحمدال!ثميخكلاملكمأنقلأنمنأفضلأجدلا

بدأوقدوأجاد،فيهافادفقد"،القرآنعلومفيالعرفان"مناهلكتابهفيهـ(ا367

بفوائد.فأتىفقزقا،القرآاتنزولحكمةمنسابقاذكرناهمابعضبذكركلامه

تجددهافيوالطوارئالحوادثمسايرة:الثالثة)الحكمة:الزرقانيالشيخقال

أحكامهمنلهمالثهوفصل،يناسبهماالقرآنمننزلجديدمنهمجدفكلماوتفرقها،

أربعة:أموزاالحكمةهذهوتنتظم.يرافقهما

سواء!.الرسولإلىيوجهونهاعندماأسئلتهمعلىالسائلينإجابةأولها:

سؤالجوابفيتعالىاللهقالكما.رسالتهمنالتثبتلغرضالأسئلةتلكأكانت

غنوتضثفوتث):وقوله85،:"الإصاء!آلزوحغننؤتضثفوتر):الاهأعدائه

لغرضكانتأم83،00"الكهف:دثحزا!يتةغلبكمتمأئفوافئآنغزتتيفيى

!نالغون!قاذاؤتضئفوتر!البقرةسورةفيتعالىكقوله؟الثهحكمومعرفةالتنور

..،022:لبقرةا"نيثقئآغننؤتشئفوتك)..(912:لبقرةا)

حدوئهاعندفيهاالثهحكمببيانحينهافيوالوقائعالأقضيةمجاراةثانيها:

غضت!يآلإتدثتيةوآلذ-فئان)النور:سورةفيسبحانهقردهمنهاووقوعها..

مغالز8تفمكغولونيماوتئتؤاؤقبن):سبحانهقولهإلى،11النور:5يلكز!



الثالثالباب

.."12:النور"!!ير!صؤيى2زلى

فيها،يخطئونالتيأغلاطهمتصحيحإلىالمسلمينأنظارلفتثالثها:

كانتالأغلاطتلكأنريبولا.نفسهالوقتفيالصوابشاكلةإلىصهارشادهم

فيمعهامتكافئاإضلاحهافيالنازلالقرآنيكونأنالحكمةفمنمتفرقةأزمانفي

كثزئ!ئماغختت!تماذختثلأو!ؤتم):التوبةسورةفيسبحانهقولهاقرأزمانها..

..!52:التوبة)!شئاغنتمئغننققم

للنبيوسرائرهمأستارهموهتك،المنافقينالثهأعداءحالكشفرابعها:

..منهمشاءمنيتوبوحتى،شرهمفيأمنوا،حذرهممنهميأخذواكيماوالمسلمين

..الآياتمنكثيرفيالتويةسورةفضحتهمك!ا

الرابعة:الحكمة

كلاميكونأنيمكنلاوأنه،وحدهالثهكلاموأنه،القرآنمصدرإلىالإرشاد

.سواهمخلوقكلامولا!،محمد

السردفخكمهوفإذا،آخرهإلىأولهمنتقرؤهالكريمالقرآنأن:ذلكوبيان

..الاتصالقوي،الأسلوبمتين،السبكدقيق

هذالهاستقاموكيفالمعجز؟!التأليفهذاللقرآناتسقكيف:نتساءلوهنا

تفرقمفرقةآحاداتنزلبل،واحدةجملةيتنزللمأنهحينعلىالمدهق؟!التناسق

عاقا..عشرينمنأكثرفيوالحوادثالوقائع

يقؤتؤكأن)الديانالواحدكلاموأنهالقرآنمصدرعلىساطغادليلأونقرأ

.82":النساء)!تحثيراآخيقالالبتؤضذواغزآلئهجمند



113!ه(عثمانغفدإلى!اللهرصولغفد)منانفضخفكتابةقراجل

يأتواأنجميغاالخلقيستطيعكيفأمأنت،تستطيعكيفبربكفحدئنيص!الا

،والنهاياتالبداياتمتآلفوالسرد،النسجمتين،والترابطالاتصالمحكمبكتاب

الزمنوقائعوهيالبثرمقدورعنخارجةلعواملالتأليففيخضوعهمع

بعدسبباعنها:ومتحدثالهاتتغاالكتابهذاأجزاءمنجزءكليجيءالتيوأحداثه

تلكبينماوتغاير،الدواعيهذهبينمااختلافمع،داعيةإثروداعيةسبب،

منأكثرإلىالنجومهذهآمادوتطاولالتأليفهذازمانتراخيومعالأسباب

عاما؟!عرين

هاتيكبينالملحوظالاختلافوذاكالزمانيالانفصالهذاأنريبلا

للارتباطمجالايدعانولا،والانحلالالتفككالعادةمجرىفييستلزمانالدواعي

.الكلامهذانجومبينوالاتصال

ولكنهمنجمامفرقانزلأيفاالناحيةهذهفيالعادةخرقفقدالكريمالقرآنأما

انسجامهتكاملولكنعاقا،عشرينبعدإلانزولهيتكاملولممحكما..مترابطاتم

وختاما.بداية

وماكانبماالعليم..القوىخالقكلامأنهعلىساطغابرهائاذلكأليس

؟شئونمنفيهيحدثومابالزمانالخبير،سيكون

بالقرآنالوحييأتيهالعهدهذاعلىوالرسولالطويلالعمريمضيوهكذا..

ويتآخى،وينتظم،ويتميكملالطويلالعمرهذابعدكلهالقرآنوإذا،نجمبعدنجما

فيهبماطزأالخلقئغجزبل،تفاوتولاتخاذلأدنىعليهيؤخذولا،ويلتئموياتلف

خيهعرئذنينئضقتثئمةاكئةرأخكمتجمتني):وترابطووحدةانسجاممن

.11"هود:خ!ي!



الثالثالباب114

الاتساقهذامثلمحاولةأنعلمتماإذاالإعجازهذاصلكليستبينل!انه

منقريبعلىولا،القرآنبهنزلالذيالنمطهذاعلىيأتيأنيمكنلنوالانسجام

البلغاء.وغيرالبلغاءمنغيرهكلامولا،ص!الرسولكلامفيلا،النمطهذا

لقد،وسموهوطهرهوبلاغتهروعتهفيهوماوهو!،النبيحديثمثلآخذ

مكننكفيفهلمنطاولة،ازمانفيمنبابنةلدواعمخنلفةمناسباتفي!الرسولفاله

يصقلهواحذاكتاتاوحدةالشتيتالسردهذامنينظمواأنمعكالبشرومكنة

فيه؟يتصرفواأو،عليهيتزيدواأو،منهينقصواأنغيرمنوالوحدةالاسترسال

العبث،يحاولف!نماذلكحاولومن،يكونأنيمكنولايكونلنماذلك

وتعوزه،والانسجامالزابطينقصهفقفق،وكلام،مرقعبثوبلل!ناسويخرج

.والأفهاملأسماعاوتمجه،والاسزسالالوحدة

جليلةحكمةوتلك،وحدهالنهكلامبأنهمنجمانزولهينطقالكريمفالقرآنإذن

فىآل!يئز!غقخآئذىانزصلهفل):القرآنمصدرفيالحقعلىالخلقتدلالشأن

.(6:الفرقان"(1!()زجيقاغفورانتحاإئةرؤآلأزضيلئمتؤتآ

.(4-ه1/42)القرآنعلومفيالعرفانناهل(1)
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الراجالمبحث
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التلاوةوتشخالأيا!نزولترتيب

فيممتبفلاذلك،بعدتلاوتهاتعالىاللهينسخثمتنزلآياتهناككانت

الزانيرجمكآيةبتلاوتها؟ئتعبدولابها،ئصلىولا-نسخهابعد-المصحف

عقر:)قاذأ؟البخارياصخيحفيجاءكما22(،.صفحةبيانه)سيأتيالمحصن

الثه"جمتابفيالزختمتجدالا:قائلتقوذخثىبالئاسيرقانتطوذأنخثيتتقذ

00()1(.اخضنؤقذزتىقنكلخقالزختمفإنآلا،اللهأئر!اقيريضيمابقزفيقتضفوا

تنزلثممثلآ،الأحقافك!ورةالآياتمكتملةغيرتنزلقدالسورةوكانت

سورةفيمحددمكانفيبوضعهاويامربآيةالوحيينزلثم،أخرىشؤربعدها

التالي:بالمثالذلكويتضحآياتها،بعضنزولسبقالتيالأحقاف

قبلمكةفينزلتيعنيقكية؟الأحقافسورةبأنالتفسيرعلماءعامةضزخ

المدينة.إلىالهجرة

وغيرهما-"حبانابنو)صحيحأحمد،)مسندفي-)2(صحيحبسندثبتوقد

64(.14:رتمحديث30،25)6/البخاريصحيح(1)

رقم:حديث)16/911،جانابنصحيح24(،030:رقمحديث25،)6/احمدمند)2(

تغةؤأناطم!الئىائطقققاؤ:الآضخييئ،تايلثبنغؤفي)كن:حبانلابنواللفظ7162(

رصولأثئمققاذغقئيئ،ذخرتتاؤكيرفراجميلإهثم،تؤتمبانقلإيتيماانتفودك!ةذخفتاخئى
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أشقتمالذيشلآمبناللهغئدفينزلتقدالأحقافسورةمنالعاشرةالآيةأن

المدينة.إلى!الرسولهجرةبعدبائقديتيما

اللهئخبما،اللهرصولؤ!ني،اللهلاإإتةلاأنتشقذزخلاعراثترأزونيانتفوب،قغثز"يا:ظ!صه

.،غقةغضتالدىانغضتالتماءأدييمئختتهودفيكلغن

أخذ،ئحنةملم،ثتثئئمأخد،لمجنةققنم،غتيهنمزذئتمأخد،يئفنمأتجاتةؤقاقأف!كوا،:قاز

،.كذنئنمأؤآقتتنم،الفقفيؤأنا،انغايثؤأتااكاثز،لآتاإئيقؤالله،أبنئنم5ققاذ:

لخقذ،.تاأنتأكماتفوذ:خفعتاينزخلت!دايخزقي،أن3تاختىتغة،ؤإنااتضزفتئتم

ييتاكانأئةتغقئمتا5قائوا:؟6انتفوبقغرتايخيكنمتغقئوييزخل"أكق:الرخلذلكققاذقاذ:

فاذ:،.أبيكفنلنجذكبنؤلاقين،بنأيبكبنؤلا،بتكأقفةؤلا،ال!هببهنابأغفنمزنجل

تةؤقائواكتييما،زدوائتم."كذئت5:قائوا.الوزا؟"فيئحذوتةالدياللهتبى6نةباللهتةأشقذ"ق!ئي

أث!ئنم،تاامحررينغقييماقئثئرنآيفا،أئا،قؤكنميفتللنكذنئنم،5:طم!اللهرصرلققاذشزا،

،.قؤفئيفتلققن،ئلختاؤئفئنمكذنئئر:،آتنإداؤأئا

فل)يييما:افهتلانزز،تلايمبناللهؤغئذؤأنا،!،اللهرسول:ثلاثةؤتخنقخزنجتاقاذ:

(.ا!ية،01:الأحقاف1!ييهوصقرتمآللهجمنبيق!انازةتئز)ن

15/238،:جان،ابنصححعلالحمان"اتعليقاتكتابهفيالألبانماالثخقال

الم!ور،(.االدرفيواليوطيوالذهبيالحلاموصححهصحح،))صناده

طمطاللهرصلأضخابينتهاغةغنؤزدتقذ)الأختار:تفسيرهفيالطبريالإماموقال

انفزآنأبمقاقأكقمكائراؤئنمأالتأويلأفلفثرؤغقيماشلآم،بناللهغندبهغيذلكبأن

(.بهاربذؤقاترذأييهالديؤالتب
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لمثمالعالضرة،الآيةباستثناءمكةفينزلتقدالأحقافسورةتكونوبذلك

المدينة.إلى!الرسولهجرةبعدلاإالعاشرةالآيةتنزل

حميدبنعبد)آخزجالمنثورأ:"الدرتفسيرهفيالسيوطيالإماميقولذلكوفي

بنالثهعبدفينزلتالآيةهذهأنيرونكانوا:قالسيرينبنمحمدعنالمنذروابن

والسورة:تال".01:!!الأحقافي!،غنىء!لا!عزتنئينشايدؤشجذ)سلام

مدنية.والآية،مكية

سورةفيوكذاكذاآيتيبينيضعهاأن!النبيفيؤمرتنزلالآيةوكانت:قال

()1(.منهنهذهأنيرونكذا،

الايةيمرنالث)يجوز":القرآنلأحكام)الجامعتفسيرهفيالقرطبيالإماموقال

:!الئبيئقئقولتئنرلكاتتالاتةقإن،قكئةشوزةيؤئوضعيائديتهترتت

كذا(()2(.شوزةفيأضعوقا

.م3991-بيروت-الفكرارد:لناشرا(،7934/)المنثورالدر(1)

.(188/)16الاترآنلأحكامالجامع)2(
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اطامسالمبحث

الئالثالباب

الكتابة؟علىأفى؟العفظعلىيعتمديقالعربكانهل

برسائلنحتفظفنحن،الحفظمنكثيزاأسهلالكتابةنجدالمعاصرواقعنافي

ذلكجميعحفظحاولناولونحفظها،أندونالمطبوعةوبالكتبوالأصدقاءالأهل

تكليفتمفلووالجهد،الوقتمنكبيرقدراستهلاكمع،عظيمةمشقةفسنجد

التاسعالجدإلى..فلانبنفلانبن)فلانفقطعائلتهأفرادأنساببحفظأحدكم

ذلك.عنفسيعجز-عمتهوزوجخالتهزوجذلكفيبماعشر(

يعيشالتيمدينتهأفرادجميعأنسابحفظأحدكممنطلبلوبالكمفما

فيها؟!

الاحتفاظيكفي!ناألا؟المشقةهذهكلولماذا:يقولونمنكمالعديدأسمعكاني

الحاجة؟عندإليهاوالرجوعالمكتوبةلأوراقبا

.المكتوبحفظفيوالجهدالوقتنضيعلن

جداالسهلفمنذلك،كلبحفظلناطاقةلا:يقولونمنكموالعديدبل

فلا.:الحفظأما،وغيرهذلككلوكتابةوقلمبورقةالإمساك

الحفظعلىفقدرتنا،الكتابةعلىهوإنمااعتمادناغالبانعلىنتفقنحنالآن

ضعيفة.

)نمااعتمادهمذلك،منالعكسعلىكانوا!اللهرسولعصرفيالعربلكن
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المتوفرةالسهولةبتلكتكنلمعندهمالكتابةفوسائل،الذاكرةفيالحفظعلىكان

كما-والجريدوالجلودالرقيقةوالحجارةالعظاممنأنواععلىيكتبونكانوا.الآن

هذهتجهيزفيوالوقتالجهدمنالكثيربذلبعد-الخاري"أصحيحفيسيأقي

للكتابة.الوسائل

فيالحفظعلىاعتمادهمفكانأصلآ،والكتابةالقراءةيعرفلامنمنهموكان

إلىالحاجةدونالأولىالمرةمنسماعهبمجرديسمعونهمافيحفظون،الذاكرة

أسماعهم.علىإعادته

أفرادكلأنسابويحفظونالث!عر،منالأبياتآلافيحفظونفنجدهم

مشهور،معلومهومماذلكوغير،الأخرىالقبائلأفرادوأنساببل،قبيلتهم

عنه.نعجزونحن

الأولالقرنفيالتابعينمنبعدهمممنأوالصحابةمنمثالأهناأذكرولن

القرنفيعاشواممنالتابعينأتباعمنبعدهمأتىممنمثالاسأذكرص!انما،الهجري

:الهجريالثاف!

الدينشمسالإمامعنهيقولاهـ(67-)09العزيزعبدبنسعيدهوفها

مولده..دمشقأهلفقيه،الإمامالعزيزعبدبن)سعيد":الحفاظ"تذكرةفيالذهبي

بنيحىوقال..يحفظكانيعنيقط،،حديثاكتئث"ما:يقولوكان،تسعينسنة

الحاكم:وقال.منهحديثاأصحبالامليس:حنبلبنأحمدوقال.خخةهو:معين

()1(.والفقهالتقدمفيالحجازلأهلكمالكالثاملأهلهو

الأولى.:الطبة،بيروت،العلميةالكتبدار:الناضر2(،1/91)الحفاظةتذكر(1)
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التنوخيالعزيزعبدبن)سعيد":االكاشفكتابهفيأيضاالذهبيالإماموقال

ثقة:النسائيوقال.كتابليما:يقولسمعتهمسهر:أبوقال..وعالمهادمشقمفتي

()1(.الثمانينأبناءهـمنا67مات.ثئت

بالكمفما،الحفظقوةحيثمنالتابعينأتباعحالهوهذاكانف!ذاقلت:

؟!الهجريالأولالقرنفيوالتابعينبالصحابة

دارالناثر:،عوامةمحمدتحميئ:(،1044/)التةالكتبفيروايةلهمنمعرفةفيالكاشف(1)

.م2991،جدة-القرآنعلرممو!س!ة،الإصلاميةللثقافةالقبلة



(!عثمانغفدإلى!اللهرسولغفد)منالفضخفكتابةقراجل
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حياته؟!القرأنبجمعالصعابةتكليفإلىيعتاجح!النبيكاقهل

ذاكرتهم،فيفيثبت،الكريمالقرآنمنهيسمعون!الثهرسولأصحابكان

تيسوئؤآلذين):تعالىقالكماالليلآناءبتلاوتهويتعبدون،بقلوبهمويحفظونه

آليليةتآاةآدل!اتمئةيتفون):تعالىوقوله4،16:الفرقان"!ؤيتمااشجايزيفز

آلثهل!ءاتآةقيثفؤامق):تعالىوقوله!،ا:13عمرانإآل!تشخذونؤفثم

.،9:الزمر"!زئيهزحمةويزخواآلآيخر6ؤقآ!ماتخذزصداشا

التعذيبأنواعلأشديتعرضون-الهجرةقبلمكةفيالدعوةفترةطوالوكانوا

علىللقضاءوالتحالفاتللمؤامراتباستمراريتعرضونالهجرةبعدثم،والقتل

الناشنة.المسلمةالدولة

بقلوبهمالقرآنيحفظون!اللهرسولأصحابكانإذاالظروفهذهففي

الكتابةوسائلتجهيزفيوالجهدالوقتاستهلاكإلىحاجتهمفما،الليلبهويقومون

والجهد؟الوقتهذاكلإلىالحاجةأمىفيالدعوةأليست؟وكتابته

وسائلمنجديدةوسيلةفيالسورةكتابةإعادةإلىالكاتبيضطرقدبل

منها:،لأسبابوذلك،مراتعدةالكتابة

إعادةإلىالصحايىفيضطر،نزلتقدكانتآياتعدةتلاوةن!عخبشب-ا

المنسوخة.الآياتهذهدونالسورةكتابة
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أخرىآياتبينمحددمكانفيبوضعهاالأمرمجيءثمأيات،نزولبسبب-2

فيضطر،الأحقافسورةمنالعاشرةالآيةفيبيانهسبقكمانزولها،سبقسورةمن

بهأمرالذيالجديدترتيبهافيالآياتهذهلوضعالسورةكتابةإعادةإلىالصحابي

الوحي.

أوجهبسبعةبالآيةينزلقد-المدينةالىالهجرةبعد-الوحيأنوخاصة

يشقالتي،النطقفيوعاداتهمولهجاتهمالعربلغاتلاختلافمراعاة؟للقراءة

ؤفقمرةكلفيممتبحيث،مراتسبعالسورةكتابةيتطلبقدمماتغييرها،عليهم

بيانه.سيأتيكماالكريمالقرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرتمنحرف

آياتبعضتلاوةئسختإذاأخرىمرةذلككلكتابةإعادةاحتمالمعهذا

الوحيوأمرأكثرأوآيةنزلتإذاأخرىمرةذلككلكتابةإعادةثم،السورةمن

معينة.سورةمنآياتوسطبوضعها

الترتيبؤفق-ال!م!بعةبالأحرف-السورةكتابةإعادةمنلابدذلككلففي

الجديد.

الكتابة-وسائلتوفيرفيالمستهلكينوالجهدالوقتضخامةتتخيلواأنتكم

هذهكللملاحقة؟للكتابةوتجهيزها-والجلودوالجريدالرقيقةوالأحجارالعظاممن

!؟لتطوراتا

.!اللهرسولبوفاةإلاينقطعلم-جديدةآياتونزولالنسخفاحتمال

ا!لاصةا

فيالقرآنبجمعأصحابهيأمرلم!كونهفيالحكمةلناتتضحسبقماضوءفي

الىلهمحاجةفلااليل،آناءبتلاوتهويتعبدون،بقلوبهميحفظونهف!نهم!؟حياته
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مكتوئا.واحدمكانفيجمعه

العلم:أهلكبارتصريحاتبعضلهاليكم

شرحفيالسنن،أعلامكتابهفيهـ()931-388الخطابيالإمامقال-ا

اللهرسولحياةأيامالرجالصدورفيكلهمجموغاكان)القرآن:،البخاريصحيح

نأ..واحدمصحففيالقرآدطجمع!النبيتزكفيالعلةتكونأنوئثبه..!

ختمأنإلى..تلاوتهمنالشيءبعدالشيءفيرفعمنه؟المنزلعلىتيردقدكانالنسخ

بينجمعه-إليهالحاجةعند-الراشدينلخلفائهقيضثمص!،اللهرسولبوفاةالدين

لمحينآرائهممنهـاجماع،الصحابةإملاءمنباتفاقكلهحصرهلهمويسرالدفتين

()1(.مترقبمنهللنسخيقييكن

منيترقبهكانلماالمصحففيالقرآنمجمعلم)إنماأيضا:الخطاببالإماموقال

الخلفاءاللهألقمبوفاتهنزولهانقضىفلما،تلاوتهأوأحكامهلبعضناسخورود

ذلكابتداءفكان،الأمةهذهعلىحفظهبضمانالصادقبوعدهوفاءذلكالراشدين

؟!أدثهرسولعهدفيكلهكيبالقرآنكانوقد..عمربمشورةالصديقيدعلى

السور()2(.مزتبولاواحد،موضعفيمجموعغيرلكن

نأ)قثتتال!تة":"شزحكتابهفيهـ(51)436-.البغويالإمامقال-2

.!النبيحياةأيامالرجالصدورفيكلهمحفوطامجموغاكانالقرآن

دارالناشر:،الخطابسليمانأي!:تأليف337(،)2/الخاريصحيحمثرحفيالسنناعلام()1

.م02هـ-70ا428/الأولى:الطبة،بيروت-العلميةالكتب

."1061/،القرآنعلومفي"الإتقانفياليوطيالإمامكهنقله)2(
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تيردكانالنسخلأنواحد؟مصحففيخمعهتزكإن!ا!النبييكونأنويثبه

جمعهفلو،أحكامهبعضينسخك!ا،تلاوتهمنالثيءبعدالثيءويرفع،بعضهعلى

فياللهفحفظه،الدينأمرواختلاط،الاختلافإلىذلكأدىبعضهتلاوةرفعتثم

1(.()الراشدينالخلفاءلجمعهؤفقثم،النسخزمانانقضاءإلىالقلوب

علومفيالرجيز"المرشدكتابهفيهـ(665-)995المقد!يشامةأبوقال3-

كانالقرآنأنواغقم"المدخل،:كتابفيالبيهقي)قالالعزيز،:بالكتابتتعلق

..!اللهرسولحياةأيامالرجالصدورفيكلهمجموغا

نأؤيشبه..والعسبواللخافالرقاعفيمكتوتا،الرجالصدورفيمثبتاكان

وزودجوازمنتغلمكانلماواحدمصحففييجمعهلمإن!ا!الثهرسوليكون

قيض،الوحيوانقطع!،نبيهبوفاةدينهالثهختمفلما،ورصومهأحكامهعلىالنخ

الدفتين.بينجمعه-إليهالحاجةعند-الراشدينلخلفائه

،ذكرناهماخملةإلى-تعالىالثهرحمه-الخطابيسليمانأبوالثخأثاروقد:قال

ذلك()2(.بجميعناطقةالمشهورةالثابتةوالأخبارأئمتنا،منغيرهايضاوذكره

آدابفي"التبيانكتابهفيهـ(676-163)النوويالدينمحىالإمامقال-4

المصاحففيهوماعلى!النبيزمنفي..العزيزالقرآنأن)اغلم،:القرآنحملة

فكان،الرجالصدورفيمحفوطاكانبل،مصحففيمجموغايكنلمولكن؟اليوم

5(.518-91)4/الئتةضزح(1)

العلمية-الكبدارالناشر:66-67(،)صالعزيزبالكتابتعلقعلرمفيالوجيزالمرشد)2(

.م3002هـ-ا424ا،ولى/:الطبعة،الدينضمسإبرايم:تحقيق،بيروت
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أبيزمنكانفلما،منهأبعاضايحفظونوطوائفكله،يحفظونهالصحابةمنطوائف

فيه؟بعدهمقنواختلافموتهمخاف،القرآنخملةمنكثيروقيل،!مهالصديقبكر

مصحف،فيفكتبه،بذلكفأشاروا،مصحففيخمعهفي!ضالصحابةفاستئار

الذيحفصةعندالذيالمجموعذلك..هـكماالمؤمنينأمحفصةبيتفيوجعله

..عليهالصحابةأجمعت

بعضوتسخزيادتهمنيتوقعكانلماواحد؟مصحففي!النبييجعلهلملهانما

التوقعذلكأصحابهوسائربكرأبوأمنفلما!،وفاتهإلىالتوقعذلكترلولمالمتلو،

!ى()1(.قغلوهخمعهالمصلحةوأقتضت

)غراثبالكريمللقرآنتفسيرهفيالنيسابوريالحسنالديننظامقال-5

يكتبفلاحفظهعلىيع!تمدتنمنهم)كان:الصحابةعن،الفرقانورغائبالقرآن

ومنهم.كتابةغيىمنشعرائهاوأشعارأنسابهاحفظفيالعربعادةمنكانماعلى

كانوامامنهمثقةوعسب؟وكتفقرطاسمنمختلفةمواضعفيكتبهاكانقن

مصحفإلىحاجةبأكثرهميرونفلا،القرآنجفظفيالمسلمينجدمنيعهدونه

فتفرقواأجناذا،والأنصارالمهاجرونوجند،لسبيلهاللهرسولمضىفلما.فيهينظر

إليهيظرقأنحينثذيخي!-مركما-بعضهمفيالقتلواستحزالدنيا،أقطارفي

()2(.المصحففيبجمعهفأمروا؟ضياع

الناشر:،النوويالدينشرفبنيحصزكريااب:تأليف69(،)صالقرآنحملةآدابفيالتبيان(1)

.ام839،دمق،للتوزيعالعامةالركالة

دارالناشر:،اليابوريعمدبنالحسن:تأليف28(،/1)الفرقانوركائبالقرآنكرائب)2(

.م6991هـ-ا164/الأول:انطبة،بيروت-العلميةالكتب
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الساجالمبحث

الثالثالباب

اليوورإدص!النبيعهدمقالمسلمينصدي!!معفوظالقرآق

آثيفز!اوئوأآلذيفضذويىفىتئتثةا!تئؤتل):تعالىقال

.:914"العنكبوت

انفقماء،تخقظة..ؤاصخةتئتةاصلاتانفزآن)قذا:تفسيرهفيكثيرابنالإمامقال

جفطا()1(.غقيهئماللهتزة

لآئتيتكتغئئك)إب!ا!:لنبيقالتعالىالثهان،مسلم)صحيحفيوثبت:قلت

الحديث.()2(ؤتقالانتائماتقزؤة،انماةتغ!ي!فةلاجمتائاغقنكؤأنرلث،بكؤ؟بيلي

بأن-الإسلاميالتاريخطوال-الإسلامأئمةكبارتصريحاتبعضوإل!يكم

المصاحف:علىولي!؟القرآنحفظفيصدورهمعلىيعتمدونإنماالمسلمين

ئنميم(أضجيح)في:تفسيرهفيهـ(774-07)0كثيرابنايإمامقال-ا

تقزؤةانماء،تق!يحلةلاجمتاتاكل!نكؤئنزلبك،ؤئنتل،ئنتييكةإفب:تغالىاللهتفول

؟ثه".،اقخلدلكإلىاخييبئلمايخييماانكئوبانمخلاناءعلتؤ:أفي!ؤيفالانتائما

ائففوب()3(.غلفقئمن،الأل!يمتةغلىئ!شرالفحذور،فيمخفوظ

.(184)3/كثيرابنتفسير(1)

2865(.:رقمحديث4/791،2)مسلمصحح)2(

.(184)3/كثيرابنتفسير)3(
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)قوله:ا:الحديث)غريبكتابهفيهـ()931-388الخطابالأماموقال-2

الصدور،عنيذهبلموغسلبالماءزضمهمجيدانالقرآنانيريدالماء،يغسلهالا

يجمعمنهمالواحديكادلاالمتقدمةالكتبأهلوكان،القلوبمنجفظهيئتيولم

1(.()بقفبهجفظاكتابه

)قوله:اللة":"شزحكتابهفيهـ(51)436-.البغويالاماموقال-3

صدورفيمحفوظهوبلأبدا،ينمحيلاأي:الماء،يغلهلاكتاباعيك)أنزلت

()2(.العلمأوتواالذين

اأحكامكتابهفيهـ(543-)468العرببنبكرأبوالقاضيوقال-4

ق!ئماائمزاةةقآقاائفزآن،تضيغيثلأتذجمزةكاتتإتمااثمقاج!)قد":القرآن

ائقماج!("3(.ينلا؟بالزؤاتهأيخذث

المعلم)إكالكتابهفيهـ(445-)476الفضلأبوعياضالقاضيوقال-5

لثيرأنفيحتمل..،الماءيغسلهلاكتاباعليك"أنزلت:توله)وأما6؟ملمبفوائد

الذهابعل!ثحىلاالقلوبفيوما،حفظهعليهوسهلقل!به،أودعهانهإلى

الدهر()4(.مرعلىوبقاثهحفظهإلىالإشارةيريدأنويحتمل.بالغسل

جامعة:الناشرابي،الخطا!إبرايمبنعمدبنأحمد:تأليف934(،/11الحديثغريب(1)

.العزباويإبرايمالكريمعد:تحقيئ،2041-المكرمةمكة-الاترىأم

.(4/1804)الةثزح)2(

الفكردارالائر:،العر!ابناللهمحدبنعمدبكرأب:تاليف613(،)2/القرآنأحكام)3(

عطا.النادرعدعمد:تحقين،بخان-والرللباعة

.م91-89الأولى:الطبة،)صاعلمجص:لمحتبن،الوفاهدارالانر:93(،5)8/المعلم)ك!ال(1)
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،:الحديث"كريبكتابهفيهـ(5795-)80الجوزيابنالاماموقال-6

يحفظونها؟لاالفذقاءكئحثوكانتالضدور،فيمحفوظ:يعنى"الماةتقيئهلا5:)قوله

يخييما()1(.ماذتت،الكتاثغي!لف!ذا

كريبفياالنهايةكتابهفيهـ()544-606الأفيرابنالدينمجدوقال7-

فيتخفرظهوبلأبذا؟يئخىلاأنهأراد00،القاءتغ!يملهلاجمتابا)5:والأثر،الحديث

فييغتمد!اناجفظابحغ!المئرلةالكتب..وكانتاليفمأوتواالذينصدور

لضحمه()2(.مضاغقةأضعافصحفاطهف!ن؟القرآنبخلاف،الضحفعلىجفظها

لما)المفهمكتابهفيهـ(656-)578القرطبيالعباسأبوالإماموتال-8

فلوالماء،..يغسلهلاكاباعليك)وأنزلت:)قوله،:مسلمكنابتلجصمنأضكل

الصدور(+(.منافغسلتماالمصاحفغسلت

ثرحفيالمعافيحمنزكتابهفيهـ(64-0732)الجعبرياسحاقأبووقال-9

الثوخ()4(.أفراهمنالاالقرآنئزخذلاعبيد:أبو)قالالأمافي،:حرز

دارالثر:دارالجرزي،بنعلبنالرهنعبدالفرجأ!:تأليف(،561)2/الحديثفريب(1)

أمن.المعطيعدد.:عم!ى،الأولى:الطبه،م8591هـ-؟504-برو!-العلمهالكتب

،الجزريعمدبنالماركالعاداتأب:تأيف367(،)3/والأثرالحديثكريبفيالنهاية)2(

الطناحي.-أحمدطاهر:تحمينام،979هـ-ا993-بيروت-العليةالمكتةالناشر:

دار/بيروتكير-ابنث!رالنائر:(،)7/63؟ملمكنابتلجصمنأضكللماالمفهم)3(

.م6991هـ-7141الألل/:البعةهجيروتالطيبالكللم

بالجامعةالكريمالقرأنبكليةماجتررسالة)1/75(5الأماقحرزئرحفيالمعافيكنز)4(

شفغ.عمديرصف:تحيقهـ(،ا024)انورةالمدية-الاصلاية



(!عثمانكفدالى*الثهرصولغفد)منائفضخفكتابةقراجل
912

:(الفتاوى!مجموعفيهـ(66-1728)تيميةابنالدينتقيالإماموقال-01

انقضاج!()1(.غلى،انففوبجفطغلىانفزآنيتقلفي)الإغيما؟

القراءاتفيأالنشركتابهفيهـ(833-175)ائحزريابنايإماموقال-11

حفظعلىلاوالصدور،القلوبحفظعلىالقرآننقلفيالاعتماد)إنالغشرأ:

()2(.الأمةلهذهتعالىاللهمنخص!يصةأشرفوهذه،والكتبالمصاحف

طيةاشرحفيهـ(857-)108النويريالدينمحبالإماموقال-12

()3(.الخطمجردعللاالحفظعلى)الاعتمادالن!ثر":

48)9السيوطيالدينجلالللأمام"القرآنعلومفي"الإتقانفيوجاء-13

أوعيتهمنيقلعهولايبطلهلا:أيالماءأيغسلهلاكتاباعليك)اأنزلتهـ(:119-

()4(.القلوبمنبالقلعيغسلهلاالظاهر،فيالماءغسلهوإنلأنه؟ومواضعهالطيبة

كتابهفياهـ(367)المتوفىالزرقافيالعظيمعبدمحمدالشيخوقال-14

الحفظهوكانوقتثذعليهالمعول)انأ:القرآنعلومفيالعرفان)مناهل

والاستظهار()5(.

.(004/)13الفتاوىمجموع(1)

6(./1)الئرالقراءاتفيالثر2()

1(.الوجه/15الوحةللنريريالثرطيةثرحمخطوط)3(

.(2504/)القرآنعلومفيالإتقان(4)

2(.1/53)القرآنعلومفيالحرفانناهل)5(
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الئامنالمبحث

الثالثالباب

وغيرهاكنخةبقالخز!خزكةأوالقرأنمقواحدخز!تعربفاستعالة

الصحيح)الجوابكتابهفيهـ()661-728تيميةابنالدينتقيايإمامقال

..القرآنبالفاظنبيهمعنمتواترنقلعندهم)فالمسلمون،:المسيحدينبدللمن

كماالمصاحفعنبهيستغنونجفظاصدورهمفيالقرآنيحفظونفالمسلمونوايضا

منزلإنيلي:قالربأإنقال:أنه!النبيعنمسلمرواهالذيالصحيحفيثبت

المصاحفامنبالماءغسلولو:يقول،ويقظانناثماتقرأهالماءيغسلهلاكتاباعليك

تقلآينقلهاتنيوجدلمئ!خهاغلإمتلوف!نهالمتقدمةكالكتب،القلوبمنئغ!ل

حتىمتواترا،تقلاالصدورفيمحفوظازالماوالقرآنالصدور،فيمحفوظةمتواترا

تغزفوا؟المسلمينصيانعلىذلكوغزضالمصاحفمنشيئايغيرأنميريدأرادلو

ذلك.وأنكروا،بمصحفيقابلوهأنغئرينللقرآنلحفظهم؟المصحفغيرقدأنه

والإنجيل،التوراةمنكثيزائ!خايكتبأنمنهمالإنسانتقدرالكتابوأهل

لماولهذا..منهاغيرمايعرفونولا،علمائهممنكثيرعلىويعرضهابعضها،ؤيغير

انتهىالتغيير()1(0تغقمواولم،منهمطوائفعلىذلكزاقيالتوراةنسخمنغير

فيالأمرولاةبعضارادالوالقراء":)جمالكتابهفيالسخاويالإمامويقول

تحقيق:،تيميةبنأحمدالإسلامثيخ:تأليف(،13)3/الميحدينبدللمنالصححالجواب(1)

هـ.ا414،الرياض،العاصمةدار:الناثر،مجمرعة
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أثرهويعفي،منهشيئاأو،الأمةأيديمن-بالتهوالعياذ-القرآنينزعأنهذازماننا

النقلة،وتداولتهبينهااشتهرماأيديهامنينتزعأنعلىتقدرلا..ذلكيستطعلم

الكبيريعرفهكانأنبعد..قئييايصإهـت!تاحتىالأئيشةتلاوتهعلىواستمرت

1(.()العادةمخزىفيالمخالمنهذا؟والأنثىوالذكروالصغير،

القراءاتفي)ال!نثركتابهفيهـ(833-)751انخرريابنالإماموقال

حفظعلىلاوالصدور،القلوبحفظعلىالقرآننقلفيالاعتماد)إنالغثر(:

اللهخصولما..الأمةلهذهتعالىاللهمنخصيصةأشرفوهذه،والكتبالمصاحف

وتلقوه،إتقانهفيأنفسهمبذلوا..ثقاتأئمةلهأقام،أهلهمنشاءمنبحفظهتعالى

ولاحذقا،ولاإثباتاولاسكوتاولاحركةمنهيهملوالمحرقا،حرقا!النبيمن

ؤفم()2(.ولاشكمنهشيءفيعليهمدخل

واقعيين:مثالينبدكروأكتفي:قلث

:الأولالمثال

2(.99صفحة،التامحالمبحث-السادس)البابهذاكتابنافيذكرناه

ا!نلان

بالمصحف؟فأمسكتال!ؤر،إحدىوئ!غ،القرآنيحفظابنيكانيومذات

ليقال،المصحفأمسكوأناابنيرآنيففمانيه،ئخطئمالهوأضخحمعه،لأتابع

،الوابعليد.:تحقيق،المكرمةمكة-التراثمكتبةالاشر:923(،236،/1)القراءجمال()1

.ام879هـ-ا804:الأللطالطبعة

6(.1/)الغرالقراءاتفيالثر)2(
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!(.؟حافظغير)أنتمتغختا:

الثالثالباب

أراجعهاأنقثلأؤلاللسورةجفظيأراجعأنفقززتإحراتجا،ذلكليفسئب

ابني.مع

افتكفوجدتهقليلأ،عنهفانشغفتأقرباثي،أحدعنديكانيوموذات

عماليفخكى،السببعنفسألتهال!ؤر،لبعضجفظهيراجعوأخذ،المصحف

أيضا!الصغيرابنيوبينبينيحذثالذينف!سوهوالصغير،ابنهوبينبينهحذث

المسلمين!أطفالشأنهوهذا

العالمين.ربلثهوالحمد
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النامحالمبحث

حياته!فيفتبتالكربرالقرأقأياتكل

133

شدةمن-!اللهرسولأصحابأنإلاذكرناهاالتيالعوائقمنالرغمعلى

التيقىاءكاأؤخهبجميعوكتبوهاإلاواحدةآيةيتركوالم-الكريمبالقرآنعنايتهم

أنفسهم.عندمنأو!،النبيمنبأمرذلككانسواء؟تعالىاللهعندمنبهانزلت

تشتيرىلاانرتت)تماقالى:ائبراءغن،البخاري"صحيحفيثبتفقد

:!التيىقاذ،59:النساء5!آل!!شيهليفىؤآقخعذون)!آئئؤييونينآتغيذون

الحديث.00()1(اكئ!تقاذ:ئتم.،.ؤالكي!ؤالذؤا؟بالئؤحؤلتجئزنذاليادغ

آياتثلاثإلا؟صحابمنأكثركتبهاقدالكريمالقرآنآياتمنآيةكلإنبل

واحد.صحابيعندمكتوبةوجدتفقط

فيالضخ!تشخ!تا)تماقاذ:ثابببنزيخدعن،البخاريصحيح9فيثبتفقد

تقزؤقا،!اللهرسولأشقغكثيزاكئثالأخرابشوزريناصلةققذثانضضاج!

شقادةشقادته"!اللهرسولتجغلالذيالأئضارفيخريخقةتغإ؟أخدتغأجذقالم

.،32:حزابلأا2(!!()غق!آلئةغقذواتاضذفوال!يىخاتئؤيينآين)زخق!

تحقيق:،القاهرة-السلفيةالمكتبة:الاشر(،0994:رقمحديث)933()3/الخاريصحيح(1)

هـ.ا504/الأولى:الطبةالاقي،عبدومحمدالخطيبالدينمحب

السلفية.المكتبة:الناشر،(4784:رقمحديث277،)3/البخاريصحبح2()
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بنزيدلكنخ!،اللهرسولمنسمعوهالأنهم؟بقلوبهمالآيةيحفظونإنهم

!ه.خزيمةعندإلامكتوبةيجدهالمثابت

آيتينخزيمةأبيعندوجدثابتبنزيدأنالخاري("صحيحفيثبتوكذلك

غيئزقاغقي!غ!يرأنفض!ئميقزشوثخآةئحئمتقذ)التوبةسورةمن

آيخيرهما.إلى(821:لتوبةا!!غقي!مخير!صى

ولمالأحزابسورةوآيةالتوبةسورةآيتيققدبأنهيصرحثابتبنزيدفكؤن

هذهباستثناء-الكريمالقرآنآياتمنآيةكلأنعلىيدل-واحدعندإلايجدهما

!لد.اللهرسولأصحابمنكثيرعندمكتوبةزيدوجدها-

مخفوعغئرليهن!،الئبيئغفدفيكيمتكقهائفزآنكان)قذ:الخطاببالإمامقال

ال!ؤر()1(.فزثبؤلاؤاجد،قؤصحفي

كتابهفيهـ(852هـ-)773القمنمقلافيخخرابنالدينشهابالحافظوقال

كاتثليهن،الضحفوقكتوتاائقزآن)كان،:البخاريصحيحلرحالباري"فتح

-()2(تء،ت
ممر!ه

بمحدثة؟ليستالقرآن)كتابة،:السنن"قفمكتابهفيالمحاسبيالحارثوقال

()3(.والعسبوالأكتافالرقاعفيمفرقاكانولكنه،بكتابتهيأمركان!ف!نه

.1/0116،أالإتثتانفيوالسيوطي،،9،12/الباريافغفيحجرابنالحافظعنهنقله(1)

.(13)9/الباريفتح)2(

نقلهوكذلك238،،/1،القرآنعلومفي)البرهانكتابهفيالزركيالدينبدرالإمامكهنقله)3(

."1/163،القرآنعلرمفي"الإتقانفيالسيوطيالإمام
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العاشرالمبحث
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؟!النبيحياةفيالصعابةكلإلىالقرأنيالوحيكلؤصفلهل

الصحابةكلبجمع!الرسوليقومأنآيةنزلتكلماأنهائفتضؤرمنليس

خمع!منهيسمعهاأنيكفيوإنما!،بنفسهالآيةهذهعليهمليقرأالبلادجمغمن

هوالتواترومعنى،واليقينالقطعيفيدالذيالتواترحدإلىيصلالصحابةمنكبير

لمجبرونفيماالكذبعلىهؤلاءكلمثليتفقأنالمستحيلمنأنهعلىتدلالعادةأن

.!الثهرسولعنبه

الغائب.يبلغمنهمفالشاهد،غيىهمب!بلاغالكبيرالجمعهذاأفراديقومثم

البلاد؟جميعفيالصحابةلجميعوصلالبلاغهذاهل:الآنوالسؤال

الثهرسولمنمعينةسورةالصحابةأحديسمعأنالممكنمنكان.والجواب

فيها.الإسلامإلىللدعوةمعينةبلدإلىالصحابيهذايسافرثم!،

ينزلوقد،السورةتلكمنأكثرأوآيةتلاوةبنسخذلكبعدالوحيينزلثم

منالسورةفيتغييراتإلىسيؤديوهذا،السورةتلكفيبوضعهاويامرأكثراوبآية

بهيأمرماؤفقالآياتترتيبجهةومنتلاوتها،علىالأمراستقرالتيالآياتجهة

وجل.عزالله

قال!النبيأن-للبخاريواللفظ-ومسلمالبخاريصحيحيفيثبتوقد

قهإثةتزة،شتيماكلائفزآنئغايىضنىكانجنريل)إنفيه:ئوفيالذيالعامفي
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قزتير()1(.ائغاتمضييغاز

الثالثالباب

التبيئ!غلئغزض!)كانقاذ:فزنجزة،أبيغن!البخاري!صحيحفيوثبت

!ييما()2(.قبضالديائغايمفيقزتيرغقييماقعيرض!،قزةغايمكلاثقزآن

تلكسيقرأفهولذلك؟التغييراتبهذهيعلملنالصحابذلكأنهيفالننيجة

السورةسيقرأأنهمعناهوهذايسافر،أنقبل!اللهرسولمنسمعهماؤفقالسورة

نزلتالتيالآياتدونالسورةسيقرأكذلكتلاوتها،نسختالتيالآياتفيهابما

ودونالمنسوخةبآياتهاالسورةفيهاكيبتقدعندهالتيالصحففتكونمؤخرا؟

مؤخرا.نزلتالتيآياتها

سيتلقون!ه-الصحابيإليهسافرالذي-البلدهذاأهلأنذلكعنوينتج

البلدهذافيموجوداكانمنمنهيتلقاهاقدكذلك،الصحابيهذامنهكذاالسورة

منهؤلاءمنإنثمالبلد.أهلمنيكنلمدهان-كيرهاأولتجارة-الوقتذلكفي

.أخرىمرةالصحاىهذارؤيةلهيتيسرفلاالبلد،هذاسيغادر

فيالبلادفيتفرقواالذينالصحابةبعضحالهوكانهذاأنالآنلنتصور

لمحيثالأخير،وضعهافيبالسورةجمئمهعدمعلىاستمرمنفمنهم!،النبيحياة

تلاوتهانسختالتيبالآياتيعلمأنلهتيسرقنومنهم،بذلكيتلغهمنلهيتيسر

السورةمنهتققىمنبعضمقابلةلهيتيسرلملكنهمؤخرا؟نزلتالتيوبالآيات

.التغييراتبهذهلي!بلغهمقديما

)4/5091،ملمصحيح،اللمهالمكتبة3624(،رقم:حديث534،الخاري)2/صجح)1(

2(.054:رقمحديث

السلمة.المكتبة(،8994:رقمحديث1،34الخاري)3/صحيح)2(
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غدثنرالحاديالمبحث
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ا!2عاور!حهالصديئبكرأبيغفدفامكتوناالقراننجفع

القراءمنكبيرعدد!ه-الصديقبكرابيخلافةفيهـ-ا2سنةاليمامةيومقتل

ويأتيمستقبلاذلكيتكررأن!هالخطاببنعمرفخشي،الكريمللقرآنالحافظين

كلهالقرآنبجمع!هالهمديقبكرأبيعلىفاشار؟الحفاظالقراءفيهينعدمزمان

واحد.مكانفيمكتوبامجموعابهوالاحتفاظمكتوبا،

بأحرفه-كلهالقرآنبجمحمنهملجنةوقامتذلك،على!الصحابةفاتفق

وتم،صدورهمفيبالمحفوظومطابقته!،الثهرسرليديبينكتبمما-السبعة

يومئذ.المسلمينخليفة!ه؟الصديقبكرأبعندبهالاحتفاظ

الوحييكتبممنوكان-!هثابمببنزيدكنأالبخاريأصحيحفيثتت

اصبوققاذعقر،ؤجمثذةائئماقيماأفلجمقتلتكيرأبوإلمقأتغثتاذ:-!الثهلرسول

أخثتىقهإئيانفزآفي،بفزاءاليماقيماتؤتماشتحزقدالقتلإنققاذ:،أتانيغقزإنتكير:

نأأزىؤإفبكثيرصفزآنقتذقمتكفقا؟انضؤاطنيلىانفزآدقبفزاءالقتلت!تجزأن

انفزآلق.بخفعتأفز

؟!الثهرسولتفغفةلمشثتاأفغلكي!بكر(:أبوهوالقانلأففث

اللهشزخخئىدلكلىيراجغييكقرترذققئمخنن.ؤاللهفزغقز:ققاذ

غقز.زأىائديدلكفيؤزأنثغمز،ضذزتةشزخيئديضذليي
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تتهم!كئمتقذ؟تتهمكلاغا!لشاتزخلقياتكتكير:آ"بوقاذزيد:قاذ

قاخمغة.انفزآنقتتتغ!،اللهيرسولانؤخيئ

منكفقييئماغليبأثقلكانقاالجتاليجمنتجتلتقلكفقييتؤقؤاللهزئد:قاذ

انفزآلق.خمع

؟!اللهرسولتفغفةلمشثتاتفغلآدقكئ!زيد،:هوالقائلأففث

ضذليياللهلثزخخئىفزاتجغييمجثترذققئمخئر.ؤالثهفؤتكير:أبوقاذ

ائفزآنقتئبتغثزقيلا؟الديدلك!ؤزأنثؤغقز،تكبرأبيضذزته"اللهشزخيفدي

الئؤتهشوز؟آيخير!قؤتجذث،الزتجاليؤضذورؤالفخافيؤالزقاعائغئ!بمنآخمغة

خريخقة،أبيأؤخرنجضةقغآيخيرقاإلى!أنفي!تميقزشوثضآةئحنمتغذ)

ؤتجل،غرالثهتؤفاةخئىختاته"تكيرأبيجمثذالفححفؤكاتتشوزتها،فيقآ!فتقا

عقز()1(.بئحبخفضةجمئذثتمالثه،تؤقاةخئىختاته"عقزجمئذثتم

كتابهفيهـ(852هـ-)773الذنعقلافيخخرابنالدينشهابالحافظقال

قتلغقبأفي:التماقة،أفل"ققتل)قؤله:":البخاريصحيحبشرحالباري"فتح

ئتنيقةقغانؤفغةفيالضخاتةمنتهافيلقنفتاانئماقةبآفلؤانفزاد.انئماقةأفل

..!الئبيئقؤتتغدأفرهؤقيرقيالئبؤةإذغىف!ييقةأنشأنهامنؤكانانكذاب،

أشذقخازبوةالضخاتة،منكثيرخمعفيائؤييدبنخايدالضديقتكرآ"بوإتييماقخقر

ييل:كثيزةخماغةالضخاتةمندلكغضونيؤفيلؤقتقا،اللهخذتهأنإلىلمخازتة،

..أكثرؤييلشنعمانيما،

اللعة.المكتبة:الناشر71(،19:رقمحديث341،34-40/)البخاريصحيح(1)
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تك!ثمطونكانواالتخل،تجيريدؤهؤ"غ!ييب،خمع..ائعب!"منقزله:

انغيريضالمحيريذةطزفأ:اائغ!يعيب:ؤييل.انغيريضالطزففيؤتكتبونابخوص

..الخوصغقييماتئئتلماثدي

هيئرؤاتته:فيالطتايييئداوداصلوقاذ.."لخقةأخمع.."ؤالفخاف،قؤله:

..الزقاقالجخازةضقائحالحطاب!:ؤقاذ.الزقاقالجخازة

ؤألفتجيرالديالغطمؤفؤ)كيف"،خمع"ؤالأكتاف"شغنبرؤاتةلاؤؤقغ

انتهى1(0يييما()كتبواتج!،إداكائوا،الثساة

الأحوذي"عارضةكتابهفيهـ(435-)468العربببنبكرأبوالإماموقال

تذقمتيئلأزتايإ..لهتكيرلأبيائفزآن..زيدخمغ)إنما":الترمذيصححبشرح

بذقابالرقالقآيخيرفيائجفئمتذقث5انه":!الئبىأختزكتاائفزاء،بذقابانفزآن

يثلأتةتكيرابيخمغكان...غتنيمائتؤقغتماغذةضازقكئوتاتحضلققماالغقماء"،

()2(.أضفهتذقحت

منيبقلمأنهبالضرورة)نعلم:،القرآنفضائلةفيكثيرابنالإماموقال

الذيفكان،والمنةالحمدودثهإلينا،بلغوهوقدإلاإليهم!الرسولأداهمماالقرآن

وأعظمها،الدينيةالمصالحأكبرمنعنهما-الثهرضي-وعمربكرأبوالشيخانقغقه

عنتققاهتنبموتشيءمنهيذهبلئلا؟الصحففيالثهكتابجفظهماين

.(41)9/الباريفتح(1)

-2906/)القرآنأحكام،العلميةالكتبدارالناشر:-266(،11/263)الأحرذيعارضة)2(

1.)61



014

ص!س()1(.النهرسول

الثالثالباب

)الصحابة!ال!ئة!:"شزحكتابهفيهـ(51)436-.البغويالإماموقال

نأغيرمن!رسولهعلىوتعالىسبحانهاللهأنزلهالذيالقرآنالدفتينبينجمعوا

وهو،الحديثفيبيانهجاءماجمعهعلىحملهموالذيشيئا،منهنقصواأوفيهزادوا

بذهاببعضهذهابفخافوا؟الرجالوصدورواللخافالعسبفيمفرقاكانأنه

رأيهم،ذلكفيفرأى،جمعهإلىودعوه!،اللهرسولخليفةإلىفيهففزعواخقالته،

اللهرسولمنسمعواكمافكتبوه،جميعهممنباتفاقواحدموضعفيبجمعهفأمر

..أخرواأوشيثاقدمواأنكيرمنص!

القرآنف!ن،ترتيبهفيلاواحد،موضعفيجمعهفيكانالصحابةسعيأنقثتت

مصاحفنا()2(.فيهوالذيالترتيبعلىالمحفوظاللوحفيمكتوب

6(.4)صالقرآنفضاثل(1)

521(.)4/اللةخة)2(
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عاثمرالئانيالمبحث
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ثابتبقزلدبقيادةانجنعنجفةعليهااعتمدقالمصادرالتي

ائفئمب،ينأخمغةائفزآن)قتتتغث:السابقة،البخاري"صحيحروايةفيثت

(.الزتجاليؤضذور،ؤالفخافي،ؤالزقاع

هذهمنأجمعهأي:،الرجالصدورمع:معناهالزتجالي"ؤضذور5:وقوله

.الرجالصدورفيبالمحفوظذلكمطابقةمعالمكتوبةالوسائل

.،مع5معناها،المعيةواوهي،الزتجالي)ؤضذور:قولهفي)الواو،ف

كتابهفيهـ(852هـ-)773الغمنقلانيخخرابنالدينشهابالحافظيقول

بقغتىائؤاو..الزتجاله)ؤصذور:)قؤله،:البخاريصحيحبشرحالباري)فتح

الضذر()1(.لىينضخفوفيائمؤايقانقكئوبينأكئبة:أفي"تغ،،

بمعنىتكون)وقد"الواو،:معنىبيانفي،العربالسانفيجاءوقدقلث:

أنا)ئجثت!:النبيكقرل،للمصاحبة)قع،لآنالمناصبة؟منبينهمايمااقغ،

الساعيما()2(.تع:أي"؟..كهاتثنوالساعة

.(51)9/الباركطفغ(1)

اياولى/:طبعة،مجموعة:تحقيق،القاهرة-المعارفدار:الناشر4294(،)6/العربلان)2(

.م891اهـ-اث6.
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صحيح9فيثبتماهو"مع،بمعنىهناإالواو،أنيوضحوالذيقلت:

المضخ!ت!ختاجينالأخرابيناصلة)ققدتقاذ:ثابب،بنزئدعن،البخاري

ثابببنخريقةتغقؤتجذتاقاقائتق!تاقا،تها،تقزا!اللهرسولأشقعكئتقذ

ئ!وزيهافيقآ!فتاقا!غقيماآلئةغقذوأقاضذئوأ،يىتيآنمؤيينين)الأئقارفي

المضخ!()1(.في

كاندهاناالصدور،فيبالمحفوظيكتفييكن!هلمثابتبنفلدأنيوضحفهذا

الصمور.فيللمحفوظومطابقةمكتوبةالآيةوجودمنلابد

قول)وأما":القراءاتمعانيعن!الإبانةكتابهفيطالبأببنمكيوقال

فيمااستوثقأتهذلكمعنىف!ن!أ،الرجالصدورمنالقرآن"جمحت:ثابتبنزيد

()2(.حفظهمعغيرهبحفظنقل

كتابهفيهـ(852هـ-)773الضنمقلافيخخرابنالدينشهابالحافظوقال

تكئوتا،كانتابيهتاتهإلأتكرأبوتأئر)ققئمالخاري،:صححلرحالاري)فغ

كان6نةتغتكئوقة،ؤتجذقاخئىتزاةةئ!وزةآيخرين61يةجمتلابهغنتؤفصؤلذلك

كاتتتيهنالضخف،يتكئوتاانفزآنؤكان..تغةدكزؤتنفؤتنتخ!رتا

ؤاجد(31(.تكانفيتكرأبوقخمغقا،ئقزقة

القرآن)كتابة:،السنن)قفمكتابهفيهـ(.432)المتوفىالمحاشيالحارثوقال

السلمة.الميهبة:الناشرإ9404:رقمحديث،401)3/البخاريصحيح(1)

.(201)صاتالقراهمحافيعنالإبانة)2(

.(13)9/الباريفغ)3(
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والأكتافالرقاعفيمفرقاكانولك!نهبكمابته،يأمركان!ىف!نهبمحدثة؟ليست

بمنزلةذلكوكانمجتمعا،مكانإلىمكانمنبنحسخهاالصديقأمرفإنما،والعسب

وربطها،جامعفجمعهامشرالقرآنفيها!اللهرصولبيتفيؤجدتأوراق

شيء()1(.منهايضيعلاحتى؟بخيط

عمد:تأليف238"/،1القرآنعلومفي"البرهانكتابهفيالزركىالدينبدرالإمامعنهنقله(1)

الطبعة:)برايمعمد:تحقيق،بيروت-المعرفةدارالناشر:،الزركياللهعبدبنبهالرابن

."1/631،القرآنعلومفي"الاتقانفيالسيوطيالإمامنقلهوكذلكهـ.ا193
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الثالثالباب

ه!الصديئبكرأبيغفدفيالقرآننجفعنجنةمهاو

العزضةمراعاةمع،السبعةبأحرفهالقرآنكلخمعاللجنةهذهمهامكانت

واآياتممتبلالكي!؟اللهرسولعلىالسلامعليهجبريلعرضهاالتيالأخيرة

العرضةهذهؤفقمرتبةكاملةبآياتهاالسوريمتبولكيتلاوتها،نسختقراءات

.لأخيرةا

علومفيالوجيزالمرشد9كتابهفيهـ(665-)995المقدسيشامةأبوقال

استقرتماالأصل)صار:السبعةالأحرفحديثبعدالعزيز"بالكتابتتعلق

عليه-جبريلبهعارضهمابعد!اللهرسولفيهاتوفيالتيال!تةفيالقراءةعليه

()1(.الدفتينبينإثباتهعلىالصحابةاجتمعتثم،مرتينالسنةتلكفي-السلام

الله)فجمعالئثة(:"شزحكتابهفيهـ(51)436-.البفويالإماموقال

؟!اللهرسولمنالعرضاتآخرهوواحدمصحفعلى..الأمةوتعالىسبحانه

الصحابةبمشورةالرقاعفيمفرة،كانمابعدخمغابكتابتهأمرالصديقبكرأبوكان

بذهابالقرآنمنكثيرذهابفخافوا،اليمامةيومالقرآنبقراءالقتلاستحرحين

واحد()2(.مصحففيبجمعهفأمرخمقته،

(.كاه)صالعزيزبالكابتحلقعلومفيالوجيزالمرضد(1)

51(.1)4/التةيثزح)2(
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القراءاتفيالنشر9كتابهفيهـ(833-)751ائخرريابنالإماموتال

النصصحفقد،الأخيرةالعرضةفيفيهوغيرمنهئسخالقرآنأنشكالاالضثرإ:

أنهتحققواماالمصاحفهذهفيكتبواالصحابة..الصحابةمنواحدغيرعنبذلك

لممما!مالنبيعنصحتهتحققواوما،الأخيرةالعرضةفياستقرعلموهوما،قرآن

()1(.ينسخ

حرفعلىإلاتشتمللمالأخيرةالعرضةبأنإنسانيجزمأنالخطأومن:قلت

الكريم.القرآنعليهانزلالتيالسبعةالأحرفمنواحد

صحيح9لشرحهفيهـ(408-)723الملقنابنالحافظيقولذلكوفي

فيأوسبع،عرضاتفيجبريلمنسمعها!إنه:يقالأن)يمكن":البخاري

.فيها()2(المختلفالمواضععلىوأؤققهواحدة

نزلالتيووجوههحروفهبجميعالقرآنجمعكانبكرأبي)غرضأيضا:وقال

وغيىها()3(.قرل!لغةعلىوهيبها،

رسمفياالمقنعكتابهفيهـ(444-)371الدانيعمروأبوالإمماموقال

التيالأحرفالسبعةغلىأولاجمعهقدكان!هبكرأبا)إنالأمصارا:مصاحف

32(./1)الغرالاقراءاتفيالثر(1)

بابنالمعروف-عليبنعمرحفصابيالدينسراج:تألف32(،4/2)الملثتنلابنالتوضيح)2(

.م8002هـ-ا942/الأولى:الطبعة،الفلاحدار:تحقينقطر،-الأوقافوزارة:الناضر،الملقن

.(424)22/الملاتنلابنالترضيح)3(
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()1(.بعينهخزفايخصولمبها،التلاوةفيللأمةوجلعزالثهأذن

"الكواكبموسوعتهفيهـ(786-)717الكرمافيالدينشمسوقال

أحرفهجميععلىمشتملةكانت)الصحف":البخاريصحيحشرحفيالدراري

()2(.وغيرهمقريشلغةعلىبها؟نزلالتيووجوهها

بها()3(.نزلالتيووجوههأحرفهجميععلىمشتملةكانت)الصحف:وقال

منالصحابةمنفهناك،أحرفسبعةعلىنزلالكريمالقرآنأنالمعلومومن

فيهكذافكتبها،السبعةالأحرفهذهبأحد!اللهرسولمنالفاتحةسورةتققى

كيرها.أورقيقةأحجارأوعظامأوجريدمنالمتوفرةالكتابةوسائلإحدى

منآخربحرف!اللهرسولمنالفاتحةسورةتلقىمنالصحابةمنوهناك

.المتوفرةالكتابةوسائلإحدىفيهكذافكب!ا،السبعةالأحرفهذه

بقيادة-الجمعلجنةأنهوالصحيحةالرواياتمجموععليهيدلوالذي

التيالوسائلهذهمنالقراءاتهذهنسخعلىعملهااقتصر!ه-ثابتبنزيد

وينسخون،صحيفةفي-الأولىبالقراءة-الفاتحةسورةفينسخونفيها؟كتبت

سورةنسخيتمأنإلىوهكذا،أخرىصحيفةفي-الثانيةبالقراءة-الفاتحةسورة

الوحي.بهانزلالتيقراءاتهابجميعالفاتحة

محمد:تحقيق،الأزهريةالكياتمكتة:الناشر(،123)صالأمصارمصاحفرسمفيالمقغ(1)

.قمحاوي

7(./1)9الدراريالكراكب2()

23(.4/20)الدراريالكواكب)3(
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ةالمتواشالقراءاتكلالضحففييجمعواأنعلى-فقط-اقتصرفعملهم

صحيفةفيالفاتحةسورةفتكت!،النبيحياةفيمتفرقةمسبفاكتبتالتيالثابتة

صحيفةفيثانيةمرةممتبثم!،آلذيخ!تؤيرمالك)قراءةعلىتحتويبحيث

وهكذا.!،يؤيرآلذيخ!ملك)قراءةعلىتحتويبحيثأخرى

محتملواحدبرسمالكلمةكتابةأنعلىتدلالتيالصحيحةالرواياتوستأتي

!ه.عثمانعهدفيإلامجصللم-ثابتةقراءاتلحدة
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عشرالراجالمبحث

الثالثالباب

هـ25عاور!هعثمانغفدفيانفصاحفثممنخ

منمصاحفعدةبن!خ!هعفانبنعثمانالمسلمينخليفةهـقام25عامفي

إلىالمصاحفهذهآزسلثم!ه،الصديقبكرأبيغفدفيكتابتهاتمتالتيالصحف

ذلك.إلىدقغهالذيالسبببيانالتاليالمبحثوفيوالحجاز،والعراقال!ثامبلاد
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عشراطامسالمبحث

914

عثمانغفدههالعراقوأفلالشاورأفلبينالقرآنقراءاقاختللأفسبب

25!عاور!ه

عام!هعفانبنعثمانخلافةفيؤاذزبيخانأزميييةلقتحالمسلمونجاهد

ففوجئواائجزاقي،وآهلالشايمآهلمنالمسلمونالتقىهذاجهادهموأئناءهـ،25

الكريم.للقرآنقراءاتهمباختلاف

؟الاختلافهذاسببفما

منمعينةسورةالصحابةأحديسمعأنالممكنمنكانإنهسابقا:قلث

فيها.الإسلامإلىللدعوةمعينةبلدإلىالصحابيهذايسافرثم!إ،الثهرسول

ينزلوقد،السورةتلكمنأكثرأوآيةتلاوةبنسخذلكبعدالوحيينزلثم

السورةفيتغييراتإلىسيؤديوهذا،السورةتلكفيبوضعهاويامرأكثر،أوبآية

يأمرماؤفقالآياتترتيبجهةومنتلاوتها،علىالأمراستقرالتيالآياتجهةمن

وجل.عزاللهبه

تلكسيقرأفهولذلك؟التغييراتبهذهيعلملنالصحابيذلكأنهيفالنتيجة

السورةسيقرأأنهمعناهوهذايسافر،أنقبل!الثهرسولمنسمعهماؤفقالسورة

نزلتالتيالآياتدونالسورةسيقرأكذلكتلاوتها،نسختالتيالآياتفيهابما

ودونالمنسوخةبآياتهاالسورةفيهاكيبتقدعندهالتيالصحففتكونمؤخزا!
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مؤخرا.نزلتالتيآياتها

سيتلقون!ه-الصحابيإليهسافرالذي-البلدهذاأهلأنذلكعنوينتج

البلدهذافيموجوداكانمنمنهيتلقاهاقدكذلك،الصحابيهذامنهكذاالسورة

منهؤلاءمنإنثمالبلد.أهلمنيكنلمهـان-غيرهاأولتجارة-الوقتذلكفي

.أخرىمرةالصحابيهذارؤيةلهيتيسرفلاالبلد،هذاسيغادر

ذلك:عنينتجانمثالانوإليكم

:الأولالمئال

سمع-الهجرةقبلمكةفي-الصحابةأحدأنفلنتصور،افتراضيمثالهو

ذلكتفصيل)سبقمنهاالعاشرةالآيةنزولقبل!الرسولمنالأحقافسورة

سورةمنهالعراقأهلفسمع،العراقإلىالصحابهذاسافرثم115(،صفحة

العاضرة.الآية؟ونالأحقاف

السورةاكتملتأنبعد!الرسولمنالأحقافسورةسمعآخرصحابيبينما

فسمع،الشامإلىالصحابهذاسافرثم،الهجرةبعدالمدينةفيالعاشرةالآيةبنزول

.العاشرةالآيةذلكفيبماالآياتمكتملةالأحقافسورةالشاماهلمنه

؟الشامأهلمعالعراقأهليتقابلحينسيحدثماذا

ويقولونالعراقأهلعليهمفيعترض،العاشرةبالآيةالسورةالشامأهلسيقرأ

الآية)يقصدونالثهعندمنليسالسورةفيكلامبزيادةقمتمأنتم:الاملأهل

!!ذلك؟يغلعلىتتجرءوننكيف(العاشرة

منالعاشرةالآيةحذفتمالذينانتمبل:ويقولونالشاماهلعليهمفيرد
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!!؟ذلكيغلعلىتتجرأوننكيف،تعالىاللهكلاممنوهيالسورة

الثاني:المثال

رجمآيةفيهاالتيالسورةح!الرسولمنسمعالصحابةأحدأنأيضالنتصور

تلاوةبنسخالوحيينزلأنقبلالعراقإلىالصحابيهذاسافرثم،المحصنالزافي

الرجم.آيةذلكفيبماالسورةالعراقأهلمنهفسمع،الآيةهذه

بنسخالوحينزلانبعد!الرسولمنالسورةنفسسمعآخرصحابيبينما

ثم،الرجمآيةفيهاوليسالسورةسيسمعالصحابيفإنوبذلك،الرجمآيةتلاوة

آيةفيهاوليسالسورةهذهالشاماهلمنهفسمع،الشامإلىالصحابيهذاسافر

الرجم.

؟الشامأهلمعالعراقأهليتقابلحينسيحدثماذا

بسورةالخاصالأولالمثالفيذكرناهالذيالاختلافنفسسيحدث

.الأحقاف

ؤفقكانت!القرآنالصديقبكرأبوفيهاجمعالتيالصحفأنسابقاذكرنا

فيهافكانت!ر؟الثهورسولالسلامعليهجبريلبينتمتالتيالأخيرةالعرضة

تلاوته.ئسختمافيهاوليس،الآياتمكتملةالسور

هذهأنبسببنشأت-الشاموأهلالعراقأهلبينحدثتالتيالمشكلة

البلادفيونشرهانسخهايتمولم!الصديقبكرأبعندبهاالاحتفاظتمالصحف

ابنتهإلىانتقلتثم،الخطاببنعمربهااحتفظبكرأبيوفاةبعدثم،الإسلامية

جميغا.عنهمالثهصي/حفصة
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القرآنجمعمنهالهدفكاناناهـ-ا2عام-!هبكرأبيعهدفيالقرآنقخفع

جميعفيهيموتزمانيأتيأنخشيةذلكوكان،عليهحفاطاواحد؟مكانفيكله

.الإسلاملنشرالجهادأثناءوالقراءالحفاظ

غفدقئلظهرتقدتكنلمالشاموأهلالعراقأهلبينالاختلافومشكلة

هـ.25عامعفانبنعثمان

هذهنسخإلىشديدةالحاجة!نعفانبنعثمانوجدالمث!كلةهذهظهوروبعد

الإسلامية،البلادفيونثرها!-بكرأبيعهدفيالقرآنفيهاجمعالتي-الصحف

مكتملةغيىالسورفيهاكتبتوالتيالبلادتلكفيالمتفرقةالصحفمنوالتخلص

.التلاوةم!نسوخةآياتفيهاكتبتالتيأو،الآيات

معالقرآنالصحابيفيهكتبقديكونمصحفايمنالتخلصوكذلك

لاممن-الجهلةبعضفيهيثازمانيأتيأنخشيةوذلك؟كلماتهبعضتفسير

الآية.ضمنمنالتفسيرهذاأنفيتوهمون-العربلغةيتقنون

غلقدتمالئمالببنخذيقة)أن:قايلثبنأنسعن"البخاري"صحيحفيجاء

قآفرغانيزاقي،أفيقغؤأذزبيخانإزييي!ةقتحفيالشايمأفلئغازيؤكانغثمان

انقزاء؟.لىاخيلآففنمخذئقة

فيتختيفواانقئلالأئةقد؟آذليكائفؤميين،أميزتايفثمان:خذيقةققاذ

ؤالئضازى.انتفوداخيلآتانيهتاب

ئئماتمضاجصفيتئتخقابالض!ح!إتيتاأزييليأنخفضةإلىغثمانقآزشل

إتنلث.تزذها
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الرتيربناللهؤغمدثابمببنزئذقأقز،عثمانإلىخفضةيهاقآزشقت

ائضاج!..يقتسمخوقاهشايمبنالمحارفيبنالزخمننؤغئذائغاصيىبنؤشييذ

ؤاضجيقيماك!!فيائفزآلقمنيمؤاةبماؤأقزت!خوا،ئمابفضخ!أفتيكلإلىؤأزشل

1(.()لمجزقأنمضخ!

فيالدراريالكواكب9كتابهفيهـ(786-)717الكرممانيالدينشمسقمال

هوالمحروق:قلت؟القرآنإحراقجازكيف:قفت)ف!ن،:البخاريصحيحشرح

فيه،الاختلافيقعلاأنهوفائدته..التفسيرمنبغيرهالمختلطأو،المنسوخالقرآن

عنه()2(.ورضيالجزاءأحسنتعالىالثهجزاه

.(2047:رتمحديث،4/8091)ابخاريصحيح(1)

.(1/9)9البخاريصحيحشرحفيالدراريالكواكب)2(
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الثالثالباب

أصعابجم!هاالتيالمئخفمقالقرأقتممنخإنما!حهعثماقأنبياق

بكر!حهأبيغفدفياللهرسول

وكانت!،اللهرسولأصحابكبارمنلجنةبتشكيل!هعفانبنعثمانأقر

أصحابجمعهاالتيالصحفمنالكريمالقرآنت!خهياللجنةهذهمهمة

حفصةالمؤمنينأمعندمحفوظةكانتهـوالتيا2عامبكرأبيعهدفيص!الثهرسول

.!الخطاببنعمربنت

واحدا.حرفامنهينقصواأندونالصحفهذهمنالقرآننسخواإنما؟نعم

نأخفضةإلمعثمان)قأزشل!:البخاريأصحيحفيجاءماصريحهوفهذا

إلىخفضةتهافأزشقت،إتئلثترذقائتمائضاج!فيتث!خقابالضح!إتيتاآزييلي

بنالزخمننؤغئذائغاصيىبنؤشجيذالرتئيربنالنهؤغئذثابمببنزيذقأقز،عثمان

ائمضاج!()1(.فيقت!خوقاهشايمبنائحاليث

المسلمين:أئمةكبارتصريحاتبعضوإليكم

فيالإتقان9كتابهفيهـ(119-984إالسيوطيالدينجلالالإمامتال-ا

التيالصحفمنالعثمانيةالمصاحفتقلعلىالصحابةآخمع)وقد":القرآنعلوم

.(2047:رقمحديث،48091/)البخاريصحيح(1)
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()1(.ذلكييمؤىماتزكعلىوأجمعوابكر،أبوكتبها

بنزيدعن"النبوة)دلائلكتابهفيهـ(584-384)البيهقيالإماموقال-2

والع!سب،واللخافالرقاعفيمكتوبةالصدور،فيمثبتةكانت..)الآيات:!هثابت

في-الصحففيجمعهما-ت!خثموعمر،بكرأبيب!شارةصحففيمنهافجمعها

()2(.عفانبنعثمانب!شارةمصاحف

حملةآدابفي"التبيانكتابهفيهـ(676-)631النوويالإماموقال-3

زمنكانفلما..الرجالصدورفيمحفوطاكان..العزيزالقرآنأن)اعلم":القرآن

فيخمعهفيالصحابةفاستشار..القرآنخمقةمنكثيروقيل!هالصديقبكرأبي

المؤمنين.أمحفصةبيتفيوجعله،مصحففيفكتبه،بذلكفأشاروا،مصحف

..الاختلافوقوععثمانخاف،الإسلاموانتشر!هعثمانزمنفيكانفلما

عليه-الصحابةأجمعتالذي-حفصةعندالذيالمجموعذلكمنفن!خ

خالفها()3(.ماباتلافوأمر،البلدانإلىبهاوبعثمصاحف

)الكتب،:القرآنفضائل"فيهـ(774-07)0كثيرابنالإماموقال-4

..إليهاردها،المصحففي!هعثمانجمعهافلماكأتا،حفصةعندوكانتالمجتمعة

()4(.رتبهوإنما،كتبهالذيبعينهاهي

.(1/913)الاترآنعلرمفيالإتتان(1)

الكتبدارالناشر:،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبي:تأليف(،1-47148)7/البوةدلائل)2(

.م1-889الأولى:الطبعة،قلعجيالمعطيعبد:تحقيق،الريانودارالعلمية

69(.)صالقرآنحملةابآفيالتبيان)3(

8(.)صهالاترآنقلفضا(4)
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":البخاريصحيح9لشرحهفيهـ(408-)723الملقنابنالحافظوقال-5

حفصةعندعقرحفظهاالتيالصحفأخذدهانماشيئا،القرآنفييصنعلم!ه)عثمان

الأمصار()1(.إلىوسيزها،مصاحفمنهافكتب..

النشرأ:طيبة"شرحفيهـ(857-108)النويريالدينمحبالاماموقال-6

المستندبكرأبياصلإلىمصحفهليستد؟المصحفمنبالنسخ"عثمانةأمرهم)إنما

مساعدةجماعةإليهوضم،عليهوعمربكرأبيلاعتمادزيذاوغين!،النبيأصلإلى

()2(.له

.(424)22/الملقنلابنالتوضيح(1)

ب(./15الوحةالثرطية!ثرحنحطوط)2(
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عشرالساخ!المبحث

157

ه!عثماقغهدهأالمصاحفنسخنجنةمهاور

فقط:اثنتينمهمتينفيانحصراللجنةلهذهالرئييالعمل

الأولمحا:المهمة

بكرأبيعهدفيص!النبيوفاةبعدالصحابةجمعهاالتيالصحفمنالقرآنت!خ

سبق.فيمابذلكالإسلامأنمةتصريحاتنقلناوقد!ه،الصديق

التيالس!بعةالأحرتمنتلاوتهئنسخلمماعلىمشتملةكانتالصحفوهذه

قليل.بعدبذلكتمريحاتوستأتي،الكريمالقرآنعليهااللهأنزل

الثانية:المهمة

فيحددون،ثابتةقراءاتعدةلهاالتيالقرآنكلماتمنكلمةلكلرسمتحديد

لتوضيحأمثلةلكمولنذكر،القراءاتهذهكلتحتملبحيثالكلمةكتابةكيفية

ذلك:

:الأولالمثال

قرأوكذلك،،:6"الحجرات!قتتينؤايتت!تايقبهزظان)!صاللهرسولقرأ

هكذا:نقطبدونالكلمةزشمالصحابةقخذد!،تتثبتوايتت!تاي!قبهزضآ)ن)

.!لسرا)
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ذأيمكنوكذلك!قتتينؤا)القارئيقرأهأنممكنالرسمهذاأصبحوبذلك

للقراءتين.محتملفالرسم!،قتثبتوا)يقرأه

معانيعن"الإبانةكتابهفيهـ()355-437طالبأبيبنمكييقولذلكرفي

الناسليعلمواالأمصار؟منافتتحماإلى..الصحابةمنجماعة)خرج":القراءات

!دالن!بيعهدعلىيقرأكانماعلىمصرهأهلمنهمواحدكلفعلم،والدينالقرآن

مصحفهمممركلأهلقرأ..الأمصارإلىوخقها،المصاحفعثمانكتبفلما..

خطيوافقمماإليهمالمصحفوصولقبليقرءونكانواماعلىإليهموجهالذي

يقرءواأنمصركللأهلقتقكن..ينقطوهلمكتبوهإذالمصحفوكان..المصحف

الخط.صورةيخالفلامماعليهاكانواالتيقراءتهمعلىالخط

وقرأ.عليهكانواماعلىوالباء؟بالحاءحدب"كل)منمصحفهم:قومفقرأ

()1(.عليهكانواماعلى؟بالجيمجدث"كل)من:الآخرون

الثانما:المثال

ملك)قراوكذلكآلذجمت!،يؤرمالك)!اللهرسرلقرأالفاتحةسورةفي

فكبر!ه-بكرأيماعهدفي-الصحففيالقراءتينالصحابةفكتبيؤيرآلذيخب(،

الصحف.حجم

تبك!)هكذاالكلمةرسمحددت!ه-عثمانعهدفي-اللجنةهذهلكن

مالك!)يقرأهأنيمكنوكذلك!،ملك)القارئيقرأهانيمكنالرسموهذا

القاحعبدد.:تحقيقممر،نهضةدارالناشر:68(،48،)صالقرا.اتمعاقعنالإبانة()1

ضلبي.



915!ه(عثمانكفدالى*اللهرصولكفد)منانفضخفكتابةقراجل

الرسمفأصبح،الميمبعدتقديريةالفهناكأنباعتباريعني؟الميمبعدالألفبتقدير

)1(.القراءتينيحتمل!تيك)

أقل.الصحفحجمأصبحوكذلك

)مجموعفيهـ()661-728تيميةابنالدينتقيالإماميقولذلكوفي

الرشيم()2(.فيأخقزدلكمخثقلآ،كانؤالقفأؤاجذاالجطكان)إداأ:الفتاوى

الثالث:المثال

،!السراط)قرأوكذلك!الصراط)!اللهرسولقرأالفاتحةسورةفي

الصحف.حجمفكبر!ه-بكرابيعهدفي-الصحففيالقراءتينالصحابةفكتب

آلصزط!)هكذاالكلمةرسمحددت!ه-عثمانعهدفي-اللجةهذهلكن

يقرأهأنيمكنوكذلك)الصراط!القارئيقراهأنيمكنالرسموهذا

فسينطقبزقيقنطقد!اذابالصاد،فسينطقبتفخيمنطقإذافالقارئ؟)السراط!

القراءتين.يحتمل!المراط)الرسمهذافأصبح)3(،بالسين

قراءتهفستكونبالصادقرأإذافالقارئ!آلصزط)هكذاالرسميكونوحين

العزيز،بالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزاالمرشدكابهفيضامةأبوالدينشهابقال)1(

كمامرادهيكونأنفاخملألف،بغيرفيها"املككتابةعلاتفقت)المصاحف":133ص

العلمية-الكتبدارالناشر:ذلك(،وغيرإصحق"وه،إصمعيلوهااالرحمنمنحذفت

.م3002هـ-ا424/الأولى:الطبعة،الدينضمىإبراهيم:تحاقيئ،بيروت

.(054/)13القاوىمجموع)2(

فقط.الوضحلزيادةوالترقيقالتفخيمذكرتإنمالكن؟عتفخزجالف)3(
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لغةفيالكلمةلأصلموافقةقراءتهفستكونبالسينقرأص!اذا،للرسمموافقة

بالسين.العربلغةفيالكلمةأصللأن؟العرب

فيلغةو"الصراط".الواضحالشيل)السراط:":العربالسانفيجاء

()1(.الأصلهيالسينكانتصهإن.."السراط9

:الآنوالسؤال

القرا،اقجميعيعتملرس!تعديدتستطعلصإذااللجنةثمفتعماذا

الثابتة؟

المصحففيالأولىالقراءةفتكتب،مصحفينعملإلىاللجنةتضطرهنا

إلىالأولالمصحفيرسلونثم،الثانيالمصحففيالثانيةالقراءةتكتببينما،الأول

الثافيالمصحفويرسلونفيه،كتبتالتيايأولىبالقراءةيقرءونالذينالبلدأهل

فيه.كتبوهاالتيالثانيةبالقراءةيقرؤونالذينالبلدأهلإلى

البدايةمنتلقوهاالتيالقراءةفيهمصحفعندهمبلدكلأهليكونوبذلك

باحدالكريمالقرآنإليهمونقلواببلدهمنزلواالذيناللهرسولأصحابعن

.!رسولهإلىبهااللهأوحىالتيالسبعةأحرفه

معافيعنالإبانة9كتابهفيهـ(3551-437طالبأببنمكييقولذلكوفي

الناسليعلمواالأمصار؟منافتتحماإلى..الصحابةمنجماعة)خرج":القراءات

،!النبيعهدعلىيقرأكانماعلمصرهأهلمنهمواحدكلفعلم،والدينالقرآن

3(.13)7/العربلان(1)
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علموهم.الذينالصحابةقراءةاختلفتمانحوعلىالأمصارأهلقراءةفاختلفت

مصحفهممصركلأهلقرأ..الأمصارإلىوخقها،المصاحفعثمانكتبفلما

خطيوافقمماإليهمالمصحفرصولقبليقرءونكانراماعلىإليهموجهالذي

وسقط..المصحفخطيخالفمماعليهاكانواالتيقراءته!ممنوتركوا،المصحف

مصر()2(.كلفيالأولعنالآخرذلكونقل)1(،الخطيخالفماكلهمقراءضهممن

كتابةفيهـ(852هـ-)773العئ!قلافيححرابنالدينضهابالحافظوقال

اخيلآففيال!بتبإن:هشامأب!ائن)قاذ6:البخاريصحيحثرحالباري"فتح

منتهاكانائقضاجفإتيقاوخقتالييالحقاتآنؤغيرقاال!نعائمزاءات

الئقطجمنخاليةائضضاجفؤكاتتالجقة،يفكآهلغئةخملقنالضخاتة

بشزطالضخاتة؟غنشماغاتتفؤةكائواقاغلىتاجتةكلآفلقثتتقاذ:.ؤالشكل

غقيئيماؤاققةالديغثمانقيفيائيثالا؟الحطئخالفقاؤتزكوا،الحطفؤاققة

()3(.الضخاتة

ذلك:يوضحمثالاولنذكر

تحتقاينتخيرى):مكةأهليقرأها:التوبةسورةمن1(0)0رقمالآيةفي

.!الثهرسولأصحابمنمكةأهلتقفاهافهكذاآلأثقز!؟

المصحف،خطفيموجودةغيرفهيلذلك؟المصحففييمتلمتلاوتهائ!ختاليفالآيات(1)

منهم.أحديقرأهافلنكلها،الأمصارقراءةمنصشمقطلذلك

ضلبي.القاحعبد:تحقيقمصر،!ةدار:الناضر(،4-489)صالقراءاتمعانماعنالإبانة2()

31(.)9/البخاريصحيحبثرحإلباريفتح)3(
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تقفاهافهكذاآلأتقز!؟تختقاتخيرى)هكذا:والعراقالشامأهليقرؤهابينما

!ص.اللهرسولأصحابمنوالعراقالشامأهل

القراءةكتبوالذلك؟القراءتينيحتملواحدرسمتحديداللجنةتستطيعولا

مكة.أهلقراءةهيهذهلأن؟مكةأهلإلىوأرسلوهمصحففيالأولى

.والثمامالعراقإلىوأرسلوهآخرمصحففيالثانيةالقراءةاللجنةكتبتبينما

رسمفي"المقنعكتابهفيهـ(444-)371الدانيعمروأبوالإمامقال

بزيادة..آلأثقر!تحيقاينتخيرى)مكةأهلمصحف)فيالأمصار":مصاحف

إمنأ()1(.بغيرالمصاحفسائروفي!،من9

لماتوضيحزيادةفيهاالإصلام،أئمةلبهارتصريحاتبعضلىاليكمقلت:

:ذكرناه

رسمفي"المقنعكتابهفيهـ(444-)371الدانبعمروأبوالإمامقال-أ

مرسوملاختلافالموجبالسببعنسائلسأل)ف!نأيضا:الأمصار!مصاحف

المؤمنينأميرأنعندناذلكفيالشب:قلت.المصاحففيالزوائد)2(الحروفهذه

منالحروفهذهأنعندهوثتت،المصاحففيالقرآنجمعتما!هعفانبنعثمان

.(801)صالأمصارمصاحفرسمفيالمقغ(1)

358":ص،القواصممناالعراصمكابهفيهـ()468-543العر!بنبكرأبوالإمامقال)2(

فيإلاتكنفتمكيمةواما.وياه،وألفواو،منها:حرفا،أربعينزيادةفيالقراء)اختلف

..،)هوبزيادة(آلخيعذآلغنيفؤآل!ةت!ن)الحديد،"فيوالآخر،التربة"فيأحدما،حرفين

.(ييرأمروهذا
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فيجمعهاأنوغيم،مسموعة!اللهرسولومنمزلةكذلكوجلعزاللهعند

فيففرقها..مرتينالكلمةب!عادةإلامتمكنغيرالحالتلكعلىواحدمصحف

الأمةتحفظهالكيبعضها؟فيومحذوفةبعضها،فيمثتتةفجاءت،لذلكالمصاحف

سببفهذا!،اللهرسولمنشمعتماوعلىوجل،عزاللهعندمننزلتكما

الأمصار()1(.أهلمصاحففيمرسومهااختلاف

فيالوجيز)المرشدكتابهفيهـ(665-)995المقدسيشامةأبووقال-2

المصاحف،فيفرقالواحدالمرسوميحتملهلاأماالعزيز(:بالكتابتتعلقعلوم

كلهذلكوأمثلة،أخرىقراءةرسمعلىوبعضها،قراءةرسمعلىبعضهافيهب

()2(.بالقراءاتالعلماءعندمعروفة

،:الفتاوى"مجموعفيهـ(661-728)تيميةابنالدينتقيالإماموقال-3

يتكونقئفوطيما؟ؤلاقشكوتيماغيزكيتتقاأؤذانضضاج!تزجمهنمأشتاب)جمن

بالفقطتضبالونؤفئمؤالضغ،ؤائقتجىؤائتاءكالئاءيلأفزيخنيلمختمقةالزشيمضوزة

ائض!فوغ!ننائقئفولئنالففالئنجملآغلىائؤاجدامحطد،تةؤتكونالأفزينن،جملآ

()3(.انقتفؤيخنن

مضبوطةالقراءةأنيقصدالأفزيخنن"جملآبالقف!تضبالون)ؤفئم:قوله:قلث

.(181)صالأمصارمصاحفرصمفيالمقغ(1)

8(.ه)صالعزيزبالكتابتتعلقعلومفيالوجزالمرشد)2(

.(254/)13الفتاوىمجموع)3(
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لهميسببلاتشكيلأونقطوجودعدمف!نلذلكلفظا،السماعبطريقعندهم

سماغا.القراءاتيحفظونلأنهم؟مشكلة

القراءاتفيالنشر9كتابهفيهـ(833-175)ائخرريابنالإماموقال-4

علالواحدالخطدلالةلتكون؟والشكلالنقطمنالمصاحفأخلواالىانماالعشرأ(:

()1(.المسموعينالمنقوليناللفظينكلا

النشر(:طيبة"شرحفيهـ(857-108)النويريالدينمحبالإماموقال-5

وثتتث،تقلهصحماليحتملها؟والشكلالنقطمنكلهاالمصاحفهذه)وجردت

()2(.الخطمجردعلىلاالحفظعلىالاعتمادلأن!؟النبيعنتلاوته

:الآنوالسؤال

للكلملأ؟رسصتعديدعلىأعضاؤهايتفقلرإذااللجنلأثمفنعماذا

القرآنيكتبونالنفرهؤلاء)فجلس":القرآنفضائل9فيكثيرابنالإمامقال

()3(.عثمانإلىرجعوا،لغةأيعلىالكتابةؤضعفياختلفواوإذانسخا،

-!الثهرسولوصاحبالمؤمنينأميرإلىاللجنةأعضاءرجعوحين:قلت

الموقف.هذامثلفيالتصرفلكيفيةبتوجيههمقام!ه-عفانبنعثمان

"إدا:الثلآثهائفزش!ئينيلرف!غثمان)ؤقاذ":البخاري"صحيحفيجاءفقد

33(./1)الصثرالقراءاتفيالر(1)

1(.الوجه/51الوحةللنويريالثرطيةشرحمخطوط)2(

7(.)صاالقرآنفضائل)3(
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ترذقإتمافرئثي؟بي!الققاكتبوةائفزآلق،جمنشيئءلىثابببنؤزئذأئئئماختقفئئم)1(

إتمماالضح!عثمانزذائقضاج!،لىالضح!ت!خواإداخئىققغلوا،بي!ايهئ!،.

()2(.خفضة

يحتملبحيثللكلمةرسماختيار!هكانعثمانعهدفياللجنةدورأنذكرنا

.!الثهرسولعنالمتواترةالثابتةالقراءات

ونعقت.قبقارسم،علىاللجنةاتفقتف!ذا

لسانؤفقعلىالكلمةفليهتب،الرسمتحديدفياللجنةأعضاءاختلفهـاذا

لمل!.

ذلك:يوضحافتراضتامثالاولنذكر

هلاختلفوا:-الفاتحةلسورةكتابتهمعند-اللجنةأعضاءأنافزضناإذا

إ؟أالسراطأم؟""الصراطيكتبون

فبذلكبالصاد،تنطقهاوقريش،قريشلسانمعيتفقبمايكتبرهاأنهوفالحل

،!الصديقبكرأبعهدفيخمعتالتيالصحفمنالقراءاتي!نقلونكانوااللجةأعضاء()1

!!؟الصحفمنينخونؤهئميحتفونكيف؟ذلكفيمجتفواأنأبدايتصورلالذلك

تحديدفيإلاالرأييتبادلوالموئثم،بينهمالرأيلتبادلمرضعهوفيمايختلفواأنئتصرر)نا

.الإمكانبقدرالثابتةقراءاتهاكلليحتمل؟للكلمةانمابالرعم

الكلمة.كتابةطريقةفيكانانماالخلافأنعلىيدل6)فاكتبره:!هعمانقولأنكما

.(2047:رقمحديث،48591/)الجاريصحيح)2(
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."طالصرا!:نهاسيكتبو

الثالثالباب

البشرفضلاء)إتحافكتابهفيهـ(ا171)المتوفىالدمياطيالدينشهابقال

عشر":الأربعةالقراءاتفي

..!وصراط،)الصراطفي)اختلف

..العربعامةلغةوهي..بالسين

()1(.قريشلغةوهي..بالصاد

معيتفقبرسمالكتابةهو-الاختلافعند-النهائيالقراركانوإنما:قلت

قريش.لسانعلىنزلإنماالهجرةقبلمكةفينزولهأولفيالقرآنلأنقرد!؟لسان

هـ(852هـ-)773الغسقلافيخخرابنالدينشهابالحافظيقولذلكوفي

شقلئئمفزيش،بي!القأؤلا)اننرذ":البخاريصحيحلرحالباري)فتحكتابهفي

،الإشلآمفيائغزبذخولكئزأنتغدؤدلك،فزي!ثىيتانبغئروة2تقزأنالأفةغلى

كغب:بنأق!خديثفيتقذتمكمااالخزةتغدكانبذلكالتخفيفؤزودآ!ثتتققذ

ئقيرئانتأئركاللهإنققاذ:يخقار،تييأضاةجمتدؤفؤ!الئبيئلميئجنريل)آن

دلك!تطيقلااثييق!نؤقغفزته،مغاقاتهاللهآشآلققاذ:خزف،غلائقزآنأفتك

قؤصعؤهؤ..كائغدييرالقاءم!تئقعهؤ..يخقارتييئؤأضاة.مئيمآخزتجهالخلإيث

العلمية-الكبدارالاشر:163(،)صعرالأربعةالقراءاتفيالبثرففلاهإتحاف)1(

.بيروت
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.(1()جمثدهنرلوائهئمفي..يخقارتييإلىيئ!ب،التحوتةبائقديتيما

167

المصاحف؟كتابةمناللجنةانتهاءبعدوماذا

كتبها..المصاحف)هذه:تفسيرهفيكثيرابنالإمامقولفيتجدونهالجواب

!ه(.الآفاقإلىنفذتثم،عثمانيديبينالصحابةعلىقيرثتثم..ثابتبنزيد

علىجميغااتفقواالصحابةبأنالإسلامأئمةكبارتصريحاتمنالكثيروسياتي

351(.صفحةهذا:كتابنا)انظرالمصحفهذا

28(.)9/اطباريفتح(1)
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عشرالئامنالمبحث

الثالثالباب

ماإلاالقرآقعليهانزلالتيالسبعةالأحرفكلتقل!هعثمانأنبيان

تلاوتهتسخت

.(454)صفحةهذاكتابناانظر

عشرالناسعالمبحث

ه!عثهاقنسخهالذكل!المصعفعلىالصعابةإجمالحبيان

351(.)صفحةهذاكتابناانظر



(!عثمانقفدالى*الةرسولكفد)منانئضخفكتابةقراجل

العشرلقالمبحث

916

!ا2عا!بكرأبينجنعفيمكتوبلأالأحزابوأيةالتوبةأيتيؤنجذ!هزفي

التالي:التفصيلمنلابد-ؤفمأوخفطدونصحيخاقفماالمبحثهذالفهم

صحيحه:فيالبخاريالإمامرواهامنفصلةأحاديثثلاثةعندنا

:الأولالعديث

بنزيخذأن،ال!تاقياثنأخبزنيقاذ:،الرفيرفي)غن،:البخاري"صحيحفيجاء

..تكير:أبرققاذ..غقزؤجمثذةائيماته،أفلققتلتكيرأبوإقنأزشلقاذ:..ثابب

..قاخمغة،انفزآن!قتتئعالنهيرصولانؤخيئبخئمثكثت

ؤضذورؤانغئب،ؤالأكتافي،الزقاع،ينأخمفةانفزآنقتئتغثقفضث

خرنجضة،أبي"أؤالأئضارفيخرئمةقغاصيتينالئؤتهشوزرينؤتجذتخئىالزتجالي،

قاغققيماغؤلجزأنف!يصختميقزئموثةصتمبئتغذ)غز"أخدقغأجذهمالم

.(1()00آيخرجمااز(غلع!محركصقعيرو ?4

بنزيذبآنتصريحوفيهاللرفيفي،الئتتاقياننحكاهاهذهزيدقصةقلث:

!ه.بكرأبعهدفيالقرآنجمعحينخرئتةأبيتغالتؤتهصوز؟اصلتيئوجد!ثابب

اللية.المكتةالاضر:(،9674:رقمحديث04،2لم)3البخاريصجح(1)



الثالثالباب

لقخنهتاقا!ط

أختزيبإالرفيرقيإ،ش!قابائنخذثتا)..،:البخاريصحيح9فيجاء-

الأخرابمناصلةققذت:تقوبر!هكابحببن!كيئممل!شمغإيه"ثإبح!،-ئب"بنبئءفيخار.تج!

قغقاتاتجذقوقائتتق!تاقا،يهاألفز!ه-أنثهلضصوزشمع-أكئت-المضنح!سحخ!ئأ7جين

غقتهيماآللةغقذواتاضذفوايىقي،7تئوييونين!الأنصاوركطئابتيخريض.بن

المضخ!()1(.فييها2شوزفيقإئحفتاقاتنتظز!،منتختة،./قييتهمقضىمنقيتفم

الأخرابس!ز؟جمناصلة)ققذت:بلفظ"البخاريإصحيحفيأخرىروايةوفي

خريضةقغإلأأخل!قغأجذقالمه!هتقزؤقااللهرب!ولأشقعكثيراكئت

-ء.-،--.(2()كبليئضاالا

بيانفيهاوليسللرفيري،ثابببنزئل!بنتجةخاليحكافاهذهزيدقصة:فلت

عله؟عثمانعهدفيآئم!ه؟بكرأبيعهدفيهيهلوقوعها:زمن

العدلث-آتثآلث:

بنآنقأن"الرفيرفي،،شنقاببائنخذثتا-إب.ثبخارفي":صجهغ،9.فيجأ.ء

قتح-فيالأيمافليغافييؤكانغلى"عثمانقدتمائيمالببنحذيقةأنخذثه"،قايلب

فيتئ!خقابالضحصإتساأزييليأن-.خفقةإلىعثمانقآزشتن.ؤأذزبيخالطإزجمييية

..ائعاصيبنوشعيدالربئربنالثهوجمئد.ظزيد.بن؟تثابح!.:"فأمراثمصماجمف

اللفية.المكتبةالناشر:،(9404:رقمحديث،451)3/البخاريصحيح(1)

اللن!ية.المكتبة!الناشر(!4784رقمقيحدجنضاسلأ!لم"ش3يالبخارصحيح(2)



!ه(عثمانغفدالى*الثهرسولغفد)منانفضخفكتابةقراجل

1(.0()0ائقضاجصفيقت!تخوقا

171

يتعلقشيءأيفيهاوليسللرفيرفي،تايلثبن؟نسحكاهاهذهزيدقصة:قلت

الثاني.الحديثفيالمذكورةالأحزابآيةبقصة

مختلفة:أوقاتفيللزهريخكتأحاديثثلاثةبذلكلناويتلخص

التوبة،صورةآيتيوقصة!هبكرأبمع!هزيدقصةفيه:الأولالحديث

للرفيرفي.ال!تاقيائنحكاهما

ثابحببنففيبنخايىتجةحكاها،الأحزابآيةمعزيدقصةفيه:الثانيالحديث

للرفيرفي.

قايلثبنأنسحكاهافقط،!هعثمانمع!هزيدقصةفيه:الثالثالحديث

للرفيرفي.

:للزهريخكيتقصصثلاثبذلكلناويتلخص

ه!عثماننسخقصةإسنادغيرهوالأحزابآيةقصةإسنادأنبذلكفظهر

ولم،للقرآن!عثمانجمعقصةللرفيفيحكىالذيهو!همالكبنفأنس،للقرآن

بنأنسيذكرهالمالأحزابآيةفقصة،الأحزابآيةبقصةيتعلقشيءايفيهاتأت

أصلا.مالك

عهدفيكانتالأحزابآيةقصةأنعلىدليلأيوجودعدمبذلكويتأكد

عثمان!ه.

.(2047:رقمحديث،48591/)الخاريصحيح(1)



الثالثالاب172

فيالقرآنخعوقتكانتإنماالأحزابآيةقصةأنإلىتشيرالصحيحةوالأدلة

!ه.بكرأبيعهد

رواهما)وأما!:القرآنفضائل"فيكثيرابنالحافظالإماميقولذلكوفي

إنما..سورتهافيإياهاوإلحاقهمالأحزابآيةشأنفيأبيهعن،خارجةعن،الزهري

عنالروايةهذهغيرفيبهمضزخاجاءكاالضحفالضذيقجمعحالكانهذا

ثابت.بنريدعن،السباقبنعبيدعن،الزهري

هذهوليستأالمصحفمنسورتهافيفألحقناها9:قالأنهذلكعلوالدليل

الأئمةالعثمانيةالمصاحفوأما..العثمانيةالمصاحففيالحاش!يةفيمفخقةالآية

المعمورةالمقصورةشرقيالركنعنددمثقبجامعالشامفيالذياليومفأشقرها

عشرةثمانحدودفيدمشقإلىمنهانقلثم،طبريةبمدينةقديماكانتوقد،الثهبذكر

بحبرقوي؟كبينخ!نبخطضخماعظيماجليلآعزيراكتاتارايتهوقد،وخمسمائة

()1(.الإبلجلودمنأظنهيىقفيمحكم

مشكاةشرحالمفاتيح!مرقاةكتابهفيهـ(ا410)المتوفىالقاريعليالملاوقمال

الضحف)المصحف،بيزاد..أالمصحففيسورتهافيفألحقاها)9":المصابيح

()2(.الأولالجفعفيكتبتالتيالأولى

آيةقصةبأنالتصريحفيهاأنكثيرابنالإمامقالالتيالزهريرواية:قلت

98(.و86)صالقرآنفضائل(1)

الناثر:،القاركطعمدسلطانبنعلي:تاليف(،801)5/المصابيحثكاةشرحالمفاتيحمرقاة)2(

عيتاق.جمال:تحاقيق،الأولى:الطبعة،م1002هـ-2241-بيروت-الحلميةالكبدار
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صحةلبحثحاجةفيلسنا-للقرآن!هالصديقبكرأبيجمعوقتكانتالأحزاب

فقدهأنيفيدثابتبنزيدإلىمتصلصحيحإسنادوجودعدميكفينالأنهإسنادها؟

الرواياتفيفليس،عثمانخلافةفيكانالذيالثانيالجمعفيكانالأحزابلآية

عليها.دليللالأنها؟ساقطةدعوىفهذه،ذلكمنشيءالصحيحة

الصحففيكلهالقرآنجمعأنبعدآيةيققدمجاللاإذ؟مستنكرةدعوىهيبل

.!حفصةابنتهثمعمر،ثمبكر،أبيعندوحفظ

سائل:يسألقدوهنا

بكر؟أبيعهدفيالأحزابآيةفيهاكتبتالتيالورقةضياعالمحتملمنأليس

فالآية؟مستقلةورقةفيوحدهاالآيةتكونأنجذاالمستبعدمنأنه:والجواب

الأخرىالآياتضياعمنختمافلابد،الورقةضاعتف!ن،السورةنهايةفيليست

.الاحتمالهذافسادفظهر،يحدثلموهذا،الورقةنفسفيمعهامدونةكانتالتي

كتبهاالذيهوثابتبنزيدفإنمستقلةورقةفيكانتأنهاتجذلاافترضناولو

يحفظأنهكا،مكتوبةمنهأخذهاالذيالصحابياسمجيذاويعلمبكر،اىخلافةفي

يعيدانيكفيهفكانفيها،كتبهاالتيالورقةضاعتف!ذا،بذلكصرحكماالآية

جديذا.تخثاعنهايبحثلكيمجالفلا،حفظهمنكتابتها

ابضا:سائلبسألوفد

هذافيأليس،،االمصاحف:روايةوفي"االمصحف:البخاريروايةلفظلكن

؟عثمانخلافةفينسختالتيالمصاحفالىاشارة

واضحة:أجوبةبثلاثةذلكعنويجاب
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:الأولالجواب

الثالثالباب

عنعبارةهو-الصحابةبهاتكلمالتي-العربلغةفيةالمصحف"أن

لوح!سنبينالمجموعةالمكتوبةالصحف

ائمضخ!شفي)إنماهـ(:37.)282-الأزهريللأمام"اللغة!تهذيبفيجاء

الذفتنن()1(.بينالمكتوبةللضخفجامغاخيل:أي،أصجفلأنهفضحقا؟

سورفيهاكتبتالتيالصحفجمعوابكرأبيعهدفيالصحابةإنقلنا:فلو

لغتهم:فييسمىفهذا،البعضبعضهامعالسبعةالأحرفمنبحرفالقرآن

آخربحرفالقرآنسورفيهاكتبتالتيالصحفجمعواإذاوكذلك"،مصحف9

عدةبكرأبيعند-بذلك-فسيكون؟البعضبعضهامعالسبعةالأحرفمن

سورفيهاكتبتالتيالصحفمنمجموعةعنعبارةمنهامصحفكل،مصاحف

السبعة.الأحرفمنحرفوفقالقرآن

العثماني.المصحفعلىختماتدللا!مصحف9كلمةأنبذلكفظهر

ا!ىاب!نهتان

طالبأبيبنعليعنخير،عبد)عن!:القرآنفضائلافيكثيرابنالإمامقال

جمعمنأولكانبكرأباإنبكر؟أبوالمصاحففيأجراالناس)أعظم:قالأنه!ه

)حياءدارالناشر:،الأزهريأحمدبنمحمدمنصورأ!:تأليف(،914)4/اللغةكذيب()1

.م1002/الأولى:الطبعة،مرعبعوضمحمد:تحقيق،بيروت-العري!التراث
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كثير.ابنالإمامكلامانتهى(11(0صحي!!إسناده."اللوحينبينالقرآن

175

قال:ثم(الإسلام!تاريخموسوعتهفيالذهبيالإمامالروايةهذهوذكر

()2(.حسن)إسناده

كتابهفيهـ(852هـ-)773الق!ن!قلانيخخرابنالدينشهابالحافظوقال

بإشتاب،)ائضاجففيداؤدأبيائن)أخزتجة:(البخاريصح!يحبشرحالباري"فتح

آ"بواخزاائقضاجففيالثاس"آعالم:تفولغيئاشمغتقاؤ:خثرغثدغنخن

،()3(.اللهجمتابخمغقنأؤلهؤتكر،أبيغلىاللهزخمةتكر،

الصحابة("معرفةكتابهفي-ب!سناده-الأصبهافينعيمأبوالحافظورواه

المصحف؟فيالقرآنجمعمناولعن!هعلياسألت:قالخير،عبد)عن:بلفظ

،القرآنفيأخزاالناصأعظمكانبكر،أباالله)رحم:قالبهاستقبلنيماأولفكان

1()4(.اللوحينبينجمعهمنأولهو

تدللا)مصحف"كلمةأنلإثباتالروايةهذهإلىحاجةفيوت!ئشاقلت:

علىيدلصريحصحيحدليلوجودعدميكفينالأنهالعثمانب؟المصحفعلىختفا

.(57)صالقرآنفضائل(1)

،تدمريالسلامعبدعمرد.:تحقيق،العربالكتابدار:الناشر(،151)3/الإسلامتاريخ)2(

.م991.-الثانيةالطبعة

.(12)9/البخاريصحيحشرحالباريفتح)3(

ا،ولى،:الطبعة،العزازيعادل:تحقيقالرطن،دارالناشر:)1/33(،الصحابةمعرفة)4(

.ام899
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!،.عثمانخلافةفيجمعهتمفيما""مصحفكلمةحصر

الثالثالباب

الثالث:الجواب

بلفظ:!هبكرأبيعندالمجموعةالصحفعنعبرمنالعلمأهلمن

"مصحفا.

فيهعارضةهـ(543-)468العربببنبكراببالإمامقولذلكومن

القرآنيقيدأنبكرأبيزمانفيالنظر)اقتضىالزمذيإ:صحيحبشرحالأحوذي

واحد()1(.مصحفإلىاللهرسولصحائفمننقل،مكرمةصحففي

الثه)فجمعالئة،:"شزحكتابهفيهـ(51)436-.البغويايإماموقال

خمغابكتابتهأمرالصديقبكرأبوكان..واحدمصحفعلى..الأمةتعالىسبحانه

يومالقرآنبقراءالقتلاستحرحين،الصحابةبمشورةالرقاعفيمفرقاكانمابعد

مصحففيبجمعهفأمر،حمتهبذهابالقرآنمنكثيرذهابفخافواالب،مة،

واحد()2(.

مشكاةشرحالمفاتيح"مرقاةكتابهفيهـ(ا410)المتوفىالقاريعليالملاوقال

الصحف"المصحف،بيراد..،المصحففيسورتهافي)"فألحقناهاالمصايح،:

()3(.الأولالجئىفيكتبتالتيالأولى

6(.11/0)الأحوذيعارضة(1)

51(.1)4/الةثزخ)2(

.(801)5/المفاتيحمرقاة)3(
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مباحث:ثلائةالبابهذايتضمن

الرا!الباب

له.ومعارضتهلعثمانمصحفهتسليمعنمسعودابنامتناعشبهة:الأولا!ث

.القرآنمنانفغود-لينكؤنئتيهرمسعودابنأنكذبة:اقئىا!ث

الأخيرةالعرضةتوافقمسعودابنقراءةأنعباسابنقررهل:انكاجث

زيد؟قراءةدون

ذلك:تفصيلوإليكم



بم"ممهعثمانكفدفيالفضخفمن!مسعودابنقؤيفخؤلشبهاتإئطال

الأولالمبحث

لهومعارضتهلعثمانفمنخفهتسليصعقمسعودابقامتناس!لننبفة

ابنامتناعسببيوضحان!همسعودبنالثهعبدعنصحيحانحديثانعندنا

مصحفه.تسليمعن-الأمربدايةفي-مسعود

:الأولالعديت

فضائل9كتابهفي-صحيحب!سناد-سلامبنالقاسمعبيدأبوالإمامرواه

أبيشزخبيلبنغفيروغنقي!،بنعمرغن،غؤدبائننغننمغاذ،)خذثتا":القرآن

امزؤقذتضليأزاكآلاآفك؟ثيهقتك:ققالىاضئن،ؤآنازجلغليقئلىقاذ:،قي!زة

؟يقرقأناللهبيهتاب

ق!غودؤائنخذئقةؤإذابالأشغيرفي،آناقإذا..ضلآتيفيقتخؤزثقاذ:

الفضخ!.إتئهماذقغق!فود:لإئننتفوذؤخذئقة،تتقاؤلالق

أذقعه.لاؤاللهققاذ:

خئرا.إلالمخقدأفةتألونلاقإتهئم؟إتيهئماذقغهققاذ:

آذقعاثتمشوزةؤشئجينبضغا!الثهرسولأقزاني؟إتيهئمآذقعالاؤاللهققاذ:

(.إتيهنمأذقغةلاؤالثه!؟إتيهنم

:ثقاتالحديثهذارواةأنبياندهاليكم:قلت
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)1(متقنثقةمعاذ:بن-مغاذا

الرا!الباب

ثئتثقة:غؤنيائن-2
)2(

قيسيى:ثقة)3(.بن3-عمر

عابد)4(.ثقة:شزخبيلبنغميرو-3

مصحفه،تسليم!همسعودابنرفضسببتوضحالصحيحةالروايةوهذه

سورةسبعينمنأكثر!اللهرسولفممنسمعأحدناأنفلو،ذلكفيمعذوروهو

.يتحرقالصحيفةهذهيسلمأنجداعليهلشق،صحيفةفيوكتبها

علىبعدهمالناسلجمعذلكإلىمضطرون!الصحابةسائرومعهعثمانلكن

التيالآياتمنوخال،القرآنغيرشيءأيأوالتفسيرمنخالواحدمصحف

السلامعليهجبريلبينالأخيرةالعرضةوفقمضبوطمصحفتلاوتها،نسخت

الصديقبكرأببعهدفيجمعهتمالذيالمصحفمننسخةوهو!ه،الثهورسول

.!الصحابةباتفاق

تأثونلاق!ئهئ!إتئهنم،)اذقغةمسعود:لابنحذيفةقولمنصريحواضحوهذا

(.متقنثقة..معاذبن)محاذ،:536ص،التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظتال(1)

..أرطبانبنعونبنالله)عبد317،:صال!تهذيب،"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظقال)2(

(.فاضلثبتثقة

(.فقة..الماصرقيسبن)عمر68،:2/،"الكاشفكتابهفيالذهبيالامامتال)3(

عابد(.ثقة..شرحبيلبن)عمرو":422ص،التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنقال(4)
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خثرا".إلالمخقدأقة

فيجدشيئا،يدريلاقنبعدهمنفيأتي!همسعودابنيموتأنلمجشىفإنه

مثل:،أباطيلفيتوهمالصحيفةهذه

التيالأخرىالسورفي-لجهله-فيطعن،القرآنجمغأنهايتوهمقد-ا

.!اللهرسولفممنالصحابةسائرسمعها

لالجهلهفإنه،القرآنمنهوالآياتلبعضتفسيرمنبهاماأنيتوهموقد-2

.وغيرهالقرآنبينيفرق

القرآنمنأنهاالجاهلهذافيعتقدتلاوتها،نسختآياتبهايكونوقد-3

.لآناالمتلو

ققدأكثر،أوآيةينقصهامسعودابنصحيفةفيالسوربعضتكونقد-4

الييال!وز؟فيالاصلةقدضعوا9!:النبيقتقولىآيةتنزلكانتأحياناأنهروقي

يكونأنالممكنفمنالبلاد،فيالصحابةتقرقوقدؤكذا!)1(.كذاييقايذكر

أييبنغؤفطريقمن-للترمذيواللفظ-وغيرهالترمذيالإمامأخرجهحديثمنجزء)1(

يما!اللهرسولكان:عثمانققاذ..:قاز،غثاصيىائنخذثتا،ائقالييييئتنريد)خذثتا:قال،جميقة

قنتغق!ذغا،الثبئةغتيماترذإذاقكانانغذد،دؤاثالوزغقيماتتنرذؤفؤالرتانغقيماتأيب

غقييماترتثتياذاؤكذا".كذايخيقائذكزالييالوز؟و61ياقيقزلاءضغرا5تفوذ:تكئثكان

حديث2!5،2/الترمذيكذا"()سننيخيقائذكزالييالئئوز؟لىالآثةقد؟اضغوايفوذ:الآية

8603(.:رتم

غنغؤفي،خديثينإلاتغيرفةلاضجيحخنخديث)قذا:الزمذيالإمامقالئم
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بعدآيةنزلتثمما،بلدإلىسافرثمق!اللهرسولمنماسورةسمعقدالصحابي

فهذا،السورةهذهفيالوحيلهحددهالذيمكانهافيبوضعها!النبيفأقرذلك

السورةبينما،مكتملةغيرعندهفالسورة،الآيةهذهتئلغهلمسافرالذيالصحابي

هذهعلجاهلعثرف!ذا.الآيةهذهنزولتقغهمالذينالصحابةسائرعندمكتملة

السورةأن-لجهله-يتوهمفقد؟مكتملةغيىالسورةفيهاكتبتالتيالصحيفة

قال:!الرسولأنعندهمتواترممنغيىهيقرؤهاالتيالآيةفيفيطعن؟مكتملة

كذا.موضعفيكذا،سورةفيالآيةهذهضعوا

الخاصةالصحفهذهمثلتركتإذاحصولهاالمتوقعالمفاسدبعضفهذه

معين.بثمخص

تأئونلاق!ئهئم،إتيهنم)اذتغةمسعود:لابنحذيفةتولمنصريحواضحوهذا

خنراإ.إلامخفلإأمة

سائرعليهاتفقالذيالمصحفعلىاعتراضأي!مسعودابنقالهفيماولي!

غننغئاصيىائنيكننزؤىقذالابجين،ينئؤانقالييثئؤينريذغئايبر،ائزغننائقارييئ،تنريذ

فزئر(.بنتنريذفؤؤئقاذ،خديب

أنهمارأىمنقولفعلىهرمز؟بنيزيدهوالفارصييزيدهل:فيالأئمةاختلفقلت:

لأن؟صحيحفالحديث-مهديبنالرحمنعبدوالإمامحنبلبنأحمدكالإمام-واحد

الرازيحاتمأبيوالإمامالقطانابنكالإمام-بينهمافزققنتولوعلى.ثقةهرمزبنيزيد

تثبت.لافالحديث-الألبافيوالشيخحجرابنوالحافظالمزيالحافظورجحه
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سبعينمنأكثزفيهاصحيفةتسليمعليهيعزأنههوفيهماغاية!ض،--النبيئأصحاب

-.!النبيفممنبنفسهسمعهاسورة

النانى:العديت

قنيزاء؟)غلقاذ:انه"!همسعودبناللهغئل!غن!مسلمأصحيحفيثتت

الحديث..ح.."شوزصوشيينيضع!ص!اللهرك!ؤلعلقزأثقققذ!أقزآ؟أنةتأمرويب

يقرأأنإلىف!بمئضطرمصخفهسلمإدننجأنهتوفم!ه!مسعودرابنأنيوضصحوهذا

جمعلجنةمنتكق-لممسعودفابن"!د،؟اللهرسولمنبنفسهسمعهاالتيالقراءةبغير

عهدفيالمصاحفتسخلجنةمنتكنلمأنهكمانجكر!الضنديق،أببعكس.غهدالقرآن

نأتؤهمأنهفيبدو،بالعراقالكوفةفيبعيذأكانلأنهوذلك؟عنهاللهرضيعثمان

خ!ثيلذلكعئهم،نجعيذاكانفقدفقط؟و!دةقراءةعلىستقتصراللجنةهذه

مصحفه.تسليم

حقيقةغيمقدمسعودابنأنالثابتةالرواياتمجموعمنيظهرالذيلكن

اللهرشولللقاها.التي4!راءا!تالمصخفي.جميعفيأثبتتالقرآكخمعلجنةوأنالأمر،

*؟ت/.السلامعليهجبريل!من

تفسيرهفيهـ(671-.!6).القرطبيالدينشصسالإماميقولذلكوفي

بناللهعبدمنبداوما..)1(:الأنباريبكرأبو)قالدا:القرآنلأحكام"الجامع

أبوالآفتاليي)ائن274":/15النبلاء،أعلاماصيركتابهفيالذهبيالدينشصالإمامتال(1)

آلص..ؤمائتثنؤشئييناثتئن!تنةزقي.الخيرئائقيرئ..الفغيرىالحايخطالإتائم،..تكير

(ا!؟+ا!ف!ؤشغيما،ؤالذيننالفذقيتغاليهاز،الذؤايىين



الرا!الباب184

بعد-عرفقد!أنهفيلكولا..الغضبنتيجةف!ثيءذلكنكيرمنمسعود

،!الثهرسولأصحابمنمعهوقنعثماناختيارخئن-عنهالغضبزوال

لهم()!(.انتهىالخلافوتزكموافقتهمعلىوبقي

)صحيحوشرحهفيهـ(656-)578القرطبيالعباسأبوالأماموقال

بزكيأمرهقنعلىمنهإنكار؟،اقرأأنتامروفيمنقراءةعلى5:)وقوله،:مسلم

النهرسولعلىقراهاقراءةيتركأنعليهفصعب..زيدقراءةإلىورجوعه،قراءته

()2(.وقراءتهبمصحفهقتمسك،غيرهأوزيدقرأهبماويقرأ!

نأؤزد)ؤقذالنبلاء،:اعلام"سيركتابهفيالذهبيالدينشمسالاماموقال

امحفذ.ؤلنهغثمان،ؤتاتغزصيئتئغودانن

ئي!خت(+(.أظئقاأشتاةق!نمغودانننئضخفؤفي

فيثاهدتثتألفمائةثلآث-ييليخيما-يحقطتكير؟لوض!ينختا:كانالقالمنجمل!؟يوقاذ

تفيرؤماةسةعثرينغفوظهلمخقهينؤييل:إنغقذا..(زتيينوتحيمءففث:قذاالفزأن.

كئويميضت.اللهأفليندتلئاضذوفاالأئباريانجن:كانالجطيثتكيرأبرقاذبأضانيدقا.

ؤالاتذاء(.ؤالؤقصؤائثيهلؤالغريبالفزآدن

53(./1)القرآنلأحكامالجامع(1)

374(.6/سلم)كتابتلخيصمنأشكللماالمفهم2()

موصسةالناشر:العرقرصي،ومحمدالأرناؤوطشعيب:تحقين(،1/488)النبلاهأعلامصير)3(

هـ.ا314-اتاصعة:الطبعة،بيروت،الرسالة
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الئاننالمبحث

القرأنمقانفغوذتينكوقيتبركافهمسعودابقأنكذبة

مطالب:خمسةفيهناالكلام

الموضوم.هذافيوضحثتتمماخلاصة:الأولا!

يكتبلم!همسعودابنأنفيهجاءالذيالحديثأنبياناتش:ا!

بأن!النبيتصريح-نفسهالوقتفي-فيهجاءقد-مصحفهفيائمغوذتين

بقراءتهما.أمرهجبريل

فتزلؤخيانفقوذتينبأنضرح!همسعودابنأنعلىالدليل:ان!ا!

تعالى.اللهعندمن

فتواتزا.ئئوتاالقرآنمنائفغوذتينكؤنثبوتبيان:ا!ابحا!

وقرأ،القرآنمنائفغوذتينكؤنغيم!همسعودابنأنبيان:س!اثا!

ائمغوذتين.ذلكفيبماأصحابهعلىكاملآالقرآن

ذلك:تفميللهاليكم

الموضولح:هذاف!ومفحثبقماخلاصة:الأولالمطلب

تذءفيمصحفهفيائمغوذتينيكتبلم!همسعودابنأنهوضخالذيا-

بقراءةاقزهجبريلبان!دالنبيتصريحجاءالحديثهذانف!وفيالأمر،



لأ86

تين.ئمغوذا

الراةالباب

بها(.تتعوذأن!الثهرسولاجمر)إنما:قال!هأنهوضخ-2

تعالى.اللهعندمنمتزلؤخيبكونهماضزخفقد

هذاكؤنفيوتزددتؤففولكنهممتزل،ؤخيكؤنهمايثكرلمأنهبذلكقالقر

فيؤيتلى،المصاحففيلئكتأئمالئغؤذ؟لخصوصفترلهوهل:ائفترلالؤخي

؟الصلاة

تتعوذأنص!اللهرسولامرإإن!ا:قالحين!طهمسعودابنأنذلكمنوواضح

ضلى!النبيانفيهاالتيالصحيحةالأحاديثجمفمهإلىؤضلقدتكنتئمبهماا

الأمر-تذءفي-كانالخطاببنعمرأنكما.قؤمدونقؤقاتفغقدفالتواتربهما.

حكيم.بنهشامبقراءةتغلملا

ذلك،علىتئسكتلم!ه-مسعودابناصحابمنوهو-ختيشبنزرلكن

بنفيرانوثتتصحثمهذا،!همسعودابنموقفعنوشفسريسألفذهب

عنه.الثهرضيمسعودابنمن-المعوذتينفيهب!ا-الكريمالقرآنتققىختث!

رضيمسعودابنجمفمإلىؤضلتقدالنبويةالأحاديثتلكأنبذلكقطهر

قالهر،المصحففيئكتبالذيالقرآنمنانفغوذتينكزنعندهوتواترعنه،الله

كؤنينالمصحففيوأئتتوهالصحابةسائرعليهاتفقماإلىمسعودابنرجوع

وئتلىالمصحففيئكتبولكنالئغؤذ؟لخصوصلاانفتزلالزخيينانفغوذتين

الكريم.القرآنشؤرساثركشأنالصلاةفي

تعالى.الثهكلاممنانفغرذتينكؤنأئكرمسعودابن:قالفمن
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ومذلس.كاذبأنت:لهنقول

ائمترلالوحيمنبكونهماضزخمسعودابنبانئضزحالحديثلأن؟كاذب

التغؤذ.لخصوصتعالىالثهأئرلهلكن،تعالىالثهعندمن

مسعودابنقراءةفيهاثتتتالتيالصحيحةالأسانيدأخقئتلأنكوممذل!؟

اثفغوذتين.نيهبماكاملأللقرآن

لر!همسعودابقأنفيهجاءالذيالصعمحالعديثأنبيان:النانىالمطلب

!ه.اتصريح-تقسهالوققفأ-فيهجا،قد-مصعفهفاانفنوذتينيكتب

بقراءتهما:أمرهجبريلبان

غنكغب،بنأقنشآلثقاذ:حتيئشيى،بنززغن"البخاري!صحيحفيثتت

كماتفوذقتخن".قففتلي؟ييل5ققاذ:!،الثهرسول)شآلثققاذ:انمغؤدءلئن،

1(.!دد()اللهرسوللالى

بنأقطشآلث:قالختي!ثيى،بنززغنأيضا(البخاريصحيح9فيروايةوفي

أقب:فقالؤكذا؟!كذا:تقولىق!عو؟،ائنأخاكإناثئدلي،أرباتاقفت:كغب،

الثهرسولقاذكماتقولىقتخنققفت،.لي؟"ييل:ليققاؤ!د،اللهرسول)سألت

.)2()!

ففثقاذ:حتثثيى،بنززغنأحمد""مسندفيأيضاصحيحةروايةوجاءت

.(2946:رقمحديث،44091/)الخاريصحيح()1

.(3964:رقمحديث،44091/)البخاريصجح)2(
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)اشقذققاذ:مضخفيما!فيائمغؤد-ليهقتكتصبلاكانق!عوبائنإن:كغببنلأقط

ققاذ:ققفتقا،!،آلققتييزثاعوذ)فل:تهقاذ"جئريلآ!أختزيب!اللهرسولأن

.(1!()الئيىقاذقاتفوذقتخنقففئقاإ،!،يرلناآيزثغوذافئ)

ختيثيى،بنززغن!حبانابن"صحيحفيالصحيحةالروايةهذهوجاءت

ققاؤ:ائفغؤدصلين!مضخفيمافيتكئمثلاق!غوبائنإن:كغببنلأق!ففثقاذ:

لي:ؤقاذققفئقا،!آفققتييزثأغوذفل):جئريللي"قاذ:!الثهرسوللي)قاذ

!()2(.اللهرسولقاذقاتفوذقتخن،قففئقا"!آلناييزثآغوذ)فل

يكتبلم!همسعودابنانفيهجاءالذيالصحيحالحديثأنبذلكقطقر

بان!النيتصريح-نفسهالوقتفي-فيهجاءقد-مصحفهفيائفغوذتين

بقراءتهما.أمرهجبريل

:الآنوالسؤال

فييكتبهمالم!همسعودابنلأن؟القرآنمنليستاالمعوذتينأنزاعمزعمإذا

له؟نقولفماذا،مصحفه

لم!همسعودابنأنمنهاانتغيفتالتيالروايةلأن؟كاذبأنتله؟نقول

لي)قاذ:قال!اللهرسولبأنصرحتالتيالروايةنفسهي-مصحفهفييكتبهما

آلئاس!يزثاغوذ)فئلي:ؤقاذقففئقا،!آتققتيليزثاغوذ)فلجنريل:

ققفتقا،.

2(.4221:رتمحديث،921)5/أحمدمسند(1)

797(.:رقمحديث77،)3/جانابنصحح)2(



بم!كهعثمانغفدفيالفضخفمنمسعودص!ابنقؤيفخؤلشبهاتائطال

فتؤلؤخىانفغوذتينبانمفرحل!نهمسعودابقأنعلىالدليل:النالثالمطلب

تعالى:اللهعندمق

ناقاذ:الأرزفي،تخفبنالح!ن)خذثتاخ!ن:بإسنادالبزار"مسند9فيثتت

تجئزاتم،بنالضفمبغنيإئزاهيتم،بنخ!انناقاذ:ائكزقايط،تغقوتأبببنلخقذ

مسعود،:)ابناللهغئل!غن،غفقمةغنإئزاهيتم،غن

تتغؤدأن!الئبىأيزإتما1ؤتفوذ:الفضخ!،جمنائفغؤدءليرمجذكان)انه"

ضخؤقذ!،التبيأضخابمنأخدغقييمااللهغئذيتافيلمائكلامؤقذا..بهما..!

البزار.كلامانتهى1(0المضخ!()فيؤأثبتتاالضلا؟،!بهماقزآآته"خ!التبيغنن

:الرواةأحوالبيانهـاليكمخشن،إسنادوهذا:فلث

ثقة)2(.:الأرزىهشامبنتختصبن-ائح!نا

منصور.بنإسحاقبنمحمدوهوثقة)3(،:تغقوتأبيبن-لمخفد2

بنأحمد،المدينيبنعلي)4(:الأئمةؤثقه:الثهعبدبنإئزاهيتمبنخ!ان-3

الخالقعبدبنعمروبنأحمدبكرأبي:تأليف(،1586:رقمحديث92،)5/الزارمسند()1

الأولى:الطبعة،المدينة-والحكمالعلوممكبة،بيروت-القرآنعلوممؤلسة:الاشرالبزار،

الرحمن.محفوظد.:تحاقيئهـ،ا9-04

ثقة(...الرزييحصبن)الحن033،:/1"الكائف،؟ضابهفيالذهبيالإمامتال)2(

أبومنصوربن)صحاقبن)محمد(:467ص،التهذيباتقريبكتابهفيحجرابنالحافظقال)3(

ثقة(...الكرمافمايمقربأي!بناللهعبد

.(238)3/والتعديلالجرح(،2812/)التهذيببتهذب(4)



الرا!الباب091

معين.بن،يحمىحنبل

ثقة)1(.:تهزاتمبن-الضفت4

النخعي.يزيدبنإبراهيموهوثقة)2(،:إبراهيم-5

قيس.بنعلقمةوهو)3(،فقيهثئتثقة:-غفقضة6

تعالى؟الثهعندمنفتزلؤخيائفغوذتينبان!همسعودبناللهعبدضرحفقد

بهما،.تتغؤدأن!الئبيئأمز)إئما:قاللأنه

اللهعندمنمتزلؤخيكؤنهماينكرلم!همسعودبناللهعبدأنبذلكقالقر

لخصوصفترلهوهل:ائمترلالؤخيهذاكؤنفيوتزذدتؤقفولكنه،تعالى

؟الصلاةفيؤيتلى،المصاحففيلئكتبأئمالئغؤذ؟

ائنيغننزوقي)ؤاتدي":النبوة"دلائلكتابهفيالبيهقيالإماميقولذلكوفي

ئرولهما()4(.فيغنزةخال!انةلازشمهما؟إثتالبفيفؤإتماائمغؤد-ل!!ق!غود

فيه.كتابتهمايعني؟المصحففيرسمهمافييعني:قلت

بنأحمد)قال4/4438:،والتعديل"الجرحفيالرازيحاتمأبيبنالرحمنعدالإمامقال(1)

"(.ثقةبهرامبناالصلت:يقولمعينبنيحص..(ثقةكوفيصهرامبن)صلت:حنل

بنقي!بنيزيدبن)إبراهيم9،:صهالهذيب،اتمتريبكتابهفيحجرابنالحافظقال)2(

(.ثقة..النخعيالأسود

عابد(.فقيهثنتثقة..تيسبن)علقمة793،:ص،التهذيباتقريبكتابهفيحجرابنقال)3(

.(451)7/البوةدلائل(4)



بم!.عثمانغفدفيانفضخفمن!مسعودابنقؤيفخؤلشبهاتانجالال

)عبذإ:القرآنمشكلإتأويلكتابهفيهـ()213-276قتيبةابنالإماموقال

يرىوكان،والرقيةكالعوذةكانتاالمعوذتينأنإلى-النظرأهليرىفيما-ذهبالله

وكيرهما()1(.والحسينالحسنبهمايعوذ!اللهرسول

الفلق:لسورة،والعيونإالنكتتفسيرهفيالماورديالحسنأبوالإماموقال

الصحابةمنالإجماعبهخالفقولوهذا..بهتعوذدعاءأنهمامسعودابن)زعم

(.البيتوأهل

المعوذتان)وأما،:الأصولعلمفي"المستصفىكتابهفيالغزاليحامدأبووقال

منكونهماينكرلم!ةمسعودوابنالسور،كسائرالقرآنمنشائعانقلهماثبتفقد

اقرماإلائثتلاأنعندهال!ئةكانتلأنه..المصحففيإثباتهماأنكرلكن؟القرآن

()2(.وكتابتهب!ثباته!النبي

)ابن":المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحأمرقاةكتابهفيالقاريعلىالملاوقال

فيهيثبتفيمايشزطلأنه؟بالمصحفإثباتهمابل؟القرآنيةأضليئكرلم..مسعود

انتهىفيه()3(0ب!ثباتهالسلامع!أفزه

أن!اللهرسولأيراإنما:قالحين!همسعودابنأنذلكمنواضحقلت:

الطبعة:صقر،الس!يد:تحقيق،القاهرة-الزاثدارالناثر:43(،)صالق!رآنث!كلتأولل()1

.م7391مص-ا393/الثانية

مطبوعالفكر،دارالاشر:،الغزاليحامدأبي:تأليف(،1/151)الأصولعلمفيالمشصغى)2(

.الرحموتفواتحمع

.(531)2/المصايحمثكاةشرحالمافاتيحمرقاة)3(

د



الرا!الباب291

النبي!أنفيهاالتيالصحيحةالأحاديثجمفمهإلىؤضلقدتكنتئمبهما"تتعوذ

عندهوتواترعنه،اللهرضيمسعودابنجمئمإلىؤضلت-ذلكبعد-ثمبهما،ضلى

إلىمسعودابنرجوعقطهر،المصحففييكتبالذيالقرآنمنائمغوذتينكؤن

الخامس.المطلبفيذلكبيانوسيأتي،الصحابةسائرعليهاتفقما

4ئثواتزاثنوتاالقرأنمقانفغوذتينفونثبوقبيان:الرابعالمطلب

تز)7لم!:الثهرسولقاذقاذ:غامير،بنغقتةغن"مسلماصحيحفيثتت

يزثأغوذؤ)فك!،آلققتيليزثأغوذ)فئ؟قطمثففنئزلمه،القيقةأننرتباصلالب

1(.!()آلناسيى

فيألتئوهما!)الضخاتة:المعوذتينعنتفسيرهفيكثيرابنالإمامقال

ؤايختة.الحضدؤدتهكذلكالأقاقشايرإلىؤتفذوقا،الأئضةانضاجف

"ألمه!:الثهرسولقاذقاذ:غامربنعقتةغن..ضجيحهلىم!يمزؤىؤقذ

شوزتئناغفمكألاغقتة،!تاقاذ:..أخزىطيريق001،إلفئقةقدأننرتتاصلاتتز

يرثاغوذ)فلقآقزايبالثه،رسولتاتلى:ففتالتاس؟بهماقزأشوزتئنخئرمن

ققزأ!اللهرسولقتقذتمالض!ة،أييقتئتم!،آلئاسيزهمزأغوذفئؤ)!آلققتي

..بهما"

ائقطعئفيد،غئةكائتؤايز؟غقتةغنطرقققد؟..أخزىطيريق..أخزىطزق

81(.4:رقمحديث558،/1)مسلمصحيح(1)



بمههعثمانكفدفيانفضخفمن!مسعودابنقؤيفخؤلشبهاتانجطال

1(.()يثافيفيائمخققينمنكثيرجمئد

آخمد)آخزقي(:البخاريصحيحبرحالباريفتح1فيحجرابنالحافظوقال

آقزأة!الئبيئ"أنالفحخاتة:منزجلغنالشخيربنائغلآءأبيطيريقمن

انتهىضجيح()2(.قهإشتادهبهمالما،قاقزأ،ضفيتأئتإذا:تهؤقاذائمغود-ل!،

ؤيفوذ:الفضخص،منانفغؤدءليرمجذ)ةكانالبزار:بكرابوالإماموقال

منأخدغقئيماالثهغئذئتافيلمائك!ئمؤقذا..بهقا..!تتغؤدان!الئبىأمز"إث!ا

فيؤأدبتتاالضلا؟،فيبهماقزأ7نة!التبيئغنيضخؤقذ!،أل!ثبيئآضخاب

انتهىالفضخ!()3(0

القرآنيضرلاذلكف!ن،موقفهعلىاضزمسعودابنأنافزضنافلوفلت:

اللهرسولصرحفقدلهما،تحقققدالتواترلأن؟المعوذتينقرآنيةفييطعنولاشيئا،

سائروأجمح،الصلاةفيبهماقرأأنه!عنهوثبتوصح،القرآنمنسورتانبأنهما!

منسورةثبوتشرطوليس،المصحففيإثباتهماعلى!الثهرسولأصحاب

ذلكينقلبأنبالتواتر،ثبوتهاهوالشرطدهانمااحد،قرآنيتهافييخالفألاالقرآن

.الكذبعلىاتفاقهمالعادةتحيلكثيرخمع

المخالف.الواحدواصاب،النقلفيهؤلاءكلأخطأ:عاقليقوللافحينثذ

مشكل"تأويلكتابهفيهـ()213-276قنيبةابنالإماميقولذلكوفي

.(4572/)كثيرابنتفير(1)

742(.)8/البخاريصحيحلرحالباريتح)2(

.(592/)البزارم!د)3(



الرا!الباب491

والأنصارإ،المهاجرونوأخطأأصاتا،وإلتااللهعبدإإن:نقوللا)ق!تا":القرآن

والرقية،كالعوذةكانتاالمعوذتينأنإلى-النظرأهليرىفيما-ذهبالثهعبدولكن

وغيرهما()1(.والحسينالحسنبهمايعوذص!اللهرسوليرىوكان

التبيان9كتابهفياهـ(ا-338)268الدمشقيالجزائريطاهرالشيخوقال

أ:الإتقانطريقعلىبالقرآنالمتعلقةالمباحثلبعض

ليس:قالحيثالمتكلمينبعضذكرهماوهيلها،الشبهينبغيمهمةنكتة)وهنا

المعتبرل!انا،مخالففيهيخالفلاأنثبوتهعلىوالقطعالنقلبصحةالعلمفيالمعتبر

هذهفيالنظرأفغنوقن،الحجةبهموتقومالتواتر،بهمتثئتقومعنمجيثهذلكفي

بهايستدلممنوتعجب،القرآنبامرالصحابةعنايةقزطلهتبقشاكلهاوماالمسألة

ذلك()2(.خلافعلى

علومفيالعرفانمناهل9كتابهفيالزرقانيالعظيمعبدمحمدالشيخوقال

كله،القرآنأنكربلالفاتحةوأنكرالمعوذتينأنكرمسعودابنأنشففنا)إن!:القرآن

يرفعولا،القرآنتواترينقضلاالإنكارهذالأنشيء؟فييضرنالاهذاإنكارهفإن

التواترشرطمنإنالدنيا:فيأحدتقلولمالتواتر.علىالقائمبثبوتهالقاطعاليلم

تواتر،كلقذمجمنلأفكنوإلأ.مخالففيهيخالفألاعليهالمبنياليقينيوالعلم

.(43)صالقرآنثكلتأويل(1)

مكتالناثر:.13(،)صالإتقانطريقعلبالقرآنالمنعلقةالمباحثلبعضالتبيان)2(

.غدةأي!:تحقيئ،بيروت-الإصلايةالثائردار:طبعته،بحلبالإسلاميةالمطوعات



بم!هعثمانكفدفيالفضخفمنمسعود!هابنقؤيفخؤلشبهات)نجطال

فيولاالعيرفيتكنلمولو،مخالففيهيخالفأنبمجردعليهقامجمفمكلص!ابطال

النفير()1(.

وقرأ،القرأنمقاننغوذتينكوق!هغبصمسعودابقأنبيان:الغامسالمطلب

انئغوذتين:ذلكفطبماأصعابهعلىكاملاالقرآن

ذلكفيبما-كاملآالقرآنقرأ!هأنهمسعودبنالثهعبدعنوصحثتتلقد

أصحابه.على-ائفقوذتين

أعياشبنبكر"أبوشعبةروايةمنالثابتةالمتواترةالقراءة:ذلكعلىوكمثال

بعضوستأتيعنه،الثهرضيمسعودابنعنحبتيش،بنرزعن،عاصمعن

المطلب.هذانهايةفيذلكفيالروايات

:الإسلامآثمةكبارتصريحاتبعضواليكم

"الناسخكتابهفيهـ(338)المتوفىالنحاسجعفرأبوالإمامقال-ا

أباأنذلكعلىتدلكلمصحفنا؟موافقأنهالصحيحاللهعبد)خزف،:والمنسوخ

عبدعلىزروقرأزر،علىعاصموقرأ،عاصمعلىقرأثقال:عياشبنبكر

()2(.الله

..مسعود)ابن(:المحلى9كتابهفيهـ(456-)384حزمابنالإمامقال-2

.(1/291)القرآنعلومفيالعرفانناهل(1)

،السلامعبدعمدد.:تحقيق،الكويت-الفلاحمكتبة:الناثر(،484)صوالمنسوخالناصخ)2(

هـ.ا804-لأولىا:الإحة



الرا!الباب691

القرآنأموفيهامسعود،ابنعن،حبيشبنزرعن،عاصمقراءةعنهصحت

والمعوذتان()1(.

!القرآناأحكامكنابهفيهـ(435-)468العربيبنبكرأبوالإمامقال-3

فيأضخاتهؤزاجعدلك،غنزتجغانهغئاروقي)قذ:عنهاللهرضيمسعودابنعن

بيما()2(.ؤانقزاء؟عثمانلجضخ!الإت!اع

إسقاطيصحالاهـ(:676-)631النوويالدينمحصيالإمامقال-4

المعوذتان()3(.وفيها،طريقهمنالسبعةبعضقراءةلأنمسعود؟ابنعنالمعوذتين

في)النشركتابهفيهـ(833-175)اتجزريابنالدينشمسالإمامقال-5

أبيعلىعاصموقرأ،لعاصمطريقاوعشرونوثمانيةمائة)فذلكالعشرأ:القراءات

بنزرمريمأبوعلىالضرير،السلميربيعةبنحبيببناللهعبدبنالرحمنعبد

هؤلاءوقرأالثحيباني،إلياسبنسعدعمروأبيوعلى،الأسديحباشةبنحبيش

انتهى()4(0عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعلىالثلاثة

أسانيدهميذكرونسيجدهمالقراءاتأئمةومؤلفاتكتبيراجعومن:قلت

دارالنثر:دارمحمد،أبيالظاهريحزمبنسيدبنأحمدبنعلي:تاليف(،1/13)المخلى(1)

العربي.الزاثإحياءلجنة:تحايق،بيروت-الجديدةالآفاق

6(.221/)القرآنأحكام(2)

دارالناثر:،،146صالتفير،علمفي)التحبيركتابهفيالسيوطيالدينجلالالإمامنقله)3(

.الرياض-العلوم

.(1/551العثر)القراءاتفيالثر()4



بم!عئمانكفدفيالفضخفمن!مسعودابنقؤيفخؤلشبهاتإنجطال

اللهرضيمسعودابنعن-ائمغوذتينذلكفيبما-كاملاالقرآنبهاتلقواالتي

عنختئثى،بنزرعن،عاصمعن"شعبةأعياشبنبكرابيروايةوخاصةعنه،

فف.مسعودابن

علماءمنوهوهـ(-ا225)المتوفىالأنصاريالديننظامالعليعبدقال-6

)قد:الفقهأصولفياالئب!وتك!تمبثرحالرحموت)فواتحكتابهفي-الفقهأصول

عنه.فيرعنعاصمقراءةصحأنهحزمابنتين

أبىعلىوقرأ،حبيببنالثهعبدالرحمنعبدابىعلىقرأأنههكذا:عاصمشتد

عبدعلىهؤلاءوقرأ،الشيبانيعياشبنسعيدوعلى،الأسديحبيشبنزرمريم

..مسعودبنالثه

أقرأمسعودابنأنالأمةصحتهعلىاتفقالذيالصحيحالسندبهذاظهرفقد

والفاتحة.المعوذتانوفيهاعاصمقراءةالمذكوريناصحابه

المعوذتانأيضاقراءتهوفيمسعود،ابنإلىينتهيأيضاحمزةسنداناغقمثم

والفاتحة.

عنالأعمشوأخذ،مهرانبنسليمانمحمدأبىالأعمثىعلىقرأأنه:وشتذه

بنوزرالخزاعينضلةبنوعبيدوالأسودعلقمةعنيحصوأخذ،وثاببنيحى

..مسعودابنعناخذواؤهئم،السلمىالرحمنعبدوأبىح!بيش

ويثله،حمزةعلىقرالأنهمسعود؟ابنالىينتهيالكسائيسندانأيضاواغلم

علىوهو،سليمعلىقرأفانهمسعرد؟ابنإلىالعثرةمنالذيخقفشتدينتهي

.حمزة
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وقدبقبولها،لهالأقةوتتقيالأقةبإجماعالأسانيدأصحالعشرةالقزاءص!اسناد

خلفوقراءةالكسائيوقراءةحمزةوقراءةعاصمقراءةأنالصحاحبالأسانيدثبت

،القرآنمنجزءوالفاتحةالمعوذتانالقراءاتهذهوفيمسعود،ابنإلىتنتهيكفها

فاحش.غلطإليهالقرآنمنكونهاإنكارفنسبة؟فيهوداخل

الأسانيدهذهمعارضةعندبسندهيعبأفلامسعودابنإلىالإنكارأسندومن

كافة؟كلهاوالأفةبل،الكرامالعلماءعندبالقبولوالمتلقاة،بالإجماعالصحيحة

()1(.باطلمسعودابنإلىالإنكارنسبةأنفظهر

إمناهلكتابهفيهـ(ا367)المتوفىالزرقانيالعظيمعبدمحمدالثميخقال-7

والفاتحةالمعوذتانفيهاثتتمسعودابنعنعاصم)قراءة!:القرآنعلومفيالعرفان

()2(.صحيحمسعودابنعنوتقفها،صحيحةوهي

أموزا:الشبهةهذهتوهينفيهنا)ونزيدك:أيضاوقال

المعوذتانوفيهكلهالقرآنقرأ-السبعةالقراءأحدوهو-عاصماأنأولها:

أببعلىقرأعاصماأنذلك.نفسهمسعودابنإلىيرجعبعضها،صحيحةبأسانيد

وعل،الأسديحبيشبنزرمريمأبيعلىوقرأ،حبيببناللهعبدالرحمنعبد

..نفمهمسعودابنعلىهؤلاءوقرأ،الشيبانيعياشبنسعيد

باسانيدهكلهالقرآنقرأ-أيضاالسبعةالقراءمنوهو-حمزةأنثايها:

بحاثيةمطبوع،بيروت-الفكردارالناشر:(،51)2/الثبوتمتقمبشرحالرحموتفراتح(1)

للغزالي.،"المشصفى

.(1/291)القرآنعلومفيالعرفانناهل2()
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..نفسهمسعودابنعن-المعوذنانوفيه-الصحيحة

أيضا؟مسعودابنإلىبسنده-المعوذتانوفيه-القرآناقرأالكسائيأنثالثها:

طريقين.منمسعودابنإلىسندهيديكبينانتهىالذيحمزةعلىقرأأنهذلك

ابنإلىبسنده-الكريمالقرآنضمنفي-المعوذتينيقرأخقفاأنرابعها:

..أيضامسعود

المعوذتانفيها-الأمةوب!جماعالأسانيدبأصحروتتالتيكلهاالقراءاتوهذه

..تحةلفاوا

..عليهافتراءقخض-السررةهذهقرآنيةإنكارعلىمسعودابنببقاءفالقول

الرسولبهمايعوذرقيةأنهمايفهمكانبل..الأمرأوليعلميكنلمإنه:وقيل

عنهالرواياتجاءتهناومنقرآنيتهما.ذلكبعدغيمثم..والحسينالحسن

أصحمنهيبأسانيدالسبعةالقراءمنأربعةعنيديكبينسقناهكمابقرآنيتهما.

الفاتحةقرآنيةمنعليهالأمةأجمعتوبما،واستفاضتواتربماالمؤيدةالأسانيد

هذا()1(.الناسيومإلىالراشدةالخلافةعهدمنذوالمعوذتين

4وأخيرا

سنذكرالأمثلةهذهبعضوفي،قلوبكملتطمئنأمثلةعدةلكمنذكريليفيما

الهدفلأن؟الرواةأسماءبدكرعليكمنطيللالكيبقة؟نحذفثمالإسنادبداية

كاملأالقرآنبهاتلقواالتيأسانيدهمكتبمفييذكرونالقراءاتأئمةأنبيانهو

32-327(.1/6)القرآنعلرمفيالعرفانناها!(1)
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عنه:الثهرضيمسعودابنعن

:الأولالمثال

في-السبعة9كتابهفيهـ()245-324مجاهدبنبكرأبوالإمامقال

وغزض،الرحمنعبدأبيعنالقراءةاخذوكانالنجود:أبيبن)عاصمإ:القراءات

بنيحصحدثناقال:شاكر،بنمحمدبناللهعبدبهحدثنيفيما،حبيشبنفيرعلى

عاصم:ليقال:قال،عياشبنبكرأبوحدثنا:قال،آدم

فيروكان،حتيشبنفيزعلىقأغيرض!،الرحمنعدأبيعندمنأزجعكنت.9.

."اللهعبدعلىقزأقد

انمتزثقت.لقد:لعاصمفقلث:عياشبنبكرأبوقال

انتهى()1(0بالإتقانمعروقا،بالفصاحةمشهوزا،زمانهفيمتقذقاعاصموكان

مجاهد.ابنالإمامكلام

الرواةأحوالبياندهاليكم،عياشبنبكرأبيإلىصحيحإسنادوهذا:قلت

ثقة)2(.صدوقشاكر:بنمحمدبناللهعبد-ا

ض!.شوقي:تحقيئممر،-المعارفدارالاضر:7(،0)صالبعة(1)

(.الحديثمستقيم..شاكربنمحمدبنالله)عبد366":8/،االثقاتكتابهفيحبانابنقال)2(

ابن.تال.شاكربنمحمدبنالله)عبد82،:/01بغداد،اتاريخفيالغداديالخطبوقال

،(.ثقةصدوقهو5:الدارقطنيوقال".صدوقوهو،أدمعنهصمعت5:الرازيحاتمأبى
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)1(.فاضلحافظثقة:آدمبنيحعص-2

الثاق:المثال

جامع9كتابهفي-بإسناده-هـ(444-371)الدانيعمروأبوالإمامروى

القراءةمنكانما:عاصملي)قال:قالأنهحفصعن"السبعالقراءاتفياليان

أبببنعليعن،الرحمنعبدأبيعلىبهاقرأثالتيالقراءةفهيبها،أقزاءتكالتي

كنتالتيالقراءةفهي،عياشبنبكرأبابهااقزأثالتيالقراءةمنكانوما.طالب

مسعود()2(.بناللهعبدعنحتيش،بنفيزعلىأغيرضها

الثالث:المثال

في)التذكرةكتابهفيهـ(993)المتوفىانفقمئغفئونبنالحسنأبوالإمامقال

:القراءاتأئمةعنتلقاهاالتيالقراءاتفيأسانيدهيذكروهو،الثمانالقراءات

فحدئني:الأعشىيوسفطريقمن-عياشبنشغتة-بكرأبيرواية)وأما

..عاصمعن،عياشبنبكرأبيعن..أحمدبنعلي

الىالقرآناؤلمن،بذلكعاصمعنبكر،أبيعن..أحمدبنابراهيموأخبرني

..آخره

..أبيعلىكفهالقرآنالروايةبهذهأناوقرات

ثقة..سليمانبنآدمبن)مجص587،:ص،التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظتال()1

(.ومائينثلاثشةمات..ناضلحافظ

الحروت.فرشأولالىالكتابأولمن2(20)صالغالقراءاتفياليانجامع)2(
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روايةفهي-عاصمعنروايتهفي-عياشبنبكرأبيقراءةمنكانوما

انتهىمسعود()1(0بناللهعبدعنحتيش،بنليرعن،عاصم

إلىتنتهيبأنهاوضزخ،عاصمعنعياشبنبكرأببإلىإس!نادهدكر:قلت

.آخرهإلىأولهمنكلهالقرآنبهاقرأبأنهوصرحمسعود،ابنعن،حبيشبنزر

بكرأبوالإمامعنهاقالقدهذهعاصمعنعياشبنبكرأببورواية

العشرإ:القراءاتفيالمبسوط9كتابهفيهـ(38ا)592-الأصبهاني

لالأنه؟عاصمعنوأثتئهاوأضخهاوأخ!ئهاوأغرهاالرواياتأتجل)هذه

،عياشبنبكرأبوقراءتهوروىعنهوأخذعاصمعنقرأمنأجلأنيخلآف

يوسفلقراءتهوأتقنهموأحفظهموأضبطهمعنهوأخذبكرأبيعلىقرأقنوأخل

()2(.الأعشى

ا!بهتلرأالمثال

البازش،)ابنبالشهيرهـ(045-194)الأنصاريجعفرأبوالإمامهووها

!:السبعالقراءاتفي"الإقناعكتابهفييقول

ثلاثسنة..للإقراءتضذىكثير،خفقوالحديثالقراءةعنهروى..)عاصم

رصالة،غلبونبنطاهرالحنأيى:تألف34-37(،)صاننالقراءاتفيالتذكرة)1(

صويد،رثديايمنإعداد:،السعودية-العربيةاللغةكلية-القرىامبجامعةماجتير

.م0991هـ-ا014،شلئالفتاحعدد.والطاحيعمودد.:إشراف

بم.:تحقيقدمق،-العريةاللغةمجمع:الناضر(،44)صالصثرالقراءاتفيابسوط)2(



بم!عثمانكفدفيانفضخفمن!همسعودابنقؤيفخؤلشبهاتإنجطال

..وخفص..عياشبنبكرأبووهوبكر؟أبو:راوتاه..وسبعين

..علىقرأأنهوأخبرنيأبب،علكفهالقرآنبهافقرأث:بكرأبيروايةأما

..علىقرأأنهوأخبرني،عياشعلىبهاوقرأث

..علىبهاقرأأنهوأخبرني!ثريح،بنالحسنايىعلىكلهالقرآنبهاوقرأث

كلهالقرآنبهاقرأأنهوأخبرنيشيخنا،القاسمابيعلىكلهالقرآنبهاوقرأث

.عياشبنبكرابماعن..على

اللهؤفببنمحمدبناللهقفلالقاسمأبيعلىكلهالقرآنبهاوقرأث

عنبكرأبووقرأبكر،أبيعن..علىبهاقرأأنهوأخبرني،المقرئالأنصاري

..عاصم

ابنعلىزروقرأ،الأسديحت!ئشبنزرمريمابعلىأيضاعاصموقرأ

مسعود()1(.

بهاقرأالتيالأصانيدمنجذاقليلعددهوإنماالباذشابنذكرهالذيوهذا

ابنعنختثش،بنزرعن،عاصمعن،شعبة9عياشبنبكرأ!بروايةكلهالقرآن

عنه.الثهرضيمسعود

ليسهذا)كتابي،:السبعالقراءاتفي"الإقناعكتابهفيالباذشابنقالفقد

،تلاوةبهاقرأتالتيالالزقيشتملكتاتااللهشاءإنوسأضعطزق،بكتاب

الأولى/:الطبعة،العليةالكتدارالاشر:.7-75(،)صالسغالقراءاتفيالإقناع)1(

.ام999اهـ-ا91
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()1(.طريقثلائمائةوقئلغها
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الخللأصة4

علىكاملآالقرآنوقرأ،القرآنمنائمغوشتينكؤنغيم!همسعودابن

أنه!همسعودبناللهعبدعنوصحثتتقدلأنهائمغوذتين؟ذلكفيبماأصحابه

تقلآإليناذلكوئقل،أصحابهعلى-ائفغوذتينذلكفيبا-كاملاالقرآنقرأ

يقينتا.متواتزا

العالمين.ربلتهالحمدأندعواناوآخر

74(.)صالجالغ!راءاتفيالإقناع(1)
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الئالثالمبدث

؟زققراءةذونالأخيرةالغزففةتواه!مسعودابققراءةأنعباسابقفزرهل

بناللهعبدقراءةأن!هعباسابنيقررفيهامئكرة؟ضيفةروايةزؤيت

والكلام.عنهالثهرضيثابتبنزيدقراءةدون؟الأخيرةالعرضةتوافق!همسعرد

مطلبين:فيهنا

اثنكرة.الضعيفةالروايةلهذهاسانيدثلاثةبكر:الأولالمطلب

بها.الاسندلالوفسادونهالكها،الروابةهذهاسانجدضعفببان:ا!!ان

الثابتة.الصحيحةالرواياتتخالف؟منكرةروايةهذهأنبيان:ان!ا!

ذلك:تفميللهاليكم

الضعيفة4الروايلألهذهسانيدأثلاثلأفيفر:الأولالمطلب

غئاصي،انجننغننلمخاهد،غنئقاجير،بنإنزاهيتم)غنأحمد،:"ئسندفيجاء

زيخد.يزاءة:ففتا؟زندةيزاةأؤ،الثهغندةيزاة:أيخيزاكاتتتيهبانقزاةأكنتاذ:

قفماتزة،غايمكلتجبزيلغلانفزآنتغيرضىكان!اللهرسولأنإلألا،قاذ:

غثديزاةةائمزاة؟آيخزؤكاتتتزتئب،غقييماغزضةيخييمافبضاللىيائغايمفيكان
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.(1)(للها

انجننغننطئتان،أبيغنالأغقش،خذثتا)..أيضا:أحمد"!ممسندفيوجاء

الله.غئد!زاءة:قالوا؟أؤذتعذوناءتئنائقزأقي:ذقا،غئاييى

قزة،غايمكلفي!اللهرسولغلىائقزآنيغزض!كانالأيخزة،هيئتللا،تاذ:

مئهن!يخقاقغيتم،اللهغئدقشهذةقزتير،غقييماعيرض!يييما،قبضالديائغامكانققما

ئذذ()2(.ؤقا

شيريكحدثنابشبر،بنشفتانحدثنا)..:للطبرانيالكبير""المعجمفيوجاء

ائمزاءتيرأفي:غتاسيىائنليقاذقاذ:زر،غن(،كلام)فيهغاضيمغن(،كلام)فيه

()3(؟ةصث
...تمرا

الضعيفة.الروايةلهذهطرقثلاثةهذه:قلت

عنه.اللهرضيعباسابنعنمجاهد،عنالمهاجر،بنإبراهيم:الأولالطريق

عنه.اللهغتاسيىضيائنيغنن،طئتانأبيغن،الأغضئي:الثانيالطريق

ائنعنزر،غن،غايمغنشيريك،عنلثر،بنشفيتانالثاك:الطريق

عنه.الثهرضيغئاس

مصر.-قرطبةمزصسة:الناضر2(،39:4رقمحديث275،/1)أحمدئ!د(1)

3422(.:رقمحديث362،/1)أحمدمد)2(

عبدحمدي:تحقيئالطبرافي،القاصمأي!أحمدبنسليمان:تألف(،301/)12الكبرالمعجم)3(

.م8391حى-ا404/الثانية:الطبعة،الموصل-والحكمالعلرممكتبة:الناشرالمجيد،



بم!عثمانكفدفيانفضخفمن!مسعودابنقؤيفخؤلشبهاتانجطال

الثاني.المطلبفيسيأتيكماتصحلا،ضعيفةمظلمةالثلاثةوالأسانيد

الاستدلالوفسادوتهال!ا،الروايةهذهأسانيدفهعفبياق4الفانيالمطلب

بها:

وفساد،الطرقهذهتهالكلبيان؟طريقلكلواحدةجملةبذكرسنكتفي

بها:الاستدلال

:الأولالطريق

عنه.اللهرضيعباسابنعنمجاهد،عنالمهاجر،بنابراهيم

أئمةكباربعضحذروقدالمهاجر،بنإبراهيمهوالروايةهذهحكىفالذي

الأئمةهؤلاءومنوحكاياقه،رواياتهمن-الإسلاميالتاريخمدارعلى-الحديث

القطانصعيدبنيحىوالإمامهـ(ا06)المتوفىشعبةكالإمامله؟ئعاصراكانمن

تصريحاتهم:بعضصماليكمهـ(،ا-52189)

فإبراهيم)قلت:للدارقطني":النيسابوريالحاكم!سؤالاتفيجاء-ا

وغئزه.القطانيحىفيهيمقمضغفوه،:فقالالمهاجر؟

يحجة؟:قلت

أيضا()؟(.شغبةغقرهقدعليها،ئتاتعلابأحاديثخذثتل؟:قال

تحقيئ:،الرياض-المعارفمكتبة:الناضر(،081)صللدارقطيالنيابوريالحاكمصزالات(1)

.م8491ا!اولى/:الطبعة،اللهعبدفقماد.
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":والتعديل"الجرحكتابهفيالرازيحانمأبيبنالرحمنعبدالإماموقال-2

الرحمنعبدبنوحصينهوبقويليسمهاجربنإبراهيم:يقولأبي)سمعت

بحديثهم.ئحتجلا..السائببنوعطاء

بحديثهم؟لمجتجلامعنىما:لأبيقلت

فيترىفيغلطون،؟يحفظونلاب!اقئخدثون؟يحفظونلاقوماكانواقال:

()1(شئتمااضطراباأحاديثهم

"المجروحينإ:كتابهفيهـ(354)المتوفىحبانابنالحافظقال-3

منانفردمامجانبةتشحبالخطأ،كثير..البجليجابربنمهاجربن)إبراهيم

()2(.المقلوباتمنيأقيمالكثرة..الروايات

بشرحالباري"فتحكتابهمقدمةفيالعسقلافيحجرابنالحافظقال-4

نإ:معينبنليحى"قيل:تاريخهفيخيثمةأببابن)قال":البخاريصحيح

يعني!ثلاثمائةمهاجربنإبراهيموعن،ثلاثائةالقتاتيحيىأبيعنروىإصاثيل

منهماإ.أييئ،منهئؤتلم:فقالمناكير.

حجر.ابنالحافظكلامانتهى()3(!معينابنقالكماوهو:قلت

الأحاديث"سلسلةكتابهفياهـ(42-.)1332الألبانيالشيخقال-5

العرلما،التراث)حياءدارالاشر:،الرازيحاتمأي!ابن:تألف(،132)2/والتعديلالجرح(1)

.ام529

الوعي.دار:الناشرزايد،)برايممحمود:تحقيق(،1/201)المجروحن(2)

93(.1/0)البخاريصححدرحالباريفغ)3(



بمصع!عثمانغفدفيانفضخفمن!همعودابنقؤيفخؤلشبهاتانجطال

لأحاديث:اأحدفي"4852رقم،الأمةفيالسيئوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

حفظهلسوء؟ضعيف-البجليوهو-مهاجربنإبراهيم؟ضعيفإسناد)هذا

مثكراته(.منأنهإلىم!ثيراالحديثهذاالذهبيلهساقترجمتهوفي..

الثافي:الطريق

عنه.الهرضيغئاسانننكنن،طبيانآبيكنالآغقشيى،

ولاالحكايةلهحكىالذيالراوفييخفيبأنهمشهورأنهأي،مدلسوالأعمش

باسمه.ئصرح

(،خمئتانأبا)سمعت:تقلولم(،خمثتانأب)غن:الأعمشقالالإسنادهذاففي

خمبثتان(.أب)عن:قاليعنيعنعن؟داناخمثئان،ابمنبالس!اعئصرحلمفهو

صهانماخمثتان،أبيمنالحكايةهذهبنفسهيسمعلمالأعمشأنهوهناوالتدليس

خمئتان،أبيوبينبينهالتيالواسطةهذهيذكرلاالأعمشلكنبينهما،واسطةهناك

خمثتان.آبيعنالروايةهذهلهنقلالذيالراوياسمئحفييعني

خمثتان.أبيعنتقغني:معناه!خمبثتانآباعن:الأعمشقولفيكون

المصدر،مجهولةالحكايةفتكون،مجهولةالواسطةستكونالتدليسحالوفي

كذاتا.رجلآقضذرهايكونأنيحتملوبذلك

:قالإذاروايتهئقبللاالمدلسأنهوالحديثأ!ولعلمفيالمقررف!نلذلك

تصح.ولامعلولةروايتهفتكون(،)عن

علومفي"الصلاحابنكتابعلى)النكتفيحجرابنالحافظيقولذلكوفي



الرا!الباب021

الخبر()1(فيجملةالمدلس)غئغتة:الحديث

ئختجلا)المدلس!:مسلمصحيحإصيانةكتابهفيالصلاحابنالحافظوقال

()2(.لسماعهالمتئتةالألفاظمنغئرهأوحدثنا!9:فيهقالبماإلاحديثهمن

التحصيل"جامعكتابهفيهـ(761-)496العلائيالدينصلاحالإمامقال

مكثربالتدليسمشهورالإمامالأعمثىمهرانبناسليمانأ:المراسيلأحكامفي

منه()3(.

)سليمان":المدلسين9كتابهفيهـ(826)المتوفىالعراقيزرعةأبوالحافظوقال

()4(.بالتدليسمشهورالأعمش

،:الاعتدال"ميزانكتابهفيالذهبيالدينشمسالإماموقال

..التدلي!إلاعليهتقمواما..)الأعمش

..والأعمشإسحاقأبوالكوفةأهلحديثافسدإنما:يقولالمباركابن

ابوالكوفةأهلأفقكة:يقولمغيرةدمعتالحميد:عبدبنجريروقال

صادقعدلفالأعمشدىالاجاء،عمنالراويةعنىكانههذا(.وأعيمشكمإسحاق

.(1/704)الصلاحابنكتابعلىالنكت(1)

22(.4)صملمصحيحصيانة)2(

.()188المراسيلأحكامفيالتحص!يلجامع)3(

الرفاء،دارالناشر:،العراقيالرحيمعبدبنأحمدزرعةأل!:تألبف(،هه)صالمدلسين()4

.ام599هـ-ا514/الأولى:الطبعةحماد،حيننافذد.،فوزيد.رفعت:المحقق



بم!هعثمانغفدفيالفضخفمن!مسعودابنقؤيفخؤلشبهاتإنجطال

أدنيمكنناولاعنه،ويروييخدثهبمنالظنيخ!ين،وقرآنسنةصاحبثبت

..حرامهذاف!نيدلسه؟الذيذلكضغفغيمبأنهعليهتقغ

1(.()بهتذيىيولاضعيفعندل!وربما،ئذلسوهو

تنبيه:

مهاجر،بنإبراهيمهوظبيانوأبيالأعمشبينالواسطةيكونأنالممكنمن

بنإبراهيمفيكون؟الكوفةمنوجميعهم،الأعمششيوخمنمهاجربنفإبراهيم

-الأولالطريقعلىالكلامعند-ذكرناوقد،الحكايةهذهمصدرهومهاجر

بعضمنهوحذربلهذا،إبراهيمرواياتمنالحديثأئمةكباربعضتحذيرات

.القطانويحعصكشعبة؟لهمعاصرينكانواالذينالحديثأئمة

الثالث:الطريق

عنه.اللهرضيغتاسائنعنرر،كن،غايمغنشيىيك،عنلثر،بنشفتان

وسفيانبشير،بنشفتانهوحكاهاالذيلأنائضضذر؟مجهولةالحكايةهذه

ئغزف.لا،مجهولهذا

والإيهامالوهم)بيانكتابهفيهـ(628-)562الفاسيالقطانابنالإمامقال

()2(.الحالمعروفغير..بشربن"سفيانا:الأحكامكتابفي

الكتبدارالناشر:،الذهبيأحمدبنمحمدالدينشص:تأليف315(،)3/الاعتدالميزان(1)

الموجود.عبدعادل-معوضعلي:تحقيق،الأولى:الطبةهـ،ا599-بيروت-العلمية

الناشر:محمد،بنعليالحسنابالفاسيالقطانابن:تأليف2(،41)3/والإيهامالوهمبيان)2(

.م1هـ-799ا184/ا،ولى:الطبة،صعيدالحيند.:تحقيق،الرياض-طيةدار



الرا!الباب212

الزوائدمجمع9كتابهفيهـ(لم108-)735الهيثميالديننورالإماموقال

أكرفه()1(.لم..بشربن)سفيانالفوائد(:ومنبع

فيالملقنابن)قال439،::رقم،الغليلإرواء9كتابهفيالألبانيالشيخوقال

صفةهوهذا..!الحالمعروفغير"وهوبشر:بنسفيانفي21011/،"الخلاصة

(.المجهول

والموضوعةالضعيفةالأحاديث"سلسلةكتابهفيأيقعاالألبانيالشيخوقال

(.المجهولينعذادفي..لربن)سفيان696(::رقم،الأمةفيالسئوأثرها

صلأ:ونا

كيرروايةفهيبه،موثوقطريقمنئئقلآالروايةهذاأنلنايتضحسبقمما

صحيحة.

الصعيعة:الرواياقتخالف،منكرةدرايلأهذهأنبيان:الفالثالمطلب

رضي-الصديقبكرأبيخلافةفيكانثابتبنزيدبهقامالذيالقرآنخمع

هـ.ا3عام!هبكرأبوماتوقد-عنهماالله

بكر،أبيخلافةفيثابتبنزيدجمعهالذيعلى!النبيأصحابأجمعوقد

علىكانالجمعهذاأنشكولاهـ،25عامعثمانخلافةفينسخهتمالذيوهو

.الأخيرةالعرضةؤفق

دار:الناشر،الهثميبكرأببنعليالديننور:تاليف(،013)9/الفرائدومنغالزوائدمجمع(1)

هـ.ا214،بيروتالفكر-



بم!هعثمانكفدفيالفضخفمنع!مسعودابنقؤيفخؤلشبهاتائطال

لاغا!لشاثزخلؤإثكتكير:آ"لو)قاذإ:البخاري"صحيحفيثبتوقد

()1(.قاخغةائفزآنقتئتغ!؟اللهيرسولانؤخيئيمئمثكئتتذتئهفك؟

!!!؟الأخيرةالعرضةتخالف!هثابتبنزيدقراءةأنزاعميزعمفكيف

الثابتة.الصحيحةالرواياتتخالفها؟مئكرةباطلةضعيفةروايةفهذه

السلفية.الميهبة:الناشر71(،19:رقمحديث40،34/)الخارقيصحيح!(1)
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ول!!!لا!

فيهالكدي!وانجففةالقرآقههالتممنخ

خؤلهالتصأمرىتشبهأتشأدنوصليأ



خؤلهالتصارىشبهاتق!ادوتتان،فيهوانجكقة،القرآنفيالئغ
215

مباحث:غئرةعلى-الكتابهذافي-النسخفيالكلامسيقتصر

.العربلغةفيالنسخمعنىأضلبيان:الأولا!ث

المسلمبن.علماءعندالنسخمعنىبيان:شاقا!ت

النسخ.أنواعبيان:الثالثالمبعت

عموما.الشرعيةالأحكامبعضت!خمنالجكمةبيان:ا!ا!اعبع!

الآية.تلاوةبقاءمعانخكمتن!خمنالجكمةبيان:مساتافي

.الآياتبعضتلاوةت!ئخمنالجكمةبيان:اولدساجت

النسخ.موضوعفيالثماطبيل!مامجدامهمةكلمات:اولجافي

التنسخ.انكرقنشريعةفيالتغوقوعبيان:انمقافي

كتابهمفي-الثهوصفواالذينفموالنصارىاليهودأنبيان:اتسعاجث

كبيرا.علواذلكعناللهتعالى،الأوصافباقبح

ناسخة.بآيةاللهياتيأنئثنتزطلاآيةت!ئصخعندأنهبياناولض:اجث

ذلك:تفصيلوإليكم
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الأولالمبحث

الخاصالباب

الغزبئتةهاالتممنخمعثىأمنلبيان

التنزيل:وفي،مقامهآخرد5إقامةالشيءإبطال:)الشئ!خ(:العربالسانفيجاء

والأولى،ناسخةالثانيةوالآية،ي!يقا!اؤي!آمخؤتأبئنيمقاأؤايزةيقتنتمخ)تا

()1(.غيرهوهوال!ثيءمنال!ثيءتبديل:النسخ..منسوخة

))نسخ،(:اللغة)مقاييسكتابهفيهـ(593-)932فارسابنالإماموقال

مكاته.غر؟دماثباتشيءزفغ..:قومقال..واحدأصلوالخاءوالسينالنون

..شيءإلىشيءتحويل..:آخرونوقال

أمرفيهاينزلكالآيةغير؟،بحادلثئن!خثمقبلمنبهئعقلكانامر:والئ!ئ!خ

()2(.انتسخهفقدشيئاخق!شيءوكل.أخرىبآييماتن!خثم

6(.1)3/العربلان(1)

.(5424/)اللغةمقايي!(2)



خؤلهالئصارىشبهاتقادوتتان،فيهوائجكمة،القرآنفيالئغ

الئاثيالمبحث

217

المسلمينعلها،عندالنسخفنتىبياق

عنالتأخرمعالثرعي،ائخكمفدةانتهاء"تتان:بأنهالفقهاءجمهورغرفه

)1("بر
.،رميه

نألهماللهيبينزمنبعدثم،معينةظروففيلع!بادهحكماي!ثرعتعالىاللهأنأي

انتهت.قدالحكمبهذاالعملمدة

شرعيبدليلالشرعيالخكمزفع5:بأنهالفقهأصولعلماءجمهوروعرفه

ئتآخر،)2(.

وضوحفيكفي،العبارتينبينالدقيقبالفرقالقارئذهنشغلئريدولا

عوضد.-الجبرينالرحمنعبدد.:تحقين9792(،)6/الفقهاصولفيالتحريرشرحالتحبر(1)

.م0002،الرياضالرثد،مكتبة:الناشر،الراحاحمدد.-القرني

تأليف:(،185)2/التفتازافيوحاشيةالعضدضرحمعالفقهأصولفيالحاجبابنمختصر)2(

الطبعة:،المكرمةمكةالباز-أحمدعاسالناشر:،الحاجببنعمروأبالدينجمال

.ام839اهـ-30/4الثانية
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الثالثالمبحث

الخامسالباب

النسخأنوالحبياق

العلماء)اتفق":الأحكامأصولفي"الإحكامكتابهفيالآمديالدينسيفقال

معا()1(.ونسخهما،وبالعكس،الحكمدونالتلاوةنسخجوازعلى

الحكم،دونالتلاوةنسخ)يجوز:الفقهأصولفيكتابهفيمفلحابنالإماموقال

العلماء()2(.عندوغكسه

)يجوز:الفقهأصولفي)المحصول،كتابهفيالعربببنبكرأبوالقاضيوقال

إجماغا()3(.التلاوةبقاءمعالحكمنسخ

منبالإجماعوهذا،التلاوةبقاءمعالحكمنسخ)يجوز:تيميةابنالمجدوقال

()4(.بعدهمومنوالتابعينالصحابة

كتبفلا؟التلاوةحيثمنالآيةتئ!ختعالىاللهأن:،التلاوة"ت!خبالمقصود

الكتابدارالناثر:الأمدي،محمدبنعلي:تأليف(،154)3/الأحكامأصولفيالإحكام(1)

هـ.ا404-الأولى:الطبعة،الجميليسيد:تحقيق،بيروت-العرب!

مكبةالناشر:،مفلحبنمحمدالدينشمس:تاليف1(،913)3/مفلحلابنالفقهأصرل)2(

.م9991،الرياض،العبيكان

.البيارقدار:الاشر(،641)صالمحصول)3(

مصر.المدفي-مطبعة:الناشر،تيميةاس:تأليف(،178)صالفقهأصولفيائئت!ودة()4



خؤلهالتصارىشبهاتقادوتتان،فيهوائجكقة،القرآنفيالئ!ئ!خ

بتلاوتها.يتغبدولابها،يضلىولا،المصحففي

921

بالحكمالعملفدةأنلعبادهئتينتعالىاللهأنائخكمأ:)ت!خبوالمقصود

انتهت.قد-ذلكقبلشرعهالذي-الشرعي

النسخ:منأنواعثلاثةوجودذلكمنويتضح

معا:والقلاوةانخفصتممنخ:الأولالنولح

ؤدكؤانرغلأ)ان!ه:قايلثبنآنسيىغن،البخارياصحيحفيثتت:مثال

ختى..الانضايىجمنب!تثجينقأقذهثمكدو؟غل!اللهرسولاشتقذوا..ؤعضتة

تفغوا9:ز!غدلكإنئتمفزألا،ييهئمققزأنا..بهئ!ؤغذزواقتئوفئمقفوتةببئيركائوا

ؤأزضاتاا()1(.غئاقزصيئزئتاتميتا!ناقؤتتاغتا

بهن!وا4قزآثهنمآنس!)ؤخذثتا:بلفظقتادةعنايضا،البخاري)صحيحوفي

تغد()2(.دلأريغثتم..قزآنا

!فتحفيهـ(852هـ-)773الغسقلانماخخرابنالدينشهابالحافظقال

ائفزآن:أيدلك"إنئئم،فزآناييهئمققزأنا)"،:البخاريصحيحبشرحالباري

ن!ي!خثتم9بتفإ:ش!غتةغنغئذرغنأخدؤزؤاة..يلآؤتهني!خثأفي:"ريغ،

ذلك(()3(.

3862(.:رقمحديث،40051/)الخارقيصحيح(1)

9928(.:رقمحديث،1511)3/البخاريصحيح)2(

387(.)7/البخاريصحيحدرحالباريفتح)3(
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قممنخانا!لح المحور،بئمعا!رزوه

الخاصالباب

ائحكملكنبتلاوتها؟يتغبدولابها،يضلىولا،المصحففيكتبلافالآية

به.ئغملزالماالآيةعليهدلتالذي

-:للبخاريواللفظ-!مسلموإصحيح،البخارياصحيحفيثتت::مثال

لمخضذا!تغثالثهإن..قاذ:ثتم...قاتمالمؤدسنونشكتقفماالمئتر،غلغقر)قخقش

ؤغقفتاقاققزأئاقاالزخيم؟اصلةاللهأنزؤيمافكانائيهتات،غقييماؤانرذبائحق،

تقوذآنزقانبالئاسيىطاذإنقآخشى،تغذةؤزخمتا!الثهرسولزتجتمؤؤغيتاقا،

ؤالزخمالله"،أئر!اقيريضيمابتزفيقتضقوا!؟اللهجمتابفيالزخيماصلةتجاقا)ؤالله:قايل

ؤأائتتتة،قاتتإداؤالئ!اءالزتجاليمنأخضن)1(إدازتىقنغلىخقاللهجمتابي

الإغزافث()2(.أوالحتل،كان

ؤتقيئتفظهئ!يخئما)قذا،.مسلم"صحيحلشرحهفيالنوويالإمامقال

فيئكتبلااثنئحوخانخماهزةدلاتةإلآيةقدجمتاتةالضخاتةتزكؤفي..خكمه

الفضخف()3(.

كتابتلخيميىينأشكلجما)ائقهنمكتابهفيالقرطييالعباسأبوالإماموقال

،:البخاريصحيحلرحاباريأفتحفيالغقلافيخخرابنالدينشهابالحافظقال)1(

ؤتجاتغقا(.ضج!يخاتريىتحاخزةترؤقيتذغايلأتايغاكان(في"أخضنإداأ؟)تزله

64(.42:رقمحديث40،25)6/البخاريصحيح)2(

الناشر:،النوويشرفبنيحصزكرياأبو:المؤلف(،11/191)مسلملصحيحالنوويشرح)3(

هـ.ا293-الثاية:الطبعة،بيروت-العر!الزاث)حياءدار
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آنهعكيدؤماآخرهوفي.يتلىقرآناكانهذاأنعلى!هعمرمننض!)هذا":م!يئ

عمرذلكوقال.الزجموهو،بهمعمولاحكمهاوبقي،القرآنمنكونهانسخ

فيالخطبةهذهوشاعت،الوحيقغدنوفي.-عنهماللهرضى-الصحابةبمحضير

شيئاأنكرمنبعدهمفيمنولاالصحابةفييسمعولم،الركبانوتناقلها،المسلمين

صحةعلىمنهمإجماغاذلكفكان،موتهبعدولاحياتهفيراجعهولا،عمرقالهئما

منلخلافيلتفتولا،الحكمبقاءمعالتلاوةنسخوهو؟النسخمنالنوعهذا

ذلك.فيعلمهوقل،زمانهتأخر

الحكمونسخ،التلاوةنسخ:أضربثلاثةعلىالنسخأن:الأصولفيبتناوقد

..الحكمبقاءمعالتلاوةونسخ،التلاوةبقاءمع

الثهكتابفيالزجمنجاما:قائليقولأنزمانطالإن"فأخثى:وقوله

للخوارجبعدهوقعقدعمرتوقعهالذىهذا؟،تعالىاللهأنزلهافريضيمابتركفيضفوا

1(.!ه()عمربثهادةضالونفهم،الزجمأئكزوافإتهم..

:التلاوةبقاءمعانخفصتممنخ:الثالثالنولح

،الصلاةغيروفيالصلاةفيبتلاوتهاونتعبد،المصحففيمكتوبةتظلفالآية

به.العملوتتانتهىتدالآيةعليهدلتالذيائحكملكن

اقئؤاةآلذصن!ايها):تعالىقوله:ذلكعلىمثالاالعلماءكبارمنجماعةذكروتد

ئزق!نخؤئكزؤأظقرذالكضذقةتخؤنكزكذئت!قغذئواآلزشوكتخي!غاذا

كثير.ابندار:الناضر85-86(،)5/ئ!ينمكتابتلخيصيىيناشكلقاائقينم(1)
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.211:دلةلمجاا9رجغ!غفوردلةآق!نواتخذ

الخامسالباب

:دكزهتغاللإنفول:تفسيرهفيهـ(22.31-)4الطبريجريرابنالإمامقال

تخؤاكئمأقامققدموا،اللهرسولتاتجيتئمإدا،ؤزشولهاللهضذقواالدينأتهاتا

ؤالحاتجة()1(.ائم!كتةأفلغليهاتتتقذقونضذقة

تزت!ذضذقنؤتخؤنكزكذئتننئغذنوأأنةأشقمتم):تعالىاللهأنزلثم

.،31:دلةلمجاا!"لرتجؤ!آئوااؤةلصقؤ!آقأييئوأغقيكثمدلةآقيؤتاتقغفوا

منغتيكئمالمحكمقذاإشيفزارمنأخفئئم:)آفي:تفسيرهفيكثيرابنالإمامقال

()2(.غئفئمدلكؤخوبقتغ..الزشول؟فتاتجاةقنلالضذقةؤخوب

يزيدبنجريربنعمد:تأليف(،91)28/القرآنآيتأويلعنالبيانجامع-الطبريتفسير(1)

هـ.ا504-بيروت-الفكردارالناضر:جعفر،أدالطبريخالدبن

327(.4/)كثيرابنتفسير)2(
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الراجالمبحث
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الشرعيةالأحكاوربعضتممنخمقالجفمةبياق

بمرورتتغيروالحاجاتالأحوالأنعاقليئيهرفلا،عاقللكلظاهرةالحكمة

المناسبهومعينحكمفيكون،معينةوأحواللظروفالعباديتعرضفقد،الزمن

هوآخرحكمفيكونوتتغير،الأحوالهذهتتبدلثملهم،الخيروفيهالأحواللهذه

.الأحوالهذهمثلفيالخيريحققالذيهولأنه؟الجديدةالأحواللهذهالمناسب

مثالينولنذكرتصرفاتنا،وفيحياتنافيوواقع،عاقلكلئذركهشيءوهذا

حياتنا؟واقعمنذلكلتوضيح

حينثم،التعلمبدايةفيمبسطةمسائلالطالبيعطيائمدرس:الأولاقل

الصعوبة،درجةحيثمنأعلىمسائلئعطيهالمدرسفإنالطالبمستوىيتقدم

تدرجيناسببماالمسائلمستوىفييتدرجالذيهوالك!ءائمدرصنجدوهكذا

ئراعيلاالذيائفدرسوتناسبها،التيمسائلهالهامرحلةفكل،الطالبمستوى

فذزشا.يكونأنتففحلا-التدرجذلك

للمريضالدواءيصفقدنجدهالمريضيأتيهحينالطبيبانئى:انل

ثم،الآنمرتفعةحرارتكلأن؟حرارتكدرجةيخفضالذيالدواءهذاخذهكذا:

فيفاستمرالحيويالمضادأما،طبيعيةحرارتكتصبححينأخذهعنالتوقفعليك

توقفثمالميهروب،علىالقضاءمننتأكدلكي؟أيامسبعةعنتقللالمفةاخذه
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يضرالمضادولأن؟ذلكبعدلهحاجيةلالأنه؟المدةهذهبعدالحيويالمضادأخذعن

علىالمحتويائمقويالدواءهذاتتناولأنعليكذلكبعدثم،الجسماجهزة

ضعيف.جسمكلأنشهر؟لمدةوالحديدالفيتامينات

تناولمرحلةأثناءائمقوياتأخذعنالمريضتئقىمنالأطباءمنووجدنا

تناولمرحلةانتهاءبعدائمقوياتبتناولللمريضيسمحبينما،الحيويالمضاد

علاجعلىالاستمراروالسكرالقلبلمريضيصفنجدهكذلك.الحيويالمضاد

حالته-يثلفي-والمصلحةالخيرلأنعنه؟التوقفعنوينهاه،الحياةمدىمحدد

وخيمة.وعواقبأضرارإلىيؤديعنهوالتوقف،الحياةمدىالدواءاستمرار

الدواء.منيناسبهامامرحلةلكلمجددالطبيبنجدوهكذا

وقد،العلاجمراحلبكلالأولىالزيارةفيالمريضيخبرقدالطبيب)نثم

موعديأقيحينثم،العلاجمنفقطالأولىبالمرحلةب!خبارهالأولىالزيارةفييكتفي

التفاصيل.ببقيةئخبرهالاستشارة

منتخلوفكيفوجكمتهم،جمثمهمتقصمعالبشريغلهوهذاكانظذا

!؟الحكيمالعليماللهشربعةذلك

في،المحيطاالبحركتابهفيهـ(497-74)5الزركثيالدينبدرالإمامقال

تقحايحجفطينييماتا:يئقا..الثزائع:ت!نيفيالجكقيما)تتان:الفقهأصول

1(.يثقضقخيما()بجلآييما؟الئايبائتؤيمؤفي،تؤيمكلفيبذؤاءتأفزكالبيبائجتاد؟

الطبعة:تامر،عمدمحمدد.:تحقيق،العلميةالكتبدارالاشر:(،156)3/المحيطالبحر(1)

.م5002هـ-ا124/الألل
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"كشفكتابهفيهـ(073)المتوفىالبخاريالعزيزعبدالدينعلاءوقال

الجكقيماتابينبالئئنيائذ؟7بتان:الفقهأصولفي!البزدويأصولشرحالأصار

..ائجتابإلىتغوذتمتايغالأخكايملثزجمئةقين؟انتذاء)1(تابمنلايهاتتقا؟انتايغيما

الخيهيئمالجبيزالغييمإلأبذلكتغقمؤلا،ؤالأخؤاليالأزقالببئتذليائئقغةتتتذذؤقذ

لاالجكميماتابمنالأخؤاليتئديلغلىبتاةالحكيمتئديلقكانتجلآئة؟تجلائقديز

ائتذاء()2(.تابين

أصولضرحالأصراراكفكتابهفيهـ(073)المتوفىالبخاريالعزيزعدالدينعلاءقال(1)

تغذالطفويىعنجماز:ق!تةالأئرلي؟بغوايبائحفلينتأ)انداء:الفقهأصرلفي"البزدوي

ففلهمولدا):لعالىولؤله.خفائهبغدظهراذاانفلآفما"الأفزثنمابدا:لهؤلهئممنانجفا"

ا(.كبينغفؤادلكغنافهؤتغالىانجقا"تغذكلنمظقزأفي..!قكوئوامختيئونقئمقاآلل!

الثانية:الطبعة،الحدثةالفاروقدار:الناشر2(،04)3/البزدويأصولثرحالأصراركف)2(

.ام599اهـ--416
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اطامسالمبحث

الحامسالباب

الأيةتلاوةبقاءمعانخك!تشخمقالجفمةبيان

علومفي"البرهانكتابهفيهـ(497-74)5الزركث!يالدينبدرالإمامقال

..تلاوتهوبقيحكمهني!خما:الثاني)الضرب":القرآن

؟التلاوةوبقاءالحكمزفعفيالحكمةما:يسألأنوهوسؤالوهنا

به،والعملمنهالحكمليعرفئئلىكماالقرآنأنأحدهما::وجهينمنوالجواب

الحكمة.لهذهالتلاوةقئركت،عليهفيثاب؟تعالىاللهكلاملكونهقئتلى

ورفعبالنعمةتذكيراالتلاوةفأبقيت؟للتخفيفيكونغالباالنسخانوثانيهما:

()1(.المشقة

93(.)2/القرآنعلومفيالبرهان(1)
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السادسالمبحث
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الآياتبعضتلاوةتم!نخماالجفملأبيان

نذكرجكمتين:

الأولى:الجكمة

شرح"كتابهفياهـ(421)المتوفىالعثيمينصالحبنمحمدالشيخقال

العملفيالأمةاختبار:الحكمدوناللفظت!نحخ)جكقة":الأصولعلممنالأصول

اليهودحالغكس،تعالىالثهأنزلبماإيمانهموتحق!يق،القرآنفيلفظهيجدونلابما

()1(.التوراةفيالرخمتصكتمحاولواالذين

كتموااليهودأنإلاالتوراةفيمكتوباالرجمخكمكؤنينالرغمقغلى:قلث

الركمعلىالرجمبحكمالتزمواحيث؟الإسلامامةفضيلةتظهروهنا،الحكمهذا

المصحف.فيمكتوبغيرأنهمن

نأزقانبالتاصيىظاذإن)قآخثتى!ه:الخطاببنعمرقولبكرسبقوقد

الثهم.انر!قيريضيمابتزفيقتصفوا،؟الثهجمتابفيالزخيماصلةتجذقا!ؤالله:قائلتفوذ

أمامعمرتصريحمعالمصحففيكتابتهاوعدمالرجمآيةتلاوةقت!خ

للعباد.والاختبارالابتلاءجكمةفيهتطهر-باقخكمهبأنلهد!اقرارهمالصحابة

.المصريدأت:تحقيق،البصيرةدار:الناشر(،614)صالأصولعلممنالأصولشرء(1)
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ائفغيم"إكمالكتابهفيهـ(544-)476عياضالقاضييقولذلكوفي

بالرجم،كذبمنتكذيبمن!هعمرمنهخشيماكان)وقدم!لم!:بفوائد

لفظهنسخمماأنهالعلماءنصمماالآيةوهذه..والمبتدعةالخوارجمنفرضهوأشقط

.لعبادهوآيةمنهجكمة..ثابتوحكمه،معناهوبقي

سبيلآ؟()1(.بحكمهالتكذيبإلىالمبتدعيجدقئتفظهباقتاكانلوأنهترىألا

الثانية:العكمة

"مناهلكتابهفيأهـ(367)المتوفىالزرقانيالعظيمعبدمحمدالشيخقال

معالتلاوةتسخإن:يقولونودفعها:الخامسة)الشبهة":القرآنعلومفيالعرفان

لهاتعقللاالتيالتصرفاتمنلأنه؟الحكيمبالثارعيليقلاعبثالحكمبقاء

.فائدة

بجوابين:الثحبهةهذهوتذقع

منخالتاولا،الحكمةمنمجرذالي!الحكمبقاءمعالآيةتئخأنأحدهما:

تمسرمحدودةداثرةفيالقرآنخضروهي..فائدةفيهبلعبثا؟يكونحتىالفائدة

وذلك،وعرفانهفيهالتحققالأمةسوادعلىوت!هل،واستظهارهجفظهالأمةعلى

النقص؟أوبالزيادةفيهالمتلاعبينأيديمنالقرآنيحميمنيعوسياجمخكمشور

..ئغزفماشزعان،تحريفهأحدحاولثمالبقاعوملأوذاعشاعإذاالكلاملأن

تخنانا):سبحانهلقولهمصدافاوالتبديلالتغييرمنسليماالأصليبقىوبذلك

.(705)5/انفغيمإكمال(1)
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.،9:لحجرا)!لحالظونرتةنات!إآلذكرتزئتا

عملية،شرعيةأحكامفيالآياتبعضتنزلأنقضتاللهحكمةأنوالخلاصة

رجوعافقط؟تلاوتهافيالآياتهذهسبحانهتسخ،الأحكامتلكاشتهرتإذاحتى

؟الإقلالمنالأحكامفروعغزضفيلعادتهوطزدا،الإجمالمنسيرتهإلىبالقرآن

.،223:البقرة5!تغقمون،ؤانتمكغقئمؤآدلة)يضزنهوضماتا،لحفظهتيسيزا

ف!ن،النسخمنالنوعهذافيفائدةولابحكمةجمفمناعدمقزضعلىأنهثانيهما:

كلفيالأنإنثم..ادثيءذلكبعدمالعلمعلىحجةيصلحلابالشيءالجفمعدم

بها،نؤمنلفائدةأولحكمةيصدرأنالرحيمالرحمنالحكيمالعليمعنيصدرما

بعلمالهاستأثرتعبديةأمورمنالإسلامفيوكنم،التعيينعلىتغقمهالاكنالهان

آتيقيريناوييئصؤتآ)،76":غيير!)يوسفجمفرزىئحئنؤتؤقى)..حكمتها

.!58:ءالإصا)!قييلآالا

لنقص؟فائدتهيدركونلابماأطفالهيأمرقدالبيتقزبهذا؟فيبدعولا

يدركونلاكانوادهانبأمرهيأتمرونوهممفيد،الواقعفيأنهحينعلى،عقولهم

فاندنه.

نأحينعلى،وحكمتهسرهإدراكعنيعجزونبمامرءوسيهيأمرقدوالرثيس

وحكمته.يرهيفهمونلاكانرالران،أمرهئتفذونوفم،وجكمةيزاالواقعفيله

منيذركوالموفيماتثريعه،أصرارمنعليهمخفيفيماخلقهمعاللهشأنكذلك

آتخكز!آتغنركزؤئؤآلأغلىآتتثلؤييم)انخكمدونالتلاوةتنمخفائدة

الزرقاني.الشيخكلامانتهى(."06:"النحل
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الساجالمبحث

الخاصالباب

التشخموضولحهاالشاطبيللأماوجذامهمةكلماق

أصولفيأ"الموافقاتكتابهفيالشاطبيايإمامقالهاجداممهمةكلماتوهذه

:قال،الثريعة

مسائل:علىويشتمل:والنسخالأحكامفيالثاني)الفصل

بهانزلوالذيأولا،الموضوعةهيالكليةالقواعدأناعلم:الأولىالمسألة

وضعالتيالقواعدتلكبهاكملتبالمدينةأشياءتبعهاثم،بمكة!لهالنبيعلىالقرآن

منهوماتبعهثمالآخر،واليومورسولهبالئهالإيمانأولهاوكان،بمكةأصلها

تابعأوكفرهوماكلعنونهىذلك،وغيرالمالصهانفاقكالصلاة؟العامةالأصول

بالعهدوالوفاءوالإحسانكالعدلكلها؟الأخلاقبمكارمذلكمعوأمر..للكفر

اللهمنوالخوف،أحسنهيبالتيوالدفع،الجاهلعنوالإعراضالعفو،وأخذ

الفحشاءمنالأخلاقمساويعنونهىونحوها،والشكر،والصبر،،وحده

فيوالفساد،والميزانالمكيالفيوالتطفيفعلم،بغيروالقول،والبغيوالمنكر

وإنما،الجاهليةدينفيسائزاكانمماذلكوغيروالوأد،،والقتل،والزنى،الأرض

والتشريعالنزولفيكانتالكليةوالأصول،قيلةبمكةالمشروعاتالجزئياتكانت

أكثر

هنالككملت،الإسلامخطةواتسعتالمدينةإلى!اللهرسولخرجلماثم
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وتحريمبالعقود،والوفاء،البينذاتك!صلاح؟تدريجعلىالكليةالأصول

ويحسنها،يكملهاوما،الضروريةالأمورتحفظالتيالحدودوتحديد،المسكرات

الكلية.للأصولتكميلكلهذلكأشبهوما،والرخصبالتخفيفاتالحرجورفع

.الأحكامتمهيدفيالإلهيةالحكمةاقتضتهيما؟بالمدينةمعظمهوقعإن!افالنسخ

العهدللقريبأؤلاتأنيسفيهكانلماهوإنماالنسخمعظمتجدكيفوتأمل

خم!ا،صارتثمصلاتينكانتالصلاةكؤنمثل:لهم؟واستئلاف،بالإسلام

محدوذا..صأرثم،الجملةفيالخيرةبحسبمطلقاالمالإنفاقوكؤن

منكانماهوالشريعةأحكاممنبمكةالمنزلأنتقررتما:الثانيةالمسألة

نأذلكاقتق!الأمر،غالبعلىالدينفيالأصوليةوالقواعدالكليةالأحكام

.الكلياتفييكونلاالنسخلأنكثير؟لاقليلفيهاالنسخ

الضرورياتحفظعلىمبنيةالشريعةوأن،التامالاستقراءذلكعلىويدل

يقويهامابالمدينةأتىإنمابلشيءمنهينسخلمذلكوجميع،والتحسينياتوالحاجيات

كتباستقرىومنأئتتة،لكليتسختثبتلمكذلككانهـاذاومجصنهاويحكمها

والجزئياتمنهاالجزئياتفيالنسخيكونف!نما،المعنىهذاتحققوالمنسوخالناسخ

()1(.قليلةالمكية

دينفيالناسودخل،اتسعتتماالإسلام)خطةأيضا:الشاطبيالإماموقال

خصوصياتلهمعرضتأو..المعاملاتفيمثاحاتبينهموقعترب!اأفواخاالله

.(3501/)فقاتاالمو(1)
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الم!ثروعاتمخالفةفيفلتاتبعضهممنتدتأو،نجاصةأحكاقاتقتضىضرورات

العوارضتلكتقتضيهاحدودإلىذلكعندفاحتاجوا،الممنوعاتوارتكاب

الواجباتبينلهمتفصلوتقييدات،المقدماتتلكلهمتكملومشروعاتالطارئة

ب!دراكهاتستقللاجزئياتأكثرهاكانإذ،والمكروهاتوالمحرماتوالمندوبات

تارةالبيانبغايةإليهاحتاجواماكللهميبينماتعالىاللهفأنزل..السليمةالعقول

،المحتملاتتلكوتبينت،المكيةالمجملاتتلكفتفصلتبال!تةوتارة،القرآن

ذلكليكون؟العموماتتلكغيرهأوبالنسخوخصصت،المطلقاتتلكوقيدت

عليها،ومنالأرضالثهيرثأنإلىمستتاوأصلامطردا،قانوناالمحكمالباقي

فضلاالمحكمةالأصولتلكعلىوبناء،المقدمةالكلياتلتلكتماقاذلكوليكون

كلياتالأمرعامةفيلأنها؟تنسخولمتتبدللمباقيةالأولفالأصول،ونعمةاللهمن

:اليومذلكعندتعالىاللهفقال..دثهوالحمدالشريعةجملةفكملت..ضروريات

دينا!شبتمآفيقكئمؤزعيمثيغميىغقيتهنمؤأتمتثبيلكنمقكتمأكتفث)آتتهؤتم

1(.():3!"المائدة

.(4/432)فقاتاالمو(1)
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الثامنالمبحث

233

النممنخأتفرفقلنمريعةفيالتممنخوقولحبيان

النسخ،أئكرواالذينهؤلاءبهيمروالأحوالالأزمنةبتغئزتعالىاللهأحكامتغئر

خئثهم.وشدةجمنادهمبابمنهوإنماالإسلامفيذلكوقوعيذفونوكزنهم

:الوضوحغايةفيمثالينولنذكر

:الأولالمثال

ذلكاللهحزملكن؟أختهمنالأخزواجمروغاالسلامعليهآدمعهدفيكان

.السلامعليهماوعيسىموسىثريعةفي

الثاني:المثال

موسىشريعةفيالزانيةخكمأن،)1(المقدس)الكتاببالمسمىكتابهمفيجاء

.بالحجارةزخماالقتلهر-السلامعليه-

امرأةرجلاتخذ)إذا2(:ا-13العدد22:الإصحاح9التثنيةسفرفيجاءفقد

الأمرهذاكانإن.."عذرةلهاأجذلممنهادنوتولمااتخذتهاالمرأة"هذه:وقال..

حتىبالحجارةمدينتهارجالويرجمهاأبيها،بيتبابإلىالفتاةئحرجون..صحيحا

انتهى(.تموت

الأولى.:الطبحة700،2السابع:الإصدار،الأوصطالرقفيالمقدسالكابدار.الناشر(1)
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عليه-عيسىعهدفيالزنىفاحشةارتكبتامرأةأنهذاكتابهمفيجاءثم

عليهاليسبأنهاوضزخيعاقبها،ولمقتركهات!وعإ،9بعندهموالمسمى-السلام

!!إدانة

إلىأيقساحضر)ثم":اأ2-العدد8:الإصحاحيوحنا/"إنجيلفيجاءفقد

ء4

مغلم،"يا:لهقالوا..زنافيامسكتامراةوالفريسيونالكتبةإليهوقدم..الهيكل

ئزتجم.هذهمثلأنأوصاناالناموسفيوموسى..تزنيوهيامسكتالمرأةهذه

قفتزجمهاخطئةبلامنكمكانأقنلهم:قال..يسوعوأما..أنت؟"تقولف!اذا

واقفةوالمرأةؤخدهت!وعوبقي..فواحذاواحذاخرجوا..سمعوافلما..بخخر"

سيد.ياأحدلا:فقالتأحد؟أ.داتكأقا..امرأة"يالها:قال..

انتهى.!(..اذقبي،آديئكأنا"ولا:ت!وعلهافقال

عليهعيسىأنيعتقد(بطرس)زكرياالخسش!القسيسهذاأننجدوهكذا

موسىعهدمناليهودشريعةفيفقززاكانالذيالزانيةزخمحكمألغىالسلام

!!السلامع!

:السؤالهذانسألهوالآن

موسى؟شريعةفيالرجمحكمشرعالذيقن

الله.:سيقول

؟يسوععهدفيالرجمحكمالغىالذيوقن:فنسأله

الله.:سيقول
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الأحوالبتغيرتغييرهتمقدتعالىاللهخكمأناعترفتقدأنتهاد:فنقول

!!النسخهووهذا،لأزمانوا

وشدةجمنادهبابمنهوإنما-الإسلامفيت!خوجوددقهأنبذلكقالقر

!!خئثه

فيانتخثغلىانتفودتحمل)اثدي:تفسيرهفيكثيرابنالإماميقولذلكوفي

لىالت!ن!خافيتاعغلىتذذقاافغقلفيليشق!ته"ؤانجتاد؟انكقرفؤإئ!االث!ن!خقنمآلة

ييريد.ماتفغلانه"كماتشاءقاتخكملانه"؟تغالىاللهأخكام

ترويجقيذمأخلكماائماضتة؟ؤشزائعهالمتقذقةكئبهفيذلكؤقغقذانه"قغ

ت!خةئتم،ؤتدهبذئح-اللأمغقييما-إئزاهيمؤأقز..دلكخزتمئتمتيييما،منتتاته

المغل.قئل

انتهى1(.غئا()ؤيضدفونبذلكتغترفونؤهثم

.(1/521)كيرابنتفير(1)
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النامحالمبحث

الخامسالباب

ناسخةبآيةاللهياتيأنيمننتزطلاآيةتشخعندأنهبيان

آدئةأننغفتمألمبئبفأأؤئهآنخقمتأتئن!بمفاأؤايزةبقتن!خنا):نعالىفال

.!601:البقرة)!يزقبءثتئكلبغلى

مهمة:تقريراتعدةوهنا

مثلها.اوأن!ي،وممانسخممابخيرالإتيانوهو:بشرطصرحوجلعزالله-ا

وهذامثلها،أو،المنسيةأوالمنسوخةالآياتمنبخيرياتيأنشرطتعالىالله

يتحقق.أنلابدالشرط

عزقاللىانمامنها"،خيرناسخةبآيةأنأتتقل:لمتعالىالثهأنملاحظةويجب

.!يآتخيزتات):وجل

النصارىيطالبناأنيصحلا-تلاوتهائيمختالتيالقرآنيةوالآياتفالور

اشزطلهانما،ناسخةبآيةيأتيأنللنسخيثترطلمتعالىاللهلأنلها؟الناسخةبالآيات

مثلها.أومنهابخيرالإتيانوجلعز

فيهمابالسنةالثابتةالأحكاممنلأن؟القرآنمنبكونهيتقيدلاالخيرهذا-2

لسانعلىحكماي!ضرعثمآية،تلاوةتعالىالثهينسخأنفجائزللبشر،كثيرخير

للبثر.كثيرخيرفيهويكون!،رسوله
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للبشر.كثيرخيرفيهبحكمأتىثمالآيةنسخقدتعالىاللهفيكون

الذياالحكم:مسالةهيدهان!اأ،بالتةالقرآنانسخ:مسالةليستهنافالمسألة

للبشر،.أكثرخيرفيهالتسئةعليهدلت

أتىالذيالنصمعالموضوعفيفتحدةالمنسيةالآيةتكونأنئ!ثمترطلا-3

الخيريةاشزطوإنما،ذلكلترطلم!تخقريهآتأت)تعالىفقولهللبشر؟الخيروفيه

ئسخالذيمضمونعنيختلفالآتيمضمونكانإذاماعلىذلكفينطبق؟المطلقة

انسي.أو

لذلك:لأمثاولنذكر

شرعي؟حكمعلىلفظهايدللاآياتمنهاكانالمنيةالآياتأنلنفزض

.الثوابلتيثلبتلاوتهاالتعبدجوازمعهذهبالآياتهذهفنشانوبذلك

.الآياتنسيانمعذهبخيرهذا

الأمرفيهحديثجاءفإذاالخير،ذلكمنأكئرخيريةفيهشيء:الآنوالمطلوب

بتلاوةقزدتعبدمجردمنأقوىللعبادخيرفيهفهذاالمنكر،عنوالنهيبالمعروف

للعباد.آضلحهوماجهةمنهنافالخيرهو،لنفسهالثوابلسلآيات

ذلك:يوضححنبلبنأحمدللأمامالتاليوالتصريح

تضوئمالزخل:خثتلبنقيخمذ)ييل،:الفتاوى)مجموعفيتيميةابنالإمامتال

ؤضلىقاتم)إدا:ققاذ؟انبذعأفلفيتتكقئمأؤ؟إليكآخحثؤتغتيه!ؤيضئن

".أقضلقذالففئميمين،فؤق!ئماائبذعآفلفيكفتمت!إدايتقييما،فؤقإئماؤاغتك!

ذإ؟اللهشبيلفيالجقادجئيىيندييهئم،فيلفمئ!يمينغاتمقذاتفغأنقبق
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دلك-غلىؤعذؤايخئمقؤلايمتغىؤدفعؤشزغييماؤجمئقاجيماؤ؟يييمااللهشبيلتطهعر

تق!ذقؤلاءضزريذفعالثهيقيمهقنؤتؤ،،اث!يمينبائقاقيائكقاتيماغلؤاج!ب

()1(.الدين

.القرآنتنسخلاالئفلكن:معترضيقولأنيصحولا

ذلك؟يقولأنيصحلالماذا

الإتيانيتطلبوإن!اناسخا،يتطلبلان!ي!خأون!يالذيأنسابقاقررنالأننا

للعباد.أضلحلأنه؟بالسنةالثابتالحكمفيتكونقدوالخيرية،منهبخير

كذاطولهاكانكذاسورةبكؤنالاستدلالعنوالنصرانيالملحديعجزوبذلك

!!!؟البديلفأينقائلأ:،

التيالآياتهويكونانممكنالمنسيةأوالمنسوخةالآياتعنالبديللأن

السنة-بهاجاءتالتيالأحكامهويكونأنوممكن،المنسوخةالآياتبعدنزلت

السابق.المثالفيكماللبشر،الخيركلوفيها-تعالىاللهمنبوحي

.(232)28/القاوىمجمرع(1)
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المتجيخةقزاءاتهبجميحانقزآقأقغنىالأدولآلقطبية

بنيقينانففيدالنؤاثربطبرقيتقذ

هذا%لىتؤيئاوالعأبين!للهاصسؤلاضخأبعهدين
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:الناسمنفئتينقولفسادلبيانالبابهذا

إلىيصللمالقرآنأن-كدتا-زعمواالذينالإسلامأعداء:الأولا!

والغ!ضر.السبعقراءاتهجمغوكذلك،اليقينالمفيدالتواتربطريقالمسلمين

شذوالكنهمالكريمالقرآنبتواترأقرواالذينالمتأخرينبعض:اتقيا!

إلىتصللمالمشهورةالصحيحةالقراءاتبعضأنزعمواحينالعلماءإجماععن

اليقين.المفيدالتواتربطريقالمسلمين

مباحث:غشرةفيسيكونوالكلام

التواتر.معنى:الأولا!ث

القرآنتقلفيالتواتراشتراطعلىالمسلمينأئمةإجماعبيان:ا!يفات

.والقراءات

فيتحقققدوالقراءاتالقرآنتواتربأنالعلمأهل!ريحات:انكا!ث

قع.لواا

،القراءاتوتواترالقرآنتواتربينالمتأخرينبعضتقرقةبيانا!اج:افي

.ل!جماعومخالفتهم

عنديتواترتغماقومعنديتواترقدبانهالعلمأهلتصريحات:اتمسا!ث

غيرهم.

القرآنتواتربينتفيرقتهمفيالمتأخرينبعضشذوذسبباولدس:افي

.اتلقراءاترتواو
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وتواترالقرآنتؤائربينققزقشذقنعلىالجفمأهلزدود:اولبعا!ث

.تاءلقراا

الصجحةقراءاتهبجميعالقرآنتواترعلىالقاطعةالأدلةاقمق:افي

مراحل:خمسوفيه،المشهورة

أصحابه.إلى!الثهرسولمنالقرآنتقل:الأولىائقزحلة

القرنفيالتابعينإلىص!الثهرسولاصحابمنالقرآنتقل:الثانيةائقزحلة

.الهجريالأول

التابعين.أتباعإلىالتابعينمنالقرآنتقل:الثالثةاثقزحلة

كفقثلينالقراءمشاهيربعضدكرعلىالمؤلفيناقتصار:الرابعةائقزحلة

بلادهم.اهللقراءات

افجري.الثانيالقرنبعدالقرآنتقل:الخامسةائقزحلة

منتجغل-غضركلفيالتواتربطريقبقراءاتهالقرآنتقل:اتسعا!ث

منه.واحدخزفتغييرإنسانيستطيعأنالمستحيل

قراءةمنأشياءترهأنهمنأحمدالإمامعنزوقيماتفسيراولض:افي

.حمزة

ذلك:تفص!يللهاليكم



242

الأولالمبحث

السادسالباب

التواترمعنى

(:الروايةعلمفيأالكفايةكتابهفيهـ(463-)293البغداديالخطيبقال

،الكذبأوالصدقيدخلهأنيصحماهوالخبروتقسيمها:الأخبارفيالكلام)باب

.آحادوخبرتواتر،خبرقسمينوينقسم

عنديغتمحداعددهمتئلغالذينالقومبهيخبرمافهوالتواتر:خبرفأما

فيمنهمالتواطؤوأن،محالمنهمالكذباتفاقأنالعادةبمستقرمثماهدتهم

يجوزلاعنهأخبرواماوأنمتغذر،-فيهعنهمالخبرانتشرالذيالوقتمقدار

إلىالداعيةوالأموروالغلبةالقهرأسبابوان،مثلهفيوالشبهةاللبسدخول

ضذقه،علىقيمسبيلهمهذهقومعنالخبرتواترفمتى،عنهممثئفيةالكذب

1(.التواتر()صفةعنقصرمافهوالآحادخبروأما.ضرورةاليلموقوعوأؤتجب

التبصرة)شرحكتابهفيهـ(608-)725العراقيالدينزينالاماموقال

اليفئمتخضلعددينقئةالذيالخبزهو..)المتواتر:الحديثعلمفي(والتذكرة

الكذبعلىتواطؤهميستحيلعددبقوييما:واحل!غيرعنهوعبز.ضزؤزةبصذيهئم

منتهاة()2(.إلىأؤليمنرواييمافيذلكوجوبينئذولا.

.(61)صالغداديللخطيبالروايةعلمفيالكفاية(1)

8(.21/)والتذكرةالتبصرةشرح2()
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ذلك:يوضحمثالالنذكر:قلث

تختلفحيث،مختلفةبلادمنالركابمنكبيراعدداتحملطائرةأنلنفترض

أسبانب،ورجلألمافي،ورجل،فرنسيرجلفيهايكون)كأنولغاتهمجنسياتهم

(.إلخ..عربيورجل،صينيورجل،بريطانيورجل،يابانيورجل،يونانيورجل

مياهفيفيهابمنالطائرةوسقطتالجوفيانفجارلحادثالطائرةهذهفتعرضت

منراكباخمسينإنقاذوتم،البعضوغرقالانفجار،فيالركابمعظمففتل،المحيط

صناعيتنفسمنالإسعافعملياتطريقعنالأخيرةاللحظاتفيالغرق

.وغيره

أقوالأخذيتمبحيث-الشاطئعلىانؤغياستعادتهمقؤرأقوالهمأخذوعند

أنهمعلىجميعاأقوالهماتفقت-الآخرينعنبعيداانفرادعلىمنهمرخلكل

المحيط.مياهفوقوهمقذيفةعليهمأطلقتأمريكاغقمتحملطائرةشاهدوا

يلي:مانلاحظالمثالهذافي

علىاتفاقهمإمكانيةجذاائضنتئغدفمن،مختلفةوئغاتهمكبيرعددهم-أ

مكذوبة.قصةاختراع

ف!ن،لغاتهماختلافمنالرغمعلىاتفاقهملإمكانيةاحتمالوجودبفرض-2

قصةاختراععلىفيهليتفقواوقتهناكتكنتئملأنهتمافا؟ينتفيالاحتمالهذا

منانتشالهموتم،المحيطمياهفيوسقطواالجو،فيوفمانفجرتفالطاثرة،مكذوبة

أخذتمثم،المحيطفيمتباعدةمسافاتعلىوهم،الأخيرةاللحظاتفيالغرق

الشاطئ.علىالوع!باستعادتهمقؤرأقوالهم



السادسالباب244

!!مكذوبةقصةاختراععلىويتف!شايجلسواأنهؤلاءلمثليمكنومتىفأين

الجازموالتصديقاليقينيفيدمتواتر،خبرهوبهأخبروناالذيالخبر:نقولهنا

قطجتا.كؤنهفيشكلاالذي

الخبرهذاينقلونوحينواحد،غضرفيالرواةمنطبقةئشكلونالرجالهؤلاء

منوالتيبعدهمالتيالطبقةإلىانتقلقدالخبرفسيكون،بعدهمالذيالجيلإلى

واختلافبلادهميئغد؟مكذوبةقصةاختراععلىأيضافميتفقواأنعادةالمستحيل

.الكذبعلىاتفاقهماستحالةمننتيقنتجعلناالتيالأسبابمنذلكوغيرلغاتهم

عنجماعةعنجماعةينقلهلأنهالتواتر،بطريقمنقولالخبرهذايكونوبذلك

.الكذبعلىيتفقواأنيستحيلمنهمجماعةوكل،جماعة
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الثانيالمبحث

والقراءاتالقرأنتقلهاالتواتراشترا!مأعلىالمسلمينأنمةجماس!إبيان

بذلك:العلمأهلتصريحاتبعضإليكم

":مسلم!صحيحلشرحهفيهـ(676-)631النوويالإمامقال-ا

()1(.باي!خماعيالتؤاتيرإيلاتث!تلا)ائقزآن

بالتؤائير.إلأتثبتلاانفزآنأنعلىإجماعفهناك:قلت

البابفتح9كتابهفيهـ(07-782)1لب)2(ابنسعيدأبوالإماموقال-2

اتفق)قد،:والجوابالسؤالمنالقرآنتواترفيوقعمابتعقيبالحجابورفع

متواترا()3(.يكونأنيجبالقرآنأنعلىالأصولعلماء

.(131)5/مسلمصحيحعلىالنوويشرح(1)

بنقاصمبنفرجهـ،782-1507لب)ابن:للزركلي،5041/،أالأعلامموسوعةفيجاء)2(

رياصةإبانتهتالعلماء،الفقهاءمن،نحوي:الغرناطيالتغلبيسعيدأبولب،بنأحمد

الأندل!(.فيالقوق

عنالمغربوالجامعالمعرب)المعياركابهفيهـ(419-834)الولرييالعباسأبوتنقله)3(

،بيروت-الإصلاميالغربدار:الناشر82(،/12،والمغربوا،ندلىإفريقيةعلماهفتاوى

.م1891هـ-ا104:الطبعة
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التواتربعدمقولكلهاالقراءاتفيتث!ت)تنملب:ابنالإمامأيضاوقال

ذلكالناسأضافهـانما..يوجدلا..شهيرعالممتقدملإماممنسوبوالإجماع

كفراقصدوهافاسدةلمقاصدوالملحدةالروافضمنمضىمنلبعضمذهبا

()1(.وضلالة

النشرأطيبة"شرحفيهـ(857-108)النويريالدينمحبالإماموقال-3

:القراءاتفيالسندبصحةالاكتفاءزعممنعلىردهفي

شاءإنسزاهكما،وكيرهموالمحدثينالفقهاءلإجماعمخالف؟حادثقول)هذا

منهميخالفولم،الأربعةالمذاهبأئمةعندالتواترحصولمنفلابد..تعالىالله

البر،عبدكابنئحصون؟لاجماعاتبهوصرحالزائد،الفحصبعدعلمتفيماأحد

والإسنوي،،والسبكي،والنووي،تفسيرهفيوالتونسي،تيميةوابن،عطيةوابن

عرفة،وابن،خليلوالشيخ،الحاجبوابنوالدميري،والزرك!ثي،والأذرعي،

وغيرهم.

منيخالفولم،آخرهفيوكذلكذلك،علىالزمانأولفيفأجمعواالفراءوأما

المتاخرين()2(.بعضوتبه،مكيمحمدأبوإلاالمتأخرين

التواتريشترطوالمإنمالكنهم،القرآنبتواترصزحواقدالمتأخرونهؤلاء:قلت

ذلك.تفصيلوسياقي،والقراءاتالقرآنبينيقرقرنقهم،القراءاتفي

الذينالإسلامأئمةلإجماعنحالفمخزع،لأنهفغتبر؟غيرففملهذاوقولهم

.(21/931)المعربالمعيار(1)

1(.الرجه/18الوحةللنويريالثرطيبة!ثرحمخطوط)2(



بمبالتؤائرإلنتائمل-الضحيحةيزاءاتهيخميع-آنانفزأنعلىالقطعئةلةالأب

سبقوهم.

غيث9كتابهفياهـ(1-18ا0)53الصفاق!ييالنوريالحسنأبووقال-4

":السغالقراءاتفيالنفع

التواترأنوالقراءوائمخدثينالأربعةالمذاهبوفقهاءالأصوليين)مذهب

رسموافقتولوالمتواترغيرالصحيحبالسندتثئتولا،القراءةفيصحةشرط

ماالصحيحةالقراءة5:مكيمحمدأبوالشيخوقال.والعربيةالعثمانيةالمصاحف

..المتأخرينبعضذلكعلىوتبعه.".!النبيإلىسندهاصح

()1(.بالقرآنالقرآنغيرتسويةإلىويؤدي،عليهئغوللالمخذثقولوهذا

إأحكامكتابهفيهـ(543-)468العربيبنبكرابوالإماموقال-5

الئبيئفغجرةائفزآنأنميهؤالقغتى..الئؤائيربتقلإلأتثئثلاانفزآن)إن،:القرآن

بقضلإ،جفالقاؤتؤلىأمييما،غلىالثهقأنجقاقان!ؤييما،غلالذالةبضذييما،الشاهذة!

جمئقا.يئقضؤلاييقايراد،ختى

كاتثإنتؤاترالس!آنؤإفايغلآ،كاتثإنفغاتتةيمونانإقاؤانفغجراث

انجفئمتقغخئىفتؤايزا؟تقلآأ!يضاييقاالفغلضوزةئقلأؤيها،انجنئميتقغقؤلا؟

بيما()2(.قفطوعآفيغلىالزشاتةتئتييئختىشاخذقا؟قذك!االتاجمغكأنيها،

27(..)ص-926-النغحغيث()1

(06-26067/)الاقرآناحكام(2)



248

الئالثالمبحث
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الواقع!تعقققدوالقرا،اقالقرأقتواتربأقالعل!أهلتصريعاق

بذلك:العلمأهلتصريحاتبعضإليكم

(:الفتاوى"مجموعفيهـ()661-728تيميةابنالدينتقيالإمامقال-ا

ائققائضكتوتةائقضاجصقدقإنمتؤاير؟المضخ!تؤخيئتقالدي)ائقزآن

تغقمالضخاتيما،غفدمنمتؤايزةؤهيئ!ي،الئبيغنقزآناؤتقلوقا،الضخاتةغتيقا

غزت()1(.قاأئهاضزورتاجمفما

المحيط،"البحركتابهفيهـ(497-74)5الزركثيالدينبدرالإمامقال-2

ال!ئغ)ائمزاءاث)انغاته(:منالضؤيمتابفيال!زوجى)قاذ:الفقهأصولفي

،.يففغتنرتةيخلآقاال!ئيما؟أفلؤجميع،الأزتغهالأيضيماجمئذفتؤايز"

ؤاجذ؟كلأنغل-انفغتنرتةغذاقا-لخمغةالأئة..الضلآ؟:تابفيؤقاذ

بالئؤاتير()2(.!اللهرسولغنثتتتال!نعين

بجمعالمسامعتشنيف9كتابهفي-أيضا-الزركشيالدينبدرالإماموقال

بشرط،بهئغتدقنعليهأخمعفممامتواترةالسغكؤن)أما:الفقهأصولفياالجواهع

956(./)12تييةابنفتاوىمجموع(1)

376(./1)المحيطالجر2()
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1(.()إليهمإسنادهصحة

خمععنالموانع"قئعكتابهفيهـ(77)728-االسبكيالدينتاجقال-3

للغثئر:المتممةالثلاثوالقراءاتالسبعالقراءاتعن"الفقهأصولفي-الجوامع

..الإجماعتؤضحأؤلافذكرناتواترها،فييختتقفلئم)السبع

يصحولا،السقوطغايةفي-متواترةغيرالثلاثالقراءاتبأنالقولأنعلى

يعقوبقراءة-الثلاثالقراءاتاغيي-وهي،الدينفيقولهئغتبرغمنبهالقول

()2(.السبعتخالفلا،القعقاعبنجعفروأبيوخلف

الشاطبيعليهااقتصرالتيالسبع)القراءاتأيضا:السبكيالدينتاجوقال

حلومة5،متواترة-خلفوقراءةيعقوبوقراءةجعفرأبيقراءةهيالتيوالثلاث

إلاذلكمنشيءفييكابرلا!،النهرسولعلىمنزلأنه..بالضرورةالدينمن

عندمتواترةهيبل؟بالرواياتقرأمنعلىمقصوزامنهاشيءتواتروليس،جاهل

كلوحظ..الثهرسولمحمذاأنوأشهدالثهإلاإلهلاأنأشهد:يقولمسلمكل

لا،باليقينمعلومستواتر،ذكرناهماباننفسهومجزمتعالىاللهيدينأنوحقهمسلم

()3".منهشيءإلىالارتيابولاالظنونيتطرق

الكتبدارالناشر:،الحسينيعمروأبي:تحقيق15(،0)1/الجرامعبجمعالمامعتثشيف)1(

.م0002ايأولىالطبعة،بيروت،العلمية

،الحميريسعيدد.:تحقيق،بيروت-الإسلاميةالائردار:الناشر35(،)صاالموانعمغ)2(

.م9991هـ-0241/الأولى:الطبعة

.(1/46،القراءاتفي)الثرفيهـ(833-751)ائخرريابنالد*نشص!تلميذهعنهنقله)3(
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إالغيثكتابهفيهـ(826-)762العراقيززكهأبوالدينؤليقال-4

ئغتدمنبإجماعمتواترةالسبع)القراءات:الفقهأصولفيأالجوامعجمعشرحالهامع

القراء(11(.أولئكإلىإسنادهاصحةب!ضرط،به

في"التحرير-لكتابشرحهفيهـ(987-)825الحاجأميرابنوقال-5

هـ(186-097)الهمامابنالدينكمالل!ماماالفقهأصول

إخماغا()2(.فتؤايرائفزآني)خميغ

الكوكب"شر!كتابهفيهـ(19)984-أالسيوطيالدينجلالقال-6

عمروأبو-السبعةللقراءالمعروفةالسبع)القراءات:الفقهأصولفي!الساطع

ئعتمد،منب!جماعمتواترة-والكسائيوحمزةوعاصمعامروابنكثيروابنونافع

إليهم،وشلم،لمثلهم،الكذبعلىعادةتواطؤهميمتنعخمع!النبيعننقلها:أي

القراء()3(.أولئكإلىمناإسنادهاصحةبشرط

فضلاء)إتحافكتابهفياهـ(171)المتوفىالبناأحمدالدينشهابقال-7

ثلاثةوعدمهالتواترإلىبالنسبة)القراءاتعشرإ::الأربعةالقراءاتفيالبشر

الرحيمعبدبنأحمدزرعةأبيالدينولي:تأليف(1/301)الجوامعجمعشرحالهامعالغيث(1)

.م0052هـ-ا024/الأولى:الطبعة،الحديثةالفاروقدارالاشر:،العراقي

الطبة،العلميةالكتبدارالناشر:محمود،اللهعبد:ضبطه)2/218(،والتحبيرالتقرير)2(

.م9991الأولى

محمد:تحقيق،والرياضمكة-البازمصطفىمكبةالناشر:72(،/1)الساطعالكوكبشرح)3(

.م0052هـ-ا124الانية/؟الطبعة،الحبيب



بمبالئؤائرإتنتائمل-القحجيخةيزاءاتهبخميع-انفزآنأنغلىالقطيئةالأدلة

()1(.المشهورةالسبعةوهمتواترهعلىاتفققسم:أقسام

..خقالملائكةأن)اتفقواأ:الإجماع"مراتبكتابهفيحزمابنالإمامقال-8

المحفوظةالمرويةالقراءاتغيرمنحرفافيهزادمنوأن،حقالقرآنفيماكلوأن

كافر()2(.فإنه..الحجةعليهقامتوقد..حرقامنهنقصأو،الكافةتقلالمنقولة

كتابهفيهـ(478-)941الجوينيالمعاليابوالحرمينإمامقال-9

السلفقراءتلقاهاإذالتواتر،علىثابتونقلهاإلاالقرآنفيآيةمن)ما"الإرشادأ:

إلىالنقلاستندحتىكابر،عنصاغرينقلهكذلكالأمريزلولم،الخلفقراءعن

التواتر()3(.عددعندهركلفيالقراءعددنقصوما،!يالصحابةقزاء

إالبيانكتابهفيهـ(052-)045الجدرشدابنالوليدأبوقال-01

عنالكافةينقلهالذيالنقلوهوبه،المقطوعبالنقليؤخذإنما)القرآن":والتحصيل

()4(.الكافة

":المهذبشرحالمجموع9كتابهفيهـ(676-631)النوويالإمامقمال-11

الذيالصوابهوهذا،متواترةالسبعمنواحدةوكلبالتواتر،إلايثبتلا)القرآن

.(41)صعشرالأربعةالقراءاتفيالرفضلاءإتحاف(1)

بنأحمدبنعلي:تأليف(،174)صوالاعتقاداتوالمعاملاتالعباداتفيالإجماعمراتب)2(

.بيروت-العلميةالكتبدار:الناشر،الظاهريحزمبنسعيد

عنالمغربوالجامعالمعرب)المعياركتابهفيهـ(419-834)الونثرييالعباسأبوتنقله)3(

29(./12،والمغربرالأندلسإفرياتهعلماهفتاوى

.م8891،بيروت،الإملاميالفربدار:الناثر(،1/024)8والتحميهلالبيان(4)
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()1(.جاهلأوفغالطغيرهقالومنعنه،يعدللا

(:التسهيل)شرخفيهـ(745-)654)2(حيانابنالدينأثيرقال-12

علتواطؤهميمكنلاقنخمعمنهاقراءةكلقغلى،متواترةالسبعقراءة)جميع

()3(.الكذب

ورفعالباب"فتحكتابهفيهـ(7-10782)لبابنسعيدأبوالإمامقال-13

منالمعلوم)فمن":والجوابالسؤالمنالقرآنتواترفيوقعمابتعقبالحجاب

عهدمنالمنابروعلىالجوامعفيوالمحاريبالصلاةفيالمقروءأنضرورةالأمةدين

()"(.اللهكلامالقرآنهوالساعةقيامإلى-السلامعليه-الرسول

)منجدكتابهفيهـ(833-)751اتجرريابنالدينشمسقال-14

متواتر؟إ()5(.غير-أقمعنأقماالفراءعليهأخمعماتكون)وكثف:،المقرئين

وأقزأبالعشرقرأقنمئاهيرشزدفي:الرابع)البابهذا:كتابهفيأيضاوقال

الناضر:،النوويشرفبنالدينعيزكرياأبي:تأليف347(،)3/المهذبشرحالمجمرع(1)

الفكر.دار

حيانابنيرصفبنعلبنيوسفبن)محمدللزركلي"؟15/752،علام،موسوعةفيجاه)2(

(.والحديثوالتفسيربالعريةالعلماءكبارمن:حيانأبو،الدينأثير..الأندليالنرناطي

عنالمغربوالجامعالمعرب)المعياركتابهفيهـ(419-)834الرنشرييالعباسأبوعنهنقله)3(

59(./21،والمغربوالأندلس)فريقيةعلماءفتاوى

82(./21،المعرب)المعياركتابهفيهـ(419-)834الوثرييالباسأبوعهنقله(4)

7(.0)صالمقرئيننجد(5)



بمبالئؤائرإنتائمل-الضجيخةيزاءاتهيخميع-انفزآنأنكلىالقطيتةالآدلة

فياستوعبتهملمجصؤن،لاكثيرونبهاالمقرئينأناغتمهذا:يومناإلىالأمصارفيبها

جعفر،أبوهم:الذينالثلاثةبقراءةافزأقنهنااذكرلكنالقراء"،إطبقاتكتابي

شق!؟عنخققاطبقاتهمخ!بعلىغئنهم،؟ونالماهير..وخقف،ويعقوب

()1(.متواترةإليناوصلتأنهاييغتم

المعرب"المعياركتابهفيهـ(419-)834الونشري!يالعباسابوقال-15

الذين)الملحدةإ:والمغربوالأندل!إفريقيةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامع

بتلكقصدواإنما..جمعوهالذينالصحابةعهدعلىالقرآنتواترانقطاعادعوا

للثسكمدخلفيهيكونأنوأرادواحجة،يكونأنعنالقرآنإزاحةالنحلة

والظنة()2(.

الطبحة:،الص!بافيمحمد:تحقيقطنطا،-الصحابةدار:الناشر(،04)صالمقرئبنمنجد(1)

.م7002/لأولىا

.(1/59)2والمغربوالأندل!إفريقيةعلماهفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار)2(
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الراخ!المبحث

السادسالباب

،القراءاتوتواترالقرأنتواتربينالمتأخريقبعضثقرقةبيان

للأجما!ومخالفته!

بطريقإلينائقلقديكونانالقرآنفييشترطانهعلىالمسلمينأئمةإجماعذكرنا

مبحثفيالمذكورةالقراءاتوكذلكالتواتر،بطريقإلاالقرآنتثبتفلاالتواتر،

جماعةينقلهابأنالتواتر،بطريقإلينائملتإذاإلاتثبتلاأالسبعةالأحرفة

عن،مثلهمآخرينجماعةعن،مثلهمجماعةعن،الكذبعلىاتفاقهممستحيل

.!الثهرسولإلىواحدصحيحإسنادبمجردذلكفييكتقىفلا!،اللهرسول

التواتر.بطريقإلينائمقتقدتكونأنلابد!كؤيرآلذجمضمالك)فقراءة

التواتر.بطريقإلينائققتقدتكونأنلابد!!ؤيرآلذيخرملك)وقراءة

تعالى.الثهعندمنمنزلةأنهانتيقنلكيالتواتر؟بطريقتنقلأنبدلاقراءةفكل

حقيقةلبيانتنبيهينونذكرفأخطئوا،،الإجماعهذاخالفواالمتأخرينبعضلكن

الأولى:القرونفيسبقوهمالذينالمسلميناثمةلإجماعالمخالفرأيهم

:الأولالتفبيه

القراءةقبولفييكتفرنأكميعنيلاللتراترالمتأخرينهؤلاءاشتراطعدمأن

تكونأن-ذلكمع-يشزطونانهمبل!؟النبيإلىصحيحب!سنادمجيثهابمجرد



بمبالئؤائرإتئتائمل-الفحجيخةيزاءاتهبخاليع-اثفزآنانغلىالقطيةالآدلة

المتأخرين:هؤلاءأحدتصريحوإليكم،بالقبولا\مةوتققتها،مثحهورةالقراءةهذه

القراءاتفي)النشركتابهفيهـ(833-175)ائخرريابنالدينشمسقال

الضابطالغذلالقراءةتلكتزويأنبهنعنيف!ناسندهاأأوصح)قولنا:العشر(:

الضابطينالأنهذاأئمةعندمشهورةذلكمعويمون،تنتهيحتىكذا،مثلهعن

()1(.بعضهمبهاشذمماأو،الغقطمنعندهممعدودةغئرله،

عنالمقرثين""منجدكتابهفي-أيضا-اثخرريابنالدينشمسوقال

إلاذلكفيينازعلا،بألقبولتققيهاعلىالناسفآخمعالغشر:)وأماالغ!ثر:القراءات

()2(.جاهل

اف!ان

القرآنبينئفرقون-الإجماعوخالفواشذواالذين-المتأخرينبعضأن

فلاالقراءاتأمالثبوته،شرطوالتواترمتواترالقرآنبأنفيصرحون،والقراءات

قسمين:إلى-عندهم-تنقسمالصحيحةالثابتةفالقراءاتلثبوتها؟التواترلعزط

ليس!الرسولإلىأسانيدهاعددلكنمشهورةوقراءاتبالتواتر،ثبتتقراءات

التواتر.حدإلىيصلبحيثكبيرا

الخطأ.هذافييقعونجعلهمالذيالسبببيانوسيأقي

تواتربينالتفرقةدعوىلواءحملواالذينالمتأخرينهؤلاءاحدتصريحل!اليكم

.(1/13)العراتالقراهفيالنثر(1)

3(.)صهالمقرئيننجد(2)



السادسالباب256

هـ(.566-5)99المقدسيشامةأبووهو؟القراءاتوتواترالقرآن

!:السبعالقراءاتفيالأمانيحرزمنالمعاني"إبرازكتابهفيشامةأبوقال

كلفيترللم،إليهأنزلالذي!الثهرسولعنالتواترنقلمنقول،اللهكلام)القرآن

ئخقى()1(.لاخفقينقلهوجيلحين

تتعلقعلومإلىانؤجينر"انفزشدكتابهفيالقراءاتعنيقولنجدهبينما

عنالصحيحبالنقلالقراءةتلكثبوتذلكاعتقادعلى)يحملالعزيز(:بالكتاب

الاستفاضةمعالصحيحةالآحادتكفيبلتواتر،فيهيلتزمولا!اللهرسول

هذهاختلتف!ن..العربلغةمنالفصيحعلىومجيثها..المصحفخطوموافقة

..وضعيفةشاذةأنهاالقراءةتلكعلىأطلقالثلاثةالأركان

وغيرمتواترإلىمنقسمةكفقااثانقزاةتل..الئؤاترتفتنرئمتمننتا6نافالحاصل

الحزكهونفلغفيرو،أبيك!ذغايميئهاانقشفورتؤائيرفذجميئندييماقاؤغاتة..متواتر

الديالإقايمدلكغنفتؤايزأنةكثير،لإنجنيائيهتاتيماؤقاصالحفعميمؤؤضل،يؤزفي

بقي6نةإلأؤانؤاي!اليما،الطرفيناستواءفيتق!ةئخهذانتغذإتييماةائقزاةيفكئ!يمتت

لمثتمينق!ته!..دلكمنقزبقزبكلفي!الئبيئإلىالإقايمدلكينالثؤاترغقنيما

..يتقاالتي!يزإلأآخادأإلأئتقل

يزاة؟كلأنمنمرازاذكرناهقدماإلاالفصلهذاضبطفيالأقربفليس

ائغزبثيماجقيماينئئكزؤلمالفضخ!،خطؤفؤاققيقااشتابقامنخيماتغكاشئهزث

3(..)صالبعالقراءاتفيالأمافيحرزمنالمعافي)براز(1)



بمبالتؤائرإتنتائمل-الضجيخةيزاءاتهبخمبع-انفزآنأنكلىالقطيتهالآبلة

()1(.والضعيفالشاذحيزفيداخلفهوذلكعداوماعل!يها،ائفغتقدانقزاءةقهيئ

القارئوئتبه،شامةأبودكرهالذي،)2(الحزكة)تفلعلىمثالينوسنذكر:قلت

المقصود.يتضحبهلأنمنهما؟الثانيالمثالقراءةأهميةإلىالكريم

:الأولالمثال

نأنلاحظ28،،آية)النساء:!ضييالاآقينضنؤخليئ):تعالىقوله

ثمساكنةلامعندنايعني"إ(؟مكسورةهمزةبعدها)ذ(،ساكنةلاميخها،)افيئ!ان

لإإ..9بالكسرمتحركةهمزةبعدها

تحتلنضعهاسننقلها"إ"الهمزةتحتالتيالكسرةأنمعناههناالحركةتقل

ننطقها.فلاالنطقعندالهمزةنحذفثمالي"،هكذااللام

هكذا:مكتوبةكأنهاسشطقهايعنيئسان،،اليأهكذا:سننطقهايعني

".يثتان"ؤخيقهكذا:كأنهاقبلهاالتيالكلمةمعئطقهافيكونأ؟)ايئ!ان

ا!نلان

آخرها"ين"أننلاحظ"،45آية:االرحمن(اشتتبرلميقتطآك!ما):تعاليقوله

نونعندنافيكون"إ،؟مكسورةبهمزةتبدأ)إشتئزق،انونلاحظ(،ن9ساكنةنون

.(-133137)صالعزيزبالكتابتتعلقعلومالىالوجيزالمرثد(1)

4":180/الصثر،القراءاتفي"الثرفيهـ(833-)751انخرريابنالدينضص!تال)2(

لبعضئنةالمفردالهمزتخم!أنواعمننرعوهوقبلها:الماكنإلىالهمزةحركةنقل)باب

(.اللفظمنهيوتقط،الهمزةبحركةالساكنذلكفيتحرك..ؤزشبروايتهاختص،العرب



السادسالباب258

إإ."نبالكسرمتحركةهمزةبعدهاثم،ساكنة

تحتلنضعهاسننقلهاإ،9الهمزةتحتالتيالكسرةأنمعناههناالحركةتقل

ننطقها.فلاالنطقعندالهمزةنحذفثم،،"دبهكذاالنون

هكذا:مكتوبةكأنهاسننطقهايعنيشتبزق"،مني9هكذا:سننطقهايعني

إمي!تبزفأ.

)مي!تبزق"-شتئزق،"جمنيقراءةأنعلىمعييتفقالكريمالقارئولعل

الهمزةنطقمعالقراءةمناللسانعلىوأسهلأخف-النطقعندالهمزةبحذف

."إشتئزق"جمنهكذاالمكسورة

تسهيلااييثتئزق،؟قراءةأنزلحينبعبادهتعالىالثهرحمةعظيمنذيىكوبذلك

يق)بقراءةالنطقعندلسانهمعلىمشقةيجدونقدالذينالعرببعضعلى

اشنبزلا!.

الخلوصة:

ؤغاتة..متواتروغيرمتواترإلىمنقسمةكفقا)ائقزاءاث:المقدسيشامةأبوقال

انه"..يؤزفيالحزكهؤتفلغفيرو،أبيكإذغايممئقاانمشحفويىتؤائيرفذجميئئدييماقا

جمنالئؤاترغقنيمابقيآنه"إلأ..إتييماانقزاءةيفكئ!يحتتالديافيقايمدلكغنفتؤاير

إلأآخاذاإلأتئقللمثتممنقإئها..ذلكمنقزدقزدكلفي!طهالتييإلىافيقايمذلك

انتهى1(0جمثقا()ائتيير

ثص!ابرايمتحقين:،بيروت-العلميةالكتبدارالناشر:(،136)صالوجيزالمرشد()1

.م002هـ-3ا424/الأولى:الطبة،الدين



بالتؤائر!إتنتائمل-الفحجيخةيزاءاتهبخيم-انفزآنأنغلىالقطيتةالآبلة

،!النبيإلىمتواترة!إش!تئزلميق)قراءةأنيرىالمقدسيشامةأباكأن:قلت

الأسانيدعددف!ن-النطقعندالهمزةبحذف)يي!تئزق،-"شتئزق"مننقراءةأما

،متواترةغيرقراءةفهيالتواتر،حدإلىجذاكبيراليسفيها!النبيعنالمنقولة

صحيحة،بأساتيد!النبيعننقلتلأنها!؟النبيعنثابتةصحيحةلكنها

)راجعالتواترحدإلىيصللاأسانيدهاعددلكن،بالقبولالأمةوتلقتهاواشتهرت

2(.24صفحةهذا:كتابنافيالتواتر،9معنى

بل؟متواترةقراءاتهكلليستلكنمتواتر،القرآنأنشامةأبوزغمفناومن

".شتبزق!مننمثلمتواترةغيروقراءات!،اض!تبرلميق)مثلمتواترةقراءاتمنها

بالأدلةمتواترةأيضاالقراءاتأندهاثباتهذا،زغمهبطلانيوضحماوسيأتي

تعالى.اللهب!ذنالقاطعة

المقاخريق:هؤلاءلأحدأخرتصريح

!الرسولمعجزةهوالذي)فالقرآنهـ()1(:061-5)46الرنديعليأبوقال

الكافة،عنالكافةنقلهوالذيالمتواتربالنقلإلاحقنافيتثبتلمبهاتحدىالتي

مكةكثبوت..!محمدلسانعلىالقرآنمجيءقطغاعندناوثتتجملمالناحصلفقد

..قطغاوجودهاالمعلومالناسعندالمثصهورةعناالغاثبةالبلادمنوغيرها

غرناطة،أخبارفي)الإحاطةكتابهفيهـ(776-)713الخطيبابنالدينلانذكرهاترتجه(1)

الأولى/:الطبعةطرلل،علييوسفد.:تحقيق،بيروت-العليةالكبدارالاضر:84،،4/

.م3002هـ-ا424



السادسالباب026

كذلك؟القرآنيكونأنمنهيلزمفلاالآحادنقلمنقولةكانتوإنالقراءات

نأثبتوقد..كذلكليستوالقراءاتبالتواتر،معلومالجملةعلىالقرآنلأن

علىبهالعالمينالقرآنحملةمنالجمهورأنهذايبينومما..تواترامنقولالقرآن

لا-القطعيالعلمإلىيستندإقرازا!محمدلسانعلبظهورهائمقرينالقطع

()1(.عندهمتثبتولاالقراءاتمنهمكثيريعرف

؟القراءاتتواترعدمعلىالرنديعليأبياستدلالفسادجذايتضحقلث:

عدممعالتواتر،بطريقإليهموصلتالتيبالقراءةالقرآنيقرءونإنمابلدكلفأهل

ذلك:يوضحمثالاولنذكر،الأخرىالبلادأهلقراءاتعنشيئاجملمهم

الهاء!غقيهئماثغثت)هكذا:7"آية:الفاتحة"سورةيقرءونالممريينعامة

الهاء.بضم،"عليفم:قراءةعنشيئايعلمونولاغق!يهم!،)فيمكسورة

ملك)قراءةعنشيئايعلمونولا!يؤيرآلذجمضمالك)يقرءونوكذلك

!ؤبرآللأبخ!!.

لاوقد!،آلذجمضتؤجمىملك)يقرءونآخربلدفيآخريننجدقدبينما

.!كؤيرآلذجمضمالك!قراءةعنشئايعلمون

لاوقد،متواترةإليهموصلتالتيبالقراءةالقرآنيقرءونإنمابلدكلفأهل

.الأخرىالبلادأهلقراءاتعنشيئايعلمون

بذلك.العلمأهلتمريحاتبعضالتاليالمبحثفيوسيأتي

.(061-21/581،المعرب)المعياركتابهفيالرلرييالباسأبوعنهتقذ(1)



بالتؤائر5إتنتائمل-الضجيخةيزاءاتهبخاليع-انفزأنأنغلىالقطيتةالآبئة

الخامسالمبحث

غيره!عقيتواترنؤماقووعنديتواترقدبانهالعل!أهلتصريعات

هناالكلامدهانما،المسلمينجميععندمتواترالكريمالقرآنأنعلىالتنبيهينبغي

العلماهلوتصرمجاتالهاء،بضمعليفم،)أنعمتقراءةمثلمعينةقراءةتواترعن

صهاليكموالعصور،البلاداختلافبحسبيختلفقد،يسسبيالتواترحصولأنتؤكد

تصريحاتهم:بعض

"جمالكتابهفيهـ(643-)558السخاويالحسنأبوالدينعلمقال-ا

كيفعمرو:لأبييقولرجلاسمعت:صالحبنمحمد)قالالإقراء6:وكمالالقراء

.!.ضد.اغذاتابئغدثلاا:قال،2هضد..!؟)الفجر:اغذابئبكغإثلااتقرأ

أبوفقال!؟اضدغذاقيبئغذب،)!النبيعنجاءوقدوكيف:الرجللهفقال

لماوتدريعنه،أخذتهما!"النبي)سمعتقال:الذيالرجلسمعتلوعمرو:

العامة.بهجاءتماخلافعلىكان)ذاالشاذالواحدأضهملأني؟ذاك

وإنماقؤم،؟ونقؤمعندالخبرتواتروقدبالتواتر،أيضاثابتةالفتحوقراءة

1(.التواتر()ؤخهعلتئلغهلملأنهاعمرو؟أبوأنكرها

قاثلا:عليهعلقثم،المقرئينامنجدكتابهفياتجرلييابنالدينشمسونفله

.(1/135)الإقراءوكمالالقراءجمال(1)



السادسالباب262

قلت:بالتوات!إ.أيضاثابتةالفتح!وقراءة:السخاويالحسنأبوالشيخ)قال

()1(.الكسائيقراءةلأنهاضذق؟

أعلام)سيركتابهفيهـ(748هـ-)673الذهبيالدينشمسايإمامقال-2

الغثز؟،أخا..التضز؟مقيرئ..الحضزميئزيدبنإشخاقبن)تغقول!النبلاء،:

ائننأ2لايمفيبالتضز؟،بخزيهغلانتةالئاصقيقيرئؤكانؤمائيما..الثلآثينتغذولذ

قازون،بنؤينريذؤالشايييئ،..قفدفي،ؤانجنن،القطالقؤتخيى،ائمتازفيؤانجنن،غتيتة

ؤلآالفزاء،منآخذاأنؤالتتقيبالقخصيىتغذتتغتاقماالذينن،أيقيماجمنكثيرؤغذ؟

ؤائاصفوفي-لأجميرؤالزشصيدكا-الختقاءلآؤ،لئخا؟الآؤ،الفحتخاءلآؤ،الفققاء

تلؤلاشئهز،لئقل،غقئيما،أخدأئكزؤتؤأضلأ،مئقاقتغوةؤلآيزاءته"،أنخزوا

بمزاءيهاالتضز؟تجامغإقائمؤاشتمزبالجزاقي،آضخابهيهاؤأقزأؤاجد،غينقذخقا

خئى..بالقئوليالتاسقتتقاقاتلف!يم،غقييماأئكزقمافتالاوتيما،يميينايخزاب!

-غاداةشئئا،تجهلؤقن-قأئكروقاغزفوقا،ؤلآتأتفوقا،لمهمتأخرونطائقةتشأ

فتؤايزة.بتاتئصللم:قائوا

الأقيما،إلىتضلانالتؤائيرشزطمنؤليقفتؤايزة،كثيربخفتناثضقتففتا:

لآآيفيهئمغنفتؤايزةقتائلالفققاءؤجمتذ،غيرهم؟ؤنفتؤايزب!أشتاةالفزاءقجتذ

ؤآ4،الفققاشمغقاتكؤنلآقذمتؤايزي!أخابئثالمخدثينؤجمئذ4،القزاتذرتها

تجهلقنؤليقالئغيرئون،ؤكذلذقطيتة،ق!ايلالئخا؟ؤجمئذققما،طتاأقاذئهم

لآكئتإناليفيمأفلؤضلتغفئم،يئخاهل:ئقاذقيائ!اغيقة،قنغلخخةجمفما

.(78ص)المقرثيننجد(1)



بالتؤائر!إتنتائمل-الضجبخةيزاءاتهبخالبع-آنانفزانغلىالقطيتهالآبلة

تغقم()1(.

ورفعالباب"فتحكتابهفيهـ(07-1782)لبابنسعيدأبوالإمامقال-3

القراءات)تواتر(:والجوابالسؤالمنالقرآنتواترفيوقعمابتعقيبالحجاب

()2(.عمومتواترولي!والأقطار،القراءفيخصوصهوإنماالسبع

عنالحاجب)رفعكتابهفيهـ(77)728-االسبكيالدينتاجقال-4

وقتوفي،آخريندونقومعندمتواتر)ورب:الفقهأصرلفي"الحاجبابنمختمر

آخر()3(.دون

،:المقرئين"منجدكتابهفيهـ(833-175)اتجزريابنالدينشمسقال-5

قؤم،؟ونقؤمعندتكونقدالتواترف!نمتواتر؟غيرالعشرةعدامابأنأقالعالا

عندهمتكونأنهافيحتمل،وغيرهاثمرقوأقمىوالمطاياالهندبلادعلىأطيعوتنم

.(4()ترةمتوا

علومفي"الإتقانكتابهفيهـ(119-)984السيوطيالدينجلالقال-6

آخر()5(.دونوقتوفي،آخرين،ونقؤمعندمتواتر)قزب:،القرآن

.(01/171)النبلاءاعلامصير(1)

.(21/301المحرب،)المعياركتابهفيهـ(419-)834الولرييالباسابوعنهنقله)2(

عادل:تحقيق،بيروت-الكبعالم:الناشر86(،لم)2الحاجبابننحتصرعنالحاجبرفع)3(

هـ.ا914-ام999/الأولى:الطبحة،معوضوعليالموجودعبد

9(.1-59)صالمقرئينمنجد(4)

2(.1/01)القرآنعلومفيالإتقان()5



السادسالباب264

غيث9كتابهفيأهـ(ا-118)530الصفاف!يالنوريالحسنابوقال-7

تتواترققذالقراء؟اختلافالتواترثبوتفيتفدح)ولا(:السبعالقراءاتفيالنفع

علىتئلغهلملأنهاغيىه؟بقراءةيقرألمإنماالقراءمنفكلقؤم،ون3قؤمعندالقراءة

()1(.قراءتهغيرهعلىمنهمأحدتيحثلمولذاالتواتر؟ؤخه

27(.926-ه)صالنفعكيث)1(



بالئؤائر!إتنتائمل-الضجيخةيزاءاتهبخميع-انفزآنأنغلىالقطيتهالآ؟تة

السادسالمبحث

القراءاتوتواترالقرأنتواتربينثقرفته!فيالمتاضربقبعضينمذوزسبب

المقديي.شامةأبووهو؟أحدهمبهصرحالسب!بهذا

)انقزاءاثالعزيز(:بالكتابتتعلقعلومإلىانؤجينرإانفزلث!دكتابهفيقال

جمئقاائقشهوليتؤاتيرفذجمييئدييماماؤغاتة..متواتروغيرمتواترإلىمنقسمةكفقا

كثيير،لإننيانيهتاتيماؤقاءانجضغييمؤؤضليؤزشي،الحزكيماؤتقلغفيرو،آببكإذغايم

استواءفيتف!ةئحهذأنتغذإتييماالمزاةةيلكئيتتالديالإقايمذلكغنفتؤايرانة

قزدكلفي!الئبيئإلىالإقايمدلكينالئؤاترغقنيمابقيألةإلأؤائؤايماليما،الطرفين

انمهىمثها()1(0الححرإلأآحاداإلأئثقللمثئممنف!نها..ذلكمنفز؟

لكنهالم!ث!هورة،القراءاتلكل!النبيعنصحيحةأسانيدؤتجدقدفهوقلث:

إليه-ؤضتتالتيالقراءاتكتبفيائمذونة-الصحيحةالأسانيدعددأنؤتجذ

،القراءاتبعضفيذلكؤخذالتواتر،حدإلىيصلبحيثكبيراليسمع!ينةلقراءة

حدإلىيصلكبيراالأخرىالقراءاتلبعضالصحيحةالأسانيدعددوجدبينما

قوله:فيتتلخصبنتيجةذلكمنقخزجالتواتر؟

انتهى.متواتر(وغيرمتواترإلىمنةسمةكئقااث)انمزاة

.(-133137)صالعزيزبالكتابتتعلقعلومالىالوجيزالمرشد(1)



السادسالباب266

وبطلالههذاكلامهفساديوضح!ا-تغدهوالذي-التاليالمبحثفيوسيأتي

النهار.وسطفيالشمسوضوحالواضحةالقاطعةالصريحةالصحيحةبالأدلة

فقدالكريمالقرآنأما،القراءاتفيهوإنماهذاكلامهبأنقئلمنتبفناوقد

القراءاتفيالأمافيحرزمنالمعانيإبرازداكتابهفيقالحيثكله،متواتربأنهصرح

لا:السبع

ترللم،إليهانزلالذي!الثهرسولعنالتواترنقلمنقول،اللهكلام)القرآن

شامة.أبيكلامانتهىلمجقى()1(0لاخفقينقلهوجيلحينكلفي

مثلفيتكلمواإنمالكنهم،بحروفهكلهالقرآنتواترقررواقدقفمقلت:

منقولةالكلمةهذهقراءاتمنقراءةكلهل:قراءاتجمدةلهاالتيالواحدةالكلمة

التواتر؟عددتئفغبأسانيد

يوضحؤزش!عندالحركة"تقلعنالرابعالمبحثفيدكزناهالذيوالمثال

ذلك.

3(.0)صالسعالقراءاتفيالأمافيحرزمنالمعافيإبراز(1)



بالئؤائر!إتئتائمل-الضجيخةيزاءاتهبخميع-7نانفزأنغلىالقطيتةالآدتة

الساجالمبحث

القرا،اتوتواترالقرأناثؤاثربينققرقايفتذفقعلىالبف!أهلؤدود

تصريحاتهم؟بعضإليكم

المقرئين""منجدكتابهفيهـ(833-175)اتجرريابنالدينشمسنقل-ا

:قالثم،السابقشامةأبيكلام

الخطيب-أحمدبنمحمدالدينشمسزمانهواحدالإمامشيخناعليه)أؤقفث

)1(
كالحديث،القراءاتأنخ!يمب!شامةأبومعذورة:ليفقال،الشافعي-بيبرود

آحادية!كانتواحد،علىمدارهاكانإذا،كقخزجهقخزجها

كانواتفذةأهلقكلد!الااضطلآخا،الإمامذلكإلىئي!تتإنماأنهاعليهوخفيئ

علىيوافقهلم،تقدهافلون3بقراءةواحدائقزدولو.أممعناتماأخذوهايقرءونها،

باجتنابها،.ويأمرونيجتنبونها،كانوابلأحد،ذلك

ليقالئنئل:ليقال5مجاهد:ابنقالهماهذاعلىيدلومما.ضذققلث)2(:

هذا:لهققل-التزييعني-الرجلهذاالق:وماثتينوثلاثينسبعسنةفيالقواص

منالميتمنيخففوانمالمخمفا،ئؤيتيصؤ!ؤقا)يعنى-قراءتنامنليسالحرف

عبدبنياقوت:المؤلف(،وبعلبكحمصبينئقيئذة)يبرود:":5274/،ال!بلدانامعجمفيجاء(1)

.بيروت-الفكردارالنايثر:،اللهعدأبوالحمويالله

الجرري.ابنالدينضمسهوالقائل2()
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إ.عنهرجعتقد:فقال،فأخبرتهالتزيفلقيثمشدد،فهويمتلمومن،ماتقد

...؟.تقرأكيفغمرو:لأبييقولرجلآأسمعت:صالحبنمحمدوقال

بهجاءتمايخلآفعلىكانإذاالشاذالواحدأتهم..عمرو:أبولهفقال

.."العاقة

غينولو،بلازمليسالقراءهؤلاءتعيينأنغل،شأنهممنكانوهذاقلث)1(:

لأنهمأوغئرهم،منأكثرللإقراءتضدوالكونهمإماوتعيينهمتخاز.هؤلاءغئهر

تقذم.كماالفغينشيوخ

أحد.إلىالقراءةينسبأنال!قفمنكيرهقنكيرةثمومن

!،فلان)سندتكرهونكانواقال:،النخعيإبراهيمعنداودابيابنروى

ا.فلانقراءةوه

شخصإلىئيتثإذاالقراءةأنمنشامةأبوتؤهمهمماخؤقاوذلكقلث)2(:

زقنقراؤهاكان-هؤلاءمنقارئإلىئ!يمتتقراءةكلأنتذروتنم.آحاديةيمون

..وأضعافهمالزمانهذافيقرائهامنأكثزوقئلهقارثها

..إليهمبالنسبةمتواترةبلدكلأهلقراءةأن-ذلكيحققومما

بالبصرةتتبعقن"أؤل:قال،السجستانيحاتمأبوقالهماتحقيقا:يزيدكومما

ينوكان..الأعورموسىبنهارونمنها:الثاذوتتبعوآلفهاالقراءاتوجوه

الجرري.ابنالدينشم!هوالقائل(1)

الجرليي.ابنالدينشصهوالقائل2()



بالتؤائر!إتنتائمل-الضجيخةيزاءاتهيخميع-آنانفزأنقئالقطيتةالآبئة

تأخذهاإنماالقراءةأنوذلكألقها.جينأساءقدوقالوا:،ذلكالناسقيهرةالقراء،

4ء.4-

رايى،.راومنجاءماإلىمنهايلتفتولا،اقةافواهعنوافةقرون

()2(.آحابعنآحاذايعني1(:قلت)

فيهـ(732-64)0الخغبزي)3(عمربنابراهيمالدينبرهانوقال-2

القراءاتوجوهتقتةكانالقد،:الثلاثالقراءاتضرحفيالأبحاثاخلاصةكتابه

مخثصن،وابنفزمز،وابنخندب،وابن،نصاحبنكشيبة،حصرهمتغ!رخفقا

اقئضر،ائهضموقضزتالمدةطالتفلما،وأمثالهمائخخذري،وعاصموالأعمثى،

ولوائفقتضر،شيوخلأنهمأوللإشتغال،لتصدجهمإماهؤلاءوكانوا،بعضهمعل

أكثرعلىالأمرهذاوخميئ..تجازعنهمالرواةهؤلاءغيرأوتخاز،غيىهمغين

الجرري.ابنالدينشمسهوالقائل(1)

8(.770-)صالمقرئيننجد(2)

الكبار":القراء"معرفةكتابهفيهـ(748هـ-)673الذهبيالدينضمسالإمامقال)3(

شيخ،الجعبري..الدينبرهانالأصتاذالمقرىالعالمالإمامالثيخ)براهيمبنعمربن)إبراهيم

،معناهفيكاملللاط!بيةكبيرشرحلهضتة،وعثرينبضعين-اللامعليه-الخيلتقد

فيوأخرى،الرصمفيوأخرى-غقنهقزاتها-العرالقراءاتفيلاميةوقصدةالرانيةوثرح

العدد(.

طبقاتفيالنهاية"غايةكتابهفيهـ(833-175)انخرريابنالدينشصىالإماموقال

يتةبفتحتين-الئقميالجعبري..الأصتاذالعلأمة..إبراهيمبنعمربن))براهيم،:القراه

أنواعفيالتصانيف6لفو،والرائيةالاطيةشرح،كبيرةئقةحاذقمخقق-ال!قفطريقة!لى

تقريئا(.قبلهاأووست!ائةأربعينصةولد،العلوم
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الدينبرهانكلامأالمقرئينمنجد9كتابهفياتجرريابنالدينشمسونقل

فيه()2(.مزيةلاصحيحكلام)هذا:قالثمهذا،ائخغبزي

الأشاييد)ائجضازهـ(:727-)3()667الرفقكايطابنالذيننكمالىوقال-3

بقزاء؟تقدكلأفلتتقفاةكانققذغيرهنم؟عنانقزاءاقيمخيءتفتغ،طايقيمافي

الأئقةؤليهنلهم،خاصلقالئؤاتردائ!ا،ؤكذلأمثيهئم،عنالغفيزالحثمإقاجمهئم

جقيهئم،منال!تدجاء-منهاش!يويخهئمعنؤخفظواافئوفيضئطقضدواالدين

غفنقئقوتةائؤداعخخةترذولمآخاد،هيئ،ائؤداعخخيمافيائؤايىد؟لأختايىكاؤقذا

بهذلك.ققلإغضير،كلفيمثيهئمعنالئؤاتربهئمتخضل

فيه()4(.انقزاءبقؤلييقتزلاؤآن،لهالئقطنتتتييؤقذا

المذهب"المجموعكتابهفيهـ(176-)496العلافيالدينصلاحوقال-4

وغيرهالوجيز،"المرشدكتابهفيشامةأبيالدينشهاباللشيخ(:المذهبقواعدفي

تي!تال!ئغانقزاةالبأنئوهئم..والشاذةالسبعالقراءاتبينالقزقفيكلام

57(.ص،المقرئين)منجدكتابهفيهـ(833-175)ائخرريابنالإمامعنهتققه(1)

.(57)صالمقرثينمنجد(2)

رياسةإليهانتهت،فاقيه..الزملكاني)ابن:للزركلي66284/،"الأعلامموسوعةفيجاء)3(

(.عصرهفيالافجة

في1،378/،المحيطاالبحركتابهفيهـ(497-)745الزركيالدينبدرالإمامعنهنقعله(4)

الفقه.أصول



بمبالتؤائرإتنتائمل-الضجيخةيزاءأتهيخييع-انفزآنأنكلىالفطيتهالآ؟تة

الإقايمالمضخ!خطؤمؤاققةال!تدضخةفيهاختضغماأغلآقاؤأنكققا،فتؤايزة

الإشيقاضة.فيهاتكفيؤانا،ائغزبلغيمامنؤائقضيح

فيأشاييدقااتجضارمنعليهمدختتؤالشبهةقؤلاء،ذكزكماالأفزؤليق

..الأخابكأختايىقالتوقا؟قغرويينرتجالي

1(.ائمؤفق()واللهانفراء،بقزليئقتز،ؤان،لهالئنبهتتتييموضعوهذا

فيأالتحرير-لكتابشرحهفيهـ(987-)825الحاجأميرابنقال-5

فتؤايرانفزآدق)خميغهـ(861-)097الهمامابنالدينكمالللإمام"الفقهأصول

بيما.قاصتةائغاد؟يكؤلقإخماغا؟

قيئهغ!آخا؟؟إنقزاءاثقدإتنهنمانضثشوب-بالإشيقايىائقائئونآفي-قائوا

يييما.اختقفواغثاقضلأغقيهاتقفوايخيماائغذبتهذاتخضللاؤالئؤاترتقير،شنغة

بالئقمذي!خيضاصهثمإليهنم-ال!ئعانمزاةاقي-أفيي!بتتقابأنأجيمت

نأبقغتىخاضحةالنققةقيئفث!،،بذلكؤاشيقارهئميها،ؤافيشغاليللاشيغالي

إلىتثتهيئأنإلىطتقيماكلفيقغفنمقؤخو؟الئؤائيرغذ؟تل،غقنهنمققضوزةليؤاتتفنم

!()2(.التبي

أسانيدكونيفرلااهـ(:629)823-الأنصاريزكرياالدينزينوقال-6

الريعة-بكل!يةماجشيررصالةا(،ا-اه05)1/المذهبقواعدفيالمذبالمجموع)1(

هـ.ا414،الفكيحسناعداد:،المنورةبالمديةالإسلاميةالجامعة

.(2812/)والتحبيررالمر2()
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هوبا!غيىهم؟عنالقراءاتمجيءيمنعلابجماعةتخصيصهاإذآحادا؟القراء

وقلم،مثلهمعنالغفيرالجمإمامهمبقراءةبلدكلأهلعنتلقاهافقد،الواقع

لتصديهم؟أسانيدهمفيالمذكورينورواتهمالمذكورينللأئمةأشيذثوإنماجرا،

فيها()1(.الكملشيوخهموجفظحروفهالضبط

الهامع)الغيثكتابهفيهـ(826-762)العراقيززكةأبوالدينوليقال-7

به،يغتدمنب!جماعمتواترةالسغ)القراءات:الفقهأصولفي(الجوامعجمعشرح

"هي:المتأخرينبعضقولإلىالتفاتولاالقراء،أولئكإلىإسنادهاصحةبشرط

،متواترةهيبل:نقوللأناآحاد!؟بهاأسانيدهمولكن،السبعةعنمتواترة

سواها()2(.لهمطريقلاأنهعلىيدللاطرقهمبعضعلىواقتصارهم

هـ815أؤيذ!حلولو!الشهيرالرحمنعبدبنأحمدالعلامةوكذلك-8

كلامتقل!الفقهأصولفي-الجوامعجمعشرحاللامع!الضياءكتابهفيتقريبا(

:قالثموأقرهالعراقيزرعةأبيالإمام

تفرملا:نقوللأنا"؟العلميفيدلاعددسبعاكونهم"إنأيضا:يقاللا)وكذلك

بل،لذلكعصرهماهلمنغيىهمتقلغذتمعنهمالثيءذلكاشتهاركؤنمن

الأداء،ووجوهبالقراءاتالعارفينالقراءكثرةمنعصركلفييقعمابمنزلةذلك

ل"جمعالمحليالدينجلالشرحعا!حاشتهفيهـ(ا891)المتوفىالبنانيالرحمنعبدعنهنقله(1)

مصر.-الحلبيمصطفىمكتبة:الناشر228(،/1)الفقهأصولفي(الجوامع

.(1/301)الجوامعجمعشرحالهامعاليث2()



بالئؤائر-إتنتائمل-الضجيخةيزاءاتهبخميع-ائفزآنأنكلىالقطيتهلةالأب

()1(.لذلكمنهمالمنتصبينويلة

إتشنيفكتابهفيهـ(497-)745الزركشيالدينبدرالإمامقال-9

قنعليهأخمعفممامتواترةالسبعكؤن)أما:الفقهأصولفي"الجوامعبجمعالمسامع

إليهم.إسنادهصحةبشرط،بهيغتد

وأما،السبعةالأئمةعنتواترهافيشك"لا:وقالالمتأخرينبعضوتشعب

،.طرقهممنئغزفك!اآحادأخبارفهي!النبيعنأسانيدهم

تفرمولا،الطرقبعضعلىواقتصروا،بينهمفيمامتواترةكانتلعلها:وجوابه

()2(.كذلكيكونألاالنقلعدممن

هوهذا،متواترةكانت"لعلها:بقولهالزركشيالإمامبهأجابالذيقلت؟

الثامن.المبحثفيسيأتيكماالصحيحةبالأسانيدثتتوقديخغلأ،الواقع

فضلاءإإتحافكتابهفيهـ(ا171)المتوفىالبناأحمدالدينشهابوقال-01

الثلاثةوكذااتفاقا،متواترةالسبعأن)والحاصلعشر":الأربعةالقراءاتفىالبئر

الذيوهوالمختار،الصحيحبل،الأصحعليخلف،وهيعقوب،9وجعفر"أبو1

..نأخذوبه،عنهمبهوأخذناشيوخناعامةعنتلقيناه

-القراءاتكتبفيماعلى-!إليهوأسانيدهمالأثمةإلمماالأسايد:قيلفإن

نادر:تحقيق،القاهرةالعطار-ابنمركزالناشر:31(،1/1)الجوامعجمعثرحاللامعالفياء(1)

م4002هـ-ا524/الأولى:الطبعة،العطار

الكبدارالاشر:،الحينيعمروأبي:تحقيق015(،)1/الجوامعبجمعالمامعل!)2(

.م002.الأولالطبعة،بيروت،العلية



السادسالباب274

التواتر.عددتثلغلاأحاد،

عنالقراءاتمجيءيمنعلاطائفةفيالمذكورةالأسانيدانحصاربأن:أجيب

شيوخهموحفظالحروفلضبطلتصديهمإليهمالقراءاتنيمتتوإنما،غيرهم

التواتر.عدديبلغهاماطبقتهفيمنهمواحدكلومعفيها،

عليهالذيهوهذا،والفرشللأصولشاملالمذكورالتواترإنئم

1(.()المحققون

علماءمنوهوهـ(-ا225)المتوفىالأنصاريالديننظامالعليعبدقال-11

الفقه،أصولفي-الئئوتف!فمبشرحالرحموتإفواتحكتابهفي-الفقهأصول

جهدغلمولذا؟والكتابةبالقراءةعصركلفيبه)ئتبرك:الكريمالقرآنعن

..عادةمتواترايثقلتفلهدواعيتتوفرماوكل،القاطعبالتواترجفظهفيالصحابة

حينكلفيوالتعلمالتعليمعلىوجزصهمالبطحاء،عددمنأكثرالنققةوجودلأن

بملاحظةقغقئهزئبفيكانوقن..فكابرإلايمنعهلا..القاطعبالتواترغيمقدمما

هذاإلى!الثهرسوللدنمن-العشرينبل-السبعةللقراءاتالنقلةفإن؟القرون

..البطحاءغذدمنأزيدعددهمكانوقتكلفيالآن

التواتر..بهينعقدلاالعددوهذاأقل،أوسبعةالقراء:قالواالمنكرون

غددمنأزيدالنقلةبل،ممنوعوهو،النقلةفمكانوالوتيمإنماهذاففنا:

فيالعمرلافناءلهابالتصديلاختصاصهمهيإنماإليهمونسبتهاالبطحاء،

()2(.واضحخقف!نهفتدبر؟.فقطالنقلةهملأنهملااكتسابها؟

9(.)صكرالأربعةالقراءاتفىالبرفضلاءاتحاف(1)

.بيروت-الافكردار:الناشر(،-2916/)الثبرتململرحالرحموتفواتح2()



بمبالئؤائرإتئتائمل-الضجيخةيزاءاتهبخميع-آنانفزأنغلىالقطيثةالآ؟لة

النامنالمبحث

المشهورةالصعيعةقراءاتهبجميعالقرآقتواترعلىالقاطعةالأدلة

تقلمراحلتتبعخلالمن-النهاروسطفيالشصىوضوح-ذلكيتضح

يلي:كماالكريمالقرآن

أصعابه:إدص!هاللهرسولمقالقرأنتقل:الأودالمرحلة

قراءاته.بجميعالقرآنمنهسمعوا!الثهرسولأصحابمنالآلافعثرات

التى!)انمكة:فتحفي!هغئاصيىاثننكن،البخاريصحيح9فيثتتققد

ؤيض!يمحيينتمالقرأسعلوذلكآلافي،غشزةؤقغةائديتيماجمنزقضانلىخزقي

1(.()قكةإلىالضئ!يمينمنقغةؤقنفؤق!از،ائلإيتةققذميمامن

ولمبالمدينةكانقنغيرهذا،الصحابةمنآلافغشزةكانفقطالجيش:قلث

تضزتجآةاذا):تعالىقالكماأفواتجاالثهدينفيالناسدخلثم،الجيشمعيخرج

."2-ا:لنصرا!ه!ءقؤاأآلل!؟فيفىضفوتتذشلئاآش!ؤزأ!تقتخؤآلئ!أ

أسماءتدوينالعسيرمنفأصبح،الآلافعشراتإلىالصحابةعددزادوبذلك

.ديوانفيهؤلاءكل

السلمة.المكتبة(،2764:رقمحديث،041)3/الجارقيصحيح(1)



السادسالباب276

)غرا:تبوكغزوةفيقايلببنكذبئعنأمسلم"صحيحفيثتتفقد

خايإ()1(.ديؤانتخقعهئمؤلا،آلافيغشز؟غلتنريدونكيير!صبتاليرالثهرسول

)فجمعتأ:الصحابةتمييزفي"الإصابةكتابهمقدمةفيحجرابنالحافظقال

منلنايحصلفلمذلكومع،غيرهممنالصحابةفيهقئرتذلك،فيكبيزاكتائا

ززعةأبيعنجاءماإلىبالنسبةالصحابةأساميمنائعشرعلىالوقوفجميغاذلك

منإنسانألفمائةعلىزيادةمنهوسمعرآهوتن!النبي"ئوفيقال:،الرازي

ا.رؤيةأوشماغاعنهروىقدكلهم،وامرأةرجل

بهذاززعةأبوأجاب9:ذلكدكرأنبعد!الاستيعاب"دئلفيفتحونابنقال

!،.؟بغيرهمفكئف،خاصةالرواةعنسألهقنسؤال

فيقنجمغأن"التجريد(كتابهخمفرمنالذهبيالحافظبخطوقرأثففث:

تف!ا.وخمسونوأربعةوخمسمائةآلافسبعةأالغابةأسد"

قصةفيمالكبنكعبعنالصحيحينفيثتتماززعة:أبيقوليؤيدومما

حجر.ابنالحافظكلامانتهى"()2(0ديؤانيحصيهملاكثير)والناس:تبوك

تعالىاللهأنزلهاالتيبالقراءةقبيلةكلعلىالقرآنيقرأ!اللهرسولفكان:قلت

كبيرعددالصحابةمنالقراءةهذهفيسمع،النطقفيوعاداتهمولغتهملسانهمعلى

لليقين.المفيدالتواترحدعنيزيدغفيروتجئمجذا

رقم:9276(.حديث9212،)4/مسلمصحيح)1(

الاثر:الافعي،العسقلافماحجربنعليبنأحمد:تأليف3(،/1)الصحابةتمييزفيالإصابة2()

.م2991هـ-2141/الأولى:الطبعة،عمدعلي:تحقيق،بيروت-الجيلدار



بالئؤائر5إتئتائقل-الضجيخةيزاءاتهبخاليع-اثفزآنأنكلىالقطيئةالآبلة

عنشيئايعلموالئموإن!الرسولمنقراءةسمعواقومكلأنشكولا

.الأخرىالقبائلمنغيرهمعلى!النبيبهاقرأالتيالأخرىالقراءات

كتابهفياهـ(367)المتوفىالزرقانيالعظيمعبدمحمدالشيخيقولذلكوفي

بهانزلالتيالسبعةالحروفمنخزف)كلالقرأنإ:علومفيالعرفانمناهل9

،الكتابلهذاجفطا؟الكذبعلىتؤاطئهميؤقنجماعةإلى!الرسولتفغهالقرآن

كانهـانبهأخذقنعندخزفكلتؤاترجرمفلا..وهكذا،أمثالهمإلىتتغوهؤفنم

بل،السبعالقراءاتبتواترالقوليستقيموهنا..بهيأخذوتئمتغيرفهقئالآخر

انتهىالعشر()1(0القراءات

أ!ناتفسالى!ا!ر!لأ!مابكلا!أن!:انيئا!حلة

الهجركل!:الأول

التابعينعددفإنألف،ماثةإلىوصلقد!الثهرسولأصحابعددكانإذا

الصحابة،عددأضعافأضعافكان!الصحابةهؤلاءمنالقرآنسمعواالذين

فكاير.فعاندإلائئكرهاولا،عاقلكلتغقمهاحقيقةوهذه

الدرداءأبوهو-فقطواحذاصحابتاأنتغقمأندهاثباتهذلكلبيانويكفي

ويقرءون،القرآنمنهيسمعونؤيصتمائيما،ألفمنأكثرمجلسهفيمجضركان!ه-

عليه.

دمشق""تاريخموسوعتهفي-صحيحب!سناد-عساكرابنالحافظروىفقد

3(.120/)القرآنعلومفيالعرفانناهل(1)



السادسالباب278

:قالمشكيم)1(،بنم!ييماللهع!بيدأبيعن

هذا..مخيميستالىيعنيعندنا؟يقرأقناغاذ:عنهاللرضيالذزذاء؟لولي)قاذ

غ!ثزةويت!اتقون،تقزءونفكانواؤتيقا،ؤليمئمائيماألقافعددت:اللهعبيدأبوقال

-القرآنحروففييستفترنهقاثماالذزذاءأبووكانفقيرئ،منهمعشرةلكلغثزة،

وكانالدرداء،أبإلىتخول،القراءةالغشرةينالرخلاخكمف!ذا-المقرثينيعني

هءصآعر وأصحابهالقرآنمنجزءافيقراالصلاةمنانفتلإذاغداةكلفييبتدئالذزداءبو

موضعه،فيمنهمرجلكلجلس،قراءتهجمنفرغف!ذاألقاخما،ت!ضعون،بهمحدقون

أ()2(.ييهممقذفاكاميرائنؤكان،إليهأصيفواالذينالغشرةعلىوأخذ

وان،ثقاتالرواةأنوبيانكاملآالإسنادداليكم،صحيحإسنادوهذا:قلت

به:قلوبكملتطمئن؟متصلالإسناد

ثقاتمنثكمبن)مملم،:911صالأمصار،علماء"مثاهيركتابهفيحبانابنالحافظقال(1)

فاضلأ(.خئزاوكاندمق،أهل

كايب..مشكمبن)مسلم53":هص،التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظوقال

مقرى(.ثقةالدرداء،أب

أبكايب..مثكمبن)مسلم257":7/،الإسلاماتاريخكتابهفيالذهبيالإماموقال

الغفر(.طويلالقذر،كبيركان..الدرداء

الفكر-دارالناشر:عاكر،ابنالحسنبنعليالقاصمالما:تأليف327(،1/)دثقتاريخ)2(

غرامة.بنعمرسعيدأب:تحقيق،5991-بيروت



بمبالئؤائرإتئتائمل-الضجيخةيزاءاتهيخميع-اثفزآنأنكلىالقطجئةلةالأب

"،دمشق"تاريخموسوعتهفي-صحيحبإسناد-عساكرابنالحافظرواه

وأنبأنا،دمشقنزيل)1(الأصبهانيأحمدبنمحمدبنأحمدعليأبيبخط)قرأت:قال

بنالفضلبنعليالقاسمأبيعن)2(،الخطيبإبراهيمبنعليالقاسمأبوبه

أخبرنا)5(،الطبرانيأحمدبنسليمانحدثناعلي)4(،أبوأنبانا)3(،الفراتبنطاهر

أبو..أحمدبنمحمدبن)أحمدالكبار،:القراء"معرفةفيهـ(748)673-الذهبيالإمامقال(1)

(.القراءاتفيكتباضنف..وقتهفيبدثقالقراءثيئ،الإمامالمقرئالأصبهانيعلي

طقاتفيالنهاية"غايةفيهـ(833-)751ائحرريابنالدينشمىالإماموقال

(.وثلاثماثةوتسعينثلاثصنةتوفي..أستاذ:الأصهانيعلي)أبو:،49صالقراء/

935،/91النبلاء،أعلام"سيركنابهفيهـ(748هـ-)673الذهبيالدينشمىالإمامقال)2(

أبوالذؤتة،تيعيحثؤلئيخقا،بتثنقخطيثالنسيث،الثريص،افخذث،الإقائم،)الثخ،

اللهغئدأبيؤزيخانتهطقضاللهرسوليمئطالشهيبابني..الغاصيىبنإئزاهيتمبنغينالقاييم

أفلمنئمذخا،ؤنبيلألمخذثا،ؤثقة..فغغماصدزاكان..طايبأبيبنغليالإتايمائنناكبن

(.ماثهأزبخؤؤعثرينأزتعشتهفيتؤيذة..غقييمائثنيأخدكل..ؤا!ماغةاللة

..العباسبنإبراميمبن)علي244،:41/،دمشق"تاريخفيعاكرابنالحافظوقال

(.الوراقينبخطوطأصولولهثقة،ئكراكان..دثقخطب

بنمحمدبنأحمدبنالفضلبن)علي،:43131/دثق،"تاريخفيعاكرابنالحافظقال)3(

القاسمأبوعنهحدثنا..دمقجامعإمام؟المقرئالقاسمأبوالفراتبنطاهربنالحسن

إبراهيم.بنعليالقاسمأبترجمةتقذقتوقد(.ثقةأنهوذكر،إبراهمبنعلي

"ترأت:كلامهأولفيعاكرابنعنهقالالذيوهوالأصبهاق،أحمدبنمحمدبنأحمدهو)4(

الإشاد.أولفيترجمتهتقذتتوقد."،.الأصبهافيأحمدبنمحمدبنأحمدعليأي!بخط

:إا1691/البلاء،أعلام"سيركتابهفيهـ(748-)673إلذهبيالدينشمىالإمامتال)5(



السادصالباب"28

الحرافي،علاثةوأبوعمرو)1(بنالرحمنعبدزرعةوأبوالدمياطيسهلبنبكر

عبدبنسعيدحدثنا)3(،مسلمبنالوليدعن)2(،صالحبنصفوانحدثناقالوا:

)1(

الجزال،الزخال،،الثقةالحايأ،،الإقامهؤ؟لوت:بنأخمذبنشقيمانالقاييميمأبو)الطبزاي!

ؤمائت!(.يئينستة..تزيذة..الإصلآيملمخذث

13:6312/النبلاء،أعلاماسيركتابهفيهـ(748-)673الذهبيالدينشص!الإمامقال

قنلؤلذ..الثئايملخذثالضادق،الإقائم،الشنخ،غضيرو:بنالزخمننغنذالذقشعىززغة)أبو

كثيروخفتي..مي!ننبنؤتخيى،خنتلبنؤآحمذ..؟كييبنالقضلئعيبمأبيغنؤزؤىالمائ!.

ؤغقؤلمغيرقييما،أقزايهغلؤتقذتمؤتمتر،،الحقاطؤداكز،ؤضتصؤخمغ،ؤالجخاليؤاليزاقيبالثايم

..شتي؟

ؤكانؤأ!،أناغئةؤكئثثأب،زيخيقالذتشمىززغةأبوكان:خاييمأببنالزخمنيغنذقاذ

ضذوئا(.ثقة

1/1،476النلاء،أعلاماصيركتابهفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمىالإمامقال)2(

غتيتة،بنضفتان:شيئ..دقثقتجامعئؤدن،الثقةائخذث،،الحايخط..ضايحبن)ضفزان

ؤيئين-يغأؤ-ت!الاتتهفيقؤيذة..ؤطتقتتفم..ئنل!بنؤالؤليذئغاوتة،بنؤقزؤان

(.ؤمانه

الروايةهذهسسمعئ!ل!بنالؤليذانيفيدب!ا-الإسنادهذافي-صفوانصرحوقد:قلت

سعيد".حدثنا5:مسلمبنالوليدقالفقد؟مبامثرةالعزيزعدبنسعيدشيخهمن

كئيرثقة..مسلمبن)الويد475،:7/،الكبرى"الطبقاتكابهفيسعدابنالإمامقال)3(

3(.1/20،الحفاظ)قذكرةأيضا:وانظر(،ومائةوتعينأربعسنةحج،واليلمالحديث

ثقة(...مصلمبن)الوليد342":2/،الثقات"معرفةكتابهفيالعجليالحنأبووقال
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:قالضثمكيم،بنم!ل!الثهعبيدأبيعنالعزيز)1(،

ألقافعددتهذا..مخي!يمتالىيعنيعندنا؟يقرأقناغاذالذزداء:آ"لولي"قاذ

الحديث.،ميهممقذقاغاجميرائنؤكان..ؤتئقاؤيمئمائيما

الواحدالمجلسفييثاركه-السبعةالقراءأحدوهو-عامرابنهوها:قلت

أسئلة:عدةنسالوهنا،قارئؤي!ئمائةأكفمنأكثر

فييشاركه-السبعةالقراءأحدوهو-عامرابنكانإذا:الأولالسؤال

شاركواالذينالقراءعدديكونقكم،قارئؤيتمائةألفمنأكثرالواحدالمجلس

؟القرآنتققيهفزهطوالكلهاالامفيالقرآنتققيفيعامرابن

القرآنقرأقد!الثهرسولأصحابمنواحذاصحابئاكانإذا:الثافيالسؤال

تئلغقكم،عليهوقرءوهفحفظوه،حياتهشراتطوالالتابعينمنآلافجمذةعلى

اللهرسولأصحابمنالآلافعشراتمنالقرآنسمعواالذينالتابعينعدد

!؟إ!

،الإمامالعزيزعدبن)سعيد2":1/91،الحفاظ"تذكرةفيالذهبيالدينشمىالإمامقال(1)

..يحفظكانيفيقط"،حديثاكتنثاما:يقولوكان،تعينسنةمولده..دمقأهلفميما

وقال.منهحديثاأصحبالاميىخبل:بنأحمدوقال.خجةهو:معينبنخ!وقال

(.والفقهالتقدمفيالحجازلأهلكمالكالثاملأهلهو:الحاكم

اتنوخيالعزيزعدبن)صعيد":1044/"الكاضف،كابهفيأيضاالذهبيالإماموقال

ثبت.ثقةالنائن:وقال،.كتابلي)مايقرل.سمعتهسهر:ابوقال..وعالمهادمقمفتي

الثان!ت(.ابناءهـمنا67مات
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قطغا!الآلافمثاتعنتقلققن،ملايينعدةالعددهذاتئلغتئمإن

نقلواالذينالصحابةعددانترعمأنعاقلإنسانيجرؤهل:الثالثالسؤال

جميعفيلليقينالمفيدالتواترخذتئلغتئملتابعين-المتعددةبقراءاته-القرآن

!!؟القراءات

نقلواالذينالتابعينعددأنترغمأنعاقلإنسانيجرؤهل:الرابعالسؤال

!!؟لليقينالمفيدالتواترخذيبلغتنمتغدهملمن-المتعددةبقراءاته-القرآن

التابعين:أتبالحإدالتابعينمقالقرأنتقل:الثالثةانفزحلة

عبدبنيحصوهو؟الهجريالثانيالقرنفيالتابعينأتباعكبارأحدهوها

باسانيدإليهمئقلالقرآنبانئمرحملبكة،أبببناللهعبدبناللهعبيدبنالله

"أمةأمةإليهمتققهققدواحد؟ب!سنادوليس،لليقينالمفيدالتواترحدتقغت

!ر.النبيعن"،الصحابة"امةأمةعن!،التابعين

كانمااللوحينبينليسبايقرأرخلآوجدنالو)نحن:قالأنهعنهزويفقد

!،النبيعنالأئة،عن،الأقةعنبهنجيء،عنقهئضرباوالتوبةإلاوبينهبين!نا

فلانعنالأعرجفلانحدثنا:أنتموتقرلونوجل،عزالثهعن،جبريلعن

ماذا؟إ()1(.أدريما!؟الأعمى

وكالالقراه)جمالكتابهفيهـ(643-)558الخاويالحنابرالدينعلمالإمامكهنقله(1)

الأولى/:الطبعة،الوابعليد.:تحقيق،المكرمةمكة-الزاثمكت!بة1،235/الإقراء،

.اماهـ-804879
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ومؤذتمكة،قاجصيالفقيهالثقةمليكةأبيبنالثهعبيدبناللهعبدهوووالده

التابعين-طبقةمنوهو!)1(،اللهرسولصاحب!هالزبرابنزمنفيالحرم

أصحابوسطالهجريالأولالقرنفيعاشحيث-الكريمللقرآنالقراء

عنهم.وروى،القرآنعنهموأخذ!د،الثه)2(رسول

قدالتابعينفقهاءأغلامأحدأنمليكةأبيابنعنرويماصحةيؤكدومما

-)46الئخيىتنريذبنإئزاهيئمالفقيهالإماموهوأيضا،ذلكعلىيدلبماصرح

هـ()3(.9

..الحرمشيخالإماممليكةأب)ابن:أالحفاظ"تذكرةكتابهفيالذهيالدينضصىالإمامقال(1)

جده،عنروى،الحرمومؤذنالزبيرابنزمنمكةقاضي..مليكةأبمابناللهعبيدبناللهعبد

وخفق..وطائفةعمر،وابن،عباسوابن،العاصبنعمروبناللهوعبد،سلمةوأم،وعائثة

انتهى(.ثقيهعلىمتففافقوقا،فصيخا،،خجةفقيفا،إمافا،وكان،يؤافم

فيالنهاية"غايةكابهفيهـ(833-)751ائخرريابنالدينشمسالإماموذكره

ذكرهالمشهور،التابعي..مليكةابمابناللهعبيدبنالله)عبد:فقال1،385/القراء،طبقات

(.القرآنحروففيتالروايةؤزدت:وقال،الداني

)2(

)3(

بنالله)عد82،:صالأمصار،علماء"ماهيركابهفيهـ(435)المترفىحبانابنالحافظقال

الصالحبنمنكانفت،النبيأصحابمنثمانينرأى..مليكةأبىبناللهعبدبناللهعبيد

(.وماثةعرةصغسنةمات،والمتقينوالحفاظالابعينفيوالفاقهاء

052"4/النبلاء،أعلام"سيركتابهفيهـ(748-)673،الذهبيالدينشمىالإمامقال

ائؤيييناثمغلدخلؤقذ..الآغ!يمأخذ..اليزاقيقميةالحايخط،ا!تائم،..التخيى)إئزاييئم

ميما(.ضاجتخايخطا،ذجمتا،إئزاهيمكان:خثتلبنأخمذتاذ..ضبيئؤهؤغائة
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في-صحيحب!سناد-هـ(235-1)95شيبةأبببنبكرأبوالإمامروىفقد

كيرة:إبراهيمعنمنصور)3(،عن)2(،سفيانعن)1(،وكيع)حدثنا:قالإ،المصنف9

،()4(.فلانتقرأو"كما(،فلان"قراءة:يقولأن

هذه9:يقالحتىواحدشخصعنتؤخذلا-عندهم-القرآنفقراءة:قلت

بر4ص.

با:يرها.امةعنئؤخذلانماأ،فلانقراءة

ابنالدينشمسالإمامتققهقدالتابعينفقهاءآكلامأحدمنالتصريحوهذا

قائلآ:عليهغلقئما،المقرئينمنجد9كتابهفيهـ(833-751)ائخرري

عنداودأبيابنروىأحد،إلىالقراءةينسبأنال!قفجمنكيرهقن)كيرة

،.فلانو)قراءةأفلان"سنديكرهون)كانوا:قال،النخعيإبراهيم

حافظثقة..الجراحبن)وكغ58":اصال!تهذيب،تقريب9كتابهفيحجرابنالحافظقال(1)

عابد(.

مسروقبنصعيدبن)صفيان244،:ص،التهذيباتقريبكتابهفيحجرابنالحافظقال)2(

(.خجة،إمامعابد،فميما،،حافظ،ثقة..الثوري

عنولا،ثابتأ!بنحبيبعنالئوريلسفيانأعرفالا:البخاريالإماموقال

الكبيرال!رمذيعللتدلي!ا(.هؤلاهعنلسفيانأغيرفلا..منصررعنولا،كهيلبنسلمة

/2(.)857

(.ثبتئقة..المعتمربن)منصور،:475ص،التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظقال)3(

شيبة،أ!بنعمدبناللهعبدبكرأب؟تأليف03(،186:رقمحديث144،)6/المصنف)4(

.الحوتكال:تحقيق،الأولى:الطبعةهـ،ا904-الرياض-الرثدمكتبة:الناضر
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شخصسإلىن!ي!تتإذاالقراءةأنمنشامةأبوتؤهمهمماخؤفاوذلكقلت)1(:

زقنفراؤهاكان-هؤلاءمنقارئإلىئ!يمتتقراءةكلأنتذروتئم.آحاديةيمون

..وأضعافهمالزمانهذافيقرائهامنأكثزوقئلهقارئها

بالبصرةتتبعقنأؤل9:قال،السجستانيحاتمأبوقالهماتحقيقا:يزيدكومما

منوكان..الأعورموسىبنهارونمنها:الشاذوتتبعوأتفهاالقراءاتؤخوه

تأخذهاإنماالقراءةأنوذلكآلقها.جينأساءقدوقالوا:ذلك،الناسقيهرةالفراء،

راو".هـاومنجاءماإلىمنهايفتفتولا،أفةأفواهعنوأفةقرون

.الجزريابنكلامانتهىآحاب()3(0عنآحادايعنيقلث)2(:

الثانيالقرنفيعاش،البصرةفيالتابعينأتباعمنموسىبنهارونقلت:

جامعإمامكانالسجستافيحاتمأبووالإمامهـ)4(،002عامقبلوماتالهجري

وإمامالبصرةممقيرئهوالسجستانيحاتمابووكانهـ،002عامقبلالبصرة

هـ()5(.25-255)0عامفيوفاتهحتىجامعها

الجرليي.ابنالدينشم!هوالقائل(1)

الجرليي.ابنالدينشمسهوالقائل)2(

8(.770-)صالمقرئينمنجد)3(

القراء،:طبقاتفيالنهاية"غايةكتابهفيهـ(833-751)ائخرلييابنالدينشمىقال)4(

قبل-أحسبفيما-هارونمات..الصريالعتكيالأعوراللهعبدأبوموسىبن)هارون

المانتين(.

بنعمدبن)صهلالقراء":طقاتفيالهاية"غايةكتابهفيالجرلييابنالدينشمسقال)5(

جامعإصاموكان..واللغةوالقراءةال!نحوفيالبصرةإمام:الجستاقحاتمأبريزيدبنعثمازا
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تفتلونلاكانوا-الهجريالثافيالقرنفي-التابعينأتباعأنلنايوضحوهذا

.!اللهرسولأصحاباقةعنالتابعينأقةإليهمنقلتهاالتيالقراءةإلا

ذلك:سببيوضحمثالالكموسأذكر

اللهرسولصاحب!هالدرداءأبيمجلسأن-صحيحب!سناد-ذكرناأنسبق

ف!ذا،القرآنعنهيأخذونجلسواالذينالتابعينمنوستمائةالفمنأكثرفيهكان!

0061ادهؤلأءبهأخبرماتخالفقراءة!هالدرداءأبيعنوتقلواحدرخلجاء

اتفقالتيللروايةالمخالفةالشاذةالروايةهذهعاقلتقتلفهل،!هالدرداءأبيعن

تميمبنالحسينعنوروينا..القراءاتفيصنفمنأولوأحسبه،كثيرةتصانيفوله،البصرة

أصقطولا..يوئاأخطأفاوغيرهابالتراويحسنةشينبالبصرةحاتمأبوصلى5:قالأنهالبزاز

(.ومائتينخمسينضنة:ويقالوماثتين،وخسينضشنةتوفي..حرفا،

تراجمفى"البغةكتابهفيهـ(817-72)9الفيروزبادييمقوببنمحمدالدينمجدوقال

القرآنوعلرمواللغةالنحوفي)مامالسجشافيحاتم)أبوا":ا.ص،واللغةالنحرأثمة

وعلالعلمطلبفيفأنفقهادينار،ألفمئةأبيهعنورث،فاخرةجليلةومصعاتهوالعر،

:الأرضأهلعلبهايقخرونكئبأربعةالبصرةولأهل،البصرةجامعإماموكان،أهله

(.القراءاتفيحاتمأبيوكتاب..سيبويهوكتاب،للخيل"االعينكاب

الكبار،القراءامعرفةكابهفيهـ(748-)673الذهبيالدينشصىالإماموقال

جامعها(.دامام،زمانهفيومقرفهاالبصرةنحويعثمانبنعمدبن)صهل:1/91،2
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؟!وستمائةألفمنأكثرتفلهاعلى

أخطأ.قدالمخالفالمنفردالراويهذاأنالمؤكدمنبانهتخنرمعاقلكلإن

القرآنبسماعيكتفيلاالتابعينأتباعأوالتابعينمنالقارئكانالسببلذلك

القراءةأئمةمنغفيرجممنالقرآنسماعفيسنواتيقضيكانبلواحد،شيخمن

زمانه.في

القرنفيالمشهورينالسبعةالقراءكبارمنلاثنينمثالينلكمنذكرذلكولتأكيد

:الهجريالثاني

اهـ(:28)المتوفىالتخودآببنعاالاو!لالمظل

ه!مسعودبناللهعبدأصحابمنأحذاتئزكلمأنهصحيحب!سنادعنهثتت

أحذا.منهمتئتثنلم،القرآنعنهوأخذإلا

في-)السبعةكتابهفيهـ()245-324مجاهدبنبكرأبوالإمامقال

،عياشبنبكرأبيعنآدم،بنمجىحدثنا:قالشاكر،ابن)حدثني":القراءات

:يقولالسبيعيإسحاقأباسمعتماأحصيلا:قال

منأحذااستثىماالنجود؟أببنعاصممنللقرآنأقرأأحذارأيث"ما

مجاهد.ابنلإماماكلامانتهى(90"()اللهعبدأصحاب

:الرواةأحوالبيانهـال!يكم،السبيعيإسحقأبيإلىصحيحإشادوهذا:قلت

ضيف.ثوقي:تحقيقمصر،-المعارفدار:الناشر7(،0)صالبة(1)
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ثقة)1(.صدوقشاكر:بنمحمدبناللهعبد-ا

السادسالباب

)1(

)2(

)3(

)2(.فاضلحافظثقة:آدمبنيحص-2

)33-الفزةفيعاش)3(،التابعينأكلامأحد:السبيعيإسحاقأبو-3

(.الحديثصتقيم..ضاكربنمحمدبنالله)عبد366":8/،أالثقاتكتابهفيحبانابنتال

..شاكربنمحمدبنالله)عد0/1:182بغداد،"تاريخكابهفيالبغداديالخطيبوقال

"(.ثقةصدوقهو5:الدارقطنيقال

ثقة..سليمانبنآدمبن)مجى587(:ص،التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظقال

(.ومائتينثلاثصنةمات..فاضلحافظ

493-5/النبلاء،أعلاماصيركتابهفيهـ(748)673-الذبيالدينشمىالإمامقال

ؤينالغاييين،العقاءين-الله-زجمهكان..اللهكدبنكنروالت!بيييإشخاق)أبو693،:

تحطحث.طايباببنجمليؤزأيثغنهمان،يخلأقةينتمتالتنتيرؤلذثقاذ:..التابجينجفيما

..ءشهرسولاضخابينؤغييىيم..كتاصبىؤانجنن،خاييمبنؤغدفيئغاوية،غنؤزؤى

ؤخفتن..قييبنؤالضخافيالآنج!نج،بنؤضنزوقيقئي،بنغفققةغنأيفاؤزؤى

خبيب،بنخمرةغزضا:الفزآنغقيماقزا..يراعبلآخخةثقة"،ؤئؤ..الابيينكبزاءينكثير

..تغالىالنيماجمتابفيتةشحأكتزقفز

شح.مانهأزتع..ينتخؤاتحئةؤأخصتت..إضخاقاكلبوزؤى.اتيضيمبنكل!قاذ

ضخابيا..ؤثلآثينئقايتهينشيغإئر:ؤيل

القاليئغنزوتذاتائوا:إضخاق،أبازاؤاإداتفوداننن(ضخاثكان:الأغتئىؤتاذ

انتهىتنمث(.لآائدي

وحمراقرآن،تراءةفيحمزةشيوخأحدهواليعي)سحاقأبابانتصريحفيههذا:قفت



بالتؤائرسإتنتائمل-الضجبخةيزاءاتهبخميع-آناثفزانغلىالقطيئةلةالأب

اهـ(27

هـ(ا96ا!كتلمتوفىالزكنغثلإبنتاسبفطالثاالمثال

وقراءة،التابعينمنشيخاسبعينعلىالقرآنقزأأنهخ!نبإسنادعنهثتت

،القرآنلقراءةالطالبإتقانتماممنالشيخيتأكدأنهدفهاالثخعلىالطالب

ش!نة.سبعينمنأكثرالقرآنقراءةالناسئعلماستمردهاتقانهولضبطه

كتابهفي-حسنبإسناد-هـ()245-324مجاهدبنبكرأبوالإمامروى

)1(إبراهيمبنمحمدبنالمفضلسعيدأبو)حدثني:قالإ،القراءاتفي-"السبعة

نافغاسمعتقرة)3(:أبوحدثنا:قال)2(.،يوسفبنمحمدحمةأبوحدثنا:قال،بمكة

كبارمن(004)شجىمائيماأزتعحواليمنسمعإصحاقوابو،المشهورينالبعةالقراءأحد

والتابعين.الصحابة

4/1:1258النلاء،أعلاماسيركتابهفيهـ(748-)673الذهبيالدينشصىالإمامقال()1

غنالقزاءاقيزؤىقد..الإقائم،ائخذث،افقيرئ،إئزاهيتمبنئخضدبنافقضلشيدبو)

شجيدؤلآلىتكةقذمث:الغمليقاذ..مخاهدبرتكير؟لوغئةأخذؤغثره،كالتريطاثقيما؟

!.ثقة:فؤقيالت!تابوليغ!أبوالحايطؤقاذ.ا!رامياتخدخفقةالجتدي

خمةأبوالزبيدييوصفبن)محمد،:9474/،التهذيب"تهذيبكتابهفيحجرابنالحافظقال()2

(.قرةلأي!صاحئاوكان،الننلماعإيىارتحلوا،وقتهفيالينئخدثكان..

(.صدوق؟قرةأبصاحب..يرصفبن)عمد5":1هصالهذيب،"تقريبفيوقال

346":9/ابخلاء،أعلام"صيركتابهفيهـ(748-)673الذهبيالدينشصىالإمامقال)3(

(.الحخةالإتائم،،ائخذثالربثدكثطايىقيبنشىفرئرة)أبو



السادصالباب092

"()1(.التابجينمنشئجينكلى"قزأت:يقول

فيالتواتربطريقينقللمبقراءاتهالقرآنأنيزعمأنعلىعاقليجرؤفهل:قلت

!إ؟التابعينأتباعوطقةالتابعينطبقة

التالية.القرونفياتساغاأكثربصورةالشأنهذااستمرلقدبل

القرآنقراءاتليتلقىالبلاديطوفهـ(465)المتوفىاالذليالقاسمأبوهوفها

.الشيوخمئاتمنبقراءاتهالكريم

أباالراويةالإمام)أن":المقرئين"منجدكتابهفيالجرريابنالدينشمسقال

وخمسةمئةثلاثمنالقرآنوأخذ،والمغربالمشرقرحلالذيا!ليالقاسم

وجبلآوشمالا،يميتا،قزغانةبابإلىالمغربآخرمن"زخفت:وقالشيخا،وستين

إ()2(.)الكاملكنابهوألفوبحزا"

الألف.شيوخهعدديبلغهـ(748-)673الذهبيالدينشمسهووها

النهايةغاية9كتابهفيهـ(833-175)ائخزريابنالدينشص!الإممامقال

ثلاثسنةولدكبير،ثقةأستاذالحافظالذهبياللهعبد)أبوالقراء":طبقاتفي

رجالهوأسماءبالحديثواشتغل..صغرهمنبالقراءاتوعني،وستمائةوسبعين

ألفا()3(.وغيرهالحديثفيشيوخهفبلغت

6(.)صاالقراءاتفي-ال!عة(1)

.(67)صالمقرثينمنجد(2)

،بيروت-العلميةالكتبدار:الناضر2752(،:رقم65،)2/القراهطبقاتفيالنهايةغاية)3(

.م6502،/لأولىا:الطبعة،اصبرجز.ج:تحقيق
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الصحيحة-قراءاتهبجميع-القرآنتقليستمرأنتعالىاللهشاءوهكذا:قلت

انا):تعالىقولهفياللهبهتكفلالذيالجفظليتحققجيل؟بعدجيلآالتواتربطريق

.!تحالظونرتةئاقاإلذكرآتزئتاتخن

كففثلينالقراءمشاهيربعضذكرعكالمؤلفيناقتصار:الرابعةالمرحلة

بلاده!:أفللقرا،ا!

بنبكرأبوالإمامالمؤلفينهؤلاءومن،والرابعالثالثالقزتينفيذلككان

بلد،كلفيالقراءمشاهيرمنواحذايختارأنرأىحيثهـ()245-324مجاهد

،تقدهاهللقراءةتمثلآليكون؟والإتقانالضبطبشدةاشتهرقديكونبحيث

وصرح"،)السبعةكتابهبتأليفوقامالمشاهير،هؤلاءمنسبعةعلىاختيارهواستقر

.تقدهاهلقراءةئقثلمنهمكللأن؟اختارهمأنهيؤكدبماهذاكتابهمقدمةفي

القرآن)خمقةأ:القراءاتفي-السبعة9كتابهفيمجاهدبنبكرأبوالإمامقالفقد

..منازلهمذايهروآتاخزوفه،تقلفيمنازلالحروفولتققةخمله،فيمتفاضلون

التيوالقراءة..وال!ثماموالعراقبالحجازالناسعليهاالتيالقراءةعنوفخبر

عنتققوهاالتيالقراءةهيوالشاموالبصرةوالكوفةومكةبالمدينةالناسعليها

1(.تقفتا()أوليهم

أبولي)قاؤ:صحيحبإسنادثبتماذكرناأنسبققدذلك:علىوكمثال

..ؤتئقاؤميتمائيماألقافعددتهذا..مخي!ينافييعنيعندنا؟يقرأقناغذذالذزداء:

94(.الشص-)ص)1(
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الحديث.ييهم(.مقذقاغاميرائنؤكان

السادسالباب

الواحدالمجلسفييشاركه-السبعةالقراءأحدوهو-عامرابنهوها:قلت

مجاهد.ابنالإماماختارهلذلكييهم؟مقذقاغاميرائنؤكان،ؤيتمائةألفمنأكثر

بعضتجغلالسبعةهؤلاءبكرعلىواقتصارهمجاهدابنمنالاختياروهذا

نأقتؤفم،سواهميوجدلا،كفرهمفراءهم-فقط-هؤلاءأنتتؤقمالجهلة

تيملمالقراءاتتقلأنتؤفمأنذلكعنقتتج،فيهممنحصرةالقراءاتأسانيد

!!فقطسبعةغذدهمنقلوهاالذينالقزاءلأنالتواتر؟بطريق

أكثر-غضركلوفي-الغضرذلكفيالقراءعددأنالجاهلهذاعنوغاب

لمجقى،أنمن

معانيعن)الإبانةكتابهفيهـ()355-437طالبأبببنمكييقولذلكوفي

السبعة:القراءذكرأنبعد"القراءات

..مجاهدبنبكرأبوهؤلاء:علىاقتصرقن)أول

كانواألا؟سبعةللقراءةاختيرواالذينالقراءخيليتم؟فقالسائلسألف!لن

أقل؟أوأكثر

لعلتين:سبعةجيلواأنهم:فالجواب

فجعلايأمصار،إلىبهاووجه،مصاحفسبعةكتبطههعثمانأنإحداهما:

المصاحف.عددعلىالقراءعدد

سبعة.وهي،القرآنبهانزلالتيالحروفعددعلىعددهمجعلأنه:والثانية



بربالئؤائرإتنتائمل-الضجيخةيزاءاتهبخييع-انفزآنانغلىالقطيتةالآدلة

:ثمالموثوقالرواةعددأنذلكيمنعلئمأقلأوأكثرعددهاجعللوأنهعلى

لمجقى()1(.أنمنأكثر

اتساعكلههذامن)وتلخصهـ(:745-)654حيانأبوالدينأثيروقال

وغيرها!و)الكافي"و"التبصرة)التيسيراتضمنهالذيوأنبلادنا،أهلغيرروايات

هذهفيأنذلك:وبيانبحر،منونزركثر،منفلهوإنمابلادناأهلتواليفمن

غيرنافععنالناسروىوقد.وقالونؤزشروايةمننافعقراءة-مثلا-الكتب

تجاز،وابنخيد،وأبو،المدنيجعفربنإسماعيل:منهموقالون،ورش

ورشمنوأوثقأعلمهومنهؤلاءوفي.وغيرهموائم!يبي،،والأصمعي

قارئكلفيالعملوكذا،كعبهمفيأصحابناروىمماأنموذجوهذا..وقالون

()2(.كتهمأصحابناضمنهمالذينراوتاعش!رالأربعةمنراوراووكل،قارئ

السابع،المبحثفيالعلماءكبارتصريحاتمنالعديدذكرناوقدقلت:

267(.صفحةهذا:كتابنا)انظرالكريمالقارئقفيزاجعها

وهو-بيبرودالخطيب-أحمدبنمحمدالدينشصسقولبتقلفناونكتفي

الإمامذلكإلىئيستتإنماأنهاعليه)وخميئقال:حيثائخرري،ابنالإمامشيخ

ائقزدولو.أتمعنأئماأخذوهايقرءونها،كانواتفذةأهلقكلدهالااضط!خا،

ويأمرونيجتنبونها،كانوابلأحد،ذلكعلىيوافقهلم،تقدهأفلدونبقراءةواحد

9(..87-)صالقراءاتمعافيعنالإبانة(1)

37(.)صالمقرثينمنج!(2)
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انتهى0(1()بهاجتنابا

السادسالباب

فيهـ(732-64)0ائخغبزيعمربنابراهيمالدينبرهانقولوكذلك

":الثلاثالقراءات!ئرحفيالأبحاث"خلاصةكتابه

وابن،نصاحبنكشيبة،حصرهمتدئرخفقاالقراءاتؤخوهتققةكانالقد

فلما،وأمثالهمائخخذري،وعاصموالأعمش،،لمخثصنوابنهزمز،وابن،جندب

لتصديهمإماهؤلاءوكانوا،بعضهمعلىاقتمرائهقم،وتضزثالمدةطالت

الرواةهؤلاءغيرأوتخاز،غيىهمعينولوائمفتضر،شيوخلأنهمأو،ل!شتغال

()2(.المقرئينأكثرعلىالأمرهذاوخفيئ..تجازعنهم

الدينبرهانكلام"المقرئين!منجدكتابهفياتجرريابنالدينشصسونقل

فيه()3(.جمزيةلاصحيحكلام)هذا:قالثمهذا،الخغتري

القراءاقمقثختاركانتإنماالمشهو!بقالقزاءاختياراتمهص:تنبيه

:المتواترة

فياختياراتلهكانتالسبعةالقراءمنقارئكلأنعليهالتنبيهينبغيمما

أفلعندالمثمهورةالمتواترةالقراءاتعنتخرجلاهذهاختياراتهولكن،القراءة

كلهاولكنها،اختياراتلهمكانتبلادهمفيالقراءةأئمةمنغيرهموكذلك،بلده

عندهم.المشهورةالمتواترةالقراءاتإطارداخلتدوركانت

78(.ص)المفرئينمنجد(1)

.(57ص،المقرئين)منجدكتابهفيهـ(833-كالا1)انخرريابنالإمامعنهتقته)2(

.(57)صالمقرئينمنجد)3(



بالئؤائر5إتبنتائمل-الضجبخةيزاءاتهبخمبع-انفزآنأنغلىالقطيتهالآبلة

إشواعتثدأبابأنواحتجاختراعهمنقراءةمق!مابنابتدععندمالذلك

بنطاهرأبوفأجابهعليهما،أحديئيهروتئمالقراءةفياختي!اراتلهماكانتسعدان

:فقال!"البيانكتابهفيهاشم

القراءةأئمةقراءةمنهماواحديتجاوزققئمسعدانوابنعبيدأبو)وأما

ولا،منهممنوعغير،لذلكمسوغاكانتخؤهمتخاالغافلهذاكانولوبالأمصار،

فيماائحجةهمالذينالأئمةعليهعماشذوذهعليهالنكيركانإنمابل،عليهمعيب

انتهى()1(0بهجاءوا

03(.0)صفحةهذاكتابنافيكاملةمذكورةجمق!مابنقصة:قلت

:الهجر!.الثاالقرنبعدالقرأنتقل:الخامسةانفزحللأ

ف!نالواقعفيأفافقط،الكئبفياثمذؤنةالأسانيدعنهوإنماالتاليالكلام

منجفطاكاملآويقزأيومتا،صلواتخسفيالعالممساجدجميعفييقزأالقرآن

العالم.أنحاءجمغفيالمساجدعافةفيرمضانشهرفيالتراويحصلاةفيالذآكرة

والتيالقراءاتكتبفيالهجريالثانيالقرنبعدائفذؤنةالأسانيدغذدإن

ئضذقهلاشيء-المشهورةالصحيحةقراءاتهبجميع-سماغاالكريمالقرآنبهائمل

كقل!

البيان"جامعكتابهفيتذكرهـ(444-371)الدانيعمروأبوالإمامهوفها

بعدها:قالثمتقريتا،إسنادخمسمائةمناكثر"السبعالقراءاتفي

.بيروت،العلميةالكتبدار:الناشر2(،280/)بغدادتاريغ(1)



السادسالباب692

قد..بالأمصارالسبعةالقراءةأئمةعنالقراءةإليناأدتالتيالأسانيد)فهذه

ذكرناهبمااكتفاءمنهاكثيراوتركنا،وتلاوةروايةإليناانتهتماحسبعلىدكزناها

انتهىوالإكثار()1(0الإطالةوتزكالاختصار،فيرغبتنامع،سواهعما

ركبتنا..معمنهاكثيرا"وتزكنا:يقولثمإسناد،خمسمائةمنأكثريذكر:قلت

والإكثار"؟!الإطالةوتزكالاختصار،في

؟!عندهالتيكلهاالأسانيدعددتئلغقكم

في)النشركتابهفيهـ()751-833اتجرريابنالدينشمسالإماموقال

أكثرعنهمفيهالسبعةقراءاتفيلهاالبيانجامع9كتاب)وهذاالعشر":القراءات

()2(.وطريقروايةخمسمائةمن

كيفيتها:ليعرفالأسانيد؟هذهمنواحذامثالاالكريمللقارئوسننقل

فيالبيان"جامعكتابهفيهـ(444-)371الدانيعمروأبوالإمامقال

القراءةأئمةعنالقراءةإليانقلتالتيالأسانيدبكر)باب:":السبعالقراءات

روايةطرق:نافعقراءةأسانيدبكريلآوة:عنهمالحروفإليناوأدت،رواية

..:عنهجعفربنإسماعيل

بنموسىبنأحمدبنفارسالفتحأبيشيخناغلكلهالقرآنبهاأناقرأت

المقرئالحسينبناللهعبدغلبهاقرأث:ليوقال،الحمصيالمقرئالضرير،عمران

.الحروففرشاولالىالكتابأولمن34()صاالسبعالقراءاتفيالبيانجامع(1)

34(.ص/ا)جالعرالاقراءاتفيالنثر2()
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الزعراء،أبيغلبكرأبووقرأمجاهد،بنبكرأبيغلبهاقرأت:ليوقال،البغدادي

(.نافعغل،إسماعيلغلىالذوريوقرأ،الذوريغفروأبيكلىالزعراءأبووقرأ

الكتب،عنوليسسماغا؟تلفاهذلككلبانالدانبعمروأبوالإمامصزحوقد

ولا،الجليةبالحروفمحيطةغثروالصحفالكتب)إذ:فقالذلك،سببوذكر

انتهى()1(0عنهومؤدية،بذلكلمجيطةوالتلاوة،الخفيةالألفاظعنمؤدئة

فيهـ(38)592-االأصبهافيبكرأبوالإمام-قنله-فعلوكذلك:قلث

صفحةثمانينفياسانيدهبعضذكرحيثالغثر"،القراءاتفيأالمبسوطكتابه

:قالثمتقريتا،

كراهيةاختصرناها؟تفطا،وأخذناهاتقلآ،بهاتزأناالتيالقراءاتأسانيد)فهذه

انتهىفيها()2(0الإطالة

كتابه،فيالأسانيدآلافذكرمنمنهمبل:قلت

فيالنشر9كتابهفيهـ()751-833اتجزريابنالدينشمسالإمامقال

المذكورةالطزقمنالغمثربالقراءاتأسانيدنامنتت!رما)فهذاالعشرإ:القراءات

لم..طريقآلفنحوبالتقريبالطزقمنعنهمتخررماوجملةإليها،آشزناالتي

أخذلمنلقئهوتحفق،عدالتهأئمتنامنتقذمناقنعندأوعندناثتتضنإلأفيهاتذكر

(.مغاضزتهوضخت،عنه

.الحروففرشأولالىالكتابأولمن(ه)صالغالقراءاتفيالبيانجامع(1)

8(.ه)صالغثرالقراءاتفيالمبسوط)!(
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التيسيراأصاحبإلىوأمثاله-اللهرحمه-للشاطبينعدلمالا)مع:وقال

1(.()لالفالتخاوزت،وطرقهمطرقناعددنافلولأوإ،واحدةطريقي!ؤىوغيىه

عنالعشرأالقراءاتفياالنشركتابهفياتجرلييابنالدينشمسالإماموقال

الأكبرالجامعأسماهكتاتاآل!)فإنه:الإسكندريالعزيزعبدبنعيسىالقاسمأبي

وعشرينتسعشتةوتوفي،وطريقروايةآلافسبعةعلىيحتويالأزخر،والبحر

()2(.وستمائة

.(531-521ص/ا)جالعشراتالقراهفيالثر(1)

34(./1)العرالقراءاتفيالثر)2(



بالثؤائر!إتنتائمل-القحجيخةيزاءاتهبخييع-انفزآنأنغلىالقطيتةالآبئة

التاسحالمبحث

نأالمسقعيلمقنجنل-غمفركلفطالتواتربطربقبقرا،اتهالقرأنتقل

منهواحدتنييرخز!إنساقيستطيع

موثقتين:تاريخيتينواقعتيننذكرأنذلكلبيانيكفي

الأولى:الواقعة

هـ(07-1782)لببنسعيدأبالإمامزمنفيحدثت،حقيقيةواقعةوهي

فييومذاتئصليكانأنهوذلكالأندل!،فيالفتوىرئاسةإليهانتهتالذي

التاءفجعل،)تجئاتهكذا:(99آية:)الأنعامالإماموقرأآخر،إماموراءالمسجد

بالكسر.فالتنوين")تجئالبهوفالصوابخطأ؟وهذا،بالضمتنوينعليها

خذث؟الذيفما

المعرباالمعياركتابهيخاهـ(149-)834الونشرييالعباسأبويقول

،:والمغربوالأندل!إفريقيةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامع

الأنعامسورةفيتعالىالثهقولليلةقرأالأعظمالجامعفيالمشفعين)بعض

الإمامغقيهقزذ،جناتبزفع(ؤتجئمؤذايفةيتؤانطفيقاينآلئخلي)ؤين

ئقفنهفصار،السمعثقيلالقارئوكانلب،بنسجدالأصتاذال!ثيخوهوبالمسجد،

ققفته؟غئيهبالأستاذوتشجع،يسمعلاوالقارئبالكسر،،اجناتأخرىتغدئذة

تقذم)سماعهمنيئسراقئماالمسجد،بهمضضىحتىعليهوأكثرواذلك،يث!،أيضا



السادسالباب

()1(.بذلكيتحدثونالطلبةفاصبح،قأشضغةالمحرابعليهدخلحتىتغضهم

ورفعالباب"فتحكتابهفيهـ()107-782لبابنسعيدأبوالإماموقال

زالما)القارئ!:والجوابالسؤالمنالقرآنتواترفيوقعمابتعقيبالحجاب

انتهىقضد()2(.غئرمنجمئاضذزتإن!ا:ويقول،عنهالقراءةتلكحكايةتكزه

فقطالتاءحرفحركةبتغييرقامالإمامأنأجلمنالأحداثهذهكل:قلت

!!ضمإلىكرمن

.!لخالظونرتةئالذكرق!إآتزتتاتخنناإ):تعالىاللهوصدق

الثانية:الواقعة

)265-الفترةفيعاشالذيجمق!يمائنمعخذثتحقيقيةواقعةوهي

شيوخأخدوهوالتغذادفي،جمف!يمبنتغقؤتبناتحننبنلمخفاوهوهـ(،354

.العربوئغةالخوغلماءمنوكانالوتت،ذلكفيالفراء

مقشبم؟ائنقغلفماذا

العربلغةجقةمنمقبولةبقراءةالآيةيقراأنيمكنهأنهمقتيمائنرأى

اللهرسولأصحابباتفاقكيتالذيالمصحف()خطرسمعنتخرجلاوبحيث

.(21/68)المعربالمعيار(1)

عنالمفربوالجامعالمعرب)المعياركتابهفيهـ(419-834)الونثرييالعباسابوعهنقله)2(

77(./21،والمغربوالأندل!إفريقيةعلماءتاوى



بالتؤائر5إتنتائمل-الضجبخةبزاءانهيخمبع-آنانفزأنكلىالفطيتةالآبلة

الآيةقرأ!اللهرسولأنثتتإذاعماالنظربقحزف،عنهاللهرضيعثمانغفدفي!

لغةجهةمنمقبولةبطريقةالآيةقراءةيمكنهأنهيرىقفرلا،أنمالطريقةبهذه

الطريقة.بهذه!الثهرسوليقرأهالمولوحتىالعرب

تصحكانتإذاالآيةأنبعدهمومنوالتابعينالصحابةعندعليهالمتفقومن

واحدةبطريقةقرأهاإنما!الثهرسوللكن،اللغةجهةمنطريقةمنبأكثرقراءتها

رسولهعلىتعالىالنهأنزلهاالتيبالطريقةإلاقراءتهايجوزفلا،الطرقهذهمنفقط

!ي.

مقسم:ابنققلهلمامثال

الصغيرأخوهممنهمأخذقدإخرتهأنالس!معليهيوسفقصةمنتغلمنحن

تثئوافلماالصغير،بأخيهمإليهيرجعواأنأباهمعاهدواقدوكانوا،السرقةبتهمة

الذيوماسيفعلونهفيمابينهمفيمايزايتناجونذهبواالصغيرأخيهمتخليصمن

الصغير.أخيهم؟ونعودتهمعندلأبيهمسيقولونه

ثأتغقئؤأأقتمتحيضئتمقاكلمجهاخقضوايتةآشتئضواتقما):تعالىقال

آلأزضنأتزخقققكوش!لرطئزافىتاقتلؤينآدل!ينئؤثفاغقتهكمأخذقذأبئهثم

.8"0:يوسفا!ختزآلحيهيمنؤئؤليآلئةأؤمخكتمأءنقييأذنخق

ينتث!واتاأتهئمئوشفإخؤةغنتغالى)يخبر:تفسيرهفيكثيرابنالإمامتال

قاثتتغ،دلكغلوعاقذوة،إتيهبرذهفيبيهثمإئترفواقذالتييثتامينأيخيهثمتخييص



السادسالباب203

()1(.تينهئم!يماتتتاتجؤنتجئا!)التاسغنوا3إثقز:آفي!خقضوا)دلكغقيهئم

نقطدونالمصحففيكتبتإنمانجبا!)كلمةأنالمعلومومنقلت:

مح!اإ."هكذا:أوتشكيل،

خمعإنحتاأأوالسر،فيالتناجيبمعنىتجا،9يقرأ:أنيحتملالرسموهذا

الخب.ذوالكريمالرجلوهونجيب

بينال!ئزوالتخؤ:ال!ز.:والثجى)الئخوىأيضا:!العربلسان9فيجاء

وقد:الأخفشقال..""ناتجيتهوكذلك.ساززته:أيتخؤا"إتخؤته:يقال.اثنين

تخيا!()2(.خقصوا):تعالىالثهقال..خماعةالتجيئيكون

فيتفيتافاضلآكانإذا:تجابةتخث)تختأيضا:،العربالسانفيوجاء

و)ئخباة،)آنجاب،:والجمع..امحييثالكريئم:الرجالمنالئجيث،00نوعه

الح!ب()3(.ذوالكريموهو:الزجالمنالتجيب..أو"ئخ!ب

هي!اللهرسولعنالثابتةالصحيحةالمتواترةالمسموعةالقراءةلكن:قلث

.السياقتناسبالتيهيوهذهتخا!،)

عنتمئزوا:فمعناهتئها!خقضوا)قوله)وأما،:العربلسان9فيجاءوقد

انتهى(.()ثاهمهمفيماتتناتجؤن؟الناس

)2/488(.كثيربنتفيم)1(

358(./51)العربلسان2()

748(./1)العربلان)3(

27(.)7/العربلسان(4)



بمبالئؤائرإتيتائمل-الضجيخةيزاءاتهبخميع-آنانفزانكلىالقطيتهالآدئة

أنهوزعم!،الثهرسولمنالمسموعةبالقراءةيلتزملممقسمابنلكن:قفت

زشمأنإلىبالإضافة،العربلغةفيمعنىلهاأنطالما"نحتا"يقرأها:أنيمكنه

يحتملها.المصحففيالكلمة

4ء

اخوهماخذقديوسففإخوة؟السياقمعتتناسبلا"نحتااكلمةأنشكولا

!!؟انصرافهمحينهنا()الكرامةالنجابةفأين،السرقةبتهمةمنهم

كتابهفيهـ(795هـ-5)80الجوزيابنالدينبالالإماميقولذلكوفي

فيهفأتىللقراءإ،"الاحتجاجكتابعملف!نه؟مقسمبنبكر)أبوالخاطرا:"صيد

قثما):تعالىقولهمثل،المعنىيفسدماأجازحتى..جمفمهأفسدأنهإلابفوائد،

منبرآءكراتاخقضوا:أي)ئختا"هنايقالأنيصلح:فقال.!ختضواينها!نتاصوا

السرقة.

..خلصما-معهفظهرتالسرقةإلىئيمبالذيف!ن،للقصةقفمشوءوهذا

إلىيرجعونوكيف،يصنعونفيماوتشاورواانفردواأنهمليبمالقصةسيقتلهانما

أخوهم.احتبسوقدأبيهم

!؟هناهاللنجابةؤخهفاي

الفنهذامنالإحصاءعلىيزيدماالجنسهذامنفيهزأىكتابهتآملوقن

نأغئر؟الصوابلهتتانتفيهتعظيموتزك،وقتهعلماءإلىآضغىأنهولو؟القبيح

،الصوابإدراكعنخبشللنفى،رؤيةنوعمازجهإذاجمفص،علىالرجلاقتصار



403

انتهى()1(0ذلكمنبالثهتعوذ

السادسالباب

الأدباء!إمعجمكتابهقيهـ(-574626)الحمويياقوتالدينشهابوقال

لهاواستخرج،الإجماعتخالفبحروفقرأأنهإلاكيبلهتكنالم:مقسمابنعن

)فلما..للقراء("الاحتجاجكتابفيذكرمامثل،والمعنىاللغةمنوجوقا

بعيد،الإجماعيخالفكوتهمعهذا؟جائزانه-بالباءنحتا،خلصوامنهاستيأسوا

وله.يتناجوناجتمعواإنما،أخيهممنيأسهمعندللنجابةؤخهلاإذ؟المعنىمن

يقرألمكؤنهامعلهابعيدؤخهواستخراج،الكلمةتصحيفمنالجنسهذامنكثير

انتهىأحد()2(0بها

جمقسم؟ابنمنالإسلامأئمةموقفكانفماذا

)تاريخكتابهفيهـ(463-)293البغداديالخطيببكرأبوالإمامقال

وله،بالقراءاتواكزفهمالكوفيينلنحوالناساخقظمنمقسمابن)كانبغدادإ:

القراءاتفيأيضاولهالأنوار،،"كتابسماهجليلكتابالقرآنومعانيالتفسيرفي

.جمدةتصانيفالنحووعلوم

وقرأهافيها،الإجماعفخالفالقرآنمنحروفإلىغضذأنهبهعليهطجنومما

العلم،اهلعندعنهذلكوشاع،والعربيةاللغةفيتجوزأنهادكرؤخوهعلىواقزأها

القراءبحضرةواصابهفأخفره،السلطانإلىالأمروارتفع،عليهفانكروه

الطبعة:السيد،أصامةتحقيق:الثفافية،الكتبمؤ!سةالناثر:84(،)صالخاطرصيد)1(

.اماهـ-417699/الخامة

31(.50/)الأدباءمعجم2()



بمبالثؤائرإتنتائمل-الضجبخةيزاءاتهيخالبع-انفزآنأنكلىالقطيتةايآدلة

ذلكخضرقنجماعةوألتت،بتوبتهقخضروكيب،بالتوبةفأذعنوالفقهاء،

..عليهبالشهادةفيهخطوطهمالمجلس

"كتابسماهالذيكتابهفي..المقرئهاشمأبيبنطاهرأبوحاتهذكروقد

فيؤخهعندهصحماكلأنفزعمهذا،غضرنافينافيتتغإوقد:قالا..اليان

وغيرها،الصلاةفيجائزةفقراءته-المصحفخطيوافقالقرآنمنلحرفالعربية

بهاغالقتقرلةفيتفسهوأؤزط،السبيلقضدعنبهاضحلبذعةذلكبمييهفابتدع

إلىطريقارأيهبسئاللهدينفيالإلحادلأهلتجغلإذ..وأفلهالإسلامعلىجنايته

؟ونبالآراءوالاستخراجالبحثجهةمنالقراءاتبتخيرالحقأهلمغالطة

ؤخقه-اللهنضر-شيخنابكرأبوكانوقد.المفهكأضبالأئروالمسكالاعتصام

عندالمقبولينوالشهودالحكامعليهوأشقدمنها،باستتابتهالمضلةبدعتهيننشله

ذهبماصحةعلىالبرهانشئلأنتغدالضلالةمنييهتفسهأؤقعمابتزكهالحكام

تأديتهبكرأبوواستوهب،ضعيفةولاقويةحجةلهتكنولم،بطائليأتققئمإليه

انتهى1(0()بذغتهعنالإقلاعدهاظهاره،توبتهعندالسلطانمن

،والإتقانبالضبطمشهور)هو:مقسمابنفيالدافيعمروأبوالإماموقال

خالفحروقاواختار..القرآنعلومفيالتصنيفحسن،للغةحافظ،بالعربيةعالم

تغداختيارهعنفرجعفاشتييب،حجة،عندهتكنفلمعليها،قنوظر،العامةفيها

()2(.للضربوقفأن

2(.270/)بغدادتاريخ(1)

الذهبي،أحمدبنعمد:تأليف)1/703(،والأعصارالطقاتعلىالكبارالقراهمعرفة)2(

هـ.ا404ا،ولى/:الطبعة،ا،رناؤوطعواد-لار:تحقين،بيروت-الرسالةمزسة:الناثر



السادسالباب603

الواقعية؟القصةهذهعليهتدلالذيما

فيالحقيغطهلمذلكأنإلامقسملابنالمذكورةالجفميةالمكانةمنالرغمعلى

كانوإنحتىالكريمالقرآنمنواحذاخزفايغيربأننفسهعندمنقراءةيخترعأن

هذهمكانتهإنبل-العرببلغةالناسأغتممنوهو-العربلغةفيمقبولاذلك

كان،وتوبةتأديبمجلسلهيغقدآنمنتحميهولم،تنفعهتئمومؤلفاتهوجمفمه

محاولتهأمامتتساقطوالمؤلفاتالعلومهذهقكلتتب،لملوللضربفيهسيتعرض

.!رسولهعلىتعالىاللهأنزلهالذيالكريمالقرآنحروفمنواحدحرفتغيير

منأدركتممنأحذاأر)ولم:إالقراءات"جامعكتابفيمجاهدبنبكرأبوقال

بهيقرالمبحرفيقراأنفيلأحدئزخصونالعربيةوأئمةباللغةالعلمواهلالقراء

ذلكفيئشددونرأيتهمبل،العربيةفيجائراكانوإنالماضينالأئمةمنأحد

قغلهتنؤيت!يسبونالرئني،أهلبالرأيالقرآنفيالقولعلىتخ!ريئلا..،عنهوينهون

..الأمةومخالفة،القبلةأهلومفارقة،الجماعةعنوالخروجالبدعةإلى

ذلك،منأكثرغروا،والحرفينالحرفتغييرفيالزيغأهلطمعماوقتى

ؤتهإلاهذابعضهميقرألم:فيقولونقؤمفينشأ،كذلكالزمانيتطاولأنوغ!ى

أضل()1(.

بتغييررجالهمقامفقد،والنصارىاليهودكتابفيحصلالذيهوهذا:قلث

!اضل(!ؤتهإلاهذابعضهميقرأالمفقالوا:تغدهمقنفآتى،تعالىاللهكلام

.!لخمظونرتةآلذكزؤائاتزئتاتخنائا):تعالىالثهوصدق

.(21/621،المعرب)المعياركتابهفيهـ(419-834)الولرييالجاسأبركهنقله(1)



بمبالئواترإلئتانمل-الضجيخةيزاءاتهبخميع-آنائقزأنغلىالقطيئةالآبلة

العاشرالمبحث

حمزةقراءةمقأيثمياءفيهأنهفيحمدأالإماورعقنإفيماتفسير

الجوامعخمععنالموانعقثعةكتابهفيهـ(77ا)728-السبكيالدينتاجقال

متواتر،والمد،متواترةالسبعأن)اغقم:السبعالقراءاتعن!الفقهأصرلفي-

تواترفيشكفلاوالإمالةالمدأما..فيهشكلاتينهذاكل،متواترةوالإمالة

ولكن،إمالةإنهاحيثمنوالإمالةمد،هوحيثمنالمدوهوبينهما،المشترك

رآهقنومنهمطويلآ،رآهقنفمنهماختاراتهم،فيالمدتقديرفيالقراءاختلف

هذا:يقولقنومنهمأيقات،ستبمقدروورشحمزةمديرىقنفمنهم..قصيزا

..ايقاتأربعبمقداربل:يقولقنومنهمايقات.خمسبمقداربل،إفراط

..أيقاتثلاثبمقدارأنهعاصمعنويذكرون

ليستبالمدالتلفظكيفيةفيالفزاءمنوالاختلافاتوالالرقالاختياراتفهذه

المدطولمننيهايما؟حمزةتراءةكيرهأنهأحمدالإمامعنزويو!ذامضاترة؟

وكيره()1(.

معلومة:حروفلهائضد:تلت

صوتهالقارئفيمد!ائفقرآء!،مثل:،مفتوححزفقنلهاساكنةألف-ا

34(.ا)336-الجوامعخمععنالموانعتئع(1)
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."اءااااللفقرا":هكذاكأنهاالراء،بعد

السادسالباب

القارئفيمد)آلغشيين!،مثل:مكسور،حزفقئلهاساكنةياء-2

،.أائق!ايهيييييينهكذا:كأنها،الكافبعدصوته

صوتهالقارئيمد)آلطيئون!،:مثل،مضمومحزفقئلهاساكنةواو-3

إ.إالظايموووووونهكذاكأنها،الميمبعد

أسبابوله،الطبيعيالمدعلىالمدخزتفيمطزيادةعنعبارةهوهناوالمد

بذلك.ائمختضةالكتبفيالكريمالقارئفئيراجعها،وتفصيلاتوضوابط
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!!ووولا!

انفزؤوانخيمبيسانقممتيمىأكاذيبكمثنف

الدصالق!آن!!

ائئضؤخ(!بأئوصلأيق



انفضؤزة()بانؤثائقن7القرخؤلانفرؤرائخبيثالم!يسأكاذيبكثنسف-

كذبة:ثلاثينالبابهذايتضمن

التزوير.علىصار!مثال:الأولىاكأبة

المصحف.فيآياتغئرالثقفيالحجاجأنقيبة:انيئاكأبلأ

بالظلم.عثمانوصفالعربيابنأنكذبة:قاناثبئ

انجمل.حسابكذبة:ا!اقياكأبلأ

.ا!قرآنفيأ!جميكلاموجو!ىلىادمرباعتراضكأبة:مسةاثاكأبلأ

للمصاحف.عثمانخزقعلىالمصرييناعتراضكذبة:اولدسهاكأبلأ

بكر.أبيمصحففييطعنعثمانأنكذبة:اول!اثبئ

.!ضغالايخهكتمسثأؤغين)تفسيرمنالمفسرينهروبكذبة:النا!اكأيلأ

المقطعة.الحروفمعنىتفسيريستطيعوالمالعلماءأنكذبة:اتسعةاكأبلأ

المقطعة.الحروفتفسرواقعيةقصةوخودكذبة:يثمرةاولاكأبلأ

آيات-واحدعند-ؤتجدثابتبنزيدأنكذبةعضة:اولديئاكأبئ

.ةمفقود

حفصة.بهاجاءتلآيةعمرزقضكذبة:عمفصةانولالكذ؟

مسعود.ابنبهاجاءلآيةالصحابةزقضكذبة:عضةناناثبلأ

عمر.بهاجاءلآيةزيدزقضكذبة:عضها!اولاتبلأ

للتار!خ.ادصحابةتزييفكأقي:مسلأصةاثاثبة

عليه.السيطرةلسهولةلزيدوعمربكرأبياختياركذبة:عثكلةالسادسلأالكذ؟

المصاحف.ن!نمخيرندكيرهمسعودابنأنكذبة:عضةاولولات؟



بم(انفضؤزة)باثؤثائقالقرآنخؤلانفرؤرائخبيثالم!يسأكاذيبكشف

تمالإسلاميةللشئونالأعلىالمجلسكتابأنكذبةعضة:انمنةاكأبئ

الخسيس.القسضسحلقاتعلىللردتأليفه

كشفمنخوقاحفصةمصحفمروانخزقكذبةعضة:اتسعةالكذبئ

بالمصاحف.عثمانتلاعب

نزلالتيالسبعةالأحرفمنأحرفلستةعثمانحرقكذبةا!ون:اكأ؟

الكريم.القرآنعليها

وتكوبنالثافيالجمعبعدكانالآياتفقدأنكذبة:وا!وناولديئاتبئ

هآياتثلاثمنسورة

منه.خوقا؟الآيةفيعمرأخطأحينزندسكوتكذبة:وا!وناننيةالكذبئ

لنسخزندمنأكفأكانمسعودابنأنكذبة:والعشرونالثالثةالكذبلأ

المصحف.

.آياتثلاثمنيئورة!هعمرتكوينكذبة:وا!وقا!اقياث؟

.الأحزابسورةمنآياتخذف!هعثمانأنكذبة:وا!وناتولاثبلأ

.الأحزابسورةمنآياتضياعكذبة:السادسلأوا!وقاثبلأ

كثير.قرآنبضياعاعزفعمرابنأنكذبة:وا!وناولبئالكذبئ

اللهكتاب)رأيت:قال!هطالبأبيبنغليأنكذبة:وا!ونان!اتبئ

،.فيهئزاد

يتنغةعلىا!قرآننزولمنالحكمةغذم!زبةوا!ون:التاسعلأالكذ؟

.أخزف

الكريم.القرآنفيآيةلإثباتبثاهذئنالاكتفاءكذبة:اولىنالكذ؟
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الأولىالكذبة

السا!الباب

الترويرعلىصارنممثال

تاريخ9كتابفي)جاء46(:الدقيقة:401)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

تقر،فيالزبيرابنعلىدخلت:قالشبيببنسوارعن:للنميري"،المنورةالمدينة

وحرقها؟!المصاحفمزقيتم،عثمانعننسألته

فياختلفواقدالناسإن،المؤمنينأميريا:فقالرجل،عمرالمؤمنينأميىإلىقام

طجنلكن،واحدةقراءةعلىفيجعلهاالمصاحفيجمعأنقمقدعقرفكان،القرآن

فيها.ماتالتيطعنته

فجمعلعمر،ذكرهمالعثمانفذكرالرخل،ذلكقامعثمانخلافةفيكانفلما

.الكذابالخبي!ثكلامانتهى(.وحيرقت،فشققتبسائرهاأمرثم،المصاحفعثمان

التحريفوتعمده،وكذبهالقسيسهذاتزويرعلىصارخمثالهذاقلت:

والتضليل!

تمصورةلكمسنعرضوكذبهوتضليلهتزويرهقئحشدةتكتشفواولكي

المنررة()1(المدينة"تاريخكتابمنالكذابهذامنهانقلالتيللصفحةالتقاطها

:النميريشبةلابن

.شلتوتعمدفيم:تحقيقمحمرد،حبيبالسيدالناشر:(،299)3/المنورةالمدينةتاريغ(1)



انفضؤزة()بانؤثائقالقرآنخؤلالخ!ي!يسالم!ي!أكاذيبكثف

:الكتابلغلافصورةهذه

ئلىنخ!،!

ئحئاكط

لابنشته

اب!!لانيياشتهعرلنأبوزب

؟مص96-،عص37

لخالثاجمزءا

كق!

نحيمع!جمطشصشا

تالية:صفحةفيالروايةلبقيةصورةويليها،الروايةلبدايةصورةوهذه

وجمط(هر2نكابا)

القمن)3،،وجمطالمممامدعله41!هميعنمانأكابة

محق،بالوبنالرببعحللنا،تلاعثمافىبنالحنحالئنا.

نلرلىعنها"رضياالربيرابئقئدظث:قالس!يينموار

لناله:!اليتىحىريتم،المصاحفصنقيتم،ضانعنلحأله

6للر*و،صصلاكرىيوممايبو.كافىصالد!شي!!دسهيل)؟،

.8؟لأ:3لطيةلمحدقلنإر.

313
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فال:.صةيىئأنحنما،اثهلا:ننا،)1(خروبثةلأنكمنومرا

لقال:،ؤؤلمكلببىجمآبضهفهرضيصرمنين41(يرال!تم

لالهرضع!ر3لكا،اقريت!اخلفواكدالناصانالإعنيناميريا

تلين،ولصةلراهةمللببلهاالماصفببمعأنقغندعنه

أ!ضه"رفيضمك!لانةزكانللتا.يخهامكاليطئتته

لم،لععفعنهلنرضيصنمانلبمع،لهللكرالرجل..
صهلك

يخهاكبا!يبالصخفبلختفهافهرفىعالثالىسثق

ترئتاها،حنىعبهالترفناهاناالفر3ولحمعبهاثهصلىأفهرصول

لفقت.بلالرها(مرنم

حيث،الكذابالقسيسارتكبهاالتيالتزويرجريمةتظهروبذلكقلت:

فيهاكتبالتيبالصحففجئتكأخاعائشةإلىبعثني)ثمالزبير:ابنقولحذف

قومناها(.حتىعليهافعرضناها،القرآن!اللهرسول

؟الكلامهذاائمرورالخبثحذفولماذا

تمامامطابقعثمانمصحفأنفيصريحالزبيرابنكلاملأن:الجواب

.!اللهرسولعندالقرآنفيهاكيبالتيللصحف

تنبيه:

الصورةمنيتضحكمابدربنالربيعطريقمنلأنهاأضلآ؟تصحلمالروايةهذه

منالحديثأثمةحذروقداهـ،78ماتهذاوالربيع،الروايةبدايةيخهاالتي

كالإمامله،المعاصرينالحديثأئمةمنبدايةوقضحهفيهالطعنبدأفقد،رواياته

تصريحاتهم:بعضوإليكموغيرهما،معينبنيحصوالإمامحنبلبنأحمد



315ائفضؤزة()بائؤئايقالقرآنخؤلالخييسالق!يسأكاذيبكشف

)ضعيف،بدر:بنالربيعفيهـ(ا-233)58معينبنيحىالإمامقال-ا

ب!ثيء()1(.ليس

حديثهيسويالا:فأجاببدر،بنالربيععنحنبلبنأحمدالإمامشئل-2

()2(.حديثهيكتبولا..شيتا

ممنكان..بدربن)الربيع"المجروحين،:كتابهفيحبانابنايإمامقال-3

()3(.الموضوعاتالضعفاءوعن،الموضوعاتالثقاتعنويرويالأسانيد،تقلب

تمالتييعني؟المكذوبةالمختققةالموضوعةالرواياتهي!"الموضوعات:فلت

كذتا.ؤضعها

6(.5)9/الكمالكذيب(1)

،بيروت-الإسلاميالمكتبالناشر:2272(،)رقم:هانئابنبروايةأحمدالإماممانل)2(

الأولى.:الطبة،الاوشزهير:تحقيق

.(1/792)المجروحين)3(
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الئانبةالكذبة

السا!الباب

المصعفهاالعجاجتغييركد!بة

فيالرابعةالنقطةلنا)يتبقى05(:الدقيقةا:11)الحلقةفيالمذيعةقالت

مصحففيتغييرمنيوسفبنالحجاجبهقامالذيوهوالنهارده،الحلقةموضوع

(.عثمان

كتابفيجاء..!شغلانةهذه،)أئؤه:صوتهيمدوهوالكذابالقسيسفقال

(.المصحففييوسفبنالحجاجكتبما:باب:للسجستاني"المصاحف9

!(.كتبالذي)هو:الثقفيالحجاجعنقائلآالقسيسصرخثم

يوسفبنالحجاجأن،جميلةأبيبنعوف)عنقائلآ:الروايةقراءةأكملثم

خزقا(.عشرأحدعثمانمصحففيغير

"غتر(.كلمةينطقوهوصوتهباعلىالقسيسوصرخ

تغييراتأخذوا،حاجةأقولعايزأنا!كزة،)على:الكذابالقسيسقالثم

فيهامكتوبالمصاحفوالآن،كقاعدةأخذوهاهذه،الثقفييوسفبنالحجاج

الغلط(فيهالمكتوبعثمانمصحفوتركواهذا،

-هذامصحفكتفتح)تماقاثلا:الشاشةأمامبالمصحفالكذابأمسكثم

يوسفبنالحجاجبتاعبالتصحيحمكتوبةستجدها-غيرهأوحفصبتاع

(.الثقفي



317انفضؤزة()بانؤثانقالقرآنخؤلالخ!يسيسالم!يسأكاذيبكشف

".إالثقفييييييييييي!يييكلمةينطقوهوالمنحرفاتكالنساءصوتهالقسش!قذثم

)هنا:وقال،الشاشةأماموغزضهالروايةمنهيقرأالذيالكتاببيدهأمسكثم

.الكذابالخبيثكلامانتهى(.الكلامهذاالتاريخفيمذكور

وفضحه:القسيسهذاكذبلكشف؟مطالبثلاثةفيهناالكلام:قلت

قكذوبة.الحكايةهذهأنبيان:الأولالمطلب

.الناستضليلتتغفدوأنه،القسيسهذاكدبقضح:ا!!ان

المصحف.منخزقائغيرأنأحديستطيعأنمستحيلأنهبيان:اتلتا!لطلب

ذلك:تفصيل!!اليكم

ففذوبة:العكايلأهذهأنبيان:ا!اولالمطلب

السجستانيداودأبيابنكلامبدايةاخفى-كعادته-الخبيثالكذابالقسيس

الخبيثأخفاهمادهاليكمصحتها،وعدمالروايةهذهوبطلانفساديوضحوالذي

المشاهدين:عن

بنالحجاجكتب"ما)باب":"المصاحفكتابهفيالسجشانيداودأىابنقال

عنضقيب،بنغتا؟حدثنا،السجستانيحاتمأبوحدثناإ:المصحففييوسف

عشرأحدعثمانمصحففيغزيوسفبنالحجاجأن،جميلةأبيبنعوف

حرلا.()1(0

السجتانما،داودأد!بنسليمانبناللهعبدبكرأب:تأليف157(،)صالمماحفكتاب)1(

.عدهعمد:تحقيق،م2002هـ-ا423/الأولى:الطبة،الاتاهرة-الحديثةالاناروق:الناشر
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ذلك؟قغلالحجاجأنزعمالذيهذاصحقيببنغتادمنتعلمونفهل:قلت

الزجلهذاضلالمنالناسخذرواقدعاصروهالذينالحديثعلماءكبارإن

سنةتوفي،ضالمبتدعزجلفهو،الموضوعةالمكذوبةوحكاياته،وبذغته،وأباطيله

.الهجريالثالثالقرنفييعنيهـ)1(،122

ابتداء،الإسلاميالتاريخطوالالرجلهذامنالحديثعلماءتحذيرواستمر

هذا.غضيرنافيالألبانيالشيخإلىؤؤضولا،لهالمعاصرينالحديثأئمةمن

تصريحاتهم:بعضلاليكم

حديث)تركناقال:هـ(:235-)915شيبةأبببنبكرأبوالإمام-ا

()2(.سنةبعشرينيموتأنقئلصهيببنعباد

)احوالكتابهفيقالهـ(:925)المتوفىالحوزجانيإسحاقأبوالإمام-2

()3(.بأباطيلهمخاصما،بذغتهفيغالتاكانصمقيببن)غئا؟":الرجال

بن3)غئا!الضعفاء":كتابهفيقالهـ(:256-)491البخاريايإمام-3

()4(.تزكوهالبصريضقيب

بالبصرةتوفي..صهيببن)عاد792،:7/،الكبرىاالطبقاتكتابهفيسعدابنالإمامقال(1)

(.وماثتينع!ثرةاثنتيشةشوالفي

81(.)6/والتعديلالجرخ2()

الناثر:الجوزجافي،إبراهيمبنيعقوب)سحاقأي!:تالف112(،)صالرجالأحرال)3(

السامراثي.صبحي؟تحقيق،الأولى:الطبعةهـ،ا504-بيروت-الرصالةمؤسسة

الطبعة:،براهيمإمحمود:تحقيق،-حلبالوعيدار:لاضرا7(،صهالصغير)لضعفاءا(4)

هـ.6931/لأولىا



931انفضؤزة()بانؤثائقالقرأنخؤلالخ!ي!ي!القئميسأكاذيبكشف

أبيبنالرحمنعبدالإمامقالهـ(:277-)591الرازيحاتمأبوالإمام-4

غئهزؤى..البصريصقئببن)غبا؟،:والتعديل)الجرحكتابهفيالرازيحاتم

مئكر،الحديثضعيف:فقال،صهيببنعبادعنأبيسألث..الجفمتفقملمقن

1(.()حديئهتيرك،الحديث

"لسانفيحجرابنالحافظقالهـ(:23-70)17)2(ال!اجىزكيرتاالإمام-5

كئبهكانت..:الساجيقال..المزوكينأحدالبصريضقيببن3)غثا":الميزان

()3(.الكذبمنملأى

:"والمتروكين)الضعفاءكتابهفيقالهـ(:)215-303النسائيالإمام-6

()4(.الحديثمتروكالبصريضقيببن)غئاد

"المجروحين!:كتابهفيقالهـ(:354)المتوفىحبانابنالحافظايإمام7-

فيائمئتدئسمعهاإذاالتيائقشاهير؟غنائقتاجميرتزوي..ضقئببن3)غتا

بالؤضمع()5(.لهاشهد،الصناعةهذه

8(.1)6/والتعديلالجرخ(1)

)الئتاجيئا-991،:14/89البلاء،أعلاماسيرفيالذهبيالدينشمسالإمامقال)2(

أيقيمامنكان..ؤئقيقاؤشخقاالصز؟مخذثالحايط،الثنث،الإقائم،..تخضبنزكيرثا

ؤجفطيما(.تخرهكلىيدذ،الحدئثعللفيجليلمص!ؤللثاجي..الحلإنجث

023(.)3/الميزانلسان)3(

.7(4)صوالمزوكينالفعفاء(4)

.(2/461)،.حينالمجر(5)
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مكذوبة.مصنوعةمختققةتغنيغضذا؟موضوعةبأنهالهاشهدتغني:قلت

الحديث:علومفيآلفيتهفيهـ(608-72)5العراقيالدينزينالحافظقال

اتضئؤغائمختققالكدثلثزالضجي!الجبزالموضؤغ

الأحاديث!سلسلةكتابهفياهـ(42-.)1332الألبانيالشيخقال-8

الأحاديث:أحدفيرقم:.943(،الأمةفيالسعئوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

وغيرهما(.والبخاريالنسائيقالكما؟قئروكصقيببن)غئا؟

:الناستضليليثقفدوأنهالقسيسهذاكد!بقمغ:الثانيالمطلب

كذبحينالإسلاميةالبلادمختلفأمامنفسهفضحقدالكذابالقسيسهذا

كلها.اليوممصاحففيالتيهيالحجاجغيرهاالتيالحروفأنوزعم

تغييراتأخذوا،حاجةأقولعايزأنايخكزة،)غل:الكاذبالقسيسقالفقد

فيهامكتوبالمصاحفوالآن،كقاعدةأخذوهاهذه،الثقفييوسفبنالحجاج

(.الغلطفيهالمكتوبعثمانمصحفوتركواهذا،

بتاع-هذامصحفكتفتحالماقائلا:الشاشةأمامبالمصحفالكذابأمسكثم

(.الثقفييوسفبنالحجاجبتاعبالتصحيحمكتوبةستجدها-غيرهأوحفص

.الكذابالخبيثكلامانتهى

واحذامثالانذكرأنيكفيوفضحهالخبيثالقسيسىهذاكذبولكشف:قفت

المكذوبة:الحكايةهذهفيجاءمما

أحدعثمانمصحففيكيريوسفبن)الحجاج:المكذوبةالحكايةهذهفيجاء



321انفضؤزة()بانؤثانقالقرآنخؤلانخ!ييىالم!يسأكاذيبكشف

الأخريينفجعل،ثلاثتهندئهأدتهدثهسيقولون9المؤمنينفيكانت..:قالخزفاعثر

،(.الله"النه

يد!!ش!تغولوت)بتغييرقامالحجاجأنالضالالمبتدعالراويفرغم؟قدت

،.الثهإسيقولونإلى

حفصمصحف-اليومالمسلمينمصاحفأنالكاذبالقسيسزعمثم

التغيير.هذافيها-وغيره

.الشامومصحف،حفصمصحفلكمأضورأنكذبهلفضحويكفي

حفص:مصحفمنصورةلىاليكم
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انفضؤزة()بانؤثايقالفر2نخؤلانخي!يسالمشيسأكاذيب

ةث!،*،،!!!!!*-!-!-!!!"،جمي!

!
!ث".+ا،أ.كبر.ةص.."لمي

لاله*."-س؟ه
ص!مان)!صصرياكةماروقىكل!كطالمضطاجمى،

لكلطىثحؤل!فىممثراتلكطتى!لأض!ئالياكن

فىطنصلئخيفى!اللهصلاحمنإلى.!!..
عىسي"

بى"عنكئى!ي!فىمتوز!د!ادطليلىعلىكانق

يعلم.عليل!مل؟

ال!50!

يثالىالمماحفع!الرصمعلحا.ريا.مما،ايخذهباي!

9لكرفةالضهللتاللهفىضانكعثاذالراضدالحانةبال!

5\لممتالمدتلأهلصلههذىطلمحف،عكلةيالم"

لدالأ
ديصت.ن!للاتالصلصين"!ته*ا!ص.ى

كل"فىسحلايأ*ل!!ولعروأروثضكمانتلهذلكد!
!/
لإص!.ندمادسحمحمع!

نط!لطرلعحلىهلا!منحرف!كاعنا

كيا.الا!و!دظ!ةطمطحف

م!فىحسكل!حططحاه!سركافطه!ةيأيختت

ولحلىمعثذ!!خطرلزهططكل!رازمحا-د

علا!لىامن"لا"!أةش؟!هيبدفىاللي!لامات"

يالمحاكث.الأفدليت

--!!!،--3!كل-!!خ!*!ء*---ء-----
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3!عننلمح!لمحؤمئالمخما

ء!خة:!ك!ء!شكا:!!!:!صهصص:ء!!!-ضهف!،ف!
!

ثةكلتتيهئمضرلقخوأفيينؤكحثفنامابهمهـؤلؤرخنافتم!!

آشت!لؤألريهخؤهؤتقذآخذتهملألعذا+فتايغمهونة

صءصصصصصصص6

يدشصدغال!داتابمكاقتئ؟زافتحنالخغميثض!جمونوما

:.يرص5،اتا!ه
لابصئرلضحتعوات!صآأتثآلق!وفوآ4ئنلشونفيههميري!

لأرضانمقزآدلدىوهرا5ئاتثكرونقليلأيرلأف!ذؤا

،ص
لمحتفؤته!تىل!يتوممرآئؤمىهتح!لن!)ته

فيصص.سص-:صصحصءع!

قالتامثكلواقاتل5لئهايىافلالغقع!إئوافليا

آءئايمنهمائزابممتنالى!تاناآشلوآقا4آلأؤلودت
!

تتآوإليوتاهتاصنقئلاقتقد!كذقاتخنهتمتعؤلون

كله
كائلقمئآلازصقومنفيهآإن!الأئنطيرآقماؤلبجمبم

تدتجرربيه"ئلآتلآلونصستتو"هتغاتوئ"..كل !شص

أنعزشطنقم!9آل!نتعصصآلئقؤ-ثتصث!س -ص-ور5 ئدلي.ليللمنرلي!ه

شيهتننل4لوتيئإئلأنلآتنقوتكاصعصحتو"

ص"!ص-7!تنمثكوت التحملاوهويرولآيجارطم
صص-ءم!سصكلراليئ

لخروتجفاققللئرسصيقرلوت!ب!كنترتغئون



انفضؤزة()بانؤثائقالقرأنخؤلائخييسالمئحيسكاذيبكئ!

:الشاممصحفمنصورةل!اليكم

الفكان.تا سصم،

فن!تالحئد

!وشرورز
صعلتكىتستفط

ص؟بزكجر!يما

!

!

ص!ء-لمفيت

م!وعي.ب-ممئق-حهية
ث!أ1-؟ا،الم!لأكىدصها!!ص

.ان!ء!هةلا!.كي،كني!"
.ءا"لم!ه"هلم-.!!""لمحعاا،تثش-اهع

،+ممتفىعت
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رفاااإضذشرفحاز!

مةراثا1:--أصرةوتتصةص:ةت.جى

صيخألز!تر!

محفوظةالحقوقجميح

0142ء-الراتاطبحة

ص

صورية-ثمضق-ص.ب!!3

السا!الباب



انفضؤزة()بانؤئايقالقرأنخؤلافخييسالقئيسأكاذيبكشف

-ر"ت"ا

صئرنلبنننكيمكضئإماخهموو-فيت.-

لغتا*!،قفمأتؤتتذ!نيصف

نأظوناتخاصلآ!ع!شنتوت5-هـ+-

ءألثأل!!ؤفؤأ!!نصانماهئ!فرإر

ونز7!!تاتكر!لأصتهخملاو
ءص!ء.ث-.
،قىئبجمارقو!ء!هرابئتحثتبة---

ةاب!ده!تتارقيضيكوتأتلوأ+4!"

يثآوصئافا!أطئوتهأ!ؤلر-.ث

و!دتاضؤتام!اؤلحثق!!سنتعرا!ر

أ+ؤئ!يمي!6*لرليئئتييزإ،1.*..كلت

.سر*-
برديؤةصج!"!صنئرضمرئ-:

!ئ!تتبصمؤصماثن!عصتؤت!-بيم

مجزؤلاتؤفؤءضصتتكؤئنل

ثؤ؟بمنصتقولوت!يمضضثرنا-"د--

بت!:-نبسى
حمل--ء-

327

الثانيالقرنفيهـ(224-)015سلأمبنالقاسمغبيدأبوالإمامهووها

الحروفهذهأنالدرداء،ألى)عن،:القرآنفضائلةكتابهفيب!سنادهيرويالهجري

..ألفبغيرثلاثتهن"دثهدثهدتهشقولون5:المؤمنينسورةفي..:الاممصاحففي

بعثثم!ة،عثمانكئتهالذيايإماممنم!نسوخةكلهاوهي،اللوحينبينمشتةهذه
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()1(.بمصحفنسخمماأفقكلإلى

السا!الباب

إليهمبهبعث،قديمبالثغرمصحففيأنا)وقرأتأيضا:لمحبيدأبوالإماموقال

بغيردته"دته9كلهنفإذاالعزيز،عبدبنعمريخلآفةقئل-بهأخبرونيفيما-

انتهىألف()2(0

الآياتأن-بنفسه-ورأى،بعينيهالمصحفعبيدأبوالإمامرأىفقد:قلت

.الكذابالقسيسبهااستدلالتيالمكذوبةالروايةفيجاءماخلافعلىفيه

القرنفي-هـ(833-175)الجزريابنالدينشمسالإمامئقرروكذلك

..ألفبغيرأدئه،)ادئه:قالالعشر!،القراءاتفيالنثر9كتابهفي-الهجريالثامن

()3(.والعراقوالثامالحجاز؟المصاحففيزيمماوكذا

،وآخرونالعطيةمروان:تحقيق،سلامبنالقاسمعبي!دأب:تأليف33(،.)صالقرآنفضائل(1)

كثير.ابندار:الناشر

متواترةثابتةوهي،الضرةأهلةقراهفيفقطثابتة("اللهتراءةأنعلىهناالتنبيهوينبغي

منفهي،اللهرسولإلىمماغامتواترةقراءةفهي!،اللهرسولإلىالصحيحةبالأسانيد

مصحففي"الله5كتبوهاالصحابةأنوذلك،الكريمالقرآنعليههانزلالتيالسبعةا،حرف

متواترانفالقراءتان؟بالعراقوالكوفةوالحجازالاممصاحففيااللهوكتبوها،البصرة

تغلجنةمهامعلىالكلامعندهذاكابنافيذلكتفميل)انظر!الهرسولمنمسموعتان

.(-164ا55صفحة!:عمانعهدفيالمصاحف

(603)صالقرآنفضاثل)2(

932(.الفر)2/القراءاتفيالثر)3(



انفضؤزة()بانؤثائقالقرأنخؤلالخي!يىالمئيسأكاذيبكشف

وأيمنا:

932

شديدكانإناالثقفييوسفبنالحجاجبأنالإسلامأئمةكبارضزخقد

بنعثمانعهدفيعليهواتفقواالثهرسولأصحابت!خهالذيللمصحفالائباع

!ى.عفان

)المحخاج":مسلمصحيحشرح-المعلم"إكمالكتابهفيعياض!القاضيقال

ئخايفة()1".ؤ،غثمان،ئضخفتئبحكانإئما

ثرحهفيواقزهعياضالقاضيكلامتقلالنوويالدينمحيالإماموكذلك

")2(.مسلماصحيحلى

المصعف4مقخزقايتيرأنأحديممتطيعأقمستعيلأنهبيان:الثالثالمطلب

سنةولدإنمايوسفبنالحجاجأننعلمأنالحكايةهذهكذبلكشفيكفي

عائاخمسينمروربعديعنيهـ،75سنةإلاالعراقعلىوالتايصبحولمهـ،04-14

إصلامية)3(.بلادعدةإلىالصحابةمعللمصاحف!عفانبنعثمانإرسالعلى

بلادإلىالصحابةمع-نسخهابعد-المصاحفأرسلقد!هعفانبنفعثمان

وئسختالإسلاميةالبلادسائرفيالمصاحفهذهوانتشرتهـ،25عامالمسلمين

والكبار.الأطفالصدورفيوحفظتالحشين،بمرورامنالالا!ف

373(.4/)مسلمبفواندالمعلماكمال(1)

.(43ملم)9/لصحيحالنوويشرح)2(

7(.)9/والهايةالبداية)3(



السا!الباب033

:الآنوالسؤال

فيهاليغيرالبلادهذهكلمنالمصاحفهذهكليجمعأنأحديستطغهل

إ!شيئا؟إ

.هيهاتهيهات

الإسلامبة-البلادجمغمنالمصاحفملاببنجمعاستطاعأنهافترضنالىاذا

صغازاحفظوهاالذينالحفا!صدورمنقخوهايستطيعفكيف-مستحيلوهذا

!!ونساء؟رجالاوشيوخا،شباباوكبارا،

وكل،الليلآناءالقرآنيقرءونالذينهؤلاءصدورمنقخوهايستطيعكيف

شهرفيليلةكلالتراويحصلاةفيالمساجدبهموتمتلئ،الخمسالصلواتفييوم

منيقرأالذيالمسجدإماممنسماغاأوجفظهممنقراءةالقرآنيختم؟رمضان

جفظه؟إ!

مفضوخ!كذبإلاهذاما

"فضائلكتابهفيهـ(224-)015سلأمبنالقاسملمحبيدأبوالإمامقال

ثم،سواهلمادهاسقاطوالأنصار،المهاجرينمنبإجماععثمان)تسخه":القرآن

عالمهم،يعرفهكماجاهلهميعرفهمنه،يثيءفييختلففلم،الأمةعليهأطبقت

()1(.المكتبفيالولدانوتتعلمه،بعضعنبعضهاالقرونوتوارثه

)ماتأ:والنحلوالأهواءالمللفي!الفصلكتابهفيحزمابنالإماموقال

البحرمنقطعمن؟العربجزيرةجميعفيوظهرانتشرقدوالإسلام!لداللهرسول

32(.)صهالقرآنفضائل(1)



331(ائمقحؤزة)بائؤثاثقالقرآنخؤلالخميسالم!يساكاذيبكثف

مازامنقطعةإلىفارسبحرإلمماكلهااليمنسواحلإلىمازا،القلزمببحرالمعروف

الجزيرةهذهوفي،القلزمبحرإلىالشاممنقطعإلىالفراتضفةعلىثم،الفراتإلى

وعمانوالبحرينكاليمنوجل؟عزاللهإلاعددهيعرفلاماوالقرىالمدنمن

أشقم،قدكلهم،ومكةوالطائفوقضاعةوربيعةمضروبلادطيءوجبليونجد

القرآنفيهافيرئقدإلالأعرابحلةولاقريةولامدينةمنهالي!المساجد،وبنوا

اللهصلىاللهرصولومات،وكيبوالنساء،والرجالالصبيانوغيف،الصلواتفي

..كذلكوالمسلمونوسلمعليه

يبقفلم..اليمامةوفتحوالرومفارسفغزاأشهر،وستةسنتينبكرأبووليثم

طولاالفرسبلادففتحتعمر،ووليبكرأبوماتثم..المصاحفوفيهإلابلد

فيهوئيتتإلابلدتثقولمكلها،ومصروالجزيرةكلهاال!ثاموفتحتوعرضا،

وبقيوغربا،شرقاالمكاتبفيالصبيانوعلمه..المصاحففيهونسختالمساجد،

الفمائةعمرماتإذالمسلمينعنديكنلمدمان..وأشهزاأعوامعشرةكذلك

أقل.تكنققم،ذلكبينفمااليمنإلىالشامإلىالعراقإلىمصرمنمصحف

مصاحفإحصاءأحدرامفلوالأمر،واتسع،الفتوحفزادت،عثمانوليثم

..ماتحتىعاتاعشراثنيكذلكوبقيقدر،ماالإسلامأهل

،أوكلمةزهيرشعرأوالنابغةشعرفييزيدأناحداليومراملوأنهواعلموا

فكيفالمثبوتة،الئ!خوتخالفه،الوقتيفتضحكانلأنهقدر؟ما،أخرىينقص

آخرإلى،السودانوبلادالبربروبلادالأندلسآخرمنوهيالمصاحففيالقرآن

()1(.ذلكتينفماالهندوبلادوالصقالبةوالتركوخراسانوكابلالسند

.القاهرة-الخانجيمكتبةالثر:دار67(،2/)والنحلوالأهواءالمللفيلالفص(1)
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الئالثةالكذبة

السا!الباب

بالظل!عثمانوصفالعربيابقأنكذبة

علىكئيرةأدلة)فيه04(:الدقيقةا:70)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

فيعثمانجاء:العربيلابن!القواصممن"العواصمفيجاء،عثمانعلىالاعزاض

(.المصاحفحرقوفي،وتأليفهالقرآنجمعفيابتدعمنها:ومناكير،بمظالمولايته

.الكذابالخبيثكلامانتهى

!!الخبيثالقسيسهذاوتزويركذبأبثعما:قلت

بنعثمانفيتطعنالعربيابنالقاضيأنالمشاهدينآؤقمالكذابفالقسيس

ه!عثمانيصفونالمسلمينعلماءأنالمشاهدونيتوهمبذلك،عنهالثهرضيعفان

الله!دينفيوالبدعةبالظلم

وترؤابأنفسكملتكتشفواكاملا؟العربيابنالقاضيكلامبنقلوسنكتفي

وأمثالهالقسيسهذاطباعفيأضلآوالتزويرالكذبأصبحقذىأيإلىبأعينكم

.الإسلامعلىالحاقدينمن

فيعثمانجاء:كذابينبروايةممتغلقينمغتدين)قالوا:العربيابنالقاضيقال

..المصاحفحرقوفي،وتاليفهالقرآنجمعفيابتاع..منها:ومناكير،بمظالمولايته



انفضؤزة()بانؤثائق7نالقرخؤلانخييسالم!يسكاذيبكشف

انضهىومتئا()1(0سنذاباطلكلههذا

333

الروايةوأن،الكذابينالمغتدينمنبانههذاقاثلالعربيابنالقاضيوصففقد

.الإسلامأعداءالكذابينتاليفمنمكذوبةروايةإلاهيماذلكفيالمروية

العالمين.ربدينعلىالحاقدالخبيثالكذابالقسي!هذامثلإنه

.التراثدارالناشر:،الطالبيعارالدكتور:تحقيق.28(،)صالقواصممنالعواصم)1(

.القاهرة-الةمكتبة:طبةفي76()ص:وانظر،القاهرة
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انخملحسابكذبة

المزعومجدولهبغزضا!6الدقيقة:أ15)الحلقةفيالكذابالقسيسقام

القرآنشؤرأوائلفيالتيالمقطعةالحروفيفسرأنهزعموالذي،الخضللحساب

تقابلهالأبجديةالحروفمنحرفكلأننجدالمزعوبمالجدولهذاوفي،الكريم
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.وهكذا..3،.-ل،02-ك،..،ههـ-،4=د،3=ص!،2-ب،ا-أ

-16العدد:/13)الإصحاحالرؤياسفرفيكتابهمفيعندهمأنالخبيثوقال

ستمائةوعددهإنساناسمعددفإنه؟الوحشاسمعددفليحسبقفمله)قن(:18
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إ.وستونوستة

335

المذكورةالأمارةهيهذهإليها،وصلناالتيالأمارةهي)هذهقائلا:صرخثم

(.بعددهمذكورهناالوخىأن؟الأمارةهيهذه،المقدسالكابفي

السابقللجدولتبعاالأرقامهذه)وبتفسيرقائلا:الكذابالخبيثصرخثم

العربرسولنقرأها::التاليةالجملةالأرقامهذهتعطيإذ؟كبرىمفاجأةنجد

(.بمكة

هـالمجموعكبمبرعاللسور

بمكةالعربرسولالسر:هوهذاماذا؟)ماذا؟قائلا:صوتهبأعلىصرخثم

الوحش.هو

منستحدثالتيالصدمةبمدىعلميورغم،الكتابلأهلالعلامةهيهذه

(.للناسمفيدااراهلماوناقلقارئمجردأننيإلاالتصريحهذا

قرأناهاكما)العبارةهيستيىية:حالةفيوهوصوتهبأعلىصارخاقالثم

العربرسول:اسمه؟المسيحضدهوالذيالوحشاسم:الشاشةعلىورأيناها

القشسكلامانتهى(.للمسيحالمضادةالوحوشأحدهوهذا666،؟بمكة

.الكذاب

لسببين:خطأ،الحسابهذا:قلث

هاء.آخرهاوليس،مربوطةتاءآخرها(مكة"كلمةلأن-ا
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"سفرفيوكتابهم،إنساناسمفيهاليس"بمكةالعرب"رسولعبارةلأن-2

:ليقو!يالرؤا

ستمائةوعددهإنساناسمعددف!نهالوحسث!؟اسمعددفليحسبقفمله)قن

إ.وستونوستة

يتبعه:الذيالحسابنظامؤفقالصحيحالحسابالكذابللقسيسونعطي

666="اللهعدوهوبطرسإزكريا

تفصيليا:الحسابص!اليكم

ك

02002002
في

فيالمذكوراللهعدو"الوحش9هوأنهبطرسلزكرياالمفاجأةتكونوبذلك

الرؤدا!سفرفيكتابهم
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الخامسةالكذبة

337

القرآن!نن؟عجميم*وروجودعلىالعرباعتراف!كذبة

معاصرواعترض)وقد47(:الدقيقة:411)الحلقةفيالكذابالقسي!قال

كثيرابن"تفسيرفيجاءكاوالأعجميةالعربيةبينالقرآنخلطعلىمحمد

(.يفهمهلاعربيمخاطبعلأعجميكلامينزلكيف:يقول،4401/ج

نحن(.وليسيقولونهالذين)فمقائلا:الكذابالقسيسصرخثم

ومجاهد،،عباسابنعنالمع!نىهذازويوقدقائلا:كثيرابن)ويكمل:قالثم

(.وغيرهم،والسديجبير،بنوسعيد،وعكرمة

لاناسعلىأعجميكلامينزلكيف!)اعزاض:الكذابالقسيسقالئم

أممذاب.االخبيثكلامانتهى!(.!؟يفهمونه

!!وأئشعهوالتزويرالكذبأقبحمنوهذا:قلت

مطلبين:فيهناوالكلام

الخبيث.القسيسارتبههاالتيوالتزويرالكذبجرائمبيان:الأولا!

.القرآنفيأعجميكلاموجودعدمعلىالقاطعةالأدلة:ا!!ان

ذلك:تفصيللىاليكم
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الخبيق:القسيسارتكبهاالتيوالتزولرالكذبجرا!بيان:الأولالمطلب

القبحفيغايةبصورةوالكذبوالتزويرالتحريفالقسيساستخدمفقد

لثاعة!وا

كاملآ:كثيرابنالإمامكلاملكمننقلأنلفضحهويكفي

اكئبماةفضقتتؤ،ئقا!لواأتجيي!اتافزةتجغقتةؤتؤ))كثير:ابنالإمامقاد

فيوءاحكامه،وبلاغتهوفصاحتهالقرآنتعالىذكرلما،44:فصلتؤغز!!!9أتخمىة

وتعنت،عنادكفربهكفرهمأنعلىنبه،المشركونبهيؤمنلمهذاومع،ومعناهلفظه

يإءصائوائاغففعمققرأةر!آياغخي!تغضيغلىتزتتةؤتؤ)قال:كما

بفغةكلهالقرآنأنزللووكذلكاإ.89199،)الشعراء:!!ئؤييمف

ؤكر!!ةأتخمىاتمئبماةففمقتتؤلآ)والعناد:التعنتوجهعلىلقالوا،العجم

وعربي؟أعجميوقالوا:ذلكولأنكروا،العرببفغةمفصلآأنزلهلالقالوا::أي

يفهمه.لاعربيمخاطبعلىأعجميكلامينزلكيف:أي

جبير،بنوسع!يد،وعكرمةومجاهد،،عباسابنعنالمعنىهذارويهكذا

كثير.ابنالإمامكلامانتهى1(.()وغيرهم،والسدي

:الآنوالسؤال

نإأئموأنكزه؟أعجميكلامالقرآنفيأنزعمأحذاأنالكلامهذافيهل

فضقتتؤ،):العربلقالاعجمتاالقرآناللهأنزللوافتراضفيجاءالكلام

.(4401/كثير)ابنتفسير(1)
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؟!ؤغزب4تخمئأةريئةاء

ؤغزب4!؟أتخمىة):العربلقالأعجمتا،القرآنأنزللو:هوفالكلام

وغيرهما.ومجاهد،عباسابنعنرويالذيالمعنىهوفهذا

و،-اضحعربئا،تعالىاللهأنزلهوإناأعجمئا،ينزللمالقرآنأنفيواضحوهذا

أعجميا.كلاقاالقرآنفيأنالعربمنأحدترعمتئمأنهفيأيضا

؟الكذابالقسيسفعلف!اذا

:القرآنعلىمعترضينقالواوغيرهعباسابنأنالسامعليوهموخزفحذف

؟!(.يفهمهلاعربيمخاطبعلىأعجميكلامينزل)كيف

حينالبشعةكذبتهإطلاقعليهليسهلالتزويرإلىالكذابالقسيسلجأوقد

جاءكماوالأعجميةالعربيةبينالقرآنخلطعلىمحمدمعاصرواعترض)وقدقال:

كثير(.ابنتفسيرفي

:القرآن!أعجمىكلومروجودعدوعلىالقاطعةالأدلة:الثانىالمطلب

الأعجمي:الكلاممنأقسامثلاثةهناك

أعجمية.وحروفكلماتعدةمنمركبةأعجميةخملة:الأولالقسم

إسرائيل.:مثل؟العربمنليسوالأشخاصأغلامأسماء:الثانيالقسم

مفزدة.كلمة:الثالثالقسم

:الأولالقسمأما

الكريم.القرآنفيذلكوجودعدمعلىالمسلمينعلماءاتفقف!د



السا!الباب034

الاإ:القرآنلأحكام"الجامعتفصيرهمقدمةفيالقرطبيالإماميقولذلكوفي

()1(.العربغيرأساليبعلىمزكبكلامالقرآنفيليسأنهالأئمةبينيخلآف

الثاني:القسمواما

مايكل،5المدعوالإنجليزيالشخصلأنالعقلاء؟جميععندفيهإشكاللافهذا

الابمناداتهأوعنهالحديثيصحلا،أخرىلغةإلىاسمهترجمةأحديستطيعلا

"مايكل!.

فمن،،الإسلامإلىلدعوتهمايكللزيارةاليوم!ذهبت:العربيقالفإذا

(!!)مايكلاسمذكرلأنهأعجميكلامهذا:قائليقولأنالسفاهة

الثالث:القسموأما

لنالمرادوتوضيحالصورةولتقريب،المسلمينعلماءفيهتكلمالذيهوفهذا

علىالقائمةالطريقةسنتبعبل؟العلمأهلأقوالغزضفيالتقليديةالطريقةنتبع

عربيبلسانالكريمالقرآنكؤنفي-كدتا-يطعنونالذينالإسلامأعداءمناظرة

فبين.

وليستأعجميةالقرآنفيكلماتوجوديزعمالذيالفغتيرضلهذافنقول

اللغةقزاجعمن-بهاالنطقوطريقةبحروفها-الكلمةبهذهتأتيأنعليك:عربية

منبذلكالإتياناستطعتف!نمنها،الكلمةهذهأخذالقرآنأنتزعمالتيالأخرى

:حالتانعندنافسيكون،الأخرىاللغاتمراجع

68(./1)القرآنلأحكامالجامع(1)
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الأولى:الحالة

341

فيالمذكورةللكلمةتماقامطابقةليستالمزعومةاللغةتلكفيالكلمةتكونأن

الكريم.القرآن

الفارسيةاللغةفيإنها:وقيلإإشتبزق"،كلمةالكريمالقرآنفيجاء:مثال

غليظ.أوثخين:بمعنىأستبرك9

التيالكلمةهذهلأنزغمك؟فسادظهرلقدالمغعيرض:لهذانقولفحينئذ

الكلمةعن-النطقوطريقةالتركيبحيثمن-تختلفإستبرك"بهاأتيت

"."إشتئزقالكريمالقرآنفيالمذكورة

الفارسيةمنأخذواالعربقائلا:جديدازغمايزعمأنمنققرايجدلنوهنا

،."إشتبزقفأصبحتتركيبها؟فيتغييراتب!جراءوقامواأ،ستبرك9كلمة

فيليستالقرآنفيالمذكورة!"إشتبزقكلمةبأناعترفتقدأنتها:لهفنقول

وليسالعربةعملمن!إشتبزق"كلمةتركيببأنواعزفت،الفارسيةالمغةأ

الفزس)1(.

)الإصتبرق":ا:7!9/2،الغيبامفاتيحتفسيرهفيهـ(606-445)الرازيالدينفخرقال(1)

بمعنى:،اصتبركبالفارشةاسمهأنوهرتصرفافيهتصرفوا..العرب..الثخينالديباجهو

فلأن:الهمزةأما،بالقافالكافوبدلواعل!متقدمةهمزةفيهفزادواستبر،،9تصغير،ثخين

ط!كون؟فمارتالموا!ح؟منكثيرفيقئيي!ةغيرالعجملانفيالكلمةأوائلحركات

"؟داركوهااممجدكب""ستبركلاشتبهالكافتركوالرفلأنهم:القافوا!ا..همزةفيهفاثتوا

قافا(.وأبدلوها،للخطابالكلمآخرفيالعربلانعلهيالتيالكافمنهفأسقطوا

غربيا(.صارققذعرتتما..،"ستبركتعريبهو.."الإصتبرق)5:تفسيرهفيأيضاوتاد
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عطيةابنالإمامومنهم،المسلمينعلماءمنكبيرخمعقررهالذيهووهذا

ابنالدينجمالوالإمامالوجيزإ)1(،"المحررتفسيرهمقدمةفيهـ(542-)481

التفسير".علمفيالمسيرإزادتفسيرهفيهـ(795-05)8الجوزي

أسئلة:ثلالةالآنونسألك

كلمةينطقكانالناسمنقن؟الكريمالقرآننزولحين:الأولالسؤال

المغلظة؟الحروفمنهيالتيبالقافوتنتهيبالهمزةتبدأالتي"اإشتبزق

تبدأالتيستبرك!9كلمةينطقونفكانواالفرسأما،العربإنهم:الجواب

المرققة.الحروفمنهوالذيالكافبحرفوتنتهيبالسين

كلمةأنجمنزغضتهمافسادبذلكوثتت،الكلمتينبينالفرقبذلكفظهر

وليسالفزسعندمستعملةأعجميةكلمةهيالكريمالقرآنفيالمذكررة،"إشتئزق

،العرباللسانفيإلامستعملةتكنلمإإشتنزق!كلمةأنفالواقع،العربعند

!."ستبرككلمةفيهتأتولم،القرآنبهانزللذلك

القرآنأنهيوالعقيدةالقاعدة)إنالوجيز،:االمحررتفيرهمقدمةفيعطيةابنالإمامتال(1)

جرىوماالألفاظهذهفاما..العربكلامعنتخرجلفظةفيفيسبين،عربيبلساننزل

الألنةلسائرمخالطةبعض-بلسانهاالقرآننزلالتي-العاربةللعربكانقدف!نهمجراها

بالنقصبعضهاغئزث،أعجميةألفاطاكلهبهذاالعربفعلقت..قرل!وبرحلتيبتجارات

تجزتحتىومحاوراتها،أضحارهافيواستعملتها،العجمةثقلتخفيفالىوجرتحروفها،من

العرباصتعملتها..القرآنبهانزلالحدهذاوعلى،البيانبهاوؤقع،الصريحالعري!مخزى

الرجه(.بهذاعربيةفهيوغزتتها،
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إشتبزق"9كلمةأخذواالذينهمليسواالفزسأنعلىدليلكما:الثافيالسؤال

إ؟ستبركةفأصبحتفيها؟تغييراتبإجراءوقامواالعربجمن

فيهتتفققدمماهوإنمااللغتينفيالكلمتينتشابه:نقوللالماذا:الئالثالسؤال

ما؟الأخرىاللغةمنأخذتاللغتينإحدىتكونأندونوتتث!ابهالمختلفةاللغات

؟اللغتانفيهتشابهتمماليسذلكأنعلىدليلك

:عنوانتحتتفسيرهمقدمةفيالطبريجريرابنالإمامقررهالذيهووهذا

منغيىهاوألفاظالعربألفاظفيهااتفقتالتيالأحرفعنالتتانفي)القول

()1(.الأممأجناسبعض

الثانية:الحالة

القرآنفيالمذكورةللكلمةتمامامطابقةالمزعومةاللغةتلكفيالكلمةتكونأن

الكريم.

-القرآننزولوقتالعربياللسانفيمستعملةكانتالكلمةهذهكؤن:فنقول

.،91هالشعراء:!9ل!نرغز-لزيي!الؤ):تعالىقولهمعيتفق

أفصحمنتفسه!ىاللهرسولأنالعربلسانفيمستعملةأنهالبيانويكفي

غيركانتفلو،الكلماتبهذهالعربوخاطبقريق،قفبمنفهو؟العرب

!!لغتنا؟بغيرتكلمنالماذا:لهولقالوا،ذلكعل!يهلأنكروالسانهمفيمستعملة

فيمستعملةيمنلمالكلمةهذهأنعلىبدليليأتيأنائمغترضعلىويجب

811(.)الطبرىتف!ر1()
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الكريم.القرآننزولوقتالعربياللسان

نأمنعليهأفؤن-إئرةثقبفيالضخمالحضلفإدخالقئقات؟وقيقات

ذلك!إثباتيستطيع

أحدإلىمنسوبةباطلةضعيفةبرواياتفيأتييتخبطأنإلاأمامهتتبقفلم

الفرسلغةفيمعناهاالكلمةهذه:القرآنكلماتبعضتفسيرفيقالأنهالسلف

إلخ...كذاالحبشةلغةفيومعناهاكذا،

يلي:ماعليكيجببروايةالاستدلالتريدحين:لهفنقول

منمروية،صحيحإسنادها؟صحيحةالروايةهذهأنئثبتأنعليك-ا

ئعارضها.أخرىروايةتوجدولا،الثقاتطريق

لسانفيالكلمةهذهوجودتفيفيصريحالروايةلفظأنئثبتأنعليك-2

معناهلي!أالحبشةلغةفيكذامعناهاالكلمةهذه9:القائلقؤلمجردلأن؟العرب

لغةفيمعناهاهوالقولهذهيفيدهماغاية،العربلسانفيموجودةغيرأنها

لا.أئمالعربلسانفيمستعملةلكونهاالقاثلهذايتعرضولم،الحبشة

هذهمثلعن-تفسيرهمقدمةفي-الطبريجريرابنالإمامأجابوقد

ولاكلاقا،للعربتكنلمأشبههاوماالأحرفهذهيقولوا:الم:فقال،الروايات

الحبشةبلسانكذاحرف:بعضهمقالدانما..القرآننزولقبلمنطقالهاذاككان

ماالكلاممنيكونأننستنكرولمكذا.معناهالعجمبلسانكذاوحرثكذا،معناة

اتفاقوجدناكما..واحدبمعنىالألسنالمختلفةالأممأجناسجميعالفاظفيهيتفق

والدواةوالديناركالدرهموذلك،المختلفةالألسنمنعلمناهقدفيمامنهكثير
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إطالةترفنا،تعدادهوييئإحصاؤهيتعب-مماذلكوغيروالقزطايس،والقلم

..والمعنىباللفظوالعربيةالفارسيةفيهاتفقتمما-بذكرهالكتاب

هذاصدرفيمضتالتيالأحرففيالقوذعنهروينامنمعنىهووذلك

إلىذلكبعق!بعضهمونسبة،الحبشةلسانإلىذلكبعض!بعضهمن!ئسبةمن،الباب

إياهبنسبته-ين!لم،إليهنسبهماإلىذلكمنشيئانسبمنلأن..الفرسلسان

انتهىعربتا()1(.يكونأن-إليهنسبهماإلى

الطبريرواهارواية:الطبريجريرابنالإمامذكرهاالتيالرواياتفمن:قلت

قشؤزة!ينخمرت)):قالأنه!هعباسابنعنجدعانبنزيدبنعليطريقمن

(.قسورةوبالحبشية..الأسدبالعربيةهو115:"المدثر

:أسبابلثلاثةبها؟الاستدلاليصحلاروايةوهذه:قلت

:الأولالسبب

وليس،الحديثأهلعندضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليطريقمنأنها

برواياته.يوثقممن

عبدبنزيدبن)علي":"المجروحينكتابهفيحبانابنالحافظيقولذلكوفي

الآثار،فيويخطئالأخبارفييهمكان..جدعانبنالثهعبدبنمليكةألىبنالثه

تزكفاستحقالمشاهير؟عنيرويهاالتيالمناكيرفيهاوتتين،أخبارهفيذلككثرحتى

()2(.بهالاحتجاخ!

.(1/9)الطبريتفير(1)

.(2/301)-وحينالم!(2)
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الثافي:السبب

وهيالمدثر،سورةتفسيرفيالطبريذكرهاكثيرةأخرىرواياتتوجدأنه

الرواية.هذهتناقض

الثالث:السبب

،معانعدةعلىالعربعندوتطلق،العربلغةفيموجودةأ)ق!ورةكلمةأن

الأسد.منها:

"مقاييسموسوعتهفيهـ(593-)932فارسابنايإماميقولذلكوفي

االق!رأ:ذلكمن.بشدةوغقبتةقهيرعلىيدذوالراءوالسينالقاف)!قسر!إ:اللغة

1(.()وغقبتهلقؤتهلأسد؟ا:أو"الق!ؤرة..قسزاق!رتا:يقال.والقفرالغقة

فيوردهل)باب،:القرآنلأحكام)الجامعالفرطبيالإمامتفسيرفيجاءوقد

الطيببنبكرأبوالقاضيفذهب..لا؟أؤالعربلغاتعنخارجةكلماتالقرآن

فيهوجدوما،صريحعربيالقرآنوأن،فيهيوجدلاذلكأنإلىوغيرهماوالطبري

عليها؟اللغاتتواردتأنفيهااتفقإن!االلغاتسائرإلىتثسبالتيالألفاظمن

أصولعنالقاضيتخثفقد..وغريرهموالحبشةوالفرسالعرببهافتكلمت

انتهى()2(0النحويةالطريقةعلإليهاالأسماءهذهؤزذ،العربكلامأوزان

88(.)5/اللغةمقاييى(1)

96(./1)القرآنا؟حكامالجامع2()



ائفضؤزة()بانؤثايقالقرآنخؤلالخ!ي!يسالم!ش!أكاذيبكثئف

السادسةالكذبة

347

للمصاحفلل!عثماقخرقعلىالمصرييناعتراضكذبة

.!عثمانفعلهماعلىالصحابةإجماعالكذابالقسيسأنكر

كانتأنهالتراثكتب)توضح35(:الدققة:ا80)الحلقةفيالخبيثفقال

بحياةأودتمعارضات.والتضليلالكذبنبينعل!ث!ان،شديدةمعارضاتهناك

:قالالزبيربنعروةعنشبةلابنلماالمدينة"تاريخفيجاءمامنها:،عفانبنعثمان

قالوا:؟تنقمونالذيما:فقال-ثائرينجاءواجمانوا-عثمانفلقواالمصريونقلإم

.الكذابالخبيثكلامانتهى(.المصاحفتمزيق

فيالكلامشكونولفضحهوتزويزا،كذتاكلامهامتلأالخبيثالقسيس:قلت

مطالب.ثلاثة

الخبيث.ارتكبهاالتيالتزويرجريمةبيان:الأولا!

عاقل.ئصدقهالاالباطلةالقمةهذهأنبيان:ا!!ان

ورضاهم!هعثمانفعلهماعلىوالتابعينالصحابةإجماعبيان:كانا!

ذلك:تفصيللاليكم
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الخبيث:ارتكبهاالتىالتزوبرجريمةبيان:الأولالمطلب

السا!الباب

لالكي؟الروايةهذهإسنادأخفى-التزويرفيكعادته-الكذابالقسيس

رواياتهومنمنهالحديثأئمةحذروقد،كذابرجلرواهاإنماأنهاالناصيكتشف

الإسلامي.التاريخطوال

إ:المدينةتاريخ9كتابهفيشبةابنكلامتصوإليكم

قدمقال:الزبيربنعروةعنسعيد،بنالوليدعن،عياضبنيزيد)عن

00()1(.المصاحفتمزيققالوا:؟تنقمونالذيما:فقال!هعثمانفلقواالمصريون

تحذيراتدهاليكم،عياضبنيزيدرواهاإنماالروايةهذهأنترونوكما:قلت

له:المعاصرينالحديثأئمةمنبدايةمنهالإسلامأئمة

،:والتعديل"الجرحكتابفيجاءاهـ(:)39-97أن!بنمالكالإمام-ا

.كذاب:فقال،سمعانابنعنمالكاسالت:قالالقاسمبنالرحمنعبد)عن

()2(.وأكذبآكذب:قال؟عياضبنيزيد:قلت

..عياضبن)يزيدقال:هـ(:277-)591الرازيحاتمأبوطلإمام2

()3(.الحديثمنكر،الحديثضعيف

ضعيف،عياضبن)يزيدتال:هـ(:ا-233)58معينبنيحى-الإمام3

.(1351)3/المديةتارلخ(1)

.(282)9/واتعديلالجرخ(2)

282(.)9/واتعديلالجرخ)3(
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ء()1(.ثيليس

بنيزيد)أظنقال:هـ(:)017-248المصريصالحبنأحمدالإمام-4

()2(.الحديثيعنى؟للناسيضعكانعياض

وتلفيقها.مكذوبةأحاديثباختراعيقومكانأنهأي

الصغير":الضعفاء9كتابهفيقالهـ(:ا-256)49البخاريالإمام-5

()3(.الحديثمئكر..عياضبن)يزيد

بن)يزيدوالأسماء":"الكنىكتابهفيقالهـ(:26ا2-0)4مسلمالإمام-6

()4(.الحديثمنكر..عياض

والمهتوكينإ:!الضعفاءكتابهفيقالهـ(:2-303)15النسائيالإمام-7

()5(.الحديثمتروك..عياضبن)يزيد

بن)يزيد":إالمجروحينكتابهفيقالهـ(:354)المتوفىحبانابنالحافظ-8

ذلككثرفلما،الثقاتعنوالمقئوباتالمشاهيرعنبالمناكيرينفردممنكان..عياض

.1282)9/والتعديلالجرخ(1)

282(.)9/والتعديلالجرخ()2

.(121)صل،الصغيرالضعفاء)3(

الجامعةالناضر:،القشيريمسلمبنالحجاجبنمسلم:تأليف241(،والأيماه)1/الكنى)4(

هـ.ا404/الأولى:الطبعة،الفقريالرحيمعبد:تحقيق،المنورةالمدينة-الإصلاية

.(011)صوالمزوكينالضن!اء(5)
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()1(.بهالاحتجاجساقطصار؟روايتهفي

بن)يزيدالزوائد(:)مجمعفيقالهـ(:708-)735الهيئميالحافظ-9

()2(.كذاب..عياض

ا:التهذيب)تقريبكنابهفيقالهـ(:852-)773حجرابنالحافظ-01

وغيىه()3(.مالككذقي..عياضبن)يزيد

الأحاديث)سلسلةكتابهفياهـ(-.42)1332الألبافيالشيخ-11

)هذا:الأحاديثاحدفي،2142رقم،الأمةفيالسيئوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

وغيرهما(.معينوابنمالككذبه؟عياضبنيزيدآفتهموضوع

الإماممنبداية،الإسلاميالتاريخطوالالحديثأئمةتصرمجاتهيها:قلث

الألباني.الثعيخيلىووصولا،الكذابالراويهذاعاصرالذيانسبنمالك

عاقل4يصدقهالاالباطللأالقصلأهذهأقبيان:.الثاالمطلب

عاقل.يصدقهاأنيمكنلاالمكذوبةالقصةهذه

لماذا؟

شهيذاعثمانمقتلحادثبينماهـ،25سنةكانللمصاحفعثماننسخلأن

إلاالمصاحفتمزيقعلىيثوروالمالمصريينانعاقليصدقفهلهـ،35عامكان

.(3801/)لمجروحينا(1)

.(1/121)الزواثدمجمع)2(

.م8691سرريا،الرشد-دارالناشر:،عوامةعمد:تحقيق6(،45)صاتهذيبتقريب)3(
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!!؟سنواتع!ضرمروربعد

ه!عثمانفعلهماعلىوالتابعينالصعابةإجمالحبيان:الثالثالمطلب

يرففا!به:

منبداية،الإسلاميالتاريخطوالالإسلامأئمةتصريحاتيليفيمالكمننقل

عنه:اللهرضيلعثمانالمعاصرينالتابعين

)1(،التابعينثقاتمنهـ(:ا30)المتوفىوفاصأبيبنشغدبنفضذبئ-ا

الصحابةإجماعنقلوقدص!،الثهرسولصاحب!هوقاصأبيبنشغدابنوهو

منالمصاحفنسخمنتمبماورضاهم!هه-عفانبنعثمانعهدفي-والتابعين

المخالفة.المصاحفوحرق،حفصةالمؤمنينأمعندكانتالتيالصحف

فيهـ(224-051)سلأمبنالقاسمعبيدأبوالإمام-صحيحبإسناد-رواه

أبيعن)3(،شعبةعن)2(،مهديبنالرحمنعبد)حدثنا:قال"،القرآن"فضائلكتابه

المصاحفعثمانشققحينالناسآذزكت!:قالسعد،بنمصعبعن)4(،إسحاق

وقاصأبيبنسعدبن)مصعب533،:ص،التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنالحانظتال(1)

)2(

)3(

)4(

(...ثقة

ثقة..مهديبنالرحمن)عبد35،:اص،التهذيب"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظقال

(.مئةآعقمرأيثما:المدينيابنقال،والحديثبالرجالعارف،حافظثت

حافظثقة..الحجاجبن)شعبة266":ص،التهذيباتقريبكتابهفيحجرابنالحافظتال

،الرجالعنبالعراقت!منأولوهو.الحديثفيالمؤفيناميرهو:يقرلالثوريكانمنقن،

عابذا(.وكان،التةعنوذث

عابد(.مكرثقة..الشيعيإصحاق)أبو":234صالهذيب،"تقريبفيحجرابنقال
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أخدإ()1(.ذلكتجثتئم:قالاو،ذلكقأغختهم

الساةالباب

حدثنا9داود:أبيبنبكرأبو)قال،:القرآندفضائلفيكثيرابنالإمماموقال

بنمضغبعن،إسحاقأببعن،شعبةحدئنا،الرحمنعبدحدثناضتان،بنأحمد

المصاحفعثمانحرقحينمتوافرينالناسأدركتقال:،وقاصأببنشغد

هذه..صحيحإسنادوهذاأحدإ.منهمذلكينكرلم:قالأوذلك،فأعجبهم

عثمانيديبينالصحابةعلىفيرئثثم..أيامهفيثابتبنزيدكتبها..المصاحف

()2(.الآفاقإلىنفذتثم،عنهالثهرضي

!فضاثلكتابهفيقالهـ(:224-051)سلأمبنالقاسملمحبيدابوالإمام-2

ققنم،الأمةعليهأطبقتثم..والأنصارالمهاجرينمنب!جماععثمان)ت!خه،:القرآن

عنبعضهاالقرونوتوارثه،عالمهميعرفهكماجاهلهميعرنهمنه،شيءفييختلف

()3(.العظامعثمانمناقبإحدىهذهوكانت.المكتبفيالولدانوتتعلمهبعض،

مشكل!بيانكتابهفيقالهـ(:132-)238الطحاويجعفرأبوالإمام-3

فيهصرحماالاإصحاقأبيعنيأخذلاكانشعبةن19؟صحيحالإشادوهذا:قلث

ئقررهوكاالن،فيإسحاقابويكبرأنقبلاسحاقأبمنسمعممنشعبةأنكمابالماع،

والتعديل.الجرحكتبفيبهوئقرح

284(.)صالقرآنفضائل(1)

78(.)صالقرآنفضائل2()

32(.)صهالقرآنفضائل)3(
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لعثمانالمصحففكتب-اللهلرسولالوحيكاتبوهو-ثابتبن)زيدالآثار،:

)جماغا()1(.فصار؟ذلكعلى!اللهرسولأصحابوتابعهم،بيده

"الشريعةأ:كتابهفيقالهـ(:036)المتوفىالآجريبكرأبوالإمام-4

منتغدهموقن،والصحابةالأمةعليهأجمعتالذي!هعفانبنعثمان)مصحف

بلد()2(.كلفيالمسلمنوأئمة،التابعين

معانيعنأالإبانةكتابهفيقالهـ(:437)355-طالبأبببنمكي-5

سواهماواطيرخ،عليهبعدهمفمنالصحابةأجمعالذيعثمان)مصحف":القراءات

الصحابةمنألقاعراثنيزهاءذلكعلوساعده..خطهيخالفمما

()3(.والتابعين

الموطأفيلماالتمهيدةكتابهفيقالهـ(:463-)368البرعبدابنالإمام-6

الذيوهو-عفانبنعثمانمصحففيماأنالعلماء)أخمعوالأسانيد!:المعانيمن

لاالذيالمحفوظالقرآنهو-كانواحيثالأرضأقطارفياليومالمسلمينبأيدي

عثمانمصحفحللىانما..فيهبماإلالمسلمالصلاةتحلولايتجاوزهأنلأحديجوز

()4(.سواهماعلىيجمعواولم،عليهالأمةوسائرالصحابةلإجماعالمحلهذا!ه

ف!ئ!لم":بفواثد)ائفغيمكتابهفيقالهـ(:-536)453افافيرىالإمام-7

.(131)8/الآثارثكليان(1)

.(1/476)الريعة(2)

32(.)صالقراءاتمعانيعنالإبانة)3(

278(.4/)والأصانيدالمعافيمنالموطافيلماالمهيد()4
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غتييما()1(.!هائمخغعثمان)مضخف

المفهم-9كتابهفيقالهـ(:656-)578القرطييالعباسأبوالإمام-8

عليهاواجتمع،عثمانكتبهاالتيالمصاحف)انت!ضرت":مسلمصحيحشرح

عليها()2(.المسلمونوقرأ،الآفاقفيالصحابة

الصحابةمنعليهلمخقغمتواتر،المصاحفتلكتضمنتهما)فكلأيضا:وقال

()3(.وغيرهم

حرزمنالمعاني"إبرازكتابهفيقالهـ(:665-)995المقدسيشامةأبو-9

بالمدينة،!الصحابةمنباتفاقالمصاحف)كتبت،:السبعالقراءاتفيالأماني

بها()4(.الناسفأخذعداها،ماوتركباتباعها،وأمرواالأمصار،إلىونفذت

)الجامعتفسيرهفيقالهـ(:671-006)القرطبيالدينشمسالإمام-01

وجلةوالأنصارالمهاجرينجمعانبعد!عثمانمنهذا)وكان،:القرآنلأحكام

فاتفقوا()5(.؟ذلكفيوشاورهم،لإسلاماأهل

في)التيانكنابهفيقالهـ(:676-631)النوويالدينمحىالامام-11

في!الصحابةفاسث!ار..!هالصديقبكرأبيزمنكان)فلما!:القرآنحملةآداب

.(1/464)ئنلمبفوائدالمغيم(1)

374(.)6/سلمكتابتلخيصمنأضكللماالمفهم2()

.(045-474)2/صلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم)3(

(.هالسغ)صالقراءاتفيالأمافماحرزمنالمعانما)براز(4)

.(1/52)القرآنلأحكامالجامع5()
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مأحفصةبيتفيوجعله،مصحففيفكتبه،بذلكفأشاروا،مصحففيجمعه

حفصةعندالذي-المجموعذلكمنفنسخ!هعثمانزمنفيكانفلماىكا.المؤمنين

ماب!تلافوأمر،البلدانإلىبهاوبعث،مصاحف-عليهالصحابةأجمعتالذي

الصحابة،وسائرطالبأبيبنعليومنمنهباتفاقهذايغلهوكانخالفها،

!()1(.وغيرهم

،الفتاوى"مجموعفيقالهـ(:66-1728)تيميةابنالدينتقيالإمابم-12

!نمؤالتابغون!،اللهرسولآضخاثغقييماآخمغاثديافيتامانغثمانم!)انفضخف

()2(.تغذفئمؤالأفة،بإخ!ان

)هذه":القرآنفضائل)فيقالهـ(:774-07)0كئيرابن-الإمام13

عثمانيديبينالصحابةعلىفيرئتثم..أيامهفيثابتبنزيدكتبها..المصاحف

()3(.الآفاقإلىتفذتثمعنه،الثهرضي

..لمجرقأنالناسمصاحفمنذلكعدابما)وأقرأيضا:كثيرابنالإماموقال

منالمسلمينسادات..منهمأحدئئكرهولمذلك،علىعصرهفيالصحابةوافقهوقد

()4(.وافقوهقكلهم،التابعينمنذلكعصرهمفينشأومن،الصحابة

القراءاتفي)النشركتابهفيقالهـ(:833-175)الجرريابنالأمام-41

.(69)صالقرآنحملةابآفيالتان(1)

.(104/)13القاوىمجمرع)2(

98(.)صالقرأنفضائل)3(

77(.)صالقرآنفضائل(4)
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نردهاثمننسخها،بالصحفإليناأرسلىأنحفصةإلىعثمان)فأرسلالعشر":

منالمعصومةالأمةوآخمعت..مصاحفعدةمنهاكتب..إليهفأرسلتها.إليك

()1(.المصاحفهذهتضمنتهماعلىالخطأ

طيبة!شرحفيقالهـ(:857-)851النويريالدينمحبالإمام-15

بكرأبأصلإلىمصحفهليستند؟المصحفمنبالنسخأإعثمانأقزهم)إن!االشر"ة

جماعةإليهوضتم،عليهوعمربكرأبيلاعتمادزيذا؟وغن!،النبياضلإلىالمستند

خالفها()2(.ماوتزكالمصاحفهذهتضمنتهماعلالأئمةواجتمعت..لهمساعدة

في!الإتقانكتابهفيقالهـ(:119-)984السيوطيالدينجلال-16

التيالصحفمنالعثمانيةالمصاحفتقلعلىالصحابةأخمع)قد":القرآنعلوم

()3(.ذلكيمؤىماتزكعلىوأجمعوابكر،ابوكتبها

الثرفضلاء"إتحاففيقالهـ(:ا171)المتوفىالدمياطيالدينشهاب-17

()4(.الصحابةعليهاأخمعالتيالعثمانية)المصاحف:عشرأالأربعةالقراءاتفي

.بيروت-العلمةالكتبدارالاشر:(،1-1/415)العثرالقراءاتفيالنثر(1)

1(.الوجه/51الوحةللنويريالثرطيبةضرحمخطوط)2(

.(1/913)القرآنعلومفيالإتقان)3(

العلمية.الكتبدار:الناشر(،137كر)صالأربعةالقراءاتفيالبثرففلاه)تحاف(4)
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السابعةالكذبة

357

بكرأبيمصعفف!يطعقعثماقأنكذبة

بمصحفيطعن)عثمان34(:الدقيقة:601)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

هذا،عنديمنليسالكلامهذافيه،بمارضاهوعدم؟إ!سينقلهفك!يفبكر،أبي

أئئئماختقفئئمإذاالثلآثيما:ائفزشسئينيلزف!غثمانقاؤ9:البخاريصحيحفيالكلام

.!بي!ايهئمترذق!ئ!ا؟قزي!ثيىبي!انيقاكتبوة،ائقزآلقمنيثيئءفيثابببنؤزئد

بكر؟إ!!أب!مصحفعننسخةعثمانمصحفيكونفكيف

فلوبكر،أبمصحفبجمعقامالذيهوثابتبنزيدإنذلك:الىإضافة

تحديدفيالمرجعهوزيدلكانبكرأبيمصحففيعمانسخةالعثمانيالمصحفكان

صحيحفيموجودالكلامهذاا!!جاغريبأما..بكرأومصحففيالمكتوب

ائفزآدقجمنشتيءفيثابمببنؤزيذأئئئماختقفئئمةإدا:عثمانفقول..البخاري

لرجالالأولويةفصارتبكر؟أبيمصحفلمرجعيةإلغاءهو"فزئثيبي!البقاكتبوة

أبيمصحفعننسخةالعثمافيالمصحفيكونفيهفبكر،أبيمصحفعلقريش

فارغكلام!إبكر؟إ

فيتغييراتلإجراءوسيلةالجديدالجمعقصةمناتخذ!ل:نتساءلوهنا

كلامانتهى1(0؟إالأصليالقرآنوكانهكيروهماليبقىالأصولحرقثم،الأصل

الخبيث.الكذاب
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"صحيحفيجاءماالمشاهدينعنالكذابالقسيسىأخفىلقدقلت:

ائقزآدقمنشيئءفيثابسببنؤزيدأئتئماختتفتئم)!إدا:عثمانقولبعداالبخاري

ا(.قزيثيبي!الققاكتبوة

اننزور4القسيسعفكوأخفاهماواليكر

)إداالئلآثه:انفزش!ئينيلزف!كثمان)ؤقاذ،:البخاري"صحيحفيجاءفقد

ترذق!صنمافزئشي؟بي!الققاكتبوةائفزآلق،جمنيثيئءفيثابمببنؤزئذأنئثماختقفئئم

لإالضخ!غثمانزذاتضاج!،فيالضمخ!تت!خواإذاختىققغفوا،بي!تمايهئم،.

()1(تصةص
حمصه.

فيالفحخ!ت!خواإداخئى"ققغفوا،عنه:اللهرضيالصحاببفقول

نسخت)نمااللجنةأنفيصريحخقضة،إلىالفحخ!عثمانزذاتمضاج!،

حفصةالمؤمنينأمعندمحفوظةوكانتبكر،أبوجمعهاالتيالصحفمنالمصحف

.!الثهرصولزؤ!

روايةبينما،بكرأببمصحففييطعنعثمانانالكذابالقسيسيزعمفكيف

بكر؟!أبصحفمنالمصحفنسخوابأنهمتصرح"البخاريأصحيح

بكرأبيعهدفيجمعتالتيالصحفمنالقراءاتينقلونكانوااللجنةأعضاء

ؤهئميختلفونكيفذلك؟فييختلفواأنأبذايتصورلالذلكعنه،الثهرضيالصديق

؟إ!الصحفمنينخون

.(2047:رقمحديث،48091/)البخاريصحيح(1)
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القرآنمنواحدةكلمةفيولوقطيختلفوالمالمصحفنسخلجنةفأعضاء

لكريم.ا

اختقفئئم)إذا:عنهالثهرضيعثمانلهمقالفلماذا:الآنيتساءلأحدكمولعل

فزيخشي(؟بي!الققاكتبوة،ائفزآلقينشيئءفيثابمببنؤزئذأئئنم

لجنةمهاممنكانقدانهالمثاهدينعنأخفىالخبيثالقشسأن:والجواب

لهاالتيالقرآنكلماتمنكلمةلكلزشمتحديد!ه-عثمانعهدفيالمصاحفنسخ

هذهكلتح!تملبحيثالكله4كتابةكيمةيحددونفكانوا،ثابتةقراءاتعدة

وأمثةالمهمةبهذهقيامهمشب)دكرنا!الثهرسولعنالمتواترةالثابتةالقراءات

.(157صفحةهذا:كتابنافيتوضيحية

ونعمت.فبهارسم،علاللجنةاتفقتف!ذا

لسانؤفقعلىالكلمةفلتكتب،الرسمتحديدفياللجنةأعضاءاختلفلهاذا

قرل!.

ذلك:يوضحافتراضتامثالاولنذكر

هلاختلفوا:-الفاتحةلسورةكتابتهمعند-اللجنةأعضاءأنافترضنا)ذا

،؟)الراطام؟،"الصراطيكتبون

فبذلكبالصاد،تنطقهاوقريق،قريشلسانمعيتفقبمايكتبوهاانهوفالحل

.(951.165صفحة:هذاكتابنافيذلكتفصيل)انظر".)الصراطسيكتبونها

القرآنيكتبونالنفرهؤلاء)فجلس":القرآن"فضاثلفيكئيرابنالأمامقال
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()1(.عثمانإلىرجعوا،لغةأيعلىالكتابةؤضمعفياختلفوالهاذانسخا،

-!اللهرسولوصاحبالمؤمنينأميرإلىاللجنةأعضاءرجعوحين:فلت

لهم:فقال،الموقفهذامثلفيالتصرفلكيفيةبتوجيههمقام!ه-عفانبنعثمان

(.فزي!ثيبي!الققاكتبوة..اختقفئئم)إدا

طريقةفيكانإنماالخلافأنفيصريح"افاكتبوه:عنهاللهرضيعثمانوقول

الكلمة.كتابة

كثيرابنالإمامقولالمثاهدينعن-أيضا-الخبيثالقسيسأخفىوقد

الكلمة.كتابةطريقةفيكانإنماالخلافبأنالتمريحفيهوالذي

7(.1)صالقرآنفضائل(1)
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الثامنةالكذبة

361

ضغفا!نج!كنمأثؤغبن)تفسيرمقالمفسريقهروبكذبة

مفسريكل)هرب15(:الدقيقة124،)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

هذهعلىيقرلماذاوانظرإلامفسزاتركتما،صدقوني-أبحاثيحدعلى-القرآن

66الأنفالسورةآيةعلىالتعليقمنالجميعهربعندها،يقفزفاجده،القصة

:66،."الأنفال!ضغالايهكتماتؤغين)

تغلميكنلم01،)1:الأولىالنسبةشرععندماهل،؟النه)غيممعنىما

؟!ضعفهمالثهغيمهزيمتهمبعدثمهكذا؟!فشرعضعفهم

إلىالغيبيعلمالذيالعليمفهو..الصراحةبمنتهىكفريعتبرالقولهذاإن

عل!تتستروافلاكفر؟منمحمدفيهوقعلماتفطنواالمسلمينعلماءفيا..الزمانآخر

الخبيث.الكذابكلامانتهىإ(.الفضيحةهذهعلىالتعليقمنوتتهربرا

لأنوذلك؟صريحوتضليلتجيح،وتدلي!،مفضوحكذبهذاقلث:

واقغاكانمابحسبفيهإشكاللاواضحاتفسيراالآيةهذهفسرواتدالمفسرين

مطالب:ثلاثةفيذلكوبيان،للمسلمين

فيه.)شكاللاواضحاتفسيراالآيةهذهفسرواالمفسرينأنبيان:الأولالمطلب

.الإسلامأئمةوكبارالمفسرينمنخمععنأخرىتص!-يحاتتقل:الثانيالمطلب
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جوابه.ننتظر،الكذابللقسيىكؤخهانسؤالان:الثالثالمطلب

ذلك:تفصيللاليكم

!يه4إيثمكاللاواضعاتفسيراالأيلأهذهفسرواالمفسريقأقبيان،الأولالمطلب

فيالمستقبلفيانهأزلياقدياجمفماتغلمتعالىالثهأنالعقلاءعندعليهالمتفقمن

فيالمذكورالغيبجمفممنفهذاالفلافي،الشيءسيحدثمحددةساعةوفيمحدديوم

.!لمئهذ؟ؤآغللإأتغقب):تعالىقوله

غا!شئخانه)ؤفؤ6:القرآنلأحكامالجامع9تفسيرهفيالقرطبيالأماميقول

انتهى1(0()تكونانقئلتكونقاغيتم،ؤالشقادةانغيب

بعدالشيءهذابحدوثتغلمتعالىاللهانالعقلاءعندعليهالمتفقمنوكذلك

غلل!):تعالىقولهفيالمذكورالشهادةجمفممنفهذا،الفعليالواقعفيحدوثه

.!ل!ئ!لذ؟ؤآآنغمي

تغقم:أفي!ؤآل!لذ؟غللإآتغخي):)ؤقؤله:تفسيرهفيكثيرابنالاماميقول

انتهىضتئء()2(.مثةغقيريخقىؤ،غتفنم،تفيبؤئماانيتادئشاهدةئماشبئءكل

ذلك:يوضحمثالاولنفرب

بماجمفمفهذا،اليومآخروستغربصباحا،غداششرقالشمسأنتغلمنحن

المستقبل.فيسيحدث

.(571)2/القرآنلأحكامالجامع(1)

.(405)2/كثرابنتفدير)2(
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قدالشمسأنحينئذتغلمف!ننا؟أشرقتقدالشمسونرىالغديأتيحينثم

الواقع.فيحدثبماجمئمفهذا،بالفعلأثرقت

:جمفمانهنافعندنا

تعالىاللهيكونالثيءهذاحدوثفقبل،حدوثهقبلبالشيءجمئم:الأولالعئم

شحدث.بأنهعالما

حدثقدالثيءهذابأنالثهجمفموهو؟حدوثهبعدبالشيءجمفم:الثانياليفم

الحقيقي.الواقعفييغلا

فيالمستقبلفيالضعفسيص!يبهمالمسلمينأن-الأزلمنذ-تغقمتعالىفالنه

تعالىالثهفإنيغلا،بالضعفالإصابةوتتحققالوقتهذايأقيحينثممحدد،وقت

وأصابهم.تحقققدالضعفأن-حينئذ-تغتم

،66:("الأنفالضغالايعكئمأتؤغينغنكغخف!آدلأآلن):تعالىفقوله

قدالآنأنكمغيمقدوجلعزلأنه؟الآنعنكمخففقدتعالىالثهأنمعناه

الضعف.أصابكم

نأ-الأزلمنذ-الخلققبلتغقمكانوتعالىسبحانهأنهئنافيلاوهذا

المستقبل.الزمنفيالوقتهذافيالضعفس!يصيبهمالمسلمين

)ؤأئا،:القرآن"أحكامكتابهفيالعرلمابنبكرابوالقاضييقرلذلكوفي

لمانتاريكانتإن"،)الألقبانيفيمتغفتنقتغتى(ضغقايهكتماسثؤغبن):قؤئة

ؤفؤ،تكونأنقنلال!ثبئةتغقئمانتارقيأن:ؤنجقةؤليهنأؤذ،ييفميمالنقغاتما،ترذ

..انغيبغا%
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..غاتمابهقتكونال!ثيئء،ؤتغذغا!،الثئقاد؟،ق!ثة

نأائتؤتمتغقممئاائؤاجذانؤهؤالئاطر؟إتئهت!زوحمثالايذلكضزئتاؤقذ

الأخؤاليقدمنؤاجذ؟ؤلكل،غارتةتزاقاثئم،طايغةتزاقاثتمغذا،تطلعالشض!ق

لئه-ؤالمحفا-يهاؤتمكتتائق!آلة،قائتالقت..الأخؤالييهدتتغفقيماتجذدجمفم

1(.()انضغيرقة

الخبيث.القشسهذاكذبقبحلكماتضحقديكونوبذلك:قلت

أنملأوكبارالمفسريقمقنجفععقأخريتصريعاتتقل:الثانىالمطلب

4الاسلاو

منخمعتصريحات-سبقماإلىإضافة-نذكرالخبيثذلكقضحلزيادة

:الإسلامائمةوكبارالمفسرين

(:الغيبمفاتيح9تفسيرهفيهـ(606-)544الرازيالدينفخرقال-ا

حصلالآنأن:معناه!ضغفاييكنمأثؤغينغنكنمآلئةخفصآلن):)فقوله

وأسيقعبأنهالعلمهوالحاصلكانفقدذلكوقئل،وحصولهبوقوعهالعلم

()3(.سيحدث

تفسيرهفيهـ(775)المتوفىالحنبليعادلبنالدينسراجقالوكذلك-2

ييكئمأدثؤغينغدكئمآل!ةخف!آلن):)فقولهإ:الكتابعلومفي)اللباب

.(2924/)القرآنأحكام(1)

.م1891/الأولى:الطبعةالفكر،دار:الناشر2(،51/20)اليبمفاتيح(2)



!ا)؟لؤثايقآناقى!خشلافخ!يسيسالفي!أكاذيبكف

الحاصلكانذلكوقثل،وحصولهبوقوعهالعلمحصلالآنأن:معناه!ضغما

()1(.سيحدثأوسيقعبأنهالعلمهو

فيالدرر)نظمتفسيرهفيهـ(885-)908البقاعيالدينبرهانوقال-3

يهكئمأدث)،وبعدهالتخفيفقبلأي:!ؤغيم))والسور،:الآياتتناسب

أنهغيموقئلهواقغا،ضعفهمغيمالتخفيففبعد..والغددالغددفيأي!ضغدا

()2(.سيقع

العقل!إرشادتفسيرهفي(ص829-)898العماديالسعودأبووقال-4

منبهتعالىجمفمه:بضعفهمتعالىبعلمه)والمرا؟،:الكريمالكتابمزاياإلىانسليم

()3(.الأزلفيثابتوهولاكيفئطققا،بهتعالىجمففهلا؟بالفعلمتحققهوحيث

جمفمبأنالآياتمنيشابههاوماالآيةهذهعنالقرطييالامامأجابوقد-5

".انمعاينة"جمفمأو،الشهادةجمنمهو-حصلقدالثيءبأنتعالىالله

آت!تقةتجغفتا))ؤقا،:القرآنلأحكام)الجامعتفسيرهفيالقرطبيالإمامقال

"جمنمقغتاة..غعتتي"غلىكنغيمثيمنآلزشوكتئمغقنلتغقغالاغق!كنتآلين

تكونقاغيتم،ؤالشقادةائغيبغا!شئخانهؤفؤ،الحراءئوجبائديانفغاتتة(

الموجود،عدعادل:تحقيق،العلميةالكتبدارالناشر:567(،)9/الكتابعلومفياللباب(1)

.م8991الأللى/:الطبة

عبد:تحقيقتالعليةالكتبدارالاشر:24(،1)3/والورالآياتتنابفيالدررنظم)2(

.م5991/الأول:الطبة،المهديالرزاق

35(./)4الكريمالكتابمزاياالىاليمالعقلدارف)3(
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..تكونأنقئل

آددةؤليتغقتم):تغالىقؤلهمنالقغتىقذامنائيهتابفيؤزدقاكلؤقكذا

ختئؤتتئفؤنكئم!ر،،041:جمفزانآل!!صهذآةيخكتموتئجذاتئواةالذيف

.(1()أشتةؤقا!13:لمخضد"ينكزؤآلضولنتمخ!ب!آتغقز

(:مسلمصحيحشرح"المنهاجكتابهفيالنوويالدينمحيالامماموقال-6

جمئفئم،ؤقغقاغلىائيتادئغايبإتماتغالىالثهق!نزا؟تاليؤايغادلكلتضيز)ت!نتتجنة

ؤفوعقا.قئلالأشاءبخميعغالمشئخانهقفؤتهإلأ،ؤفوعهقئلتغقمةقاغل،

أفي:!ينكزؤآلضورفئآئئخهدينتغقزخقؤتسفؤنكئم):قؤلهتخوؤقذا

انتهىبيما()2(0تخصفيندلك،قاجميينتغقمفئم

سلف)اتفاق:اوالنقلالعقلتعارض"درءكتابهفيتبميةابنالاماموقال-7

قنأنعلىالأئمةتصوقد،يكونأنقبلسيكونب!اعالماللهأنعلىوأئمتهاالأمة

كافر()3(.فهوالقديمالجفمانكر

:وأخبرا

يستثكلقنالمنطقحن،:)وعامةعلى"الردكتابهفيتميةابنالاماميقول

هذاأنيتوهمتغقز!ضى)!،يتغقتمالا):كقولهالمعنىهذافيالواردةالآيات

.(571)2/القرآنلأحكامالجامع(1)

.(891)17/مسلمصحيحشرحالمنهاج)2(

عمدتحقين:تيية،بنأحمدالإسلامشيئتأيف:693(،)9/والقلالعقلتعارضدرء)3(

هر.ا193،الرياض-الأديةالكنوزدارالناشر:رشاد،



367انفضؤزة()بانؤثاتق2نالقرخؤلانخ!ييسالمئيسأكاذيبكشف

ماتعلمبأنهأخبرقدالقرآنف!ن؟تجفلوهذا،سيكونبانالسابقجمفمهتئفي

وكتبكلها،الخلائقمقاديرقدرأنهذلكمنابقغبل،موضعغيرفي-سيكون

أخبرب!اواخبرذلك،وكتبمقصلا،جمفماسيخلقهماغيمفقديخلقها،أنقبلذلك

غيقهخققهقثم،وجودهعلىالمتقدمبعلمهأخبروقد،يكونأنقبلذلكمنبه

.الكمالهوفهذا،شكونأنهتقدمالذيجمفمهمعكائنا،

كما،وجودهبعدلهالربرؤيةوب!ثباتبل؟موضعغيىفيالقرانجاءوبذلك

،01ه:التوبة(1ؤآتئؤيئونؤزشولهركلكزآل!ةقضضىآغضفواؤفلي):تعالىقال

..سبحانهرآهاالأشياء،خلقفإذا..أعمالهمشيزىأنهفأخبر

يئنآلزصموذكئبغتنيتغقتمالاغق!كنتآئتىآنالثلأتجغقتاؤتا):نعالىقال

..البقرة،341؟البقرة!هغعتقيماغلىكنغي!ي

أنهغيئقدكانأنبعدواقغاموجوذايتغقمه..:العلمأهلمنجماعةقال

.سيكون

تغدبهوجمفم،وجودهقنلبالثيءجمنم:قئنرلتبنعلىالجفم:قالتغضهموتفظ

.والعقابالثوابيوجبلأنه؟وجودهبعدبهللجلموا!م.وجوده

الثوابالعاملبهتستحقالذياليفملنعلم:أي!لتغقتم):قولهفمعنى:قال

قدالمعلومتكنلملكن؟سيكونبأنهسبحانهعالماكانأنهريبولا،والعقاب

وجد()1(.

سروت.-المعرفةدار:الاشر(،4-6466)صهالمظقيينجملالرد(1)
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جوابه4ننتظر،الكذابللقسيسفؤنجهانسؤالان:الثالثالمطلب

:الأولالسؤال

:6إالإصحاحالتكوينسفرفيأ(المقدسإالكتاببالمسمىكتابكفيجاء

الإنسانغملأنهالزلثقخنرن..كثزقذالإئ!القشزأنالزلث)زأى5-7":العدد

الذيالإنسانالأرضؤخهعنالمخو9:الرلثفقالقفبه،فيوتآسف،الأرضفي

،(.غمفئهمأنيخنرئتلأنيالسماء؟وطيورودباباتبهائممعالإنسان،خقفئه

خلقأنبعدالربندملذلك،الإنسانسيفعلهبماجاهلآكانالربفهل:قلت

!!؟الإنسان

كبيزا.غلؤاذلكعنالثهتعالى

الثاني:السؤال

:15)الإصحاحالأولصموئيلفي!المقدس"الكتاببالمسمىكتابكفيجاء

جعفتانيعلىتدفت9قائلا:ضمؤبيلإلىالزقيكلام)وكانا":ا-ا.العدد

،(.كلامييقنموقئ،ورائيينزتجغلأنهقيكا؟شاؤل

فوجئثمملكا،فاختارهسيعصيه،شاولأنيعلمتكنلمالربفهلقلت:

!!؟اختيارهعلىالندمأشدزئكفندم؟لهشاولبعصيانالرب

كبيزا.غلؤاذلكعناللهتعالى
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الناسعةالكذبة

936

المقطلةالعرو!معنىتفسيريستطيعوال!العلماءأنكذبة

ابنتفسير9في)جاء54(:الدقيقةا:14)الحلقةفيالكذابالقس!شىقال

انما:بعضهمفقال..اخلفوادهانما،معينشيءعلىفيهاالعلماءيجمعولم:يقولكثير(

لمفيمابدونهاحاصلالفصللأن؟ضعيفوهذاالسور.أوائلبهالنعرفذكرت

فيه.تذكر

ضعيفوهو.المشركيناسماعلاستماعهالئفتخبهاابتدئبل:آخرونوقال

غالبهابلبعضها،فييكونلاالسورجميعفيذلكلكانكذلككانلولأنهأيضا؟

معهم،الكلامأوائلفيبهاالابتداء-أيضا-لانبغىكذلككانولوحسذلك،ليس

ليستامدنيتانعمرانوآلالبقرةسورةإنثم.ذلكغيرأوسورةافتتاحكانسواء

(.للمشركينخطاتا

بهذهذكروهمافانتقضكثير:ابنيقولماذا)انظر:الكذابالقسيسقالثم

(.الوجوه

ابن)هذا:ويقولكثيرابنتفسيركتابعلىبيدهيخبطالقشسأخذثم

إ(.كميرإ

العظامالمفسرينأوالعلماءمنأحديستطعلمالماذا:القسيالكذابئالثم

الحروفتلكتفسيرالآنوحتىالزمانمنقرن14منذأي؟الدعوةبدايةمنذ



037

!!مقبولا؟تفسيرا

السا!الباب

!!؟مبين:ويقولون!!؟قرن41!يوجد؟لا

معانيها؟!!الناسيعرتلابكلماتاللهيوحيكيف

.الكذابالخبيثكلامانتهىمفهوما(.الثهكلاميكونأنوالمفروض

فيالكلامسيكون-وتزويرهالخبيثالقسيسىهذاكذبفبحلفضحقلت:

مطلبين:

عنالكذابالقسيسأخفاهالذيكثيرابنالإمامكلامتقل:الأولا!

المثاهدين.

المقطعةالحروفبمعنىالمف!رينمنكبيرخمعتصريحاتتفل:ا!!ان

كثير.ابنالإمامقررهالذي

ذلك:تفصيلهـاليكم

عقالكذابالقسيسأخفاهالذ!كفيرابقالإمار*رتقل4الأولالمطلب

المشاهديق:

فيئيلمماقرلينبضعفحكمانهكثيرابنالإمامعننقلالكذابالقسيس

كئيرابنالإمامبهختممااخقىثمالسور،أوائلفيالتيالمقطعةالأحرفتفسير

.الحروفهذهمعنىيعرفلاكثيرابنالإمامانالسامعليوهموذلك؟كلامه

ابن)هذاويقرل:كثيرابنتفسيركتابعلىبيدهيخبطالقسيسأخذثم

إ(.كثيرإ
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معنىيعرفلا-المسلمينعلماءكبارمنوهو-كثيرابنكانإذاأنهيقصد

كثير؟!ابندونفمقنحاليكونفكيف،المقطعةالحروف

العلماءمنأحديستطعلمالماذا:يقولأنالكذابالقسشىعلىتنمفلوبذلك

تفسيرالآنوحتىالزمانمنقرن41منذأي؟الدعوةبدايةمنذالعظامالمفسرينأو

مقبولا؟!!تفسيراالحروفتلك

.الكذابالخبيثكلامانتهىإ(.؟إمبين:ويقولون!!قرن؟ا4!يوجد؟لا

الكذابالقسي!سعنكمأخفاهالذيكثيرابنالإمامكلاملىاليكم

ائفزور:

فيالحزوفقد؟ذجمزتإصنماتل:آخزون)ؤقاذ:تفسيرهفيكثيرابنالإمامقال

كنكاجرونانجفقؤأنانفزآن،لإغخازتتاتايخيقادجمزتالييالئ!زرآؤائل

تها.تتخاطحونالييائفقطغةالحزوفقد؟منكزكب!نه"قغقذابمثييما؟ئغازضته

الفخفمين،منؤخمعالفتزدغنتفي!يرهفيالرازفيائضذقبقذاخكىؤتذ

ؤتضزة،كشافهفيالرمخ!ثيرقيؤقززةقذا،تخوؤفطربائقزاءغنائفزطبيئؤخكى

انحاقيؤشختاتيالتة،اننانغئاسأبوانغلأقةالإقامالشنخدقمتفإتييماتفر،أتئم

تثميتة.انجنغنليؤخكاةايخرقي،الحخاجأبوانفختهد

فيأئقغليكرن؟كززتتإئماائفزآناؤلفيمخفوكةكتقاتيردؤلم:الرمحثرفيقاذ

..آقاجمنفيبالضيريحالئخذيؤكزز،كثيزةيضصكززتكقاؤالتنيهيتالتخذي

ئذكرأدن"بدفلآبالحزوفافئ!حثشررةكلو!اكئ!ر(:ابنهوالمائلأفف!

اتؤايعؤفؤبالإشيقزاء،قغفومؤقذاؤغالقته،إغخازهؤتتانينفزآنيالإتيقحارييقا
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ي!!،زتثلآثجتنباذالك!الض):تغالىتقولؤ!ذا؟شوزةؤجم!ثيرينيغفي

لنائضذقايآفخنيآفكنئيغفنهرتزك!آنغئوئمآلنىئؤالا)بةلأآلئةاقى!)

ضذيىكفيتكنت!)تيكأترذ!يهتتنثالقصق)"،2-ا:عمرانآل9!تذتيتتن

ينآل!اشيئخيرتج!اليكانرئتةلمجضبالر)-2(،ا:!الأعراف!يثهخرج

رثت،تجتضآتتر!للز!ا)،21-ا:براهيمإ"زئيزي!ذنيلئويىآإلىلنهضنئآ

آلزجعيرآلزحمتنينتتر-سل!حز)،21-ا:السجدة9!!ئغتيمنآزثينيي!

ينآلذ-فئؤالىإتيكئوحنكذايك!غننق!حز)-12،،ا:)فصلت!!

غلىالذالةالأتاتمنذلكؤغئر-3"،ا:"الشورى!آطيهيز!آتغنرفئآللةقتيك

كثير.ابنالإمامكلامانتهىالظر()1(.آفغنلمنقؤ،ءإتييمادقمتتاصخة

هذا:كلامهفيهاكئير،ابنالإمامتفسيرمنفضؤرةصفحاتواليكم
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374

وفيعئئشاعييبزعةرقى،عتةكدئهكأمممقكيهلنثت

ا!س!يمه.ليترعبطجمرع!اضرثأتئرف!زيخة

جبم!ياصبها،ل!لم

+،،-ص،مى7

جمايئ

يهبزكىيهيزبزشعئزجميئي!بوابما%يا

تحقس

تتىنلىبنخمةضاي

*لدفي

ضنرظةالئنوقثتجق

*وفبخة

39"لأ3-اص"51

1لتائفالظضه

"991!-س."،1

للظومالانزءحلو!ط!

!سعهـ---هر"،د-لر-!-رس-مصميميس!

،555ه*.لمى-80-3.%:-.؟،،05رسهـ%-"0،8:.-ع!

السا!الباب



انفضؤزة()بانؤثائقالقرأنخؤلانخ!ي!يسالمئيسكاذيبكشف

)1(الأة:للتر،حره-ا،ءلالجز.6"0

!ح!مزل!الملرردملهكنكلاظد:*عا.اهمم!الىصمطظ)1(عترعئ

!يتهمىلىسفلانميمرط!كلكل&لأ:بمنلدءش-5رلائا!شر

لا،*.لناضى.لل!عرا!ئضاناصح!ذالأص.نجيفىسىلطك!ىكص(،ضا

،6.ةعرين"1بئ،صدثنئم!""لمطا:رظا.رتحثدت

فل!طلكل!رالب!صدكل!رفئش!نرا.لاط.سنضى.صرسالحعله!حعرلم

صطممنيبد.حىفلأرفدالا،كبا!

ظع!3مىملا"اهررهلر!يروهـ!مد!دحتهيالحكحة!،،عرال!ا

ع!كلهفىصكدالر،.لوكلنرهـ!اةممرتول:سمفمال!ا.فىمم!ناعننكل

تلاهـ،و!ه.بلة!صتروت!هن!كرلمساطونطسفمللأذفت.رهق

عئ!الا!رسشسرأ3ير-لنرممىل!غلاضاعماصغطكثىكلاخررذ-!لد

!اامدرمر5-!ا-عركللبنحكد.م!الرلص-نولهستعرالأحى-فرفى

!لو8طلكيىفالههاررثصاهفى)1(كلرنلأهورصعدفلكه!!لدصلرلأ.

فرلر6صرتحكمئصا.+صهمملاملر!فىبطلإندا.لانجنىأ."-افا-ك!لككا!

ففنصةفيللئيضطبات!فظنعرلذوورالض،اعىكليارالنىهورةمل.)-3-ذلك

.هرجرهمدءكرد.ما

!رل!هلاعار!عافهـممرتفيلرردكل&ا!كلدمنهةكرت!اوراخردد:رتلا-

لعصصالحروفسهش6(!ضبياكصعمك.بخلهسلرتعنطفيرذالحلقو،ن

عا.تن!دير

وس!؟يس!د.لطللز!3نكداكما4لركبلرردقلا"ختصر"كلءلت

فبهتم-،ن!و:!ثردولطا60سردهـنرمننعلىلر!ءمريالاحردهبح!رآوهد

نجقفكطنةفئد-فهنمفنئفرلألآلاث.تمة.،ه.؟ر!كل؟ة،بنفلافى

،!-نزةكوفي*3(.،!تص.ض!لدذ!ث-اتصرل!ررتى،صبطئنب!

ل!ببم:ذنجبر4لأن!مل!ي!بنن!نتفمنفننلزقه!تطغ!رة-لم1،2:)1!عري!

فىصعيخوفلأة.حم01301؟امبما،فتتزبئفيبرف!لا!لدز!.أ!ى،ا؟

!*ئعيئ،كلشكبرلذ!ي!كثءص.كل!الثتضآ.حمم103.01:)ستلزجمم،

النكر.لئ"لنمرلا.يدنبطتعرثمعةال!!اتعئمكوطص،،5-؟:ئرول

اط!.ر!

375

....ءلى-ة.مصمى"؟(!-055

55،س-،ء*
21(دطءط..

،د-ة؟*!مى+.له
-!ط،"

يلأ"ل!ش-+.-.

المقطعلأالعروتبمعنىالمفسريقمقكبيرنجفحتصريعاقتقل:الثاهالمطلب

ثصر4ابقالاماورقررهالغ

في،"الكشافتفسيرهفيقالهـ(:538-)467الزمخشريالقاصمأبو-ا

عجزواوقد-عليهمالمتلوهذاأنفيللنالر)كالتحريك:المقطعةالحروفزكرسبب
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إلىالنظرليؤديهم؟كلامهممنهينظمونماغينمنقئظومكلام-آخرهمعنعنه

بعدبمثلهيأتواأنعنمعجزتهمتطقرولم،؟ونهتقدزكمتتساقطتئمأنيستيقنواان

التساجلعلىالحزاصؤهمالحوار،وزعماءالكلامامراءؤهم،المتطاولةالمراجعات

منيبلغولموالرجز،القصيدفيالافتنانعلىوالمتهالكون،الخطباقتضابفي

ولم،سابقكلغباروشقت،ناطقكلبلاغةبزتالتيالمبالغالنظموحسنالجزالة

لأنهإلاالبصراء؟أعنمطامحوراءيقعولمالفصحاء،قوىمنالخارجالحذيتجاوز

والخلاقةالقوةمنالقؤلوهذا.والقدرالقوىخالقكلاموأنهالبشر،بكلامليس

1(.()بضثزلبالقبول

"زادتفسيرهفيقالهـ(:795-5)80الجوزيابنالدينجالالامام-2

أخترالمؤتف،للكلاماصولاالحروفكانتلماأنه)المغتىالتفسير":علمفيالمسير

.وقطربالفراء،قاله،الحروفهذهمنمؤلفهوإنماالقرآنهذاأن

بهذا؟إعلامهمفيالفائدةفا،حروتأنهغيمراققذ:ييلف!ن

التيالحروفهذهينهوقال:فكأنه،إعجازهعلىبذلكتتهأنه:فالجواب

أنهفاعلمواكجرتم،ف!ذا؟!معارضتهعنتعجزونبالكمف!ا،كلامكممنهاتؤلفون

()2(.السلامعليهمحمدقؤلمنليس

الناضر:الزنخري،عمربنمحمودالقاسمأيى:تأليف96(،/1)التنزيلحقائقعنالكثاف(1)

.المهديالرزاقعبد:تحقيق،بيروت-العرولالزاث)حياءدار

الناشر:الجوزكط،عمدبنعليبنالرحمنعد:تأليف21(،)1/التفيمعلمفيالميرزاد)2(

الثالثة.:الطبعةهـ،ا404-بروت-الإسلاميالمكتب
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!:الغيبمفاتيحقيتفسيرهفيقالهـ(:606-54)4الرازيالدينفخر-3

علىاحتجاتجاذكرهاإنماتعالىاللهإن:المحققينمنعظيمخمعواختارهالمبرد)قاله

وأشؤر،بغشرأو،القرآنبمثليأتواأنتحداهمتتما!الرسولأنوذلكالكفار،

منإلاليسالقرآنأنعلىتنبيقاالحروفهذهأئنرتتعنه؟فعجزوا،واحدةبسورة

تأتواأنيجبفكان،القضاحةبقوانينوعارفونعليها،قادرونوأنتم،الحروفهذه

ال!بشر()1(.منلا،اللهعندمنأنهعلىذلكذذعنهغجرتمقلما،القرآنهذابمثل

تفسيرهفيهـ(775)المتوفىعادلابنالدينصاجدكرهالكلامهذانفس:قلت

!.الكتابعلومفي"اللباب

"الجامعتفسيرهفيقالهـ(:671-006)القرطبيالدينشص!الإمام-4

فطرب)قاذالسور:أوائلفيالتيالمقطعةالحروفتفسيرفي"القرآنلأحكام

محذافئمجينانغزبيهاالنهأغتتماالخاء،خزوفإزإشازةهيؤغيىهما:ؤانقزاء

أبقغغئةغخزهثمليكون؟كلآمهئمبتاءمئقاالييهيئخزوفجمنفؤتقف!نةبائفزآني

كلآمهئم()2(.غنتخزجلمإذغقيهئم؟المحخةفي

)نظمتفسيرهفيقالهـ(:885-08)9البقاعيالدينبرهانالإمام-5

جثسمنكتابهذا)الم"معنىكان)وتماوالسور،:الآياتتناسبفيالدرر

منبسورةالإتيانعنغخرتمق!االجفق،سائربهاالتكلمفيفقئمقدالتيحروفكم

()3(.كمالهذلكانتج؟الثهكلاملأنهإلامثله

7(.)2/الغيبمفاتيح(1)

.(1/551)القرآنلأحكامالجامع)2(

33(./1)والمورالآياتتناسبفيالدررنظم)3(
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"كرائبتفسيرهفيقالهـ(:085)المتوفىالنيسابوريالحسنالديننظام-6

ليكونالتعديد؟نمطعلىهكذاق!ئزودة)ؤزودها،:الفرقانورغائبالقرآن

عنهعجزواوقد-عليهمالمتلوهذاإن:أي،بالقرآنتحدىلمنالعصاوقزعكالإيقاظ

خالقكلامأنهققؤلا،كلامهممنهينظمونماغئنينمنظومكلام-آخرهمعن

..غفيرؤتجمالمبردقاته."الكوثر،بمثلالإتيانعنالبشرمعشرتغجزتئمالقدر

..المعجمحروفعددعلىصورةوعشرينتسعفيالفواتحالثهأؤزدوقد

العربعلىغذدتعالىاللهأنعلىدليلوهذا..الحروفأجناسأصنافعلىتثشمل

نأذلكويؤيد..لعجزهمدهاظهازالهمتبيهيتاكلامهمتراكيبمنهاالتيالألفاظ

()1(.مكررتينالفواتحهذهئغالمفيجاءتاوقوعهماتكاثرتماواللامالألف

)تبدا":القرآنظلال"فيتفسيرهفيقال:تعالىالنهرحمهقطبسيدالشيخ-7

كتابعنالحديثيليها"،ميملام،ألف،):الجقطعةالثلاثةالأحرفبهذهالسورة

يجيءالآخزفهذهومثل..!يقئئ!هنئدىيعيماهزشهالآالجتنيذالك)؟الله

ينمؤلفالكتابهذاأنإلىللتنبي!هإشارةإنها..القرآنيةالسوربعضمقدمةفي

-هذابع-ولكنه.العربمنبهالمخاطبينمت!ناولفيوهي،الأحرفهذهجئس

مثله.الحروفتلكمنيصوغواأنيملكرنلاالذيالمغجز،الكتابذلكهو

وأيثله،شؤربذثرأو،بمثلهياتواأنومرةومرةمرةيتحداهمالذيالكتاب

جواتا!التحديلهذاتئلكونفلامثلهمنبسورة

كلفيالثهضئعمثلوهوجميعا،اللهخفقفيال!ثمأنهوالإعجازهذافيوالشأن

.(1/133)الفرقانورغائبالقرآنكراثب(1)
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.الصفاتمعلومةذراتمنمؤلفةالأرضيةالتربةهذهأن..الناسوصئعشيء

وأآنيةأوآجرة،أولبنةمنهايصوغونهماقفضارى،الذراتهذهالناسأخذف!ذا

منيجعلالمثإعالثهولكن..تكونمادقتهفيكائئاجهاز؟أوهيكلأو،اسطوانة

ص..المغجزالإلهيالسرذلكعلىتنطوي،خافقةنابضةحياة،حياةالذراتتلك

..القرآنوهكذا..تثريزهتغيرفولات!ثر،يستطيعهلاالذيالسرذلك..الحياة

وفرقائا،قرآناالةمنهاويجعلوأؤزاتا،كلافاالبشرمنهايصوغوكلماتحروف

بينماالقزقهو-والكلماتالحروفهذهمنالثهوضئعالبشرضئعبينوالقزق

!()1(.الحياةوحقيقةالحياةصورةبينماالقزقهو..النابضوالروحالخامدالجسد

تفسيرهفيقالاهـ(:393-)6912عاشوربنالطاهرمحمدالغلأمة-8

علىق!زودةالئقخي،تتاق)يي!يقت:المقطعةالحروفمعنىفيوالتنوير،)التحرير

المتلوالكتابهذاأنفيلنظرهمصهايقاطا،للمشركينتبكيتا؟التهجيةفيالتعديدنمط

حروفغئنجمنمؤلفكلامهو-مثلهبسورةبالإتيانتخدواوقد-عليهم

كلامهم.

بتهجيذلكفيبال!ثروعلأنفسهموششأنس،المعارضةبمحاولةيغريهمكانه

اللغة،تقاطيعتغرفلثمقنمعاملةبمعاملتهمبهمتعريضاالنطقومعالجةالحروف

المعارضةعنغخرهمتكونحتى؟بالكتابتغفمهمأولفيالصبيانكتقخيقئقفنها

ييه.ثمقغلإزةلاغخزا-المحاولةهذهبعد-

وتظهر.نختارهالذيوهو..والفزاءوتطربالمبردالقولهذاإلىدقبوقد

.م1كر-879الثالثة:الطبعة،الروقدار:الناثر38(،/1)الغرآنظلالفي(1)
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ت!الىاللهلأنبالإعجاز؟مقصودةسورةكلأنالسورفواتحفيلوقوعهاالمناسبة

الإعجازبهماافتتاحفناسب،23:البقرة"!ي!ايهيني!وزلمقأئوا):يقول

لمحاولته.بالتمهيد

عنه؟تألواتئمفلذلكالمقصد؟هذافيظاهرالتقحيأنالقولهذاويؤيد

علىالهجاءحروفديهزتف!ذا،للتعليمعندهممعروفالتهجيوأن،اثرهلظهور

اضهمالسامعونغرف،للتعليمصالحغئنمقامفيالتعليمفيالمعهودةالكيفيةتلك

بليئ.بكلامالإتيانعنالغخزفيكخاييماحالهملأنالمتغفم؟معاملةغوملوا

وتنزيلهالقرآنبذكرالمواقعغالبفيالحروفهاتهتعقيبالؤخههذاوئغضد

آلئاحن"أخ!شي!الزو)،ا:مريم"نحقعغص)فيإلاكتايتأو

..،1،2:لروما5!!لزوئمآغلتضاثز!و)،1،2:لعنكبوتا"

-)البقرة،غذاالمكئةالسورأوائلفيالحروفهذهقؤاقعفغالمأنويؤيده

بفزبنزلتالأخهماذلكوتغل،،عمرانو)آل-مدثيةكلهاجعلوهامنقولعلى

آؤلي.قضدبمكةالنازلالقرآنفيالتحديقضدوأن،مكةمنالهجرةغفد

و)الهاءا)الياء،مثل-ممدودةبألفمختومةأسماؤهاالتيالحروفأيضاويؤيده

النيالطربفةعلىمفصودةالسورفوانحفيرئت-و)الحاء"و)الطاء"و)الراء(

للجقة()1(.طثباائكئابفيللصبيانبهائتقخى

.م0002/الأولى:الطبعةالعري!،التاريخمؤصسة:الناشر2(،1/11)والتنويرالخرير(1)
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العاشرةالكذبة

381

المقطعةالعروقتفسرواقعيةقصةونجودكذبة

سنأقيالمقصودرنبينالكي9(:الدقيقة:151)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

كثير..ابنوتفسير..هشاملابنالنبويةالسيرةكتابفيحصلتواقعيةبقصة

-البهتابأهلمن-اخالببنتايرأباأنغتاساننغن:للسيوطيالمنئوروالدر

يب!،رتتلاآفيننيذالكالز!)ائبقزةشوزةقايحةتتفوؤفؤاللهبرسولمر

يخيماتتفولمخقذاشالغتتقذققاذ:ائتفرد؟منرتجالفياخالببنضياخاةتةتى

فيأخالببنختيئققشىيعيما!زلمكت،آئجتلميذ.يك!الز)غقييماأنرذ

يخيماتتفو6نكلنائذكرالمغفد،تا:لهققائوا،النهرسولإلىانتفودمنالتقرأوتيك

بي

ئيتن!؟آلكذالز!ا)ليكإنرلا

)تغنم،.ققاذ:؟اللهجمتدمنجنريليهذاتجاءكققائوا:أ.تلى":الثهرسولققاذ

ففكه.ئذةتايئفئملتبيئتينأنهعلمناوقاأثبتاءقئلكالثهتغثتقذقائوا:

أزتعون؟ؤافيمثلآثونؤاللأمؤاجذةالألفمعه:لمنأخالببنخفققاتم

شتة؟ؤشغونإخذىففكهفذةإتمابينفيأقتذخفونشتةؤشنغونإجذىققلإ

؟داكقاقاذتغثم".)تاذ:غئنه؟قذاقغقللمخقدتاققاذ:،الثهرسولغلىأقتلئتم

ؤالجيمثلآئونؤاللأمؤاجدالألفؤأطؤل؟أثقلواللهقذهقاذ:".المص)تاذ:

شتة.ؤيائةؤستونإجذىققد؟يئغونؤالقحادأزتغون
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الألفؤأطؤل،أثقلقذاقاذ:الر!.1تغئم،قاذ:؟غئرهلمخقدتاقذاقغقل

شتة.ؤمائتاؤثلآثونإخذىققل!؟ماثتالقؤالراءثلآثونؤاللأمؤاجذة

الألف،ؤأطؤل%لقلقد:قالى.المرإ)،تغئمقاذ:؟غئنهئخفدتاقذاقغققل

(.ؤمائتالبؤشئعونإجذىققد؟ماة-لتالقؤالزاءأزتغونؤالجيمثلآثونؤاللأمؤاجذة

"نظاميسمونه-مفهومالغير-الكلام)هذاقائلا:الكذابالقسيسعلقثم

هذاوالأعداد،الأرقامحسابعلىقئنيوهوالمقطعةالحروفاالجملحساب

لاعندهمفالأعداد،العربيةاللغةفيأيضاواستخدموالسريانيةالعبريةفيالكلام

الألفحرف،الأبجديةالحروفهيعندهمالحسابيةالأرقامبل3؟2،،1:يمتب

.الكذابالخبيثكلامانتهىوهكذا(.2-الباءحرف،ا=

وتزويركذبجرائمأربعهناارتكبالخبيثالكذابالقسيس:قفت

:الأودالترويرجريملأ

بانهم!للرسولاليهوداعزافالمشاهدينعنأخفىالكذابالقسيسهذا

السور،أوائلفيالتيالمقطعةالحروفعلىالأعدادحسابنظامتطبيقفيفشلوا

(.ؤماتشالبؤشثعونإجذى)ققلإ:عبارةعندمباشرةالقراءةعنتوقففالقسيس

الخبيث:الكذابأخفاهاوالتيمباشرةلهذهالتاليةالعبارةوإليكم

كثيرا؟أنمأغطيت؟أقيي!تذريقاخئىمخفدتاأفزكغقيتالئشتقذقاذ:)ئتم

()1(.غئةفوفواقاذ:ئئم

طيبة.دار:الناشر(،1/161)كثيرابنتفسير(1)
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المقط!ةالحروفعلىالأعدادنظامتطبيقفيبفشلهممنهماعتراففهذا:قلت

هذهالكذابالقسيسحذفلذلك،الكريمالقرآنسوربعضأوائلفيالتي

يفسرالذيهوالأعدادحسابنظامأنمنزعمهفيمانفسهيفضحلالكي؟العبارة

الور.أوائلفيالتيالمقطعةالحروف

الثانيلأ:الترويرجريمة

الرواية-هذهبأنكثيرابنالإمامتصريحالمشاهدينعنأخقىالكذابهذاأن

الحروفعلىالأعدادحسابنظامتطبيققئقكبطلانعلىتدل-ضعفهامع

السور.أوائلفيالتيالمقطعة

دالةأئه!زكتممن)ؤآئا:المقطعةللحروفتفسيرهفيكثيرابنالإمامقالفقد

دلكفيؤزدؤقذقالاره،غنرفيؤطازتة،ليشقاادغىققذ..انفذدقغيرقةغلى

غلبيماالئم!كينالضئ!قكقذائطلآنغلأدؤدلكقغؤفؤضجيف،خديث

5)1()
انتهى.صحته

لمخقدتاأفزكغقتالمقأتقذقالوا:حينبفشلهماليهوداعترففقدقلث:

غثة(.فوفواقاذ:ئتمكثيزا؟أنم؟أغطيت7قيي!تذريقاخئى

كثير:ابنالإمامتفسيرمنالتقاطهاتمصحؤريليوفيما

طية.دارالنايثر:(1/1610)كثيرابنتفسير(1)
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أنفقعؤزة(إبانؤثاثقالقرآنخؤلانخ!ي!بسالقئ!ب!أكاذيبكث!

ئو9ش!ائئميركىمطئرعه،ملةعيكىنرءعلهكأ

لت!جمه.ايترعبجمرع!ثاضرثأشيضزيخه

جير،%ص!بها!!رلم

مرك!7،--7،ص

جماقي

لزيتقكبزكىيهيزبزثيماابمايخ!بميا%

تحقغق

تغئلىبنخماصاى

*ل!بئ

تحنوظةتج!الكنوث

الأوفالظفه

ا!799-اسافى8

اتيعةالظقة

9931،-اس."ه

للشر!النيز3حلر!ا!

لي-سر-مرول،سملهيرير-لر-!---مهميكلدى

-لعى--2008،!3!3.18-%:32،ا؟8،-!ص!صد!؟ا-ةح!
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السا!البابلمححث---
61"(1)ا،لأ1ةالص-ةص-الأرلالحر.

رالمتىالحرا،تاو!ترلكسخصراتالرط.صرتعىفىالةاصارصس،ا-"

-ء،مر.عبعد:ةلتسرر*رلدع!ر..!رسرطاءر.لرطدرمىضدوالم!3.
ة-قس:صدروا.-"رم!عح!سى-طنكشاتصاصلادملىاءلفلت

ثيا!عدس-صص.بساس-عا%،(سص.الكلي!نى2.-.امماصاب-ر.

صدةتط!ليدمر!.ل!برصليهرهـ.صرطثي،اصمىكأ"اكاصلمأصصراثرظ-.

أخب-ص.ناهـل!ا102ةالز11لن!ل!أ)فدر)لطرتلاالكزدلك.،اتة:ا!لرة

ا!غ.،عبسمهاص%لان!رمححلاصتلند-رايه-ضرر:!لبيرهـ.فيهـرطل

أونكشاخببنحصمنى!ل:نعند.1صتات:!لالأر-رف!-ةبك

ع!ت:ايهأشثباكلرأ!!ذكر+سد.لأنرا..!!رص!يربهرهـا.،شنض

جرررشام!01)!كط:فنالرا.،صى5-!ءارصلتلا1،(1،6رمى!لا!تتللث،!م،

ط،ط!تساضهملبى*تسلى):(طب.نلتتبثلندنالرا4!هم:طال8اررمد

!اصلة.الالص.لم!فنلا-.لارشعروألا.اخصشسثم)"(فصكاتاجمل

!س-ةإلى.كلهـ،تساتح!رذ.ترصرد)-لى!ت..ارسرلىرابمئرصد.راللام

01يرمد!هكمصد،كا.ننال!.الفهـ-لعراقيض2توصمرراحدلىأت،لبر

،ذش!كلراللإم.راحتلألفا.ل،ا!6صلمذ..زذ.هـللر.:لي2يدةط:لد.هـص!ه.تلال

سد،-اسعم!-ترطترنلانررا"(،جدلى!لا.جعردا"ا،دلصدار!مرذهرا-

ويحت،61لف.واطرلأثل59(ملا.لالرو،.5:نا!فاللى)11(أط-للا..نم..نالا"؟0ير.ا

للا:01بسصد-مطمعلكلاترماقرنرصق(حسسذاماتدرالراه.نلاصلىدثلام

،المش!ءذاراللام!اصد"الألف.رلطيل؟ئلل!فللا..االمرهتلا-طهـا؟ج!ل"تمم.6

حى-.محدطاصكعبابرلند:نالر+ارهـ3وصررا!لىمهفماكاذ،رطرا.ادسرر.

اخ!.ثعصلأب!اص"13((سفق3.عهنرصا.للإ!.جراا1(متأفللانمرىط

وتروير4كذب:الثالثةالجريمة

بقصةسنأقيالمقصودهـنبينالكي:للقصةحكايتهبدايةفيالكذابالقسيىقال

و)الدر.كثير،.ابنو"تفسير..هشاملابنأالنبوية!السيرةكتابفيحصلتواقعية

.الكذابكلامانتهى(.للسيوطي"المنثور

ابنالإمامأنالمشامدينعنوأخقى،واقعيةالقصةأنالكذابهذازعم:قلت

القصة،هذهصحةبعدمضزخاقد!الدرانمثور!فيالسيوطيوالإمامتفسيرهفيكثير

باطلة.الروايةوأن

تصريحاتهما:وإليكم



387انفضؤزة()بانزثاثقالقرأرخؤلانخشالمشب!كاذببكث!

خديثديكفيؤزدؤقذ،تالارهغنرفيؤطاز،تةتيقتااذكىققذ..انفذدتغيرقة

بنتايرأبوقزقاذ:زتاب،بنالثهغندبنتجابركنغئاس،ائنغن..ضحييف

انتهى1(000()ائتقزةشوزةقايحةتتفوؤفؤ!اللهبرسولتهودينيىتجالفيأخالب

أئهازكتمقن)ؤأئا:قالحينكثيرابنالإمامتمريحبانفسكمقرأتمهل:قلت

فيؤزدؤتذتالاره،غنرفيؤطازتة،لقتاا؟كىققد..انمذدتغيرقةغلىدائة

ضييف(؟خديثديك

كثير.ابنالإمامتفسيرمنعرضناهاالتيانفضؤرةالصفحةفيظاهروذلك

ابن)أخزجالمنثور،:"الدرتفسيرهفيالسيوطيالدينجلالالإماموقال

،رباببنالثهعبدبنجابرعن،عباسابنعنضجفبسندجريروابن..إسحاق

سورةفاتحةيتلووهو!الثهبرسوليهودمنرجالفياخطببنياصابومر:قال

انتهى0()2(00البقرة

ا!رابعة:الترويرجريملأ

المشاهدينعنلئخمي؟الباطلةالروايةهذهإسنادأولالكذابالقسيسحذف

مكذوبة.روايةانها

عنكم:أخفاهالذيالإسنادأؤلل!اليكم

شماجبتتاربنإشخاقبنلمخقد)زؤاة:تفسيرهفيكثيرابنالإمامقال

.(1/161)كثيرابنتفسير(1)

.(1/57)انمثورالدر12)



الساةالباب388

بناللهغئدبنتجابرغنغتاس،ائنغنضايح،ابيغنالكفبيئ،خذثيي:ائمغازي

تتلوؤهؤ!الثهبرسولئهودينيىتجالفيأخطببنتاير؟لو"تزقاذ:زتاب،

001.ائبتقزةشوزةقاتحة

ائقزدبمائختبئ،يمقؤفؤالكفيئ،الايببنلمخفدغلقذارهالخلإيثققذا

)1()
كثير.ابنالإمامكلامانتهى.به

شيئين:الكذابالقسيسفحذف:قلت

هذهقضذرهوالكفبيئبأنتصريحفيهالذيالكلامبدايةالخبيثحذف-ا

معنىوسيأتيغثاس،ائنغنضايح،أبيغنرواهاالكفبيئوأن،الباطلةالحكاية

ذلك.

لاالكفبيئبأنكلامهآخرفيكثيرابنالإمامتصريحأيضاالخبيثحذفثم-2

يحيهه.بمايحتج

كثير:ابنالإمامتفسيرمنالمحذوفالجزءهذاصورةل!اليكم

(2)الألأ:البوةصرة-الأولاخز.631

هلاعتضكانئمفنرهـ4،بمابتنلاممنوهرهالكبىالاثبنص!دعلىمدار.-فهذا

يلغوزلكذكرناها؟انىك!الاربعةالحروتمنح!فلكلمايبأنعبعاكاذ)نالملك

اعلم.رسهراعظم)1(،فانمانكلررءحتلان،بخرةجسلت

"!لثئكيننذىنج!رئلألااثكطلىذبلثإ

رعكرمةهسعامد؟تا!رك!ا.الكابهنا:(أن!ي!اللثة:عاصابنتال:خ!سجابنقال

طية.دار:الاشر(،1/162)كيرابنتفسير(1)
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القصة؟هذهروىالذيالكفبيئقنتعلمونفهل:قلت

الحديثأئمةصرحوقداهـ)1(،46سنةمات،الكلبيالسائببنمحمدهو

.كذاببانهلهالمعاصرين

صالح،ابىعنغئي،خذثتما:الكلبيلنا)قال:الثوريس!يانالإمامفال

()2(.تزيىهقلآ؟كذبفهوعاسابنعن

الكفبيئ()4(.:أحدهما؟كذابالنبالكوفة)كأنالتبمي)3(:سليمانالاماموقال

للكلبي.معاضرفهوهـ،ا43سنةماتالتيميسليمانوالإمام

الإسلامي:التاريحر!مدارعلىالحديثأثمةتصريحاتبعضواليكم

)أحوالكتابهفيقالهـ(:925)المترفىالخوزجافيإسحاقأبوالإمام-ا

2(.252/)5الكمالتهذيب(1)

.(027)7/والتعديلالجرخ2()

وهرالتيمى:)سليمان39أ:صالأمصار؟علماء)ماهيركتابهفيحبانابنالحافظقال)3(

يذبكانممنوجفطا؟دهاتقائاثقةوصالحيهمالبصرةأهلغتادمنكان..طرخانبنسليمان

(.ومائةوأربعينثلاثسنةبالبمرةمات..الثنعن

التمي)صليمانا":105/،الحفاظةتذكم5كتابهفيالذهيالدينشمىالإماموتال

(.طرخانبنسليمانالمعتمرابوالإصلام؟شيخالإمامالحافظ

أحد..اليميطرخانبن)سئيمان237":7/المزان،الانفيحجرابنالحافظوقال

وغقلأ(.جمفماالتابعينصادة

.(7072/)يللتعدوالجرض!ا(4)



السا!الباب093

()1(.سايطكذابالسائببنمحمد)الكلبي":الرجال

ال!بنالرحمنعبدالإمامقالهـ(:277-)591الرازيحاتمأبوالامام-2

السائببنمحمدعنأبى)سألت(:والتعديل)الجرحكتابهفيالرازيحاتم

()2(.حديثهتزكعلىمجتمعونالناس:فقال.الكلبي

)المجروحين،:كتابهفيقالهـ(:354)المتوفىحبانابنالحافظالامام-3

الإغراقإلىيحتاجأنينأطقرفيهالكذبووضوحالدينفيمذهبههذا)الكلبي

عباصابنتزلمصالحوأبوالتفسير،عباسابنعنصالحأبيعنيرويؤضفه؟في

شا()3(.منهسمعولا

،:التهذيبإتهذيبكتابهفيقالهـ(:852-)773حجرابنالحافظ-4

ذمهعلىالنقلأهلثقاتاتفقوقد..الحديثمزوك:السا-يقال..)الكفبيئ

()،(.عنهالروابةوتزك

.(45)صالرجالأحوال(1)

.(027)7/والتعديلالجرخ(2)

.(2552/)المجروحين)3(

.(581)9/الهذيبتهذيب(4)
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عشرةالحادبةالكذبة

193

هفقودةأياق-واحدعند-ؤنجدثابقبقزلدأنكذبة

8(:الدقيقة:701)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

فيوكذلكشبة،لابن"المدينة!أخبارفيوأيضا!الطبري)تفسيرفي)جاء

بنعثمانفامرفيزيد:قال:البغداديثابتلابن،للنقل)1(المرجللوصلالفصل9

مزالآيةهذهفيهأجدفلم،عرضةعرضتهفرغتفلمامصحفا،لهأكتبأننعف

تختةوقضىئنقيتفمغقثيماآلئةغقذوأتاضذفواليىتيآتضؤيي!نين)لأحزابإ

المهاجرينفاستعرضث:قال:23،،الأحزاب1!ئتديلآتدلواؤتا!ثتطزئنؤيهم

فلم،محن!أسأ!مالأنصازاستعرضتثم،منهمأحدعندأجذهافلمعنها،أسالهم

عز+تخهثمفكتبتها،ثابتط،بنخزيمةعندوجاتهاحتى،منهمأحدعندأجدها

!آةئحئمتقذ):التوبةسورةمنالآيتينهاتينفيهأجدفلم،أخرىغرضة

زةوثيآنمؤييىغقيمخير!صقغئصقاغقييماغ!يرأنفيمنميقزشوث

ثم،منهمأحدعندأجدهافلم،المهاجرينفاستعرضت:128،"التوبةرجيص

زجلمعوجدتهاحتى،منهمأحدعندأجدهافلمعنهاأسألهمالأنصازاستعرضت

،(.براءة9آخرفيفأثبتهاأيضا،خزيمةئذعىآخر

االفصل:والصواب!أيقرؤهماتفقمولايقراكيفيعرفلافهو،الجاهلالقسيسقالهاهكذا(1)

،.القلفيانفذزجللوصل



الما!الباب2؟3

واحدرجلعندوجدتاالآيتين)هاتينقائلا:الكذابالخبيثالقسيسىعلقثم

فالمفروضالمتواتر،منوليستاآخر،شاهدمعهلي!لأنهواحد؟؟أحاديفالمصدر..

.القرآنفيتوضعاولايرفضاأن

إ(.؟إالقرآنمصداقيةفيذلكئشككأفلا

اطنجيث.كلامانتهىإ(.!)صاعقةقائلا:صوتهالخبيثالكذابرفعثم

هذهخطأ4(66"صفحةهذا:كتابنا)فيسابقةشبهةجوابفيأثتتناقد:قلت

،والمحتوىالإسنادجثمنخطأبأنهاالحديثأئمةتصريحاتونقلنا،الرواية

المث!اهدين.عنائمرورالقسيساخفاهاالتيالحقائقوكشفنا

القسيسأخفاهاالتيالصحيحةالرواياتفإليكمالكذبةهذهبخصوصأما

النهرسولأصحاببانتصرحالتيالرواياتتلك؟المشاهدينعنالكذاب

يجدهافلم،مكتوبةعنهايبحثثاب!ببنزئدكاند!انما،الثلاثالآياتيحفظون

واحد.عندإلامكتوبة

:الأحزاب!لرةأيلأبخصوكل

شوزرجمناصلة)ققذت:قالانه!هثابسببنزئدعن"البخاري!صحيحفيجاء

خريضةقغإلأأخدقغأجذخالمهتقزؤخا،!اللهرسولاشضعكثيراكئتالأخراب

.(1)(!غقييمالئةآواغقذقافواضذذيىضاتمؤييينآين)..فييىلأنضاا

،!الثهرسولمنكثيزاالآيةسمعبأنه!هثابببنزئدصرحفقدقلت:

اللانية.المكتةالاضر:(،4784:رقمحديث،277)3/الجاريصجح(1)



393الفمؤز!ص()ا!قرأن!ؤلالخييىالقئب!!ذيبكننحف

تقزؤقا(.!داللهرسولآضقعكثيراكئتالأخرابضوز؟من)اصلة:فقال

هـانما،صدورهمفيويحفظونها!ض،اللهرسولمنكييراالصحابةسمعهافالآية

مكتوبة.عنهايبحث!هزيدكان

!صا!يلأ

ب!صنادالطيالي"داودأ!"مسندئسندهفيداودأبوالإمامرواهالحديث

هـ()1(.02-4)133التابعينأتباعمنالطياليداودأبووالإمام،صحيح

الرفيري،غننشغد،بنإئزاهيم)خذثتاالطيالحي!:داودأبي"مسندفيجاء

أشقعكئتاصلةققررتقاذ:خذثه،ثاب!ببنزيخذأنالتاقي،بنعتئدخذثتا

ةئحئمظتغذ):ثابببنخرنجقةجمئذقؤتجذتهاقانتضن!ئقا،يها،تقزأ!!/الثهرسول

2(.شوزيها()فيقآ!ف!ئقا!،أنفي!تمفقزشوه

)اصية:فقال!،الثهرسولمنالآيةسمعبانه!هثابببنزئدصرحفقدقلت:

يها(.تقزأ!داللهرسولأشقغكئث

كاندانما،صدورهمفيويحفظونها!،اللهرسولمنالصحابةسمعهانالآية

مكتوبة.عنهايبحث!هزيد

،.البخاريإصحيحفيالقرآنجمعقصةزواةأنفسهمهمالحديثهذاوزواة

.جانابنل!مام275()8/المات!1)

الطبعة؟،التركيمحمدنحقيق:هجر،دارالناشر:105(،)1/الطيال!يداودأيىمشد)2(

.ام999/الأولى



هـ
الإسناد:صحةبيانهـاليكم

السا!الباب

.-ء-)1(
حجه.ثقهشعلإ:بنإئزاهيئم-ا

)2(وإتقانهجلالتهعلىئتفق:الرفيرفي-2

ثقة)3(.:الئ!ئاقيبنعبتيد-3 ا

متصل.ب!سنادالثقاترواه؟صحيحفالإسناد

صدورفيمحفوظةكانتالآياتتلكبأنالإسلامأئمةكبارتصريحاتلماليكم

يجدهافلم،مكتوبةعنهايجثثابسببنزئدكاندهانا!،اللهرسولأصحاب

متحققالتواترلأنبالواتر؟الآياتثبوتفييطعنلاوهذاواحد،عندإلامكتوبة

.!اللهرسولمنكثيراسمعوهاأنبعدصدورهمفيلهاالصحابةبحفظ

أيديكم:بينالإسلامأئمةتمريحاتهيوها

شرحفيالسنن"أعلامكتابهفيقالهـ(:388-)931الخطابيايإمام-ا

آيتتبعهأنلكيبينبهاأيقرأ!الثهرسولأسمعأكنت:)قوله،:البخاريصحيح

بدئا()4(.بهالعلملاستحداثلاوالتوكيد،للاستظهاركانإن!امظانهمنالقرآن

(.حجةئقة..سعدبن)إبراهيم:98"ص،التهذيب"تقريبفيحجرابنالحافظقال(1)

قققالحافظالانفيمابكرأبو)الزهري5ا:60ص،التهذيباتقريبفيحجرابنالحافظقال)2(

(.!اتقانهجلالتهعلى

(.ثقة..الشاقبن)عيد377،:ص،التهذيباتقريبفيحجرابنالحافظتال)3(

933(.)2/البخاريصحيحشرحفيالسننأعلام(4)
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صحيفةعنبحثواإن!ا:قالهـ(:643-)558السخاويالحسنأبو-2

فلمعليهاالرتوفوأرادوا!،الرسوليديبينالآيةتلكفيهاكتبتقدكانت

()1(.خزيمةعندإلاتوجد

علومفيالوجيز!المرشدكتابهفيتالهـ(:665-)995المقدصيشامةأبو3-

فلم...،.فلانمعفوجدتهاكذ!آية"فقدت:قوله)ومعنىالعزيزا:بالكتابتتعلق

وعندعندهمحفوظةكانتفالآيةدهالا،الشخصذلكمعإلاالآيةتلككتابةيجد

()2(.غيره

بكر،أببزمنفيكانالصحففي)الجمعأيضا:المقدسيشامةأبووقال

معلوما-رينسخونيجمعونماوكان،عثمانزمنفيكانالمصاحففيوالنسخ

لهم(31(.

الكواكب9كتابهفيقالهـ(:786-)717الكرمانيالدينشمس-4

المص!-ف!ماالآيةإئباتجازكيف:قلتافإن،:البخاريصحيحشرحفيالدراري

ولهذا،عندهممتواتراكان:قلتالتواتر؟!قرآنا:كونهوشرط،اثنينأوواحدبقول

إلاالمصحففيبةمكتويجدهالملكنهايقرؤها!اللهرسولأسمع"كنتقال:

()،(.عند

عنالمغربوالمحامعالمعربإالمعياركتابهفيهـ(419إالمتوفىالونشريسيا!باساأبوعنهنقله(1)

."21/601،والمغربوالأندل!إفريقيةاهلفتاوى

!(.)صاالعزيزبالكتابتتهعلقعلرمفيالرجزالمرشد2()

6(.هإصالعزيزبالكتابتتعلقعلومفيالرجيزالمرشد)3(

.(11"/21)المبخاريصحيحشرحفيالدراريالكواكب(4)



السا!الباب366

يجدهلممافيهأثبتفكيفمتواترا،كونهالقرآنشزط:ففت)ف!نأيضا:وقال

؟!غيرهأحدمع

لهممسموعة،عندهممتواترةكانت..غيرهعندمكتوبايجدهلم:معناه:قلت

كتابتها.ففقدوا،لهممعلومةوموضعهاوسورتها!د،رسولفممن

6!العسبفيوالنظرالتتبعهذافمامتواتراالقرآنكانلما:ففتف!ن

!()1(.الثهرسوليديبينكتبوقدسيمالاللاستظهار،:قلت

التوضيح9كتابهفيقالهـ(:408-)723الملقنابنالدينصاجالحافظ-5

ولم-مكتوبة:يعني-خزيمةمعوجدتهازيد:)قال!:البخاريصحيحشرح-

!()2(.اللهرسولمنسمعهابأنهزيدتصريحمع،القرآنمنأنهاعرفني:يقل

()3(.مكتوبةعندهوجدهايريد:قيل"غيرهأحدمعأجدها)الم:أيضاوقال

الباري"فتحكتابهفيقالهـ(:852-)773الغ!قلانيخخرابنالحافظ-6

ؤتجذقاختىتزاةةشوزةآيخرمنالإنةجمتاتةغن)تؤق!":البخاريصحيحبشرح

إلأئكتبلاأنغزضهئمؤكان..قغةدكزؤقنفؤت!ن!تخصرقاكان؟نةقغ،قكئوتة

الجفظ.لجردمنلا!الئبيئتذفيتئنكيمتقاغئنمن

تكتفي،كانآنامنتقذتملجاقكتوتة؟آى:غئره"أخدقغأجدقادالمهقؤله:

7(./1)9البخاريصحيحشرحفيالدراريالكواكب(1)

.(144)22/الصحيحالجامعلرحالتوصح2()

.4314)22/الصجحالجامعلرحالتوضيح)3(



793انفقحؤزة()بانؤثائقالقرآنخؤلانخ!ي!شالمئب!كاذببكشف

كيتقاجمئذؤائزفوفالإضيطقار،فيانمتاتغة:التتئعؤقائذة..انيهتاتة؟ونبايخف!

كؤنهاتفيلاتكئوتة،ؤخودقاتفيبالتفيائفزادأنؤانحق..!الئبيئتذفيتين

مخفوخمة()1(.

القاريعمدة9كتابهفيقالحى(:855-)762العينيالدينبدرالإمام-7

ولم،مكتوبتين:يعنياخزيمةمع"وج!تهمازيد:)قال،:البخاريصحيحشرح

!()2(.النبيمنصمعهمابأنهزيدتصريعمع"،القرآنمنانهما)غزقني:تقلى

الساري)إرشادكتابهفيقالهـ(:239-185)القطلانيالدينشهاب-8

اثنين؟أوواحدبقولالمصحففيأثبتهاكونه)واستشكلإ:البخاريصحيحلثرح

التواتر.قرآناكونهشرطإذ

يقرأ!الثهرسولأسمع)كنت:قالولذا؟عندهممتواتراكانبأنهوأجيب

1()3(.بها

"مناهلكتابهفيقاكهـ(:ا367)إلمتوفىالزرقانيالعظيمعبدمحمدالشيخ-9

سورةآخرأنمنعليكمرماالتواترذلدفييطعن)ولاإ:القرآنعلومفيالعرفان

لاوذلك،عندهإلامكتوبايوجدلمأنهالمرادفإن؟خزيمةأبيعندإلايوجدلمبراءة

.(13)9/الباريفتح(1)

الزاث)حياءدار:الناشر،العينيأحمدبنمح!ودالدينبدر:تأليف282(،/)18القاريعمدة)2(

.بيروت-العرلها

الخطيبمحصدبنالدينشهاب:تألف46(،)5/البخاريصحيححكالاريإرشاد)3(

هـ.أ322-السابعةالطبعة،ا،ميريةالكبرىالمطبة:الناثر،القسطلافي



السا!الباب893

التواتر.خدتقغثالصحابةمنغامرةكثرةعندمحفوظاوجدأنهينافي

داناوالاستظهار.الحفظهوكانوقتئذعليهالمعولإنمرة:غيرقلناوقد

الدقةفيومبالغة،الاحتياطفيزيادةالمصادر؟منكمصدرالكتابةعلىاعتمد

والحذر()1(.

الغلاصة:

فلماذا،الإسلاميالتاريخمدارعلىالإسلامأئمةتصريحاتأمامكمهيها

المثاهدين؟!!عنالكذابالقسيسأخفاها

253(./1)القرآنعلومفيالعرفانمناهل(1)



993اورقشز!()ا!قرآن!ؤلالخيي!المئيساكاذيبكث!ف

عشرةالثانبةالكذبة

حفصةبهاجاءتلأيةعمركذبلأزفض

بهاجاءتآية)زفضت4(:هالدق!يقة:ا.ه)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

1723ا/صجالمنثور،الدر1فيموجودالكلامهذا،الرسولزوجةحفصة

غلىخمالوا)فاخبرونيالآيةهذهإلىاننهشمإذا:حفصةإقالت:للسيوطي

والصلاة)اكتبوا:قالتإليهابلغوافلما238:1البقرة!ةاثؤشطىؤآلصقؤ؟آلصقؤت

لا.:قالت؟بينةبهذاألك:عمرلهافقال!.العمرصلاةهيالوسطى

،(.بينةب!قامةإلاامرأةبهتشهدماالقرآنفيئذخللافوالنه:قال

!!آيةلهاورفضواالنبيامرأة)يعنيقائلا:الكذابالخبيثعلقثم

!!!؟الرسولزوجاتفيسادةياتثقونألا:أقولعايز

..!!للقرآنالأولالجمعحفظعلىاستؤمنتالتيهيهذهحفصةفإن

الىيرجعأندونالآبةهذهعلىالحكمهذاعمريحكمكيفآخر:ونساؤل

رجعكانلىالاعسب،أورقاعهناكتكنلمأنهيبدولكنوالغئب؟!!الرقاع

.الكذابالخبيثكلامانتهى!(.!إليها

الرواية؟وبدايةالسيوطيكلامبداية-كعادته-حذفائمرورالقسيس:قلت

المثورا:الدر9منكاملاالنصلىاليكم،الروايةهذهكدبالمشاهديكتشفلالكي



السا!الباب

سيرينوابنالحسنعن،أرقمبنسليمانطريق)منالمنثور":أالدرفيجاء

بنزيدلقي..اليمامةيومالقرآنقراءقتلفيأدرعلماقالوا:..الزهريشهابوابن

على.عزمتوقد..لديشاالجامعهوالقرآنهذاإن:لهفقال،الخطاببنعمرثابت

.كتابفيالقرآنأجمعأن

بذلك.فأخبراهبكرأببإلىفمضيابكر.أبانسألحتىانتظر:لهفقال

:الناسفيفنادىمناديابكرابووأمر..المسلميقاشاورحتىتعجللا:فقال

به.فليجئشيءالقرآنمنعندهكانمن

آلصقؤتغلىخالظوا)فأخبروفيالآيةهذهإلىانتهيتمإذا:حفصةقالت

1(.0()0!آتؤشطىؤآلضقؤ؟

حقائق:ثلاثبذلكفظهرت:قلت

4الأودالعقيقة

بكرأواقناعيحاولثابتبنزيدأنالحكايةهذهففيكدب؟الحكايةهذهأن

نافيهجاءحيث!،البخاري)صحيحفيالثابتةالحقيقةعك!وهذا،القرآنبجمع

.القرآنليجمعثابتبنزيدإقناعحاولالذيهوبكرأبا

تكيرآ!بوإلمنإتغث:قال*خهثايببنزئدأن"البخاري"صحيحفيثتتفقد

تئهمك؟لاغايلشاتزج!!إتك..تكير:آعولوققاذعقر،ؤجمئذةائيماقيماأفليمقتل

قاخمغه.ائقزآنقتئتغ!دد،الثهيرسولائؤخيئكتبكثتقذ

.7(32-1/227)المنثورالدر(1)



(!افحض!كحؤزةثؤثايةالاقر%خؤلالخ!يي!رالم!ئحيسأكاذيبكثنف

خ!؟اللهرسولتمغئهتمشتاتفغلآلبكئ!..زئد:قاذ

ضذليياللهشزخخئىمزاتجغييمجثترذققئمخئر.ؤاللههؤتكير:اصبوقاذ

00()1(.ؤغضزتكيرأبيضذزتهاللهشزخيتدي

الثانمة:العقمقة

بنسليمانهوالمكذوبةالحكايةهذهمصدرأنتوضحالسيوطيكلامبداية

ومنهذاسليمانمن-الإسلإميالتاريخمدارعل-الحديثأثمةحذروقد،أرقم

له.المعاصرينالحديثأئمةمنهحذرلقدبل،ائحمئكرةالباطلةرواياته

.(504صفحةهذا:كتابنافيتصريحاتهم)نقلنا

الثالثلأ:العقيقة

بالآيةيعلمونيكونوالمالصحابةأنالحكايةهذهففيكدب؟الحكايةهذهأن

.جاءحيث"،مسلم"صحيحفيالثابتةالحقيقةعكسوهذا،حفصةبهاأخبرتهمالتي

إدثهنسخأنإلى،الزمنمنفزةويقرءونهاالآيةهذهيعلمونكانواالصحابةأنفيه

تلاوتها.تعالى

ا!صةقدتت)قيقاذ:غازب،بنالتزاءغن"مسلمصحيح9فاثتتفقد

العصر!وصلاةآلصقؤبغلىخمظوأ)

ؤآلطقؤ؟آلصقؤتغلقخالظوأ)قترتت،اللهت!خقاثتم،الثهشاءقاققزأناقا

.!نؤشالىأ

اللاية.المكتة71(،19:رقمحديث4/0،34)البخا!يصحيح(1)



السا!الباب204

تذ:التزاةققاذائغضير.ضلآةإدنهيئ:تةشميتيجمئذتجاي!اكانزخلققاذ

1(.)اللهمت!خقاؤكنص،ترتتكي!أخبزئك

الخلاصة:

!!المشاهدينعنالكذابالقسيسىأخفاهاالحقائقهذهكل

!!والتدلي!3والتزويرالكذبإلىالقسيسيلجأفلماذا

063(.:رقمحديث،1/438)ملمصحيح(1)



(!43اووضؤزةإناآا!زلرخؤلا!خيي!ا!مئي!أى!يبكشف

عشرةالثالثةالكذبة

مسعودابقبهاءجالآيةالصعابةزقضكذبة

:القرآنخمعمخازي)من94(:الدقيقة:501)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

للمتقي244(ص2،،جالعمال"كنزفينقرأمسعود،بناللهعبدبهجاءمازفض

خ!تر"قينشنآقيانؤآئغض!)اكتبوامسعود:9بناللهعبدقال:قال،الهندي

الخبيث.الكذابكلامانتهىقزمض(.الدهر(آخرإلىفيه"صهانه:وأضاف

وبدايةالهنديالمتقيكلامبداية-كعادته-حذفانفرورالقسي!:قلت

أكنزمنكاملاالنصدهاليكم،الروايةهذهكدبالمشاهديكتشفلالكي؟الرواية

أ:العمال

وابنسيرينوابنالحسنعنأرتم،بنسليمان)عن":العمال"كنزفيجاء

ثابتبنزيدلقي..اليمامةيومالقرآنقراءفيالقتلأصع"لماقالوا:..شهاب

ذهبالقرآنذهبف!نلديننا،الجامعهوالقرآنهذاإنةلهفقالالخطاببنعمر

.كتابفيالقرآنأجمعأنعزمتوقدديننا،

بذلك.فأخبراهب!ر،أبىإلىفمضيا.بكرأباأسألحتىانتظر:لهفقال

:الناسفيفنادىمنادتابكرأبووأمر..المسلمينأشاورحتىتعجلالا:فقال

..بهفليجئشيءالاقرآنمنعندهكانمن



404

.،()؟(..اكتبوامسعود:بناللهعبدوقال

الساةالباب

:حقيقتانبذلكفظهرت:قلت

الأولى:العقيقة

بكرابيإقناعيحاولثابتبنزيدأنالحكايةهذهففيكدب؟الحكايةهذهأن

نافيهجاءصث،،البخاري"صحيحفيالثابتةالحقيقةعكسوهذا،القرآنبجمع

.القرآنليجمعثابتبنزيدإقناعحاولالذيهوبكرأبا

تكير؟لوإلمق)تغث:خثهقالثابببنزئدأن"البخاري"صحيحفيثتتفقد

تئهفك؟،كايلشالثزجلإئك..تكير:اصلوققاذغقز،ؤجمثذةائئماقهآفليمقتل

قاخمغة.انفزآنقتتئغ!،اللهيرسولانؤخيئيخئمثكتتقذ

؟!اللهرسولتفغفةلمشي!اتفغلآلقكي!..زيخا:قاذ

ضذليياللهشزخخئىفزاتجغييمجثترذققئمخنز.ؤاللهفؤتكير:اصبوقاذ

00()2(.ؤعقزتكيرابيضذزته"الثهشزخيندي

الثانيلأ4العقيقلأ

بنسليمانهوالمكذوبةالحكايةهذهمصدرأنتوضحالهنديالمتقيكلامبداية

حامبنالمتقيعليالدينعلاء:تأليف244(،)2/والأفعالالأقوالسننفيالعمالكنز()1

الأولى،:الطبحةم،1هـ-899ا914-بيروت-العلميةالكتبدارالثر:دار،الهنديالدين

عمر.محمود:تحقيق

اللنعية.المثتبة71(،189:رقمحديث4/0،34)البخاريصحيح(2)



أنفقؤزأ)باآا!قوخؤلائخ!يي!الق!يى-أكاذيبك! 4!)

هذا،سليمانمن-الإسلاميالتاريخمدارعلى-الحديثأئمةحذروقدارقم،

دهاليكمله،المعاصرينالحديثأئمةمنهحذرلقدبلائفئكرة،الباطلةرواياتهومن

بذلك:تصرمجاتهمبعض

بنسليمانمنحذرهـإ:12-15)18الانضارىاللهغثدبنلمخقذالإمام-ا

عظيما()1(.أفزامنهودكزمجات4،عنئئقى-شبابونحن-)كنا:فقال،أرقم

المثئتىبنالةغئدبن)لمخفذالنبلاء":أعلام)سيرفيالذهبيالإمامئال

ؤي!ئجينشثغاغاش!..التضز؟قاجصي،الئقة،ائخذث،الغلأقة،الإقائمالآثضاليئ

ليؤاتة،أغ!ؤلآأك!هـمئا،أخاالبخارفيشي!وفيفيؤقا..زقاييماأفلأستذؤكان،شتة

4()2(.نطزاالبخارفيجمئذتاتل،

معاذأبوأرقمبن)سليمان:قالهـ(:-1233)58)3(معينبنيحصالإمام-2

بثيئء()4(.ولين!قفل!ا،يسوىليس

بن)سليمانقال:هـ(:016بعد)ولدالقلأص!)د(غليبنعفروالإمام-3

328(./1)المجروحين(،4/001)والعديلالجرح(1)

.(-95339537/)النبلاءأعلامصير)2(

محهور،حافظثقة..معينبن)يحيىدا:795ص،المذيبإت!ريبفيحجرابنالحافظقال)3(

(.والتهعديلالجرخإمام

.(4001/)والتعديلالجرح(4)

الحايخظ،..غليبنغضرو)القلأي471":11/النبلاء،أعلام!سيرفيالذهبيالإمامتال)5(

يم.ؤماثتثنؤازتجيينيثيصتة..تات..ؤماثهؤي!تين"ني!ضتةويذ..النايذالمخؤد،،الإتائم



السا!الباب604

1(.()فئكرةأحاديثروى؟ب!ثقةليس..أرقم

بن)سليمان:قال:السنةآقلإمامهـ(42-اا)64حنبلبنأحمدالامام-4

()2(.الحديثعنهئزؤىلاب!ثبئء،لي!قأرقم

الصغير،:إالضعفاءكتابهفيقالهـ(:ا-256)49البخاريالامام-5

تركره()3(...أرقمبن)سليمان

)أحوالكتابهفيقالهـ(:925)المتوفىالجوزجانياصحاقأبوالإمام-6

()4(.ساقطأرقمبن)سليمان":الرجال

)المجروحن،:كتابهفيقالهـ(:354)المتوفىحبانابنالحافظالامام-7

المرضوعات()3(.الثقاتعنؤيرويالأخبار،تفيبممنكان..أرقمبن)سليمان

ؤضغهاتمتغني،ائمختققةالمكذوبةالحكاياتبهايقصد"الموضوعات5:قلت

كدتا.

الدارقطني:قال..:عليبن)عمرو71":8/،التهذيباتهذيبفيحجرابنالحافظوقال

(.متمنإماموهو،،و"التاريخ"و)العلل)المنداصنفوقد..الحفاظمنكان

.(4/001)واتعديلالجرخ(1)

2(.02)3/الرجالضعفاءفيالكامل(،4/001)والتعديلالجرح)2(

.(25)صالصغيرالضعفاء)3(

.(401أصالرجالأحوال(4)

.3(1/82)المجروحين(5)



(ف47انفقحؤز)بانؤثاي!سالةهـأتخؤلالخي!يسإلعتسيساكاذيبكشف

ايأحاديث!سلسلةكتابهفياهـ(42-.)1332الألبانيالشيخقال-8

الأحاديث:أحدفي3!910:رقم،الأمةفيالسئوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

(.متروكأرقمبنسليمانجذا؟ضع!يفإسناد)هذا

(.الحديثمزوكأرقمبن)سليمان"13683:رقمالحديثفيأيضاوقال

ال!صة:

!!المشاهدينعنالكذابالقسي!أخفاهاالحقائقهذهكل

!!والتدلي!؟والتزويرالكذبإلىالقسيسيلجأفلماذا
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عشرةالرابعةالكذبة

الا!الباب

عمربهاجاءلأيلأزلدزقضكذبلأ

آيةرفضثابتبن)زيد31(:الدقيقة،501)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

بآيةجاءالخليفةالخطاببنعمر!أبيضنهاريا،الخطاببنعمربهاأتىأخرى

فرفضوها!

،القرآنعلومفيالإتقانةفيموجودالكلامهذا،عنديمنلي!الكلامهذا

ف!ناكتبوها،قال:ثابتبنخزيمةمعإلاتوجدلمالتيالآيةقال:،للسيوطي

فكتبت.،رجلينبشهادةشهادتهجعل!النهرسول

(.وحدهكانلأنهيكتبها؟فلمالرجمبآيةأتىعمرد!ان:وقاليكملوالسيوطي

التيوالعسبالرقاعمعذلكراجعوا)هل37:الدقيقةفيالخبيثقالثم

..فيها؟الآيةهذهيجدواولم،موجودةكانتأنهايدعون

جمعوانموجودةالأصولكانتلو،موجودةوالعسبالرقاعهذهكانتإذا

يتجرأفكيف،يدعونكمانقصانأوزيادةدونفيهالمانسخمجردإلاكانماالقرآن

؟!كيف!؟القرآنمنالآيةهذهأنويدعيعمر

فادعىأساسا؟والعسبالرقاعلهذهوجودلاأنهمتأكداعمركانإذاإلااللهم

ادعاهما

خليفةإنهغلط؟شيئايقوللنوهو-عمربهاأتىالتيالآيةرفضئعتبرألاثم



94ا!قؤز!(القآنا!قرخؤلالخييرالفي!أكاذيبكضف

؟القرآنآياتمنلآيةوحذفنقصالآيةهذهزفضيعتبرألا-

(.ل!اضافةحذففيهتمفالقرآن

بيء
جديدةمفاجاةافجرأنلي)اسمحوا93:الدقيقةفيالكذابالخبيثقالثم

قال:قالزر،)عن:السيوطيالدينلجلالاالمنثورالدر9فيجاء،الموضوعهذافي

ولقد،البقرةسورةتعادلكانتلىانهاا!حزابسورةرأيتقدإفي:كعببنأبيلي

عزيزوالنهاللهمننكالاألبتةفارجموهمازنيااذاوالث!يخة"الش!يخالرجمآيةفيهاقرانا

عمرغيرآخرشاهدظهرأنههنافالمفاجأة..آلييئيعنيز!ع!،مامنهاقزيغإ،حكيم

.الكذابالخبثكلامانتهى(.كعببنأتيوهوللآية

ماتفللمالسوطيالإماملأنوذلك؟مفضوحوتزوير،قبيحكذبهذا:قلت

خمسةفيهناالكلامسيكونوتزويرهكذبهولفضح،الكذابالخبيثعنهزعمه

مطالب:

ضعيانةرواياتهذاكتابهفيتذكربأنهالسيوطيتصريح:الأولا!

انقضذر.مخهولةومنقطعة

الخبيث.القس!شىارتكبهاالتيوالتزويرالكذبجريمةقضح:ئىانا!

ضعيفةوأنها،صحيحةليستالمذكورةعمرروايةأنبياناتك:ا!

ائقفذر.مخهولة

القسيسزعمهماتخالفعمرعنالصحيحةالروايةأنبيانا!ابع:ا!

.بلكذاا

آيةأنفيصريحة-الخيثذكرهاالتي-أبيروايةأنبيان:اثمسا!



041

.التلاوةمنسوخةالرنجم

الاةالباب

ذلكةتفصيللىاليكم

فمعيفلأرواياتهذاكتابه.يذكربانهالسيوطىتصريح:الأولالمطلب

اننمفذو:فجهوللأومنقطعة

؟مفضوحوتزويرقبي!ح،كذبإلاهوماالخبيثالقسيسزعمهالذيهذا

فعلهالذيدهانما،الكذابالخبيثعنهزعمهماتفللمالسيوطيالإماملأنوذلك

علىالسيوطياعتمدفقدالمصدر،ومجهولمنقطعبإسنادروايةذكرأنههوالسيوطي

زكربمجرديتضحفهذااليفم،طلبفيمبتدئناظرلكليظهرالروايةضغفأن

انقطاعه.يظمرالذيالإسناد

دكرغذملأنوذأك؟الرواياتأسانيدحذفمنالسيوطيحذرفقدولذلك

بينها.التمييزوعدمبالضعيفةالصحيحةالرواياتاختلاطإلىيؤديالروايةإسناد

التفسيرفي)آلص":القرآنعلومفي!الإتقانكتابهفيالسيوطىيقولذلكوفي

والئتش،الدخيلهنامنقذخلتزا؟الأقوالوتقلواالأسانيد،فاختصرواخلآئق،

انتهىاضلآ()1(.لهأنظاتا؟بغدهيجيءمنغئهذلكتئقلثم..بالعليلالصحيح

-المصدرالمجهولةوالمنقطعةالضعيفةالرواياتيذكرهذاكتابهفيوالسيوطي

والصحيحة.-متصلإسنادلهاليسالتي

والمنقطعة،الضعيفةالرواياتفيهيذكربأنههذاكتابهفيالسيوطيصرحفقد

.(2005/)القرآنعلومفيالإتقان(1)



(!ا4انئحضؤزالقرآنخؤلالخيبسالمئ!يسأكاذيبكشف

بذلك:تصريحهصهاليكم

فياالقولبناانتهىقد)د!إذ(:القرآنعلومفي"الإتقانكتابهفيالسيوطيقال

برفعهاالمصرحالتفاسيرمن!النبيعنؤزذبمافلنخ!تمه،الكتابهذامنأزذناه

()1(.إليه

المرفوعةالتفاسيرمنحفرفيما)فهذا:قالثمجدا،كثيرةرواياتذكرثم

وفغضلها()2(.وفزشلهاضعيفهاوخ!نها،صحيحهابرفعها:المصرح

ضخخها،ورواياتهو،ضغقهارواياتهذاكتابهفيذكرقدفالسيوطي

والضعف.الصحةجهةمنعليهايتكلملموروايات

الدارقطني)اخرجواحد:موضعفيهذاكتابهفيالسيوطيقولذلكومن

..عمرابنعننافععنضعحفبسندلارثحهفىوالحاكمنع!موابو

..عمرابنعننافععنآخروجهمنالواحديواخرج

00()3(.هريرةأىعنصحيحبسندالدارقطنيوأخرج

الخبيث4القسيمرارتكبها-اوالترويرالكذبجريمةقفنح:.الثاالمطلب

بهاأتىآيةرفضثابتبنزيدأنقالالسيوطيأنزعمالكذابالقسيس

أئمةأحدأنالمشاهدينل!وهم؟للسيوطيالكلامالخبيثت!تهكذاعمر،

.(2205/)آنالاقرعلرمفيالإتقان(1)

.(2538/)آنالاترعلومفيالإتاقان2()

.(1/212)آنالاقرعلومفيالإتاتان)3(



الساةالباب412

بذلك.يعترفالمسلمين

..ولكن

السيوطيفعلهالذيوإنما،الكذابالخبيثعنهزعمهماتقللمالسيوطيالإمام

السيرطي:الإمامكلاموإليكمالمصدر،ومجهولمنقطعب!سنادروايةذكرأنههو

فيأشتهابن)أخزج(:القرآنعلومفياالإتقانكتابهفيالسيوطيقال

وان..زيدوكتبهبكرأبوالقرآنجمعمنأول:قالسعدبنالليثعن!)المصاحف

الثه!رسولف!نكتبوها:فقال،ثابتبنخزيمةمعإلاتوجدلمبراءةسورةآخر

لأنهيكتبها؟فلم،الرجمبآيةأتىكقرهـان.فكتب،رجلينبشهادةشهادتهجعل

انتهى1(0()وحدهكان

فيمبتدئناظرلكليظهرالروايةضغفانعلىالسيوطياعتمدفقدقلث:

بهـايظهروذلك،انقطاعهيظهرالذيالإسنادبكربمجرديتضحفهذا،الجفمطلب

الثالث.المطلبفيسيأقي

لأنهاةصعيعةوليسقباطلةالمذكورةعمرروايلأأنبيان:الثالثالمطلب

اننمفذو:نجهوللأ

التالية:الأسشلةعنالجوابيمكنالسيوطيذكرهاالتيالروايةخلالمن

الباطلة؟الحكايةهذهحكىالذيقن:الأولالسؤال

سعد.بنالليثإنه:الجواب

.(1/631)القرآنعلومفيالإتقان(1)



ائمضؤزة()بائؤثائقآنالضرخؤلالخ!يميساناي!شأكاذيبكشف

بنفسه؟الحكايةهذهالليثشاهدهل:الثانبالسؤال

413

فلمسعدبنالليثأمااهـتقريبا،2سنةكانالقرآنخمعلأنلا؟:الجواب

عاما.ث!انينمنبأكثرالقرآنخمعبعدؤلديعنيهـ)1(،49-39عامإلائوتد

الباطلة؟الحكايةبهذهسعدبنالليثأخبرالذيقن:الثاكالسؤال

!مجهولاثقضذر:الجواب

القسيىزعمهماتخالفعهرعقالصعيعةالروايةأنبيان:الرابعالمطلب

:الكذاب

مئكزة؟روايةوهي،صحيحةليستالسيوطيذكرهاالتيالروايةأنذكرنا

عنه.الثهرضيالخطاببنعمرعنالثابتةالصحيحةالروايةتخالفلأنها

خذثتاقييع،بنآخما)خذثتا:صحيحبإسناد"الترمذيسنن9فيجاءفقد

غنا*اثم!يببنشييدغنهئد،أبيبنداودغنالأززق،يوشفتبنإشخاق

قاذ:،الحطاببنعمز

جمتابفيأريذألناكزةافبؤتؤ،،ؤزخمتتكير،آ"بوؤزتجتمر!،الثهرسول"زتجتم

الثهجمتابفيتحذوته"قلآألمحوامتحيءأنخث!يتقذقإفبالمضخ!؟لىتكتئتهالله

.("ييماقتكفرون

()2(.ضجيحخ!نخديثعقز)خديث:الزمذيالإمامقال

49(.شةالليث)ولذ:حجرابنللحافظ(8164/،الهذيباتهذيبفيجاء(1)

.(4311:رقمحديث4،38/)الزمذقيشن)2(



الساةالباب414

الئقات:رواهقدالحديثهذاأنبيانلاليكم

)1(.حافظثقة:قييعبنأخمذ-ا

ثقة)2(.:الأززقئوش!بنإشخق-2

ئتمن)3(.ثقةهئد:أييبنداؤد-3

)"(.فقيهخجةثقةائف!ف:بنشيد-4

أ،التهذيب)تهذيبكتابهفيهوبسنادهحجرابنالحافظأخرجهوكذلك

بسماعهسعيدتصريحفيهفيه،قطغنلا،صحيحب!سنادحديثليؤقع)وقد:قال

المنبرهذاعلىقالالخطاببنعمرسمعت:قال،المسيببنسعيدعن..عمرمن

كتابفينجدهلا:يقولون،بالرجمئكذبونأقوامبعدييكونأنإعسى:يقول

،!الهرسولرجمقدحق،انهتكئثثفيهليسمااللهكتابفيأزيدأنلولا.الله

الحافظكلامانتهى()5(.مسلمشرطعلىالإسنادهذاورجمثأ.بكر،أبوورجم

حجر.ابن

كتابمنليستالرجمآيةبأن-نفسه-الخطاببنعمرصرحفقدفلت:

(.حافظثضة..نيعبن)أحمد18:هص،التثذيبتقريب"كتابهفيحجرابنالحافظتال(1)

(.ثقة..يوصفبن)إصحاق:"401ص،التهذيب"تاقريبكتابهفيحجرابنالحافظتال2()

قمن(.ثقة..هندألربن)داود:4.61ص،التهذيب)تقريبكتابهفيحجرابنالحافظقال)3(

احد..المشببن)سعيد444":1/"الكاشف،كابهفيالذهبيالدينضصىالإمامقال)4(

(.فقيهحجةثقة..الابعينوسيدالأعلام

77(.)4/الهذيب،تهذيب)5(



زة(%ءحقمةئق5-!-آإ../إخؤق"لخييساا!تح!ير.أكا!يبكثئ!ف

.لتلاوةامنسوخةوأنها،الله

"السننكتابهفي-صحيحبإشاد-الحديثهذاالبيهقيالإمامروىوقد

ؤتلآؤتهاثابتحكمقاالزخيماصلةأنغلدلآلةقئقاؤقاقذا)في:وقال!،الكبرى

يخلآقاإ)1(.يييماأغقملآيماؤهذاقئ!وخة،

قال:غئاسيى،بناللهغئدعن"مسلمإصح!يحفيثتتماأيضاذلكويوضح

لمخقذا!تغثقذالله)إنحبئ:اللهرسولجمنتيىلغلىتجاؤهؤائخطاببنعقرقاذ

ؤؤغيتاقاقزأناقاالزخيم،اصلةغقييماأئنرذيماقكانائيهتات،غتئيماؤأئرذبالخق،

تقوذأنزقانبالئاسيىطاذإنقأخشى.تغذةؤزخمتا!الثهرسولقزتجتمؤغقفتاقا،

فيالزختمقهإن،اللهأئر!اقيريضيمابتزفيقتضفوا"؟اللهجمتاب!الزختمتجد"قا:قائل

كاناؤ،انتيتةقاقتإداؤالن!تحاءالرتجاليمنأخضنإدازتىقنغلىخقاللهجمتاب

()2(.الإغزالثأؤ،الحتل

عمر:)قول!":مسلمصحيح9لشرحهفيالقرطبيالعباسأبوالإمامقال

هذاوعقلناها"ووعيناها،فقرأناها،،الرجمآية!نبيهعلىتعالىاللهأنزلمما!كان

نستكونهافئلهعلىيدذماآخرهوفييتل.قرآناكانهذاأنعلى!عمرمننفى

بمحضيرعمرذلكوقال.الزجموهوبه،معمولاخكمهاوبئي،القرآنمن

الزكبان،وتناقلهاالمسلم!ت،فيالخطبةلحذهوشاعت..-عنهمالقرضحما-الصحابة

القدرعبدمحمد:خنيق،البهيهقيبكرأبيالحسيماتدتأحمد:اجفتأ811،12/ؤالكبرفالسنن(1)

.م4991-حىا414:اح!بهعةا!اطكرمةمكة-ابازداركحكة:الناشرعطا،

.(1961:رتمحديث،1317)3/مسلمصحيح)2(



السا!الباب416

راجعهولاعمر،قالهيماشساأئكرقن-بعدهمفيمنولا-الصحابةفييسمعولم

النسخ؟منالنوعهذاصحةعلىمنهمإجماغاذلكفكان؟موتهبعدولاحياتهفي

()1(.الحكمبقاءمعالتلاوةنسخوهو

اأرواولأنالخاص!بنا! صول-الخبيث!!!في
اوروهالرنجرفتخلأألهأن

سورةرأيتقد)إنيفيها:جاء-الخبيثذكرهاالتي-كعببنأتيرواية

"(.ريعمامنهاقريغ..الرجمآيةفيهاقرأناولقد..الأحزاب

قال:لأنهتلاوتها؟اللهنسخقدالرجمآيةأنفيصريحة!هأتيروايةقلت:

غبائهمنوهذا،المشاهدينأمامالكذابالقسيستطقهاكماريع(،مامنها)قريغ

له.تعالىالثهوخذلان

أي:ريع!فيماقريع)9والتنوير،:التحرير9تفسيرهفيعاشورابنالطاهرقال

آياتها()2(.تلاوةمننيخفيماني!خ

سورةمنئسخفيمائحيختالرجمآيةبأن!هاتيمنشهادةفهذهقلت:

اولهذا،المصحففيكتابتهايجوزلاتلاوتهائ!ي!ختالتيوالآيات،الأحزاب

تلاوتها،نسخقدتعالىاللهأنتغلملأنه؟المصحففي!هالخطاببنعمريكتبها

الحكم.تقاءمعالتلاوةت!خ:النسخأنواعأحدوهذا،فقطحكمهاتقيلهانهـا

85(.)5/ملمصحيحشرحالمفهم(1)

.ام849:الطبعةللثر،الونسيةالدار:الناشر2(،1/246)والتنويرالتحرير2()



انفضؤز)باالقرآنخؤلانخييسالم!يساكاذيبكثنف 714(ئ!

عشرةاطامسةالكذبة

للتال!يخالصعابةتزشصكذبة

31(:الدقيقة:601)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

للقرآنالأخيرةالعرضةحفرالذيالوحيدكانثابتبنزيدأنقولهم)أما

سعدلابن"الكبرى"الطبقاتفيجاءب!اذلكعلىردافأكتفي.جبريلعلالنبيمن

جبريا!نزل!،،اللهرسولفيهقبضالذيالعامكانإذاحتى:يقولا9هص!/ج

فم"مناللهرسولفيمنالقرآنفقرأت:اللهعبدقال؟مرتينالقرآنفأقرأه

لركبتمنياللهبكتابأعلمأحداأنأعلمأنيلووالله.العامذلك!!اللهرسول

(.اعلمهماوالله،ليهإ

صحيحشرحالباري!فتحفيجاءماذلك)ويؤكد:الخبيثالكذابقالثم

كتاسائنغنتجاهدطيريقؤجمن:44ص9/جالعسقلانيالفضللأبي"البخاري

نإلا،فقاذ:،ثابتبنزيخديزاءة؟قائوا؟انقزاءةآيخركانتزؤزت!نيائقزاةأقيقاذ:

قيضال!يالئتتةيكانققماجئيريل،غاتشتةكلائقزآنتغيرضكان!كاللهرسول

آيخرهماإ.ق!عودإنن!زاءةؤكاتتقزت!،كتييماغزضه!يقا

يزيفونآيخرهما،ش!عوداثنيزاءة)ؤكاتتقائلا:ويصرخبيديهيصفقأخذثم

.الكذابالخبيثكلامانتهى!(.!!التاريخ

قامحيثتزوير،جريمتي-كعادته-الكذابالقسيسارتكبلقد:قلت



السا!الباب418

وتفصيلسعذ،ابنالإماموكلامانعسقلانيحجرابنالإمامكلاموتحريفبتزوير

مطالب:ثلاثةفيذلك

حجرأبنالحافظلكلامالحقسيسوتحريفتزويركشف:الأولا!

العسقلاني.

سعد.ابنلكلامالفسيسوتحريفتزويركشف:ا!!ات

وفسادضة،3ذفتهالخهباطلةعباسابنروايةأنبيانالثاد:ا!

بها.الاستدلال

ذلك:تفصيللىاليكم

حجوابقالعافظلكلامرالقسيسوتعربفترولركشفةالأولالمطلب

العسقللأ!نهت

صحيحشرحالباري"فتحفيالعسقلانيحجرابنالحافظكلاماجكمإ

لما:ريلبخاا

نأال!لمايبغفروبنعتئذةطيريقمنؤالطترفيداودابيؤائنآخمدزوى)قذ

".الأيخيزةائغزضةئؤا!قالتاسغثمانغقئيماخغاللإي9

..بائقزآئ!!دالئيتيضيغاليجئيريلاكانقاذ:ليميرينبنلمخفدطيريقؤمن

".الأيخيرةضيمابائغزغفذاائقزاءاتآخذثقزاءتتاأنقيزؤن

هؤ،ضخخهؤقذخ!ن،ؤإشتادهشمزة،خديثمنتخوهالحايهمؤجمئد

هيئقلإ؟!زاءتتاإنؤيقولون،غزضاتص!اللهرسولغاتائقزآنعيرضى9:ؤتثظه



انفقؤرة(أبانؤثايقالقرآنخؤلالخ!يميسالم!ف!اكاذيبكشف

.إالأيخيرةائغزضسة

941

؟ائقزاءةآيخركانتزؤنتننائقزاةآفيأقاذ::غتاساننغنتجاهدطيريقؤمن

شتةكلانقزآنتغيرضكان!الثهرسولإنلا،ققاذ:.ثايتبنزيخديزاءةقالوا:

انجنيزاءةؤكاتتقزتننن،كقييماغزضهييقاقبضالييال!تةفيكانققماجنريل،غلى

آيخرهماأ.ق!ن!غود

()1(.ؤاققهؤقنشمزةخلإيثيغايرؤقذا

جمعالذيأنتفيدالتيالروايةأثتتقدالعسقلافيحجرابنفالحافظقلت:

بأنوصرح،الأيخيزةائغزضةيؤا!ق-ثابتبنزيدطريقعن-الناسعليهعثمان

خ!تن.إسنادها

خ!ن(.ؤإشتادهشمزة)خديثحجر:ابنالحافظقالفقد

زشنشفزةخديثيغاير)ؤقذا:وقالمجاهد،طريقحجرابنالحافظذكرثم

(.ؤاققه

نآفيهاالتيمجاهدروايةئنكرالعسقلافيحجرابنالحافظأنبذلكفظهر

الثال!؟المطلبفيأثبتناهالذيهووهذا،الأخيرةالعرضةتوافقمسعودابنقراءة

ذلك.تفصيلوسيأتب:باطلةمنكرةمجاهدروايةأنوهو

الخبيث؟القسيسارتكبهاالتيالتزويرجريمةفأين

روايةونقل،هذكرقالذيحجرابنالحافظكلامكلحذفائمرورالقسيس

.(44)9/البخاريصحيحشرحالباريفتح(1)



السا!الباب042

العسقلافيحجرابنالحافظأنيتوهمونويجعلهمالمشاهدينيخدعلكي؟فقطمجاهد

.هذهمجاهدروايةيصحح

!!خبيثمروركذابقسيىإنه

سعد:افيلكلاورالقسيسوتعريفترويركشف:.الثاالمطلب

فيهالذيسعدابنالإمامكلامبداية-كعادته-ائفرورالقسيسحذفلقد

مصدرهالى*!؟صحيحةليستالروايةهذهأنيتضحبهوالذي،الروايةهذهإسناد

!مجهول

كاملا:سعدابنالإمامكلامتصوإليكم

قال:،القاسمبنهاشم)أخبرناإ:الكبرىالطبقات9فيسعدابنالإمامقال

علىينزلجبريلكان:قال-الرحمنعبدابنيعني-القاسمعن،المسعوديأخبرنا

قبضالذيالعامكانإذاحتى،مرةرمضانفيعامكلالقرآنيقرئه!اللهرسول

مرتين.القرآنفأقرأهجبريلنزل!هاللهرسولفيه

انتهى.()1(..العامذلك!اللهرسولفيمنالقرآنفقرأت:اللهعبدقال

منهماجملةكل،علتانفيهفظيم،إسنادها؟صحيحةليستالروايةهذهقلت:

يلي:فيماذلكوبيان،الروايةهذهلرفضتكفي

الأولى:العلة

عبدبنالقاسملأن؟انقطاعفيهف!سنادهاائقضذر،مجهولةمزشقةروايةهذه

.بيروت-صادردار:الاشر،الصريسعدبنمحصد:تأليف(،2591/)الكبرىالطباقات(1)



421انفقحؤزة()بانؤثايقالقرآنخؤلانخي!يسالمئ!يسكاذيبكث!

بعدولدإنماإنهبل!،اللهرسولزمنفييوتدلمفهو،الصحابةمنليسالرحمن

يلي:فيماذلكوبيانعنه،الثهرضيمسعودبنالثهعبدموت

..مسعودبنالثه)عبدأ:االكاشفكتابهفيالذهبيالدينشمسالإمامقال

32()1(.سنةوفدلمابالمدينةمات

بن)القاليئمالنبلاء،:أعلامأسيركتابهفيالذهبيالدينشمسايإماموقال

()2(.فغاؤيةيخلآقيماضذيىفيؤلذ..الزخمننغئد

هـتقربتا)3(.14سنةالخلافة!هتولىسفيانأبيبنومعاوية:قلت

:الآنوالسؤال

حكىالذيققنعنه،اللهرضيمسعودابنوفاةبعدإلايولدلمالقاسمكانإذا

مسعود؟!ابنعنالروايةهذهللقاسم

!مجهولالراوي:الجواب

الثانية:العلة

اختلطأنبعدالمسعوديمنالقاسمبنهاشمالنضرأبوسمعهاالروايةهذهأن

أحمدالإعامكانوقد،حنبلبنأحمدالإمامبذلكصرحفقد،المسعوديغقل

.(1/795)الكاشف(1)

.6911)5/النبلاءأعلامصير)2(

2(.1/01)بفدادتاريخ)ص!(



السا.البابث22

طوالكتبهمفيالحديثأئمةذلكوذكر،القاسمبنهاشمالنضرلأبيمعاصرا

الإسلامي.التاريخ

نقلالتي،الكبرى"الطبقاتفي-تفسه-سعدابنالإمامتصريحذلكومن

تصريحاتهم:بعضهـاليكم،الروايةائمرورالقسيسمنها

المسعودي)ا%ضلطقال:هـ(:241-)164حنبلبنأحمدايإمام-ا

ببغداد()1(.

وقن..جيدفهوبالكوفهألمسعوديسمعمن)كلأيضا:أحمدالإماموقال

()2(.الاختلاطفيفهوببغدادمنهسمع

سماعهمفيئطعنبأخزة،منهسمعقن)المح!عوديأيضا:أحمدال!!موقال

منه()3(.

مابعدالمسعوديمنوهؤلاءالنخهـروأبيعاصم)سماع:أيضاأحمدالإماموقال

اختلط()4(.

نأقبلثئتا)كان:ديالمسعوفيقالهـ(:ا-242)62عمارابنالحافظ-2

32(.1/5)الرجالومعرفةالعلل(1)

.(05)3/الرجالومعرفةالعلل(2)

الكتبعالمالاشر:331(،)2/وجمقلهالحديثرجالفيحنبلبنأحمدالإمامأقوالموسوعة)3(

،ام799هـ-ا174الأط/:الطبعة،وآخرينالنوريالمعاطيأد:وترنيبجمع،بيروت-

.(094)المموفيصالاتعنتاقلأ

.(01/022)بغدادتاريخ(4)



423(ا!ضؤ!صزاصخؤلالخيي!القئ!يسأكماذيبكشف

()1(.ضعيففسماعهببغدادمنهسمعوقن،يختلط

أبوالحجةالإمامالحافظعمار)ابنأ:ألحفاظ"تذكرةكتابهفيالذهبيالإمامقال

الرجالفيكبيركتابله..الموصلشيخ؟الموصليعماربناللهعبدبنمحمدجعفر

الفضلأهلأحدكان:الخطيبوقال.حديثصاحبثقة:النسائيوقال..والعلل

ابنكان:الأزديمحمدبنيزبوقال.الحديثكثير،الحفظحسن،بالعلمالمتحققين

()2(.فيهلازحاةوجمقيه*بالحديثقفماكان،الموصلأهلمنعمار

(:الكبرى)الطبقاتكتابهفيقالهـ(:023-)168سعدبنمحمدالإمام-3

()3(.عمرهآخرفياختلط..)المسعودي

"الضعفاءكتابهفيقالهـ(::322)المتوفىالعقيليجعفرأبوالإمام-4

()4(.اضطرابحديثهفي،كفرهآخرفيتغير،كوفي)المسعودي:الكبير"

)عبد!:!المجروحينكتابهفيقالهـ(:354)المتوفىحبانابنالحافظ-5

سقينسنةمات..أ"المسعودي؟لهيقالالذيالهذفيمسعودبنالثهعبدبنالرحمن

..التركفاستحق..غفلهدقحتحتىشديدااختلاطاعمرهآخرفياختلط..ومائة

الصلاة!أحيلت:قا!أنهجبلبنمعاذعن..مرة!تعمروعنروىالذيوهو

.(01/122)بغدادتاريخ(1)

الأولى.:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار:الاضر(،494)2/الحفاظتذكرة)2(

366(.)6/الكبرىالطبقات)3(

336(.2/)الكبيرالضعفاء(4)



4؟آ

!(.()آخرهإلىأولهمنمقلوبباطلخبروهذا،..أحوالثلاثة

السا!الباب

مقدمتهفيقالهـ(:643-)557الصلاحابنالدينتقيالحافظالإمام-6

بنأحمدعن،إسحاقبنحنبلوذكر..اختلطممن)المسعودي:الحديثعلومفي

بعدالمسعوديمنلاءوهؤالنضروأبي-عليابنهو-عاصمسماع:قالأنهحنبل

()2(.اختلطما

كتابهفيسارهـ(:761-)496العلائيالدينصلاحالإمام-7

ببغداددا()3(،اختلطإنهـا.".:حنبلبنأحمدقال..:)المسعودي":"المختلطين

شرح9كتابهفيقالهـ(:608-)725العراقيالدينزينالحافظالإمام-8

إ:والتذ!هـةالتبصرة

شقماائهتماويييمازؤىقمااختقماأيخيراقنالثقالبؤفي

ؤأبيشجيل!ؤكالحرييريال!اثبائنؤهؤغطاءتخو

الحفيدفيؤآيخزاخكؤةاتئمفوديقغغتيتةانن

..الاختلاطحاليفيبيماحذثماحديثيمامنيقللاائه"اختلطفيضناثحكم..

.(2/84)حينولمجرا(1)

393(.)صالصلاحابنمقدمة2()

وعليالمطلبعبدرفعت.د:تحئيق-ةالقاهرة-الخانجيمكتبة:الناشر72(،)صالمختلطين)3(

.م6991هـ-ا714/لأولىا:الطبعةمزيد،،



24(انفضؤ!صز)بالؤلائقاناخؤلالخ!ي!يساليت!يسأكاذيبكضف

فقط،الاختلاطقبلمنهمشيئقنفمنهئمعنهئم،الروا؟باعتباليذلكيتميزوإنما

..فقمابعذةشيئقنومنهم

شيئتمنجماعيمابينالأئمةمئرقذ..المسعودفي..عمير؟:آخيرفياختلطفمفنن

.الاختلاطأوالصحيما،فيمنا

..دكيهببنالفضلنعييموأبو،وكيع:الاختلاطقبلقديمامنةشيئفمفن

بنوعاصمالقاسيم،بنهاشمالئفيرأبو:الاختلاطبعذمناشيئوتمن

علي()1(.

،والنيرات"الكواكبكتابهفيقالهـ(:929)المتوفىالشافعيالكيالابن-9

اختلطأنهذكرأحمدالإمام..)المسعودي(:الثقاتالرواةمناختلطمنمعرفة

عنإسحاقبنحنبلوذكر..لثيءلي!هناكمنهسمعقنسماعوانببغداد،

بعدماالمسعوديمنهاشمالنضروابيعليبنعاصمسماع:قالأنهحنبلبنأحمد

()2(.اختلط

ا؟حاديث)سلسلةكتابهفيقالاهـ(:!4-.)1332الألبانيالشيخ-01

اختلط؟قدكان)المسعودي96!::رقم،الأمةقيالسئوأثر!اوالموضوعةالضعيفة

(.حديثهأجماحجةفلا

العلمية.الكتبدار:الناشر34(،ا328-2/)والتذكرةالتصرةثرح(1)

بناحمدبنمحمد:تأليف54(،)صالثقاتالرواةمناختلطمنمعرفةفيالنيراتالكراكب)2!

السنني.المجي!دعبدحمدي:تحقيق،الكريت-العلمدار:ضالنا،الافعيالبركاتابيرسف
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السا!الباب

ضعيف؟)المسعوديرقم:632":الفعيفة،"السلسلةفيأيضاوقال

(.لاختلاطه

وفسادفتفرة،فتهالكةباطلةعباسابقروايةأنبيان:الثالثالمطلب

بها:الاستدلال

الصحيحةالروات،توتخالف،صحيحإسنادلهاليس،ومئكرةباطلةروايةهذه

الثابتة.

1215.)صفحةهذاكتابنافيذلكتفصيلانظر



427(انفضؤ:!زالفرآخؤلالخ!ييسالم!يسكاذيبكشف

عشرةالسادسةالكذبة

عليهالسيطرةلسهولةلزيدوعمربكراختيارأبيكذبة

مارأيك)في57(:الدققة:501)الحلقةفيالكذابالقسيسالمذيعةساتت

!(.هسعود؟أبندونثابت!نزيىيختارونبكروأباعمرجعلالذي

أعتةدفإني،الفرسوموبطإ+خصيدابيت)هناقائلا:الكذابالقسيسفأجاب

مسعودبنالله-عبدلألش؟فيهيتحكمونصغيرلشابالأمريوكلأنيفضلونأنهم

كلامإنتهىأ.يريدونمايضيفأوفيحذفيخفعلرأيهمأنإلسهلمنلي!

الخبيث.الكذاب

ط؟ثتتاماالمشحاه!ينعناخفىالكذابالقسيسلأنكذل!؟هذاقلت:

ئ!-!أبيالمسلصيئ!ليانةعلىالخطاببنعمرأشارحين،البخاريإصحيع

لهوقال،ثابتبنزيدإلىكغر--ؤجمئذة-تكيرآ"بوفتقث،القرآنبجمعالصديق

تكير:أبو

تقئتغ!،ايثهيرسولائؤخيئيخئمض،كتتقذتثهفأ؟،يلتيضحمالتز!،!)إئلف

قاخمغة.انفزآن

!؟(.النهرسوذتفغفةلمشتاتفغلآلقكي!..زيخا:قاذ

خل!يفةؤنجهفيصرإحةواستن!رهاعزاضهئغلنثابتبنزيدهوهاتلت:

جميغا.!،لايمتؤمةالثهفييخشىلا،الخطاببنعمرؤخهوفيالمسلمين



السا!الباب428

التصريحمنالصحيحالحديثهذافيجاءماالكذابالقسيسأخفىوقد

له:بكرأبيقولفيوذلك،القرآنلجمعثابتبنلزيدوعمربكرأبياختياربأسباب

تتئثغ!،الثهيرسولائؤخيئيمتبكئتتذ؟تهمك،غايلشاثزجل)إتك

(.قاخمغةانفزآن

بثرحالباريفت!تم9كتابهفيالحديثلهذاشرحهفيحجرابنالحافظقال

شاتا؟كؤنه:اتبذإخضوضئتهففتضتةصقاتازتعتة)ذكز":البخاريصحيح

مئة.ئطقبجماأتشطقتكون

ته".أؤغىتيتكونغايلأ؟ؤكؤنه

إتييما.ال!ئفسفتزكن؟ئتهملاؤكؤنه

تة.ئمازشةأكثرقتكون؟ائؤخيتكئبكانؤكؤنه

انتهى()1(0مقزقةليهن،غئرهفيتوتجدقذتهإختقغتالييالضقاتؤقد

..قنغود)ائننالنبلاءإ:أعلام"سيركتابهفيالذهبيالدينشمسالإمابموقال

؟!الثهيرسولالؤخيئتكئسثكانزئذاؤلآنبالكؤقيما،غئةيغئبتييماعثمانغئةغذذإئما

()2(.الزشيمفيإقاثمقفؤ

رسمفي"المقنعكتابهفيهـ(444-)371الدانبعمروأبوالإماموقال

قراءتهوأن..!للنبيالوحي)كتب:!زيداختيارسببعنالأمصارأمصاحف

.(13)9/البخاريصجحلرحالاريقح(1)

.(1/488)البلاءاعلامصير)2(



924انفضؤز!ص()القر2!خؤلالخ!يمب!سالقئيىولذببكثنف

()1(.السلامعيهماجبريلعلالنبيعرضهاعرضةآخرعلىكانت

)تما:قال،عنهاللهرضيغازببنائتزاءعن(البخاري"صحيحفيثتتوقد

آلليما!شيليفيؤآفخهذون)!آنضؤييدنينآثغيذونت!ن!تتيىلااترتت

قاذ:ئتمؤالكي!أ،ؤالذؤا؟بالئؤحؤلتجئزيخذا،لياذغ9:!الئبىقاذدا9ه:أالنساء

الحديث.2(()00اكئمت

الله!رسولاشتأقتهقد!هثابم!بنزيد!لىفيصريحصحيححديثفهذا

الؤخي.كنابةعلى

الثهفييخشىلاقالتبنزيدأن!هلزيد!الثهرسولاختيارلمحشنعلىويدل

وفي،المسلمينخليفةؤنجهفيصراحةواستنكارهاعزاضهأغلنفقدلاثم؟تؤمة

جميغا.!،الخطاببنعمرؤنجه

!..ألثهرسولأصحابشأنهوهذابلعنه،الثهرضيثابتبنزيدهوفهذا

هنعلموهمايخالفأو!النبيمنسمعوهمايخالفشيءعلىيسكتونلا

!.حاله

واللفظ-صحيحيهمافيومسلمالبخاريالإمامانرواهماذركويؤكد

بنصحي!يمبني!صاتم)شالغت:قالعنهةاللهرضيإئخطاببنعقرعن-للبخاري

غلتفزآهؤق!دايقزاءيإ،قاشتقغت!،اللهرسولختادفيائفزقالقةشوزتفزاجرايم

.(412)صالأمصارمصاحفرسمفيالمقنع()1

اللفبة.المكتة(،؟94.:رتم9133)3/الخاريصحيح)2(



السا!الباب-43-،

ختىقتضتزثالضلآ؟،!أشاورةقيهذترش!؟اللهرسوليقيرئييقالمهكثير؟حروفي

قاذ:؟تفزأشمغئكالييال!وزةهد؟أكأ!قن!تقفت:بردايإ،ققئئتةشفتم،

ق!.اللهرسولأقزأييقا

بيماقائطققت.قزأتقاغه!غلىأقزأييقاقذ!اللهرسولقإن؟كذئت:!تقفت

لمحروفيغلىانفزقانيب!وز؟تقزأقذاشمغتإلب:قفتلت!،اللهرسولإلىأقودة

تفيرئ!ييقا.

الحديث..."()1(0"آزي!فا!:اللهرسولققاذ

منالموطأفيلماإالتمهيدكتابهفيهـ(463-36)8البرعبدابنالإمامقال

الله؟ذاتفيالغضبمنعمرعل!كانما..الحديثهذا)فيوالأسانيد":المعاني

بنحكيمبنلهشامالتفضيلكثيركانوقدفيه،بعيدالا؟قريبايباليلاكانفإنه

()2(.يسامحهلم،أنكرهمامنهسمعإذولكن،حزام

"ثم:)قوله:"مسلمصحيحشرح-المعلم"إكمالكتابهفيعياضالقاضيوقال

علىيدلهذاكل..بهاوتجذبهعنقهفىالرجلثوببمجامعالأخذهوأبردائهلببته

والتحري-السلامعليه-النبيمنسمعوهماعلىوقراءته،القرآنأمرفيتشددهيم

()3(.تلاوتهفي

،1/056)صلمصحيح،ال!لايةالمكتبة(،2994:رقمحديث933،)3/البخاريصحيح(1)

818(.:رتم

318-931(.)8/والأيانيدالمعافيمنالموطأفيلماالتمهيد)2(

.(186)3/المعلمإكمال)3(



43(!ااففضؤز7نالقرخؤلالخ!يبسالق!بسأكاذيبكشف

كتابتلخيصيىمنأشكلتما"ائمفهنمكتابهفيالقرطبيالعباسأبووقال

!هعمرمنوهذا..خفقهعلىثوبهجمعتطأي:ا؟بردائه)فقئبئا)قوله:ئ!يئم،::

؟ينه()1(.فيوفوةالثه،كتابعلىغنرة

الساريإرشاد9كتابهفيهـ(239-)851القسطلانيالدينش!أبوقال

بوادروأظهرأخاصمهأن:أي..(اضيهأغجلأن)"كدت"البخاريصحيحلثرح

فعللىانما،ينفلتلئلا؟بهرتهسوجىعنقهفي"جعلتأبردائه..لببتهثم005عليهغضبي

ماإلىعدولغيرمنسمعهكمالفظهعلىومحافظةعنه،ودقيبابالقرآناعتناءبهذلك

انتهى(0إ)بالمعروفالأمرفيالشدةمنعليهكانمامع،العربيةتجوزه

أببعلىاشارآنذ!نفسهوهوعنه،اللهرضيالخطاببنعمرهوهذاقفت:

منواحدحرفتغييرعلىانسانيجرؤفكيف،الصحففيالقرآنبجمع!هبكر

بكيفيةمضهواحدةبكلمةالنطقعلىإنسانيجرؤوكيفبلالعصر،هذافيالقرآن

!!بها؟!ينطق!اللهرسولسمعواالتيالكيفيةتخالف

.هيهاتهيهات

.(4ء.-474)2/ئنينكتابتلخيصيىمنأشكللماائقهنم(1)

236(.4/)الارى)رممنماد)2(



32؟

عشرةالسابعةالكذبة

السا!الباب

المصاحفثممنخبتريدكبرهمسلودابقأقكذبة

الزمذي:سننفيجاء569(:الدقمة:01ه)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

ائمضاج!،تفنثاببابنيريدكيرةق!عو؟بناللهغئذآنغتبة،بناللهعبدعن

زخلؤتتؤلأقاالمضخ!،جمتات!ت!نمنيغنأناأعرذأالضنسيمين،قغشز"تاؤقاذ:

بنزئذعنحديثه؟إ،.يهوديكا!يرزجلصحفب!كانعندمااشقفتتقذؤالله

ثاب!ب(.

)بيغزض(.قائلا:الكذابالقسي!ر،صرخثم

أالترمذي"سننفيجاءماوإليكم،القبحفيالغايةبلغوكذبتزويرهذا:قلت

والتزوير:التحريفهذابشاعةلتكتشفواكاملا؟

نأعتتةبناللهغئدبنالثهعتئاقأخبزيب:الرفيركن)قاذ.الزمذيالإمامقال

قغشزتاؤقاذ:ائقضاج!،ت!خثابببنيرئدكيرةقئ!عوببناللهغئذ

ؤإثه"آشقفتتقذؤاللهزجلؤتتؤلأقاالمضخ!جمتاتيمات!نيغنأغرلىالضئسيمين،

ثابمب()1(.بنزيذييريد!كا!ير؟زجلضفبلفي

حكىالذيلأن؟تثبتولمتصحلمضعيفةروايةهذهأنبذلكفظهرقلت:

31(.40:رتم285،)5/الترمذيسنن(1)



زهالمح!صء،إبا(ءآ%الثبخؤلائخي!اسم!يى!اأكاذيبكشف 433!)

بناللهعبدوليسعتتةبناللهغئدبناللهعتئدهوإن!اق!عودبناللهغئدعنذلك

عتبة.

يعنيمزشلة؟عنهفروايته؟عنهاللهرضيق!عوببنالثيماغئذلذليكلماللهوعتيد

هـ)2(.89اللهعبيدماتبينما1(،هـ)32-33مسعودبناللهعبدماتوقدمنقطه،؟

:الآنوالسؤال

الذيفضنقس!عود،بنالثهغثديذليكنمغتتةقإالثهعثدبنالثهعبيدكانإذا

عنه؟اللهرضيمسعودابنعناللهلعبيدذلكخكى

.مجهولالراوي،مجهول:الجواب

بذلك:العدفيأنملأكبارتصريعاقبعض!اليك!

التحصيلجامع9كتابهفيهـ(76)496-االعلائيالدينصلاحالحافظقال

لا!فيصمالمدينيابنذكره..عتبةبناللهعبدبنالله)عبيد":المراسيلأحكامفي

وأنوعمارص!عودابنعنروىأنه!التهذيب!وفي،ثابتبنزيدلقاءلهتثبت

أيضا()3(.مزشلذلك

أثنتينسنةمات..مسعودبنالله)عبد:لى323ص،التهذيب"تقريبفيحجر31الحافظتال()1

بعدها(.التيفيأو،وثلاثين

..مسعودبنعتةبناللهعبدبنالله)عيد1:917/،الحفا!!تذي-ةفيالذهيالإمامقال)2(

(.الصحيحعلىوتسعينثمانشةاللهعيدمات

232(.)صالمراسيلأحكامفيالتحصيلجامع)3(



الاةالباب434

الصحيحغيرفالإسناد)فباتصالهذا:كتابهمقدمةفيالعلائيالحافظقالوقد

الارسالكانفلذلك؟أثيمأفاككلقولعنالشريعةهذهاللهوصان،السقيممن

عنهائقزلييإبهامفييما6بسببهبهالاحتجاجعنويتؤقفبهائئزكجملةالحديثفي

الغزر()1(.من

في،البخاريصحيحبشرحالباري"فتحكتابهفيحجرابنالحافظوقال

آبييماكئمغنقمئمغود،بنكتتةبناللهغندبنالنهعتيدليؤاتة)ين:الرواياتاحدى

ئذركط()2(.ؤلمقنعغود،بنالثهغند

واثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة9كتابهفيالألباقالشيخوقال

بنالثهعبدأن:عت!بةبناللهعبدبناللهعبيدإصن4427":رقم:الأهء،فيالسض

مسعود(.بنالنهوعبداللهعبدبننمنمطعلكه)..،.:لالمسعود

اووصلأ4

مسعودابنعنالراويأنزعمحيثوالتحريفالتزويرإلىلجأالقسيسأن

يكونوبذلكمسعود،ابنأذركقد)3(عتبةبنالثهوعبد،عتبةبناللهعبدهو

والتزويرأ!التحريفعمليةبعدصحيخاالإسناد

تفصيلآ.توضيحهتمكمامجهولالراويأنالحقيقةلكن

22(.)صالمراصيلأحكامفيالتحصيلجامع(1)

.(161/)13البخاريسحبحدرحالباريفغ)2(

ط!،النبيأذزك..عتبةبنالله)عبد272،:5/،التهذيبأتهذيبفيحجرابنالحافظقال)3(

معر*(.بناللهعبذعمهوعنعنهوروىوفىأه،



ائمضو!ائزفايقإةآنائقمخؤلالخ!ييسإلثشسأكاذيبكث!ف

والتاء،العينبفتحغتتة()ابنهكذا:الاسمنطقأنهالقسيسجهلشدةومن

.التاءعلىويىممون،العينبضم"إعتتة:هكذاأنهوالصواب

!!؟والسكونلضموةالفتحبينالقزقتغيرفأنالجاهلالغبيهذاأينومن



436

عشرةالئامنةالكذبة

السا!الباب

عكللردتاليفهت!الإسلاميلأللشنوقالأعلىالمجلسكتابأنقيبلأ

الخسيسالقسيسحلقاق

الكذابالقبسأمسك45(:الدقيقة،201:الحلقة،الحق)حواربرنامجفي

الشاشةأمامبيديهورفعه،المشككينشبهاتمواجهةفيالإسلام)حقائقكتاب

:يقولوهو

حلقاتنا(.علىللردالكتابهذاكتبواالذينا!زهرعلماءإلىحديثي)أؤخه

كلامه.انتهى

لأن؟بذلكتفسهفضحقدلأنه؟الخسيسالكذابهذاغباءشدةمنهذا:قلث

الخسيسالقسيمسوهذام،2002عاممطبوعأنهعليهمكتوبالكتابهذاغلاف

التاريخ.هذابعدحلقاتهبدأانما

:!

سنةيونيو5تاريخ)منذ4(::الدقيقة،131:)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

موضوعفيونحنأشهرثلاثةمدىعلى:أي950،2أغسطس12اليومإلى9502

برنامجفيسابفاالموضوعنفسمناثةعلعلاوة..والمنسوخالناسخوهوواحد؟

5302عامفيتمالكلامهذا،26الحلقةالى02الحلقةمن"الإيمانعن)أس!ئلة

.الكذابكلامانتهىميلاديا(.



الف!ضو!بمالزثائق%أأفنترخؤلافخ!ي!يسالق!ئيسأكاذيبكف

الناسخحلقاتطلعتلماهذا،نذكركلنا)طبغا:الكذابةالمذيعةلهفقالت

وانعكست،الدينورجالللإعلاموصدمةصدىلهاكان3002عامفيوالمنسوخ

الكذابة.كلامانتهىالجرائد(.صفحاتعلى

-02:رقم)الحلقاتالنسخحلقاتبدأبأنهالكذابهذااعزففقد:قلت

رقمالحلقةهيالمصاحفوحرقالقرآنجمععنوحلقته30،02عامفي26(

(،.الإي!انعن)أسئلة:برنامجهمن)92(

في(الحقاحواربرنامجفيالموضوعاتهذهفتحبإعادةالخسي!هذاقامثم

بلسانه.اعزفكمام9002عام

:الآنوالسؤال

فيتقديمهاتمحلقاتعلىرذايكونأن.22.عاممطبوعلكتابكيف

م؟!!3025

الإسلاميةللشئونالأعلىالمجلسإلىيحتاجالغبيالجاهلالتيهزةهذاوهل

!؟أكاذيبهلفضح

غؤزته.وكثمفالجاهلهذابفضحكفيلالمسلمينطلأبمنطالبأصغرإن

منالعقولضعافأمامصورتهتئفخأن-الكذبةبهذه-التيهزةهذاأرادإنما

المشاهدين.

المشككينأشبهاتمواجهةفيالإسلام"حقائقكتابلغلافصورةيليوفيما

الشاشة:عاىالكذابغزضهالذي



الساالباب438

؟االقممبيسالقشيميمهذاوتزييفكذببشاعلأالأقآذؤكثرهل



(!943انفضؤز)داالقرآنخؤلانخمي!ي!م!الع!يسأكلاذيبكشف

عشرةا!ناسعةالكذبة

بالمصاحف!كثمانتلاغبكمثنفمقخوقاحفصةمصعف!أنخزقكذبة

الحكمبن)مروان5(:48-االدقيقة:701)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

صحيحفيجاءكمادفنوهاأنيومحفصةعند5!انالذيالمصحفحرقالمدينةوالي

بعزيمةعمربناللهعبدإلىأرسلحفصةتوفيتلما:يقول1365/جهحبانابن

فحرقهامروانإلىبهاأرسلحفصةجنازةمنرجعوافساعة،الصحفبهذهليرسل

(.عثماننسخلمااختلافذلكمنشيءفييكونأنمخافة

!(.صاعقةصاعقة

!؟!ويحرقونهحفصةمصحفمنيخشونالماذا:الخبيثالكذابقالئم

عثمااط!مصحفيخالفمافيهوجدربماأنهبحجة

؟!الأصلهوما!ياللعجب

وهوالأصلفيبماياخذوا،حفصةمصحففييخالفماوجدإذاأنهالمفروض

حفصة.مصحف

الذيحفصةمصحفعنيختلفكانعثمانمصحفأنعليدلكهذاولكن

تحريفوتأكد،الحقيقةضاعتوبحرقه،الأولالجمعمنبكرأبيمصحفهو

الخبيث.كلامانتغى(.وتزيينطالقرآن



السا!الباب044

المشاهدينعنوأخقى،باطلةمئكزةبروايةأتىالكذابالقسيسهذا:قلت

الحديث.أئمةأثبتهاالتيالصحيحةالرواية

مطالب:أربعةفيهناوالكلام

وباطلة.فئكزةالخبيثذكرهاالتيالروايةأنبيان:الأولا!

عثمانمع!سحفبمطابقةئصرحالص!جحةالروايةانبي!ان:ا!!ان

يخط.حفصةلمصحف

الروايةوإسنادالباطلةائئكزةالروايةإسنادبينمقارنةاتك:ا!

.ل!سلامتعالىالثهجفظتؤكد-الصحيحة

رضيحفصةمصحفيطلبمروانجعلتالتيالأسباببكر:ا!ابعا!

ع!نها.الله

التفصيل:وإليكم

وباطلة:فتفزةالخبيثذكرهاالتيالروايةأنبيان:الأولالمطلب

فحدثني..:قال،شهابابنعن،يونس)اخبرنا:حبانابنصحيحفيجاء

ليرسلبعزيمةعمربنالثهعبدإلىأرسلحفصةتوفيتلماقال:اللهعبدبنسالم

نأمخافةفحرقها،مروانإلىعمرابنارسلحفمةجنازةمنرجعوافساعةبها،

عنه()1(.اللهرضيعثماننسخلمااختلافذلكمنشيءفييكون

شهابابنعنالأيلي،يزيدبنيونسحكاهاإن!ا-نرىكما-الروايةهذه

365(./01)حبانابنصحيح(1)



441ائمضؤزه!(!إئؤداآنإلئرخؤكالخ!يميسالمح!يسأكاذيبكشف

باطلة،مثكزةروايةهذهأنتؤكدالتيالحديثأئمةتصريحاتوإليكماشزهري،

الثاني:المطلبفيستأتيالتيالصحيحةللروايةمخايفة

()1(.الحفظسمرووكان،الأيلييونس)رأيت:وكيعقال-ا

الزهرىبأحاديثوذاكزئهالأيلي،يزيدبنيونسالقيتأيضا:وكغوقال

()2(.أقامهفماحديثا،ليئميمأنوجهدت،المعروفة

()3(.الزهريعنالخطأكئيرإيونس:حنبلبنأحمدالإمامقال-2

()"(.الزهريعنمنكراتيزيدبنيونسحديث)فيأيضا:أحمدالإماموقال

معمر.:قال؟الزهريفيأثتتقن:حنبلبنأحمدالإمام)شئلوأيضا:

()5(.منكرةاحاديثروى:قال؟فيونس:لهقيل

"اكتب:ركالمبلابنفلثسعيد:بنيحى)قال:حنبلبنأحمدالإمامقال-3

.الزهريعنمعمرعنيرويهالمباركابنأنيحىحديثا!..وظنيخا

لك.كتئته:يعني؟يونسعنأزدتهإن:المباركابنفقال

قتز؟ء..أيىذهتئميونسعنكانإن:يحىلهفقال

.(482)9/والعدياسالجرح(1)

.(482)9/والعديلالجرح(2)

.(482)9/واتعديلالجرخ)3(

.(32555/)الكمالتهذيب(4)

555(.)32/الكمالتهذيب)5(



الساةالباب442

()1(.يونسمنأصلحعندهمعمراوكأن،يونسيعجبهلميحصكأن

عفماقمصعفبمطابقةثصرحالصعيعلأالروايلأأنبيان:الثا.المطلب

حفصلأبىكا4لمصعف

ابوحدثنا:قالعوفبنمحمد)حدثنا":)المصاحفكتابهفيداودأبيابنقال

كانمروانأن:اللهعبدبنسالمأخبرني،الزهريعن،شعيبأخبرنا:قالاليمان

تعطيهأن-ةح!ةفتأبى،القرآنمنهاكتبالتيالصحفيسألهاحفصةإلىيرسل

عبدإلىبالعزيمةمروانأرسلدفنها،منورجعناحفصةتوفيتفلما:سالمقالإياها

بهافأمرعمر،بنالثهعبدإليهبهافأرسل،الصحفبتلكإليهليرسلنعمربنالله

"حفظكتبقدفيهامالأنهذافعلتإنما!:مروانفقالفشققت،مروان

،مرتابالصحفهذهشأنفييرتابأنزمانبالناسطالإنفخشيت،بالمصحف

"()2(.يكتبلممنهاضيءكانقدإنهيقولأو

)الكتب:وقال،القرآن!فضائلفيالروايةهذهكثيرابنالحافظالإمامذكر

هي..اليهاردها،المصحففي!هعثمانجمعهافلماكأكا،حفصةعند..المجتمعة

زالتفماإليها،يردهاأنعلىعاهدهاقدكانإنهثم،رتبهدهانماكتبما،الذيبعينها

أبيبنبكرأبورواهكما..فحرقهاالحكمبنمروانأخذهاثم،ماتتحتىعندها

بالمصحف،وحفظكتبقدفيهامالأنهذافعلتإنما:مروانقال!..داود:

الحافي-دار،الإسلاميالمكتبالناشر:3421(،:رقم)2/518،الرجالومعرفةالعلل)1(

.عباسمحمدبناللهوصي:نحقيق،الأول:الطبعة،م8891هـ-ا804-الرياض،بيروت

.(301)صالمصاحف2()



"شمضو!11اإءائؤثائقآ"أح!إ1خؤلالخيسيسال!محي!ى!أكاذيب!كشف

إنه:يقولأومرتابالصحفهذهشمأنفييرتابأنزمانبالناسطالطإنفخشيت

كثير.ابنالإمامكلامانتهى1(0()صحيحإسناد".يكتبلممنهاشيءكان

الروايةهذهوفي،الروايةهذهإسنادصححقدكثيىابنفالإمامقلت:

بئخض.-خفصةلمصحف-تماهمطابق!هعثمانمصحفبأنتصريحالصحيحة

كيبقدفيهامالأنهذاافعمتأإن!اقال:حينصراحةمروانأعلنهافقد

(.بالمصحفوحفظ

ئقات:الرواةأنبياتوإليكم

)2(.حافظثقة:عوفبنمحمد-ا

ثبت)3(.ثقة:اليمانأبو-2

)4(.الزهريفيالناسأثتتمن،ثقة:شعيب3-

)3(.إتقانهجلالتهعلىمتفق:الزهريشهابا*بئ-4

.(8--86)صهالقرآنفخسانل(11

(.حافظثقة..فعوبن)محمد،:05.صال!تهذيب،"تاتريبفيحجرابنالحافظقال)2(

ثتهة،بكنيتهميوش:الحمصياليمانإأبو:لىا76صألتهذيب،"تاتريبفيحجرا!تالحافغلىاطقا)3(

قالعابد.ثقة..حمزة%بيبن)ضعيب267":ص،التهذيب!تقريبفيحجرا-بئالحافظتال)4(

(/انزهريفيالناسأثتتمن:معينابن

متفق،الحافظالفقيهبكرابو:)الزهري،:فى65ص،التهذيب"تاقريبفيحجرابنالحافظتال)5(

(.لىاتتانهجلالهعلى



الا!الباب444

)1(.السبعةالفقهاءأحدثئت،:اللهعبدبنسالم-5

الروايلأواسنادالباطلةانتفزةالروايةإسنادبينمقارنة:الثالثالمطلب

4لل!سلارتعاداللهحقظالمعيعلأ-ثؤكد

عنحكاهاالذيأنرأيناقدالكذابالخبيثذكرهاالتيالباطلةالمنتهزةالرواية

،الزهريعنالخطأكثيركانهذايونسانورأينايزيد،بنيونسهوإنماالزهري

سئكانأتههوذلكفيوالسبب؟الزهريعنيرويحينكثيرائحطئأنهأي

.الزهريلأحاديثالحفظ

يلي:كماف!سنادهاالصحيحةالثابتةالروايةأما

(.الزهريعن،شعيبعن"اليمان)أبو

:الزهريعنشعيبروايةبخصوصاما

الغايةبلغكتابهوأن،شعيبد!اتقانبضبطالحديثأئمةكبارتمريحاتف!ليكم

:للزهريكاتباكانوقد،والضبطالصحةفي

معرفةفيالإرشاد5كتابههـ(.في464)المتوفىالخليلييعلىأبوالإمامقال-ا

()2(.الأئمةعليهأثتى..عليهمتفقثقة..حمزةأبيبن)شعيبإ:الحديثعلماء

الحطاببنعمربناللهعبدبن)سالم226ا:صالهذيب،"تقريبفيحجرابنالحافظقال()1

فاضلا(.عابداثاوكان،البعةالفقهاءاحد..

مكنبةالناضر؟سعيد،محمدد.!تحقيقا-991(،)1/89الحديثعلماءمعرفةفيالإرشاد)2(

هـ.ا904-الأدلى:الطبعة،الرياضالرشد-



44اورمؤز!()آزاوقرصخعلالخيي!الفي!أكاذيبك!ثحف

..خمرةأبيبن)شغ!يبالنبلاءإ:أعلام"سيرفيالذهبيالإماموقال-2

..يأالحا،المتمن،الثقة،لملإقاا

الرفيري؟منشغيبشماعكئ!:اببشألتةاخمذ:بنالتيماغئدقاذ

..الإملآء!خدنثيشباخديثهقاذ:

كاتبا

1(.()ؤالإغزاب،ؤالإتقالق،الحئننفييهاتةكتبةكاتتققذ-الثة-زخمةؤشغيحث

كان؟الزهريفيالناسأثبتمن)شعيب:معينبنيحىالإماموقال-3

له()2(.

ابنهكان،شعيبكتبفينظرت:حنبلبنأحمد)عن:الأثرمبكرأبووقال

نأالشباببعض-أرىفيما-يقدرماوالصحةالحسنمنبهافإذاإلي،يخرجها

هذا()3(.ونحووشكلاصحةتلكمثليكتب

أبيب!شعيبكتبرأيتقال:أحمد،)سمعثداود:أبوالإماموقال-4

شيء()"(.منهايخرميكادلا،مصححةكتبفإذا،حمزة

:قالخئتل،بنأخمذ)أخبرني:تاريخهفيالدقشميئززغةآلوالإماموقال-5

.(91ا-918)7/النبلاءأعلامسير(1)

3(.4/70)الهذيبتهذيب2()

.(1/183)2الكمالتهذيب)3(

-المنورةالمدينة-والحكمالعلوممكتبةالناشر:)792(،احمدل!مامداودال!سؤالات)4(

منصور.محمدزيادد.:تحاقيق،الأولى:الطبةهـ،ا414



السا!الباب446

دكير؟.منؤزقغ،مقئذةقضبؤطةكتباقزأيت،شغيئبكتتزأيت

قؤقه()1(.قاذ:؟يزيدبنئؤئققنفؤقآئن:قفئث

كان:يقولعياشبنعلي)سمعت:تاريخهفيالذمشفىززكةقيدووقال-6

يعدناوكان،بالحديثضنيناوكان..الناسخيارمنعندناحمزةأبببنشعيب

أحد()2(.يأخذهما،بتلإهكتابهف!نهـا،قغلف!ذا،إياهنق!تضيهفنقيم،المجلس

.هريالعنشعيبروايةلىاتقانضبطقوةعلمناالآن

:لآناوالسؤال

شعيب؟عنروىالذيمن

.اليمانأبوإنه:الجواب

شعيب،عناليمانأبيروايةعنالذهبيالدينشمسالإمامكلامهناويكفينا

لضبطالأئمةهؤلاءسخربأنالدينلهذاتعالىاللهحفظعظمةتتجلىففيها

الباطلة.الرواياتوكشف،الصحيحةالروايات

)خذثيي:الذقشقىززغةأبو)قازالنبلاء":أعلام"سيرفيالذهبيالإمامقال

..(مقئذةقضبوطةكتباقزآيت،شغئبكتحتزأيتقاذ:خئتل،بناخما

الطبعة،العلميةالكبدارالناشر:1(،552:رتم02،ا)صالدمث!قيزرعةأبيتاريخ)1(

.(91ا-918)7/النبلاءاعلامصير:وايضا.م6991-الأولى

.(21/185)الكمالتهذيب(،1501:رقم0،2)صاالدصئ!قيزرعةأي!تاريخ2()



ائممقح!فئقق):إلعآنألقوخؤالخييسالم!يساكاذيبكشف

قاذ:،الكويتبنناشتيما!أ)خذثيي(:)تالييخه!الق!وفيتغقو!قاق

أخبزتا:قفت،خمرةأ؟ببنشقيحتذك!!تإدا..أشقعذليقا:التمالبلأبيقفت

..شقي؟!

آنا،جممقأفلمناطيىتجا!؟..غئاشيىبنإشماجميلقا!ناة..شغيحبقيش:ليقا!ا

فيقاققاذ:تا،بقفيماقذغاتمتعتا،ؤلحصفغئذ،بمتمتأننجمثكئاققالوا:،أضغرهم

أحتئتم،ق!دن،تديقنتخرثققخ،حمخ!ضهؤكؤكتبتا،،الرفيرفيمنشمغتاقاإلأقده

قاكتبوقا.

قاذإ؟قتقولى:قالوا

ائييئ،غننت!ختبوهاأنأحتئتمؤإن،شغيصبؤاختزتاشغئح!،آئتآنا:تقؤلونقاذ:

غقييما!.قزأتهاقاقذ

كأةأيخااليغاآعو!تزويهقاكاقةآ!غلىتالذققذا(:الذهبيللإمامالكلا!اقفت

؟بئابتةغثةاليمالبأبيؤليؤاتالف"أخبزتا،،بدلذ:غنؤيغبربالإتجاز؟،

جمثلعنبالإتجا!اليفممنشيئازوىؤقنأش3هـتا،:بيكحيغةؤدنكالضجئحير!،9

..اثخفقينجمئذحخةقذلذؤمخ!بلإ،تمحيماإشقالب!،خمرةأبيبمتشغئب

ؤالىلإغزابإ)1(.ؤالإتقالبأصئننالىيهاتةكتباكطاتتلمحقذاطة"-ا-زخمهؤشغي!

الذهبي.الإمامكلامانتهى

سائل:يسألوقد:قلت

.(91ا-918)7/النبلاءأعلامسير(1)
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؟الزهريعنبمنكراتأتىيونسأنفيالسببما

وكتابه،كتابهمنالدرسفييحدثوكان،الزهريكاتبكانشعيب:الجواب

هنا.للخطامجالفلا،شعيبمنالكتهذهأخذاليمانوأبو،يدهيفارقلا

فكانجيدا،يحفظهالافهو،الزهريلأحاديثالحفظسئكانفقديونسأما

حفظه.منيحدثحينيخطئ

بن)يونسالصغير":العلل)شرحكتابهفيرجبابنالحافظيقولذلكوفي

)2(.(يخطئحفظهمنحدثإذااحمد)1(:قال..يزيد

هومروانقصةفيوالحقالصوابباناليقينمرحلةإلىوصلناوالآنقلت:

.الزهريعنشعيبعناليمانابروايةفيجاءالذي

باطلة.فنكرةروايةفهيالزهريعنيونسروايةأما

قال:حيثتعالىاللهضذقأيقنقد-الآن-الكذابالخبيثالقسيسلعل

.!9:لحجرا)!لخدظونتةرئاق!إآلذكرتزتتاتخنائا)

واقعة.حققةهوالقرآنقجفظ

اللهرفىحفصلأمصعفيطلبمروانجملتالتىالأسبابفيفر:الرابعالمطلب

عنه4

قدفيهامالأنهذافعلتإنما)!:مروانقولالثابتةالصحيحةالروايةفيجاء

نجل.بنأحمدالإمامهو(1)

اهـ-704/الأولى:الطبعة،الأردن-المنارمكتبةالناشر:765(،)2/الصغيرالعللشرح)2(

سيد.الرحيمعبدهمامالدكتور:تحاتيق،ام879



944انفقحؤزة(إبانؤثايق7نالقرخؤلانخ!ييرالعشيساكاذيبكئنف

هذهشأنفييرتابأنزمانبالناسطال)نفخشيت،بالمصحفوحفظكتب

"(.يكتبلممنهاشيءكانقدإنه:يقولأو،مرتابالصحف

لمصحفتمامامطابق!هعثمانمصحفبانتمريحالصحيحةالروايةهذهوفي

بىكه.حفصة

كيبقدفيهامالأنهذافعلت))نماقال:حينصراحةمروانأعلنهافقد

(.بالمصحفوخفظ

حفصة؟عندكانتالتيالصحفشقمروانأرادولماذا

فييرتابأنزمانبالناسطالإن)فخشيت:مروانقولفينجده:الجواب

ئكتب(.لممنهاضيءكانقدإنه:يقولأو،مرتابالصحفهذهشأن

يلي:مانذكرهذاقولهولنوضيح

كاز!هعثمانعهدفيالمصحفنسخلجنةأن(167)صفحةهذاكتابنافيذكرنا

أنزلهاالتيالمتواترةالثابتةالقراءاتكلتحتملبحيثللكلمةرسمتحديدمهمتهامن

نعالى.الله

مثالين:وذكرنا

:الأولالمثال

فيالصحابةفكتب!كؤمبألذيخ!مالك)!اللهرسولقرأالفاتحةسررةفي

فكتبها!،كؤيرآلذيخرملك)!تراوكذلك،القراءةبهذهالفاتحةسورةصحيفة

.أخرىصحيفةفيا!ححابةا
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الثاني:المثال

صحيفةفيالصحابةفكتب!المراط)!الثهرسولقرأالفاتحةسورةفي

صحيفةفيالصحابةفكتبها!،السراط)!قرأوكذلك،القراءةبهذهالفاتحةسورة

.أخرى

فيبهاوالإحتفاظنجعهاتمالتيالصحفحجمكبرأنذلكنتيجةفكانت

المؤمنينوأمقياللهرصولزوجعندحفظتثمعنه،اللهرضيالصديقبكرأبيعهد

بى!ما.حفصة

هكذاالأولىالكلمةرسمحددت!ه-عثمانعهدفي-اللجنةهذهلكن

يقرأهأنيمكنوكذلك!،ملك)القارئيقرأهأنيمكنالرسموهذا!)قيك

الميم،بعدتقديريةألفهناكأنباعتباريع!ني؟الميمبعدالألفبتقدير)مالك!

القراءتين.يحتمل!ملك)الرسمفأصبح

الرسموهذا!،آلصزط)هكذاالثانيةالكلمةرسماللجنةحددتوكذلك

.!انسراط)يقرأهأنيمكنوكذلك!،الصراط)القارئيقرأهأنيمكن

أقل.الصحفحجمأصبحوبذلك

ؤاجذاالجطكان)إدادا:الافتاوق"مجموعفيتيميةابنالإماميقولذلكوفي

1(.الزشيم()!آخضزذلكلمختقلآ،كانؤالففأ

.(004/)13القاوىمجمرع(1)



14(الفضؤ!صز)بالؤ!ئقالقران!خؤلالخي!المئي!أكاذيبتخف

رضيعثمانعهدفيالمصحفنسخلجنةفعلتهبماجاهلوجاء،الزمانطالف!ذا

فيفسيقع*فا،حفصةعندكانتالتيوالصحف،عثمانمصحفورأىعنه،الله

لسيين:خطأ؟ؤفم

الخطأ:للؤفمالأولالسبب

)مالكأ،قراءةفيهاصجفة:حفصةصحففيفيجدجاهلياقيأنمحتمل

نأفيتوهم"؟ملك1رسمإلاعثمانءصحففييجدولاإ،ملك9تراءةفيهاوصحيفة

لتحتملىملكاةالكلمةرسموابانهممنهتجفلاقيمالكأ؟قراءةيكتبوالمالصحابة

القواءتين.

فيهاصحيفةحفصةعندويجدجاهلفيأتي(السراط)الصراط،وكذلك

قراءةينسخوالمالصحابةأنفيتوهم)السراط"؟قراءةفيهاوصحيفة)الصراط،

(.السراط"

لبكأبالقرا-3يحتملأأالصراطرسمأنيعلملاجعلهبالعربيةجاهلافكونه

هذهمعهستصدوالمصحفرسمفيالصحابةبعبقريةفالجاهل،الأصللأنها

يىئ.حفصةعندالتيالأصليةالصحففيينظرحينالجهالات

الخطأ:للوفمالثانبالسبب

كأحا،حفحمةعنذالصحفمنجداكبيروعدداضخماحبممايرىحينالجاهل

إلصحابةرسمبكيفيةفلجهلهذلك،منأقليدهفيالذيالمصحفيرىبينما

الصحف.تلكمنالصحابةينقلهلمماهناكانسيتوهمللمصحف

فيفانالر!مناهلكتابهفيالزرقانيالعظيمعبدمحمدالشيخيقولذلكوفي
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يرتابأنزمانبالناسطالإنخشيتلأفيهذافعلتإنما9:)قالإ:القرآنعلوم

كانتفإنها؟المصاحفيخالفمافيهاأنيظن:أي!مرتابالصحفهذهشأنفي

()1(.المنظومةالمجموعةالمصاحفشكلتأخذلامنثورةصحفا

يحتملواحدرسمكتابةبعدالمنسوخةالمصاحفأحدلحجمصورةوإليكم

كلها:الصحيحةالقراءات



!!43الفمؤز)الاا!قرآنخؤلالخييرالمئيراكاذيبكشف

القراءاتيحتملواحدرسمكتابةبعدالمصحفحجمهوهذاكانف!ذا

والتيتحفصةعندكانتالتيالصحفحجمكانفكيفكلها،الصحيحة

؟إ!تفصيلاالقراءاتجميعف!يهاكانت

المذكوزئنالزهمئنفييقعواأنالمحتملفمنائخققة،وجاء،الزمانطالف!ذا

سابقا.

.مروانفعلهفيماالحكمةؤخهلنايظهروبذلك

العالمين.ربلئهالحمدأندعواناوآخر
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العشرلنالكذبة

السا!الباب

السبعةاياحر!مقأخزفبممبتةعنمانحرقكذبة

احرقعفانبن)عثمان33(:الدقيقة:401)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

ببنالآنالموجودالقرآنفيكون..بالنقصالقرآنفيتحريففهذا،أحرفشة

(.الحروفبقيةمنخاللأنه؟مخرفقرآنهوالمسلمين

إ(.؟!تضيعوهالثهكلام!؟إتحرقوهالثه)كلامقاثلا:الكذابالخبيثصرخثم

عثمانحقمن)هل(:-5116الدقيقة:601)الحلقةفيالكذابالخبيثوقال

فكيفشلطانه؟!منهل؟!الإسلامرسوليلغهلممنزلقرآنمنشيئايلغيأن

هذهقئل؟!منذلكفيالمسلمونفكرهل؟!!المنزلالقرآنأضعافستةيلغي

فيها(.يفكرواحدكللازممشكلة

الطبريالإمامرأيبتقل(91الدقيقة:701)الحلقةفيالكذابالخبيثوفام

كلام)هذاقال:ثمواحد،حرفعلىالمصحفكتابةفياقتصر!هعثمانأنفي

إ(.الكتب

القرآن)نزل:خلاصتهما67(الدقيقة:211)الحلئةفيالكذابالخبيثاطوقا

الآنالناسفهل،غثعقراءاتاففهرتمنها،ستةبحرقكثمانفاتام،أحرفب!عة

.الثذابالخبي!ث!-يملىأزخمزلمحى!(.؟قراءاتتسعليحرقجديدعثمانإلىيحتاجون

أحرق!هعض،قاذ!كمعافتدكأكاذيبهءصا!فياعتمدأمحذاباالخبيث:قلت



455انفضؤزة()بانؤثايقالقرآنخؤلانخي!يسىالق!يسأكاذيبكشف

ينقلولم،الكتبكلامهوهذاأن-كدتا-وزعم،السبعةالأحرفمنأحرفستة

المسلمينعلماءجمهورأنالمثاهدينعنالخبيثالكذابوأخفىالشاذ،الرايإلا

ة!عثمانبأن-الإسلاميالتاريخطوال-وصرحواالفاسد،القولهذاأنكرواقد

الصحيحةالقراءاتككالمصحففيالتتبل،السبعةالأحرفمنفيحرقلم

هذاكتابنافيذلكتفصيلسبة!وقدتلاوتها،تئ!خلمالتي!اللهرسولعنالثابتة

.(-168ا57:)صفحة

الإسلاميالتاريخمدارعلىالإسلامأئمةتصريحاتبعضلكمننقليليوفيما

وتداجسه:وتزويرهالخبيثالقسيسهذاكذبقبحشدةتكشفوالتي

فهم9كتابفيقالهـ(:432)المتوفىالمحاسبيالحارثاللهعبدأبوالإمام-ا

وعمى؟منهمتجفلف!نه،المصاحفاخزقعثمانبأنالروافضتغئق)وأما":السنن

تغقى؟كهيرولو،عليهواجئاذلكوكان..اضتحفإنه؟وجمفمهفضائلهمنهذاف!ن

خللاماأوبغمقتدمصاحفأخزق..ذلكمنوحاشاه،التضييعمننيهيما

ماإلايحرقولم،التنزيلفيطاعنولامعاندغيرعدل،امامإنه:الجملةوفى.قراءته

قالحتى،مناقبهمنوغدوهرضوهبلذلك،أحدعليهيئيهرلمولهذا؟إحراقهيجب

عملأ()1(.مابالمصاحفلعمستا،عثمانوليماوليتلو9:غلي

ما!لىالأمرالي!:!الهـ(:304-)338الباقلافيبكرأبوالقاضي-2

على-معهمإنمابل3،واحدوقراءةواحدحرفعلىجمعهم!هعثمانأنمنتؤهمتم

الرسولعنثابتةالأفةوعندعندهكلها،قراءاتوسبعاحرفبسبعةالقراءة

.(1/442،القرآنعلومفي)البرهانكتابهفيالزركيالدينبدرالإمامعهتقذ(1)
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!د()1(.

السا!الباب

ؤاشتقاضتطقزتكانتقدأخرفالسبعةهذهأن)الصحيحأيضا:وقال

()2(.المضخففيؤائحماغةعثمانؤأثتتقا،الأفةغئاؤضتالتقا!،الرسولغن

لمعندنا)القوم":للقرآن!الانتصاركتابهفيالباقلافيبكرأبوالقاضيوقال

أنهبينهمنيهيمحتىتمتلمالتي!صالرسولعنالمشهورةالحروفهذهفييختلفوا

..هذامنعث،انفمنع..حجةبهاتفملم..قراءاتفياختلفواصهانما..بهاأقرأ

!د.الرسولقراءاتمنالمعلومبالمتيقنوأخذهم

نأثبتبحرفالقراءةمنالمنعالمسلمينأئمةمنغيرهأوهويستجيزأنفأما

ماالأمةعلىوتضييقمنهوالانتساخفيهالنظرمنوالمنعبتحريقهويأمرأنزلهالثه

اللهفمعاذ،واباحهأطلقهمامنهويمنعاللهأحلهماذلكمنويحرء،تعالىاللهوسعه

()3(.كذلكذلكيكونأن

الأحرفببعفهذهقارئكلتصويبعلىالقطعبذلك)فوجبأيضا:وقال

مسعودابناللهوعبدوابئاعثمانوأن،تعالىاللهعندمنباسرهاوأنهاالسبعة

صاحبهعلىمنهمأحدأنكرولا،السبعةالأحرفهذهمنشيءفيقطيختلفوا

هذهمنششالتضمنهاالمصاحفمنشيئايحرقلمعثمانوأن..ببعضهاالقراءة

.(411صالعزيز،بالكتهابتتعلقعلومفيالوجز)المرشدكتابهفيالمقدسيضامةأبوعهتاققه(1)

.(091-3918/صملم،بفوائدالمعلم)إكمالكتابهفيعياضالقاضيعهتققه)2(

،عصامد.محمد؟تح!يق،بيروتحزء-ابندارالناشر:35-352(،ا)صللقرآنالانتصار31(

.م1002هـ-ا224/لأولىا:الطبعة



74اورقؤز!(القرآن!خولالخيي!ا!اكاذيبكسف

الآيةلتضمنهأوالثه،أنزلماخلافعلىأثبتما..منهاحرقإن!اوأنه،القراءات

وحظرومنعنسخثمانزلكانلقرآنالمصاحفتلكلتضمنأو..وتفسيرها

المصاحفأخذ-كلهذلككانإذا-فيجبشمغه)1(..قنذلكتغيرففلم،زشمه

إذامنهاوالانتساخبهاالتمسكمنوالمنعآثارها،وتصفيةالأمور،هذهلمثلالمتضمنة

()2(.القرآنتقللفسادالأمورأخقبمنذلككان

فيالبيان"جامعكتابهفيقالهـ(:444-لم31)االدانبعمروأبوالإمام-3

سبعةعلىمنزلالقرآنأن..البابهذامننعتقدهما)وجملة!:السبعالقراءات

..جميعهافيالقراءخيرقدتعالىاللهوأن،وصوابوحقكافشافكلهاأحرف

تل!جمغأثبتواقدالصحابةجمغجمنبالحضرةوقن!هعثمانالمؤمنيناميروان

فيها،الناسوخئروابصوابها،وأعلموابصحتها،وأخبروا،المصاحففيالأحرف

!()3(.اللهرسولصغكانكما

حىتمص!رسمفي"المقنعكتابهفي-أيضا-الدانيعمروأبوالإماموقال

الحروفهذهمرسوملى*ختلافالموجبالسببعنسائلسألى)فإنالأمصار!:

عفانبنعثمانالمؤمنينأميرأنعندناذلكفيالسبب:قلت.المصاحففيالزوائد

ئعي!خت؟الأيةهذهبأنذلكبعدتغلملاقدفإنهقديما!الرسولمنالآيةشيمقنانيقصد)1(

.!لالرسوعنوابتعادهلسفرهوذلك

.36(3634-ص)للقرآنلانتصارا(2)

طحانالمهيمنعبدد.:تحقيق،الدافيعمروأدمال!مام6(،61-0)صللقرآنالسبعة1،حرف)3(

كتابمنجزءوهرام،799هـ-ا418/الأولى:الطبعة،السعودية-انمارةدارالناشر:

الداني.عمروابيللإمامالسغ(التراءاتفياليان)جامع



السا!الباب438

وجلعزاللهعندمنالحروفهتهأنعندهوثتت،المصاحففيالقرآنجمعتما!ه

علىواحدمصحففيخمعهاأنوغيم،مسموعة!الثهرسولومن،متزلةكذلك

التخليطمنكذلكذلكرسموفيمزتين،الكلمةب!عادةإلامتمكنغيرالحالتلك

فيمثتتةفجاءت،لذلكالمصاحففيققزقهابه؟خفاءلاماللمرسوموالتغيير

وعلىوجل،عزاللهعندمننزلتكماالأفةتحفظهالكيبعضها؟فيومحذوفةبعضها

أهلمصاحففيمرسومهااختلافشبفهذا!؟اللهرسولمنضمعتما

الأمصار()1(.

.(17ا-017:)صفخةهذاكتابنافيذلكيوضحمثالاذكرناقد:قلت

شرح-"المنتقىكتابهفيقالهـ(:-4474)30الباجيالوليدأبوالامام-4

فيثابتةالأخرفيال!ئعيماقدتجيغإنتفوئون:قلييل:)قإن،:مالكموطأ

تجائر"؟بخميجقاةانقزاةق!نالفضخ!؟

2(.تفوذ()كذلك:!نمييل

)الصحابة!(:السنة"شرحكتابهفيقالهـ(:15.-)436البغويالإمام-5

كئرين!رسولهعلى-وتعالىسبحانه-اللهانزلهالذيالقرآنالدفتينبينجمعوا

نأغيرين!الثهرسولمنسمعواكمافكتوه..شيئامنهنقصوااوفيهزادواأن

أخروا()3(.أوشيتاقذموا

.(1-18191)صالأمصارمصاحفرسمفيالمقنع(1)

الطبعة:القادر،عبدمحمد:تحقميق،بيروت-العلميةالكنبدارالناضر:4(،11)2/المنتقى)2(

.م9991-الأللى

521(.)4/السنةضرخ)3(



945انفضؤزة()بانؤثائقآنالقمخؤلانخييسالقشيسأكاذيبكشف

شرح-المعلمإكمال9كتابهفيقالهـ(:544-)476عياضالقاضي-6

منوجماعةالحديثإلىوالمنتسبينالقراءضغقةمنقؤم)وذهبمسلما:عححيح

وتركالسبعةالأحرفبعضعلىالناسوجمعالمصحفكتبعثمانأن:المعتزلة

آخركانعليهجمعالذيوأن،الاختلافمنخذثيماللمسلميننظراباقيها

غقلى()1(.وليماتقليصححهولامهجور،مئكرقولوهذا،العرض

"جمالكتابهفيقالهـ(:643-)558السخاويالحسنأبوالدينعلم-7

بجميعالقرآنجميعكتب!هعثمانأنفيهئشكلا)والذيالإقراءأ:وكمالالقراء

()2(.عليهيواققتئممنهشيتاتزكولوشيتا،منهيغادرولم،وخوهه

االمفهم-كتابهفيقالهـ(:656-)578القرطبيالعباسأبوالإمام-8

حروفيئيالاختلافمنالسبعةالقراءهؤلاءبينؤجد)وما":مسلمصحيحشرح

فيتققهماعلىاعتمدمنهمكلألأنفذلك؟بعضهموينقصها،بعضهميزيدها

تسخبععضفيالمواضعتلككتبقد!هعثمانكانقدإد؟رواهأومصحفه

.(191)3/مسلمبفواندالمعلم)كال(1)

النلاء،%علاماسيركتابهفيهـ(748هـ-)673الذهبيالدينضمىالإمامقال

مناستبحر..الإشاذيمضيخايآؤخد،الحايأ،القلأقة،الإقائم..جمياض!)الت!اصي:إ0/2132

..الآقاقلىاشمهؤاثتهز،الركتانبتضاييميماؤشازت،ؤآلصؤخمغ،،العلوم

التاسؤأغرثؤئييما،لىالحديثإقامفؤ،:الآكان)ؤيتاتلىالذنجننضضسالقاصيقاذ

(.ؤأتابهم،ؤ؟لامهب،الغزبؤكلآيم،ؤالفغةؤبالخير،بعلرييما،

236(./1)القراءجمال)2(



السا!الباب046

منهابكلالقراءةوأن،صحيحذلككلبأنإشعازابعفي؟فييكتبهاو!،المصاحف

الصحابةمنعليهمخقعمتواتر،المصاحفتلكتضمنتهمافكل..جاثز

()1(.وغيرهم

علومفيالوجيزالمرشد9كتابهفيقالهـ(:665-)995المقد!يشامةأبو-9

توفيالتيالسنةفيالقراءةعل!يهاستقرتماالأصل)صارالعزيزإ:بالكتابتتعلق

ثم،موتينالسنةتلكفيالسلامعليهجبريلبهعارضهمابعد!اللهرسولفيها

كانالتي-الس!بعةالأحرفمنوبقي،الدفتينبينإثباتهعلىالصحابةاجتمعت

الواحدالمرسوميحتملهلاوما..المرسوميخالفلاما-عليهاالقرآنقراءةأبيح

،اخرىقراءةرسمعلىوبعضها،قراءةرسمعلىبعضهافكتب،المصاحففيفرق

()2(.بالقراءاتالعلماءعندمعروفةكلهذلكوأمثلة

فيقالهـ(:732-64)0ائخغبزيعمربنابراهيمالدينبرهان-01

المصاحفأن)الصحيح:!السبعالقراءاتفيالأمانيحرزشرحفيالمعاني"كنزكتابه

قبضقراءةتزكعلىالصحابةتجتمعيئلأ؟السبعةالأحرفعلىمشتملةالعثمانية

علبها()3(.!اللهرسول

الكواكب9موسوعتهفيقالهـ(:786-)717الكرمافيالدينشمس-11

أحرفهجمغعلىمثتملةكانت)الصحف":البخاريصحيحشرحفيالدراري

.(045-944)2/مسلمكتابتلخيصمنأثكللماالمفهم(1)

85(.)صالعزيزبالكتابتتعلقعلومقيالوجيزالمرشد()2

7(..)صالغالاتراءاتفيالأمانيحرزشرحيخاالمعانيكنز)3(



اورضؤزباز%نا!قوصضلالخيي!الفي!اكاذيبكصف 64(!ا

()1(.وغيرهمقريشلغةعلىبهانزلالتيووجوهها

؟القرآنإحراقجازكيفقفت:)فإنهذا:كتابهفيايقما-الكرمانبوقال

لاأنهوفائدته..التفسيرمنبغيرهالمختلطأو،المنسوخالقرآنهوالمحروق:قلث

()2(.عنهور!كأالجزاءأحسنتعالىاللهجزاه،فيهالاختلافيقع

القراءاتفي)النشركتابهفيقالهـ(:833-175)الجزريابنالإمام-12

فياستقرغيموهوما،قر%نأنهمحققواماالمحاحفهذهفيكتبوا)الصحابةالعثرأ:

الصحابة-فإن..ينسخلمممار!النبيعنصحتهتحققواوما،الأخيرةالعرضة

ن!إليهمبتبليغهتعالىالثهأمرهما!اللهرسولعنتلقوا-عليهماللهرضوان

ولا!،عنهالثابتالقرآنمنشيئاليسقطوايكونواولمجميغا،ومعناهتفظهالقرآن

()3(.بهالقراءةمنيمنعوا

فيقالهـ(:852هـ-7731العمنحقلانيحخرابنالد-يئشهابالحافظ-13

خؤائمضخففيجمغالديأن)ا+شإ:البخاريصحيحبشرحالباري"فتح

يييمااختق!قاتغضىؤيييماص!،ال!تبيئبأفيائقكتوببيما،ائقفالوع،إئرالهغلالمتقق

لنيآياتقز!محيقاينتخيرى)القكيئالفضخففيؤقغكما..ال!ئغةالأخزف

الأفضارقضاجفاخيلآفمنؤقغقاؤكذا"،"منيخذفيغثرهؤو"إتزاغةآض

دلك،هـ!خو،لاقات3ؤجمذقاءاتؤجمذةتغض،؟ونتغضقاثايتةؤاؤاتجذةمن

7(./1)9الدراريالكواكب(1)

9(./1)9البخاريصحيحشرحفيالدراريالكواكب2()

32-33(./1)العرات5التىهـافيالنثر)3(



الا!الباب462

أغقتمأؤلشخضئنن،بيهتاتيهص!الئبيئؤأقزقغا،بالأفزيننترذانهغلىمخمولؤهؤ

1(.()ائؤخقئنقئب!ثتاتهماؤأتزةؤاجذا،شخضابذلك

طيبة"شرحكتابهفيقالهـ(:857-108)النويريالدينمحبايإمام-41

رسمهايحملهماعلىمثتملةأنهاإلىالجمهور)ذهب:العثمانيةالمصاحففيالنشر"

الظاهر،وهوخزقا،منهايزكلم،الأخيرةللعرضةجامعة،فقطالسبعةالأحرفمن

()2(.عليهتدلالمستفيضةوالآثارالصحيحةالأحاديثلأن

في)الإتقانكتابهفيقالهـ(:119-)984السيوطيالدينجلال-15

الصحفمنالعثمانيةالمصاحفتقلعلىالصحابةأخمعقد..:)تنبيه":القرآنعلوم

ذلك.سوىماتزكعلىوأجمعوابكر،أبوكتبهاالتي

علىمشتملةأنهاإلىالمسلمينوأئمةوالخلفالسلفمنالعلماءجماهيروذهب

عرضهاالتيالأخيرةللعرضةجامعةفقط،الشعةالأحرفمنزشفهايحتملما

منها()3(.خزقاتتركلملها،متضمنة،جبريلعلىالنبي

3(.0)9/البخاريصحيحبثرحالباريفتح(1)

(.بالوجه4/2الوحةللنويريالثرطةشرح:مخطوط)2(

.(1/913)الاترآنعلومفيالإتقان)3(



!ا)بالؤثائقالقرآنخؤلافخ!يميسالضشيسأاذيبئخف

والعشرلنالحاديةالكذبة

آياقزوقمقسورةوتكولقالثانيالجمعبعدكانالآياقققدأقئبة

8(:الدقيقةة701)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

)الفصلفيوكذلكشبة،لابنالمدينةأخبارفيأيضا،الطبريتفسيرفي)جاء

نأعفانبنعثمانفأمرنبزيد:قال:البغداديثابتلابن"للنقل)1(المرجللوصل

ابالأحزامنالآية!هفيهفلرأجد،عرضةعرضتهفركتفلمامصحافا،لهأكتب

ئنؤيهمتخنةرقضىئنقيثفمغقييماآلئةغقذوأفاضذفوايىخاذآتمؤيبنبق)

أسألهمالمياجرينفاستعرضث:قال:123،الأحزابؤ!يلأتئبتدلواؤتاينتظز

أجدهافلمعنها،أسألهمالأنصازاستعرضتثم،منهمأحدعندأجذهافلمعنها،

،نخةغمعزضتهثمفكتبتها،،ثابتبنخزيمةعندوجاتهاحتى،،منهمأحدعند

يقز!مئوثة!ئمظتغذ):التوبةسورةمنالآيتينهاتينفيهاجدفلم،أخرى

!"زجيزرءوثيآتمؤييىغقيثمخيريصقغيئزقاغقييماغ!يرأنفيمنم

استعرضتثمامهم،أحدعندأجدهافلم،المهاجرينفاستعرضت:128،التوبة

يذعىآخوزجلمعوجدتهاحتىمنهبم،أحدعندأجدهافلمعنهاأسألهمالأنصار

علمحورةلجعلتياآياتثلاثتضتولو"،"براءةآخرفيفأثبتهاأيخضا،خزيمة

إالفصل:والصوابأ!يقرؤهمايففولايقرأكيفيعرفلافهر،الجاهلالتبىقالماهكذا!1)

".الشقلفيائفذشجللرصل
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جذ؟(.

الساةالباب

التوبةآيتيأنيوضحهذا:)تعليقيقائلا:الكذابالخبيثالقسيسعلقثم

الثاني.الجمعحتىمفقودةكانتكلهاالأحزابوآية

،!!سورةجعلتهاكنتثلاثةكانتلو9:التصرفانظرواوبعدين

إ(ءجذا!غريبةحاجة!!؟المحفوظاللوحفيهذاأم؟القرآنتؤلفأنتهل

معركةبعدبدأالأولالجمع-ا:تعليظتالناقائلا:الخبيثالكذابعلقثم

كانتالمدةهذهطيلةأنويلاحظ،بسنتينمحمدموتبعدهـأيا2س!نةفياليمامة

-)1(
ايةكانتفاينشيئا.عنهمايدريأحدولا..مفقودتينالتوبةسورةمنيتين

!؟!لحافظونلههـاناالذكرنزلنانحنإنا)

لأنهواحد؟؟أحاديفالمصدر..واحدرجلعندؤجدتاالآيتينهاتينأنثم

فيتوضعاولائرفضاأنفالمفروضالمتواتر،منوليستاآخر،شاهدمعهليس

.القرآن

!(.!؟القرآنمصداقيةفيذلكئشككأفلا

!(.!)صاعقةقائلا:صوتهالخبيثالكذابرفعثم

الذيعفانبنعثمانعهدفيكانللقرآنالثاني)الجمع:16الدقيقةفيقالثم

تؤكدكلها..التراثكتبمناستعرضناهماأنوالعجيبهـ،23سنةالخلافةتولى

عهدفيالثانيالجمعحتىمفقودةكانتالأحزابسورةوآيةالتوبةسورةآيتيأن

.مرفوع"أكاناسم،آيتان1الأنا،آيتانكانت9:هكذاابوالصر،الغهـالجاهلقالهاهكذا(1)



المصو!--:أرت!بمال!خؤلافخيعسإتيه!ي!ىأكاذيبكشف

عثمان..

بنعثمانخلافةإلىمحمدموتمنسنة13طوالالقرآنمنآياتتفقدكيف

؟!!للقرآنمصداقيةذلكبعدتبقىفهل!!؟عفان

.الكذابالخبيثكلامانتهى!(.الصاعقةإنها!!مفقودةوالآياتسنةا3

عنأخفىحيث؟والتدليسوالتزويرالكذبإلىلجأالخبيثالقس!شىقلت:

طريقمنلأنهاخطا؟وايةالهذهبأنيثالحبأئمةكبارتصريحاتالمشاهدين

أئمةبذلكصرحوقدمحتواها،وفيإسنادهافيأخطأقدهذاوعمارة،غزيةبنعمارة

الثابتة.الصحيحةالرواياتوأثتتوا،الحديث

منذ-الأولىالقرونفيالإسلامأئمةأن-الآتيالتفصيلمن-لكموسيتضح

منصدورهقؤرالروايةهذهفيالذيالخطأكشفواقد-شة0001منأكثر

غزية.بنعمارة

--الؤ!-يعنالباطلةالروايةهذهغزيةبنعمارةروىالذيالعصرنفسففي

الزهريعنالروايةوضبطوا،بانفسهمالزهريفسمعواالثقاتالحديثأثمةجاء

الصحيحةالمضبوطةالرواياتهذهواعتمدالبخاريالإمامبعدهمجاءثم،نفسه

.عمارةروايةونبذ"،البخاريصحيحةكتابهفي

مطالب:ستةفيذلكوتفصيل

ضزية.بنعمارةطريقمنالثلاثةالمراجعفيالروايةأنسان؟الأولا!

.والكذبالافتراءيتعمدالخبيثالتمسيسأنبيان:انئىا!



السا!الباب466

.الكذابالخبيثذكرهاالتيالروايةفيالأولالخطأبيان:اتكا!

.الكذابالخبيثذكرهاالتيالروايةفيالثانيالخطأبيان:ا!اجا!

الرواية.هذهبخطأالحديثأئمةتمريحات:صاثا!

بكرأبيخمعفيمكتوبةالأحزابوآيةالتوبةآيتيؤتجذ!هزيد:اولدسا!

ذلك:تفصيلهـاليكم

غزيئ:بقعمارةطريئمقاولثةالمراجع.الروايةأنبيان:الأولالمطلب

الخبيث:ذكرهاالتيالثلاثةالمراجعفيالروايةأسانيدنستعرضذلكولبيان

عن،شهابابنعنغنرئة،بنغمارة)عن:الطبريالإمامتفسيرفيجاء

الرواية.فذكر000()1(:قالقلد،أبيهعن،ثابتبنزيدبنخارجة

بنخارجةعن،شهابابنعن،غزيةبنعمارة)عن":المدينة!تاريخفيوجاء

الرواية.فذكر00()2(:قال!هثابتبنزيدعنزيد،

ابنعن،غزيةبنعمارة)عنإ:النقلفيائمذزجللوصل"الفصلفيوجاء

الرواية.فذكر00()3(:قالزيد،أبيهعنزيد،بنخارجةعن،شهاب

طريقمنهيإنما-الثلاثةالمراجعفي-الروايةهذه!!أن

.(2-1/627)الطبريتفسير(1)

.(2001-1001)3/المدينةتاريخ2()

793-993(.11/النتلفيانمذزجللوصلالفصل)3(



ائم!ضؤ!قاد6!اقي-أياآنطالقرخؤلالخييساليتهيسأكاذيبكشف

غزية.بنعمارة

غزيةبن)عمارةالأمصارإ:علماءمثاهير9كتابهفيحبانابنالحافظقالوقد

()1(.يخطئكان..

بأنالحديثأئمةكبارتصريحات-الخامسالمطلبفي-وسيأتيقلت:

الرواية.هذهومحتوىإسنادفيأخطأقدغزيةبنعمارة

هذهلإخفاء؟والتدليسوالتزويرالكذبإلىلجأالكذابالخبيثالقسضسلكن

المامدين.عنالتصريحات

والكل!الاالكلا،يتعمدالخبيثالقسيسأنبيان:الثاالمطلب

للخطيب(المدرجللوصل"الفصلكتابمنينقلأنهذكرالكذابهذا

كتابهفيانمابهذافيالبغداديالخطيبذكرهاروايةأوللكموسشقل،البغدادي

المذكور:

عندمنهاواحدكلقتنالتيالأحاديثذكر)بابالبفدادي:الخطيبقال

..آخربإسنادعندهفإنها؟فيهألفاظغننبإسنادراويه

ثابت:بنزيدعن،السباقبنعبيدعن،شهابابنعن..حديثذلكفمن

قراءفيأسرعقدالقتلإن:فقال،الصديقبكرأبيإلىجاءالخطاببنعمر"أن

تكتبكنتشاب،رجلإنك:فقالبكر،أبوفا-عانيزيد:قال..اليمامةأيامالناس

كنتآيةوققدتقال:العسب.أتبعفجعلت..واكتبهالضرآنفاجمع؟الوحي

.م91دأ9:المبهعة1،-ت-بيرالعلميةالكمتبدار:الاشر(،13ه)!سا،سحارعلماءمثامير(1)



الساةالباب468

الأنصارمنرجلعندفوجدتهاأحد،عندأجدهالم!،اللهرسولمنسمعتها

فكانت..شورتهاإلىفاضفتها!غقتيآلئةغقذواتاضذفوأيىخاذثمؤييمنآين)

.01()1(.ماتحتىبكرأبيعندالصحفتلك

استندالذيكتابهفيالبغداديالخطيبذكرهاروايةأولالآنرأيتمقد:قلت

سورةآيةقفدأر،فيصريحةفالروايةأ،المدرجللرصل"الفصلالكذابالخبيثإليه

لكنعنه،اللهرضيالصديقبكرأبيخلافةفيتمالذيالجمعفيكانإن!االأحزاب

!!المث!اهدينعنذلكأخفىالكذابالخبيث

:الكذابالخبيثذكرهاالتيالروايةفنىالأولالخطأبيان:الثالثالمطلب

إني:وقالضحفا،لهأكتبانعثمان)فأمرفي:غزيةبنعمارةروايةفيجاء

اك!5)بلغوافلما،العاصبنسع!دبنأبانفجعل..،لبصص،رجلامعكجاعل

(.التابوت:نأباوقال.التابوه:فقلت:زيدقال!ئوثآلتاكايت!ئمأنففجيمات

قيلفقد؟الحديثأئمةبذلكصرحوقد،غزيةبنعمارةمنخطأوهذا:قلت

عنهما.اللهرضيعثمانخلافةقئلسعيدبنأبان

!:الأصحابمعرفةفيالاستيعاب9كتابهفيالبرعبدابنالإماميقولذلكوفي

والزبيرمصعبقولوهو.اجنادينيومسعيدبنأبانقتل:عقبةبنموسى)قال

عشرةثلاثسنةالأولىجمادىفيأجنادينوقعةوكانت..بالنسباليلمأهلوأكثر

انتهىعنه()2(0اللهرضىالصديقبكرأبيخ!فةفي

493(.393-/1)المدرجللوصلالفصل(1)

64(./1)ا،صحابمعرفةفيالإستيعاب)2(



اثفضؤزةف)بانؤثائقآزالقرخؤلالخييساليتتيسأكاذيبكشف

بنسعيدبنأبانأنفيهاالتيالروايةبطلانحجرابنالحافظأثتتوقد

عنهما.اللهرضي،عثمانخلافةفيالمصحفت!خفيشاركالعاص

يقتضيكلام)وهو،:الصحابةتمييزفي"الإصابةكتابهفيحجرابنالحافظفقال

خلافةإلىيعيشفكيف،خلافتهفيبذلكأمرإنماعثمانلأنوانتدافع؟التناقض

بكر؟إ!أبيخلافةفيقيلقنعثمان

المأمورأنوالمعروف..شاذةروايةالبركبدابنإليهاأشارالتيالروايةبل

سع!يد()1(.بنأبانأخيابنوهو؟العاصبنسعيدبنالعاصبنصعيدبذلك

بن)سعيدإ:النقلفيالمدرجللوصلالفصل9كتابهفيالبغداديالخطيبوقال.

بنأبانأنهروايتهفيكزيةبنعمارةوذكر،التابوتفيزيداخالفالذيهوالعاص

ولا..عشرةثلاثسنةاجنادينوقعةفيبالشامقتلابانلأن-ؤفم؟وذلكسعيد،

()2(.القصةهذهفيلهتذخل

:الكذابالخبيثذكرهاالتىالرواية!الثانىالخطابيان:الرابعالمطلط

التالي:التفصيلمنلابدالخ!لأهذاندركلكي

!صحيحفيكماالزهريشهابلابنحيهيتمختلفةقصصثلاثعندنا

:،يلبخارا

معثابتبتزئدقصةوهي؟للزهريال!تاقبنعبتيدحكاها:الأولىالقصة

17(.)1/الصحابةففيالإصابة)1(

.(1/404)النملىفيالمدرجللركلالافصل)2(



السا.الباب

التوبة.سورةآيتيقصةوفيهاوعمر،بكرأبي

معثابتبنزئدقصةوهي؟!هللزهريمالكبنأنسحكاها:الثانيةالقصة

.عثمان

بنزيخدقصةوهي؟للزهريثابتبنزئدبنتجةخاليحكاها:الثالثةالقصة

.الأحزابسورةآيةققدحين-أبيه-ثابت

؟الكذابالخبيثذكرهاال!ئيالروايةفيغزيةبنعمارةفعلف!اذا

كلهافجعلهاأسانيدها؟وحذفجميعاالقصصهذهبدمجغزيةبنعمارةقام

قصةأنهاعلىالتاليبالترتيبوحكاهازيد،بنخارجةطريقمنواحدب!سناد

:كبيرةواحدة

التوبة،سورةآيةقصةئم،عثمانمعزيدقصةثموعمر،بكرأبيمعزيد)قصة

(.الأحزابسورةآيةقصةثم

مرةذلككلللزهريحكىزيدبنخارجةأنالقارئيتوهمأنإلىذلكفأدى

عنه.اللهرضيعثمانخلافةفيكانالأحزابوآيةالتوبةآيةققدوأن،واحدة

فقد؟الدينحفظقدتعالىاللهولأنغؤية،بنعمارةفيهوقعكبيرخطأوهذا

بفة،بكلالأحداثهذهالزهريعنروواالذينالثقاتالرواةمنجماعةشخز

.عمارةخالأبذلكفظهر

بهمتعالىالثهخفأ3تالذالحديثأئمةتصريحاتبعضالتاليالمطلبفيونذكر

لإسلامي.االدين



!!الفضحؤزة)يانؤثائ!القرآ)نخؤلالخ!يحبسالقئحبسأكاذببكئنف

الوواية:هذهبخطاالعدايقأنمة:تصريعاقالخامسالمطلب

حجرابنالحاتحيهتفظ

كتابهفيهـ(852هـ-)773الغ!قلانيخخرابنالدينشهابالحافظقال

يف!ةأنالرفيرفيغنالضجيحفؤ)قذا،:البخاريصحيحبشرحالباري"فتح

ؤيضة،ثابتبنزيدكنال!ثاقبقغتيدغنؤغقرتكرأبقغثابتبنزئد

شوزةمنالأتةثابتبنزئدقفدؤ!ضة،!ايكبنانسغنغثمانقغخذيخقة

..أبييماغنثابتبنزئدبنتجةخاليغن..الأخراب

بقزيدبنخارتجةش9ققاؤ:الرفيري،كنقزؤاةغنرتةبنعمازةؤأكأت

ثتموعمر؟تكرآيبقغزيديضةبالو!:الثلآثالقضصؤشاقأ،أبيهكن،ثابت

الأخزاب.شوزةمنالآيةثابتبنزيخدققديضةئتمأيضا،غثمانقغخذنجقةيضة

تغضؤانههـأذزقيجمئه"،ؤفمدلكأن"ائمذزج،فيالحطيبؤتتنالطتركن،أخزتجا

1(.()تغضغلىالأشاييد

كتابهفيالبغداديالخطيبأنالحديثأئمةعندمشهورأنهيوضحهذا:قلث

الرواية.هذهفيعمارةخطأألتتقد"النقلفيائمذزجللوصل!الفصل

أهـ،مالشاشةعلىالكذابالقسيسعرضهالذيالمرجه!ئشطكووهذا

الرواية.بخطأالبغذاديالخطيبتصريحالمشاهدينعنأخفىلكنه،اثماهدين

.(12)9/البخاريصحيحدرحالبارقيفتحأ1)
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لخطيب!تالبفدادىا

السا!الباب

سورةآيةقفدبأنتصريحفيهاروايةبذكرالباببدأالبغداديالخطيبأنذكرنا

أ:النقلفيالمدرجللوصل)الفصلكتابهفيفقالبكر،أبيعهدفيكانالأحزاب

فيه؟ألفاظغئرب!سنادراويهعندمنهاواحدكلقتنالتيالأحاديثدكر)باب

..آخرب!سنادعندهف!نها

ثابت:بنزيدعن،السباقبنعبيدعم!،شهابابنعن..حديثذلكفمن

قراءفيأسرعقدالقتلإن:فقالالصديقبكرأبيإلىجاءالخطاببنعمر"أن

1(.00،()اليمامةأيامالناس

ابنعن،غزيةبنعمارة)عنقائلآ:الرواياثتقدالبغداديالخطيبآكقلثم

الثه!رسولأصحابقتلالماقال:زيد،أبيهعنزيد،بنخارجةعن،شهاب

بكر،أبوفأمرفيزيد:قال..الصديقبكرابيعلىالخطاببنعمردخلباليمامة

كزوةمنقلإمحذيفةإنثم..حفصةعدالصحيفةكانتعمرهلكفلما..فكتبته

ناعثمانفأمرني..عفانبنعثمانأتىحتىبيتهيدخلفلمارينية،قبلغزاها

بنسعيدبنأبانفجعل..،تبيبارجلامعكجاعلإني:وقالصحفا،لهأكتب

فقلت:زيد:قالآلتائوئ!يأيت!مانمقجإتايةة)بلغوافلما،العاص

الآيةهذهإلاأخطأفما،عرضةعرضتهفرغت..فلماالتابوت:أبانوقالالتابوه.

المهاجرينفاستعرضت..!غقييماآلئةغقذواقاضذفوايىضالآنئؤييينيخن)

393(./1)القلفيالمدرجللوصلالفصل(1)



انفصؤزة()بانؤثاثقآنالؤخؤلانخييى!الم!يسأكاذيبكثف
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تغذ)الآيتينهاتينفيهأجدفلمأخرىعرضةعرضتهثمفكتبتها..عنهااسألهم

أسألهمالمهاجرينفاستعرضت:قال،الآيتين!أنفض!ئميقزشوثةئحئمقي

انتهى"(...عنها

روايتهفيغزيةبنعمارةأخطأكيفيشرحالبفداديالخطيببدأثمةقلث

الخطيب:ففالهذه،

وهتموقد،غزيةبنعمارةعن..جعفربنإسماعيلالحديثهذاروى)هكذا

بنزيدبنخارجةعن،شهابابنعن:السياقةهذهعلىجميعهروىإذعمارة

..أبيهعن،ثابت

حفصةعندالصحيفةكونإلىالحديثأولمنيرويكانشهابابنأنوذلك

الآيتينقصةيرويكانوكذلك،ثابتبنزيدعن،السباقبنعبيدعنعمربنت

أيضا.عبيدعنالتوبةسورةآخرفياللتين

كانشهابابنفإنإرمينيةفرجمنقدومهعندحذيفةمععثمانحديثوأما

مالك.بنأنسعنيرويه

عني!يدهاولاوالتابوه،التابوتفياختلافهملقصةالروايةيرسلوكان

أحد.

تثاببنزيدبنشار-،صت..لأحزاباسورةفيالتيالآيةقصةيروقيوكان

أبيه.عن

حديث..شهابابنعنروايتهفي..سعدبنإبراهيمذلكجميعتتن



السا!الباب474

00()1(.بعضمنبعضهاوقثز،الثلاثالرواياتفيهجمعالذيسعدبنإبراهيم

ساثل:يسألوقد:قلت

الدقةبهذهالحقائقهذهإلىالوصولالحديثأئمةاستطاعوكيف

؟إ!العالية

وفحصهاوجمعهاالرواياتتتبعفيحياتهمقضواقدالأئمةهؤلاءإن:والجواب

قصةفيهحمديثايروونالثقاتالرواةمنجماعةالإماميجدفحيندقيقا،فحصا

يرويبانالقصةحكايةفيالثقاتهؤلاءكليخالفواحداراويايجدونثم،مجنة

روايتهفيأخطأقدالراويهذاأنالنقادالأئمةهؤلاءيذيىكفحينئذيناقضها؟ما

.(-1318صفحةهذا:كتابنافيذلكتفصيل)انظر

غزية:بنعمارةروايةينتقدوهوالبغداديالخطيبقولفىذلكلكموبتضح

بنإبراهيمذلكجميعتتن..السياقةهذهعلىجميعهروىإدعمارةؤهتم)قد

..شهابابزعنروايتهفي..سعد

راشد،بنومعمر،حمزةأببنشعيبففزدة:الأحزابآيةقصةروىقد

عن،الزهريشهابابنعنأزتغتهم؟الصدفييحعصبنومعاويةالغاز،بنوهشام

..أبيهعن،ثابتبنزيدبنخارجة

منبعضهاوقئزالثلاثالرواياتفيهجمعالذيسعدبنإبراهيمحديثفأما

.(04ا993-/1)الناقلفيالمدرجللوصلالفصل(1)



!ا7اورقؤز!ص(ا!فرآتصخشلالخيي!القئي!أكاذيبقسحف

نأليثبتتفصيليا؟شزداالآخرونرواهماتردالبغداديالخطيبانطلقثم

.الكذابالخبيثعليهايعتمدالتيهذهروايتهفيأخطأقدغزيةبنعمارة

:الآنوالسؤال

المثاهدين؟!!عن:التصريحاتالحقائقهذهكلالخبيثالقسيسأخفىلماذا

قطنىالإماتحيهالتالدار

اذقيهذهغزيةبنعمارةروايةعنهـ(3-0385)6الدارقطنيالإمامشئلوقد

.الكذابالخبيثذكرها

)حديث،:النبويةالأحاديثفيالواردة"العللكتابهفيالدارقطنيالإمامفقال

،القرآنجمعفيحديثهو..القرآنجمعفيالحمديقبكرأبيعنثابتبنزيد

شبيا-ستبهخذث،ثابتبنزيدعن،السباقبنعتيدغنالرفييورواد

منهمة،جماعةكذلك

ألىبناللهوعبيد،حمزةأبيبنرشعيبيزيد،بنويههـئسسعد،بنإبراهيم

واحد.قولعلىاتفقوا..مجمعبنإسماعيلبنثهابهـاهيم،الرصافيزياد

بر!جتي"خا"ال!ا،قا)ابتسكانفجع!ياالرحئيمعنغزيةب!تس،كأةورواد

بمنه.كلهالحريثوجعلى"،ثابتبنزيد

الحديىطهذادحنأبيهصتثابت3زيدبنخارجةغزكما،فىر11روىوإنما

.ا4.\993-//1)اصتلأفي1!الدكاللرالنص!!أ(1)
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اللهرسولأسمعكنتقدآيةالأحزابسورةمن"فقدت:قولهوهي،يسيرةألفاظا

(.ثابتبنخزيمةمعفوجدتهايقرؤها!

وعبيد،حمزةأبببنوشعيبسعد،بنإبراهيمكذلكالرفيريعنضبطه

زياد.الىبنالله

..أسانيدفيهالرفيريعن-تئنهممن-سعدبنإبراهيموذكر

عنكلهالحديثصلةوجعلالرفيريعلىفيهؤهمالذيغزيةبنعمارةحديث

..أبيهعنزيدبنخارجةغن،الرفيري

وعيد،حمزةأبيبنوشعيبسعد،بنإبراهيمروايةذلكمنوالصحيح

ضبطواف!نهمالرفيري؟عنتابعهمومنيزيد،بنويوئسزياد،أبيبنالله

انتهى()1(.ذلكوضبطوا،روايةإلىمنهالفظكلوأسندوا،الرفيريعنالأحاديث

الخلاصة:

0001منأكثرمنذ-الأولىالقرونفيالإسلامأئمةانبذلكلكمويتضح

غزية.بنعمارةمنصدورهقؤرالروايةهذهفيالذيالخطأكشفواقد-س!نة

-الزهريعنالباطلةالروايةهذهغزيةبنعمارةروىالذيالعصرنفسففي

بانفسهم،الزهريفسمعوا-وغيرهسعدبنكإبراهيم-الثقاتالحديثأثمةجاء

هذهواعتمدالبخاكأيالإمامبعدهمجاءثم،نفسهالزهريعنالروايةوضبطوا

،.البخاريصحح9كتابهفيالصحيحةالمضبوطةالروايات

الطبعة:،الرياض-طيبةدارالاشر:(،-1186188/)النبريةالأحاديثفيالواردةالعلل()1

السلفي.الرحمنمحافوظد.:تحاتيق،م8591هـ-ا504/الأولى



!ص!)بالؤثايقاعرآنأخؤلالخيسيسالم!يسأكاذيبكشف

التيتلكبأكاذيبماأسماعناليلوثاليوميأتيالكذابالقسيسهذابالفما

سنة؟!!ا000منأكثرمنذالحديثأئمةفضحها

.!لخمظونتةوآلذكرؤ!ناتزئتاتخنإنا):قالحيثتعالىاللهوصدق

نجفحأ!مكتوبةالأحزابوأيةالتوبة-اؤنجذل!ول!"زيد:السادسالمطلب

المخ!ت!!

بكتابنامستقلمبحثفيبطا3!ابيانتمقدالثانيالجمعفيالآياتقفدكذبة

خمعفيمكتوبةالأحزابوآيةالتوبةآيتيؤتجذ!ه)زيد:بعخوان(أآ9)صفحةهذا

(.كهاممتهرضيبكرأبي
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والعشرونالئانبةالكذبة

السا!الباب

منهخوقاةالأيةفيعمرأخطاحينزندسكوقكذبة

المنثورالدرفيب)جاء45(:الدقيقةا:60)الحلقةفيالكذابالقشسقال

ا:105"آيةالتوبةسورةقرأاخطاببنعمرالخليفةأن3،926/ص)ج

فرفعب!حسان(اتبعوهمالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأؤلون"والسابقون

،.)والذينمنالعطفواوحذفأالذين!فيالواويلحقولم"الأنصارأ،

.،والذين5إنها،المؤمنينأميريالا:ثابتبنزيددفقال

."الذين5:عمرفقال

(.أعلمالمؤمنينأميرزيد:فقال

لتجمعه،بكوجاءواالقرآنحافظ)أنتقائلا:الكذابالخبيثغفقثم

!(.!كريبأمرإنه!!؟المؤمنيناميريجمعهلمولماذا!!؟اغقمالمؤمنينأمير:فتقول

عنفساله،فأتاهكعب،بنبأبياثتونيعمر:)فقال:كلامهالكذابأكملثم

.!:"والذينالأصلفيإنها:أبيفقالذلك؟

أبتا(.يتغأنزيداوأمر."إذنفنعم9:عمرفقال

لتازيدكلاممصداقيةيرىعمركانالوقائلا:الكذابالخبيثقققثم

هذا؟!!زيدبجمعيوثقكلههذأأفبعد،رأيهوطلبكعببنأبيإلىعنهانصرف



(!947ا!قؤز)باأالقرخؤلالخييرالقتي!أكاذيبكشف

ذلك..؟!مرتينالقرآنيجمعبأنوالأخلاقالصفاتبهذهشخصيكلففكيف

.الكذابكلامانتهى!(.؟القرآنفيالشكوكيثيرألا

يكتشفلالكي؟الحكايةهذهراوياسمحذف-كعادته-ائمرورهذا:قلت

.مجهولراوحكاهاإنماالباطلةالقصةهذهأن

فيالثابتةالصحيحةالرواياتالمشاهدينعنأخقىالكذابالقسيسأنكما

جوابين:فيذلكوبيان،باطلةفئكرةروايةهذهأنتؤكدوالتي"البخاري"صحيح

.مجهولطريقمنالروايةهذهأنبيان:الأولا!كلاب

الصحيحةانرواياتتخالف؟باطلةفئكرةروايةهذهأنبياناقنى:ا!ىاب

السليم.العقلويرفضها،الثابتة

ذلك:تفصيللىاليكم

:مجهولط!يقمقالروايةهذهأنبياق:الأولابواب

:الكذابالقسيسحذفهالذيالنصبدايةإليكم

نأالأفصار!،اعامربنعمروعنالشهيد،بنحبيب)عن:المنثورالدرفيجاء

..(.قرأالخطاببنعمر

قىفهو،منهميسمعولم،الصحابةهؤلاءزقنيدركلمغامربنغفيرو:قلت

بعدولدإنهأكثر،أوعافاخمسينيقارببما!هالخطاببنعمرموتبعدولد

يلي:فيماذلكوبيان،طويلبزمنجميعابةالص!هؤلاءموت

قول!فيخطرسهعمرزمنفيلههبكهلمأببوماتهـ،23سنة-ررسهعمرمات-ا
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الأكثر)2(.قولهـفي45سنة!هثابتبنزيدوماتا!ثر)1(،

الساةالباب

طئقةنفسمنعامربنوعمروهـ)3(،97-.8عامالشهيدبنحبيبؤلد-2

الشه!يد.بنحبيب

أنه،التهذيب)تقريبكتابهمقدمةفيحجرابنالحافظصتزح:ذلكولتوضيح

الغفر-جثمنيعني،الزمنيالزتيبحيثمنطبقاتالىالرواةبتقسيمقام

منهم.كلفيهعاشالذي

أسماءفيأالكمال)تهذيبتهذيبمنفرغتلما)فإننيحجر؟ابنالحافظقال

..منهمرايىكلبعصرالتعريفثم..مهمشخصكلعلىأحكم..الرجال

:الطبقاتاما..طبقةعشرةاثنتيفيطبقاتهموحصر

..الصحابة:فالأولى

..التابعينكبارطبقة:الثانية

..التابعينمنالوسطىالطبقة:الثالثة

عل)ا!ثر:كعببنأووفاةتاريخفي"1/164،التهذيباتهذيبفيحجرابنالحافظقال(1)

عمر(.يخلافةفيأنه

اواثننبنسنةزيد)مات495،:2/،الصحابةتم!زفي"الإصابةكتابهفيحجرابنالحافظقال)2(

الأكر(.قولوأربعينضوفي..وأربعينضأوثلاث

تبلهااوثهـانين،شةويد..الهيدبن)حبيب".1/164الحفاظ"تذكرةفيالذهبيالإمامقال)3(

بنة(.



المئو!أيمائؤثائقآ-القرخؤلالخييسالق!ئميسأكطذيبكشف

..التابعينكبارعنروايتهمجلتليها،طبقة:الرابعة

لبعضهميثبتولم،والاثنينالواحدرأواأيذينا،منهمالصغرىالطبقة:الخامسة

()1(.الصحابةمنال!ماع

من..الشهيدبن)حبيب":التهذيبتقريب9فيحجرابنالحافظقالثم

()2(.الخامسة

الأنصاريعامربن)عمروأيضا:"التهذيب"تقريبفيحجرابنالحافظوقال

()3(.الخامسةمن..

ه!الخطاببنعمروفاةبعدولدعامربنعمروكانإذا:الآنوالسؤال

القصة؟بهذهعامربنعمروأخبرالذيققن،السنينبعثرات

.مجهولالراوي:الجواب

ستدلالفا!،مجهولطريقمنروايةفهي،متصلإسنادلهاليسالقصةفهذه

فاسد.بها

الصعيعلأالرواياتتخالف؟باطلةفتفرةروايةهذهأنبيان:الثانىالجواب

السلي!:العقلوبرفضها،الفابتة

"صحيحفيالثابتةالصحيحةالروايةتخالفلأنها؟باطلةدصكرةروايةهذه

7(.ه73-)صالتهذيبتقريب(1)

.(51)صاالغذيبتقريب)2(

.(234)صالتهذيبتانريب)3(
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فيها:جاءحيثأالبخاري

السا!الباب

؟إتغثقاذ:-!اللهلرسولالوحييكتبممنوكان!حه-ثابببنزيل!)غن

..غقزؤجمئذةائيماقيماأفليمقتلتكبر؟لو

انؤخييخئ!ثكتتقذتئهفك؟،كايلشا:زخلفإئكتكير:أبوقاذ

قاخمغة.انفزآنقتتتغ!،اللهيرسول

؟!اللهرسولتفغفالمشسيئاتفغلآلقكي!..زئا:قاذ

ضذيىياللهشزخخثىمزاتجغييمجثترذققئمخئن.ؤالثههؤتكير:آ!بوقاذ

انفزآنقتتتغثزالا؟الديذلكفيؤزآيثؤغقز،تكيرأبيضذزتةالثهشزخيفدي

غقزجمئذئتمؤتجل،غرالثهتؤفاةخئىختاته"تكيرآوجمئذالضحح!ؤكاتث..أخمئة

عمز()1(.بتمقخقضةجمتذثئم،النهتؤقاةخئىختاته"

خليفةؤخهفيصراحةواستنكارهاعزاضهئغلنثابتبنزيدهوهاقلت:

عنهمالثهرضي،لايمتؤمةالثهفييخشىلا،الخطاببنعمرؤخهوفيالمسلمين

جميغا.

لخوفهالحققولعنسكت!هثابببنزئدأنالكذابالقسيسيزعمفيهف

؟!!عنهالثهرضيعمرمن

ذلك:إلىأفمف

خمعقرارلاتخاذوزيد؟وعمربكرأببباجتماعتصريحالصحيحالحديثهذافي

السلفية.المكتبة71(،19:رتمحديث4/0،34)البخاريصجح(1)



483تما!قؤ!ئصز)بالؤلائقإناط!اخؤلالخي!القئش!أكاذيبكشمف

بهاالاحتفاظتمجمغتالتيالصحفوأن،بالجمعزئدبقيامتصريحوفيه،القرآن

عنه.اللهرضيبكرأبيموتبعد!هعمرعند

:لاناشوهنا

الاتفاقتمأنبعدآيةقراءةفيوعمرزيديختلفأنيغقلهل:الأولالسؤال

قئل؟!!من

الصحفكانتوقدالصحيحةالقراءةعمريجهلأنيغقلهل:الثانيالسؤال

!!؟كلهالقرآنوفيهاعندهمحفوظة

الخلاصة:

مجهولةباطلةمئكرةروايةإلاهيماالكذابالقسيسذكرهاالتيالرواية

السليم.العقلويرفضها،الثابتةالصحيحةالرواياتتخالفالمصدر؟
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والعشرونالثالثةالكذبة

السا!الباب

المصعفلنسخت!بدمقأكفاكانمسعودابقأنكذبة

المصحف،لنسخلزيدفووعثمانوعمربكرأبياختيارفيالكذابالخبيثطعن

المهمة.بهذهللقيامزيدمنأكفأكان!همسعودابنأنقرغم

كانمسعودبنالله)عبد03(:الدقيقة:601)الحلقةفيالكذابالقس!ش!قال

ائقزآنتقزأأنشزةإقنأحمدةمسندفيجاءكما،نفسهمحمدبشهادةمنه،أحفظ

الخبيث.الكذابكلامانتهىغند"(.أمانننلمحزاء؟غلىقفتقزأةأننرذكماغضا

ءحهمسعودابناتصاف-الحديثلفظمنظاهرهوكما-هذامعنىبل:قلت

الأداء.وجودةوالتلاوةالترتيلبحسن

إسيركتابهفيهـ(748هـ-)73!الذهبيالدينشمسالإماميقولذلكوفي

الزشيم،لىإقامقهؤص!س؟اللهيرسولالؤخيئتكتسثكانزئذاالأنالنبلاء":أعلام

1(.الأذاء()فيقإقائمق!نحغوبؤاثن

معانيعن"الإبانةكتابهفيهـ()355-437طالبأبيبنمكيوقال

غضا،القرآنيقرأأنأراد"من:قالأنه!لدالنبيعنرويقد:قيل)فإن":القراءات

مسعود..ابن:يعنيعبد"أمابنبقراءةفليقرأه

مسعودابنأنذلكمعنىإن:قال،الجعفيعليبنالحسينالهقاما:فالجواب

.(1/488)النبلاءأعلامسير(1)



اورضؤزإباالؤ-آنصخؤلالخييىالمتي!أكاذيبكشعف !ا(!8

.القولبهذاالقرآنترتيلعلالناسقص!النبيقخض،القرآنيرتلكان

سماععلىفحضمسعود"ابنفيمنإفليسمعهالآخر:الحديثفيقوله:دليله

انتهى1(0()القرآنترتيل

هـ(،302-1)91التابعينأتباعأعلامأحدهوالجغفيئغليبناخ!ين:قلت

.الهجريالثانبالقرنفيعاش

أعلام)سيركتابهفيهـ(748)673-الذهبع؟الدينشمسالإمامقال

اثفيرئ،الحايأ،القذؤة،الإتام،الجغفيئ:الؤييدبنغليبن)الح!ئنالنبلاءأ:

ال!تيما،الإئملآيمكتب!اؤخلإيثا..يلإفزاءتضذز..الأعلآيمتم!تةالراهد،3،المخو

أخمذ"()2(."ف!تل!ؤفي

الفمنأكثرمنذالحديثهذاعنالإسلامأئمةأجابققدقلث:

شتة.وثلاثمائة

لث"وثلاثماثةألفمنأكثربعدالشبهةهذهنفسالكذابالخبيثيعيدفلماذا

)تما:قالعنه،النهرضيبغاليبنالتزاءعن!البخارياصحيحفيثتتوقد

قاذ!آلف!شي!يليفيؤآفخغذون)!آتئؤييمنينآتقيذونتشتترىلااترلت

.(..اكئحثقاذ:ثئمؤالكي!"،ؤالذؤا؟بالفؤحؤئتجئزئذا،لي"اذع:!الئبى

الثه!رممولاشتأقتهقد!هثابتبنزيدأنفيصريحصحيححديثفهذا

الكريم.القرآنلكتابةالكفاءةفيهتتوفررآه!وأنه،الؤخيكتابةعلى

-79(.69)صالق!راءاتمعانيعنالإبانة(1)

.(793004-)9/البلاءأعلامسير)2(



486

والعشرونالرابعةالكذبة

السا!الباب

آياتثلاثمقبممنورةثهدعمرتكولقكذبة

المخازيدمض)نرى25(:الدقيقةا:50)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

غئدائننعن،:991صا/جأحمد،"مسندفيجاء:التاليةالرواياتمنالأخرى

تقذ):تزاةةآيخيرمنالآتتينيهاتيرخرقةبنثالخاليقئلىقاذ:الرتئير،بنالله

قغكقنعمر:لهققاذانجطاب،بنغقزإلى!أنفضتميقزشوهةئحنمظ

ؤؤغنئقا!اللهرسولينت!مغئقاأشقذواني،ؤاللهأذريلاقاذ:؟قذاغل

تؤقاذ:ثتم!،اللهرسولجمنأيضاأنات!مغئقاأشقذؤاناغقز:ققاؤؤخفطئقا،

منشوزةائظرواقائلا:الكئتةفأمر.جذ؟غلىشوزةفيتجغفتقااصلاب،ثلآثكاتت

ييقا.قضغوقا،انفزآلق

(.ةتزاةآيخيرفيقؤضغتقا:يقولثابتبنزيد

علىكانالقرآنلجمعالمتصديأنالروايةهذهمن)يتضح:الكذابقالثم

آياتتقسيمأنيرىوكأنهالقرآنآياتتوزيعفيالتصرفحريةمنكبيرةدرجة

ستخترعأنتأم؟نزلتسورةهي؟سورةلهاهيخترعالب!ثر،لرأيخاضعالقرآن

.الكذابالخيثكلامانتهى(.حلاوةيا..!!يخري!!!؟إنتراجلياسورةلها

جدا:مهمةأشياءثلاثةالمشاهدينعنأخفىائمرورالقسيس:قلت

فسادضحيوالذيالراوقياسم-كعادته-حذفائمرورالقسيس-ا



487ائفضؤزة(باشزثأيق!يالقرأنخؤلانخييسالقشيسكاذيبكث!

.إسحاقبنمحمدوهوصحتهاوعدمالروايةهذهوبطلان

قد"المسند،صاحب-تف!مه-أحمدالإمامأنأخقىائمرورالقسيس-2

منهسمعالذيالراوياسميذكرلمإذاإسحاقبنمحمدتدليسمنالمسلمينحذر

الرواية.

ترتيبأنعلىلهاجماعهمالإسلامائمةتمريحاتأخقىائفرورالقسيس-3

ذلك.فيلإنسانقذخللا،تعالىاللهعندمنبوحيكانإنماالسورفيالآيات

مطلبين:فيهناوالكلام

صحتها.وعدمالروايةهذهبطلانبيان:الأولا!

منبوحيالسورفيالآياتترتيبأنعلىالمسلكينإجماعبإن:ا!!ان

تعالى.الله

ذلك:تفصيللاليكم

صعقها:وعد!الروايةهذهبطلانبيانأ:الأولالمطلب

أبيهغنغئاد،بنتختصغنإشخاق،بنلمخفد)غنأحمرإ:"مسندفيجاء

00()1(.ة"تزاةآيخيرمنالآيتننتهاتئقخرقةبنالمحاليثأتىقاذ:..ألتهغندبنغئاب

منبنفسهسمعهابانهئصرحلموهو،إسحاقبنمحمدطريقمنالروايةفهذه

اسمئحفييعني،التدليسكثيربانهمثهورإسحاقبنومحمدغئاب،بنتخض

الإسناد.فيبعدهالذيالراويالىويقفز،مباشرةالروالةالذي!منهالراوي

.(5171:رتمحديث،1/991)أحمدمسند(1)



السا!الباب488

تدليسمن-بنفسه-حذرقدم!تدهفيالروايةهذهذكرالذيأحمدوالإمام

على-الإسلاميالتاريخمدارعلى-الحديثأئمةوتتابع،إسحاقبنمحمد

هذهبعضواليكم،بالسماعيصرحلمإذاإسحاقبنمحمدرواياتمنالتحذير

:التصريحات

إلىإسحاقبنمحمد)تدمهـ(:24-اا)64حنبلبنأحمدالإمامقال-ا

وكيره()1(.الكلبيعن؟يحكيعمنئباليلاوكانبغداد،

تفصيل)انظركذاببانهللكلبيالمعاصرينالحديثأئمةصرحوقدقلت:

938(.صفحةهذا:بكتابناذلك

جدا()2(.التدليسكثير)هو:إسحاقابنفيأيضاحنلبنأحمدالإماموقال

:إسحاقابنفي()الثقاتكتابهفيهـ(435)المتوفىحبانابنالحافظوقال-2

()3(.أولئكيتلمنروايتهفيالمناكيرفوقعالضعفاء؟علىيذلس)كان

أحاديثالمجهولينعن)ئخذث:إسحاقابنفيئقئرابنالإماموقال-3

()4(.باطلة

23(.1/0)بغدادتاريخ(1)

.(391)7/والتعديلالجرخ2()

383(.)7/الثقات31(

النبلاء،)سيرأعلامكابهفيالذهبيالدينشمسالإماموقال4(.2491/):الكمالتهذيب)4(

"ني!شةويئ..الإشلآيمشئيالحخة،الحايظ،..الثيماغدبنلخقدنضئر)ائن455(:1/1

ؤالققل.اليفيملىزأشاؤكان..اتد-نهثبننؤغين،خئتلبنناخمذأتزالبينقغركأؤمائبما،ؤيين



948ائفعضؤزة(ا!ؤثايقأباآ)تا!قىخؤلانخييسال!!سيسكاذيبكشف

)قدبغداد،:"تاريخكتابهفيهـ()293-463البغداديالخطيبوقال-4

أنهمنها،لأسبابالعلماء؟منواحدغيرإسحاقابنبرواياتالاحتجاجعنأمسك

()1(.حديثهفيوئذلس..يتشيعكان

،:الكبرى)السننكتابهفيث()384-458البيهفيبكرأبوالإماموفال-5

بيما()2(.ئفزحلم،غئةخذثقناشمتذكيرلمإداتتايىبنإف!خاقبن)مخقذ

.هذهإسحاقابنبروايةتفمجلا:الكذابللقسب!فنقول

:إسحاقابنفي(والصفات"الألعمماءكتابهفيالبيهقيبثرأبوالإماموقال

ؤتذلي!يمةالناسضعفأءغنئئمائيهتاب،آهلغنرؤاتييما!غقيما)تقفوا

أشايتفنم()3(.

)جاهعكتابهفيهـ(76)496-أالعلائيإلدينصلاحالحافظوقال-6

لاوأنه،بالتدليسمشه!ر..إسحاقبن)محمدافىهـإسيل،:أحكامفيالتحصيل

حدثنا!()4(.9:فيهقالبماإلائختج

غجيئاتغطيمانضيربننالل!غئدبنئخمذئقطئمخئ!لبنأ!ذ3ان:الئزيدئإشماجملأبوقاذ

الدينن(.فيالؤزعؤأفل،اثتقي!نألحقافيمنكان:جئانبنخاييمأبوؤتاذ..

22(.1/4)بغدادتارلخ(1)

.(413/)الكبرىالسنن)2(

.السواديمكتبةالناشر:32(،0)2/والصفاتالأسماء)3(

26(.)صاالمراسيلأحكامفيالتحصيلجامع(4)



السا.البابهـ
..إسحاقبن)محمد:لماالمدلسين"طبقاتكتابهفيحجرابنالحافظوقال-7

أحمدبذلكؤضقه،منهمشروعنوالمجهولينالضعفاءعنبالتدلش!مثهور

1(.وغيرهما()والدارقطني

مق+الممنوربؤ.الآياتترتيبأنعلىالمسلمينإجما!بيانا:.الثاالمطلب

تعالى4الله

فيإالبرهانكتابهفيهـ(497-)745الزركشيالدينبدرالإمامقال-ا

خلافولاشك،بلاتوقيفيفقرتيبها..سورةكلفيالآيات)فأما":القرآنعلوم

منهوالسورفيالآياتترتيب9:وغيرهمكيقاللأنهتعكيسها؟يجوزلاولهذا؟فيه

فقد؟لازموحكم،واجبأمرالأياتترتيب9بكر:أبوالقاضىوقال..(.!النبي

كذا،()2(.موضعفيكذاآيةضعوا:يقولجبريلكان

في"الإتقانكتابهفيهـ(119-)984السيوطيالدينجلالالإمامقال-2

شثقةلا،توقيفيالآياتترتيبأنعلىالمترادفةوالنصوص)الإجماع":القرآنعلوم

وابو"البرهان،،فيالزركي:منهمواحد،غيرقتققهالإجماعوأماذلك،في

بتوقيفه!واقعشؤرهافيالآيات"ترتيب:وعبارته،مناسباتهفيالزبيربنجعفر

ماالعلماءنصوصمنوسياتي.انتهى".المسلمينبينهذافييخلآفغئرمنوأفره

عليه.يدل

الطبعة:ام،839-امى304-عمان-المنارمكتبةالاشر:5(،ا)صالمدلينطبقات()1

القريوقي.عاصمد.:تحقيق،الأولى

.(1/562)القرآنعلومفيالبرهان(2)



194أ%حكؤزة(ئؤئاشؤاك!خؤائخ!يميسالق!يس!أكاذيبطكشف

:لعثمانةقلت:قالالزبيرابنعنالبخارياخرجه..فمنها:النصوصوأما

،الأخرىالآيةنسختهاقد!إالبفرة:1234ج!ازؤؤكذزوني!نكتمكتؤدؤنؤالذ-ش)

111(..مكانهمنمنهشيثاأغيى!أخي،ابنيا:قال؟تدعهاوتنمتكتبهاقيتم

أولمنآياتعشرحفظ!منمرفوعا:الدرداءابيعنمسلمرواهء،ومنيا

.."الدجالمنعصمالكهفسورة

كسورةعديدةلسورقراءتهن4ثتتماكألإخذدكعلىالدالةالنصوصومن

"صحيحفيو"ايأعراف"،حذيفةحديثفيو"النساءأ!عمرانوإآل)البقرة"

الخفبةفييقرؤهاكانأنه،مسلمإصحيحفي!و"ق..المغربفيقرأضاأنه!البخارفي

قئقغذلكقتقغيخلآفة؟ع!يقرأ!النبيسمعواترتيتاليرتبواالصحابةكانوما..

..التواتر

باكوحي،كاذ%نماءواضعهاالآياتووضعالسورترتيبالحصار:ابنوقال

..قالحقينحص!وقدكذاإ،موضعفيكذاآية)ضعوال:يقم!لداللهرسولكان

!()2(.اللهرسولتلاوةمنالزتيببهذاالمتواترالنقل

)مناهلكتابهفيهـ(ا367)المتوفىالزرقانيالعظيمعبدمحمدالشيخوقال-3

علىدمالكيالقرآقآياتترتيبأنعلىالأمةإجماع)انعقدأ:القرآنعلومفيالعرفان

حديث)فهذاالقر%عأ،:علو"فيالعرفانأمناهلكتابهفيالزرقافيالعظيمعدمحمدالثيخقال()1

-عثمانيشطغلاتؤييمي،-تئخهامع-مكانهافيالآيةهذهأثباتانفيالصبحمنأبلج

(.يثلهفيللرأيمجاللالأنهفيايتصرفأن-باعترافه

.(017-1/671)الغ!رآنعلومفيالإتفان)2(



السما.البابهـ
وأنه،تعالىاللهعن!النبيمنبتوقيفكانبالمصاحفاليومنراهالذيالنححطهذا

ويزشدهص!الرسولعلىبالآياتينزلجبريلكانبل.فيهوالاجتهادللرأيمجاللا

الوحيكتأبويأمر،أصحابهعلى!النبييقرؤهاثم.سورتهامنآيةكلموضعإلى

.السورةهذهمنالآيةوقؤضع،الآيةفيهاتكونالتيالسورةلهممغيتابكتابتها

وكان.وأحكامهحكمهوفيوعظاتهصلاتهفيوتكرازامرازاعليهميتلوهوكان

كانذلككل.مرتينالأخيرالعامفيبهوعارضهمرة،عامكلجبريلبهيغارض

شيئاأوالاقرآنحفظمنكلكانوكذلك.المصاحففيلناالمعروفالزتيبعلى

البقاعوملأوذاعذلكوشاع.النمطهذاعلىالآياتمرتبحفظهالصحابةمنمنه

بعض،عنبعضهمويأخذه،صلاتهمفيويقرءونهبينهمفيمايتدارسونهوالأسماع

الصحابةمنلواحدفليس؟الآنالقائمبالترتيببعضمنبعضهموش!معه

الجمعبل.الكريمالقرآنآياتمنلثيءترتيبفيتقزفولايدالراشدينوالخلفاء

فيوغيرهاواللخافالعسبمنالقرآنتقليتجاوزلمبكرأبيعهدعلىكانالذي

فيالصحفمنتفقهيتجاوزلمعثمانعهدعلىكانالذيوالجمعصحف،

اللهعنص!النبيعنالمستفيضالمحفوظالترتيبؤفقكانهذينوكلا.مصاحف

تعالمط.

جماعة،الإجماعطذاحكىوممن.فيهزئبلاتافا،ذلكعاىالإجماعانعقد:أجل

1(."()"المناسباتفيجعفروأبو"،"البرهانفيالزرك!ثي:منهم

.(1/042)آنالاقرعلومفيالعرفانماهل(1)



!ا)بخانؤئاثقأتألقرخؤلالخ!ييسالم!يسكماذيبكشف

والعشرونالخامسةالكذبة

الأحؤال!سووةمقأياقخذف!هعثمانأنبةئ

القرآن)فضائلفي)جاء35(:الدقيقة:127)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

ثانينابنوهوأقبغلىقرأ:قالت،يونسأبببنتحميدةعن:سلامبن(للقاسم

آلذيف!أيهاآلنيغلىئضلونؤقتبتةرآدلةإن):ئشةىمصحففي،سنة

سورةفيجاءهناإلىالأحزاب:9156!تشييقاؤشيئواغقييماضفوأةأقئوأ

الصفوفيصلونالذين"وعلى:الآيةبقيةهوالقرآنمنحد!تماولكن،الأحزاب

(.المصاحفعثمانئغيرأنقبلذلككان:قالتالأولمما،

انتهى(.إائتفؤىبي)ياقائلا:الخبيثالكذابيصرخثم

4!فيوضغاسذيايالراواسم-كعادته-حذفائفرورالقسيسقلت:

المشاهدين:عنالخبيثأخفاهمادماليكمصحتها،وعدمالروايةهذهوبطلان

حميدةعنحميد،أبياب!اخبرني.).:سلامبنللقاسم"!القرآن"فضائلفيجاء

00(11(.عائثةمصحففي-سنةثمانينابن-وهوابقغليقرأ:قالت،يونسأبببنت

وهوحميد،أبإبنهوالباطلةالروايةهذهقضذرأنبذلكفظهرقلت:

32(.4)صالقرأنفضائل(1)



السا!الباب464

التاريخوطوال-الأولىالقرونمنالحديثأئمةقاموقدحميد)1(،أبيبنمحمد

بعضهـاليكم،الباطلةوحكاياتهالرجلهذامنالمسلمينبتحذير-الإسلامي

تمريحاتهم:

..حميدأبىبن)محمدقال:هـ(:ا-233)58معينبنيحصالإمام-ا

ثتيء()2(.حديثهلينشضعيف

بن)محمد:قال:السنةأفلإمامهـ(24-ا)164حنبلبنأحمدالإمام-2

مناكير()3(.أحاديثأحاديثهحميدأبى

حاتمأبيبنالرحمنعبدقالهـ(:277-)591الرازيحاتمابوالإمام-3

وهوالبصر،ضريررجلآكان:فقالحميد،أبىبنمحمدعنأبى)صألت:الرازي

بالمناكير()"(.الثقاتعنيروي..ا!ديثضعيف،الحديثمئكر

الكبير!:"التاريخكتابهفيقالهـ(:ا-256)49البخاريالإمام-4

الإماملأنخطأ؟وهذا،الطويلحميدأيىبنحميدهو-هنا-حميدابنأنالبعضتؤهملقد(1)

خمد،ابيبنلمخقدحدثنا)..:قال،،البيان)جامعتفسيرهفيروايةأخرجالطبريجريرابن

فضخفوقؤتجذت،يقتتاجمقاتتاغائةأؤضت:قاتت،غائثةقؤلاةيون!أبيانجتةخيذةغن

ائغضر(.هـهيئا238:البتمرةالآآتؤشطىؤآلضقؤةلضقؤاتآغلقخمظوأ):غالة

ئون!.أبيانجتةخمدةعنيرويالذيهوخميدابيبنمخقدأنبذلكفظهر:قلث

.(233)7/والتعديلالجرخ2()

233(.)7/والتعديلالجرخ)3(

233(.)7/والضعديلالجرخ(4)



594(انفقحؤزةئقئوخؤلأانخي!بىالقئب!وأكاذيبكث!

()1(.الحديثمئكر..حميدأبيبن)محمد

)المجروحين،:كتابهفيقالهـ(:354)المتوفىحبانابنالحافظالامام-5

ولاالمتنبهويلزقتفقم،ولاالإسنادتقلبمغفلا،شيخاكان..حميداببن)محمد

()2(.بروايتهالاحتجاجتطلأخبارهفيذلككئرافعماتغقم،

"الكاشف،:كتابهفيقالهـ(:)73!-8!7الذهبيالدينشمسالامام-6

ضغفوه()3(...حميدأبيبن)محمد

الأحاديث"سلسلةكتابهفيقالاهـ(:42-.)1332الألبانيالشيخ-7

الأحاديث،:أحدفي(046"رقم،الأمةفيالسئوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

النسائي:وقال،،الحديث)منكر:البخاريقالجدا،ضعيفحميدأد!بن)محمد

،(بثقةاليس

ثر4

التيهييونسأبيبنتحميدةانزعمقدهذاحميدابنإننجلفقط؟هذاليس

معروفة.غير،مجهولةهذهوحميدة،الباطلةالحكايةبهذهأخبرته

)حميدة:الطبريلتف!نإ.تحقيقهفيشاكرأحمدانمخدثالشيئليقاذلكوفي

كلفيبكزالهااجد!شانها؟ماولاهي،فنأدريلا:عائشةمولاةيوشسأبيابنة

.الندويهاشمال!يد:تحقيقالفكر،دارالثر:دار07(،لما)الكبرالتاريخ(1)

.(2172/)المجروحين(2)

.(2/661)الكاضف)3(



بحبم-

()1(.يديبينالتيالمصادر

السا!الباب

!مجهولقضذرهاالباطلةالحكايةهذهأنبذلكفظهر

سبق:ماإدأفمف

إصحيحفيالثابتةالصحيحةالروايةتخالفلأنهامئكزة؟باطلةالروايةهذه

شوز؟مناصلة)ققذت:قال-القرآنخمهحين!ه-ثابمببنزئدعن!البخاري

خريقةقغأ!إأخدقغآجذقالمهتقزؤ!،،!اللهرسولأشقعكثيراكئتالأخراب

.(2()!غقيتيماآللةواغقذتافوأضذ،ضايىئضؤييممنآين!ر..فييىلأئقاا

عندمكتوبةالأحزابسورةآياتكلوجدثايحببنزئدأنبذلكفظهر:قلت

مثتوبةؤتجذهاالتيهيفقطواحدةآيةإلأ!اللهرسولأصحابمنكثيرخمع

إثباتهاتم-تلاوتهااللهتئ!خلمالتي-الكريمالقرآنآياتفكا!واحد،صحابيعند

استثناء.بلا

الثانية.:الطجة؟تيحيةا-!مكتةةالناشرشاكر،احمد:أحادسةشج(،174كا!)الطبريتفير(1)

اسلضية.االمكتبة(،4784:قمر،277نم)3البخاريصحيح(2)



ا!صئق،لغ)آقئالقرخؤلالخ!يميسالم!بسأكاذيبكشف

والعشرونالسادصمةالكذبة

حزابالأسورةمناياقضيالحكذبة

الإتقان9كتابفي)جاء33(:الدقمة:127)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

كانت:قالت،عائشةعن9:السيوطياسدبتإلجلال66"ص2/ج،القرآنعلومفي

لمالمصاحفعثمانكبفلماآية،مائتيمنأكثرالنبيزمنفيضقرأالأحزابسورة

؟إ(.لمجتتالتيالآياتبقيةفأين!آيةوسبعونثلاثة".الآنهوماعلىإلامنهانقدر

.الكذابالخبيثكلامانتهى

أخذلأنه"؟عثمان"مصحفيسمونهذلك!علشانقائلا:الخبيثالمذيععلقثم

(.مزاجهعلىإلذي

!،ديوضحالذيالراوياسم-كعادته-حذفائمرورالقسيسقلت:

المثاهدين:عنالخبيثأخفاهماوإليكمصحتها،وعدمالروايةهذهوبطلان

لهيعة،ابن)عن":القرآنعلومفي"الإتقانكتابهفيالسيوطيالدينجلالقال

تقرأابالأصسورةكانت:قالت،عائشةعنالزبير،بنعروةعنالأسود،أببعن

00()1(.آيةماثتير!النبيزمنفي

مهمين:شيئيننلاحظوهنا:قلت

66(.2/)الاقرآنعلرمفيالإتقان(1)



السا!الباب894

:للأوالث!يءا

منويضيفويحذفيرورأندونالنصيقرأأنيستطيعلاالخبيثالقسيسأن

المشاهدين:أمامقراهاالكذابالخبيثلكنآية(،)مائتيهو:الروايةفلفظ،عنده

.!(!آيةماثتيمن)أكثر

الثان!:الشيء

هوالباطلةالروإيةهذهقضدرأنلناظهركتابهمنالسيوطيكلامنقلناحين

المعاصرينالحديثأئمةقاموقدهـ(،ا74)المتوفىلهيعةبناللهعبدوهو؟لهيعةابن

وحكاياتهرواياتهمنالمسلمينبتحذير-الإسلاميالتاريخوطوال-لهيعةلابن

خهم:تصريحابعضدىاليكم)1(،الباطلة

ابنعن)تخمل:شئلهـ(:ا-89)135)2(مهديبنحمناليعبدالإمام-ا

فيه:كتابالهيعةابنإلم!كتتكثيرا؟ولاقليلاعنهتخمللاالا،:فأجاب؟ا،لهيعة

كتابهينالمباركابنإلمأفاخرج،المباركابنعلفقرأته"،شعيببنعمرو)حدثنا

أ()3(.شعيببنعمروعن،فروةأبىبنإسحاق"حدثنيف!دا:،لهيعةابنعن

روابةلهحكىشعيببنعمروأنمهديابنل!مامكتبلهيعةفابنقلث:

والجديع،القرضاويعل)الردكتاب!فيذكزئه،لهيعةابنرواياتبخصوصتفصيلهناك()1

892".ص

ثقة..مهديبنالرحمن)عبد35":اص،التهذيباتقريبكابهفيحجرابنالحافظتال)2(

(.منه(غلمرأيثما:المدينيابنثال.والحديثبالرجالعارف،حافظ،ثئت

2(.227/)والتعديلالجرخ)3(



994الفعضر!(آالاترخؤلا!يي!المئ!يساكاذيبكشف

نألهيعةابنكتابمننقلالمباركابنالإمامبأنمهديابنالإمامفوجىثم،معينة

هذاوإسحاق،فروةأبىبنإسحاقهولهيعةلابنالروايةهذهلهحكىالذي

منبنفسهالحكايةهذهيسمعلملهيعةابنأنأي،شعيببنعمروعنحكاها

شعيب،بنوعمرولهيعةابنبينالواسطةهوفإسحاق،مباشرةشعيببنعمرو

بنعمرومصدرهاكانالروايةفأصبحت؟الواسطةهذهأخفىلهيعةابنلكن

يوضحالذيحبانابنالإمامكلام)سيأتيفو!ةأبيبنإسحاقوليسىالثقةشعيب

ذلك(.

الإسناد؟منلهيعةابنأخفاهالذيهذاإسحاقمنتعلمونفهل

فروةأبىبن)إسحاقهـ(:ا-233)58معينبنيحيىالإمامقال:الجواب

()؟(.كذاب

الروايةتجلإلا:السنةأفلإمامهـ!42ا-)164حنبلبنأحمدالإماموقال

()2(.فروةأبىبناللهعبد+تإسحاقعنعندي

يضبط،لالم!يعةابن)كان:تالهـ(:264-502)الرازيززغةأبوالإمام-2

()3(.بحديثهيختجممنولي!س

)قد:"!المجروحينكتابهفيقالحى(:435)المتوفىحبانابنالحافظالإمام-3

روايةفيالتخليطفرأيتعنه،والمتأخرينالمتقدمينروايةمنلمهـيعةابنأخبارشبزت

.(2/722)يللتعداوالجرص!(1)

.(2272/)والخعديا-الجرخ2()

.(3471/)والتعديا-الجرح)3(



الساةالباب

ئذلسكانفرايته..كثيراالمتقدمينروايةمنلهاضللاوماموجودا،عنهالمتأخرين

بيمالموضوعاتتلكفالترقت؟ثقاتلهيعةابنرآهمأقوامعنضغقىأقوامعن

التكبفوتجحب..كثيرةمناكيرففيهاكئبهاحتراقبعدعنهالمتأخرينروايةوأما..

الضعفاءعنائمذلسةالأخبارمنفيهالماكت!به؟احزاققبلعنهالمتقدمينروايةعن

1(.()كئبهاحتراقبعدعنهالمتأخرينبروايةلاحتجاجاتزكوؤتجتوالمزوكين،

تمألتي4،اتمختذإالمكذوبةا!كا-تيقصد"الموضوعات"قولهقلث:

كدتا.ؤضعها

)اننالزمذي(:)شتنكتابهفيقالهـ(:927-2)90التزمذيالامام-4

انحدي!ثإ)2(.أفلجمئذضيي!لهيغة

كتابهفيقالهـ(:)673-748الذ!بيالدينشمسالامايمالامام-5

()3(.حديثهتضعيفعلىالغقل..لهيعةبنالله)عبد)الكامثعف":

.(31-2/21)حينولمجرا(1)

)حياءدارالناثر:الزمذي،يرأبوعيسىبنعمد:المؤلف15(،)1/الترمذيشتن)2(

شاكر.عحداحمد:تحقيئ،بيروت-العردالزاث

.(1/095)الكاضف)3(



ائححضؤزف%ثقإياز،%الز!خؤلالخييساسق!يسأكاذيبكشف

والعشرونالسابعةالكذبة

كثيرقرآنبضيا!مااعترف!هعمرابقأنكذبة

في"الإتقانكتاب)في56(:الدقيقة:ا10الحلقةفيالكذابالقسيسىقال

)فضاثلكتابفيوأيضا،السيوطيالدينلجلال66!(3/صج،القرآنعلوم

العظيم،القرآنتفسيرفيالمعافي"روحوفي،سلامبتللقاسم،القرآن

لا:قالالخطاببنعمرابن"عن:تقولالمراجعهذهكلللألوصي،2"هص/جا

كثير،قرآنمنهذهبفقدكله؟مايدريهوما.كلهالقرآنأخذتقد:أحدكميقولن

ظهرإ.(.مامنهأخذتقد:ليقلولكن

الخيثكلامانتهىضاع(.الباقيالأنقائلا:الكذابالقسيسغفقثم

.الكذاب

التزويرفيالفلبهيضزبالكذابالقسيسهذاأصبحلقدواللهقلت:

والتضليل.والكذبوالتحريف

كانخهعمرابنبأنأصحا-ثاصرحقدالخبيثذكرهاالتيالثلاثةالمراجعفهذه

فنحن،المصاحففيتكتبققموزشمهاتلاوتهااللهنسخالتيالآياتعنيتكلم

تلاوتها،اللهت!خثم!رسولهعلىتعالىاللهأنزلهاالتيالآياتعددنعرفلاالآن

نألأحديجوزولايقرأهاأنلأحديجوزلاأنهتلاوتهانسخالثهأنمعنىلأنوذلك

تلاوتها.نسخقدتعالىاللهلأن؟المصحففييكتبها



الساةالباب205

الذيلىان!ا؟ضاعتالآياتتلكأنالخبيثهذايزعمأنالكذبأقبحفمن

الآياتهذهإليناتعللملذلكئتل،تغذققنمتلاوتها؟نسختعالىالثهأنهوحدث

عنه.اللهرضيعمرابنيكلمهمكانالذينإلىتضللمكما

!هعمرابنحديثذكرواإنهـا-الكذابالخبيثذكرهاالتي-الثلاثةفالمراجع

.القرآنلضياعوليس،التلاوةنسخعلىكمثال

:وتزويرهكذبهلكشفنصوعحهمهـاليكم

:الأولالمرجع

أالضرب،:القرآنعلومفيالإتقان1كتابهفيالسيوطيالدينجلالقال

..عبيد:أبوقال:كثيرةالضربهذاوأمثلة..حكمهدونتلاوتهئميمخما:الثالث

قدكله؟مايدر!هوما6،كلهالقرآنأخذت)تد:أحدكميقولتلا:قالعمرابنعن

ظهر()1(.مامنهاخذتقد:لئهلولكنكثير،قرآنمنهذهب

4ا!نا!لرجح

رفعما)بابالمرآن،:"فضائلكمابهفىسلامبنالماسمعب!دأبوالإماملال

عن،إبراهيمبناسماعيلحدثنا:المصاحففييثبتولمنزولهبعدالقرآنمن

وماكلهالقرآناخذتقداحدكميقولنلا:قالعمر،ابنعن،نافععن،أيوب

منه()2(.ظهرمامنهأخذتقد:ليقلولكنكثير،قرآنمنهذهبقد؟كلهمايدريه

66(.)2/القرآنعلومفيالإتقان(1)

32(..)صالفرآنفضائل)2(



(!3اورضؤزهإبالؤناترخؤلالخيي!الق!اكطذيبكشف

جريمةبشاعةلكمليتأكد"القرآن"فضائلكتابمنصورةوإليكمقلت:

الخبيث:القسيسهذاارتكبهاالتيالتزوير

:الكتابغلافصورةإليكم

تختابئ

بملئننآ!ايلا

مةمةإ.؟:هـثت.

فى!ر،ءير:بلمشفييخرإفى

ةيزفيمملث!رئرطب:8-قي

رضبننينرلاا

كثإنزنف!ثيز

عنه:اللهرضيعمرابنقولفيهاالتيللصافحةصورةوهذه

هه/ب

نزولهبعدالقرآنمنزفعماباب

المصاحفلييثبتولم

عمر31بئعن،فافععن،أيرصتعن)براهيم،بنإصمافي/حدثا8

تال:

بز111قدكئه؟مايلريهوماأكفهالمرآناخدتتدأحدكمبقولنلا

تأ2(.طفرمامنهاخلثقد:ليقلولكن.يقرآنت

بنفرؤعنالأصود،10من،لهئتةابنعن؟مريمأ!ا*تحدثني.

قالت:عاثةمحنالزبيره



السا!الباب4.د

القسيسارتكبهاالتيالبشعةالتزويرجريمةلكمتتضحوبذلكقلت:

.ابلكذا

الفالث:المرجع

عدمعلى)أجمعواآاخاالقرآنتفسيرفيالمعانب)روحكتابهفيالألوسيقال

زقنأشقط،نعم.مارهوالدفتينبينموجودهوكماقرآنا،تواترفيماالنقصوقوع

ومثله..الض+حختنفغهقئقنيقرأهوكانتلاوتهئيمختومايتواترلمماالصديق

قد:أحدكميقولنألاقال:عمرابنعنعبيدابورواهمايخملوعليهكثير،

قد:ليفلولكنكثير،قرآنمنهذهبقدكله؟مايدريهوماكله.القرآنأخذت

تخق!()1(.انمنأكثرالبابطذافيوالرواياتظ!ر،.مامنهأخذت

المعانب،:)روحكتابغلاؤطصورةلاليكم

.بيروت-العر!الزاث)حيا.دارالناشر:2(،1/5)العظيمالقرآنتفسيرفيالمعافيروح(1)



اثفضؤزة(باثؤثائق)القرآنخؤلائخ!ييسالم!يسأكاذيبكثئف

لروئ!اقص!ؤ

فى

!!يزالؤ(فلإآإيئ!أئثيأ

لركىأطص-اهتغءتشتبن"6ت
صرادس!تص!4،سى
ورءصص.لإلمبس4ن!-
نر!تص.8،1+تالرد
!ا-ب"ا!ي6لمتصى

2م!رلتلاصه-

ايلأفكلالمض

لرد*ترلد-هـبا،!ص!ر!تدةضب!"%..ب

(ير-الط+!صطر.بلرصمأ

تةإبخ!!قتة1،3

ل!

ىمن!ه

ءلم\دء-+صهـ:
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السا!الباب605

2،:هص/ااجانفرورالقسيسذكرهاالتيالصفحةلنفسصورةلهاليكم

52الفرآنالمونجةفىلام

الدخبنفيموحردمرأنانرآ+فىنجمالحانشوةءدموعلااحمموكمصخملا!لنباوفررراحةط

فى-فيومالمالنخيلفلممنيخرإوإنتلاو!نختوماتجواقىمم9مدينزعفاصقط(ليو.،ت!

زمقالاالا،قفىفىر.شرلمأةإلاذ!غفيئذكهتمال!رفىعردايألولمالاجرةالعرت

ئكتهكها)إناشوملارضىقهعائةممحفأنفىنىبنتروجمةروىعق6ايهنبتظهناذىنور

بلىن!فوفلاو!وإنغ!!لىالذبقوتبمأ!ولحواطهصلرا2نوابنووأيهاباعلنبىيلرن

ز،انإنقماء-5:مموتمالطهصلانهلاقه3لملدصكللالىعناحمد(خرجفاض!نالمماحفنجيرانقل

انهاليترصلقتأتيهمننكينحتىواثركينسأملالكآبكنروابىاكيلزلمكلاشرأعيكا6لر

ائهفدالدبئث!نالمنةبمحماسا.كمنالكابإلاهترااويئالذترقوماقمة!لتبةيهامطصةعفاتلو

صاطايعمل)رمنهوفروا-جمنره،ظنمملنلكرعئيةأنصراولاايورلاالمركاريخرايخنب

عفصيلوع!واكنروابئلدا(-)نكمابيةماحا.ب!د!نإلاالقبافىاوتالذةخلفاما،يلنر.فى

نيينا!صلادثمواص!أمةالا!اسإنمايةالبرسرادنهكداوط!ط.لمطاالكررظرنواافه

ضرافهفداو!كوصهاقهيبمونررإةنقيو-فىووةضيون)نسنويأصين،ننرءثرت

م!ع!ضواورفهماب!رضولعلدتفباا؟خمارنحهامنكرلىعدقخاتكد.ربهماؤلمحمزثا،

طلرر،يايأل،طهمقمدطل!او!ابنآدمأنوريخهامر!8لماطاواثرفىو،رهخىلمن

كب41ايخاوتومار،آبكلىمنتوب*والراب3ل!2عوفابنيملاولايال؟لاألجهبائا

نجركمنمركونخلموطي!ولانكفركوثمقنتفركينثوا!ه!انانت-!دالحلمواقىرصصعف

ملش؟لكنارضابكبئ!ينخئرعىغارجونرن!وغندوايكنحدو!ئملونبدب!ا1أ3

أخالنرأن-فلابنر!احالممحركلابنعقعدأبومارواهجممل،ومبهلئبراليلوثلأمنذ!صر

"لثربابامناقنهطلهر،وارواقياخذت!بتلول!قكثرتر2نتضرمبمثهومايصكله

فىر،)،!ل!جمل!ؤراندمقأثكل!الجورلمزوممانجويئأمو،.و!ماذلاعرناالاضانيمئ

.ا+.-ا51ا-ا000000550.ء...

:الآنوالسؤال

!!؟والكذبالتزويرجرائمتلككلالخبيثالقسيسارتكبلماذا

ئؤ):تعالىتالفقد،هيهاتوهيهات،الإسلامعزالناسلصد:الجواب

تحبرةؤنؤئحفهءالذفيغلىبئهاليزة،آنخثيؤد-ننبالفذىزشوصلهرازشلالذت

.33!:لتوبةا)!آلئسركوئ



انفعكؤزة(ثائقإيانؤ%القرخؤلانخيميسالم!ي!أكاذيبكشف

والعشرونالثامنةالكذبة

705

فيه"يزاداللهكتابوأيتلا:قال!نهطالبأبيفيغل!أنئبة

:(57الدقيقة:01ه)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

بنبعليتتعلق،القرآنخمعمخازيبخصوصأخرىحقيقةبدكراليوم)أكتفي

بكرابيبيعةعندأنه:للسيوطي"القرآنعلومفيالإتقانةكتابفيجاء:طالبأبي

بيعتك.كرهقدبكر:لأبيفقيل،بيتهفيطالبأبيبنعليقغد

والنه.لا:قال؟بيقيأكرهت:فقال،إليهفأرسل

عني؟أقعدكمابكر:أبوقال

لصلاةإلاردائيألبسألانفسيفحدثتفيه؟يزاداللهكتابرأيت:عليقال

.الكذابالخبيثكلامانتهى(.أجمعهحتى

فساديوضحالذيالراوياسم-كعادته-حذفائفرورالقسيسفلت:

المشاهدين:عنالخبيثأخفاهماوإليكمصحتها،وعدمالروايةهذهوبطلان

لما:قال)عكرمة":القرآنعلومفي"الإتاقانكتابهفيالسيوطيالدينجلالفال

00()1(.بيتهفيطالبأبيبنعابقعدبكرأبيبيعةبعدكان

فهي؟مجهولقضدرها؟صحيحةليستالروايةهذهأنبذلكقالقرقلت:

.(1/161)آنالاقرعلومفيالإتاقان(1)



السا!الباب805

بكرأبيموتبعدويدإنماعكرمةلأنوذلك؟انقطاعإسنادهافييعني،مزشلةرواية

سنة!هالصديقبكرأبوماتفقدتقريبا؟سنواتغشرمنبأكثر!هالصديق

بعدها)2(.هـأو23سنةعكرمةولدبينماهـ)1(،أ3

اللهرضي-عليوعنالصديقبكرأبيعن)عكرمةززغة:أبوالأماموقال

كزشل()3(.-عنهما

:الآنوالسؤال

ققن،سنواتغشرمنبأكثر!ههبكرأبيموتبعدإلايولدلمعكرمةكانإذا

الحكاية؟بهذهعكرمةأخبرالذي

.مجهولالمضذر:الجواب

!!؟المشاهدينعنالحقائقهذهالكذابالقسيسأخقىفلماذا

يرمتوفي..المديقبكر)ابر276":5/الهذيب،)تهذيبكتابهفيحجرابنالحافظقال(1)

(.الهجرةمنعرةثلاثسنةالأولىجمادىفيالإثين

..عباسبنمولى)عكرمة682:صالأمصار،علماء"ماهيركتابهفيجانابنالإمامقال)2(

(.تنةوث!انوناربعماتيوملعكرمةوكان..ومائةسغصنةمات

.(923)صالمراشلرواةبكرفيالخصيلجامع)3(



انفصؤرة()بانوثائ!آتالقرخؤلالخ!ييسالعئ!يسأكاذيبكشف

والعشرونالناسعةالكذبة

905

أخزنلمفبغةعلىالقرآننزولمقالعكمةغذوكذبة

:(41أسدقيقةإ:651)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

انتهى؟!إ!(.ولغتهممزاجهمعلىقرآنالهمفينزلالناسمنلمجزجالله)هل

الخسيس.القسيسكلام

أطهرحمةعظيممنأنهعاقللكلظهرفقدالغباء!!فيالغايةتقغهذاقلت:.

هذهإلىالحا%خةأشدفيوأنناأخرف،سبعةعلىالكريمالقرآنأنزلأنبعبادهتعالى

72-97(.:إصفرةهذابكتابناذلكتافصيلتموقدهذا،عصرنافيالقراءات

أفه-وإف!ص-!ءكذتا-زعمواالذيالمزعومربهمنطلقمنيتكلمالحالمحدهذالكن

،أنوا?إسعذاببأشدالمعاناةبعدالصليبعل(السلامعليه)عيسىيسوعقتلشاء

السلامعليهآدمهوآخرإنسانخطيثةعنللتكفيرإلا-زكمهمفي-ذلككانوما

!!!الشجرةمنأكلحين

!!!!أخطأغيرهإنسانالأنيسوعوياتتليعذب؟المزعومربهمهوفهذا

كبيزا.عفؤاذلكعناللهتعالى!!!غشيمظا!إلاذلكتفعللا

علىالقرآنينزلبأتعبادهاللهيرحمأنوتستنيهرتماماتستبجدالحاقدفهذالذلك

لهم.وتيسيرها،تلاوتهعندعنهمالمشقةلرفع؟النطقفيولمجاتهمعاداتهمؤفق



السا!الباب

الثلا"دنالكذبة

القرأقف!أيلألإثباقبشا!ذقيالاكتفاءكذبة

الأولالجمعكاز،)إناأ:5الدقيقة:51ع"الحلقةفيالكذابالقسيسقال

الله،رسولحدشهرةفيالوحيكتبةكتبهاالتيالوثائقجمعهو-يقولونكما-للقرآن

عذقعلىالشهودمناثنينواشترط،الحفاظمنبجمعهثابتبنزيدكفففلماذا

الإتقان9كتابفيوأيضا،الهنديللمتقي،العمالكنز9فيجاءكما،الحفاظيقولهما

يومالقؤ"منكثيرقيلتما:قالعروةبنهامعن،للسيوطياالقرآنعلومفي

علىإاخاشا:فقال،ثابتبنوزيدالخطاببنعمرالصديقبكرأبوأمر،اليمامة

إلارجلانعليهتثئقدتئكرانهالقرآنمنب!ثيءأحديأتينكمافلاالمسجد،باب

الخبيث.الكذابكلامانتهى،(0أثتتماه

الدينجلالالإمامأنالمشاهدينعنالخسيسالقسيسأخقىلقدقلت:

يوجد:يعني،الروايةهذهإسنادبانقطاع"!الإتقانكتابهفيضزخقدالسيوطي

وبينهم،عروةبيناتصاليوجدفلا،الحكايةهذهعنهمحكىوقنعروةبينانقطاع

الحكاية؟بهذهعروةأخبرالذيققن

!مجهولائقضذر:الجواب

هللكن،يكذبلاثقةالزبيربنعروةوأبوه،يكذبلاثقةعروةبنفهشام

،الذاكرةقويكانهلأو:؟يكذبلاثقةايضاكانالحكايةبهذهعروةأخبرالذي



11انفقحؤز!ص(ا!التمرخؤلالخيحيسالمتتيساكاذيبك!ثمف

ينقله؟فيماثحطئلا

الحكاية!هذهقضذرعنشيتاتغقمأحدلا:الجواب

عروةهوعروةبنهثامابالأن؟مجهولقضدرهاتصح،لاباطلةروايةفهذه

وزمن!ه،عثمانخلافةأولفيهـ)1(23عامعروةؤلدوقد،العوامبنالزبيربن

زمنففي!ه،الصديقبكرأبعهداهـفي2عامكانإن!ايحكيهاالتيالواقعة

باكثربعدهاولدوانما،الأرضسطحعلىموجوذاعروةتكنلمالواقعةهذهحدوث

!!شواتغشرمن

التحصيل)جامعكتابهفيهـ(176-496)العلائيالدينصلاحالحافظقال

أبيعن)حديثه:زرعةوأبوحاتمأبوقال..الزبيربن)عروة":المراسيلأحكامفي

زيدلقاءلهتثبتلمفيمنالمدينيابنوذكره..فزشل!!وعليو!رالصدينبكر

انتهى(.ثابتبن

وزيدوعمربكرأبيوبينبينهاتصاليوجدفلا،منقطعيعني)فزشل"قلت:

.سنواتغشرمنباكثرالقرآنخمعبعدؤلدإن!الأنه!؟

.مجهولقضذرهاالباطلةالاقصةفهذه

كتابمنمضؤزةالصفحةلكمتغرضأنائمرورالكذابهذالئضحويكفي

أ:الاترآنعلومفي)ايإتقان

23(.0/2)الكمالكذيب(1)



السا!البابد12



!ا%نز!أؤ)بااقرآنخؤلالخي!يسالقشيسكاذيبكشف

رلرفحهج!عه!نرائاشالى

حميكنععد!رصنفيحىطرفيصن؟(1،5،ذااس!نوأخرج

القر3نمنشهثأ!ولرصلبننلئى!دارنن:فتالسرقلإم5:تال

،16لمالأوكان،رالئث،لأدراحادعئففيذدكككنبون/و!فرا*هقلات

ا"ز*9أذعلى4ئذاوه!المضهطيرك!هذخىضهدأاحدص!فبل!ا"ث

ىشاعأ،قلئا.فن*كهذحنيمكتويأونجداتكبرد!كتغيلا!للى

.هالاحمتاطفيصهالثفلكشحلف!ن،حفطكدزووكرلت

أكاأذ:ا*عنفرؤةبنمامطرثرس!6اشأو،31،،1اسفئوأخرج

ثمدتنجاءكمافحنالمبدهيابعلىاتمدا:ولزكدلضرككرنجال

!.فقطاعه!ئقاترجاله.فاكنا.فىيهابمنض؟عو

وفاق،،وال!-اجمنطيالنامذشللرأد،كأره؟،احبر!نفاق

لهرحر!مبدلنسعيلاتثممطاع،اناء.في.،3ح(؟18لم؟)للماحفض،1)

وما-صم!رلالكاعه،رطيثلاضلاتفيولداز.ت&وضعر!حر

فنا.كلفيكل!رل!دهـفىلى،عزلا(0025لما1)نهذ-سمما.وعلةيرصعضة

.(11-01لم9)منعحفىصوفى!ييط،!لذاصنرا.+،3لمه!ركد

لمصفىهرحيممد*هدصحمي*نصلرىللزرعيصيدو.النحاكمن3طتفى،8)

.295لم2لاصاكة280:/2هر:فظر.(ص04:ت)!ترفي

صلامهوكذا...اص!ضرلاواوله23!(1-96ا68لم!)تالمدامددرفي،3)

-.شقتءا5؟وقال/27ذالنزضلا!نيئمميياخافن!

لتاتصرجمه5:ولال(1/،5)الفضحليححر!نالحانضلهعزد،كدا

ث!5".اضلا

.\،لم9(المتب8)

383

تنبيه4

بنالرحمنعبدبنيحصطريق)منائمضؤزة:الصفحةهذهفيأيضاجاء

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمنتققىكانمن):فقالعقر،قلىم:تال،حاطب

(.شهيدانتشقدخئىشنتاأخدينتقتللاؤكان..بهفليأتالقرآنمنشيئا
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يحىلأنوذلك؟مجهولقضدرهاتصح،لاباطلةرواية-أيضا-هذه:قلت

عامكانيحكيهاالتيالواقعةوزمنهـ)1(،32عامولدإنماحاطببنالرحمنعبدبن

علىموجوذاالرحمنعبدبنيحىتكنلمالواقعةهذهحدوثزمنففياهـ،2

!!عاقاعشرينبحواليبعدهاؤلددانا،الأرضسطح

.تخهولواحدشخصالروايتينهاتينتضذريكونأنالممكنومن

العالمينربلثهالحمدأندعواناوآخر

.(31437/)الكمالتهذيب(1)



خاتمة

خاتمة

قلث:حيث،مؤلفاتيسائربهختمتاماسوىبهاأختمكلماتأجدلا

منالدينهذابأنياقينيازدادكلما،الدينهذامسائلمنمسألةفيبحثت)كقما

معنىعلمجتمعةوأجدها،وق!لعيةصريحةالدلائلأجدلأننيذلك؟خقااللهعند

أمرناالذيالمنهجمعالمأحدهوالمعنىد!ذابأنيقينقلبيفيفيستقر،ظاهرواحد

الفقه،أصولعلمدراسةأهميةلم!قدالكريمالقارئولعل..باتباعهتعالىالله

يحاولمنمواجهةفيالمسلمأسلحةمنسلاحانفهما،الحديثمصتللحوعلم

انتهى(.الشرعيةالنصوصمعانيتحريف

وأفميف4

شبهـأت،واالكذبإلى-أوأهثألهبطرسإكذابيةالخسي!القسيسهذالجوءإن

منللخ!م!تواحدةثغرةالإسلامفييجدوالمأخهمعلى-قحنعيةدلالة-يدلوالتزييف

:قالحيثتعالىاللهضذقأيقنقد-الآن-الكذابالخبيثولعلخلالها،

."9:لمحجرا!!لخالظوندتةق!نالذكرآتزئتاتخنناإ)

واقعة.حقيقةهوالاقرآنقجفظ

المعاناةثمنجديدةرحلةإلى-تعالىاللهبعون-وننطلق،الآننترككمأنوعينا

انه.وأعوثابطرس!كذابتةأكاذيبكشفسلسلةلإكمال؟الباطلاهلمع

العالمين.ربلنهالحمداندعواناوآخر
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.م0002/لأولم!ا

الكتبدارالناثر:الأنداسي،حيانأبييوسفبنمحمدتأيف:،المحيطالبحرتفسير

المرجود.عبدعادل:تحقيق،الأولى:الطبعة،م1002هـ-ا224-بيروت-العلمية

الرحمنعدخالد:تحقيق،بيروت-المعرفةدارالامثر:،البوي:تأليف،الغويتفسير

العك.

خالدبنيزيدبنجريربنمحمد:تألف،القرآنيتأويلعنالبيانجامع-الطبريتفير

هـ.ا504-بروت-الفكردار:الاشر،جعفرأبيالطبري

أحادثه.خرججعانر،أبيالطبريخالدبنيزيدبنبم!يربنمحمد:تأليف،الطبريتفسير

الثانية.:الطبعة،تيميةابنمكتهبةالاشر:،شا!أحمد

-بيروت-الفكردارالناشر:كثير،بنعمربن)سماعيل:تأليفالعظي!م،القرآنتفسير

الأنصاريأحمدبنمححداللهعبا-الب:تأليف،القرآن،ح!مالجامع-القرطينفير

.القاهرة-الثعبدار:الاشر،الاقرطبي



---!-االقرقانمة

الرازيالتمميعمربنمحمدإلدينفخر:تأليف،الكبير()التفسيرأوالغيبمفاتيحا(

الأولى.:الطبعة،م0002هـ-ا124-بيروت-،العلميةالكتبدار:الناثر،الافعي

دارالناضر:الافعي،الرازيالتمييمعمربنمحمدالدينفخر:تأليف،الغيبمفاتيحا(

.م8191/الأولى:الطبعة،الفكر-بيروت

دارالناشر:أبراهيم،سيد!تحقيق،الشوكانيعليبنمحمد:تأليفالقدير،فغتفسيرا(

.م3991القامرة،،الحديث

-بيروت-الفكردارالاشر:ءالسيوطيالدبمتجلالالرحمنعبد:تأليفالمتثور،الدر(ا

3991.

الدينشهابالفضلأبيالعلامة:تأليف،المثانياصغراالعظىالقرآنتفسيرفيالمعافيروح(ا

.بيروت-العربيالزاث)حياءدار:الناشر،البغداديالألوسيمحمودالسيد

الم!بالناشر:الجوزيةمحمدبنعليبنالرحمنعبد:تأليفالتفسير،علمفيالميرزاد(ا

الثالثة.:1)طبعة،4041-ب!هـوت-الإسلامي

النيسابررقي،القييحينبنعمدبنالحن:تأليف،الفرقانورغائبالاقرآنغرائب2(

.م6991هـ-ا614/الأولى:الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدارالناشر:

محمدبنعليبنمحما-:تأليفالتفسير،علممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح2(

.بروت-الفكردار:الاشر،الوكاني

لد،أمحلممالقاسمأبي:تألف،التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتزيلحقاثقعنالكثات2(

-اقاندأيمعبد:تحقيق،بيروت-العربالزاثإحياءدارالناشر:،ارزميالخرالزمخثريعمر

.المهدي

عطيةبنغالجابنالحقعدعمدأبي:تأليفالعزيز،الكتابيرت!فيالرجيزالمحرر2(

تحتكيق:الأوك،:الفبعة،م3991هـ-ا134-لبنان-العلميةالكحبدار:الناضرالأندلحي،

الثافي.عبدال!معبد

إلناشر:جعغر،ابيالنحاسالمراديإص!اعيهلىبنمحمدبنأحمد:تأليفوالمنوخ،سخاك!(

محمف.ا(صلامعبدءع!دد.:تحقيق؟الأولى:الطبعةهـ،ا804-الكويت-الفلاحمكبة

داش:صرالط،احسنابيالواحديأحمدبنعلي:تأليفالعزيز،الكتابتفيرفيالوجيز2(

.عدنانصفوان:تحقيئ،الأولى:الطبعةهـ،ا514-بيروتدمق،-الثاميةالدار،القلم

الفكر-دارالناشر:،السيوطي!لرحمنعبدالدينجلال:تاليف،ألقرآنعلومفيالإتقان2(

.م6991هـ-6141/الأولى:الطبعة،المندوبسعيد:تحقيئ،لنان

حزم-ابندارالناشر:الباقلايئ،الطيبابنبكرابالقاضي:تأليف:للاقرآنالانتصار2(



18

)2

)2

)3

)3

)3

)3

)3

)3

)3

)3

)3

)3

)4
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.م1002هـ-ا422/الأولىةالطبعة،القفاةعصامد.عمد:تحقيئ،بيروت

دارالناثر:،اللهعدأبوالزركياللهعبدبنبهادربنمحمد:تأليف،القرآنعلرمفيالبرهان

هـ.ا193:،الطبعةإبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،بيررت-المعرفة

،القاهرة-الزاثدارالناشر:،قتيبةبناللهعبدمحمدأبي:تأليف،القرآنفشكلتأويل

.م7391هـ-ا393/الثانية:الطجةصقر،السيد:تحقيق

مكتبالناشر:.13(،)صالإتقانطريقعلىبالقرآنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان

ابوالفتاحعبد:تحقين،بيروت-الإسلاميةالبثائردار:،طبعتهبحلبالإصلاميةالمطبوعات

كدة.

،الرياضالعلرم-دارالاشر:اليرطي،الدينجلال:تأليفالتفير،علمفيالتحبير

.م1هـ-829ا204/الأولى:الطبعةالقادر،عبدفتحي:تحقيق

مروان:تحقيقكئير،ابندارالناشر:،سلامبنالقاسمعدأب:تأليف،القرآنفضائل

.وآخرونالعطية

ابنميهبة:الناشر،الحوينيإسحاقأبي:تحقيقكثير،ابنالفداءأبي:تأليف،القرآنفضائل

هـ.ا614/الأولى:الطبعة،تمة

.م8791عر/الثالئة:الطبة،الروقدارالناشر:قطب،سيد:،تأديفالقرآنظلالفي

الحنبلي،الدمقيعادلابنعليبنعمرحفصأبو،تأليف:الكابعلومفياللباب

.م8991/الأولى:الطبعةالموجود،عبدعادل:تحقيئ،العلميةالكتبدارالاشر:

الفكر-دارالنائر:،الزرقانيالعظيمعبدمحمد:تأليف،القرآنعلومفيالعرفانفاهل

ما699هـ-أ164/الأولى:الطبعة،لبان

دارالناشر:البقاعيالحسنأبيالدينبرهان:تأليفوالسور،الآياتتناسبفيالدررنظم

.م5991/الأولى:الطجة،المهديالرزاقعبد:،تحقيقالعلميةالكتب

الليثأبوأحمدبنمحمدبننصر:تأليف(،العلوم)بحرالمسمىالسمرقنديتفير

مطرجي.محمودد.:تحقيق،بيروت-إلفكردارالناشر:المرقندي،

عبد:تحقيقمصر،ضهفةدارالامئر:،طالبابيبنمكي:تألف،القراءاتمعانيعنالإبانة

شبي.الفتهاح

بن)سماعيلبنالرحمنعد:تاليفالسغ،القراءاتفيالأمانيحرزمنالمعافيإبراز

.عوضعطوةإبراهيم:محئيق،مصر-الحلبيالبابيمصطفىمكتبةشركة:الناشر،إبراهم
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.بيروت-العلميةالكتبدار:الناشركر،الأربعةالقراءاتفيالثرفضلاءإتحاف

مأبجامعةماجستيررسالةغلبرن،بنطاهرالحسنأبما:تاليف،الثمانالقراءاتفيالتذكرة

محمودد.ةإشراتسويد،رشديأيمن)عداد:،السعودية-العربيةاللغةكلية-القرى

.ام99.هـ-ا014شلئ،الفتاحعبدد.والطناحي

كلية-القرىأماهـبجامعة604عامدكتوراه،رسالةالسبعالقراءاتفيالبيانجامع

.الطحاناللامعبدالمهيمنعدإعداد:،العودية-الثريعة

-الزاثمكتبة:الناشر،السخاويالحسنأيالدينعلم:تأليفالإقراءوك!الالقراءجمال

.ام879هـ-ا804:الأولىالطبعة،البوابعليد.:تحقيق،المكرمةمكة

الاطي،خلفبنفيرةبنالقاسه:تأليفالسغ،القراءاتفياتهانيووجهالأمانيحرز

الأولى.:الطبعةهـ،ا704-بيروت-الميىالكتابدار:النثردار

داراكاشر:،التميميمجاهدبنموصىبنأحمدبكرأبي،تأليف:القراءاتفي-السبعة

صف.شوقي:تحقيقممر،-المعارف

الكريمالقرآنبكليةماجشيررسالة،البمالقراءاتفيالأمافيحرزشرحفيالمعافيكنز

شفيع.محمديوسف:تحقيقهـ(،ا524)المنورةالمدينة-الإسلاميةبالجامعة

حمزةسبغ:تحقيق،الأصبهانيالحينبناحمدبكرأي!:تأليفالدثر،القراءاتفيالمبسوط

بدمثق.العربيةاللغةمجمعمطبوعاتالاثر:،حاكمي

.مخطوط،النويريالدينمحب:تأليفالعثر،القراءاتفيالالناشرطيبةشرح

الكف-دأرالنايثر:المقدعي،شامةأو:تاليفالعزيز،بالكتابتتعلقعلومفيالوجزالمرشد

.م002هـ-3ا424/الأولى:الطبعة،الدينشص!إبراهيم:تحقيق،بيروت-العلمة

الكلياتمكتبة،الناشر:الدانيعمروأبما:تأليفالأمصار،مصاحفرصمفيالمقنع

.قمحاويمحمد:تحقيق،الأزهرية

محمد:تحقيقطنطا،-الصصابةدارالاشر:،الجزريابنالدينشمس:،تألفاخقرئينمنجد

.م7002/لأولىا:الطبعة،الثعباني

العلمية-الكتبدارالناشر:انخرري،ابنالدينشمس"تأليفالعشر؟القراءاتفيالثر

.الضباعمحمد:علىتحقيق،بيروت

الدعوةبكليةدكتوراةرسالةالمفاقي،سالمبنعليالحنأيى:تأليف،المعغيث

الزهرافي،محمدصالم:تحقيق،المكرمةمكة-القرىأمجامعةاهـ(-)426الدينوأصول

)صماعيل.شعباند.:)شراف

أي!:تأليف،(الغالقراءاتفيالبيان)جامعكتابمنجزءوهوللقرآنالبةالأحرف
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الفاقاثمة

الأولى/:الطبعة،السعودية-المنارةدارالنائ!ر:،طحانالمهيمنعبدد.:تحقيق،الدانيعمرو

.ام799اهـ-418

الكتبدار:الناشر،الأنصاريعليبنأحمدجعفرأبي:،تأليفالبعالقراءاتفيالإقناع

ء9991هـ-ا914/الأولى:الطبعةمزيد،فريدأحمد:تحقيق،بيروت-العلمية

الدثقي،الجزائري:طاهرتأليف،الإتقانطريقعلىبالقرآنالمتعلقةالمباحثلبعضالتبيان

تحقيق:،بيروت-الإسلاميةالثائردار:،طبعتهبحلبالإسلاميةالمطبهرعاتمكتب:الناضر

هـ.ا214/الثالثة:الطبعة،كدةأبوالفتاحعبد

العد!لق

الواد؟؟،مكتبة:الناشر،اليهقيالحسينبنأ-ربكرا!الإمام:تأليف،والصفاتالأساء

هـ.ا14-3ياولىا:الطبعة

الناشر:الزار،الخالقعدبنعمروبنأحمدبكرأبي:تأليفالزار(،)م!دالزخارالجر

هـ،ا04-9الأولى:الطبعة؟المدية-والحكمالعلوممكت!بة،بيروت-القرآنعلوممؤسة

الرحمن.محفوظد.:تحقيق

ودارالعلمةالكتبدارالنايضر:،البيهقيالحينبنأحمدبكرأ!:تأيف،النبوةدلائل

.م1الأوا!-889الطجة،قلعجيالمعطيعبد:تحقيئ،الريان

تحقيق:اليهقي،بكرأبيموسىبنعليبنالحسينبنأحمد:تأليف،الكبرىالبيهقيسنن

.م4991-4141،المكرمةمكة-البازدارمكتةالناشر:عطا،القادرعبدمحمد

إحياءدارالنايثر:اللمي،الترمذيعيسىأبرعيىبنمحمد:المؤلف،الترمذيسنن

شاكر.محمدأحمد:تحقيئ،بيروت-العري!التراث

المعرفة-دار:الناشر،ال!بغداديالدارقطنيالحسنأبيعمربنعلي:تألف،الدارقطنيسنن

المدني.يهـانيهاشماللهعدالد:تحقيق،6691هـ-1386-بيروت

-الدارمكتبةالاشر:بكر،أبيالبيهاقيعاببنا!سينبنأحمد:تأليف،الصغرىالنن

الأعظمي.الرحمنضياءمحمدد.:تحايق،الأولى:الطبعة،9891-0141-المنورةالمدينة

العلميةالكتبدار:الناشر،النائيالرحمنعبدأبيشعيببنأحمد:تأليف،الكبرىالسنن

هـ-1141اياولى:الطبةولحسنكرويصيد،سيمانالغفارعبدد.:تحقيق،-بيروت-

.م1991

-الرياض-الوطندارالثر:دارالآجري،الحسينبنمحمدبكرأبي:تأليف،الريعة

.سليمانبنعمربناللهعبدد.:تحاقيق،الثاية:الط!بعة،م9991هـ-0421
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التميميحاتمأبيأحمدبنجانبنمحمد:تأليف،بلبانابنبزتيبجانابنصجح

تحقيق:،الثانية:الطبة،3991هـ-4141-بيروت-الرسالةمؤ!سةالاضر:،الشي

الأرنؤوط.شعيب

ابندارالناشر:،الجعفيالخارياللهعبدأي!إسماعيلبنمحمد:تأليف،الخاريصحيح

البغا.ديبمصطفىر.:تحقيق،الثالثة:الطبعة،8791هـ-ا704-بيروت-نيادةاكثير،

السلفيةالمطبةالناشر:،البخارياللهعبدأبإسماعيلبنمحمد:تأليف،البخاريصحيح

الط!بعة:،الباقيعدفزادمحمدوالخطيبالدينمحب:تحقيق،القاهرةومكتها-

اهـ.004/الأولى

،بيروت-العربيالزاثإحيا.دارالناشر:،الحجاجبنمسلم:تأليفم!لم،صجح

الباقي.عبدفؤادمحمد:تحقين

الناشر:،النيابوريالحاكماللهعبدأبي!!تهعبدبنمحمد:تأليف،الصحيحينعلىالمتدرك

عبدمصطفى:تحق!يق،الأولى:الطبعةام،099هـ-ا114-بيروت-العلميةالكبدار

عطا.القادر

الناضر:،الأرناؤوطضعيب:تحقيئ،حنبلبنأحمد:تأليفحبل،بنأحمدالإماممسند

مصر.-الرسالةمؤصسة

ممر.قرطة-مؤسسة:الناشر،حنبلبنأحمد:تأليف،حنبلبنأحمدالإماممد

ام!!فة-أدار:الناشرالطيالي،داودأببداودبنسيمان:تأليف،الطياليداودأبيمسند

.بيروت

.م9991/الأولى:الطبعة،الزكيمحمد:تحقيقهجر،دارالناشر:داود،أبيمند

مكتالناشر:،الكوفيشيةأبيبنمحمدبناللهعبدبكرابي:صألف،شيبةابيابنمصنف

.الحوتيوسفكمال:تحقيئ،لأولىا؟الطبعة،9041-ضالرت-الرشد

الرحمزاحبيب:تحقينالمنعافي،همامبناقالرشعبدبكرأبو:المؤلف،زاقإاكبدمصنف

الأعظمي.

عبدبنحمدي:تحقيق،الطبرانيالقاسمأبأيوببن(حمدبنسليمان:تأليفالكبير،المعجم

.م8391-4041،الثانيةالطبعة،المرصا!-والحكمالعلرممكتبة:الناضرالمجد،

،بيروت-الإسلاميةالبشائردار:الناضر،البخاريإسماعيلبنمحمد:تأليفالمفرد،ايأدب

.م9891هـ-ا954/الثالثة:الطبة،الباتيعدمحمد:تحقيق
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ا!لعدث

الخطيبمحمدبنالدينشهاب:تأليف،البخاريصحيحشرحفيالساريإرشاد

هـ.ا322-السابعةالطبعة،الأميريةالكبرىالمطبعة:الناضر،القسطلاني

الرفاء،دارالناشر:،عياضالفضلأبيالقاضي:تأليفم!لم،صحيحشرحالمعلمإكمال

.م1-899الأولىالطبعة،إصماعيليحص:تحقيق

الكتبدارالناشر:،الخطابيسليماناب:تاليف،البخاريصحيحشرحفيال!نأعلام

.م002هـ-7أ284/الأولى:الطب!عة،بيروت-العلمية

المباركفوري.حيمالرعبدبنالرحمنعبدمحمد:تأليفالزمذي،جامعثرحالأحوذيتحفة

بيرو،ت.-العلميةالكتبدار:الاشرالعلا،أبي

البرعبدبناللهعبدبنيوسفعمرأبي:تأليفوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد

تحقيق:،1387-المغرب-الإسلاميةوالؤونالأوتافعموموزارةالناشر:،المري

.البكريالكبيرعبدمححد،العلويأحمدبنمصطفى

بابنالمعروفعليبنعمرحفصابالدينسراج:تأليف،الصحيحالجامعلرحالتوضح

اهـ-/942الأولى:الطجة،الفلاحدار:تحقيققطر،-الأوقافوزارةالناشر:،الملقن

م.8002

الزرقاني،يوسفبنالباقيعدبنمحمد:تأليف،مالكالإمامموطأعلىالزرقانيثرح

الأولى.:الطبعةهـ،ا114-بيروت-العلمةالكتبدارالاشر:

شعيب:تحقيقالإصلامي،المكتبالناشر:البفوي،مسعودبنالحسين:تأليف،السنةضرح

.الأرناؤوط

.،القرطبيبطالبنالملكعبدبنخلفبنعليالحسنأبي:تأليف،البخاريعحيحشرح

حى.ا423-الرياض/السعوديةالرشد،مكبةالاشر:

مؤيعسةالناشر:،الطحا،-قيجعافرأبيسلاعةبنعمدبنأحمد:تأليفالآثار،مث!كلشرح

.م8791هـ-ا804/الأول:الطبعة،الأرنؤوطشعيب:تحقيق،بيروت-الرسالة

جعفرأبيسلمةبنعبدالملكبنسلالةبنمحمدبنأحمد:تأليفالآثار،معانيشرح

محمد:تحقيق،الأولى:الطجة،9913-بيروت-العلميةالكتبدار:شرانت،الطحاوي

النجار.زهري

دا!الناشر:،العربيابنبكرابربالإمام:تأليف،الترمذيسننشرحالأحوذيعارضة

العلمية.الكتهب
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.صا51

دارالناسثر:،العينيأحمدبنمحمودالدينبدر:تأليف،البخاريصحيحثرحالقاريعمدة

.بيروت-العردماالتراثإحياء

القرىأمجامعةالناضر:البشي،الخطابيإبراهيمبنمحمدبنأحمد:تأليف،الحديثغريب

العزباوي.إبراهيمالكريمعبد:تحقيق،2041-المكرمةمكة-

بغداد-العانيمطبعةالناشر:،الدينوريقتيةبنمسلمبناللهعبد:تاليف،الحديثغريب

.الجبررياللهعبدد.:تحقيق،الأولى:الطبعة،7913-

الكتبدارالثر:دار،الجوزيبنعاببنالرحمنعدالفرجأي:تأليف،الحديثغريب

أمين.المعطيعبدد.:تحقيق،الأولى:الطجة،م8591هـ-ا504-بيروت-العلمية

الدينعب:تحقيقحجر،بنعليبنأحمد:المؤلفالبخارقيصحيحشرحالباريفتح

.بيروت-المعرفةدار:الناضر،الخطيب

الطبعة:،المنورةالمدينة-الأثريةالغرباءدارالناشر:،الحنبليرجبابنللحافظالباريفغ

هـ.ا699-الأولى

ابندارالناشر:الحبلي،رجبابنالرحمنعدالفرجأي!الدينزين:تألف،الباريفتح

هـ.ا242-الثانية:الطبعة،الجوزي

.البواب:تحقيق،الرياض-الوطندارالناشر:المحيحين،حديثمناثكلكثف

العربي-الزاثإحياءدارالناشر:،الكرمانيشمالدين:تاليفالدراري،(الكواكب

.م8191هـ-ا104الانية/:الطبعة،بيروت

دارالنر:دار،القاريمحمدسلطانبنعلي:تألف،المصابيحمشكاةضرحالمفاتيح(مرقاة

عيافي.جمال:تحقيق،الأولى:الطبعةم،1002هـ-ا422-بيروت-العلمةالكتب

المؤسسةللالناشر،التونسيةالدارالناثر:،المازريالإمام:تأليفصلم،بفوائد(المعلم

.م8891:الطبعة،والدراصاتوالتحقيقللزجمةالوطية

ابندارالناشر:القرطي،العئاسأبما:تأليف،مسلمكتابتلخيصمناشكللما(المفهم

.م6961هـ-ا174/الأولى:الطبة-بيروت،الطبالكلمدار/بيروتكثير-

الطبعة،العلميةالكمتبدارالناشر:،الباجيسليمانالوليدابي:تاليفالموطأ،شرح(المنتقى

.م991-9الأولى

الإسلامي.اليهابدار:الناشر،الباجيسليمانالوليدابي:تأليفالموطأ،شرح(المنتقى

الناثر:،النووييثرفبنيح!زكرياابو:المؤلف،الحجاجبنملمصحيحشرح(المنهاج

هـ.ا293،الثانيةالطبعة،بيروت-العربالزاثاجاءدار

الناشر:،الجزريمحمدبنالمباركالعاداتا!:تأليفوا،ثر،الحديثغريبفي(النهاية
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محمدمحمود-الزاوىأحمدطاهر:تحقيقام،979اهـ-993-بيروت-العلميةالميهبة

الطناحي.

ا!لعلىيث

عبدالوهابعبد:تحقيق،السيوطيبكرا!بنالرحمنعبد:تأليف،الراويا(تدريب

.الرياض،الحدثةالرياضمكبة:الناشر،اللطيف

ميهبةالثر:دارالدثقي،الجزائريطاهر:تأليفالأثر،أصولإلىالنظرا(توجيه

الفتاحعبد:فقيق،م5991هـ-ا614/الأول:الطبة،حلب-الاصلاميةالمطبرعات

غدةأبو

المجيدعبدحمدي:تحقيقالعلاثي،سعيدأبما:تأليف،المراسيلأحكامفيالتحصيل(جامعا

.م8691،الثانية.ط،بيروت،الكتبعالمالنا!ثر:،السلفي

نور:تحقيق،الملاحدار:الناضر،الخبليرجبابنالحافظالإمام:تأليفالزمذي،علل(شرحا

.م7891عز.الدين

الزرقاء-المنارمكبة:الناشر،الحنبليرجبابنالحافظالإمام:تأليفائزمذي،علل(شرحا

سعيد.الرحيمعبدهمامالدكور:تحقيق،الأولى:الطبعة،م8791هـ-أ704-الأردن-

احياءدارالاشر:،الصقلانبحجرابن:تألفالأثر،أهلمصطلحاتفيالفكرنخبة(شرحا

.بيروت؟العربالزاث

موفق:تحقيقالهرزوري،الرحمنعدبنعثمانعمروأب:تألف،محلمصحح(صيانة\

مى8041،بيروت،الإسلاميالغربدار:الناشرالقادر،عبداللهعبد

الفكردارالناشر:الص!ح،ابنالرحمنعبدبنعثمانعمروأب:تأليف،الحديثا(علوم

عز.3تالدنور:ختهيقم،7791هـ-ا793:الطبعة،بيروت-المعاصر

،السخاويالرحمنعبدبنمحمدالدينشص:تأليف،الحديثألفيةشرحالمغيثا(فغ

مى.ا304-الأولى:الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدارالاشر:

الناثر:،المدنيإبرايم:تحنهيئالغدادي،الخطببكرابي:تأليف،الروايةعلمفي(الكفايةا

.المنورةالمدينة-العلميةالمكت

التوعيةمكتبةالناشر:العتلاني،حجرابن:تأليفالمكر،نخبماتؤصيحفيالثطرا(ئرقة

هـ.ا014صنةطبعةالإصلامية،

الراية-دارالناضر:العساقلاني،حجربناحمد:تاليف،الصلاحابنكتابعلىا(النكت

هـ.ا514-الثالثة:الطبعة،الرياض
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الكتبدارالناشر:،العراقيالرحيمعبدالدين:زينتأليف،والتذكرةالتبصرةثرح

.م2052/الأولى:الطبعة،الفحلوماهرالهميماللطيفعبد:تحقيئ،العلمية

الناشر:الووي،شرفبنالدينمحي:تأليفالنذير،الثيرصننلمعرفةوالتييرالمريب

اهـ-/504الأول:الطبعةالخت،عثمانمحمد:تحقيق،بيروت-العربيالكتهابدار

.ام859

بنالرحيمعدالدينزينالحافظةتأليف،الصلاحابنمقدمةشرحوالإيضاحالتق!د

الأولى/:الطبعةلنان،-بميروت-والتوزيعلل!نثرالفكردارالثر:دار،العراقيالحسين

عثان.عمدالرحمنعبد:تحقيقام،079هـ-ا938

،البغداديالخطبثابتبنعليبنأحمد:تأليفالامع،وآدابالراوي،خلاقالجامع

.الطحانمحمودد.:تحقيق،3041-الرياض-المعارفمكتبة:الناضر

المطبوعاتمكتبالاشر:،الذهبيالدينشص!الإمام:تأليف،الحديثعلومفيالموقظة

هـ.ا504-الأولى:الطجعه،بيروت-الإعلاميةالبثائردار:طبعتهحلب،-الإسلاية

،العبيكانمكتبةالناشر:،مفلحبنمحمدالدينشص!:تأليف،مفلحلابنالفقه(أصول

.م9991،الرياض

الجبريمت،الرستعبدد.:تحقيق،الحنبليالمرداويالدينعلاء:تأليفالتحرير،شرح(الخبير

.م0052،الرياضالرشد،مكتبةالاشر:،الراحأحمدد.،القرنيعوضد.

مصر.،المدقمطبعةالناشر:،تميةآل:تألف،(المسودة

-العريالكتابدارالناثر:،الآمديمحمدبنعلي:تاليف،الأحكامأصولفي(الإحكام

هـ.ا404-الأولى:الطبعة،الجميليصيد:تحقيئ،بيروت

الدارالثر:دارالصنعافي،إسماعيلبنمحمد:تأليفالاجتهاد،ت!يرإلىالنقاد(إرضاد

أحمد.مقبولالدينصلاح:تحاقيئ،الأولى:الطبعة،5541-الكويت-اللغمية

.د:تحقيق،العلميةالكتبدارالناشر:الزركثي،الدينبدرالإمام:تأليف،المحيط(البحر

.م5002هـ-ا142-الأولى:الطبعةتامر،عمدمحمد

الكتبدار:الاشر،الحسينيعمروابي:تحقيئ،الزركيالدينبدر:تأليف،المامع(لثف

.م0002ا،ولىالطبعة،بيروت،العلمة

عوضعليتحقيئ:،البكيالدينتاج؟تأليف،الحاجبابنمختصرشرحالحاجب(رفع

.م9991،بيروت،الكبعالم:الناشرالمرجرد،عبدوعادل
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العراقي،الرحيمعبدبنأحمدزرعةأبيالدينولي؟تاليف،الجوامعجمعشرحالهامع(الغيث

.م0002هـ-ا024/الأولى:الطبعة،الحديثةالفاروقدار:الاشر

.الرحموتفواتحمعمطبوعالفكر،دار:الناشر،الغزاليحامدأو:تأليف،(المشصفى

.الارقدارالاشر:،العربابنبكرلأبما،الفقهأصرلفي(المحصول

دراز،اللهعبدالثخ:تخيقالثاطبي،إسحاقأبي:تأليفالريعة،أصولفي(الموافقات

.م1991،بيروت،العلميةالكبدار:الاضر

الناثر:الراحد،عبدبنعمدالدينكمالالهامابن:تألف،الفقهأصولفي(التحرير

.م3391مصر،،الحبيالباي!مصطفى

الكتبدارالاشر:محمرد،اللهعبد:ضبطه،الحاجأميرابن:تأليفوالتجير،(التقرير

.م9991الأولىالطبعة،العلمية

.بيروت-الفكردار:الناضر،المتصفىمعمطبوعالثبوتمسلملرحالرحموت(فواتح

،البخاريالعزيزعبدالدينعلاء:تأليفالبزدوي،الإصلامفخرأصولعنالأيرار(كف

.م5991هـ-ا614-الثانية:الطبعة،الحديثةالفاروقدار:الناشر

المستصفىمعمطبوعالافكر،دارالناثر:الشكور،عبدبناللهعب:تأليف،الثبوت(ملم

للنزالي.

الناشر:،)حلولو،بالشهيرالرحمنعبدبناحمد:تأليف،الجوامعجمعضرحاللامع(الصاء

.م4002هـ-ا342/الأول:الطبعةالعطار،نادر:تحقيق،القاهرةالعطار-ابنمركز

اللهجادبنالرحمنعد:،تأليثالجوامعلىاجمعالمحليالدينجلالثرحعلىالبنافي(حاشية

الثانية.:الطبةمصر،-الحلبيمصطفىمكتة:النايثر،النافي

،البصيرةدار،الناشر:الفيينصالحبن:محمدتأليف،الأصولعلممنالأصول(شرح

.المصريكماللأت:تحقيق

الدينجمال:تاليف،التغعتازانيوحاشيةالعضدضرحمعالفقهاصولفيالحاجبابن(مختمر

هـ-ا304/الثانية:اطبةا،المكرمةمكةالاز-أحمدعباص:الناشر،الحاجببنعمروأبي

.م8391

سعيدد.تحقين:،بيروت-الإسلامةالثانردارالناشر:الجرامع،جمععلىالمرانع(مغ

.م9991هـ-ا024/لأولىا:لطبعةا،الحميىي

الفكر.دارالاشر:،النرويشرفبنالدينعيزكرياأبي:تأليف،المهذبضرح(المجموع

الافكر-دار:الناشرافي!ازقي،عليبنإبراهيمإسحاقأبي:تأليفالمجمرع،مع(المهذب

.بيروت
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مكبةالناشر:اليوطي،الدينجلال:تأليف،الجوامعجمعشرحالساطع(الكوكب

.م0052هـ-ا142/الثانية:الطبة،الحبيبمحمد:تحقيق،والرياضمكة-البازمصطفى

وا!لفتاويالفقه

،بيروت،الإسلاميالغربدارالاشر:رضد،بنالوليدأبي:تأليف،والتحصيلالبيان

.ام889

البر،عبدبناللهعدبنيوسفعمرأبي:تاليفالأممار،فقهاءلمذاهبالجامعالاستذكار

عطا-محمدسالم:تحقيق،الأولى؟الطجةم،0002-بيروت-العلميةالكبدارالناشر:

.معوضعليمحمد

الآفاقدارالثر:دارمحمد،أبيالظاهريحزمبنسعيدبنأحمدبنعلي:تأليفالمخلى،

العربما.التراثإحياءلجنة:تحقيق،بيروت-الجديدة

بنسجدبنأحمدبنعلي:تألفوالاعمادات،والمعاملاتالعباداتفيالإجماعمراتب

.بيروت-العلميةالكتدارالناشر:،الظاهريحزم

أبوعنهنقلهوالمغربوالأندل!)فريقيةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار

.م1891هـ-1041:الطبعة،بيروت-الإسلاميالغربدار:الناشر،الولرييمالعباس

/.سصالة،العلائيكيكلديخليلالدينصلاح:تأليف،المذهبتواعدفيالمذهبالمجمرع

الؤكي،حنإعداد:،المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعة-الريعةبكيةماجتر

اهـ.414

مجموعة،:تحقيق،تيمةبنأحمدالإسلامشيئ:تأليف،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب

هـ.ا414،الرياض،العاصمةدار:الناشر

سالم،رشادمحمد:تحقيق،تيميةبناحمدالإصلامشيخ:تأليف،والنقلالعثتلتعارضدرء

هـ.ا193،الرياض،الأدبيةالكنوزدار:الناشر

المعرفة-دارالناشر:،الحرانماتميةبنالحليمعبدبناحمد:تألفانمطق!يين،علالرد

.بيروت

تحقيق:،تيميةابنمكتبةالناشر:،الحرانيتيمةبنالحليمعبداحمد:تأليف،الفتاوىمجموع

الثالة.:الطعة،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد
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71(

72(
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الرصالةمؤيسةالناشر:الجوزجاق،إبراهيمبنيعقوربإسحاقاب:تأليف،الرجال(أحوال

الامرائي.صبحي:تحقيق،الأولى:الطبعة،5041-بيروت-

العلمية-الكتبدارالاشر:،الخطيببنالدين:لسانتأليف،غرناطةاخبارفي(الإحاطة

.م3002هـ-ا424/الأولىا:الطبعة،طريلعلييوسفد.:تحقيق،بيروت

صيدعمدد.:تحقيق،الئتزوينياللهعدبنالخيل:تأليف،الحديثعلماءمعرفةفي(الإرضاد

هـ.ا904،الأولىانطجة،الرياضالرشد،مكت:الناشرعمر،

عمدعليثحاتحق:البر،عدبناللهعبدبنيوسف:تأليف،الأصحابتمزفي(الاستجاب

هـ.ا214،بيروت،الجيلدار:الناشر،البجاوي

دارالناشر:الافعي،العقلافيحجربنعليبنأحمد:تألف،الصحابةتمييزفي(الإصابة

.م2991مى-ا124ولى/119:الطبة،محمدعلي:تحقيق،بيروت-الجيل

والمسثرقين(،والمستعربينالعربمنوالناءلأشهـهـالرجالتراجم)قاموس(الأعلام

.م0891-الخاصة:الطبعة،للملايينالعلمدارألاشر:،الزركليالدينخير:تأليف

.بيروت-المعارفمكبةالناشر:كثير،بنعمربنإصماعل:تأليف،والنهاية(البداية

جمعيةإلناشر:،الفيروزابادييعقوببنمحمد:تأليف،واللغةالنحوائمةتراجمفي(البلغة

هـ.ا704/الأولى:الطجة،المصريمحمد:تحقيئ،الكويت-الإسلاميالزاثإحياء

.م6991،الأولىالطبعة،العلميةالكتبدارالاشر:.الدمشقيزرعةأبي(تاريخ

العربي،الكابدارالناشر:،الذهبياللهعدأبيالدينشم!:تأليف،الإسلام(تاريخ

.ام099-الثانيةالطبعة،تدمرياللامعدعمرد.:تحقيق

محمود،حبيب،الناشر:البصريالنميريشبةبنعمرزيدأبي:تألف،المنررةالمدية(تاريخ

.شلتوتمحمد:فهيمتحقيئ

الناشر:،الطبرييربرس*-جعت!ابيالإمام:تأليف(؟والملوكالرسا!)تاريخالطبريتاريخ(

.بيروت-العلمةالكتدار

.بيروت،العلميةالكتبدارالناشصهـ:،البغداديالخطببكرأبي:تأليفبغداد،(تاريخ

-بيروت-الفكردارالناثر:عساكر،ابنالحسنبنعليالقاسمأب:تاليفدمصق،(تاريخ

.العمريغرامةبرتعمرسعيدابالدينمحب:تحقيق،5991

مؤ!سةالناشر:،العجمي31تيبطبنمحمدبنإبرا!ا:تأليفالمدلين،لأصماء(التبيين

داود.إلىهـاهمخيحا-.تحاقيق،ا،وك:إلطجة،4991-4141-ليروت-الريان



قائمة

176(

177(

178(

917(

018(

181(

182(

183(

184(

1851

186(

187(

188(

918(

091(

191(

!----------.-اجه.ص
الطبعة:،بيروت،العلمةالكتبدار:الناشر،الذهبيالدي!شحس!:تألف،اطفافأتذكرة

لأولى.ا

الرشد،دارالناشر:،عوامةمحمد:تحقيقالعقلافي،حجرابن:تاليفإلتهذيب،تقريب

.م8691سوريا؟

.م8491،بيروتالفكر،دار:الناشر،الع!قلانيحجرابن:تأليف،التهذيبتهذيب

مزسسةالناشر:عواد،بثار:تحقيق،المزيعبدالرحمنبنيوسف:نأيف،الكمالتهذيب

.م8491،بيروت،الرسالة

لمالأولى:الطبعةالفكو،دارالناشر:؟البتيحاتمأبيحبانبنمحمد:تألف،الثقات

أحمد.الدينثرفالسيد:تحقيق،م7591هـ-5913

.م5291،العربيالتراثإحياءدار:الاشر،الرازيحاتمأبابن:تألف،والتعديلالجرح

مكتبةالاشر؟،حنبلبنأحمدللإمامالسجس!افيالأشعثشسليمانداودأبيسؤالات

منصور،محمدزيادد.:تحميئ،الأولى:الطبعةهـ،ا414-انمررةالمدينة-واخكمالعلوم

:د.موفقتحقيق،الرياضالمعارت-مكتبةالناشر:للدارتطني،اليابوريالحاكهاصؤالات

.م8491/الأولى:الطبعة،اللهعبد

وعمدالأرناؤوطشعيب:تحقيقالدمثقي،الذبيالهعبدأب:تأليفانيء،أعلامسير

هـ!ا314-التاسعة:الطبعة،بروت،الرصالةمزيس!ة:يثرلاا،العرقوصي

عياصننداش:الناصى،الجعفيالخارياللهعبدابوإسماعيلبنعمد:تأليفالصغير،الضعفاء

هـ.ا693/الأولى:الطجةزايدإبراهيممحمود:تحاقي!ق،حلب-

دازاشاثسر.ذامحجيب،أمينإلمعطيعبد:تحقيق،العقيليجعفرأب:تأليفالكبير،الضعافاء

.م8491،أولى.ط،تبير،،العلمةالمكتبة

إئوضي-دار:الناشرالنسانيتشيببنأحمدانرحمنعدأبو:!ليفوالمزوكين،الضعاناء

هـ.أ693الأإق/.الطبعة،زايدإلراهيممحمود:ضتية!،حلب

هص-ألاثهـ:،انسبكيأبا!كاعبدبنعاببنالد*تتاخ:تأليف،فالكبراثافعيةطبقات

أحلو.محدمفإلفتاحعبدد.القاحيمحمدمحمودد.*تحاتيق2،ط:1(طعةحر،ا134

.ب!هـوت،دنرص!ذار:شراك،الزهريالبصريسعدبنمحمد:تأليف،انكه!فالطاقات

-المارمكتبةاكإشر:الالعي،العسقلانيحجربنعليبنأحمد:تأليف6المدلسينطباقات

القريوتي-عاصمد.:تحقيقا،ولى،:الطبة،م8391-مصا304-عمان

ا!ضبأد!:الناشرالجرري،ابنالدينشمس:تأليفالقراء،طاقاتفيالنهايةغاية

.م6052،/ألأولى:الطجعةبرجسههـاسر:.ج.تحاتيئ،ب!هـوت-العلم!ة
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الدمقي،الذهبياللهعبدأبي:تأليفالتة،الكتبفيروايةلهمنمعرفةفيا(الكاضف

جدة،-القرآنعلوممؤمسة،الإسلاميةلثقافةالقبلةدارالناشر:،عوامةعمد:تحقيق

.ام299

الجامعةالاشر:،الحسينأبوالقثيريمسلمبنالحجاجبنملم:تأليفوايأساء،(الكشا

الطبعة:القثقري،احمدمحمدالرحيمعبد:تحقيق،المنورةالمدينة-الإسلامية

اهـ.404/الأولى

الناضر:،الافعيالذهبيالبركاتابويوسفبنأحمدبنمحمد:تايف،النيرات(الكواكبا

اللفي.إلمجدعبدحمدي:تحقين،الكويت-العلمدار

ا،علميمؤصسةالناشر:الافعي،العقلانيحجربنعليبنأحمد:تألفالجزان،(لسانا

النظاية-المعارفدائرة:تحقيق،الثالثة:الطبعة،8691-6041-بيروت-للمطبوعات

.-الهند

الوعي.دارالنائعر:زايد،إبراهيممحمود:تحقيق،البتيجانابن:تأليف،(المجروحينا

،-القاهرة-الخانجيمكتبة:الناشر،العلائيالأميربنخيلسعيدأب:تأليف،(المختلطينا

.م6991هـ-ا174/الأولى:الطبعة،مزيد،عليوالمطلبعبدرفعت.د:تحقيق

المحقق:الوفاء،دارالناشر:،العراقيالرحيمعدبناحمدزرعةأبوالمزلف:ا(المدلسين،

.ام599هـ-ا514/الأولى:الطبعةحماد،حيننافذد.،المطلبعبدفوزيرفعت.د

الناشر:،النيابوريءهافيبنإبراهيمبن)سحاق:روايةحنبلبنأحمدالإماما(مسائل

هـ.ا504/الأولى:الطبةالثاول!،زهير:تحقيئ،بيروت-الإصلاميالمكب

الكبدارالاشر:فلايهمر،.م:تحقيقالبش،حبانابن:تأليفالأمصار،علماء2(ماهير

.م9591-بيروت-العلمية

اللهعبدبنياقوتاللهعبدأبو.تأليف،الأديبمعرفةإلىالأريبإرشادأوالأدباء2(معجم

هـ-1411/الأولى:الطبعة،بيروت-العلمةالكنبدارالاشر:،الحمويالرومي

.ام199

واخبارهم،مذاهبهموذكرالفعفاءومنوالحديثالعلمأهلرجالمنالثقات2(معرفة

الناشر:،الغربطرابلىنزيلالكوفيالحجليصالحبناللهعبدبنأحمدالحناب:تأليف

الطبعة:البستوي،الحطيمعبدالعليمعد:تحميئالعودية،-انمورةالمدينة-الدارعكتبة

.م8591هـ-ا504/الأولى

العزاشي،عادل:تحقيقانوطن،الناشر:دار،الأصبهانينعيمأب:تأليف،الصحابة2(معرفة

.م8991/الأللى:الطبعة
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214(
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قايمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد:تأليفوالأعصار،الطبقاتعلالكب!ارالقراء(معرفة

شعيب،معروفعوادلار:تحقيق،بيروت-الرمالةمؤسسة:الناشر،اللهعبدأبوالذهبي

هـ.ا404/الأولى:الطبعة،عباسمهديصالح،الأرناؤوط

دار:الناشر،العسقلانيحجربناحمدالحافظ:تأليفالساليي(،)قذيالباريفتح(ئقذقة

للزاث.الريان

الكتب-عالمالاضر:،وجمتلهالحديثرجالفيحنبلبنأحمدالإمامأفوال(موسوعة

.م7991هـ-ا174/الأولىةالطبعة،وآخرينالوريالمعاطيأبو:وترتيبجع،بيروت

دارالناشر:،الذهبيأحمدبنمحمدالدينشصى:تأليف،الرجالنقدفيالاكدال(ميزان

معوضمحمدعلياليئ:تحقيق،الأولى:الطبعة5991،-بيروت-العلمةالكب

الموجرد.عبدأحمدعادلواليئ

العلاثي،كيكلديبنخليلبنسيدأبي:تأليفالمراصيل،أحكامالتحصثيلىبير(جامع

اثالية:الطبعة،ا-طنهياعدالمجيدحمدي:تحقيق،بيروت-الكنبعالمالناشر:

6"جملام.اهـ-704/

المربع--الكوثرمك!ةالناثر:،النيابوريالفيريالحجاجبنم!لم.تألف(التمييز،

هـ.ا014/الثالثة:الطبة،الأعظميممطفىمحم!د.:تحقيق،السعودية

تحتيق:،الفكردارالثر:دار،الب!خارياللهعبدأوإسماعيلبنمحمد:تأليفالكبير،(التاريخ

.الندويهاضماليد

وأبنمحمدبنأحمدالدينشص!العباسأبي:تالف،الزمانأبناءانباءوالأعيان(ويات

.عباسإحسان:تحقيئ،لبنان-الثقافةدار:الناشر،خلكانبنبكر

.ضإلرب،المعاكأفم!تجة:الناشر،الألبانيالدينناصرمحمد.تأليف،الصجحة(السلسلة

.ياضال،المعارفمكتبة:النأشر،الألبانيالدينناصرمحمد:تأليف،الضعيفة(السلسلة

-غرا-!دارالناشر:ألةنباني،الثخ:تألفالكبير،با!داود-أبيشن(صحيح

.م2502هـ-ا234/الأولى:الطجة،الكويت

الامرائي،صحي:تحقيق،الترمذيعيسىبنمحمد:تألفالكبير،ال!رلسذي(علل

هـ.ا904،بيروت،الكتبعالم:هانا،وآخرين

اندينمحب:تحت!يقطإدريح!7تمحمدبناشحمنعبدحاتمابيابن:تاليف،الحديث(علل

هـ.ا504،بررت،المعرفةدار:الاثر،الخطيب
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،الرياضالجريي،خالدد.:تحقيق،الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبد:تأليف،2(العلل

هـ.ا-426الأولى:الطبة

عمدأحمد:تحقيق،الترمذيعيسأبوعيسىبنعمد:المزلفللزمذي،الصغير2(العلل

.بيروت-العري!الزاثإحياءدار:الاشر،وآخرينشاكر

طيبة-دار:الناضر،الدارقطنيالحنابيالإمام:تأليف،البويةالأحاديثفيالواردة2(العلل

اللنى.اللهزينالرحمنمحفوظد.:تحق!يق،الأولى:الطبعةم،8591هـ-ا504-الرياض

الإمامدارالناشر:والميموفما،وصالحالمروزيبروايةأحمد،الامامعنالرجالومعرفة2(العلل

هـ.ا274-الأولى:الطبعة،عباصعمدبناللهوصي:نحمين،القاهرةأحمد-

هـ8041-الريافس،بيروت-الخانيدار،الإسلاميالمكب:الناشر،الرجالومعرفة2(العلل

.عباسعمدبناللهوصي:تحقيق،الأولى:الطجة،م8891-

الفكر،دار:الناشر،الهيثميبكرأبيبنعليالديننور:تأليفالفوائد،وفغالزوائد2(مجمع

هـ.ا124،بيروت

الديل-مكتةالاضر:،الألبانياليئ:بقلم،البخاريللإمامالمفردالأدب2(صحيح

.ام799هـ-ا184/الرابعة:الطبة،السعودية

دارالناضر:،،الصلاحبناالرحمنعبدبنعثمانعمرواب!:تأليف؟مسلمصحيح2(صيانة

عداللهموفق:تحقيق،بيروت-الإسلاميالغرب

هـ.ا804/الثانية:الطبعة2(،

عليالحسنأبوالفاصيالقطانابنللحافظ:تاليف،الأحكامكابفيوالاكامالوهم2(بيان

الطبعة:،صعيدآيتالحسيند.:تحقين،الرياض-طيبةدارالاثر:،الملكعبدبنعمدبن

م91هـ-79ا814/لأولىا

هـ-ا424/الأولى.الطبةباوزير،دارالنا!ثر:،حبانابنصح!يحعلىالحان2(العليقات

.م3002

الأولى/:الطبة،بيروت-الرصالةمزصةالاثر:،حبانابنصحيحتقريبفي2(الإحان

.ام879اهـ-804

هـ-ا024/الأولى:الطبة،الرياض-المعارفمكة:الناشر،الترمذيوضيف(صحيح2

.م0002

الناشر:بكر،أبوالبغداديثابتبنعليبناحمد:تأليف،القلفيالمدرجللوصل2(الفصل

هـ.ا814/الأول:الطبعة،الزهرانبمطرعمد:تحقيق،الرياض-الهجرةدار

،الهديالدينحسامبنالمتقيعليالدينعلاء:تاليف،والأفعالالأقرالصننفيالعمال2(كنز
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تحقيق:،الأولى:الطبعةام،اهـ-941899-بيروت-العلميةالكبدار:النشردار

عمر.محمود

و!علومهااللغة

العر!الزاثإحياءدار:الناشر،الأزهريأحمدبنمحمدمنصررأبو:تأليف،اللغةتهذيب

.م1002/الأولى:الطبعة،مرعبعوضعمد:تحقيق،بيروت-

المخزوميمهديد.:تحقيقأحمد،بنالخليلالرحمنعبدأ!الى(:)منسوبتأيف،العين

.لاولدار:الناثر،السامرائيإبراهيمود.

بيروت/الاية:الطبعةعطار،أحمد:تحقيق،للملايينالعلمدارالناشر:،اللغةفيالصحاح

.م!هـ-979ا993

-المعارتدارالناشر:منظرو،بنمكرمبنمحمد(،تأليف:مجلدات)6العربلسان

.م891اهـ-ا604/الأولى:طبعة،مجموعة:تحقيق،القاهرة

،بيروت-صادردارالايثر:،شظوربنمكرمبنمحمد:تأليفمجلد(،)15العربلان

لأولى.ا:الطبعة

-بيروت-الجيلدار:الناشرزكريا،بنفارصبنأحمدالحسينابي:تايف،اللغةمقايي!

.هارونمحمداللامعد:تحقيق،الثانية:الطبعة،م9991هـ-ا042-لبنان

دارالر.دارييذه،بنإصماعيلبنعليالحسقأى:تأليف،الأعظموالمحيطالمحكم

.هنداويالحميدعبد:تحقيق،الأولى:الطبحة،م5052-بيروت-العلميةالكتب

دارالايثر:العراتي،الحينبنالرحيمعدالدينزينالحافظ:تأليفالنبرية،السههـةألفي!ة

.علويبنمحمدالد:تحئيق،المنهات

.ر:تحقيق،الئامرة-ال!-ارثدا!:الناشر،العرببنبكرأبي:تأليف،الت!واصم!نالعواصم

الطالبي.عمار

الر:داى،سيمانبتاللهعبدالسجانيداودابيبنبكرابي؟تأليف،المصاحفكتاب

محمد:تحفيقولى،111:الطبعةم،2002هـ-ا423-القاهرة/مصر-الحديثةالفاروق

.عده

دارالناشر:بكر،أبيالب!يهاقيالحسينبنأحمد!تأليفةتاليف،الكبرىالشنإلالمدخك
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هـ.ا404:الطبعةضياء،محمدد.:تحقيق،الكويت-الخلفاء

يأالظاهريحزمبنصعيدبنأحمدبنعلي:تألف،والخلوالأهواءالمللفي)243(الفصل
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