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  الباب الرابع

   الباب األول في ريهإجنتس جلدتسعند  علم القراءات فكرة عنالنقد 

  مذاهب التفسير اإلسالمي من الكتاب

 علم القراءات هيكل فكرة إجنتس جلدتسر عن   . أ

  هذا مبعىن أن .يف اإلسالم مراحل التفسري أول وه تاختالف القراءا نقال إجنتس بأ

وأصحابه.  التفسري يف عهد رسول اهللا كيفية قراءة الصحابة املختلفة على القرآن هو شكل

يف أوائل قرن  للقرآن وحدموجود نص  لعدماحلادثة وجود هذه سبب بأن تس قال إجنو 

  .1واحلركاتمرونة نص القرآن الذي ليس فيه النقط و  االسالم

  كالتالية:  لقرآنلالصحابة قراءات ختالف ا ؤدي إىلاليت تأما األهداف واألسباب 

 التصويبات على النص القرآين )1

فانتشر اختالف قراءة النص القرآين املتلقى بالقبول يعتمد على إمهال الكاتب. 

القراءة املخالفة املقرتحة تقصد إىل إقامة النص األصلي أما . بسبب ذلك القرآن

 .2الذي أفسده سهو الكتّاب

                                                 
 .8-6 .ص )،1955 )، (بغداد: مكتبة املثين،احملققعبد احلليم النجار ( ،مذاهب التفسري اإلسالميهر،  يإجنتس جولدتس1
 .46 .، ص.جعنفس املر 2
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 فظ ألجل اإلجيازتبديل الل )2

لك القراءة ختتلف تجناح علينا أن نقرؤ القرآن باملعىن، مع أن  القال إجنتس بأنه 

: "كاف شاف ما مل جتعل عمر بن خطابيف اخلط. ُيستنبط هذا الرأي من قول 

 آية رمحة عذابا وآية عذاب رمحة".  أى ما دام مل حيصل اختالف أساسي يف معىن

األلفاظ. فاملعول إذا، األهم يف القراءة محاية املعىن الذي يستبطنه النص، ال على 

  .3االحتفاظ املتناهي يف الدقة بقراءة معينة

كرت أن القراءات املخالفة للنص املشهور هو قراءات ويف الناحية األخرى، ُذ 

رواية كالم اهللا على وجه آخر غري حرج يف  الرسول. وهذا يدعو إىل افرتاض أنه ال

  .4الوجه الذي بلغه الرسول يف األصل

قامة تسود على حرية مطردة إىل حرية فردية، كأمنا كان، لك اإلبتوأما كل ما يتعلق 

ائز أن فمن اجل .5الناس أن يرووا النص على وجه اليتفق بصورته األصلية لدىسواء 

  .6تستبدل كلمة غامضة بأخرى أوضح منها

رأيه عن القراءة باملعىن، أنه اليرد على  أييدنقل إجنتس رأي عبد اهللا بن املبارك لت

حرف الذي خيالف بالقراءة املشهورة إذا قرأ القرآن. ويف الناحية األخرى، نقل 
                                                 

 .49 .ص ،.نفس املرجع3
 .51-50.، ص.نفس املرجع4
 . 48 .ص ،.نفس املرجع5
 .27 .ص ،.نفس املرجع6
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باللفظ   6دنا" يف سورة الفاحتة اآلية  إجنتس قراءة ابن مسعود ، أنه بدل لفظ "اه

 .7"أرشدنا"

اخلشية من السماح باستعمال عبارات متصلة باهللا ورسوله تبدو غري الئقة التقوية و  )3

 أو غري متفقة مع وجهة النظر إىل وجوب تعظيم اهللا ورسوله.

ح باستعمال عبارات ألجل اخلشية من السما كان وجود االختالف يف القراءة 

متصلة باهللا ورسوله تبدو غري الئقة أو غري متفقة مع وجهة النظر إىل وجوب 

) يف Tikkun Soferimتعظيم اهللا ورسوله. هذه الطريقة مثل طريقة تِقون سوفرمي (

. ولكنه، التغيريات اللفظية اليت أجريت يف النص األصلي للعهد العهد القدمينص 

عتماد ائي، على حني مل تنجح دائما مثل هذه التغيريات القدمي قد وصلت إىل ا

  كان كثري من أمثال هذه القضية:  يف نص القرآن.

غلى  للخشية"وتعززوه" بـ 9 اآليةيف سورة الفتح وتعزروه" "قرأ بعض العلماء  -

 .8ينتظر مساعدة أو معونة من الناسأنه تصور اهللا 

- 7اآلية  ادلةالزيادة يف ا: 

                                                 
 .50-49 .ص ،.نفس املرجع7
 .12-11ص.  نفس املرجع.،8
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وال أربعة إال اهللا خامسهم) وال ( ما يكون من جنوى ثالثة إال اهللا رابعهم﴿

إذا أخذوا يف ( مخسة إال اهللا سادسهم وال أقل من ذلك وال أكثر إال اهللا معهم

  ﴾)7التناجى) ... (اادلة: 

إلزالة الشبهة أن اهللا الشهيد على كل شيئ التقتصر شهادته على وقت 

 .9جي، بل هو حاضر قبل ذلك عند قصد الشروع فيهالتنا

 .10بالسياق يف اآلية السابقة اُقرأ لفظ "شهد اهللا" بـ"شهداء اهللا" رابط -

بالضمرب املخاطب لتغيري وصف  12"عجبَت" يف الصافات اآلية قراءة لفظ  -

 .11اهللا بصفة العجب

"فليـُْعِلَمن" إلزالة افرتاض أن اهللا بـ 3"فليَـْعَلَمن" يف العنكبوت اآلية قُرأ لفظ  -

 هوبعد امتحان، كأمنا مل يعلمه دون ذلك وكأمنا ليس  كذبان الناسسيعلم  

 .12الذي قدره وقضاه

صفة العطاء املعىن أن ساها" بـ"تن 106قراءة لفظ "ننسها" يف البقرة اآلية  -

 .13رسول اهللا، ال يف ذات اهللا النسيان وقع يف

                                                 
 .23-22ص.  نفس املرجع.،9

 .33-32ص.  نفس املرجع.،10
 .34-33ص.  ،.نفس املرجع11
 .36-35 .ص ،.نفس املرجع12
 .38-37 .ص ،.نفس املرجع13
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تفيد أن من املمكن كتمان  106يف سورة املائدة اآلية  لفظ "َشَهاَدَة اللِه"كان  -

بتنوين لفظ  ونخر . فقرأ عامر الشعيب والعلماء اآلشيئ شهيده اهللا نفسه

 .14"أهللا" على ابتداء مجلة جديدة "شهادة" ومد مهزة

بسبب اجتهاد العلماء بـ"فاقيلوا"  54يف سورة البقرة اآلية فاقتلوا" رأ لفظ "قُ  -

الذين قد زعموا على أن قتل أنفسهم أو قتل اآلمثني  مثل قتادة من البصرة

 .15رائيلمنهم، أمرا شديد القسوة وغري متناسب مع اخلطيئة فعلها بنو إس

بـ"َهْل تْسَتِطيُع َربَك"  112قُرأ الكلمة "َهْل َيْسَتِطيُع َربَك" يف املائدة اآلية  -

 .16لسان احلوارينيمن الميكن مثل هذا السؤال يصدر أنه لإلفكار 

ماء القرآن أن القراءة تعظيم مناقب الرسول ومن قبله من الرسل للخوف من عل )4

فكان بعض األمثلة هلذه  .17املتلقاة بالقبول قد متس هذه املناقب أدىن مساس

 القضية:

مل يرتض أحد ثقات القراء أن يطلب حممد إىل ربه أن حيكم اهللا باحلق، كأمنا  -

سورة من  112يف اآلية يف اإلمكان أن حيكم بغري ذلك. فقرؤوا "رب احكم" 

  .18"ريب َأْحُكُم"ــاألنبياء بـ
                                                 

 .39 .ص ،.نفس املرجع14
 .11-10 .ص ،.نفس املرجع15
 .37-36 .ص ،.نفس املرجع16
 .40 .ص ،.نفس املرجع17
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إلزالة شك غّل" بالبناء املعلوم بـ"َأْن يـَُغل" مبنيا للمجهول أن يَ رأ لفظ "قد قُ  -

بعض املفسرين يف أن النيب عمل عمال مل خيل من املؤخذة متاما يف بعض أمور 

 .19تافهة

روا خبطيئة كأن يكونوا يقرّ   81ف يف سورة يوسف اآلية ما قاله إخوة يوس -

بنيامن. وقد حمت هذه اخلشونة قراءة الكسائي "ُسرَق" أي ُنسب إىل 

 .20السرقة

 ضرورة املطابقة بني قواعد النحو الدقيقة وبني صيغ لفظي وتراكيب ُمجلية ختلفها. )5

 فمن أمثال هذا اهلدف:

َتتَـُلوا" رأ لفظ "قُ  - إلرادة بعض  و "اقتتال". "بـ"اقتتلتا 9يف سورة احلجرات اآلية اقـْ

 .21طابق قواعد النحو يف هذه اآليةأن يالقراء 

"  177َوَلِكن اْلِرب" يف اآلية قُرأ " - اْلبَـر تسوية احنراف يف لمن سورة البقرة بـ"َوَلِكن

 .22تركيب القرآن

                                                                                                                                               
 .37 .ص ،.نفس املرجع18
 .40 .ص ،.نفس املرجع19
 .44 .ص ،.نفس املرجع20
 .66 .ص ،.نفس املرجع21
 .67-66 .ص ،.نفس املرجع22
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ُقرأ بـ"قـَْتُل َأْوالَدُهْم  137"قتَل أوالِدهم شركاُؤهم" يف سورة األنعام اآلية  -

 .23لتصحيح تركيب النحو فيهُشرََكاؤِئِهْم" 

  :أربعة أقسامالقراءات إىل اختالف ينقسم لك األهداف، تفبسبب 

. وعلى سبيل املثال شكل يف نص القرآناختالف القراءات بسبب عدم النقط وال )1

 قراءة: 22 إجنتس له قدم

 24تستكربون" بـ"تستكثرون"، قُرأ لفظ "48يف سورة األعراف اآلية    ) أ

بشرا" ، بدل بعض العلماء حرف "ب" يف لفظ "57يف سورة األعراف اآلية   ) ب

 .25حبرف "ن"، فصار لفظ "نشرا"

 .26، ُقرأ لفظ "إياه" بـ"أباه"114يف سورة التوبة اآلية   ) ت

 .27فتبينوا" بـ"فتثبتوا"، قُرأ لفظ "94يف سورة النساء األية   ) ث

، قرأ بعض العلماء، مثل قتادة من البصرة، لفظ 54يف سورة البقرة اآلية   ) ج

 .28"فاقتلوا" بـ"فاقيلوا"

                                                 
 .68-67 .ص ،.نفس املرجع23
 .9 .ص ،.نفس املرجع24
 .9 .ص ،.نفس املرجع25
 .9 .ص ،.نفس املرجع26
 .10-9 .ص ،.نفس املرجع27
 .11-10 .ص ،.نفس املرجع28
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  .29"وتعززوه"بـوتعزروه" " قُرأ لفظ ،9يف سورة الفتح اآلية   ) ح

، كان ثالث طرائق يف قراءة لفظ "ننزل" يف هذه اآلية، 8يف سورة احلجر اآلية   ) خ

 .30نـُنَـزُل" أو "تـَْنزُِل" أو " تـُنـَْزُل" بـ"

وَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الكتاب" بالقراءة ، فقد وردت اجلملة "43يف سورة الرعد اآلية   ) د

 .31التالية: "وِمْن ِعْنده ِعْلُم الكتاب" و "وِمْن عنده ُعِلم الكتاب"

 القول األول يقرأ لفظ "وأرجلكم" بارور بالعطف، 6يف سورة املائدة  اآلية   ) ذ

 .32على "برؤسكم". أما القول اآلخر يقرئه بالنصب بالعطف على وجوهكم

ُقرأ لفظ "ُغلبت" بالبناء اهول بـ"َغلبت" بالبناء يف أول السورة الروم،   ) ر

 .33املعلوم

 .34َك" بـ"َهْل تْسَتِطيُع َربَك"، قرأ الكلمة "َهْل َيْسَتِطيُع َرب 112يف املائدة اآلية   ) ز

" بـ"ريب باحلق من سورة األنبياء، ، قُرأ الكلمة "رب احكم 112يف اآلية   ) س

 .35َأْحُكُم باحلق"

                                                 
 .12-11 .ص ،.نفس املرجع29
 .13 .ص ،.نفس املرجع30

 . 14-13 .ص، .نفس املرجع31     
 .15-14 .ص ،.نفس املرجع32
 .31-30 .ص ،.نفس املرجع33
 .37-36 .ص ،.نفس املرجع34
 .37 .ص ،.نفس املرجع35
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 .36ها"أُ سَ نْ "أو نـُْنِسها" بـ"تـَْنَساها" و "نَـ  رأ لفظق يف البقرة،106اآلية يف   ) ش

لفظ "َشَهاَدَة اللِه" بتنوين لفظ قُرأ ، 106يف سورة املائدة اآلية   ) ص

 .37"شهادة" ومد مهزة "أهللا" على ابتداء مجلة جديدة

 .38قُرأ لفظ "َأْن يـَُغل" بـ"َأْن يـَُغل"، 161 اآليةيف سورة آل عمران   ) ض

قرأ بعض العلماء لفظ "َكَذبوا" بالبناء املعلوم من سورة يوسف،  110ية يف اآل  ) ط

بوا"، بالتخفيف والتشديد على البناء اهول 39بـ"ُكِذبوا" أو "ُكذ. 

 .40ُقرأ لفظ "ويلعب" بـ"ونلعب"، 12يف سورة يوسف اآلية   ) ظ

 .41قُرأ لفظ "َسَرًق" بـ"ُسرَق"، 81ة يوسف اآلية يف سور   ) ع

"َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم" الكلمة من سورة التوبة،  128يف اآلية   ) غ

 .42بضم الفاء ذكرت بفتح الفاء "ِمْن أَنـَْفِسُكْم"

قُرأ لفظ "َوَلِكن اْلِرب" بـ"َوَلِكن   من سورة البقرة، 177يف اآلية   ) ف

" 43اْلبَـر. 

                                                 
 .38-37 ص. ،.رجعنفس امل36
 .39 .ص ،.نفس املرجع37
 .40 .ص ،.نفس املرجع38
 .42-41 .ص ،.نفس املرجع39
 .43-42 .ص ،.نفس املرجع40
 .44 .ص ،.نفس املرجع41
 .51 .ص ،.نفس املرجع42
 .67-66 .ص ،.نفس املرجع43
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 .44، ُقرأ لفظ "فليَـْعَلَمن" بـ"فليـُْعِلَمن"3- 2يف العنكبوت اآلية   ) ق

 137 َزيَن لكثري من املشركني قتَل أوالِدهم شركاُؤهم" يف سورة األنعامالكلمة "  ) ك

 .45ُقرأ بـ"زُيَن ... اْلُمْشرِِكَني قـَْتُل َأْوالَدُهْم ُشرََكاؤِئِهْم"

القراءات  يف هذهإجنتس  قدمه ة ماثلن أممو  القراءات بزيادة اللفظ يف نص القرآن. )2

 :يه

 :من سورة آل عمران 50الزيادة يف آخر اآلية  تكان  ) أ

ربكم فاتقوا اهللا [من أجل ما جئتكم به] وأطيعون وجئتكم بآيات من .. ﴿

 .46 ﴾)50[فيما دعوتكم إليه] (آل عمران: 

 :هو 6الزيادة يف سورة األحزاب اآلية   ) ب

..  وهو أب لهمالنيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهام ﴿

 .47 ﴾)6(األحزاب: 

 هو: 213يف سورة البقرة اآلية ادة الزي  ) ت

                                                 
 .36-35 .ص ،.نفس املرجع44
 .68-67 .ص ،.نفس املرجع45
 .21 .ص ،.نفس املرجع46
 .22-21 .ص ،.نفس املرجع47
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فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل  فاختلفوا كان الناس أمة واحدة﴿

معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ... (البقرة: 

213(﴾48. 

 هو: 7الزيادة يف سورة اادلة اآلية   ) ث

ثة إال اهللا رابعهم (وال أربعة إال اهللا خامسهم) وال ما يكون من جنوى ثال﴿

مخسة إال اهللا سادسهم وال أقل من ذلك وال أكثر إال اهللا معهم (إذا أخذوا يف 

  .49 ﴾)7التناجى) ... (اادلة: 

 هو: 71يف سورة هود اآلية الزيادة   ) ج

 .50﴾)7ا بإسحاق ... (هود: وامرأته قائمة (وهو قاعد) فضحكت فبشرناه﴿

 هو: 24يف سورة النساء اآلية الزيادة   ) ح

أجل مسمى) فآتوهن أجورهن فريضة ... إىل .. فما استمتعتم به منهن (﴿

 .51 ﴾)24(النساء: 

 هو: 198يف سورة البقرة اآلية الزيادة   ) خ

                                                 
 .22  .ص ،.نفس املرجع48
 .23-22 .ص ،.نفس املرجع49
 .23 .ص ،.نفس املرجع50
 .23 .ص ،.نفس املرجع51
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ضال من ربكم (يف مواسم احلج) ... (البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا ف﴿

198(﴾ 52. 

 هو: 238يف البقرة اآلية الزيادة   ) د

حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى (وهي العصر) ... (البقرة: ﴿

238(﴾ 53. 

 هو: 89يف سورة املائدة اآلية الزيادة   ) ذ

مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم أو حترير .. إطعام عشرة ﴿

 .54﴾)89... (املائدة:  [متتابعات] رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام

 بابدال لفظ مبرادف يؤدي نفس املعىن أو ابدال لفظ بآخر ألجل التبني. اتالقراء )3

 :يالقراءات ه يف هذهإجنتس ة ما قدمه ثلن أممو 

بـ"نسمة  48قرأ أبو السرار الغنوي كلمة "نفس عن نفس" يف سورة البقرة اآلية   ) أ

 .55عن نسمة"

"والسارقون  ُقرأ بـ 38والسارقة فاقطعوا أيديهما" يف املائدة اآلية  "والسارق  ) ب

 .56بابن مسعودوالسارقات فاقطعوا أمياما" 
                                                 

 .24 .ص ،.نفس املرجع52
 .25-24 .ص ،.نفس املرجع53
 .26 .ص ،.نفس املرجع54
 .27-26 .ص ،.نفس املرجع55
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يف سورة الرمحن قراءة لفظ "بالقسط"  مثل ابن مسعود،  ،بدل بعض علماء  ) ت

 .57بـ"باللسان" 9اآلية 

بلفظ "صوما". ونسبت الرواية إىل 26اُستبدل لفظ "صمتا" يف سورة مرمي اآلية   ) ث

 .58أنس بن مالك قراءة: "صوما و صمتا"

يف سورة اإلسراء اآلية ود الكلمة "أو يكون لك بيت من زخرف" ابن مسعقرأ   ) ج

 .59"أو يكون لك بيت من ذهببـ" 93

 .60بـ"فخاف ربك" 80قُرأ "فخشينا" يف سورة الكهف اآلية  ) ح

اآلية " يف سورة آل عمران أنه ال إله إال هو  قرأ بعض العلماء لفظ "شهد اهللا  ) خ

 .61"شهداء اهللا أنه ال إله إال هو"بـ 18

َتتَـُلوا" يف سورة احلجرات اآلية  بعض العلماءقرأ   ) د  .62بـ"اقتتلتا" و "اقتتال" 9"اقـْ

 صلي.األللفظ ايتعلق ب بلفظ آخر يضاد به أو الالقرآن بإبدال لفظ آية  اتالقراء )4

 :يالقراءات ه يف هذهإجنتس ة ما قدمه ثلن أممو 

                                                                                                                                               
 . 27 .ص ،.نفس املرجع56
 .27 .ص ،.نفس املرجع57
 .28 .ص ،.نفس املرجع58
 .28 .ص ،.نفس املرجع59
 .28 .ص ،.نفس املرجع60
 .33-32 .ص ،.نفس املرجع61
 .66 .ص ،.نفس املرجع62
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 .4663بدل ابن مسعود لفظ "بيضاء" بـ"صفراء" يف سورة الصافات اآلية   ) أ

و  123بدل ابن مسعود لفظ "إلياس" و "إلياسني" يف سورة الصافات اآلية   ) ب

 .64بـ"إدريس" و "إدريسني" 130

 .65من سورة البقرة 137العلماء لفظ "مثل" يف آلية  حذف بعض  ) ت

 منفي الباب األول علم القراءات عند إجنتس جولدتسيهر فكرة  عنالنقد   . ب

  مذاهب التفسير اإلسالمي

،  L’Islam Dans le Miroir de l’Occident يف كتابه Jacques Waardenburgقال 

 .هريمنها إجنتس جولدتس اإلسالم قوي إلساءة مسو ريثتأ هلم ستشرقنيامل مخس أشخاص من

تشريع ال. ولكنه، كره على ىن اآلخر ادياأل يستحسن على تسامح اإلسالم علىأنه يف احلقيقة، 

   .66اإلسالم

وهو من حمّرر  ،. كتابته مهلكةالسوءن إجنتس من املستشرقني بأوقال حممد الباهي 

 .67وكذلك اشتهر إجنتس على خصمه لإلسالم. موسوعة اإلسالمالكتاب 

                                                 
 .29 .ص ،.نفس املرجع63
 .29 .ص ،.نفس املرجع64
 .39 .ص ،.نفس املرجع65

66Edward W. Said, Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai 
Subjek, Translator: Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, First Edition 2010), p. 321. 

67Dr. Muhamad al-Bahy, Pemikiran Islam Modern, Translator: Su’adi Sa’ad, (Jakarta: Pustaka 
Pajimas, First Edition 1986), p. 365. 
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 ثهم على دين اإلسالمو املستشرقني يف حب وأخطأأهداف  أنطفى السباعي كتب مص

  ألسباب:

 سوء الظن والفهم لكل ما يتصل باإلسالم يف أهدافه ومقاصده، )1

 هم وعظمائهم،سوء الظن برجال املسلمني وعلمائ )2

تصوير اتمع اإلسالمي يف خمتلف العصور، وخاصة يف العصر األول، مبجتمع  )3

 متفكك تقتل األنانية رجاله وعظماءه،

 تصوير احلضارة اإلسالمية تصويرا دون الواقع بكثري وينا لشأا واحتقارا آلثارها، )4

يه من خالل ما يعرفه اجلهل بطبيعة اتمع اإلسالمي على حقيقته واحلكم عل )5

 هؤالء املستشرقون من أخالق شعوم وعادات بالدهم،

ها حسب أهوائهم والتحكم فيما يرفضونه ـلفكرة اليت يفرضونإخضاع النصوص ل )6

 ويقبلونه من النصوص،

حتريفم النصوص يف كثري من األحيان حتريفا مقصودا وإساءم فهم العبارات حني  )7

 ف،ال جيدون جماال للتحري

حتكمهم يف املصادر اليت ينقلون منها فهم ينقلون مثال من كتب األدب ما  )8

حيكمون به يف تاريخ احلديث ومن كتاب التاريخ ما حيكمون به يف تاريخ الفقه، 
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ويصححون ما ينقله "الدمريي" يف كتاب "احليوان" ويكذبون ما يرويه "مالك" يف 

 .68فا عن احلقواحنرا "املوطأ" كل ذلك انسياقا مع اهلوى

إجنتس رأى  هذا ألن. علم القراءات ه عنيف شرحعلى سبيل اإلمجال، أخطأ إجنتس 

 بفهم جيد. ويف الناحية بأن القراءات هي التفسري. ظهر هذا الرأي ألنه ال يفهم عن التفسري

قامة النص له الرأي عن غرض التفسري، وهو إل بل ،تعريف التفسري عندهاألخرى، ليس 

منذ عهد الصحابة، فرأى إجنتس القرآين. وملا وجد إجنتس على كثرة اختالف قراءات القرآن 

أيضا أن  على أن تلك الواقعة يقع ألن الصحابة يريدون على محاية وإقامة نص القرآن. وقال

. وأما يف الواقع ليس  69سبب ذلك اإلختالف هو عدم الشكل والنقط يف نص القرآن األصلي

  كذلك.

وكذلك، خلط . علم القراءات فكرته عنب عن املصادر املتعلقةوأحيانا، ما أورد إجنتس 

فكرة عن النقد هو . وهذا املثال ذكر شكوك فيه يفملاباملصدر  به قو وثإجنتس على املصدر امل

  .مذاهب التفسري اإلسالمييف الباب األول يف علم القراءات إجنتس عن 

 علم القراءاتفكرة إجنتس عن  عنالنقد  .1

                                                 
- 188 .، ص)1978 الطبعة الثانية(دمشق: املكتب اإلسالمي،  نة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي،السمصطفي السباعي، 68

189. 
 .6-3 .ص، .املرجع السابقأنظر: إجنتس جولدتسيهر، 69
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ن إ ،فقلنا نعم .املرحلة األوىل للتفسريهو اختالف القراءة إجنتس على أن قول   ) أ

 ات وعلم التفسريعلم القراءسول اهللا. ولكن هد ر أول تطور القراءة هو يف ع

وقرأه الرسول  القراءات هي وحي تلقاه رسول اهللا من جربيل، شيئ خمتلف.

هو علم يبحث عن مراد اهللا  التفسريوأما  .70عنه بالتواتر على الصحابة، ونقلوا

تعاىل بقدر الطاقة الَبشرية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم املعىن، وبيان 

  .71املراد

راءة. كالمها من أنواع علوم نعم، هناك العالقة بني علم التفسري وعلم الق

القرآن. وكذلك تفسري بعض األية قد خيتلف باختالف القراءة. وعلى سبيل 

املثال تفسري آية الوضوء. العلماء الذين يقرؤون اللفظ "أرجلكم" بالعطف على 

"أيدكم" سيفسره بـ"غسل الرجل". أما العلماء الذين يقرؤن اللفظ "أرجلكم" 

. ولكن يف الناحية 72فسره بـ"مسح الرجل"بالعطف على "رءوسكم" سي

األخرى، علم التفسري خيتلف بعلم القراءة. حّد علم القراءة يدور يف حبث  

                                                 
 .165 .ص، )1990(بريوت: املكتب االسالمي،   ،حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسريحممد بن لطفي الصباغ، 70
 .14-13 .ص )،1976حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف: الطبعة الثانية (، التفسري واملفسرونالدكتور حممد حسني الذهيب، 71
 .ص ،)1988، (بريوت: دار الفكر، 10ل اجلزء األو الد  ،جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي72

126-128 . 
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لتفسري هو علم يبحث فيه عن كيفية فهم أيات كيفية قراءة القرآن. أما علم ا

  القرآن.

االختالف اآلخر هلذين العلمني هو يف صفتهما. نستطيع أن نقول أن حكم 

القراءة هو القطعي. هذا ألن درجة رواية قراءة القرآن تساوي بدرجة احلديث. 

 ات. وبعد تنظيم القراءاويف الناحية األخرى، قبول القراءة على حسب تواتره

ىل ذلك العدد. وأما التفسري أوسع من علم إالقراءة تنتهي عدد لسبعة، ا

القراءة. التفسري يتغري بتغري الزمان واملكان واحلال وألنه يتعلق بفهم كل الناس 

على نص القرآن. وأما القراءة هي قطعي وال جيوز تغيريه ألنه يتعلق بالوحي 

  ألجل ذلك، تاريخ هذين العلمني خيتلف.  اإلهلي.

ال يفهم عن التفسري بفهم جيد. هذا بالنظر على  ظهر هذا الرأي ألن إجنتس

تعريف التفسري. وهو يزعم على أن القراءات هو التفسري بعد ما  عندهأنه ليس 

عرف إجنتس أن كثرة اختالف قراءات القرآن ظهر منذ عهد الصحابة. ومع 

آين.والصحابة، إلجنتس الرأي عن غرض التفسري، وهو إلقامة النص القر أن 

  .73عند إجنتس، يريدون على محاية وإقامة نص القرآن

                                                 
 .4-3 .ص ،.املرجع السابقهر، يإجنتس جولدتسأنظر: 73
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املرحلة األوىل هو ن اختالف القراءة لى أفمن الواضح أن قول إجنتس ع

  .هو غري صحيحللتفسري 

وعدم  االضطراب نزل بشكله اتشريعي ان كتابإال جناح إلجنتس أن يقول   ) ب

الكتب السماوية األخرى  ألن ا صحيحهذ .74فحسب الثبات، هو القرآن

قد أما القرآن ففكان نزوهلا مجلة، ومل تنزل مفرقة.  )كالتوراة واإلجنيل والزبور(

منها ثالث عشرة مبكة على الرأي الراجح،  ،نزل ُمَنجًما يف ثالث وعشرين سنة

 ء التصريح بنزوله مفرقًا يف قوله تعاىل:وعشر باملدينة، وجا

َناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى الناِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزْلَناُه تـَْنزِيًال (اإلسراء ﴿  :َوقـُْرآنًا فـََرقـْ

106(﴾  

 ـزيالأي جعلنا نزوله مفرقًا كي تقرأه على الناس على مهل وتثبت، ونزلناه تن

  .75حبسب الوقائع واألحداث

موحد وجود نص عدم  هو سبب اختالف قراءة القرآنأن إحنتس بل لو قال 

وخلصوصية اخلط العريب الذي ليس له النقط  سالملقرآن يف أوائل قرن اإلل

  .غري صحيح فهذا ،76وألجل اجتهاد العلماء واحلركات

                                                 
 .11-3.ص ،املرجع.نفس 74
 .127 .ص ،.املرجع السابق مناع قطان،75
 .8-6 .، ص.املرجع السابق، يهرإجنتس جولدتس76
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ي أن سبب وجود رأي إجنتس عن سبب اختالف القراءات هو قال األعظم

ألن إجنتس اليتمعق على طريقة التعليم يف عهد رسول اهللا الذي يُعمل 

. وذا، عرفنا أن إجنتس اليفهم عن القراءات 77يف حبثه عن القراءات باللسان

  بفهم جيد.

، وإىل تاريخ علم القراءات الصباغىل تعريف القراءة عند حممد لطفي إلو نظرنا و 

قال . أنيفاعن سبب اختالف القراءات رد على ما قاله إجنتس نأن  نستطيعف

بأن القراءات هي وحي تلقاه رسول اهللا من جربيل،  حممد بن لطفي الصباغ

 .78وقرأه الرسول على الصحابة، ونقلت عنه بالتواتر

الصحابة رضوان اهللا عليهم قد اختلف أخذهم على القرآن يف عهد رسول اهللا، 

لم. فمنهم من أخذ القرآن عنه حبرف الكرمي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

هذا يسبب على . 79واحد، ومنهم من أخذه عنه حبرفني ومنهم من زاد

 الصحابة.االختالف يف كيفية قراءة القرآن بني 

َميدان اتسعت عندما  آن قد انتشر بدون النهايةاالختالف يف طريقة قراءة القر و 

الصحابة فتوحات االسالم إىل بلدان أخرى مثل أذربيجان وأرمينيا. فاجتهد 

                                                 
77M. Musthofa Al-A’zami, The History of Qur’anic Text; from revelation into Compilation, 

Trans: Sohirin Solihin and Friends, (Jakarta: Gema Insani, First Edition 2005), p. 173. 
 .165 .ص ،املرجع السابق. لطفي الصباغ،78
 .413 .، ص)1988، (بريوت: دار الفكر، مناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين، 79
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على مجع قراءة القرآن يف مصحف واحد  بن عفان عثمانالثالث اخلليفة بعناية 

  .80فصار املصحف يسمى باملصحف العثماين

االعتماد يف نقل القرآن على احلفظ. ولذلك أرسل اخلليفة عثمان كل مصحف 

مع من يوافق قراءته. وقرأ كل مصر مبا يف مصحفهم وتلقوا ما فيه من الصحابة 

  .81الذين تلقوه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حف العثماين ال ينهى على انتشار اختالف القراءة. مجع القراءة على قراءة املص

لك القراءة. فاجتمع على تفاجتهد أبو عبيد القاسم بن سالم على مجع رواية 

  .82رواية القراءة الصحيحة 25

موافقتها بعد مرور الزمان، انتشرت القاعدة عن شروط القراءة املقبولة. وهي 

. لو 83موافقتها لوجه من وجوه العربيةلرسم املصحف العثماين ونقلها بالتواتر و 

القراءة  من النا أن نتبع تلك القراءة ألقد شرط من تلك الشروط، فال جيوز ف

  .84الشاذة أو الضعيفة أو الباطلة

                                                 
80Musthofa Al-A’zami, op.cit., p. 97-98. 

 .414 ،.املرجع السابق ،حممد عبد العظيم الزرقاين81
 .176 - 175 .ص ،.املرجع السابقحممد بن لطفي الصباغ، 82
 .13-10 .ص ،)بدون سنة الطبع (بريوت: دار الفكر ،النشر يف القراءات العشر ،أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي اجلزري83
 .165 .ص ،.املرجع السابقحممد بن لطفي الصباغ، 84
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عدم النقط سبب بحيصل  فمن هذا البيان، عرفنا بأن اختالف القراءة ال

 إىلا البيان بالنظر يستطيع لنا أن نعرف هذ والشكل يف املصحف العثماين.

ف القراءات قد ُوجد يف عهد رسول تالعلى أن اخ نفا،آ تاريخ تطور القراءات

   .والنقل احلفظحسب على  هااعتمادو  اهللا

غري  هو اجتهاد العلماء، فهذاب اختالف القراءة اسبأمن رأي إجنتس أن وأما 

القاعدة عن  ت. وكاناالعتماد يف نقل القرآن على احلفظبأن . عرفنا صحيح

 .اتف القراءة اليت صح سندهشروط القراءة املقبولة، منها نقلها بالتواتر. فلم يك

  .العقلال يسند عن طريق  بالنقلسندها فإذا، القراءة املقبولة 

أن القراءات املخالفة للنص املشهور هو قراءات الرسول.  ذُكربأنه  إجنتس قال  ) ت

وهذا يدعو إىل افرتاض أنه الحرج يف رواية كالم اهللا على وجه آخر غري الوجه 

صل. وكذلك جيوز لنا أن نقرؤ القرآن باملعىن. ورد هذا الذي بلغه الرسول يف األ

"كاف شاف ما مل جتعل آية رمحة عذابا وآية الرأي لقول عمر ابن خطاب: 

عذاب رمحة"، أى ما دام مل حيصل اختالف أساسي يف معىن األلفاظ. مع أنه 

قال بأن من شروط القراءات املقبولة هو لو ُتستند إىل حجج من الرواية موثوق 

بوجوب مطابقة القراءات لقواعد اللغة العربية وإمكان تأسيسها على  و 85ا

                                                 
 .55-49 .ص ،.ر، املرجع السابقهيجولدتسإجنتس 85
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. فإذا، إجنتس غري 86هيكل الرسم لكتابة القرآن أي املصحف العثماين

عتماد القراءة . قد حبثنا أنيفا أن اغري صحيحرأي الوهذا  ُمَتَماِسك على رأيه.

وليس هناك من له حق لتغيري نص القرآن، ألنه  ، أي بالنقل ال بالقعل.بالرواية

  .87النص اإلهلي، غري النص اإلنساين

البدء إلحقاق علم القراءات هو حديث رسول اهللا  ةمن نقط نبأ قال إجنتس  ) ث

 راء كثرية عن تفسري هذا احلديثأهناك أقوال و وقال بأن  .88عن سبعة أحرف

عالقة باختالف القراءات.  ا، ليس هلاوكل منه. تفسريا 35 حىت وصلت إىل

ولكنه، كثرة تغري نص القرآن محلت على افهام تفسري لفظ "أحرف" يف ذلك 

د احلديث بالقراءة، و على أن استخدام احلديث يدل على التصويب املقي

  .89ببعض النظم والشروط للقراءات السائدة

يف حتديد صح إجنتس يف قوله أنه كثري من العلماء ال يتفق يف هذه القضية، 

ولكنه خيطئ يف قصر حق التساوي يف إقامة النص القرآين . القراءة على السبعة

 يقول مثل ما ما صح إجنتس يف هذه القول، ألنه ال .على قراءات هذه السبع

                                                 
 .62 .ص ،.نفس املرجع86

87M. Musthofa al-Azamy, op.cit., p. 180. 
 .53 .ص ،.نفس املرجع88
 .53 .ص ،.نفس املرجع89
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قول العلماء من املسلمني، مع أن قد ورد ذلك الرأي بعد نظر إجنتس قول 

  العلماء عن هذه املسئلة.

قال الزرقاين، ليس اقتصار ابن جماهد على هؤالء السبعة حباصر للقراء فيهم وال 

مبلزم أحدا أن يقف عند حدود قراءام. بل كل قراءة توافرت فيها األركان 

أي إن وجدت اآلن. ولكن هيهات أن  ،لضابط املشهور وجب قبوهلاالثالثة ل

  .90توجد

 اة عن األئمة كانوا كثريًا جدا،السبب يف االقتصار على السبعة هو أن الرو أما 

فلما تقاصرت اهلمم، اقتصروا مما يوافق خط املصحف على ما يسهل حفظه 

تنضبط القراءة به، فنظروا إىل من اشتهر بالثقة واألمانة، وطول العمر يف و 

مالزمة القراءة واالتفاق على األخذ عنه فأفردوا من كل مصر إماًما واحًدا. 

اءات الثالث املكملة للعشر فقيل فيها بالتواتر أما القر . 91وجعلوا املتواتر السبع

ويعزى ذلك إىل ابن السبكي وابن اجلزري. وقيل فيها بالصحة فقط ويعزى 

  .92ذلك إىل اجلالل احمللي

                                                 
 .417 .ص ،.املرجع السابق ،حممد عبد العظيم الزرقاين90
 .175-173 .ص ،)1973(الرياض: منشورات العصر احلديث.  ،مباحث يف علوم القرآنمناع قطان، 91
 .440 .ص ،املرجع السابق. ،حممد عبد العظيم الزرقاين92
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بل كل قراءة توافرت فيها د على السبع حتُ فهذا من الواضح أن القراءة ال 

. غري أن أي إن وجدت اآلن ،ركان الثالثة للضابط املشهور وجب قبوهلااأل

  ترة ال السبعة بل العشرة. اراءات املتو هناك الرأي أن مجلة الق

بالرواية املعتمدة. وينبغي  اقراءاالقراءات تؤيد هب اكل مذبأن  قال إجنتس   ) ج

 فهذه .93عقصر حق التساوي يف إقامة النص القرآين على قراءات هذه السب

 األئمةغري  بالرواية املعتمدة ةقراءاالالذي يؤيد أن قد حبثنا أنيفا ب. غري صحيح

  كثري من الروايات عن القراءات.بل ابن جماهد بعد اختيار  نفسهم أالسبعة 

 بالقراءات يفهمون احلديث عن سبعة أحرفمن العلماء  اأن كثري بإجنتس قال   ) ح

السبعة،  بالقراءاتكان العلماء الذين يفهمون ذلك احلديث   ،. نعمالسبعة

يفهمون ذلك احلديث مبا من العلماء  االصحيح أن كثري و قليل. عددهم لكن 

  :يلي

ذهب أكثر العلماء إىل أن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من  •

تلف لغات العرب يف لغات العرب يف املعىن الواحد، على معىن أنه حيث خت

التعبري عن معًىن من املعاين يأيت القرآن ُمنَـزًال بألفاظ على قدر هذه اللغات 

                                                 
 .56 .ص ،.هر، املرجع السابقيجولدتسإجنتس 93
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هلذا املعىن الواحد، وحيث ال يكون هناك اختالف فإنه يأيت بلفظ واحد أو 

 .أكثر

وقال قوم: إن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل  •

أنه يف مجلته ال خيرج يف كلماته عن سبع لغات  عليها القرآن، على معىن

هي أفصح لغام، فأكثره بلغة قريش، ومنه ما هو بلغة هذيل، أو ثقيف، 

أو هوازن، أو كنانة، أو متيم، أو اليمن، فهو يشتمل يف جمموعه على 

 اللغات السبع.

وذكر بعضهم أن املراد باألحرف السبعة أوجه سبعة: من األمر،  •

وعد، والوعيد، واجلدل، والقصص، واملثل. أو من: األمر، والنهي، وال

ْحكم، واملتشابه، واألمثال.
ُ
 والنهي، واحلالل، واحلرام، وامل

وذهب مجاعة إىل أن املراد باألحرف السبعة، وجوه التغاير السبعة اليت  •

وهي اختالف األمساء باإلفراد، والتذكري وفروعهما و  يقع فيها االختالف،

 وجوه اإلعراب و االختالف يف التصريف و االختالف االختالف يف

بالتقدمي والتأخري و االختالف باإلبدال و االختالف بالزيادة والنقص و 

 .وحنو ذلك ختالف اللهجات بالتفخيم والرتقيق، والفتح واإلمالةا
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وذهب بعضهم إىل أن العدد سبعة ال مفهوم له، وإمنا هو رمز إىل ما  •

 الكمال يف هذا العدد، فهو إشارة إىل القرآن يف لغته ألفه العرب من معىن

وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكالم العرب كله مع بلوغه الذروة يف الكمال، 

فلفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة والكمال يف اآلحاد، كما يُطلق 

 السبعون يف العشرات، والسبعمائة يف املائتني، وال يُراد العدد املعني 

 ال مجاعة: إن املراد باألحرف السبعة، القراءات السبع.وق •

والراجح من هذه اآلراء مجيًعا هو الرأي األول، وأن املراد باألحرف السبعة سبع 

وكما حبثنا  .94السبع أوغريه ات، ال القراءلغات من لغات العرب يف املعىن الواحد

نتس يف ذلك القول، ألنه ال يقول مثل ما قول العلماء من آنفا، ما صح إج

املسلمني، مع أن قد ورد ذلك الرأي بعد نظر إجنتس قول العلماء عن هذه 

املسئلة. هذا يستطيع أن ينظر من مجلة تفسري ذلك احلديث اليت يساوي مبا قاله 

  العلماء.

 أنواع اختالف القراءات فكرة إجنتس عن عنالنقد  .2

                                                 
 .162-158 .ص، .املرجع السابقمناع قطان، 94
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إال بعد األخذ من املصادر الثقات. قبل القراءة التشيئ قدسي للمسلمني.  القراءة

 وعندما .القراءاتاألمثلة عن  ال يذكر عن املصادر املوثوق ا يف تقدميأحيانا إجنتس ولكن 

بني القراءة املتواترة والقراءة الشاذة أو املوضوعة أو ، أحيانا ال يفّرق القراءاتدر اذكر عن مص

ألا ُحبثت من قبل، بل  أنواع اختالف القراءاتهذه الفرصة، اليبني الباحث عن يف  غريها.

األمثلة يف القراءة ذكرها إجنتس يف  نا النقد عفهذ يبني الباحث عن األمثلة لتلك األنواع.

  مذاهب التفسري اإلسالمي:الباب األول من 

 اختالف القراءات بسبب عدم النقط يف نص القرآناألمثلة يف  )1

ال فإنه يف اختالف القراءات بسبب عدم النقط. ذكر إجنتس ست أيات كاملثال 

كتاب من  هامن سورة النساء اليت أخذ 94يذكر مصادر تلك األمثلة إال يف آية 

، . وأما أربع أمثلة أخرى95ات السبعةل وهي من القراءأليب عاصم النبيالديات 

 5498والبقرة اآلية  11497وسورة التوبة اآلية  4896 وهي سورة األعراف اآلية

 ، فالالنجار ليمعند عبد احل ، ليس من القراءات األربع عشر999- 8اآلية والفتح 

                                                 
 .225 .ص، 5 زءاجل 4الد  .،املرجع السابقوكذلك وجدت هذه القراءة يف الطربي، 95
 .198 .، ص8 زءاجل 5الد  ، .نفس املرجعنظر: أ96
 .53-40 .، ص11 زءاجل 7الد  ، .نفس املرجعنظر: أ97
 .288-285 .، ص1 زءاجل 1الد  ، .نفس املرجعنظر: أ98
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع ، و يف حممود األلوسي، 75-74 .، ص26 زءاجل 13لد ا ، .نفس املرجعنظر: أ99

 .96، ص: 26 زءاجل 9، الد)بدون سنة الطبع ر الفكر(بريت: دااملثاين، 
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القراءاتمن سورة األعراف فهو من  57اآلية  أما املثال اآلخر. ايقبلو 

  تلك القراءة.مصدر ال يذكر  ه. ولكن100السبعة

 قال إجنتس بأن سبب اختالف القراءة يف من سورة البقرة، 54اآلية  عندما شرح

ك القراءة غري مقبولة. وقال بأن مصدر  ن تلاجتهاد العلماء، مع أ لك اآلية هوت

هذا من اخلطأ الكبري. قد حبثنا يف . 101سفر اخلروجالكتاب كلمات القرآن هو 

العلماء. من أيدي التغري  أن القراءة التقبل حىت رويت بالتواتر وليس فيهااملاضي 

 .تلقاه رسول اهللا من جربيل هو وحي إهلي ومن الواضح أن مصدر كلمات القرآن

 القراءات بسبب عدم الشكل يف نص القرآن. األمثلة يف  )2

  القراءة: هذهثلة يف ثالث أمذكر 

، مع أنه خيلط على 8احلجر اآلية  يف سورةمصدر القراءة ذكر إجنتس ال ي  ) أ

" وأهل املدينة نـُنَـزلُ فة لفظ "ننزل" بـ"و قرأ أهل الك. االقراءة املقبولة وغريه

َزُل"  .102. أما قراءة ذلك اللفظ بـ"تـَْنزُِل" فال أصل لهوالبصرة بـ"تـُنـْ

                                                 
 .209 .، ص8 زءاجل 5الد  ، .نفس املرجعنظر: أ100
 .10-9 .ص، .املرجع السابقهر، يإجتتس جولدتس101
 .7 .، ص14 زءاجل 8 الد ، .نفس املرجعنظر: أ102
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ومن عنده علم " (قراءة 43ذكر إجنتس أن مصدر القراءة يف الرعد اآلية   ) ب

من هو  )الكتاب" وِمْن ِعْنده ِعْلُم الكتاب" و "وِمْن عنده ُعِلمبـ" الكتاب"

 .104الشاذة القراءاتتلك القراءة من ولكن  .103شريللزخمالكشاف

 ه. ولكن105السبعة اتمن القراءهي ذكره إجنتس  6ية آلالقراءة يف املائدة ا  ) ت

  اليذكر مصدر هذه القراءة.

 .القراءات بزيادة اللفظ يف نص القرآناألمثلة يف  )3

  :يإجنتس ه تسع أمثلة ذكرها 

 بـ: 50كتب إجنتس الزيادة يف آل عمران اآلية   ) أ

وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا اهللا [من أجل ما جئتكم به] وأطيعون .. ﴿

  ﴾)50[فيما دعوتكم إليه] (آل عمران: 

كتابته، ألن األصح يف   يف أخطاءولكن الكشاف. هذه القراءة من  توأخذ

  مكتوب:الكشاف 

                                                 
(بريت: دار الفكر بدون الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، 103

 .365-364 ، ص.2سنة الطبع)، الد 
 .178-176 .، ص8 زءاجل 14 الد، .املرجع السابقنظر: الطربي، أ104
 .130-126 .، ص6 زءاجل 4الد  ، .نفس املرجعنظر: أ105
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 وأطيعوين من األيات جئتكم بهملا  وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا اهللا.. ﴿

  ﴾دعوكم إليهأفيما 

  .106الزيادة يف النص اري مقبولة، ألن فيهءة غالقرا هذه

 :الكشافمن  6زاب اآلية األحالقراءة يف  خذأ  ) ب

... هلم أب النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهام وهو ﴿

  ﴾)6(األحزاب: 

 .107الزيادة يف النص االقراءة غري مقبولة، ألن فيه ذهه

كان الزيادة "فاختلفوا" بعد " 213ابن عباس يف البقرة اآلية قراءة  تكان  ) ت

 من تُأخذ امع أ ابلوقواليقراءة ابن مسعود،  وهيالناس أمة واحدة" 

 .108الكشاف

 بلواقاليفألجل التفسري، الزيادة يف النص ال  7الزيادة يف اادلة اآلية  تكان  ) ث

109ح الغيبيمفاتمن  تُأخذ امع أ. 

                                                 
 .432 ،، ص1الد ، .املرجع السابقنظر: الزخمشري، أ106
 .251 .، ص4الد ، .نفس املرجعنظر، أ107
 .355 .، ص1الد ، .نفس املرجعنظر، أ108
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على سبيل الزيادة دون  الزيادة يف النص 71سورة هود اآلية  الزيادة يف   ) ج

 . ولكن ما ذكر إجنتس مصدر هذا املثال.110التفسري

لعقيدة والشريعة يف امن  24يف الزيادة يف النساء اآلية  أخذ إجنتس مثاال  ) ح

 .112يف النص دون الزيادة على سبيل التفسريوهذه الزيادة . 111اإلسالم

 ،238114و 198113ية البقرة اآلالزيادة يف   ) خ

  ﴾ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم (يف مواسم احلج) ...﴿

يف  ، كماوافال يقرأ هذه هي الزيادة يف النص دون الزيادة على سبيل التفسري

 .جامع البيان

 وهذه ،جامع البيانمن  89سورة املائدة اآلية تس املثال يف الزيادة يف أخذ إجن  ) د

   .115الزيادة على سبيل التفسريدون  هي الزيادة يف النص

                                                                                                                                               
 زءاجل 15 الد، )بدون سنة الطبع ، (بريت: دار الفكرمفاتيح الغيبمد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين عمر، نظر: حمأ109

  .266-265 .، ص28
 .72 .، ص12 زءاجل 7الد ، .املرجع السابقنظر، الطربي، أ110
 . 202 .، ص(بغداد: مكتبة املثىن بدون سنة الطبع)العقيدة والشريعة يف اإلسالم، إجنتس جولدتسيهر، 111
 .12 .، ص5 زءاجل 4الد ، .املرجع السابقالطربي،  :نظرأ112
 .283 .، ص2 زءاجل 2الد ، .نفس املرجع113
 .336-334 .، ص2 زءاجل 2الد ، .نفس املرجع114
 .30 .، ص7 زءاجل 5الد ، .نفس املرجع115
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القراءة بابدال لفظ مبرادف يؤدي نفس املعىن أو ابدال لفظ بآخر ألجل األمثلة يف  )4

 .التبني

  القراءة: هلذهة أمثلة ذكر إجنتس ست

السرار  اأبأن  الكشاف.قراءة هذه اآلية من أخذ إجنتس . 48البقرة اآلية   ) أ

 ه قال. ولكن116بـ"نسمة عن نسمة" 48الغنوي قرأ كلمة "نفس عن نفس" 

 الذين متأخريهمبأن أبا السرار الغنوي من أجالف العرب و  م النجاريلعبد احل

 .117فقها ميعد قوهل والبرأي يف القرآن هلم اليؤخذ 

القراءة من ابن  . قرأ ابن مسعود لفظ "أيديهما" بـ"أمياما".38املائدة اآلية   ) ب

، ولكن 118للطربيجامع البيان  منالشرح  اهذو  القراءة الشاذة. هيمسعود 

  القراءة. هذهيف شرح  Noldekeأخذ إجنتس قول األسف، 

لفظ "بالقسط"  بـ"باللسان". هذه قرأ ابن مسعود ، 9سورة الرمحن اآلية يف   ) ت

 اتمن القراء اولكنه .119يلاللغز إحياء علوم الدين من  ةالقراءة مأخوذ

 .120الشاذة

                                                 
 .279 .، ص1الد ، .املرجع السابقالزخمشري، 116
 .27 .، ص.املرجع السابق نظر: "*" يف إجنتس،أ117
 .228 .، ص6 زءاجل 4الد املرجع السابق، ، نظر: الطربيأ118
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أن أنس تذكرة احلفاظ إجنتس قول الذهيب يف  ، أخذ26يف سورة مرمي اآلية   ) ث

م على أن هذه لي. قال عبد احل"بن مالك قرأ لفظ "صوما" بـ"صوما و صمتا

 .121ونهيقرؤ القراءة هي قراءة ابن مسعود فال 

بدل ابن مسعود لفظ "زخرف" بـ"ذهب". مع أن ، 93آلية إلسراء ايف سورة ا  ) ج

ربي، ولكن هذه القراءة من للطجامع البيان هذه القراءة من أخذ إجنتس 

 .122الشاذةالقراءات 

العلماء قرأ  نيقول بأاملصدر الذي ذكر ي الأنه ، 80يف سورة الكهف اآلية  ) ح

  .123واقبليال و "فخشينا" بـ"فخاف ربك". هذا القراءة من قراءة ابن مسعود 

 صلي.األللفظ اإبدال لفظ اآلية بلفظ آخر اليتعلق بباختالف األمثلة يف  )5

ما ذكر  "صفراء".قرأ ابن مسعود لفظ "بيضاء" بـ، 46فات اآلية ايف سورة الص  ) أ

 ومن القراءات يف جامع البيان ةإجنبس مصدر هذه القراءة، بل هي موجود

 .124املردودة
                                                                                                                                               

 .79 .ص ،2)، الد بدون سنة الطبع (مطبعة كريا طه فوترا: مساراغ الدين، احياء علوماإلمام حممد بن حممد الغزايل، 119
 .468 .ص ،.املرجع السابق ، عبد العظيم الزرقاين120
، كتاب تذكرة احلفاظأبو عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب، نظر: أو  .28 .، ص.املرجع السابق نظر: "*" يف إجنتس،أ121

 .372-371 .، اجلزء األول، ص)بدون سنة الطبع (بريت: دار الكتب العلمية
 .163 .، ص15 زءاجل 9الد ، .املرجع السابقنظر: الطربي، أ122
 .3 .، ص16 زءاجل 9، الد .نفس املرجعنظر: أ123
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هذه القراءة من مصدر ، أخذ إجنتس 130و  123يف سورة الصافات اآلية   ) ب

 اتمن القراء األغري مقبولة  ولكن هذه القراءة. 125حياء علوم الدينإ

 .126الشاذة

كتاب املستشرق هذه القراءة من  مصدر أخذ إجنتس  ،2يف سورة الروم اآلية   ) ت

M. Hartmann ،des Islamische Orient II " َغلبت  " قرأ بـ"ُغلبت  أن لفظ ."

 .127غري مقبولة من القراءة ن تلك القراءةقال الطربي أ

القراءات ألجل اخلشية من السماح باستعمال عبارات متصلة باهللا األمثلة يف  )6

ورسوله تبدو غري الئقة أو غري متفقة مع وجهة النظر إىل وجوب تعظيم اهللا 

 ورسوله.

) يف نص Tikkun Soferimيقة مثل طريقة تِقون سوفرمي (هذه الطر  أن قال إجنتس

، التغيريات اللفظية اليت أجريت يف النص األصلي للعهد القدمي . ولكنالعهد القدمي

قد وصلت إىل اعتماد ائي، على حني مل تنجح دائما مثل هذه التغيريات يف نص 

 ، ألناملهلكالرأي فهذا من  بالقبول. املتلقىالقرآن لالحتفاظ بوجودها يف النص 

                                                                                                                                               
 .53 .، ص23 زءاجل 12، الد .نفس املرجعنظر: أ124
 .293ص:  1 الد ،.املرجع السابقالغزايل، 125
 .96-91ص: ، .املرجع السابقنظر: أ126
 .16 .، ص11 زءاجل 11، الد .نفس املرجعنظر: أ127
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 .كما حبثنا يف البحث املاضي  ألجل اخلشية طريقة احتفاظ النص القرآين بالنقل، ال

  :هي القراءاتاألمثلة هلذه 

 ألن هذه القراءة ال أصل هلا. 18قبل القراءة يف سورة آل عمران اآلية تال   ) أ

واملائدة  12128- 11فات اآلية ايف السورة الص اتالقراء ذكر صح إجنتس يف  ) ب

مصادر املقبولة وذكر إجنتس  اتالقراءهذه من . 112130و 106129اآلية 

 .أيضا تلك القراءات

. واألصح أن افيه مصدر القراءاتذكر ي الفأنه ، 3-2يف العنكبوت اآلية   ) ت

 .131وامن القراءة األربع عشر فال يقبل تليس القراءة يف هذه اآلية

وقال  ،يف هذه اآلية أنه ذكر مصدر القراءاتمن سورة األنبياء،  112يف اآلية   ) ث

 .132غري مقبولةمن القراءة يف هذه اآلية  تورداليت ن قراءة "َأْحُكُم" بأ

 ، ومن األسفجامع البيانمن  106أخذ إجنتس القراءة يف سورة البقرة اآلية   ) ج

 "أو نـُْنِسَها" يف هذه اآلية هو القراءاتأصح  عنال يشرح  فإنه

                                                 
 .337 .، ص3الد ، .املرجع السابق، ويف الزخمشري، 43 .، ص23 زءاجل 12، الد .نفس املرجعظر: نأ128
 .112-111 .، ص7 زءاجل 5، الد .نفس املرجعنظر: أ129
 .654 .، ص1الد ، .املرجع السابق، ويف الزخمشري، 129 .، ص7 زءاجل 5، الد .نفس املرجعنظر: أ130
 .35 .، ص.املرجع السابق ،هريجولدتس نظر: "*" يف إجنتسأ131
 .108 .، ص17 زءاجل 10، الد .املرجع السابقنظر: أ132
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من سورة البقرة  137أن املسلمني حيذفون لفظ "مثل" يف اآلية بقال إجنتس   ) ح

جامع من الصحيح، أن هذا البيان موجود و بدون ذكر مصادر هذه القراءة. 

 .133ابن عباس ىلإسند تُ  يترد هذه اآلية ال ون علىوالعلماء يتفق البيان

التصويبات يف نص القرآن بالقصد إىل تعظيم مناقب الرسول ومن قبله األمثلة يف  )7

من الرسل للخوف من علماء القرآن أن القراءة املتلقاة بالقبول قد متس هذه 

 ..املناقب أدىن مساس

وهي يف سورة آل عمران اآلية  املبحث  هذايف قد صح إجنتس يف القراءات

ألا من القراءات  110137و 81136و 12135سورة يوسف اآلية  و 161134

 .اتالقراء مصادر هذهاملقبولة وذكر 

القراءات  ومن أمثلة هذه قراءة الرسول.  ابولة ويقال هلالقراءات غري مقاألمثلة يف  )8

 :هي

                                                 
 .569 .، ص1 زءاجل 1، الد .نفس املرجعنظر: أ133
 .157 .، ص4 زءاجل 3، الد نفس املرجعنظر: أ134

 .206-205 .، ص2الد ، .املرجع السابق، و يف الزخمشري، 159 .، ص12 زءاجل 7، الد نفس املرجعنظر: أ135
(القاهرة: دار تاريخ اخللفاء، ، ويف جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، 36-35 .، ص13 زءاجل 8، الد نفس املرجعنظر: أ136

 .685 .)، صبدون سنة الطبع ضة مصر للطبع والنشر
 .88- 87 .، ص13 زءاجل 8، الد .نفس املرجعنظر: أ137
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من القراءة غري  اولكنه ،128ذكر إجنتس مصدر قراءة السورة التوبة اآلية   ) أ

 مشهورة.

قراءة لفظ "عزيز حكيم" قال إجنتس أن ما قاله عبد اهللا بن أيب سرح عن   ) ب

ليم النجار أن درجة قال عبد احل . ولكنالبن األثري أسد الغابةمأخوذ من 

 .138ذلك احلديث موضوع

ل االعرتاف بقراءات اقتضتها ضرورة املطابقة بني قواعد النحو و حصاألمثلة يف  )9

 .الدقيقة وبني صيغ لفظي وتراكيب ُمجلية ختلفها

القراءة يف سورة احلجرات اآلية  كل ونقرر إجنتس على أن مجهور العلماء ال يقبل

يف هذا املبحث.  137141وسورة األنعام اآلية  177140وسورة البقرة اآلية  9139

 القراءتأنه يعرف تلك  علقراءة محث يف بيان اااملبأدخل  أنه ومن األسف،

 .مردودة

                                                 
 .51 .، ص.املرجع السابق ، هريجولدتس نظر: "*" يف إجنتسأ138
 .564-563 .، ص3الد ، .املرجع السابقنظر: الزخمشري، أ139
 .330 .، ص1الد ، .املرجع نفس140
 .54-53 .، ص2الد ، .املرجع نفس141


