اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ
وﻗﻒ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻮﺣﻴﻴﻦ  -اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ 
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :
ردمد1658 - 774x :
سعر المجلة )20( :عشرون ً
ريال سعوديًا أو ما يعادله

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

قيمة االشرتاك:

حي الروايب -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة 00966148493009 :حتويلة115 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@wahyain-mejellah :

 -داخل اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات ( 100ريال) ،شاملة لعددين يف السنة مع قيمة الشحن.

 -خارج اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات ( 12دوالر ًا أمريكي ًا) لعددين يف السنة ،وال تشمل قيمة الشحن.

2

تعبأ استامرة االشرتاك من موقع وقف تعظيم الوحيني  -املجلة املحكمة.

َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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املطهرة ،وبيان هدايتِهام ،وحتقيق
والسنة النبو ّية
ّ
مؤسسة وقف َّية تقوم عىل خدمة القرآن الكريم ّ
ّ
ِ
ِ
غاياتام ،وتفعيل مقاصدمها.
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مرشوع تعظيم القرآن الكريم».

املنورة لتنمية املجتمع حتت اسم:
ويف عام  1434هـ ،أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة ّ
«مركز تعظيم القرآن الكريم».

مؤسسة وقف ّية باسم« :وقف تعظيم الوحيني».
ويف عام 1436هـ ،تم تطوير املركز واستقالله ،ليكون ّ
والسنة النّبو ّية ودراساهتام حملي ًا وعاملي ًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ّ
والسنة النّبو ّية يف املجتمع واأل ّمة ،بتفعيل مقاصدمها وغاياهتام وبيان هدايتهام.
تعظيم القرآن الكريم ّ
ِ
ِ
ُ
حقوقهام.
وبيان
الشيفة،
إبراز
والسنّة النّبو ّية ّ
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ّ

الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نب ّيه  ،وتفنيدُ الشبهات عنهام.
-2
ُ

املتخصصة يف الدّ راسات القرآن ّية واحلديث ّية
 -3االرتقاء بالدِّ راسات البحث ّية والدّ ورات التّدريب ّية
ِّ

وما يتعلق هبام.
4

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام ورقي ًا
جم ّلة دور ّية علم ّية حمكّمة ،تُعنى بنرش بحوث الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
الو ْح َي ْ ِ
ي.
وإلكرتوني ًا ،ألساتذة اجلامعات ،وأهل االختصاص ،والباحثني املهتمني بعلوم َ
الو ْح َي ْ ِ
ي الرشيفني وتعظيمهام.
أن تكون املجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق
حتكيم البحوث العلم َّية اجلا َّدة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
هبام.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -1نرش البحوث العلم َّية
ّ
املتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -2إثراء املجالت العلم َّية يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

ُ
شحذ ِهم الباحثني للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنرش بحوثهم.
-3
 -4العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلم َّية.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -5التمهيد ملشاريع علم َّية موسوع َّية مبتكَرة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

الصلة بعمل الوقف وأهدافه.
 -6دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلم َّية اجلا َّدة ذات ِّ

5

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة

6

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء
)الـمـغــرب(

�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ القراءات وعلومها بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري بجامعة �صكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
)تركيـا(

�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

)الأردن(

خبري اجلودة والتخطيط واالعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ االت�صال والإعالم امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبام؛ ما يأيت:
 -1تَقبل املج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

رسي من أهل االختصاص.
 -2ختضع البحوث املقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

حمكمي  -عىل األقل  -يكون قرارمها ُملزم ًا ،ويف حال تعارض حكمهام ُيكّم
ُ -3تكَّم البحوث من
َ
البحث من حمكِّم ثالث ويكون قراره مرجح ًا.

ُ -4ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس حترير املج َّلة.
 -5يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

 -6إذا تم حتكيم البحث و َقبوله للنرش ال حيق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.
 -7ال تُعاد البحوث إىل أصحاهبا وال تُسرتد ،سواء أنرشت أم مل تنرش.
 -8حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمج َّلة.

 -9تُرتَّب البحوث يف املج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة هلا بقيمة البحث.

خاصة ببحثه.
زود الباحث بنسختني ورق ّيتني من املجلة املنشور فيها بحثه ،وعرش مستالّت ّ
ُ -10ي َّ
ُعب عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.
 -11املواد املنشورة يف املج َّلة ت ِّ

ُ -12يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطي ًا بصيغة (ّ )pdf
بأن بحثه مل ُيس َبق نرشه ،أو مقدم ًا للنرش يف جهة أخرى ،أو
مست ً
ال من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :املاجستري أو الدكتوراه) ،أوغريمها .و ُيرسل
عىل بريد املج َّلة االلكرتوين.

ُ -13يقدِّ م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل عىل
بريد املج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word
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والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبام.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
ختصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غريه عنوان ًا ومضمون ًا.
 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة املنهج.
ُ -4يراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

 -5أالَّ ّ
يقل عدد صفحات البحث عن )20( :صفحة؛ وال يزيد عن )40( :صفحة؛ مقاس،)A4( :
الضورة.
شاملة مللخص البحث ،ومراجعه .وهليئة حترير املج َّلة االستثناء عند َّ

 -6كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز ( )250كلمة ،يشمل( :موضوع البحث ،وهدفه الرئيس،
ومشكلة البحث ،وأهم نتائجه ،والكلامت الدَّ الة (املفتاحية) عىل موضوع البحث ،وال يتجاوز

عددها )4( :كلامت.

 -7أن تتضمن مقدِّ مة البحث( :موضوع البحث ،وأمهيته ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،ومنهجه العلمي،
السابقة عن املوضوع ،واجلديد الذي سيقدمه البحث).
والدِّ راسات َّ

تتضمن خامتة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عنارص واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث باملواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع اخلط )Lotus Linotype( :ملتن البحث ،وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...

مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غري ُم ْس َو ّد.

مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا.

مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا.
9

سو ِّد ،وتوضع أرقام احلوايش بني قوسني؛ هكذا:
السفل ّية )12( :غري ُم َ
مقاس خط احلوايش ُ

( ،)1ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستق ّلة.

مزهرين؛ بربنامج مصحف املدينة النبو َّية للنّرش احلاسويب
تكتب اآليات القرآن َّية بني قوسني ّ
بمقاس خطُ )14( :م ْس َو َّد ًا ،وتوثق اآليات يف السطر نفسه بحجم )14( :هكذا:

[سورة البقرة.]30 :

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بني قوسني؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة.

مسو َّد ًا ،،اسم املؤلف أو اسم الشهرة،
التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا( :اسم الكتاب َ
ويوضع اجلزء والصفحة ،مثل :الوجوه والنظائر ،للعسكري( ،ص )٢١٢أو (.)٤١٥/١

التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة ،هكذا( :اسم الكتاب مسو َّد ًا ،اسم املؤلف،
اسم املحقق إن وجد ،ثم دار النرش مثال :الرياض :دار السالم ،ط1425 ،4هـ2005 -م).
وترتب املصادر ترتيب ًا هجائي ًا بحسب عناوين الكتب.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وغريها.

يقدِّ م الباحث نسختني من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:
 نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)wordمصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل عىل بريد املج َّلة اإللكرتوين:
 ونسخة أخرىَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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P
املوضـــــــــوع
مقدمة التحرير
نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه:
«تاريخ األدب العريب».

أ.د .خلف بن محود الشغديل

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري

(دراسة وصفية مقارنة).

د .أمحد بن عبد اهلل سليامين.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة.
د .أجمد بن حممد زيدان.

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم

أ.د .عادل بن عيل الشدي.

ما علقه البخاري بصيغة التمريض عن ابن عباس 

من مرويات ابن أيب طلحة.
د .أمني بن عائش املزيني.

الس ِ
تاين (ت275 :هـ)
ج ْس ّ
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
(دراســـة إحصائية نقدية).

د .زياد بن حممد منصور.

الصفحة
15
21

65
137
201
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احلمد هلل ويل املؤمنني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،وعىل من اهتدى هبديه وأخذ

بحكمته إىل يوم الدين .وبعد:

فتعظيم الوحيني الكريمني هو تعظيم هلل تعاىل ،ألن مصدرمها منه سبحانه وتعاىل الذي أكرم البرشية

بذلك لتحيى حياة طيبة يف الدارين ،وكذلك هو تعظيم لسيد املرسلني رسول اهلل  ،فالذي
أوحى هو اهلل تعاىل ،والذي ُأوحي إليه هو رسوله ومصطفاه .
ومن أعظم معامل تعظيم الوحيني هو االنتصار للقرآن الكريم ،وذلك باملحافظة عىل القرآن الكريم

بكل املعاين التي تنضوي حتت لواء الدفاع عنه ،وصيانته من عبث الشبهات وكيد التحريفات بكل
الوسائل والدالئل النقلية والعقلية.

وهو جدير بذلك وحقيق به ملا يف ذلك من االرتقاء باألمة ،إذ بتحقيق مقاصده يسمو اإلنسان،

وتستقر األوطان ،وترتقي العلوم ،وتزدان الفهوم ،وتزول اهلموم ،وبتالوته تطمئن القلوب ،وبحكمه
تنكشف الكروب ،وهبديه تنور الدروب ،وبأحكامه تندثر احلروب.

وهكذا فإن فوائده وفضائله ال حتىص ،وخصائصه وحماسنه ال حترص ،وكلام حتقق االنتصار حتقق

التعظيم ،وكلام تغافلنا عن االنتصار حرمنا من ذلك االزدهار.

الذب عام نسب إىل
واالنتصار للقرآن الكريم يتضمن االنتصار للسنة النبوية الرشيفة ملا فيه من
ِّ

رسول اهلل  من االفرتاء.

بش اهلل تعاىل الذين يعملون يف ميدان االنتصار للقرآن الكريم بالنرص والثبات كام يف قوله
وقد َّ

تعاىل :ﱣﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱢ [سورة حممد ]7 :ألن االنتصار للقرآن
الكريم هو انتصار هلل تعاىل فهو كالمه تكلم به ،وأكرم البرشية يف ِحكمه وأحكامه.
بش سبحانه وتعاىل أيض ًا الذين ينرصون رسول اهلل بالفوز والفالح والنجاح كام
كام َّ

يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

والذب
ﲏﲐﱢ [سورة األعراف ]157 :ونرصته  يف حياته ومماته ،ويف طاعته
ِّ
عنه.

15

ومن أساسيات االنتصار :ر ّد املطاعن والشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة،

وذلك بتفنيد املطاعن ودحض الشبهات التي يرددها املحرومون من هذا اخلري العظيم.

ولقد ازدانت املكتبة اإلسالمية بمسرية حضارية راقية من القرن األول اهلجري إىل القرن اخلامس

عرش ،فاهتم العلامء بموضوع االنتصار للقرآن الكريم يف مجيع أنواعه ،وانترشت مؤلفاهتم ،تلك املؤلفات
التي حفظت خمطوطاهتا يف أنحاء العامل ،وانترشت مطبوعاهتا يف املكتبات العامة واخلاصة ،وفقد منها مجلة

كبرية باحلوادث التي أصابتها.

من أجل ذلك انربى الوقف لتأليف« :موسوعة أسامء مؤلفات االنتصار للقرآن الكريم» .وهيدف

هذا العمل البيبلوغرايف إىل ما ييل:

 -1إعداد موسوعة تربز نشاط التأليف يف كتب االنتصار للقرآن الكريم.
 -2رفد الباحثني بعناوين األبحاث التي كتبت حول االنتصار للقرآن الكريم.
 -3التعرف عىل سمو املستوى احلضاري لألمة يف تعظيم القرآن الكريم.
 -4معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر عىل املتقدم.
 -5الوقوف عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املوضوع.
 -6معرفة تطور هذا العلم.
وهلذه املجلة عناية بموضوعات االنتصار للقرآن الكريم ،ومن بحوث االنتصار يف هذا العدد

الثالث:

« -1االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة» لفضيلة الدكتور أجمد بن حممد زيدان.
 -2نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

لفضيلة الدكتور خلف بن محود الشغديل.

وبمناسبة وفاة أخينا وفقيدنا فضيلة أ.د /سعود بن عيد الصاعدي  - -عضو هيئة حترير

جملة تعظيم الوحيني وأستاذ احلديث الرشيف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،فإن أرسة هيئة حترير
16

املجلة تنعي الفقيد بنفوس راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،وتدعو اهلل تعاىل أن يغفر له ويسكنه فسيح

جناته ،ويسبغ عليه شآبيب رمحاته.

فقد صنف الفقيد  - -الكتب املفيدة التي تنطق بدقة حتقيقه ،وسعة استقرائه وا ِّطالعه ،كام

متيزت دروسه بالفوائد واالستنباط والعمق والدقة وقوة اللغة العربية ،وال غرابة فإنه شاعر مشهود له

بذلك .وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ويطيب يل يف اخلتام أن أقدم الشكر اجلزيل والعرفان اجلميل جلميع أعضاء هيئة التحرير عىل

جهودهم املباركة ال سيام املرشف العام عىل الوقف :فضيلة األستاذ الدكتور عامد بن زهري حافظ الذي
أثروا هذا العدد.
يتابع املجلة متابعة حثيثة لالرتقاء هبا ،والشكر موصول إىل الباحثني الذين َ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

								

								

								

					
رئيس حترير املجلة

أ.د /حكمت بن بشري ياسني
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

نقد مقالة

املستشرق األملاني كارل بروكلمان يف (القراءات)

يف كتابه« :تاريخ األدب العربي»
«بحث افتتاح العدد»

HHأ .د .خلف بن محود الشغديل
أستاذ القراءات وعلوم القرآن بجامعة حائل
حائل-اململكة العربية السعودية
k.alshghdaly@uoh.edu.sa
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

موضوع البحث:

يتناول هذا البحث رؤية المستشرق األلماني "كارل بروكلمان" عن جمع القرآن ونسخه

والقراءات القرآنية.

هدف البحث:

عرض ونقد رؤية المستشرق األلماني "كارل بروكلمان" لجمع القرآن الكريم ونسخه،

والقراءات القرآنية.

مشكلة البحث:

ما رؤية المستشرق "بروكلمان" لجمع القرآن الكريم ونسخه؟ وما رؤيته للقراءات القرآنية؟

نتائج البحث:

 اعتمد "بروكلمان" على مصادر غير متخصصة في القراءات وعلوم القرآن ،ونقل دون تحقيق
عن مستشرقين مثله ،مما أوقعه في عدة أخطاء علمية وتأريخية.

 زعم بروكلمان أن خلو نص القرآن من الضبط والشكل ،واحتمال أوجه إعرابية مختلفة ،هو
سبب ظهور القراءات ،والحق أن ظهور الخط العثماني بالنقط والضبط ،كان تابعا للروايات

القرآنية.

حرم قراءة غير السبعة ،كقراءة عبد الله بن مسعود،
 أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجاهد ّ
وأب ّي بن كعب وعلي بن أبي طالب ، ،على حين أن جميع القراءات المتواترة تعود
رواياتها إلى هؤالء الصحابة الثالثة األجالء.

الكلمات الدالة (المفتاحية):

نقد  -كارل بروكلمان – القراءات -تاريخ األدب العربي.
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

F
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من

يهده الله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له وأشهد أن

محمدا عبده ورسوله ،قال تعالى:

ﭐﱣﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ [سورة آل عمران.]201 :

وقال:ﭐ ﭐﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱢ [سورة النساء .]1 :وقال :ﭐﱣﭐ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱢ [سورة األحزاب ،]07 :أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ،وخير الهدي هدي محمد  ،وشر األمور

محدثاتها ،وكل بدعة ضاللة.

لقد ذكر المستشرق كارل بروكلمان مقالة في كتابه تاريخ األدب العربي عن القراءات القرآنية،

واعتمد فيها على العديد من المصادر اإلسالمية واألجنبية ،فكان شأنه كشأن أكثر المستشرقين في
االعتماد على المصادر غير األصيلة في العلم الذي تصدى له ،ومتابعة من سبقه من المستشرقين
دون تحقيق وتحرير ،مما أوقعه في أخطاء جسيمة.

وهدفي في هذا البحث الوقوف على آراء أحد أعالم االستشراق في القراءات وموقفه منها،

والتعليق والرد العلمي والموضوعي على األخطاء.
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أهمية البحث:

القرآن الكريم وعلومه األساس األول في الدراسات اإلسالمية ،وكل ما يتصل بهذا الموضوع،

فإنه يكتسب أهميته من أهمية هذا األساس في حياة المسلمين .كما حظي القرآن الكريم وعلومه

أهمية بالغة لدى المستشرقين :دراسة ،وتحليال ،وترجمة ،ولقد وجه االستشراق المغرض سهامه
نحو القرآن الكريم والقراءات ،بغية النيل من قداسته ،والتهوين من شأنه.

والباحث في هذه الورقات يتصدى لبعض هذه السهام ،التي أطلقها واحد من أهم

المستشرقين في تاريخ الحركة االستشراقية ،والذي ينسج على منوال شيوخه.

منهج البحث:

من مناهج البحث التي طبقها الباحث في دراسته هذه ما يلي:

المنهج الوصفي:

وهو "استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر ،بقصد تشخيصها،

وكشف جوانبها ،وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى ،وهو ال يقف عند

حدود وصف الظاهرة ،وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول
إلى تقييمات ذات معنى بقصد التبصر بتلك الظاهرة"(.)1

المنهج االستنباطي:

وهذا المنهج يتضمن المنهج الوصفي التشخيصي ،أي حصر الحقائق العامة ،وتصنيفها،

وترتيبها ،ثم االستنباط من ذلك"( ،)2فيدخل في هذا استنباط الحجج واالستدالالت العقلية من

النصوص والروايات واألخبار.

( )1مقدمة في منهج البحث العلمي ،د .رحيم العزاوي ص ،70ط ،1األردن :دار دجلة1247 ،هـ4772 ،م.

26

( )4قواعد أساسية في البحث العلمي ،سعيد إسماعيل صيني ،ص 01بتصرف.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

الدراسات السابقة:

من الدراسات التي تناولت االستشراق األلماني عامة ،والمستشرق األلماني "كارل

بروكلمان" خاصة ما يلي:

 -1شبهات المستشرق كارل بروكلمان حول اإلسالم من خالل كتابه "تاريخ الشعوب

اإلسالمية" عرض ودحض ،تأليف :مرسي شعبان السويدي وآخرين ،وهي رسائل جامعية ،رسالة
ماجستير ،جامعة األزهر ،مصر.

 -4إشكالية الوعي التاريخي في مقاربات المستشرقين لألدب العربي ،كارل بروكلمان

أنموذجا ،الدكتور /خالد بن عايش الحافي ،أستاذ األدب العربي المساعد ،بقسم اللغة العربية
وآدابها ،بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود ،المجلد الخامس ،العدد الثالثون ،حولية كلية

الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات ،باإلسكندرية.

 -3الكثير من المقاالت والردود على مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية (اإلنترنت)(.)1
ومع هذا الزخم من الكتابات إال أن الباحث يرى أن مناقشة المستشرق بروكلمان فيما كتبه عن

القراءات القرآنية خاصة من خالل كتابه تاريخ األدب العربي؛ يحتاج إلى تحليل أعمق ،ومناقشة

أكثر منطقية ،وردود تأصيلية ،ال سيما من أهل التخصص في التفسير وعلوم القرآن والقراءات.

( )1ترجمة لعبارة  .world wide webوهي ما يختصر في عناوين المواقع بـ  .wwwالباحث.
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خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ،ومبحثين ،وخاتمة ،بيانها على النحو اآلتي:
المبحث األول :ترجمة كارل بروكلمان ومصادره في مقالته عن القراءات ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :ترجمة كارل بروكلمان.
المطلب الثاني :مصادر بروكلمان في مقالته عن القراءات.
المبحث الثاني :قول المستشرق بروكلمان في القراءات والرد عليه ،وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :قول بروكلمان في جمع القرآن الكريم.
المطلب الثاني :قول بروكلمان في سبب اختالف القراءات.
المطلب الثالث :قول بروكلمان في تحديد القراءات السبعة.
المطلب الرابع :قول بروكلمان في القراءات الشاذة.
المطلب الخامس :قول بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ.
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

المبحث األول :ترجمة كارل بروكلمان ومصادره
في مقالته عن القراءات

المطلب األول :ترجمة كارل بروكلمان(:)1

كارل بروكلمان (2598-2181م) :Brokelmmann, C.
ولد في روستوك ،وتخرج باللغات السامية على أعالم المستشرقين ،ومنهم نولدكه ،ونبغ فيها،

وطارت له شهرة في فقه العربية وقراءاتها قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة ،وفي التاريخ اإلسالمي

وتاريخ األدب العربي ،حتى عد إماما من أئمتها ،وعين أستاذا لها في جامعات :برسالو (-1273

1773م) ،وكونسبرج (1777-1773م) ،وهاله (1747-1777م) ،وبرلين ()1741-1747

وعاد إلى برسالو ( ،)1730-1741ومديرا (1734م) ،وفي هاله (1720-1730م) ،وانتخب
عضوا في مجامع برلين وليبزيج ،وبودابشت ،وبون ودمشق وجمعيات آسيوية كثيرة ،ومن أشهر

مصنفاته :العالقة بين كتاب الكامل في التاريخ البن األثير وبين كتاب أخبار الرسل والملوك للطبري

(رسالة دكتوراه ،ستراسبورج  ،)1277وتراجم من روى عنهم محمد بن إسحاق للمغازي (ليدن

1277م) ،وديوان لبيد مترجما عن طبعة فيينا ومزودا بالحواشي ،وكتاب تلقيح فهوم أهل األثر البن
الجوزي ،وهي رسالة األستاذية (ليدن 1274م-برسالو 1273م) وتاريخ اآلداب العربية ...وقد

عرض في هذا التاريخ الجسيم النفيس تراجم العلماء واألدباء في العصور اإلسالمية جمعاء ،وذ ّيل

كل ترجمة بمصادرها ووصف الكتب وميزاتها وتاريخ طبعها ومكانها في الشرق والغرب ،وأحصى
المخطوطات في مكتبات أوروبا ،فجاء نموذجا في ترتيبه وسعته ودقته"(.)2

( )1انظر ترجمته في :الموسوعة العربية الميسرة ،علي موال  ،141/4ط ،1لبنان صيدا :المكتبة العصرية1231 ،هـ4717 ،م.

وانظر :الموسوعة العربية العالمية ،013/1 ،ط ،4الرياض :مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع1217 ،هـ1777 ،م.

( )4المستشرقون ،نجيب العقيقي .002 ،000/4
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و"توفي هذا المستشرق األلماني في السادس من مايو عام .)1("1711

مؤلفات بروكلمان:

" اشتهر بروكلمان بجم نشاطه وغزارة إنتاجه الذي اتصف بالموضوعية والعمق والشمول

والجدة ،مما جعله مرجعا للمصنفين في التاريخ اإلسالمي واألدب العربي ،إذ قل منهم من لم يستند

إليه أو يتوكأ عليه في مصنفاته"( )2ومن أشهرها:

 -1عالقة كتاب الكامل البن األثير بتاريخ الطبري ،ألفه كرسالة دكتوراه كما مر ،وهو أول

باكورته العلمية.

 -4تاريخ األدب العربي :وهو كتابه الرئيسي واألهم ،ومرجع أساسي إلى يومنا هذا في كل

ما يتعلق بالمخطوطات العربية وأماكن وجودها ،وال غنى عنه ألي باحث في مجال المخطوطات

واألعالم في خمسة أجزاء.

 -3ديوان لبيد بن ربيعة ،تحقيق وترجمة ودراسة.
 -2طبقات ابن سعد :دراسة وتحقيق ونقد الجزء الثامن.
 -1فهرست المخطوطات العربية والفارسية والقبطية والتركية والسريانية والحبشية
المحفوظة في هامبورج.

( )1موسوعة المستشرقين ،د .عبد الرحمن بدوي ص ،72ط ،3بيروت :دار العلم للماليين1773 ،م.
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( )4المستشرقون للعقيقي .002/4

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

 -1تاريخ الشعوب اإلسالمية :لم يقتصر فيه بروكلمان على التاريخ العربي بل تناول تاريخ

كل الدول اإلسالمية حتى العصر الحديث ،ووضع في آخر الكتاب دليال زمنيا يضم حوالي ()277

تاريخ ،تعد أهم معالم الطريق في التاريخ اإلسالمي ،طبع عام 1737م.

 -0كتب "كارل بروكلمان في الطبعة الثانية من دائرة المعارف تسع مواد متنوعة ،وزعم تأثير

اإلسالم بالنصرانية ،وكتب عن الشرك كتابة مشوشة مليئة باألخطاء"(.)1

( )1موسوعة المستشرقين ،عبد الرحمن بدوي ص 72وما بعدها .المستشرقون للعقيقي  002/4وما بعدها .مفتريات وأخطاء دائرة
المعارف اإلسالمية االستشراقية ،أ.د خالد القاسم ،113/1 ،ط ،1الرياض :دار الصميعي للنشر 4717-1231م.
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المطلب الثاني :مصادر بروكلمان في مقالته عن القراءات:

اعتمد المستشرق كارل بروكلمان في مقالته على مصادر عدة ،وهي:

أوال :المصادر العربية:

 -1غـايـة الـنـهـايـة فـي طـبـقـات الـقراء ،البن الجوزي( ،)1وهو تراجم للقراء ،نشــره

"برجشــتراســر"( )G.Bergstrasser( .)2و "برتســل"

()3

( )Bibl. Isl.رقم ( ،)2ليبزج 1731-1733م.

( )O.pretzlفي المكتبة اإلســالمية

 -2تلبيس إبليس ،البن الجوزي .141-117
 -3إحياء علوم الدين ،للغزالي( ،212/3 )4سطر  43وما بعده.

( )1عبد الرحمن بن علي بن محمد اإلمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي البكري شيخ العراق وإمام اآلفاق ،تال بالعشر على أبي بكر

محمد بن الحسين المزرقي ،توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة .غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري ،محمد بن محمد بن

يوسف  ،301/1طبعة برجشتراسر ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،دت.

( )4برجشتراسر مستشرق ألمانى ،ولد 1221م وتوفى 1733م ،برز فى نحو العبرية واللغات السامية بعامة ،وعنى بدراسة اللهجات
العربية وبقراءات القرآن الكريم.موسوعة المستشرقين صـ.21

( )3أو بريتسل ( ،Pretzl, O ،)1721-1273مستشرق ألماني تخرج من ميونيخ ،طوف بكثير من بالد العرب ،حيث تعلم لهجاتها
ودرس طباع أهلها ،وعثر على مخطوطات نادرة فيها ،عين أستاذا للغات السامية في جامعة ميونيخ ،من آثاره :تولى بعد المستشرق
برجشتراسر مهمة جمع المصادر الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه وضبط قراءاته لنشرها ،فبادر إلى تصوير تلك المصادر والمصاحف

القديمة تصويرا شمسيا ...ثم تدوين كل آية في لوح خاص يحوي متنوع الرسم في مختلف المصاحف ،مع بيان قراءاتها ومتعدد

تفسيراتها ،وانجلت هذه المهمة عن كتاب التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني ،وله غير ذلك كثير .المستشرقون للعقيقي

.017/4

( )2محمد بن محمد بن محمد الغزالي ،أبو حامد ،إمام الفقهاء ورباني األمة باالتفاق ،ومجتهد زمانه وعين وقته وأوانه.توفي يوم

االثنين رابع عشر جمادى اآلخرة سنة خمس وخمسمائة .تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ،40/41
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تحقيق :مصطفى عطا ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1210 ،هـ.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

ثاني ًا :المصادر الغربية:

, ihre literarischenعلم القراءة 1-Pretzl, Die Wissenschaft der Koranlesung
) , Islca V1, 1-47, 230-4.(1أصول Quellen und ihre Aussprachegrundlagen
)2-G. Bergstrasser, Gesck. des Qor'ans 111 205 ff. (2
ويالحظ مما سبق أن المستشرق قد اعتمد في مقالته عن هذا األصل العظيم ،وهو القرآن

المجيد ،على مصادر غير أصيلة في القراءات وعلوم القرآن ،بل هي كتب تراجم ،ووعظ وتربية،

وجعلها األساس لمقالته.

وغفل وأعرض عن المصادر والمراجع األصيلة في علم القراءات وعلوم القرآن ،ككتاب:

السبعة البن مجاهد( )3والتيسير في القراءات السبع لإلمام أبي عمرو الداني( ،)4والنشر في القراءات

( )1مؤلف باأللمانية ،وترجمته :علوم القرآن الكريم ،مصادرها األدبية وقواعد النطق وأصولها.
( )4مؤلف باأللمانية ،وترجمته :في القرآن الكريم.

( )3أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ األستاذ ،أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة،
ولد سنة 421هـ ،ببغداد ،وتوفي سنة 342هـ .غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري .127/1

( )2عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر ،أبو عمرو الداني ،األموي موالهم ،القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي،
اإلمام العالمة الحافظ ،أستاذ األستاذين وشيخ مشايخ المقرئين ،ولد سنة إحدى وسبعين وثالثمائة ...توفي بدانية( ،وهي مدينة

باألندلس من أعمال بلنسية على ضفة =البحر شرقا) ،يوم االثنين منتصف شوال سنة أربع وأربعمائة ،ودفن من يومه بعد العصر،

ومشى صاحب دانية أمام نعشه ،وشيعه خلق عظيم .غاية النهاية في طبقات القراء ،ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف ،طبعة

المستشرق برجشتراسر ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية1311 ،هـ .وانظر :معجم البلدان ،ياقوت الحموي  ،232/4ط ،4بيروت :دار

صادر1771 ،م.
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العشر لإلمام ابن الجزري ،وعلوم القرآن للزركشي ( ) 1وعلوم القرآن للسيوطي ( ،) 2وغيرها من

المصادر األصيلة عند أهل العلم.

وأما مصادره الغربية ،فيالحظ أنه تابع من سبقه من المستشرقين أو من عاصره ،فوقع فيما

وقعوا فيه من الخلط ،وكان الواجب عليه أن يتحرر من التبعية والتقليد ،وأن يحقق الموضوع ،وذلك

بالرجوع إلى المصادر األصلية ،وسيتبين ذلك فيما يأتي من خالل نقد الباحث لمقالة المستشرق.

( )1محمد بن عبد الله بن بهادر ،الفقيه األصولي المفسر األديب الزركشي الشافعي ،ولد سنة 021هـ ،من مؤلفاته الخادم على
الرافعي والروضة ،وشرح المنهاج ،وجمع الجوامع ،وشرح البخاري ،والنكت على ابن الصالح ،وغيرها ،وتوفي سنة 072هـ .طبقات

المفسرين ،المالكي ،محمد بن علي بن أحمد  ،113/4دط ،بيروت :دار الكتب العلمية ،دت.

( )4جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،المتوفي سنة 711هـ ،ومن مؤلفاته :لب اللباب في تحرير األنساب ،والعجاجة
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الزرنبية في الساللة الزينبية .طبقات النسابين ،بكر عبد الله أبو زيد ص ،117ط ،1الرياض :دار الرشد1270 ،هـ1720 ،م.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

المبحث الثاني :قول بروكلمان في القراءات والرد عليه
وقع المستشرق بروكلمان في أخطاء ومغالطات عند كالمه عن القرآن المجيد والقراءات في

كتابه "تاريخ األدب العربي" ،سأذكرها وأتعقبها بالرد من خالل المطالب اآلتية:

المطلب األول :قول بروكلمان في جمع القرآن الكريم:

قال في بداية مقالته عن القراءات" :جمع عثمان المسلمين على نص قرآني موحد ،وهذا النص

الذي لم يكن كامال في شكله ونقطه ،كان سببا في إيجاد اختالفات كثيرة"(.)1

الرد على شبهة بروكلمان في جمع القرآن الكريم:

أوال :المراد بجمع القرآن أحد معنيين :

المعنى األول :الحفظ ،وهذا المعنى هو الذي ورد في قوله عز وجل في خطابه لنبيه
 ﭐﱣﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱢ [سورة القيامة.]17 :11 :

المعنى الثاني :الكتابة والتدوين ،أي كتابة القرآن كله مفرق اآليات والسور ،أو مرتب اآليات

والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا(.)2

وقد اجتمع للقرآن الكريم ما لم يجتمع لغيره من الكتب السابقة ،فقد نقل عن طريق المشافهة

والحفظ والكتابة والتدوين ،وتعدّ مسألة المشافهة والحفظ -وهي أولى مراحل الجمع -من أعظم

الخصائص التي شرفت بها هذه األمة دون سائر األمم.

( )1تاريخ األدب العربي ،ط دار المعارف بمصر.4 ،1/2 ،

( )4انظر :مباحث في علوم القرآن ،مناع القطان ص  ،117ط ،3القاهرة :مكتبة المعارف1241 ،هـ4777 ،م .وانظر أيضا :اإلتقان
في علوم القرآن ،السيوطي 302/4 ،وما بعدها ،تحقيق :مركز الدراسات القرآنية ،ط ،1المدينة النبوية :مجمع الملك فهد ،دت.
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ففي عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفاناتسعت رقعة الدولة اإلسالمية ،وامتد

سلطانها ،واختلط العرب المسلمون بغيرهم من األمم ،وتداخلت األلسن واللغات ،وكثر اللحن،

وأخذ كل إقليم يلتف حول صحابي ليعلمه القرآن ،فكان من الطبيعي أن تتعدد القراءات وتتباعد

اللهجات ويقع االختالف في القرآن ،خاصة في وجود مصاحف الصحابة المختلفة في ترتيبها

ورسمها ،وخشي بعض الصحابة أن تتسع دائرة الخالف.

فطلبوا من أمير المؤمنين عثمان  أن يوحد الناس على مصحف واحد ،قال حذيفة بن

اليمان لعثمان « : يا أمير المؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختالف
اليهود والنصارى»(.)1

فأدرك عثمان عظم األمر وقال للصحابة :اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما(،)2

فأرسل إلى حفصة( )3أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأمر طائفة من

( )1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب جمع القرآن ،123/1 ،حديث رقم .2720

( )4المصاحف البن أبي داود ،جمع عثمان رحمة الله عليه القرآن ،71 ،حديث رقم .01 ،02

( )3حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية ،أم المؤمنين ،الستر الرفيع ،تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثالث من الهجرة

بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي ،قيل ولدت قبل البعثة بخمس سنين ،من مناقبها أنها لما طلقها رسول الله ،جاءه

جبريل فقال :راجع حفصة فإنها صوامة قوامة ،وإنها زوجتك في الجنة ،توفيت عام واحد وأربعين ،عام الجماعة .سير أعالم النبالء

للذهبي  ،431 ،437 ،440/4تحقيق :جماعة محققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،ط ،3بيروت :الرسالة1271 ،هـ،
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1721م.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

الصحابة كزيد بن ثابت ،وعبد الله بن الزبير( ،)1وسعيد بن العاص( )2فنسخوها في المصاحف ،وقام
عثمان بإرسال نسخ منها إلى كل األمصار(.)3

واتفق الصحابة  على هذا العمل وعدوه من مفاخر عثمان وحسناته ،من ذلك قول

اإلمام علي"ال تقولوا في عثمان إال خيرا فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إال على

مإل منا"(.)4

وكان غرض أمير المؤمنين عثمان  من هذا الجمع هو توحيد األمة على القراءات

الصحيحة التي قرأها النبي عليه الصالة والسالم في العرضة األخيرة على جبريل عليه السالم ،وطرح

ما سوى ذلك.

قال العالمة الباقالني(" :)5وأن عثمان  لم يقصد قصد أبي بكر  في جمع نفس

القرآن بين لوحين ،وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول ،وإلغاء ما لم

ِ
يجر مجرى ذلك ،وأخذهم بمصحف عثمان ال تقديم فيه وال تأخير ،وال تأويل أثبت مع تنزيل،

( )1عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة القرشي األسدي ،أول مولود في اإلسالم

بعد الهجرة ،فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة الكها في فيه ،فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء دخل

جوفه ،وسماه عبد الله ،وكناه أبا بكر بجده أبي بكر الصديق وسماه باسمه ،قاله أبو عمر ...قتل رحمه الله سنة ثالث وسبعين للهجرة.

أسد الغابة في معرفة الصحابة ،البن األثير ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ،421/3 ،تحقيق :علي معوض ،عادل عبد الموجود،

ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1211 ،هـ1772 ،م.

( )4سعيد بن العاص بن سيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ،ولد عام الهجرة .وتوفي سعيد بن العاص سنة تسع وخمسين .أسد
الغابة البن األثير .221/4

( )3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب جمع القرآن ،123/1 ،حديث رقم .2720

( )2انظر :كتاب المصاحف ،ابن أبي داود ،عبد الله بن سليمان بن األشعث ص ،72حديث رقم  .00تحقيق :محمد بن عبده ،دط،
القاهرة :الفاروق الحديثة1243 ،هـ4774 ،م.

( )1القاضي الباقالني [332273هـ=1713-717م] محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ،أبو بكر ،انتهت إليه رياسة األشاعرة،
ولد في البصرة ،وسكن بغداد وتوفي بها .األعالم للزركلي .101/1

37

ومنسوخ تالوته كتب مع مثبت رسمه ،ومفروض قراءته وحفظه ،وتسليم ما في أيدي الناس من

ذلك ،لما فيه من التخليط والفساد ،وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد ،وأنه لم يسقط شيئ ًا

وح َظ َرها"(.)1
من القراءات الثابتة عن رسول الله  وال منع منهاَ ،

ثانيا :قال المستشرق "كارل بروكلمان"" :جمع عثمان المسلمين على نص قرآني موحد"،

هذا غلط كبير ،إذ إن أمير المؤمنين عثمان  جمع الناس على "رسم" وليس على نص ،وهو
ٌ
محتمل للقراءات
المشتهر بالرسم العثماني ،وهذا الرسم أجمع عليه الصحابة  ،وهو

الصحيحة الثابتة عن النبي .

واختار الخلفاء الصديق و َمن بعده  لهذا األمر العظيم زيدَ بن ثابت  ،فقد

كان من كتبة الوحي األثبات ،وقد عاصر العرضة األخيرة للقرآن الكريم ،فهو أعرف الناس بالكتاب

وبالمنسوخ.

و"ألن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله  فهو إمام في الرسم ،وابن مسعود

إمام في األداء ،ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن"(.)2

وفي الصحيح عن أنس « : أن عثمان ،دعا زيد بن ثابت ،وعبد الله بن الزبير ،وسعيد

بن العاص ،وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف ،وقال عثمان للرهط

القرشيين الثالثة :إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ،فاكتبوه بلسان قريش ،فإنما نزل

بلسانهم ففعلوا ذلك»(.)3

( )1االنتصار للقرآن ،الباقالني ،محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم  ،11/1تحقيق محمد عصام القضاة ،ط ،1بيروت:
دار الفتح1244 ،هـ4771 ،م.

( )4سير أعالم النبالء ،الذهبي.222/1 ،تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،ط ،3بيروت :مؤسسة
الرسالة1271 ،هـ1721 ،م.
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( )3صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب نزل القرآن بلسان قريش ،حديث رقم .2107

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

وفي الصحيح أيضا « :أن زيد بن ثابت األنصاري  وكان ممن يكتب الوحي قال:

أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ،فقال أبو بكر :إن عمر أتاني ،فقال :إن القتل قد
استحر يوم اليمامة بالناس ،وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن ،فيذهب كثير من القرآن

إال أن تجمعوه ،وإني ألرى أن تجمع القرآن" ،قال أبو بكر :قلت لعمر" :كيف أفعل شيئا لم يفعله

رسول الله  ؟" فقال عمر :هو والله خير ،فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله

لذلك صدري ،ورأيت الذي رأى عمر ،قال زيد بن ثابت :وعمر عنده جالس ال يتكلم ،فقال أبو بكر:

إنك رجل شاب عاقل ،وال نتهمك "،كنت تكتب الوحي لرسول الله  ،" فتتبع القرآن

فاجمعه ،فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن ،قلت:

"كيف تفعالن شيئا لم يفعله النبي  ؟" فقال أبو بكر :هو والله خير ،فلم أزل أراجعه
حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ،فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من

الرقاع واألكتاف ،والعسب وصدور الرجال ،حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة األنصاري
لم أجدهما مع أحد غيره ،ﱣﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﱢ [سورة التوبة ،]211 :وكانت الصحف التي

جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ،ثم عند عمر حتى توفاه الله ،ثم عند حفصة بنت عمر

تابعه عثمان بن عمر»(.)1

ويتضح مما سبق أن سبب ترشيح واختيار زيد بن ثابت  لجمع ورسم المصحف

وكتابته؛ أنه من كتبة الوحي الموثوقين ،ثم إن الجمع األخير في عهد عثمان  أخرج منه

الروايات التي لم تثبت عن النبي  ،واقتصر فيه على الثابت الذي يوافق الروايات

الصحيحة ،وأبعد عنه ما نسخ.

( )1صحيح البخاري  -كتاب تفسير القرآن ،سورة البقرة  -باب قوله  :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ،...حديث رقم
.3171
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المطلب الثاني :قول بروكلمان في سبب اختالف القراءات:

قال بروكلمان" :وهذا النص الذي لم يكن كامال في شكله ونقطه ،كان سببا في إيجاد

اختالفات كثيرة ،ولذلك ظهرت عدة مدارس في بعض مدن الدولة اإلسالمية ،وبخاصة في مكة
والمدينة والبصرة والكوفة استمرت كل منها في رواية طريقة للقراءة والنطق ،معتمدة في ذلك على

أحد الشيوخ  ....ولقد تبين على مر الزمن أن الدقة في الرواية الشفوية ،التي كانت مرعية في بادئ
األمر ،ال يمكن اتباعها دائما بسبب عدد من األشياء الصغيرة التي وجب المحافظة عليها"(.)1

الرد على شبهة بروكلمان في سبب اختالف القراءات:

نحا بروكلمان في مسألة الرسم العثماني منحى شيوخ المستشرقين( )2من أمثال نولدكه

()3

وجولدتسهير ( )4الذي قال :وترجع نشأة قسم كبير من هذه االختالفات إلى خصوصية الخط العربي
الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة ،تبعا الختالف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل
أو تحته ،وعدد تلك النقاط ،بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية ،يدعو اختالف الحركات

الذي ال ي وجد في الكتابة العربية األصلية ما يحدده إلى اختالف مواقع اإلعراب للكلمة ،وبهذا إلى
اختالف داللتها ،وإذا فاختالف تحلية هيكل الرسم بالنقط ،واختالف الحركات في المحصول

الموحد القالب من الحروف الصامتة ،كانا هما السبب األول في نشأة حركة اختالف القراءات في
ّ

نص لم يكن منقوطا أصال ،أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه(.)5

( )1تاريخ األدب العربي.4 ،1/ 2 ،

( )4هكذا يلقبه جولد تسهير في مذاهب التفسير اإلسالمي.

( )3تيودور نولدكه شيخ المستشرقين األلمان صاحب كتاب "تاريخ القرآن" المستشرقون لنجيب العقيقي .032/4

( )2أو جولد زيهر ،ولد في الثاني والعشرين من شهر يونيو سنة 1217م بهنغاريا ،وأسرته أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير.

المستشرقون لنجيب العقيقي .771/3
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( )1مذاهب التفسير اإلسالمي ،جولد زيهر ص 2دط ،القاهرة :مكتبة الخانجي ،بغداد :مكتبة المثنى1302 ،هـ1711 ،م.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

ومما سبق يتضح أن المستشرق "بروكلمان" وغيره يضعون القرآن الكريم واألدب العربي في

ميزان واحد ،وشتان بينهما ،فالقرآن الكريم نص مقدس ،ووحي منزه ،مرتبط بالرواية والتلقي،

واعتنت به األمة منذ نزوله رواي ًة وقراء ًة وكتاب ًة ،ومع ذلك فالعلماء قد صححوا كل تصحيف وخطأ

في األدب العربي ،فكيف بكتاب الله تعالى؟!

ففي هذه الشبهة عكس المستشرق بروكلمان وغيره من المستشرقين المسأل َة تماما ،حيث إنهم

جعلوا الرواية والقراءة تابعة للكتابة ،والصحيح أن الكتابة تابعة للرواية والقراءة ،ويدل لذلك ما ورد

في حديثي أنس بن مالك وزيد بن ثابت  ،)1( وقد سبق ذكرهما في جمع القرآن الكريم
ورسمه .ويدل لذلك أيضا قوله تعالى :ﱣﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱢ [سورة
النمل.]1 :

فالقرآن أخذته األمة بالتلقي والرواية ،قال جل وعال:
ﱣﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱢ [سورة القيامة.]17 :11 :

وعن ابن عباس  في قوله تعالى :ﱣﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱢ قال:

«كان رسول الله  يعالج من التنزيل شدة ،وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس :فأنا

أحركهما لكم كما كان رسول الله  يحركهما ،وقال سعيد :أنا أحركهما كما رأيت ابن

عباس يحركهما ،فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى:ﱣﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑﱢ قال :جمعه لك في صدرك وتقرأه :فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال :فاستمع له وأنصت :ثم إن

( )1صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب نزل القرآن بلسان قريش ،حديث رقم  .2107صحيح البخاري  -كتاب تفسير القرآن،
سورة البقرة  -باب قوله  :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ،...حديث رقم .3171
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علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه ،فكان رسول الله  بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا

انطلق جبريل قرأه النبي  كما قرأه»(.)1

وال شك أن األصل الرواية ،فكل القراءات نزلت ،وقرأ بها الصحابة  كما نزلت.
فعن عبد الرحمن بن عبد القاري ،أنه قال « :سمعت عمر بن الخطاب  ،يقول:

سمعت هشام بن حكيم بن حزام ،يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ،وكان رسول الله

 أقرأنيها  ،وكدت أن أعجل عليه ،ثم أمهلته حتى انصرف ،ثم لببته بردائه ،فجئت به

رسول الله  ،فقلت  :إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها ،فقال لي" :أرسله"،

ثم قال له" :اقرأ" ،فقرأ ،قال" :هكذا أنزلت" ،ثم قال لي" :اقرأ " ،فقرأت ،فقال" :هكذا أنزلت

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ،فاقرءوا منه ما تيسر» (.)2

وعن ابن أخي األصمعي عن عمه قال قلت ألبي عمرو بن العالء ﱣﭐ ﱵ ﱶ ﱢ [سورة

الصافات ]113 :في موضع ﱣﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱢ [سورة الصافات ]172 :في موضع أيعرف

هذا فقال ما يعرف إال أن يسمع من المشايخ األولين ،قال وقال أبو عمرو إنما نحن فيمن مضى كبقل

في أصول نخل طوال(.)3

وقال األصمعى :قلت ألبي عمرو (الداني) :من يقول (مرية) ؟ قال :بنو تميم ،قلت :أيهما أكثر
من العرب؟ قال( :مرية) ،قلت فألي شيء قرأت ِ
(مرية)؟ قال كذلك أقرئتها هناك ،يعني بالحجاز(.)4
( )1صحيح البخاري ،باب بدء الوحي ،بسم الله الرحمن الرحيم :قال الشيخ ،...حديث رقم .1

( )4صحيح البخاري ،كتاب الخصومات ،باب كالم الخصوم بعضهم في بعض ،144/3 ،حديث رقم .4217

( )3كتاب السبعة في القراءات ،ابن مجاهد ،أحمد بن موسى بن العباس التميمي ،تحقيق :د .شوقي ضيف ،ط ،4القاهرة :مصر،
1277هـ.

( )2جمال القراء وكمال اإلقراء ،السخاوي ،علي بن محمد بن عبد الصمد ص ،130تحقيق :د .مروان العطية ،د .محسن خرابة،
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ط ،1بيروت :دار المأمون للتراث1212 ،هـ1770 ،م.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

فادعاء المستشرق أن القراءات حدثت بعد نزول القرآن؛ بسبب عدم الشكل والنقط في الرسم

ٌ
غلط كبير.

وأقرها ،ويدل
فالقراءات كانت موجودة على عهد النبي  ،فعليه أنزلت ،فأقرأ بها ّ

لذلك ما في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة ،قال  ...« : إن هذا القرآن أنزل
على سبعة أحرف ،فاقرءوا ما تيسر منه»(.)1

وقال ابن الجزري" :ثم إن االعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ال على حفظ

المصاحف والكتب ،وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه األمة بقايا من أهل الكتاب ،وقال:

إنما بعثتك ألبتليك وأبتلي بك ،وأنزلت عليك كتابا ال يغسله الماء ،تقرؤه نائما ويقظان "(.)2

وفي الصحيح من حديث عياض بن حمار ،قال  ،...«: وإن الله نظر إلى أهل

األرض ،فمقتهم عربهم وعجمهم ،إال.)3( »...

المعول عليه في حفظ القرآن
وفيه داللة على أن من المقرر شرعا في زمن النبوة الشريف أن
ّ

الكريم هو التلقي والرواية ،قبل التدوين والكتابة.

و"عثمان  حين بعث المصاحف إلى اآلفاق أرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته

في األكثر األغلب وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر اآلخر عن طريق المبعوث اآلخر

بالمصحف اآلخر"(.)4

( )1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ،122/1 ،حديث رقم .2774

( )4النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري  ،1/1تحقيق :علي محمد الضباع ،دط ،القاهرة :المطبعة التجارية ،دت.

( )3صحيح مسلم  ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار،4170/2 ،
حديث رقم .4211

( )2مناهل العرفان في علوم القرآن ،محمد عبد العظيم الزرقاني  ،421/1ط ،1بيروت :دار الفكر1771 ،م.
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"فكان عبد الله بن السائب( )1مع المصحف المكى ،والمغيرة بن أبي شهاب( )2مع المصحف

الشامي وأبو عبد الرحمن السلمى ( ) 3مع المصحف الكوفى ،وعامر بن قيس ( ) 4مع المصحف
البصري وأمر زيد بن ثابت أن يقرئ الناس بالمدني(.)5

" وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف

العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من األحرف السبعة فقط جامعة للعرضة األخيرة التي

عرضها النبي  على جبرائيل متضمنة لها لم تترك حرفا منها.

(قلت) :وهذا القول هو الذي يظهر صوابه; ألن األحاديث الصحيحة واآلثار المشهورة

المستفيضة تدل عليه وتشهد له(.)6

فكانت كتابة المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة األخيرة ،وما صح عن النبي

 واستفاض دون ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشذوذ واآلحاد من زيادة ،وإبدال

( )1عبد الله بن السائب القرشي ،المخزومي ،المكي ،مقرئ مكة ،وله صحبة ورواية ،عداده في صغار الصحابة ،قرأ على أبي بن
كعب ،وحدث عنه وعن عمر  ...مات في إمارة ابن الزبير .سير أعالم النبالء  377 :322/3بتصرف.

( )4المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي الشامي ،أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان ،وأخذ عنه عبد

الله بن عامر ،وقال الحافظ الذهبي :وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية ،وال يكاد يعرف إال من قراءة ابن عامر عليه ...توفي

سنة إحدى وتسعين ،وله تسعون سنة .غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري .371/4

( )3عبد الله بن حبيب ،مقرئ الكوفة ،اإلمام العلم ،من أوالد الصحابة ،مولده في حياة النبي ،قرأ القرآن وجوده ،ومهر
علي وابن مسعود ،وكان يقرئ الناس في المسجد األعظم أربعين سنة ،توفي زمن الحجاج .سير
فيه ،وعرض على عثمان ،وعلى ّ

أعالم النبالء .410/2

( )2عامر بن عبد قيس التميمي العنبري البصري ،روى عن عمر وسلمان ،رآه كعب األحبار فقال :هذا راهب هذه األمة ،كان يقرئ
الناس ،توفي زمن معاوية .سير أعالم النبالء للذهبي  11/2وما بعدها.

( )1تاريخ القرآن الكريم ،محمد طاهر الكردي ص ،01ط ،1الحجاز :مطبعة الفتح بجدة1311 ،هـ1721 ،م.
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( )1النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري .3/1

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

وتقديم وتأخير وغير ذلك ،وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من

األحرف السبعة(.)1

قال الدكتور شوقي ضيف " :ومعروف أن الكتابة في مصحف عثمان تخلو من النقط والشكل،

وهو خلو جعل خط هذا المصحف يستوعب جميع القراءات المتواترة عن الرسول ،

وقد تبادر إلى أذهان بعض المستشرقين والطاعنين على القرآن أن هذه القراءات إنما ترجع إلى طبيعة

الخط المصحف العثماني ،المجرد من اإلعجام والشكل ،فإذا من القراء مثال من يقرأ ﱣﲵﱢ

أو (فتثبتوا) [سورة النساء ،]72 :أو يقرأ ﱣﭐ ﲸ ﱢ أو (نشرا) [سورة األعراف ]10 :أو يقرأ ﱣﭐ ﱽ
،

ﱾﱢ أو (ما َتنَزل) أو (ما تنزل) [سورة الحجر :آية .]2

وهذه القراءات وما يماثلها ليست اجتهادا في قراءة خط المصحف العثماني ،إنما هي روايات

نقلت بالتواتر عن الرسول .)2(" 

ومما يدل على أن األصل في القراءة الرواية ،وجود كلمات في المصحف متشابهة الرسم،

فيختلف القراء في كلمة ،ويجمعون على قراءة واحدة لألخرى.

وذلك كقوله تعالى :ﱣﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱢ [سورة آل عمران ،]41 :وقوله تعالى:

ﱣﭐﱵ ﱶﱢ [سورة الناس.]4 :

فالقراء أجمعوا على قراءة (مالك الملك) ،باأللف بعد الميم ،مع احتمالها لـ ( َملِك)،

وأجمعوا على قراءة (ملك الناس) ،بغير ألف بعد الميم ،مع احتمالها لـ (مالك).

( )1منجد المقرئين ومرشد الطالبين ،ابن الجزري ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1247 ،هـ.

( )4السبعة في القراءات ،ابن مجاهد ص ،14تحقيق د .شوقي ضيف ،ط ،3القاهرة :دار المعارف1277 ،هـ.
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واختلفوا في قوله تعالى :ﱣﭐ ﱎ ﱏ ﱐﱢ [سورة الفاتحة ،]2 :فقرأ عاصم،

والكسائي ،ويعقوب ،وخلف باأللف مدا ،وقرأ الباقون بغير ألف قصرا(.)1

مع أن الكلمة صورتها واحدة في اآليات الثالث؛ فدل على أن الرواية هي األصل ،وهي

الحاكمة في القراءة والتلقي.

تجوز اللغة
ويدل على أن الرواية في كتاب الله هي األصل ،أن بعض الكلمات القرآنية ِّ

نطقها بأوجه مختلفة ،ومع هذا لم يقرأ الق ّراء إال بوجه واحد من هذه الوجوه.
والصناعة النحوية َ

قال ابن عطية(" :)2أجمع القراء على ضم الميم من (ﱒ) ﱣﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱢ [سورة اإلسراء.)3(]171 :

مع أن اللغة تجوز في الميم من مكث :الضم والفتح والكسر" ،ولم يقرأ واحد من القراء

األربعة عشر إال (ﱒ) ،بضم الميم.
ويدل على أن الرواية في كتاب الله هي األصل كذلك ،أننا نجد إماما من أئمة اللغة والنحو في

البصرة ،وهو أحد القراء السبعة ،أال وهو أبو عمرو بن العالء البصري ،ومع ذلك نجده يخالف في

قراءته مذهبه أصحابه في النحو.

( )1النشر في القراءات العشر البن الجزري .401/1

( )4عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية ،الفقيه الحافظ المحدث
المشهور األديب النحوي الشاعر األندلسي ،ألف في التفسير كتابا ضخما أربى فيه على كل متقدم ...ولد في عام  ،221وتوفي بمدينة

لورقة عام 124هـ .بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ،الضبي ،أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ص ،327دط ،القاهرة:
دار الكاتب العربي1710 ،م.

( )3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية األندلسي ،271/3 ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي ،ط ،1بيروت :دار

الكتب العلمية1244 ،هـ .وانظر :تفسير البحر المحيط ،تحقيق :الشيخ :عادل عبد الموجود ،والشيخ علي معوض ،ط ،1بيروت:
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دار الكتب العلمية1244 ،هـ4771 ،م.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

قال ابن خالويه(" :)1وأدغم أبو عمرو وحده الراء في الالم" :من يغفر لكم" وما شاكله في

القرآن ،وهو ضعيف عند البصريين"(.)2

فالحاصل أن القراءة ال تجري على األفشى في اللغة ،واألقيس في العربية ،كما قال

الشاطبي(:)3

َو َما ل ِ ِق َي ٍ
اس فِي ال ِق َراءة َمد َخ ٌل

ِ ِ
الرض َا م َت َك ِّف َال
َفدون ََك َما فيه ِّ

()4

ومما يدل على أن الرواية هي األصل والمرجع ،أنه ربما رجح إمام من األئمة وقارئ من القراء

جانب الرواية على مرسوم المصحف ،فيأخذ باألولى؛ ألنها ثابتة عنده بالنقل الصحيح المتصل
َ
بقراءة الرسول .

ذلك ما روى ورش عن نافع( :إنما أنا رسول ربك ليهب لك) ،مع أنها مرسومة في المصحف

ﱣﭐﲈ ﲉﱢ [سورة مريم.)5( ]17 :

( )1أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي ،أصله من همذان ،ولكنه دخل بغداد ،وأدرك جلة العلماء بها ،مثل أبي
بكر بن األنباري وابن مجاهد المقرئ وغيرهما ،انتقل إلى بالد الشام واستوطن حلب ،وكانت وفاته بها سنة 307هـ .وفيات األعيان
البن خلكان  ،107/4تحقيق :إحسان عباس ،دط ،بيروت :دار صادر ،دت.

( )4الحجة في القراءات السبعة ،ابن خالويه ،الحسين بن أحمد ص ،27تحقيق :د .عبد العال مكرم .ط ،2بيروت :دار الشروق،
1271هـ.

( )3القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد ،اإلمام الحفظة الضرير ،أبو محمد الرعيني األندلسي الشاطبي ،المقرئ الشهير،
صاحب القصيدة الموسومة بحرز األماني ،ولم يلحق فيها ،وال سبق إلى مثلها ،ولد في شاطبة سنة ثمان وثالثين وخمسمائة ،ودخل

مصر سنة اثنتين وسبعين ...وتوفي في القاهرة سنة تسعين وخمسمائة .طبقات الشافعيين ،ابن كثير ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي

البصري الدمشقي  .417/4ط ،1المنصورة مصر :دار الوفاء4772 ،م.

( )2حرز األماني ووجه التهاني ،الشاطبي ص ،47تحقيق :محمد تميم الزعبي ،ط ،2المدينة النبوية :دار الهدى1241 ،هـ4771 ،م.
( )1النشر في القراءات العشر البن الجزري.310/4 ،
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المطلب الثالث :قول بروكلمان في تحديد القراءات السبعة:
قال "وابن مجاهد هو أول من حدد القراءات السبعة المتواترة"

()1

الرد على شبهة بروكلمان في تحديد القراءات السبعة:

وهذا غلط شنيع ،فابن مجاهد لم يحدد القراءات السبع المتواترة ،ولم يدّ ع ذلك ،وأنّى له

القراء المشهورين
ذلك؟! وقد انتشرت أسانيد القراءات في العالم كله ،وإنما اختار سبعة من ّ

باجتهاده ،واختارهم من األقاليم التي كانت فيها المصاحف العثمانية ،والتي نسخ عنها كل
المصاحف فيما بعد ،فغاية ما فعله ابن مجاهد أنه اختار سبعة قراء؛ ليوافق العدد الذي جاء في حديث
األحرف السبعة ،وليس ألن قراءاتهم هي األحرف السبعة ،وإنما أتي هؤالء من قبل ضعفهم وقلة

بضاعتهم ،وتقليد بعضهم بعضا ،وعدم تحقيقهم وتحريهم في األبحاث.

ثم إن من العلماء من اختار ثمانية من القراء ،مثل الطاهر بن غلبون ،الذي أضاف إلى سبعة ابن

مجاهد قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي(.)2

ومن العلماء من جمع العشر ،ومنهم من زاد إلى األربع عشرة قراءة ،ومنهم من جمع العشر

وزاد عليها أربعين ،كما فعل الهذلي في كتابه الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها(.)3

( )1تاريخ األدب العربي .2 ،3/2

( )4انظر :التذكرة في القراءات الثمان ،ابن غلبون ،طاهر بن عبد المنعم  ،11/1تحقيق :د .أيمن سويد ،ط ،1جدة :الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن1214 ،هـ1771 ،م.

( )3راجع :كتاب الكامل في القراءات الخمسين  ،الهذلي ،يوسف بن علي بن جبارة البسكري ،تحقيق :أ.د .عمر يوسف عبد الغني

حمدان ،تغريد محمد عبد الرحمن حمدان ،ط ،1المدينة النبوية :كرسي يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة،
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1231هـ4711،م.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

قال مكي بن أبي طالب(" :)1إن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم ،وصحت روايتها

عن األئمة ،إنما هي جزء من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ،ووافق اللفظ بها خط المصحف،

مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه ،واطرح ما سواه مما يخالف خطه ،فقرئ
بذلك لموافقة الخط ال يخرج شيء منها عن خط المصاحب التي نسخها عثمان "  ،" وبعث
بها إلى األمصار ،وجمع المسلمين عليها ،ومنع من القراءة بما خالف خطها ،وساعده على ذلك

زهاء اثنى عشر ألفا من الصحابة والتابعين ،واتبعه على ذلك جماعة من المسلمين بعده .وصارت

القراءة عند جميع العلماء بما يخالفه بدعة وخطأ ،وإن صحت ورويت" (.)2

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية(" :)3ال نزاع بين العلماء المعتبرين أن األحرف السبعة التي ذكر

النبي  أن القرآن أنزل عليها ليست هي "قراءات القراء السبعة المشهورة" ،بل أول من
جمع قراءات هؤالء هو اإلمام أبو بكر بن مجاهد ،وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد ،فإنه أحب
أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ هذه األمصار الخمسة هي التي خرج

منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من األعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم

الدينية ،فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه األمصار؛ ليكون ذلك موافقا
( )1مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي النحوي المقرئ ،صاحب اإلعراب ،ولد سنة خمس وخمسين
وثالثمائة ،وأصله من القيران ،وسكن قرطبة ،وسمع بمكة ومصر من أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون ،وقرأ عليه القرآن ،وكان من

أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ...مات سنة سبع وثالثين وأربعمائة .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ،472/4
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دط ،صيدا لبنان :المكتبة العصرية ،دت.

( )4اإلبانة عن معاني القراءات ،مكي بن أبي طالب ص ،34تحقيق :د .عبد الفتاح شلبي ،دط ،القاهرة :دار نهضة مصر ،دت.

( )3أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ابن تيمية ،العالمة المفسر الفقيه المجتهد الحافظ

المحدث شيخ اإلسالم ...ولد سنة إحدى وستين وستمائة ...قال الشيخ شمس الدين :ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا لآليات الدالة على

المسألة التي ي وردها منه ،وال أشد استحضارا لمتون األحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن ،كأن ذلك نصب عينه،
وعلى طرف لسانه ...توفي رحمه الله سنة ثمان وعشرين وسبعمائة .انظر :الوافي بالوفيات ,الصفدي ،خليل =بن أيبك بن عبد الله

11/0وما بعدها ،تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،بيروت :دار إحياء التراث1247 ،هـ4777 ،م.
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لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن ،ال العتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي

الحروف السبعة أو أن هؤالء السبعة المعينين هم الذين ال يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم"(.)1

وقال أبو حيان األندلسي (..." :) 2وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسير

والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قراءات األئمة السبعة إال نزر من كثر ،وقطرة من

قطر ،وينشأ الفقيه الفروعي فال يرى إال مثل الشاطبية والعنوان فيعتقد أن السبعة محصورة في هذا
فقط ،ومن كان له اطالع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة (كثغ َب ٍة( )3من
دأماء وتربة في بهماء)"(.)4

فالقرآن المجيد نزل على سبعة أحرف؛ تيسيرا على هذه األمة ،وزيادة في جماله وجالله.
ففي الصحيح كما سبق من حديث المسور بن مخرمة ،قال  ...« : إن هذا القرآن

أنزل على سبعة أحرف ،فاقرءوا ما تيسر منه»(.)5

( )1مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم  ،377/13طبعة مجمع الملك فهد ،المدينة المنورة :مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف1211 ،هـ1771 ،م .وانظر :النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري .37/1

( )4محم د بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اإلمام أثير الدين أبو حيان األندلسي الغرناطي ،نحوي عصره ولغويه ومفسره
ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه ،ولد بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة سنة أربع وخمسين وستمائة ...توفي سنة خمس وأربعين

وسبعمائة .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي .427/1

مرار الشيباني وال ًء ،172/1
( )3الثغبة :مناقع الماء على الصفا .الدأماء :البحر .انظر :مجمع األمثال ،الشيباني ،أبو عمرو إسحاق بن ّ
 .307تحقيق :إبراهيم اإلبياري ،محمد خلف أحمد ،دط ،القاهرة :الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية1372 ،هـ1702 ،م.
( )2النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف .21/1
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( )1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ،122/1 ،حديث رقم .2774

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

المطلب الرابع :قول بروكلمان في القراءات الشاذة:
حرم قراءة القرآن بروايات
قال المستشرق "كارل بروكلمان"" :كما أنه [يقصد ابن مجاهد] ّ

عبد الله بن مسعود ،وأبي بن كعب ،وعلي بن أبي طالب ،وهي الروايات التي كانت مستخدمة قبل
أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد.)1(" ،

الرد على شبهة بروكلمان في القراءات الشاذة:
وعلي -رضوان
بي
ٍّ
حرم قراءة ابن مسعود ،وأ ّ
وأما زعم المستشرق "بروكلمان" أن ابن مجاهد ّ

الله عليهم فغلط فاحش ،فاألمة قد أجمعت على المصاحف العثمانية ،من زمن عثمان ،

إلى وقتنا الحاضرُّ ،
فكل رواية تخالف هذا الرسم ،الذي أجمع عليه الصحابة ،فهي مردودة بهذا

اإلجماع ،وليس بفعل ابن مجاهد كما زعم.

ولذلك جاء عن سويد بن غفلة أنه سمع عليا بن أبي طالب  يقول" :يا أيها الناس ال

تغلوا في عثمان وال تقولوا له إال خيرا [أو قولوا له خيرا] في المصاحف وإحراق المصاحف ،فوالله

ما فعل الذي فعل في المصاحف إال عن مأل منا جميعا ،فقال :ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني

أن بعضهم يقول :إن قراءتي خير من قراءتك ،وهذا يكاد أن يكون كفرا ،قلنا :فما ترى؟ قال :نرى أن

نجمع الناس على مصحف واحد ،فال تكون فرقة ،وال يكون اختالف ،قلنا  :فنعم ما رأيت قال:
فقيل :أي الناس أفصح ،وأي الناس أقرأ؟ قالوا  :أفصح الناس سعيد بن العاص ،وأقرأهم زيد بن

ثابت ،فقال :ليكتب أحدهما ويمل اآلخر ففعال وجمع الناس على مصحف "قال :قال علي :والله

لو وليت لفعلت مثل الذي فعل"(.)2
( )1تاريخ األدب العربي .2 ،3/2

( )4كتاب المصاحف ،ابن أبي داود ،عبد الله بن سليمان بن األشعث ص ،72حديث رقم  .00تحقيق :محمد بن عبده ،دط ،القاهرة:
الفاروق الحديثة1243 ،هـ4774 ،م.
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فقول "بروكلمان" السابق يشعر أن المسلمين كانوا يقرؤون بهذه الروايات وال يقرؤون

بغيرها ،وهذا غلط فاحش ،فهي من ضمن روايات كثيرة وأحرف أقرأ بها رسول الله 

أصحابه ،قبل العرضة األخيرة ،والتي نسخ فيها شيء من تلك الروايات ،وعلى كل حال ،فإجماع
حاكم على كل خالف وشذوذ.
الصحابة  في عهد عثمان 
ٌ

كما أن ك ثيرا من القراءات السبعة المشهورة ،والتي سبعها ابن مجاهد ،تنتهي أسانيدها إلى

وأبي بن كعب ،وعلي بن أبي طالب رضوان الله
أناس من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود
ّ
عليهم(.)1
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( )1النشر في القراءات العشر البن الجزري  111/1وما بعدها.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

المطلب الخامس :قول بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ:
قال "بروكلمان" :كما أنه [يعني ابن مجاهد] حكم (في سنة 344هـ \732م) على محمد بن

مقسم العطار (المولود سنة 411هـ \ 202م والمتوفى سنة 312هـ \ 711م) بأن يرجع عما كان
يفعله ،ذلك أنه كان يعلم قراءة النص العثماني للقرآن طبقا لقواعد نحوية يختارها كما يريد ،ولم

يعلنه بناء على رواية .وقد تسبب كذلك في محاكمة محمد بن أحمد بن َشنَبوذ (المتوفى سنة 342هـ

بي بن كعب.
\737م) ألنه خالف رواية عثمان للقرآن ،بناء على روايتي ابن مسعود وأ ّ

()1

الرد على شبهة بروكلمان في محاكمة من قرأ بالشواذ:

هذا غلط فاحش ،وآفة من آفات المستشرقين ،حيث إنهم يرجعون إلى الشاذ والضعيف،

ويبنون عليه أحكاما ،ويتركون الصحيح والمجمع عليه تارة ،ويجهلون معناه تارة أخرى.

لما رفع أمرهما إلى
فزعمه أن ابن مجاهد حكم عليهما ،فغير صحيح ،فإن ابن مجاهد ّ

والقراء ،كان  ممن ناظرهم وغلبهم
مجلس ،حضره الفقهاء
السلطان ،وعقد لكل واحد منهما
ٌ
ّ
بالحجج والبراهين ،بل إنه هو الذي شفع البن مقسم بعد توبته.

قال أبو عمرو الداني ...:وكان [ابن مقسم العطار] قد سلك مذهب ابن َشنَبوذ ،الذي أنكر

عليه؛ فحمل الناس عليه لذلك .قال ...:واختار حروفا خالف فيها العامة؛ فنوظر عليها فلم يكن

عنده حجة ،فاستتيب فرجع عن اختياره بعد أن وقف للضرب ،وسأل ابن مجاهد أن َيدرأ عنه ذلك
فدرأ عنه ،فكان يقول :ما ألحد علي منة ٌك َِمن ِة ابن مجاهد.

ثم رجع بعد موت ابن مجاهد إلى قوله ،فكان ينسب إلى أن كل قراءة توافق خط المصحف،

فالقراءة جائزة ،وإن لم يكن لها مادة ...ومما طعن عليه أنه عمد إلى حروف من القرآن فخالف
اإلجماع فيها ،فقرأها وأقرأها على وجوه ،ذكر أنها تجوز في اللغة والعربية ،وشاع ذلك عنه ،فأنكر

( )1تاريخ األدب العربي .2 ،3/2
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عليه فارتفع األمر إلى السلطان ،فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء والقراء ،فأذعن بالتوبة ،وكتب

محضر توبته ،وقيل إنه لم ينزع عن تلك الحروف ،وكان يقرئ بها إلى آخر وفاته.

وقال أبو طاهر بن أبي هاشم في كتاب البيان ...:فابتدع [يعني ابن مقسم] بقيله ذلك بدعة،

ضل بها عن قصد السبيل ،وأورط نفسه في منزلة عظمت بها جنايته على اإلسالم وأهله ،وحاول

إلحاق كتاب الله من الباطل ما ال يأتيه من بين يديه وال من خلفه؛ إذ جعل ألهل اإللحاد في دين الله،

بسبب رأيه طريقا إلى مغالطة أهل الحق ،بتخيير القراءات من جهة والبحث واالستخراج باآلراء،

دون االعتصام والتمسك باألثر(.)1

قال اإلمام ابن الجزري" :ويذكر عنه أنه كان يقول أن كل قراءة وافقت المصحف ووجه ًا في

العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند ،وأنه عقد له مجلس ووقف للضرب فتاب ورجع،
وهذا غير ما كان بنحوه ابن َشنَبوذ فإنه كان يعتمد على السند وإن خالف المصحف وهذا يعتمد على

المصحف وإن خالف النقل واتفقا على موافقة العربية.

()2

"وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل كالمه من اإلنكار على ابن َشنَبوذ الذي كان يقرأ

بالشواذ في الصالة في أثناء المائة الرابعة ،وجرت له قصة مشهورة ،فإنما كان ذلك في القراءات

الشاذة الخارجة عن المصحف ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ،ولكن من لم يكن عالما بها،

أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بالد اإلسالم بالمغرب ،أو غيره لم يتصل به بعض هذه
القراءات فليس له أن يقرأ بما ال يعلمه ،فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها اآلخر عن

األول"(.)3

( )1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ص ،102 ،103ط ،1بيروت :دار الكتب
العلمية1210 ،هـ1770 ،م.

( )4غاية النهاية في طبقات القراء ،ابن الجزري ،142/4 ،ط ،3بيروت :دار الكتب العلمية1274 ،هـ.
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( )3النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف  ،27/1دط ،ط ،1القاهرة :المطبعة التجارية.

نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

قال اإلمام ابن الجزري :وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء

وأجمعوا على منعه ،وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو

بكر الخطيب في تاريخ بغداد ،وأشرنا إليه في الطبقات ،ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق

وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه وال ركن وثيق في األداء يعتمد عليه"(.)1

قلت :وابن مجاهد  ،لم يأت بشيء جديد ،وال حكم فريد ،بل كان على ما

كانت عليه األمة من اإلجماع على القراءات الصحيحة المعتبرة المتلقاة بالقبول ،والتي

توافق الرسم والرواية ،ومحمد بن مقسم العطار وابن َشنَبوذ هما من شذ عن اإلجماع،

وقرءا بآرائهما ،بغض النظر عما سبق.

( )1النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري .10/1
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

A
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،أسأله سبحانه أن أكون قد وفقت في عرض وتحليل

ومناقشة آراء المستشرق بروكلمان حول القراءات القرآنية ،إظهارا ونصرة للحق ،وبيانا لالنحراف

االستشراقي عن المنهج العلمي السليم.

وقد خلصت من دراستي إلى نتائج من أهمها ما يلي:

أهم النتائج:

 -1بلغ المستشرق الدكتور كارل بروكلمان منزلة متميزة بين أقرانه من المستشرقين

األلمان ،وكان أكثر اهتمامه بتاريخ األدب العربي ،الذي وضع له مصطلحا مغايرا لغيره من

المؤلفين ،وكثرت مؤلفاته في تاريخ وآداب العرب والعربية.

 -2رجع المستشرق كارل بروكلمان في مقالته إلى مصادر ثانوية ،وغير متخصصة ،في

القراءات وعلوم القرآن ،ونقل دون تحقيق عن مستشرقين سابقين عليه ،ومعاصرين له ،مما

أوقعه في عدة أخطاء علمية وتأريخية.

 -3أخطأ بروكلمان في معرفة سبب تعدد القراءات القرآنية؛ فعزاه مقلدا من سبقهإلى

خلو نص القرآن من الضبط والشكل ،واحتماله أوجها إعرابية مختلفة ،والصواب عكس

ما قاله بروكلمان ومن سبقه ،فظهور الخط العثماني بالنقط والضبط ،كان تابعا للروايات

القرآنية.

 -4أخطأ كارل بروكلمان في ظنه أن ابن مجاهد هو من حصر القراءات المتواترة في

هؤالء القراء السبعة ورواتهم ،والصحيح أنه اختيار تلقته األمة بالقبول ،مع وجود قراءات

أخرى.
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حرم قراءة غير السبعة ،كقراءة عبد الله بن
 -5أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجاهد ّ

مسعود ،وأبي بن كعب ،وعلي بن أبي طالب ، ،على حين أن جميع القراءات

المتواترة في زمننا الحاضر تعود رواياتها إلى هؤالء الصحابة الثالثة األجالء.

 -6وأخيرا أخطأ بروكلمان في زعمه أن ابن مجاهد هو من حاكم من قرأ بالشواذ،

والصحيح أنه ناظرهم ،بل شفع لهم بعد توبتهم.

أهم التوصيات:

يوصي الباحث بوجوب مراجعة ما كتبه المستشرقون عن القرآن الكريم وعلومه ،وبيان ما

وقعوا فيه من أخطاء ناتجة عن ضعف مصادرهم ،أو قلة تحقيقهم ،أو سوء نياتهم ،وال سيما أن

دراسات هؤالء المستشرقين تشكل تصور الغرب لإلسالم ومصادره.
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

.1القرآن الكريم.
.4اإلبانة عن معاني القراءات ،مكي بن أبي طالب ،تحقيق :د .عبد الفتاح شلبي ،دط ،القاهرة:
دار نهضة مصر ،دت.

.3اإلتقان في علوم القرآن ،السيوطي ،تحقيق :مركز الدراسات القرآنية ،ط ،1المدينة النبوية:
مجمع الملك فهد ،دت.

.2االستشراق بين المصطلح والمفهوم ،د.حسين نصار ،مجلة المنهل ،عدد  ،201رمضان
وشوال 1277هـ ،أبريل ومايو 1727م ،جدة ،السعودية.

.1االستشراق في األدبيات العربية ،عرض للنظرات وحصر وراقي للمكتوب ،علي بن إبراهيم
النملة ،ط  ،1الرياض :مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية1212 ،هـ،

1773م.

.1االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ،د .محمود حمدي زقزوق ،ط ،4بيروت:
الرسالة1271 ،هـ1721 ،م.

.0االنتصار للقرآن ،الباقالني ،محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ،تحقيق محمد
عصام القضاة ،ط ،1بيروت :دار الفتح1244 ،هـ4771 ،م.

.2تاريخ األدب العربي ،ط دار المعارف بمصر.4 ،1/2 ،
.7تاريخ القرآن الكريم ،محمد طاهر الكردي ،ط ،1الحجاز :مطبعة الفتح بجدة1311 ،هـ،
1721م.
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.17تفسير البحر المحيط ،تحقيق :الشيخ :عادل عبد الموجود ،والشيخ علي معوض ،ط،1
بيروت :دار الكتب العلمية1244 ،هـ4771 ،م.

.11جمال القراء وكمال اإلقراء ،السخاوي ،علي بن محمد بن عبد الصمد ،تحقيق :د .مروان
العطية ،د .محسن خرابة ،ط ،1بيروت :دار المأمون للتراث1212 ،هـ1770 ،م.

.14الحجة في القراءات السبعة ،ابن خالويه ،الحسين بن أحمد ،تحقيق :د .عبد العال مكرم.
ط ،2بيروت :دار الشروق1271 ،هـ.

.13حرز األماني ووجه التهاني ،الشاطبي ،تحقيق :محمد تميم الزعبي ،ط ،2المدينة النبوية :دار
الهدى1241 ،هـ4771 ،م.

 .12الدراسات العربية في أوروبا حتى مطلع القرن العشرين ،يوهان فوك ،ترجمة د.سعيد حسن
بحيري ،د.محسن الدمرداش ،ط ،1القاهرة :زهراء الشرق4771 ،م.

.11دفاع عن اإلسالم ،لورا فيشيا فاغليري ،ط ،1بيروت :دار العلم للماليين1717 ،م.
.11سير أعالم النبالء ،الذهبي ،تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب
األرناؤوط ،ط ،3بيروت :مؤسسة الرسالة1271 ،هـ1721 ،م.

.10صالح الدين المنجد ،االستشراق األلماني ماضيه ومستقبله ،مجلة الهالل ،مجلد ،12
عدد1372 ،11هـ1702 ،م.

.12غاية النهاية في طبقات القراء ،ابن الجزري ،ط ،3بيروت :دار الكتب العلمية1274 ،هـ.
.17قاموس أعالم المورد ،منير البعلبكي ،ط ،1بيروت :دار العلم للماليين1774 ،م .الموسوعة
العالمية  ،312/10ط ،4الرياض :مؤسسة أعمال الموسوعة1217 ،هـ1777 ،م.

.47قاموس المورد ،منير البعلبكي ،ط ،3بيروت1707 ،م.
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نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

.41كتاب الكامل في القراءات الخمسين ،الهذلي ،يوسف بن علي بن جبارة البسكري ،تحقيق:
أ.د .عمر يوسف عبد الغني حمدان ،تغريد محمد عبد الرحمن حمدان ،ط ،1المدينة النبوية:

كرسي يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة1231 ،هـ4711،م.

.44كتاب السبعة في القراءات ،ابن مجاهد ،أحمد بن موسى بن العباس التميمي ،تحقيق :د.
شوقي ضيف ،ط ،4القاهرة :مصر1277 ،هـ.

.43كتاب المصاحف  ،ابن أبي داود ،عبد الله بن سليمان بن األشعث ،تحقيق :محمد بن عبده،
دط ،القاهرة :الفاروق الحديثة1243 ،هـ4774 ،م.

.42مباحث في علوم القرآن ،مناع القطان ،ط ،3القاهرة :مكتبة المعارف1241 ،هـ4777 ،م.
مرار الشيباني وال ًء ،تحقيق :إبراهيم اإلبياري،
.41مجمع األمثال ،الشيباني ،أبو عمرو إسحاق بن ّ
محمد خلف أحمد ،دط ،القاهرة :الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية1372 ،هـ1702 ،م.

.41مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ،طبعة مجمع الملك فهد ،المدينة المنورة:
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف1211 ،هـ1771 ،م .وانظر :النشر في القراءات

العشر ،ابن الجزري .37/1

.40المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية األندلسي ،تحقيق :عبد السالم عبد
الشافي ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1244 ،هـ.

.42مذاهب التفسير اإلسالمي ،جولد زيهر ،دط ،القاهرة :مكتبة الخانجي ،بغداد :مكتبة المثنى،
1302هـ1711 ،م.
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.47المستشرقون األلمان وجهودهم تجاه المخطوطات العربية اإلسالمية ،د .رائد أمير عبد الله،
بحث تقدم به الباحث إلى قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة الموصل ،العراق .ونشر في

مجلة كلية العلوم اإلسالمية ،العدد  ،1/11المجلد الثامن1231 ،هـ4712 ،م.

.37المستشرقون ،نجيب العقيقي ،ط ،3القاهرة :دار المعارف1712 ،م.

.31معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ،ط،1
بيروت :دار الكتب العلمية1210 ،هـ1770 ،م.

.34مفتريات وأخطاء دائرة المعارف اإلسالمية االستشراقية ،أ.د خالد القاسم ،ط ،1الرياض:
دار الصميعي للنشر 4717-1231م.

.33مقاييس اللغة ،ابن فارس ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،بيروت :دار الفكر1377 ،هـ،
1707م.

.32مناهج المستشرقين في الدراسات العربية اإلسالمية ،مصطفى الشكعة ،جامعة الدول العربية،

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمناسبة االحتفاء بالقرن الخامس عشر الهجري،

1721م.

.31مناهل العرفان في علوم القرآن ،محمد عبد العظيم الزرقاني ،ط ،1بيروت :دار الفكر،
1771م.

.31منجد المقرئين ومرشد الطالبين ،ابن الجزري ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1247 ،هـ،
1777م.

.30المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ اإلسالمي ،سلسلة كتاب األمة ط ،1قطر مطابع
مؤسسة الخليج ،رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ،ربيع الثاني1211هـ.

.32موسوعة المستشرقين ،د .عبد الرحمن بدوي ،ط ،3بيروت :دار العلم للماليين1773 ،م.
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.37النحو الوافي ،عباس حسن ،ط ،4القاهرة :دار المعارف ،دت.
.27النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف ،دط ،ط ،1القاهرة:
المطبعة التجارية.
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