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ت"ا"علم القراءـ شكاالت حول ما يعرف بأسئلة واست  

 طه جابر العلوانيأ.د/ 

 / ىل الرسم العثمايّن معجز؟ أو ىل يشكل وجًها من وجوه اإلعجاز يف القرآن اجمليد؟1س

صلى اهلل عليو وآلو –ّتاب الوحي يف عهده / ىل "الرسم العثماين" ىو الرسم الذي اعتمده ك  2س
وإذا كان األمر كذلك فلماذا نسب إىل عثمان،  -عليو الصالة والسالم–راره وبتوجيهو أو إق -وسّلم

 ومن ىو عثمان الذي نسب إليو "الرسم العثمايّن"؟

وىل كان / كيف ودلاذا دخلت آيات مكيَّة النزول يف سور مدنيَّة؟ وآيات مدنيَّة يف سور مكيَّة، 3س
ثار ذلك اعًتاض البعض أدلناسبة" يف ذلك؟ ومَل ُت أو خالذلما؟ وما دور "اذلك قبل العرضتُت األخَتت

بأن "احلفظ اإلذلي" للقرآن متجو رمو حفظ ما يف اللوح احملفوظ، ال رمو ما ىو حمفوظ يف الصدور، 
 مّدون يف السطور؟ وما فائدة ذلك؟

ذلك  ليلّي وما ىو هنارّي وما ىو حضريٌّ وما ىو سفريٌّ وغَت / ما الفائدة ادلرجوة من معرفة ما ىو4س
و "تاريخ رسم ادلصحف خاصَّة". وما القول الفصل يف نقطو وإعجامو دما لو عالقة "بتاريخ القرآن" 

يف وقت واحد  -اإلعجام–وشكلو ومَل كان ذلك؟ وما موقف أىل العلم منو؟ وىل كان الشكل والنقط 
ذا األمر مع وقوع بعض ما أو يف تارخيُت خمتلفُت؟ وما الذي بدأوا بو أوال؟ ومَل مل يلتفت الصحابة إىل ى

 ﴾َأنَّ الّلَه َبِريٌء مَِّن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُهُ ﴿ :(تعاىل)يلفت إىل ذلك مثل ما وقع لقارئ قرأ قولو 
على قولو: "ال يقرأ للناس إال عامل بالقرآن". ومىت ظهر  -رضي اهلل عنو–باجلر، ومل يرد عمر ( 3)التوبة:
ا على ظهور اللحن يف عهد سيدنا عمر؟ وىل تغَّت نطق ليال أو مؤشرً ىل تعترب تلك القصة دو  ؟"اللحن"
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:" كانت -رضي اهلل عنها-بعض القارئُت )القراءات( لبعض كلمات القرآن؟ وكيف نفهم ما قالتو عائشة
 مًدا ... -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم–قراءة النيّب 

ية سورة آنت مهزة "وراء" على السطر إال يف / يف إمالء القرآن الذي مجع القرآن أول مرة وفًقا لو كا5س
الشورى فقد كتبت على الياء، فلو كان الرسم وجًها من وجوه اإلعجاز، أو كان ملزًما لكان البد من 
بيان الصواب أو األصوب يف كتابتها على السطر أو على الياء، وىناك كلمات أخرى جرى األمر فيها 

 ىذا اجملرى.

الكرًن بأي خط ال يغَّت النطق بكلماتو، أو أن التقّيد "باإلمالء العثمايّن"  وىل جيوز أن يكتب القرآن
حتم، وىل يكون آمثا من كتب ادلصحف باألحرف الالتينّية أو رموىا؟ أو بأّي خط مغاير للرسم 

 العثمايّن؟!

رَّج حكم الًتمجة على حكم "تغيَت النطق" أو على حكم تغيَت الرسم أو عليهما معً 6س  ا؟!/ ىل خي 

صلى –مع أن الثابت أن رسول اهلل  ؟مَ ــ  إن كان ذلك فل ،ختلف "ك ّتاب الوحي" يف الرسمىل ا/ 7س
أنّو  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم–كان ديلي على الك ّتاب إمالًء ومل يرَو أو يؤثر عنو   -اهلل عليو وآلو وسّلم

كان   -عليو الصالة والسالم–دلعلوم أنّو تابع طرائقهم يف الرسم والكتابة أو مسائلتهم عنها!! ألّن من ا
ّتاب( بنموذج خطّي معُّت. إّن لفظ "َرَءآ" يف مجيع القرآن ديلي بصوتو الشريف، ومل يلزمهم )أي الك  

إال يف سورة النجم حيث رمست "رََأى"، ىل لذلك داللة ّما وما ىي؟ وىل ىي  رمست بذلك الوجو
 رمسها توقيًفا وإن كان النطق هبا واحًدا؟ مرسومة يف اللوح احملفوظ كذلك؟ فنزلت ومت

  ؟ فهل لذلك وجو؟رورة األخذ هبا باختالف الرسمت وضا/ يستدل كثَتون على صحة القراء8س
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ت"، وىل اعند التسليم "بتعدد القراء -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–/ بأيَّة قراءة كان يقرأ رسول اهلل 9س
ت يقرأ هبا اأو أهّنا قراء -مجيًعا–راءآت على سبيل البدل فيقرأ هبا يتصّور أنّو كان يقرأ على الناس تلك الق

 الواحد، فتكون من قبيل الرخص اليتفيتساىل معهم إىل أن تلُت ألسنتهم للسان القرآن الناس ترخًصا 
  ؟-صلى اهلل عليو وآلو وسّلم–انتهت بوفاتو 

ينبغي  -يف ىذه احلالة–ت األمَّة على قراءة واحدة آثار إجيابيَّة أو سلبيَّة؟ وأّي القراء/ ىل لتوحيد ا10س
 لألمَّة اعتمادىا؟ وكيف؟

صلى –على رسول اهلل  -عليو السالم–ت اليت نزل هبا جربيل ا/ ىل ديكن بيان القراءة أو القراء11س
 كلها؟األربعة عشر   أو العشرت اوىل يتصّور أنّو نزل بالقراء -اهلل عليو وآلو وسلم

/ يف العرضتُت األخَتتُت ىل ديكن ربديد القراءة اليت جرت هبا العرضتان؟ وىل ديكن القول بأهّنا 12س
 جرت بعشر أو خبمس أو بسبع؟

/ حديث "األحرف السبعة" ما ادلعٌت احلقيقّي للحرف، وىل ديكن تفسَت احلرف بالقراءة؟ وما 13س
ل واإلعجام أو بعده؟ وىل من أثر ذلذا احلديث يف ظهور قضّية أو الفرق؟ وىل كان ذلك قبل الشك

 ت؟اإشكاليَّة القراء

أوسع يف النطق دون نكَت حبيث مشلت  -رضي اهلل عليهم–ت الصحابة ا/ ىل كانت قراء14س
"يتنزل وينزل  أواقر ت العشر أو األحرف العشر على رأي من فسَّر القراءة باحلرف؟ وىل ثبت أهّنم االقراء

قبل الشكل  -كلو–نزل، وفي قتلون ويقتلون، ويعملون وتعملون" وىل يتقبل "الرسم العثمايّن" ذلك ون
 ، أو ينفتح لذلك كّلو بال خالف؟طوالنق
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/ ما ادلراد "بالتوقيف" فيما يتعلق بالقرآن اجمليد خاّصة وكيف كانت القراءة توقيًفا؟ وىل يتسع 15س
 "التوقيف" لكل ما اختلف فيو؟

 ديكن القول "بالتوقيف" مع القول بتعّدد الرواية؟!/ ىل 16س

/ ىل اخلط والشكل والرسم والنقط واإلعجام والتجويد وفواصل اآليات وبدايات السور وهنايتها، 17س
ن مل يكن فما أو مل يرَو؟! وإ -كّلو–بناًء على توقيف؟ وىل روى ذلك التوقيف  -كّلو–ىل مت ذلك 

 فَّة؟ لمسلمُت كاحكم ذلك؟ أىو ملزم ل

/ ما الفرق بُت الشكل والنقط واإلعجام؟ وأّيها بدئ بو؟ ومىت، ومن الذين قّرروا ذلك ومن الذين 18س
وىل من توجيو لدعوى من أثبت أن "برديّة" عثر عليها يف الطائف ترجع إىل عهد عمر  نفذوه؟ وكيف؟

 ة؟ه(. وكانت احلروف يف كل منهما منقوط58وأخرى ترجع إىل عهد معاوية سنة )

إئتالف قلوب األمَّة على القرآن؟ وما الذي سيتقيدون ت على ا/ ما أثر التوّقف عن األخذ بالقراء19س
 بو يف النطق بآيات القرآن؟ 

 ت العشر أو األربع عشر ينسجم خط "ادلصحف اإلمام"؟ا/ مع أيّة قراءة من القراء20س

عرف وشاع يف أفريقيا وخاصة مشاذلا يف ت أّن معظمها قد ا/ يشَت بعض ادلعنّيُت بالتأريخ للقراء21س
 ما مدى صحة ىذه الدعوى؟! مناطق ادلغرب وما جاورىا. ومن تلك اجلهات انتشرت؟

/ ىل ديكن أن يسمح لألعاجم من ناطقُت باللُّغات األوربّية والصينّية واليابانّية وسائر أولئك 22س
هجاهتم تلك احلروف تيسَتا عليهم أو أنّو بل رأوايقالذين ال تلُت ألسنتهم ببعض أحرف لسان القرآن أن 

جيب عليهم أن جياىدوا أنفسهم حىت تستقيم ألسنتهم بأحرف لسان القرآن اجمليد؟ وىل يكون ذلك 
 الوجوب على سبيل الفور أو على الًتاخي؟!
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 يو راء السبعة الذين ر  خليفة رسول اهلل من بُت الق   -رضي اهلل عنو–/ مل يكن أبو بكر الصديق 23س
ثر عنو بأنّو من كّلفهم بإقراء الناس أو أحاذلم عليهم مع ما أ    -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم–ّن رسول اهلل أ

أين ىو من  -رضي اهلل عنو–وكذلك علي  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–أفصح الناس بعد رسول اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو – ت، وما داللة إغفال أقرب الناس إىل رسول اهللاتلك الرويات اليت روت القراء

 ت، واحلرص على تدوينها؟الرواية تلك القراء -وسّلم

يقرأ بكل تلك القراءات ادلرويّة يف صالتو؟  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–/ ىل كان رسول اهلل 24س
يف مجع وكتابة  -رضي اهلل عنهم–وكيف وصلت إىل الرواة؟ وىل غفل سيدنا عثمان ومن عمل معو 

 ت؟ام" عن تلك الروايات اليت محلت القراء"ادلصحف اإلما

، -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم–/ روى الرواة أربع عشرة قراءة أهنوا أسانيدىا إىل سيدنا رسول اهلل 25س
وقفت على أحد الصحابة، فهل بلغ أولئك  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم–إليو والرواية اليت مل ترفع 

صلى اهلل عليو وآلو –ت الشاذَّة" بالرغم من وفاة رسول اهلل اقراءالصحابة أربعة عشر؟ وكيف ظهرت "ال
 ت بالشذوذ وكيف؟اتلك القراءعلى ت؟! فمن حكم اوالصحابة الذين نسبت إليهم رواية القراء -وسّلم

/ ما الفرق بُت "الّلسان" و"احلرف" و"الّلغة" و"القراءة" و"الرواية" و"الرسالة" و"ادلهمة" وكّلها 26س
 ت وتاريخ القرآن؟امصطلحات وردت يف قضايا القراء

 من : "قرأت على سبعُته( أحد السبعة169)ت: / كيف يفهم قول نافع بن نعيم ادلدينّ 27س
ت، فهل  اأخذتو، وما شذ فيو واحد تركتو حىت ألّفت ىذه القراءالتابعُت، فنظرت ما اجتمع عليو اثنان و 

ألن طريقة نافع كطريقة البخاري الذي جاء  ؛كان ينظر إىل كلمات القرآن كما ينظر إىل األحاديث
 بعده يف احلديث؟
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/ كيف يفهم ما نقلو بعض رواة الشيعة عن أيب جعفر: "إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن 28س
بعة. وقد نرى ما يقرب من ذلك أو سف جييئ من قبل الرواة" وبالتايل انكروا حديث األحرف الاالختال

  (1)-للمصحف اإلمام–مجع عثمان عن  مسعود يف إعالنو عدم رضاهما يومئ إليو عند ابن 

 فيما رواه -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم–صفة قراءة رسول اهلل وا -رضي اهلل عنها–/ روت أم سلمة 29س

قراءة مفسرة حرًفا  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم– بو داود وغَته عن أم سلمة "أهّنا نعتت قراءة النيبّ أ
أنو سئل عن قراءة رسول اهلل فقال كانت مدا مث قرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم يف البخاري وعن أنس  حرفًا"

صلى اهلل عليو –بو قراءة رسول اهلل ت تتفق مع ما وصفت ا" فأّي القراءديد اهلل وديد الرمحن وديد الرحيم
 ؟!-وآلو وسّلم

ت" ونرى أّن من الضرورّي اإلجابة عنها، ا"بالقراء يف "علوم القرآن"رف تثار على ما ع  ىذه بعض أسئلة 
وذبلية ىذا ادلوضوع الذي صار كثَت من ادلستشرقُت يستعملونو للطعن على القرآن اجمليد ونفي إعجازه يف 

وعصمتو، وتسويتو باألحاديث ادلرويّة اليت دخلها الكثَت من الدخيل وادلوضوع  بعض األحيان وحفظو
قضاياه بذات األشكال التارخيية  وادلروّي بادلعٌت وما إىل ذلك. وبقاء ىذا العلم على ما ىو عليو، وتداول

                                                  كون ذريعة إىل إثارة القضايا.  يس

 

 سئلة القراءات:ابة أجإ

 العلواني طه جابرأ.د/ 

الرسم العثماين إذا أطلق يراد بو ادلصحف اإلمام وما كتب تبعا لو بُت يدي : السؤال األولإجابة 
اخلليفة الثالث وبإشرافو، ليس ىناك ما يقتضي القول بإعجاز اإلمالء أو إعجاز الرسم أو اإلعجاز 
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عجاز القرآين كما ىو معروف، واإلمالء قد خيتلف اإلليو القول بعاإلمالئي للرسم؛ ألن ذلك ال يتوقف 
صلى اهلل –من كاتب آلخر ومن بلد آلخر وكلو مقبول ما مل يؤثر يف اللفظ مث يف ادلعٌت، ورسول اهلل 

مل يكن يتابع كتبة الوحي لضبط اإلمالء بإشرافو ومل يراجع اإلمالء يف أية عرضة من  -عليو وآلو وسلم
جربيل وىذا اإلمالء الذي ورث إمنا ىو اإلمالء الذي كان سائدا يف عهد سيدنا عثمان  العرضات مع

وحرص ادلسلمُت على احملافظة عليو ذمم عن ورعهم الشديد ورغبتهم بأن ال خيالفوا يف ىذا القرآن شيئا 
 ل القرآن.ة يف تأويل مشكباستقر الصحابة عليو يف مستوى من ادلستويات، واهلل أعلم، ويراجع ابن قتي

وصحبتو لو وكونو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–وإضافة إىل ورعهم وقرب عهد سيدنا عثمان برسول اهلل 
أحد الكاتبُت لبعض ما نزل من القرآن وجد ادلسلمون يف ىذا النوع من اإلمالء ما يساعد على تلبية 

لك وقد أثَتت ىذه القضية يف احتياجات بعض التنوع يف القراءات وبالتايل فإن األمر كلو ال يعدو ذ
أيامنا ىذه وبعد أن بدأ الناس يستعملون الكمبيوتر يف كتابة القرآن اجمليد وعد األحرف وحساهبا فقد 

كتابة ادلصحف بغَته، وذىب آخرون ورة التمسك هبذا اإلمالء وربرًن  اختلفت الرؤية فقال من قال بضر 
 قة اللفظ وسالمتو، واهلل أعلم.جبواز كتابة ادلصحف بأي إمالء آخر حيافظ على د

ع عند حفصة وما فجوابو: أن قرب العهد وما مجعو عثمان من مصاحف ومنها ما مج   السؤال الثانيأما 
وصلت إليو يد اخلليفة واللجنة ادلكلفة بالكتابة برئاسة زيد بن ثابت كل ذلك يؤكد أن اإلمالء الذي  

 .-صلى اهلل عليو وآلو وسلم–ء يف عهد رسول اهلل تب بو ادلصحف اإلمام ىو استمرار بشكل اإلمالك  

فجوابو: إن القرآن اجمليد كتاب مطلق وخطاب عادلي وكوين يف الوقت نفسو  السؤال الثالثأما 
واستمرار تفصيلو وفق مناسبات النزول قد يوىم البعض بأنو تارخياين مرتبط ببيئة النزول كما يستدل 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت﴾ ﴿: (تعاىل)ستشرقُت بنحو قولو بعض ادل ، بأنو (71)الغاشية: َأَفََل يَنظُُروَن ِإَلى اْْلِ
ا أنو ال توجد إبل يف أوربا وال أمريكا فإهنم غَت خماطبُت دبخطاب خاص بالعرب الذين ىم أىل اإلبل و 
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لدابر ىذه ويف العرضتُت األخَتتُت وإعادة القرآن الكرًن بعيدا عن أسباب النزول قطع  ،باخلطاب القرآين
الشبهة وتأكيد على إطالق القرآن. ومسألة دخول ادلدين يف ادلكي أو ادلكي يف ادلدين مسألة أخرى 
جاءت دبعظمها روايات آحاد قد تصح وقد ال تصح، فتحتاج إىل دراسة لكل واقعة بعينها للتأكد من 

أثَت ما لدعوى أن رسول مكية السورة ومدنية بعض آياهتا أو العكس وىنا قد يكون لبعض الكتابيُت ت
، وقد اختلف من يتعلم منهم يف ادلدينة عن أولئك كان يتعلم من بشر  –صلى اهلل عليو وآلو وسلم –اهلل 

ولذلك جاءت موضوعات يف ادلدينة قد يكون لليهود أثر واضح فيها أو يف تبٍت  ؛الذين كانوا يف مكة
على إثبات مثل ىذه الدعاوى ىذا الزعم بأن  ذلا، وقد يساعد -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–رسول اهلل 

ولذلك فالبد من  ؛ىذه السورة كلها مكية عدا آيتُت أو ثالث إلثارة ىذه الشبهة أو طرح ىذا التساؤل
دراسة دقيقة لكل ما ادعي أنو مدين يف سورة مكية أو العكس خلطورة ما يًتتب على مثل ىذه الدعوى 

وجربيل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–وايات على أن رسول اهلل واحلاجة إىل التأكد من صحة تلك الر 
حُت أمرا بإعادة ترتيب الكتاب الكرًن بعد العرضتُت ووفقا دلا جاء يف ادلصحف اإلمام فيما بعد إمنا كان 
ترتيبا لوحظت فيو ادلناسبة والسياق وما يتعلق بذلك. كما أن اجتهادات علماء القرآن بوضع خصائص 

دة دلا نزل يف مكة وما نزل يف ادلدينة ليست قطعية وإمنا ىي مواصفات قامت بناء على ومواصفات حمد
اجتهادات ومالحظة إنسانية قابلة للقبول وللرفض والبد من مالحظة ذلك وأخذه بنظر االعتبار، واهلل 

 أعلم.   

ليل أو نزل بالنهار أو النهار وىو ما وصفوه بأنو نزل بالو فجوابو: كذلك مسألة الليل  السؤال الرابعأما 
أنو حضري أو سفري أو ما إىل ذلك فإمنا ىي من استكثارات الكاتبُت يف علوم القرآن ورغبتهم يف 
إشعار الناس بأن ىؤالء الكاتبُت كأهنم ما غادروا شيئا ذا بال أو عالقة بتاريخ القرآن الكرًن إال تناولوه 

أو النهار أو السفر أو احلضر آثار عن ابن عباس أو عمن ومعظم ما استندوا إليو يف ربديد ما نزل بالليل 
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أخذوا عنو التفسَت وبعضها قد ترتقي إىل مستوى أخبار آحاد ويف األحوال كلها فإهنا ليست ضربة الزم 
بل ىي أمر تكميلي. على أن النص القرآين حاكم على غَته وال حيكم غَته عليو فأية آثار أو أخبار أو 

اد ديكن أن تؤثر يف النص القرآين ودالالتو أو فهمنا لو يف إطار سياقو ودالالت مرويات أو أخبار آح
 لفاظو، واهلل أعلم.أ

فجوابو: ما ذكر يلزم من ادعوا اإلعجاز يف الرسم أما من مل يقل بذلك فليس دبلزم  السؤال الخامسأما 
 دبا ذكر. 

اين القرآن الكرًن رباول أن تنقل معاين فجوابو: األصل يف الًتمجة أهنا ترمجة دلع السؤال السادسأما 
القرآن الكرًن اليت يتوصل ادلًتجم إليها من لسان القرآن إىل ما يقابلها من ادلعاين يف اللغات األخرى فال 
تكون متصفة باإلعجاز وىي ترمجة للمعاين وادلوضوع فيما يتعلق بالصالة بًتمجة ادلعاين مدار حبث 

فأوجب أبو حنيفة وغَته على ادلكلف أن يقرأ الفاربة يف الصالة  ،تقدمُتواختالف بُت فقهاء األمة ادل
يف ذلك أئمة  وباللغة العربية وأن يلقي خطبة اجلمعة بالعربية ويلخص معانيها إىل اللغات األخرى وخالف

دما  آخرون كاإلمام الشافعي وغَته دمن أجازوا أن يقرأ ادلكلف بادلعاين ادلًتمجة حىت يتعلم احلد األدىن
 تصح بو الصالة، واهلل أعلم.
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