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لتفسـ�: 
�لغلّو  شديد   � �لد/!��  $بو  كا# 
حو= هذ� �آلية؛ wJ كا# ير_ $# �آلية 
�ألصلية هي: "��لَذكِر ��ألنثى"، �ليس 
َكَر َ��ُألْنثى﴾. فقد �/!  ﴿َ�َما َخَلَق �لذَّ
فأتى   ،Mَلشا� قدمُت  قا=:  علقمة  عن 
يقر$  $حد  فيكم  فقا=:  �لد/!��،  $بو 
 .�ّJ ��/هللا؟ قا=: فأشا�عبد  j��على قر
قا=: قلت $نا. قا=: فكيف £عَت عبَد 
�هللا يقر$ هذ� �آلية: (َ��للَّْيِل wَJ� َيْغَشى 
��ألْنَثى)؟  َكِر  ��لذَّ َتَجلَّى   �wَJ ��لنَّهاِ/ 
قا=: �$نا هكذ� £عُت /سو= �هللا � 
�قر$ ﴿َ�َما  يريد�� $#  يقو=. فهؤال� 
َكَر َ��ألْنَثى﴾، فال $نا $تابعهم.  َخَلَق �لذَّ
�تفس?  �لتفس?،  كتا(  (�لبخا/4: 

(4��لط
هذ� �ملوضو- مذكو/ V عدj كتب 
�$سانيد  مبتو#  �حلديث  كتب  من 
©تلفة عن $¨ �لد/!��. �ليكن معلوما 
موجو!   A���لقر� بني   kلفر�  #$ هنا 
منذ �لبد�ية، ��ملسلمو# �لذين تنقصهم 
لد_  بالقلق  يصابو#  �لكاملة  �ملعرفة 
£ا- مثل هذ� �لر��ياA، �يظنو# $ªا 
wJ� صّحت، فال يصح قولنا J# �لقر�# 
�لكرمي �فوx متاما �$نه � يتطرJ kليه 
$4 تغي? �تبديل. ��حلق $# �ستنتاجهم 
�لذين  �لنسخ  باطل، أل# منكر4  هذ� 
يؤمنو# �فظ �لقر�# �لكرمي حفظا تاما 
بد�ية  منذ   A���بالقر $يًضا  يعترفو# 
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 jً��لك يؤكد�# $# قرw مع� ،Mإلسال�
ال تنسخ قر��j $خر_ �ال تغّير �ملع�.. 
$4 $# من �ملحا= $# تذكر قر��jٌ مع� 
ال حتمله قر��j $خر_، نعم، ميكن $# 
�تصّدقه  �ملع�  نفس  ما   j��قر توّسع 
$نز=  قد  تعا`  �هللا   #$ ��حلق  $يضا. 
(�لبخا/4،  $حر�  �لقر�# على سبعة 
كتا( فضائل �لقر�#).. $4 جعل �هللا 
 kلفر��لك بسبب w� ،A���له سبع قر
�ملوجو!j بني �للهجاA �لعربية �ملختلفة 
�لقر�نية.  �ملضامني   kنطا �توسيع 
بسبب  $حد  ينخد-  ال   #$ فيجب 
�لقر���A فيظن $# V �لقر�# �ختالفا، 
 kللفر� طبيعية  نتيجة   A���لقر� بل 
�ملوجو!j بني �للهجاA �لعربية �ملختلفة 
يكو#  �ألحيا#  من  كث?  ففي  �نذ��. 
بلد  $هل  ينطقه  �لكن  ��حد�،  �للفظ 
بطريقة �$هل بلد �خر بطريقة $خر_، 
�هذ� ال يعb $# هذ� �للفظ قد تغَ? $� 
$# معنا� قد تغَ?، كال، بل يبقى �للفظ 
هو  معنا�  يبقى  كما  تقريًبا،  هو  كما 
 � �wJ هو $# شعبا vدp هو، كل ما
ينطق بذلك �للفظ نطقا صحيحا فإنه 
كا#  $خر_.  بطريقة  بلهجته  يصوغه 
�من   V �لعربية   jجلزير� سكا#  عد! 
�لقبائل  نسبًيا، �كانت  قليال   � �لن± 
تعيش بعيدj بعضها عن بعض، فلذلك 
tجاִדا  بني  كب?   kفر هنا�  كا# 
 ،jحد�لنطق.كانت لغتهم ��ساليب $�

�لكنهم كانو� �تلفو# V نطق بعض 
كانت  �ألحيا#  بعض   V�  ،Aلكلما�
قبيلة تستعمل كلمًة أل!�� مفهوMٍ بينما 
كلمة   Mتستخد $خر_  قبيلة  كانت 
$خر_ أل!�� نفس �ملفهوM. فأجا� �هللا 
لرسوله � $# يسمح ملختلف �لقبائل 
 Aبديلة مكا# كلما Aباستعما= كلما
يصعب عليهم نطقها، �قد ظّل �حلا= 
�لقبائل  $صبحت   #$  `J wلك  على 
�لعربية $مة ��حدj. �لوال هذ� �لسما� 
�لقر�# �قر��ته على كّل  لتعذَ/ حفُظ 
َمن � يكن من سكا# مكة، �� ينتشر 

�لقر�# بينهم ֲדذ� �لسرعة. 
�لقبائل  بني  �للغو4   kلفر� �هذ� 
ح|  �ملثقفني  غ?  بني  قائما  يز�=  ال 
بالكتب  يتعلمو#  �ملثقفني   #J  .Mليو�
لغة ��حدj، �لكن غ? �ملثقفني �لذين 
فيهم  تر�]  مشافهًة،  �للغة  يتعلمو# 
�لد�لة.  لغة  من  بدًال  �لَقبلية  �للغُة 
قافلتنا  مع  كا#  للحج  wهبُت  عندما 
سنة،   ١٧ حو��  عمر�   bمي شا( 

بكر   ¨$ �لسيد  ألخينا  خا!ًما  �كا# 
�لذ4 كا# /جل $عما=، �V �لطريق 
بالعربية،  �لف|  هذ�   vحّد$ كنت 
فر$يُت $نه يفهم معظم حديثي، �يرّ! 
$حياًنا  كا#  �لكنه  كالمي،  على 
 � قائال:  مذهوال  �جهي   `J ينظر 
 j?حل�فهم كالمك. فكانت تأخذ� $
�لعربية،  يفهم  �لشا(  هذ�  �$قو=: 
 :� �يقو=  $حيانا  يتوقف  wلك  �مع 
مكة  �صلُت  فلما  كالمك!  $فهم   �
هذ�  �لنا�:  ألحد  قلُت  �ملعظمة 
�لكنه  �لعربية،  ��يد  عر¨  �لشا( 
 4/!$ فال  $حيانا،  كالمي  يفهم  ال 
هذ�   #$ �لرجل   ��فأخ wلك.  سبب 
كب?  �ختال�  �هنا�   ،bمي �لشا( 
مع�  حو=  ��حلجا�يني  �ليمنيني  بني 
بعض �لكلماA، فال يتفا�و# $حيانا. 
¶ حكى � طريفة $نه كانت V مكة 
 ،bمي  M!خا عندها  �كا#  ثرية،   j$مر�
�لنرجيلة، �كا#  �ملر$j تدخن  �كانت 
�لزجا]،  من  عندهم  �لنرجيلة  Jنا� 

واحلق أن اهللا تعاT قد أنزل القرآن على سبعة أحرف 
(البخاري، كتاب فضائل القرآن).. أي جعل اهللا له سبع 
قراءات، وذلك بسـبب الفروق املوجودة بني اللهجات 
العربيـة اخملتلفة وتوسـيع نطاق املضامـني القرآنية. 



اجمللد التاسع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  أيار/ مايو ٢٠١٦ م

٦

التقوى

 M!للخا فقالت  �لشيشة.  �يسمونه 
تقصد  �كانت  �لشيشَة؛  غيِّر  يوًما: 
$# يغّير ماَ�ها، فقا= tا: سّتي، هذ� 
طيب.. $4 ال يز�= هذ� �إلنا� �يال. 
�لشيشَة.  غيِّر  لك  قلُت  له:  فقالت 
فقا= tا V ح?j: سّتي، هذ� طيب! 
 M$ $نت  $خا!مي  �قالت:  فزجرْته 
�لشيشَة.  غيِّر  لك  قلُت  سّيد4؟ 
$تغيِّرها $M ال؟ فحمل �لشيشة خا/] 
�كسرها.  باأل/�  �ضرֲדا  �لغرفة 
هذ�   Aَكسر فعلت؟   �wما فقالت: 
قلُت  لقد  فقا=:  �لغا�؟!  �إلنا� 
 � �لكنك  طيب،  Jنه  مر�ً/�  لك 
�آل#؟  تغضبني   �wفلما قو�،  تقبلي 
tا  فقا=  �لغيظ.  من  َتمّيُز   A!فكا
�ليمنية: ال  �للهجة  يعر�  َمن  بعض 
wنب خلا!مِك، ألننا \ن �حلجا�يني 
$ما  مائها،  تغيَ?  �لشيشة  بتغي?   bنع
�لكسر..  بالتغي?  فيعنو#  �ليمنيو# 
كسر  تريدين  $نك  خا!مك  فَفِهَم 
لك  يقو=  كا#  �لذلك  �لشيشة، 
 �wفلما طيب،  هذ�  سّتي،  مر�/�: 
عليه   Aِ/صر$ فلّما  كسر�.  تريدين 

بتغي? �لشيشة كسرها �ملسكني.
�لشيشة)  (َغيِّر  �لة   #$ فتر_   
 V  kلفر� بسبب  �لكن  بسيطة، 
على   bليم�  M!خلا� فِهمها   Aللهجا�
هذ�  �مثل  سيدته.  مر�!  عكس 
�لكلماA �ل} �تلف معناها باختال� 

�للهجاA لو قرئت V �لقر�# بصو/ִדا 
�ألصلية أل!/كنا مد_ معاناj �لقبائل 
�ملختلفة V فهم �لقر�# �لكرمي، فد/ً�� 
�ستبد�tا  tم  �هللا  $جا�  �لنقص  tذ� 
تساعدهم  �ملع�   V مماثلة   Aبكلما
على  تُشقُّ  �ال  �لقر�#،  فهم  على 
$صحا( �لقبائل �ملختلفة. �هكذ� ظّل 
�$عطاهم  هو،  كما  �لقر��   Mملفهو�
مكا#  $خر_  تعاب?   �$  Aٍكلما �هللا 
يعرفوªا،  ال  �ل}  ��لتعاب?   Aلكلما�
�لقر�#  مفاهيم  على  حفاظا  �wلك 
�لكرمي �ح| ال يصعب عليهم فهمه 
بينما   ،Aللهجا� �ختال�  نتيجة 
ظلت �لقر��j �ألصلية للقر�# هي هي 

باللهجة �حلجا�ية.
�لتفصيل   �بعد �الطال- على هذ� 
 #ّ$ يد/�   #$ $حد  على  يصعب  ال 
�لوحي   #$� مؤقتا،  كا#   #wإل� هذ� 
�ألصلي هو نفس ما نز= على /سو= 
�ستعما=  �كا#  �لبد�ية،   V  � �هللا 
 Aلكلما�!فة مكا# بعض �متر Aكلما
�لقبائل  !�مت  ما  جائز�  �ألصلية 
خالفة   V� بعد.  تّتحد   � �لعربية 
 j/ملنو�ملدينة �عثما# � ملا $صبحت 
 Aّتحد� �إلسالمية  �لد�لة  عاصمة 
�لقبائل �لعربية بدًال من $# يبقى $هل 
�لطائف   �$ جند   �$ �ملدينة   �$ مكة 
 V $نفسهم  على  منغلقني  �ليمن   �$
على  مطلعني  غ?  �خلاصة  مناطقهم 

tجاA �آلخرين �تعاب?هم، wJ صا/ 
�لذين  �ملدينة  $هل  بيد  عندها  �حلكم 
مكة  من  Jليها  �ملهاجر�#  شّكل 
شرpة كب?j فيها. ¶ J# $هل �ملدينة 
�للهجة  تعلمو�  قد  كانو�  $نفسهم 
 Mملهاجرين. كا# �ما�ملكّية بصحبة �
بيد  ��ملا=  �لقانو#  �تطبيق  �حلكم 
$هل �ملدينة �كانو� �ط $نظا/ �لنا� 
كلهم، فكا# $هل �ألمصا/ �ألخر_ 
��ليمن  �مكة  �جند  كالطائف 
 ،jبكثر �ملدينة   `J يفد�#  �غ?ها 
فيها  ��ملهاجرين  �ألنصا/  �الطو# �
�لدين، فأخذA لغة  �يتعلمو# منهم 
كا#  بعضهم   #J  ¶ تتوحد.  �جلميع 
قد �ستقر V �ملدينة، فصا/A لغتهم 
هؤال�  كا#  �ملا  $يضا،  حجا�ية 
 jًبال!هم علماَ� �$ساتذ `J #يرجعو
فال بّد $# يكو# tم تأث? على $ها� 
$تاحت  �حلر�(   #$ كما  منطقتهم. 
مًعا،  �لعيش  فرصة  �ملختلفة  للقبائل 
�أل# �لقا!j كانو� من $كابر �لصحابة 
�لنا�  �/غبة  صحبتهم  فكانت 
توحيد  على  كبً?�  عامال  بتقليدهم 
�ملختلفة  �لقبائل  $هل   #$ فمع  �للغة. 
�لقر�#  لغة  فهم   V صعوبة  �جد�� 
ملا  �ملدينة   #$ Jال  �لبد�ية،   V �لكرمي 
$صبحت مركز� للعر( �كم كوªا 
عاصمة للد�لة، �$خذA ش| �لقبائل 
 ،jليها تباعا �بكثرJ #لشعو( يفد���
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فلم يكن هنا� ºا= tذ� �الختال� 
�ملسلمني  كل  أل#   ،Aللهجا�  V
4�w �ملز�] �لعلمي كانو� قد تعلمو� 
لغة �لقر�#، فلما �قفو� على لغته حقَّ 
باالكتفا�   � عثماُ#  $َمَر  �لوقو� 
بقر��j �لقر�# بلغته �ألصلية �ل} نز= 
 Aللهجا�  #�! �حلجا�  tجِة  ֲדا.. 
�ألخر_ (�لبخا/4، كتا( �ملناقب). 
قد  �لنا�   #$  bيع هذ�  قر�/�  �كا# 
�حلجا�ية  �للهجة  يفهمو#  بد��� 
عموما فال م�/ للسما� tم بقر��ته 

بلهجاA بديلة. 
�لسنة  $هل  �الفو#  �لذين  ��لشيعة 
يقولو# بسبب هذ� �لقر�/ �لعثما� $# 
�ملصحف �حلا� هو مصحف عثما#، 
��حلق $نه �عتر�� باطل كلية. �لو�قع 
$نه V عهد عثما# � كا# قد مضى 
�لعر(،  �ختال«  على  طويل  �من 
 kلفر�� على  �طلعو�  قد  فكانو� 
�ملوجو!t V jجاִדم �طالعا كامال، 
للسما�  حاجة   4$ هنا�  يبق  فلم 
هذ�  $خر_.   A���بقر �لقر�#   j��بقر
كا#  حيث  مؤقًتا  كا#  �لسما� 
هنا�  �كانت  بد�يته   V  Mإلسال�
�كانت  ©تلفة،  �شعو(  قبائل 
 Aللهجا� بني  �لبسيطة   kلفر��
تؤ!J 4` قلب بعض �ملعا�، �!فًعا 
tذ� �للبس ُسمح للنا� بقر��j بعض 
قبائلهم  لغة   V �لر�ئجة   Aلكلما�

�ألصلي  �لوحي   Aكلما مكا# 
 V للقر�# لكي ال يكو# هنا� عائق
فهم $حكامه ��لعمل بتعاليمه، �لكي 
يفهم $حكاَمه كلُّ t 4wجة بلهجته 
�يقر$ها $يضا بلهجته. فلما �نقضت 
�لسما�،  هذ�  على  سنة  عشر�# 
�لشعو(   A?تغ� �لزما#  ��نقلب 
قبائل  كانو�  �لذين  �لعر(  �$صبح 
 Mلنظا�متفرقة $مًة قوية حاكمة تدير 
�تقيم  �لتعليم  �تنشر  �لقانو#  �تنفذ 
�لنا�  �د   � ��لقصا¼،  �حلد�! 
صعوبة V فهم لغة �لقر�# �ألصلية، 
فألغى عثما# � هذ� �لسما� �لذ4 
كا# مؤقتا. �هذ� كانت مشيئة �هللا 
 �$ك  #$ ير�#  �لشيعة  �لكن  $يضا، 
 A���لقر�ئم عثما# � $نه $لغى �جر
 .jحد�� j��قر �ملختلفة، �$بقى على 
لو فّكر�� أل!/كو� بسهولة  مع $ªم 
�لقر�#   j��بقر  #wيأ تعا` �  �هللا   #$
�لثانية   jلفتر�  V Jال  ©تلفة   A���بقر
�هذ�  �ملكية..  �أل�`   jلفتر�  V ال 
بلغة  نز=  �لقر�#   #$ ¾ال�  يوضح 
�حلجا�، �$ما فرk �لقر���A فحصل 
بإسالM �لقبائل �ألخر_؛ wJ كا# بني 
قبيلة �$خر_ �ختال� V نطق بعض 
 ،Aلكلما�معا� بعض  V �$ حلر���
tؤال�  /با�   #wبإ  � �لن±  فسمح 
 �$  Aلكلما� هذ�  باستبد�=  �لقبائل 
يغّير  كا#  ما  هذ�  �لكن  نطقها، 

لوال  بل  �مفاهيمها،   Aآليا� معا� 
هذ� �إلw# لتغ?A معانيها. ��لدليل 
على wلك $# �لن± �  عّلم عبد �هللا 
�$قرَ$ها  بطريقة   j/سو مسعو!  بن 
ُعَمَر بطريقة ُ$خر_، أل# عمر كا# 
مسعو!  بن  �هللا  �عبد  �حلضر،  من 
�بني  بالبد�،  �الختال«  �كث?   -ٍ�/
 A�w� كب?.   kفر �لفريقني  tجَتي 
يقر$  مسعو!  بن  �هللا  عبد  كا#   Mيو
فوجد�  عمر  به  فمر   ،j/لسو� تلك 
عن  �الختال�  من  بشي�  يقر�ها 
يغّير  Jنه  فتعّجب عمر �قا=  قر��ته، 
�قا=  بر!�ئه  فَلبََّبه   ،Aلكلما� بعض 
�هللا،  /سو=  على  $عرضك  تعا= 
ما هي.  على خال�  تقر�ها  ألنك 
فانطلق به يقو!� J` �لن± � �قا=: 
يا /سو= �هللا Jِنِّي َسِمْعُت َهَذ� َيْقَر$ها 
َعَلى َغْيِر َما َ$ْقَرْ$َتِنيَها. َفَقاَ= � لعبد 
�هللا بن مسعو!: كيف تقر�ها؟ فأخذ 
يرجتف خوفا، ظنا منه $نه قد $خطأ، 
فهّد$ �لن± � من /�عه �قا=: �قر$. 
ُثمَّ  $ُْنِزَلْت.  َهَكَذ�   .� فَقاَ=  َفَقَرَ$. 
َهَكَذ�  َفَقاَ=:   ،Aُ$َْفَقَر �ْقَرْ$،  ِلي  َقاَ= 
َسْبَعِة  َعَلى  $ُْنِزَ=  �ْلُقْر�َ#   َّ#Jِ $ُْنِزَلْت. 
هذ�  على  <تصمو�  فال  َ$ْحُرٍ�، 

�ألمو/ �لبسيطة. 
�ليس سبب هذ� �لفرJ kال $# �لن± 
� فكر $# عبد �هللا بن مسعو! /�ٍ-، 
�tجته ©تلفة عن tجة $هل �حلضر، 
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فعّلمه قر��jً تتفق مع tجته، �$ما عمر 
فهو من �حلضر فعّلمه �لسو/j باللهجة 

�ملكية �ألصلية �ل} نز= ֲדا �لقر�#. 
 Aل} ظهر�لبسيطة � kلفر��هي  �هذ
بسبب �لقر���A، �لكن هذ� � يغ? من 
فحو_ �لقر�# شيًئا، �كل عاقل يد/� 
��لتعليم  للتمد#  نتيجة حتمية  هذ�   #$

.Aللهجا� kفر��
�w�A مرj كنت V كر�تشي، فجا�� 
�كيل شركة بأحد �لتجا/ من $صحا( 
�ملاليني، �كا# �لوكيل من $هل �حلضر 
�لتاجر حديثه  فبد$  �لبد�،  ��لتاجر من 
�ألمر،  هذ�  تعر�  لعلك  بقوله:  معي 
��ستخدM لذلك كلمة (ُتم ُنوں)، �$هل 
�لكب?  �لشخص  �اطبو#  ال  �حلضر 
 #J ¶ ،(Àْ�) #بكلمة (ُتم)، بل يقولو
� V �أل/!ية، فال  كلمة (ُنوں) معيبة جدًّ
يقا= (ُتم نوں)، بل (ُتم كو). �عندما 
$خذ �لتاجر �اطبb ֲדذ� �لكلمة مر�/� 
�جدAُ �كيله يتململ V كرسيه قلًقا 
�ينظر Jّ� ل?_ تأث? هذ� �لكلمة علّي، 
$ما $نا فكنُت $ستمتع بكلماAِ �لتاجر 

�قلِق �لوكيل. 
��حلق $نه ليس هنالك $!Â فرk بني 
(ُتم نوں) � (�Àْ كو) V �أل/!ية من 
� على  حيث �ملع�، �لكن يصعب جدًّ
يستعمل   #$ �حلضر  $هل  من  شخص 
 � جدًّ يصعب  كما  نوں)،  (ُتم  كلمة 
"$نباله"  منطقة  من  �لقر_  $هل  على 

كو).   Àْ�) يقو=   #$ مثًال  $�"بتياله" 
$هل   Mيستخد "�لبنجا("  �اليتنا   V�
 V� "Ãْدنا"،  كلمة   "A�غجر" منطقة 
 #$ حا�لنا  �لو  "پهڑنا"،  يقا=  منطقتنا 
قلَت  �لو  عرًقا،  لتصبَّْبنا  "Ãدنا"  نقو= 
يقو=   #$  "A�غجر" من  لشخص 

"پهڑنا" خلنقَته.
منطقة  $هل   #$ لذلك  �خر  �مثا=   
"غوْ/!�ْسبو/" يسمو# �لشرير "ُشْهد�"، 
$ما $هل منطقة "سْرجو!�" فيطلقو# هذ� 
 A�w� .نسا# شريف نبيلJ لكلمة على�
�خلليفة   Aقريبا Jحد_   Aجا�  jمر
�أل�= � J` قا!يا# �قالت عنه $ثنا� 
حديثها بني �لنسا�: Jنه "ُشْهد�".. 4$ 
$نه Jنسا# شريف �ال عالقة له باألشيا� 
�لشريرj. فأ/!# $# مينعنها من �ستعما= 
هذ� �لكلمة V حقه � �لكن �حليا� 
منعهن، �بعد قليل $عا!A نفس �لكلمة 
يأخذ#  �لنسا�   A!فكا  ،� حقه   V
من  تستحني  $ال  tا:  �قلن  بتالبيبها 
 V لشريف؟ فقالت�إلنسا# � �سب هذ

ح?j: م| شتمُته؟ Jمنا $ُثb عليه، $ليس 
كانت   jسيد فتقّدمت  "ُشْهد�"؟  هو 
�ملنطقتني  tج}  بني   kلفر� تعر� 

�هّد$Aْ �ميالִדا. 
ألهل  كتاًبا   Mليو� �ملر�  $ّلف  فلو 
كلمة  فيه  ��ستعمل  كلها  �لبنجا( 
"ُشْهد�" �ق بعض �لصلحا�، $ال تر_ 
 �$ �لكلمة  هذ�  يوّضح   #$ عليه   #$
�ملناطق  ألهل  $خر_  بكلمة  يستبدtا 
�لبنجابية �ألخر_؟ هذ� �حلاجة نفسها 
 Aٍ���قر �لزمن  wلك   V �قتضت  قد 
حالة   A?تغ ملا  �لكن  ©تلفة،  قر�نية 
�صا/  ��ُحلكم،  �لتمد#  نتيجة  �لقبائل 
 Aتوحد�  ،jحد�� $مة  كلهم  �لعر( 
�حلجا�ية   j��لقر� فهمو�  حيث  لغتهم 
متاًما �/تأ_ سيدنا عثما# � -�كا# 
 #$ �لصو�(-  كل  /$يه   V مصيبا 
سيؤ!4  �ملختلفة   A���بالقر �لسما� 
هذ�  �ستعما=  فألغى  �الختال�،   `J
 V ستعماال عاما �� ير بأًسا� A���لقر�
بقائها �فوظًة V �لكتب. فِبِنيٍَّة حسنة 

وليس سبب هذا الفرق إال أن النh � فكر أن عبد اهللا 
بن مسعود راٍع، وjجته kتلفة عن jجة أهل احلضر، 
فعّلمه قراءًة تتفق مع jجته، وأما عمر فهو من احلضر 
فعّلمه السورة باللهجة املكية األصلية الo نزل بها القرآن. 



٩

التقوىاجمللد التاسع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  أيار/ مايو ٢٠١٦ م

 A���لقر� M�ستخد�منع عثما# � من 
على  ��لعجم  للعر(  ��ًعا  �ملختلفة، 
�ملصاحف  تد�ُ�َ=  $جا�   ،jحد��  j��قر
للقر�#  للقر��j �ألصلية �أل�`  �ملطابقة 

$عb �لقر��j �حلجا�ية. 
�ل}  �لد/!��   ¨$� عبد   M$ �بن  �قصة 
تعا`  قوله  بشأ#  قليل  قبل  wكرִדا 
َكَر َ��ُألْنَثى﴾ هي $يضا  ﴿َ�َما َخَلَق �لذَّ
 ،A���لقر� V الختال�� �من قبيل هذ
نافية  تكو#  �لعربية   V (ما)   #$ wلك 
ُ$/يد   �wJ� .(َمن) مصد/ية $� مبع� �$
فال  (َمن)  �مع�  �ملصد/ية  مع�  بيا# 
أل#  �ملصد/،   �$ (َمن)  �ستعما=  ينفع 
فقط،  ��حد�  معًنى  سيعطي  �ملصد/ 
��حد�  مع�  ستعطي  (َمن)  �كذلك 
��حد.  �قت   V �ملعنيني  ال  فقط، 
�لقر�# �لكرمي   V j?هنا� $ماكن كث�
(َمن)،   � �ملصد/  �ملعنيا#:  $/يد  حيث 
�يستعمل �لقر�# V هذ� �ألماكن (ما) 
�لقبائل  بعض  �لكن  �ملفهومني.  أل!�� 
�لعربية تستعمل (ما) مبع� �ملصد/ �ال 
يعانو#  فكانو�  (َمن)،  مبع�  تستعملها 
باملعنيني.  تكو#  �ل}  (ما)  فهم  ِمن 
 j��بقر tم  ُسمح  �ملشكلة  tذ�  �!فًعا 
(��لذكر ��ألنثى). �هذ� �جلملة تؤ!4 
ليس  �لكن  ما،  حد   `J (ما)   Mمفهو
ֲדا  tم  £ح  فلذلك  كاملة،   j/بصو
كقر��j مؤقتة، بد�# $# تسجل هكذ� 

V �ملصحف. 
$بو  يكو#   #$ $يضا  �ملمكن  �من 

 M�! �ما  خطأ.   V �قع  قد  �لد/!�� 
 #$ عليه  يضغطو#  �لصحابة   #J يقو= 
َكَر َ��ُألْنَثى﴾ فهذ�  يقر$ ﴿َ�َما َخَلَق �لذَّ
يعb $نه نسي حتًما.. �Jال ملا ضغطت 
 j��لقر� #J لصحابة قائلني�عليه $كثرية 
َكَر  �لذَّ َخَلَق  ﴿َ�َما  هي  �ألصلية 
َ��ُألْنَثى).  َكِر  (��لذَّ �ليس  َ��ُألْنَثى﴾ 
�عليه فأ�ًال ليس ضر�/يا $# نعت� هذ� 
خطأ  نعت�ها  بل  $خر_   j��قر �جلملة 
�لصحابة   #$� �لد/!��، خاصة   ¨$ من 
$ªا  سّلمنا  لو  �لكن   ،j��قر ير�ªا  ال 
�آلية  مع�  يغ?  فهذ� ال  $خر_،   j��قر
 A���لقر� ��ختال�  قلُت،  كما  $يضا 
ليس !ليال على عيب V �لقر�# �لكرمي، 

بل !ليل على سعة معانيه. 
V �لزمن �لقريب، �عم $حد �إلجنليز 
-�كا# بر�فيسو/� V !ير V حلب-

للقر�#  قدمية  �كتشف ثالv نسخ  $نه 
�لكرمي، �قد نشر ما فيها من �ختال� 
 LEAVES FROM THREE) باسم 
 k�/�$  4$  ..(ANCIENT QURANS

فأثا/ كتابه  قدمية.  ثالثة مصاحف  من 
 #$ �ملسيحيو#  �لنا�، �ظّن  ضجة بني 
!عو_ �لقر�# �فظه قد بطلت. فطلبُت 
حا�=  �ل}  �أل!لة  أل/_  �لكتا(  wلك 
$# يثبت ֲדا $# �لقر�# غ? �فوx، فلما 
قر$ته علمُت $# �لنُّسخ �ل} قّدمها يوجد 
فيها �ختال� من قبيل �/�! (ما) مكا# 
(َمن)، �سقو« $لف من كلمة (قالو�) 
ضم?   !�/�  �$ �ألماكن،  بعض   V

مما  �جلمع،  مكا# ضم?  �ملفر!  �لغائب 
يبني جليًّا $# هذ� �الختال� V �لنسخ 
 A���لقر� �ختال�   `J /�جع  $نه  Jما 
 j��بقر فاستنتجُت  مطبعية..  $خطا�   �$
�لقدمية  �لنسخ  هذ�   #$ �لكتا(  هذ� 
حفظ  تؤكد  فإªا  صحيحة  كانت   �wJ
ال  عبا/�ִדا  أل#  حتًما،  �لكرمي  �لقر�# 
 Aآليا� معا�   V  kفر  4$  `J تؤ!4 
�لقر�نية مطلًقا. كل ما V �ألمر $نه قد 
�/! V بعض �ألماكن (ما) مكا# (َمن) 
�(هو) مكا# (هم)، مما يؤكد $نه ºر! 

�ختال� V �لقر���A فحسب. 
 Aمكتبا  V ح|  جند  ال  باختصا/، 
عن   kفر  4$ يثبت  كتاًبا  �ملسيحيني 
�ملصحف �حلا� Jال بقد/ ما $شرJ Aليه 

�نًفا.
 لقد $شا/ �ملسيح �ملوعو! � J` هذ� 
�لفرV k �لقر���V A بعض �ألماكن، 
 #ْJِ�َ﴿ `تفس? قوله تعا V =فمثال قا
َقْبَل  ِبِه  لَُيْؤِمَننَّ  Jِالَّ  �ْلِكَتاِ(  َ$ْهِل  ِمْن 
 j��قر هنا�   #$ َمْوِتِه ﴾(�لنسا�:١٦٠) 
﴿َقْبَل َمْوِتِهْم﴾ �هي تؤيد موقفه حو= 
 V ملباحثة�- (�حلق   � �ملسيح   jفا�
!هلي- �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٤ ¼ 
١٦٢). فاالختال� V �لقر���A كا# 
�ملوجو!  �الختال�  لضر/  تفا!ًيا  Jما 
بني tجاA �لقبائل �ملختلفة، $� توسيًعا 
�لكب?،  (�لتفس?  �لكرمي.  �لقر�#  ملعا� 
َ�َما  �ية  �لليل،   j/سو تفس?  ºلد٩، 

َكَر َ��ُألْنثى) َخَلَق �لذَّ


