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 جمع القران
في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر 

 الحديث

 .بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن

  وكانت مناقشته في كلية الشريعة بجامعة الكويت

 هـ.  1419في شهر شوال من سنة 

 تأليف

 محمد شرعي أبو زيد
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ولم يجعل له عوًجا، وجعلهه رهجاًجا منيهًجا للرهالكيي ره يله،  الحمد هلل الذي أنزل الكتاب
ها كمها أنهزل، لهم  ويرج لنقله إلينها مهي ااتهاجو وو قهه مهي ألمهى الوهد ،  واهل إلينها أنز
تال إليه يد الت ديل والتحجيف، ولم تطمح إلى النيل منه أطماع الجاحهديي والمعانهديي، 

كهجو- كاي ذلك ماداقًا لقوله  إكن ها لحههن  { هه الحكهيم   ه  كتا -جهل  ذك جح وح كن لننحها الهذرك هين نحز  إكن ها نححن
ا كظنويح   (1).}لححح

وأشههود أي إ إلههه إإ أ، وأشههود أي محمههًدا ع ههدو وجرههوله،  ع ههه أ  هه  ا مههى ا ميههى، 
أوجههه   علموهها وناههحوا،  قامهه   حبههظ كتههاب ج ركوهها، ونقلتههه إلينهها كمهها أنههزل، علههى أد 

 التحجي واإلتقاي.

أما  عد،  ال يابى ما للقجآي العظيم مي مكانى عند المرلميي،  وهو كتهاب ج وهم وشهجعه 
ودرتوجو الذي اجتناو للناس إلى يوم الديي، وهو معجزة ن يوم الت  تحد   كوها العهجب 

 والعجم.

ا  وقد لق  القجآي مي المرلميي علهى مهج العاهوج أ لهع العنايهى، وحظه   رقاهى دججه
الحجص والحيطى،  كهاي أههل كهل عاهج يجتوهدوي  ه  المحا ظهى عليهه  شهتى الورهالل 
الت  تتاح لوم،  لم يال عاج مي العاوج، ولم ياهل ماهج مهي ا ماهاج، مهي حامهل 
للقجآي، يقوم  ه آناء الليل وأطجاف النواج، كما لم ياهل مهي ماهحف شهجيف، رهطج  

  يه آيا  القجآي، وحبظ  مي التحجيف.

، اجتود الوا  أ ورالمه عليه    حبظ القجآي الكجيم، حتى كهاي  الن     ب  زمي
يعجل  حبظ القجآي حهال نزولهه عليهه، إلهى أي طمرنهه أ  هري تحبيظهه منهموي عليهه ، 

آنحههن  { قال   قنجن عحهن وح من لحيننحا جح آنحههن * إكي  عح أننحهاون  حهات  كقن قنجن لحيننحها*  حهِكذحا قحجح كمها  (2). } حيحانحههن   نهم  إكي  عح

 .حبظ القجآي االلق إ يحاوي مي أاحا ه 

ي القجآي الكجيم  يي يدي الن    ك ،  كاي ذلهك التهدويي دجًعها لكتهاب و   ذلك العاج دور
 أ وحا ًظا له مي النياع والتحجيف.

ى المهواطي يجاههدوي  ه  إلى الج يق ا على، واهج  حبهاظ القهجآي إله  م انتقل الن   

،  رشهاج البهاجو  عمهج علهى ر يل أ،  ارتحج  يوم القتل،  بزع أاحاب جرول أ 
جن  أ عنوما،  ري يجمق القجآي او ًها عليهه مهي النهياع،  كهاي مها أجاد،  -أ    كج 

 وحبظ أ كتا ه  اد   ما وعد  ه مي التكبل  حبظه.

   تنهى  عظيمهى  تقهق  هيي المرهلميي  ه  ا ماهاج و   زمي ع ماي جن  أ عنهه، كهاد
 ر ب اإاتالف    حجوف القهجآءا ،  قهام اإلمهام ومهي معهه مهي ا اهحاب،  نرهاوا 
الماههاحف، وأجرههلوها إلههى ا ماههاج، وأجرههلوا معوهها معلمههيي، يقجلههوي النههاس  كوهها، 
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مهي  ااج  هذو المااحف مجاجق  هل تلك ال لداي، وارتقام  قجاءاتكوم علهى قهجاءة 
 أجرل إليوم مي القجاء.

وارتمج  محا ظى المرلميي على القجآي، واجتوادهم    نه ط وكتا هى الكتهاب الم هيي، 
مههي الت ههديل والتحجيههف،  لههم يعههدم أهههل كههل عاههج أي يجههدوا مهها  - ههِذي أ- كمهها حبظههه 

ي ذلونههه  هه  رهه يل حبههظ كتههاب أ، حتههى اههاج المرههلموي علههى مههجرك الزمههاي مشههاجكيي 
 المحا ظى على القجآي الكجيم. جمعيًا   

حتى    عاجنا الحانج، مق ما مي  أ  ه علينا مي النعم العظيمى، وأظوج على أيدي 
 ن  آدم مي اإ تكاجا  النا عى المبيدة، وجه أ  ايجة  عض المعااجيي إلى نجوجة 

تم الً    اإرتبادة مي الورالل الحدي ى    حبظ القجآي الكجيم،  كاي مشجوع العاج، م
الجمق الاوت  للقجآي الكهجيم،  كهاي أي ًها،  ه  عاهج أجهد    يهه ا لرهي،  مها عهاد  
تنطهق  الباههيح، وكههاي ذلههك العمههل حبًظهها لكتههاب أ،  حبههظ تههالوا  ا لمههى مههي القههجاء 

 المجوديي.

وقد كاي يدوج  بكجي وأنا طبل اغيج ااطجة كان  توقبن  ك يهًجا،  قهد كنه  أ كهج  ه  
هل يعقل أي القجآي نقل إلينا ع ج أج عى عشج قجنًا مي الزماي، ولم يت دل  نبر  وأقول 

مي ألباظه ش ء؟؟ وهل هذا النطق الهذي ينطقهه القهجاء ههو نبهس النطهق الهذي نطهق  هه 

 وأاحا ه؟؟ الن   

 م أنعم أ عل   حبظ كتا ه، وكاي هذا  نالً منه تعالى وكجًما، أي تحمل كهالم العزيهز 
ط،  م  الع أ عز وجل  ه  إنعامهه وإكجامهه،  مهي  عله  الحكيم نبس هذ ا المقاج المبجرك

 التااص    المجحلى الجامعيى ا ولى    دجارى القجآي الكجيم، و يما يتعلهق  هه مهي 
التبريج وعلوم القجآي، والقجاءا ، وما يتعلق  كوا مي جرم المااحف ونه طوا،  كهاي 

نه  متوجًوها إلهى المدينهى الن ويهى لدجارهى الحهدي  هذا ااتيهاًجا منهه تعهالى له ،  عهد أي ك
 -جل  قدجتهه-الشجيف وعلومه، ولكي راقن  ر حانه روقًا إلى هذا التااص،  رحمدو 

 على ما أنعم عل   ه مي حري اإاتياج.

و   تلك البتجة مهي دجارهت  ااتلبه  إلهى دجوس القهجاءا ،  جأيه  مها إ ينقنه  منهه 
 نقلههه، كتا ههى ونطقًهها، تجويههًدا وتحجيههًجا، حتههى  هه  أد  العجههب مههي عنايههى نههاقل  القههجآي 

 الويلا ، مي إشاجة  شبى، أو همٍس  جزٍء مي حجكى.

 جأيهه  عههي ك ههٍب جههواب مهها كههاي يههدوج  كاههاطجي مههي الورههاوس، وأي القههوم قههد اعتنههوا 
  الكتاب، وقاموا  كما أمجوا  ه مي حبظه ونقله إلى ا جيال مي المرلميي  عدهم.

ى القههجاءا  وجرهم الماههاحف عمههق الجا طهى  ههيي نقهل القههجآي، و ههيي وجأيه   هه  دجاره
لنميي جأ  عيانًا أي القجاءا  المتواتجة ه  تججمى  الجرم الع مان ،  مي دجس هذيي العك
دقيقههى منطوقههى لههذلك الجرههم، ممهها يونههح الجوههد العظههيم، والقههدج الج يههق للماههاحف 

 .الع مانيى، الت  أجمق عليوا أاحاب الن   

  علههى ك يههج مههي المرههلميي  هه  العاههوج المتههراجة، ك يههج  مههي أوجههه عنايههى وقههد ابهه
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المرلميي ا والل  نقل القجآي، حتى ااج ال عض يشكك    تواتج  عض أوجه القجاءة، 
مي الويلا  وينكج وجوب أاذ القجآي مجوًدا كما نزل،  دعان  هذا وأيجو مي ا ر اب 

نههوًعا  طجوحههى ارههتكمال متطل هها  التهه  ررونههحوا  عههد إلههى اتاههاذ جمههق القههجآي مو
دججى التااص ـ الماجرتيج،  رججو أ أي أكوي مو قًا    عمله  ههذا، وأي أكهوي قهد 

 جلو  الغ اج عي ابحا  نااعى مي عنايى الرلف  نقل القجآي.

 
 .مي روجة الحجج 9اآليى  (1)

 .مي روجة القيامى 19-17اآليا  مي  (2)
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 أسباب اختيار البحث

 

   كاي وجاء ااتياجي مونوع )جمق القجآي(     ح  الماجرتيج أر اب ك يجة، منوا 

  عنايهى أي القجآي هو ا ال ا ول عند المرلميي    تلقه  أحكهام الشهجع، وقهد توجوه

علماء المرلميي على مج التاجيخ إلهى اإهتمهام  نقلهه علهى أد  ا وجهه، ود هق الشه وا  

 عنه.

، والاحا ى  مي  عهدهم  نقهل القهجآي، و هذلوم أايهى اباء الك يج مي أوجه عنايى الن  ك ر 

   الجود    نقله نقالً احيًحا دقيقًا متقنًا.

جمهق القهجآي  ه  مجاحلهه الماتلبهى،  هدًءا مهي ما أ اجو أعداء اإلرالم مي الش وا  حول 

 عاج الن وة، إلى وقتنا هذا.

   ووجوب التزام أحكام التجويد. (1)تشكيك  عض المتراجيي    نقل هيلا  القجاءة 

الههدعوا  التهه  ظوههج  قجنًهها  عههد قههجي تههدعو إلههى كتا ههى القههجآي الكههجيم علههى الجرههم 

  الجرم الع مان  المجمق عليه. اإلمالل ، وتطعي   

وهذا ال ح  ي جز عنايهى المرهلميي  حبهظ القهجآي مهي عوهد الن هوة إلهى اآلي، وي كهد أي 

نقل القجآي حظ   رقاى دججها  العنايهى مهي المرهلميي، ويهجد علهى شه وا  الطهاعنيي 

 مي أعداء اإلرالم على نقل القجآي...

  

 ------------- 

تجويد مي المد والقاج واإلدأام واإلظواج واإلاباء، ومها ( المقاود  ذلك أحكام ال1) 
 إلى ذلك ...
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 خطة البحث

 وقد قرم  ال ح  إلى مقدمى وتحمويد وامرى أ واب وااتمى 

 مــقدمـــة 

 ذكج   يوا أر اب ااتياج المونوع، واطى ال ح ، والمنوج المت ق  يه.

 تمهيـــد 

 ي عند علماء المرلميي   معنى الجمق    اللغى والمجاد  جمق القجآ

 الباب األول: جمع القرآن في عهد النبي  

 و يه أج عى  اول 

 البال ا ول  حبظ القجآي    الادوج

 وتنمي أج عى م اح  

 الم ح  ا ول   نل حبظ القجآي الكجيم 

 للقجآي الكجيم  الم ح  ال ان   حبظ الن  ك ر 

 القجآي أو إرقاطه عمًدا ن  ك ر الم ح  ال ال   الجد على دعو  جواز نرياي ال

 الم ح  الجا ق  الحباظ مي الاحا ى

 البال ال ان   تدويي القجآي الكجيم

  وتنمي  ال ى م اح  

 الم ح  ا ول  ا مج  كتا ى القجآي

 الم ح  ال ان   أر اب عدم جمق القجآي الكجيم    ماحف واحد

 الم ح  ال ال   كنت اب الوح 

 يب اآليا  والروجالبال ال ال   تجت

 وتنمي  ال ى م اح  

 الم ح  ا ول  اآليى والروجة لغىً وااطالًحا

 الم ح  ال ان   تجتيب اآليا  

 الم ح  ال ال   تجتيب الروج

 البال الجا ق  العجنى ا ايجة

   وتنمي  ال ى م اح  
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 الم ح  ا ول  عجض القجآي    كل رنى على ج جيل

 يجة للقجآي الكجيمالم ح  ال ان   العجنى ا ا

   الم ح  ال ال   أ ج العجنى ا ايجة    جمق القجآي 

 الباب الثاني: جمع القرآن في عهد أبي بكر  

 و يه امرى  اول 

 البال ا ول  ا ر اب ال اع ى على جمق القجآي الكجيم    عود أ    كج 

 البال ال ان   أول مي جمق القجآي مي الاحا ى 

 ي قام  الجمق    عود أ    كج البال ال ال   م

 للقجآي البال الجا ق  منوج ومزايا جمق أ    كج 

 وتنمي م ح يي 

 الم ح  ا ول  منوج أ    كج    جمق القجآي

 الم ح  ال ان   مزايا جمق القجآي    عود أ    كج 

 ول هذا الجمقالبال الاامس  د ق اإعتجاض على أ    كج    جمق القجآي، وجد الش وا  الم اجة ح

 وتنمي م ح يي 

 الم ح  ا ول  د ق اإعتجاض على أ    كج    جمق القجآي

 الم ح  ال ان   جد الش وا  الم اجة حول جمق أ    كج للقجآي

 الباب الثالث: جمع القرآن في عهد عثمان  

 و يه امرى  اول 

 ي البال ا ول  ا ر اب ال اع ى على جمق القجآي الكجيم    عود ع ما

 البال ال ان   مي قام  الجمق    عود ع ماي 

 البال ال ال   منوج جمق القجآي    عود ع ماي ومزاياو

 وتنمي هذا البال  ال ى م اح  

 الم ح  ا ول  منوج ع ماي    جمق القجآي

 الم ح  ال ان   مزايا جمق القجآي    عود ع ماي 

 له ال ال الم ح  ال ال   البج   يي جمق القجآي    مجاح

 البال الجا ق  المااحف الع مانيى
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 وتنمي أج عى م اح  

 الم ح  ا ول  عدد المااحف الع مانيى

 الم ح  ال ان   الجرم الع مان 

 الم ح  ال ال   حكم ات اع الجرم الع مان 

 الم ح  الجا ق  حج  المااحف الماالبى

 وجد الش وا  الم اجة حول هذا الجمق   جمق القجآي  البال الاامس  د ق اإعتجاض على ع ماي 

 و يه م ح اي 

 على عدم توليه الجمق الم ح  ا ول  اعتجاض ا ي مرعود 

 الم ح  ال ان   جد الش وا  الت  أ يج  حول الجمق الع مان 

 الباب الرابع: جمع القرآن واألحرف السبعة 

 و يه  االي 

 البال ا ول  ا حجف الر عى

 وتنمي م ح يي 

 ا ول  نزول القجآي على ر عى أحجف الم ح 

 الم ح  ال ان   المجاد  ا حجف الر عى

 البال ال ان   ا حجف الر عى    جمق القجآي

 وتنمي م ح يي 

 الم ح  ا ول  ا حجف الر عى    الجمق الن  وير وجمق أ    كج للقجآي

 الم ح  ال ان   ا حجف الر عى    المااحف الع مانيى

 س: الجمع الصوتي للقرآن الكريمالباب الخام 

 البال ا ول  مشجوع الجمق الاوت  ا ول للقجآي الكجيم

 الم ح  ا ول   كجة الجمق الاوت  للقجآي الكجيم

 الم ح  ال ان   أهداف الجمق الاوت  للقجآي الكجيم

 الم ح  ال ال   اطى المشجوع وتنبيذو

 الكجيم الم ح  الجا ق  قيمى الجمق الاوت  ا ول للقجآي

 البال ال ان   مشجوع كليى القجآي  المدينى الن ويى لجمق القجآي  القجاءا  العشج
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 الم ح  ا ول  مشجوع الجمق الاوت  للقجاءا  المتواتجة

 الم ح  ال ان   اطى العمل    المشجوع، وتنبيذو

 الم ح  ال ال   تقويم المشجوع

 الخاتِمة 

 اإقتجاحا وتنمن  أهم نتالج ال ح ، والتوايا  و
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 منهج العمل في البحث

 جمع  اآليا  وا حادي  واآل اج الت  تتعلق  الم ح  أو المررلى. -1

تواي     النظج    ا حادي  واآل اج الاحى    الموانهق الته  يحتها   يوها إلهى  -2

 الاحى لالرتدإل.

 عزو  اآليا  إلى موانعوا مي القجآي الكجيم. -3

  مي ماادجها الت  جواها  يوا أاحا نوا  ررانيدهم مها أمكهي قم   تاجيج ا حادي -4

 (1)ذلك.

عجن  اآلجاء    حالى اإاتالف عجًنا وانًحا دوي ميل إلى جأي دوي اآلاهج،  -5

  م قم    ياي الجأي الجاجح مق التدليل عليه.

مههي اترههع  شههوجتنوم مههي تججمهه  لالعههالم الههذيي أنقههل أقههوالوم، وتجكهه  التججمههى ل -6

 الاحا ى والعلماء.

 قم   شجح ون ط الكلما  الغجي ى الت  تجد    أ ناء الكالم. -7

قدم  قالمى المحتويا  على ال ح ؛ لتكوي أرول تنهاوإً،  هم ذيله  ال حه   بوهاجس  -8

 علميى، وه  كاآلت  

  وجس اآليا  القجآنيى مجت ى حرب تجتيب الروج    الماحف الشجيف. -1

  وجس ا حادي  واآل اج مجت ى تجتي ًا هجاليزا. -2

  وجس ا عالم المتججميي مجت يي تجتي ًا هجاليزا. -3

 (2)قالمى المجاجق، مجت ى تجتي ًا هجاليزا. -4

وأ أررل أي أكوي قد و ق   يما طجقته مي مرالل وم اح ،  ما كاي  يهه مهي اهواب 

 كمنركهك و نله، وما كاي  يه مي اطٍر  من  ومهي الشهيطاي،  وهو عمهل  شهجي،  مي أ، و

 يعتجيه النقص الذي يعتجي ال شج.

قال العماد ا ابوان   إن  جأي  أنه إ يكتبن أحد  كتا ًا    يومه، إإ قهال  ه  أهدو  لهو 

م هذا لكهاي أ نهل، يد هذا لكاي يرتحري، ولو قندرك ولهو تنهجك  أنيركج هذا لكاي أحري، ولو زك
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هههذا لكههاي أجمههل. وهههذا مههي أعظههم العك حههج، وهههو دليههل  علههى ارههتيالء الههنقص علههى جملههى 

 ال شج.

أررل أ أي يودينا إلى رـواء الر يل. إنه علهى كهل شه ٍء قهديج، و اإلجا هى جهديج، وههو 

 حر نا ونعم الوكيل.

 .إ ارتدإإً  ( حي  قد وجد   عض اآل اج، ولم أجد مي أرندها، وذكجتنوا ارتلناًرا1) 

لم أذكج  يانا  المجاجق    أول مونق لحوا    ال ح ، وتجكه  ذلهك للقالمهى الته   (2)

 .   نكوايى ال ح ،  ي مراذ ذلك أرول على مي يجيد الواول إلى  يانا  المججق
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 تمهيد
 الجمع في اللغة وجمع القرآن عند علماء المسلمين

 
 

 لغىالجمق    ال

 علماء المرلميي جمق القجآي عند

 الجمع في اللغة:

 (2)الجيم والميم والعيي أال  واحد ، يدلُّ على تنامرك الش ء. (1)قال ا ي  اجس 

هك مي  عٍض  مُّ المتبجرك ك  تقجيبك  عنك قن ن  من قح  النجح مح دحجن جح ان هنوح مح يقك وح الحفن الت بنجك هنوح اك ، وح

. نحقح ين  حابك مح قن مك مح يحجن
(3) 

تح  عنتنهن  كالت  نقكيلك من حالحغحى   حاجن م  جح ـتنهن، وح عن مح أحجن عًا وح من عنهن جح مح قحٍى أحجن ءح عحين تحبنجك عن ن الش  ن مح قح يقال  جح مح

. قح مح دح اجن  وح

عحهل كالشه ء الواحهد(  و هقح مهي هاهنها وهاهنها، وإي لهم ينجن مك يقال للمجموع )وهو الذي جن

ق  وجميق  وجماعى . من  (4)جح

يجك  رك لحى النمح عح يجح وح رك قح النمح مح ينقحالن أحجن قح  -وح مح قكيقحتنهن جح حح ، وح لحينهك مح عح فك  عحزح جن هك وح كالنحح  يحتحعحد    كنحبنرك

هيحامح لحههن، هجك  حهالح اك يحامح قح نهلح النبحجن قن الارك مك ين لحمن ينجن ي ن  مح دك منهن النحح ، وح لحينهك يحهن عح
أن هين لحهمن  (5)جح أحين  مح

يه. لحينهك  حيحننوك من عح  يحعنزك

ا من وح قحون قح الن تحمح اجن ، وح لحينهك جك ات بحقنوا عح لحى ا حمن عنوا عح مح أحجن قح وح مح هتحجن ارن عنهوا، وح م  عننحهى تحجح عنوا  كمح مح تحجن رن

ا ينحك ُّهن. قح لحهن مح تحمح ون اجن وجن ءك أنمن جن لنمح عح ن لك مح تحجن ارن قٍ، وح نك ون ين كنلرك مح قح مك تحمح  الر ينلن اجن

اعك النقنوح ، أحون  حي   تكمح  ن اجن
قن ون؛  حن هن وح ق  إذحا  حلحعح أحشند  تحمك جن ل  من جن . وينقحالن جح عح ن تحمح يحتحهن اجن  لكحن

هلك إح  هين الن ان ٍي مك قكيهلح  كنهلُّ لحهون لحىً، وح ييح نحان رك من جك اح ين تحمن لحطن مك ينان قن وح مح ؛  حن هن ينجن قحلن قن الد  من النجح وح

ننهههن  مك ، وح دكيءك ههجك الههج  لحههى الت من لحههبح عح ،  نههم  أح ههق  من ههوح جح هن  حون ههمن فن ارن ي ن  ب  كههقن النجح  ينعنههجح ههدك ههقح النحح من

نكي ًاب. مك جح اهك مك  نم  ا نتحقن  كالد جح اهك  (6) كالد جح

وعٍ مك نلن  حلنٍس وح نلنوٍس. من لحى جن قن عح مح ينجن ، وح دحجك ان يحىً  كالنمح مك اعحىن، تحرن مح قن أحينًنا النجح من النجح  وح

ها  حي  الن هاسح يح  ، إم  بحىك لك دح زن لنمن م  لك ق  ارن من جح اءح وح هو  هقح هننحهاكح  كحح تحمح ها  حي  آدحمح اجن إكم  ها، وح عنهويح  كوح تحمك جن
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نحا. ا أحين دح لحفح إلحينوح دح ازن  وح

والجمهههق  ماهههدج قولهههك  جمعههه  الشههه ء، والجمهههق  المجتمعهههوي، وجمعهههه  جمهههوع، 

عحىن  كالجمق. مح جن ق والنمح مح جن  والجماعى والجميق والنمح

هقٍ، من من جح و ه  الحهدي   لهه رحهون
، وقيههل  أجاد  (7) هقح  يهه حظ هايك مك أي لهه رههوم  مهي الايهج جن

، أي  كرومك الجيشك مي الغنيمى.  (8) الجمق الجيشح

قن  مح جن النمح لكقك  -وح
طن النمح لحقك وح

طن هحا مك نلن النمح جك كحرن يمك وح عح  - كبحتنحك النمك قك وح من جح
لحى الن لحقن عح قك ينطن نك ون لحى مح

قن  امك جح قن النمح من النجح اعك، وح تكمح  .اإجن

لكمك  قك النكح امك وح  ن  كجح
هن  (9)و   الحدي    نعك ن عحانك .  أحين كحايح كحالحمن  قحلكيلح ا حلنبحاظك كح كيجح النمح

هاٍ  جح  لكمح . أحين   ككح هدك من قك النحح هامك جح دن ن أح تعهالى  كمح مك حح لحهى أك وح ال  نحهاءك عح هدك وح من اعح النحح عحه ن أحننهوح مح

 (10)تعالى.

ا ر ق أي الجمق يطلق    اللغى على عدة معاي، م   ه   (11)نرتالص مك

قن هو نم ا شياء المتبجقى  تقجيب  عنوا مي  عض. - 1 من  النجح

قن مادج - 2 من هن إلى  عٍض.  النجح م   عنح قًا  نح ءح يجمعنه إذا كاي متبجرك قح الش  ن مح  جح

عحىن. - 3 مح جن ق والنمح مح جن قن  المجتمعوي، ترميى  المادج، كالجماعى والجميق والنمح من  النجح

قن  الجيش، كالجميق - 4 من  .النجح

بحىن،  ي الناس يجتمعوي  كوا، أو  ي آدم  - 5 لك دح زن ق   النمن من  هناك  حواء.  اجتمق جح

هن،  نم   - 6 من فن ارن لك إح ينعنجح ين الن ان ٍي مك قكيلح هنوح كنلُّ لحون لحطن، وح ينان قن وح مح قحل؛  حن هن ينجن قن  الد  من النجح

. جك يح الت من يءك مك دك لحى الج  لحبح عح  أح

 جمع القرآن عند علماء المسلمين:

 على أج عى معاٍي، وه   (12) م إي علماء الشجع أطلقوا جمق القجآي

 حبظ القجآي    الادوج. - 1

 ترليف روج القجآي الكجيم. - 2

 ترليف اآليا     الروجة الواحدة مي القجآي الكجيم. - 3

 كتا ى القجآي الكجيم    الاحف والمااحف. - 4

مح عهي ظوهج حي  حبظ القجآيح الكهجي، أما اإلطال  ا ول  قد حال    عاج الن   
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آنحهن إ {   ومنه قوله، وجمق  مي أاحا ه  قلٍب الن  ُّ  قنجن عحهن وح من لحيننحا جح ي  عح    }ِك

لكهك  هلح  كههك  {   عحيك ا نيك عح  اٍس  ك  قحون كن  كههك لكرحهانحكح لكتحعنجح جرك آنحههن  ! إح تنحح قنجن عحههن وح من لحيننحها جح إكي  عح

أحون. (13)،} تحقنجح كح وح جك دن عنهن لحكح  ك  اح من  (14)قحالح  جح

الكههكٍ  حلن ن أحنحههسح  نههيح مح ههر ةن قحههالح  رح ك  وعههي قحتحههادح ههدك الن  كهه ر لحههى عحون آيح عح قنههجن ههقح الن مح ههين جح ؟ قحههالح   مح

عحا من اجك  أن ح ُّ  نين كحعنٍب، وح يح ا حنناح ينٍد.أحجن حعحى ، كنلُّونمن مك أح نو زح يندن  نين  حا كٍ ، وح زح ذن  نين جح حٍل، وح
(15) 

وأما اإلطالقاي ال ان  وال ال ،  قال الزجكشه   قهال أ هو الحرهيي أحمهد  هي  هاجٍس  ه  

كتاب المرالل الامس  جمق القجآي على نج يي  أحدهما  ترليف الروج، كتقهديم الره ق 

 (16)وا  المليي،  وذا النجب هو الذي تهوإو الاهحا ى جنه  الهه عهنومالطُّوال ، وتعقي 

وأما الجمق اآلاج،  نمُّ اآلي  عنوا إلى  عٍض، وتعقيب القاهى  القاهى،  هذلك شه ء  

 (18)ـ.  كما أا ج  ه ج جيل عي أمج ج ه (17)ـ، توإ و جرول أ

قكههك  ه  اهحٍف، وههو مها  وأما اإلطال  الجا هق،  يتنهمي مهجحلتيي  ا ولهى جمهق متحبحجرك

يق درك وال انيى  جمهق تلهك الاهحف  ه  ماهحٍف واحهٍد، وههو مها ،  حد     عاج الارك

 (19)ـ.حد     عاج ع ماي  ي عباي 

 
  
هو اإلمام العالمة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، صاحب كتاب مجمل اللغة، ( 1)

لسننة، المجنردين علنى من هب كان رأًسا في األدب، بصيًرا في فقه مالٍك، مناظًرا متكلًما، وكان منن رووس أهنل ا

 (.3/132(، ش رات ال هب البن العماد )17/103هـ. سير أعالم النبالو ) 395أهل الحديث، توفي في صفر سنة

 (.1/479مقاييس اللغة ) -أبو الحسين أحمد بن فارس (2)

 (.1/397وته يب اللغة لألزهري )(، 2/103جمهرة اللغة البن دريد ) (3)

بينروت  -دار المعرفنة  -تحقيق وضبط محمد سيد كيالنني  -المفردات في غريب القرآن  -الراغب األصفهاني  (4)

 (.1/397، وته يب اللغة لألزهري )97-96ص -

( ح: 2/329: كتناب الصننوم، بناب النيننة فني الصننوم )-ي هللا عنهننا رضن -رواه أبنو داود فني سننننه عنن حفصننة  (5)

اخنتال  النناقلين  -رضي هللا عنها: كتاب الصيام، بناب النينة فني الصنيام  -، والنسائي في سننه عن حفصة 2454

(، ورواه مالٌك في الموطأ عن عبند هللا بنن 198-2/196لخبر حفصة: سنن النسائي مع شرح السيوطي والسندي )

 .193: كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر ص وعائشة وحفصة عمر 

، والحنديث متفنٌق علينه عنن 89القناموس المحنيط )جننب( ص  -اَْلَجنِيُب على وزن فَِعيٍل ِمْن أَْجَوِد أنواع التَّْمنِر  (6)

فني صنحيحه: كتناب البينوع، بناب إاا أراد بينع تمنر رضني هللا عنهمنا، البخناري -أبي سعيد الخدري وأبني هرينرة 
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، ومسنل  فني صنحيحه: كتناب 2202-2202( ح: 4/467بتمر خير منه: صحيح البخاري مع شرحه فنتح البناري )

 (.21-11/20المساقاة والمزارعة، باب الربا: صحيح مسل  مع شرح النووي )

بني أينوب: كتناب الصنالة، بناب فنيمن صنلى فني منزلنه لن  أدري الجماعنة يصنلي رواه أبو داود في سننه عنن أ (7)

، ومالك في الموطأ عن أبي أيوب: كتاب صالة الجماعة، باب إعادة الصنالة منع اإلمنام، 578( ح: 1/158معه  )

ة: سننن والنسائي في سننه عن أبي سعيد الخدري: كتاب الغسل والتيم ، بناب التنيم  لمنن لن  يجند المناو بعند الصنال

 (.1/213النسائي مع شرح السيوطي والسندي )

المكتبنة  -تحقينق طناهر النزاوي ومحمنود الينناحي  -النهاينة فني غرينب الحنديث واأللنر  -ابن األلير الجزري  (8)

 (.683-1/678) -القاهرة  -دار المعار   -لسان العرب  -(، وابن منظور اإلفريقي 1/296) -بيروت  -العلمية 

( 13/261بعثنت بجوامنع الكلن  ) رواه البخاري في صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبني  (9)

 .7273ح 

-3/1198ح )(، والصحا683-1/678(، ولسان العرب )402-1/397انظر مادة ) جمع ( في: ته يب اللغة ) (10)

 .918-917(، والقاموس المحيط ص 1200

، 917(، والقننننناموس المحنننننيط ص 679،682-1/678(، ولسنننننان العنننننرب )480-1/479مقننننناييس اللغنننننة ) (11)

 (.1/135(، وانظر المعج  الوسيط )3/1198والصحاح )

 .(1/239انظر مناهل العرفان ) (12)

 من سورة القيامة. 16،17اآليتان  (13)

 .5ح (1/39بخاري مع شرحه فتح الباري )، صحيح ال4رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدو الوحي، باب  (14)

(، ومسننل  فنني 8/663) 5004ح  و مننن أصننحاب النبنني رواه البخنناري فنني كتنناب فلننائل القننرآن بنناب القننرا (15)

 .2465( ح 16/19كتاب فلائل الصحابة باب فلائل أبي بن كعب. انظر صحيح مسل  مع شرح النووي )

 -.ينأتي فني الفصنل الثالنث منن البناب األول  بحث ترتيب السور، وهل هو توقيفي أو باجتهاد من الصنحابة  (16)

 ن شاو هللا.إ

َْ َمنْن َكناَن يَْكتُنُب لَنهُ،  كما في حديث عُثَْماَن بن َعفَّاَن، وفيه: َكاَن النَّبِني   (17) ُل َعلَْينِه اآليَناُت فَيَندْعُو بَْعن نا تَنَنزَّ ِممَّ

َك َا َوَك َا. رواه وأبو داود في كتاب الصالة باب من جهنر بِهنا َويَقُوُل لَهُ: َضْع َهِ ِه اآليَةَ فِي الس وَرةِ الَّتِي يُ َْكُر فِيَها 

، وأحمنند فنني 3086( ح 5/272، والترمنن ي فنني كتنناب تفسننير القننرآن بنناب سننورة التوبننة )786(ح 1/208-209)

 .501( ح 1/111، )401(ح 1/92مسند العشرة المبشرين بالجنة ) -مسنده 

 (.259-1/258الزركشي ) -علوم القرآن البرهان في  (18)

  (.1/239(، وانظر مناهل العرفان )7/148دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ) (19)
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  الباب األول

  جمع القرآن في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم 

 

 الفصل األول: حفظ القرآن في الصدور  

 الفصل الثاني: تدوين القرآن الكريم   

 الفصل الثالث: ترتيب اآليات والسور  

 البال الجا ق  العجنى ا ايجة  
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 الفصل األول

 حفظ القرآن في الصدور
 

 الم ح  ا ول   نل حبظ القجآي الكجيم

 للقجآي الكجيم النم ح  ال ان   حبظ الن  

   للقجآي  واع  حبظ الن   

 

 ألول: فضل حفظ القرآن الكريماْلمبحث ا

ف أ أمى اإلرالم  ااياى لم تكي  حد مي أهل النملل ق لوم، وه  أن وم يقهجءوي  شج 

أمههى  (1)كتهاب ج كوههم عهي ظوجقلههٍب، كمهها جهاء  هه  اهبى هههذو ا مههى عهي وهههب  هي من ههه 

أهل الكتاب،  قد كهانوا يقهجءوي كته كوم نظهًجا، إ عهي  االف  (2)أناجيلوم    ادوجهم،

 (3)ظوج قلب.

ا كظنويح  {وقد تكب ل أ  حبظ هذا الكتاب، كما قال   إكن ا لحهن لححح جح وح كن لننحا الذرك ين نحز   (4)، }إكن ا نححن

 .و  قح هذو ا مى إلى حبظه وارتظواجولكتا ه أي  وكاي مي حبظه 

وقد تظاهج  ا دلى على  نل حبظ القهجآي الكهجيم، و نهل حبظتهه علهى أيهجهم مهي 

 النمرلميي،  مي ذلك 

ك  علوُّ  - 1 ا ظ القجآي، النماهج  ه،  عحين عحالكشحىح عحيك الن  ك ر ي يحقنهجأن  :قحالح  منزلى حح مح حلن ال هذك

ا كظ   هنوح حح آيح وح هنهوح يحتحعحاهحهدنون، النقنجن ، وح آيح قنهجن أن الن ي يحقنهجح مح حلن ال ذك ةك، وح جح امك الن حجح جح ةك النكك قح الر بحجح  لحهن مح

ايك  جح يد ،  حلحهن أحجن لحينهك شحدك هنوح عح  (5).وح

رنولن أك  ك قحالح  قحالح جح ير جك دن يٍد النان ن هىح    ينقحالن لكاح  وعحين أح ك  رحعك هلح النجح آيك إكذحا دحاح بك النقنجن احك

عحدن  اان  وح
أن عحهن. ،اقنجح ٍء مح جح شح ن أح آاك ت ى يحقنجح ىً، حح جح عحدن  ككنلرك آيحٍى دحجح يحان أن، وح  حيحقنجح

(6) 

ٍج قال - 2 رنهولح  إكي   :وما وجد مي أي حا ظ القجآي إ تحجقه الناج،  عي عنقن حىح  نيك عحامك جح

لح  أك  عك آيح جن . (7) ك  إكهحابٍ  قحالح  لحون أحي  النقنجن تحجح ح ا احن قك ح  ك  الن اجك مح
 (8) نم  أنلن

ههي عل مهههن أ…  (9)ا ههي ا  يههج  قههال تحجقنهههن نههاجن اآلاههجةك، القههجآيح لههم  ُ  وقيههل النمعنههى  مح

لح جرمن حا ظ القجآي كاإلهاب له.. عك  (10) جن
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3 -  ٍ لكهه ر رنههولن أك  ومنههه تشههبيعه  هه  أهلههه،  عحههين عح آيح  قحههالح  قحههالح جح قنههجن أح الن ههين قحههجح   مح

ين  ةٍ مك ب عحهن  ك  عحشحجح شح ن ىح، وح لحهن أن النجح اح بكظحهن أحدن حح .وح بح الن اجح جح تحون من قحدك ارن لك  حينتكهك كنلُّون  (11)أحهن

الكٍك قحهالح  قحهالح  - 4 ومي ذلك أيًنا أي أهل القجآي هم أهل أ واااته،  عحين أحنحسك  نيك مح

رنههولن أك  ههيح الن ههاسك  جح لكههييح مك رنههولح أك  .  إكي  هللك أحهن ؟ قحههالح قحههالنوا  يحهها جح ههين هنههمن ههلن  :مح هنههمن أحهن

تنهن. اا  اح لن أك وح ، أحهن آيك النقنجن
(12) 

ك  وكذلك إكجام والدي حا ظ القجآي، وإعالء - 5 نكه ر وح عحهاٍذ النجن لك  نهيك من منزلتوما،  عحهين رحهون

رنولح أك  ، عحين أح كيهك أحي  جح آيح قنهجن أح الن هين قحهجح مح  قحهالح  مح اون تحاًجها يحهون الكهدح ، أنلنه كسح وح ها  كيههك هلح  كمح عحمك وح

ننيحا  سك  كه   نينهو ك الهدُّ ءك الش همن هون هين نح رحهين مك ءون أححن ون ، نح ىك قكيامح ها ظحهنُّكنمن  -الن ،  حمح لحهون كحانحه ن  كهيكنمن

ذحا؟ لح  كوح  كال ذكي عحمك
(13) 

 (14)لقجآي مقدموي على أهل الجنى، قحالح عحطحاءن  نين يحرحاٍج ومي ذلك أيًنا أي حملى ا - 6

آيك عنجح حاءن  لحىن النقنجن مح حح
(15) . ن ىك لك النجح  (16)أحهن

أهل القهجآي  :ناسما معنى قول ال :جن  أ عنوما -وعي طاوس أنه ررل ا ي ع اس 

 (17)ج راء أهل الجنى. :عج اء أهل الجنى ؟  قال

 للقرآن الكريم اْلمبحث الثاني: حفظ النبي

ـي ىً، إ تقجأ وإ تكتب، وا م  ىً أمرك    حبظ  إنما يعتمد (18)كاي العجب ق ل اإلرالم أم 

حبظه على ذاكجته،  ليس  حم  كتاب  يحبظ عليهه مها يجيهد حبظهه، وقهد كهاي  ما يحتا  إلى

العجب يحبظوي    ادوجهم ما يحتاجوي إلى حبظه مي ا نراب والحقهو  وا شهعاج 

 والاطب.

ههـيركيي {   قههال  ي  حعحهه ح  كهه  ا نمرك من  ُ  هنههوح ال ههذك يوك كرك ينههزح من آيحاتكهههك وح لحههينوك من يحتنلنههوا عح ههننون رنههوإً مك  جح

ىح  مح كن النحك تحابح وح من النكك ون ينعحلركمن  (19). }وح

ه ح الن ه   ؛ حتهى إ  ولما  نعك  ه  ههذو ا مهى كانه  إحهد  آيها  ودإلهل ن وتهه أنهه أمه  

عحلركهٍم، كمها قهال له مهي من    يتطج  إلى أوهام مي يدعوهم أي دعوته م نيى على علٍم حا 

ا كننن ح تـح { مح لنويح وح تحابح النم نطك نككح إكذًا إحجن طُّهن  كيحمك إح تحان تحاٍب وح ين كك لكهك مك ين قح ن  (20). }تنلنوا مك

ـيزا،  ال أجوح كاي كذلك يعتمد على ذاكجتهه  ه  الحبهظ،  لمها شهج  ه   لما كاي الن    أنمرك

كاي  -تحد   كوا الناس كا ى والعجب اااىً  أ  الجرالى، وكاي القجآي الكجيم آيته الت 
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وههو مهي أشهد ا حهوال عليهه، حتهى لقهد  -شديد الحجص على حبظ القهجآي حهال إنزالهه 

لكهك حبظح القجآي الكجيم، ماا ى أي ينراو، حتهى أنهزل أ  كاي  يعان  مشقى عظيمى لتحعحجُّ

لكننهن أي القجآي لي يحتحبل     ح منهن عليه ما ي     ه   ادو، وينطحمن

لح  كهك  {   قال أ  كن  كهك لكرحانحكح لكتحعنجح جرك آنحهن  !إح تنحح قنجن عحهن وح من لحيننحا جح أننحاون  حات  كقن  !إكي  عح كذحا قحجح  ِح

آنحهن   (21). }قنجن

 ، كمها ، وأمهجو أي يناه  إلهى الهوح  طمرنه أ تعالى أي حبهظ و يهاي القهجآي إليهه 

لنًما  {   قال  نك  عك دن ك زك بر قنل ج  ينهن وح حن ين قح نلك أحين ينقننحى إكلحينكح وح آيك مك لن  كالنقنجن إح تحعنجح  (22). }وح

قال الحا ظ ا ي حجج  ولما كاي مي أال الديي أي النم ادجة إلى أ عال الايهج مطلو هى ، 

ههلُّ منهههن، وهههو اإلاههغاء إلههى  ننههـ ركه علههى أنههه قههد يحعتهه جضن علههى هههذا النمطلههوب مهها هههو أجح

جح أإ  ين حهادج إلههى  نمك هدُّ عهي ذلهك،  هر دن منهه، والتشهاأل  ههالحبظ قهد يحان همن مها يحهجك الهوح ، وتحبحوُّ

 (23)التحبظ ؛  ي تحبيظه منموي  على ج ه اهـ.

لكهك تعالى   -جن  أ عنوما  - عي رعيد  ي ج يٍج عحيك ا نيك عح  اٍس  كن  كههك  { ك  قحون جرك إح تنحح

ههلح  كهههك  رنههولن أك  }لكرحههانحكح لكتحعنجح كن  قحههالح  كحههايح جح ههجرك هها ينحح م  كحههايح مك ةً وح ههد  يههلك شك ههيح الت ننزك ينعحههالكجن مك

، بحتحينهك  (24)شح

حنحا أن  رنولن أك  حقحالح ا نين عح  اٍس   حر ا كحايح جح ا لحكنمن كحمح مح كنون جرك ا،  حح مح كنون جرك  ينحح

يد   قحههالح رحههعك لح أن  :وح حننزح ،  حههر ههبحتحينهك كح شح ههج  هها،  ححح مح كنون جرك أحينهه ن ا نههيح عح  ههاٍس ينحح هها جح هها كحمح مح كنون جرك أحنحهها أنحح

لح  كههك  {تعالى   كن  كهك لكرحانحكح لكتحعنجح جرك لحين  !إح تنحح آنحههن إي  عح قنجن عحههن وح من عنهـهن لحهكح  كه   :قحهالح  }نحها جح من جح

أحون،  تحقنههجح كح وح جك هـدن آنحهههن  {اح أننحههاون  حههات  كقن قنجن ،  :قحههالح  } حههِكذحا قحجح هه ن أحنناك قن لحهههن وح ههتحمك لحيننحهها  { حارن  نههم  إكي  عح

أحون. } حيحانحهن  لحيننحا أحين تحقنجح   نم  إكي  عح

رنولن أك  أحون الن  كه ُّ   حكحايح جح يلن قحهجح كذحا اننطلحقح جك نجك قح  ِح تحمح يلن ارن ها   حعندح ذحلككح إكذحا أحتحاون جك نجك كحمح

أحون.  (25)قحجح

بحتحينهك للمشقى الته  كهاي يجهدها  كن شح جرك عنهد  وظاهج الريا  يحتمل أي يكوي إنما كاي ينحح

 ذو لتزول النمشقى رجيعًا.نزول الوح ،  كاي يتعجل  را

كن  ه لرانه ماا ى أي ينبل  منه. :و   جوايٍى أاج  عند ال ااجي جرك  (26)كاي ينحح

 وذو الجوايى اجيحى     أي ر ب النم هادجة ههو اشهيى النرهياي، أي كهاي يحهجك لرهانه 
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 للال يبل  منه حجف أو تنيق منه لبظى.

ك  لح  كههك  {   هذو اآليى  وعي الش عن ك ر كن  كهك لكرحانحكح لكتحعنجح جرك قهال  كهاي إذا نهزل عليهه  }إح تنحح

لح يتكلم  ه مي حن ركه إي او.  (27)الوح  عحجك

للقهجآي، وحهب الشه ء  وهذو الجوايى تهدل علهى أي ره ب النم هادجة ههو حهب الجرهول 

 ذها ه عنه.يرتلزم الاوف عليه، والاوف مي 

دك الر بك  :قال الحا ظ ا ي حجج  (28).وإ  نعندح    تعحدُّ

 للقرآن بواعث حفظ النبي  

ا ر ق  واع  حبظ الن    م   للقجآي الكجيم، وه   ينمكي أي نرتالص مك

أمجو  أنه النم لركع عي ج ه تعالى، والحبظ نجوجي لل الغ على الوجه ا كمل الذي - 1

 أ  ه.

 للقجآي الكجيم. حب الن    - 2

 اوف نرياي القجآي. - 3

 التو ُّق للقجآي، والتحجي    ن ط ألباظه وحبظ كلماته. - 4

 
سعيد وغيره  من الصحابة، كان إخباريًّا قصاًصا، غزير العل  باإلسرائليات وصحائف أهل الكتاب، ومن هـ، وأخ  عن ابن عباس وابن عمر وأبي  34( تابعي لقة، ولد سنة 1)

(، وشن رات الن هب البنن العمناد 4/544هنـ. سنير أعنالم الننبالو ) 114هـ، وقينل سننة  113هـ، وقيل سنة  110الْمشهورين بالعبادة والوعظ، تولي قلاو صنعاو. توفي سنة 

 .(1/150الحنبلي )

 (.1/379في التوراة واإلنجيل والزبور وسائر الكتب، وصفة أمته ) ( رواه البيهقي في دالئل النبوة باب صفة رسول هللا 2)

 (.13/400( انظر فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )3)

 من سورة الحجر. 9( اآلية 4)

 .4937( ح: 8/560شرحه فتح الباري )( رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، سورة عبس. صحيح البخاري مع 5)

 .3780( ح: 2/1242( رواه ابن ماجه في سننه: كتاب األدب، باب لواب القرآن. )6)

 .77( اإلهاب، كِكتَاٍب: الِجلْد. القاموس الْمحيط ) أهب ( ص 7)

( ح 2/430سننه: كتاب فلائل القرآن بناب فلنل منن قنرأ القنرآن )، والدارمي في 16967( ح 5/156، و )16914( ح 5/148( رواه أحمد في الْمسند: مسند الشاميين )8)

3310 

? . سنير أعنالم 606 ( هو القاضي الرئيس العالمة األوحد، مجد الدين أبو السعادات بن األلير الجزري، صاحب جامع األصول وغريب الحديث، وغينر النك، تنوفي سننة9)

 (.21/488النبالو )
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 (.1/83لر )( النهاية في غريب الحديث واأل10)

. ورواه الترم ي في سننه: كتاب فلائل القرآن، باب ما جاو في فلل قارئ القرآن 216( ح: 1/78( رواه ابن ماجه في سننه: الْمقدمة، باب فلل من تعل  القرآن وعلمه )11)

ادُهُ بَِصِحيحٍ َوَحفُْص بُْن ُسلَيَْماَن يَُلعَُّف فِي الَْحِديِث. وأحمد في الْمسند: مسند العشرة الْمبشرين بالجنة ، وقال: هَ َا َحِديٌث َغِريٌب ال نَعِْرفُهُ إِال ِمْن هَ َا الَْوْجِه َولَيَْس إِْسنَ 2905ح: 

 .1281( ح 1/241، و )1271( ح 1/239عن علي بنحوه )

 .215( ح: 1/78( رواه ابن ماجه في سننه: الْمقدمة، باب فلل من تعل  القرآن وعلمه )12)

 .15218( ح 4/466وأحمد في مسنده: مسند الْمكيين ) 1453(ح: 2/70بو داود في كتاب الصالة باب في لواب قراوة القرآن )( رواه أ13)

(، 1/125ات ال هب )ة، توفي سنة ? . ش ر( عياو بن يسار الْمدني الفقيه، مولى ميمونة أم الْمؤمنين، تابعي لبت حجة، كبير القدر، كان إماًما فقيًها واعًظا، قاضيًا بالْمدين14)

 (.4/448وسير أعالم النبالو )

 (.4/2899لسان العرب ) عر  ( ) -( العرفاو جمع َعِريف، وهو القي  بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس 15)

لي مرفوًعا بلفظ: َحَملَنةُ الْقُنْرآِن ُعَرفَناُو أَْهنِل ، ورواه اليبراني عن الحسين بن ع3484( ح: 2/470( رواه الدارمي في سننه: كتاب فلائل القرآن، باب في خت  القرآن )16)

 (.4/104(، وانظر اإلتقان )7/164الَْجنَِّة يَْوَم الِقيَاَمِة. قال الهيثمي: وفيه إسحاق بن إبراهي  بن سعد الْمدني، وهو ضعيف. مجمع الزوائد )

 (.3/218( النهاية في غريب الحديث واأللر )17)

كنن يعنرفن القنراوة  يكتب وال يقرأ، أو منسوب إلى األم، كأنه باٍق على حالته التي ُولد عليها، أو على أنه أشبه بأمه منه بأبيه، إا إن نساو العرب منا ( األمي: هو ال ي ال18)

وا فني الجاهلينة ال يعرفنون القنراوة والكتابنة إال باألمي إما على أحد الْمعاني السابقة، أو على أنه منسوب إلى أمة العرب، وهي األمة األمينة، وكنان والكتابة، ووصف النبي 

(، وتفسير أبي 7/190، والجامع ألحكام القرآن )1392شرفها هللا. القاموس الْمحيط ص  -النادر، ول لك كان أهل الكتاب يصفونه  باألميين، أو على أنه منسوب إلى أم القرى 

 (.3/279السعود )

 من سورة الجمعة. 2( من اآلية 19)

 من سورة العنكبوت. 48اآلية ( 20)

 .18-16( سورة القيامة، اآليات 21)

 من سورة طـه. 114( من اآلية 22)

ٍ  يسير.8/548( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )23)  ( بتَصر 

نل يريندُ لسانه بقوله: يريد أن يحفظنه، قنال الحنافظ  ( في كتاب التفسير من صحيح البخاري أن سفيان بن عيينة وصف تحريكه 24) فني الفنتح: وفني رواينة أبني كرينب: تعَجَّ

 (.549-8/548حفَظه، فنـزلت. فتح الباري )

 .5( ح: 1/39( رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدو الوحي، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )25)

 .4928( ح: 8/549( صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب التفسير، باب { إن علينا جمعه وقرآنه } )26)

 (.29/187( رواه اليبري في التفسير )27)

 (.8/550( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )28)

  

 الفصل األول

 حفظ القرآن في الصدور

 القجآي أو إرقاطه عمًدا  النم ح  ال ال   الجد على دعو  جواز نرياي الن   
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  مررلى وقوع النرياي مي الن   

 القرآن أو إسق اطه عمًدا    اْلمبحث الثالث: الرد على دعوى جواز نسيان النبي  

شك ك  عض النمالحدة    ا ال الذي قامه  عليهه كتا هى القهجآي الكهجيم وجمعهه، وههو 

 يي ، وارتدلوا على ذلك  دليل للقجآي  دعو  جواز النرياي على الن    حبظ الن   

لنكح  حالح تحنرحى  {ا ول  قوله تعالى   ا شحاءح أن  !رحننقنجك  (29). }إكإ  مح

قد أرقط عمًدا أو أننر   على أي محمًدا  - طجيق اإرت ناء  - زعموا أي اآليا  تدل 

 .لن   آيا  لم يتبق له مي يذكجو إياها، وتدل أيًنا على جواز النرياي على ا

قح الن  كه ُّ  ها قحالحه ن رحهمك ه  أن عحننوح نك أن  وال ان   ما جو  ال ااجي عحين عحالكشحىح جح لًها يحقنهجح قحاجك

دك  حقحالح  جك يح الل ينلك  ك  النمرن ة كحهذحا  :مك ين رنوجح ا مك تنوح قحطن كحذحا آيحىً أحرن نك  كحذحا وح هن أن، لحقحدن أحذنكحجح من حح يحجن

كحذحا. و   جو يتنوا.وح  (30)ايى  أنننرك

يحوا.  زعموا أي الن     أرقط عمًدا  عض آيا  القجآي، أو أننرك

 الجواب عما تعلق  ه أاحاب هذو الش وىك 

  عض القجآي   يجاب عي دعواهم أي اآليا  الكجيما  تدل على جواز نرياي الن   

لنكح  ح  {   أوإً   ري قوله  وعد  كجيم   عدم نرياي ما يقج و مي القهجآي،  }الح تحنرحى رحننقنجك

إذ إي )إ(  هه  اآليههى نا يههى، وليرهه  ناهيههى،  ههدليل إشهه اع الرههيي،  ههرا ج أ  يوهها  رنههه إ 

 .ينرى ما أقجأو إياو

وقيههل )إ( ناهيههى ، وإنمهها وقههق اإلشهه اع  هه  الرههيي لتنارههب جءوس اآلي، والقههول ا ول 

 (31)أك ج.

وا ول ههو النماتهاج ؛  ي اإرهت ناء مهي النوه  إ  :قال القجط ه   عهد أي ذكهج القهوليي

يكههاد يكههوي إإ م قتًهها معلوًمهها، وأيًنهها  ههِي اليههاء م  تههى  هه  جميههق النماههاحف، وعليوهها 

 (32)القجاء.

و،  وه  تهدل علهى عكهس مهها أجادوا رهنعلمك القهجآي،  هال تنرها :ومعنهى اآليهى علهى ههذا

 اإرتدإل  كوا عليه. 

إي اإرت ناء    اآليى معلق على مشيلى أ إيهاو، ولهم تقهق النمشهيلى،  هدليل مها مهج  : انيًا

آنحهن  قنجن عحهن وح من لحيننحا جح ، و ي عدم حاول النمعلق عليه يرهتلزم عهدم  }مي قوله تعالى  إكي  عح
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 مشيلى أ  عدم  لوغ جرالته. تتعلقحاول النمعلق، ويرتحيل أي 

 اإرت ناء    اآليى إ يهدل علهى مها زعمهوا مهي أنهه يهدل علهى إمكهاي أي ينرهى  : ال ًا

 شيلًا مي القجآي، و   النمجاد  كوذا اإرت ناء قوإي  

،  وو للت جك، وليس هناك ش ء  ارتن ن . :القول ا ول  أي اإرت ناء اوجي  إ حقيق  

االهديي  يوها مها دامه  الرهموا   {لهم يشهر أي ينرهى شهيلًا، وههو كقولهه  (33)ء قال البجا

 عطين ك كل ما رهرل ح إإ  :وإ يشاء، وأن  قالل    الكالم }وا جض إإ ما شاء ج ك 

، وإإ أي أشاءح أي أمنعك، والنيى أإ تمنعه، وعلى هذا مجاجي ا يماي، ينرهت  نى ما شل ن

 (34) يوا، ونيى الحالف التمام.

 وقيههل إي الحكمههى  هه  هههذا اإرههت ناء الاههوجي أي يعلههم الع ههاد أي عههدم نرههياي الن هه  

القجآي هو محض  نل أ وإحرانه، ولو شاء تعالى أي ينريه  نراو، و   ذلك إشعاج  

هص   هه أنه دالًما مغموج  نعمى أ وعنايته للن    ه، وإشهعاج لالمهى  هري ن هيوم مهق مها ان

مي العطايا والااالص لم ياج  عي دالجة الع وديى،  ال ينبنتحننوي  ه كما  نهتكيح الناهاج  

 (35).ـ النمريح 

أي اإرت ناء حقيق ، وأي النمجاد  ه منروخ الهتالوة  يكهوي النمعنهى أي أ  القول ال ان  

أي ينريه إياو  ري نرخ  -ر حانه  -ما يقج و، إإ ما شاء  الى وعد  ري إ ينرى ن يه تع

تالوتههه لحكمههى، أو علههى أي النمههجاد  ههه التههجك، أو مهها يعههجض لةنرههاي  حكههم الج لههى 

 ال شجيى، أو  جل تعليم الناس وت ييي الرنى لوم.

ا شحاءح أن  {عي الحري وقتادة   تنج ق تالوته.  أي قنى أي  }إكإ  مح

. :جن  أ عنوما -وعي ا ي ع اٍس   إإ ما أجاد أ أي ينريكه لتحرني 

 :ومعنهى الكهالم :التهجك، قهالوا :النرياي    ههذا النمونهق :وقال آاجوي :وقال الط جي

ها  م  رنقجلك يا محمد،  ال تتجك العمهل  شه ء منهه، إإ مها شهاء أ أي تتهجك العمهل  هه مك

 (36)ننراه.

وعلى هذيي القوليي  هال تعلهق  اهحاب تلهك الشه وى  كوهذو اآليها ، إذ إ يبوهم منوها أي 

ا أمج  ت ليغه.  الن    م   قد نر  حج ًا واحًدا مك

 :والجواب عما زعموو    الحدي  الشجيف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

24   

اهل أي الحدي  الذي أوجدوو إ ينوض حجهىً لوهم  يمها زعمهوا مهي الشهكر  ه  ا  :أوإ

 م ذكجها كان   الذي قام  عليه كتا ى القجآي وجمعه، إذ إي اآليا  الت  أنريوا الن   

، وكانهه  محبوظههى  هه  اههدوج أاههحا ه الههذيي تلقوههها عنههه،  مكتو ههى  ههيي يههدي الن هه  

و، وإنما أايهى مها  يهه الدإلهى  -والذيي  لع عددهم م لع التواتج والذيي منوم هذا الذي ذك جح

 اآليا ، وكاي قد أننريوا، أو أرهقطوا نرهيانًا،  ذلك الججل ذكج  الن     على أي قجاءة

ها كت هه كت هاب الهوح ، وإ مها يهدل  م  وليس    الا ج إشاجة إلى أي هذو اآليا  لهم تكهي مك

 (37)كانوا نروها جميعًا، حتى يااف عليوا النياع. على أي أاحاب الن   

أي جوايا  الحدي  إ تبيد أي هذو اآليا  الت  رمعوا الجرول مهي أحهد أاهحا ه  : انيًا

كان  قد انمح  مهي ذهنهه الشهجيف جملهىً،  هل أايهى مها تبيهدو أن وها كانه  أال هى عنهه  هم 

ذكجها وحنج     ذهنه  قجاءة ااح ه، وليس أي ى الشه ء عهي الهذهي كمحهوو منهه، 

؛  أما النرياي التام  وو مرهتحيل علهى الن ه    النرياي هنا  ر ب اشتغال الذهي  غيجو،

 (38)إلاالله  وظيبى الجرالى والت ليع.

وإي أجد  أنه ينرى القدجح الذي ينراو العالنم الحها ظن  هالقجآي، الهذي  (39)قال ال اقالن 

الز  عهد أدالهه و الأهه، والهذي يهدل علهى جهوازو إ يننرحب ااح ه إلى  الدةٍ،  ِي ذلك ج

أنه أيج مبرٍد له، وإ قهادح  ه  آياتهه، وإ مبرهد لكمهال اهباته، وإ مرهقط لقهدجو، وإ 

 (40)منزل له عنه، وإ معجٍض  تومته.

هي :  ) أرهقطتوا ( مبرهجة   قولهه  ه  الجوايهى ا اهج  أي قولهه  : ال ًها تنوا (،  ههدل ) أنننرك

قد يكوي أرقط عمهًدا  أرقطوا نريانًا إ عمًدا،  ال محل لما أوجدوو مي أنه  على أنه 

  عض آيا  القجآي.

يتنواب دليل على جواز النرياي عليه  قوله  :قال النووي  يما قد  ل غه إلى    بكن  أنننرك

 (41)ا مى.

 ، وه  النمررلى اآلتيى. النرياي مي الن   وتجد هنا مررلى وقوع 

 مسألة وقوع النسيان من النبي  

 :يكوي على قرميي وقوع النرياي مي الن   
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  يما ليس طجيقه ال الغ. وقوع النرياي منه  :ا ول

 مي الط يعى ال شجيى.  وذا جالز مطلقًا لما جن ل عليه 

 الغ.  يما طجيقه ال  وقوع النرياي منه  :وال ان 

 :وهذا جالز  شجطيي

أي يقق منه النرياي  عهد مها يقهق منهه ت ليغهه، وأمها ق هل ت ليغهه  هال يجهوز  :الشجط ا ول

 عليه  يه النرياي أاالً.

يتنواب قال النووي    شجح قوله   يمها  دليل علهى جهواز النرهياي عليهه  :  بكن  أنننرك

 (24)قد  ل غه إلى ا مى.

الشههجط ال ههان   أي إ يرههتمج علههى نرههيانه،  ههل يحاههل لههه تههذكجو  إمهها  نبرههه، وإمهها 

 (43) غيجو.

 جمووج النمحققيي على جواز النرهياي عليهه  :جحمه أ - (44)وقال القان  عياض  

 يمها طجيقهه اله الغ والتعلهيم، ولكهي مهي جهوز ا تداًء  يما ليس طجيقهه اله الغ، وااتلبهوا 

 (45)إ ينقحجُّ عليه،  ل إ  د أي يتذكجو أو ينذحك جو. :قال

ا طجيقه ال الغ يكوي على قرميي أيًنا  ونرياي الن    م   لش ء مك

 : ء مي القجآي يكوي على قرمييلش النرياي مي الن    (46)قال اإلرماعيل  

 نريانه الذي يتذكجو عي قجٍب، وذلك قالم  الط اع ال شجيى، وعليه يدل قوله  :أحدهما

 (47)إن ما أنا  شج  م لكم أنرى كما تنروي. :   حدي  ا ي مرعود    الروو

إكن ها لحهههن إكن ه {   وههذا القرهم عهاجض  رهجيق الهزوال، لظهاهج قولههه  جح وح كن لننحها الهذرك هين نحز  ا نححن

ا كظنويح   (48). }لححح

أي يج عه أ عي قل ه على إجادة نرخ تالوته، وهو النمشاج إليه  اإرت ناء  ه   :وال ان 

لنكح  حالح تحنرحى {قوله تعالى   ا شحاءح أن  !رحننقنجك  .على  عض ا قوال (49)، }إكإ  مح

ا  {   وهذا القرم داال    قوله  وح ين آيحٍى أحون نننرك ا نحنرحخن مك  (51)(50). }مح

وزعههم  عههض ا اههولييي و عههض الاههو يى أنههه إ يقههق منههه النرههياي  هه  شهه ء أاههالً، 

.وإنما يقق منه او  (52)جته، ليحرني 

ههي يقتههد   ههه، إإ  :قههال القانهه  عيههاض   م  وهههذا تنههاقض مههجدود ، ولههم يقههل  كوههذا أحههد مك
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مي شيوانـا،  ِنه مال إليه وججحهـه، وههو نهعيف   (53)ا رتاذ أ و النمظبج اإلربجايين 

 (54)متناقض.
  

 

  
 .7، و عض اآليى 6روجة ا على، اآليى  (29)
-8/702، و)2655( كتهاب الشهوادا  ح  5/312( جواو ال ااجي    احيحه، انظهج اهحيح ال اهاجي مهق شهجحه  هتح ال هاجي )30)

، وجواو مرهلم  ه  اهحيحه، اهحيح 6335( كتهاب الهدعوا  ح  11/140، و)5037،5038،5042ح ( كتاب  نالل القهجآي 705

 هاب ج هق الاهو   -(، وأ و داود  ه  رهننه  كتهاب الاهالة 6/75مرلم  شجح النووي كتاب االة النمرا جيي،  اب ا مج  تعود القجآي )

 .3970( ح  4/31جاءا  )، و   أول كتاب الحجوف والق1331( ح  2/37 القجاءة    االة الليل )

 (.4/500(، تبريج القجآي العظيم )5/420، و تح القديج )312( نك  اإنتااج لنقل القجآي ص 31)

 (.20/14( الجامق  حكام القجآي )32)

رنى  ( هو أ و زكجيا يحيى  ي زياد ا ردي موإهم، العالمى ااحب التاانيف، إمام النحاة، وااحب الكرال ، تو    طجيق الحج33)

 (.1/372(، وتذكجة الحباظ )1/118ريج أعالم الن الء )  هـ.207

 (.3/256( معان  القجآي للبجاء )34)

 (.268-1/267( مناهل العج اي )35)

 (.8/702(، و تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي )5/422(، و تح القديج )30/154( تبريج الط جي )36)

 (.1/265( مناهل العج اي )37)

 (.1/266العج اي )( مناهل 38)

( هو القان  محمد  هي الطيهب  هي محمهد  هي جعبهج، اإلمهام العالمهى، رهيف الرهنى ولرهاي ا مهى، النمهتكلم علهى لرهاي أههل الحهدي ، 39)

ااحب التاانيف، وكاي يننجب النم ل  بومه وذكالهه، وكهاي  قهى إماًمها  اجًعها. اهنف  ه  الهجد علهى الجا نهى والنمعتزلهى وأيهجهم مهي 

 (.17/190هـ . ريج أعالم الن الء )403ا     ذي القعدة رنى البج ، م

 .312( نك  اإنتااج لنقل القجآي ص 40)

 (.6/76( شجح النووي على احيح مرلم )41)

 (.6/76( شجح النووي على احيح مرلم )42)

 (.8/703(  تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي )43)

العالمى الحا ظ شيخ اإلرالم، ارت حج    العلوم، وجمق وألف، وراج   تاهانيبه ( أ و البنل عياض  ي مورى  ي عياض، اإلمام 44)
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الجك اي، وهو إمام الحدي     وقته، وأعجف الناس  النحو واللغى وكالم العجب، مي م لباته الشبا  تعجيف حقو  النماهطبى، ومشهاج  

 (.20/212هـ . ريج أعالم الن الء )544ا نواج. تو   رنى 

 (.6/76(، وشجح النووي على احيح مرلم )2/161 تعجيف حقو  النماطبى )( الشبا 45)

( هو اإلمام الحها ظ البقيهه الحجهى شهيخ اإلرهالم، أ هو  كهج أحمهد  هي إ هجاهيم  هي إرهماعيل  هي الع هاس اإلرهماعيل  الشها ع ، اهنف 46)

. رهيج أعههالم النهه الء 371لبقوهاء. تههو   رههنى تاهانيف تشههود لههه  اإلمامهى  هه  البقههه والحهدي ، وكههاي واحههد عاهجو، وشههيخ النمحههد يي وا

(16/292.) 

(47( . ين ن كحايح قك نلحىك حح وح الن هك نححن جُّ  .401( ح 1/600( جواو ال ااجي    احيحه كتاب الاالة  حاب الت وح

 مي روجة الحجج. 9( اآليى 48)

 مي روجة ا على. 7و عض اآليى  6( اآليى 49)

 ة.مي روجة ال قج 106( مي اآليى 50)

 (.8/703(  تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي )51)

 (.2/161(، و)2/147( الشبا  تعجيف حقو  النماطبى )52)

ههـ . رهيج أعهالم 471تو   رنى  ( هو العالمى النمبت  طاهج  ي محمد الطور  الشا ع ، ااحب التبريج الك يج، كاي أحد ا عالم،53)

 (.18/401الن الء )

 (.77-6/76(، وشجح النووي على احيح مرلم )164-2/163النماطبى )( الشبا  تعجيف حقو  54)
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 الفصل األول

 حفظ القرآن في الصدور
 

 النم ح  الجا ق  الحباظ مي الاحا ى

   أرانيد القجاء العشجة إلى الاحا ى

 اْلمبحث الرابع: الحف اظ من الصحابة

يحبظههوي القههجآي  رههماعه منههه،  وههذو أم هشههام  نهه  حاج ههى ا ههي  اههحاب الن هه  كههاي أ

  تحبظ روجة مي القجآي مي    جرول أ  (55)النعماي

رنهولك أك  تحنُّهوجن جح نحها وح ايك قحالح ن  لحقحهدن كحهايح تحنُّوجن اجك حىح  نيك النُّعنمح شحاٍم  كنن ك حح هًدا   عحين أنمرك هك احك وح

ذن ن  ا أحاح مح يدك  {رحنحتحينيك أحون رحنحىً وح حعنضح رحنحٍى، وح آيك النمجك النقنجن رنولك  (56)، }  وح إكإ  عحين لكرحايك جح

. أك  طحبح الن اسح لحى النمنن حجك إكذحا اح عحٍى عح من مك جن هحا كنل  يحون  (57)، يحقنجح ن

يشهجعوم  كهاي  -الشديد على تلق  القجآي منهه وحبظهه  ومق حجص أاحاب الن   

 ويح وم على تعلُّم القجآي وتعليمه 

ايح  ك  عحين عن نمح هن. عحيك الن  ك ر ل مح عح آيح وح ين تحعحل مح النقنجن كنمن مح ينجن قحالح  اح
(58) 

ي يتعلم كل مي التحق  داج اإلرالم  النمدينى القجآي،  كاي ياتاج لوهم يحجص أ وكاي 

 مي يعلركموم 

امك ك  ةح  نيك الا  عحين عن حادح
رنهولن أك  (59) لحهى  قحهالح كحهايح جح ج  عح هاجك وح هل  من جن مح جح ،  حهِكذحا قحهدك هغحلن ينشن

رنولك أك  ٍل مك  جح جن .دح حعحهن إكلحى جح آيح هن النقنجن  (60)ن ا ينعحلركمن

ولقههد حبههظ القههجآي الكههجيم مههي الاههحا ى جمههق ك يههج ياههعب حاههجو،  قههد   هه   هه  

 ر عوي مي القجاء  (61)الاحيحيي أنه قتل     لج معونى

ك  عحين أحنحسك  هاءح نحهاس  إكلحهى الن  كه ر آيح  قحهالح  جح قنهجن ونحها الن هاإً ينعحلركمن جح عحنحها جك  حقحهالنوا  أحيك ا نعحه ن مح

 ، آيح قنههجن ويح الن ، يحقنههجح ن اءن قنههج  ههمن الن ههاجك ينقحههالن لحون ههيح ا حنناح ههال مك جن ييح جح هه نعك من رح ههن ىح.  ح حعحهه ح إكلحههينوك الرُّ وح

ههاجك يح  كحههاننوا  كالن وح ، وح ههويح رنههويح  كالل ينههلك يحتحعحل من اجح يحتحدح ، وح دك ههجك ههعنونحهن  كهه  النمرن يلنههويح  كالنمههاءك  حيحنح جك

من الن  كه ُّ  اءك  ح حعحه حون بنقحههجح لن لك هب ىك وح هلك الاُّ ويح  كهههك الط عحهامح  حهن هتحجن يحشن تحطك نهويح  حيح كيعنونحههن وح يححن من  وح إكلحههينوك
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. من  حقحتحلنوهنمن ننوا لحون  (62) حعحجح

هجح  (63)تل    وقعى اليمامىوجوي أنه ق   إكي   ك يج مي القجاء، ويدل على ذلك قول عنمح

اءك  قحتنهههلن  كهههالنقنج  ج  الن هههتححك شحهههى أحين يحرن إكنركههه  أحان آيك وح قنهههجن اءك الن هههىك  كقنهههج  امح مح النيحمح ج  يحهههون هههتححح قحتنهههلح قحهههدك ارن  الن

. يك اطك  كالنموح
(64) 

ي قتل    وقعى اليمامى كهاي قهد حبهظ  م  قال الحا ظ    البتح  وهذا يدل على أي ك يًجا مك

عحهن. مح عحهن، إ أي كل  جد جح مح  (65)القجآي، لكي يمكي أي يكوي النمجاد أي مجموعوم جح

عهى، وطلحهى، ورهعد  هي أ ه  وقد عجف مي قجاء الاحا ى ك يجوي، منوم الالبهاء ا ج 

وقاص، وع هد أ  هي مرهعود، وحذيبهى  هي اليمهاي، وأ هو مورهى ا شهعجي، ومعهاذ ا هي 

ج ههل، وأ ههو زيههد ا ناههاجي، ورههالنم مههولى أ هه  حذيبههى، وع ههد أ  ههي عمههج، وعق ههى  ههي 

ق   (66)عامج، مرك جح ي جاجيى، و نالى  هي وأ و أيوب ا نااجي، وع ادة  ي الاام ، ومن

هاج قحىح  كننه ك عح نهدك أك  نهيك النحح جح ِ، وعباد ب بان ع يد، ومرلمى  ي مالد، وأنمرك وح ااِر ِّ ِث األ ْنص 

عباااس، وأبااو ةرياارد، وعبااد ب باان الساااسب باان أبااي الساااسب اْلمخ ومااي، وعبااد ب باان 

 (67)ـ. عياش بن أبي ربيعة 

عنوٍد  قهالح   عحين  رن ٍجو أنه ذحكحجح عح ندح أك  نيح مح عن ن الن  كه    :عح ندك أك  نين عحمن الن أنح ُّههن ؛ رحهمك إح أحزح

  ك  :يحقنولن أن حه ر عحاذك  نيك جح حهٍل، وح من رحالنم، وح عنوٍد، وح رن ين عح ندك أك  نيك مح ين أحجن حعحٍى  مك آيح مك ذنوا النقنجن ان

 نيك كحعنٍب.
(68) 

ههعنوٍد  حقحههالح  رن طح حنحهها عح نههدن أك  نههين مح ىح قحههالح اح ههلحمح ههين  كهه   :وعههي شحههقكيقك  نههيك رح ههذن ن مك أك لحقحههدن أحاح وح

رنولك أك  ةً. جح ييح رنوجح رح نعك عًا وح  (69) كنن

رنهولك أك قنلنه ن  حنحهسك  نهيك مح  :وعي قحتحادحة قحهالح  هدك جح لحهى عحون آيح عح قنهجن هقح الن مح هين جح ؟ قحهالح  الكهٍك مح

ههيح  ههل  مك جن جح ينههدن  نههين  حا كههٍ  وح زح عحههاذن  نههين جح حههٍل وح من ههاجك  أن حهه ُّ  نههين كحعنههٍب وح ههيح ا حنناح ههمن مك أحجن حعحههى  كنلُّون

اجك  يندٍ  (70)ا حنناح نحى أح حا زح ك  نيك كحعنٍب.و   جوا .ينكن اءك مكاي أن ح ر دح يى أح نو الد جن
(71) 

ك  ير اجك اجك ك ا حنناح قحىح  كنن ك عح ندك أك  نيك النحح جح وعحين أنمرك وح
كحهايح  (72) آيح وح قنهجن عحه ك الن مح كحانح ن قحهدن جح وح

هحا أحين  الن  ك ُّ  جح مر قحدن أحمح كحانح ن تح ن ، وح ي  ذرك ا من ح كحايح لحوح هحا، وح اجك لح دح م  أحهن هحا. ُ   تح ن اجك لح دح  (73)أحهن

 هم  (74) م داج  أرانيد القجاء العشجة على  مانيى مي الاحا ى 

 ع ماي  ي عباي. - 1
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 عل   ي أ   طالب. - 2

 كعب.أ    ي  - 3

 ع د أ  ي مرعود. - 4

 زيد  ي  ا  .- 5

 أ و مورى ا شعجي. - 6

 (75)أ و الدجداء. - 7

 عمج  ي الاطاب. - 8

 أسانيد القراء العشرة إلى الصحابة

ي تال إليه أرانيد القجاء العشجة مي الاحا ى   أذكج هنا مح

 (76)  قجاءة نا ق  ي ع د الجحمي النمدن - 1

عمج  ي الاطاب، وزيد  ي  ا  ، وأ    ي كعب، وع د أ  :عي رتى مي الاحا ى هم

 (77) ي ع اس، وع د أ  ي عياش، وأ   هجيجة.

 (78)قجاءة ع د أ  ي ك يج النمك   - 2

لاطاب، وزيد  ي  ا  ، وأ    ي كعهب، وع هد أ  هي ع هاس، وع هد أ عي عمج  ي ا

 (79) ي الرالب.

 (80)قجاءة أ   عمجو ال اجي  - 3

عي عمج  ي الاطاب، وع ماي  ي عباي، وعل   ي أ   طالهب، وع هد أ  هي مرهعود، 

 د أ  ي ع اس، وع د أ  ي عياش، وع د أ  هي الرهالب، وأ   مورى ا شعجي، وع

 (81)وأ    ي كعب، وزيد  ي  ا  ، وأ   هجيجة.

 (82)قجاءة ع د أ  ي عامج الشام   - 4

 (83)عي ع ماي  ي عباي، وأ   الدجداء.

 (84)قجاءة عاام  ي أ   النجود  - 5

عي ع ماي  ي عباي، وعل   ي أ   طالب، وع د أ  ي مرعود، وزيد  ي  ا  ، وأ ه  

 (85) ي كعب.

 (86)قجاءة حمزة  ي ح يب الزيا   - 6
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عل   ي أ   طالب، وأ    هي كعهب، وزيهد  هي  ا ه ، وع هد أ عي ع ماي  ي عباي، و

 (87) ي مرعود، والحريي  ي على  ي أ   طالب.

 (88)قجاءة عل   ي حمزة الكرال   - 7

عي عمج  ي الاطاب، وع ماي  ي عباي، وعل   ي أ   طالب، وأ    هي كعهب، وزيهد 

ي  ا  ، وع د أ  ي مرعود وع د أ  ي ع هاس، وع هد أ  هي عيهاش، وأ ه  هجيهجة،  

 (89)والحريي  ي عل   ي أ   طالب.

 (90)قجاءة أ   جعبج يزيد  ي القعقاع  - 8

 (91)عياش، وأ   هجيجة.عي زيد  ي  ا  ، وأ    ي كعب، وا ي ع اس، وع د أ  ي 

 (92)قجاءة يعقوب  ي إرحا  الحنجم   - 9

عي عمج  ي الاطاب، وع ماي  ي عباي، وعل   ي أ   طالب، وأ    هي كعهب، وزيهد 

أ  ي  ا  ، وع د أ  ي مرعود، وأ   مورهى ا شهعجي، وع هد أ  هي ع هاس، وع هد 

 (93) ي عياش، وع د أ  ي الرالب، وأ   هجيجة.

 (94)قجاءة الف  ي هشام ال زاج  - 10

عي ع ماي  ي عباي، وعل   ي أ   طالب، وع د أ  ي مرعود، وزيد  ي  ا  ، وأ ه  

 (95) ي كعب، والحريي  ي على  ي أ   طالب.

  

( وقيل أم هاشم، احا يى أنااجيى مشهووجة، جو  حهدي  قهجاءة رهوجة   علهى النمن هج يهوم الجمعهى، وهه  أاه  عمهجة  نه  ع هد 55) 
 .8779تججمى  759(، وتقجيب التوذيب ص 7/406(،و)7/403ج ى الاحا ى )الجحمي الجاويى عي عالشى  موا. أرد الغا ى    مع

 مي روجة  . 1( اآليى 56)

(، 6/162، انظهج اهحيح مرهلم مهق شهجح النهووي )873( جواو مرلم    احيحه  كتاب الجمعى  اب تابيهف الاهالة والاط هى ح  57)

(، 3/107نظج رني النرال  مق شهجح الرهيوط  وحاشهيى الرهندي )، ا1411والنرال     رننه  كتاب الجمعى،  اب القجاءة    الاط ى ح

 .1100( ح 1/288وأ و داود    رننه كتاب الاالة  اب الججل ياطب على قوس )

هن )58) عحل مح آيح وح ين تحعحل مح النقنجن كنمن مح ينجن  .5027( 8/691( جواو ال ااجي    احيحه كتاب  نالل القجآي  حاب اح

رنهول أك ( هو أ و الوليد ع59) ،   ادة  ي الاام  ا نااجي، أحد النق اء ليلى العق هى، ومهي أعيهاي ال هدجييي، شهود النمشهاهد كلوها مهق جح

 (.62-1/40(، وشذجا  الذهب )3/160(، وأرد الغا ى )2/5هـ . ريج أعالم الن الء ) 34وركي  ي  النمقدس، ما   الجملى رنى 

 .22260( ح 6/443نااج )( جواو أحمد    مرندو  اق  مرند ا 60)
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نبهًجا مهي القهجاء إلهى أههل نجهد يهدعونوم  ( محل شجق  النمدينى،  يي أجض  ن  عامج، وحجة  ن  رليم قك حل نجٍد، و كوا أجرهل الن  كه ر 61)

يجة الن ويهى إ هي إلى اإلرالم،  غدج  كوم عامجن  ي الطبيل  قتلوم، وكانوا ر عيي ججهالً، وكهاي ذلهك  ه  اهبج رهنى أج هق مهي الوجهجة. الره

 .170(، والنما اح النمنيج ص 108-3/103هشام )

، ومرلم    كتاب 2801( ح6/23( ال ااجي    كتاب الجواد والريج  اب مي ينننكحب    ر يل أ. احيح ال ااجي مق  تح ال اجي )62)

 (.47-13/46. احيح مرلم مق شجح النووي )677اإلماجة  اب   و  الجنى للشويد ح 

هـ ، ارتشهود  يوها مهي الاهحا ى  11اليمامى مي حجوب الجدة، وه  الوقعى الت  قاتل  يوا النمرلموي مريلمى الكذاب ومي معه رنى  (63)

ججالً، وقتل مهي النمجتهديي أك هج مهي عشهجيي ألهف ججهٍل. تهاجيخ ا مهم  960أك ج مي رتمالى ججل، وكاي جملى القتلى مي النمرلميي نحو 

، وذكهج 73ههـ ص  40-11(، وتهاجيخ اإلرهالم للهذه    ه  جهزء حهواد  رهنى 6/330(، وال دايهى والنوايهى )2/283الط هجي ) -والنملوك 

 (.204-1/199(، وانظج اإلتقاي    علوم القجآي )8/668الحا ظ    البتح أي القتلى مي القجاء كانوا ر عيي،  تح ال اجي )

 .4986( ح 8/626القجآي، انظج الاحيح مق شجحه  تح ال اجي ) ( جواو ال ااجي    احيحه كتاب  نالل القجآي  اب جمق64)

 (.8/628(  تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي )65)

( قال الذه    عد ذكج معاذ  ي ج ل، وأ   زيد، ورالنم مولى أ   حذيبهى، وع هد أ  هي عمهج، وعق هى  هي عهامج  ولكهي لهم تتاهل  نها 66)

 (.1/42قجاءتوم. معج ى القجاء الك اج )

،  ههتح ال هاجي  شههجح اههحيح ال اههاجي 70-67(، ونكهه  اإنتاههاج لنقهل القههجآي ص 2/424( انظهج  جمههال القههجاء وكمهال اإلقههجاء )67)

 (.204-1/199(، واإلتقاي )8/668)

 (.8/662.انظج الاحيح مق  تح ال اجي )4999ح  ( جواو ال ااجي     نالل القجآي  اب القجاء مي أاحاب الن   68)

 (.8/662.انظج الاحيح مق  تح ال اجي )5000ح  ل ااجي     نالل القجآي  اب القجاء مي أاحاب الن   ( جواو ا69)

( قال النووي  هو رعد  ي ع يد  ي النعماي ا ور ، مي  ن  عمجو  ي عوف،  دجي، ينعجف  رهعد القهاج ، ارتشهود  القادرهيى رهنى 70)

ي ع د ال ج  هذا هو قول أهل الكو ى، واالبوم أيجهم  قالوا  هو قيس  ي الرهكي ، قال ا  امس عشجة    أول اال ى عمج  ي الاطاب 

الازجج ، مي  ن  عدي  ي النجاج،  دجي، قال مورى  ي عق ى  ارتشود يوم جيش أ   ع يهد  هالعجا ، رهنى امهس عشهجة أيًنها. شهجح 

 (.16/20النووي على احيح مرلم )

يعن  هذا )رعد  هي ع يهد (  -أنه قيس  ي الركي  هذا كله قول الواقدي. وأيجو ياحح أن وما وقال ا ي ا  يج  عد أي ذكج تججيح الواقدي 

 (.6/128. أرد الغا ى    معج ى الاحا ى )  جميعًا جمعا القجآي على عود جرول أ -وقيس  ي الركي 

(، وذكهج أيًنها 7/159 ي زيد.  تح ال هاجي )وذكج الحا ظ ا ي حجج عي عل   ي النمدين  أي ارمه أوس، وعي يحيى  ي معيي  هو  ا   

 (.8/669قوإً أنه قيس  ي أ   اعاعى، وقوإً أنه رعد  ي النمنذج.  تح ال اجي )
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(، و ه   نهالل 7/159. اهحيح ال اهاجي مهق  هتح ال هاجي )3810( جواو ال ااجي    كتاب النمناقهب  هاب مناقهب زيهد  هي  ا ه  ح 71)

(، ومرلم    كتاب  نالل الاحا ى  اب  نالل أ    ي كعهب. انظهج اهحيح 8/663) 5004ح    القجآي  اب القجاء مي أاحاب الن 

 .2465( ح 16/19مرلم مق شجح النووي )

أي تتاهذ م ذنًها،  هرذي لوها،  كانه  ته م أههل  ( وقيل أم وجقى  ن  نو ل، وهه  اهحا يى، كانه  قهد قهجأ  القهجآي،  ارهترذن  الن  كه ر 72)

(التقجيهب ص 409-7/408يرميوا الشهويدة. أرهد الغا هى  ه  معج هى الاهحا ى ) ى عمج، قتلوا ادموا، وكاي الن  ك ر داجها، مات     اال 

 .8780، تججمى 759

 (.1/203، وانظج اإلتقاي )26739( ح 7/554( جواو أحمد    مرندو  مرند الق الل )73)

كهاي  ه  أرهانيد القهجاء مهي لههم يقهجأ علهى الن ه ،  هل قهجأ علهى  عههض م اشهجة، وإي  ( هه إء ال مانيهى ههم الهذيي قهجءوا علهى الن هه  74)

 الاحا ى، كا ي ع اس والحرين ي عل ، وأ   هجيجة، وع د أ  ي الرالب، وع د أ  ي عياش، كما ريرت .

ليوم داج  أرانيد قجاءة ا لمهى ، وأناذ عنوم عجًنا، وع  ( قال اإلمام الذه     و إء الذيي  لغنا أن وم حبظوا القجآي    حياة الن  75)

كمها رهيرت  قجي ًها  ه  ذكهج  (.، وقد وجد  جوايهى القهجآي عهي عمهج 1/42العشجة. اهـ . معج ى القجاء الك اج على الط قا  وا عااج )

 (.1/112،120مي جو  عنوم القجاء مي الاحا ى، وانظج النشج    القجاءا  العشج )

ي ع د الجحمي  ي أ   نعيم اللي   مهوإهم، أ هو جويهم النمقهج  النمهدن ، أحهد ا عهالم، ولهد رهنى  نهق ( هو اإلمام ح ج القجآي، نا ق  76)

د كتاب أ على طالبى مهي التها عيي مهي أههل النمدينهى، مهنوم  ا عهج ، وأ هو جعبهج، قهال عنهه مالهك  نها ق  إمهام  ور عيي للوججة، قجأ وجو 

هههـ . شههذجا  الههذهب  169أاههحا ه، إذا تكلههم يشههم مههي  يههه جالحههى النمرههك، تههو   رههنى النههاس  هه  القههجاءة، وكههاي طيههب الالههق، ي ارههط 

 (.7/336(، وريج أعالم الن الء )1/107(، ومعج ى القجاء الك اج )1/270)

، وقهجأ أ هو هجيهجة  ( أ و هجيجة أرلم متراًجا، وا ي ع اس وا ي عياش مي اغاج الاحا ى، وقد قج وا جميعًا على أ ه   هي كعهب 77)

 (.1/45،57(، ومعج ى القجاء الك اج )1/112،178وا ي ع اس على زيد  ي  ا   أيًنا. انظج النشج    القجاءا  العشج )

هـ، قجأ على ع د أ  ي الرالب النمازوم ، ومجاهد ودج هاس مهولى ا هي ع هاس، وكهاي  48( هو اإلمام العلم، مقج  مكى، ولد رنى 78)

ًها واعًظا  (، 1/86ك يج الشري، قجأ عليه أ و عمجو  ي العالء، وش ل  ي ع هاد، وطالبهى أيهجهم. معج هى القهجاء الك هاج )موي ًا  ايًحا مبو 

 (.5/318وريج أعالم الن الء )

( ع د أ  ي الرالب مي اغاج الاحا ى، وقد قجأ على أ ه   هي كعهب وعمهج  هي الاطهاب، وقهجأ عليهه ا هي ك يهج مهي أيهج وارهطى. 79)

 (.1/47(، ومعج ى القجاء الك اج )1/120اءا  العشج )انظج النشج    القج

( هو شيخ القجاءة والعج يى، اإلمام مقج  أههل ال اهجة، أاهذ القهجاءة عهي أههل الحجهاز، كمجاههد وا هي ك يهج مهي مكهى، وأ ه  جعبهج 80)

جاء العشهجة شهيوًاا، ويالحهظ ويزيد  ي جوماي مي النمدينى، وكذلك عي أهل ال اجة، كيحيى  ي يعمج، وناج  ي عاام، وكاي أك هج القه
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ذلك مي ك جة مي قهجأ  قهجاءتوم مهي الاهحا ى. وإليهه انتوه  اإلمامهى  ه  القهجاءة  ال اهجة، وكهاي أعلهم النهاس  هالقجاءا  والعج يهى وأيهام 

 (.6/407(، وريج أعالم الن الء )1/100هـ . معج ى القجاء الك اج ) 154العجب والشعج. تو   

 (.1/133لعشج )( النشج    القجاءا  ا81)

ههـ، وقهجأ علهى أ ه  الهدجداء، والنمغيهجة  21( هو اإلمام الك يج مقج  الشام، وأحد ا عالم، أ و عمجاي اليحا   الدمشق ، ولد رهنى 82)

 (.5/292(، وريج أعالم الن الء )1/82هـ. معج ى القجاء الك اج ) 118 ي أ   شواب، ااحب ع ماي، تو   رنى 

جو الدان ، واحح ا ي الجزجي أي ع د أ  ي عامج قجأ على أ   الهدجداء دوي وارهطى. النشهج  ه  القهجاءا  ( قطق الحا ظ أ و عم83)

 (.1/144العشج )

( هو عاام  ي  ودلى أ   النجود ا ردي موإهم الكو  ، اإلمام الك يج، انتو  إليه اإلمامى    القجاءة  الكو ى، وكهاي أحرهي النهاس 84)

جرك  هي ح هيش، وقهجأ عليهه الهق ك يهج، كها عمش، والنمبنهل النه  ، وحبهص  هي اوتًا  القجآي، قجأ ع لى أ   ع د الجحمي الرهلم ، وزك

(، وشههذجا  الههذهب 5/256(، ورههيج أعههالم النهه الء )1/88هههـ. معج ههى القههجاء الك ههاج ) 128هههـ، وقيههل  127رههليماي، تههو   آاههج رههنى 

(1/175.) 

 (.1/155( النشج    القجاءا  العشج )85)

ذكج، ( هو اإلمام القدوة، شيخ القجاءة، أ و عماجة التيم  موإهم الكو  ، كاي إماًما قيًمها لكتهاب أ، قانتًها هلل،  اهيي الهوجع، ج يهق اله86)

(، وشهذجا  7/90(، ورهيج أعهالم النه الء )1/111ههـ. معج هى القهجاء الك هاج ) 156عالنما  البجالض والحدي ، عديم النظيهج. تهو   رهنى 

 (.1/240الذهب )

 (.1/155،165جن  أ عنوما، النشج    القجاءا  العشج ) -( قجأ الحريي على أ يه عل   ي أ   طالب87)

( هو اإلمام شيخ القجاءة والعج يى، أحد ا عالم، ولد    حدود رنى عشجيي ومالى، وقجأ القجآي على حمزة وعيرهى الومهدان ، وإليهه 88)

ى، كاي أعلم الناس  النحو، وكاي أوحد الناس    القجآي، أد ب الجشيد وولدو ا ميي،  نال ما لم ينله أحد  انتو  اإلمامى    القجاءة والعج ي

(، ورهيج أعهالم 1/120(، ومعج هى القهجاء الك هاج )1/321مي الجاو والنمال واإلكهجام، وحاهل لهه جيارهى العلهم والهدنيا. شهذجا  الهذهب )

 (.9/131الن الء )

 (.1/172ا  العشج )( النشج    القجاء89)

( قاج  النمدينى، الزاهد العا د، ج يق الذكج، قجأ على أ   هجيجة، وا ي ع اس، وقجأ عليه نا ق وأيجو، وكاي مي أ نل أههل زمانهه، 90)

 (.1/27(، ومعج ى القجاء الك اج )1/176هـ. شذجا  الذهب ) 129ج ي  عد موته على ظوج الكع ى يا ج أنه مي الشوداء الكجام، تو   

( قجأ أ و جعبج على ع د أ  ي عياش وا ي ع اس وأ   هجيجة  غيج وارطى، وقيل إنه قجأ أيًنا على زيد  ي  ا ه  نبرهه، قهال ا هي 91)

 مرهح  علهى جأرهه، ودعه  لهه، وأنهه اهلى  ها ي عمهج  هي  الجزجي  وذلك محتمهل،  ِنهه اهح أنهه أته   هه إلهى أم رهلمى زو  الن ه  
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 (.1/178هـ.. النشج    القجاءا  العشج ) 63سح ق ل الحجة، وكان  الحجة رنى الاطاب، وأنه أقجأ النا

( قاج  أهل ال اجة    عاجو، أحد ا لمى ا عالم، قجأ على أ   النمنذج رالم  ي رليم، كاي مي أعلم الناس  هالحجوف واإاهتالف 92)

 (.1/157(، ومعج ى القجاء الك اج )2/14. شذجا  الذهب )هـ 205   القجآي العظيم، وتعليل مذاه ه، ومذاهب النحوييي، تو   رنى 

 (.186-1/185( النشج    القجاءا  العشج )93)

هـ، قجأ على رليم عي حمزة، ولهه ااتيهاج اهالف  150( هو اإلمام الحا ظ الحجى، شيخ اإلرالم، أ و محمد ال غدادي ال زاج، ولد رنى 94)

 ، والكرال  الاغيج، وأيجهم، وكهاي عا هًدا  انهالً مهي النه الء، ك يهج العلهم، اهاحب رهنى.  يه حمزة، وقجأ عليه أحمد  ي يزيد الحلوان

 (.10/276(، وريج أعالم الن الء )1/208هـ. معج ى القجاء الك اج ) 229تو   رنى 

 (.1/191( النشج    القجاءا  العشج )95)
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 الرد على طعن اْلمالحدة في تواتر القرآن

  ي  أنس    حاج مي جمق القجآي    عود الن   تعلق  عض النمالحدة  حد

ا ح الن  ك ُّ  الكٍك قحالح  مح ع اا    عحين أحنحسك  نيك مح م  اِم و  ْرد  َ ْيار  أ ْرب ع اَة أ ب او الادا عِ اْلق اْرآن   ل ْم ي ْجم  و 

ِرثْن اه . ن ْحن  و  ْيَد ق ال  و  أ ب و    ْيد  ْبن  ث ابَِت و  ب َل و    ْبن  ج 
(96) 

رنهولك أك  هدك جح لحهى عحون آيح عح قنهجن هقح الن مح ين جح الكٍك  مح ؟  و   جوايى قتادة قحالح  قنلن ن  حنحسك  نيك مح

اجك  يح ا حنناح هيح  :قحالح أحجن حعحى  كنلُّونمن مك هل  مك جن جح ينهدن  نهين  حا كهٍ  وح زح عحاذن  نهين جح حهٍل وح من أن ح ُّ  نين كحعنٍب وح

ينٍد.ا حنن  نحى أح حا زح اجك ينكن  (97)اح

هي جمهق القهجآي  هج مح ان ي حح  قالوا  كيف يكوي القجآي متواتًجا، مق ما يجو  عي أنس مك

    ه إء ا ج عى. 

،  قهالوا   وتعلقوا أيًنا  ري أرانيد القجاء تدوج علهى  مانيهى  قهط مهي أاهحاب الن ه  

  لع التواتج.إي هذا العدد إ ي لع م

  وجوو   ويجاب عي حدي  أنس 

 أوإً  الجواب  ري الحاج    كالم أنس إنا  ، إ حقيق .

أي أي قول أنس )أحجن حعحى ( إ مبووم له؛ وليس الحاج    كالمه حقيقيزا،  ل ههو حاهج 

إنا  ، أي   اإلنها ى إلهى أيهجهم، وإإ  هريي الالبهاء ا ج عهى، وأيهي رهالنم مهولى أ ه  

 ى، وأيي أ و مورى وأيجهم.ولذلك  ال ى أدلى حذيب

 ا ول  ك جة الحباظ مي الاحا ى 

، و  ه   ه  الاهحيح أنهه قنتكهل   قد جوي حبظ جماعا  مي الاحا ى    عوهد الن ه  

ههي جمههق القههجآي، م   (99)وجوي أنههه قتههل  هه  وقعههى اليمامههى (98)يههوم  لههج معونههى رهه عوي مك

 م لوم.

ي حنجها، ومهي لهم  م   و إء الذيي قتلوا مي جامعيه يوملذ،  كيف الظي  كمي لم ينقتل مك

 يحنجها و ق   النمدينى أو  مكى أو أيجهما.

 ال ان   ارتحالى إحاطى أنس  حال كل الاحا ى وأن وم لم يجمعوا القجآي كله.

وإإ  كيف له اإلحاطى  كل مي جمق القجآي مق  أي  تقديج أنه إ يعلم أي رواهم جمعه،

ك جة الاحا ى وتبهجقوم  ه  ال لهداي، وههذا إ يهتم إإ إي كهاي لقه  كهل واحهد مهنوم علهى 
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، وهذا    أايى  انبجادو، وأا جو عي نبره أنه لم يكمل له جمق القجآي    عود الن   

أج عهى، وأمها أيهجهم مهي ال عد    العادة. وقد يكوي مهجادو  الهذيي علموهم مهي ا ناهاج 

النمواججيي وا نااج الذيي إ يعلموم  لم ينبوم، ولو نباهم كهاي النمهجاد نبه  علمهه، وإذا 

 كاي النمججق إلى ما    علمه لم يلزم أي يكوي الواقق كذلك.

كما أنه لم يذكج    ه إء ا ج عهى أ هو  كهج وعمهج وع مهاي وعله  ونحهوهم مهي ك هاج 

مههق ك ههجة جأ ههتوم  هه  الايههج  (100)ال عههد أن وههم لههم يجمعههوو، الاههحا ى، الههذيي ي عههد كههل

وحجاههوم علههى مهها دوي ذلههك مههي الطاعهها ، وكيههف نظههي هههذا  كوههم، ونحههي نههج  أهههل 

العاوج الالحقى يحبظ القجآي منوم    كل  لدة ألوف، مق  عهد جأ هتوم  ه  الايهج عهي 

ي لوههم أحكههام مقههججة يعتمههدونحوا  هه  رههبجهم دججههى الاههحا ى؟ مههق أي الاههحا ى لههم يكهه

،  كيههف نظههي  كوههم إهمالههه ؟  كههل هههذا  وحنههجهم إإ القههجآي، ومهها رههمعوو مههي الن هه  

وش وه يدل على أنه إ ياح أي يكهوي معنهى الحهدي  أنهه لهم يكهي  ه  نبهس ا مهج أحهد 

 (101)جمق القجآي إإ ا ج عى النمذكوجوي.

 ل   ااتالف الجوايى عي أنس    تحديد ا ج عىال ا

ا يدل على إجادة الحاج اإلنا   ااتالف الجوايى عي أنس  م     تحديد ا ج عهى،   مك

و هه  جوايههى أاههج  أ ههو الههدجداء مكههاي  (102) بهه  جوايههى  أ هه  ومعههاذ وزيههد وأ ههو زيههد،

،ٍ أ  ر
وهذا دليل على عدم إجادة الحاج الحقيق ،  وو ااد   ه  كلتها الهجوايتيي ؛  (103)

 نهه لهيس معقهوإً أي يكهذب نبرهه،  تعهيي أي النمهجاد  الحاهج هنها حاهج إنها  ،  ههري 

تعلق أجنه    وق  ما  ري يذكج ال ال ى، ويذكج معوم أ ه   هي كعهب  يقال  إي أنًرا 

  وقه  آاهج  هري يهذكج ال ال هى، ويهذكج معوهم أ ها دوي أ   الدجداء،  هم تعلهق أجنهه  ه

ك  ي كعٍب. داء دوي أن ح ر الد جن
(104) 

كما ااتلف العلماء    تحديد أ   زيٍد النمذكوج    ههذا الحهدي ،   عنهوم يحجعلهه رهعد 

  ي ع يد ا ور ، و عنوم يجعله قهيس  هي الرهكي الازججه ، و عنهوم ياهحح أن ومها

و عنههوم يجعلههه قههيس  ههي أ هه   (105)ـ،هه جميعًهها جمعهها القههجآي علههى عوههد جرههول أ 

 (106)اعاعى.

 واإاتالف    تحديد النمعدود النمحاوج يدل على عدم إجادة الحاج الحقيق .
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  انيًا  الجواب  تقديج مجاد أنس  الحاج اإلنا   

 وذلك  وجوو 

 .ا ول  أي النمجاد  ه  لم يجمعه على جميق الوجوو والقجاءا  الت  نزل  كوا إإ أوللك

 ال ان   أي النمجاد  لم يجمق ما نرخ منه  عد تالوته، وما لم ينرخ أيجهم.

 غيهج وارهطى،  اهالف أيهجهم،  ال ال   أي النمجاد  جمعهه  تلحقركيههك مهي  كه  جرهول أ 

 كوي تلقى  عنه  الوارطى. يحتمل أي ي

الجا هق  أن وهم تاههدوا إللقالهه وتعليمهه،  اشههتوجوا  هه، وابه  حههال أيهجهم عمهي عنههجف 

 حالوم،  حاج ذلك  يوم  حرب علمه.

الاامس  أي النمجاد  الجمق    هذا الحهدي  الكتا هى،  هال ينبه  أي يكهوي أيهجهم جمعهه 

 و عي ظوج قلب.حبًظا عي ظوج قلب، وأما ه إء  جمعوو كتا ى، وحبظو

الرادس  أي النمجاد أي أحًدا لم يباح  رنه جمعهه  معنهى أكمهل حبظهه  ه  عوهد جرهول 

إإ هم،  االف أيجهم،  لم يباح أحد منوم  رنه أكمهل حبظهه إإ عنهد جرهول أ  أ 

  حيي نزل  آاج آيى منه،  لعل هذو اآليهى ا ايهجة ومها أشه ووا مها حنهجها إإ أوللهك

م    (107)ي جمق جميق القجآي.ا ج عى مك

 ال ًا  مق الترليم    و  كالم أنس علهى الحاهج الحقيقه ،  هِي ذلهك إ يقهدح  ه  تهواتج 

 القجآي.

 لو     أنه لم يجمعه إإ ا ج عى، لم يقدح ذلهك  ه  تهواتج القهجآي ؛  هِي أجهزاءو حبهظ 

تواتج   عنوم، وليس مي شجط التهواتج أي كل  جزٍء منوا االلق إ يحاوي، يحال ال

ينقل جميعنوم جميعحه،  ل إذا نقل كل جزء عدد التواتج ااج  الجملى متواتجة  ال شك، 

 (108)ولم ياالف    هذا مرلم  وإ ملحد .

 منوا   (109)وهناك احتماإ  نعيبى  يوا تكلف،

 أي النمجاد  جمعه الرمق والطاعى له، والعمل  موج ه. - 1

أي النمجاد إ  ا  ذلك للازج   قط دوي ا وس،  هال ينبه  ذلهك عهي أيهج الق يلتهيي  - 2

 مي النمواججيي ومي جاء  عدهم.

أما دوجاي أرانيد القجاء على  مانيى مي الاحا ى  قط،  يجهاب  هري هه إء ال مانيهى ههم 
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اءتوم، وإ ينبههه  ذلهههك إقهههجاء أيهههجهم، ومعهههج توم  قهههجاءة هههه إء، الهههذيي نقهههل إلينههها قهههج

وإقجاجهم عليوا، كما أي تواتج القجآي ياتلف عهي تهواتج الحهدي ،  عنهد علمهاء الحهدي  

مي أقرام النمتواتج  تواتج الط قى، وم لوا له  تواتج القجآي،  قد تلقاو جيل عي جيٍل،  وو 

 (110)إ يحتا  إلى إرناد.
  

 
  

(. وقد صرح أنس 8/663) 5004ح  رواه البخاري في كتاب فلائل القرآن باب القراو من أصحاب النبي  (96)

يعني التصريح(، انظر فتح البناري  في ه ه الرواية بصيغة الحصر، قال الحافظ: وقد استنكره جماعة من األئمة.)

(8/668.) 

( ح 7/159رواه البخناري فنني كتنناب اْلمناقننب بناب مناقننب زينند بننن لابننت. صنحيح البخنناري مننع فننتح البنناري ) (97)

، ومسننل  فنني كتنناب فلننائل الصننحابة بنناب فلننائل أبنني بننن كعننب. انظننر صننحيح مسننل  مننع شننرح النننووي 3810

 .2465( ح 16/19)

( 6/23ي كتاب الجهاد والسير باب من يُْنَكب في سبيل هللا. صحيح البخاري مع فنتح البناري )رواه البخاري ف (98)

-13/46. صنحيح مسنل  منع شنرح الننووي )677، ومسل  في كتاب اإلمنارة بناب لبنوت الجننة للشنهيد ح 2801ح

47.) 

 .15هـ، سبق الحديث عنها ص  11اليمامة من حروب الردة، وقعت سنة  (99)

ُ  وال ين (100) ْنِزلَنْت َوالَ منه  من كان يقول: َوهللاِ الَِّ ي ال إِلَهَ َغْيُرهُ َما أُْنِزلَْت سُنوَرةٌ ِمنْن ِكتَناِب هللاِ إِالَّ أَنَنا أَْعلَنُ  أَْينَن أ

بِِكتَناِب هللاِ تُبَل ِغُنهُ اإِلبِنُل لََرِكْبنُت إِلَْينِه. كمنا  أُْنِزلَْت آيَةٌ ِمْن ِكتَاِب هللاِ إِالَّ أَنَا أَْعلَنُ  فِنيَ  أُْنِزلَنْت َولَنْو أَْعلَنُ  أََحندًا أَْعلَنَ  ِمن ِني

ـ  صحيح البخاري كتاب فلائل القرآن بناب القنراو منن أصنحاب النبني روى البخاري َعْن َعْبِد هللاِ بن مسعود 

 .5002( ح 8/662)

ى صننحيح مسننل  (، وشننرح النننووي علنن668-8/667، وفننتح البنناري )67نكننت االنتصننار لنقننل القننرآن ص  (101)

 (.1/200(، واإلتقان )16/19)

. صننحيح البخنناري مننع فننتح البنناري 3810رواه البخنناري فنني كتنناب اْلمناقننب بنناب مناقننب زينند بننن لابننت ح  (102)

(، ومسل  في كتاب فلنائل الصنحابة بناب فلنائل أبني بنن كعنب. انظنر صنحيح مسنل  منع شنرح الننووي 7/159)

 .2465( ح 16/19)

( 8/663الصحيح مع فتح البناري ) . انظر النبي ي فلائل القرآن باب القراو من أصحاب رواه البخاري ف (103)

 .5004ح 

 (.245-1/243مناهل العرفان ) (104)

 (.6/128أسد الغابة في معرفة الصحابة ) (105)

 (.8/669اكره ابن أبي داود فيمن جمع القرآن. انظر فتح الباري ) (106)

 (.201-1/200(، واإلتقان )8/667، وفتح الباري )69-68رآن ص نكت االنتصار لنقل الق (107)
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 (.1/200(، واإلتقان )8/668(، وفتح الباري )16/20شرح النووي على صحيح مسل  ) (108)

 (.669-8/668انظر فتح الباري ) (109)

 .22تعليقات اليماني على نزهة النظر ص  (110)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

41   

 الفصل الثاني

 الكريم تدوين القرآن
 

 اْلمبحث األول:األمر بكتابة القرآن

 سبب جمع القرآن كتابة في العصر النبو 

 مواد الكتابة في العصر النبو 

 اْلمبحث الثاني: أسباب عدم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد

 

 ْلمبحث األول: األمر بكتابة القرآنا

وأاهههحا ه أول ا مهههج علهههى جمهههق القهههجآي  ههه  القلهههوب  كحبظهههه  كهههاي تعويهههل الن ههه  

 وارتظواجو، نجوجةح أن ه ن   أم ،  نعك  إلى أمى أمي ٍى.

إ   م إي اإعتماد  ه  نقهل القهجآي علهى حبهظ القلهوب والاهدوج، (1) قال ا ي الجزجي 

وك ا مى. ذك  (2)على اط النمااحف والكتب، وهذو أشجف ااياى مي أ تعالى لكوح

ها  حعح نتنهكح   يمها يححكيهه عهي أ   ب  الحدي  الذي جواو مرلم عي الن    أن هه قحهالح  إكن مح

تحا لحينكح كك لن ن عح أحننزح ، وح أح نتحلك ح  ككح ، وح . ح نتحلكيحكح يحقنظحايح ون نحالكًما وح ، تحقنجح ن لنهن النماءن  ًا إ يحغنرك
(3) 

 (4) را ج تعالى أي القجآي إ يحتا     حبظه إلى احيبى تغرل  النماء.

أي اعتنههوا  كتا هى القهجآي الكهجيم، حتههى  وأاهحا ه   هم كهاي مهي مزيههد عنايهى الن ه  

 يكوي ذلك حانًا  انيًا لكحمايته مي التغيكيج والنياع.

 كتا ههى القهجآي، حبًظها لههه  ه  الرههطوج  عهد أي حبظهه هههو وأاهحا ه  هه    هرمج الن ه  

 عي كتا ى أيج القجآي ؛ حتى إ يلت س  ه  (5)الادوج، ونحوى     دايى ا مج

ك أح  ير جك دن يٍد النان رنولح أك عحين أح ك  رحعك هين كحتحهبح  ي  جح آيح  حمح قنهجن تن نوا عحنرك  شحهينلًا إكإ  الن قحالح  إح تحكن

هن. حن آيك  حلنيحمن عحنرك  شحينلًا أحينجح النقنجن
(6) 

هها أنمههي  (7)قههال النههووي   وكههاي النوهه  ذلههك أذي  هه  حههيي ايههف ااتالطههه  ههالقجآي ،  لم 

الكتا ى ، وقيل  إن ما نحوى عي كتا ى الحدي  مق القجآي  ه  اهحيبى واحهدة ؛ لهلال ياهتلط 

 (8) يشت ه على القاج     احيبى واحدة.
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وجًوهها أي النوهه  اههاص  وقهه  نههزول القههجآي اشههيى الت ارههه وزاد الحهها ظ ا ههي حجههج 

 (9) غيجو.

 تدويي القجآي أن ه كاي إذا أنزل عليه ش ء  يهدعو أحهد كنت ا هه  وقد  لع مي عنايى الن   

 مجهجد نزولهه  -ولو كاي كلمى واحدة ، أو روجة طويلى  -، ويرمجو  كتا ى ما نزل عليه 

 عليه  

، قال  كحايح الن  ك ُّ  ايح  ي عحب ايح لحينههك ا  عي عن نمح لن عح ا تحنحز  م  هين كحهايح مك عنو  حعنهضح مح آليحها ن  حيحهدن

كحذحا. ا كحذحا وح ةك ال تك  ينذنكحجن  كيوح وك اآليحىح  ك  الرُّوجح قن هحذك يحقنولن لحهن  نح تنبن لحهن، وح يحكن
(10) 

رنههولك أك  ننههبك جح ينههدك  نههيك  حا كههٍ  قحههالح كنننهه ن إكلحههى جح ههيحتنهن الر هه وعحههين زح ههذن  حغحشك قحعحهه ن  حاك ينحىن  حوح كك

رنولك أك  رنولك أك  جح ذك جح ين  حاك ٍء أح نقحلح مك دن ن  كقنلح شح ن جح ا وح ي  حمح ذك لحى  حاك يح عحننههن  عح  نم  رنهجرك

هدنويح  كه  رحه ك  اهك النمجح نكييح وح مك هيح النمه ن هدنويح مك قحاعك ي الن تحوك تنبن  حكحتح ن ن  ك  كحتكٍف )إ يحرن يلك  حقحالح  اكن

ييح  هدك اهك هيلحىح النمجح قح  حنك ها رحهمك هى لحم  مح هالً أحعن جن كحهايح جح تنهوٍم وح كن هجك اآليحهىك  حقحهامح ا نهين أنمرك مح أك( إكلحى آاك

هيح ن  ههن أحشك ا قحنحى كحالمح نكييح  حلحم  مك يح النم ن ادح مك وح يقن النجك تحطك ين إ يحرن رنولح أك  حكحينفح  كمح  حقحالح  يحا جح

رنولح أك  ها   جح ةك ال  انكيحهىك كحمح ها  كه  النمهج  هين  كقحلكوح دن ن مك جح وح ذكي وح لحى  حاك ذنون عح قحعح ن  حاك ينحىن  حوح الر كك

رنولك أك  يح عحين جح ةك ا نولحى  نم  رنجرك دن ن  ك  النمج  جح أن ن  وح يندن  حقحجح أن يحا زح ي  { حقحالح اقنجح تحوك إ يحرن

يح النم ن  دنويح مك قحاعك نكييح الن رنولن أك  }مك جك  {  حقحالح جح جح ا. قحهالح  (11)، }أحينجن أنولك  الن  اآليحىح كنل وح

ننهدح  ا عك قكوح لنحح حنرك  أحننظنجن إكلى من ر وك لحكح ي نحبنرك   كيحدك ال ذك ا، وح قنتنوح حلنحح هحا،  حر دح حن ا أن وح لحوح حننزح يند    حر عٍ زح هدن  اح

 (12)كحتكٍف.  ك 

ملههى  وجو  أ ههو اههالح عههي ا ههي ع ههاس  هه  رههوجة ا نعههام، قههال  ههه  مكيههى، نزلهه  جن

 (13)واحدة، نزل  ليالً، وكت وها مي ليلتوم.

 سبب جمع القرآن كتابة في العصر النبوي

إنهها نحههي نزلنهها الههذكج وإنهها لههه  {لى  وعههد أ تعههالى  حبههظ الكتههاب الكههجيم، قههال تعهها

ولما كان  الكتا ى مهي أره اب الحبهظ،  قهد يرهجها أ للمرهلميي، وأمهج  (14)،}لحا ظوي 

، هههذا، وقههد كههاي لكتا ههى القههجآي أرهه اب أاههج ، ، و علوهها كنت ا ههه  حنههجته  كوهها الن هه  

 منوا 

يها أيوها الجرهول  لهع مها أنهزل  {يع الوح ، قال تعهالى  كاي مطال ًا  ت ل أي الن    - 1
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والت ليهع  ه  حاجهى مار هى إلهى الكتا هى،   وها تقهوم الحجهى علهى مهي  (15)،}إليك مي ج هك 

يج  الكتاب ممي لم يرمق ال الغ  اللراي، إما ل عد داجو أو  عهد زمانهه عهي داج وزمهاي 

 .الن   

 ى أدعى إلى حبظ التنزيهل ونه طه، وأ عهد عهي نهياعه ونريانه، اقتنهى أي الكتا - 2

حيزها  ذلك تعنيد النمحبوظ    الادوج  هالنمكتوب  ه  الرهطوج،  ن هه وإي كهاي الن ه  

ي أي يبنهى   يي أظوجهم، إإ أن ه  ادد أي يمو ، وإ يندج  متى يمو ، كما أن ه إ ينه مح

ب اظنه    أي راعى، وقد مج  أ ي ر عيي منوم قتلوا     لج معونى، وم لوم أو يزيد قتلوا حن

تحب القجآي  كمججد نزوله. (16)   وقعى اليمامى،  (17) اقتنى ذلك أي ينكن

 مواد الكتابة في العصر النبوي

  ج     يلتوم وتير ج لحوم مي يرتعملوي    كتا ى القجآي كل ما تو كاي أاحاب الن   

أدوا  الكتا هههى كهههالجلود والعظهههام والحجهههاجة ونحوهههها،  كهههانوا يكت هههوي القهههجآي علهههى 

قحههاع، ، (18)الجرك تحههافك ا حكن وح
النعنرنههبك، (19) وح

 (23)وا قتههاب، (22)وا نههالع، (21)واللاههاف، (20)

وا حلواحك،
 (26)والكجانيف. (25)وقطق ا ديم، (24)

يندك  نيك  حا كٍ  قال النعنرنبك.عي زح تحافك وح ا حكن قحاعك وح يح الجرك عنهن مك مح جن
آيح أح  (27)   حتحتح  عن ن النقنجن

. افك اللركاح قحاعك وح الجرك عنرنبك وح
يح الن عنهن مك مح آيح أحجن  (28)و   جوايى   حتحتح  عن ن النقنجن

 (29)و   جوايى  وا قتاب.و   جوايى  ومي ا نالع، 

رنولك أك  نندح جح ٍب قال  كننن ن عك اءك  نيك عحازك حك  وعحي الن حجح ون
ِن  كهالل  ه لنيحجك ينهًدا وح عن لكه  زح  حقهال  ادن

اةك. الد وح النكحتكفك أحوك النكحتكفك وح اةك وح الد وح وح
(30) 

، وعحين يح  جح مح يٍم أححن عحىن أحدك وك قكطن أنسك  كيحدك عح ن الج  ل  أحشن جن اءح جح يدح  نيك عح ندك أك قحالح  كنن ا  كالنمجن حدك  حجح زك

يهمح ال تكه   كه   عحهىح ا حدك وك النقكطن لننحها هحهذك . قنلننحها  نحاوك هلن ؟  حقحهالح  أحجح يحهىك لك الن حادك ين أحهن حن كح مك ،  حقنلننحا  كحر كح يحهدك

هحينجك  نيك أنقحينٍش  ح  رنولك أك إكلحى  حنك  زن ٍد جح م  حح ين من ا  مك كذحا  كيوح أننحاهحا  ِح لحنحاهحا  حقحجح  (31)…نحاوح

قال ا ي ا  يج  وحدي  الزهجي  والقجآي  ه  الكجانيهف. يعنه  أن هه كهاي مكتو ًها عليوها 

 (32)ق ل جمعه    الاحف.

هذو اآل اج وأيجها تدلنا على عظيم  الء الاهحا ى  ه  كتا هى القهجآي، ومها تحملهوو مهي 

النمشقا ، حي  إي مواد الكتا ى    ذلك العود لم تكي متو جة، كما أي النموجود منوها لهم 
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 يكي رول اإرتعمال،  ل كاي يحتا  إلى جود ك يج    التجويز واإلعداد.

وأاهحا ه، ولهم يجمهق  ه   تو ًا على هذو ا شياء محبوًظا عنهد الن ه  و ق  القجآي مك

 (33)احف أو مااحف    ذلك العود.

، لكهي أيهج مجمهوع  ه   وقد كاي القهجآي كلهه مكتو ًها  ه  عوهدو  (34)قال القرطالن  

 (35)مونق واحد، وإ مجتب الروج.

 مصحف واحد  اْلمبحث الثاني: أسباب عدم جمع القرآن الكريم في

والقجآي مبج      الجقاع والعرب والعظام وا حجاج، ولم ينجمق القجآي  تو   الن   

    احف وإ مااحف     زمنه 

آ قال  قن كضح الن  ك ُّ   عي زيد  ي  ا    لحمن يحكنيك النقنجن ٍء.، وح قح  ك  شح ن مك ين جن
(36) 

 ي الكهههالم  ههه  كتا هههى مااواهههى علهههى اهههبى  (37)؛قهههال الرهههيوط   وإ ينههها   ذلهههك

 (38)مااواى.

  ، لكههي أيههج مجمههوع  هه قههال القرههطالن   وقههد كههاي القههجآي كلههه مكتو ًهها  هه  عوههدو 

 (39)مونق واحد، وإ مجتب الروج.

 (40)جمق القجآي    ماحف واحد إعت اجا  ك يجة، منوا  وإن ما تجك الن   

أن ه لم يوجد مي دواع  كتا ته مجموًعا    احف أو مااحف م ل ما وجد علهى  - 1

حتهى نرهاه  احف ، وإ م ل ما وجد    عود ع مهاي  حتى كت ه    عود أ    كج 

 هه  ماههاحف،  النمرههلموي وقتلههذ  ايههج، والقههجاء ك يههجوي، واإلرههالم لههم تترههق دولتههه، 

والبتنى مرمونى، والتعويل إ يهزال علهى الحبهظ أك هج مهي الكتا هى ، وأدوا  الكتا هى أيهج 

  الواهف،  هال اهوف  يي أظوجهم، وعنايته  ارتظواج القجآي تبو ميروجة ، والن   

 على نياع ش ء منه    تلك النمدة .

كاي  ادد أي ينزل عليه الوح   نرخ مها شهاء أ نرهاه مهي القهجآي،  أي الن    - 2

ولو جمق القجآي    ماحف واحد وقتلذ لكاي عجنى لتغييج النمااحف كلما وقق نرخ 

. 

ل جملى واحدة ،  ل نزل منجًمها  ه   - 3 مهد  عشهجيي رهنى أو أك هج، أي القجآي لم يحننزك

هق القههجآي  ه  ماههحف  مك ول، ولههو جن ولهم يكهي تجتيههب اآليها  والرههوج علهى تجتيههب النُّهزن
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 واحد وقتلذ لكاي عجنى لتغييج النمااحف كلما نزل  آيى أو روجة.
  

 
  
حمد بن محمد بن محمد بن علي بن الجزري، اْلمقرئ اْلمجود، صاحب التصانيف العظيمة هو اإلمام العالمة م (1)

فنني القننراوات، كالنشننر وتقريبهننا، والنندرة والييبننة، وغيرهننا كثيننر، وألننف أيًلننا فنني التفسننير والحننديث والفقننه 

فني القنراوات العشنر هـ. مقدمة النشر  833والعربية، ونظ  كثيًرا في العلوم وغير الك في فنون شتى. توفي سنة 

 د(./1)

 (.13/400(، وانظر فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )1/6النشر في القراوات العشر ) (2)

نفَاِت الَّتِني يُْعنَرُ  بَِهنا فِني الند ْنيَا أَْهنُل اْلَجنَّنِة َوأَْهنلُ  (3)  مسل  في الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بَاب الص ِ

 .17030( ح 5/166، وأحمد في مسند الشاميين )2865( ح 17/198النَّاِر )

في شرح قوله: ال يَْغِسلُهُ اْلماُو قال ابن األلير: أراد أنَّه ال يُمحنى أبندًا، بنل هنو محفنوظ فني صندور الن ين أوتنوا  (4)

مد في حفظها العل ، { ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه } وكانت الكتب اْلمنزلة ال تُجمع حفًظا ، وإنما يعت

علننى الصننحف، بخننال  القننرآن، فننضن حفاظننه أضننعا  ملنناعفة لصننحفه . النهايننة فنني غريننب الحننديث واأللننر 

(3/367.) 

ورد التصريح بكتابة الحديث بعد الك ، كما في حديث أَبِي هَُرْينَرةَ فني فنتح َمكَّنةَ: فَقَناَم أَبُنو َشناٍه َرُجنٌل ِمنْن أَْهنِل  (5)

ِ. فَقَناَل َرسُنوُل هللاِ اْليََمِن فَقَاَل: اْكتُبُن ِ َمنا قَْولُنهُ:  وا ِلني يَنا َرسُنوَل .َّ اْكتُبُنوا ألَبِني َشناٍه. قَناَل اْلَوِليندُ: فَقُْلنُت ِلألَْوَزاِعني 

 ِ ِ؟ قَاَل َهِ ِه اْلُخْيبَةَ الَّتِي َسنِمعََها ِمنْن َرسُنوِل .َّ لحن  بَناب تَْحنِريِ  . رواه مسنل  فني كتناب ا اْكتُبُوا ِلي يَا َرسُوَل .َّ

، والبخناري فني كتناب العلن   1355( ح 9/129َمكَّةَ َوَصنْيِدَها َوَخالَهنا َوَشنَجِرَها َولُقََيتَِهنا إِال ِلُمْنِشنٍد َعلَنى الندََّواِم )

. قال الحافظ ابن حجر بعد أن اكر اختال  السنلف منن الصنحابة والتنابعين فني 112( ح 1/248باب كتابة العل  )

 : استقر األمر وانعقد اإلجماع على جواز كتابة العل  ، بل على استحبابه ، بنل ال يبعند وجوبنه علنى منن كتابة العل

(، وانظننر شننرح النننووي علننى صننحيح مسننل  1/246خشنني النسننيان ممننن يتعننين عليننه تبليننح العلنن  . فننتح البنناري )

(18/129-130.) 

صحيح مسل  مع شرح النووي  -يث وحك  كتابة العل  رواه مسل  في كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحد (6)

 . 450( ح 1/119، والدارمي في اْلمقدمة.باب من ل  ير كتابة الحديث )3004( ح 18/129)

 يعني عن كتابة الحديث. (7)

 وما بعدها. 410(، واْلمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص 18/130شرح النووي على صحيح مسل  ) (8)

 (.1/251) فتح الباري (9)

، والترم ي في كتناب تفسنير القنرآن 786(ح 209-1/208رواه أبو داود في كتاب الصالة باب من جهر بِها ) (10)

، 401(ح 1/92مسننند العشننرة اْلمبشننرين بالجنننة ) -، وأحمنند فنني مسنننده 3086( ح 5/272بنناب سننورة التوبننة )

 .501( ح 1/111)

 من سورة النساو. 95من اآلية  (11)

،  2832( ح 6/53… } ){ ال يسننتوي القاعنندون  البخنناري فنني كتنناب الجهنناد والسننير بنناب قننول هللا  رواه (12)
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، وأبنو داود 1898( ح 43-13/42ومسل  في صحيحه كتاب اإلمارة بَناب سُنقُوِط فَنْرِا اْلِجَهناِد َعنِن اْلمْعن ُوِريَن )

ْخَصِة فِي اْلقُعُوِد ِمَن ا  .2507( ح 3/11ْلعُ ِْر )في سننه كتاب الجهاد بَاب فِي الر 

 (.6/2230( ، ومحاسن التأويل )تفسير القاسمي( )3/1اكره ابن الجوزي في زاد اْلمسير في عل  التفسير ) (13)

 من سورة الحجر. 9اآلية  (14)

 .67سورة اْلمائدة ، اآلية  (15)

 راجع مبحث الحفاظ من الصحابة. (16)

 (.1/362مناهل العرفان ) (17)

 (.3/1705جمع ُرْقعة، وهي التي يكتب فيها، وتكون من جلد أو كاغد. لسان العرب مادة )رقع( ) الرقاع (18)

ِ، كنانوا يكتبنون فينه  (19) األكتا  جمع َكتِف، وهو عظ  عريْ يكون في أصل كتف الحيوان من النناس والندواب 

 (.4/150لقلة القراطيس عنده . النهاية في غريب الحديث )

ب ، وهنو جريند النخنل ، كنانوا يكشنيون الخنوص، ويكتبنون فني الينر  العنريْ، وقينل العسب جمع عسني (20)

العسيب طر  الجريدة العريْ ال ي ل  ينبت عليه الخوص، والن ي ينبنت علينه الخنوص هنو السنعف.النهاية فني 

 (.4/2936(، ولسان العرب مادة )عسب( )3/234غريب الحديث )

ارة البنيْ الرقناق، فيهنا عنرا ودقنة، وقينل هني الخنز  يصننع منن اللخا  جمع لَْخفة، وهي صفائح الحجن (21)

، وبعلنه  13،14اليين اْلمشوي.وقد فسرها بعْ الرواه بالحجارة. انظر كتاب اْلمصناحف البنن أبني داود ص 

 .7191( ح 13/195بالخز . انظر فتح الباري )

 (.4/2598العرب مادة )ضلع( )األضالع هي عظام الجنبين، جمع ِضلَعٍ، وهو محنيَّة الجنب. لسان  (22)

 (.8/630األقتاب جمع قَتَب بفتحتين، وهو الخشب ال ي يوضع ظهر البعير ليركب عليه. فتح الباري ) (23)

األلواح جمع لَْوح، وهو كل صفيحة عريلة من صفائح الخشب، والكتف إاا كتب عليهنا سنميت لوًحنا. لسنان  (24)

 (.5/4095العرب مادة )لوح( )

 (.1/45  هو الجلد ما كان، وقيل األحمر منه، وقيل هو اْلمدبوغ. لسان العرب مادة )أدم( )األدي (25)

 (.4/168الكرانيف جمع كُْرنافة ، وهي أصل السَّعَفة الغليظة. النهاية في غريب الحديث ) (26)

 .4679ح  (195-8/194… } )رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب { لقد جاوك  رسول من أنفسك  (27)

 .7191( ح 13/195رواه البخاري في صحيحه كتاب األحكام باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا ) (28)

 .14،15رواهما ابن أبي داود في كتاب اْلمصاحف ص  (29)

(30)  ِ  .4990( ح 638-8/637) رواه البخاري في صحيحه كتاب فلائل القرآن بَاب َكاتِِب النَّبِي 

ِ )رواه أبو دا( 31) ِفي   .2999( ح 3/153ود في كتاب الخراج واإلمارة والفيو بَاب َما َجاَو فِي َسْهِ  الصَّ

 (.4/168النهاية في غريب الحديث ) (32)

 (.1/368(. )1/247مناهل العرفان ) (33)

يمنة، هـ، لنه تصنانيف عظ 851أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسيالني القتيبي اْلمصري، ولد سنة  (34)

منهننا إرشنناد السنناري لشننرح صننحيح البخنناري، وليننائف اإلشننارات فنني علنن  القننراوات، وغيرهننا مننن اْلمصنننفات 

 (.1/232هـ. األعالم للزركلي ) 923اْلمفيدة. توفي سنة 

(، وانظر دليل الحيران شرح منورد الظمن ن فني رسن  القنرآن 7/446إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (35)
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 .17للمارغني ص 

(، ورواه 1/164(، واإلتقنان فنني علنوم القننرآن )8/627أخرجنه النديرعاقولي فنني فوائنده، انظننر فنتح البنناري ) (36)

 (.1/28اليبري عن الزهري مرسالً مرفوًعا، تفسير اليبري، اْلمقدمة )

 . يعني أن القرآن كان مكتوبًا زمنه  (37)

رآن في صحف، وجمنع الصنحف فني اْلمصناحف، كتابنة يعني أن ال ي نفاه زيدٌ من الجمع هو جمع متفرق الق (38)

 (.1/164جميع القرآن. انظر اإلتقان في علوم القرآن )

(، ودليننل الحيننران شننرح مننورد الظمنن ن فنني رسنن  القننرآن 7/446إرشنناد السنناري لشننرح صننحيح البخنناري ) (39)

 .17للمارغني ص 

(، 249-1/248(، ومناهننل العرفننان )1/164(، واإلتقننان )7/446إرشنناد السنناري لشننرح صننحيح البخنناري ) (40)

 (.7/154، ودالئل النبوة )17ودليل الحيران شرح مورد الظم ن في رس  القرآن للمارغني ص 
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 اْلمبحث الثالث: ُكتَّاب الوحي
كنت ههاب يكت ههوي الهوح ،  كههاي إذا أنزلهه  عليههه اآليهى أو اآليهها  دعهها  عههض  كهاي للن هه  

 يي يديهه، وكهاي يهرمجهم  ونهق اآليها   ه  موانهعوا  كنت ا ه،  رمل  عليه ما نزل،  كتب

 النمااواى مي روجها.

، قهال  كحهايح الن  كه ُّ  ب هايح ايح  هي عح هيح   عحين عن نمح لحينههك مك لن عح هنهوح ينننهزح هاين وح مح لحينههك الز  تك  عح
ها يحهرن م  مك

ءن دح  لحينهك الش ه ن لح عح دك  حكحايح إكذحا أنننزك ا ك النعحدح جك ذحوح هعنوا الرُّوح تنهبن لحههن  حيحقنهولن  نح هين يحكن عحها  حعنهضح مح

كحذحا. ا كحذحا وح ةك ال تك  ينذنكحجن  كيوح وك  ك  الرُّوجح هحذك
(1) 

  جماعى مي أاحا ه، ومي أشوج كنت ا ه  وقد كتب الوح  لجرول أ 

 زيد  ي  ا    ي النحاك ا نااجي  - 1

ك  (2)ا تججم له ال ااجي ، كم كاتب الن     ، وذكج  يه حدي يي   حاب كحاتكبك الن  ك ر

ٍج  رحلح إكلح   أح نو  حكن يندك  نيك  حا كٍ  قحالح  أحجن رنولك  ا ول  عي زح حن ح لكجح وح
تنبن الن قحالح  إكن كح كننن ح تحكن

،  أك  آيح  (3)الحدي . … حات  كقك النقنجن

رنهولك أك  ننهدح جح ٍب قال  كنننه ن عك اءك  نيك عحازك ِن  وال ان   عحي الن حجح ه لنيحجك ينهًدا وح عن لكه  زح  حقهال  ادن

اةك  الد وح ، أحوك النكحتكفك وح النكحتكفك اةك وح الد وح حك وح ون
 (4)الحدي . … كالل 

وقد كتهب الهوح   هيي  (5)، كما اح    الحدي ، ي    عود الن   وكاي قد جمق القجآ

   أيج ما موطي، وهو الذي جمق القجآي  رمج أ    كج الاهديق، ونرهخ  يدي الن   

 (6)ـ. النمااحف  رمج ع ماي  ي عباي 

نهى، ولك هجة تعاطيهه ذلهك أطلهق عليهه )الكاتهب(  النمدي وهو أك ج مي كهاي يكتهب للن ه  

 (7) الم العود.

 أ  ُّ  ي كعب ا نااجي  - 2

 راذ القجآي عنوم، وكهاي قهد جمهق القهجآي علهى  ريد القجاء، وأحد الذيي أواى الن   

 (9)   النمدينى. دي الن   وهو أول مي كتب الوح   يي ي (8)ـ،عود الجرول 

أ ه    هيح  قال أ هو  كهج  هي أ ه  شهي ى  كهاي أول مهي كتهب الهوح   هيي يهدي جرهول أ 

 (10)كعب،  ِي لم يحنج كتب زيد  ي  ا  .
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 ع د أ  ي رعد  ي أ   رجح  - 3

مكى ،  م اجتد عي اإلرالم، ولححق  النمشهجكيي  مكهى،  ك  هو أول مي كتب الوح  للن   

 (11)أرلم وحرني إرالمه.  لما  تحوا جرول أ 

رنهولك أك  تنهبن لكجح حٍ يحكن ل ههن  عحيك ا نيك عح  هاٍس قحهالح  كحهايح عح نهدن أك  نهين رحهعندك  نهيك أح كه  رحهجن حزح ،  حر

،  حلح  رنهولن أك الش ينطحاين جح  كهك جح حمح قح  كالنكنب اج،  حر هاين  حك اجح لحههن عن نمح هتحجح بحهتنحك،  حارن
مح الن أحين ينقنتحهلح يحهون

رنولن أك  ون جح اجح حجح ب ايح  حر  (12)ـ. نين عح

 أيًنا  الالباء ا ج عى  أ و  كج وعمج وع ماي وعل   ومي كنت اب الن   

 قد ذكج ا ي ك يج جوايى مورى  ي عق ى    قاى رجاقى  هي مالهك، وأن هه  ما أ و  كج أ

 أي يكتب له كتا ًا،  رمج أ ا  كج  كتب له كتا ًا،  م ألقاو إليه. ررل جرول أ 

 (13)وقد جو  ال ااجي وأحمد أي عامج  ي  ويجة هو الذي كتب الكتاب.

 (14) يج   يحتمل أي أ ا  كج كتب  عنه،  م أمج موإو عامًجا  كتب  اقيه.قال ا ي ك

 جن  أ عنوما   كتا توما  يي يدي الن    -وأما عمج  ي الاطاب وع ماي  ي عباي 

 (15)مشووجة .

و هيي قهجيش يهوم  ح  هيي جرهول أ ،  وو الذي كتب الاهل وأما عل   ي أ   طالب 

 (17)ـ.وكتب أيج ذلك مي الكتب  يي يديه  (16)الحدي يى،

ومي كتاب الوح  أيًنا  معاويى  ي أ ه  رهبياي   قهد أرهلم عهام البهتح، وحرنهي إرهالمه، 

 (18)ـ.وكتب للن   

ك  لن  كه ر . قحهالح  نحعحهمن قحهالح  عي ا نيك عح  هاٍس أحي  أح حها رنهبنيحايح قحهالح لك ي  نكهيوك طك   يحها نح كه   أك  حهال   أحعن

. قحههالح   هها. قحههالح  نحعحههمن كحوح جن ك ور لنهههن أنمُّ حح كي حههىح  كننهه ن أح كهه  رنههبنيحايح أنزح مح أحجن بك وح رحههين النعحههجح ي أححن ننههدك عك

يح  عحاوك من ها كنننه ن وح ت هى أنقحاتكهلح النكنب هاجح كحمح نك  حح جن مرك تنه ح . قحهالح  وح . قحهالح  نحعحهمن ينكح عحلنهن كحاتك ًا  حينيح يحهدح ىن تحجن

. ييح لكمك  (19)أنقحاتكلن النمرن

يحه وعي ا ني عح  اٍس أيًنا أي  الن ه    عحاوك عن لكه  من كحهايح كحاتك حههن -ىح قحهالح لحههن  اذنهحهبن  حهادن قحهالح   -وح

بن نح ك   أك  ،  حقنلن ن  أحجك ٍى. حرحعحين ن اجح لحى حح كن هن عح  (20)؛  ِح

 .ومنوم ع د أ  ي أجقم  ي أ   ا جقم  أرلم عام البتح أيًنا، وكتب للن  ك ر 
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؟ قهههال  ع هههد أ ا هههي  ههه  قهههال ا عمهههش  قلههه  لشهههقيق  هههي رهههلمى  مهههي كهههاي كاتهههب الن

 (21)ا جقم.

ومههنوم الز يههج  ههي العههوام  ههي اويلههد ا رحههدي  أحههد العشههجة النم شههجيي  الجنههى، حههواجيُّ 

 (22)ـ.جرول أ 

يُّ التميم  الكاتب   ومي كتاب الوح  أيًنا حنظلى  ي الج يق ا نرحيركدك

هين جو كحهايح مك ك قحهالح  وح ير هيركدك لحهىح ا نرح ننظح ك عحهين حح ير هدك هايح الن ون   مرلم    اهحيحه عحهين أح كه  عن نمح

رنولك أك  لحىن؟ كنت ابك جح ننظح ٍج  حقحالح  كحينفح أحنن ح يحا حح  (23)الحدي . …، قحالح  لحقكيحنك  أح نو  حكن

 مولى أ    كج الاديق  ومنوم عامج  ي  ويجة

جح  حمح هٍي،  حهر تحهابح أحمن تنهبح لكه  كك حلنتنهن أحين يحكن هر عنشنهٍم، قهال   حرح اقحىح  نهيح جن    حدي  الوجهجة عهي رنهجح

يٍم. ين أحدك قنعحٍى مك ةح  حكحتحبح  ك  جن ينجح جح  نيح  نوح عحامك
(24) 

ي كتب الوح  للن    م   أ   ا جقم النمازوم   أيًنا أجقم  ي ومك

 كههاي مههي الرهها قيي إلههى اإلرههالم، ومههي النموههاججيي ا ولههيي، وهههو الههذي كههاي الن  كهه ر 

ا اا وا النمشجكيي.  (25)وأاحا ه يرتابوي    داجو لحم 

 (26)ـ.ومنوم أيًنا  ا    ي قيس  ي شماس  اطيب ا نااج، واطيب الن   

ي كتب له  م  أيًنا  االد وأ هاي ا نها رهعيد  هي العهاص  هي أميهى، ومعيقيهب ا هي أ ه   ومك

 (27) اطمى، وشجح يل  ي حرنى، وع د أ  ي جواحى، واالد  ي الوليد.

ي ينجو  أن ه كاي يكتب للن    م  لُّ  إي اح  الحدي   يه ومك جك  عحيك ا ي ع اس.  الررك

لنكنتنهبك  { قد جو  الط جي  ه  تبرهيج قولهه تعهالى   لرك لك هجك ك الررك اءح كحطحه ر ي الر همح هوك مح نحطن  }يحهون

ك  (28)، لن  ك ر ( كحاتكب  كحايح لك لُّ جك  (29)ـ.عحيك ا نيك عح  اٍس أن ه قحالح  )الررك

ك  هرنكجو  قال ير ا ي ك يج  وقد عجن  هذا الحدي  على شيانا الحا ظ أ   الحجا  النمهزرك

ا، وأا جته أي شيانا العالمىح أ ا الع اس  هي تيميهى كهاي يقهول  ههو حهدي  مونهوع،  جدز

ير  وأنا أقوله.  (30)وإي كاي    رني أ   داود،  قال شيانا النمزرك

، وإ  ه  النماللكهى ملهك ذلهك    وإ ينعجف لن ينا وقال الط جي ل  هجك كاتب  كاي ارهمه الررك

 (31)ارمه.

قال ا ي ك يج  وههذا الهذي أنكهجو الط هجي مهي كهوي الرهجل ارهم اهحا   أو ملهك قهوي 
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ا. ا، والحدي     ذلك منكج جدز  (32)جدز

  

، وأبنو داود فني 501( ح 1/111، )401(ح 1/92مسنند العشنرة اْلمبشنرين بالجننة ) -رواه أحمد فني مسننده  (1)،

، والترمنن ي فني كتنناب تفسننير القنرآن بنناب سننورة التوبننة 786(ح 209-1/208كتناب الصننالة بنناب منن جهننر بِهننا )

 .3086( ح 5/272)

(2)  ِ  ، واكر فيه حديثين في كتابة زيد للنبي  ترج  البخاري في صحيحه كتاب فلائل القرآن: بَاب َكاتِِب النَّبِي 

(.8/637. الصحيح مع شرحه فتح الباري )

(3)  ِ  .4989( ح 8/637)ـ.رواه البخاري في صحيحه كتاب فلائل القرآن بَاب َكاتِِب النَّبِي 

ِ رواه ال (4) .4990( ح 638-8/637)ـ بخاري في صحيحه كتاب فلائل القرآن بَاب َكاتِِب النَّبِي 

(، وفني فلنائل القنرآن بناب 7/159) 3810ال ي رواه البخاري في كتاب اْلمناقب باب مناقب زيد بن لابنت ح  (5)

 ة.(، راجع الفصل األول مبحث الحفاظ من الصحاب8/663) 5004ح  القراو من أصحاب النبي 

 (.683-4/682السيرة النبوية البن كثير ) (6)

 (.8/638فتح الباري ) (7)

 راجع الفصل األول مبحث الحفاظ من الصحابة. (8)

 (.4/671(، والسيرة النبوية البن كثير )8/638فتح الباري ) (9)

 (.8/638(، وانظر فتح الباري )4/669السيرة النبوية البن كثير ) (10)

 (.8/638(، وفتح الباري )4/689ة البن كثير )السيرة النبوي (11)

، والنسنائي فني سنننه كتناب  4358(ح 4/128رواه أبو داود في سنننه كتناب الحندود بناب الحكن  فنيمن ارتند ) (12)

 .4069( ح 7/107تحري  الدم باب توبة اْلمرتد )

، وأحمند 3906( ح 7/281وأصنحابه ) رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب األنصار باب هجنرة النبني  (13)

 (.686-4/685، وانظر السيرة النبوية البن كثير )17141( ح 188-5/187في مسنده مسند الشاميين )

 (.8/638(، وفتح الباري )4/691السيرة النبوية البن كثير ) (14)

 (.8/638(، وفتح الباري )4/691السيرة النبوية البن كثير ) (15)

تنناب الشننروط بنناب الشننروط فنني الجهنناد واْلمصننالحة مننع أهننل الحننرب وكتابننة رواه البخنناري فنني صننحيحه ك (16)

، ولنن  يصننرح فيننه باسنن  الكاتننب ، لكننن جنناو التصننريح بننه فنني روايننة 2732-2731( ح 392-5/388الشننروط )

 (.4/146البيهقي وغيره، انظر دالئل النبوة )

 (.8/638(، وفتح الباري )4/691السيرة النبوية البن كثير ) (17)

 (.5/209(، وأسد الغابة في معرفة الصحابة )4/695السيرة النبوية البن كثير ) (18)

 .2501( ح 16/62)ـ رواه مسل  في كتاب فلائل الصحابة بَاب ِمْن فََلائِِل أَبِي سُْفيَاَن ْبِن َحْرٍب  (19)

، 2604( ح 561-16/155)ـ رواه مسننل  فنني صننحيحه كتنناب البننر والصننلة واآلداب بنناب مننن لعنننه النبنني  (20)
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 .2646( ح 1/480مسند بني هاش  ) -وأحمد في مسنده 

 (.688-4/687السيرة النبوية البن كثير ) (21)

 (.8/638(، وفتح الباري )678-4/677السيرة النبوية البن كثير ) (22)

ْكِر َواْلِفْكِر فِي أُمُ  (23) ( 66-17/65… )وِر اآلِخنَرةِ صحيح مسل  مع شرح النووي كتاب التوبة بَاب فَْلِل دََواِم ال  ِ

 (.4/673، وانظر السيرة النبوية البن كثير )2750ح 

، وأحمند 3906( ح 7/281وأصنحابه ) رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب األنصار باب هجنرة النبني  (24)

 (.686-4/685، وانظر السيرة النبوية البن كثير )17141( ح 188-5/187في مسنده مسند الشاميين )

 (4/671السيرة النبوية البن كثير ) (25)

 (.8/638(، وفتح الباري )4/672السيرة النبوية البن كثير ) (26)

 (.697-4/669(، والسيرة النبوية البن كثير )1/367(، ومناهل العرفان )8/638فتح الباري ) (27)

 .104سورة األنبياو، من اآلية  (28)

بننو داود فنني سننننه كتنناب الخننراج واإلمننارة والفننيو بنناب اتخنناا الكاتننب (، ورواه أ17/100تفسننير اليبننري ) (29)

 .2935(. ح 3/132)

 (.684-4/683السيرة النبوية البن كثير ) (30)

 (.17/100تفسير اليبري ) (31)

 (.4/685السيرة النبوية البن كثير ) (32)
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 الفصل الثالث

 والسور ترتيب اآليات
 

 ا ول اآليى والروجة لغى وااطالًحاالنم ح  

   اآليى لغى

   اآليى ااطالًحا

     الروجة لغى

     الروجة ااطالًحا

 النم ح  ال ان   تجتيب اآليا 

     مررلى  تجتيب اآليا     الروجة توقيب 

 

 المبحث األول: اآلية والسورة لغةً واصطالًحا

 اآلية لغة

ٍ )أين شيلًا مهي شه ء(، وإمها أي  ٍ(؛  ِن وا الت  ت يي أيزا مي أير اشتقا  )اآليى( إما مي )أير

  واإلقامى، أو مي )أو  إليه( الذي يدل على يكوي اشتقاقوا مي )التريرك (، الذي هو الت  

التجمق،  مي جعلوا مي )أي (  مونق العيي عندو ياء، ومي جعلوا مهي )أو (  مونهق 

 (1)العيي عندو واو.

ك  و،  متهى أدجح وحقيقى اآليهى أن وها  كهلُّ شه ء ظهاهٍج ههو مهالزم  لشه ء إ يظوهج ظوهوجح

دجك  الظاهج منو ما، علكم أنه أدجك اآلاج الذي لم يدجكه  ذاته، إذ كاي حكموما رواًء، من

ي علكم  مالزمى العحلحم للطجيهق المهنوج،  هم  وذلك ظاهج    المحرورا  والمعقوإ ،  مح

علكم أنه وجد الطجيهق، وكهذا إذا علهيم شهيلًا ماهنوًعا علكهم أنهه إ  هد  لهه مهي  -وجد العحلحم 

 (2)اانق.

،  (3)وااتلف    وزنكوا،  قال الاليل وري ويه  ) حعحلحهى(،  بهتح العهيي، والعهيي يهاء أو واو 

  لما تحجك  وانبتح ما ق لوا أ دل  ألبًا.

لهى ( والذاه هى الهالم، ولهو جهاء  تامهىً لجهاء  آيكيحهى،  وقال البجاء والكرال   وزننوا ) حاعك
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 ل الذاه ى العيي تابيبًا أيًنا. ابب ، وقي

لحى(  ركوي العيي،  قل   الياء ألبًا إنبتاح ما ق لوها، وههذا قلهب  وقيل ه  على وزي ) حعن

 (4)شاذ .

 وتطلق اآليى    اللغى على  ال ى معاٍي  العالمى، والجماعى، وا مج العجيب.

 (5).}آيى ملكه إي يرتيكم التا و  إي  { اآليى  العالمى، قال تعالى  

هن آيحىً  {واآليى ا مج العجيب، قال تعالى   أنم  يحمح وح جن عحلننحا ا نيح مح جح وه  الهوإدة دوي  (6)،}وح

 البحل.

اعتوم، ومنهه آيهى القهجآي؛ وآيى الججل  شاانهه، وتقهول  اهج  القهوم  ه،يتوم، أي   جمه

 (7) ن وا جماعىن الحجوف.

واآليى مي التنزيل، ومي آيا  القجآي العزيز، قال أ و  كج  رهمي   (8)قال ا ي منظوج 

 اآليى مي القجآي آيى؛  ن وا عالمى إنقطاع كالٍم مي كالٍم.

 ى آيى  ن وا جماعى مي حجوف القجآي.ويقال  رمي  اآلي

وقال ا ي حمزة  اآليى مي القجآي، كرن وا العالمى الت  ينبنى منوا إلى أيجهها، كهرعالم 

 (9)الطجيق المناو ى للودايى.

 وقيل  رمي  آيى  ن وا عالمى على اد  مي أتى  كوا، وعلى عجز المتحد   كوا.

ا  عدها.وقيل   ن   م   (10)وا عالمى على انقطاع ما ق لوا مي الكالم منوا، وانقطاعوا مك

 اآلية اصطالًحا

وشجًعا  ما ت هي ي أولهه وآاهجو توقيبًها مهي  …نقالً عي جامق الجموز   (11)قال التوانوي

 طالبى مي كالمه تعالى  ال ارم.

 (12)وهذا التعجيف أاح. … ال ارم احتجاز عي الروجة  :  وقولهقال

حههدُّ اآليههى قههجآي مجكههب مههي جمههل، ولههو تقههديًجا، ذو م ههدأ ومقطههق،  (13)قههال الجع ههجي 

 مندج     روجة.

  عدها.وقال أيجو  اآليى طالبى مي القجآي، منقطعى عما ق لوا وما 

 وقيل  ه  الواحدة مي المعدودا     الروج.

وقال  عنوم  اآليى طالبى مي حجوف القجآي عنلم  التوقيف انقطاعوا معنى عي الكهالم 
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الذي  عدها    أول القجآي، وعهي الكهالم الهذي ق لوها  ه  آاهج القهجآي، وعمها ق لوها ومها 

مل علهى م هل ذلهك، و كوهذا القيهد اججه  الرهوجة؛  ن وها أيج مشهت (14) عدها    أيجها،

 (15)تشتمل على آيا ، واآليى إ تشتمل على آيى أاالً.

 والاحيح أي اآليى إن ما تنعلم  توقيف مي الشاجع، كمعج ى الروج.

آيهى  }الهم  {قال الزماشهجي  اآليها  علهم تهوقيب ، إ مجهال للقيهاس  يهه، ولهذلك عهدوا 

 (16) … }المج  {حي  وقع ، ولم يعدوا 

 السورة لغةً  

ج القجآي، وه  إما أي تكوي مي ) الر ج (، وهو ما  ق   ه  اإلنهاء  الروجة واحدة رنوح

 مي الشجاب،  ِ دال الومزة واًوا، وتكوي رمي  روجة  نوا قطعى مي القجآي. 

 (17)حالط المدينى الذي يحيط  ال يو ، قال ججيج أو مي )الرُّوج(، وهو 

عح ن    رنوجن المدينىك والنج الن الاش قن   لحما أتى ا جن الزُّ حيجك توانح

 وتكوي رمي  روجة إلحاطتوا  ،ياتكوا، واجتماعوا كاجتماع ال يو   الرُّوج.

 (18)النا غى أو مي الروجة  كمعنى المنزلى الج يعى، قال 

لنٍك دونحوا يتذ نذبن   ألحمن تحجح أي  أح أعنطاكح رنـوجةً    تج  كنل  مح

ي   ذلك إجتباعوا؛  ن وا كالم أ تعالى.  وتكوي رنمرك

أو مي الروجة مي ال ناء، وه  ما حرني وطهال منهه، أو كهلُّ منزلهى مهي ال نهاء، وتكهوي 

 إجتباع قدجها، أو  ن وا منزلى   عد منزلٍى، مقطوعى  عي ا اج .رمي  روجة 

ج  الحالط، إذا علوته، ومنه قوله تعهالى   أو مي التروج،  معنى  التااعد، يقال  ترحو 

جوا المحجابح  {  (20) تكوي رمي  روجة لتجكيب  عنوا على  عض.(19)،}إذ تحرحو 

 

 السورة اصطالًحا

قال الجع جي  الروجة  عهض قهجآي يشهتمل علهى آيٍ، ذو  اتحهى وااتمهى، وأقلوها  هال  

 (21)آيا .

 ، وقيل  الروجة الطالبى المتججمى توقيبًا، أي  الطالبى مهي القهجآي المرهماة  ارهم اهاصرٍ
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 (22).ـ توقيٍف مي الن   

وقيل  الروجة  عض كالم منزل م يي أوله وآاجو، إعالًمها مهي الشهاجع، قجآنًها كهاي أو 

 (24)(23)أيجو،  دليل ما يقال روجة الز وج وروجة اإلنجيل.

 المبحث الثاني: ترتيب اآليات

، ويجشدو إلى الرهوجة الته  هه  منوها،  ا  على جرول أ ينزل  اآلي كاي ج جيل 

 ويجشدو أيًنا إلى مونعوا مي تلك الروجة.

 عد ذلك يرمج كت ى الوح   كتا توا، وإدجاجوا    المونهق الهذي أجشهدو  وكاي الن   

 .إليه ج جيل 

ايح  نيك أح ك  النعحاصك  عحين عن نمح
رنهولك أك قحالح   (25) نندح جح وك،  كننن ن عك هجك الكًرها إكذن شحهاحصح  ك حاح جح

يهلن  وك،  حقحالح  أحتحانك  جك نجك جك ، قحالح   نم  شحاحصح  ك حاح ضك قحهن  كا حجن ت ى كحادح أحين ينلنزك و  حهن حح ،   نم  اح

وك ا هههذك هههين هح هههقك مك نك ون هههذحا النمح وك اآليحهههىح  كوح هههذك هههقح هح نك  أحين أحنح جح حمح ةك  حهههر لك  {لرُّهههوجح جن  كالنعحهههدن إكي  أح يحهههرنمن

ظنكنمن لحعحل كنمن تحهذحك جن  الن حغن ك يحعك ننكحجك وح النمن شحاءك وح يحننوحى عحيك النبححن ي النقنجن حى وح إكيتحاءك ذك رحايك وح حن اإلك ويح وح

{.(26) 

ايح  ي عب اي  رنولن  وعحيك عن نمح لحينههك   أك قحالح  كحايح جح لن عح هنوح ينننهزح اين وح مح لحينهك الز  تك  عح
ا يحرن م  مك

تنههبن لحهههن  حيحقنههولن   ههين يحكن ءن دحعحهها  حعنههضح مح لحينهههك الش ه ن لح عح ،  حكحههايح إكذحا أنننههزك دك ا ك النعحههدح جك ذحوح هيح الرُّههوح مك

كحهذحا، ا كحهذحا وح ةك ال تك  ينذنكحجن  كيوح وك  ك  الرُّوجح عنوا هحذك هعنوا  نح لحينههك اآليحها ن قحهالح  نح لحه ن عح إكذحا أنننزك وح

وك  عنوا هحذك لحينهك اآليحىن قحالح  نح لح ن عح إكذحا أنننزك كحذحا، وح ا كحذحا وح ةك ال تك  ينذنكحجن  كيوح وك اآليحا ك  ك  الرُّوجح  هحذك

كحذحا. ا كحذحا وح ةك ال تك  ينذنكحجن  كيوح اآليحىح  ك  الرُّوجح
(27) 

ق القجآي كلُّه مي هذا الوجه )وجه تجتيب اآليا (    زمي الن    مك   وقد جن

رنولك أك  نندح جح يندك  نيك  حا كٍ  قحالح  كنن ا عك قحاعك.  عحين زح يح الجرك آيح مك قنجن
لركفن الن  (28)نن ح

ه تهرليف مها نهزل مهي الكتهاب  اآليها  المتبجقهى قال ال يوق   وهذا يش ه أي يكوي أجاد  

 (29).ـ    روجها، وجمعوا  يوا  ِشاجة الن   

وأمهها الجمههق اآلاههج،  نههمُّ اآلي  عنههوا إلههى  عههٍض، وتعقيههب  …وقههال ا ههي  ههاجٍس  

ه ، كمهها أا ههج  ههه ج جيههل عههي أمههج ج هه القاههى  القاههى،  ههذلك شهه ء  تههوإ و جرههول أ 
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(30).ـ 

 مسألة: ترتيب اآليات في السورة توقيفي

عههي أ  انعقهد اإلجمهاع علههى أي تجتيهب اآليهها   ه  الرهوجة كههاي  توقيهف مههي الن ه  

. االف  لحم    ذلك من جال للجأي واإجتواد  يه، ولم ينعن  (31)تعالى، وأنه إ مح

ريوط   اإلجماع والناوص المتجاد ى على أي تجتيب اآليا  توقيب ، إ شه وى قال ال

   ذلك، أما اإلجماع،  نقله أيهج واحهد، مهنوم الزجكشه   ه  ال جههاي، وأ هو جعبهج  هي 

وأمجو، مي     منار اته، وع اجته  تجتيب اآليا     روجها واقق  توقيبه  (32)الز يج

 (33)الف    هذا  يي المرلميي. اهـ.أيج ا

، ولما لم يرمج  هذلك  ه  وأيجو  تجتيب اآليا     الروج هو مي الن  ك ر  (34)قال مك 

 أول  جاءة تجك   ال  رملى. 

، وحكههم  إزم ،  قههد كههاي وقههال القانهه  أ ههو  كههج ال ههاقالن   تجتيههب اآليهها  أمههج واجههب 

 (35)ج جيل يقول  نعوا آيى كذا    مونق كذا.

وقههال  هه  اإنتاههاج  الههذي نههذهب إليههه أي جميههق القههجآي الههذيي أنزلههه أ وأمههج  ِ  هها  

جرههمه، ولههم ينرههاه، وإ ج ههق تالوتههه  عههد نزولههه هههو الههذي  ههيي الههد تيي، الههذي حههواو 

يهنقص منهه شه ء وإ زيهد  يهه شه ء، وأي تجتي هه ونظمهه  ، وأنهه لهم ماحف ع مهاي 

 ا ه   علههى مها نظمههه أ تعههالى، وجتهب عليههه جرههوله مهي آي الرههوج، لههم يقهدم مههي ذلههك 

 (36) …م اج، وإ أاج منه مقدم

علههى مهها ههه  عليههه اآلي  هه  -وقههال أيًنهها  وإ اههالف أي تجتيههب آيهها  كههل رههوجة 

 (37).ـيف مي أ تعالى، وعلى ذلك نقلته ا مى عي ن يوا توق -الماحف

والناوص الت  تدل على ذلك ك يهجة، منوها  حهدي  ع مهاي  هي أ ه  العهاص، وحهدي  

 ع ماي  ي عباي، وحدي  زيد  ي  ا   الرا قى قجي ًا. 

 ومنوا ا حادي     اواتيم روجة ال قجة،  منوا 

ةك  -جن  أ عنوا -شحىح عحين عحالك  ةك الن حقحهجح هين رنهوجح هجن مك ااك لح ك اآليحا ن ا حوح ا أنننزك ا قحالح ن  لحم  أحن وح

رنولن أك  جح ح جح . اح جك من ةح  ك  الناح اجح مح التركجح ج  دك  ححح جك رن  حتحالهني   ك  النمح
(38) 

رنهولن أك وعحين أح ك  ذحجرٍ قحالح  قحالح  هين جح هين  حينه ك كحننهٍز مك ةك مك ةك الن حقحهجح اتكيمح رنهوجح هوح يه ن اح طك   أنعن
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لك . ، لحمن ينعنطحوني  نح ك   قح ن شك  (39)تححن ك النعحجن

وعحين جن حينجك  نيك ننبحينجٍ 
رنولح أك  (40) ها قحالح  إك  أحي  جح مح يتنون طك ةك  ك،يحتحينيك أنعن ةح الن حقحجح تحمح رنوجح ي  أح اح

آي   قنهههجن هههالة  وح ههها اح مح كن ون هههوهني  نكرحهههاءكنمن  ِح لركمن عح هههوهني  وح ،  حتحعحل من شك ههه ح النعحهههجن ي تححن وك ال هههذك هههين كحننهههزك مك

. دنعحاء  وح
(41) 

اءك أحي  الن  كه   ومنوا ما جواو مرلم عحين أح ك  الهد   دح لك  جن هين أحو  هجح آيحهاٍ  مك بكهظح عحشن هين حح قحهالح  مح

. الك يح الد ج  مح مك ةك النكحونف عناك  (42)رنوجح

رنههولح أك  عنهه ن جح اجح هها جح ط ههابك أحن هههن قحههالح  مح ههجح  نههيك الناح عنتنهههن  كهه   عحههين عنمح اجح هها جح ٍء مح  كهه  شحهه ن

ي  حقحهالح  النكح  جك هدن هك  كه  اح كان حعك ت ى طحعحيح  ِك ، حح لحظح لك   كيهك ا أحأن ٍء مح لحظح لك   ك  شح ن ا أحأن مح ، وح اللحىك

. ةك النركرحاءك جك رنوجح ينفك ال تك   ك  آاك بكيكح آيحىن الا  جن أحإ تحكن  (43)يحا عنمح

ةك عحههيك ا نههيك الزُّ حينههجك قحههالح  قنلنهه ن  وك اآليحههىن ال تكهه   كهه  الن حقحههجح ههايح هحههذك ههننكنمن  { لكعن نمح يح مك ييح ينتحوح  ههون ال ههذك وح

اًجهها  وح ويح أحزن يحههذحجن لكهههك   }وح ا ٍ  {إكلحههى قحون ههجح هها؟ قحههالح   }أحينههجح إكان تن نوح ههجح   حلكههمح تحكن ا ا نان تنوح قحههدن نحرحههاح

ا، يحا ا نيح أحاك  إ أنأحيركجن شحينلًا مك  .تحدحعنوح كحانكهك ين مح  (44)ننهن مك

 وذا حدي   اجيح     أي إ  ا  ههذو اآليهى  ه  مكانكوها مهق نرهاوا تهوقيب ، إ يرهتطيق 

ف  يه،  نه إ مجال للجأي    م له.  (45)أحد  أي يتاج 

لرهوج  مها   ه  مهي قجاءتهه  قال الريوط   ومي الناوص الدالهى علهى ذلهك إجمهاإً 

 (47)وا عهجاف  ه  المغهجب، (46)عديدة كال قجة وآل عمجاي والنراء  ه  حهدي  حذيبهى،

لوها  كمشهود مهي الاهحا ى أي تجتيهب   هم قهال  تهدل قجاءتهه  (48)…وقد أ لح    الا ح

، وما كهاي الاهحا ى ليجت هوا تجتي ًها رهمعوا الن ه   يقهجأ علهى اال هه،   لهع  آيوا توقيب  

 (49)ذلك م لع التواتج.

د علههى هههذا اإلجمههاع مهها جواو أحمههد وا ههي أ هه  داود عحههين عح  ههادك  نههيك عح نههدك أك  نههيك  وإ يحههجك

اجك ن  ىح الزُّ حينجك قحالح أحتحى النحح مح زح اءةح  (50) نين اح جك  حجح ين آاك اتحينيك اآليحتحينيك مك رنهول   { كوح اءكنمن جح لحقحدن جح

كنمن  ين أحننبنرك أك إكإ  أحنركه   }مك ي وح جك لحهى هحهذحا قحهالح إ أحدن عحهكح عح هين مح ط ابك  حقحهالح مح جح  نيك الناح إكلحى عنمح

عنتنوح  دن لحرحمك وح رنولك أك أحشن ين جح هين  ا مك ا مك عنتنوح دن لحرحهمك هوح أحنحها أحشن هجن  وح ا.  حقحالح عنمح تنوح بكظن حح ا وح عحينتنوح وح وح

رنولك أك  هيح جح ةً مك وا رنهوجح ةٍ  حهاننظنجن هدح لحهى حك ةً عح ا رنوجح عحلنتنوح ،  نم  قحالح لحون كحانح ن  حالح ح آيحاٍ  لحجح

نح  ا  حوح عنوهحا  كيوح آيك  حنح اءةح.النقنجن جك  حجح ا  ك  آاك عنتنوح
(51) 
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قال الحا ظ ا ي حجج  ظهاهج ههذا أن وهم كهانوا ي لبهوي آيها  الرهوج  اجتوهادهم، ورهالج 

 (52)ا ا اج تدل على أن وم لم يبعلوا شيلًا مي ذلك إإ  توقيف.

  الجواب عي هذا الا ج  وجويي 

 ول  أنه معاجض للقاطق، وهو ما أجمع  عليه ا مى، ومعاجض القاطق رهاقط  عهي ا

 دججى اإعت اج،  وذا ا ج راقط  مجدود  على قالله.

ا إ ينحاى مي ا ا اج الدالى على اال ه.  (53)ال ان   أنه معاجض لكمح

ههمن  (54)قههال الرههيوط   ك  نههيك كحعنههٍب أحن ون يعاجنههه مهها أاججههه ا ههي أ هه  داود أيًنهها عحههين أن حهه ر

اءة    ةك  حهجح هين رنهوجح وك اآليحهىك مك ا إكلحهى هحهذك هون ا اننتحوح ،  حلحم  آيح عنوا النقنجن مح فح أن  {جح هجح هجح نوا اح  نهم  انناح

م  إ يحبنقحونويح  من قحون حن ون من  كر همن أن حه ُّ  (55)،}قنلنو حون ،  حقحالح لحون آيك يح النقنجن لح مك ا أنننزك جن مح  حظحنُّوا أحي  هحذحا آاك

رنولح أك  هحا آيحتحهيني ك   نين كحعنٍب  إكي  جح أحن   حعندح يهز   {أحقنجح هكنمن عحزك هين أحننبنرك رنهول  مك هاءكنمن جح لحقحهدن جح

لحينكنمن  ك  يص  عح جك ا عحنكتُّمن حح لحينهك مح يم  عح حك ءوف  جح نكييح جح مك  (56)آاج الروجة. }النمن ن

وم له أيًنا    اإليجاد والجد حدي  ع د أ  هي ع هاس عهي ع مهاي  ه  رهوجة ا نبهال 

رنهولن أك  قنه كضح جح ها، وح ننوح ها مك لحهمن ين حهيركين لحنحه وروجة  جاءة، و يه قهول ع مهاي  ب حظحنحن ها أحن وح ا وح

اب، وريرت   مح نن ن  حيننحون لك ذحلككح قحجح ين أحجن ا،  حمك ننوح ا مك الكهالمن علهى متنهه ورهندو  -إي شهاء أ-أحن وح

    الم ح  اآلت .

  
 (.187-1/185(، ولسان العرب ) أيا ( )2/63، وبصائر اوي التمييز )33المفردات في غريب القرآن ص  (1)،

(.2/63بصائر اوي التمييز ) (2)

 على الخال  ال ي مرَّ هل هي من ) أوى ( أو من )أيي(. (3)

(.1/266(، والبرهان في علوم القرآن )1/185(، ولسان العرب ) أيا ( )1/106مجمل اللغة البن فارس ) (4)

 من سورة البقرة. 248من اآلية  (5)

 من سورة المؤمنون. 50من اآلية  (6)

 (.1/106مجمل اللغة البن فارس ) (7)

هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد األنصاري اإلفريقي المصري، جمال الدين، اإلمام اللغنوي األدينب، كنان  (8)

منع مولعًا باختصار كتب األدب الميولة، فاختصر األغاني، والن خيرة والعقند، وتنري بخينه خمسنمائة مجلند، وج

هـ، وتوفي 630في اللغة كتاب لسان العرب، ضمنه جل فوائد من سبقوه، وجوده ورتبه ترتيب الصحاح. ولد سنة 

 (.7/108(، واألعالم للزركلي )1/7هـ. مقدمة لسان العرب )711سنة 
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 (.1/185لسان العرب ) (9)

 (.1/105(، وكشا  اصيالحات الفنون )1/188(، واإلتقان )1/267البرهان ) (10)

هننو محمنند بننن علنني بننن القاضنني محمنند حامنند الفنناروقي الحنفنني التهننانوي، عننال  وباحننث هننندي، لننه كشننا   (11)

 (.6/295هـ. األعالم للزركلي )1158اصيالحات الفنون، وسبق الغايات في نسق اآليات، توفي بعد 

 (.1/105كشا  اصيالحات الفنون ) (12)

عمر بن إبراهي  أبو إسحاق، له شرح علنى الشناطبية كامنل فني معنناه، الشيخ اإلمام العال  المقرئ إبراهي  بن  (13)

 (.2/743. معرفة القراو الكبار ) هـ في رملان ببلد الخليل 732وغيره من المؤلفات النافعة، توفي سنة 

 أي: إاا كانت في غير أول القرآن أو آخره. (14)

(، وكشنا  اصنيالحات 188-1/187لنوم القنرآن )(، واإلتقنان فني ع267-1/266البرهان في علوم القرآن ) (15)

 (.1/105الفنون )

(، وكشننا  اصننيالحات الفنننون 1/188(، واإلتقننان فنني علننوم القننرآن )1/267البرهننان فنني علننوم القننرآن ) (16)

(1/105.) 

 (.3/2147لسان العرب ) (17)

 (.1/150(، واإلتقان )1/242، والبحر المحيط )73انظر ديوان النابغة ال بياني ص  (18)

 من سورة ص. 21من اآلية  (19)

(، 264-1/263(، والبرهنننان )2/658(، وكشنننا  اصنننيالحات الفننننون )3/2147لسنننان العنننرب )سنننور( ) (20)

 (.1/150واإلتقان )

 (.1/264(، والبرهان )1/150(، واإلتقان )2/658كشا  اصيالحات الفنون ) (21)

وقنند لبننت أسننماو السننور بننالتوقيف مننن األحاديننث  (، وقننال السننيوطي:2/658كشننا  اصننيالحات الفنننون ) (22)

 (.1/150واآللار، ولوال خشية اإلطالة لبينت الك. اإلتقان )

بين العلماو خال : هل كانت الكتب السماوية التني نزلنت قبنل القنرآن مسنورة أو ال؟ انظنر فني النك: البرهنان  (23)

 (.187-1/186(، واإلتقان في علوم القرآن )1/265في علوم القرآن )

 ( نقالً عن التلويح.2/658كشا  اصيالحات الفنون ) (24)

ره النَّبِي   9األمير الفاضل المؤتَمن أبو عبد هللا الثقفي اليائفي، أسل  سنة  (25) عليه  لمنا رأى  مع وفد لقيف، وأمَّ

(، 2/374و )(، وسنير أعنالم الننبال3/579من عقله وحرصه على الخير والدين. أسد الغابة في معرفة الصنحابة )

 (.1/36وش رات ال هب )

 .17459( ح 5/254من سورة النحل، والحديث رواه أحمد في مسنده: مسند الشاميين ) 90اآلية  (26)

، وأبننو داود فنني 501( ح 1/111، )401(ح 1/92مسننند العشننرة المبشننرين بالجنننة ) -رواه أحمنند فنني مسنننده  (27)

، والترمنن ي فني كتنناب تفسننير القنرآن بنناب سننورة التوبننة 786(ح 209-1/208كتناب الصننالة بنناب منن جهننر بهننا )

 .3086( ح 5/272)

وقَناَل: َهن َا َحنِديٌث  3954( ح 5/734رواه الترم ي في جامعنه كتناب المناقنب بناب فني فلنل الشنام والنيمن ) (28)
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 (.7/147َحَسٌن َغِريٌب، والبيهقي في دالئل النبوة )

 (.7/147شريعة )دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب ال (29)

 (.259-1/258البرهان في علوم القرآن ) (30)

 (.1/346مناهل العرفان ) (31)

هو اإلمام الحافظ العالمة، شيخ القراو والمحدلين باألندلس: أحمد بن إبراهي  بنن الزبينر الغرنناطي، ولند سننة  (32)

أخ  عنه اإلمام أبو حيان النحوي، تنوفي هـ، أفاد الناس في القراوات وعللها ومعرفة طرقها، وأحك  العربية، 627

 (.4/1484هـ. ت كرة الحفاظ )708سنة 

 (.1/258(، وانظر البرهان في علوم القرآن )1/172اإلتقان في علوم القرآن ) (33)

هـ، كان من أهل التبحر في علوم القرآن 355هو اإلمام العالمة المقرئ، مكي بن أبي طالب القيسي، ولد سنة  (34)

(، وشنن رات 1/394هننـ. معرفننة القنراو الكبننار )437ة، كننان خي ِنًرا متنندينًا، مشننهوًرا بالصنالح، تننوفي سننة والعربين

 (.3/260ال هب )

 .83(، وانظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص 1/256البرهان في علوم القرآن ) (35)

 .59(، وانظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص 1/175اإلتقان في علوم القرآن ) (36)

 (.8/656نقل ه ا الكالم الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ) (37)

بَنا } يُ ِْهبُنهُ ) (38) ُ الر ِ ، ومسنل  فني كتناب 4541( ح 8/51رواه البخاري في كتاب تفسنير القنرآن بَناب { يَْمَحنُق .َّ

 .1580(ح 11/5المساقاة بَاب تَْحِريِ  بَْيعِ اْلَخْمِر )

 .21054( ح 6/229، و)20838، 20837( ح 6/188مسند األنصار ) رواه أحمد في مسنده (39)

، وكنان بناليمن، فلن  ينره،  هو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحلنرمي الحمصني، أسنل  فني حيناة النَّبِني   (40)

وروى عننن أبنني بكننر وعمننر وغيرهمننا مننن الصننحابة، وكننان مننن علمنناو أهننل الشننام، مننن أئمننة التننابعين بحمننص 

(، وشن رات الن هب 4/76(، وسير أعالم النبالو )1/324هـ. أسد الغابة )75هـ، وقيل سنة 80ي سنة ودمشق، توف

(1/88.) 

(41) ( ِ ِل سُوَرةِ اْلبَقََرةِ َوآيَِة اْلكُْرِسي   .3390(ح 2/450رواه الدارمي في سننه كتاب فلائل القرآن بَاب فَْلِل أَوَّ

ِ )رواه مسل  في صحيحه كتاب صالة المسافر (42) ( 93-6/92ين وقصرها بَاب فَْلِل سُوَرةِ اْلَكْهِف َوآيَنِة اْلكُْرِسني 

 .809ح 

 .567(54-5/51… )رواه مسل  في كتاب المساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل لوًما  (43)

( ح 8/48َن أَْزَواًجنا } )رواه البخاري فني صنحيحه كتناب تفسنير القنرآن بَناب { َوالَّنِ يَن يُتََوفَّنْوَن ِمنْنكُْ  َويَن َُرو (44)

4536. 

 (.1/348ٍمناهل العرفان ) (45)

(46)  ِ اَاَت لَْيلَنٍة فَناْفتَتََح اْلبَقَنَرةَ فَقُْلنُت يَْرَكنُع ِعْنندَ اْلِمائَنِة، لُن َّ َمَلنى فَقُْلنُت:  هو حنديث ُح َْيفَنةَ قَناَل: َصنلَّْيُت َمنَع النَّبِني 

… الً قُْلُت: يَْرَكُع بَِها، لُ َّ اْفتَتََح الن َِساَو فَقََرأََها، لُ َّ اْفتَتََح آَل ِعْمَراَن فَقََرأََها، يَْقَرأُ ُمتََرس ِ يَُصل ِي بَِها فِي َرْكعٍَة فََمَلى، فَ 

الحديث رواه مسل  في صحيحه كتاب صنالة المسنافرين وقصنرها بَناب اْسنتِْحبَاِب تَْيِوينِل اْلِقنَراوةِ فِني َصناَلةِ اللَّْينِل 
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 .871( ح1/230، وأبو داود في كتاب الصالة باب )772( ح 6/61)

-2/169رواه النسائي في سننه كتاب االفتتاح اْلِقَراوة فِي اْلَمْغِرِب بِـ { المص } عن زيند بنن لابنت وعائشنة ) (47)

 .991-990-989( ح 170

ةِ اْلفَْجِر عن عبند هللا بنن السنائب رواه ابن ماجه في سننه كتاب الصالة وإقامة السنة فيها بَاب اْلِقَراوةِ فِي َصال (48)

 .820( ح 1/269)

 (.152-7/151(، وانظر دالئل النبوة للبيهقي )174-1/173اإلتقان في علوم القرآن ) (49)

فني  40الحارث بنن خزمنة األنصناري الخزرجني، شنهد بندًرا وأحندًا، والخنندق والمشناهد كلهنا، وتنوفي سننة  (50)

 (.1/389. أسد الغابة ) خالفة علي 

، ورواه ابنننن أبننني داود فننني كتننناب 1717( ح 1/327رواه أحمننند فننني مسننننده مسنننند الصنننحابة بعننند العشنننرة ) (51)

، وفيننه محمنند بننن إسننحاق، قننال الحننافظ ابننن حجننر: 38: { لَقَنندْ َجنناوكُْ  َرسُننوٌل } ص  المصنناحف بنناب قننول هللا 

 (.2/144صدوق يدلس، ورمي بالقدر والتشيع. تقريب الته يب )

 (.8/654تح الباري )ف (52)

 (.350-1/349انظر مناهل العرفان ) (53)

 (.1/174اإلتقان ) (54)

 .127آية  -سورة التوبة  (55)

، واإلمنام أحمند فني 38: { لَقَندْ َجناَوكُْ  َرسُنوٌل } ص  رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب قول هللا  (56)

 .20720( ح 6/161مسند األنصار )
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 النم ح  ال ال   تجتيب الروج

   القول الجاجح

 المبحث الثالث: ترتيب السور

، أو وأما تجتيب الروج على ما ه  عليهه اآلي،  هااتلف  ههل ههو توقيهف مهي الن ه  

 مي  عل الاحا ى، أو ينبحا ل؟ على  ال ى أقوال  

ضح ذلهك إلهى أمتهه مهي  عهدو، يعنه   لجمووج  أي الن   القول ا ول  وهو مذهب ا  و 

، والقانه  أي هذا التجتيب مي  عل الاحا ى  ي ذهب هذا النمذهب اإلمهام مالهك  م  . ومك

 (1)أ و  كج ال اقالن   يما ارتقج عليه جأيه مي قوليه.

جمههق  :تههاب المرههالل الامههسقههال الزجكشهه   قههال أ ههو الحرههيي أحمههد  ههي  ههاجٍس  هه  ك

تهرليف الرهوج، كتقهديم الره ق الطُّهوال، وتعقي وها  هالنمليي،  :أحهدهما :القجآي على نج يي

 (2)ـ.…  وذا النجب هو الذي توإو الاحا ى 

 وقد ارتدلوا على مذه وم  ردلى، منوا 

لظوج و شا ونقل م لهه، و ه  العلهم  أوإً  أنه لو كاي تجتيب الروج  توقيف مي الن   

 (3)توقيف  يه.  عدم ذلك النقل دليل  على أنه لم يكي منه 

كان  ماتلبهى  ه  تجتيهب الرهوج ق هل جمهق القهجآي  ه    انيًا  أي مااحف الاحا ى 

يوملههوو  مهها رهاغ لوههم أي ، ولهو كههاي التجتيههب توقيبيزها منقههوإً عهي الن هه  عوهد ع مههاي 

 (4)ويتجاوزوو.

ك  ههي كعههب قههدم   يههه النرههاء علههى آل عمههجاي،  ههم تلهه  آل   مههي ذلههك أي ماههحف أن حهه ر

، وماهحف ا هي مرهعود كهاي م هدوءا …عمجاي روجة ا نعام،  م ا عجاف  هم المالهدة 

 يومها مهي اهالف الهخ مها  … ال قجة،  م النراء،  م آل عمجاي،  م ا عجاف،  م ا نعام 

مااحبنا اليوم، وجوي أي ماحف عل  كاي مجت ًا علهى النهزول،  رولهه رهوجة العلهق، 

 (5) م المد ج،  م  ،  م المزمل  م ت  ،  م التكويج، وهكذا إلى آاج المك  والمدن .

لح  مح ا حح ايح  مح بحهالك  ال ًا  حدي  ا نيك عح  اٍس قحالح  قنلن ن لكعن نمح ةك ا حنن تنمن إكلحهى رنهوجح هدن لحى أحين عحمح كنمن عح

تن نهوا  حيننحون  لحهمن تحكن ها، وح مح ننتنمن  حيننحون لكهييح  حقحهجح هيح النمك هك ح مك اءة  وح ةك  حجح إكلحى رنوجح مح حانك ، وح
يح الن هك ح مك ها وح مح

وهحا  كه  الر ه نقك  هعنتنمن نح يمك  حوح حك يك الهج  مح حن جح  كرنم أك الهج  ؟ رحطن لحهى ذحلكهكح لحكنهمن عح مح ها حح ،  حمح الك هوح الطرك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

64   

رنولن أك  ،  قحالح  كحايح جح ا ك النعحهدحدك جك ذحوح هيح الرُّهوح لحينههك مك لن عح هنوح ينننهزح اين وح مح لحينهك الز  تك  عح
ا يحرن م  مك

عنو تنبن لحهن  حيحقنولن  نح ين يحكن ءن دحعحا  حعنضح مح لحينهك الش  ن لح عح ةك ال تكه   حكحايح إكذحا أنننزك وك  كه  الرُّهوجح ا هحهذك

ةك ال تكه   وك اآليحها ك  كه  الرُّهوجح هعنوا هحهذك لحينهك اآليحا ن قحالح  نح لح ن عح إكذحا أنننزك كحذحا، وح ا كحذحا وح ينذنكحجن  كيوح

وك اآليحىح  ك  الرُّ  عنوا هحذك لحينهك اآليحىن قحالح  نح لح ن عح إكذحا أنننزك كحذحا، وح ا كحذحا وح ةك ال تك  ينهذنكحجن ينذنكحجن  كيوح وجح

ين  اءة  مك ةن  حجح كحانح ن رنوجح ، وح ينحىك دك لح  كالنمح ا نحزح الكلك مح ين أحوح بحالك مك ةن ا حنن كحانح ن رنوجح كحذحا، وح ا كحذحا وح   كيوح

ا،  حظحنحن ا أحن   تكوح ا شح كيًوا  كقكا  تنوح ، قحالح   حكحانح ن قكا  آيك يح النقنجن لح مك ا أنننزك جك مح ااك قنه كضح أحوح ها، وح ننوح ها مك وح

رنولن أك  جح  جح ا رحهطن مح تنبن  حيننحون لحمن أحكن ا، وح مح نن ن  حيننحون لك ذحلككح قحجح ين أحجن ا،  حمك ننوح ا مك لحمن ين حيركين لحنحا أحن وح وح

. الك وح ا  ك  الر  نقك الطرك عنتنوح نح وح ، وح يمك حك يك الج  مح حن  كرنم أك الج 
(6) 

رنولن أك  :  قول ع ماي  قن كضح جح ا، وح ننوح ا مك هاب اهجيح   ب حظحنحن ا أحن وح ننوح ا مك لحمن ين حيركين لحنحا أحن وح وح

 (7)   عدم التوقيف.

،  هل كهاي   وذا الحدي  يدل عندهم على أي تجتيب الروج لم يكي  توقيف مهي الن ه  

 .الاحا ى  اجتواد مي 

هها، إكذن  هه  أ عحننوح نك نكييح جح مك هه ن ننههدح عحالكشحههىح أنمرك النمن اهحههٍك قحههالح  إكنركهه  عك جا عًهها  عههي ينورنههفح  نههيك مح

نكييح  مك هه ن ؟  قحهالح  يحها أنم  النمن كح ههجُّ ها يحنن مح هكح وح ينحح ؟ قحالحهه ن وح ينهج  بحهيك اح اقكه    حقحههالح  أحيُّ النكح جح اءهحها عك جح

بح  حح ينك  منان ل هٍف. قحالحه ن  أحجك أن أحينهجح من ح كن هن ينقنهجح ؛  ِح لحينهك آيح عح لركفن النقنجن . قحالح ن  لكمح؟ قحالح  لحعحلرك  أن ح كك

؟  أن ح قح نلن كح أحي هن قحجح ا يحننجُّ مح . …وح جك لحينهك آيح الرُّوح لح ن عح حمن فح  حر حح جح ن لحهن النمنان جح حان  (8)قحالح   حر

ها  مح ووجه الدإلى  يه أي الرالل كاي يررل عي تجتيهب الرهوج،  هدليل قهول عالشهى لهه  وح

؟  ي الرلف متبقهوي علهى المنهق مهي قهجاءة القهجآي منكوًرها،  هري  أن ح قح نلن كح أحي هن قحجح يحننجُّ

يقجأ مي آاج الروجة إلى أولكوا، ولو كاي الرهالل يرهرل عهي تجتيهب اآلي  نكهج  عليهه 

 (9)ة القجآي أيج م لف.عالشى قجاء

 بهه  هههذو ا حاديهه ، وأيجههها حجههى لكمههي قههال إي تجتيههب الرههوج كههاي اجتواديزهها، ولههيس 

 . توقيف مي الن   

 ، و ه قال  طالبى مي أهل العلم.القول ال ان   أي هذا التجتيب توقيف مي الن   

الماتاج أي ترليف الروج على ههذا التجتيهب مهي جرهول أ  (10)قال أ و جعبج النحاس 

 .(11)، وجوي ذلك عي عل   ي أ   طالٍب 
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مان   جن  (13)   اللوح المحبوظ. تجتيب الروج هكذا هو عند أ تعالى (12)وقال الكك

أنهزل القهجآي كلهه إلهى رهماء الهدنيا،  هم  هجرك   ه   نهقٍ  (14)وقال أ و  كج  ي ا ن اجي 

وعشههجيي،  كانهه  الرههوجة تنههزل  مههج يحههد ، واآليههى جوا ًهها لمرههتا ج، ويقههف ج جيههلن 

له عي على مونق الروجة واآليى،  اترا  الروج كاترا  اآليا  والحجوف، ك الن    

ها،  قد أ رد نظم اآليا .الن    جح  (15)،  مي قحد م روجة أو أا 

وارتدلوا على ذلك  ري الاحا ى أجمعوا على الماهحف الهذي كتهب  ه  عوهد ع مهاي، 

ولههم يناههالف مههنوم أحههد، وإجمههاعوم إ يههتم إإ إذا كههاي التجتيههب الههذي أجمعههوا عليههه عههي 

و كاي عي اجتواد لتمرك أاحاب المااحف الماالبى  كماالبتوم، ولكنوم توقيف؛  نه ل

 (16)عدلوا عي مااحبوم وأحجقوها، وججعوا إلى ماحف ع ماي وتجتي ه جميعًا.

هه النكحون الكيلح وح ههجح ههعنوٍد أن هههن كههاي يحقنههولن  كهه   حنكهه  إكرن رن فك وارههتدلوا  رحاديهه ، منوهها  عحههيك ا نههيك مح

ين تكالحدكي. هني  مك ، وح لك تحا ك ا نوح يح النعك ا حنن كيحاءك  إكن وني  مك طه وح يحمح وح جن مح وح
(17) 

  ذكجها نرقًا كما ارتقج تجتي وا. 

يه ن  وعي وا لى  ي ا رقق أي الن    طك ، وأنعن هوالح جاة الر قح الطرك ي ن مكايح الت ون طك قال  أنعن

. مكاي لك لن   المبا  ، و ننرك ي ن مكاي اإلنجيل الم ان ح طك عن
، وأن لكييح  (18)الز وج النمك

قال أ و جعبج  ي النحاس  وهذا الحدي  يدل علهى أي تهرليف القهجآي مهراوذ عهي الن ه  

. (19)، وأنه م لف مي ذلك الوق 

رنول أك وقال مالك  إن م  (20)ـ. ا أنلركف القجآي على ما كانوا يرمعوي مي قجاءة جح

ا يدل على أي تجتيب الماحف كاي توقيبيزا  (21)قال ا ي حجج  م   ومك

ك  سك ال  قحبكهه ر ا الن  كهه   قحههالح  كنننهه ن  كهه (22)عحههين أحون ييح أحتحههون ههين  حقكيههفٍ    النوح نههدك ال ههذك وا مك ههلحمن  …أحرن

آيك  قنههجن ههيح الن ب  مك ههزن لحهه   حك أح عح رنههولح أك؟ قحههالح  طحههجح كح حههكح عحن هها يحهها جح هها أحمن الحههدي ، و يههه  قنلننحهها مح

ابح جرو حح حلننحا أحان ر يحه.ن قحالح   حرح ت ى أحقننك جن ح حح دن ن أحين إ أحان حجح نحا، قحهالح   ل أ  حر ييح أحان ححن حك

هقح  تكرن ٍج وح رحه نقح رنهوح ٍج وح هسح رنهوح من اح ٍج وح زرك نههن  حهالح ح رنهوح ؟ قحهالنوا  ننحح آيح زرك نويح النقنجن قنلننحا  كحينفح تنحح

ت ههى  ههين قحههافن حح ههلك مك بحا  بح النمن ههزن حك ةً وح ةح رنههوجح ههجح ةً وح حههالح ح عحشن ةح رنههوجح ههجح ههدح  عحشن إكحن ٍج وح رنههوح

.ين  تحمح ان
(23) 

قال ا ي حجج   وذا يدل على أي تجتيب الروج على ما هو    الماحف اآلي كاي    
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 (24) ـ... عود الن   

ههها يههدل علهههى أنههه تهههوقيب  كههوي الحهههواميم جت هه  وإًء، (25)قههال الرههيوط   م  وكهههذا  ومك

الطوارههيي، ولههم تجتههب المرهه حا  وإًء،  ههل  اههل  ههيي رههوجها، و اههل  ههيي )طرههم( 

الشعجاء و)طرم( القاص  ـ )طس( مق أنوا أقاج منوما، ولهو كهاي التجتيهب اجتواديزها 

ج  )طس( عي القاص.  لذكج  المر حا  وإًء، وأنارك

م  ال  (26)وقههد رههلل ج يعههى  قههجة وآل عمههجاي، وقههد نههزل ق لومهها  نههق  و مههانوي لههم قنههدرك

متا، وأنلركهف القهجآي علهى علهم ممهي أل بهه  هه،  روجة  مكى، وإن ما أنزلتا  المدينهى؟  قهال  قنهدرك

ههرل  هها ينننتحوههى إليههه، وإ ينرن م  ومههي كههاي معههه  يههه، واجتمههاعوم علههى علموههم  ههذلك،  وههذا مك

 (27)عنه.

مان   وعلهى ههذا التجتيهب كهاي يعجنهه قال ال جن كهل رهنى، أي  مها  علهى ج جيهل  كك

 (28)كاي يجتمق عندو منه، وعجض عليه    الرنى الت  تو    يوا مجتيي.

 الذي يظوج أنه عاجنه  ه هكذا على ههذا التجتيهب، و هه  …وقال أ و  كج ال اقالن   

 (29)جزم ا ي ا ن اجي.

،  هههل الهههذي يظوهههج أنهههه كهههاي يعاجنهههه  هههه علهههى تجتيهههب  قهههال ا هههي حجهههج  و يهههه نظهههج 

 (30)النزول.

قول الكجمهان  وال هاقالن  وا هي ا ن هاجي،  ِنهه إ ينعلهم دليهل   -وأ أعلم-والذي يظوج 

قههجاءة  (31)، وقههد عنلهم أي عامهىيهل القههجآي علهى ج ج يهدلُّ علهى كيبيههى عهجض الن ه  

 (32)كان  على ما عليه تجتيب الماحف اآلي. الن   

وعلههم ذلههك  هه   القههول ال الهه   أي تجتيههب ك يههج مههي الرههوج كههاي  توقيههف مههي الن هه  

 .حياته، وأي تجتيب  عض الروج كاي  اجتواد مي الاحا ى 

وارتدلوا على ذلك  وجود أحاديه  تبيهد تجتيهب  عهض الرهوج، كا دلهى الته  احهتج  كوها 

البجيهق القالهل  هالقول ال هان ، ووجود آ هاج تاهجح  اجتوهاد الاهحا ى  ه  تجتيهب  عهض 

 الرا ق. الروج كحدي  ا ي ع اس عي ع ماي 

الروج الته  جهاء وااتلف القاللوي  كوذا القول    الروج الت  جاء تجتي وا عي توقيف و

 تجتي وا عي اجتواد 
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  قال القان  أ و محمد  ي عطيى  إي ك يًجا مي الروج قد علم تجتي وا    حياة الن   

 كالر ق الطوال، والحواميم، والمبال.

ها نهص  عليهه ا هي عطيهى، وي قهى منوها  م  وقال أ و جعبج  ي الز يج  اآل اج تشود  هرك ج مك

لاهالف، واحهتج  رحاديه  منوها حهدي  ع هد أ  هي مرهعود، قليل  ينمكي أي يجهجي  يوها ا

 (33)وحدي  ع د أ  ي ع اس الرا قى    أدلى القول ا ول.

قال ا ي حجج  تجتيب  عض الروج على  عض، أو معظموا إ يمتنق أي يكوي توقيبيزا، 

 (34)ا ي ع اس الرا ق. وإي كاي  عنه مي اجتواد  عض الاحا ى، واحتج  حدي 

قال الريوط   والذي ينشجح له الادج مها ذههب إليهه ال يوقه ، وههو أي جميهق الرهوج 

روًجا وإًء علهى أي  تجتي وا توقيب ، إإ  جاءة وا نبال، وإ ين غ  أي يرتدل  قجاءته 

دن حدي  قجاءتهه النرهاء  ق هل آل عمهجاي؛  ي تجتيهب الرهوج تجتي وا كذلك، وحينلذ إ يحجك

 (35)   القجاءة ليس  واجٍب، ولعله  عل ذلك ل ياي الجواز.

 القول الراجح

ي الزجكش  مي أمج هذا الاالف،  قال  والاالف يججق إلى اللبظ؛  ي القالل  هري  هو 

، لعلموهم  رره اب نزولهه، جمهز إلهيوم  هذلك التجتيب كهاي عهي اجتوهاد مهنوم يقهول  إنهه 

ومواقق كلماته؛ ولكوذا قهال اإلمهام مالهك  إن مها ألبهوا القهجآي علهى مها كهانوا يرهمعونه مهي 

، مههق قولههه  ههري تجتيههب الرههوج اجتوههاد مههنوم،  هه،ل الاههالف إلههى أنههه  هههل ذلههك الن هه  

 (36) توقيف قول ، أم  كمججد ارتناد  عل ، و حي   ق  لحوم  يه مجال للنظج.

 (37)قال الريوط   ور قه إلى ذلك أ و جعبج  ي الز يج.

والذي أميل إلى تججيحه هو القول ال ان  القالل  ري تجتيب رهوج الكتهاب العزيهز كلوها 

،  ما ر ق مي ا دلى عند حكايى هذا القول.  توقيب  

 يب الروج اجتوادي  مجدودة  ما يرت  أما أدلى البجيق القالل  ري تجت

لظوج و شا ونقل م لهه،  أما دعواهم أنه لو كاي تجتيب الروج  توقيف مي الن    - 1

وأي    العلم  عدم ذلك النقل دليالً على عدم التوقيف،  يجاب  ري عدم النقهل لهيس دلهيالً 

علههى وجههود علههى عههدم وجههود الههنص،  ههل إي إجمههاع الاههحا ى علههى هههذا التجتيههب دليههل  

 (38)النص  التوقيف؛  نوم إ ينجمعوي على االف الرنى.
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مجمعههيي علههى هههذا التجتيههب مههق أي ماههاحبوم   هِي قيههل كيههف يكههوي الاههحا ى  - 2

، ولهو كهاي التجتيهب كان  ماتلبى    تجتيب الروج ق ل جمق القهجآي  ه  عوهد ع مهاي 

مهها رههاغ لوههم أي يوملههوو ويتجههاوزوو، وهههو دلههيلوم ال ههان ،   توقيبيزهها منقههوإً عههي الن هه 

إن ما ااتلبوا    هذا التجتيب  اد  ا مج، ق ل أي يعلموا  التوقيف،  لمها   يجاب  رنوم 

علموا  التوقيف تجكوا تجتيب مااحبوم، وقد يججق اإاتالف أيًنا إلهى أي ماهاحبوم 

اس،  الواحد منوم إ ين       ماحبه إإ كان  شاايى  جديى، ولم يكونوا يكت ونحوا للن

 (39)ما وال إليه مجوودو، وقد يبوته ما لم يب  الجماعى مي تحقيق أد  وعلم أورق.

وههو أقهو  حججوهم،  وهو أوهاهها إذا نظهج  (40)أما حدي  ا ي ع اس عهي ع مهاي، - 3

 ص،  بيه نعف إ يننكج رنًدا، و يه الجد على ش وتوم متنًا إليه  عيي التمحي

 (41)أما مي ناحيى الرند  ِي مداج الحدي  على يزيد الباجر .

ا،  هل ههو  قال الشيخ أحمهد شهاكج  و ه  إرهنادو نظهج ك يهج،  هل ههو عنهدي نهعيف جهدز

 (42)حدي  إ أال له.

حدرك نوي    يزيد هذا، ااتال ًا ك يًجا   وقد ااتلف النمن

قال ال ااجي    تججمى يزيد  ي هجمهز  قهال ع هد الهجحمي  هي موهدي  يزيهد الباجره  

 (43)هو ا ي هجمز، قال   ذكجته ليحيى  لم يعج ه، قال  وكاي يكوي مق ا مجاء.

جمهز، ااتلبهوا  يهه، ههل ههو يزيهد الباجره  أم إ؟  قهال وقال ا ي أ   حاتم  يزيهد  هي ه

ع د الجحمي  ي مودي،  يما رمع  أ   يححك  عي عل   ي النمدين  عنه أنهه قهال  يزيهد 

، وأنكههج يحيههى  ههي رههعيد …الباجرهه ، هههو يزيههد  ههي هجمههز، وكههذا قالههه أحمههد  ههي حن ههل

ول ع هد الهجحمي  هي القطاي أي يكونا واحًدا،  عي عل   ي المدين  قال  ذكج  ليحيى قه

 مودي  إي يزيد الباجر  هو يزيد  ي هجمز،  لم يعج ه.

قال ا ي أ   حاتم  رمع  أ ه  يقهول  يزيهد  هي هجمهز ههذا، لهيس  يزيهد الباجره ، ههو 

رواو، وكاي يزيد  ي هجمز مي أ ناء البجس الهذيي كهانوا  المدينهى وجالرهوا أ ها هجيهجة، 

ي عههي ا ههي ع ههاس، جو  عنههه عههوف ولههيس هههو  يزيههد الباجرهه  ال اههجي الههذي يههجو

 (44)ا عجا  .

وقال ا ي ح اي  يزيد  ي هجمز المدن ، هو الذي يجوي عنه عوف ا عجا  ، ويقهول  
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 (45)حد نا يزيد الباجر  عي ا ي ع اس.

  وما نعيباي عندو. (46)ر ،وأ  ته ال ااجي    النعباء  اإرميي  ا ي هجمز والباج

 علههى هههذا  الحههدي  نههعيف، إمهها لنههعف يزيههد  ههي هجمههز إي كههاي هههو نبرههه يزيههد 

 الباجر ، أو لجوالى أو نعف يزيد الباجر  إي كاي أيج ا ي هجمز.

قهال العالمههى أحمههد شهاكج   وههذا يزيههد الباجره  الههذي انبههجد  جوايهى هههذا الحههدي ، يكههاد 

وي مجووإً، حتى شن ركه على م ل ا ي مودي وأحمد وال ااجي أي يكوي هو ا ي هجمز يك

 ههال يق هل منههه م ههل ههذا الحههدي  ينبههجد  هه، و يههه تشههكيك  ه  معج ههى رههوج  …أو أيهجو 

و يه تشكيك    إ  ا  ال رملى    أوالهل الرهوج، كهري  …القجآي ال ا تى  التواتج القطع 

 ا  جأيه، وحاشاو مي ذلك.ع ماي كاي ي  توا  جأيه وينبيو

 ال ع هجة  ه  ههذا المونهق  تحرهيي  … م قال   ال علينا إذا قلنا إنه حدي  إ أال له

 (47)التجمذي، وإ  تاحيح الحاكم، وإ  موا قى الذه  ، وإن ما الع جة للحجى والدليل.

ا ظاهًجا، ويحمل   طعنًا    التوقيف    تجتيب اآلي.وأما متنًا،  ِنه يححمل تناقنح

أما التناقض،  النه أ    لالنبال و جاءة ارميي ماتلبيي، و يه مق ذلهك أي ع مهاي ظهي 

 أي  جاءة مي ا نبال  قجنحوا  كوا، وكاي ا ولى أي يقول  إنوما روجة واحدة.

 (48)قال ال اقالن   وقد تنمي ذلك أن وما روجتاي؛  نه رمى كل واحدة  ارموا.

وأما الطعي  ه  التوقيهف  ه  تجتيهب اآلي،  هالي قهول ع مهاي  ب ظننها أن وها منوهاب يهدل 

 .لم يباح  رمج  جاءة،  رنا وا ع ماي إلى ا نبال اجتواًدا منه   على أي الن  

 وهذا ماالف لكما إ ينحاى مي ا ا اج الاحيحى الدالى علهى التوقيهف  ه  تجتيهب آي

الروج، وماالف لةجماع المنقول عي أهل العلم على أي تجتيب آي الرهوج لهيس محهالز 

 (49)ـ.لالجتواد، وإن ما كاي  توقيف مي الن   

ةك  إكلحههى رنههوجح ههيح النمح حههانك ، وح هه ح مك هك بحههالك وح ةك ا حنن تنمن إكلحههى رنههوجح ههدن كمهها أي قههول ا ههي ع ههاس  بعحمح

اء لكييح  حجح يح النمك هك ح مك ب يحمل ما يجد احتجا  ه إء  …ة  وح الك وح وهحا  ك  الر  نقك الطرك عنتنمن نح  حوح

 كوههذا الحههدي ،  وههو ذا يههذكج أي ا نبههال مههي الم ههان ، وأي  ههجاءة مههي الملههيي، ويقههول  

 ونعتموهما    الر ق الطوال، وهذا يدل على أي الر ق الطهوال كانه  معلومهى توقيبًها 

جمههق، وكههذلك الم ههان ، وكههذلك الملههوي، وإإ  مهها وجههه ارههتنكاج ا ههي ع ههاس هههذا ق ههل ال
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 التجتيب؟ 

هها-أمهها حههدي  يورههف  ههي ماهههك عههي عحالكشحههىح  - 4 هه  أ عحننوح نك  يههجد عليههه  ههري هههذا  -جح

هي يراهذ  قهجاءة ا هي مرهعود، وكهاي ا هي  م  العجاق  إن ما ررل عي تجتيب الرهوج، وكهاي مك

ماي إلى الكو ى، لهم يوا هق أول ا مهج علهى الججهوع عهي مرعود لما حنج ماحف ع 

قجاءته، وإ على إعدام ماحبه، وكاي ترليف ماحبه مغايًجا لترليف ماهحف ع مهاي، 

 (50) لذا أطلق العجاق  أنه أيج م لف.

جديد، كما  وأما البجيق ال ال  القالل  التبايل،  يجاب  نبس ا جو ى، إذ لم ير   دليل

يههجد علههيوم أيًنهها  ههري العلههم  توقيههف الهه عض يههدل علههى التوقيههف  هه  الكههل، إذ لههو علههم 

هه    هههيي  الاههحا ى التوقيههف لحمهها  ههاتحوم أي يرههرلوا عههي كههل رههوجة  عينوهها، والن هه   حح

 مقاجيي    حبظ القجآي. -وحاشاهم-أظوجهم، وإإ لكانوا 

اااهى  كمحالركوها،  هم هه  ظنيهى  ه  الدإلهى  ِي قيل  إي الجوايا  النمحهتج  كوها وأم الوها 

 على كوي التجتيب عي توقيف.

لحينههك ههذو  ماع الاحا ى على هذا التجتيهب يهدل علهى انرهحاب مها دله  عح  الجواب أي إجن

 الجوايا  مي التجتيب على كل القجآي، ويقطق الظي    دإلتوا.

   تجتيب جميهق الرهوج،  وإي قيل  إي اإلجماع الذي ارتندتم إليه إ يدل على التوقيف

  نه إ يشتجط أي يرتند اإلجماع إلى نص.

 الجواب أي أمج تجتيب الروج لم يكي أمًجا حاد ًا حتى ينقهال إي اإلجمهاع عليهه إ يهدل 

،  ال يجد على نص  التوقيف،  ل إي أمجح تجتيبك روج القجآي معجوف  مي عود الن   

 نص را ق. أي إجماعوم كاي عي اجتواد أيج مرتند إلى

 

 (.8/655(، و تح ال اجي )1/257، وال جهاي )82نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (1)

 (.259-1/258الزجكش  ) -ال جهاي    علوم القجآي  (2)

 .82نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (3)

 (.1/353اي )مناهل العج  (4)

(، ونكهه  اإنتاههاج لنقههل 1/259(، وال جهههاي  هه  علههوم القههجآي )183-1/181اإلتقههاي  هه  علههوم القههجآي ) (5)

 (.1/353، ومناهل العج اي )81القجآي ص 
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، وأ هو داود  هه  501( ح 1/111، )401(ح 1/92جواو أحمهد  ه  المرهند مرهند العشهجة الم شهجيي  الجنهى ) (6)

، والتجمهذي  ه  كتهاب تبرهيج القهجآي  هاب رهوجة التو هى 786(ح 209-1/208 وا ) كتاب الاالة  اب مي جوج

 ، وقال  حدي  حري.3086( ح 5/272)

 .82نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (7)

 .4993( ح 8/654جواو ال ااجي    احيحه كتاب  نالل القجآي  اب ترليف القجآي ) (8)

 (.8/655انظج  تح ال اجي ) (9)

ى إمههام العج يههى أحمههد  ههي محمههد  ههي إرههماعيل الماههجي النحههوي، اههاحب التاههانيف، أاههذ عههي هههو العالمهه (10)

(، وشهههذجا  الهههذهب 15/401. رهههيج أعهههالم النههه الء )ةاااـ338الزجههها ، وكهههاي مهههي أذكيهههاء العهههالم. تهههو   رهههنى 

(2/346.) 

 (.1/258ال جهاي ) (11)

مهان ، عهالم  هالقجاءا ، كهاي عج ًها  ه  دقهى هو تا  القهجاء،  جههاي الهديي أ هو القارهم محمهود  هي حمهزة الكج (12)

 (.7/168. ا عالم للزجكل  )ةـ505البوم وحري اإرتن اط، تو      حدود رنى 

 (.1/259، وال جهاي    علوم القجآي )16ال جهاي    توجيه متشا ه القجآي ص  (13)

، ألهف ةاـ272لنحهوي، ولهد رهنى هو اإلمام الحها ظ اللغهوي ذو البنهوي، محمهد  هي القارهم  هي  شهاج المقهج  ا (14)

الدواويي الك اج  ه  علهوم القهجآي والغجيهب والمشهكل، والوقهف واإ تهداء، وكهاي مهي أعلهم النهاس  نحهو الكهو ييي 

 (.2/310(، وشذجا  الذهب )15/274. ريج أعالم الن الء )ةـ328وأك جهم حبًظا للغى. تو   رنى 

 (.1/260ال جهاي ) (15)

 (.1/543مناهل العج اي ) (16)

 .4994( ح 8/654جواو ال ااجي    احيحه كتاب  نالل القجآي  اب ترليف القجآي ) (17)

(، وأشهاج إليهه 5/475(، وال يوق   ه  دإلهل الن هوة )1/136جواو أ و داود الطيالر     مرندو كتاب  اب ) (18)

 (.1/565الريوط   الحري   يض القديج شجح الجامق الاغيج )

 (.1/258ال جهاي ) (19)

 .18جواو أ و عمجو الدان     كتاب المقنق    معج ى جرم مااحف ا مااج ص  (20)

 (.8/658 تح ال اجي ) (21)

مهق و هد الطهالف، وجو  حهدي  تحزيهب القهجآي. أرهد  هو أوس  ي أ ه  أوس الاهحا  ، و هد علهى الن  كه ر  (22)

 (.1/167الغا ى )

، وا هي ماجهه  ه  رهننه كتهاب إقامهى الاهالة  هاب 1393( ح 65-2/55جواو أ و داود    رننه كتاب  هاب ) (23)

 15733وأحمد    مرند المدنييي ح  1345( ح 1/427   كم يرتحب ياتم القجآي )

 (.8/658 تح ال اجي ) (24)

 (.1/179اإلتقاي ) (25)

كهاي  قيًوها عالًمها هو اإلمام، مبت  المدينى أ و ع د الجحمي القجش  التيم  موإهم، المشهووج  ج يعهى الهجأي،  (26)

 (.1/194(، وشذجا  الذهب )6/89. ريج أعالم الن الء )ةـ136 الحدي  مي ألمى اإجتواد. تو   رنى 

 (.1/179اإلتقاي ) (27)
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 (.1/259، وال جهاي    علوم القجآي )16ال جهاي    توجيه متشا ه القجآي ص  (28)

 (.8/658 تح ال اجي ) (29)

 (.8/658 تح ال اجي ) (30)

 (.1/257ال جهاي    علوم القجآي ) (31)

 االف تجتيب الماحف  ما جواو مرهلم  ه  اهحيحه كتهاب اهالة المرها جيي وقاهجها  حهاب  مي قجاءته  (32)

ك  هقح الن  كه ر هل ين ن مح ذحينبحهىح قحهالح  اح اءةك  ك  احالةك الل ينلك عحين حن يلك النقكجح تكحن حابك تحطنوك كحهقن ذحا ح لحينلحهٍى  حها نتح  ارن ةح  حقنلنه ن يحجن تححح الن حقحهجح

ا  نم  ا نتحتححح النركرحاءح  كحقن  كوح نحى  حقنلن ن يحجن كنعحٍى  حمح ا  ك  جح لرك   كوح نحى  حقنلن ن يناح الحىك  نم  مح نندح النمك ايح  عك هجح من نهم  ا نتحهتححح آلح عك أحهحا    حقحجح

أحهحا   .772ح ( 6/61الحدي . احيح مرلم مق شجح النووي ) … حقحجح

(، ومناههههل العج هههاي 1/177(، واإلتقهههاي  ههه  علهههوم القهههجآي )258-1/257ال جههههاي  ههه  علهههوم القهههجآي ) (33)

(1/356-358.) 

 (.8/658 تح ال اجي ) (34)

 (.7/152(، وانظج دإلل الن وة لل يوق  )1/179اإلتقاي ) (35)

 (.1/257ال جهاي    علوم القجآي ) (36)

 (.1/177) اإلتقاي    علوم القجآي (37)

 .322انظج الجرالى لةمام الشا ع  ص  (38)

 (.1/360مناهل العج اي ) (39)

يح الن  (40) هك ح مك ةك ا حننبحالك وح تنمن إكلحى رنوجح دن لحكنمن عحلحى أحين عحمح مح ا حح ايح  مح إكلحهى وقد ر ق قجي ًا، و يه قوله  قنلن ن لكعن نمح مح حانك ، وح

هيح ا ه ح مك هك اءة  وح ةك  حجح وهحا رنوجح هعنتنمن نح يمك  حوح حك يك الهج  مح حن ها رحهطنجح  كرنهم أك الهج  مح ن نهوا  حيننحون ت لحهمن تحكن ها، وح مح ننتنمن  حيننحون لكهييح  حقحهجح  كه  لنمك

. الك وح  الر  نقك الطرك

، وأ هو داود  ه  501( ح 1/111، )401(ح 1/92جواو أحمد    المرند مرهند العشهجة الم شهجيي  الجنهى ) (41)

، والتجمهذي  ه  كتهاب تبرهيج القهجآي  هاب رهوجة التو هى 786(ح 209-1/208 اب مي جوج  كوا ) كتاب الاالة

هه ُّ 3086( ح 5/272) قحاشك يههدن ا نههين أح حههايح الج  هه ُّ هنههوح يحزك قحاشك يههدن الج  ، و ه  جوايههاتوم يزيههد الباجرهه . قههال التجمههذي  يحزك

كك ا نيح عح  اٍس  لحمن يندنجك ييح وح يح الت ا كعك هنوح مك (. ووجد    جوايى ال يوق  مهي طجيهق ههوذة  هي 5/272. جامق التجمذي )وح

(، وأاججه الحاكم مي طجيهق ههوذة  هي 7/152اليبى عي عوف  ي أ   جميلى عي يزيد الجقاش . دإلل الن وة )

اليبى أيًنا،ومي طجيق جوح  ي ع ادة، عي عوف عي يزيد الباجره ، وزعهم أنهه علهى شهجط الشهيايي، ووا قهه 

 (.1/330(، و)1/221المرتدجك على الاحيحيي ) الذه   

 (.1/399مرند اإلمام أحمد  تحقيق الشيخ أحمد شاكج ) (42)

 (4/2/367التاجيخ الك يج ) (43)

 (.4/2/293الججح والتعديل إ ي أ   حاتم ) (44)

 (.5/531ال قا  إ ي ح اي  (45)

 .122ص  407النعباء الاغيج تججمى  (46)

 (.401-1/399حمد  تحقيق الشيخ أحمد شاكج )مرند اإلمام أ (47)

 .82نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (48)
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، والهجد علهى مها يهوجد مهي الشه وى  كوهذا الحهدي  ص 26جاجق مررلى تجتيب اآليا     الروجة تهوقيب  ص  (49)

28. 

 (.8/655انظج  تح ال اجي ) (50)
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 الفصل الرابع

 العرضة األخيرد

 النم ح  ا ول عجض القجآي    كل رنى على ج جيل

 : القجآي على ج جيل  تجتيب عجض الن  

 النم ح  ال ان   العجنى ا ايجة للقجآي الكجيم

 مي حنج العجنى ا ايجة مي الاحا ى

 النم ح  ال ال   أ ج العجنى ا ايجة    جمق القجآي

 

 المبحث األول: عرض القرآن في كل سنة على جبريل

و، وكههاي لههذلك  -كمهها رهه ق- ههالقجآي الكههجيم  كههاي مههي عنايههى الن هه   حبظنههه وارههتظواجن

ا ، لي كد حبظه، وليعلم ما طجأ عليهه نرهخ منهه، ولهيعلم مهيعجض القجآي على ج جيل 

 ي مج  ه مي القجاءة على ا حجف الر عى، وليتعلم منه معانيه.

   شوج القجآي مي كل رهنى  يداجرهه  يمها نهزل عليهه   كاي ج جيل ينزل على الن   

  ، ويقجأ عليه الن   حتى وق  المداجرى، يقجأ على الن   

رنولن أك  ، عحيك ا نيك عح  اٍس قحالح كحايح جح دح الن اسك وح هايح  أحجن نح مح ها يحكنهوين  كه  جح دن مح هوح كحهايح أحجن وح

رنهولن أك  آيح  حلحجح قنهجن رنههن الن اجك ،  حيندح هايح نح مح ين جح لحٍى مك قحاون  ك  كنلرك لحين كحايح يحلن ، وح يلن قحاون جك نجك ييح يحلن  حك

. لحىك رح جن يحك النمن يح الجرك ينجك مك اح
دن  كالن وح أحجن

(1) 

داجرى يحتمهل أي كهالز منومها كهاي يعهجض علهى اآلاهج، و ه  جوايهى  يعهجض  لبظ الم

.  القهجآي. أي  ج جيهل  القجآي، و   جوايى  يحعهجض علهى الن ه   عليه جرول أ 

 (2) واتاي الجوايتاي اجيحتاي    أي كالز منوما كاي يعجض على اآلاج.

والمعاجنههى تكههوي  قههجاءة هههذا مههجة وارههتماع ذاك،  ههم قههجاءة ذاك  (3)قههال الكههو جي 

 (4)وارتماع هذا، تحقيقًا لكمعنى المشاجكى،  تكوي القجاءة  ينوما    كل رنى مجتيي.

 ويظوج أي عجض القجآي    كل رنى مجة كاي لبوالد ك يجة، منوا 

 رتظواج.تركيد الحبظ واإ - 1
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 معجف ما طجأ عليه النرخ مي القجآي. - 2

 معج ى ا حجف الر عى الت  أنمج  قجاءة القجآي عليوا. - 3

ف مهي  - 4 معج ى معان  ما يحتا  إلى معج ى معانيه مهي القهجآي، أو مداجرهى مها عنهجك

 هذو المعان .

 :القرآن على جبريل    ترتيب عرض النبي  

، ومهي  القجآي علهى ج جيهل  ذي عجض  ه الن   لم تجد جوايى تاجح  التجتيب ال

  حم   قد ااتلف العلماء    هذا التجتيب 

  ذهب  عنوم إلى أي العجض كاي على تجتيب القجآي الذي  يي أيدينا 

 الذي يظوج أنه عاجنه  ه هكذا على ههذا التجتيهب )يعنه   …قال أ و  كج ال اقالن   

 (5) ن اجي.تجتيب الماحف اآلي( ، و ه جزم ا ي ا 

مان   وعلهى ههذا التجتيهب كهاي يعجنهه  جن كهل رهنى، أي  مها  علهى ج جيهل  قال الكك

 (6)كاي يجتمق عندو منه، وعجض عليه    الرنى الت  تو    يوا مجتيي.

 وذهب  عض العلماء إلى أي العجض كاي على تجتيب النزول 

ا ي حجج  و يه نظج  )يعن  قول ال اقالن (،  ل الهذي يظوهج أنهه كهاي يعاجنهه  هه قال 

 (7)على تجتيب النزول.

قول الكجمهان  وال هاقالن  وا هي ا ن هاجي،  ِنهه إ ينعلهم دليهل   -وأ أعلم-والذي يظوج 

  (8)أي عامهى قجاءتهه  ، وقد عنلهمالقجآي على ج جيل  يدل على كيبيى عجض الن   

 (9)كان  على ما عليه تجتيب الماحف اآلي.

 المبحث الثاني: العرضة األخيرة للقرآن الكريم

لكج جيهل  هالقجآي  غهجض تركيهد الحبهظ واإرهتظواج وأيهج  لما كان  معاجنى الن   

آكهد،  لمها  انه  الحاجهى إلهى ههذا التركيهد  عهد و هاة الن ه  ذلك مي البوالد كما ره ق، وك

 هالقجآي مهجتيي، وذلهك  ه  جمنهاي مهي  عاجنهه ج جيهل  اقتجب زمي و هاة الن ه  

 إلى الج يق ا على   ، وكاي ذلك إجهاًاا  قجب انتقاله  الرنى الت  تنون رك   يوا 

رنهولن أك  ، يحعنه  عحيك ا نيك عح  اٍس قحالح كحايح جح يهلح لحهى جك نجك هايح عح نح مح آيح  كه  كنهلرك جح قنهجن ضن الن جك
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رنههولن أك  هه كحن جح يحك   حينان ههيح الههجرك دن مك ههوح جن
هنههوح أح ضن وح هها يحعنههجك هها مح ضن  كيوح لحتكهههك ال تكهه  يحعنههجك ههين لحين مك

لحه ي هح جن ال هذك ت هى كحهايح الش هون طحهاون، حح ٍء إكإ  أحعن حلن عحين شحه ن ر ، إ ينرن لحىك رح جن ضح  كيههك النمن ون عحهجح كح  حعنهدح

. تحينيك نح  (10)عحجن

ك  لحهى الن  كه ر ضن عح ةح قحهالح  كحهايح يحعنهجك ينجح لحينههك  وعحين أح ك  هنجح ضح عح ةً  حعحهجح هج  آيح كنهل  عحهاٍم مح قنهجن الن

. ي قن كضح  كيهك تحينيك  ك  النعحامك ال ذك ج  مح
(11) 

يهلح  وعحين عالشىح    حدي  و اة الن    ىح قحالح ن  إكن هن أحرحج  إكلحه    حقحهالح  إكي  جك نجك مح  أي   حاطك

اون إكإ   إح أنجح ، وح تحينيك ج  نك   كهك النعحامح مح نح إكن هن عحاجح ةً، وح ج  آيك  ك  كنلرك عحاٍم مح نك   كالنقنجن نن قحدن  كحايح ينعحاجك

جح أحجح   (12)لك .ححنح

 تكههوي القههجاءة  ينومها  هه  كههل رههنى مهجتيي، و هه  رههنى و اتههه أج ههق  …قهال الكههو جي  

س الن هه   مههي تكجيههج المعاجنههى  هه  الرههنى ا ايههجة قههجبح زمههي لحوقههه  مههجا ،  تبههج 

 (13) الج يق ا على.

زلهى النمجاجعههى النواليهى للكتههاب الحكهيم، عههجض  يوهها  كانه  هههذو العجنهى ا ايههجة  كمنن 

هخ  ن  ك   يهه جميهق ا وجهه ال ا تهى أيهج المنرهواى، وتهجك مها ننرك القجآي الكجيم مجتيي،  ر

تحعح  ههد  تالوتههه إلههى يههوم  منههه،  مهها   هه   هه  هههذو العجنههى هههو القههجآي المحكههم المعجههز المن

ا، وإمها أنهه لهيس  قهجآي، وكالهمها لهيس القيامى، وما لم ي     ِما أي يكوي قجآنًا منرواً 

 له حكم القجآي مي التع د واإلعجاز.

وههو جمنههاي رهنى عشههج مههي - وأمها مهها نهزل  عههد جمنهاي ا ايههج مههي زمهي الن هه  

   ج يق ا ول مي رنى إحد  عشجة، وقد نزل قهجآي  يمها  عهد  الوججة، وتو   الن   

ههه ا كهههاي قلهههيالً اأتبهههج أمهههج ذلهههك الجمنهههاي،  كهههري الهههذي نهههزل  عهههد تلهههك العجنهههى لحم 

 (14)معاجنته.

 ومما نزل  يي هذو العجنى ا ايجة و يي و اة الن  ك ر 

هالحمح  {تعالى   قوله - 1 رن ي ن لحكنهمن اإلك نك جح تك  وح لحينكنمن نكعنمح من ن عح أحتنمح ينحكنمن وح لن ن لحكنمن دك مح مح أحكن النيحون

ينًا   (16) كوا  اتبا .  قد نزل     يوم عج ى والن    (15)،}دك

ههيح  {   آيههى الج هها، وههه  قولههه  - 2 هها  حقكهه ح مك وا مح ذحجن ننههوا ات قنههوا أح وح ييح آمح هها ال ههذك يحهها أحيُّوح

ك  عحههيك ا نههيك عح  هه (17)،}الجرك حها لحههى الن  كهه ر لحهه ن عح ههجن آيحهٍى نحزح هها، قحههالح  آاك ه  أ عحننومح نك آيحههىن  اٍس جح
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 (18)الجرك حا.

عنويح  كيهك إكلىح أك  {  قوله  - 3 جح ًما تنجن ات قنوا يحون وقد وجد أن وا آاج ما نهزل مهي  (19)،}وح

 (20)جيم.القجآي الك

يني، وه  قوله تعالى   - 4 ينٍي  {آيى الد  ايحننتنمن  كدح ننوا إكذحا تحدح ييح آمح ا ال ذك اآليهى.  قهد  (21)،}يحا أحيُّوح

 (22)وجد عي رعيد  ي المريب أنه  لغه أي أحد  القجآي  العجش آيى الديي.

ًمها  {قال الريوط   وإ منا اة عندي  هيي ههذو الجوايها ،  ه  آيهـى الج ها،  ات قنهوا يحون ،  }وح

وآيى الديي؛  ي الظاهج أن وا نزل  د عى واحدة كتجتي وا    الماحف، و ن وا    قاى 

، وذلك احيح. ج   (23)واحدة،  را ج كل  عي  عض ما نزل  رنه آاك

 من حضر العرضة األخيرة من الصحابة

علهى تلهك     قهجاءة القهجآي،  هم  ه  جمعهه  عهد زمهي الن ه   كاي تعويل الاحا ى 

العجنى ا ايجة؛  ي ما لم ي     يوا مي أوجهه القهجاءة  قهد نرهخ، ومها   ه   يوها  وهو 

تحعح  د  تالوته إلى يوم القيامى.   القجآي المن

كاي يا ج أاحا ه  كما يطهجأ علهى آيها  الكتهاب مهي النرهخ، و كمها  ن   وإ شك أي ال

 .ينحتا  إلى معج ته مي معان  الكتاب الت  تعلموا مي ج جيل 

مي حنج تلهك العجنهى كزيهد  وقد وجد مي الجوايا  ما يدل على أي مي الاحا ى 

 . ي  ا  ، وع د أ  ي مرعود وأيجهم 

رنهول أك  (24)قال أ و ع د الجحمي الرلم    ه  العهام الهذي  قجأ زيد  ي  ا هً  علهى جح

رنهول  يح  هذو القجاءة قهجاءة زيهد  هي  ا ه ؛  نهه كت وها لجح تو  او أ  يه مجتيي، وإن ما رمرك

، وقجأها عليه وشود العجنى ا ايجة، وكاي يقج  الناس  كوا حتى مها ، ولهذلك  أك 

 (25)و أ و  كج وعمج    جمعه، ووإو ع ماي كت ى المااحف.اعتمد

اءةح عح نهدك أك.  ؟ قحهالنوا  قكهجح لح اءتحينيك تحعنهدُّويح أحو  عحين أح ك  ظح نيحايح عحيك ا نيك عح  اٍس قحالح  أحيُّ النقكجح وح

ضن النقن  ةن، كحايح ينعنجح جح رنهولك أك قحالح  إ  حلن هك ح اآلاك لحهى جح آين عح ها  جن ةً،  حلحم  هج   كه  كنهلرك عحهاٍم مح

ها  مح ننههن وح هخح مك ها ننرك ون عح نهدن أك  حعحلكهمح مح دح ،  حشحهوك تحينيك هج  لحينههك مح ضح عح ي قنه كضح  كيههك عنهجك كحايح النعحامن ال هذك

. لح  (26) ندرك

عحيك ا نيك عح  اٍس قحالح  كحا ها  يح الن  ك ُّ وح ةً،  حلحم  هج  يلح  ك  كنهلرك رحهنحٍى مح لحى جك نجك آيح عح ضن النقنجن يحعنجك
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اءةك. جح النقكجح اءةن عح ندك أك آاك ،  حكحانح ن قكجح تحينيك ج  لحينهك مح هن عح نح ا عحجح  (27)كحانح ك الر نحىن ال تك  قن كضح  كيوح

ةح  عحين عح كيدح ك  وح انك ر لنمح الر 
نحه  علهى جرهول أ  (28)  ه  العهام  أنه قهال  القهجاءة الته  عنجك

 .يعن   ذلك قجاءة زيد  ي  ا    (29)هذا القجاءة الت  يقجأها الناس. -الذي ق ض  يه 

جة  رنهول أك  وعي رحمن عجنها ،  يقولهوي  إي قجاءتنها   قال  عنجض القجآين علهى جح

 (30)هذو العجنى ا ايجة.

قال شيخ اإلرالم ا ي تيميى  والعجنى ا ايجة ه  قجاءة زيد  هي  ا ه  وأيهجو، وهه  

 (31)الت  أمج الالباء الجاشدوي أ و  كج وعمج وع ماي وعل   كتا توا.

 لنووي عي  عض أهل العلم أنه إ يندج  أي القجاءا  كان  العجنى ا ايجة.وذكج ا

ههاس(   وإ ينهدج  أي هههذو القهجاءا  كههاي آاههج  …قهال النههووي  قهال أيههجو )يعنه  النح 

 (32)ـ. العجض على الن  ك ر 

لهى أي قهجاءة زيهد  هي  ا ه  ويجدُّ هذا القولح ما مج   نا مي اآل اج الاهحاح الته  تهدل ع

 .على ج جيل  وقجاءة ع د أ  ي مرعود كان  آاج عجنى عجنوا الن  ك ر 

 المبحث الثالث: أثر العرضة األخيرة في جمع القرآن

،  كان  العجنى ا ايجة للقجآي الكجيم ه  المججق وا راس لقجاءة أاحاب الن   

هها أجادوا جمههق  ء مههي كتههاب أ كمهها كانهه  البياههل  يههنوم إذا تنههازعوا  هه  شهه  ، ولحم 

القجآي الكجيم كان  ه  أيًنا أرهاس ههذا الجمهق،  قهد اتبقهوا علهى كتا هى مها تحققهوا أنهه 

 (33)قجآي مرتقج     العجنى ا ايجة، وتجكوا ما رو  ذلك.

القهجاءة الته  يقج هها وقد مج   نا  ه  الم حه  الرها ق  عهض اآل هاج الته  تهدل علهى أي 

ه  ما عجض    العجنى ا ايجة، و    -وه  القجاءة الت  جمق عليوا القجآي-الناس 

 (34)هذا دإلى على أ ج هذو العجنى ا ايجة    جمق القجآي.

قهال أ هو ع هد الهجحمي الرهلم   كانه  قههجاءة أ ه   كهج وعمهج وع مهاي وزيهد  هي  ا هه  

جيي وا نااج واحدة، كانوا يقجءوي القجاءة العامهى، وهه  القهجاءة الته  قجأهها والمواج

 (35)على ج جيل مجتيي    العام الذي ق ض  يه. جرول أ 

رنهول أك   ه  العهام الهذي تو  هاو أ  يهه مهجتيي،  وقال أيًنا  قجأ زيد  ي  ا ٍ  على جح

يح  رنهـول أك  وإن ما رنمرك ، وقجأهها عليهه  هذو القجاءة قجاءة زيد  ي  ا ٍ ؛  نهه كت وها لكجح
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وشههود العجنههى ا ايههجة، وكههاي يقههج  النههاس  كوهها حتههى مهها ، ولههذلك اعتمههدو أ ههو  كههج 

 (36)وعمج    جمعه، ووإو ع ماي كت ى المااحف.

هخ  (37)وقال ال غوي  ينقال إي زيد  ي  ا   شود العجنى ا ايجة، الت   نهيركي  يوها مها ننرك

 (38)وما  حقك .

ها أجاد ع مهاي أي يكتهب الماهاحف  وعي محمد  هي رهيجيي عهي كح كيهج  هي أ لحهحح قهال  لحم 

زيد  ي  ا  ، قال  جمق له ا ن  عشج ججالً مي قجيش وا نااج ،  يوم أن ح ُّ  ي كعٍب و

،  جك ء  كوها، قهال  وكهاي ع مهاين يتعاههدهم،  كهانوا  جح   ع وا إلى الج  عحىك الت      ي  عنمح

ههجوو، قههال محمههد   قلهه  لكح كيههٍج  وكههاي  ههيوم  ههيمي يكتههب  هههل -إذا تههداجءوا  هه  شهه ء أا 

جونههه؟ قههال  إ، قههال محمههد   ظننهه  أن وههم إن مهها كههانوا  ارك جونههه تههدجوي لههم كههانوا ين ح ارك ين ح

 (39)لينظجوا أحد وم عوًدا  العجنى اآلاجة،  يكت ونحوا على قوله.

وهكذا  قد كان  هذو العجنى عمدة هذو ا مى    معج ى القجآي، إذ إن وا قد جمعه  مها 

   ت  تالوته مي الكتاب الحكيم، وأاجج  ما     نراه.
  

 
  
، ومرهلم  ه  اهحيحه كتهاب البنهالل  حهاب كحهايح 6( ح 1/40جواو ال ااجي  ه  اهحيحه كتهاب  هدء الهوح  ) (1)

رحلحىك ) الن  ك ُّ  جن يحك النمن يح الجرك ينجك مك اح
دح الن اسك  كالن وح  .2308( ح 15/68أحجن

 .4998، و  4997( ح 661-8/659ح ال اجي )احيح ال ااجي مق شجحه  ت (2)

، لهه اشهتغال  ها دب ةاـ1296هو البقيه الحنب  محمد زاههد الكهو جي، ججكره  ا اهل، ولهد  ا رهتانى رهنى  (3)

والرهيج، ولهه تعليقها  ك يههجة علهى كتهب البقهه والحههدي  والججهال، وكهذلك لهه م لبهها  عديهدة  ه  ماتلهف ميههاديي 

 (.6/129. ا عالم للزجكل  )ةـ1371الشجيعى. تو    ماج رنى 

، نقالً عي مقهاإ  الكهو جي 267ا حجف الر عى ومنزلى القجاءا  منوا للدكتوج حري نياء الديي عتج ص  (4)

 مط عى ا نواج المحمديى. -6ص 

 (.8/658 تح ال اجي ) (5)

 (.1/259، وال جهاي    علوم القجآي )16ال جهاي    توجيه متشا ه القجآي ص  (6)

 (.8/658 تح ال اجي ) (7)

 (.1/257ال جهاي    علوم القجآي ) (8)

 االف تجتيب الماحف  ما جواو مرهلم  ه  اهحيحه كتهاب اهالة المرها جيي وقاهجها  حهاب  ومي قجاءته  (9)

ك  هقح الن  كه ر هل ين ن مح ذحينبحهىح قحهالح  اح ةك الل ينلك عحين حن الح ةك  ك  اح اءح يلك النقكجح تكحن حابك تحطنوك كحهقن  ارن ةح  حقنلنه ن يحجن ذحا ح لحينلحهٍى  حها نتحتححح الن حقحهجح

ا  نم  ا نتحتححح النركرحاءح  كحقن  كوح نحى  حقنلن ن يحجن كنعحٍى  حمح ا  ك  جح لرك   كوح نحى  حقنلن ن يناح الحىك  نم  مح نندح النمك ايح  عك هجح من نهم  ا نتحهتححح آلح عك أحهحا    حقحجح
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أحهحا   .772( ح 6/61م مق شجح النووي )الحدي . احيح مرل … حقحجح

، وجواو ال يوقههه   ههه  3003( ح1/537، )2043( ح 1/382جواو أحمههد  ههه  مرهههندو  مرهههند  نههه  هاشهههم ) (10)

 .646( ح 1/553(، وع د  ي حميد    المنتاب )197-5/196جامق شعب اإليماي )

( 8/659) ـهعلهى الن ه   جواو ال ااجي    احيحه كتاب  نالل القجآي  هاب كهاي ج جيهل يعهجض القهجآي (11)

 .4998ح 

، ومرههلم  3624( ح 6/728جواو ال اهاجي  ه  اهحيحه كتههاب المناقهب  هاب عالمها  الن ههوة  ه  اإلرهالم ) (12)

الر ههالم ) ههالة وح هها الا  مح ك عحلحينوك ههىح  كننهه ك الن  كهه ر مح ههالكلك  حاطك ( ح 7-16/5 هه  اههحيحه كتههاب  نههالل الاههحا ى  حههاب  حنح

2450. 

مط عههى ا نههواج  -6، نقههالً عههي مقههاإ  الكههو جي ص 267رهه عى ومنزلههى القههجاءا  منوهها ص ا حههجف ال (13)

 المحمديى.

 (.8/660 تح ال اجي ) (14)

 .3روجة المالدة، مي اآليى  (15)

 .45( ح 1/129جواو ال ااجي    احيحه كتاب اإليماي  اب زيادة اإليماي ونقاانه ) (16)

 مي روجة ال قجة. 278مي اآليى  (17)

عنههويح  كيهههك إكلههىح أك  {جواو ال اههاجي  هه  اههحيحه كتههاب تبرههيج القههجآي،  ههاب  (18) جح ًمهها تنجن ات قنههوا يحون ( ح 8/52) }وح

4544. 

 .281روجة ال قجة، مي اآليى  (19)

ب  كوذو اآليى، وأوجد تحتوها ذلهك الحهدي . قهال الحها ظ  ولعلهه أجاد  (20) احتج لذلك ال ااجي  الحدي  الرا ق،   و 

ي يجمق  يي قول  ا ي ع اس،  ِنه جاء عنه ذلك مي هذا الوجه، وجاء عنه مي وجه آاهج  آاهج آيهى نزله  علهى أ

عنهويح  كيههك إكلهىح أك  {   الن  ك ر  جح ًمها تنجن ات قنوا يحون قهال  وطجيهق الجمهق  هيي  …، وأاججهه الط هجي مهي طهج  عنهه }وح

(، 8/53لهى  هه  الج ها؛ إذ هه  معطو ههى علهيوي.  هتح ال ههاجي )ههذيي القهوليي أي هههذو اآليهى هه  اتههام اآليها  المنز

 (.78-1/77(، واإلتقاي )115-3/114وانظج تبريج الط جي )

 مي روجة ال قجة. 282مي اآليى  (21)

 (.1/78(، قال الريوط   مجرل احيح اإلرناد. اإلتقاي )3/115تبريج الط جي ) (22)

 (.1/78اإلتقاي    علوم القجآي ) (23)

، ولهد  هه  حيهاة الن  كه ر  ههو (24) ، وقههجأ القهجآي علهى ع مههاي  ع هد أ  هي ح يههب  هي ج يعهى الرههلم ، تها ع  جليهل 

وعل  وا ي مرعود وزيد  ي  ا  ، وهو مقج  الكو ى، ظل يقج  النهاس  مرهجدها ا عظهم أج عهيي رهنى. معج هى 

 (.1/92(، وشذجا  الذهب )53-1/52القجاء الك اج )

 (.1/237(، وانظج ال جهاي    علوم القجآي )526-4/525م ال غوي )شجح الرنى لةما (25)

، وجواو النرههال   هه  الرههني الك ههج  كتههاب 3412( ح 1/598جواو أحمههد  هه  مرههندو، مرههند  نهه  هاشههم ) (26)

 (.4/36(، وكتاب المناقب )3/7 نالل القجآي )

 .2992( ح 1/535جواو أحمد    مرندو  مرند  ن  هاشم ) (27)

جادي الكو  ، أحد ا عالم، أرلم عهام البهتح، وإ اهح ى لهه، وأاهذ عهي عله  وا هي ع يد (28) ة الرلمان  البقيه النمن
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(، وشههذجا  4/40علههى الاههحيح. رههيج أعههالم النهه الء ) 72مرههعود، وكههاي يقههج  النههاس، ويبتههيوم. تههو   رههنى 

 (.1/78الذهب )

 (.156-7/155جواو ال يوق     دإلل الن وة ) (29)

(، وجواو ال هزاج  ه  مرهندو، قهال الوي مه   2/230الحاكم واححه ووا قه الهذه  . مرهتدجك الحهاكم )جواو  (30)

 (.7/154وججاله ججال الاحيح. مجمق الزوالد )

 (.13/395مجموع  تاو  شيخ اإلرالم ا ي تيميى ) (31)

 (.6/100احيح مرلم  شجح النووي ) (32)

 (.1/142اإلتقاي    علوم القجآي ) (33)

 .271-270وانظج  ا حجف الر عى ومنزلى القجاءا  منوا ص  (34)

 (.1/237(، وانظج ال جهاي    علوم القجآي )4/525شجح الرنى لةمام ال غوي ) (35)

 (.1/237(، وانظج ال جهاي    علوم القجآي )526-4/525شجح الرنى لةمام ال غوي ) (36)

حيهه  الرههنى أ ههو محمههد الحرههيي  ههي مرههعود البههجاء ال غههوي الشههيخ اإلمههام القههدوة الحهها ظ، شههيخ اإلرههالم، م (37)

. ةاـ516الشا ع ، المبرج، ااحب التاهانيف، كهاي إماًمها  ه  البقهه والتبرهيج، زاههًدا قانعًها  اليرهيج. تهو   رهنى 

 (.4/48(، وشذجا  الذهب )19/439ريج أعالم الن الء )

 (.4/525شجح الرنى ) (38)

 .33مااحف  اب جمق ع ماي جحمى أ عليه المااحف ص جواو ا ي أ   داود    كتاب ال (39)
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 الباب الثاني 

 جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه

الفصل األول: األسباب الباعثة على جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضاي ب   
 عنه

 الفصل الثاني: أول من جمع القرآن من الصحابة رضي ب عنهم   

  بالجمع في عهد أبي بكر الفصل الثالث من قام     

 الفصل الرابع: منهج وم ايا جمع أبي بكر رضي ب عنه للقرآن  

الفصاال الخااامس: دفااع ا عتااراي علااى أبااي بكاار فااي جمااع القاارآن ورد ال اابهات   
 المثارد حول ة ا الجمع
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 الفصل األول

  ثة على جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكراألسباب الباع

  الج يق ا على لحو  الن    - 1

 انقناء زمي نزول القجآي الكجيم - 2

 وقعى اليمامى - 3

 ج الهدواع  ولوجههود  هه  ماهحف واحهد لعههدم تهو لهم ينجمهق القهجآي علههى عوهد الن ه  

الموانق الت  ر ق ذكجها،  لما انتب  هذو الموانق، ووجهد  ا ره اب الداعيهى إلهى جمهق 

 ، وكان  أهم هذو ا ر اب القجآي    كتاب واحد  عل ذلك أاحاب الن   

 بالرفيق األعلى لحوق النبي   - 1

 يمها  يهنوم،   يي ظوجان  المرلميي أمانًها لوهم مهي حاهول الاهالف كاي وجود الن   

أمانًا مهي نهياع شه ء مهي القهجآي، كمها ره ق  يانهه  ه  أره اب عهدم  كما كاي وجودو 

 .جمق القجآي الكجيم    احف أو مااحف    عودو 

ك أحي  الن  كهه    ير ههعحجك ورحههى ا حشن ا ك   حههِكذحا ذحهح نهه ن أحتحههى  …قههال   عحههين أح كهه  من ههحح نحههى   حان أحنحهها أحمح وح

ا ين  ا ك  مح حح .أحان  (1)وعحدنويح

شهجالق دينههه الههذي ااتههاجو  جرهالى ج ههه إلههى ا مهى، وأتههم أ  ههه  ولمها  لههع الجرههول 

للناس علًما وعمالً، وأقام  ه الملى العوجاء، وكاي المو  نحوايى كهل حه ،  قهد ااتهاج أ 

  جروله الوججة الن ويى. لجواجو    ج يق ا ول مي الرنى الحاديى عشجة مي 

 دأ الاالف  يي المرلميي،  كاي أول ش ء يحاتلبوي  يه   ومنذ اللحظى ا ولى لو اته 

أو إ؟  ههم تتهها ق الاههالف  ههيي ا مههى  هه  أيههج ا مههوج المعلومههى  هههل مهها  جرههول أ 

 . النجوجة مي ديي أ، إذ ليس  يوم معاوم م يد  الوح   عدو 

نك  أن  ك عحين عحالكشحىح جح ون ك الن  كه ر ا زح رنهولح أك   عحننوح هٍج  كالرُّهننحك، أحي  جح  نهو  حكن
أح ها ح وح مح

(2) 

رنهولن أك  ها ح جح ها مح أك مح جن يحقنهولن  وح ها كحهايح يحقحهقن  كه    حقحامح عنمح أك مح هجن  وح قحهالح عنمح . قحالحه ن  وح

لح  ، وح هٍج  حكحشحهفح عحهين نحبنرك  إكإ  ذحاكح هاءح أح نهو  حكن .  حجح همن لحون جن أحجن هاٍل وح جح يح جك يح نعح حن هن أن  حلحيحقنطحعحي  أحينهدك

رنولك أك  يقنكح  جح وك إ ينهذك ه   كيحهدك ي نحبنرك ال هذك يركتًها، وح مح يزها وح ه  طك نه ح حح أنمرك ح ك  أحنن ح وح  حقح  لحهن، قحالح   كر
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تحتحينيك أح ح  ون .أن النمح جن لحسح عنمح ٍج جح ل مح أح نو  حكن ا تحكح ،  حلحم  لككح رن لحى جك الكفن عح ا النحح جح ح  حقحالح  أحيُّوح  ًدا،  نم  اح

هًدا  م  حح ين كحهايح يحعن نهدن من قحالح  أحإح مح ، وح لحينهك أح ننحى عح ٍج وح دح أح أح نو  حكن مك ،   ححح ها ح هًدا قحهدن مح م  حح  حهِكي  من

ين كحايح يحعن ن  مح قحهالح  وح ، وح هو ن كي  أح حح   إ يحمن يركتنهويح  {دن أح  ِح همن مح إكن ون يركه   وح قحهالح   (3)،}إكن هكح مح  {وح

قحا ك  لحى أحعن قحلح نتنمن عح ا ح أحون قنتكلح انن كين مح رنلن أح ِح لكهك الجُّ ين قح ن لح ن مك رنول  قحدن اح د  إكإ  جح م  حح ا من مح ين وح مح كنمن وح

ييح  جك ي أن الش ههاكك زك رحههيحجن ههينلًا وح ههج  أح شح قك حينهههك  حلحههين يحنن لحههى عح قحلكههبن عح  حنحشحههجح الن ههاسن  قحههال ح (4)،}يحنن

 …يح نكنويح 

ك -قحالحهه ن عحالكشحههىن  ههجن الن  كهه ر هها  شحههاحصح  حاح هه  أن عحننوح نك لحههى ،  نههم  قحههالح   كهه  ا جح لج  كيههقك ا حعن

جن  … حال ًا فح عنمح و  ا؛ لحقحدن اح طن حٍى إكإ  نحبحقح أن  كوح ين ان ا مك مح طن حتكوك ين ان ا كحايح مك الحدي . قحالح ن   حمح

هدح  هٍج الن هاسح النون هجح أح نهو  حكن ،  نهم  لحقحهدن  حا  د هنمن أن  كهذحلككح من لحنكبحاقًها،  حهجح إكي   كيوك من الن اسح وح عحهج  حون ، وح

وا  كهك يحتنلنويح   جن جح اح ، وح من لحينوك ق  ال ذكي عح رنهلن  {النحح لكههك الجُّ هين قح ن لحه ن مك رنول  قحهدن اح د  إكإ  جح م  حح ا من مح وح

ههج  أح  قك حينهههك  حلحههين يحنن لحههى عح قحلكههبن عح ههين يحنن مح قحهها ككنمن وح لحههى أحعن ههتنمن عح قحلح ن هها ح أحون قنتكههلح انن ههينلًا أح حههِكين مح  شح

ييح  جك ي أن الش اكك زك رحيحجن  (5).}وح

 أعظم ما مني   ه ا مى اإلرالميى مي الماالب. وقد كاي  قد الن   

ييح   عي ع د الجحمي  ي القارم  ي محمد  ي أ    كج أي جرول أ  لكمك رن قال  لكينعحزرك المن

ي حىن  ك  م  المناك الك كوك اح  (6) . ك  مح

ه ننا  عهدها  كماهي ى إإ  هانه  إذا ذكجنها  -جنه  أ عنوها-وعي أم رهلمى  قاله   مها أناك

 (7)ـ.ماي تنا  ه 

إلى الج يق ا على توقف الوح ،  انتبى المانق الذي مي أجلهه لهم يجمهق  ومق انتقاله 

، واننم  إلى ذلك ما ريرت  مي أر اب،  قد كانه     زمنه  القجآي    ماحف واحد

يق  و اة الن     .أول ا ر اب الداعيى إلى جمق القجآي الكجيم    زمي الادرك

 انقضاء زمن نزول القرآن الكريم  - 2

رنهول أك  ق  نههن مهي  مج   نا أي  القجآي لم يجمق    كتاب واحد على عود جح لكمها كهاي يحتحجح

قًهها علههى مهها ينارههب الحههواد   (8)زول الههوح ،نهه ومعلههوم  أي الههوح ح إن مهها كههاي ينههزل مبج 

والمرالل، وقد كهاي ينرهخ مهي الرهوجة اآليها ن أو تهزاد عليوها،  لهو أي القهجآي جمهق  ه  

كتاب واحد  م طهجأ نرهخ  أو زيهادة لهزم إعهادة الكتا هى مهجة أاهج ،  حاهل  هذلك مشهقى 
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ا انقطق  و اة الن   ع ي نزول ش ء مهي القهجآي يتغيهج معهه  ظيمى،  لم  ا جن الرماء، أنمك

 تجتيب اآليا     الروج، أو نقص أو زيادة  عنوا. 

ٍج  رنولك أك  عحين أحنحٍس قحالح  قحالح أح نو  حكن هيح   حعندح وح حاةك جح لكقن  كنحا إكلحى أنمرك أحينمح جح  اننطح ل مح لكعنمح رح وح

رنولن أك  ا كحايح جح هحا كحمح وجن ها  نحزن ؟ مح يهكك ها ين نكك ها  مح ،  حقحاإ لحوح ا  حكح ن يننحا إكلحينوح ا اننتحوح هحا،  حلحم  وجن يحزن

رنولكهك  ينج  لكجح نندح أك اح رنهولكهك  عك ينهج  لكجح ننهدح أك اح ها عك لحمن أحي  مح ا أح نكك  أحين إح أحكنويح أحعن .  حقحالح ن  مح

  ، يحهايك عحهالح يح نكك ،  حجح لحهى الن نكحهاءك ها عح مح تنون ي جح .  حوح اءك هيح الر همح حن ح قحدك اننقحطحهقح مك وح
ين أح نكك  أحي  الن لحكك وح

ا. عحوح مح
(9) 

 كههاي انقنههاء نههزول القههجآي رهه  ًا لجمعههه  هه  كتههاٍب واحههد؛ حباًظهها عليههه مههي النههياع 

 والت ديل.

 (10)امةوقعة اليم - 3

حتهى اجتهد ك يهج مهي  ، وانتقل ا مج إلى أ    كج الاهديق  ما إي تو   جرول أ 

 اعت ههاج الزكههاة  العههجب، ومنههق ك يههج مههنوم مهها كههاي ي ديههه مههي الزكههاة إلههى جرههول أ 

 .اجاًجا أو نجي ى كان  مبجونى للن   

وة،  انههطلق أ ههو  كههج  كمومههى قتههال ههه إء وادعههى  عههض ا دعيههاء مههي العههجب الن هه

 المجتديي ومانع  الزكاة ومدع  الن وة.

وكاي قومه  نو حنيبى قد التبوا حولهه  (11)وكاي مي أعتى أدعياء الن وة مريلمى الكذاب،

 وات عوو. 

ا  قيهادة عكجمهى جيشً  وكاي  نو حنيبى يركنوي اليمامى،  رجرل إليوم أ و  كج الاديق 

 ي أ   جول، وأمدو  شجح يل  ي حرنى، واننوزم عكجمى أول ا مج،  م جاءهم االد  ي 

 الوليد  كمدد وقاد الجيش إلى الناج.

وكان  موقعى اليمامى رنى إحد  عشجة مي الوججة الن ويى، وقنتكل  يوا مريلمى الكذاب، 

ا حواجوا    الحديقهى ال ي كاي معه، لحم  م  ته  عج ه   يمها  عهد  كحديقهى المهو ، وك يج مك

 قد قتل  يوا مي  ن  حنيبهى نحهو ره عى آإف ججهل، وكهاي جملهى القتلهى مهي  نه  حنيبهى 

ومي معوم أك ج مي عشجيي ألف ججٍل، و لع القتلى مي الاحا ى نحو رتيي ور  مالى 

وقيهل  لهع القتلهى  (12)ججٍل، وكاي جملى القتلى مي المرلميي نحو رتيي وترعمالى ججٍل.
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مي الاحا ى نحو امريي وأج عمالهى ججهل، و لغه  جملهى القتلهى مهي المرهلميي مهالتيي 

 (13)وألف ججٍل.

هه قكيحامح مح الن يًدا، أحعحههز  يحههون بك أحكن حههجح شحههوك يحههاءك النعحههجح ههين أححن يزهها مك لحههمن حح هها نحعن ةح قحههالح  مح ههيح عحههين قحتحههادح ىك مك

مح  كلنه يحهون ، وح هٍد رحه نعنويح مح أنحن من يحهون هننون الكهٍك أحن ههن قنتكهلح مك هد  حنحا أحنحهسن  نهين مح حح ةن  وح . قحهالح قحتحهادح اجك جك ا حنناح

رنهولك  هدك جح لحى عحون عنونحىح عح كحايح  كلنجن مح . قحالح  وح ىك رح نعنويح امح مح النيحمح يحون ، وح عنونحىح رح نعنويح من مح يحهون ، وح

ىح النكحذ ابك. لكمح رحين مح من ٍج يحون دك أح ك   حكن لحى عحون ىك عح امح النيحمح
(14) 

 (15)وعي رعيد  ي المريب قال  قنتكل مي ا نااج يوم اليمامى ر عوي.

شهك أي الك يهج   ه  يهوم اليمامهى،  هال إذا كاي هذا هو عدد القتلى مي أاهحاب الن ه  

ي حبظ القجآي، إما كله أو  عنه،  يكوي النمجموع حا ًظا لكل القجآي. م   منوم كاي مك

مح  قال عمج  ج  يحهون هتححح قحتنهلح قحهدك ارن    كالمه      كج حا زها إيهاو علهى جمهق القهجآي  إكي  الن

ج   تححك شحى أحين يحرن إكنرك  أحان آيك وح اءك النقنجن ىك  كقنج  امح . النيحمح يك اطك وح اءك  كالنمح قحتنلن  كالنقنج  الن
(16) 

وهذا يدل على أي ك يًجا ممي قتل    وقعى اليمامى كاي قهد حبهظ  :قال الحا ظ    البتح

عحهن. مح عحهن، إ أي كل  جد جح مح  (17)القجآي، لكي يمكي أي يكوي المجاد أي مجموعوم جح

ي حبهظ شهيلًا مهي القهجآي، أيهج أي المشهووج أي  م  وإ شك أي أك ج ه إء القتلى كاي مك

 (18)القتلى مي الحباظ يوملذ كاي ر عيي ججالً.

، عمههجح البههاجو ح  -كاج ههى  قههد حب ههاظ كتههاب أ تعههالى–جاعهه  هههذو الكاج ههى العظيمههى 

وطلب منه أي يرهجع إلهى حبهظ الكتهاب  جمعهه مكتو ًها، ،  وجع إلى اليبى جرول أ 

ب اظه.  حتى إ يذهب  ذهاب حن

 مق مو  ك يٍج مي الحبهاظ، أاه ح مهي النماهوف النمحتمهل أي تبقهد إحهد  القطهق الته  

، ومي النمحتمل أيًنا أي يرتشود الذيي يحبظوي النمكتهوب كنتكبح القجآي  يي يدي الن   

 ا مجيي معًا نياع النمكتوب  يوا.     هذو القطعى،  يتجتب على

وح أي يجمق القجآي على وجٍه يناالف ما  عله الن  ك ر    تجدد أ و  كج أول ا مج،  نه كحجك

 تهدويي القهجآي علهى الجلهود والعظهام والعرهب وأيهج  مي جمهق القهجآي، حيه  اكتبهى 

ههل  نبرههه م وح أي ينحك زح ذلههك، ولههم يجمعههه  هه  اههحٍف أو ماههاحف،  قههد كحههجك ههاوح ههين تحجح حههل  مح

 .احتياطنه للقجآي احتياطح الن  ك ر 
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، ولكي عمج ما زال يجاجعه حتى شهجح أ اهدجو لوهذا ا مهج،  هدعا زيهد  هي  ا ه  

لنبس ا مج الذي تهجدد لهه أ هو  كهج أول  وطلب منه أي يقوم  جمق القجآي،  تجدد زيد 

لهه،  شهجع  ه  العمهل متوي ًهها ا مهج، ومها زال أ هو  كهج يجاجعهه حتهى شههجح أ اهدجو 

الً مي عظم المر وليى. جك  وح

ي   هاجك ينهدح  نهيح  حا كهٍ  ا حنناح نك  ا نين الر ه  ا ك أحي  زح يُّ  أحان حجح جك هن تنهبن  قال الزُّ هين يحكن م  كحهايح مك ، وح

ون  نندح عك ىك وح امح لك النيحمح قنتحلح أحهن ٍج مح رحلح إكلح   أح نو  حكن ، قال  أحجن حن ح وح
هجح الن هٍج إكي  عنمح ،  حقال  أح نو  حكن جن عنمح

قحتنلن  ك  ج  الن تححك شحى أحين يحرن إكنرك  أحان ، وح ىك  كالن اسك امح مح النيحمح ج  يحون تححح قحتنلح قحدك ارن اءك أحتحانك   حقال  إكي  الن النقنج 

عنههوون، مح ، إكإ  أحين تحجن آيك قنههجن ههيح الن يك  حيحههذنهحبح كح كيههج  مك اطك ههوح .   كهه  النمح آيح قنههجن ههقح الن مح إكنركهه   حجح  أحين تحجن وح

رنهولن أك  هجح كحينهفح أح نعحهلن شحهينلًا لحهمن يحبنعحلنههن جح ٍج قنلن ن لكعنمح أك  قال  أح نو  حكن هجن هنهوح وح ؟  حقهال  عنمح

أحين  جح ي، وح جك دن حح أن لكذحلككح اح ت ى شحجح عننك   كيهك حح اجك جن ينجح لن عنمح .  حلحمن يحزح ينج  . اح جن أح  عنمح  ن ال ذكي جح

إح  هل  شحهاب  عحاقكهل  وح جن ج ٍ إكن كح جح ل من.  حقال أح نو  حكن الكس  إح يحتحكح ون جح نندح جن عك عنمح يندن  نين  حا كٍ   وح قال زح

رنهولك أك  حن ح لكجح هوح
تنهبن الن ، كننن ح تحكن كح من أك لحه نحت وك عنههن.  حهوح مح آيح  حاجن قنهجن ل بحنكه  نحقنهلح ،  حتحتح  هقك الن ون كح

. قنلنه ن  كحينهفح تحبنعحهالحيك  آيك قنهجن هقك الن من هين جح نكه   كههك مك جح مح
ها أح م  لح   مك ا كحايح أح نقحلح عح يح النجك حالك مح جح حٍل مك

ت هى شحينلًا لحمن يحبنعحلنهن الن  ك ُّ  عنههن حح اجك لن أنجح .  حلحهمن أحزح ينهج  أك اح هج ٍ هنهوح وح حح أن  ؟  حقهال أح نهو  حكن شحهجح

ههيح  عنهههن مك مح آيح أحجن قنههجن هه ن  حتحتح  عنهه ن الن ،  حقنمن ههجح عنمح ههٍج وح جح أح كهه   حكن ههدن حح أن لحهههن اح ل ههذكي شحههجح ي لك جك ههدن اح

هقح  ةك الت ون حهىك آيحتحهينيك مح هين رنهوجح هدن ن مك جح ت هى وح ، حح هالك جح هدنوجك الجرك ان النعنرنهبك وح تحافك وح ا حكن قحاعك وح الجرك

ىح ا ينمح زح و  ان ٍد أحينجك قح أححح ا مح هنمح دن ك لحمن أحجك ير اجك لحينههك  { حنناح يز  عح كنمن عحزك ين أحننبنرك رنول  مك اءكنمن جح لحقحدن جح

لحينكنمن  يص  عح جك ا عحنكتُّمن حح ننهدح أح كه   }مح آين عك قنهجن ها الن هقح  كيوح مك كحانح ك الاُّحنفن ال تكه  جن ا. وح مح هك جك إكلحى آاك

ت ى تحوح  اون  ٍج حح . حكن جح ىح  كنن ك عنمح بناح نندح حح ت ى تحوح  اون أن،  نم  عك جح حح نندح عنمح أن،  نم  عك
(19) 

ولقد كان  هذو الوقعى أهم ا ر اب الت  اكتمل   كوا الحاجى إلى جمق القهجآي، ود عه  

ا أي مالحى الديي، وحبظ ا جأحون  الكتاب الحكيم إ تتم إإ  ه. الاحا ى إلى هذا العمل، لحم 
  

 
  
ك  (1) هاي   جواو مرلم    احيحه كتاب  نالل الاحا ى  حاب  حيحايك أحي   حقحاءح الن  ك ر ا كهك أحمح هحح ا كهك وح حقحهاءح أحان حح اي   حان أحمح

ىك. احيح   .2531( ح 83-16/82مرلم مق شجح النووي )لكالنم 

، مونههق معههجوف  المدينههى الن ويههى، إلههى  (2)  نههم الرههيي والنههوي، أو  نههم الرههيي ورههكوي النههوي، يحعننكهه   كالنعحالكيحههىك
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الجنههوب مههي المرههجد الن ههوي، كانهه   يههه منههازل  نهه  الحههاج   ههي الاههزج . النوايههى  هه  أجيههب الحههدي  وا  ههج 

(2/407.) 

 .30مج، اآليى روجة الز (3)

 .144روجة آل عمجاي، اآليى  (4)

(، 24-7/23  لهو كنه  متاهذًا الهيالً. ) جواو ال ااجي    احيحه كتاب  نالل الاحا ى  هاب قهول الن  كه ر  (5)

 .3670-3667ا حادي   

. موطهر 41، حدي  جقهم 14،  اب جامق الحر ى    الماي ى 16جواو اإلمام مالك    الموطر  كتاب الجنالز  (6)

 .162ط عى داج الشعب ص  -اإلمام مالك جوايى يحيى اللي  

 جواو ال يوقهه   هه  دإلههل الن ههوة  ههاب مهها جههاء  هه  عظههم الماههي ى التهه  نزلهه   المرههلميي  و ههاة جرههول أ  (7)

(7/267.) 

 وما  عدها. 56وهو الم ح  ال ان  مي البال ال ان  مي ال اب ا ول. جاجق ابحى  (8)

. اههحيح مرههلم مههق شههجح 2454م  هه  اههحيحه كتههاب  نههالل الاههحا ى  ههاب  نههالل أم أيمههي ح جواو مرههل (9)

(، وال يوقهه   هه  دإلههل الن ههوة  ههاب مهها جههاء  هه  عظههم الماههي ى التهه  نزلهه   المرههلميي  و ههاة 10-16/9النههووي )

  (7/266.)جرول أ 

لجن حينلههى قههجب العيينههى. معجههم ال لههداي اليمامههى  قجيههى  مههي نجههد  ههوادي حنيبههى، وههه  القجيههى المرههماة اليههوم  ا (10)

(5/505.) 

هو مريلمى  ي ح يب الحنب ، وقال ا ي هشام مريلمى  ي  مامى، ويكنهى أ ها  مامهى، وههو المعهجوف  مرهيلمى  (11)

الكذاب، ادعى الن وة، وكهاي قهد ترهمى  هالجحمي  ه  الجاهليهى، وكهاي مهي المعمهجيي. قتهل  ه  حديقهى المهو  يهوم 

(، والكامهل 1/23(، وشهذجا  الهذهب )4/164،182الجدة. انظج الريجة الن ويى إ ي هشام )اليمامى مي حجوب 

 (.248-2/243   التاجيخ )

(، وتهاجيخ اإلرهالم للهذه    ه  جهزء 6/330(، وال دايهى والنوايهى )2/283الط جي ) -تاجيخ ا مم والملوك  (12)

 (.248-2/243، والكامل    التاجيخ )73هـ ص  40-11حواد  رنى 

 (.1/23شذجا  الذهب ) (13)

جواو ال ااجي    احيحه كتاب المغازي،  هاب مهي قتهل مهي المرهلميي يهوم أحهد، انظهج الاهحيح مهق البهتح  (14)

 .4078( ح7/433)

 (.3/277جواو ال يوق     دإلل الن وة  اب عدد مي ارتشود مي المرلميي يوم أحد ) (15)

القهجآي  هاب جمهق القهجآي، انظهج الاهحيح مهق شهجحه  هتح ال هاجي جواو ال ااجي    احيحه كتهاب  نهالل  (16)

 .4986( ح 8/626)

 (.8/628 تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي ) (17)

(، وانظهج اإلتقهاي  ه  علهوم 8/668ذكج الحا ظ    البتح أي القتلهى مهي القهجاء كهانوا ره عيي،  هتح ال هاجي ) (18)

 (.204-1/199القجآي )

انظهج الاهحيح مهق شهجحه  } …لقد جاءكم جرهول مهي أنبرهكم  {اب تبريج القجآي  اب جواو ال ااجي    كت (19)

 .4986( ح 8/626، و   كتاب  نالل القجآي  اب جمق القجآي، )4679( ح 8/194 تح ال اجي )
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 الفصل الثاني

 أول من جمع القرآن من الصحابة

 آي الكجيمأول مي جمق القج أ و  كج الاديق  - 1

 ما جاء أي أول مي جمق القجآي عل   ي أ   طالب  - 2

 ما جاء أي أول مي جمق القجآي عمج  ي الاطاب  - 3

 ما جاء أي أول مي جمق القجآي رالم مولى أ   حذيبى  - 4

 صديق أوَّل من جمع القرآن الكريمأبو بكر ال  - 1

ى الجوايا  علهى أي أول مهي أمهج  جمهق القهجآي الكهجيم مهي الاهحا ى  أ هو  دل   عام 

عي مشوجة عمج  هي الاطهاب، وأي الهذي قهام  كوهذا الجمهق ههو زيهد ا هي   كج الاديق 

 (1)ـ.  ا   ا نااجي 

هلك   مي ذلك ما مهج   نها مهي حهدي  قنتحهلح أحهن هٍج مح رحهلح إكلحه   أح نهو  حكن زيهد  هي  ا ه ، وقولهه  أحجن

مح النيح  ج  يحهون تححح قحتنلح قحدك ارن جح أحتحانك   حقال  إكي  الن ٍج إكي  عنمح ،  حقال  أح نو  حكن جن ون عنمح نندح عك ىك وح امح هىك النيحمح امح مح

قحتنلن  ج  الن تححك شحى أحين يحرن إكنرك  أحان ، وح ، إكإ   كالن اسك آيك قنهجن هيح الن يك  حيحهذنهحبح كح كيهج  مك اطك وح اءك  ك  النمح  كالنقنج 

آيح  قح النقنجن مح إكنرك   حجح  أحين تحجن عنوون، وح مح  (2)الحدي . …أحين تحجن

 ٍ ينهٍج عهي علكه ر قهال  جحمهىن أك  ومي ذلك ما جواو ا ي أ   داود  رند حرٍي عي ع نهدك اح

ل مهي جمهق  هيي ع ، وههو أو  لى أ    كهٍج؛ كهايح أعظهمح النهاسك أجهًجا  ه  جمهق الماهاحفك

. ينيك حح الل ون
(3) 

 (4)قال الحا ظ ا ي حجج  أاججه ا ي أ   داود    بالمااحفب  ِرناٍد حرٍي.

 (5)وقال الريوط    رنٍد حرٍي.

أيج أنه قد وجد  جوايا  تدل على أي أول مهي قهام  كوهذا الجمهق أيهج أ ه   كهج،  مهي 

 ذلك 

 ما جاء أن أول من جمع القرآن عليُّ بن أبي طالٍب   -2

هها تنههون رك  الن  كهه ر  - أقرههمح علهه   أي إ يجتههدي  ههجداء إإ  عههي محمههد  ههي رههيجيي قههال  لحم 

 (6)ماحف،  بعل. لكجمعى، حتى يجمق القجآي   
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قههال الحهها ظ ا ههي حجههج  إرههنادو نههعيف إنقطاعههه، وعلههى تقههديج أي يكههوي محبوًظهها، 

ه حبظنه    ادجو ،  وهو … مجادو  كجمعك ٍ أاهحُّ لكه ر ينٍج عي عح ، وما تقدم مي جوايى ع دك اح

 (7)المعتمد.

ا ك - ، قعهد عله ُّ  هي أ ه  طالهٍب  ه   يتهه،  اي  عد  يعهىك أ ه   كهج عي عكجمى قال  لحمر

.  رجرل إليه  قال  أكجه   يعت ؟  قال  إ، وأ. قال  ما   قيل      كٍج  قد كجو  يعتكح

أقعدك عن ؟ قال  جأي  كتاب أ ينزاد  يه،  حد    نبر  أي إ أل حسح جدال  إإ لاهالةٍ 

.حتى أجمعه.  قال أ و  كج   ِن ك نعمح ما جأي ح
(8) 

لكدح رنىح امهٍس وعشهجيي مهي الوجهجة، والحاد هى  (9)وهذا الحدي   يه انقطاع ،  عكجمى ون

ٍ     يعى أ    كج وقع  رنى إحد  عشجةح.  المذكوجة مي تراج عل ر

كهانوا  -وأك هجهم إذ ذاك مهي الاهحا ى-كما أي  يه جالحى التشهيق، إذ  يهه أي المرهلميي 

 أي يبعلوا ذلك. يزيدوي    كتاب أ ما ليس منه، وحاشا  احاب الن  ك ر 

و تقديج احته ينمكي أيًنا حمله على الجمق    الادج، والحبظ عهي ظوهج قلهب كمها 

ا ليس مي القجآي، كالتبريج وا حكام. م  د ماحبه مك ، أو على أنه أجاد أي يججرك  مج 

 ٍ قح عل ر من كاي أش ه  كتاب علم، جمق  يه أيج القجآي مق القجآي،  كما أنه قد قيل إي  جح

. هك  وإذي  انوجتنه أيج اوجة الجمق ال كجي، وأجننه أيج أجنك

 قد جو  هذا الا هج ا هي أشهتى  ه  كتهاب الماهاحف مهي وجهه آاهج عهي ا هي رهيجيي، 

ريجيي قال   طل  ن ذلك الكتهاب، و يه أنه كتب    ماحبه النارخ والمنروخ، وأي ا ي 

 (10)وكت  ن  يه إلى المدينى،  لم أقدج عليه.

 ما جاء أن أول من جمع القرآن عمر بن الخطاب   - 3

ج  ي الاطهاب رهرلح عهي آيهٍى مهي كتهاب أ،  قيهل  كانه  مهقح  هالٍي،  رحي أي عنمح عي الحح

هلل، وأمهههج  جمهههق القهههجآي  كهههاي أول مهههي جمعهههه  ههه   قنتهههل يهههوم اليمامهههى.  قهههال  إنههها 

 (11)الماحف.

والظي أن وا إ تعدو جوايى ال ااجي الت  أرهلبناها، والته   (12)وإرناد هذا ا  ج منقطق،

ج أي  عمج هو  عالً ااحب  كجة الجمق ا ول، وأنه أشهاج  كوها ع لهى أ ه   كهج، ولهم تقجرك

 يزل يجاجعه حتى شجح أ ادجو لوا. 
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هل علهى أي المهجاد  قولهه   مك قال الحها ظ ا هي حجهج  وههذا منقطهق،  هِي كهاي محبوًظها حن

ب الجمق إليه لذلك.  (13) كاي أول مي جمعه، أي  أشاج  جمعه    اال ى أ    كج،  ننرك

 القرآن سالم مولى أبي حذيفة    ما جاء أن أول من جمع - 4

عي ا ي  جيدة، قال  أول مي جمق القجآي    ماحٍف رالم  مولى أ   حذيبهى، أحقنرحهمح إ 

 (14)يجتدي  جداء حتى يجمعه،  جمعه.

 وهذا مي أجيب ما وجد    أول مي جمق القجآي.

 على أنه كاي أحد الجامعيي  رمج أ   قال الريوط   إرنادو منقطق  أيًنا، وهو محمول  

 (15)ـ. كٍج 

ًما قنتكهل  (17)قول الريوط  هذا  رنه ع جة  إ ينقال لوا لعًها، (16)وواف اآللور   ي رهالك

ب اظ  ي  (18)وا هو ر ب الجمق.   وقعى اليمامى الت  كاي مو  الحن

ليههى أ هه   كههج  هه  جمههق القههجآي أوليههى اااههى ، إذ قههد كههاي  -وأ أعلههم-والاههواب  أي أو 

مااحف كت وا  يوا القجآي ق ل جمق أ    كج، وههذا إ يعكهج اهبو القهول  للاحا ى 

يق   اهج  إن مها كانه  ،  ي ماهاحف الاهحا ى ا ري أول مي جمهق القهجآي ههو الاهدرك

ي، ومهي  يق مهي دق هى ال حه  والتحهجرك أعماإً  جديى، لم تظبج  كما ظبج  هه ماهحف الاهدرك

اإقتااج على ما لم تنرخ تالوته، ومي  لوأوا حهد  التهواتج، ومهي إجمهاع ا مهى عليوها، 

يق.  إلى أيج ذلك مي النمزايا الت  كان  لماحف الادرك

ي ينجو  أي عليزها أو عمهج أو رهالكًما كهاي أول مهي جمهق  ال ينيج مق كل هذو النمزايا أ

القجآي،  قنااج  تلك الجوايا  أن وا ت    أي  عهض الاهحا ى كهاي قهد كتهب القهجآي  ه  

ماحف، ولكنوا إ تنعطه  ههذا الماهحف تلهك الاهبى اإلجماعيهى، وإ تالهق عليهه تلهك 

 . (19)المزايا الت  للماحف الذي جمق على عود أ    كج 
  

 
  
 .354-353نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (1)

 ر ق تاجيجه، قجي ًا. (2)

 .12-11جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف،  اب جمق القجآي. ص  (3)

 (.8/628ااجي ) تح ال اجي  شجح احيح ال  (4)
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 (.1/165اإلتقاي    علوم القجآي ) (5)

، وذكجو ا هي ك يهج  ه   نهالل 16كتاب المااحف،  اب جمق عل   ي أ   طالب القجآي    الماحف. ص  (6)

 .45القجآي، وقال   يه انقطاع.  نالل القجآي ص 

 (.8/628 تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي ) (7)

 .77-76القجآي ص جواو ا ي النجيس     نالل  (8)

 (.292-20/291انظج توذيب الكمال ) (9)

 (.1/166كتاب المااحف إ ي أشتى مبقود، وقد ذكج هذا الا ج الريوط     اإلتقاي ) (10)

 .16القجآي    الماحف. ص  جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق عمج  ي الاطاب  (11)

، انظهج توهذيب الكمهال  ،  قهد ولهد لرهنتيي  قيتها مهي اال تهه  طهاب  ي الحري لهم يرهمق مهي عمهج  هي الا (12)

 (.1/166(. قال الريوط     هذا ا  ج  إرنادو منقطق. انظج اإلتقاي    علوم القجآي )6/95-97)

 (.8/628 تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي ) (13)

 .353نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (14)

 (.1/166) اإلتقاي    علوم القجآي (15)

هـ، اإلمهام المه جخ ا ديهب 1273أ و المعال  محمود شكجي  ي ع د أ  ي شواب الديي اآللور ، ولد رنى  (16)

الداعيى المالح المجاهد، تادج للتدجيس، وحهاجب ال هدع، اهاحب التاهانيف المبيهدة، وأعظموها جوح المعهان  

 (.7/172هـ. ا عالم للزجكل  )1342   تبريج القجآي العظيم والر ق الم ان ، تو   رنى 

، دعاء  له  ري ينتعش. قال كعب  ي زهيج  (17)  ينقال للعا ج  لعًا لكح

ا ع حجن ح لـعًا لكـحا     ِي أن  لم تبعل  لر ن  ،رفٍ   وإ قالـٍل إم 

(، وشجح قايدة كعب  ي زهيج ) ان  رعاد( إ ي هشهام ا ناهاجي 6/2483انظج  الاحاح للجوهجي )لعا( )

 .34 ص

 (.1/22جوح المعان  ) (18)

 (.255-1/254مناهل العج اي    علوم القجآي ) (19)
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 الفصل الثالث

  من قام بالجمع في عهد أبي بكر

 

، وأي أ ها  كهج نهدب مج   يما ر ق أي الذي أشاج  جمق القجآي كاي عمج  ي الاطهاب 

وك المومى زيد  ي  ا   ا نااجي  ذك  .لكوح

أره اب ااتيهاجو زيهدح  هي  ا ه   ه  الحهدي  الهذي أرهلبناو،  لاهديق وقد  يي أ و  كهج ا

رنهولك أك  حن ح لكجح وح
تنبن الن ، كننن ح تحكن كح من إح نحت وك ل  شحاب  عحاقكل  وح جن ،  حتحتح  هقك حي  قال له  إكن كح جح

عنهن. مح آيح  حاجن  (1)النقنجن

 ه  كهاي قهد حنهج العجنهى ا ايهجة للقهجآي الكهجيم، كمها وقد وجد أيًنا أي زيد  ي  ا

.  مج 

أنهف إلههى ذلهك أي زيههد  هي  ا هه  كهاي ممههي جمهق القههجآي حبًظها  هه  اهدجو  هه  حيههاة 

رنول أك   .جح

الكهكٍ  : حعحين قحتحهادحة قحهالح  رنهولك أك  :قنلنه ن  حنحهسك  نهيك مح هدك جح لحهى عحون آيح عح قنهجن هقح الن مح هين جح ؟ قحهالح مح

ههيح أحجن حعحهه ههل  مك جن جح ينههدن  نههين  حا كههٍ  وح زح عحههاذن  نههين جح حههٍل وح من ههاجك  أن حهه ُّ  نههين كحعنههٍب وح ههيح ا حنناح ههمن مك ى  كنلُّون

اجك  ينٍد. ا حنناح نحى أح حا زح  (2)ينكن

 (3)إن ما ااتاج لكوذو المومى الشاقى زيد  ي  ا   لالر اب اآلتيى   ت يي أي أ ا  كج 

أنه كاي شها زا، و ه  ذلهك ااهال توا هق أهجض الاهديق، حيه  إي الشهاب  أقهو   - 1

وأجلدن على العمل الاعب مي الشيخ، كما أي الشاب  إ يكوي شديد اإعتداد  جأيه،  عند 

 (4)حاول الاالف يرول ق وله الناح والتوجيه.

هها ي هلهه إلتنمهام ههذو المومههى أي زيه - 2 م  د  هي  ا ه  كهاي معجو ًهها  هو جة عقلهه، وههذا مك

 الجريمى.

أنه كاي أيج متوم    دينه،  قد كاي معجو ًا  شدة الوجع، وا مانى وكمال الالق،  - 3

 واإرتقامى    الديي.

رنول أك  - 4 رنهول أك أنه كاي يل  كتا ى الوح  لجح ي يشهاهد ،  كها، ويج  إمهالء جح
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مههي أحههوال القههجآي مهها إ يشههاهدو أيههجو، وهههذا ي هلههه أك ههج مههي أيههجو ليكتههب القههجآي، 

 ويجمعه.

علهى  أنه كاي حا ًظا للقجآي الكجيم عي ظوج قلب، وكاي حبظه    زمهي الن  كه ر  - 5

 العجنى ا ايجة.

ي شود العجنى ا ايجة للقجآي الكجيم، كما مج  عل - 6 م   (5)ينا.أنه  يما جوي كاي مك

ا أمجو أ و  كج  جمق  كاي زيد  ي  ا    وقد جديًجا  كوذو ال قى، ويدل على ذلك قوله لحم 

هقك  من هين جح نكه   كههك مك جح مح
ها أح م  لح   مك ا كحايح أح نقحلح عح يح النجك حالك مح ل بحنك  نحقنلح جح حٍل مك أك  لحون كح  القجآي   حوح

. آيك النقنجن
(6) 

هج  يحهن مي التقايج    إحاهاء مها أنمك شك قال ا ي حجج  وإن ما قال زيد  ي  ا   ذلك لكما اح

 (7).}ولقد يرجنا القجآي للذكج { جمعه، لكي أ تعالى يرج له ذلك، كما قال تعالى  

قههاع واللاههاف والعظههام والجلههود واههدوج وشههجع زيههد  ههي  ا هه  يحجمههق القههجآي مههي الج

 (8)الججال، وأشجف عليه وعاونه    ذلك أ و  كج وعمج وك اج الاحا ى.

 قد شاجك    العمل    هذا الجمق عهدد مهي ك هاج الاهحا ى، مهنوم عمهج  هي الاطهاب 

 وأن ح ُّ  ي كعب، وأيجهما.

ا ارتح ج  القتل  القجاء يوملهٍذ،  حهجك  أ هو  كهٍج علهى القهجآي  عي عجوة  ي الز يج قال  لحم 

،  قال لعمج  ي الاطاب ولزيد  ي  ا    اقعدا على  اب المرجد،  مي جاءكما  أي ينيقح

 (9) شاهديي على ش ء مي كتاب أ  اكت او.

معهوا القهجآي  ه  م ك  هي كعهب أن وهم جح اهحٍف  ه  اال هى أ ه  وعي أ   العاليهى عهي أن حه ر

 (10).… كٍج،  كاي ججال  يكت وي، وينمل  عليوم أن ح ُّ  ي كعٍب 

ماعيههى،  قههد اتبههق عليههه الاههحا ى  ، و كوههذو المشههاجكى أاههذ هههذا الجمههق الاههبى اإلجن

 وتعاونوا على إتنمامه على أكمل وجه.

 

 ر ق تاجيجه قجي ًا. (1)

. اههحيح ال اههاجي مههق  ههتح ال ههاجي 3810جواو ال اههاجي  هه  كتههاب المناقههب  ههاب مناقههب زيههد  ههي  ا هه  ح  (2)

(، ومرلم  ه  كتهاب  نهالل 8/663) 5004ح  (، و    نالل القجآي  اب القجاء مي أاحاب الن   7/159)
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 .2465( ح 16/19ي كعب. انظج احيح مرلم مق شجح النووي )الاحا ى  اب  نالل أ    

 .271، ا حجف الر عى ومنزلى القجاءا  منوا ص 25وانظج    ذلك أيًنا  مقدمى كتاب الم ان  ص  (3)

 .369نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (4)

 ي ال اب ا ول.   م ح  العجنى ا ايجة للقجآي الكجيم، وهو الم ح  ال ان  مي البال الجا ق م (5)

 ر ق تاجيجه قجي ًا. (6)

 (.8/629مي روجة القمج. وانظج  تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي ) 17مي اآليى  (7)

 (.1/250مناهل العج اي    علوم القجآي ) (8)

، قهال الحها ظ ا هي 12جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق أ    كهج القهجآي  ه  الماهاحف ص  (9)

 (.8/630له  قا  مق انقطاعه.  تح ال اجي )حجج  ججا

. و ه   هاب ا هج 15جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق أ    كهج القهجآي  ه  الماهاحف ص  (10)

،وجواو ا ي النجيس     نالل القجآي  هاب  يمها نهزل مهي القهجآي  مكهى 38ص  }لقد جاءكم جرول  {   قوله 

 وما نزل  المدينى
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 الرابع الفصل

 للقرآن  منهج ومزايا جمع أبي بكر

    جمق القجآي الكجيم النم ح  ا ول منوج أ    كج 

    كج النم ح  ال ان   مزايا جمق القجآي    عود أ 

 

 المبحث األول: منهج أبي بكر في جمع القرآن

 النمحا ظى على القجآي الغايىح القاو ،  مق أن وم شاهدوا تالوة   لع اهتمام الاحا ى 

، عشجيي رنى، ومق أي القجآي كاي  البعل مكتو ًا على عود الن  كه ر  القجآي مي الن  ك ر 

قًا، ومق أي تزويج ما ليس منه كاي مرمونًا، ومق أي زيد  ي  ا   )الذي  إإ أنه كاي مبج 

 قهد ات  عنهوا  ه  جمهق القهجآي -قام  الجمق( كاي هو وأيجو مي الاحا ى يححبظوي القهجآي 

منوًجها دقيقًها حجيًاها، أعهاي علهى وقايهى القهجآي مهي كهل مها لححهق  على عود أ ه   كهٍج 

 الناوص ا اج  مي مظنى الونق واإنتحال.

 يص ذلك المنوج    النقاط اآلتيى وينمكي تلا

رنول أك  - 1  ه إلى زيد  ي  ا   ومهي  أي يرت  كلُّ مي تلحق ى شيلًا مي القجآي مي جح

 معه.

ويدل لذلك ما جواو ا ي أ   داود مي طجيق يحيى  ي ع د الجحمي  هي حاطهب أي عمهج 

رنهول أك  لًا مهي القهجآي  ليرتنها شهي  ي الاطاب قام    الناس  قال  مي كاي تلقى مهي جح

 ه وكانوا كت وا ذلك    الاحف وا لواح و العنرنب، وكاي إ يق ل مهي أحهد شهيلًا حتهى 

 (1)يشود شويداي.

مجهجد أي إ ينق ل مي أحٍد ش ء  حتى يشود عليه شويداي، أي أنه لهم يكهي يكتبه   ك  - 2

 وجداي الش ء مكتو ًا حتى يشود عليه شويداي.

ويدل على ذلك أ ج عمهج الرها ق، وكهذلك قهول أ ه   كهٍج لعمهج  هي الاطهاب ولزيهد ا هي 

 ا ههه   اقعهههدا علهههى  هههاب المرهههجد،  مهههي جاءكمههها  شهههاهديي علهههى شههه ء مهههي كتهههاب أ 

 (2) اكت او.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#R1
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#R2
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(1)
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(2)


 

97   

 وقد ااتلف    المجاد  الشوادة هنا 

رنهول أك  (3) قال الرااوي  المجاد أن وما يشوداي على أي  ذلك المكتوب كنتكب  يي يهدي جح

 وا القجآي.، أو المجاد أن وما يشوداي على أي ذلك مي الوجوو الت  نزل  ك 

 هم ذكهج احتمهال الهوجويي  (4)وقال ا ي حجهج  وكهري النمهجاد  الشهاهديي الحبهظ والكتهاب.

 ا وليي.

هها عنههجض علههى الن  كهه ر  م  عههام  قههال الرههيوط   أو المههجاد أن ومهها يشههوداي علههى أي ذلههك مك

 (5)و اته.

هها أي المهجاد الشهوادة علههى كتا تهه  هيي يهدي الن  كه ر  -وأ أعلهم-والهذي يظوهج  م  ، وأنهه مك

رنول أك  حبوًظها  ه  عنجض على ج جيل    العام الذي تو    يه جح ، إذ القهجآي كهاي مح

 لو أجادوا اإلشواد على حبظه لوجدوا العشجا .،  ادوج ك يج مي الاحا ى 

 أي يكتب ما ي تى  ه    الاحف. - 3

ها  هقح  كيوح مك هحنفن ال تكه  جن كحانحه ك الاُّ ويدلُّ عليه قول زيهٍد  ه  حهدي  جمهق القهجآي الرها ق  وح

ت هى تحوح  ه هجح حح ننهدح عنمح ت هى تحوح  هاون أن،  نهم  عك ٍج حح نندح أح ك   حكن آين عك هىح  كننه ك النقنجن بناح ننهدح حح اون أن،  نهم  عك

. جح  (6)عنمح

 وما    موط ر ا ي وهب عي ا ي عمج قال  جمق أ و  كج القجآي    قجاطيس.

ا أايب المرلموي  اليمامهى  هزع  أ هو و   مغازي مورى  ي عق ى عي الزهجي قال  لحمر

ق  مك  كج، وااف أي يذهب مي القجآي طالبى،  رق ل الناسن  ما كاي معوم وعندهم، حتى جن

 (7)على عود أ    كج    الوج ،  كاي أ و  كج أول مي جمق القجآي    الاحف.

ا ين تى  ه إإ م - 4 م   ا تحقق  يه الشجوط اآلتيى  أي إ ينق ل مك

ججد الحبهظ، مهق الم الغهى  ه  اإرهتظواج أي يكوي مكتو ًا  يي يدي الن  ك ر  -أ ، إ مي من

 والوقوف عند هذا الشجط.

، إ مي  يي يدي الن  ك ر  وكاي أجنوم أإ ينكتب إإ مي عيي ما كنتب (8)قال أ و شامى 

 (9)مججد الحبظ.

 عام و اته، أي    العجنى ا ايجة. أي يكوي مما     عجنه على الن  ك ر  -ب

 وذلههك أي مهها لههم ي  هه  عجنههه  هه  العجنههى ا ايههجة لههم ت  هه  قجآنيتههه، وقههد مههج  قجي ًهها
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ا عجض    العجنى ا ايجة. م   احتمال كوي اإلشواد على أي المكتوب كاي مك

ا أجاد ع ماي أي يكتب المااحف جمق  وعي محمد  ي ريجيي عي كح كيج  ي أ لححح قال  لحم 

لهه ا نهه  عشهج ججههالً مههي قهجيش وا ناههاج،  هيوم أن حهه ُّ  ههي كعهٍب وزيههد  هي  ا هه ، قههال  

،  جك ء  كوها، قهال  وكهاي ع مهاين يتعاههدهم،  كهانوا   ع وا إلى الج  عحىك الت      جح  ي  عنمح

ههجوو، قههال محمههد   قلهه  لكح كيههٍج  وكههاي  ههيوم  ههيمي يكتههب  هههل -إذا تههداجءوا  هه  شهه ء أا 

جونههه  ارك جونههه؟ قههال  إ، قههال محمههد   ظننهه  أن وههم إن مهها كههانوا ين ح ارك تههدجوي لههم كههانوا ين ح

 (10) يكت ونحوا على قوله. لينظجوا أحد وم عوًدا  العجنى اآلاجة،

أي تكتب اآليا     روجها على التجتيب والن ط اللذيي تلقاهمها المرهلموي عهي  - 5

 .(11)الن  ك ر 

لتنزم    هذا الجمق كل النهوا ط الرها قى  دقهى اهاجمى، حتهى إنهه جوي أحي  عمهج وقد ا

  ي الاطاب أتى  ،يى الججم،  لم تنقن ل منه؛  نه كاي وحدو.

ل مي جمق القجآي   قد أاج  ا ي أشتى    كتاب المااحف عي اللي   ي رعد، قال  أو 

 كهاي إ يكتهب آيهى إإ  شهاهدي أ و  كج، وكت ه زيد ، وكاي الناس يهرتوي زيهد  هي  ا ه ، 

عههدل، وإي آاههج رههوجة  ههجاءة لههم توجههد إإ مههق ازينمههى  ههي  ا هه ،  قههال  اكت وههها؛  ههِي 

رنول أك  جعل شوادته  شوادة ججليي،  كتب. وإي عمج أتى  ،يى الججم،  لم يكت وا؛  جح

 (12) نه كاي وحدو.

 المبحث الثاني: مزايا جمع القرآن في عهد أبي بكر  

منزلى عظيمى  يي المرلميي،  لهم يححاهل اهالف  كاي لكجمق القجآي    عود أ    كج 

ا  يه، وامتاز  كمزايا عديدة، منوا  م   (13)على ش ء مك

ك وجهوو ال حه  والتحهجي، وأرهلم أاهول الت  ه   .1 أنه جمهق القهجآي علهى أد ر

  العلم ، كما مج   نا    منوج أ    كج    جمق القجآي.

  حاول إجماع ا مى على ق وله، وجنى جميق المرلميي  ه. .2

ق    ههذا الجمهق حهدر التهواتج، إذ حنهجو وشهود عليهه مها يزيهد  .3 مك  لوغ ما جن

  .احا ى على عدد التواتج مي ال

أنههه اقتاههج  هه  جمههق القههجآي علههى مهها   هه  قجآنيتههه مههي ا حههجف الرهه عى،  .4
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   و  عجنه    العجنى ا ايجة،  كاي شامالً لمها  قه  مهي ا حهجف الره عى، 

اح  تالوته.  ا ننرك م   ولم يكي  يه ش ء مك

  أنه كاي مجتب اآليا  دوي الروج. .5

،  ل عليهه إجمهاع الاهحا ى ولقد حظ  هذا الجمق الم اجك  جنى المرلميي، وحا

 ولق  منوم العنايى البالقى. 

مق  يوا القجآي عند أ    كج  حتى و اتهه،  هم انتقله  إلهى   قد حبظ  الاحف الت  جن

رنول أك  عمج  ،  طل وها منوها حتى تنون رك ،  م كان   عد ذلك عند ا نته حباى زو  جح

اج  ههم أججعوهها إليوهها،  كانهه  ،  نرههخ منوهها الماههاحف إلههى ا ماههع مههاي  ههي عبههاي 

ه  ا راس لنرخ المااحف  ه  زمهي ع مهاي  الاحف المجموعى    عود أ    كج 

 ا يدل على مكانى هذا الجمق عند الاحا ى م   .، وهذا مك

ت هى تحوح  هاون قال زيد  ي  ا    هٍج حح ننهدح أح كه   حكن آين عك قنهجن ها الن قح  كيوح مك كحانح ك الاُّحنفن ال تك  جن    وح

. جح ىح  كنن ك عنمح بناح نندح حح ت ى تحوح  اون أن،  نم  عك جح حح نندح عنمح أن،  نم  عك
(6) 

 ٍ قهههال  جحمهههىن أك علهههى أ ههه   كهههٍج؛ كهههايح أعظهههمح النهههاسك أجهههًجا  ههه  جمهههق  وعهههي علكههه ر

ل م ، وهو أو  .المااحفك ينيك حح ي جمق  يي الل ون
(14) 

ل المناف ما  عله أ و  كٍج مي ذلك جزم  رنه يعد     نهالله،  قال ا ي حجج  وإذا ترم 

و  عظههيم منق تههه؛ ل  ههو  قولههه  ك   مههي رههي  رهنى حرههنىً  لههه أججههها وأجههج مههي عمههل ويننهور

 (15)ا. كو

 (16) م قال   ما جمق القجآي أحد   عدو إإ وكاي له م ل أججو إلى يوم القيامى.

 

 .17القجآي ص  جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق عمج  ي الاطاب  (1)

، قهال الحها ظ ا هي 12جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق أ    كهج القهجآي  ه  الماهاحف ص  (2)

 (.8/630  مق انقطاعه.  تح ال اجي )حجج  ججاله  قا

هو الشيخ اإلمام العالمى، شيخ القجاء وا د اء، علم الديي أ و الحري عل   ي محمد، أقجأ الناس دههًجا، وكهاي  (3)

إماًما    العج يى،  ايًجا  اللغى، عالًما  القجاءا  وعللوا، مجوًدا لوا،  اجًعا    التبرهيج، وكهاي مهق رهعى علومهه 

ههـ. 643دينًا حري ا اال  مح  ًا إلى الناس، وا ج الحجمى، ليس له شغل إإ العلهم ونشهجو. تهو   رهنى و نالله 

 (.4/332(، وا عالم للزجكل  )5/222(، وشذجا  الذهب )23/122ريج أعالم الن الء )
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 (.8/630 تح ال اجي ) (4)

 (.1/421(، وانظج أيًنا نبس المججق )1/167اإلتقاي    علوم القجآي ) (5)

 ر ق تاجيجه قجي ًا. (6)

(، وأشهاج 8/631(، وذكج هذيي ا  جيي ا هي حجهج  ه   هتح ال هاجي )1/169انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (7)

 . إلى أنوما أاح ما نقل  يما جمق  يه القجآي    عود أ    كج 

المحهد ، وله  مشهياى داج  ع د الهجحمي  هي إرهماعيل المقدره  الدمشهق ، أ هو القارهم شهواب الهديي، المه جخ (8)

 (.3/299هـ. ا عالم للزجكل  )665الحدي  ا شج يى، له تاانيف أزيجة، وقد وقبوا جميعًا. تو   رنى 

 (.8/630(، و تح ال اجي )1/167انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (9)

 .33جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي جحمى أ عليه المااحف ص  (10)

 (.8/634انظج  تح ال اجي ) (11)

 (.168-1/167انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (12)

 (.1/253وانظج مناهل العج اي    علوم القجآي ) (13)

 .12-11جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف،  اب جمق القجآي. ص  (14)

رهنى. اههحيح مرهلم مههق شهجح النههووي جواو مرهلم عهي ججيههج  هي ع ههد أ   هاب العلهم،  ههاب مهي رههي رهنى ح (15)

(16/225-226.) 

 (.8/628 تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي ) (16)
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 الباب الثالث

 عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه جمع القرآن في

آن الكاريم فاي عهاد عثماان رضاي ب الفصل األول: األسباب الباعثة على جمع القر  

 عنه

 ال ان   مي قام  الجمق    عود ع ماي جن  أ عنه البال    

 القجآي    عود ع ماي ومزاياو البال ال ال   منوج جمق  

 البال الجا ق  المااحف الع مانيى  

البال الاامس  د ق اإعتجاض على ع ماي    جمق القهجآي وجد الشه وا  الم هاجة   
 ا الجمقحول هذ
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 لالفصل األو

  األسباب الباعثة على جمع القرآن الكريم

 في عهد عثمان 

 اتساع بالد المسلمين وتفرق الصحابة فيها - 1

  غزو أرمينية وأذربيجان - 2

 

ل ى عمجن  ي الاطاب الاال ى  عهد و هاة أ ه   كهٍج الاهديق  شهج ، وامتهدر  اال تهه عتحوح

هي عمهج  هي  ها طنعك رنيي، اترع   يوا  الد المرلميي، وداي الشج  والغجب لحكموم، ولحمر

رههنى  ههال  وعشههجيي مههي الوجههجة الن ويههى، وأيقههي  ههدنو ا جههل، جعههل أمههج  الاطههاب 

المرلميي شوج   يي رتٍى مي الاحا ى، ههم  ع مهاي  هي عبهاي، وعله   هي أ ه  طالهب، 

عههوام، وع ههد الههجحمي  ههي عههوف، ورههعد  ههي أ هه  وطلحههى  ههي ع يههد أ، والز يههج  ههي ال

ل ى ع مهاي  هي وقراص، وانتوى أمج الشوج   يي ه إء الرتى إلى ااتيهاج ع مهاي  ،  تحهوح

اال ههى المرههلميي  هه  ا يههام ا ايههجة مههي رههنى  ههالٍ  وعشههجيي مههي الوجههجة  عبههاي 

 (1)الن ويى

التبكيج    جمق القجآي مجة  انيهى، وإجرهال نرهخٍ  أحدا   أدر  إلى وحد      زمنه 

 منه إلى ا مااج، وكان  أهم أر اب هذا الجمق 

 اتساع بالد المسلمين وتفرق الصحابة فيها  - 1

، حتهى واهل  إلهى كان  جقعى  الد المرلميي قد اترع     أيهام عمهج  هي الاطهاب 

  الد ما وجاء النوج شجقًا، وإلى طجا نلنس أج ًا.

  البتوحا  الت  ا تدأها عمج  ي الاطاب  ه  أيهام ع مهاي  هي عبهاي،  ارهتمج  وامتد

د للمرلميي  يما  تح مي ق ل مي ال لداي.  (2)طيلى  تجة اال ته، تبتح  الًدا جديدة، وتوطرك

، و اتراع دولى اإلرالم ك نج المرلموي، وتبج  الاحا ى    ا مااج، يهدعوي إلهى أ

لوي القجآي.  ويعلركموي العلم، وينقجك

وكههاي النههاس يقههج وي كمهها عنلركمههوا،  رهههل الشههام يقههج وي  قههجاءة أ هه   ههي كعههب، وأهههل 

الكو ى يقج وي  قجاءة ع د أ  هي مرهعود، وأههل ال اهجة يقهج وي  قهجاءة أ ه  مورهى 
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 (3)ا شعجي، وهكذا.

يقج وي قجاءة أ   مورى، وأههل الكو هى يقهج وي قهجاءة   عي حذيبى قال  أهل ال اجة

 (4)ع د أ.

، قهد شهودوا نهزول القهجآي، ورهمعوو مهي الن  كه ر  وكاي ه إء القجاء مهي الاهحا ى 

وعلموا وجوو قجاءته، ولم يكي ش ء  مي ذلك لكمهي تعل هم مهنوم  ه  ا ماهاج،  كهانوا إذا 

منوم مق مي قجأ على أيج الوجه الذي قجأ عليه يعج وي مي ذلك، وينكج  اجتمق الواحد

  عنوم على  عض، وقد يال ا مج إلى تر يم أو تكبيج  عنوم ال عض.

عي يزيد  ي معاويى الناع  قال  إن  لب  المرجد زميح الوليد  هي عق هى  ه  حلنقهٍى  يوها 

ي كايح يقجأ علهى قهجاءة أ  ه  مورهى  ليهر ك الزاويهىح الته  عنهد حذيبى، إذ هحتحفح هاتف    مح

نندةح، ومي كاي يقجأ على قجاءة ع د أ  ي مرعوٍد  لير ك ههذو الزاويهىح الته  عنهد  أ واب كك

وا الحج والعمجة لل يه (،  داج ع د أ، وااتلبا    آيى مي روجة ال قجة، قجأ هذا  ) وأتكمُّ

ةح هللك  {وقجأ هذا   جح النعنمن ج  وح وا النحح أحتكمُّ  غنب حذيبىن واحمج   عينهاو،  هم قهام  بهجز  (5)،} وح

تكهك  زح جن هن    حن كهبح إلهى   (6)قمياح ا أي يحجن وهو    المرجد، وذاك    زمي ع ماي،  قال  إم 

ي ق لحكم  ،  وكذا كاي مح كبح ا أي أجن  (7)…أميجن الم منيي، وإم 

ك  يك أ   طالٍب أي  ع مهاي قهال   قهد  لغنه  أي  عنهوم يقهول  إي قجاءته  ايهج   عي عل ر

قلنها   مهاذا تهج ؟ قهال  نهج  أي نجمهق النهاس  (8)مي قجاءتك، وهذا يكاد أي يكوي كنبنهًجا.

. ق  (9)لنا   نعم ما جأي .على ماحٍف واحٍد،  ال تكوي  جقى ، وإ يكوي ااتالف 

وانتشج  حلقا  تعليم القجآي،  انتقل الاالف إلهى الغلمهاي والمعلمهيي،  اط هر  عنهوم 

  عًنا، وأنكج  عنوم قجاءة  عض.

جل، والمعلركهم  ا كاي    اال ى ع ماي، جعل النمعلركم ينعلركم قجاءةح الج   عي أ   قال ى قال  لحم 

جل،  جعل الغلماي يلتقوي  ياتلبوي، حتى اجتبق ذلك إلى المعلركميي، قال  ينعلرك  م قجاءةح الج 

بحههج  عنههوم  قههجاءة  عههٍض،   لههع ذلههك ع مههاي،  قههام اطي ًهها،  قههال  أنههتم عنههدي  حتههى كح

تاتلبههوي وتلحنههوي،  مههي نههر  عنهه  مههي ا ماههاج أشههدُّ  يههه ااتال ًهها ولحنًهها. اجتمعههوا يهها 

 (10)للناس إماًما.أاحاب محمٍد،  اكت وا 

ها وقهق مها وقهق مهي  والظاهج أي هذو ا حدا  كان  ق ل أزو أجمينيهى وأذج يجهاي، ولحم 
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الاههالف الشههديد والبتنههى العظيمههى  ههيي المرههلميي  هه  أههزو أجمينيههى وأذج يجههاي، تركههد  

   ه جذوج تلك البتنى.الحاجى إلى جمق جديد للقجآي، ينلحمُّ  ه شمل المرلميي، وتجت ُّ 

قال الحا ظ ا ي حجج  وهذو القاهى لحذيبهى يظوهج له  أن وها كانه  متقدمهى علهى القاهى 

ا جأ  اإاتالف أيًنا  يي أههل الشهام والعهجا ،  (11)الت  وقع  له    القجاءة،  كرنه لحم 

 (12)ا وقق له نحو ذلك.اشتد  او ه،  جكب إلى ع ماي، واادف أي ع ماي أينً 

 (14)وأذربيجان (13)غزو أرمينية - 2
  أهزو    عام امس وعشجيي مي الوججة الن ويى اجتمق أههل الشهام وأههل العهجا   ه

 أجمينيى وأذج يجاي. 

قال الذه    جاش  الجوم، حتى ارهتمد  أمهجاء الشهام مهي ع مهاي مهدًدا،  رمهد هم   مانيهى 

 (15)آإٍف مي العجا .

وكههاي أميههج جنههد الشههام  هه  ذلههك العرههكج ح يههب  ههي مرههلمى البوههجي، وكههاي أميههج جنههد 

حذيبىن  ي اليماي مي جملى مي أزا معوم، وكاي  وكايالعجا  رلماي  ي ج يعى ال اهل ، 

 (16)على أهل المدالي مي أعمال العجا .

وكاي أهل الشام يقج وي  قجاءة أ    ي كعب، وكاي أهل العجا  يقهج وي  قهجاءة ع هد 

وم  عًنها، أ  ي مرعود،  تنازع أهل الشام وأهل العجا     القجاءة، حتهى اط هر  عنه

 وأظوج  عنوم إكباج  عٍض، وال جاءة منه، وكاد  تكوي  تنى عظيمى.

وكاي الر ب وجاء هذا الاالف عدم مشاهدة ه إء نزولح القجآي، و نعنهدهم عهي معاينهى 

إ احى قجاءته  روجه ماتلبى،  ظي  كل  منوم أي ما يقجأ  ه أيجو اطر إ يحجوز    كتهاب 

 نى. أ،  كاد  تكوي تلك البت

،  لهم يكهي قال مك   ي أ   طالب  وكاي قهد تعهاجف  هيي الاهحا ى علهى عوهد الن  كه ر 

هها انتوههى ذلههك ينكههج أحههد  ذلههك علههى أحههٍد، لمشههاهدتوم مههي أ ههاح ذلههك، وهههو الن  كهه ر  ،  لم 

اإاتالف إلى ما لم يعهايي اهاحبح الشهجع، وإ علكهم  كمها أ هاح مهي ذلهك، أنكهج كهلُّ قهوٍم 

 (17)اءتحوم، واشتد النااام  ينوم.على اآلاجيي قج

جأ  هذا الاالف العظيم حذيبى  ي اليماي، إنا ىً إلى ما جآو مي اإاتالف  يي الناس 

   القجاءة    العجا ،  بزع إلى ع ماي  ي عباي، وأنذجو  الاطج الداهم، واننم ذلهك 
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لمهيي وكهذلك  هيي الغلمهاي،  اهدر  ذلهك مها مي الاهالف  هيي المع إلى ما عاينه ع ماي 

 كاي ارتن طه مي أي مي كاي أ عد مي داج الاال ى  المدينى  وو أشدُّ ااتال ًا.

كحهايح  ، وح هايح لحهى عن نمح مح عح هايك قحهدك بحهىح  نهيح النيحمح ذحين د  حههن أحي  حن الكهٍك حح اٍب أحي  أحنحهسح  نهيح مح هوح عي ا نيك شك

لح الش رنمك  ك  ي أحهن من ينغحازك هتكالح نون بحهىح اان ذحين عح حن ح نزح ،  حهر ا ك هجح هلك النعك هقح أحهن ايح مح أحذنجح كيجح ينكيحىح وح مك    حتنحك أحجن

بنه تحلك هىح قح نهلح أحين يحان وك ا نم  كن هحذك جك ، أحدن نكييح مك يجح النمن ن ايح  يحا أحمك بحىن لكعن نمح ذحين اءةك،  حقحالح حن وا  كه   ك  النقكجح

تكالحفح  تحابك اان اجح .النكك الن اح النيحونودك وح
(18) 

ت هى أحتحهى  لن  حينتحههن حح ان اهحا،  حلحمن يحدن ةٍ أحزح وح ين أحزن مح مك ايك قحدك بحىح  نيح النيحمح ذحين وعي زيد  ي  ا   أي  حن

هها كن الن ههاسح   حقحههالح عن نمح جك ، أحدن نكييح مك هه ن يههجح النمن ،  حقحههالح  يحهها أحمك هايح ون  عن نمح ؟ قحههالح   أحههزح هها ذحاكح مح ين  وح

 ،ٍ اءةك أن حه ر هلن الش هامك يقهج وي  كقكهجح كذحا أحهن ،  ِح لن الش امك أحهن ا ك وح جح لن النعك هحا أحهن جح ينكيحىح،  حححنح مك  حجن ح أحجن

ههلن  إكذحا أحهن ، وح ا ك ههجح ههلن النعك هنمن أحهن بركههجن ،  حينكح ا ك ههجح ههلن النعك قن أحهن ههمح هها لحههمن يحرن تنويح  كمح
ا ك يقههج وي  حيحههرن ههجح النعك

ينههد    . قحههالح زح ههلن الش ههامك هنمن أحهن بركههجن ،  حينكح ههلن الش ههامك قن أحهن ههمح هها لحههمن يحرن ههعنوٍد،  حيحههرنتنويح  كمح رن اءةك ا نههيك مح  كقكههجح

بًا. حح تنبح لحهن منان اين أحين أحكن نك  عن نمح جح حمح  (19) حر

اب الت   ع   على جمق القجآي    زمي ع ماي،  قد  كان  هذو النحاد ى ه  أهم ا ر 

ي كهاي  هداج الاال هى  النمدينهى ومها  أكد  ما ظنه  م  مي أي أهل ا مااج أشد ااتال ًا مك

 حولحوا.

 

 (.3/234(، )3/190انظج  التاجيخ اإلرالم  )الالباء الجاشدوي( ) (1)

 (.3/234(، )3/190انظج  التاجيخ اإلرالم  )الالباء الجاشدوي( )( 2)

 (.1/255(، ومناهل العج اي )634-8/633(، و تح ال اجي )4/193انظج ترويل مشكل اآل اج )( 3)

 .20جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف.  اب كجاهيى ع د أ  ي مرعود ذلك. ص ( 4)

 .196 قجة مي اآليى روجة ال( 5)

زة مونق شدر اإلزاج، وهو الورط.. النوايى    أجيب الحدي  وا  ج )( 6) جن  (.1/344الحن

 .18جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف ص ( 7)

رنولح أك ( 8) و  نيك النعحاصك أحي  جح جك ك  عحين عحمن ٍف، عحلحى أحير جن آين عحلحى رح نعحىك أححن لح النقنجن ، قحالح  نحزح ه نتنمن أنتنمن  حقحهدن أحاح ٍف قحجح جن  حح

.جواو أحمد    مرندو  مرند الشامييي ) اءح  كيهك كنبنج  جح كي  النمك ا  كيهك  ِح ون اجح  .17364( ح5/232 حالح تحتحمح

. قهال الحها ظ ا هي حجهج   ِرهناد 30جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي المااحف ص ( 9)

 (.8/634) احيح.  تح ال اجي
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 .29-28جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي المااحف ص ( 10)

 يعن     أزو أجمينيى وأذج يجاي.( 11)

 (.8/634 تح ال اجي )( 12)

و رهكوي الهجاء، وكرهج  …قال ا ي حجج  وأجمينيهى  بهتح الومهزة عنهد ا هي الرهمعان ، و كرهجها عنهد أيهجو ( 13)

رههاكنى،  هم نهوي مكرههوجة،  هم تحتانيهى مبتوحهى ابيبههى، وقهد ت قهل، قالههه يهاقو .  هتح ال ههاجي  المهيم،  عهدها تحتانيهى

 (.1/191(. وه  اقق عظيم    جوى الشمال، ومي مدالنوا تبليس. معجم ال لداي )8/632)

  ههالبتح  ههم الرههكوي، و ههتح الههجاء، وكرههج ال ههاء الموحههدة، ويههاء رههاكنى، وجههيم. إقلههيم مشههووج   نههواح  ج ههال( 14)

 (.156-1/155العجا ، أج   أجمينيى. معجم ال لداي )

 .309عود الالباء الجاشديي ص  -تاجيخ اإلرالم ( 15)

 (.7/150(، وال دايى والنوايى )8/632انظج  تح ال اجي )( 16)

 .49-48انظج اإل انى عي معان  القجاءا  ص ( 17)

 .4987( ح 8/626قجآي )جواو ال ااجي    احيحه  كتاب  نالل القجآي  اب جمق ال( 18)

رنهولك أك ( 19) يح عحهين جح وك ها جن لك مح هكك شن آين  جواو الطحاوي    ترويل مشكل اآل اج،  اب  حيحهاين من لح النقنهجن نننهزك لكههك  أ هين قحون مك

ٍف. ) جن  (.8/633(. وذكجو الحا ظ    البتح )4/193عحلحى رح نعحىك أححن
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 الفصل الثاني

 من قام بجمع القرآن الكريم

 ي عهد عثمان ف

علهى أي يجمعهوا  - عد ما جأوا مي ااتالف الناس  ه  القهجاءة- انعقد عزم الاحا ى 

القههجآي، ويجرههلوا منههه ننرحههًاا إلههى ا ماههاج، لتكههوي مججعًهها للنههاس يججعههوي إليههه عنههد 

 اإاتالف.

لههذلك ا نهه  عشههج ججههالً، وأمههجهم  ههري يكت ههوا القههجآي  هه    انتههدب ع مههاي  ههي عبههاي 

 وأي يججعوا عند اإاتالف إلى لغى قجيش. النمااحف،

ا أجاد ع ماي أي يكتب المااحف جمهق  عي محمد  ي ريجيي عي كح كيج  ي أ لححح قال  لحم 

 (1)له ا ن  عشج ججالً مي قجيش وا نااج،  يوم أن ح ُّ  ي كعٍب وزيد  ي  ا  .

أول ا مج، هما زيهد  هي  ا ه  ورهعيد  هي  انتدب ججليي  قط والذي يظوج أي ع ماي 

 العاص.

ك  يك أ   طالٍب  أنهه قهال   قيهل   -   قاى جمق القهجآي زمهي ع مهاي-كما جاء عي عل ر

أيُّ الناس أ اح؟ وأي الناس أقجأن؟ قالوا  أ اح الناس رعيد  ي العاص، وأقج هم زيهد 

هههق النهههاسن علهههى  هههي  ا ههه .  قهههال ع مهههاي  ليكتهههبن أحهههدهنما وينملههه  اآلاهههج،  بعهههال،  جمك ون

 (2)ماحٍف.

 (3)قال الحا ظ ا ي حجج   ِرناٍد احيح.

هها   الظههاهج أن وههم اقتاههجوا عليومهها أول ا مههج للمعنههى المههذكوج  هه  هههذا ا  ههج،  ههم لحم 

الته  تنجرهل إلهى  احتاجوا إلى مي يراعد    الكتا ى  كحرب الحاجى إلى عهدد الماهاحف

 اآل ا  أنا وا إلى زيٍد ورعيٍد ع دح أ  يح الز يج وع دح الجحمي  يح الحاج   ي هشام.

عح نهدح  يدح  نهيح النعحهاصك وح رحهعك عح نهدح أك  نهيح الزُّ حينهجك وح ينهدح  نهيح  حا كهٍ  وح هايح دحعحها زح  عحين أحنحٍس أحي  عن نمح

ههه شح هههاجك ك  نهههيك هك يك  نهههيح النحح مح حن وهحاالههج  طك  (4)اٍم،  حنحرحهههان هن لهههج  هههاين لك قحهههالح عن نمح ، وح فك هههاحك اح  كههه  النمح

تن نوون  كلك  آيك  حههاكن قنههجن ههيح الن ٍء مك ينههدن  نههين  حا كهٍ   كهه  شحهه ن زح ههتنمن وح ههتنمن أحنن تحلحبن هيركييح ال  الح حههىك  إكذحا اان شك رحههايك النقنجح

لح  ك  ا نحزح كن مح ينٍش،  ِح .قنجح من  حبحعحلنوا ذحلككح  (5)لكرحانكوك

ييح  حرب ما كانوا يحتاجوي إليهه مهي اإلمهالء والكتا هى، وكهاي  جك  م أنا وا  عد ذلك آاح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

108   

منوم أ  ُّ  ي كعب الذي احتاجوا إليه لالرتظواج، كما وجد    جوايى محمهد  هي رهيجيي 

 الرا قى.

 رميى ترعٍى مي ه إء اإ ن  عشج ججالً، وهم وقد وقق    الجوايا  الواجدة ت

يند  ني  حا كٍ . - 1  زح

2 -  .  عح ند أك  ني الزُّ حينجك

3 - . يد  ني النعحاصك  (6)رحعك

شحاٍم. - 4 اجك ك  نيك هك يك  ني النحح مح حن عح ند الج 
(7) 

 كوجوي    حدي  أنر ي مالك الرا ق قجي ًا.وه إء هم ا ج عى المذ

 أ    ي كعب، كما    حدي  ك يج المتقدم أيًنا. - 5

 أنس  ي مالك. - 6

 (8)ع د أ  ي ع اس. - 7

 (10)جد مالك  ي أنس،     ذلك مي جوايته. (9)مالك  ي أ   عامج، - 8

هي قهجأ  ه  زمهاي ع مهاي،  م  وقال اإلمام مالك  ي أنس  كاي جدركي مالك  ي أ   عهامٍج مك

.  (11)وكاي ينكت ه المااحفح

 كما    حدي  ا ي ريجيي المتقدم. (12)ك يج  ي أ لح، - 9

وكاي  يوم ) يمي يكتب(  هل تدجوي لم كانوا -  لكح كيٍج و يه قول محمد  ي ريجيي   قل

جونهه لينظهجوا أحهد وم عوهًدا  ارك جونه؟ قال  إ، قال محمد   ظنن  أن وم إن مها كهانوا ين ح ارك ين ح

 (13) العجنى اآلاجة،  يكت ونحوا على قوله.

هلُّ أنه حيي أجا وقد جوي عي أ   المليح عي ع ماي   (14)د أي يكتب الماحف قال  تنمك

. ، وتكتبن  حقكيف   (15)هنذيل 

يٍش و حقكيٍف. لماين قنجح بكنا إإ  أك احك لكيحي     ماح  (16)وعي عمج  ي الاطاب أنه قال  إ ينمن

مهج  هي الاطهاب،  هال مهدال لهه هنها، إذ عمهج قهد مها  ق هل أي أما ا  ج الهواجد عهي ع

 .تكتب المااحف    عود ع ماي 

؛  ي أ ها الملهيح لهم يلهق ع مهاي، كمها أي  (17)وأما ا  ج الواجد عي ع ماي،  ِنهه منقطهق 

حد  مي  حقكيهٍف أو  يه نحكاجة ،  نه ماالف للواقق،  ليس  يمي وجد ترميتوم    الجوايا  أ
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. ا أنااجي  ، وإم  شك   هنذحينٍل،  ل كلوم إما قنجح
(18) 

ي وجد ترميتوم أيًنا  يمي شاجك    هذا الجمق  الكتا ى أو اإلمالء   م   ومك

ع هد أ  ههي عمههج  ههي الاطهاب، وع ههد أ  ههي عمههجو  ههي العهاص، وأ ههاي  ههي رههعيد  ههي 

 (19)العاص.

أحهد ا ج عهى الهذيي ااتيههجوا  -وأ هاي  هي رهعيد  هي العهاص، ههو عهمُّ رهعيد  هي العهاص 

 للجمق، وقد وجد أنه شاجك    هذا الجمق 

ي ى عي ا ي شواٍب عي ااججهى  هي زيهٍد عهي زيهد  هي  ا ه  أن ههن قحهالح    عي عنماجة  ي أحزك

تنههبح لحهه ههاين أحين أحكن نك  عن نمح جح حمح هها  حههر ههيًحا،  حمح ههالً لح كي ًهها  حاك جن عحههك جح ههل  مح اعك قحههالح إنركهه  جح بًا. وح ههحح هن منان

يدك  نهه عحهههن أح حههايح  نههيح رحههعك عحههلح مح ،  حجح هها  كيهههك  حاجن حعحههاون إلحهه   تحلحبنتنمح هها اان مح تن حههاون، وح لحينهههك  حاكن هها عح عنتنمح تحمح يك اجن

.  (20)النعحاصك

د  ي العاص قتل    رنى ا نته  عشهجة يهوم أجنهاديي، ق هل و هاة أ ه   كهج وأ اي  ي رعي

بنج،    ادج اال ى عمج، وقيل إنه تو   رنى   قليل، أو رنى أج ق عشجة يوم مجن  الاُّ

 (21)ترق وعشجيي، وا ول قول أك ج أهل النرب.

ي ى  بأ اي  ي رعيد  ي العاصب  دل برعيدب، قال الحا ظ  ووقق    جوايى عنماجة  ي أحزك

قال الاطيب  ووهكم عنماجة    ذلك؛  ي أ اي قنتكل  الشام    اال ى عمج، وإ مدال لهه 

ا ههي أاهه  أ ههاي  - هه  هههذو القاههى، والههذي أقامههه ع مههاي  هه  ذلههك هههو رههعيد  ههي العههاص 

 (22)المذكوج اهـ.

 

، وأوجدو الحها ظ 33جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي جحمى أ عليه المااحف ص ( 1)

 .45ا ي ك يج مي طجيق ا ي أ   داود، وقال  إرنادو احيح.  نالل القجآي ص 

 .30مق ع ماي المااحف ص جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب ج( 2)

 (.8/634 تح ال اجي )( 3)

 . يعن  الاحف الت  كت      عود أ    كٍج ( 4)

 .3506(ح 6/621جواو ال ااجي    احيحه  كتاب المناقب  اب نزل القجآي  لراي قجيٍش )( 5)

ولهه  لن  كه ر هو رعيد  ي العاص  ي أميى  ي ع هد شهمس  هي ع هد منهاف القجشه  ا مهوي، لهه اهح ى، تهو   ا (6)

 هم وله  إمهجة الكو هى،  ترق رنيي، وكاي أميًجا شجيبًا، ذا حلم وعقل يالح للاال ى، ول  إمهجة المدينهى لمعاويهى 

رنهول  وأزا ط جرتاي  بتحوا، وكاي أحد مهي نهد وم ع مهاي  لكتا هى الماهاحف؛ لباهاحته وشه ه لوجتهه  لوجهى جح
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(، 5/30(، وط قهها  ا ههي رههعد )3/444الم النهه الء للههذه   )، مهها  رههنى رهه ق أو  مههاي وامرههيي. رههيج أعههأك 

 (.2/391وأرد الغا ى    معج ى الاحا ى )

وهههو ا ههي عشههج رههنيي، وكههاي مههي نهه الء الججههال، ومههي  نههالء  مههي أشههجاف  نهه  ماههزوم، تههو   الن  كهه ر  (7)

اي. تو      اال هى معاويهى. المرلميي واياجهم علًما ودينًا وعلو قدٍج، شود الجمل مق عالشى، وكاي اوًجا لع م

 (.3/484(، وريج أعالم الن الء )3/327أرد الغا ى )

قال الحا ظ ا ي حجهج عهي مشهاجكى ا هي ع هاس وأنهس  هي مالهك  ه  الكتا هى  وقهق ذلهك  ه  جوايهى إ هجاهيم  هي ( 8)

 (.8/635إرماعيل  ي مجمق عي ا ي شواب.  تح ال اجي )

 هو عهامج  هي عمهجو  هي الحهاج ، اهحا   شهود المغهازي كلوها مها اهال مي ك هاج التها عيي وعلمهالوم، وأ هوو أ (9)

 (.10/19ليالً إلى ق جو. توذيب التوذيب )  دًجا، وهو أحد الذيي حملوا الاليبى ع ماي  ي عباي 

 .29انظج المااحف إ ي أ   داود ص ( 10)

 .34جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي المااحف ص ( 11)

 (.1/71هـ. شذجا  الذهب )63مولى أ   أيوب ا نااجي، قنتكل    وقعى الحجة رنى  (12)

، وأوجدو 33جواو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب الماههاحف  ههاب جمههق ع مههاي جحمههى أ عليههه الماههاحف ص ( 13)

 .45الحا ظ ا ي ك يج مي طجيق ا ي أ   داود، وقال  إرنادو احيح.  نالل القجآي ص 

لكلك الذي عليه الحقُّ  {ال تعالى  أي تنمل ، ق (14) . قال الجهوهجي  ه  الاهحاح  وأمهل  282. ال قجة  } ليكتب ولينمن

. الاحاح )ملل( )  (.5/1821عليه أيًنا،  معنى أملى. ينقال  أملل ن عليه الكتابح

 .34جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي المااحف ص ( 15)

 .17القجآي    الماحف ص  د    كتاب المااحف   اب جمق عمج  ي الاطاب جواو ا ي أ   داو( 16)

 (.317-34/316انظج تججمته    توذيب الكمال )( 17)

 (.8/635انظج  تح ال اجي )( 18)

، شهيخ القهجاء محمهد  هي عله   هي الهف الحرهين  الشهويج  الحهداد  ه  258نك  اإنتاهاج لنقهل القهجآي ص ( 19)

 .21ى ص كتا ه  الكواكب الدجي

 (.4/193جواو الطحاوي    ترويل مشكل اآل اج. )( 20)

 (.1/47أرد الغا ى    معج ى الاحا ى )( 21)

 (.1/39(، وانظج الجامق  حكام القجآي للقجط   )8/635 تح ال اجي )( 22)
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 الفصل الثالث

 منهج جمع القرآن

 ومزاياه في عهد عثمان 

   منوج ع ماي    جمق القجآيالم ح  ا ول

      جمق القجآي عمل ع ماي  - 1

     اطى العمل - 2

 المبحث األول: منهج عثمان في جمع القرآن

 في جمع القرآن عمل عثمان   - 1

طجأ  على المرلميي  كاي المقاود مي جمق القجآي زمي ع ماي قطق دا ج البتنى الت 

مي اإاتالف  ه  كتهاب أ،  جمهق وتحديهد ا وجهه المتهواتجة المجمهق عليوها  ه  تهالوة 

 القجآي، وإ عاد كل ما لم ت    قجآنيته، رواء  نرخ، أو  ري لم يكي قجآنًا أاالً.

ههدح أ هه   كههٍج  هه  جمههق نبههس القههجآي  ههيي  قههال القانهه  ال ههاقالن   لههم يقاههد ع مههاين قحان

، وإلغاء ما ليس إنما قاد جمعحوم على القجاءا  ال ا تى المعجو ى عي الن  ك ر لوحيي، و

ههذحهنم  كماههحٍف إ تقههديم  يههه وإ تههرايج، وإ ترويههل أن  كهه  مههق تنزيهههٍل، وإ  كههذلك، وأان

منروخ تالوته كنتكهبح مهق من ن حه  جرهمه ومبهجوٍض قجاءتنهه وحبظنهه؛ اشهيى وقهوع البرهاد 

 (1).والش وى على مي يرت   عد

ماهاحف مجمعًها عليوها  أي ينرخ مي الاحف الته  جمعوها أ هو  كهج   رجاد ع ماي 

 تكوي ألمى للناس    تالوة القجآي.

مح واههم  مهي  قال ا ي حزم  اش  ع ماي  أي يرت   ارق  يرعى    كيد الديي، أو أي يوك

ل شههيلًا مههي الماههحف،  يكههوي  ااههتالف يهه دي إلههى النههالل،  كتههب أهههل الايههج،  ي ههدرك

 -إي وهم واهم ، أو  د ل م دركل-مااحف مجمعًا عليوا، و ع  إلى كل أ ق ماحبًا، لك  

ق إلى الماحف المجمق عليه،  انكشف الحق، و طل الكيد والوهم. جك  (2)جن

هق،   لم يكي قاد ع ماي جمق ما ليس مجموًعها،  قهد كهاي القهجآي زمهي مك الاهديق قهد جن

دح نرخح ما كاي مجموًعا منه زمي الاديق    مااحف يقتدي  كوا المرلموي.   وإنما قاح
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وقهوع اإاهتالف المه دي إلهى تهجك شه ء مهي القهجآي، أو  قال النووي  ااف ع ماي 

الزيادة  يه،  نرهخ مهي ذلهك المجمهوع الهذي عنهد حباهى، الهذي أجمعه  الاهحا ى عليهه 

، و ع   كوا إلى ال لداي، وأمج  هِتالف مها االبوها، وكهاي  علهه ههذا  اتبها  منهه  مااحفح

 (3)ـ.ومي عل   ي أ   طالب، ورالج الاحا ى، وأيجهم 

قال ال يوق    م نرخ )زيد ( ما جمعهه  ه  الاهحف ) ه  عوهد أ ه   كهج(  ه  ماهاحف 

 (4)ـ.على ما جرم الماطبى   ِشاجة ع ماي  ي عباي 

 خطة العمل  - 2

شجع الاحا ى الموكلوي  جمق القهجآي  ه  كتا هى الماهحف اإلمهام، الهذي نرهاوا منهه 

يتعاههدهم ويشهجف   عد ذلك المااحف المجرلى إلى ا ماهاج، وكهاي الاليبهى ع مهاي 

 عليوم، وكاي الموجودوي مي الاحا ى جميعًا يشاجكوي    هذا العمل.

 ي يلاص منوج الجمق الع مان   يما يرت  وينمكي أ

 ، ويظوههج هههذا جليزهها  هه  طلههب ع مههاي اإعتمههاد علههى جمههق أ هه   كههج الاههديق  - 1

جنه  أ عنوها، وقهد كانه  ههذو -الاحف الت  جمق  يوا أ و  كهٍج القهجآي مهي حباهى 

 .مرتندةً إلى ا ال المكتوب  يي يدي الن  ك ر  -كما مج  -الاحف 

 اب القالى،  ال يزعم زاعم أي    الاحف المكتو ى    زمي أ    كهج مها  و ذلك ينرد

لم ينكتب  ه  الماهحف الع مهان ، أو أنهه قهد كتهب  ه  ماهاحف ع مهاي مها لهم يكهي  ه  

 (5)احف أ    كج.

الكههٍك قههال   هه …عههي أحنحههسك  نههيك مح رك ههىح  أحين أحجن بناح ههاين إكلحههى حح رحههلح عن نمح حجن ههحنفك  حر لك  إكلحيننحهها  كالاُّ

ينهدح  نهيح  جح زح حمح ،  حهر هايح هىن إكلحهى عن نمح بناح رحهلح ن  كوها حح حجن ،  حر هحا إكلحينهكك دُّ فك  نم  نحجن احك ا  ك  النمحاح وح نحننرحان

ههاجك ك  نههيك هك  يك  نههيح النحح مح حن عح نههدح الههج  يدح  نههيح النعحههاصك وح رحههعك عح نههدح أك  نههيح الزُّ حينههجك وح شحههاٍم  حا كههٍ  وح

. فك احك وهحا  ك  النمحاح  (6) حنحرحان

 أي يتعاهد لجنى الجمق ويشجف عليوا اليبى المرلميي  نبره  - 2

ا أجاد ع ماي أي يكتب المااحف جمق له ا نه  عشهج ججهالً   عي كح كيج  ي أ لححح قال  لحم 

 (7)ا ه ، قهال    ع هوا إلهى الج  ـنهـعحىك مي قجيش وا نااج ،  يوم أن ح ُّ  ي كعهٍب وزيهد  هي  

،  جك ء  كوا، قال  وكاي ع ماين يتعاهدهم. جح  (8)الت      ي  عنمح
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رنههول  - 3 ههي عنههدو شهه ء  مههي القههجآي رههمعه مههي الج   كمهها عنههدو، وأي  أي يههرت  كههلُّ مح

ق مك ،  ال يغيهب عهي جمهق القهجآي أحهد  عنهدو شه ء منهه، وإ يشتجك الجميق    علم ما جن

ق عي ماٍل منوم.  (9)يجتاب أحد   يما يودحع الماحف، وإ ينشحكُّ    أنه جمك

، إ تغلهوا  ه   ك  هيك أ ه  طالهٍب أنهه قهال  يها أيوها النهاسن ويدل على ذلك ما اح  عي عل ر

   المااحف وإحجا  المااحف،  هوأ مها  حعحهلح الهذي  ع ماي، وإ تقولوا له إإ ايًجا

 حعحلح    المااحفك إإ  عي ماٍل من ا جميعًا،  قال  ما تقولوي    هذو القجاءة؟  قهد  لغنه  

أي  عنوم يقول  إي قجاءته  ايهج  مهي قجاءتهك، وههذا يكهاد أي يكهوي كنبنهًجا. قلنها   مهاذا 

واحههٍد،  ههال تكههوي  جقههى ، وإ يكههوي  تههج ؟ قههال  نههج  أي نجمههق النههاس علههى ماههحفٍ 

. قلنا   نعم ما جأي .  (10)ااتالف 

دعا الناس إلى أي يهرتوا  كمها عنهدهم مهي القهجآي المكتهوب  هيي  ووجد كذلك أي ع ماي 

 ، وأنه كاي يرتو ق لذلك أشد اإرتي ا .يدي الن  ك ر 

 اطب الناس  قال  أيوا الناس  عوهدكم  ن هيكم   عي ماعب  ي رعد قال  قام ع ماي 

م علهى كهل ججهل مهنكم مها كهاي  …منذ  ال  عشجة رنىً، وأنتم تحمتجوي    القجآي زك حعن  ر

ا جاء  ه، وكاي الججل يج ء  الوجقى وا ديم  يه القجآي، حتهى  معه مي القجآي ش ء  لحمح

رنهولح أك جمق مي ذلك ك جةً،  م دال ع ماي،  دعاهم ججالً ججالً،  ناشه عن ح جح دهم  لحرحهمك

.(11)، وهو أمالو عليك؟  يقول  نعم 

 اإقتااج عند اإاتالف على لغى قجيش. - 4

تحلحبنهتنمن  هيركييح ال  الح حهىك  إكذحا اان شك طك النقنجح هن لهج  هايح قحهالح لك الكهٍك أحي  عن نمح كما جاء    حدي  أحنحسك  نيك مح

ههتن  من أحنن لح  كلكرحههانكوك هها نحههزح كن مح ينٍش،  ِح تن نوون  كلكرحههايك قنههجح آيك  حههاكن قنههجن ههيح الن ٍء مك ينههدن  نههين  حا كههٍ   كهه  شحهه ن زح من وح

 (12) حبحعحلنوا.

والمقاههود مههي الجمههق علههى لغههى واحههدة  الجمههق علههى القههجاءة المتههواتجة المعلههوم عنههد 

، وإي ااتلبهه  وجوهوها، حتهى إ تكهوي  جقهى  وإ ااههتالف،  كه ر الجميهق   وتنوها عهي الن  

رنهول أك  إ ياتلبهوي  يوها، وإ ينكهج أحهد    ِي ما يعلهم الجميهق أنهه قهجاءة  ا تهى عهي جح

 منوم القجاءة  كوا.

قال أ و شامى  يحتمل أي يكوي قوله  نزل  لراي قجيش، أي  ا تداء نزوله،  هم أ هيح أي 
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 (13)يقجأ  لغى أيجهم.

عنههدما جمههق القههجآي جأ  الحههجف الههذي نههزل القههجآي أوإً  لرههانه أولههى   لعهل  ع مههاي 

 (14)ا حجف،  حمل الناس عليه عند اإاتالف.

 وقد ااتلف الاحا ى    كلمى )التا و ( هل ه   التاء أم  الواء. 

اتلبههوا يوملههٍذ  هه  )التهها و ( و)التهها وو(،  قههال النبههج القجشههيوي  كمهها قههال الزهههجي  وا

)التا و (، وقال زيهد   )التها وو(،  جن كهق ااهتال وم إلهى ع مهاي،  قهال  اكت هوو )التها و (، 

 (15) ِنه  لراي قجيٍش.

وي عهي زيهد ا هي على أنه قد وجد أي الذي جأ  أن وا  التهاء ههو زيهد ، كمها جو  الطحها

ا  حلحعح   هك أحين يحرنتكيحكنمن الت ا نو ن  { ا   أن ه لحم  لنكك (،  (16)،}إي  آيحىح من ينهد    حقنلنه  أحنحها  )الت ها نو ن قحالح زح

.) ،  حكحتحبح )الت ا نو ن ايح  (17) حجح حعننحا ذحلككح إلحى عن نمح

أي ينمنق كتا هى مها ننرها  تالوتهه، ومها لهم يكهي  ه  العجنهى ا ايهجة، ومها كانه   - 5

جوايته آحاًدا، وما لم تنعلم قجآنيته، أو ما ليس  قجآي، كالذي كاي يكت هه  عهض الاهحا ى 

 (18)   مااحبوم الاااى، شجًحا لمعنًى، أو  يانًا لنارخ أو منروخٍ، أو نحو ذلك.

ا يدل لذلك ما وجد عي محمد  ي ريجيي عي كح كيج  ي أ لححح قال   كانوا إذا تهداج وا  م  ومك

جوو، قال محمد   قل  لكح كيٍج  وكاي  يوم ) يمي يكتب(  هل تدجوي لم كانوا -   ش ء أا 

جونهه لينظهجوا أحهد  ارك جونه؟ قال  إ. قال محمد   ظنن  أن وم إن مها كهانوا ين ح ارك وم عوهًدا ين ح

 (19) العجنى اآلاجة،  يكت ونحوا على قوله.

أي يشهتمل الجمهق علهى ا حهجف الته  نهزل  كوها القهجآي، والته    ه  عجنهوا  هه   - 6

 مق مجاعاة ما يرت   (20)العجنى ا ايجة

، ي قيهه الكحتح حهىن أوجهٍه ماتلبهٍى عهي الن  كه ر عند كتا ى اللبظ الذي تواتج النطق  ه على  -أ

ج النطق  ه على وجه واحد؛ لتكهوي دإلهى المكتهوب علهى كهال  االيًا عي أيى عالمى تقاك

 تكتب ههذو الكلمها   جرهم واحهٍد  ه  جميهق  (21)اللبظيي المنقوليي المرموعيي متراويى،

 ا وجه المتواتجة، ومي أم لى ذلك المااحف، محتمل لما  يوا مي 

هحا {قوله تعهالى   - 1 هزن  هالزاي المنقوطهى،  قهد قجأهها أ هو جعبهج ونها ق  (22)،}كحينهفح ننننشك

هحا  {وا ي ك يج وأ و عمجو ويعقوب  جن  (23)،  الجاء الموملى.}ننننشك
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لحبح ن هننحا {  وقوله  - 2 ا أحرن لنوا كنلُّ نحبنٍس مح  ال اء الموحدة مهي ال لهو ،  قهد  (24)،}لككح تح ن

ههلحبح ن  {قههجأ حمههزة والكرههال  والههف   هها أحرن ،  التههاء الم نههاة مههي }هننحالكههكح تحتنلنههوا كنههلُّ نحبنههٍس مح

 (52)التالوة، مكاي ال اء الموحدة.

ةٍ  {وقوله تعالى   - 3 دح د  مح ٍد من  بتح العيي والميم،  قد قهجأ حمهزة والكرهال   (26)،} ك  عحمح

ةٍ  {والف وشع ى   دح د  مح ٍد من  (27)،  نم العيي والميم.} ك  عنمن

من  قهجاءتيي أو أك هج، ولهم تنرهخ ما إ يحتمله الجرم الواحد، كالكلما  الته  تنه -ب

وا على اوجة واحدة إ يكهوي محهتمالً لمها  يوها مهي أوجهه     العجنى ا ايجة، وجرمن

القجاء،  م ل هذو الكلمها  تجرهم  ه   عهض الماهاحف علهى اهوجة تهدل علهى قهجاءة، 

 (28)و    عنوا  جرم آاج يدل على القجاءة ا اج .

الاحا ى تلك الكلما   جرميي أحدهما    ا ال واآلاج    الحاشيى؛ للال  ولم يكتب

ه م أي ال ان  تاحيح  لالول، وأي ا ول اطر، وكذلك  ي جعل إحد  القجاءا   ه   ينتحوح

ا جميهق  ح؛ إذ إن وهم تلق هون ا ال والقجاءا  ا اج     الحاشيى تحكُّم ، وتججيح   ال مججرك

 (29)، ولير  إحداها  رولى مي أيجها.  ر تلك ا وجه عي الن  ك 

 ومي ا م لى على ذلك 

 { قهد قجأهها ع هد أ  هي عهامٍج الشهام    (30)،}وقالوا اتاذ أ ولهًدا  {قوله تعالى   - 1

 (31)ل الشام. غيج واو. وه  كذلك    مااحف أه }قالوا اتاذ أ ولًدا 

يمن  {  قوله  - 2 اهك ا ى  كوا إك نجح وح ، وا هي عهامٍج   (32)،}وح  { قد قجأها أ و جعبٍج، ونها ق 

يمن  اهك ههى  كوهها إك نههجح اح أحون مههي اإلياههاء. وقههد جرههم   هه  ماههاحف أهههل المدينههى والشههام  }وح

، ويي. قهال أ هو ع يهد  وكهذلك جأيتوها  ه  اإلمهام ماهحف ع مهاي  ِ  ا  ألف  هيي الهوا

 (33)وجرم      قيى المااحف  واويي ق ل الااد، مي أيج ألٍف  ينوما.

اجن  {وقوله تعالى   - 3 ا ا حننوح تحوح ي تححن جك ن اٍ  تحجن أحعحد  لحونمن جح  قد قجأهها ع هد أ  هي  (34)،}وح

اجن  {ك يج المك    ا ا حننوح تكوح ين تححن ي مك جك ن اٍ  تحجن أحعحد  لحونمن جح ها(. }وح تكوح ( ق هل )تححن هين ،  زيادة ) مك

 (35)وه  كذلك    الماحف المك ، و    قيى المااحف  حذ وا.

يهك  {وقوله تعالى   - 4 تحوك ا تحشن ا مح ينين وح كيوح تحلحذُّ ا حعن    قهجاءة أ ه  جعبهج،  (36)،} ا حننبنسن وح

(، وقد قجأها  قيى القهجاء  يهك تحوك  { ونا ق، وجوايى حبص عي عاام  كواء  عد الياء    )تحشن
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ينين  تحلحذُّ ا حعن تحوك  ا حننبنسن وح ا تحشن ا مح  (37)، دوي الواء ا ايجة.}وح كيوح

يهك (  كوهاءيي، وجأيه   هتحوك قال أ و عمجو الدان    ه  ماهاحف أههل المدينهى والشهام ) تحشن

  عض شيوانا يقول  إي ذلك كذلك    مااحف أهل الكو ى، وألط. 

هتحوك (  كوهاء واحهدة  وقال أ و ع يد  و كواءيي جأيته    اإلمام. و   رالج الماهاحف )تحشن

 (38)اهـ.

  عد البجاغ مي كتا ى الماحف اإلمام يجاجعه زيد  ي  ا   ،  م يجاجعه ع ماي  - 7

  نبره.

قن  همح ، قحهدن كنننه ن أحرن فح هحح نحا النمنان هييح نحرحهان ابك حك هزح يح ا ححن يندك  نيك  حا كٍ  قحالح   حقحدن ن آيحىً مك عي زح

رنههولح أك  أن  كوهها،  حالن  جح ك يحقنههجح ير ههاجك ههىح  نههيك  حا كههٍ  ا حنناح ينمح زح ههقح ان نحاهحا مح ههدن جح ههنحاهحا  حوح رن ههيح  {تحمح مك

هههههك  لحين ههههدنوا أح عح هههها عحاهح قنوا مح ههههدح ههههال  اح جح نكييح جك مك هههه ن ا  كهههه   (39)،}النمن تكوح هههها  كهههه  رنههههوجح قننحاهح حلنحح  حر

. فك حح  (40)النمنان

، ويظوههج مههي الجوايهها  أنههه عجنههه مههجتيي انهه  هههذو ههه  المجاجعههى ا ولههى لزيههٍد ك

 أاجييي،  رظوج  ال انيى اإاتالف    لبظ )التا و (، ولم تكشف ال ال ى عي ش ء.

ها  حلحهعح   ههك أحين يحهرنتكيحكنمن الت ها نو ن  { عي زيد  ي  ا   أن ه لحم  لنكك ينهد    حقنلنه   }إي  آيحهىح من أحنحها  قحهالح زح

هن  نح ،  نم  عحجح ،  حكحتحبح الت ا نو ح ايح ،  حجح حعننحا ذحلككح إلحى عن نمح فح -الت ا نو ن هحح هىً  -يحعننكه  النمنان نح عحجن

ها  لحهفح لحوح حح يبحىح، وح هحك يحههن الا  هىح أحين تنعنطك بناح هاين إلحهى حح رحهلح عن نمح حجن دن  كيههك شحهينلًا،  حر جح ،  حلحمن أحجك أنان

د ي  ال هحها لحيحجن د  ٍء،  حجح بحها  كه  شحه ن تحلك ها،  حلحهمن يحان لحينوح فح عح حح نن ن النمنان طحتنهن  حعحجح حعن ا،  حر يبحىح إلحينوح حك ا 

. فح احك تن نويح محاح جح الن اسح يحكن أحمح طحا ح ن نحبنرنهن، وح ا وح إلحينوح
(41) 

ه الاهديق كانه   عهد اإنتوهاء مهي و   هذا ا  ج ما يدل على أي المعاجنهى  كمها جمعه

كتا ى الماحف اإلمام، لكمزيد اإطملناي، و   هذا ما يدل على  قاء ا وجهه ال ا تهى مهي 

 القجاءة  غيج ااتالٍف  يي الحب اظ والعلماء.

هذو النوا ط أد   تنبيٍذ،  كانوا ج  مها انتظهجوا الغالهب الهذي عنهدو  وقد نب ذ الاحا ى 

ا عنهدو، علهى الهجأم مهي أي القهالميي  الكتا هى الش ء مي القجآي  م  زمانًا، حتى يرت  توا مك

 واإلمالء كانوا مي الحباظ القجاء.

عههي مالههك  ههي أ هه  عههامج، قههال  كنهه ن  ههيمي أملههى علههيوم،  ج  مهها ااتلبههوا  هه  اآليههى، 
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رنهههول أك  ، ولعلهههه أي يكهههوي أال ًههها أو  ههه   عهههض  يهههذكجوي الججهههل قهههد تلق اهههها مهههي جح

دي،  يكت هههوي مهها ق لوههها ومههها  عههدها، ويهههدعوي مونهههعوا حتههى يجههه ء، أو ينجرحهههل ال ههوا

 (42)إليه.

 عههد ذلههك  نرههخ الماههاحف عههي الماههحف اإلمههام، وإجرههالوا إلههى   ههم أمههج ع مههاي 

ا مااج، وه  الت  عج    يما  عدن  المااحف الع مانيهى، وحولوها يهدوج الحهدي   ه  

 إي شاء أ.- البال اآلت 

 

 (.1/171(، واإلتقاي    علوم القجآي )236-1/235ال جهاي    علوم القجآي )( 1)

 (.213-2/212البال    الملل وا هواء والنحل )( 2)

 .96الت ياي    آداب حملى القجآي ص ( 3)

 (.7/148الن وة ومعج ى أحوال ااحب الشجيعى )دإلل ( 4)

 .21الكواكب الدجيى ص ( 5)

 .4987( ح 8/626جواو ال ااجي    احيحه  كتاب  نالل القجآي  اب جمق القجآي )( 6)

ونى العط اج، واندو  أجزاء الماحف. القاموس المحيط )ج ق( ص ( 7)  .929الج  نعحى  جن

، وأوجدو الحها ظ 33مااحف  اب جمق ع ماي جحمى أ عليه المااحف ص جواو ا ي أ   داود    كتاب ال( 8)

 .45ا ي ك يج مي طجيق ا ي أ   داود، وقال  إرنادو احيح.  نالل القجآي ص 

 (.239-1/238انظج ال جهاي    علوم القجآي )( 9)

ا ههي حجههج  . وقههال الحهها ظ 30جواو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب الماههاحف  ههاب جمههق ع مههاي الماههاحف ص ( 10)

 (.8/634 ِرناٍد احيح.  تح ال اجي )

 .31القجآي    المااحف. ص  جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي ( 11)

 .4987( ح 8/626جواو ال ااجي    احيحه  كتاب  نالل القجآي  اب جمق القجآي )( 12)

 (.8/625 تح ال اجي )( 13)

 (.8/625 تح ال اجي )( 14)

، وانظههج  ههتح 26القههجآي  هه  الماههاحف ص  واو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب الماههاحف  ههاب جمههق ع مههاي ج( 15)

 (.8/635ال اجي )

 .248روجة ال قجة مي اآليى ( 16)

رنهولك أك ( 17) يح عحهين جح وك ها جن لك مح هكك شن آين  جواو الطحاوي    ترويل مشكل اآل اج،  اب  حيحهاين من لح النقنهجن نننهزك لكههك  أ هين قحون  مك

ٍف. ) جن  (.4/193عحلحى رح نعحىك أححن

 (.1/171(، واإلتقاي    علوم القجآي )236-1/235انظج ال جهاي    علوم القجآي )( 18)

، وأوجدو 33جواو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب الماههاحف  ههاب جمههق ع مههاي جحمههى أ عليههه الماههاحف ص ( 19)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

118   

 .45حيح.  نالل القجآي ص الحا ظ ا ي ك يج مي طجيق ا ي أ   داود، وقال  إرنادو ا

 .388-387انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص ( 20)

 (.1/33النشج    القجاءا  العشج )( 21)

 .259روجة ال قجة مي اآليى ( 22)

 (.2/231النشج    القجاءا  العشج )( 23)

 .30، مي اآليى روجة يونس ( 24)

 (.2/283النشج    القجاء  العشج )( 25)

 .9ومزة، آيى روجة ال( 26)

 (.2/403النشج    القجاءا  العشج )( 27)

،وانظهج أيًنها 106-101رميج الطال يي    جرهم ونه ط الكتهاب الم هيي، للشهيخ علهى محمهد النه اع. ص ( 28)

 وما  عدها. 436شجح اإلعالي  تكميل موجد الظم،ي إل جاهيم الماجأن  التونر  ص 

 .23-22جيى ص (، والكواكب الد1/259مناهل العج اي ) (29)

 .116روجة ال قجة، مي اآليى ( 30)

(، وشههجح اإلعههالي  تكميههل 1/11، والنشههج  هه  القههجاءا  العشههج )54كتههاب الماههاحف إ ههي أ هه  داود ص ( 31)

 .442موجد الظم،ي ص 

 .132روجة ال قجة، مي اآليى ( 32)

 .442د الظم،ي ص ، وشجح اإلعالي  تكميل موج54، 51، 49كتاب المااحف إ ي أ   داود ص  (33)

 .100روجة التو ى مي اآليى ( 34)

، وكتهاب 448(، وشجح اإلعالي  تكميل مهوجد الظمه،ي ص 2/280(، و)1/11النشج    القجاءا  العشج )( 35)

 .57المااحف إ ي أ   داود ص 

 مي روجة الزاجف. 71مي اآليى  (36)

 .56، 53، 49أ   داود ص  (، وكتاب المااحف إ ي2/370النشج    القجاءا  العشج )( 37)

 .456-455شجح اإلعالي  تكميل موجد الظم،ي ص ( 38)

 .23روجة ا حزاب، مي اآليى ( 39)

 .4988( ح 8/626جواو ال ااجي    الاحيح كتاب  نالل القجآي  اب جمق القجآي )( 40)

يح عحهين ( 41) وك ها جن لك مح هكك شن رنهولك أك  جواو الطحاوي    ترويل مشكل اآل اج،  اب  حيحهاين من آين  جح لح النقنهجن نننهزك لكههك  أ هين قحون مك

ٍف. ) جن  (.4/193عحلحى رح نعحىك أححن

 .29القجآي    المااحف. ص  جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي ( 42)
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 الفصل الثالث

 منهج جمع القرآن

 وم اياه في عهد عثمان 

    مزايا جمق القجآي    عود ع ماي الم ح  ال ان

 الم ح  ال ال   البج   يي جمق القجآي    مجاحله ال ال 

 المبحث الثاني: مزايا جمع القرآن في عهد عثمان  

 حبهظ  تحقيقًها لوعهد أ  كاي نرخ القجآي    المااحف    زمي ع ماي  ي عبهاي 

ها كظنويح  {عهالى  كتا ه العزيز، قال ت إكن ها لحههن لححح جح وح كن لننحها الهذرك هين نحز  هد ههذا  (1)،}إكن ها نححن  قهد وح 

الجمههق اههف المرههلميي وكلمههتوم، وجد  عههنوم مهها كههاي محههدقًا  كوههم مههي البتنههى العظيمههى، 

 واجت   ذوج الشقا  مي  ينوم.

ا ر ق ذكجو مي اطى عمل الاحا ى  م     جمق القجآي زمي ع مهاي يت هيي لنها مزايها ومك

 ويمكي تلايص  عنوا  يما يرت   (2)ذلك الجمق الم اجك،

مشاجكى جميق مهي شهود الجمهق مهي الاهحا ى  يهه، وإشهجاف الاليبهى عليهه  .1

  نبره.

و عدد التواتج.  .2   لوغ مي شود هذا الجمق وأقجر

 ، دوي ما كان  جوايته آحاًدا.اإقتااج على ما      التواتج .3

 (3)إهمال ما نرا  تالوته، وما لم يرتقج     العجنى ا ايجة. .4

تجتيهب الرهوج واآليها  علهى الوجهه المعهجوف اآلي،  اهالف اهحف أ هه   .5

 ،  قد كان  مجت ى اآليا  دوي الروج. كج 

تلبهى الته  نهزل  كوها كتا هى عهدد مهي الماهاحف يجمهق وجهوو القهجاءا  الما .6

 القجآي الكجيم.

تججيد هذو المااحف مي كل ما ليس مي القجآي، كالذي كاي يكت ه  عهض  .7

 الاحا ى مي تبريج للبظ، أو  ياي لنارخ أو منروخ، أو نحو ذلك.

والتها عيي، وقطهق  ولقد حظ  الجمق الع مان   جنى مهي شهودو مهي أاهحاب الن  كه ر 
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علههى مهها   تهه   د  تشههتعل  هه   ههالد المرههلميي، إذ جمعوههم أ  ههه دا ههج البتنههى التهه  كهها

 قجآنيته،  انتوى  ذلك ما كاي حااالً مي اإاتالف  يي المرلميي.

الماهاحف،  هرعج وم  عي ماهعب  هي رهعد قهال  أدجكه  النهاس حهيي شهق ق ع مهاي 

بن ذلك أحد .  (4)ذلك، أو قال  لم يعك

 مي أعظم مناق ه. قجآي    المااحف    زمي ع ماي وقد عند  جمقن ال

 ٍ قهال  ااهلتاي لع مهاي  هي عب هايح ليرهتا   ه   كهج، وإ  (5) عي ع د الهجحمي  هي موهدير

ون نبرحه حت ى قنتكل مظلوًما، وجمعنهن الناسح على الماحف. جح  ا جن  (6)لكعنمح

عهي ع مهاي  ه  جمهق القهجآي وإحهجا   ا ق أميج المه منيي عله   هي أ ه  طالهب وقد د

المااحف؛ للال يتومه مي إ  قه لهه  تنهييق القهجآي، أو الجهجأة عليهه، وأا هج أنهه  عهل 

ذلك عي جنى مي شودو مي الاحا ى، وأنه لو كاي واليًها إذ ذاك لبعهل م هل الهذي  عهل 

 .ع ماي 

، إ تغلهوا  ه  عي رويد  ي أبلى قال  رمع  عل     يح أ   طالهٍب يقهول  يها أيوها النهاسن

ع ماي، وإ تقولوا له إإ ايًجا    المااحف وإحجا  المااحف،  هوأ مها  حعحهلح الهذي 

قال  قال عل ُّ  وأ لو ولي  لبعحلنه ن م هلح  … حعحلح    المااحفك إإ  عي ماٍل من ا جميعًا 

.  (7)الذي  حعحلح

 المبحث الثالث: الفرق بين جمع القرآن في مراحله الثالث

نرتطيق  عد هذا العجض أي نت يي البج   يي جمق القجآي    مجاحله ال ال ،  قد كهاي 

لكل مجة مي مهجا  جمهق القهجآي أره اب اااهى، وكهاي لكهل مهجة أيًنها كيبيهى اااهى، 

 الكيبيا   البج   يي المجاحل ال ال  كاي مي حي  ا ر اب و

 البج   يي المجاحل ال ال  مي حي  ا ر اب  

  زيهادة التو هق للقهجآي، والتحهجي  ه  أر اب جمق القجآي    عود الن  ك ر  .1

نهه ط ألباظههه، وحبههظ كلماتههه، وإي كههاي التعويههل  هه  ذلههك الوقهه  إنمهها كههاي علههى 

 الحبظ واإرتظواج، وت ليع الوح  على الوجه ا كمل.

  الاههوف علههى نههياع شهه ء مههي مههي أ هه   كههج رهه ب جمههق القههجآي  هه  ز .2

ا كنتكب  يي يدي الن    م   .القجآي  كوالك حب اظه، ونياع ما عندهم مك
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  اوف البتنى الت  وقق  يوا المرهلموي ر ب جمق القجآي    عود ع ماي  .3

 ر ب ااتال وم    القجاءة  حرب ما تعلموو مي ا حجف الت  نهزل  كوها القهجآي، 

 تاب أ مي الت ديل والتغييج.والمحا ظى على ك

 البج   يي المجاحل ال ال  مي حي  الكيبيى  

  تجتيهب اآليهها   ه  رهوجها، وكتا ههى كيبيهى جمهق القهجآي  هه  عوهد الن  كه ر  .1

اآليا   يمها تيرهج مهي مهواد الكتا هى، مهق  ع هجة ذلهك المكتهوب، وعهدم جمعهه  ه  

 مكاي واحد.

 ق المكتهوب  ه  عوهد الن  كه ر   جمهكيبيى جمق القجآي    زمهي أ ه   كهج  .2

ونقله    احٍف، وه  أوجا  مججدة، مجتب اآليا  أيًنها، و حيه  تجتمهق كهل 

روجة متتا عى    تلك الاحف، لكي مي أيهج أي تجمهق تلهك الاهحف  ه  مجلهد 

 أو ماحٍف واحد.

  نقههل مهها  هه  اههحف أ هه   كههج  هه  كيبيههى جمههق القههجآي  هه  عوههد ع مههاي  .3

نه، وإجرالوا إلى اآل ها ، لتكهوي مججعًها للنهاس ماحف إماٍم، ونرخ مااحف م

 (8)عند اإاتالف.

رنههولك أك  ننههدح جح ينههدك  نههيك  حا كههٍ   كنن هها عك ههيح  قههال ال يوقهه  ) عههد حههدي  زح آيح مك قنههجن لركههفن الن نن ح

قحاع(ك ليف ما نزل مي الكتاب  اآليها  المتبجقهى  ه    وهذا يش ه أي يكوي أجاد  ه تر(9)الجرك

،  م كان  م  تى    الاهدوج، مكتو هى  ه  الجقهاع روجها، وجمعوا  يوا  ِشاجة الن   

واللااف والعرب،  جمعوا منوا    احٍف  ِشاجة أ    كٍج وعمهج،  هم نرهخ مها جمعهه 

علههى مهها جرههم الماههطبى  عبههاي  هه  ماههاحف  ِشههاجة ع مههاي  ههي  (10) هه  الاههحف

.(11)ـ 

ههدح أ هه   كههٍج  هه  جمههق نبههس القههجآي  ههيي  قههال القانهه  ال ههاقالن   لههم يقاههد ع مههاين قحان

، وإلغاء ما ليس لوحيي، وإنما قاد جمعحوم على القجاءا  ال ا تى المعجو ى عي الن  ك ر 

ههذحهنم  كماههحٍف إ تقههديم  يههه يهههٍل، وإ  كههذلك، وأان وإ تههرايج، وإ ترويههل أن  كهه  مههق تننزك

منروخ تالوته كنتكهبح مهق من ن حه  جرهمه ومبهجوٍض قجاءتنهه وحبظنهه؛ اشهيى وقهوع البرهاد 

 (12)والش وى على مي يرت   عد.
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همح واههم   وقال ا ي حزم  اش  ع مهاي  أي يهرت   ارهق  يرهعى  ه  كيهد الهديي، أو أي يوك

ل شيلًا مهي الماهحف،  يكهوي ااهتالف يه دي إلهى النهالل،  كتهب  مي أهل الايج،  ي درك

ل -مااحف مجمعًا عليوا، و ع  إلى كل أ ق ماحبًا، لك   إي وهم واههم ، أو  هد ل م هدرك

ق إلى الماحف المجمق عليه،  انكشف الحق، و طل الكيد والوهم. جك  (13)جن

 

 .9روجة الحجج آيى  (1)

 (.261-1/260انظج مناهل العج اي ) (2)

 .383انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (3)

، وجواو ا هههي أ ههه  داود  ههه  كتهههاب 18جواو الهههدان   ههه  المقنهههق  ههه  معج هههى جرهههم ماهههاحف ا ماهههاج ص ( 4)

 ، ولبظه  ولم ينكج ذلك منوم أحد .19اب اتبا  الناس مق ع ماي على جمق المااحف، ص المااحف  

هو اإلمام الك يج، والحا ظ العلهم  أ هو رهعيد العن هجي، قهال علهى  هي المهدين   مها جأيه  أعلهم منهه. تهو   رهنى  (5)

 (.1/329(، وتذكجة الحباظ )1/499هـ. انظج تقجيب التوذيب ) 198

 .19داود    كتاب المااحف،  اب اتبا  الناس مق ع ماي على جمق المااحف، ص جواو ا ي أ    (6)

، قهال الحها ظ ا هي حجهج   ِرهناٍد 30جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي المااحف ص ( 7)

 (.8/634احيح.  تح ال اجي )

(، 263-1/262وم القهههجآي )(، ومناههههل العج هههاي  ههه  علههه1/171/172انظهههج  اإلتقهههاي  ههه  علهههوم القهههجآي ) (8)

 .27-26والكواكب الدجيى ص 

ي    3954( ح 5/734جواو التجمذي    جامعه كتاب المناقب  اب  ه   نهل الشهام والهيمي ) (9) هدك وقحهالح  هحهذحا حح

، وال يوق     دإلل الن وة ) يب  رحي  أحجك  (.7/147حح

 يعن     عود أ    كج. (10)

 (.148-7/147احب الشجيعى )دإلل الن وة ومعج ى أحوال ا( 11)

 (.1/171(، واإلتقاي    علوم القجآي )236-1/235ال جهاي    علوم القجآي )( 12)

 (.213-2/212البال    الملل وا هواء والنحل )( 13)
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 الفصل الرابع

 المصاحف العثمانية

 الم ح  ا ول  عدد المااحف الع مانيى

 ، علمنها أنهه نا    البال الرا ق مي نرخ المااحف  ه  زمهي ع مهاي  يما مج  علي

نرخ عدًدا مي المااحف وأجرل  كوا إلى ا مااج، وعج ه  ههذو الماهاحف  يمها  عهدن 

 المااحف الع مانيى، نر ى إلى مي أمج  نراوا، وهو الاليبى الجاشد ع مهاي ا هي عبرهاي 

. 

، والتعجيههف التهه  نرههاوا ع مههاي  و هه  هههذا الباههل نتنههاول  ال حهه  عههدد الماههاحف

  الجرم الع مان ، وحكم ات اع ذلك الجرم. 

 المبحث األول: عدد المصاحف العثمانية

ا انتوى زيد  ي  ا   ومي معهه مهي نرهخ الماهاحف، أجرهل ع مهاي  إلهى كهل أ هٍق  لحم 

  كماحف، وأمج الناس  ِتالف ما االف هذو المااحف.

الكههٍك أنههه قهها ههاين عههي أحنحههسك  نههيك مح د  عن نمح ، جح فك ههاحك اح ههحنفح  كهه  النمح وا الاُّ ت ههى إكذحا نحرحههان ل  حح

وا. ا نحرحان م  ٍف مك حح رحلح إكلحى كنلرك أن نٍق  كمنان أحجن ىح، وح بناح حنفح إكلحى حح  (1)الاُّ

وقهوع اإاهتالف المه دي إلهى تهجك شه ء مهي القهجآي، أو  قال النووي  ااف ع ماي 

يادة  يه،  نرهخ مهي ذلهك المجمهوع الهذي عنهد حباهى، الهذي أجمعه  الاهحا ى عليهه الز

، و ع   كوا إلى ال لداي، وأمج  هِتالف مها االبوها، وكهاي  علهه ههذا  اتبها  منهه  مااحفح

 (2)ـ.ومي عل   ي أ   طالب، ورالج الاحا ى، وأيجهم 

ا كاي اإعتماد    نقل القج آي على المشا وى والتلقرك  مي ادوج الججال، ولهم تكهي ولحم 

مههق كههل ماههحف مههي  الماههاحف كا يههى  هه  نقههل القههجآي وتعلُّمههه،  قههد أجرههل ع مههاي 

المااحف قاجلًا يعلركم الناس على ما يوا ق الماحف الذي أجرل  ه، وكهاي يتايهج لكهل 

 (3)قاجٍ  الماحف الذي يوا ق قجاءته    ا ك ج.

أمج زيد  ي  ا   أي يقج   المدن ، و عه  ع هد أ  هي الرهالب   قد جوي أي ع ماي 

، وأ ها ع هد الهجحمي الرهلم  مهق  ، و عه  المغيهجة  هي أ ه  شهواب مهق الشهام ر مق المك ر
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، وعامج  ي ع د قيٍس مق ال اجي. الكو  ر
(4) 

ااحف الت   ع   كوها ع مهاي إلهى ال لهداي،  الهذي عليهه وقد ااتلف العلماء    عدد الم

ماهحبًا إلهى الشهام، وآاهج إلهى الكو هى، وآاهج  ا ك ج أن وا أج عى ، أجرل منوها ع مهاي 

 إلى ال اجة، وأ قى الجا ق  المدينى.

 وقيل كتب امرى مااحف، ا ج عى المذكوجة، وأجرل الاامس إلى مكى.

 رل الرادس إلى ال حجيي.وقيل رتى ، الامرى المذكوجة، وأج

 وقيل ر عى، الرتى الرا قى، وأجرل الرا ق إلى اليمي.

وقيل  حمانيى، وال هامي ههو الهذي جمهق القهجآي  يهه أوإً،  هم نرهخ منهه الماهاحف، وههو 

 (5)المرمى  اإلمام، وكاي يقجأ  يه، وكاي    حججو حيي قنتكل.

 (6)إلى ماج.أنبذ ماحبًا  وقيل إنه 

عي حمزة الزيا  قال  كتب ع ماي أج عى مااحف،   ع   كماحٍف منوا إلى الكو ى، 

جاٍد،   ق  حتى كت  ن ماحب  عليه. ق عند ججل مي من نك  (7) ون

ا كتب ع ماي المااحف حهيي جمهق القهجآ ي، كتهب ره عى وقال أ و حاتم الرجرتان   لحم 

ماههاحف،   عهه  واحههًدا إلههى مكههى، وآاههج إلههى الشههام، وآاههج إلههى الههيمي، وآاههج إلههى 

 (8)ال حجيي، وآاج إلى ال اجة، وآاج إلى الكو ى، وح س  المدينى واحًدا.

ا كتب المااحف، جعله  قال اإلمام أ و عمجو الدان   أك ج العلماء على أي ع ماي  لحم 

ههه إلهى الكو ههى  علهى أج هق نرههخ، و عه  إلههى كهل ناحيههى مهي النهواح   واحههدةٍ مهنوي   وجر

، وإلى ال اجة أاج ، وإلى الشام ال ال ى، وأمرك عند نبره واحدةً، وقد قيل إنه  إحداهي 

ه مي ذلك أيًنا نراىً إلى مكهىح، ونرهاى إلهى الهيمي، ونرهاى إلهى  جعله ر ق نرخٍ، ووج 

 (9)، وعليه ا لمى.ال حجيي، وا ول أاحُّ 

 (10)وقال الحا ظ ا ي حجج والريوط    النمشووج أن وا امرى.

وقهههال النجع هههجي  حههه س ماهههحبًا  النمدينهههى للنهههاس، وآاهههج لنبرهههه، ورهههي ج  اقيحوههها إلهههى 

 (11)أمجاله.

 علماء جرم القجآي رتى مااحف  والنمتعاجف عند

لنبره، وينقل عنهه أ هو  ا ول  النماحف اإلمام، وهو النماحف الذي احت ره ع ماي 
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 ع يد القارم  ي رال م.

ال ان   النماحف النمهدن ، وههو النماهحف الهذي كهاي  ريهدي أههل المدينهى، وعنهه ينقهل 

 اإلمام نا ق.

 ال ال   النماحف النمك .

 (12)والمدن  والمك   النمااحف الحجازيى، أو الحجميى. ويطلق على اإلمام

 الجا ق  النماحف الشام .

 الاامس  النماحف الكو  .

 الرادس  النماحف ال اجي.

 (13)والكو   وال اجي عجاقياي، وهما النمجاداي  كمااحف أهل العجا .

ذلك هو النمتعاجف عند علماء القجاءا ، إذ قهد ك هج نقلوهم عهي ههذو  ولعل الاواب   

 (14)المااحف الرتى.

اد  وهههو الههذي -وااتلههف  هه  عههدد النماههاحف التهه  كت وهها ع مههاي،  قيههل  (15)قههال الحههد 

مكه  والشهام  وال اهجي والكهو  ، او  ه ا ي عاشٍج  ه  شهجح اإلعهالي  أن وها رهتى   الن 

و، والنمدن  الااصُّ  هه، الهذي  ه إلى مقجرك اك والنمدن  العامُّ، الذي ري جو ع ماي مي محلرك نرن

ى  اإلمام.  (16)ح ره لنبره، وهو النمرم 

 

 .4987( 8/626جواو ال ااجي    الاحيح كتاب  نالل القجآي  اب جمق القجآي )( 1)

 .96الت ياي    آداب حملى القجآي ص ( 2)

 (.1/40الجامق  حكام القجآي للقجط   )( 3)

-1/403، ومناهههل العج ههاي )24، والكواكههب الدجيههى ص 19-18دليههل الحيههجاي شههجح مههوجد الظمهه،ي ص ( 4)

404.) 

 .11الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص دليل ( 5)

 (.1/403، ومناهل العج اي )26الكواكب الدجيى ص  (6)

 .43مي المااحف ص  جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب ما كتب ع ماي ( 7)

، وانظهج الت يهاي  ه  43مهي الماهاحف ص  جواو ا ي أ   داود    كتهاب الماهاحف  هاب مها كتهب ع مهاي ( 8)

 .97قجآي ص آداب حملى ال

(، والت يهاي 1/240، وانظهج  ال جههاي  ه  علهوم القهجآي )19المقنق    معج ى جرهم ماهاحف ا ماهاج ص ( 9)
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 .97-96   آداب حملى القجآي ص 

 (.1/172(، واإلتقاي    علوم القجآي )8/636 تح ال اجي )( 10)

 .2انظج  الكواكب الدجيى ص ( 11)

 نر ى إلى الحجم.( 12)

 .437اإلعالي  تكملى موجد الظم،ي. ص انظج شجح ( 13)

 (.1/403، ومناهل العج اي )197انظج  إتحاف  نالء ال شج    القجاءا  ا ج ق عشج ص ( 14)

هو الشيخ محمد  ي عل   ي الف الحرين ، المعجوف  الحد اد، مي  قواء المالكيى  كماج، ولد  الاعيد رهنى  (15)

ههـ. ا عهالم  1357ههـ، وتهو   رهنى  1323ا للمقهاج  الماهجيى رهنى هـ، وتعلم  ا زهج،  م عيركي شهياً  1282

(6/304.) 

 .26الكواكب الدجيى ص ( 16)
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 الم ح  ال ان   الجرم الع مان 

 الجرم    اللغى واإاطالح

 مان  والجرم القيار أوجه اإاتالف  يي الجرم الع 

 المبحث الثاني: الرسم العثماني

 الرسم في اللغة واالصطالح

، وقيل  ما ليس له شاص  مي اآل اج. ، وقيل   قي ىن ا ح حجك  (1)الجرم    اللغى  هو ا ح حجن

.  والجرم    اإاطالح  قرماي  قيار  وتوقيب ر

اويج الكلمى  كحجوف هجالوا، على تقديج اإ تداء  كوها، والوقهف  الجرم القيار ُّ  هو ت

 عليوا.

ولكوذا أ  توا اوجة همزة الوال؛  ن وا ملبوظى  عند اإ تداء، وحذ وا اوجة التنويي؛ 

  نه أيج ملبوٍظ عند الوقف على أوااج الكلم.

والجرههم التههوقيب ُّ 
فن  (2)  ههه ماالبهها ن اههطرك الماههاحفك الع مانيههى  اههول هههو علههم  تنعنههجح

 (3)الجرم القيار .

وهذا الجرم التوقيب  هو الذي يعجف  ـ )الجرم الع مان (، نر ى إلى ع مهاي ا هي عبهاي 

  ين  ه  الماهاحف الع مانيهى الته  ره ق الكهالم عليوها  ه  النم حه هدحو  ، إذ هو الجرم النمن

 الرا ق.

د ان ف العلماء كنتن ًا    معج ى كيبيى كتا ى النمااحف الع مانيهى، نقلهوا  يوها اهوجةً وق

دقيقهههى لوهههذو الماهههاحف، وكهههانوا ينقلهههوي عهههي النماهههاحف الع مانيهههى م اشهههجةً، أو عهههي 

النماههاحف المنقولههى عنوهها  هه  ا ماههاج، إذ النمظنههوي  كماههاحف ا ماههاج متا عههىن كههلرك 

وك ال ههجك ان ، و ههي ي ههه إء ا لمههى المجرههوم  هه  النماههاحف واحههٍد منوهها ماههحف مك ع مههان  

ا االف قواعد الجرم القيار . م   الع مانيى مك

نركف    الجرم الع مان    (4)ومي أهم ما ان

النمقنههق  هه  معج ههى جرههم ماههاحف ا ماههاج، لةمههام أ هه  عمههجو الههدان .  .1

 هـ. 444المتو ى رنى 

 هـ. 496أ   داود رليماي  ي نجاح. المتو ى رنى التننزيل، لةمام  .2
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و  .3 عقيلى أتجاب القاالد    أرنى النمقااد، لةمام أ   محمد القارم  هي  كيهجر

هـ. وه  نظم لكتاب النمقنق  590الشاط  ، ااحب حجز ا مان ، المتو ى رنى 

 النمذكوج، ولوا شجوح ك يجة.

لشويج  هالاجاز، المتهو ى موجد الظم،ي، لةمام محمد  ي إ جاهيم ا موي ا .4

 هه  أوالههل القههجي ال ههامي الوجههجي، وهههو نظههم  ههديق مشههتمل علههى جههل المرههالل 

، منوا  دليل الحيجاي، للشيخ إ هجاهيم  هي  المذكوجة    الكتب الرا قى، وله شجوح 

 هـ. 1349أحمد النماجأن  التونر ، المتو ى رنى 

 أوجه االختالف بين الرسم العثماني والرسم القياسي

ا ر ق-ونوع الجرم التوقيب  )الع مان ( م م  حجوفن النمااحف الع مانيى،  -كما يبوم مك

ههخ الماههاحف  هه  زمههي ع مههاي  ،  ِشههجا ه، و كمحنههج مههي الاههحا ى  وقههد كههاي نحرن

وأك ههج الجرههم الع مههان  موا ههق لقواعههد الجرههم القيارهه ، وقههد اججهه  عنوهها أشههياء، وقههد 

نحوا العلماء    النمانبا  الااا  ى  الجرم الع مان .دو 

وأذكههج هنهها أنههواعح ماالبههىك الجرههم الع مههان  للجرههم اإلماللهه  الحههدي   ِيجههاٍز، وههه  

 منحاجة    امرى أنواع 

 (5)الحــذف - 1

 ويكوي ك يًجا    ا لبا  والواوا  والياءا . 

ييح  { مي أم لى حذف ا لبا   حذف ا لف الت   عد العيي     قولهه    والته   (6)،}النعحهـلحمك

ـلككك  {   عد الميم مي قوله   (7).}مح

ويح  {ومي أم لى حذف الواوا   حذف إحد  الواويي مي قوله تعالى    وقولهه   (8)،}النغحاون

ويح  { تحون  (9).}يحرن

وقولهه   (10)،}الن  كيركهـيح  {ومي أم لى حذف الياءا   حـذف إحد  الياءيي مي قوله تعهالى   

 (11).}ينحن ك  {

 ويوجد الحذف أيًنا    الالم والنوي  

  .)12( ال ـينل  :مي ألباظ مااواى، منوا حذف الالم  حذف إحد  الالميي  مي أم لى 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

129   

كحهذح لكهكح : قولهه تعهالى ال انيهى مهي لبهظ )ننجه (  ه  وحهذ   النهوي  نكييح  وح مك ه ن  ننهـنجك  النمن

 (13). 
 

 (14)الزيــادة - 2

 يادة ا لف والواو والياء    الجرم الع مان   وقد وجد  ز

ٍء  {   مههي أم لههى زيههادة ا لههف  زيههادة ا لههف التهه   عههد الشههيي  هه  قولههه    (15)،}لكشحههاين

ايءح  {  ي قوله والت   عد الجيم م جك  (16).}وح

يكنمن  {   ومي أم لى زيادة الواو  زيادة الواو    قوله  نوجك  (17).}رحر

حيينٍد  {ومي أم لى زيادة الياء  زيادة الياء    قوله تعالى     (18).} كر

 (19)الومــز - 3

انيههى علههى أيههج الاههوجة وقههد وجد جرههم الومههزا   هه  موانههق مههي النماههاحف الع م

 القياريى،  مي ذلك 

 (20).}لحتحننوأن  {تاويج النومزة ألبًا كقوله تعالى   

ا  {  وتاويجها واًوا كقوله    (22)حي  وقق مي القجآي الكجيم. (21)،}يح ندح ن

إكيتحا   {يجها ياًء كقوله  وتاو   (23).}وح

ءن يا  {وعدم تاويجها    نحو قوله تعالى     (24).}الجُّ

 (25)ال ــدل - 4

 ويكوي    ا لف  تاويجها واًوا أو ياًء 

ج واًوا    ألباظ، منوا    لـحوةح  { تاو  كـحوةح  {و (26)،}الا  كحوةٍ  {و (27)،}الز  شن  (28).}كحمك

ج ياًء    ا لف النمنقل ى عي ياء، م ـل    حرحبحى  {وتناو   (30).}نـكنمن يحتحوح    {و (29)،}يحـر

ك المنقل ى عي واو، م ـل    ج ا لف ياًء     عض ألبا  ال ال  ر ى  {وتناو  هحح النُّ  (31)،}وح

كح  {و ا زح  (32).}ى مح

ل أاهلوا، وهه   )إلهى( و)علهى( و)أن هى(، و)متهى(،   وك ج ا لف ياًء    كلماٍ  جن وتناو 

اء تججيًحها، وجرهم   ه  و) لى(، و)حت ى(، وااتنلف    )لد (  جرهم   ه  أها ج  اليه

 (34) ا لف اتباقًا. (33)يورف

 (35)البال والوال - 5

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

130   

رم   عهض الكلمها  متاهلى   عنهوا، والقيهاس أي تكهوي منباهلى، لكونكوها كلمهاٍ    جن

 مرتقلى.

 ومي أم لى ذلك 

ههـيح أك  {  )عههي( مههق )مهها(،  قههد جرههمتا متاههلتيي  هه  موانههق، منوهها قههول أ   رن نحح

كنويح  جك ا ينشن تحعحـلحى عحم   (36).}وح

ا  كههك أحننبنرحهونمن  {) لس( مق )ما(،  قد جرهمتا متاهلتيي  ه  موانهق، منوها    ون هتحجح ا اشن  كلنرحهمح

{.(37) 

ها  حهاتحكنمن  {)ك ( مق )إ(،  قد جرمتا متالتيي    موانق، منوا    لحهى مح ننهوا عح زح لككحينالح تححن

{.(38) 

 

 (.3/1646لراي العجب )جرم( ) (1)

ى توقيبيز  (2) ، وينطلهق عليهه اله عض الجرهم اإاهطالح ، ا على القول  ري اط المااحف توقيف مي الن  ك ر ينرحم 

، ورههيرت  الاههالف  هه  جرههم الماههاحف، وهههل هههو تههوقيب  أو ااههطالح ،  هه  نرهه ى إاههطالح الاههحا ى 

 إي شاء أ تعالى.-الم ح  اآلت  

 .40انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  (3)

 .29-25ليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص انظج د (4)

 (.150-4/147(، واإلتقاي    علوم القجآي )408-1/388انظج ال جهاي    علوم القجآي ) (5)

 .2مي موانق هذا اللبظ  روجة الباتحى  (6)

 وما  عدها. 46، انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 4روجة الباتحى، مي اآليى  (7)

 .224مي اآليى  روجة الشعجاء، (8)

 .203-202مي روجة الرجدة، وانظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  18مي موانعه اآليى  (9)

 مي روجة ال قجة. 61مي موانعه اآليى  (10)

 .199-197مي روجة ال قجة، انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  258مي موانعه اآليى  (11)

 .207-205جة ال قجة، وانظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص مي رو 164مي موانعه اآليى  (12)

 .151-150، وانظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 88روجة ا ن ياء، مي اآليى  (13)

 (.152-4/151(، واإلتقاي    علوم القجآي )388-1/381انظج ال جهاي    علوم القجآي ) (14)

 .23   روجة الكوف، آيى  (15)

. انظههج دليههل الحيههجاي شههجح مههوجد الظمهه،ي ص 23، ورههوجة البجههج، آيههى 69وجة الزمههج، مههي اآليههى  هه  رهه (16)

242،245. 
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. و   جرموا االف، والعمل على زيهادة الهواو  ه  37، وروجة ا ن ياء، آيى 145   روجة ا عجاف، آيى  (17)

 .259المونعيي. انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 

 .256. انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 47يا ، آيى    روجة الذاج (18)

 (.153-4/152انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (19)

مي روجة القاص. والقياس تاهويجها واًوا،  هم حهذف الهواو ال انيهى لتكججهها،  تتهجك الومهزة  76مي اآليى  (20)

 .215ل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  ال اوجة،  تونق جأس العيي على الرطج هكذا )لتنوء(. انظج دلي

 مي روجة النمل. 64والقياس  يوا أي تكوي على ألف هكذا )ي دأ(، ومي موانق هذا اللبظ اآليى  (21)

 .223-222انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  (22)

لرهطج هكهذا مهي رهوجة النحهل، والقيهاس تهجك الومهزة  هال اهوجة،  تونهق جأس العهيي علهى ا 90مي اآليى  (23)

 .253)وإيتاء(. انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 

مي روجة اإلرهجاء، والقيهاس تاهويج الومهزة  يهه واًوا هكهذا )الج يها(.  60وهو متعدد، ومي موانعه اآليى  (24)

 .221انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 

 (.4/154   علوم القجآي )(، واإلتقاي 410-1/409انظج ال جهاي    علوم القجآي ) (25)

 مي روجة ال قجة. 3مي موانعه اآليى  (26)

 مي روجة ال قجة. 43مي موانعه اآليى  (27)

 .283-282مي روجة النوج. انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  35مي اآليى  (28)

 .مي روجة يورف  84مي اآليى  (29)

 .261ج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص مي روجة الرجدة. انظ 11مي موانعه اآليى  (30)

 مي روجة النحى. 1اآليى  (31)

 .281-279مي روجة النوج. انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  21مي اآليى  (32)

 .25، اآليى ، و   روجة يورف 18   روجة أا ج، اآليى  (33)

 .278-276انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  (34)

 (.156-4/155(، واإلتقاي    علوم القجآي )429-1/417ظج ال جهاي    علوم القجآي )ان (35)

 .290. انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 68روجة القاص، آيى  (36)

 .301-300. انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 90روجة ال قجة، آيى  (37)

 .301جاي شجح موجد الظم،ي ص . انظج دليل الحي153روجة آل عمجاي، آيى  (38)
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 المبحث الثالث: حكم اتباع الرسم العثماني

، أم اجتوادي؟  رما الذيي ذه وا ااتلف العلماء هل جرم المااحف توقيب  مي الن  ك ر 

،  لهم يجيهزوا ماالبتهه، وأمها القهاللوي  رنهه اجتوهاد وااهطالح مهي  إلى أي الجرم تهوقيب  

ز ماالبتههه،  الاههحا ى،  ههااتلبوا،  مههنوم مههي أوجههب ات ههاع ااههطالحوم، ومههنوم مههي جههو 

وجوز كتا ى القجآي على أيجو، ومنوم مي أوجب كتا ىالماهاحف علهى الجرهم القياره  

 منعًا لل  نس.

 تلاص أي العلماء    الجرم الع مان  على مذه يي  مذهب يوجهب ات اعهه )رهواء مهي 

مههذهب يههج  جههواز جرههم قههال  ههالتوقيف ومههي قههال  رنههه ااههطالح واجههب اإت ههاع(، و

 المااحف على أيج الجرم الع مان ، و عنوم يوجب ذلك. 

أي جرم القجآي توقيب ،  ال تجوز ماالبته، وإ تجوز كتا ى الماهحف  المذهب ا ول 

 إإ على الكت ى ا ولى، وهو مذهب الجمووج.

 وارتدلوا على ذلك  ردلى، منوا 

كنت ههاب يكت ههوي الههوح ، وقههد   كهه ر هههذو الكت ههى،  قههد كههاي للن   إقههجاج الن  كهه ر  .1

، وأقههجهم علههى تلههك الكتا ههى، ومنههى كت ههوا القههجآي علههى هههذا الجرههم  ههيي يديههه 

 والقجآي على هذو الكت ى، لم يحد   يه تغييج وإ ت ديل. عودو 

كهههاي يوقهههف كنت ا هههه علهههى قواعهههد جرهههم القهههجآي،  مههها وجد مهههي أي الن  كههه ر  .2

 ه.ويوجووم    جرم القجآي وكتا ت

ف القلهمح،  (1)،  قال لهه  أحلكهق الهدواةح، عي معاويى أنه كاي يكتب  يي يدي الن  ك ر  -أ وحهجرك

د  ك هههي )أ(، ومهههدر )الهههجحمي(، وجهههور ج المهههيم، وحررك ك ، وإ تعهههور وأقكهههم ال هههاء، و هههجرك  الرهههييح

 (2))الجحيم(.

قههال  إذا كتههب أحهدكم ) رههم أ الههجحمي الههجحيم(،  ليمههد   الن  كهه ر  أي وعهي أنههس  -ب

 (3)الجحمي.

إجمههاع الاههحا ى علههى مهها جرههمه ع مههاي  هه  الماههاحف، وعلههى منههق مهها  .3

 رواو. 

إجمههاع ا مههى المعاههوم مههي الاطههر  عههد ذلههك  هه  عوههد التهها عيي وا لمههى  .4
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   المااحف الع مانيهى الته  أجرهلوا إلهى ا ماهاج  المجتوديي على تلقرك  ما ننقكل

 (4) الق ول، وعلى تجك ما رو  ذلك.

 وذا إجماع  مي ا مى على ما تنمنته هذو المااحف، وعلى تجك ما االبوا مي زيادة 

 ونقص، وإ دال كلمٍى  راج ، أو حجف  ،اج.

ن  ولو احتماإً شجًطا لق ول القجاءة،  قالوا  كل ولذلك جعل ا لمى موا قى الجرم الع ما

قجاءة راعدها اط الماحف، مق احى النقل، ومجيلوا على البايح مي لغهى العهجب، 

 (5) و  المعت جة.

ههي حكههى إجمههاع ا مههى علههى مهها كتههب ع مههاي  م  اإلمههام أ ههو عمههجو الههدان ، وجو   ومك

الماههاحف،  قههال  أدجكهه  النههاس حههيي شههق ق ع مههاي   ِرههنادو عههي ماههعب  ههي رههعد

بن ذلك أحد .  (6) رعج وم ذلك، أو قال  لم يعك

وقال القان  عياض  أجمق المرلموي على أي مي نقهص حج ًها قااهًدا لهذلك، أو  دلهه 

ا لم يشتمل عليه الماحف الذي وقق عل م  يهه اإلجمهاع،  حجٍف مكانه، أو زاد  يه حج ًا مك

 (7)عامًدا لكل هذا،  وو كا ج.-وأنجمق على أنه ليس مي القجآي 

ههي كحتحههب ماههحبًا،  ين غهه  أي يحهها ظ علههى الوجههاء التهه  كت ههوا  كوهها تلههك  قههال ال يوقهه   مح

ا كت وو شيلًا؛  ِن وم كانوا أك جح علًما م  ، وأاد ح المااحف، وإ ياالبوم  يوا، وإ يغيج مك

قل ًهها ولرههانًا، وأعظههمح أمانههىً من هها،  ههال ين غهه  لنهها أي نظههي  رنبرههنا ارههتدجاًكا علههيوم، وإ 

ـقًُّطا لحوم.  (8)ترح

وعي زيد  ي  ا   قال  القجاءة رنى ، قال رهليماي  هي داود الواشهم   يعنه  أإ تاهالف 

 (9)الناس  جأيك    اإت اع.

ي ق لنا    الحهجوف و ه  القهجاءا  رهنى   -وأ أعلم-قال ال يوق   إنما أجاد  أي ات اع مح

مت عههى ، وإ يجههوز ماالبههى الماههحف الههذي هههو إمههام ، وإ ماالبههى القههجاءة التهه  ههه  

 (10)مشووجة ، وإي كاي أيجن ذلك رالغًا    اللغى، أو أظوجح منوا.

اء لهم يلتبتهوا  وقال أيًنا  و كمعناو  لغن  عي أ   ع يد    تبريج ذلك، قهال  وتهج  القهج 

إلى مذاهب العج يى    القهجاءة، إذا اهالف ذلهك اهط  الماهحف، وزاد  واترك هاعن حهجوف 

اها.  (11)المااحف عندهم كالرني القالمى الت  إ يجوز  حٍد أي يتعد 
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أنه قهال  مها للاهحا ى وإ  (13)عي شياه ع د العزيز الد اغ (12)ونقل أحمد  ي الم اجك

، وههو الهذي لغيجهم  ه  جرهم القهجآي وإ شهعجة  واحهدة ، وإنمها ههو توقيهف  مهي الن  كه ر 

دة ا لف ونقاانكوا،  رجاٍج إ تحوتدي إليوا أمجهم أي يكت وو على الويلى المعجو ى،  زيا

وههههو رهههج  مهههي أرهههجاجو اهههص أ  هههه كتا هههه العزيهههز دوي رهههالج الكتهههب  …العقهههول،

. …الرماويى، ،  جرمه أيًنا معجز   (14)وكما أي نظم القجآي معجز 

 …ق العهجوضقال ا ي دجرتويه  اطاي إ ينقاس عليوما  اهط الماهحف، واهط تقطيه

إ ينقهاس هجها و، وإ يناهالحف اطُّهه، ولكنهه ينتحلق هى  هالق ول  -جل  ذكجو-ووجدنا كتاب أ 

.  (15)على ما أنودع الماحفح

والقول  عدم جواز كتا ى الماحف على أيهج الجرهم الع مهان  ههو قهول أههل المهذاهب 

 البقويى ا ج عى.

 (16) ي العاقب الشنقيط   قال العالمى محمد

تهههههابك رن هههههـى   جرهههههمن الكك

 مت  ـعهن 
  

ههههها أههههههلن المنهههههاح   كمههههها نحح

 ا ج عهن 

وقههد نقههل اإلمههام الجع ههجي، وأيههجو إجمههاع ا لمههى ا ج عههى علههى وجههوب اترك ههاع جرههم 

 (17)الماحف الع مان .

  عض  قواء المذاهب ا ج عى    هذو المررلى و يما يرت  أقوال 

 ا حناف  -

 (18)قال    المحيط ال جهان   إنه ين غ  أإ يكتب الماحف  غيج الجرم الع مان .

 المالكيى  -

رلل مالك جحمه أ  هل يكتب الماحف على ما أحد ه الناس مي الوجهاء؟  قهال  إ، 

 (19)ا ولى. إإ على الكت ى

، إذ  يهه  قهاء الحالهى ا ولهى، إلهى أي  قال الرهااوي  والهذي ذههب إليهه مالهك  ههو الحهقُّ

تعلموا الط قى ا اج ، وإ شك أي ههذا ههو ا ححهج   عهد ا ناهج ، إذ  ه  اهالف ذلهك 

 (20)تجويل الناس  روليى ما    الط قى ا ولى.

االف لكمالٍك مي علماء ا مى    ذلك.  (21)قال أ و عمجو الدان   وإ من
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وقال أ هو عمهجو الهدان  أيًنها  رهلل مالهك عهي الحهجوف تكهوي  ه  القهجآي م هل الهواو 

جد   يه كذلك؟ قال  إ.  (22)وا لف، أتج  أي تنغحي ج مي الماحف إذا ون

قال أ و عمجو  يعن  الواو وا لهف الزالهدتيي  ه  الجرهم، المعهدومتيي  ه  اللبهظ، نحهو 

ا  {، ونحههو ا لههف  هه   }الج ههوا  {، و}أوإ   {، و}أوللههك  {الههـواو  هه     {و }لههي نههدعوح

عنوا  نح  (23).} حاون

 الشا عيى  -

ج ها( تكتهب  كومها، أي  الهواو وا لهف معًها،  تكتهب الهواو قال الشيخ رهليماي الجمهل  )ال

أوإً    ال اء، وا لف  عدها، وهذو طجيقى الماحف الع مهان ، وقولهه  بو اليهاءب، أي  

 (24)   أيج القجآي؛  ي جرمه رنى  مت عى.

 الحنا لى  -

مهام  ه  واٍو أو ألهٍف أو يهاء، أو قال اإلمهام أحمهد  هي حن هل  يحهجم ماالبهى ماهحف اإل

 (25)أيج ذلك.

 أي جرم المااحف ااطالح  إ توقيب ، وعليه  تجوز ماالبته. المذهب ال ان  

ههي جههنح إلههى هههذا الههجأي وأيههدو ا ههي الههدوي  هه  مقدمتههه، والقانهه  أ ههو  كههج  هه   م  ومك

 (26)اإنتااج، وشيخ اإلرالم ا ي تيميى.

 وارتدل القاللوي  كوذا الجأي  ردلى منوا 

أي الجروم والاطوط ما هه  إإ عالمها  وأمهاجا ،  كهل جرهٍم يهدل علهى  .1

 الكلمى، ويبيد وجه قجاءتكوا،  وو جرم احيح.

أي كتا هههى الماهههحف علهههى الجرهههم الع مهههان  قهههد توقهههق النهههاس  ههه  الحيهههجة  .2

 وم مي القجاءة الاحيحى الرليمى.والاطر، والمشقى والحج ، وإ تمكن

أنه ليس    الكتاب العزيز، وإ الرنى المطوجة، وإ    إجماع ا مى، وإ  .3

مها يههدل علهى وجهوب كتا ههى الماهحف  جرههم معهيي، وكيبيههى  - ه  قيهاس شههجع  

رنول  أنه أمج أحهًدا مهي كتهاب الهوح  حهيي كتا هى  مااواى، ولحم يجوح عي الج 

، وإ نحوى أحًدا أي يكت وا  كويلى معينى.اآليا  القجآنيى أي يكت   وا  جرم ااصرٍ

قال ا هي الهدوي   كهاي الاهط العج ه   ول اإلرهالم أيهج  هالعٍ إلهى الغايهى مهي اإلحكهام 
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هم عهي  ش، و نعنهدك واإلتقاي واإلجادة، وإ إلى التورُّط، لمكاي العهجب مهي ال هداوة والتهوحُّ

الماهحف، حيه  جرهمه الاهحا ى  الانالق، وانظج مها وقهق مهي أجهل ذلهك  ه  جرهموم

 اطوطوم، وكان  أيج مرتحكمى    اإلجادة،  االف الك يهجن مهي جرهوموم مها اقتنهته 

ًكها  مها  جروم اناعى الاط عنهد أهلوها،  هم اقتبهى التها عوي مهي الرهلف جرهموم  يوها ت جُّ

رنول  ، وايج الالق مي  عدو، المتلقوي لوحيه مهي كتهاب أ تعهالى جرمه أاحاب الج 

ًكها، وينت  هق جرهمه اطهرً أو اهوا ًا، و ٍ أو عهالٍم ت جُّ كالمه، كما ينقتحبى لوذا العوهد اهطُّ وله ر

وأيي نر ى ذلك مي الاحا ى  يما كت وو؟  اتُّ ق ذلك، وأن ن ك  جرًما، ون  هه العلمهاء  الجرهم 

 إلى موانعه.

محكميي لاهناعى  قال  وإ تلتبتي     ذلك إلى ما يزعمه  عض المغبليي مي أن وم كانوا

الاهط، وأي مها ينتاي هل مهي ماالبهى اطهوطوم  اهول الجرهم لهيس كمها ينتاي هل،  هل لكهل 

إنه تن يه  على أي الذ ح لم يقق، و   م ل  }إأذ حن ه  {وجه، يقولوي    زيادة ا لف    

ا إ  } رييد  {زيادة الياء  م  أال لهه إإ إنه تن يه  على كمال القدجة الج انيى، وأم ال ذلك مك

التحكم المحهض، ومها حملوهم علهى ذلهك إإ اعتقهادهم أي  ه  ذلهك تنزيًوها للاهحا ى عهي 

توهم النقص    قلى إجادة الاط، وحر وا أي الاط كمال   نزهوهم عهي نقاهه، ونره وا 

إليوم الكمال  ِجادته، وطل وا تعليل ما االف اإلجهادة مهي جرهمه، ولهيس ذلهك  اهحيح. 

 (27)اهـ.

وقال القان  أ و  كج  وأما الكتا ى،  لهم يبهجض أ علهى ا مهى  يوها شهيلًا، إذ لهم يراهذ 

على كت اب القجآي واط اط المااحف جرهًما  عينهه دوي أيهجو، أوج هه علهيوم وتهجك مها 

ك إإ  الرههمق والتوقيههف، ولههيس  هه  ناههوص الكتههاب وإ  جح عههداو، إذ وجههوب ذلههك إ ينههدن

ي جرهم القههجآي ونه طه إ يجههوز إإ علهى وجهه مااههوص، وحهد محههدود إ مبوومهه أ

يجوز تجاوزو، وإ    نص الرنى ما يوجب ذلهك ويهدل عليهه، وإ  ه  إجمهاع ا مهى مها 

 يوجب ذلك، وإ دل  عليه القيارا  الشجعيى.

رنول أك  كهاي يهرمج  جرهمه،   ل الرنى دل  على جواز جرمه  ري وجه رونل،  ي جح

يي لوم وجًوا معينًا، وإ نحوى أحًدا عي كتا ته، ولذلك ااتلب  اطهوط الماهاحف، ولم ي 

 منوم مي كاي يكتب الكلمى على ماج  اللبظ، ومنوم مي كاي يزيهد ويهنقص لعلمهه  هري 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

137   

، وأي النههاس إ يابههى علههيوم الحههال، و جههل هههذا  عينههه جههاز أي يكتههب  ذلههك ااههطالح 

عههل الههالم علههى اههوجة الكههاف، وأي تعههو   ههالحجوف الكو يههى والاههط ا ول، وأي يج

ا لبا ، وأي يكتب على أيج ههذو الوجهوو، وجهاز أي يكتهب الماهحف  هالاط والوجهاء 

 (28)القديميي، وجاز أي يكتب  الاطوط والوجاء المحد ى، وجاز أي يكتب  يي ذلك. اهـ.

إلى تحهجيم الكتا هى علهى الجرهم الع مهان  ا ول،  (29) ل ذهب عز الديي  ي ع د الرالم

 ووجوب كتا ى القجآي على اإاطالحا  المعجو ى عند عامى الناس.

قال الزجكش   عد ذكج قول اإلمام أحمد    تحجيم ماالبى ماحف ع ماي  وكاي ههذا 

، وأما اآلي،  قهد ياشهى اإلل هاس،  ولوهذا قهال الشهيخ    الادج ا ول، والعلم أض  ح  

عز الديي  ي ع د الرالم  إ تجوز كتا ى الماحف اآلي على الجروم ا ولى  ااطالح 

 (30)ا لمى؛ للال يوقق    تغييج الجوال.

قال ال نا الدمياط   وهذا كما قال  عنهوم  إ ين غه  إجهجا و علهى إطالقهه؛ لهلال يه دي 

تهجك شه ء قهد أحكمهه الرهلف مجاعهاة لجوهل الجهاهليي، إ رهيما، إلى دجس العلهم، وإ ي

 (31)وهو أحد ا جكاي الت  عليوا مداج القجاءا .

 

 (.5/4115( )أإ  الدواة  الق   لز  المداد  او وا. لراي العجب )ليق( 1)

(، والحههها ظ  هه   ههتح ال هههاجي 358-1/357ذكههجو القانهه  عيهههاض   هه  الشههبا  تعجيهههف حقههو  الماههطبى )( 2)

(7/575.) 

 .1174( ح 1/364جواو الديلم     مرندو، انظج  جدوس ا ا اج )( 3)

 .34الكواكب الدجيى ص ( 4)

 .34الكواكب الدجيى ص ( 5)

، وجواو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب 18رههوم ماههاحف ا ماههاج ص جواو الههدان   هه  المقنههق  هه  معج ههى مج( 6)

 ، ولبظه  ولم ينكج ذلك منوم أحد .19المااحف  اب اتبا  الناس مق ع ماي على جمق المااحف، ص 

 (.2/647الشبا  تعجيق حقو  الماطبى )( 7)

 (.5/600الجامق لشعب اإليماي )( 8)

(، والحهاكم  ه  المرهتدجك 2/385(، و ه  الرهني الك هج  )5/600جواو ال يوق   ه  الجهامق لشهعب اإليمهاي )( 9)

 (، واححه ووا قه الذه  .2/224)

 (.2/385الرني الك ج  لل يوق  )( 10)

 (.1/380(، وانظج ال جهاي    علوم القجآي )5/601الجامق لشعب اإليماي )( 11)
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ه ،  قيهه مهالك ، عهاجف  الحهدي (12) طك ماره  الل مح مارهى رهنى أحمد  هي الم هاجك الر لنجك ههـ،  1090 ، ولهد  ه  رحلنجك

ح لنبرههه  اإجتوهاد المطلههق، وتهو    بههاس رههنى 1679 م ونشهر  يوهها،  هم انتقههل إلهى  ههاس،  قهجأ وأقههجأ، حتههى اهج 

 (.202-1/201م. ا عالم )1743هـ،  1156

 1095 ع د العزيز  ي مرعود الد اغ اإلدجير  الحرن ، متاوف  مي ا شجاف الحرهنييي، ولهد  بهاس رهنى (13)

م، كاي أميزا إ يقجأ وإ يكتب، و ت اعه م الغى    ال ناء عليه، ونقل الاواج  عنهه، تهو    بهاس رهنى 1684هـ، 

 (.4/28م. ا عالم )1720هـ،  1132

 .101أحمد  ي الم اجك الرلجمار     كتا ه  اإل جيز مي كالم ريدي ع د العزيز ص  (14)

 .7(، نقالً عي الكتاب إ ي دجرتويه ص 1/376ال جهاي    علوم القجآي ) (15)

 .27انظج التقجيج العلم  عي ماحف المدينى الن ويى للدكتوج ع د العزيز  ي ع د البتاح القاج  ص ( 16)

 ح     المااحف الع مانيى للهدكتوج محمهود رهي ويه ال هدوي، مجلهى كليهى القهجآي الكهجيم  المدينهى المنهوجة،  (17)

  عي اميلى أج اب المقااد شجح عقيلى أتجاب القاالد لةمام الجع جي.، نقالً 345العدد ا ول ص 

 (.1/379مناهل العج اي )( 18)

، وإتحاف  نهالء ال شهج  ه  القهجاءا  ا ج هق عشهج ص 19المقنق    معج ى جرم مااحف ا مااج ص ( 19)

9. 

 (.1/379مناهل العج اي )( 20)

 .19المقنق    معج ى جرم مااحف ا مااج ص ( 21)

(، ومناههل العج هاي 1/379، وال جهاي    علوم القجآي )36المقنق    معج ى جرم مااحف ا مااج ص ( 22)

(1/379.) 

(، ومناههل العج هاي 1/379، وال جهاي    علوم القجآي )36المقنق    معج ى جرم مااحف ا مااج ص ( 23)

عههد الومههزة، و هه   عنههوا  غيههج ألههف، (، وقههد ااتلبهه  الماههاحف  هه  هههذو الكلمههى،  بهه   عنههوا  ههرلف  1/379)

 .245والعمل على إرقاط ا لف. انظج دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص 

 (.3/44حاشيى الجمل على شجح المنوج، للشيخ رليماي الجمل )( 24)

 (.4/146(، و اإلتقاي )1/379ال جهاي    علوم القجآي )( 25)

 (.421-13/420 تاو  شيخ اإلرالم ا ي تيميى )، ومجموع 129نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (26)

 .419مقدمى ا ي الدوي )مقدمى تاجيخ  ي الدوي( ص  (27)

 (.381-1/380، ومناهل العج اي )101-99، وانظج  اإل جيز ص 129نك  اإنتااج لنقل القجآي ص ( 28)

لعزيز  ي ع د الرهالم،  هجع  ه  هو اإلمام العالمى، وحيد عاجو، رلطاي العلماء، أ و محمد عز الديي ع د ا (29)

البقه وا اول والعج يى والتبريج والحدي ، جحـل إليه الطل ى مي رـالج ال لداي، ههذا مهق الزههد والهوجع وا مهج 

 (.3/301. شذجا  الذهب )?660 المعجوف والنو  عي المنكج. تو   رنى 

 .9جاءا  ا ج ق عشج ص (، وإتحاف  نالء ال شج    الق1/379ال جهاي    علوم القجآي )( 30)

 .10-9إتحاف  نالء ال شج    القجاءا  ا ج ق عشج ص ( 31)
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 تابع المبحث الثالث: حكم اتباع الرسم العثماني

 الرأي الراجح

والجأي الذي تطملي إليه النبس هو جأي الجمووج الذيي ذه وا إلى أي اط الماهاحف 

 توقيف، وإ تجوز ماالبته.

ع الاههحا ى ومههي  عههدهم علههى كتا ههى الماههاحف علههى هههذو ويتههججح هههذا الههجأي  ِجمهها

الويلهى المعلومههى، وعلههى ج ههض مهها رههواها،  هال ينعت حههج  عههد إجمههاع أهههل القههجوي ا ولههى 

.  االف مي االف  عد ذلك، وإ يجوز اج  إجماعوم؛  ي اإلجماع إ ينننرحخن

زمهاي، كمها وي يد ذلك أي الجرم اإلمالل  ااطالح، واإاطالح قد يتغيج مق تغيهج ال

أي قواعد اإلمالء تاتلف  يوها وجوها  النظهج،  يه دي ذلهك إلهى التحجيهف والت هديل  ه  

 .كالم أ 

 لو أي أهل كل زماٍي ااطلحوا    كتا ى المااحف على ااطالح ينارب ما يرلبونهه 

مي قواعد اإلمالء،  م أتى جيل   عدهم  ااهطلح علهى ااهطالح آاهج ينارهب مها ارهتجد  

، وانقطعهه  اههلى ا جيههال المتتا عههى  الماههاحف التهه  كت وهها الاههحا ى، لههو مههي القواعههد

ٍو مهي القهجآي، وحينلهذ لهي يرهتطيق  حد  ذلك لواهلنا اهالل عقهود قليلهى إلهى نهصرٍ مشهو 

الناس تحمييز القجاءة الاحيحى مي أيجها، وي دي ذلك إلى تحجيف كتاب أ، ويحال 

 الشكُّ    جميعه.

 (1)أقو  نماي لايانى القجآي مي التغييج والت ديل. وذا الجرم الع مان  هو 

ا ي يد كوي اط المااحف توقيف  أي الاحا ى  م  كت وا الكلمى الواحدة     عض  ومك

 نالً عي الاحا ى -الموانق  كويلى، و   موانق أاج   ويلى أاج ، وإ يظي  عاقٍل 

ى الواحهدة  يكت وها مهجة  ويلهى ومهجة  هراج  إإ أي يكهوي أي يرمق الكلم -العلماء الن الء

 لذلك على، وإ علىح هنا إإ التوقيف.

 قد جرم الاحا ى )رعوا(    روجة الحج  زيادة ا لهف، ولهم يزيهدوا ا لهف مهي نبهس 

 اللبظ    روجة ر ر،  جرموها هكذا  )رعو(.

ا( حي  كاي  قد جرموو  زيادة ا لف، مها عهدا مونهق البجقهاي،  وكذلك  علوا    )عتحون

  جرموو )عتو( هكذا دوي ألف.
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  )يعبوا الذي(    رهوجة ال قهجة، ولهم يزيهدوها  ه  وزادوا ا لف  عد الواو    قوله 

 قوله تعالى  )يعبو عنوم(    روجة النراء. 

وكذلك حذ وا  عض أحجف مي كلما  متشا كوى دوي  عهٍض، كحهذف ا لهف مهي )قهجء 

 إ  اتكوا    رالج الموانق.نا(  يورف والزاجف، و

وحذ وا ا لف مي )رمو ( و)الرمو ( حي  وقق    القجآي، وأ  توا ا لف الت   عهد 

 واو )رموا (     ال   قط.

 وأ  توا ا لف مي )الميعاد( مطلقًا، وحذ وها مي المونق الذي    ا نبال.

 وأ  توا ا لف    )رجاًجا( حي ما وقق، وحذ وو مي مونق البجقاي.

وزادوا ا لههف  عههد واو الجماعههى  هه  ا  عههال حيهه  وقههق  هه  القههجآي كقولههه  )آمنههوا(، 

 وارت نوا مي ذلك  ) اءو(، )جاءو(، )ت وءو(، ) اءو(.

وزادوا ا لهههف  ههه  )مالهههى( دوي ) لهههى(، وزادوا الهههواو  ههه  )رهههروجيكم(  ههه  رهههوجت  

   ههيي هههذو الكلمهها  ا عههجاف وا ن يههاء، وزادوا اليههاء  هه  ) رييههٍد(، و) ههرييكم(، وإ  ههج

ا لم يزيدوا  يه ا لف أو الواو أو الياء. م   وأيجها مك

، وواههم   ادعههاء أي الاههحا ى ااههطلحوا علههى هههذا الجرههم اتركوههام  لحوههم  كماالبههى الن  كهه ر 

ا إ يظهي  ،حهاد العقهالء  م   نهالً عهي اهحا ى - الجول والتبجيق  يي المتما ال ، وهذا مك

 .ااتم ا ن ياء 

لد اغ  وأما قول مي قال  إي الاحا ى ااهطلحوا علهى أمهج الجرهم المهذكوج،  هال قال ا

، و هيي يديهه، وحينلهذ  هال يابى ما  يه مي ال طالي؛  ي القجآي كنتكب    زمهاي الن  كه ر 

يالو ما ااطلح عليه الاحا ى، إما أي يكوي هو عيي الويلى الت  كنتك ح   يي يهدي الن  كه ر 

 انههه  عينوهها  طهههل اإاهههطالح؛  ي أرهه قيى الن  كههه ر أو أيجههها،  هههِي ك  ،تنههها   ذلهههك

 وتوجب اإت اع.

كتب على هيلى، كويلهى الجرهم القياره  مه الً،  وإي كاي أيج ذلك،  كيف يكوي الن  ك ر 

 والاحا ى االبوا وكت وا على هيلى أاج ؟

  ال ياحُّ ذلك لوجويي  

.أحدهما  نر ى الاحا ى إلى الماالبى، وذلك من   حال 
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 انيوما  أي رالج ا مى مي الاحا ى وأيجهم أجمعهوا علهى أنهه إ يجهوز زيهادة حهجف 

أ  ه   ،  ِذا كاي الن  ك ر    القجآي، وإ نقااي حجٍف منه، وما  يي الد تيي كالم أ 

ألف )الجحمي( و)العالميي( م الً، ولم يزد ا لف    )مالى(، وإ  ه  ) اونهعوا(، وإ 

وحاشهاهم - رييٍد( ونحو ذلك، والاحا ى عاكروو  ه  ذلهك واهالبوو، لهزم أنوهم الياء    )

تاج وا    القجآي  الزيادة والنقااي، ووقعوا  يما أجمعوا هم وأيجهم علهى  -مي ذلك

ما إ يحلُّ  حٍد  علهن، ولزم تطجُّ  الشكرك إلى جميق ما  يي الد تيي؛  نا موما جوزنها أي 

، وعلههى مهها عنههدو، وأنوهها زالههدة علههى مهها  هه  علههم الن  كهه ر تكههوي  يههه حههجوف ناقاههى أو 

 شككنا    الجميق.-لير   وح ٍ، وإ مي عند أ، وإ نعلموا  عينوا 

وللي جوزنا لاحا  ٍ أي يزيد    كتا ته حج ًا لهيس  هوح ٍ، لزمنها أي نجهوز لاهحا   

رهههالم آاهههج نقاهههاي حهههجف مهههي الهههوح ؛ إذ إ  هههج   ينومههها، وحينلهههٍذ تنحهههل عهههجوة اإل

 (2) الكليى.

لهم يكونهوا يحكمهوي الاهط،  م نه    أي الاحا ى  -جحمه أ-وأما دعو  ا ي الدوي 

على آ اج أيج  ا تى أي أهل مكى إن ما تعلموا الاط مي أهل الحيهجة، وأي ذلهك كهاي ق يهل 

 (3)، وإ ي    ذلك مي حي  الرند. ع ى الن  ك ر 

، وعليه  لم يكي العجب حهدي   عوهٍد  (4)وقد ذهب  عض أهل العلم إلى أي الاط توقيب  

 ، و كوذا يت يي عدم   و  ما ادعاو العالمى ا ي الدوي. الاط زمي  ع ى الن  ك ر 

، وذلك لظا جح ُّهكح  {  هج قولهه قال ا ي  اجس  الذي نقوله  يه  إي الاط  توقيف   وح
أن اقنهجح

من  جح ي والقلم وما  {جل   نا و  -وقال  (5)،}عل م اإلنرايح ما لحم يعلم  !ال ذكي عل م  القحلحمك  !ا حكن

علهيوم -ن يهاء ، أو أيجو مي ا وإذا كاي كذا،  ليس   عيٍد أي يوقف آدم  (6)،}يرطجوي 

 (7)على الكتاب. -الرالم

،  قهد أاهج  ا هي  وذهب  عهض  آاهج إلهى أي الكتهاب العج ه  ونهق زمهي إرهماعيل 

أشههتى  هه  كتههاب الماههاحف مههي طجيههق عكجمههى عههي ا ههي ع ههاس، قههال  أول مههي ونههق 

 (8)الكتاب العج   إرماعيل.

واو انطجابح الاحا ى    كتا ى المااحف، وماالبتوم ما اقتنته اهناعى كما أي دع

 الاط  غيج مروغٍ،  و  اتركوام لوم  ال الدة وعدم البوم، كما أرلبنا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

142   

أي الرلف مهي التها عيي ومهي  عهدهم إن مها اقتبهوا أ هج الاهحا ى  ه   -جحمه أ-ودعواو 

وها  التقليهد ا عمهى، وعهدم النظهج لكمها كتا ى المااحف لكمججد الت جك اتركوهام  لالمهى جميع

 يالح دينوا.

 هه  ادعههاء أي عههدم إجههادة الاههط لههيس  -جحمههه أ-ومههي الوانههح ال ههيركي عههدم إاهها ته 

نقًاا، كيف ذلك، والعقالء متبقوي على أي ا ميى نقص  يتنحزو عنه عهوام النهاس،  نهالً 

 عي علمالوم.

ما أن وا كان  آيهى اهدقه، إذ مهق كونهه أميزها، لك  وإن ما لم تكي ا ميى نقًاا    حق ن ينا 

كاي قد حاز مي العلوم ما لهم ياهل إليهه أيهجو مهي ال شهج،  كهاي الهنقص  ه  حهق أيهجو 

 وت قى ا ميى    حق  قيى ال شج نقًاا يتنحزو عنه عقال هم. (9)ـ،عالمى كماٍل    حقه 

ًنهها  ج  هه عض قههال العالمههى المههاجأن  معجرك  هها ي الههدوي  هه  جأيههه هههذا  وقههد  لههع التوههوُّ

الم جايي إلى أي قال    مجروم الاحا ى ما إ يليق  عظهيم علموهم الجارهخ، وشهجيف 

 (10)مقاموم ال اذخ،  ِياك أي تغتج   ه.

ب ات ههاع وأمها كهالم القانهه  ال هاقالن   ينهاقش أيًنهها  هري أدلهى الجموههوج القهالليي  وجهو

الجرم الع مان   عنوا مي الرنى، و عنوا مي إجماع الاحا ى، وهذا يهجدُّ دعهواو عهدمح 

 الدليل على وجوب ات اع جرم المااحف الع مانيى.

الهخب  غيهج مرهل ٍم،  ي اإلجمهاع قهد  …وأما قوله  بولذلك ااتلب  اطهوط الماهاحف 

اهوج ااههتالف الاطههوط إ  انعقهد، وعلههم النهاس الجرههم التهوقيب ، كمهها أي مهها ذكهجو مههي

يعههدو التغيههج  هه  اههوجة الحههجف، إ  هه  جرههم نبههس الكلمههى  زيههادة حههجف، أو نقاههاي 

 حجف.

هها ي يههد الههجأي القالههل  ههالتوقيف العالقههى الوانههحى  ههيي هههذا الجرههم الع مههان ، و ههيي  م  ومك

القههجاءا  القجآنيههى المتههواتجة، يههدجك هههذا مههي كههاي لههه أدنههى معج ههى  علههم القههجاءا ، إذ 

عندما االبوا القياس    الاهط، إن مها كهاي ذلهك لكمقااهد  حظ  ونوح أي الاحا ى يال

مي أوجه القجاءة    العجنهى ا ايهجة،  كت هوا  ه   تتعلق  كما   ت  جوايته عي الن  ك ر 

ءة دوي ألههف  هه  )ملههك( لتحتمههل الههوجويي مههي القههجا (11)،}ملههك يههوم الههديي  {الباتحههى  

.) لككك (، و دونكوا )مح   ا لف )مالككك
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ايك  {ومههي أم لههى ذلههك أيًنهها كتهها توم قولههه تعههالى   جح دوي ا لبهها ،  (12)،}إكين هحههذحايك لحرحههحك

 ودوي النقط والشكل هكذا )اي هـدي لرحجي(  احتمل  جميق أوجه القجاءة  يوا 

ايك إكي  هحهـذحي { قد قجأ أ و عمهجو   .1 جح  تشهديد نهوي )إي(، و اليهاء  ه   }يك لحرحهحك

 )هذيي(، وتابيف النوي  يوا.

ايك  {وقههجأ ا ههي ك يههج   .2 جح (، و هها لف  هه   }إكين هههـذحايرك لحرحههحك  تابيههف نههوي )إين

 )هذاي(، وتشديد النوي منوا.

ايك  {وقههجأ حبهههص    .3 جح (، و هها لف  ههه   }إكين هحههـذحايك لحرحهههحك  تابيههف نهههوي )إين

 ف النوي منوا.)هذاي(، وتابي

ايك  {وقجأ  قيى القجاء العشجة  .4 جح (، و ا لف  }إكي  هحـذحايك لحرححك  تشديد نوي )إي 

 (13)   )هذاي(، وتابيف النوي منوا.

االبًا لقياس أهل اناعى الاط؟    ول ينعحدُّ م ل هذا الجرم من

 ههه   عهههض الموانهههق نحهههو )امهههجأ (،  وكهههذلك كتههها توم تهههاء الترنيههه   التهههاء المبتوحهههى

و)جحم (، و)نعم (،  يقف عليوا جمووج القجاء  التاء، ولو كت ه   الوهاء المج وطهى، 

 (14)لحتحغحي جح حكمن الوقف عليوا.

قال الرهيوط   أجمعهوا علهى لهزوم ات هاع جرهم الماهاحف الع مانيهى  ه  الوقهف إ هداإً 

وواالً وقطعًا، إإ أنه وجد عهنوم ااهتالف   ه  أشهياء  رعيانكوها، كهالوقف  وإ  اتًا وحذ ًا،

 الواء على ما كتب  التاء، و ِلحا  الواء  يما تقدم وأيجو، و ِ  ا  الياء    موانق لم 

 (15) م قال  ومي القجاء مي يت ق الجرم    الجميق. …تنجرحم  كوا 

كتها توم  -الدليل على عج اي القهدماء مهي الاهحا ى وأيهجهم ذلهك  قال الزجكش   ومي

الماحف على الهذي يعللهه النحويهوي  ه  ذوا  الهواو واليهاء، والومهز والمهد والقاهج، 

 كت وا ذوا  اليهاء  اليهاء، وذوا  الهواو  هالواو، ولهم ياهوجوا الومهزة إذا كهاي مها ق لوها 

ءح  {راكنًا، نحو   بن ء   {و }الناح  (16)ج ذلك كله حجىً.،  اا}دكفن

ض على القول  التوقيف  اعتجانيي   كما أنه قد ينعتجح

أي يوقف الاحا ى على ما يكتب    الماهاحف مهق كونهه  أحدهما  كيف كاي للن  ك ر 

 أميزا؟
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، وقهد كهاي مهي الهذكاء والبطنهى  حيه  ويجاب عي ذلك  هري ا ميهى لهم تكهي عي ًها  يهه 

 تطيق أي يوجووم إلى م ل ذلك.ير

ا يحجوله ا م .  قد كاي الن  ك ر  م   مق أميته يعجف أرماء الحجوف، وهذا مك

رنهولن أك  هعنوٍد قحهالح  قحههالح جح رن تحههابك أك  حلحههن  كهههك  عهي عح نهد أك  نههي مح هين كك جن ًها مك أح حح هين قحههجح   مح

جك أحمن حالكوح  رحنحىن  كعحشن النحح رحنحى ، وح يم  حح مك ف  وح جن إحم  حح ف  وح جن ين أحلكف  حح لحكك ، وح ف  جن ا، إح أحقنولن )الم( حح

. ف  جن  (17)حح

قهد علهم الاهط والكتهاب  عهدما  على أنه قد اح الا هج  كمها يهدل دإلهى قويهى علهى أنهه 

.   نعك ح

اءك  هذح جح   حعحيك الن حجح حاح هين  رنهولن أك  ه  ا هج اهلح الحدي يهى قحهالح   حر رك لحهينسح ينحن ، وح تحهابح النكك

دن  نين عح ندك أك  م  حح لحينهك من ا قحانحى عح ،  حكحتحبح  هحذحا مح تنبن  (18)الحدي . …يحكن

قال القان  عياض  وقوله  ه  الجوايهى الته  ذكجناهها  بوإ يحرهي أي يكتهب،  كتهبب 

، وإ نجوجةح إليه.كالنصرك أنه كتب  نبره، ق  (19)ال  والعدول إلى أيجو مجاز 

التوقيهف علهى مها ينكتهب مهي الحهجوف ومها إ   ال يح نعنهدن مهق ههذا أي يكهوي مهي الن  كه ر 

 .يكتب عند كتا ى القجآي  يي يديه 

،  حلكهمح إلهى الن  كه ر وأما اإعتجاض ال ان ،  وو  أي يقال  إي كاي الجرهم توقيبيزها  هوح ٍ 

 لم يننقل تواتًجا كما نقل  ألباظ القجآي، حتى تجتبق عنه الجي ى، وتطملي  ه القلوب؟

والجواب عي هذا أي جرم المااحف قد نقل ألباًظا وجرًما علهى الوجهه الهذي تقهوم  هه 

 الحجى، يدجك ذلك أهل العلم، الذيي حبظوا ألباظه وجرمه، ولم ينيعوا منوا شيلًا.

قد كتب عهدًدا  إ يقدح    ذلك ااتالف علماء الجرم  عض الحجوف، إذ إي ع ماي و

مي المااحف، وقد كاي  ينوا  عض اإاتالف لتحتمل مها   ه  مهي أوجهه القهجاءة، وإ 

هجُّ جوهل العهوامرك  هالقجآي وعهدم حبظوهم  هي جوهل دقهى ههذا النقهل، كمها إ يحنن يحننجُّ جول مح

 (20) لباظه.

و علههى أنههه لههيس هنههاك اههعو ى تههذكج علههى قههاج  القههجآي  ك و هه  اتههام هههذو المرههرلى أنههور

الكههجيم،  عههد مهها أنههيف إلههى اههوجة الجرههم مههي جمههوز الههنقط والشههكل، التهه  أونههح  

 مشكله، وأعان  على رالمى النطق  ه.
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 ،وقد مج  القجوي على المرلميي، وهم يكت وي المااحف على مها جرهم الاهحا ى 

 ولم ي درك ذلك إلى اطر    تالوة القجآي، أو وقوع تحجيف، هللف الحمد والمن ى.

 

 .149انظج م اح     علوم القجآي لمناع القطاي ص ( 1)

 .103-101اإل جيز  حمد  ي الم اجك الرلجمار  ص ( 2)

 .10-9اآل اج الواجدة    ذلك    كتاب المااحف إ ي أ   داود  اب اطوط المااحف ص  انظج( 3)

ا يكت ه ال شج.( 4) م   المقاود  كوذا القول جميق الاطوط، أي اطوط المااحف وأيجها مك

 .5-3روجة العلق، اآليا  ( 5)

 .1روجة القلم آيى ( 6)

 .39الااح       قه اللغى، إ ي  اجس ص ( 7)

 (.1/145ظج اإلتقاي    علوم القجآي )ان( 8)

 (.3/279انظج تبريج أ   الرعود )( 9)

 .42دليل الحيجاي شجح موجد الظم،ي ص  (10)

 .4روجة الباتحى اآليى ( 11)

 .63روجة طه مي اآليى ( 12)

 (.321-2/320انظج النشج    القجاءا  العشج )( 13)

 .29-27يى ص انظج التقجيج العلم  عي ماحف المدينى الن و( 14)

 (.251-1/250اإلتقاي    علوم القجآي ) (15)

 (.1/378ال جهاي    علوم القجآي )( 16)

ههجك ( 17) ههيح ا حجن الحهههن مك آيك مح ههيح النقنههجن جن ًهها مك أح حح ين قحههجح ههاءح  كههيمح هها جح جواو التجمههذي  هه  جامعههه، كتههاب  نههالل القههجآي  حههاب مح

 .2910( ح 5/175)

، احيح ال اهاجي مهق  هتح ال هاجي )جواو ال ااجي    احيحه، ( 18) اءك ةك النقحنح جح -7/570كتاب المغازي  حاب عنمن

 .4251( ح 571

 (.12/138انظج شجح النووي على احيح مرلم ) (19)

 الم ح  الجا ق  حج  المااحف الماالبى

        حكم ما  ل  مي الاحف الت   يوا قجآي

 المبحث الرابع: حرق المصاحف المخالفة

نرخ المااحف، وأمناها إلى ا مااج، كاي إ  هد مهي منهق كهل   عد أي أتم ع ماي 

ها عهداها مهي الاهحف الته  كهانوا يكت هوي  يوها  م  ما االبوا،  رمج مي كهاي عنهدو شه ء مك
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ا إجمههاع القههجآي أي يحجقههه، حتههى إ يراههذ أحههد  إإ  تلههك الماههاحف التهه  حاههل عليوهه

 الاحا ى.

ههحنفح  كهه   وا الاُّ ت ههى إكذحا نحرحههان ههايح الماههاحف، قههال  حح الكههٍك  هه  جمههق عن نمح عههي أحنحههسك  نههيك مح

وا،  ا نحرحان م  ٍف مك حح رحلح إكلحى كنلرك أن نٍق  كمنان أحجن ىح، وح بناح حنفح إكلحى حح اين الاُّ د  عن نمح ، جح فك احك النمحاح

يح النقنجن  اون مك وح ا رك جح  كمح أحمح .وح جح ح ٍف أحين ينحن حح يبحٍى أحون منان حك آيك  ك  كنلرك اح
(1) 

 المااحف الت  كان  عنهد النهاس،  جوايهى  وقد ااتلب  الجوايا   الذي  عله ع ماي 

ٍف أحين ينحن  حح يبحٍى أحون منان حك آيك  ك  كنلرك اح يح النقنجن اون مك وح ا رك جح  كمح أحمح .ال ااجي الرا قى  وح  جح ح

و   جوايى اإلرماعيل    …قال الحا ظ     جوايى ا ك ج )أي يناج (  الااء المعجمى

 (2))أي تمحى أو تحج (.

وعند ا ي أ   داود مي حدي  أنس  ي مالك  وأمجهم أي يحجقوا كهل ماهحف ياهالف 

قح  المااحف  العجا جرك  (3)   الناج.الماحف الذي أجرل  ه،  ذلك زماي حن

وهذو الجوايى اجيحى    أي ما  علوو إن ما هو إحجا  تلك الاحف  الناج، إذها ًا لحوا، 

 واونًا عي الوطء  ا قدام.

وعندو أيًنا مي طجيق أ   قال ى   لما  جغ مي الماهحف، كتهب إلهى أههل ا ماهاج، 

 (4)ا ما عندكم.أن  قد انع  كذا، ومحو  ما عندي،  امحو

قال ا ي حجج  والنمحو أعمُّ مي أي يكوي  الغرل أو التحجيق، وأك ج الجوايها  اهجيح  

   التحجيق،  وهو الهذي وقهق، ويحتمهل وقهوع كهل منومها  حرهب مها جأ  مهي كهاي  يهدو 

 ش ء مي ذلك.

 (5)م الغى    إذها كوا. وقد جزم القان  عياض   رن وم أرلوها  الماء،  م أحجقوها

ف، أنه قال  د هي ع مهاي  وقد جو  ا ي أ   داود  رندو عي  عض أهل طلحى  ي ماجرك

 (6)المااحف  يي الق ج والمن ج.

ف، ومق ذلك  وهو  ،  بيه مجوول، وهو الجاوي عي طلحى  ي ماجرك وهذا ا  ج نعيف 

ههها اهههح  مهههي اآل هههاج الرههها قى  ههه  الاهههحيح وأيهههجو، أي ع مهههاي  منهههاقض أحهههج   لكمح

 المااحف، وأنه لم ينكج عليه أحد مي الاحا ى ذلك.

مههق ع مههاي علههى مهها أجاد مههي تحجيههق الماههاحف التهه  كههانوا  وقههد اتبههق الاههحا ى 
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 يكت ونحوا،  ارتجا وا له وحجقوا مااحبوم.

ك  يك أ   طالٍب أنه قال  يا أيوه ، إ تغلهوا  ه  ع مهاي، وإ تقولهوا لهه إإ عي عل ر ا النهاسن

ايًجا    المااحف وإحجا  المااحف،  هوأ، مها  حعحهلح الهذي  حعحهلح  ه  الماهاحفك إإ  

. لركي ن لبعل ن م لح الذي  علح  (7)عي ماٍل من ا جميعًا، قال  وأك، لو ون

الماهاحف،  هرعج وم  نهاس حهيي شهق ق ع مهاي وعي ماعب  ي رعد قهال  أدجكه  ال

بن ذلك أحد .  (8)ذلك، أو قال  لم يعك

إلهى حباهى  عهد  ،  قهد جد هها ع مهاي وأما الاهحف الته  كت ه   ه  زمهي أ ه   كهج 

هحنفح  كه   وا الاُّ ت هى إكذحا نحرحهان كتا ى المااحف، كما    حدي  أنس  هي مالهك أنهه قهال  حح

ىح.ا بناح حنفح إكلحى حح اين الاُّ د  عن نمح ، جح فك احك  (9)لنمحاح

جنه  -الاحف الت  كاي كت وا أ و  كج،  نه كاي قد وعد حباهى  وقد أ قى ع ماي 

رحهلح  -أ عنوا حجن الكٍك قهال   حر أي يجد ها إليوا، كما    الحدي  المذكوج آنبًا، عحي أحنحسك  نيك مح

هحهها إكلحينههكك عن  دُّ فك  نههم  نحجن ههاحك اح ا  كهه  النمح وح ههحنفك نحننرحههان ههلك  إكلحيننحهها  كالاُّ رك ههىح أحين أحجن بناح ههاين إكلحههى حح  نمح

. ايح ىن إكلحى عن نمح بناح ا حح لح ن  كوح رح حجن   حر

وعند ا ي أ   داود مي طجيق ا ي شواب عي رالم قال   رجرل إليوا ع مهاي،  ر ه  أي 

ن وا إليوا،   ع    كوا إليه.تد عوا إليه، حتى عاه د   (10)دها ليحجن

ويحتمل أنه أ قاها أيًنا إحتمال الججوع إليوها؛  ن وها كانه  أاهالً لماهاحبه، وانعقهد 

عليوههها إجمهههاع الاهههحا ى، وأمههها أيجهههها،  قهههد تكهههوي ماالبهههىً لماهههاحبه؛  تكهههوي رههه  ًا 

 لالاتالف.

؛  ن وهم كهانوا علهى ماهاحف الاهحا ى  (11)يقهه مها رهواهاقال الجع جي  ونهزل تحج

، ويحتمهل ذلهك نحهو الجقهاع؛ لهلال ينقلوها يكت وي  يوا التبريج الذي يرمعونه مي الن  ك ر 

، إ الاحف، إحتمال الججوع إليوا.  (12)مي إ يعجف تجتي وا،  ياتل 

، طلهب الاهحف مهي إمجة المدينى    اال ى معاويهى  (13)لحما تولى مجواي  ي الحكمو

ليحجقوهها؛ حتههى إ يجتههاب  ه  شههرنكوا أحههد ،  ههيظي أي  يوهها مهها  -جنهه  أ عنوهها-حباهى 

يناههالف الماههحف الههذي ارههتقج  عليههه ا مههج، أو يظههي أي   يوهها مهها لههم يكت ههه ع مههاي  هه  

ها الم ااحف،  ر   حباى أي تعطيوا إياها،   قي  تلك الاحف عنهدها إلهى و اتكوها،  لم 
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تو يهه  حنههج مههجواي جنازتحوهها،  ههم أجرههل إلههى ع ههد أ  ههي عمههج  العزيههـمى أي يجرههل 

ف نبهس أحهد  الاحف إليه،  نشجها  يي الناس وأحجقوها، لهيعلم الجميهق  هذلك، وإ تتشهو 

 .عي مااحف ع ماي إلى ما  يوا ظنزا أن وا تحاتلف 

عي رالم  ي ع د أ أي مجواي كاي يجرل إلى حباى يررلوا الاحف الت  كنتب منوها 

ها تنو يه  حباهى وججعنها مهي د نوها  القجآي،  تر ى حباى أي تعطيه إياها. قال رالم   لم 

هلي  إليهه  تلهك الاهحف،  رجرهل  كوها  أجرل مجواي  العزيـمى إلى ع هد أ  هي عمهج لينجرك

ه ع د أ  ي عمج،  رمج  كوا مجواي  شنقركق ،  قال مجواي  إن ما  عل  هذا  ي ما  يوا إلي

بكههظ  الماههحف،  اشههي  إي طههال  النههاس زمههاي  أي يجتههاب  هه  شههري هههذو  قههد كنتكههب وحن

، أو يقول  قد كاي ش ء  منوا لم ينكنتب. جتاب   (14)الاحف من

هها نرههخ  و هه  جوايههى   بشههاها اا ههى أي يكههوي  هه  شهه ء مههي ذلههك ااههتالف  لحم  قوهها، مح وحج 

 (15)جحمى أ عليه.-ع ماي 

 (16)و   جوايى  غرلوا أرالً.

وإ ي عههد أي يكههوي مههجواي قههد  عههل  الاههحف جميههق مهها ذكههج مههي التمزيههق والغرههل 

 والتحجيق.

  ويجمههق  رنههه اههنق  الاههحف جميههق ذلههك مههي تشههقيق،  ههم أرههل،  ههم قههال ا ههي حجههج

 (17)تحجيق.

 حكم ما بلي من الصحف التي فيها قرآن

 وقد ااتلف العلماء    الاحف الت   يوا كالم أ إذا  لي ،  احتيج إلى تعطيلوا.

الهوطء أو اإمتوهاي، وذههب  ذهب ك يج  مي العلماء إلى جواز تحجيقوا ايانى لوا مهي 

 ال عض إلى أرلوا  الماء، و عنوم إلى د نوا    ا جض.

عي ا ي طاووس عي أ يه، أنهه لهم يكهي يهج   رًرها أي يحهج  الكتهب، وقهال  إنمها المهاء 

 (18)والناج القاي مي الق أ تعالى.

آيك  كه  قال ا ي  طال معلقًا على قول أنس  ي مالهك الره قنهجن هيح الن اون مك هوح ها رك هجح  كمح أحمح ا ق  )وح

(، قال     هذا الحدي  جواز تحجيق الكتب الت   يوا  جح ح ٍف أحين ينحن حح يبحٍى أحون منان حك كنلرك اح

 (19)ارم أ  الناج، وأي ذلك إكجام  لحوا واوي  عي وطلوا  ا قدام.
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ٍ أو أيهجو،  نهه قهد يرهقط وينوطهر، وإ يجهوز قال الريوط   إ يجوز و نهعوا  ه  شهقر

 (20)تحمزيقوا، لكما  يه مي تقطيق الحجوف، وتبجقى الكلم، و   ذلك إزجاء   المكتوب.

 وله أرلوا الماء، وإي أحجقوا  الناج  ال  رس. (21)وقال الحليم  

شه   وذكهج أيهجو أي اإلحهجا  أولهى مهي الغرهل؛  ي الغنرهالى قهد تقهق علهى قال الزجك

 (22)ا جض.

مي الشا عيى  امتناع اإلحجا ؛  نه االف اإحتهجام، وجهزم  (23)وجزم القان  حريي

 (24)النووي  الكجاهى.

   مورى ا شعجي أنه أنت   كتاب،  قال  لوإ أنه  أاهاف أي يكهوي  يهه ذكهج أ عي أ

 .(25) حجقته 

و ه   عههض كتههب الحنبيههى أي الماههحف إذا  له  إ ينحههج ،  ههل ينحبههج لههه  هه  ا جض، 

 ويد ي.

 (26) قدام.قال الزجكش   وننقل عي أحمد أيًنا، وقد يتوقف  يه؛ لتعجنه للوطء  ا

والذي يظوج ججحانه مي هذو ا قوال قول مي جأ  إحجاقوا  الناج؛  نه  عل الاحا ى 

.ولم ياالف    ذلك أحد  منوم، ولو أي  عنوم كجو اإلحجا  لننقل إلينا ، 

 يوهها ، والتهه  وقههد مههج   نهها قجي ًهها اآل ههاج التهه   يوهها تحجيههق الاههحف  هه  زمههي ع مههاي 

 جنى الاحا ى جميعًا  كما انق.

 

 .4987( ح 8/626جواو ال ااجي    احيحه  كتاب  نالل القجآي  اب جمق القجآي )( 1)

 (.8/636 تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي ) (2)

 .27كتاب المااحف ص  (3)

 .29المااحف ص كتاب  (4)

 (.8/636 تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي ) (5)

 .43المااحف، ص  كتاب المااحف إ ي أ   داود،  اب انتزاع ع ماي  (6)

. وقال الحا ظ ا ي حجهج   ِرهناٍد 30جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي المااحف ص ( 7)

 (.8/634احيح.  تح ال اجي )

، وجواو ا هههي أ ههه  داود  ههه  كتهههاب 18ن   ههه  المقنهههق  ههه  معج هههى جرهههم ماهههاحف ا ماهههاج ص جواو الهههدا( 8)

 ، ولبظه  ولم ينكج ذلك منوم أحد .19المااحف  اب اتبا  الناس مق ع ماي على جمق المااحف، ص 
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 .4987( ح 8/626جواو ال ااجي    احيحه  كتاب  نالل القجآي  اب جمق القجآي )( 9)

، وعنههد الطحههاوي  16ود  هه  كتههاب الماههاحف،  ههاب جمههق أ هه   كههج الاههديق القههجآي ص جواو ا ههي أ هه  دا (10)

رنولك أك  يح عحين جح وك ا جن لك مح شنكك ا. ترويل مشكل اآل اج،  اب  حيحاين من يبحىح إلحينوح حك د ي  الا  ا لحيحجن لحفح لحوح حح لح  وح نننهزك لكههك  أ ين قحون مك

ٍف. ) جن آين عحلحى رح نعحىك أححن  (.4/193النقنجن

 يعن  الاحف الت  كت وا أ و  كج. (11)

 .25انظج الكواكب الدجيى ص  (12)

علهى  ، ارهتعمله معاويهى هو مجواي  ي الحكم  ي أ   العاص، ولد رنى ا نتيي مي الوججة، ولهم يهج الن  كه ر  (13)

  مهدة وإيتهه ترهعى أو مكى والمدينى والطهالف، و ويهق لهه  الاال هى  عهد و هاة معاويهى  هي يزيهد  هي معاويهى، وكانه

 (.5/144،145عشجة أشوٍج. أرد الغا ى    معج ى الاحا ى )

، وقهههال الوي مههه   جواو 32جواو ا هههي أ ههه  داود  ههه  كتهههاب الماهههاحف  هههاب جمهههق ع مهههاي الماهههاحف ص ( 14)

(، وقال ا ي ك يهج  إرهناد  اهحيح.  نهالل القهجآي ص 7/159الط جان  وججاله ججال الاحيح. مجمق الزوالد )

46. 

 .28كتاب المااحف إ ي أ   داود ص  (15)

 (.8/636ذكجها الحا ظ    البتح ) (16)

 (.8/636 تح ال اجي  شجح احيح ال ااجي ) (17)

 .224جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب حج  الماحف إذا ارتغن  عنه. ص  (18)

 (.8/637انظج  تح ال اجي ) (19)

 (.4/165اإلتقاي    علوم القجآي ) (20)

هو اإلمام أ و ع د أ الحريي  ي الحري الحليم  ال ااجي، شيخ الشا يعى، وجليس المحد يي والمتكلميي  كمها  (21)

(، 168-3/167ههـ. انظهج شهذجا  الهذهب ) 403جواء النوج، اهاحب المنوها   ه  شهعب اإليمهاي، تهو   رهنى 

 (.232-17/231وريج أعالم الن الء )

 (.1/477لقجآي )ال جهاي    علوم ا (22)

هو القانه  أ هو عله  الحرهيي  هي محمهد  هي أحمهد المهجوزي، شهيخ الشها عيى  ه  زمانهه، واهاحب البتهاو   (23)

 (.3/310هـ. انظج شذجا  الذهب ) 462المشووجة، تو   رنى 

 (.4/165، واإلتقاي    علوم القجآي )89الت ياي    آداب حملى القجآي ص  (24)

 .224  كتاب المااحف  اب حج  الماحف إذا ارتغن  عنه. ص جواو ا ي أ   داود   (25)

 (.1/477ال جهاي    علوم القجآي ) (26)
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 الفصل الخامس

 في جمع القرآن  دفع االعتراض على عثمان

 ورد الشبهات المثارة حول هذا الجمع

 على عدم توليه الجمق الم ح  ا ول  اعتجاض ا ي مرعود 

       يوا ق مااحف الجماعى ماحف ا ي مرعود 

 على عدم توليه الجمع المبحث األول: اعتراض ابن مسعود  

وكهاي أول مهي  (1)ـه،أحهد ألمهى القهجاءة مهي أاهحاب الن  كه ر  كاي ع د أ  ي مرهعود 

 راههذ  وكههاي أحهد ا ج عهى الهذيي أمهج الن  كه ر  (2)مكهى،جوهج  هالقجآي  هيي المشهجكيي  ه  

 القجآي عنوم.

عن ن الن  كه    الن أنح ُّههن؛ رحهمك هعنوٍد  حقحهالح  إح أحزح رن ٍجو أنه ذحكحجح عح ندح أك  نهيح مح  عحين عح ندك أك  نين عحمن

  ٍين أحجن حعحى آيح مك ذنوا النقنجن ك يحقنولن  ان أن حه ر عحاذك  نيك جح حهٍل، وح من رحالكٍم، وح عنوٍد، وح رن ين عح ندك أك  نيك مح   مك

 نيك كحعنٍب.
(3) 

ا جمق ع ماي  و ذلهك   لم  القجآي، ونراه    المااحف، وأجرهلوا إلهى ا ماهاج، كحهجك

رنول أك ،  قد كاي يكجو أي ينمنق أحد  مي قجاءة ش ء رمعا ي مرعوٍد   .ه مي جح

عي أ   الشع اء قال  كنا جلوًرا    المرجد، وع د أ يقجأ،  جاء حذيبى،  قال  قهجاءة 

ا ي أم ع ٍد، وقجاءة أ   مورى ا شعجي  وأ إي  قكي ن حتى آتك ح أميج الم منيي )يعن  

يبى كلمىً شديدةً. ع ماي(  مجتنهن أي يجعلوا قجاءةً واحدةً. قال   غنب ع د أ،  قال لحذ

 (4)قال   رك  حذيبى.

هها أجرههل ع مههاي  الماههحف إلههى الكو ههى مههق حذيبههى  ههي اليمههاي كههجو ذلههك ا ههي  ولحم 

وكاي يج  أنه أحق  ري يقوم  جمق القهجآي، لكمها لهه مهي المكانهى  ه  القهجاءة،  (5)مرعود،

رن   . ول أك والتلقرك  عي جح

رنهولك  لحهى جح أن ن عح أن؟ لحقحهدن قحهجح ونرك  أحقنجح جن ين تحرنمن اءةك مح لحى قكجح عنوٍد أنه قحالح  عح رن عي عح ندك أك  نيك مح

. أك  قح الارك نيحايك ا حتحينيك يحلنعحبن مح بن ذن ح احك ينًدا لحاح إكي  زح ةً، وح ييح رنوجح رح نعك عًا وح  (6) كنن

ا أمج ع ماي  ،  انتزاع المااحف الماالبى وإحجاقوها، ج هض ذلهك ا هي مرهعوٍد  ولحم 
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 وأمج الناس  ري يغلُّوا المااحف.

قكيٍق عحهين عح نهدك أك أحن ههن قحهالح   هىك  { عحين شح قكيحامح مح الن ها أحهل  يحهون  ك  كمح
لنهلن يحهرن هين يحغن مح  قحهالح   نهم   (7)،}وح

رنهولك أك  لحى جح أن ن عح أح؟  حلحقحدن قحجح ونك  أحين أحقنجح جن ين تحرنمن اءةك مح لحى قكجح ةً،  عح ييح رنهوجح رحه نعك هعًا وح  كنن

رنههولك أك  ابن جح هحح لكههمح أحان لحقحهدن عح نركهه   وح لحهمن مك ههًدا أحعن لحهمن أحي  أححح لحههون أحعن تحهابك أك، وح ههمن  ككك ون لحمن أحنركه  أحعن

هٍد لحجح  م  حح ابك من حح لحقك أحان لحرن ن  ك  حح . قحالح شحقكيق    حجح لن ن إكلحينهك دُّ ذحلكهكح  حح هًدا يحهجن عن ن أححح ها رحهمك  حمح

ي نهن. إح يحعك لحينهك وح عح
(8) 

نك  عن حيندن أك  نين عح ندك أك  نهيك عنتن حهىح أحي  عح  يُّ أحان حجح جك هن ينهدك وقحالح الزُّ وح لكزح هعنوٍد كحهجك رن  نهدح أك  نهيح مح

 ، فك هحح تحا حهىك النمنان لن عحين نحرنخك كك زح عن
، أن ييح لكمك رن عنشحجح النمن قحالح  يحا مح ، وح فك احك ا نيك  حا كٍ  نحرنخح النمحاح

يدن  ٍل كحا كٍج، ينجك جن لنبك جح إكن هن لحبك  ان لحمن ن وح أك، لحقحدن أحرن ، وح ل  جن إ هحا جح يحتحوح لكذحلككح  وح يندح  نيح  حا كٍ ، وح زح

أنلُّوهحها؛  حهِكي  أح  كنمن وح ننهدح فح ال تكه  عك احك وا النمحاح تنمن ا ك اكن جح لح النعك عنوٍد  يحا أحهن رن  قحالح عح ندن أك  نين مح

ىك  {يحقنولن  قكيحامح مح الن ا أحل  يحون  ك  كمح
لنلن يحرن ين يحغن مح فك }وح احك  .،  حالنقنوا أح  كالنمحاح

ابك  هحح هلك أحان هين أح حانك هال  مك جح هعنوٍد جك رن قحالحىك ا نهيك مح ين مح هحهن مك يُّ   ح حلحغحنك  أحي  ذحلككح كحجك جك هن قحالح الزُّ

ك   (9)ـ.الن  ك ر

علهى ع مهاي  ه  توليهى زيهٍد نرهخ  كاي هذا ههو مجمهل اعتهجاض ع هد أ  هي مرهعوٍد 

 المااحف.

زيهًدا لنرهخ الماهاحف كهاي نظهًجا منهه لماهلحى اإلرهالم  ااتياج ع مهاي وإ شك أي 

ظهي   ع هد أ  والمرلميي، لكما يج  مي أهليته دوي أيجو لذلك العمل الجليهل، ولهو أنهه 

ضن توليته دوي أيجو.   ي مرعوٍد م ل ذلك وعلمه منه، لتجت ب عليه  حجن

مرعود دوي أيهجو؟ ولهمح عهدل عهي  ولو حد  ذلك لراغ آلاج أي يقول  ولم ااتاج ا ي

ك  ي كعٍب مهق مها  يهه مهي البنهالل؟ ولهمح تهجك زيهد  هي  ا ه ، وههو كاتهب الن  كه ر  ؟ أ  ر

و.  (10)وهذا  اب إ طجيق إلى ردرك

وك المومهى كهاي اجتوهاًدا مهي الاليبهى الجاشهد ع مهاي  ذك ، وكهاي نظهًجا منهه  ااتياج زيد لكوح

حى ا مى، وقد وا قه على هذا اإجتواد كل مي شودو، إإ ما وجد عي ا هي مرهعود لكمال

 مي كجاهيى ذلك.

ب العلماء ااتياج ع ماي زيدح  ي  ا ٍ  لكوذا العمل، وعللوا ذلك  رموج، منوا   ولقد او 
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ا ول  أي زيًدا كاي هو الذي قام  جمق القجآي    عود أ    كج، لكونه كاتهبح الهوح ، 

كهاي ااتهاج -ا كان  المومى الجديدة، وه  نرخ المااحف، مجت طى  المومى ا ولى ولحم  

 (11)زيد أولى مي ااتياج ا ي مرعوٍد،  قد كاي لزيد    ذلك أوليىً لير  لغيجو.

ن  مهي ا هي مرهعوٍد، يهدعو  وقد جو   عل ى  هي مالهك عهي ع مهاي  جن أنهه قهال  مهي يعنهذك

لركه نرخ القجآي،  وال  عتب على أ   الناس إ لى الاالف والش وى والتعاب عل   إذ لم أوح

 كج وعمج، هما عزإو عي نرخ القجآي وولياو زيدح  ي  ا  ، وات  عه  أ جهمها  يمها  قه ح 

 (12)ـ.مي أاحاب الن  ك ر 

ينههى، وكههاي ا ههي مرههعوٍد إذ ذاك ال ههان   أي جمههق القههجآي  هه  زمههي ع مههاي كههاي  المد

 الكو ى، ولم ي اج ع ماي ما عزم إليه مي ذلك إلى أي يجرل إليهه ويحنهج،  قهد كانه  

 (13)البتنى تد  ا  واب  عنٍف، وكاي إ  د مي معاجلتوا ق ل أي ترتشجي.

غ تقديههـم ك ه عليههه  هه  نرههخ ال الهه   أي  نههل ا ههي مرههعود علههى زيههد  ههي  ا هه  إ يرههور

المااحف،  قد كاي ا ي مرعود إماًمها  ه  ا داء، وكهاي زيهد  إماًمها  ه  الاهط والكتا هى، 

مق كونه    المحل الشجيف    حبظ القجآي، وحري الاط والن ط، وكاي مي اواص 

،  كاي ااتياج ا علم  الكتا ى والاط والنه ط أولهى مهي ااتيهاج ا قهدم  ه  كت ى الن  ك ر 

 الحبظ.التلق  و

 لو أي أحدنا أجاد أي يكتب اليوم ماحبًا،  لهي يلهتمس لهه أقهدم أههل عاهجو حبًظها، أو 

 (14)أقواهم أو أشجعوم، وإن ما يلتمس أحرنوم ن ًطا واطزا، وأحنجهم  وًما.

 هل وجد  ،وقد وجد أي ع د أ  ي مرعود لم يكي قد حبظ كل القهجآي  ه  حيهاة الن  كه ر 

أيًنا أنه ما  ولم ياتمه،  كهاي زيهد   هذلك أولهى منهه، إذ قهد كهاي حبهظ القهجآي كلهه  ه  

 .حياة الن  ك ر 

قال القجط     الشالق الذالق النمتحعهالحم عنهد أههل الجوايهى والنقهل أي ع هد أ  هي مرهعود 

رنول أك  ع هد أ  هي مرهعود ، وقد قال  عض ا لمى  ما  تعل م  قيى القجآي  عد و اة جح

 (15)ق ل أي ياتم القجآي.

ويناف إلى هذا ما كاي لزيد  ي  ا   مي الااال الت  أهلته لجمق القجآي على عوهد 

يق، كما مج   نا.  (16)الادرك
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أمههجو أي يهتعلم كتهاب يوههوٍد،   يهه، إذ وقهد كهاي يكبه  إاتيههاجو لكوهذا العمهل  قههى الن  كه ر 

 تعلمه    ر عىح عشهجح يوًمها،  نهجب  هذلك أجوع م هٍل  ه  البطنهى والهذكاء، مهق حدا هى 

نركه   .رك

رنولن أك  نك  جح جح يندك  نيك  حا كٍ  قحالح  أحمح ها عي زح أك مح قحالح  إكنرك  وح تحابح يحونودح، وح ،  حتحعحل من ن لحهن كك

لحى كك  ين يحونودح عح تنبن لحههن آمح ذحقنتنهن،  حكننن ن أحكن ت ى حح ٍج حح فن شحون ج   ك  إكإ  نكان تنهن،  حلحمن يحمن تحا ك ،  حتحعحل من

. أن لحهن إكذحا كنتكبح إكلحينهك أحقنجح ، وح إكذحا كحتحبح
(17) 

رنهولن أك  يح و   جوايى أنه قحهالح  قحهالح لكه  جح هين الرُّهجن رك . قحهالح    تنحن ها تحهرنتكينك  كنتنهب  انكي ىح؟ إكن وح

ًما. ا  ك  رح نعحىح عحشحجح يحون تنوح ا.  حتحعحل من وح قنلن ن  إح. قحالح   حتحعحل من
(18) 

وقد أنكج الاحا ى على ا هي مرهعود مها  علهه مهي منها جة الجماعهى  يمها جأوا مهي نرهخ 

ك العمهههل، ومهههي تحجينهههه النهههاس علهههى عهههدم تحجيهههق الماهههاحف وااتيهههاج زيهههد لهههذل

 مااحبوم، كما مج  قجي ًا    حدي  الزهجي، و يه  

ابك  هحح هلك أحان هين أح حانك هال  مك جح هعنوٍد جك رن قحالحىك ا نهيك مح ين مح هحهن مك يُّ   ح حلحغحنك  أحي  ذحلككح كحجك جك هن قحالح الزُّ

ك   (19)ـ.الن  ك ر

أي ما جاء عي ا ي مرعود مي كجاهى ذلك إنما كاي ظنزا منهه أنهه يحمنهق مهي قهجاءة على 

أنه قجآي منحزل، مرهتقج   ه  العجنهى ا ايهجة،  القجآي على وجه مما اح  عي الن  ك ر 

ا اح مي القجاءة ججق عي جأيه إلى جأي الجماعى. م  ا ت يي له عدم المنق مك   لم 

لجوايا  أي ع ماي وعظه، وحذ جو البنجقى،  ججق وارتجاب قال ال اقالن   وقد وجد  ا

 مهي  …إلى الجماعى، وح   أاحا ه على ذلك،  جوي عنه    حدي  طويل، أنه قال  

قجأ على قجاءت ،  ال يهدعوا جأ هىً عنوها، ومهي قهجأ عله   شهيلًا مهي ههذو الحهجوف،  هال 

 (20)يدعحننه جأ ىً عنه؛  ِنه مي جحد  حجف منه  قد جحدو كله.

 مصحف ابن مسعود يوافق مصاحف الجماعة

هها يههدل علههى أي ا ههي مرههعوٍد  م  قههد ججههق إلههى جأي الجماعههى أي قجاءتههه قههد جواههها  ومك

وقههجاءة ههه إء ا لمههى موا قههى  (21)عااههم وحمههزة والكرههال ، وأيههجهم، كمهها مههج   نهها،

.-نيى للمااحف الع ما   ال شكرٍ

وإ شك أيًنا أي قجاءة ا ي مرعود كانه  موا قهى لكماهحبه،  هدل ذلهك علهى أنهه ججهق 
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 إلى ما اتبق  عليه جماعى المرلميي،  عد أي ظوج له اوا نوم    ذلك.

اهالف ماهحبنا  قال أ و محمد  ي حزم  وأما قولنوم إي ماحف ع د أ  هي مرهعود 

. ماحف ع د أ ، وقجاءتنهه هه    اطل  وكذب  وإ ك    ي مرعود إن ما  يه قجاءته  ال شكرٍ

قجاءة عااٍم المشووجة عند جميق أهل اإلرالم    شج  ا جض وأج كوا، نقجأ  كوا كما 

 (22)ذكجنا، كما نقجأ  غيجها مما اح  أنه كل منحزل  مي عند أ تعالى.

ءة ا ي مرعود مها يناهالف ماهحف ع مهاي لظوهج ذلهك قال ال القالن   ولو كاي    قجا

هي  …   قجاءة حمزة اااىً  م  إلى أي قال  ولو لقه  أحهد  مهي أاهحاب ع هد أ أحهًدا مك

قجأ عليه االف قجاءة الجماعى، لوجهب أي ينقهل ذلهك نقهالً ظهاهًجا مشهووًجا، و ه  عهدم 

 (23)ذلك دليل  على  راد هذا.

 

 مج  ذكجو    الم ح  الجا ق مي البال ا ول مي ال اب ا ول )الحباظ مي الاحا ى(.( 1)

 (.1/275الريجة الن ويى إ ي هشام )( 2)

انظهج الاهحيح مهق  هتح ال هاجي .4999ح  جواو ال ااجي     نالل القجآي  اب القجاء مهي أاهحاب الن ه  ( 3)

(8/662.) 

 .20جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب كجاهيى ع د أ  ي مرعود ذلك ص ( 4)

 .44انظج المااحف إ ي أ   داود ص ( 5)

، وا ي أ   داود  ه  كتهاب الماهاحف 5063( ح 8/134جواو النرال     رننه، كتاب الزينى،  اب الذ ا ى )( 6)

 .21،22ع د أ  ي مرعود ذلك ص   اب كجاهيى

 .161روجة آل عمجاي، مي اآليى ( 7)

رنهعنوٍد )( 8) هالكلك عح نهدك أك  نهيك مح هين  حنح ، 2462( ح 16/16جواو مرلم    احيحه، كتاب  نالل الاحا ى،  حهاب مك

 .23وا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب كجاهيى ع د أ  ي مرعود ذلك ص 

، وا هي أ ه  3104( ح 349-4/348ذي    جامعه،كتاب تبريج القهجآي  هاب ومهي رهوجة التو هى )جواو التجم( 9)

 .25-24داود    كتاب المااحف  اب كجاهيى ع د أ  ي مرعود ذلك ص 

 .370-369انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (10)

 (.8/635، و تح ال اجي )368، و ص 363نك  اإنتااج لنقل القجآي ص ( 11)

 .363ذكج هذا الا ج القان  ال اقالن     اإنتااج، انظج  نك  اإنتااج لنقل القجآي ص ( 12)

 .372(، ونك  اإنتااج لنقل القجآي ص 8/635 تح ال اجي )( 13)

 .369-368انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (14)

 (.1/39الجامق  حكام القجآي )( 15)
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 أ    كج، وهو البال ال ال  مي ال اب ال ان . انظج   مي قام  الجمق    عود (16)

 .3645( ح 3/318جواو أ و داود    رننه، كتاب العلم  اب جوايى حدي  أهل الكتاب ) (17)

 .21077( ح 6/223جواو أحمد    مرندو، مرند ا نااج ) (18)

، وا هي أ ه  3104ح  (349-4/348جواو التجمذي    جامعه،كتاب تبريج القجآي  اب ومي رهوجة التو هى )( 19)

 .25-24داود    كتاب المااحف  اب كجاهيى ع د أ  ي مرعود ذلك ص 

، وجو  نحوو اإلمهام أحمهد  ه  مرهندو  مرهند المك هجيي مهي الاهحا ى، 264نك  اإنتااج لنقل القجآي ص ( 20)

 .3835( ح 1/669)

 ول مي ال اب ا ول.انظج م ح  الحباظ مي الاحا ى، وهو الم ح  الجا ق مي البال ا  (21)

 (.2/212البال    الملل وا هواء والنحل )( 22)

 .382-380نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (23)
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 المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني

 تول  زيد الجمق الش وى ا ولى  الطعي  ارتنكاج ا ي مرعود 

 كمها وجد  جمق القهجآي  ه  زمهي ع مهاي  وقد طعي  عض الطاعنيي على كتاب أ   

عهي ا هي مرهعوٍد مههي ارهتنكاج تهول  زيهٍد هههذا الجمهق، وعهدم توليهه إيههاو، مهق كونهه أعلههم 

 كتهاب أ، وارهتدلوا علهى ذلهك  ا حاديه  الرها قى  ه  اعتهجاض ا هي  أاحاب الن  ك ر 

 مرعود على ع ماي، ومنوا 

قكيٍق عحين عح ندك أك أحن هن قح  ىك  {الح  عحين شح قكيحامح مح الن ا أحل  يحون  ك  كمح
لنلن يحرن ين يحغن مح لحى  (1)،}وح  نم  قحالح  عح

رنهولك أك  لحى جح أن ن عح أح؟  حلحقحدن قحجح ونك  أحين أحقنجح جن ين تحرنمن اءةك مح لحقحهدن  قكجح ةً، وح ييح رنهوجح رحه نعك هعًا وح  كنن

رنولك  ابن جح حح لكمح أحان لنه ن   أك عح حح نركه  لحجح لحهمن مك هًدا أحعن لحمن أحي  أححح لحون أحعن تحابك أك، وح من  ككك ون لحمن أحنرك  أحعن

ٍد  م  حح ابك من حح لحقك أحان لحرن ن  ك  حح . قحالح شحقكيق    حجح إح  إكلحينهك لحينههك وح دُّ ذحلكهكح عح ًدا يحهجن عن ن أححح ا رحمك  حمح

ي نهن.  (2)يحعك

وقالوا  إي ارتنكاج ا ي مرعوٍد طعي     جمق القجآي، وهو دليل  على أي القهجآي الهذي 

 يي أيدينا ليس مو وقًا، وههو أيًنها طعهي   ه  تهواتج القهجآي، إذ لهو كهاي مها كت هه ع مهاي 

 (3)متواتًجا لحما ورق ا ي مرعود ارتنكاجو.

 ى والجواب عي هذو الش و

أوإً  أي اإرههتنكاج المههجوي عههي ا ههي مرههعوٍد لههم يكههي طعنًهها  هه  جمههق القههجآي، وإ 

ارتنكاًجا لبعل الاحا ى، وإن ما كاي ارتنكاًجا إاتياج مي يقوم  كوذا الجمق، إذ كاي يهج  

   نبره أنه ا ولى أي يرند إليه هذا الجمهق، مهق كمهال  قتهه  ه  زيهٍد وأهليتكهه للنوهوض 

 . كما أرند إليه

ومررلى ااتياج مي يقوم  جمق القجآي تقديجيى، وإ شك  أي تقديج ع ماي، ومي ق له أ هو 

أاهد  مهي تقهديج ا هي مرهعوٍد لهه، - كج وعمج أي زيًدا أكبر مي أيجو للقيام  كوذا العمل 

 (4)كما مج   نا قجي ًا    تاويب ااتياج ع ماي زيًدا على أيجو لجمق القجآي.

يرك زيٍد  ،  لير  مطعنًا،  كم مي اغيٍج  ا  مي هو أك ج منه، وقهد كهاي وأما حدا ى رك

 مهها يههدل علهى أهليتههه وكبايتههه، وقهد قههد م الن  كهه ر  -كمهها مههج  قجي ًها- زيهد   ه   قههى الن  كهه ر 

ها جأ  مهي كبهايتوم وأهليهتوم  يمها قهد مو يرك علهى مهي ههم أك هج مهنوم لحم  م  عض اغاج الرك
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 يه، كما قد م أرامى  ي زيد  ي حاج ى على جيش  يه ك اج الموهاججيي وا ناهاج، وههو 

، ا ي ر  عشجة رنى، جأم طعي  عض الناس    إماجته، وأنبذ هذا الجيش أ هو  كهج 

رنهول  ها  ه  ذلهك  تقهديم الج   ولم ير هه إرهتنكاج  عهض ذوي الرهي مهي الاهحا ى، محتجز

 إياو.

ىح  نيك ا لحمح ك عحين رح قح الن  ك ر ون ن مح عك، قحالح  أحزح وح كن
هيح   ح ا يح نعح ن مك جن ن  كيمح جح اح اٍ ، وح وح رح نقح أحزح

ىن. لحيننحا أنرحامح ةً عح ج  مح ٍج وح لحيننحا أح نو  حكن ةً عح ج  اٍ ، مح وح قح أحزح الن نعنو ك تكرن
(5) 

جح  نك  أ-وعحين عح ندك أك  نيك عنمح ا، قحالح   حعح ح الن  ك ُّ جح ىح   عحننومح من أنرحهامح لحهينوك هجح عح أحم   حعن ًها، وح

،  حقحالح الن  ك ُّ  تكهك اجح ينٍد،  حطحعحيح  حعنضن الن اسك  ك  إكمح ،  حقحهدن كنننهتنمن  نيح زح تكههك اجح عحننوا  ك  إكمح   إكين تحطن

اينه ، وح ين قح نهلن ةك أح كيهك مك اجح عحننويح  ك  إكمح ك تحطن هبر هين أححح إكين كحهايح لحمك ةك، وح هاجح مح لكيقًها لكةك من أك، إكين كحهايح لحاح

ون. ك الن اسك إكلح    حعندح بر ين أححح إكي  هحذحا لحمك ، وح  (6)الن اسك إكلح  

لعمهج  ، قال أ هو  كهج ولما طلب الناس ترميج مي هو أريُّ مي أرامى  عد و اة الن  ك ر 

رنههول أك  ههك يهها ا ههي الاطههاب  ارههتعمله جح ، وتههرمجن  أي لمهها كلمههه  هه  ذلههك   كلتههك أمُّ

 (7)أنزعه.

 انيًا  أي ارتنكاج ا ي مرهعود أي يتهجك حج هه، ههو شهوادة لحج هه  الاهحى،  نهه أاهذو 

رنول أك  إن مها أايهى مها ، وليس    ذلك طعي  علهى حهجف زيهد مهي حيه  ههو، وعي جح

 هنالك أنه إ يج  تجك حج ه لحجف أحٍد أيجو.

رنهول أك  طعنًها علهى  قال ال اقالن   لير  شوادة ع د أ لحج ه وأنهه أاهذو مهي  هم جح

ههب عليههه تجكههه، وتحجيههق ماههحف هههو  حههجف أيههجو، ولكنههه عنههدو حجههى   هه  أنههه إ يحجك

 (8) يه.

 جض كوي ارتنكاج ا ي مرعوٍد طعنًا  ه  اهحى جمهق القهجآي وتهواتجو،   ال ًا  أنه على

 (9)كما مج  قجي ًا.- قد      كما إ مجال للشك معه أنه قد ججق عي ذلك 

جا عًا  أننا لو رل منا أي ا ي مرعود ارتمج  على ارتنكاجو، وأي ارتنكاجو كاي طعنًها  ه  

حى جمعههه  هه  زمههي ع مههاي،  ِننهها نجيههب  ههري طعههي ا ههي مرههعود  هه  تههواتج القههجآي واهه

التههواتج إ يقههدح  يههه،  ههِي التههواتج حجههى قاطعههى  اههحى مهها جوي متههواتًجا، وإذا كههاي 

الجماعههى الههذيي اتبقههوا علههى اههحى جمههق القههجآي  هه  زمههي ع مههاي قههد  لغههوا حههد  التههواتج 
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واتج،  هِي مهي شهود حجهى  علهى وأك ج،  ِي إنكاج الواحد أو اإ نيي إ يقدح  ه  ذلهك الته

 مي لم يشود.

رنهولك أك  ابن جح هحح لكهمح أحان لحقحهدن عح تحهابك أك،  اامًرا  أي قول ا ي مرعود  وح همن  ككك ون لحمن أحنركه  أحعن

. ليس قطعًا على أنه ليس  يوم مي هو أعلم منه  لن ن إكلحينهك حح نرك  لحجح لحمن مك ًدا أحعن لحمن أحي  أححح لحون أحعن وح

 (10)ب أ، وإنما هو اعتقاد ا ي مرعود، وهو أيج معاوم    هذا اإعتقاد. كتا

 

 .161روجة آل عمجاي، مي اآليى  (1)

هين  (2) رنهعنوٍد )جواو مرلم    احيحه، كتاب  نالل الاحا ى،  حاب مك هالكلك عح نهدك أك  نهيك مح ، 2462( ح 16/16 حنح

 .23وا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب كجاهيى ع د أ  ي مرعود ذلك ص 

 (.1/283مناهل العج اي ) (3)

 (.1/283انظج مناهل العج اي ) (4)

 .4271( ح 7/590ا  )أرامى إلى الحجق جواو ال ااجي    احيحه كتاب المغازي  اب  ع  الن  ك ر  (5)

 .3730( ح 109-7/108جواو ال ااجي    احيحه، كتاب  نالل الاحا ى  اب مناقب زيد  ي حاج ى ) (6)

 (.7/759(، وانظج  تح ال اجي )2/246تاجيخ الط جي ) (7)

 .364نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (8)

 (.1/284انظج الم ح  الرا ق، ومناهل العج اي ) (9)

 .364نتااج لنقل القجآي ص نك  اإ (10)
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 تابع المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني

 .الش وى ال انيى  الباتحى والمعوذتاي عند ا ي مرعود 

أنكهج أي المعهوذتيي  طعي  عض الطاعنيي على جمق القجآي  ري ع هد أ  هي مرهعود 

يكتهب  اتحهى الكتهاب  ه  ماهحبه،  مي القجآي، وكاي يحمحوهما مهي الماهحف، وأنهه لهم

 (1)وزعموا أي    ذلك قدًحا    تواتج القجآي.

كاي إ يكتب المعوذتيي    ماحبه، وجوي عنه أنه  وقد     أي ع د أ  ي مرعوٍد 

 كاي إ يكتب  اتحى الكتاب كذلك.

حلن ن أن ح    جرك  نيك حن حينٍش قحالح  رحر هعنوٍد  عحين زك رن اكح ا نهيح مح ، إكي  أحاح جك ننذك  نيح كحعنٍب، قنلن ن  يحا أح حا النمن

كحذحا، يحقنولن كحذحا وح
رنهولح أك  (2) حلن ن جح ين  حقحالح أن ح    رحر . قحهالح   حهنححن ،  حقحهالح لكه   قكيهلح لكه   حقنلنه ن

رنولن أك  ا قحالح جح  (3)ـ.نحقنولن كحمح

ذحتحينيك  كه   ك عحهور تنهبن النمن هعنوٍد كحهايح إح يحكن رن ك  نهيك كحعنهٍب  إكي  ا نهيح مح عحننه أيًنا أنه قحالح  قنلن ن  ن ح ر وح

رنههولح أك  دن أحي  جح ههوح .  حقحههالح  أحشن بكهك ههحح يههلح  منان نكهه  أحي  جك نجك ك قحههالح لحهههن  قنههلن أحعنههوذن  كهه أحان حجح بر جح

ا قحالح الن  ك ُّ  ين نحقنولن مح ا،  حنححن ك الن اسك  حقنلنتنوح بر ا،  حقحالح  قنلن أحعنوذن  كجح ،  حقنلنتنوح بحلحقك  (4)ـ.الن

بك  هاحك اح هين مح ذحتحينيك مك ك عحهور هكُّ النمن يهدح قحهالح كحهايح عح نهدن أك يححن يك  نهيك يحزك مح حن يحقنهولن  وعحين عح ندك الهج  ، وح هك

تحابك أك  ين كك ا لحينرحتحا مك مح تحعحالحى.-إكن ون كح وح تح حاجح
(5) 

وجو  ا عمش عي إ جاهيم قال  قيل إ ي مرعوٍد لكهمح لحهمن تكتهب الباتحهى  ه  ماهحبك؟ 

 (6) قال  لو كت توا لكت توا    أول كل روجة.

ي ا ي ريجيي أي أن ح    ي كعٍب وع مايح كانا يكت هاي  اتحهى الكتهاب والمعهوذتيي، ولهم وع

 (7)يكتب ا ي مرعوٍد شيلًا منوي.

 الجواب عي هذو الش وى 

ا  اتحى الكتاب،  ِي عدم كتا توا  ه  ماهحف ا هي مرهعود مشهكوك   يهه، أيهج مرهلم  أم 

  احته.

ق  ههه أاههحاب هههذو الشهه وى لههيس  يههه إنكههاج قجآنيههى الباتحههى، وإن مهها والا ههج الههذي تعل هه

 قااج  ما  يه أي ا ي مرعود لم يكي يكت وا، وليس    ذلك جحد   رن وا مي القجآي.

ولو اح  عي ا ي مرعود هذا الا ج،  ِنه إ يجوز لمرلٍم أي يحظني اباء قجآنيى الباتحهى 
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 ه إنكاج قجآنيتوا، وكيف ينظحهي  هه ذلهك، وههو مهي على ا ي مرعود،  نالً عي أي يحظني  

 (8) قجاءة القجآي على قجاءته. أشد الاحا ى عنايى  القجآي، وقد أواى الن  ك ر 

رنهولح أك  اون أحي  جح هجح  حش هجح عنمح هٍج وح عنوٍد أحي  أح حها  حكن رن هين   حعحين عح ندك أك ا نيك مح هب  أحين  قحهالح  مح أححح

اءةك ا نيك أنمرك عح نٍد. لحى قكجح أنون عح ،  حلنيحقنجح لح ا أنننزك ا كحمح آيح أحنز أح النقنجن  (9)يحقنجح

يقهجأ  الباتحهى  مي الرا قيي إلى اإلرالم، ولم يهزل يرهمق الن  كه ر  كما أي ا ي مرعود 

تحابك.   الاالة، ويقول  إ احالحةح إكإ   ك  ىك النكك اءةك  حاتكحح  (10)قكجح

، وذلك  ري ينقال  إنه كاي  لو اح  عنه هذا النقل، وجب أي ينحمل على أكمل أحواله 

ها  يج  أي القجآي كتب    المااحف ماا ى الشهك والنرهياي، أو الزيهادة والنقاهاي،  لم 

ن وها ت نهى  ه  الاهالة، و نهه إ يجهوز  حهد مهي جأ  ذلك مرمونًا  ه   اتحهى الكتهاب؛  

تجك كتا توا، وهو يعلم أن وا مي القجآي، وذلك إنتباء على الكتا ى -المرلميي تجك تعلموا 

    شرنكوا. -وه  اوف النرياي-

 كاي ر ب عدم كتا توا    ماحبه ونوح أن وا مي القهجآي، وعهدم الاهوف عليوها مهي 

 (11)والنقااي.الشك والنرياي، والزيادة 

قهال أ ههو  كههج ا ن ههاجي تعليقًهها علههى قههول ا هي مرههعود  بلههو كت توهها لكت توهها  هه  أول كههل 

ة  عهدها،  روجةب قال  يعن  أي كل  جكعٍى ر يلنوا أي تبتتح  رم القجآي، ق ل الرهوجة المتلهو 

ا، و لم أ  توها  ه  مونهقٍ  يلزمنه   قال  ااتاج   ِرقاطوا، وو ق   حبظ المرلميي لحوح

 (12)أي أكت وا مق كل روجةٍ، إذ كان  تتقدموا    الاالة.

ويدل على ذلك أيًنا أنه قد اح  عي ا ي مرعود قجاءة عاام وأيجو، و يوها الباتحهى، 

 وهذا نقل  متواتج يوجب العلم.

.وأما المعوذتاي،  قد      كما إ مجال للشك  ل   معه أن وما قجآي  منحز 

 . قد وجد التاجيح  قجآنيتوما عي الن  ك ر 

رنولن أك  ٍج أنه قحالح  قحالح جح ذنوا كما جاء عحين عنقن حىح  نيك عحامك ،  حتحعحهو  تحايك لح   رنهوجح لح ن عح   أنننزك

ذحتح  ك عحور ، يحعننك  النمن ي  ذن  كمك نلكوك كن هن لحمن ينتحعحو  ي   ِح . كوك ينيك
(13) 

رنولن أك  لح   آيحا   لحمن ينجح مك نلنوني  قحهطُّ، وعحننه أيًنا أنه قحالح  قحالح لك  جح لح ن عح لح أحون أنننزك   أنننزك

. ذحتحينيك ك عحور النمن
(14) 
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ما    الاالة دليل  اهجيح علهى الى  كوما االة الا ح، و   قجاءتكو كما وجد أنه 

 كونكوما مي القجآي العظيم.

رنولك أك  ٍج، قحالح   حيننحا أحقنودن  كجح هين تكلنهكح النركقحهابك، إكذن قحهالح  أحإح  عحين عنقن حىح  نيك عحامك  ك  نحقحهٍب مك

رنولح أك  لحلن ن جح حجن كحبن يحا عنقن حىن؟  حر رنو تحجن كحبح جح جن كحبن مح كحبن لك أك أحين أحجن ،  نم  قحالح  أحإح تحجن

رنهولن أك  بح جح كك جح لن ن وح نحزح ىً، وح كك ن ن هننحينوح جح لح وح يحىً،  حنحزح عناك بحقن ن أحين يحكنويح مح حشن ، يحا عنقن حىن؟  حر

ح  ؟  حر ا الن اسن مح أح  كوك تحينيك قحجح ينجك رنوجح ين اح تحينيك مك كح رنوجح لركمن أحنك    نم  قحالح  أحإح أنعح ك  {قنجح بر قنلن أحعنوذن  كجح

بحلحقك  ك الن اسك  {، وح }الن بر هج   كه   حقحهالح  }قنلن أحعنوذن  كجح ا،  نهم  مح مح أح  كوك مح  حقحجح نقكيمح ك الا الحةن،  حتحقحد  ،  حر

. قنمن ح ا نكمن ح وح ا كنل مح مح أن  كوك ٍج؟ اقنجح أحين ح يحا عنقن حىح  نيح عحامك  (15)كحينفح جح

وقد أنكج ك يج  مي أهل العلم احى النقل عي ا ي مرعود    إنكاجو قجآنيى المعهوذتيي، 

 و   عدم إ  اتكوما    ماحبه.

قال ال اقالن   وأما المعوذتاي،  كل مي اد عى أي ع د أ  ي مرعوٍد أنكج أي تكونا مي 

 (16)القجآي،  قد جول، و عند عي التحايل.

وقال ا ي حزم  وكل ما جوي عي ا ي مرعود مي أي المعوذتيي وأم القجآي لم تكي  ه  

جرك ا هي ح هيش  ماحبه  كذب  مونوع، إ ياح، وإن ما اح   عنه قجاءة عااٍم عهي زك

 (17)عي ا ي مرعود، و يوا أم القجآي والمعوذتاي.

ووي  أجمق المرلموي على أي المعوذتيي والباتحى ورالج الروج المكتو هى  ه  وقال الن

الماهحف قهجآي، وأي مههي جحهد شهيلًا منههه كبهج، ومها ننقكههل عهي ا هي مرههعوٍد  ه  الباتحههى 

، ليس  احيح عنه.  (18)والمعوذتيي  اطل 

هوك مهي الماهاحف، وقد  ن د ه إء العلماء ما وجد عي ا ي مرهعود مهي اإل حن نكهاج أو النمح

، منوا   وتطل وا لذلك وجوًها ك يجةً    الجدرك

، وأي  يومها  .1 أي ر يلح نقل المعوذتيي ر يلن نقل القجآي، وهو ظاهج  مشهووج 

مي اإلعجاز الذي إ ابهاء لهذي  وهٍم عنهه،  كيهف يحمهل علهى ا هي مرهعوٍد إنكهاج 

 ؟كونكوما قجآنًا، مق ما ذكج مي النقل واإلعجاز

أي ا ههي مرههعوٍد لههو أنكههج أي المعههوذتيي مههي القههجآي  نكههج عليههه الاههحا ى،  .2

ولنقل إلينا نقالً مرتبيًنا، كما أنكجوا عليه ما ههو أقهل مهي ذلهك، وههو اعتجانهه 
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 (19)على ااتياج زيد لجمق القجآي.

، وقههد اههح  أي ا ههي مرههعود كههاي مشههووًجا  ِتقههاي القههجاءة، منتاهه ًا لةقههجاء .3

عنه قجاءة عااهم وأيهجو، و يوها المعوذتهاي، ولهو كهاي أقهجأ تالميهذو القهجآي دوي 

هها لههم يههجوح عنههه، وإ ننقههل مههق ججيههاي العههادة، دل  علههى  المعههوذتيي لننقههل إلينهها،  لم 

 (20) طالنه و رادو.

 يدل علهى إنكهاجو أنه لو اح  أنه أرقط المعوذتيي مي ماحبه،  ِي ذلك إ .4

كونحوما مي القجآي،  ل لعله أي يكوي أرقطوما لعدم اوف النرياي عليوما، وظهي 

مههي لههم يعههجف مهها دعههاو إليههه أنههه أرههقطوما  ن ومهها ليرههتا عنههدو  مههي جأ  ذلههك مك

 (21) قجآي.

ٍ لما ررله عنوا، و ويحتمل أي يكوي رمق جواب الن  ك ر  .5 أنه قهال  قيهل  ن  ر

، أيهج أنهه إ ل ،  قل ،  لمها رهمق ههذا أو أا هج  هه اعتقهد أن ومها مهي كهالم أ 

لعق هى  لم يرموما  ذلك، أو أنه رهمق جهواب الن  كه ر  يجب أي ترميا قجآنًا؛  نه 

لما ررله  أقجآي  هما؟  لم يج ه، وأاه ح  اهل ى الاه ح  كومها،  اعتقهد أن ومها كهالم 

  ذلك. ولم يرموما قجآنًا لما لم يرموما الن  ك ر أ تعالى، 

يقجأ  كوما    الاهالة قهطُّ،  ظهي  هه  جهل  ويحتمل أي يكوي لم يج الن  ك ر  .6

 (22)ذلك أنه يعتقد أن وما ليرتا مي القجآي.

ي ، وظهوأنه ينمكي أي يكوي رلل عي عهوذة مهي العهوذ جواهها عهي الن  كه ر  .7

الرههالل عنوهها أن وهها مههي القههجآي،  قههال ع ههد أ  إي تلههك العههوذة ليرهه  مههي القههجآي، 

وظي رامق ذلك أو جاويه أنه أجاد المعوذتيي، وينمكهي أي يحمهل علهى ذلهك أيًنها 

جوا ه لكمي قال له    المعوذتيي  أه  مي القجآي؟  قال  رنوها ليره  مهي القهجآي، 

أاههجييي أيههج رههوجة البلههق ورههوجة   ِنههه يحتمههل أي يكههوي رههرله عههي معههوذتيي

 (23)الناس.

هه إياهمها مهي الماهحف  هذلك  عيهد ،  نهه إ يحالهو أي  .8 وأما ما جوي مي حكرك

يكوي حك وما مهي ماهحبه، أو مهي ماهاحف أاهحا ه الهذيي أاهذوا عنهه، أو مهي 

 ماحف ع ماي، وما كنتكب منه.
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 ه؛  ن وما لم يكونا  يه،  نه لم يكت وما. محال  أي يكوي حك وما مي ماحب

وكهذلك ماههاحف مههي أاههذ عنههه مههي أاهحا ه،  وهه   النههجوجة موا قههى لماههحبه،  ههال 

جن أي يكوي  يوا المعوذتاي. و   ينتحاح

،  ذلك  عيد ،  نه شقُّ العاا، واالف  شديد  يطول  يهه وإي كاي مي ماحف ع ماي 

 ا، و   عدم العلم  ذلك دليل  على  طالنه.الاطب  ينوما، ولو حال ذلك لنقل إلين

وأما قول الهجاوي  إنهه كهاي يححكومها، ويقهول  إ تالطهوا  هه مها لهيس منهه.  .9

يعنههه  المعهههوذتيي،  وهههذا تبرهههيج مهههي الهههجاوي، ويحتمهههل أنهههه كهههاي يححهههكُّ البهههواتح 

 (24)والبواال.

جمجة قهال  أتيه  إ هجاهيم  ماهحٍف له  ويدل على ذلك ما جواو ا ي أ   داود عي أ   

مكتوٍب  يه  روجة كذا، وكهذا آيهى، قهال إ هجاهيم  امهحن ههذا،  هِي ا هي مرهعوٍد كهاي يكهجو 

 (25)هذا، ويقول  إ تالطوا  كتاب أ ما ليس منه.

ي ولو     عنه  نصرٍ إ يحتمل الجد أنه حك وما،  ِي ذلك يححتمل وجوًهها مه .10

 الترويل، منوا  

أي يكوي جآها مكتو ىً    أيج مونعوا الهذي يجهب أي تكتهب  يهه، وأجاد  قولهه  إ  -أ

 تالطوا  ه ما ليس منه  الترليف البارد. 

ٍب مي التغييج،  حك وا، وقال  إ تالطوا  ه ما لهيس  -ب أو أنه جآها كت   مغي جةً  نجن

  (26)منه. يعن   راد النظم.

وههههذو التهههرويال  التههه  ذكجوهههها حرهههنى ، ولكهههي الجوايهههى  ِنكهههاج ا هههي مرهههعوٍد قجآنيهههى 

د   غيههج مرههتنٍد، وإ  المعههوذتيي ومحوهمهها مههي الماههاحف اههحيحى،  ههال ين غهه  أي تنههجح

مكي مق احى هذو الجوايا  عنه.  محظوج حينلٍذ،  ترويل  عل ا ي مرعود من

 بيه نظج، وقد ر قه لنحهو ذلهك أ هو  …جمق المرلمويقال الحا ظ  وأما قول النووي  أ

 هم قههال  والطعهي  ه  الجوايها  الاههحيحى  غيهج مرهتنٍد إ يق هل،  ههل  …محمهد  هي حهزم

، واإلجمهاع الهذي نقلهه إي أجاد شهموله لكهل عاهج،  حتمهل  الجوايى اهحيحى، والترويهل من

 (27) وو مادوش، وإي أجاد ارتقجاجو،  وو مق ول.

وقهال ا ههي ك يهج  وهههذا مشههووج عنهد ك يههج مهي القههجاء والبقوههاء أي ا هي مرههعود كههاي إ 
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، ولهم يتهواتج عنهدو،  هم قهد يكتب المعوذتيي    ماحبه،  لعله لهم يرهمعوما مهي الن  كه ر 

أ  توهما    المااحف ا لمهى،  ججق عي قوله ذلك إلى قول الجماعى،  ِي الاحا ى 

 (28)اآل ا  كذلك، وهلل الحمد والمن ى.ونبذوها إلى رالج 

إنها ىً إلهى مها -وعلى احى ههذا النقهل يكهوي الجهواب عهي ههذو الشه وى  وجهوو، منوها 

 ر ق 

أي تهههجك كتا هههى ا هههي مرهههعوٍد المعهههوذتيي  ههه  ماهههحبه لهههيس  النهههجوجة إنكهههاًجا  -1

القجآي،  لو أنه كتب  عًنا وتجك  لقجآنيتوما، إذ ليس يجب على اإلنراي أي يكتب جميق

  (29) عًنا،  ليس عليه عيب وإ إ م.

، ولهم تتهواتجا لهم يرهمق المعهوذتيي مهي الن  كه ر  أنه يحتمل أي يكهوي ا هي مرهعوٍد  -2

  عندو،  توقف    أمجهما.

جوا عليهه  نههه كهاي  اههدد  هِي قيهل  ولكههمح لحهمن ينكههج عليهه الاههحا ى، يجهاب  ههرن وم لهم ينكهه

 (30)ال ح  والت       هذا ا مج.

ذ الحرههي والحرههيي  ، وكههاي يههجاو أنههه يححتمههل أنههه كههاي يرههمعوما مههي الن  كهه ر  -3 ك يعههور

ا تيقي   كوما،  ظي أن وما ليرتا مي القجآي، وأقام على ظنه وماالبى الاحا ى جميعًا،  م لحم 

  (31)وما ججق إلى قول الجماعى.قجآنيت

هعنوٍد، …عحين رنبنيحايح قحالح   رن فك ا نيك مح حح لحينرحا  ك  منان وح
رنهولح أك  (32) ذن  كحهايح يحهجح  جح ك ينعحهور

ا  ك  هنمح عنهن يحقنجح ن مح لحمن يحرن ، وح رحينيح النحن رحيح وح ا النحح مح ،  كوك ها عنوذحتحهايك مح ،  حظحهي  أحن ون هالحتكهك ين اح ٍء مك   شح ن

ا إكي اون. دحعنوهنمح حون آيك  حر يح النقنجن ا مك مح نحون ق قح الن حاقنويح كحون تححح ، وح لحى ظحنركهك ج  عح أحاح وح
(33) 

ا ي يد أنه ججق إلى قول الجماعى، ما ذكجناو آنبًها مهي اهحى قهجا م  ءة عااهم وأيهجو ومك

 عنه، وأي  يوا المعوذتيي.

أنهههه علهههى  هههجض ارهههتمجاج ع هههد أ  هههي مرهههعوٍد علهههى إنكهههاج قجآنيهههى المعهههوذتيي،  -4

حوهما مي الماهاحف، ينجهاب  رنهه  انبهجد  كوهذا اإلنكهاج، ولهم يتا عهه عليهه أحهد  مهي  ومح

لقهجآي، الاحا ى وإ أيجهم، وانبجادو على  جض ارتمجاجو عليه إ يطعهي  ه  تهواتج ا

، وإإ  مكي ههدم كهل تهواتج، وإ طهال   ِنه ليس مي شجط التواتج أإ  يناالف  يه ماالف 

 .  كل علم قام عليه  مججد أي يناالف  يه ماالف 
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أنكج المعوذتيي،  ل أنكج القجآي كله، وارتمج على ذلك،   لو أنه     أي ا ي مرعود 

  ِي إنكاجو إ يقدح    تواتج القجآي.

 (34)اج  لم يتا ق ع دح أ أحد  مي الاحا ى.قال ال ز

وإ شك  أي إجماع الاحا ى على قجآنيتوما كاٍف    الجدرك على ههذا الطعهي، وإ ينهجُّ 

ذلههك اإلجمههاع ماالبههى ا ههي مرههعود،  ِنههه إ ينعقههل تاههويب جأي ا ههي مرههعوٍد وتاطلههى 

 (35)الاحا ى كلوم،  ل ا مى كلوا.

وقد ارتشكل الباج الجازي على  جض احى النقل عي ا ي مرعوٍد    إنكهاجو قجآنيهى 

المعوذتيي أنه إي قيل إي قجآنيى المعهوذتيي كانه  متهواتجةً  ه  عاهج ا هي مرهعوٍد، لهزم 

تكبيج مي أنكجهما، وإي قيهل إي قجآنيتومها لهم تكهي متهواتجةً  ه  عاهجو، لهزم أي  عهض 

 (36)جآي لم يتواتج     عض الزماي، قال  وهذو عقدة اع ى.الق

ويجاب عي هذا اإرتشكال  ري تواتج قجآنيى المعوذتيي    عاهج ا هي مرهعوٍد إ شهك  

 ِنهه  -وإي كهاي يبيهد العلهم النهجوجي-، إذ إي التهواتج  يه، وإ يلهزم مهي ذلهك تكبيهجو 

أي أنه قد يابى على  عض الناس،  ليس مي النهجوجي أي -ا نبره ليس علًما نجوجيز 

يعلم كلُّ واحٍد مي أهل العاج  تواتج الش ء،  ِي اب  عليه هذا التواتج كهاي معهذوًجا، 

  ال ينكحب ج. 

قال ا ي حجج  وأجيب  احتمال أنه كاي متواتًجا    عاج ا ي مرعوٍد، لكهي لهم يتهواتج 

 (37)ة  عوي أ تعالى.عند ا ي مرعود،  انحل   العقد

 

 (.1/275مناهل العج اي ) (1)

قال الحا ظ ا ي حجج  هكذا وقق هذا اللبظ م وًما، وكري  عض الجواة أ نومه ارتعظاًما له، وأظهي ذلهك رهبياي،  (2)

 (.8/615اإلرماعيل  أاججه مي طجيق ع د الج اج  ي العالء عي ربياي كذلك على اإل نوام.  تح ال اجي )  ِي

 .4977( ح 8/614جواو ال ااجي    احيحه، كتاب تبريج القجآي،  اب روجة )قل أعوذ  جب الناس( ) (3)

 .20682( ح 6/154جواو أحمد    مرندو، مرند ا نااج ) (4)

. قهههال الوي مههه   جواو ع هههد أ  هههي أحمهههد 20683( ح 6/154مرهههندو، مرهههند ا ناهههاج ) جواو أحمهههد  ههه  (5)

 (.7/152والط جان ، وججال ع د أ ججال الاحيح، وججال الط جان   قا . مجمق الزوالد )

(، و ههتح القههديج للشههوكان  1/9جواو ع ههد  ههي حميههد  هه  مرههندو، انظههج تبرههيج القههجآي العظههيم إ ههي ك يههج ) (6)

 (.1/81وجواو أ و  كج ا ن اجي، انظج  الجامق  حكام القجآي للقجط  ) (،1/62)
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 (.1/62جواو ع د  ي حميد    مرندو، ومحمد  ي ناج المجوزي    تعظيم قدج الاالة، انظج  تح القديج ) (7)

 (.1/276انظج مناهل العج اي ) (8)

، وا هي أ ه  داود  ه  138( ح 1/49مرهعود )جواو ا ي ماجه    رننه كتاب المقدمى،  اب  نل ع د أ  هي  (9)

 .153-152كتاب المااحف،  اب كتا ى المااحف حبًظا ص 

 .820( ح 1/216جواو أ و داود    رننه، كتاب الاالة،  اب مي تجك القجاءة    االته  باتحى الكتاب ) (10)

 (.1/276، ومناهل العج اي )49-47انظج ترويل مشكل القجآي إ ي قتي ى ص  (11)

 (.1/9(، وتبريج القجآي العظيم إ ي ك يج )1/81انظج  الجامق  حكام القجآي للقجط  ) (12)

 .16848( ح 5/137جواو أحمد    مرندو، مرند الشامييي ) (13)

 .814( ح 6/96جواو مرلم    احيحه كتاب االة المرا جيي  اب  نل قجاءة المعوذتيي ) (14)

، وأ ههو داود  هه  كتههاب الاههالة،  ههاب  هه  5437( ح 8/253إرههتعاذة، )جواو النرههال   هه  رههننه، كتههاب ا (15)

 .1462( ح 2/73المعوذتيي )

 .90نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (16)

 (.1/13المحلى ) (17)

 (.3/363المجموع شجح الموذب ) (18)

 كما مج     الم ح  الرا ق. (19)

، والباههل  ه  الملههل وا هههواء و النحههل 91-90ص (، ونكهه  اإنتاهاج لنقههل القههجآي 1/13انظهج المحلههى ) (20)

(2/212.) 

 .91نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (21)

 .43، وترويل مشكل القجآي إ ي قتي ى ص 92انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (22)

 .93-92نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (23)

 .93نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (24)

 .154داود    كتاب المااحف،  اب كتا ى البواتح والعدد    المااحف ص  جواو ا ي أ   (25)

 .94-93نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (26)

 (.8/615 تح ال اجي ) (27)

 (.4/571تبريج القجآي العظيم للحا ظ عماد الديي  ي ك يج ) (28)

 .49انظج ترويل مشكل القجآي إ ي قتي ى ص  (29)

 (.4/571(، وتبريج القجآي العظيم إ ي ك يج )1/276اي )انظج مناهل العج  (30)

 .43ترويل مشكل القجآي إ ي قتي ى ص  (31)

 يعن  المعوذتيي. (32)

 .20684( ح 6/154جواو أحمد    مرندو، مرند ا نااج ) (33)

 (.8/615(، و تح ال اجي )7/152مجمق الزوالد ) (34)

 (.277-1/276مناهل العج اي ) (35)

 (.8/616ال اجي )  تح (36)
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 (.8/616 تح ال اجي ) (37)
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 تابع المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني

ك  يك كعبٍ   الش وى ال ال ى  روجتا الالق والحبد عند أن ح ر

وجد   عض اآل اج الت  توح   هري أن حه    هيح كعهٍب كهاي يقهجأ دعهاء القنهو  المعهجوف 

ك  ي كع  ٍب على أنه مي القجآي  روجت  أن ح ر

ك  هي كعهٍب  اللوهم إنها نرهتعينك ونرهتغبجك. ون نه    عي ا عمش أنه قال     قهجاءة أن حه ر

اللوهم إيهاك نع هد. ولهك ناهل  ونرهجد.  (1)عليك وإ نكبجك. ونالق ونتجك مهي يبجهجك.

ق.وإليك نرعى ونحبد. نججو جحمتك وناشى عذا ك. إي عذا ك  ال  (2)كباج ملحك

 كما وجد أنه كاي يكت وما    ماحبه 

 عي ا ي ريجيي قال  كتب أن ح ُّ  ي كعٍب    ماحبه  اتحى الكتاب والمعوذتيي، واللوهم 

إنا نرتعينك، واللوم إياك نع د، وتجكوي ا ي مرعوٍد، وكتب ع مهاي مهنوي  اتحهى الكتهاب 

 (3)والمعوذتيي.

ك  ههي كعههٍب أنههه كههاي يقنهه   الرههوجتيي،  ههذكجهما، وأنههه كههاي يكت ومهها  هه   وعههي أن حهه ر

 (4)ماحبه.

ك  ي كعٍب وأ ه   وعي ع د الجحمي  ي أ ز  أنه قال     ماحف ا ي ع اس قجاءةن أن ح ر

تغبجك. ون نه  عليهك الايهج وإ مورى   رم أ الجحمي الجحيم. اللوم إنا نرهتعينك ونره

نكبجك. ونالق ونتجك مي يبججك. و يهه  اللوهم إيهاك نع هد. ولهك ناهل  ونرهجد. وإليهك 

ق.  (5)نرعى ونحبكد. ناشى عذا ك ونججو جحمتك . إي عذا ك  الكباج ملحك

 كما وجد أي  عض الاحا ى كاي يقن   كواتيي الروجتيي 

اطاب أنه قن   عد الجكهوع،  قهال   رهم أ الهجحمي الهجحيم. اللوهم إنها  عي عمج  ي ال

نرههتعينك ونرههتغبجك. ون نهه  عليههك وإ نكبههجك. ونالههق ونتههجك مههي يبجههجك.  رههم أ 

الههجحمي الههجحيم. اللوههم إيههاك نع ههد. ولههك ناههل  ونرههجد. وإليههك نرههعى ونحبههد. نججههو 

ق.  (6)جحمتك وناشى عذا ك. إي عذا ك الجد  الكا جيي ملحك

 (7)قال ا ي ججيج  حكمى ال رملى أن وما روجتاي    ماحف  عض الاحا ى.

ٍ القنو     ماحبه يطعي على جمق   زعم  عض الطاعنيي أي ما جوي مي إ  ا  أن ح ر

القنهو   هالقجآي عنهد الاحا ى للقجآي، ويدل على أن وم نقاهوا منهه، وزعمهوا أي اشهت او 
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ٍ دليههل  علههى عههدم اشههتواج أمههج القههجآي وعههدم انتشههاجو، وإمكانيههى الت ارههه  غيههجو مههي  أن حهه ر

ك  ي كعٍب، مق كونه مي أعلم الناس  ه، وأحبظوم له.  (8)الكالم، إذ قد الت س على أن ح ر

 ويجاب عي هذو الش وى  وجوو 

ٍ  ه  أمهج القنهو  أيهج مرهل م  اهحتوا، وهه  ا ول  أي الجوايا  الت   وجد  عي أن حه ر

ٍ، وعقله، وحري هديه، وك هجة علمهه، ومعج تهه  هنظم  ف مي  نل أن ح ر نى  كما عنجك معاجح

 (9)القجآي.

رنهول  وأظوهجو. و ي  ال ان   أي القنو  ليس مي القجآي،  نه لو كاي منهه    تهه الج 

قااج عي نظم القجآي، يعلم ذلك أهل ال الأى والباهاحى،  لعهل أ يزها إي كهاي قهال نظمه 

ذلههك أو كت ههه  هه  ماههحبه، إن مهها قالههه أو كت ههه رههوًوا،  ههم ارههتدجك وأ  هه  أنههه لههيس مههي 

 القجآي.

ٍ أمج ههذا الهدعاء، و رنهه يلهزم مهي  ل على أن ح ر كك وقد يعتجض على هذا  ري يقال كيف ينشن

 على معج ٍى  وزي القجآي مي أيجو مي الكالم. لم يكي  ذلك أنه 

وإي قاج عي جت ى  اق  الرهوج  ه  -ويجاب عي ذلك  رنه قد يكوي قد ظي  أي القنو  

الجزالى والبااحى، إإ أنه يجهوز أي يكهوي قجآنًها، وأنهه ي عهد أي ينه تى  م لهه، وإي كهاي 

 (10)مي  عٍض. أيجو مي القجآي أ لع منه، كما قيل  قد يكوي  عض القجآي أ اح

ٍ ما عنلكم مهي أي ع مهاي  ا يدل على نعف هذا الا ج عي أن ح ر م  تشهدد  ه   ال ال   أنه مك

ٍ كاي مي  ق ض المااحف الماالبى لماحبه، وتحجيقوا، والعادة توجب أي ماحف أن ح ر

رهجعته إلهى مطال هى  أول ما ينق ض، وأي تكوي رهجعى ع مهاي إلهى مطال تهه  هه أشهد  مهي

ي شاجك    ذلك الجمق. م   (11)أيجو  كماحبه؛ نه كاي مك

 ٍ  .وقد اح  الجوايى  كما يدل على أي ع ماي قد ق ض ماحف أن ح ر

لننها إليهك مهي  ٍ أي ناًرها مهي أههل العهجا  قهدموا إليهه،  قهالوا  إن مها تحم   عي محمد  ي أن ح ر

ههه ع مههاي. قههالوا  رهه حاي أ  العههجا ،  ههر ٍ. قههال محمههد   قههد ق نح جك ن لنهها ماههحفح أن حهه ر ان

ه لنا. قال  قد ق نحه ع ماي. جن جك  (12)أان

ل، وإن مها أايهى مها  يهه  ٍ ليس  يه أي دعاء القنو  قجآي  منحز  الجا ق  أي ما جوي عي أن ح ر

 أنه أ  ته    ماحبه.
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ه أ  ته    ماحبه،  لعله أ  ته  نه دعاء  إ ارتغناء عنه، وهو رنى م كهدة  ِي اح  أن

يجب المواظ ى عليه، وأ  ته    آاج ماحبه أو تناعيبه  جل ذلك، إ على أنه قهجآي 

منحههزل قامهه   ههه الحجههى، وقههد كههاي الاههحا ى ي  تههوي  هه  ماههاحبوم مهها لههيس  قههجآي مههي 

 (13)ى أنه إ ينشكل عليوم أن وا لير   قجآي.الترويل والمعان  وا دعيى، اعتماًدا عل

الاههامس  أنههه يحتمههل أي يكههوي  عههض هههذا الههدعاء كههاي قجآنًهها منحههزإً،  ههم ننرههخ، وأن ههيح 

ٍ هذا الدعاء أوإً  ننقكل عنه. لط  ه ما ليس  قجآٍي،  كاي إ  ا  أن ح ر  (14)الدعاء  ه، وان

الرادس  أنه على  جض الترليم  ري أن حيزا كاي يج  أي القنو  مي القهجآي، وأنهه ارهتمج 

على ذلك الجأي،  ليس ذلك  كمطعٍي    احى نقل القهجآي،  ِنهه علهى ههذا البهجض كهاي 

، وإ  هه  منبههجًدا  ههذلك الههجأي، ويههدل علههى ذلههك عههدم إ  اتههه  هه  اههحف أ هه   كههج 

القهجآي  هه  عوههد أ هه   كهج  هه  أايههى الدقههى واإلتههزام،  ماهاحف ع مههاي، إذ كانهه  كتا ههى

د   قهجاءة   حي  لم تق ل قجاءة إإ  شاهديي،  لما كان  قجاءته  ، كمها جن  جديى لهم تق هلن

 (15)عمج    آيى الججم.

 يطعهي  ه   لو رل منا أي أن حيزا ظي  دعاء القنهو  قجآنًها،  ر  تهه  ه  ماهحبه،  هِي ذلهك إ

تهواتج القههجآي،  نهه انبههجد  هه، وقههد حاههل اإلجمهاع علههى مها  ههيي الهد تيي وتههواتجو،  ههال 

 ينج  عد ذلك ماالبى مي االف.

الرا ق  أننا لو رل منا أي أن حيزا كاي يعتقد أي القنهو  مهي القهجآي،  قهد   ه  أنهه ججهق إلهى 

واها نا ق وا ي ك يج وأ و حجف الجماعى، واتبق معوم، والدليل على ذلك قجاءته الت  ج

كمها أي ماهحبه  (16)كما هو معلهوم،-عمجو، وأيجهم، وليس  يوا روجتا الحبد والالق 

 كاي موا قًا لماحف الجماعى.

و،  قال أ و الحرهي ا شهعجي  قهد جأيه  أنها ماهحف أنهٍس  ال اهجة، عنهد قهوٍم مهي ولهدك

ٍ. وجدتنه مراويًا لماحف الجماعى  (17)، وكاي ولد أنٍس يجوي أنه اطُّ أنٍس وإمالء أن ح ر

 (18)الش وى الجا عى  دعو  تاجف مجواي    قجاءة الباتحى

مك  {كاي أول مي قجأ قوله تعالى   (19)جاء     عض اآل اج أي مجواي  ي الحكم لككك يحهون مح

ييك   (20) دوي ألف. }الدرك

ك قحالح  كحايح الن  ك ُّ  ير جك هن ويح    عحيك الزُّ اين يحقنجح ن عن نمح جن وح عنمح ٍج وح أح نو  حكن ييك  {وح مك الهدرك الككك يحون  }مح
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أحهحا   ين قحجح لن مح أحو  ييك  {وح مك الدرك لككك يحون . }مح اين وح جن مح
(21) 

ك أيًنا أنه  لغه أي  الن  ك    ير جك هن عحيك الزُّ هايح ومعاويهى وا نهه يزيهد  وح عن نمح جح وح عنمح ٍج وح أح حا  حكن وح

ويح   ييك  {كانوا يحقنجح ن مك الدرك الككك يحون دح ح   }مح ين أححن لن مح أحو  يُّ  وح جك هن لككك  {قال الزُّ . }مح اين وح جن مح
(22) 

 زعم  عض الطاعنيي على نقل القهجآي أي مهجواي قهد  عهل ذلهك مهي تلقهاء نبرهه، وأنهه 

دح ذلك عي الن  ك ر   ،  نالً عي أي يتواتج عنه.حذف ا لف دوي أي يحجك

 ويجاب عي هذو الش وى  وجوو 

لهيس  يوها أي ا ول   أي هذا كذب  انح، إ حجى عليهه،  هِي اآل هاج الهواجدة  ه  ههذا 

، وإنمها أايهى مها  يوها مجواي قد  عل مي تلقاء نبرهه دوي وجود القهجاءة  هه عهي الن  كه ر 

 أنه كاي يقجأ دوي ألٍف.

لككك  {ال ان   أي قول الزهجي إي مجواي كاي أول مي قجأ  ، إ يعدو أي يكهوي ا هًجا }مح

علهى - كوهذو القهجاءة ، وعدم علم الزههجي شاايزا لم يرندو إلى مي ق له مي الاحا ى 

 إ يجعلوا أيج متواتجة. - جض الترليم  ه

قههال ا ههي ك يههج  مههجواي عنههدو علههم  اههحى مهها قههجأو، لههم يطلههق عليههه ا ههي شههواب، وأ 

 (23)أعلم.

ال الهه   أنههه قههد انعقههد اإلجمههاع علههى اههحى نقههل القههجآي، وتههم لههه التههواتج، ومنههه هههذو 

قجأ  كوا أ و الدجداء، وا ي ع هاس، وا هي عمهج، وهه إء قهج وا ونقله   القجاءة، حي  قد

ق ل أي يقجأ مجواي، وإا اج الزهجي أي مجواي أول مهي قهجأ  كوها  (24)عنوم تلك القجاءة

 (25)إ ينجدُّ  ه ال ا   القطع  مي القجآي الكجيم.

المجاد أي مهجواي كهاي أول مهي قهجأ  كوهذو القهجاءة مهي ا مهجاء  ه  الاهالة الجا ق  أي 

ق ههل مههجواي  }ملههك يههوم الههديي  { جماعههى، ولههيس  هه  ذلههك أي الزهههجي لههم يعلههم قههجاءة  

 (26)مطلقًا،  مي ال عيد عي الزهجي مق جاللته أي تابى عنه تلك القجاءة المتواتجة.

كهاي  قد وجد  الجوايا  أيًنا عند مي أاج  ا ج الزهجي  هري الن  كه ر الاامس  أنه 

ييك  {يقجأ   مك الدرك لككك يحون   دوي ألف  }مح

رنولك أك   اءةح جح ا ذحكحجح ن قكجح ىح أحن وح لحمح يمك  { حعحين أنمرك رح حك يك الهج  مح حن هم أك الهج  ك  ! كرن بر هدن هللك جح من النحح

ييح  حن  !النعحالحمك يمك الج  حك يك الج  ييك  !مح مك الدرك لككك يحون اءتحهن آيحىً آيحىً. }مح قن قكجح  (27)، ينقحطرك
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رنهههولن أك  اءتحههههن، يحقنهههولن   وعحننوههها أيًنههها أن وههها قحالحههه ن  كحهههايح جح هههقن قكجح ك  {ينقحطرك بر هههدن هللك جح من النحح

ييح  ، }النعحههالحمك حن  {،  نههم  يحقكههفن يمك الههج  حك يك الههج  هحهها  }مح كحههايح يحقنجح ن ، وح ييك  {،  نههم  يحقكههفن مك الههدرك لكههكك يحههون مح

{.(28) 

الرههادس  أي الماههاحف الع مانيههى اتبقهه  جميعوهها علههى جرههم )ملههك( هكههذا دوي ألههف، 

 (29)وهذا الجرم محتمل للقجاءتيي  المد والقاج جميعًا.

 دعو  أي الاحا ى تاج وا وااتاجوا ما شاءوا    كتا ى القجآي.

م مههي تاههجف  عههض الاههحا ى  هه  ااتيههاج وجههه  هرك وقجيههب مههي الشهه وى الرهها قى مهها تنههون

 القجاءة.

وتعلقوا    ذلك  ما جوي عي ااججى  ي زيد  ي  ا   أنه قال  قالوا لزيٍد  يا أ ا رهعيد 

هحمن ح  إن ما هه  ) مانيهى أزو ا ٍ مهي النهري ا نهيي ا نهيي ومهي المعهز ا نهيي ا نهيي ومهي أون

 جعهل منههه  {اإل هل ا نهيي ا نهيي ومهي ال قهج ا نهيي ا نهيي(،  قهال  إ، إي أ تعهالى يقهول  

، وا ن هى }الزوجيي الهذكج وا ن هى ،  ومها زوجهاي، كهل واحهٍد منومها زو   الهذكج زو  

.  (30)زو  

ف النُّر اخ  ه  الماهاحف، وااتيهاجهم مها شهاءوا  ه   قيل   وذو الجوايى تدل على تاجُّ

 تالوة القجآي وكتا ته.

ٍف  ه  ااتيهاج القهجاءة، وإن مها  والجواب أي كالم زيٍد  ه  ههذا ا  هج إ يهدل علهى تاهجُّ

 (31)، وكتا توا  يي يديه. ياي  لوجه القجاءة الت  قجأ  كوا  عد رماعوا مي الن  ك ر 

 

. النوايى    أجيب الحدي  وا  ج ) (1)  (.3/414قال ا ي ا  يج  أي  يعايكح ويناالكبكح

 .7030( ح 2/106جواو ا ي أ   شي ى    المانف،  اب ما يدعو  ه    قنو  البجج ) (2)

 (.1/184جواو أ و ع يد، انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (3)

 (.1/185أاججه محمد  ي ناج المجوزي    كتاب الاالة، انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (4)

 (.1/185جواو ا ي النجيس، انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (5)

، وا ي أ   شهي ى  ه  الماهنف  هاب مها يهدعو (2/211أاججه ال يوق     الرني الك ج ،  اب دعاء القنو  ) (6)

قنه   ه  البجهج  ، و يه أيًنا عي ع د الملك  ي رويد الكهاهل  أي عليزها 7031( ح 2/106 ه    قنو  البجج )

 .7029 كواتيي الروجتيي،  ذكجهما، ح 

 (.1/185انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (7)
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 (.1/264هل العج اي )، ومنا79انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (8)

 .80انظج  نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (9)

 (.1/271، ومناهل العج اي )81-79، ونك  اإنتااج لنقل القجآي ص 47ترويل مشكل القجآي ص  (10)

 .80نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (11)

 .33-32جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف  اب جمق ع ماي المااحف ص  (12)

، وال جههاي 47(، وترويهل مشهكل القهجآي ص 1/271، مناههل العج هاي )80نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (13)

 (.1/251   علوم القجآي )

 (.1/25(، ومعجم القجاءا  القجآنيى )1/271مناهل العج اي ) (14)

 (.1/25(، ومعجم القجاءا  القجآنيى )168-1/167انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (15)

 انظج م ح  الحباظ مي الاحا ى، وهو الم ح  الجا ق مي البال ا ول مي ال اب ا ول. (61)

 .81نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (17)

ههذو الشهه وى، وإي لهم تكههي متعلقهى م اشههجة  جمهق القههجآي، إإ أن وها تتعلههق  نقهل القههجآي، وههو مقاههود الجمههق،  (18)

  الجد عليوا جدزا على مي زعم أي القجآي لم ينقهل إلينها علهى الوجهه الهذي  جأي  أنه مي الحري إ  اتوا هنا؛  ي  

 مي ق لوم. جمق الاحا ى، وقجأ  ه الن  ك ر 

 هو مجواي  ي الحكم  ي أ   العاص، مج  تججمته    )حج  المااحف الماالبى(. (19)

مهجو وا هي عهامج وحمهزة )ملهك(  هدوي ااتلف القجاء    هذا اللبظ،  قجأو نا ق وأ و جعبج وا ي ك يج وأ هو ع (20)

ألههف، وقههجأو عااههم والكرههال  ويعقههوب والههف  هه  ااتيههاجو )مالههك(  هها لف. انظههج النشههج  هه  القههجاءا  العشههج 

(1/271.) 

، وجواو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب 4000( ح 4/37جواو أ ههو داود  هه  رههننه، كتههاب الحههجوف والقههجاءا  ) (21)

رنول أك  ، وانظج الهدج المن هوج  ه  التبرهيج 103مي القجآي  وو كماحبه ص   المااحف  اب ما جوي عي جح

 (.36-1/35المر وج )

رنههول أك  (22) مههي القههجآي  وههو كماههحبه ص  جواو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب الماههاحف  ههاب مهها جوي عههي جح

 (.1/36، وانظج الدج المن وج    التبريج المر وج )104

 (.1/24تبريج القجآي العظيم ) (23)

 (.1/271وقد قجأ  كوا جمووج القجاء، كما مج، انظج النشج    القجاءا  العشج ) (24)

 (.1/396مناهل العج اي ) (25)

 (.16/328 ذل المجوود    حل رني أ   داود ) (26)

، وجواو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب 4001( ح 4/37جواو أ ههو داود  هه  رههننه، كتههاب الحههجوف والقههجاءا  ) (27)

رنول أك  المااحف  اب  .105مي القجآي  وو كماحبه ص  ما جوي عي جح

 .2927( ح 5/185جواو التجمذي    جامعه، كتاب القجاءا   اب     اتحى الكتاب ) (28)

، ومناهههل 118-117انظههج  كتههاب الماههاحف إ ههي أ هه  داود  ههاب مهها اجتمههق عليههه كنت ههاب الماههاحف، ص  (29)

 (.1/396العج اي )

 (.2/277تى    كتاب المااحف، انظج اإلتقاي    علوم القجآي )جواو ا ي أش (30)
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 (.1/395مناهل العج اي ) (31)
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 تابع المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني

 الش وى الاامرى  دعو  أي    المااحف الع مانيى لحنًا

د وقق  يهه لحهي  عنهد وجد  آ اج عي  عض الاحا ى والتا عيي  يوا أي القجآي العظيم ق

 .جمعه    زمي ع ماي 

،  وجههدح  يوهها  هه ن علههى ع مههايح نح هها كت هه  الماههاحف عنجك  عههي عكجمههى الطههال  قههال  لحم 

ها وها؛  ِي العجب رهتنغحيركجن ي،  قال  إ تنغحيركجن  رلرهنتوا،  -أو قهال رهتعج نوا -حجو ًا مي الل حن

 (1) يه هذو الحجوف. لو كاي الكاتب مي  قيٍف، والممل  مي هذيٍل لم توجد

هها كلنويح  {وعههي رههعيد  ههي ج يههٍج، قههال   هه  القههجآي أج عههى أحههـجٍف لحههـي    الا   { (2)،}وح

ييح  قكيمك النمن ييح  { (3)،}وح الكحك يح الا  أحكنين مك د  ح وح ايك  {و (4)،} حرحا  جح  (5).}إكي  هحذحايك لحرحاحك

ا.  (6)قال الريوط   وهذو اآل اج مشكلى جدز

وقههد تعل ههق  كوهها  عههض الطههاعنيي علههى القههجآي ونقلههه، وزعمههوا أن وهها تههدل علههى أي جمههق 

 الاحا ى للقجآي إ يو ق  ه.

 اب عي هذو الش وى مي وجوو والجو

 (7)ا ول  أي ذلك إ ياح عي ع ماي،  ِي إرنادو نعيف منطجب منقطق.

ا يدل على نعف هذو اآل اج أي وقوع اللحي  ه  القهجآي ورهكو  الاهحا ى  م  ال ان   مك

ا يرتحيل عقالً وشجًعا وعادةً، لوجوو  م   عنه مك

حا ى أن وم يلحنوي    الكالم،  نالً عي القجآي،  قد كهانوا أنه إ ينظحيُّ  الا .1

 أهل البااحى وال ياي.

كمهها أنههزل،  أنههه إ ينظحههيُّ  كوههم اللحههي  هه  القههجآي الههذي تلقههوو مههي الن  كهه ر  .2

 وحبظوو ون طوو وأتقنوو.

أي ا تههجاض اههحى هههذا النقههل يعنهه  أي الاههحا ى اجتمعههوا علههى الاطهههر  .3

 يُّ  كوم.وكتا ته، وهذا مما إ ينظح 

أنهههه إ ينظحهههيُّ  كوهههم عهههدم تنههه ووم للاطهههر وججهههوعوم عنهههه، مهههق ك هههجتوم،  .4

 وحجاوم، وتوا ج الدواع  إلى حبظ الكتاب الكجيم.

أنه إ ينظحيُّ  ع ماي أنه ينوى عي تغييج الاطر، ولو  عل ذلك لحما رك  عنه  .5
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 .الاحا ى 

  مجويههى أنهه إ ينظحهيُّ أي القههجاءة ارهتمج  علههى مقتنهى ذلهك الاطههر، وهه .6

 (8) التواتج البًا عي رلٍف.

عحلح ع مهاين للنهاسك إماًمها يقتهدوي  هه،  كيهف يهج   يهه لحنًها ويتجكهه تقيمهه العهجب   قد جح

 كيهف يقيمهه أيهجهم؟  -وههم الايهاج- رلرنتوا؟  ِذا كاي الذيي تول وا جمعه لم يقيموا ذلك 

ما يدل على أي هذو  اآل اج أيج احيحى.  وذو ا وجه مك

  إ تقهوم  كوها حجهى ؛    ا حادي  المجويهى  ه  ذلهك عهي ع مهاي  (9)قال ا ي ا ن اجي

وههو إمهام ا مهى الهذي ههو إمهام - ن وا منقطعى  أيج متالى، وما يشود عقل   هري ع مهاي 

مهام،  يت هيين  يهه الهالً، يجمعوهم علهى الماهحف الهذي ههو اإل -الناس    وقته، وقهدوتنوم

ه م عليهه ههذا ذو إناهاٍف وتمييهٍز،  ويشاهد    اطه زلالً،  ال يالحه، كال  وأ، ما يحتحهوح

ج الاطر    الكتاب ليالحه مهي  عهدو، وره يل الجهاليي مهي  عهدو ال نهاء  وإ يعتقد أنه أا 

 على جرمه، والوقوف عند حكمه.

يههه لحنًههاب  أج   هه  اطههه لحنًهها، إذا أقمنههاو ومههي زعههم أي ع مههاي أجاد  قولههه  بأج   

ٍف، مههي جوههى تحجيههف ا لبههاظ و رههاد   رلرههنتنا كههاي لحههي الاههط أيههج مبرههٍد وإ محههجرك

؛  ي الاط من هِ عهي النطهق،  مهي لحهي  ه  كت هه،  وهو -اإلعجاب  بن  قد أ طل ولم يناك

كتهٍب وإ  إحي     نطقه، ولم يكي ع ماي لي اج  راًدا    هجاء ألباظ القجآي مي جوهى

نطٍق، ومعلوم  أنه كاي موااالً لدجس القجآي، متقنًا  لباظهه، موا قًها علهى مها جرهم  ه  

 (10)المااحف المنبذة إلى ا مااج والنواح .

 ههم أيههد ذلههك  مهها أاججههه أ ههو ع يههد عههي هههانِ ال ج ههجي مههولى ع مههاي، قههال  كنهه  عنههد 

ك  هي كعههٍب،  يوها  )لحههمن  ع مهاي وههم يعجنههوي الماهاحف،  رجرهلن   كتههف شهاةٍ إلههى أن حه ر

(، قال   دعا  الدواة،  محا أحهد  ييح ٍولك النكحا كجك حمن (، و يوا  ) حر لنقك لناح يلح لك (، و يوا  )إحتح ندك يحتحرحي 

لنههقك أك  {الالمههيي،  كتههب   ( وكتههب   (11)،}لكاح ٍوههلك حمن ههلك  حمح  {ومحهها ) حر لحههمن  {وكتههب   (12)،}ورك

 (14)ألحق  يوا الواء. (13)،}يحتحرحن هن 

قههال ا ههي ا ن ههاجي   كيههف ينههد عى عليههه أنههه جأ   رههاًدا  رمنههاو، وهههو يوقحههف علههى مهها 

قق مي النارايي، ليحكم  الحق، وينلهزموم إ  ها  الاهواب كنتكب، وينجن ق الاالفن إليه الوا
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 (15)وتاليدو.

قال الريوط   وي يد ذلك أيًنا ما جواو ا ي أشتى    كتاب المااحف عي ع د أ  ي 

الز يههج أنههه قههال   جمههق ع مههاي الماههاحف،  ههم  ع نهه  إلههى عالشههى،  جلهه   الاههحف، 

مناها،  م أمج  رالجها  شقق .  عجنناها عليوا، حتى  قو 

 وهذا يههدل علهى أن وههم نهه طوها وأتقنوهها، ولههم يتجكهوا  يوهها مهها يحتها  إلههى إاههالح وإ 

 (16)تقويم.

ال ال   أي ع ماي لحم يكتب ماحبًا واحًدا،  ل كتب عدة مااحف،  ِي قيل  إي اللحهي 

ى ذلك، أو     عنوا،  وهو اعتهجاف   اهحى اله عض، وقق    جميعوا،   عيد اتباقوا عل

ولم يذكج أحد  مي الناس أي اللحي كاي    ماحٍف دوي ماحٍف، ولم تر  الماهاحف 

 (17)قطُّ ماتلبى إإ  يما هو مي وجوو القجاءة، وليس ذلك  لحٍي.

هز واإلشهاجة، وموانههق الجا هق  علهى تقهديج اههحى الجوايهى أي ذلهك محمهول  علههى الج   من

 الحذف، نحو )الاـ جيي(، و)الكتـب( وما أش ه ذلك.

ه م ذلك، واب  عليه وجهه إعجا هه، وأنهه  الاامس  أي المجاد  ه أي  يه لحنًا عند مي تحوح

 (18)أجاد  قوله  بورتقيمه العجب  رلرنتواب، أي  محتجيي عليه، مظوجيي لوجوه.

س  أي المجاد  اللحي ليس الاطر،  ل هو م ول على أشياء االف لبظوا جرموا، الراد

 { هواو وألهف، و (20)،}جزا ا الظالميي  { رلٍف  عد )إ(، و (19)،}إأذ حنه  {كما كت وا  

 لو قج   ظاهج الاط كاي لحنًا، و كوهذا الجهواب ومها ق لهه جهزم ا هي   ياليي، (21)،} رييٍد 

 (22)أشتى    كتاب المااحف.

الرا ق  أي المجاد  اللحي القجاءة واللغى، وليس المجاد  ه الاطهر،  يكهوي المهجاد  كلمهى 

لح  {)لحي(    الجوايا  المذكوجة  قجاءة، ولغى، كقوله تعالى   لك وح قحهون هيك الن من  كه  لححن تحعنجك حن ون

{.(23) 

والمعنههى أي  هه  القههجآي وجرههم ماههحبه وجًوهها  هه  القههجاءة إ تلههيي  ههه ألرههنى جميههق 

 العجب، ولكنوا إ تل   أي تليي  المجاي وك جة تالوة القجآي  كوذا الوجه.

ا لغهى الهذي كت وها وقجاءتهه، وأي  يوها ويكوي قول رعيد ا ي ج يهج  بلحهيب،  معنهى أن وه

 (24)قجاءةً أاج .
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ٍ   ويدل على ذلك الوجه قول عمج      الحدي  عي قجاءة أن ح ر

جن  هين لح عحيك ا نيك عح  اٍس قحالح  قحالح عنمح إكن ا لحنحهدحعن كح كيهًجا مك نحا، وح أن ح   أحقنجح ن انحا، وح لك   أحقننح هيك   عح حن

 ٍ  (25)الحدي . …أن ح ر

 وقد جو  أ ج ع ماي هذا ا ي أشتى    كتاب المااحف  لبظ ااٍل مي هذا اإلشكال.

 ، غ مهي الماهحف، أنتكه   هه ع مهاين ها  نهجك  عي ع د ا على  ي ع د أ  ي عامج، قهال  لحم 

 مه  رلرنتنا. نظج  يه،  قال  أحرنتم وأجملتم  أج  شيلًا رنقي

قال الريوط    وذا ا  ج إ إشكال  يه، و ه يتنح معنى ما تقهدم،  كرنهه عهجض عليهه 

عقب البجاغ مي كتا ته ،  جأ   يه شيلًا كنتكب على أيج لراي قجيٍش، كمها وقهق لوهم  ه  

)التا وة( و)التا و (،  وعد  رنه ريقيمه على لراي قهجيٍش،  هم و  هى  هذلك عنهد العهجض 

ولم يتجك  يه شيلًا، ولعل مي جو  تلك اآل اج الرها قى عنهه حج  وها، ولهم يهتقي  والتقويم،

اللبظ الذي ادج عي ع ماي،  لزم منه ما لزم مهي اإلشهكال،  وهذا أقهو  مها يجهاب عهي 

 (26)ذلك، وهلل الحمد.

 

جواو أ و ع يد     نالل القجآي، وا ي ا ن اجي    كتاب الجدرك على مهي اهالف ع مهاي وا هي أشهتى  ه  كتهاب  (1)

(، وجواو ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب الماههاحف،  ههاب 270-2/269الماههاحف، انظههج اإلتقههاي  هه  علههوم القههجآي )

 .42-41وعكجمى. ص  ااتالف ألحاي العجب    المااحف، عي يحيى ا ي يعمج وقتادة

 مي روجة المالدة. 69مي اآليى  (2)

 مي روجة النراء. 162مي اآليى  (3)

 مي روجة المنا قوي. 10مي اآليى  (4)

مههي رههوجة طههه. أاججههه ا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب الماههاحف  ههاب ااههتالف ألحههاي العههجب  هه   63مههي اآليههى  (5)

 (.2/270تقاي    علوم القجآي )، وجواو ا ي ا ن اجي أيًنا، انظج اإل42المااحف ص 

 (.2/270اإلتقاي    علوم القجآي ) (6)

 قد جواو قتادة عي ع مهاي مجرهالً، وجواو ناهج  هي عااهم عنهه مرهنًدا، ولكهي  يهه ع هد أ  هي  طيمهى، وههو  (7)

 (.2/270، واإلتقاي    علوم القجآي )125مجوول، إ ينق ل ا جو. انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص 

 (.2/270اإلتقاي    علوم القجآي ) (8)

    كتاب الجد على مي االف ماحف ع ماي. (9)

 (.2/271انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (10)

 مي روجة الجوم. 30مي اآليى  (11)
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 مي روجة الطاج . 17مي اآليى  (12)

 مي روجة ال قجة. 209مي اآليى  (13)

 (.2/271م القجآي )جواو أ و ع يد، انظج اإلتقاي    علو (14)

 (.2/272انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (15)

 (.2/272انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (16)

 (.27-6/26(، وجامق ال ياي عي ترويل آي القجآي )تبريج الط جي( )2/270اإلتقاي    علوم القجآي ) (17)

 .128انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (18)

 .21ي اآليى روجة النمل م (19)

 .29روجة المالدة مي اآليى  (20)

 .47روجة الذاجيا  مي اآليى  (21)

(، وانظههج ترويههل مشههكل 2/270، واإلتقههاي  هه  علههوم القههجآي )129-128نكهه  اإنتاههاج لنههق القههجآي ص  (22)

 .51القجآي إ ي قتي ى ص 

 .مي روجة محمد  30مي اآليى  (23)

(، واإلتقهاي  ه  علهوم القهجآي 388-1/387، ومناههل العج هاي )125ص  انظج نك  اإنتااج لنقهل القهجآي (24)

(2/273.) 

 .20581( ح 6/131جواو أحمد    مرندو، مرند ا نااج ) (25)

 (.2/272انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (26)
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 تابع المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني

 لى الكنت اب    المااحف الع مانيىالش وى الرادرى  دعو  الاطر ع

اد عى  عض الطاعنيي علهى نقهل القهجآي الكهجيم أي ههذا النقهل قهد حاهل  يهه اطهر مهي 

الكنت اب والقجاء عند كتب المااحف الع مانيى، وتعل قوا    ذلك  ، اٍج جوي  عهي  عهض 

 الاحا ى    ذلك، منوا 

ههييح  {عالشههى عههي قولههه تعههالى   (1)عههي عههجوة  ههي الز يههج أنههه رههرل .1 قكيمك النمن وح

ها كلنويح  {وعي قولهه   (2)،}الا الحةح  الا  ييح هحهادنوا وح ال هذك ننهوا وح ييح آمح وعهي  (3)،}إكي  ال هذك

ايك  {قوله   جح  قال   يا ا ي أات ، هذا عمل الكنت اب، أاطه وا  (4)،}إي  هـحذحايك لحرحاحك

 (5)   الكتاب.

لنه ن أحين  .2 نكييح  حقحهالح  جك مك ه ن لحهى عحالكشحهىح أنمرك النمن هلح عح ينٍج أن هه دحاح عي أح   عن حيندك  نيك عنمح

تحابك أك  حلحكك عحين آيحٍى  ك  كك ر رنه أحرن هحها.  حقحالحه ن  أحي هىن آيحهٍى؟  ولن أك كحينفح كحهايح جح يحقنجح ن

ا  { حقحالح   اتحون ا ءح تنويح مح ييح ين ن هبُّ  (6)،}ال ذك ها أححح مح ا(؟  حقحالح ن  أحي تنون ا أحتحون ييح يحرنتنويح مح أحوك )ال ذك

حن  وك إلك ي نحبنرك   كيحدك ال ذك ؟ قحالح  قنلن ن  وح ننيحا إكلحينكح يعًها، أحوك الهدُّ مك ننيحا جح يح الهدُّ بُّ إكلح   مك ا أححح اهنمح دح

رنولح أك  دن أحي  جح وح ا(. قحالح ن  أحشن ا أحتحون ييح يحرنتنويح مح ا؟ قنلن ن  )ال ذك مح ا. قحالح ن  أحي تنون ا  كيوح مح  وح

هه . أحون قحالحهه ن  أحشن لحهه ن كحههذحلككح أنننزك هحهها، وح كحههذحلككح كحههايح كحههذحلككح كحههايح يحقنجح ن ، وح لحهه ن دن لحكحههذحلككح أنننزك وح

رنولن أك  . جح فح جرك اءح حن جح ي  النوك لحكك هحا، وح يحقنجح ن
(7) 

تحرننكرنهوا  {عي ا ي ع اس أنه كاي يقجأ   .3 ت هى تحرن لنوا  نينوتًا أحينجح  نينهوتككنمن حح ان إح تحدن

ا لكوح لحى أحهن وا عح لركمن تنرح  (9)قال  وإن ما )ترترنروا( وهم مي الكنت اب. (8)،} وح

عي ا ي ع اس أنه قجأ  )أح حلحمن يت ي ي الذيي آمنوا أي لو يشاء أ لود  النهاس  .4

 قال  أظي الكاتهب كت وها  (10)،}أح حلحمن يحينرحس  {جميعًا(،  قيل له  إن وا    الماحف  

 (11)وهو ناعس.

هى جح ُّهكح  {عي ا ي ع اس أنهه كهاي يقهول  ه  قولهه تعهالى   .5 قحنح إن مها  (12) }وح

 (13)ه  )وواى ج ُّك(، التزق  الواو  الااد.

اس، أنهههه كهههاي يقهههجأ  )ولقهههد آتينههها مورهههى وههههاجوي البجقهههاي عهههي ا هههي ع ههه .6

ويقهول  اهذوا ههذا الهواو واجعلوهها هنها  )والهذيي قهال لوهم النهاس إي  (14)نياًء(،
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 (15)الناس قد جمعوا لكم(.

هكحاةٍ  {عي ا ي ع اس    قوله تعالى   .7 شن وك كحمك قهال  هه  اطهر  (16)،} مح حلن ننوجك

مي الكاتب، هو أعظم مي أي يكوي نوجو م ل نوج المشكاة، إن ما هه   )م هل نهوج 

 (17)الم مي كمشكاة(.

 زعموا أي هذو اآل اج دل  علهى أي كتهاب الماهاحف قهد أاطه وا وجهه الاهواب  ه  

 ى على تلك ا اطاء قجاءة القجاء  عد ذلك.كتا ى المااحف، وان ن

 وينجاب عي هذو الش وى  طجيقيي 

 أوإً  ا جو ى العامى 

  قد أجاب العلماء عي هذو ا حادي     الجملى  وجوو عامى، منوا 

جههنح ا ههي ا ن ههاجي وأيههجو إلههى تنههعيف هههذو الجوايهها ، ومعاجنههتوا  جوايهها   - 1

 (18)ا حجف    القجاءة.أاج  عي ا ي ع اس وأيجو    و  هذو 

ويدل على نعف هذو الجوايا  كما ر ق    الش وى الرا قى إحالى العهادة ابهاءح الاطهر 

 هه  م ههل القههجآي، الههذي تههوا ج  النومههم علههى نقلههه وحبظههه، وعههدمح انت ههاو الاههحا ى إليههه، 

عم  يه مي ا  لاطر.وتجكحه إذا انت ووا إليه دوي تاحيح لكما زن

ا إ ياد     كتاب أ الذي إ يرتيه ال اطل مي  هيي  م  قال الزماشجي  وهذا ونحوو مك

يديه وإ مي البه، وكيف يابى م ل هذا حتى ي قى  ا تًا  هيي د ته  اإلمهام، وكهاي متقل ًها 

   أيدي أوللك ا عالم المحتاطيي    ديهي أ، الموتمهيي عليهه، إ يغبلهوي عهي جالللهه 

-، ااوًاا عهي القهانوي الهذي إليهه المججهق، والقاعهدة الته  عليوها ال نهاء، ههذو ودقالقه

 (19) جيى  ما  يوا مجيى . -وأ

ما ر ق  ه  جدود الشه وى الرها قى مهي أي الاهحا ى لهم يكت هوا ماهحبًا واحهًدا،  هل  - 2

كههاي  يههه الاطههر، وي عههد  كت ههوا عههدة ماههاحف، وأي أحههًدا لههم يههذكج أي الماههاحف الههذي

 (20)اتبا  جميق المااحف على ذلك الاطر المزعوم.

قال الط جي   لو كاي ذلك اطرً مي الكاتب لكاي الواجب أي يكوي  ه  كهل الماهاحف 

 االف ما ههو  ه  ماهحبنا،  -أيج ماحبنا الذي كت ه لنا الكاتب الذي أاطر    كتا ه-

ٍ    ذلك ما يدل على أي الهذي  ه  ماهحبنا مهي ذلهك و   اتبا  ما حبنا وماحف أن ح ر
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اواب  أيج اطٍر، مق أي ذلك لهو كهاي اطهرً مهي جوهى الاهط، لهم يكهي الهذيي أاهذ عهنوم 

رنههول أك  ينعحلركمههوي مههي عل مههوا ذلههك مههي المرههلميي علههى وجههه  القههجآي مههي أاههحاب جح

ى وجههه الاههواب، و هه  نقههل المرههلميي اللحههي، و اههلحوو  رلرههنتوم، ولق ننههوو لالمههى علهه

جميعًهها ذلههك قههجاءةً علههى مهها هههو  ههه  هه  الاههط مجرههوًما أدلُّ الههدليل علههى اههحى ذلههك 

 (21)واوا ه، وأي إ انق    ذلك للكاتب.

إذا رلمنا احى تلك الجوايا ،  ِننا نجدُّها  جأم دعهو  اهحتوا،  ن وها معاجنهى   - 3

متواتج مهي القهجآي الكهجيم، ومعهاجض القهاطق رهاقط، إ يلتبه  إليهه، والقهجاءة للقاطق ال

ل عليوا.  (22)الت  تاالف جرم الماحف شاذ ة  إ يلتب  إليوا، وإ ينعو 

قال شيخ اإلرالم ا ي تيميى  ومي زعم أي الكاتب ألط،  وو الغهالط ألًطها منكهًجا؛  هِي 

جن    هذا ألط .الماحف منقول   و   (23)  التواتج، وقد كت   عدة مااحف،  كيف ينتحاح

قهد   وجهٍه عهامرٍ  رنهه  -جنه  أ عنومها-وتند ق الجوايا  الواجدة عي ا ي ع هاس  - 4

ك  ي كعٍب، وهما كهاي  ه  جمهق الماهاحف  ه  زمهي  أاذ القجآي عي زيد  ي  ا   وأن ح ر

أيًنا، وكهاي كاتهبح الهوح ،  وكاي زيد  هو الذي جمق القجآي  رمج أ    كج ، ع ماي 

وإقجاجو، وا ي ع اس كاي يعجف له ذلك،  مهي أيهج المعقهول  وكاي يكتب  رمج الن  ك ر 

 (24)أي يراذ عنوما القجآي، ويطعي    ما كت او    المااحف.

 ي ع اس كاي مهي اهغاج الاهحا ى، وقهد قهجأ القهجآي علهى ويدل على ذلك أي ع د أ 

وقهد جو  القهجاءة عهي ع هد أ  هي ع هاس أ هو  (25)ـ،ه، وزيد ا هي  ا ه  أ    ي كعب 

ها  م  جعبج ونا ق وا ي ك يج وأ و عمجو وأيجهم مهي القهجاء، ولهيس  ه  قهجاءتكوم شه ء  مك

 (26) قى لقجاءة الجماعى.تعلق  ه ه إء،  لقجاءته موا

  انيًا  الجواب عي كل أ ٍج على حدة 

 ا  ج ا ول 

  (27)أي الجوايى الواجدة عي عالشى    ذلك نعيبى إ ت   . 

ههالحةح  {قههال أ ههو حيههاي  هه  قولههه تعههالى   ههييح الا  قكيمك النمن ههج عههي عالشههى وأ ههاي ا ههي }وح   وذنكك

مي اطر كاتب الماحف، وإ ياح عنومها ذلهك؛  ن ومها عج يهاي  ع ماي أي كت وا  الياء

 (28) ايحاي، وقطق النعو  مشووج     لراي العجب.
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زماشجي  وإ نلتب  إلى ما زعموا مي وقوعه لحنًا    اط الماحف، وج  ما وقال ال

ولم يعجف مذاهب العجب، وما لوم  ه  الناهب  (29)التب  إليه مي لم ينظج    الكتاب،

على اإاتااص مي اإ تناي، واب  عليه أي الرا قيي ا وليي، الذيي م لوم    التوجاة 

ك النمطهاعي عنهه، مهي وم لو م    اإلنجيل، كانوا أ عد همىً    الغيجة علهى اإلرهالم، وذبر

 (30)أي يتجكوا    كتاب أ  نلمىً يردها مي  عدهم، واجقًا يحجن نوون مي يلحق  كوم.

ا يدل على نعف الجوايى عي عالشى   م     تاطلى الكاتب     -جن  أ عنوا-أنه مك

ايك  {جرههم  جح أي الماههاحف الع مانيههى اتبقهه  علههى جرههم )هههذاي(  (31)،}إكين هحههذحايك لحرحههاحك

وجهه القهجاءة الماتلبهى  يوها، وإذي  هال ينعقهل أي ينقهال ليحتمل أ (32) غيج ألف، وإ ياء،

  أاطر الكاتب،  ِي الكاتب لم يكتب ألبًا وإ ياًء.

ولو كاي هناك اطر  تعتقدو عالشى ما كان  لتنر ه إلى الكاتب،  ل كان  تنر ه إلى مهي 

( مق القجاءة  ا لف    )هذاي(.  (33)قجأ  التشديد    )إي 

ها كلنويح  {أنه لم ينقل عي عالشى تاطلهى مهي قهجأ    الا   هالواو، ولهم ينقهل عنوها  (34)،}وح

  (35)كت وا  الواو. أن وا كان  تقج ها  الياء،  ال يعقل أي تكوي اط ر  مي

أننها إذا رههل منا  اههحى هههذا الا ههج،  ِنههه يحتمهل أي رهه ال عههجوة لعالشههى لههم يكههي عههي  

الههذي هههو الاطههر والزلههل والههوهم، وإنمهها رههرلوا عههي الحههجوف  هه  الكتههاب  (36)اللحههي

ى عجوة ذلك لحنًها،  الماتلبى ا لباظ، المحتملى للوجوو على ااتالف اللغا ، وإنما رم 

وأطلقهه  عليههه عالشههى الاطههر علههى جوههى اإترههاع  هه  ا ا ههاج، وطجيههق المجههاز  هه  

مهها، وكههاي اال ههه هههو الع ههاجة، إذ كههاي ذلههك ماالبًهها لمههذه وما، وااجًجهها عههي ااتياجه

  (37)ا ولى عندهما.

أنه يحتمل أيًنا أي قول عالشهى  ب أاطه وا  ه  الكتهابب أي  ه  ااتيهاج ا ولهى مهي  

  ا حجف الر عى لجمق الناس عليه.

أي أي الوجههه الظههاهج المعههجوف  هه  هههذو الحههجوف أيههج مهها جههاء  ههه الماههحف، وأي 

ارههتعماله علههى ذلههك الوجههه أههامض  أو ألههط  عنههد ك يههج مههي النههاس، ولحههي عنههد مههي إ 

يعجف الوجه  يه، إ أي الذي كت وو مي ذلك اطر  ااج  عي القجآي، والدليل علهى ذلهك 

 (38)اع، وإي طال  مدة وقوعه.أي أيج الجالز مي كلرك ش ٍء مجدود   ِجم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

185   

 ا  ج ال ان  

ا  {أي كالم عالشى    قوله تعالى    اتحون ا ءح تنويح مح ج ههذو القهجاءة ليس  يهه إنكها (39)،}ين ن

رنههول أك   المتههواتجة، وإنمهها أايههى مهها  يههه أي مهها قههجأ  ههه   ههه كههاي مرههموًعا عههي جح

إً مي عند أ.   منحز 

ب يحتمههل أي يكههو  فح ههجرك ههاءح حن جح ههي  النوك لحكك ي المههجاد  ههه أنههه ألقهه  إلههى الكاتههب أي قولحوهها  بوح

  هجاء  أيجن ما كاي ا ولى أي ينلنقحى إليه مي ا حجف الر عى.

وا أنه يحتمل أيًنا أي يكوي مراوذًا مي الحجف، الذي هو  معنى القجاءة واللغى، وأن   

رهم  كوها الماهحف لغهى  ووجهه  مهي وجهوو أداء  أجاد  أي هذو القجاءة المتواتجة الت  جن

  (40)القجآي الكجيم.

 ا  ج ال ال  

  ي ا ي ع اس.أي هذو الجوايى أيج  ا تى ع 

قههال أ ههو حيههاي  ومههي جو  عههي ا ههي ع ههاس أي قولههه  )ترترنرههوا( اطههر، أو وهههم مههي 

الكاتههب، وأنههه قههجأ  )حتههى ترههترذنوا(،  وههو طههاعي   هه  اإلرههالم، ملحههد   هه  الههديي، وا ههي 

ع ههاٍس  ههجيء  مههي هههذا القههول، وترترنرههوا متمكنههى   هه  المعنههى،  يركنحههى  الوجههه  هه  كههالم 

 (41)العجب.

  و رجها  اإرتلذاي. }ترترنروا  {أي ا ي ع اس قجأها  

لنوا  نينوتًهها أحينههجح  نينههوتككنمن  { عههي ا ههي ع ههاس  هه  قولههه   ان ننههوا إح تحههدن ييح آمح هها ال ههذك ت ههى  يحهها أحيُّوح حح

ا  لكوح لحى أحهن وا عح لركمن تنرح نكرنوا وح
تحرن . (42)،}تحرن  (43)قال  اإرتلناسن  اإرتلذاين

 ا  ج الجا ق 

  يى  ذلك عي ا ي ع اس أيج  ا تى.أي الجوا 

،  رو   أرناي الريي،   قال أ و حياي  وأما قول مي قال  إن ما كت ه الكاتب وهو ناعس 

  (44) قول زنديٍق ملحٍد.

أنه يحتمل أي قول ا ي ع اس  بكت وا وهو ناعسب،  كمعنى أنه لهم يتهد ج الوجهه الهذي  

  هو أولى مي اآلاج، وهذا الجد محتمل    ك يج مي تلك الجوايا .

 ا  ج الاامس 
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وذلك دليل علهى أي مها نرهب  (45)،}وقنى  {أنه قد ارتباض عي ا ي ع اس أنه قجأ  

  (46)إليه    تلك الجوايا  مي الدرالس الت  لب قوا أعداء اإلرالم.

، وهههو المرههتبيض عههي ا ههي مرههعود وا ههي }وقنههى  {قههال أ ههو حيههاي  والمتههواتج هههو  

 (47)ع اس وأيجهم    أرانيد القجاء الر عى.

 ا  ج الرادس 

 الجوايهى الهواجدة  (48)،}ولقد آتينا مورى وهاجوي البجقاي ونهياًء  {   قوله تعالى   

  (49)عي ا ي ع اس    تغييج مونق الواو نعيبى، إ تاح.

 ا  ج الرا ق 

أنه لم ينقل أحد  مي جواة القجاءة أي ا ي ع اس كاي يقجأ  )م ل نهوج المه مي(، وههذا  

يدل على عدم احى هذا النقل عنه، إذ كيف يقجأ مها يعتقهد أنهه اطهر ويتهجك مها يعتقهد 

  أنه الاواب.

البهى كهاي يقهجأ  )م هل نهوج المه مي(، وهه  قهجاءة شهاذة ما على أنه قد جوي أي أن حيزها 

أجاد تبرهههيج النهههميج  ههه  القهههجاءة  لجرهههم الماهههاحف، وين غههه  أي تحمهههل علهههى أنهههه 

 (50)المتواتجة، أو على أن وا قجاءة منرواى.

 

 الحدي . …قجآي، عي قول أ و    عض الجوايا  ررل  عالشى عي لحي ال (1)

 مي روجة النراء. 162مي اآليى  (2)

 مي روجة المالدة. 69مي اآليى  (3)

 مي روجة طه. 63مي اآليى  (4)

(، وا ههي أ هه  داود  هه  كتههاب الماههاحف،  ههاب ااههتالف ألحههاي العههجب  هه  6/25جواو الط ههجي  هه  تبرههيجو ) (5)

 (، وقال  احيح  على شجط الشيايي.2/269، وذكجو الريوط     اإلتقاي )43المااحف ص 

 مي روجة الم منوي. 60مي اآليى  (6)

، و يههه أ ههو الههف 24591( 7/208، )24120( ح 7/138جواو أحمههد  هه  مرههندو،  ههاق  مرههند ا ناههاج ) (7)

حٍ، وهو مجوول. انظج الججح والتعديل إ ي أ   حاتم ) مح  (.9/366مولى  ن  جن

 .27روجة النوج، مي اآليى  (8)

 (.110-18/109جواو الط جي    تبريجو ) (9)

 .31روجة الجعد مي اآليى  (10)

(، وجواو الط هههجي أيًنههها  ههه  التبرهههيج 2/275أاججهههه ا هههي ا ن هههاجي، انظهههج اإلتقهههاي  ههه  علهههوم القهههجآي ) (11)
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 (  نحوو.13/154)

 .23روجة اإلرجاء مي اآليى  (12)

(، وجو  نحهوو الط هجي  ه  التبرهيج عهي 2/275جآي )جواو رعيد  ي مناهوج، انظهج اإلتقهاي  ه  علهوم القه (13)

 (.15/63النحاك  ي مزاحم )

 مي روجة ا ن ياء. 48، مي اآليى  }ولقد آتينا مورى وهاجوي البجقاي ونياًء  {واآليى    الماحف   (14)

ذيي قهال اله {(، واآليى    الماحف  2/276جواو رعيد  ي مناوج وأيجو، انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (15)

 مي روجة آل عمجاي. 173، مي اآليى  }لوم الناس إي الناس قد جمعوا لكم  ااشوهم 

 مي روجة النوج. 35مي اآليى  (16)

 (.2/276أاججه ا ي أشتى وا ي أ   حاتم، انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (17)

 (.2/276اإلتقاي    علوم القجآي ) (18)

 (.843-5/383تبريج ال حج المحيط ) (19)

 (.2/270جاجق الجد ال ال  على الش وى الرا قى، وانظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (20)

 (.27-6/26جامق ال ياي عي ترويل آي القجآي )تبريج الط جي( ) (21)

 (.1/389انظج مناهل العج اي ) (22)

 (.15/255مجموع  تاو  شيخ اإلرالم ا ي تيميى ) (23)

 (.1/392مناهل العج اي ) (24)

 (.1/45،57(، ومعج ى القجاء الك اج )1/112،178انظج النشج    القجاءا  العشج ) (25)

 جاجق م ح  الحباظ مي الاحا ى، وهو الم ح  الجا ق مي البال ا ول مي ال اب ا ول. (26)

أي (  اههحيح  علههى شههجط الشههيايي. وإ يابههى 2/269قههال  هه  اإلتقههاي ) -جحمههه أ-مههج   نهها أي الرههيوط   (27)

احى الرند إ تكب  لياح الحدي ، إذ يشتجط إلى ذلك رالمى الحدي  متنًا ورنًدا مي العلى القادحى، انظج نزههى 

، وإ يابى أي متي هذو الجوايى  يه عدد مهي العلهل، منوها ههذو، وهه  الطعهي 29النظج    شجح نا ى البكج ص 

نيهى الته  تهرت   ه  الجهواب التهال ، وهه  أنهه  ه      ااحى الاحا ى ومعج توم  وجوو كهالم العهجب، والعلهى ال ا

 ه   -إي شهاء أ-لم يكتب الكاتب ألبًا وإ ياًء حتى ينرب إليه اطر     ذلك، وهذا كاٍف  }إي هذاي  {قوله تعالى  

 إ  ا  نعف هذو الجوايى.

 (.3/411تبريج ال حج المحيط ) (28)

 (.3/412ل حج المحيط )جحمه أ. ا-قال أ و حياي  يجيد كتاب ري ويه  (29)

 (.412-3/411(، وانظج تبريج ال حج المحيط )1/590الكشاف ) (30)

 مي روجة طه. 63مي اآليى  (31)

، وإتحههاف  نههالء ال شههج  هه  القههجاءا  15انظههج المقنههق  هه  معج ههى مجرههوم ماههاحف أهههل ا ماههاج ص  (32)

 .304ا ج ق عشج ص 

 (.1/393مناهل العج اي ) (33)

 مي روجة المالدة. 69مي اآليى  (34)

 (.1/394مناهل العج اي ) (35)
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. …كما جاء     عض الجوايا   ررل  عالشى عي لحي القجآي، عي قوله  (36)  ا  ج، كما مج 

 .122-121انظج المقنق    معج ى مجروم مااحف ا مااج ص  (37)

 .130-129(، ونك  اإنتااج لنقل القجآي ص 1/273اإلتقاي    علوم القجآي ) (38)

 مي روجة الم منوي. 60مي اآليى  (39)

 (.1/395مناهل العج اي ) (40)

 (.2/276(، وانظج اإلتقاي    علوم القجآي )6/410تبريج ال حج المحيط ) (41)

 .27روجة النوج، مي اآليى  (42)

 (.18/110جواو الط جي    تبريجو ) (43)

 (.2/276ي    علوم القجآي )(، وانظج اإلتقا384-5/383تبريج ال حج المحيط ) (44)

 .23روجة اإلرجاء مي اآليى  (45)

 (.1/391مناهل العج اي ) (46)

 (.6/23تبريج ال حج المحيط ) (47)

 مي روجة ا ن ياء. 48مي اآليى  (48)

 (.2/276انظج اإلتقاي    علوم القجآي ) (49)

 (.1/392(، ومناهل العج اي )6/418انظج ال حج المحيط ) (50)
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 المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثمانيتابع  

 الش وى الرا عى  دعو  تغييج الحجا   ي يورف ماحف ع ماي

ادعى  عض الطاعنيي    القجآي الكجيم أي الحجا   ي يورف ال قب  أي ج حجو ًها مهي 

ماههحف ع مههاي، وأرههقط حجو ًهها كانهه   يههه، وأنههه كتههب رههتى ماههاحف وجههه  كوهها إلههى 

ااج، وجمق المااحف المتقدمى، وأألى لحوا الال حتهى تقطعه ، وأنهه قاهد  هذلك ا م

ٍ والع اس. التزلف إلى  ن  أميى  ِ  ا  اال توم، وإ طال اال ى ولد عل ر
(1) 

وتعلقوا    ذلك  نحو ما جوي عي عهوف  هي أ ه  جميلهى أي الحجها   هي يورهف أي هج 

 شج حج ًا، قال    ماحف ع ماي أحد ع

 (3) الواء. (2)،}لحمن يحتحرحن هن  {كان     ال قجة  )لم يتري  وانظج(،  غيج هاء،  غي جها  

اًجا  {وكان     المالدة  )شجيعى ومنواًجا(،  غي جها   ننوح مك عحىً وح جن  (4).}شك

كنمن  {وكان     يونس   كنمن  {،  غي جها   }يحننشنجن  (5).}ينرحيركجن

(،  غي جها   يلكهك يلكهك  {وكان     يورف  )أحنحا آتكيكنم  كتحرنوك  (6).}أحنحا أننح ركلنكنم  كتحرنوك

 (7)هلل(،  ال توي،  جعل ا اجييي  )أ ، أ(. وكان     الم منيي  )ريقولوي هلل، هلل،

(، و هه  قاههى لههوط وكانه   هه  الشههعجاء،  هه  قاههى نههوح  ييح جك ههجح ان هيح النمن ههيح   )مك   )مك

(،  غي ههج قاهى نههوح   ييح هومك جن جن ييح  {النمح ههومك جن جن هيح النمح هيح  {وقاهى لههوط   (8)،}مك ييح مك جك ههجح ان النمن

{.(9) 

عحايكشحونم(،  غي جها   نحا  حيننحونم مح ين قحرحمن يشحتحونمن  {وكان     الزاجف  )نححن عك  (10).}مح

ٍي(،  غي جها   اٍء أحينجك يحارك ي مح يٍ  {وكان     الذيي كبجوا  )مك ارك اٍء أحينجك ءح ي مح  (11).}مك

بحقنوا  {وكـان     الحـديد  ) الذيي منكم واتقـوا لوـم أجج  ك يج(،  غيـ جهـا   أحنن  (12).}وح

جح ن   ك لحى النغحينبك  كظحنكـيٍي  {وكان     إذا الشمس كنور ـا هنوح عح مح نكيٍي  {يـ جها   غ (13)،}وح  كنح

{.(14) 

وههذو شهه وى  ههاجدة إ ترههتحق الههجد ؛  ِن وهها تحمههل  هه  طي اتكوهها أمههاجا   طالنكوهها وجدههها، 

 ولكي نذكج ما أجاب  ه أهل العلم عي هذو الكذ ى، وه  أجو ى ك يجة، منوا 

النهعف، وإ تقهوم  م لوها  أي الجوايا  الت  تعلقوا  كوا    ههذو الشه وى  ه  أايهى .1

ا،  بيههه ع رههاد  ههي  حجههى،  وههذا ا  ههج المههجوي عههي عههوف  ههي أ هه  جميلههى نههعيف جههدز
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، نهعيف الحهدي ، وكهاي قهدجيزا داعيهىً، وكهذلك عهوف  هي  (15)اويب، وههو متهجوك 

مما  -ي     عنهإ-أ   جميلى، وإي كاي  قىً، إإ أنه متوم  القدج والتشيق، وهذا ا  ج 

 (16)ي يد دعو  الشيعى وقوع التحجيف    القجآي،  وو متوم  يه.

ها تتهوا ج الهدواع   .2 م  أنه لو حال م ل ذلهك لنقهل إلينها نقهالً متهواتًجا،  نهه مك

 على نقله وتواتجو.  لما لم ينقل إلينا  النقل الاحيح، علم أنه كذب إ أال له.

النمحال عقال وعادةً ركو  جميق ا مهى عهي تغييهج شهاص لكتا كوها أنه مي  .3

الذيي تديي أ  ه، وألمى الديي والحكم إذ ذاك متهوا جوي،  كيهف إ ينكهجوي، وإ 

 يدا عوي عي كتاب ج كوم؟

أي الحجا  لم يكي إإ عامالً على  عهض أقطهاج اإلرهالم، ومهي المحهال أي  .4

   الد المرلميي شجقوا وأج كوا،  ذلك يقدج على جمق المااحف الت  انتشج   

ا إ يقدج عليه أحد  لو أجادو. م   مك

أي الحجا  لو  جض أنه ارتطاع جمق كل المااحف وإحجاقوها،  ِنهه مهي  .5

المحههال أيًنهها أي يههتحكم  هه  قلههوب اآلإف الم لبههى مههي الحبههاظ،  يمحههو منوهها مهها 

 (17)حبظته مي كتاب أ.

ل علههى ذلههك أي أك ههج الموانههق التهه  ادُّعهه  أي الحجهها  أي جههها ههه   هه  جميههق ويههد

المااحف على تلك الاوجة الت  زعموا أي الحجا  أيجها إليوا، وقجأهها القهجاء  كوهذا 

الوجه، و عنوا جرم علهى الاهوجتيي  ه  الماهاحف وقهج   قهجاءتيي، كمها نقلهه إلينها 

ههذو الموانهق لههم ينقهل إلينها نقهالً متههواتًجا القهجاء وعلمهاء الجرهم الع مهان ، كمهها أي جهل 

قجاءة أحد مي القجاء  كما يوا ق الوجهه الهذي يزعمهوي أنهه كهاي  هم أنيركهج، م هل  )شهجيعى 

(،  هههه  قاههههى نههههوح  ييح جك ههههجح ان ههههيح النمن (، و)مك هههههك يلك ههههيح ومنواًجهههها(، و)أحنحهههها آتكههههيكنم  كتحرنوك ، و)مك

(    قاى لوط  ييح ومك جن جن نحالنمح ين قحرحمن عحايكشحونم(،  لهو اهح  ههذا النقهل لننقكهل ، و)نححن ا  حيننحونم مح

إً.  إلينا مي القجاءا     هذو الموانق ما يوا ق ما كان  مكتو ىً  ه أو 

أنههه  بههجض أي الحجهها  كههاي لههه مههي الشههوكى والمنعههى مهها أرههك   ههه جميههق  .6

ا مى على ذلك التعدي المزعوم على الكتاب الكهجيم،  مها الهذي أرهك  المرهلميي 

 (18)عد انقناء عودو. 
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أنه يحتمل أي الحجا  إن ما أي ج حجو ًا مي  عهض الماهاحف الته  تاهالف  .7

ا قدم العجا  وجد النهاس يكت هوي  ه  ماهاحبوم  ماحف ع ماي،  قد جوي أنه لحم 

أشههياء، كههانوا يكت ههوي   )الشههيخ والشههياى إذا زنيهها  اججموهمهها(، و)لههيس علههيكم 

ح أي ت تغوا  نالً مي ج كهم  ه  موارهم الحهج( وأشهياء أيهج ههذا،   عه  إلهى جنا

حبهاظ ال اهجة واطاطوها،  هرمج ناهج  هي عااهم وأ ها العاليهى وعله    هي أاههمقح 

ومالك  ي ديناج والحري ال اجي وأمجهم أي يكت وا مااحف ويعجنهوها علهى 

 (19)ماحف ع ماي.

مي أشد ا مجاء نظًجا    المااحف، وكاي شديد الحجص علهى  -وي يما ج-وقد كاي 

هحٍ وعله    هي  من أي يت  ق الناس ماهحف ع مهاي،  وك هلح عااهًما الجحهدجي وناجيهى ا هي جن

، وأمههجهم أي يقطعههوا كههل ماههحٍف وجههدوو ماالبًهها لماههحف  أاههمقح  تتح ُّههق الماههاحفك

 (20)ع ماي، ويعطوا ااح ه رتيي دجهًما.

أي الحههجوف التهه  زعمههوا أي الحجهها  أي جههها لههيس  يوهها حههجف  واحههد  هه   .8

 (21)إ  ا  اال ى  ن  أميى وإ طال اال ى  ن  الع اس.

 

 (.1/264مناهل العج اي ) (1)

 .259روجة ال قجة مي اآليى  (2)

وقد قهجأ حمهزة والكرهال  ويعقهوب والهف  حهذف الوهاء  ه  الواهل، وإ اهالف  ه  إ  اتوها وقبًها ل  وتوها  ه   (3)

 .163(، وإتحاف  نالء ال شج ص 2/142الاط. انظج النشج    القجاءا  العشج )

 لياء، ولو شاذزا ، ولم يقجأ أحد  مي القجاء )شجيعى(  ا48روجة المالدة مي اآليى  (4)

كنمن  {، وقهد قجأهها أ هو جعبهج وا هي عهامج 22روجة يهونس مهي اآليهى  (5) ، مهي النشهج، قهال ا هي الجهزجي   }يحننشنهجن

كنمن  {وكذلك ه     ماهاحف أههل الشهام وأيجهها، وقهجأ  قيهى القهجاء   ، مهي الترهييج، قهال ا هي الجهزجي   }ينرحهيركجن

عمجو الدان     المقنق،     اب ذكج ما ااتلبه   يهه ماهاحف أههل وكذلك ه     مااحبوم، وكذلك جو  أ و 

أنههه إ  ههج   هه  الاههط  ههيي القههجاءتيي،  بيوهها أج ههق أرههناي،  -وأ إأعلههم-الحجههاز والعههجا  والشههام. والههذي يظوههج 

 تكوي عند أ ه  جعبهج وا هي عهامج واحهدة للنهوي و هال  للشهيي، وعنهد ال هاقيي  هال  للرهيي وواحهدة لليهاء. انظهج 

، والمقنهق  ه  معج هى مجرهوم ماهاحف 248( ، وإتحاف  نالء ال شج ص 2/282لنشج    القجاءا  العشج )ا

 .448، وانظج تن يه الاالي إلى شجح اإلعالي  تكميل موجد الظم،ي ص 108ا مااج ص 

أ  وها ، و   ماحف أ    ي كعب ) أنا آتيكم  ترويله( ، وه  قهجاءة شهاذة، وقهد قهج45روجة يورف مي اآليى  (6)

 (5/314الحري. انظج تبريج ال حج المحيط )
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. وقهد اتبهق القهجاء علهى قهجاءة المونهق ا ول 89، ومهي اآليهى 87، ومي اآليهى 85روجة الم منيي مي اآليى  (7)

،  جاء الجواب على لبظ الره ال، وقهجأ أ هو عمهجو ويعقهوب  }لمي ا جض ومي  يوا  {)هلل(  غيج ألف؛  ي ق له 

مونعيي ا ايجيي )أ(  ا لف، وهكذا جرما    الماهاحف ال اهجيى، نهص علهى ذلهك الحها ظ ال اجياي    ال

أ و عمجو، وقجأ  اق  القجاء )هلل(  غيج ألف، وكذا جرما    مااحف الشام والعجا . انظج النشهج  ه  القهجاءا  

 لوجويي كليوما؟(.  ري تغييج ذلك الذي  عله للحجا     هذو اآليا ، وقد جرمتا على ا2/329العشج )

 .116روجة الشعجاء مي اآليى  (8)

 .167روجة الشعجاء مي اآليى  (9)

، وقجأ ا ي مرعود وا ي ع اس وا عمش )معايشوم(، وه  قهجاءة شهاذة. انظهج 32روجة الزاجف مي اآليى  (10)

 (.8/14تبريج ال حج المحيط )

ذة )ياري(  الياء، ولم ينر وا  حهد. انظهج تبرهيج ، وذكج  يوا أ و حياي قجاءة شا15مي اآليى  روجة محمد  (11)

 (.8/79ال حج المحيط )

 .7روجة الحديد مي اآليى  (12)

، وقد قجأ أ و عمجو وا ي ك يج  الظاء المشهالى، وقهجأ ال هاقوي  النهاد، وإ  هج  24روجة التكويج مي اآليى  (13)

جأس الظاء على الناد، وه   ه  جميهق الماهاحف  ينوما    الجرم، إذ إ ماالبى  يي الناد والظاء إإ تطويل 

(، وإتحهاف 399-2/398الع مانيى  الناد، و   ماحف ا ي مرعود  الظاء. انظج النشج  ه  القهجاءا  العشهج )

 .434 نالء ال شج ص 

، و هاب مها 59جواو ا ي أ   داود    كتاب المااحف،  اب ما كتب الحجا   ي يورهف  ه  الماهحف ص  (14)

 .129   ماحف ع ماي ص  أي ج الحجا 

 (.280-3/279انظج لراي الميزاي ) (15)

(، وهدي الرهاجي مقدمهى  هتح ال هاجي ص 2/89وقد أاج  له ال ااجي    الاحيح. انظج تقجيب التوذيب ) (16)

455. 

 .399انظج نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (17)

 (.274-1/273مناهل العج اي ) (18)

 .396قجآي ص نك  اإنتااج لنقل ال (19)

 .397، ونك  اإنتااج لنقل القجآي ص 52-51انظج ترويل مشكل القجآي إ ي قتي ى ص  (20)

 .399نك  اإنتااج لنقل القجآي ص  (21)
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 الرابع الباب

 جمع القرآن واألحرف السبعة

 

 لسبعةالفصل األول: األحر  ا  

 الفصل الثاني: األحر  السبعة في جمع القرآن   
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 الفصل األول

 األحرف السبعة 

 المبحث األول: نزول القرآن على سبعة أحر 

نننزول القننرآن علننى سننبعة أحننر  مننن الموضننوعات الشننائكة، ولكننن ال بنند لنننا فنني هنن ا 

البحث من طرق بعْ مسائله، للحاجة إليها في مسألة من أه  مسائل ه ا البحث، وهني 

 القرآن على األحر  السبعة، أو على حر  واحد؟هل جمع 
فال بد لنا من ترجيح كفة أحد األقوال في المراد باألحر  السبعة لنبني عليه الحكن  فني 

 ه ه المسألة الجليلة الخير.

 المبحث األول: نزول القرآن على سبعة أحر 

ٍ مبننين، قننال  أنننزل هللا القننرآن علننى نبيننه  ْنَزْلنَنناهُ قُْروانًننا َعَربِيًّننا إِنَّننا أَ  {: بلسننان عربنني 

ٍ ُمبِيٍن  {وقال:  (1)،}لَعَلَُّكْ  تَْعِقلُوَن   (2).}بِِلَساٍن َعَربِي 

 {، وقند قنال تعنالى: وكان ابتداو نزول القرآن على لسنان قنري ، إا كنانوا قنوم النَّبِني  

ُسوٍل إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه  َوَما أَْرَسْلنَا وكانوا ك لك أوسط العرب داًرا ولسانًا، فقند  (3)،}ِمن رَّ

كانت تأتيه  وفود العرب في مواس  الح ، وكانت تقام األسنواق للفصناحة والبينان حنول 

فصنناحتها وحسننن لغاتِهننا ورقننة ألسنننتها، وكانننت العننرب تتحنناك  إلننى قننري  ل (4)الحننرم،

وكانوا إاا أتنته  الوفنود تخينروا منن كالمهن  وأشنعاره  أحسنن لغناتِه  وأصنفى كالمهن ، 

 (5)فصاروا ب لك أفصح العرب.

ْهِط اْلقَُرِشنني ِيَن الثَّالَلَننِة: إِاَا اْختَلَْفننتُ  ْ  أَْنننتُْ  َوَزْينندُ ْبننُن لَابِننٍت فِنني َعننْن أَنَننٍس أَنَّ ُعثَْمنناَن قَنناَل ِللننرَّ

 (6)َشْيٍو ِمَن اْلقُْرآِن فاْكتُبُوهُ بِِلَساِن قَُرْيٍ ، فَضِنََّما نََزَل بِِلَسانِِهْ  فَفَعَلُوا اَِلَك.

قال القاضي الباقالني: ومعنى قول عثمان: إنه أننزل بلسنان هن ا الحني منن قنري ، أي: 

 (7)وأكثره نزل بلغتها.معظمه 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون قوله: نزل بلسان قري ، أي: ابتداو نزوله، ل  أبنيح أن 

 (8)يقرأ بلغة غيره .

نا كانننت األمننة التنني أرسننل إليهننا النَّبِنني   يَّننة، وفننيه  مننن ال يقنندر علننى غيننر  ولَمَّ لسننان أم ِ

جبريل، فأخبره أن القرآن نزل على سبعة أحر ، فكان الك تيسنيًرا  قومه، سأل النَّبِي  

 على المكلفين، ليسهل عليه  تالوة القرآن، وحفظه، والعمل به.

ِ ْبِن َكْعنٍب قَناَل لَِقنَي َرُسنوُل هللاِ  نٍة  ِجْبِرينَل، فَقَناَل: يَنا ِجْبِرينُل إِن ِني بُِعثْنُت إِلَنى فَعَْن أُبَي  أُمَّ

ُجنُل الَّنِ ي لَنْ  يَْقنَرأْ ِكتَابًن ي ِيَن، ِمْنُهُ  اْلعَُجوُز َوالشَّْيُخ اْلَكبِيُر َواْلغُنالُم َواْلَجاِريَنةُ، َوالرَّ ا قَنط . أُم ِ

دُ، إِنَّ اْلقُْرآَن أُْنِزَل َعلَى َسْبعَِة أَْحُرٍ .  (9)قَاَل: يَا ُمَحمَّ

سأل هللا التخفيف عن أمته في أوجه قراوة القرآن، فخفف هللا عننه   النَّبِي  وقد جاو أن 

 بأمره أن يقرئ أمته على سبعة أحر .

فَقَناَل: إِنَّ  َكاَن ِعْندَ أََضناةِ بَنِني ِغفَناٍر، فَأَتَناهُ ِجْبِرينُل  فَعَْن أُبي  ْبِن َكْعٍب أَنَّ َرُسوَل هللاِ 

تََك اْلقُنْرآَن َعلَنى َحنْرٍ . قَناَل: أَْسنأَُل هللاَ ُمعَافَاتَنهُ َوَمْغِفَرتَنهُ، َوإِنَّ يَأُْمُرَي أَْن تُقْ  هللاَ  ِرَئ أُمَّ
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تِي ال تُِييُق اَِلنَك. لُن َّ أَتَناهُ الثَّانِيَنةَ، فَقَناَل: إِنَّ هللاَ  تَنَك اْلقُنْرآَن َعلَنى  أُمَّ يَنأُْمُرَي أَْن تُْقنِرَئ أُمَّ

تِي ال تُِييُق اَِلَك. لُن َّ َجناوهُ الثَّاِلثَنةَ، فَقَناَل: َحْرفَْيِن. قَاَل: أَْسأَلُ   هللاَ ُمعَافَاتَهُ َوَمْغِفَرتَهُ، َوإِنَّ أُمَّ

تَننَك اْلقُننْرآَن َعلَننى لاَللَننِة أَْحننُرٍ . فَقَنناَل: أَْسننأَُل هللاَ ُمعَافَاتَننهُ  يَننأُْمُرَي أَْن تُْقننِرئَ  إِنَّ هللاَ  أُمَّ

ابِعَننةَ، فَقَناَل: إِنَّ هللاَ َوَمْغِفَرتَنهُ، َوإِنَّ أُ  تِنني ال تُِيينُق اَِلننَك. لُنن َّ َجناوهُ الرَّ يَننأُْمُرَي أَْن تُْقننِرَئ  مَّ

تََك اْلقُْرآَن َعلَى َسْبعَِة أَْحُرٍ ، فَأَي َما َحْرٍ  قََرُؤوا َعلَْيِه فَقَْد أََصابُوا.  (10)أُمَّ

حابه بتلك األحر  المنزلة علينه، فكنانوا يقنرؤون بِهنا، حتنى أنكنر أص وقد أقرأ النَّبِي  

بنأن القنرآن أننزل علنى سنبعة  بعله  على بعْ وجوًها من القنراوة، فنأخبره  النَّبِني  

 أحر .

ي َحيَاةِ فَعَْن ُعَمَر ْبِن اْلَخيَّاِب قَاَل: َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِ  ْبِن ِحَزاٍم يَْقَرأُ ُسوَرةَ اْلفُْرقَاِن فِ 

، فَاْستََمْعُت ِلِقَراوتِِه، فَضِاَا ُهَو يَْقَرأُ َعلَى ُحُروٍ  َكثِيَرةٍ لَْ  يُْقِرئْنِيَهنا َرُسنوُل هللاِ َرُسوِل هللاِ 

 ََهنِ ِه ، فَِكْدُت أَُساِوُرهُ فِي الصَّالةِ، فَتََصبَّْرُت َحتَّى َسلََّ ، فَلَبَّْبتُهُ بِِردَائِِه، فَقُْلنُت: َمنْن أَْقنَرأَي 

قَْد  ، فَقُْلُت: َك َْبَت، فَضِنَّ َرُسوَل هللاِ الس وَرةَ الَّتِي َسِمْعتَُك تَْقَرأُ؟ قَاَل: أَْقَرأَنِيَها َرُسوُل هللاِ 

َهن َا  ، فَقُْلُت: إِن ِني َسنِمْعتُ أَْقَرأَنِيَها َعلَى َغْيِر َما قََرأَْت. فَاْنَيلَْقُت بِِه أَقُودُهُ إِلَى َرُسوِل هللاِ 

: أَْرِسنْلهُ. اْقنَرأْ يَنا ِهَشناُم. يَْقَرأُ بُِسوَرةِ اْلفُْرقَاِن َعلَى ُحُروٍ  لَْ  تُْقِرئْنِيَها، فَقَاَل َرُسنوُل هللاِ 

 يَنا : َكن َِلَك أُْنِزلَنْت، لُن َّ قَناَل: اْقنَرأْ فَقََرأَ َعلَْيِه اْلِقنَراوةَ الَّتِني َسنِمْعتُهُ يَْقنَرأُ، فَقَناَل َرُسنوُل هللاِ 

: َك َِلَك أُْنِزلَْت. إِنَّ َه َا اْلقُْرآَن أُْننِزَل ُعَمُر، فَقََرأُْت اْلِقَراوةَ الَّتِي أَْقَرأَنِي، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ 

 (11)َعلَى َسْبعَِة أَْحُرٍ ، فَاْقرُؤوا َما تَيَسََّر ِمْنهُ.

لاللنين صنحابيًّا، حتنى اهنب أبنو عبيند والحناك   وقد روى نزول القرآن عنن سنبعة نحنو

 (12)والسيوطي إلى أنه من المتواتر.

وقنند نننازع بعننْ العلمنناو فنني تننواتر هنن ا الحننديث رغنن  حصننول عنندد التننواتر فنني طبقننة 

الصحابة، بزع  أن هن ا العندد لن  يتنوفر فني اليبقنات التالينة، وهن ا خنال  العنادة، إا إن 

عادة أن الرواة في اليبقات التالية يكونون أكثر، ويكفي نص من نص من العلماو علنى ال

 تواتره، إا ال شكَّ أنَّه  تحققوا من حصول عدد التواتر في كل طبقة.

وبالجملننة، فالحننديث لابننت لبوتًننا ال شننكَّ فيننه، وهننو داِل علننى رحمننة هللا بِهنن ه األمننة، 

ْكِر  {: ن، كما قال وتيسيره تعالى لَها تالوة ه ا القرآ  (13).}َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرواَن ِلل  ِ

 

 . من سورة يوسف  2اآلية  (1)
 من سورة الشعراو. 195اآلية  (2)
 . من سورة إبراهي   4من اآلية  (3)
أي فنني أمنناكن قريبننة مننن مكننة مثننل َمَجنَّننة واي اْلَمجنناز وُعكنناظ، انظننر لسننان العننرب )جنننن(  (4)

 (.4/3058(، و)عكظ( )1/726(، و)جوز( )1/706)
 .55انظر الصاحبي في فقة اللغة البن فارس ص  (5)
 .6350(ح 6/621رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب باب نزل القرآن بلسان قريٍ  )( 6)
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 .385نكت االنتصار لنقل القرآن ص  (7)
 (.8/625فتح الباري ) (8)
رواه الترمنن ي فنني سننننه، كتنناب القننراوات، بَنناب َمننا َجنناَو أَنَّ اْلقُننْرآَن أُْنننِزَل َعلَننى َسننْبعَِة أَْحننُرٍ   (9)

 .20699( ح 6/157، وأحمد في مسنده، مسند األنصار )2944( ح 5/194-195)
يحه، كتاب صالة المسنافرين وقصنرها، بَناب بَيَناِن أَنَّ اْلقُنْرآَن َعلَنى َسنْبعَِة ورواه مسل  في صح (10)

، والنسننائي فنني سننننه، كتنناب االفتتنناح، بنناب جننامع مننا جنناو فنني 820( ح 103-6/101أَْحننُرٍ  )

، وأبو داود في سننه، كتاب الصنالة بناب أننزل القنرآن 939( ح 153-2/152القرآن، واللفظ له )

 .1478( ح 2/76)على سبعة أحر  
( 639-8/638رواه البخاري في كتاب فلائل القرآن باب أنزل القنرآن علنى سنبعة أحنر  ) (11)

، ورواه مسل  في صحيحه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، بَناب بَيَناِن أَنَّ اْلقُنْرآَن َعلَنى 4992ح 

، بناب جنامع منا جناو فني ، والنسائي في سننه، كتناب االفتتناح818( ح 100-6/98َسْبعَِة أَْحُرٍ  )

، وأبو داود في سننه، كتاب الصنالة بناب أننزل القنرآن 937( ح 151-2/150القرآن، واللفظ له )

 .1475( ح 76-2/75على سبعة أحر  )
، واإلتقنان فني علنوم 197ح  174-173انظر نظ  المتنالر من الحديث المتواتر للكتناني ص  (12)

 (.1/131القرآن )
 من سورة القمر. 17ة من مواضعه اآلي (13)
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 المبحث الثاني: المراد باألحر  السبعة
اختلف العلماو في المراد منن األحنر  السنبعة فني األحادينث المن كورة اختالفًنا كبينًرا، 

 (1)حتى قال السيوطي: اختُِلَف في معنى ه ا الحديث على نحو أربعين قوالً.
يقيع بأن أكثرها متداخل، وكثينٌر منهنا ال يُعلن  قائلنه، وال يُعلن  والناظر في تلك األقوال 

 له دليٌل يؤيده عند النظر والتمحيص.

ننن نُقلننت، وال  (2)قننال المرسنني: هنن ه الوجننوه كلهننا متداخلننةٌ، وال أدري مسننتندها، وال عمَّ

؛ منع أنَّ كلهنا موجنودة فني أدري لَ  خصَّ كل واحد مننه  هن ه األحنر  السنبعة بِمنا اكنر

القرآن، فال أدري معنى التخصيص! وفيها أشياو ال أفه  معناهنا علنى الحقيقنة، وأكثرهنا 

يعارضه حديث عمَر مع هشام بن حكيٍ  ال ي في الصحيح، فضنَّهمنا لن  يختلفنا فني تفسنيره 

 لمننراد بِهنناوال أحكامننه، إنَّمننا اختلفننا فنني قننراوة حروفننه، وقنند ظنننَّ كثيننٌر مننن العننوام ِ أن ا

 (3)القراوات السبعة، وهو جهٌل قبيح.

 وال ي يستحق المناقشة من ه ه األقوال ستة أقوال:

أن الحديث من المشكل المتشابه ال ي ال يُعل  معناه، ألن الحنر  مشنتري  القول األول:

والجهنة، ولن  يُعنيَّن لفظي، يصدق على معاٍن كثيرة، كالكلمة والمعننى، وحنر  الهجناو، 

 المراد منها في الحديث. 

 (4)محمد بن سعدان النحوي. وهو قول أبي جعفر

ويَُرد  ه ا القول بأنه ال يلزم من مجرد االشتراي اللفظي اإلشنكال الصنار  عنن إدراي 

 و حالية.معنى المقصود؛ ألن المشتري اللفظي يترجح أحد معانيه بقرينة لفظية أ

وقد قامت القرائن على تعي ن أحد المعاني، ومنع منا عنداه، فنال يصنح إرادة الكلمنة هننا، 

ألن القرآن مؤلف من كلمات كثيرة، وليس منن سنبع فقنط، وال يصنح إرادة المعننى، ألن 

معنناني القننرآن كثيننرة جنندًّا تفننوق الحصننر، وال يصننح إرادة حننر  الهجنناو، ألن القننرآن 

و  الهجناو، ال علنى سنبعة منهنا فقنط، فتعنيَّن أن المنراد بنالحر  مشتمل على جميع حر

 هنا هو الجهة، وب لك يبيل القول بضشكال معنى الحديث.

أُِمنر أن يقنرئ أمتنه بِهن ه األحنر ،  كما يَُرد  بِما لبت فني ننص الحنديث منن أن النَّبِني  

علننى هنن ه  حابة وأنننه قنند فعننل، وأمننر أمتننه أن تقننرأ القننرآن بِهننا، وقنند فعلننت، فقننرأ الصنن

 األحر ، فهي معلومنة لندى الكثينر مننه ، فنال يعقنل أن يكنون الحنديث منع كنل النك منن

 المتشابه ال ي ال يُدرى معناه.

ويَُرد  أيًلا بأن الحديث ننص علنى أن الحكمنة منن إننزال األحنر  السنبعة هنو التيسنير 

 على األمة، فكيف يتحقق التيسير بشيو مجهول؟!

قيقة العدد غير مرادةٍ، والك ألن لفظ السبعة ييلق فني لسنان العنرب أن ح القول الثاني:

ويراد به الكثرة في اآلحاد، كما ييلق لفظ السبعين ويراد به الكثرة في العشنرات، ولفنظ 

 السبعمائة ويراد به الكثرة في المئات.

 (5)وهو م هب القاضي عياا ونحى ه ا المنحى القاسمي، والرافعي.

ويرد  ه ا القول أن األحاديث الواردة في ه ا األمر صريحة في إرادة حصنر العندد فني 
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ُسول  من جبريل األحر  حرفًا حرفًنا، وهن ا قريننة علنى أن  السبعة، ففيها استزادة الرَّ

 (6)المرادَ العددُ اآلحادُ الواقُع بين الستة والثمانية.

أن المقصود سبعة أصنا  من المعاني واألحكام، وهي: الحالل والحرام،  لثالث:القول ا

 واألمر والزجر، والمحك  والمتشابه، واألمثال.

أننه قنال: كنان  وقد اسنتدل أصنحاب هن ا النرأي بِمنا روي عنن ابنن مسنعود عنن النَّبِني  

بعة أبنواٍب، الكتاب األول ينزل من باب واحٍد، وعلى حرٍ  واحنٍد، وننزل القنرآن منن سن

وعلننى سننبعة أحننر : زاجننٌر وآمننٌر، وحننالٌل وحننراٌم، ومحكننٌ  ومتشننابهٌ، وأمثننال، فننأحل وا 

ننا نُهيننته  عنننه، واعتبننروا  مننوا حرامننه، وافعلننوا مننا أُمننرتُ  بننه، وانتهننوا عمَّ حاللننه، وحر ِ

 (7)بأمثاله، واعملوا بِمحكمه، وآمنوا بِمتشابِهه، وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا.

 ويُناق  ه ا القول بأن ه ا الحديث قد انتقده العلماو، ول  يسلموا بصحته.

 (8)قال ابن عبد البر: وهو حديث عند أهل العل  ال يثبت، وهو مجمع على ضعفه.

صنحيحه قال الحافظ ابن حجر: وقد صحح الحديث الم كور ابنن حبنان والحناك ، وفني ت

نظنٌر؛ النقياعننه بننين أبنني سننلمة وابننن مسننعود، وقند أخرجننه البيهقنني مننن وجننه آخننر عننن 

 (9)الزهري عن أبي سلمة مرسالً، وقال: ه ا مرسل جيدٌ.

كما أن سياق األحاديث يأبى حمل المنراد بناألحر  السنبعة علنى هن ه الوجنوه، بنل هني 

مننة الواحنندة تُقننرأ علننى وجهننين ولاللننة وأربعننة إلننى سننبعة، ظنناهرةٌ فنني أن المننراد أن الكل

 تَهوينًا وتيسيًرا.

 كما أن الشيو الواحد ال يكون حالالً وحراًما في آن واحد.

قال اليبري: ومعلوٌم أن تَماريه  فيما تَماروا فيه من الك، لو كان تَماريًا واختالفًنا فيمنا 

عد والوعيد، وما أشنبه النك لكنان مسنتحيالً دلت عليه تالوتُه  من التحليل والتحري ، والو

ب جميعه . ِ  (10)أن يصو 

اسننتئنا  كننالم  …ولن لك اهننب أبننو علنني األهننوازي وغيننره إلنى أن قولننه: زاجننٌر وآمننرٌ 

 آخر، أي هو زاجٌر، أي القرآن، ول  يرد به تفسير األحر  السبعة.

بالنصنب، أي: نننزل  …يث: زاجنًرا وآمنًراويؤيند النك منا جنناو فني بعنْ رواينات الحنند

 على ه ه الصفة.

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير الم كور لألبواب، ال لألحر ، أي: هي سنبعة 

أبواب من أبواب الكالم وأقسامه، وأنزله هللا علنى هن ه األصننا ، لن  يقتصنر منهنا علنى 

 (11)صنف واحٍد، كغيره من الكتب.

قال ابن حجر: وِمما يوضح أن قوله زاجٌر وآمٌر الخ ليس تفسنيًرا لألحنر  السنبعة: منا 

وقع في مسل  من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس، قنال ابنن شنهاب: 

بلغني أن تلك األحر  السبعة إنَّما هي في األمر ال ي يكون واحندًا ال يختلنف فني حنالل 

 (12)وال حرام.

قال ابن عيية: ه ا القول ضعيف؛ ألن ه ه ال تسمى أحرفًا، وأيًلنا فاإلجمناع علنى أن 

التوسننعة لنن  تقننع فنني تحننري  حننالٍل، وال تحليننل حننرام، وال فنني تغييننر شننيو مننن المعنناني 
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 (13)الم كورة.

القنرآن، فهني  عنرب الفصنحى أننزل بِهناأن المراد سبع لغات منن لغنات ال القول الرابع:

 (14)متفرقة فيه، ال على أن ه ه اللغات تجتمع في الكلمة الواحدة.

وهو قول أبي عبيد القاس  بن سالم، وأحمد بن يحيى لعلب، وصححه البيهقي، واختناره 

 (15)ابن عيية، وحكاه بعله  عن القاضي أبي بكر الباقالني.

ويكفي في رد ِ ه ا القول منا سنبق منن اخنتال  عمنر بنن الخيناب وهشنام بنن حكني  فني 

 (16)القراوة، وهما قرشيان، ولغتهما واحدة، فدلَّ على أن اختالفهما ل  يكن في اللغات.

ردودٌ بأننه لنو كاننت األحنر  كما أن قوله  إن هن ه اللغنات مفرقنة فني القنرآن الكنري  من

السبعة لغات في مواضع متفرقة من القرآن لَما حصنل خنال  بنين القنراو فني شنيو منن 

القرآن؛ ألن كل موضع سيكون مقروًوا بوجه واحد، ولَما حصلت المناكرة بين الصحابة 

. ٍْ  عند سماع بعله  قراوة بع

مننا كننان تيسننيًرا علننى ويننرد هنن ا القننول أيًلننا أن نننزول القننرآن علننى سننبعة أحننر  إنَّ 

المكلفين، بنص الحديث، فلو فرا أن القرآن مؤلف من عدة لغات، كنل جنزو منن لغنة، 

 (17)لَما أمكن أهل كل لغة أن يقرؤوا منه إال جزًوا واحدًا، وهو النازل بلغته .

الواحندة بناختال   أن المراد سبع لغات، ولكن على أن تكون في الكلمنة القول الخامس:

، ونحننوي، وقصنندي،  األلفنناظ واتفنناق المعنناني، كقننول القائننل: هلنن َّ، وتعنناَل، وأقبننْل، وإلننيَّ

 وقُْربي.

وهو قول سفيان بن عيينة وابن جرير اليبري واليحاوي، ونسنبه ابنن عبند البنر ألكثنر 

 (18)العلماو.

دُ، اْقنَرأِ اْلقُنْرآَن َعلَنى َحنْرٍ .  ةَ أَنَّ ِجْبِريَل ويدل ِله ا القول حديث أَبِي بَْكرَ  قَاَل: يَا ُمَحمَّ

: اْسننتَِزْدهُ، فَاْسننتََزادَهُ، قَنناَل: اْقننَرأْهُ َعلَننى َحننْرفَْيِن. قَنناَل ِميَكائِيننُل: اْسننتَِزْدهُ، قَنناَل ِميَكائِيننُل 

اٍ  َكاٍ ، َما لَنْ  تَْخنتِْ  آيَنةَ َعن َاٍب بَِرْحَمنٍة، أَْو فَاْستََزادَهُ َحتَّى بَلََح َسْبعَةَ أَْحُرٍ ، قَاَل: ُكِل شَ 

 (19)آيَةَ َرْحَمٍة بِعَ َاٍب، نَْحَو قَْوِلَك تَعَاَل َوأَْقبِْل َوَهلُ َّ َواْاَهْب َوأَْسِرْع َواْعَجْل.

 (20)قال السيوطي: إسناده جيد.

عن ه ا القول بأن األحاديث التي احتجوا بِهنا ال تندل علنى حصنر األحنر  فني  ويجاب

ُسول  فيها األحنر  السنبعة بِمثنال يوضنح نوعينة هن ه  نحو ما اهبوا إليه، وإنما بيَّن الرَّ

 األحر ، وأنَّها ال تؤدي إلى تناقْ أو تلاد.

تي نزل القرآن عليها، قال أبو عمر بن عبد البر: إنما أراد بِه ا ضرب المثل للحرو  ال

أنَّها معاٍن متفٌق مفهومها، مختلٌف مسموعها، ال يكون في شنيو منهنا معننًى وضنده، وال 

وجنننهٌ يخنننالُف معننننى وجنننٍه خالفًنننا ينفينننه ويلننناد ه، كالرحمنننة التننني هننني خنننال  العننن اب 

 (21)وضده.

لقرآن على سبعة أحر  هي التيسير علنى ويرد  ه ا القول أيًلا بأن الحكمة من تْنزيل ا

المكلفنننين، الخنننتال  ألسننننته ، ولننن  يكنننن أكثنننر اخنننتال  العنننرب فننني اسنننتعمال األلفننناظ 

المترادفة، بل أكثر اختالفه  إنَّما كان في اللهجات، من فك ٍ وإدغاٍم، وفتح وإمالنة، وهمنٍز 
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منن المشنقة فني وتخفيٍف، ونحو الك، وال شك أن المشقة علنيه  فني هن ه األبنواب أعظن  

 استعمال هل َّ مكان تعاَل أو أقبْل.

ج وجود األوجه المتعددة من القنراوات  كما أنه على قول ابن جرير ال يُدرى كيف يتخرَّ

 في المصاحف العثمانية، وكلها مثبتة فيها، سواو برس  واحٍد، أو برسمين.

التغاير واالخنتال  فني أن المراد باألحر  السبعة األنواع التي يقع بِها  القول السادس:

القنراوات القرآنينة، أو فني لغننات العنرب، وال يخنرج عنهنا، نحننو االخنتال  فني إعننراب 

الكلمننة، أو تغيننر صننورتِها بالزيننادة أو النقصننان، أو اخننتال  لغننات العننرب مننن الفننتح 

 واإلمالة واإلظهار واإلدغام، ونحو الك.

 (22)الرازي، وابن الجزري. وهو قول أبي حات  السجستاني وابن قتيبة وأبي الفلل

 التغاير اختالفًا كبيًرا: والقائلون بِه ا القول اختلفوا في تعيين الوجوه التي وقع بِها

ف هب أبو حات  السجستاني إلى أنَّها: إبدال لفظ بن خر، وإبندال حنر  بن خر، والتقندي  أو 

حنر  أو نقصنانه، واخنتال  حركنات البنناو،  التأخير بنين األلفناظ أو الحنرو ، وزينادة

 (23)واختال  اإلعراب، واالختال  الصوتي بين التفخي  واإلمالة واإلظهار واإلدغام.

االخننتال  بالتقنندي  والتننأخير، واالخننتال  بالزيننادة  ويننرى ابننن قتيبننة والبنناقالني أنَّهننا:

اللفننظ و معننناه، واالخننتال  بتغييننر لفننظ الكلمننة والنقصننان، واالخننتال  بتغييننر صننورة 

ومعناهننا دون صننورتِها، واالخننتال  فنني بننناو الكلمننة ولفظهننا بِمننا ال يغيننر كتابتهننا وال 

معناها، واالختال  بِما يغير الصورة واللفظ، وال يغير المعنى، واالختال  في حركنات 

 (24)اإلعراب والبناو.

الفلل الرازي أنَّها: االختال  بين اإلفراد والتثنية والجمنع، واالخنتال  فني  ويرى أبو

تصريف األفعال وما يسنند إليهنا، واالخنتال  فني وجنوه اإلعنراب، واالخنتال  بالزينادة 

والنقص، واالختال  بالتقدي  والتأخير، واالختال  بقلب وإبدال كلمنة بنأخرى أو حنر  

 (25)ب خر، واختال  اللغات.

واهب ابن الجزري إلى أنَّها: االختال  في الحركات بال تغيير فني المعننى والصنورة، 

واالختال  في الحركات بتغيير المعنى فقط، واالختال  في الحرو  بتغيينر المعننى ال 

الصورة، واالختال  في الحرو  بتغيير الصورة ال المعنى، واالخنتال  فني الحنرو  

الصنننورة والمعننننى، واالخنننتال  فننني التقننندي  والتنننأخير، واالخنننتال  بالزينننادة  بتغيينننر

 (26)والنقصان.

 القول الراجح

إاا نظرنننا فنني األخبننار الننواردة فنني األحننر  السننبعة، وتفحصنننا ألفاظهننا، لنن  نجنند فيهننا 

ان لوضنوح المنراد عبارة صريحة تبين المراد باألحر  السبعة، وال ي يظهر أن الك ك

منهننا عننند السننلف األول، بشننكل ال يحتنناج معننه إلننى تفسننير، حتننى تتحقننق الحكمننة مننن 

 الرخصة، فليس من المعقول أن يرخص له  في شيو مجهول.

منن شنبهة  ولَما كانت الحاجة في بداية األمر إلى إزالنة منا وقنع فني نفنوس الصنحابة 

 تعنالى، ألنَّهن  ألفنوا أول األمنر وقوع التناقْ واالضيراب، أو التصنر  فني كتناب هللا

قراوة القرآن علنى وجنه واحند، لن  سنمع بعلنه  بعًلنا يقنرأ علنى أوجنٍه متغنايرة، أزال 
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ه ه الخواطر بأن أخبره  بالرخصة، وضنرب لَهن  مثناالً علنى أننواع االخنتال   النَّبِي  

ع وزيننادة بننين هنن ه األوجننه، وأنننه لننيس مننن بنناب التننناقْ والتلنناد، بننل مننن بنناب التنننو  

 المعاني.

وعند تدبر أوجه القراوات المتواترة التي نقلت إلينا نجد أن اللفظ الواحد قد يُْقنرأ بأوجنٍه 

متعددةٍ، والناس إلى يومنا ه ا يتناكرون عند سماع ه ه الوجوه إاا ل  يكن له  سابُق علنٍ  

 بِها .

الشريف أوجه متعددة فال ي يظهر وهللا أعل  أن المراد من األحر  السبعة في الحديث 

متغننايرة مننن وجننوه القننراوة، تكننون فنني الكلمننة القرآنيننة الواحنندة، بحيننث تُقننرأ علننى وجننٍه 

 (27)واحد، أو أكثر من وجٍه، إلى سبعة أوجه.

وال يلزم على هن ا القنول أن يكنون فني كنل كلمنة قرآنينة أكثنر منن وجنٍه، بنل توجند هن ه 

 لكلمات دون بعْ.الوجوه في بعْ ا

وقنند ورد مثننل الننك فنني سننورة الفرقننان، وقنند جمننع الحننافظ ابننن حجننر فنني شننرحه علننى 

صننحيح البخنناري كننل مننا ورد مننن الخننال  فنني هنن ه السننورة مننن القننراوات المتننواترة 

 (28)والشااة، فبلغت مواضع الخال  فيها مائة ولاللين موضعًا.

ا ورود أكثر من سبع قراوات في بعْ الكلمات، مثل قوله تعنالى: وال يشكل عليه أيلً 

فنضن علمناو  (30)فقد اكر فيه أبنو حينان النتنين وعشنرين قنراوة، (29)،}َوَعبَدَ اليَّاُغوَت  {

، و بندون التنواتر ال تثبنت المسلمين أجمعوا على اشنتراط التنواتر لثبنوت قرآنينة أي ننص ٍ

قرآنيتننه، وهنن ا الموضننع وغيننره إاا عننرا علننى هنن ا الشننرط لنن  يبننق فيننه مننن القننراوات 

 المتواترة ما يزيد على السبعة.

، بلن  البناو }َوَعبُدَ اليَّناُغوِت  {ففي الموضع الم كور قراوتان متواترتان: فقرأ حمزة

، بفتح الباو من )عبَد(، }ليَّاُغوَت َوَعبَدَ ا {من )عبُد( وخفْ )الياغوت(، وقرأ الباقون

 (31)ونصب )الياغوت(.

القنرآن قنند نسنخ فنني العرضننة  ومنع اعتبننار أن كثينًرا مننن أفنراد األحننر  التنني ننزل بِهننا

األخيرة للقرآن الكري ، فال إشكال في عدم وجود كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه، 

األوجنه المتنواترة فني مواضنع منن القنرآن هنو سنتة أوجنه، ومنن  فضن أقصى ما ورد منن

 فيها ست قراوات متواترة، وهي: (32)،}أَْرِجْه  {أمثلة الك قوله تعالى: 

، دون همزة، وبكسر الهاو من غير إشباع، قرأ ب لك قالون وابنن }أَْرِجِه  { .1

 وردان.

لكن مع إشباع كسرة الهاو بوصلها بياو، وقنرأ ، كالوجه السابق، } أَْرِجهِ  { .2

از، وخلف في اختياره.  ب لك ورش والكسائي وابن جمَّ

، بالهمز، مع ض  الهناو وإشنباع ضنمها بوصنلها بنواو، وبن لك }أَْرِجئْهُ و { .3

 قرأ ابن كثير وهشام.

، بالهمز، مع ض  اْلهاو من غير إشنباع، وقنرأ كن لك أبنو عمنرو }أَْرِجئْهُ  { .4

 ويعقوب.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

202   

 ، بالهمز، مع كسر الهاو من غير إشباع، قرأ ب لك ابن اكوان.}أَْرِجئِْه  { .5

، دون الهمنز، منع سنكون الهناو، وهني قنراوة البناقين منن القننراو }أَْرِجنْه  { .6

 (33)العشرة.

 

 (.1/131تقان في علوم القرآن )اإل (1)
هو شر  الدين محمد بن عبد هللا السلمي المرسي، عال  باألدب والتفسنير والحنديث، ضنرير منن أهنل مرسنية  (2)

هنـ. انظنر سنير  565باألندلس، له لاللة تفاسير: الكبينر والصنغير واألوسنط، ولنه مؤلفنات فني النحنو، تنوفي سننة 

 (.6/233م للزركلي )(، واألعال23/312أعالم النبالو )
(، قال أبو شامة: ظنَّ قوٌم أن القراوات السنبع الموجنودة اآلن هني التني 1/141انظر اإلتقان في علوم القرآن ) (3)

أريدت في الحديث، وهو خال  إجماع أهنل العلن  قاطبنة، وإنمنا يظنن النك بعنْ أهنل الجهنل. انظنر فنتح البناري 

ين عتر الرد على ه ا النوه  بِمنا فينه كفاينة، وإن كنان منن اللنعف (، وقد تكلف الدكتور حسن ضياو الد8/646)

. انظر األحر  السبعة ومنزلة القراوات منها ص   .352-346بحيث ال يحتاج إلى رد ٍ
 (.1/213(، والبرهان في علوم القرآن )1/131اإلتقان في علوم القرآن ) (4)
(، وإعجنناز القننرآن 1/287مي )محاسننن التأويننل( )(، وتفسننير القاسنن1/131انظننر اإلتقننان فنني علننوم القننرآن ) (5)

 .72-70والبالغة النبوية للرافعي ص 
 (.1/132انظر اإلتقان في علوم القرآن ) (6)
أننزل القنرآن منن سنبعة  رواه اليبري فني مقدمنة تفسنيره، بناب القنول فني البينان عنن معننى قنول َرسُنول هللاِ  (7)

 (.1/30أبواب الجنة )
 (.1/216القرآن ) البرهان في علوم (8)
 (.8/645فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (9)
 (.21-1/20تفسير اليبري، المقدمة ) (10)
 (.31-1/30(، وانظر تفسير اليبري، المقدمة )8/645فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (11)
صنالة المسنافرين  (، وروى ه ا البالغ مسل  في صحيحه كتناب8/645فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (12)

 .819( ح 6/101وقصرها، بَاب بَيَاِن أَنَّ اْلقُْرآَن َعلَى َسْبعَِة أَْحُرٍ ، صحيح مسل  مع شرح النووي )
 (.35-1/34انظر تفسير القرطبي، المقدمة ) (13)
هنو منن مقصنود وقد اختلف القائلون به ا القول في تعيين اللغات التي ننزل بِهنا القنرآن اختالفًنا كبينًرا، ولنيس  (14)

 (.136-1/135(، واإلتقان )220-1/219ه ا البحث، فليراجعه من شاو في: البرهان)
(، 1/217(، والبرهنان فني علنوم القنرآن )1/135(، واإلتقنان )8/643فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (15)

 (.5/221والجامع لشعب اإليمان للبيهقي )
 (.8/644، وفتح بشرح صحيح البخاري )911انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  (16)
 .173-172انظر األحر  السبعة ومنزلة القراوات منها، للدكتور حسن ضياو الدين عتر، ص  (17)
(، وتأويننل مشننكل اآللننار لليحنناوي 1/25(، وتفسننير اليبننري، المقدمننة )1/134اإلتقننان فنني علننوم القننرآن ) (18)

(4/185-488.) 
 .19992( ح 6/37د البصريين )رواه أحمد في مسنده، مسن (19)
 (.1/134اإلتقان في علوم القرآن ) (20)
 (.1/221انظر البرهان في علوم القرآن ) (21)
 (.645-8/644فتح الباري ) (22)
 .153-148، واألحر  السبعة ومنزلة القراوات منها ص 228-221مقدمة كتاب المباني ص  (23)
 (.1/132، واإلتقان في علوم القرآن )38-36تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص  (24)
 (.1/133انظر اإلتقان في علوم القرآن ) (25)
 (.134-1/133(، واإلتقان في علوم القرآن )28-1/25النشر في القراوات العشر ) (26)
( علنى طنرفين همنا القنول الثالنث والقنول الرابنع، وكن لك 1/135ه ا القول أشار إليه السنيوطي فني اإلتقنان ) (27)
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 (.8/639صدر بنحوه الحافظ ابن حجر شرحه لحديث األحر  السبعة، انظر فتح الباري )
 (.653-8/648راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (28)
 .60سورة المائدة من اآلية  (29)
 (.531-3/529تفسير البحر المحيط )  (30)
 (.2/255انظر النشر في القراوات العشر ) (31)
 من سورة الشعراو. 36من سورة األعرا ، واآلية  111اآلية في موضعين:  (32)
 (.312-1/311النشر في القراوات العشر ) (33)
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 الفصل الثاني

 األحرف السبعة في جمع القرآن

 

 المبحث األول: األحر  السبعة في الجمع النَّبوي  وجمع أبي بكر للقرآن

قند قنرأ  على سبعة أحنرٍ ، فنال شنك أننه  أُمر أن يُقرئ أمته القرآن مرَّ بنا أن النَّبِي  

 على ه ه األحر  السبعة؛ ليتعلمها منه أصحابه، وينقلوها إلى األمة من بعده.

، فني رملنان منن كنل ِ سننة، فيُثْبِنت هللا منا يعرا القرآن على جبريل  وكان النَّبِي  

 (1)بعة.يشاو وينسخ ما يشاو، أو يأمر بالقراوة على حر  أو أكثر من األحر  الس

: وقد يُشكل ه ا القول على بعْ الناس، فيقول: هل كان جبرينل يلفنظ  قال ابن عبد البَر ِ

باللفظ الواحد سبع مرات؟ فيُقال له: إنَّما يلزم ه ا إن قلنا إن السبعة األحنر  تجتمنع فني 

 (2)أن تَُمرَّ سبعةٌ. حر  واحد، ونحن قلنا كان جبريل يأتي في كل عرضٍة بحر ، إلى

فني العنام الن ي تنوفي فينه منرتين،  عرا القرآن على جبريل  وقد مرَّ بنا أنًّ النَّبِي  

وال شكَّ أنه قد نسخ بعْ القرآن في تلك العرضة، كمنا نسنخت بعنْ األحنر  السنبعة 

 التي نزل بِها القرآن.

 ق في عدد الرضعات المحرمات. ومن أمثلة الك حديث عائشة الساب

ْمَن، لُن َّ  فعَْن َعائَِشةَ أَنََّها قَالَْت: َكاَن فِيَما أُْنِزَل ِمَن اْلقُْرآِن َعْشنُر َرَضنعَاٍت َمْعلُوَمناٍت يَُحنر ِ

 (3)َوُهنَّ فِيَما يُْقَرأُ ِمَن اْلقُْرآِن. نُِسْخَن بَِخْمٍس َمْعلُوَماٍت، فَتُُوف َِي َرُسوُل هللاِ 

نا يندل  ففيه أن النَّبِي   توفي، وكانت ه ه اآلينات المنسنوخات ممنا يتلنى منن القنرآن، ِممَّ

، وأغلنب الظنن ِ أن النك إنَّمنا كنان فني العرضننة علنى أنَّهنا نسنخت فني آخنر حيناة النَّبِنني  

 األخيرة.

هنا القنرآن منرتين، فقد كانت العرضة األخيرة مراجعة أخيرة للكتاب الحكي ، عنرا في

 فنسخ هللا من ما شاو، وألبت فيه ما كتب له البقاو.

 وقد وردت الروايات بحدوث النسخ لبعْ آيات الكتاب في العرضة األخيرة.

َل؟ قَنالُوا: قِنَراوةَ َعْبنِد هللاِ.  فَعَْن أَبِي َظْبيَناَن َعنِن اْبنِن َعبَّناٍس قَناَل: أَي  اْلِقنَراوتَْيِن تَعُند وَن أَوَّ

ا َكاَن  قَاَل: ال بَْل ِهَي اآلِخَرةُ، َكاَن يُْعَرُا اْلقُْرآُن َعلَى َرُسوِل هللاِ  ةً، فَلَمَّ فِي ُكل ِ َعاٍم َمرَّ

َل. تَْيِن، فََشِهدَهُ َعْبدُ هللاِ فَعَِلَ  َما نُِسَخ ِمْنهُ َوَما بُد ِ َْ فِيِه ُعِرَا َعلَْيِه َمرَّ  (4)اْلعَاُم الَِّ ي قُبِ

وقال البغوي: يُقال إن زيد بن لابت شهد العرضة األخيرة، التني بُني ِن فيهنا منا نُِسنخ ومنا 

 (5)بَِقي.

وقال ابن الجزري: وال شك أن القرآن نُسخ منه وُغي ِر فني العرضنة األخينرة، فقند صنحَّ 

 (6)ب لك النص  عن غير واحٍد من الصحابة.

وكل ما نسخ في العرضة األخيرة من القرآن أو من أوجه القراوة ل  يُثبَت فني الجمعنين 

 النبوي والبكري.

 ونستييع أن نستخلص من العرا السابق األمور اآلتية:
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أن النسخ قد شنمل بعنْ األحنر  السنبعة فني العرضنة األخينرة، ويندل علنى النك  - 1

 الكلمات القرآنية تقرأ على أكثر من ستة أوجه من طريق متواتر. عدم ورود كلمة من

 وقد اعترا بعْ على الك بأن موضوع النسخ ال يشمل األلفاظ.

قال ابن قدامة: وأحنال قنوٌم نسنخ اللفنظ، فنضن اللفنظ إنَّمنا ننزل ليُتلنى ويُثناب علينه، فكينف 

 يُرفع؟

اخ عنه، وليس في نسخ والمقصود من الك أن النسخ: هو رفع حك  شرعي بخياب متر

 (7)تالوة اللفظ رفع حك  شرعي.

ل  أجاب ابن قدامة عن الك فقال: فضن التالوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد الصالة بِها، 

من أحكامها، وكل حكٍ  فهو قابل للنسنخ، وأمنا تعلقهنا بنالمكلَّف فني اإليجناب وغينره فهنو 

 (8)لنسخ.حك  أيًلا يقبل ا

أن األحنر  السنبعة لن  تنسنخ كلهنا، ألن األصنل إباحنة القنراوة بِهنا، ولن  يندل دلينٌل  - 2

 .على نسخ تلك اإلباحة في زمن النَّبِي  

، إا ال دلينل علينه، أنَّه ال يُعل  قندر منا نسنخ منن األحنر  السنبعة فني حيناة النَّبِني   - 3

أن المنسوخ من تلك األحر  أكثنر ِممنا بقني، نظنًرا ِلمنا يروننه منن ويرى بعْ العلماو 

الكثننرة العظيمننة فنني الروايننات التنني تعنن  بِهننا كتننب التفسننير مننن القننراوات غيننر الثابتننة، 

 باعتبار أنَّها في أحسن أحوالها قراوات منسوخة.

، بقني علنى نفنس وقد اتفق العلمناو علنى أن جمنع القنرآن فني زمنن أبني بكنر الصنديق 

، ولنن  يتغيننر منننه شننيو، سننواو فنني الننك مننن رأى أن الصننورة التنني تركهننا عليننه النَّبِنني  

األحر  السبعة باقية كلها، ومن قال إن األحر  نسخت ولن  يبنق إال واحندٌ، ومنن اهنب 

 (9)إلى أن الباقي بعْ األحر  السبعة.

 

 انظر الفصل الرابع من الباب األول، وهو العرضة األخيرة. (1)
 (.1/220انظر البرهان في علوم القرآن ) (2)
 .1452( ح 31-10/29رواه مسل  في صحيحه كتاب الرضاع باب التحري  بخمس رضعات ) (3)
، ورواه النسائي فني السننن الكبنرى كتناب فلنائل 4123( ح 1/598رواه أحمد في مسنده، مسند بني هاش  ) (4)

 (.4/36(، وكتاب المناقب )3/7القرآن )
 (.4/525شرح السنة ) (5)
 (.1/142(، وانظر اإلتقان في علوم القرآن )1/32النشر في القراوات العشر ) (6)
 (.1/190انظر روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة ) (7)
 (.202-1/201مناظر البن قدامة )روضة الناظر وجنة ال (8)
 (.254-1/253(، ومناهل العرفان )1/223انظر: البرهان في علوم القرآن ) (9)
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 المبحث الثاني: األحر  السبعة في المصاحف العثمانية
بناًو على اختالفه  في -اختلف العلماو في بقاو األحر  السبعة في المصاحف العثمانية 

 ى لاللة أقوال:عل -المراد باألحر  السبعة
 القول األول:

أن المصاحف العثمانية اشتملت على حر  واحد فقط من األحر  السبعة، وهو حر  

، أو اتفق الصنحابة علنى تركهنا قري ، وأن األحر  الباقية إما نسخت في زمن النَّبِي  

 درًوا للفتنة التي كادت تفتك باألمة عندما اختلف الناس في قراوة القرآن.

ك اهننب ابننن جريننر اليبننري، وأبننو جعفننر اليحنناوي، وابننن حبننان، والحننارث وإلننى النن

 (1)المحاسبي، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو عبيد هللا بن أبي صفرة.

ح أبو جعفر اليبري واألكثرون من بعده بأنه حر  منها.  (2)وقال أبو شامة: وصرَّ

فني األحادينث عنند جمهنور  (3)ن عبد البر: فه ا معنى األحنر  السنبعة المن كورةقال اب

أهننل الفقننه والحننديث، منننه  سننفيان بننن عيينننة، وابننن وهننب، ومحمنند بننن جريننر اليبننري، 

 (4)واليحاوي وغيره ، وفي مصحف عثمان ال ي بأيدي الناس منها حرٌ  واحد.

وقال أبو عبيد هللا بن أبي صفرة: ه ه القراوات السبع إنما شرعت من حر  واحند منن 

السننبعة المنن كورة فنني الحننديث، وهننو النن ي جمننع عثمننان عليننه المصننحف، وهنن ا اكننره 

 (5)النحاس وغيره.

ي الكلمنة الواحندة وه ا القول مبني على القول بأن المراد باألحر  السبعة سبع لغات ف

 باختال  األلفاظ واتفاق المعاني، وهو قول ابن جرير ومن وافقه.

فقد رأى القائلون بِه ا القول ندرة الكلمات القرآنية التي يصدق عليها ما رأوه في المراد 

باألحر  السنبعة، فقنالوا إنَّهنا نسنخت، أو اتفنق الصنحابة علنى مننع القنراوة بِهنا، وكتبنوا 

 ر  واحد، هو لسان قري .المصاحف على ح

 واحت  القائلون بِه ا القول بأدلة منها:

ْهِط اْلقَُرِشي ِيَن الثَّالَلَِة: إِاَا اْختَلَْفنتُْ  أَْننتُْ  َوَزْيندُ ْبنُن لَابِنٍت فِني قول عثمان   َشنْيٍو ِمنَن  ِللرَّ

 (6)اْلقُْرآِن فَاْكتُبُوهُ بِِلَساِن قَُرْيٍ ، فَضِنََّما نََزَل بِِلَسانِِهْ  فَفَعَلُوا اَِلَك.
قالوا: وه ا يدل على أنَّه  جمعوا القرآن على حر  واحد، وهنو لسنان قنري ، وتركنوا 

 ما سوى الك من األحر  الستة.

أن األحنر  السنبعة كاننت فني أول األمنر خاصنة؛ لللنرورة؛ الخنتال  لغنة العنرب  

ومشقة أخ  جميع اليوائف بلغة واحدة، فلما كثر الناس والكتاب، وارتفعت اللنرورة 

ح الك قياُم ا لخنال  بنين القنراو، بمنا كناد ينؤدي إلنى فتننة ارتفع حك  ه ه السبعة، ورجَّ

علننى أن  عظيمننة، فأجمعننت األمننة بقيننادة إمامهننا الناصننح الشننفيق عثمننان بننن عفننان 

تقتصننر علننى حننر  واحنند مننن األحننر  السننبعة، جمعًننا لكلمننة المسننلمين، فأخنن ت بننه، 

 (7)وأهملت كل ما عداه، فعاد ما يُقرأ به القرآن على حرٍ  واحٍد.
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أن القراوة على األحنر  السنبعة لن  تكنن واجبنةً علنى األمنة، وإنمنا كاننت جنائزةً لهن   

مرخًصا له  فيها، وقد جعل إليه  االختيار في أي حر  اختاروه، فلمنا رأى الصنحابة 

ألمة تفترق وتختلف إاا ل  يجتمعوا على حر  واحد، اجتمعوا على النك اجتماًعنا أن ا

 (8)شائعًا، وه  معصومون من اللاللة، ول  يكن في الك تري واجب وال فعل حرام.
ل  اختلف القائلون بأن الباقي من األحر  السبعة هو حر  واحد، هل نسخت األحر  

، أو أن الصننحابة اتفقننوا علننى تركهننا؟ فنن هب أكثننره  إلننى أنَّهننا ينناة النَّبِنني  السننتة فنني ح

، واسننتقر األمننر علننى حننر  واحنند، والننك بعنندما النننت ألسنننة نسننخت فنني حينناة النَّبِنني  

 العرب بالقرآن، وتمكن الناس من االقتصار على اليريقة الواحدة.

عنند وفاتننه؟ واألكثننرون علننى أو ب قننال القرطبنني: لنن  اختلفننوا: هننل اسننتقر فنني حياتننه 

 (9)األول.

 القول الثاني:

أن المصنناحف العثمانيننة اشننتملت علننى جميننع األحننر  السننبعة، ولنن  تُهمننل منهننا حرفًننا 

 واحدًا.

وهو ما اهب إليه جماعات من القراوة والفقهاو والمتكلمين، وهو ال ي اختاره القاضني 

 اودي وغيره .الباقالني وابن حزم والد

قننال القاضنني البنناقالني: الصننحيح أن هنن ه األحننر  السننبعة ظهننرت واستفاضننت عننن 

، وضبيها عنه األئمنة، وألبتهنا عثمنان والجماعنة فني المصنحف، وأخبنروا َرُسول هللاِ 

بصحتها، وإنَّما ح فوا منها ما ل  يثبت متنواتًرا، وأن هن ه األحنر  تختلنف معانيهنا تنارة 

 (10)يست متلاربة وال متنافية.وألفاظها أخرى، ول

ليس كل حر  منهنا هنو  وقال الداودي: وه ه القراوات السبع التي يقرأ الناس اليوم بِها

 (11)أحد تلك السبعة، بل تكون مفرقة فيها.

 واستدلوا على الك بأدلة منها:

ل.   أنه ال يجوز على األمة أن تُهمل نقل شيو من األحر  السبعة؛ ألنَّها قرآن منَزَّ

ل المصناحف العثمانينة منن الصنحف التني كتبهنا أبنو أجمعنوا علنى نقن أن الصحابة  

 (12)بكر، وقد كانت مشتملة على األحر  السبعة، وأجمعوا على تري ما سوى الك.

ا فيهنننا، وال يجننوز أن يُنهننى عننن القننراوة بنننبعْ أن األحننر  السننبعة كننان مرخًصنن 

. ٍْ  (13)المرخص فيه، إا ليس بعله بأولى من بع

األمنة فني تنالوة  أن الحكمة من نزول القنرآن علنى سنبعة أحنر  كاننت التيسنير علنى 

القرآن، والتيسير ما زال محتاًجا إليه، إا ل  تكن قنراوة القنرآن علنى حنر  واحند، فني 

أصعب منها على من أتى بعده  من المسنلمين فني -العصر األول بين العرب األقحاح 

العصور المتأخرة، وقد فشا فيه  اللحن والعجمنة، فهن  أحنوج إلنى التيسنير منن العنرب 

 األَُول.
 ل الثالث:القو

أن المصاحف العثمانية اشتملت على ما يحتمله رسمها منن األحنر  السنبعة، متلنمنة 
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 لما لبت في العرضة األخيرة.

قال ابن الجزري: واهب جماهير العلماو منن السنلف والخلنف وأئمنة المسنلمين إلنى أنَّ 

جامعة  ه ه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من األحر  السبعة فقط،

، متلنمنة لَهنا، لن  تتنري حرفًنا علنى جبرينل  للعرضة األخينرة التني عرضنها النبني 

 منها.

قال: وه ا القول هو ال ي يظهر صوابه؛ ألن األحاديث الصحيحة، واآللنار المستفيلنة 

 (14)تدل  عليه، وتشهد له.

المنن هب الثنناني علننى بقنناو بعننْ  واحننت  أصننحاب هنن ا القننول بِمننا احننت  بننه أصننحاب

األحر  السبعة، والحاجة إليها، واحتجوا على أن السبعة ل  تبق كلها بِما ورد من اآللار 

التي تدل على حدوث النسخ في العرضة األخيرة لبعْ أوجه القنراوة، فكتنب الصنحابة 

منا في المصناحف عنند الجمنع منا تيقننوا أننه قنرآن لابنت فني العرضنة األخينرة، وتركنوا 

 سوى الك.

قال السيوطي: وال شك أن القرآن نُسخ منه في العرضة األخيرة وُغي ِر، فاتفق الصحابة 

علننى أن كتبننوا مننا تحققننوا أنننه قننرآن مسننتقِر فنني العرضننة األخيننرة، وتركننوا مننا سننوى 

 (15)الك.

ضة األخيرة التي بين فيها وقال البغوي في شرح السنة: يُقال إن زيد بن لابت شهد العر

الناس حتنى منات،  ، وقرأها عليه، وكان يُقرئ بِهالرسول هللا  ما نُسخ وما بقي، وكتبِها

 (16)ول لك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وواله عثمان كتب المصاحف.

ألخيرة، وأن قراوتنا التني وقد وردت اآللار بأن القرآن قد نسخ منه وُغي ِر في العرضة ا

 جمعها الصحابة هي ما كان في تلك العرضة.

ِ أنه قنال: القنراوة التني ُعِرَضنت علنى رسنول هللا  ْلَمانِي  فني العنام الن ي  فَعَْن َعبِيدَةَ السَّ

 .يعني ب لك قراوة زيد بن لابت  (17)ه ا القراوة التي يقرأها الناس.-قبْ فيه 

عرضنات، فيقولنون: إن قراوتننا  قنال: ُعنرا القنرآُن علنى َرُسنول هللاِ  وعن سمرة 

 (18)ه ه العرضة األخيرة.

كنل سننة فني شنهر رملنان منرةً،  وعن ابن سيرين، قال: كان جبريل يعارا النبني 

اوتنننا هنن ه علننى فلمننا كننان العننام النن ي قننبْ فيننه عارضننه مننرتين، فيننرون أن تكننون قر

 (19)العرضة األخيرة.

 

 (.6/100(، وشرح النووي على صحيح مسل  )1/224،226،239،241انظر البرهان في علوم القرآن ) (1)
 (.1/223البرهان في علوم القرآن ) (2)
 الخ. …يعني القول بأنَّها أوجه من المعاني المتفقة، باأللفاظ المختلفة، نحو أقبل، وهل ، وتعال (3)
 (.1/220انظر البرهان في علوم القرآن ) (4)
 (.6/100صحيح مسل  بشرح النووي ) (5)
 .3506(ح 6/621رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب باب نزل القرآن بلسان قريٍ  )( 6)
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 (.6/100(، وانظر: صحيح مسل  بشرح النووي )191-4/190تأويل مشكل اآللار لليحاوي ) (7)
 (.396-13/395مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) (8)
 (.1/213انظر البرهان في علوم القرآن ) (9)
 (224-1/223(، والبرهان في علوم القرآن )6/100صحيح مسل  بشرح النووي ) (10)
 (.6/100ل  بشرح النووي )صحيح مس (11)
 (.142-1/141اإلتقان في علوم القرآن ) (12)
 (.396-13/395مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) (13)
 (.142-1/141(، وانظر اإلتقان في علوم القرآن )1/31النشر في القراوات العشر ) (14)
 (.1/142اإلتقان في علوم القرآن ) (15)
 (.526-4/525البغوي )شرح السنة لإلمام  (16)
 (.156-7/155رواه البيهقي في دالئل النبوة ) (17)
(، ورواه البنزار فني مسننده، قنال الهيثمنني: 2/230رواه الحناك  وصنححه ووافقنه الن هبي. مسنتدري الحنناك  ) (18)

 (.7/154ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد )
 (.1/142أخرجه ابن أشتة، انظر اإلتقان في علوم القرآن ) (19)
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 تابع المبحث الثاني: األحر  السبعة في المصاحف العثمانية

 القول الراجح
والقول ال ي يظهر صوابه هو ما اهب إليه جماهير العلماو من السلف والخلف منن أن 

لنن   البنناقي مننن األحننر  السننبعة هننو مننا لبننت فنني العرضننة األخيننرة، وأن الصننحابة 

، بل دونوا ونقلوا كل ما لبتت قرآنيته، وتركوا يختاروا بعْ األحر  الثابتة دون بعْ

 ما سوى الك.

ولكن ينبغي التنبه إلى أن قوله : إن المصاحف غير مشتملة إالَّ على ما يحتملنه رسنمها 

علننى جبريننل،  مننن األحننر  السننبعة، جامعننة للعرضننة األخيننرة التنني عرضننها النبنني 

قند يُفهن  مننه أن هنناي شنيئًا منن فينه ننوع تنناقْ، إا -متلمنة لها، ل  تتنري حرفًنا منهنا 

على جبريل في العرضة األخيرة، ولن  يكتبنه الصنحابة  األحر  السبعة عرضه النَّبِي  

 في المصاحف العثمانية.

فاألولى أن يقال جامعة للعرضة األخيرة، ويلغى التقييد بِما يحتمله رس  المصناحف، إا 

فناوتوا بينهنا ليحتمنل النبعْ منهنا قد كتبوا مصناحف متعنددة، و قد علمنا أن الصحابة 

 من أوجه القراوة ما ال يحتمله البعْ اآلخر.

ويدل على صحة ه ا القنول مجمنوع األدلنة السنابقة، فنال شنكَّ أن الحكن  ببقناو األحنر  

السننبعة أو عنندم بقائهننا مبنننِي علننى المننراد بنناألحر  السننبعة، ونحننن إاا نظرنننا إلننى كافننة 

اد باألحر  السبعة، بقيع النظر عنن النراجح منهنا وجندنا األقوال التي اكرناها في المر

.  في القرآن بعْ تلك األوجه بال شك ٍ

ا على القول بأن الحديث مشكٌل ال يُدرى معناه، فال إشنكال فني بقناو األحنر  السنبعة  أمَّ

ألنٌر علنى اعتبنار األحنر  السنبعة  -على ضنعفه الشنديد-أو عدم بقائها، فليس له ا القول 

 ير باقية.باقية أو غ

ا على القول الثاني القائل بأن حقيقة العدد غير مرادةٍ، بل المراد الكثرة، فنال إشنكال  وأمَّ

أيًلا، إا القراوات المتواترة التي نقلت إلينا فيها كثرةٌ ظاهرةٌ، ال يمكن معها النزع  بنأن 

 كل ه ه االختالفات هي حرٌ  واحد.

ا على القول الثالث القائل بأن المقص ود سبعة أصنا  من المعاني واألحكام، وهني: وأمَّ

الحننالل والحننرام، واألمننر والزجننر، واْلمحكنن  والمتشننابه، واألمثننال، فننال شننكَّ أن القننرآن 

 المنقول إلينا فيه كل الك، وهو أمر ظاهر جلي.

 على أن كل األوجه السابقة في غاية اللعف.

ا على القول الرابع القائل بأن المراد سبع لغات م ن لغنات العنرب الفصنحى متفرقنة وأمَّ

في القرآن ال تجتمع في الكلمنة الواحندة، فن لك أيًلنا كثينٌر فني القنرآن، فقند ورد فينه منن 

غير لسان قري  شيو كثير، وقند أفنرده بعنْ العلمناو بالتصننيف، ونقنل السنيوطي منن 

علنى الك الكثير في باب أفرده فيما وقع بغير لغة الحجاز، واكر فيه ما وقنع فني القنرآن 

 (1)نحو لاللين لغة من لغات العرب.

 وقد سبق الرد على ه ا القول وبيان ضعفه.
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ا على القول الخامس القائل بأن المراد سبع لغات تكون في الكلمة الواحدة باختال   وأمَّ

السنتة  األلفاظ واتفاق المعاني، فهو ال ي دعا أصحاب القول األول إلى زع  أن األحر 

غير باقية في القرآن، وعلى فرا التسلي  بأن قوله  هو الصنواب فني المنراد بناألحر  

السبعة في الحديث، فضنه منا زال فني القنرآن كلمنات تقنرأ بناختال  فني اللفنظ، منع اتفناق 

 المعنى، ومن أمثلة الك من القراوات المتواترة:

فقننرأ حمننزة والكسننائي بالثنناو المثلثننة،  (2)،}قُننْل فِيِهَمننا إِلْننٌ  َكبِيننٌر  {جننلَّ ِاْكننُرهُ: -قولننه  

 (3)والباقون بالباو، واللفظان متوافقان في المعنى.

إِْن َجناوُكْ  فَاِسنٌق بِنَبَنٍأ  {وقولنه:  (4)،}إِاَا َضنَرْبتُْ  فِني َسنبِيِل هللاِ فَتَبَيَّنُنوا  {قوله تعنالى:  

جمهنور هكن ا منن التبني ن، وقنرأ حمنزة والكسنائي وخلنف فني فقند قرأهنا ال (5)،}فَتَبَيَّنُوا 

 (6)من التثبت، والتبين والتثبت متفقان في المعنى. }فَتثَبَّتُوا  {اختياره: 

ياَح بُْشًرا بَْيَن يَدَْي َرْحَمتِِه َوُهَو  {: قوله   فقد قنرأ عاصنٌ  هكن ا  (7)،}الَِّ ي يُْرِسُل الر ِ

مننن البشننر، جمننع بشننير، وقننرأ البنناقون مننن النشننر، فقننرأ حمننزة والكسننائي وخلننف فنني 

رأ أبننو علننى أنننه حننال، أي: ناشننرةً، أو منشننورةً، أو اات نَْشننٍر، وقنن }نَْشننًرا  {اختينناره: 

، بلنن  الننون والشننين جمننع }نُُشننًرا  { جعفنٍر ونننافع وابننن كثينر وأبننو عمننرو ويعقنوب:

بلنن  النننون وسننكون الشننين، كالسننابق مننع  }نُْشننًرا  {ناشننر، وقننرأ عبنند هللا بننن عننامر: 

 (8)التخفيف بتسكين الشين، والبشر والنشر متوافقان في المعنى.
ننا علننى القنن التغنناير  ول السننادس بننأن المننراد بنناألحر  السننبعة األنننواع التنني يقننع بِهنناوأمَّ

واالخنتال  فني القنراوات القرآنيننة، أو فني لغنات العنرب، فننالموجود منهنا فني القننراوات 

المتواترة يفوق الحصر، وهو كل ما اختلف فيه القراو، من فتح وإمالة، وإلبات وحن  ، 

 (9)قصان.واختال  حركات اإلعراب، والزيادة والن

كتبنوا  ومن أظهر األدلة على أن الصحابة عندما نسنخوا المصناحف فني زمنن عثمنان 

اخننتالُ  المصنناحف -كننل مننا لبننت عرضننه فنني العرضننة األخيننرة مننن األحننر  السننبعة 

ة بلغة واحدة، على حر  واحد لَمنا إا لو كانت مكتوب (10)العثمانية وتفاوتُها، كما مرَّ بنا،

 كان بينها اختالٌ .

ا القول األول القائل بأن األحر  السبعة قد اهبت ول  يبق إال حرٌ  واحندٌ، فيجناب  وأمَّ

 عن أدلته بِما يأتي:

: فَاْكتُبُوهُ بِِلَساِن قَُرْيٍ ، فَضِنََّما نََزَل بِِلَسانِِهْ . فقد سنبق بينان ول عثمان أما استدالله  بق 

أن ما نقل إلينا متواتًرا من القرآن فيه الكثير من غير لغة قري ، وسبق أيًلنا بينان أن 

من الك أن أكثر القرآن ومعظمه نزل بلسانِه ، أو أن ابتداو نزولنه كنان  مراد عثمان 

، وعليه فال إشكال في ه ا األلر على القول بأن بعْ األحر  باٍق، إا لنيس فينه ك لك

 (11)أمر بضلغاو تلك األحر . أن عثمان 
قال الباقالني: ومعنى قول عثمان: إنه أننزل بلسنان هن ا الحني منن قنري ، أي: معظمنه 

 …ن القننرآن بأْسننِره نننزل بلغننة قننري وأكثننره نننزل بلغتهننا، ولنن  تقنن  حجننة قاطعننة علننى أ

 (13)…ول  يقل قرشيًّا (12)،}إنا جعلناه قرآنًا عربيًّا {ويجزئ من الدليل قوله تعالى: 
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ينأمر بضلغناو يندل علنى أننه لن   …: إِاَا اْختَلَْفنتُْ  أَْننتُْ  َوَزْيندُ ْبنُن لَابِنتٍ كما أن قول عثمنان 

األحر  السبعة، فاللفظ صريٌح في أنه أمر بضلبنات لغنة قنري  عنند االخنتال  فقنط، أمنا 

قنرأ بِهنا فني العرضنة األخينرة، ولن  ينقنل  عند االتفاق فليكتبوا بأي لغنة صنحَّ أن النَّبِني  

.  (14)إلينا أنَّه  اختلفوا في شيو إال في لفظ )التابوت( كما مرَّ

وأما احتجاجه  بنأن األحنر  السنبعة كاننت فني أول األمنر ضنرورة الخنتال  لغنات  

العرب، ومشنقة أخن  جمنيعه  بلغنة واحندة، فقند سنبق الكنالم علنى أن المشنقة منا زالنت 

ُجنُل الَّنِ ي لَنْ  باقية، فما زال في  ِة: )اْلعَُجوُز َوالشَّْيُخ اْلَكبِيُر َواْلغاُلُم َواْلَجاِريَنةُ، َوالرَّ األمَّ

ا كانت عليه فيما ملى.  يَْقَرأْ ِكتَابًا قَط (، بل لعلها اآلن أشد ِممَّ

وأما قوله  إن القراوة على األحر  السبعة لن  تكنن واجبنة علنى األمنة، فننحن نوافنق  

على الك، ولكن نخالف في أن القراوة غير الحفظ، فضنه وإن ل  يكن واجبًنا علنى األمنة 

أن تقرأ باألحر  السبعة جميعها، فضنه ال شكَّ أن حفنظ هن ه األحنر  التني هني بعنْ 

 ألمة.القرآن من اللياع واجٌب على ا
ويدل على بقناو األحنر  التني لبتنت فني العرضنة األخينرة أيًلنا أننه قند لبنت أن ُكتَّناب 

المصاحف فني زمنن عثمنان إنمنا انتسنخوا منا كتبنه الصنديق فني الصنحف فني مصناحف 

نا لبنت فني  وأرسلوها إلى األمصار، وقد علمنا أن جمنع أبني بكنر للقنرآن لن  يلنح شنيئًا ِممَّ

نا جمنع فني زمنن العرضة األخيرة باتفاق، ف ثبت ب لك أن جمنع عثمنان لن  يننقص شنيئًا ِممَّ

 .أبي بكر 

ننُحِف  …عننن أَنَننِس ْبننِن َماِلننٍك قننال:  فَأَْرَسننَل ُعثَْمنناُن إِلَننى َحْفَصننةَ: أَْن أَْرِسننِلي إِلَْينَننا بِالص 

ى ُعثَْمناَن، فَنأََمَر َزْيندَ ْبنَن َحْفَصنةُ إِلَن نَْنَسُخَها فِي اْلَمَصناِحِف لُن َّ نَُرد َهنا إِلَْينِك، فَأَْرَسنلَْت بِهنا

ْحَمِن ْبننَن اْلَحنناِرِث اْبننِن ِهَشنناٍم  بَْيننِر َوَسننِعيدَ ْبننَن اْلعَنناِص َوَعْبنندَ الننرَّ لَابِننٍت َوَعْبنندَ هللاِ ْبننَن الز 

 (15)فَنََسُخوَها فِي اْلَمَصاِحِف.

حر  الستة واقتصنر علنى حنر  إا نسخ المصاحف ألغى األ ويرد  دعوى أن عثمان 

أمر ُكتَّاب المصناحف أن يقتصنروا  أنه ل  يرد في خبر صحيح، وال ضعيف أنه -واحد 

 (16)في كتابتها على حر  واحد، ويلغوا الستة الباقية.

 جمع الناس على حنر  واحند، وألغنى ويرد  ه ه الدعوى أيًلا أنه لو صحَّ أن عثمان 

الستة الباقية، وأجمع معه على الك الصحابة لكان الك كافيًا في القيع باْلمراد باألحر  

السنتة، ولََمننا اختلننف العلمنناو بعنند الننك فنني المننراد منهننا كننل هنن ا االخننتال ، ولََمننا حصننل 

خنال  بعند اإلجمناع األول فني بقناو األحننر  السنبعة منن عدمنه، إا اإلجمناع حجنة عننند 

 (17)عده خالٌ .المسلمين، وال يسوغ ب

ا يرد به ه ا القول أيًلا أننه يحمنل طعنًنا فني الصنحابة  ، وات ِهاًمنا لهن  بالتصنر  وِممًّ

برأيه  في كتاب هللا تعالى، وال يكناد يصندق منؤمٌن يعلن  قندر الخليفنة الراشند عثمنان بنن 

على حر  واحد، وال يكناد يتصنور أنَّه قرر برأيه إلغاو األحر  الستة واإلبقاو  عفان 

 وه  كثرة كالرةٌ في الك الوقت يقرونه على الك الفعل. أيًلا أن الصحابة 

والخال  ال ي زعمنوا أننه اسنتدعى إلغناو تلنك األحنر  كنان قند حصنل مثلنه فني زمنن 
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لغاو ، كما جاو في الروايات التي أوردناها قريبًا في أول ه ا الباب، فل  يؤد ِ إلى إالنَّبِي  

إلى أن القرآن أنزل على جميع تلك األوجه، وأقر  األحر  المنَزلة، بل أرشده  النَّبِي  

 (18)كل واحد من المختلفين على قراوته.

لو أراد أن يجمع مصاحف الناس  ويدل أيًلا على عدم صحة ه ه الدعوى أن عثمان 

لََما قدر على أن يسلبه  منا يحفظنون منن الكتناب، إا قند  جميعًا لَما استياع، ولو استياع

كنان  كانت دولة اإلسالم في الك الوقت متسعة إلى حد ِ يستحيل معنه مثنل هن ا، فجمعنه 

 أن كتب للناس مصاحف أئمة يُرجع إليها عند االختال . 

لن  ينِل إالَّ وجزينرة  أن عثمان  باطٌل ببرهان كالشمس، وهو (19)قال ابن حزم: كل ه ا

العنننرب كلهنننا َمملنننووة بالمسنننلمين والمصننناحف والمسننناجد، والقنننراو يعلمنننون الصنننبيان 

، والننيمن كلهننا فنني أيامننه منندن وقننرى، والبحننرين كنن لك،  والنسنناو، وكننل مننن هننبَّ ودبَّ

وُعمان ك لك، وهي بالد واسعة، مندن وقنرى وملكهنا عظني ، ومكنة والينائف، والمديننة 

م كلها ك لك، في كل ه ه البالد من المصاحف والقراو ما ال يحصي عندده  إال هللا والشا

 تعالى وحده، فلو رام عثمان ما اكروا ما قدروا على الك أصالً. 

وأما قوله : إنه جمع الناس على مصحف، فباطنٌل، منا كنان يقندر علنى النك ِلَمنا اكرننا، 

أن ينأتي  بنه، إنمنا خشني عثمنان وال اهب عثمان قط  إلى جمع النناس علنى مصنحف كت

ل شنيئًا منن المصنحف،  فاسٌق يسعى في كيد الدين، أو أن يِهَ  واهنٌ  منن أهنل الخينر، فيبند ِ

فيكون اختال  يؤدي إلى اللنالل، فكتنب مصناحف مجمعًنا عليهنا، وبعنث إلنى كنل أفنق 

ل -مصحفًا، لكي  فانكشنف ُرِجع إلى المصحف المجمع علينه، -إن وه  واهٌ ، أو بدَّل مبد ِ

 الحق، وبيل الكيد والوه . 

وأما قول من قال أبيل األحر  السنتة، فقند كن ب منن قنال النك، ولنو فعنل عثمنان النك 

وأراده لخرج عن اإلسالم، ولََمنا مينل سناعة، بنل األحنر  السنبعة عنندنا موجنودة كلهنا 

 (20)ين.قائمة كما كانت، مبثولة في القراوات المشهورة المألورة، والحمد هلل رب العالم

وأما القول الثاني القائل بأن جميع األحر  السبعة باقية فيُنَرد  بِمنا منرَّ منن لبنوت وقنوع 

النسخ لبعْ وجوه القراوة في العرضة األخيرة، وك لك بأنه ال يوجد في القرآن ما يقرأ 

ة على أغلب األقوال، إال على سبعة أوجه بالنظر إلى الخال  في المراد باألحر  السبع

باعتبار وجوه القراوة الشااَّة، وال يخفى أنَّ الشنااَّ ال يثبنت لنه الحكن  بالقرآنينة حتنى تبننى 

 عليه مثل ه ه المسألة. 

والخالصة أننا إاا نظرنا إلى حقيقة الخال  بين الفريقين الثناني والثالنث وجندناه خالفًنا 

ا عرا فني العرضنة شكليًّا، إا كالهما متفٌق على أن الصحا بة ل  يزيدوا ول  ينقصوا ِممَّ

األخيننرة شننيئًا، وإنمننا اختلفننوا هننل األحننر  كلهننا بقيننت فنني العرضننة األخيننرة أم ال، وال 

يخفى أن النسخ قد ورد علنى كثينر منن تلنك األحنر  كمنا منر  بننا، فخالفهن  إان هنو فني 

 حصول الك النسخ أو عدم حصوله.

الباقي حنر  واحند، فنأكثره  ينرى أن النك لثبنوت النسنخ وأما الفريق األول القائل بأن 

وعدم العرا في العرضة األخيرة، وهو ما يوافنق القنولين الثناني والثالنث، وإاًا يصنبح 
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الخال  شكليًّا أيًلنا، باعتبنار أن النبعْ ينرى أن اخنتال  القنراو هنو األحنر  السنبعة 

واحنند، مننع اتفنناق  المنن كورة فنني الحننديث، والننبعْ يننرى أن هنن ا االخننتال  هننو حننر 

ا عرا في العرضة األخيرة شيئًا. الجميع على أن الصحابة   ل  ينقصوا ِممَّ

اتفقوا على أن تركوا ستة أحر ، وجمعوا الناس على  وأما ال ين يرون أن الصحابة 

 األحر  السبعة وقرأ الناس بِها حر  واحد بتصر  منه  واتفاق، بعد أن تري النَّبِي  

عمر وصدًرا من خالفة عثمان، فهؤالو ه  الن ين اختلفننا معهن ، وناقشننا زمن أبي بكر و

 أدلته  ورددنا عليها.

 

 (.286-1/283(، والبرهان في علوم القرآن )104-1/89انظر اإلتقان في علوم القرآن ) (1)
 من سورة البقرة. 219من اآلية  (2)
 (.2/227، والنشر في القراوات العشر )157انظر إتحا  فلالو البشر ص  (3)
 من سورة النساو. 94من اآلية  (4)
 من سورة الحجرات. 6من اآلية  (5)
 (.2/251النشر في القراوات العشر ) (6)
 من سورة األعرا . 57من اآلية  (7)
 .226(، وإتحا  فلالو البشر ص 270-2/926انظر النشر في القراوات العشر ) (8)
، واإلتقنان فني 38-36(، تأوينل مشنكل القنرآن البنن قتيبنة ص 28-1/25انظر: والنشر في القراوات العشنر ) (9)

 (.134-1/132علوم القرآن )
 . انظر المبحث األول من الفصل الثالث من باب جمع القرآن في زمن عثمان  (10)
 (.8/625، وفتح الباري )385(، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص 1/284لقرآن )انظر البرهان في علوم ا (11)
 من سورة الزخر . 3من اآلية  (12)
 .385نكت االنتصار لنقل القرآن ص  (13)
(. وتأويننل مشننكل اآللننار لليحنناوي 8/635، وفنتح البنناري )26انظنر: كتنناب المصنناحف البننن أبنني داود ص  (14)

 الك في الفصل الثالث من الباب الثالث. (، وقد مر  الحديث عن4/193)
 .4987( ح 8/626رواه البخاري في صحيحه: كتاب فلائل القرآن باب جمع القرآن )( 15)
ال يخفى أن الحديث ال ي هو عمدة القائلين ب لك القول في أمر عثمان الكتاب بأن يرجعوا إلى لغة قري  عند  (16)

االقتصار على لغة قنري  عنند  -كما أسلفنا-ر  الستة، إا قصارى ما فيه االختال  ال يدل على األمر بضلغاو األح

 االختال  فقط.
 (.1/178انظر مناهل العرفان ) (17)
 (.1/177انظر مناهل العرفان ) (18)
 جمع الناس على حر  واحد وتري األحر  الستة. يعني دعوى أن عثمان  (19)
 (.213-2/212الفصل في الملل واألهواو والنحل ) (20)
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 الباب الخامس

 الجمع الصوتي للقرآن الكري 

 الفصل األول: مشروع الجمع الصوتي األول للقرآن الكري   

 الفصل الثاني: مشروع كلية القرآن بالمدينة النبوية لجمع القرآن بالقراوات العشر   
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 الفصل األول 

 جمع الصوتي األول للقرآن الكريممشروع ال

 المبحث األول: فكرة الجمع الصوتي للقرآن الكري 

     تمهيـــــد

     فكرة الجمع الصوتي 

     القرآن اْلمرتل، أو المصحف المرتل

 المبحث األول: فكرة الجمع الصوتي للقرآن الكري 
 تمهيد

ًرا علميًّا هائالً، وكان من النك اختنراع آلنة التسنجيل  شهد القرن األخير من الزمان تيو 

( علنى ينند المختنرع األمريكنني تومناس إديسننون phonographالصنوتي )الفونننوغرا  

Thomas Edison(1)م.1887م( في عام 1931-847) ـ 

لت  واستفاد المسلمون من آالت التسجيل الصوتي من  وصولها إلى بالد المسلمين، فُسج ِ

بعْ الخيب والكلمات للعلماو، وبعْ التالوات القرآنية لمشناهير القنراو، ولعنل أقندم 

 (2)تسجيالت القارئ الشيخ محمد رفعت.-ما وصل إلينا من التسجيالت القرآنية 

على أن التسجيالت في النك الوقنت لن  تعندُ منا كنان يقنرؤه القنراو منن أجنزاو السنور أو 

 قصارها في الحفالت والمناسبات.

وجنوب االسنتفادة -كان يدور بخلد صاحب ه ا المشروع قبل سنين من تقندي  مشنروعه 

نا وصننل إلينه العلنن  منن تسننجيل األصنوات فنني جمنع القننرآن جمعًنا صننوتيًّ  ا، إا لمننح أن ِممَّ

العلماو من كل فن ٍ أتيح له  البقناو، ومواصنلة العيناو ولنو بعند المنوت، بِمنا يدونوننه منن 

 كتبه ، أما القراو، فتراله  الصوتي يفنى بفنائه .

ال يشك  أحدٌ أن عل  القراو ينتقل إلى تالمين ه ، فيحنوزون بن لك الثنواب العظني  منن هللا 

ان األداو الصننوتي والتميننز فيننه ال ينتقنل دائًمننا إلننى التالمينن ، تعنالى، ولكننن ال شننكَّ أنَّ إتقن

 والكثير من القراو الحااقين يخلفه  من ال يعدله  أستااية وح قًا.

 فكرة الجمع الصوتي

لجمعينة العامنة إلى ا (4)تقدم الدكتور لبيب السعيد (3)هـ،1378في شهر شعبان من سنة 

للمحافظة على القرآن الكري  بناقتراح بشنأن تسنجيل القنرآن الكنري  صنوتيًّا بكنل رواياتنه 

 المتواترة والمشهورة وغير الشااة.

 وجاو في نص االقتراح:

 بس  هللا الرحمن الرحي 

 اقتراٌح مقدٌَّم إلى مجلس إدارة الجمعية من رئيسها 

 لبيب السعيد

   صوتيًّا بكل رواياته المتواترة والمشهورة وغير الشااةبشأن تسجيل القرآن الكري
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يُمكن اآلن أن يتجناوز المسنلمون التسنجيل الكتنابي للقنرآن الكنري  إلنى تسنجيله صنوتيًّا، 

فيصبح لديه  التسجيالن كالهما. وقنديًما تينور تسنجيل الكتناب العزينز منن الكتابنة علنى 

 لجلد والقماش، ل  األوراق بأنواعها.العظام واللخا  وعسيب النخل، إلى تسييره على ا

وكمننا تيننورت طريقننة كتابننة المصننحف بننأن أضننيف إليننه النننقط والشننكل واللننوابط 

 والمحسنات الخيية، تيورت أيًلا طريقة التسجيل من الكتابة باليد إلى اليباعة.

على أن أه  وسيلة لنقل القرآن الكنري  عبنر الندهور، كاننت ومنا زالنت: روايتنه وتلقيننه 

شنرة وشنفاًها، فًمنا لفنٍ ، وهنن ا هنو المعتمند عنند علمنناو القنراوة، ألنَّ فني القنراوة مننا ال مبا

 يمكن إحكامه إال عن طريق السماع والمشافهة.

ومتابعة للتيور، وتأكيدًا ليريقة النقنل الشنفوي، وتينويًرا لَهنا، يمكنن اآلن االتجناه إلنى 

سنلوب أن يكنون هنو أصنلح أسناليب تسجيل القرآن الكري  تسنجيالً صنوتيًّا، ولعنل هن ا األ

ا بمختلنف  دًا ومتلنوًّ العصر، وأكثرها تيسيًرا على المسلمين في تلق ِي الكتاب العزيز، مجوَّ

 القراوات.

ومعلوم أن لدى دور اإلااعة تسجيالٌت من آي ال كر الحكي  من ترتيل بعْ القنارئين، 

أغراضننها، وإنمننا  ولكننن التسننجيالت التنني نرينندها مننن طننراز آخننر، فالتيريننب لننيس مننن

التعلي  هو غرضها األول، ومفهوم أن الفرد العاديَّ ال يستييع، وال يجب عليه في حياته 

العملية، أن يقرأ القرآن باليريقة التلحينية التي ي يعنه بِهنا اآلن القنراو فني دور اإلااعنة، 

 وفي المحافل.

أداو الكتناب العظني ،  -منع األسنف-والمالحظ اآلن أن كثينًرا منن المسنلمين ال يُحسننون 

حسب أصول التجويد، مع أنه  باللرورة يؤمننون بِهن ا الكتناب، ويحبوننه، ويسنتهدونه. 

والمالحظ أيًلا أن أغلب حفاظ القرآن الكري  ال يعرفون غير رواية حفص، وه ا وااي 

أمران بالغا الخيورة، ويتعين على الجمعية العامة للمحافظة على القنرآن الكنري ، وهني 

لهن ه  (5)تعمل ليظل ميراث القرآن محفوًظا أحسن حفظ على مدى النزمن، أن تَينبَّ  التي

الحننال عنناجالً. وربَّمننا كننان مشننروع تسننجيل القننرآن صننوتيًّا مننن كبننار علمنناو القننرآن هننو 

 السبيل العملية السهلة إلى العالج المنشود.

ري  على العالمين، وال اإلشارة إلى ما يرجنى ولست هنا بصدد التنويه بفلل القرآن الك

من وراو تعلمه واتباعنه وتالوتنه حنق النتالوة، منن خينٍر يعن   البشنرية، ويهينن للمسنلمين 

والعرب اإلمامة في األرا، فه ا كله أوضح من أن يوضح، ولكن الن ي أشنير إلينه هنو 

ون عننن طريقهننا يتلهفننون علننى وسننيلة ميسننورة يتعلمنن -فنني مختلننف البقنناع-أن المسننلمين 

 كتابه  األقدس، ويتلونه على نسقها تالوة صحيحة يقوى عليها الفرد العادي.

، وأن  -بالنسبة للدول اإلسالمية غير العربية-وال ريب أن الحاجة إلى ه ه الوسيلة  أَمس 

انتشار القرآن بفلل ه ه الوسيلة سيكون أوسع، وطالبه سيكونون أكثر، وأن المصحف 

سببًا خييًرا لزيادة تولنق العالقنات بنين المسنلمين فني مشنارق األرا المسموع سيكون 

 …ومغاربِها

وفيما يختص بالتسجيل نفسه، أقترح أن يشمل تالوة الكتاب العزيز كله بقنراوة حفنص، 

ل  بمختلف القراوات المتواترة والمشهورة وغير الشااة، وعلى أن ال تَُردَّد اآلية الواحدة 
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في التالوة الواحدة، كما يشمل التسنجيل دروًسنا عملينة فني أحكنام بأكثر من قراوة واحدة 

 التجويد بيريقة سهلة ميسرة، تمكن الجمهور العادي من االنتفاع بِها.

أما فيما يختص بِمن يتولون القراوة والتدريس العملي، فيجب أن يكونوا من أعل  علماو 

 لَها خبرتُها القرآنينة العظمنى، القرآن، مع مناسبة أصواتِه  للتسجيل، وأن تختاره  لجانٌ 

 ويشاري فيها األزهر الشريف، والهيئات العلمية واللغوية والثقافية األخرى.

ننن يُرجننى نفعننه  وأقتننرح تشننكيل لجنننة مننن أعلنناو الجمعيننة تلنن  إليهننا مننن تشنناو ِممَّ

ألعمالهننا، وتلننع اللجنننة منهاًجننا كننامالً مفصننالً لتنفينن  المشننروع، سننواو مننن الناحينننة 

يننة، أو ناحيننة التسننجيل الفننني، أو منننن الننناحيتين التمويليننة واإلداريننة، كمننا تحننندد القرآن

المعاونننات الممكننن الحصننول عليهننا مننن الجهننات الحكوميننة والشننعبية المختلفننة، وكنن لك 

تتولى اللجنة ترشيح أعلاو اللجان التني يعهند إليهنا باختينار علمناو القنرآن الكنري  ممنن 

 (6)سيناط بِه  التسجيل.

 القرآن اْلمرتل، أو المصحف اْلمرتل

لفننظ )المصننحف( اسنن  مجموعننة صننحائف القننرآن، مرتبننة اآليننات والسننور، وقنند شنناع 

 استعمال لفظ "المصحف" كعل  على ما جمعت فيه صحف القرآن الكري .

: أ ي: ُجِعلَننْت فيننه قننال الفيروزأبننادي: والُمْصننَحُف، ُمثَلَّثَننةَ المنني ، مننن أُْصننِحَف، باللنن  ِ

ُحُف.  (7)الص 

ي فيها ما جمع فيه القرآن مصحفًا:   وقد وردت بعْ األحاديث النبوية التي سم ِ

نا يَْلَحنُق اْلُمنْؤِمَن ِمنْن َعَمِلنِه َوَحَسننَاتِِه بَْعندَ فَعَْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَناَل َرُسنوُل هللاِ  : إِنَّ ِممَّ

لَنهُ، أَْو َمْسنِجدًا بَنَناهُ، أَْو بَْيتًنا َموْ  تِِه: ِعْلًما َعلََّمهُ َونََشَرهُ، َوَولَندًا َصناِلًحا تََرَكنهُ، َوُمْصنَحفًا َورَّ

تِِه َوَحيَاتِِه يَْلَحقُهُ    ِمنْ الْبِن السَّبِيِل بَنَاهُ، أَْو نَْهًرا أَْجَراهُ، أَْو َصدَقَةً أَْخَرَجَها ِمْن َماِلِه فِي ِصحَّ

 (8)بَْعِد َمْوتِِه.

وعنه أيًلا مرفوًعا: الغرباو فني الندنيا أربعنة قنرآن فني جنو  ظنال  ومسنجد فني ننادي 

 (9)قوم ال يصلي فيه ومصحف في بيت ال يقرأ فيه ورجل صالح مع قوم سوو.

سنافَر بالمصنحف إلنى أرا العندو مخافنة أن نَهنى أن يُ  وعن ابن عمَر أنَّ َرُسنول هللاِ 

. يناله العدو 
(10) 

اصننيلحوا علننى تسننمية مننا جمعننوه فيننه  -بعنند جمننع القننرآن- كمننا ورد أن الصننحابة 

 مصحفًا.

ا جمعنوا القنرآن، فكتبنوه فني النورق، قنال أبنو بكنر: التمسنوا لنه  عن ابن شهاب، قال: لَمَّ

ْفر، وقنال بعلنه : المصنحف، فنضن الحبشنة يسنمونه المصنحف، اسًما، فقال بعل ه : الس ِ

اه المصحف.  (11)وكان أبو بكٍر أول من جمع كتاب هللا وسمَّ

وه  وه، فقنال بعلنه : سنم  ا جمع أبو بكر القرآن، قال: سنم  وقال المظفري في تاريخه: لَمَّ

ْفر، فكرهوه من يهود، فقال ابن مسعود: رأيت إنجيالً، فكرهوه، وقال بعله : سم   وه الس ِ

ْوه به.  (12)بالحبشة كتابًا يدعونه المصحف، فسمَّ

ل على نبي ِه محمٍد  ، المكتنوب فني ، بواسية جبريل والقرآن كالم هللا المعجز، المنَزَّ
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سورة منه، المتعبَّد بتالوتنه، المبندوو المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر 

 (13)بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

ويصننح إطننالق لفننظ )القننرآن( علننى المقننروو، كمننا يصننح إطالقننه علننى المكتننوب فنني 

المصناحف، ويصننح إطالقننه علننى الننبعْ، كمننا يصننح إطالقننه علننى الكننل، فهننو مشننتري 

 (14)لفظي.

وقد دعا البعْ إلنى إطنالق اسن  "القنرآن اْلمرتنل" علنى مجموعنة أسنيوانات القنرآن، 

بدالً من اس  " المصحف اْلمرتنل" ، ولكنن صناحب فكنرة الجمنع الصنوتي آلنر اسنتعمال 

نفننس االسنن  النن ي اسننتُعمل لصننحف القننرآن، لننوروده فنني األحاديننث النبويننة، أو الختيننار 

 (15)ـ.س  على عهد الخليفة األول المسلمين الك اال

اسن  )المصنحف( علنى منا ُجمنع فينه صنحف  وقد الحظ في الك أن إطالق الصنحابة 

وهنو القنرآن -وهي ما يُكتَب فينه، وبنين المكتنوب فيهنا -القرآن، كان تفريقًا بين الصحف 

زيًها للفنظ )القنرآن( منن االمتهنان، بنأن ال ي هو كالم هللا تعالى، كما كان ه ا اإلطالق تنْ 

 ،ٍ ٍ، بندل مصنحف ابنن مسنعود، أو مصنحف أبني  يقال مثالً: قرآن ابن مسعوٍد أو قرآن أبي 

 (16)أو أن يقال: وجد خيأٌ في قرآن فالٍن، يريد مصحفه، أو نحو الك.

ل فيهننا فيكنون اختيننار اسنن  "المصننحف" ِلمجموعننة األسننيوانات أو ا ألشننرطة التنني ُسننج ِ

 تشبيًها لَها بالصحف التي ُكتِب فيها القرآن.-القرآن الكري  مقروًوا 

ٌز يسير مقبول، فضن اس  "المصحف" أصبح في االسنتعمال مقتصنًرا علنى منا  وه ا تجو 

ا، ويكون الجامع بنين  ل فيه القرآن متلوًّ ُجِمع فيه القرآن، فال مانع من إطالقه على ما ُسج ِ

 مصحف المكتوب والمصحف المقروو أن كالًّ منهما قد ُجِمع فيه كالم هللا تعالى.ال

نا اسنتعمال لفنظ )اْلمرتننل( فني اسن  الننك المجمنوع فني األسننيوانات، فهنو منأخوا مننن  أمَّ

 الترتيل.

كنةً: وهنو منأخوا منن  والتَّْرتيُل: التَّْرسيُل فني الِقنراوةِ، والتبينين بغينر بغني، تَنُل، محرَّ الرَّ

ُحْسُن تَناُسِق الشيِو، والَحَسُن من الكالِم، واليَّي ُِب من كل ِ شيٍو، يُقنال: َرتَّنَل الكنالَم  وهو

 (17)تَْرتِيالً: أْحَسَن تأليفهُ.

والترتيننل فننني اصننيالح القنننراو: القننراوة بتنننؤدة واطمئنننان، وإخنننراج كننل حنننر  منننن 

 (18)الوقو . مخرجه، مع تدبر المعاني، ومراعاة

 (19)قال الجرجاني: وقيل: هو خفْ الصوت، والتحزين بالقراوة.

، كمننا نعتنت أم سننلمة والترتينل هننو أفلنل مراتننب القنراوة، إا هننو صنفة قننراوة النَّبِني  

رضنني هللا عنهننا: َوَكنناَن يَْقننَرأُ -وقالننت عائشننة  (20)بأنَّهننا مفسَّننرة حرفًننا حرفًننا، قراوتننه 

 (21)بِالس وَرةِ فَيَُرت ِلَُها، َحتَّى تَُكوَن أَْطَوَل ِمْن أَْطَوَل ِمْنَها.

ومعظ  السلف على تفليل القنراوة بالترتينل؛ ألننه يسناعد علنى التندب ر، فالمقصنود منن 

والتفقه فيه، والعمل به، وألن القراوة بالترتيل أقرب إلى التوقير واالحترام،  القرآن فهُمه

 (22)وأشد ألًرا في نفس القارئ والسامع.

قال الغزالي: واعل  أن الترتينل مسنتحِب، ال لمجنرد التندبر، فنضن العجمني الن ي ال يفهن  
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لقنراوة الترتينل والتنؤدة؛ ألن النك أقنرب إلنى التنوقير معنى القرآن يُْستَحب  له أيًلا فني ا

 (23)واالحترام، وأشد تأليًرا في القلب من اله رمة واالستعجال.

واختيار وصف الك المصحف الصوتي بـ )اْلمرتل(، ألن صاحب الفكرة أراد أن تكون 

عليهنا القنراو، منع االعتمناد تسجيالت الك المصحف علنى طريقنة الترتينل كمنا اصنيلح 

 (24)على دقة األداو، وعمق المعرفة بتيبيق أحكام التجويد، والتزام طرق القراوات.

 

Microsoft 1997 -yclopedia. © 1993Encarta 98 Encمايكروسننوفت إنكارتننا موسننوعة  (1)
Microsoft Corporation مادة ،"Phonograph". 

هو القارئ الشيخ محمد بن محمود رفعت، أشهر القراو في العصر األخير، وأعل  قراو مصر بمواضع الوقف  (2)

النفنوس، من اآليات، امتاز ببراعة في الترتيل، وإتقاٍن للتجويد، في صنوٍت عن ب ينفن  إلنى القلنوب، وتيمنئن إلينه 

م. 1950، هنـ1369م، وكُفَّ بصره وهو في السادسة، وتنوفي بالقناهرة سننة 1882، هـ1300ولد بالقاهرة سنة 

 (.7/91األعالم لخير الدين الزركلي )
 م.1959الموافق أواخر )شباط( فبراير، أو أوائل )آاار( مارس  (3)
ل مراقبًننا بننوزارة االقتصنناد المصننرية، ومدرًسننا كنان النندكتور لبيننب السننعيد مننن المهتمننين بننالقرآن الكننري ، عمنن (4)

لألدب العربي بكلية اآلداب، بجامعة عين شمس، وكان رئيس الجمعية العامة للمحافظنة علنى القنرآن الكنري . منن 

 مواضع متفرقة من كتابه: الجمع الصوتي األول للقرآن الكري .
ِ: النننـِح ْق باألَشنننياِو والمهنننارةُ بِهنننا، وطنننب للشننن (5) يو: ترفنننق إلصنننالحه. انظنننر لسنننان العنننرب )طبنننب( اليَّنننب 

(4/2631.) 
 .105-102الجمع الصوتي للقرآن الكري   (6)
 .1068القاموس المحيط )صحف( ص  (7)
 (.89-1/88) 242رواه ابن ماجة في سننه كتاب المقدمة باب لواب معل  الناس الخير ح  (8)
 .5791(ح 4/409مع الصغير )رواه الديلمي في مسنده، انظر فيْ القدير شرح الجا (9)
 .206رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب السفر بالمصاحف إلى أرا الكفر. ص  (10)
 (.1/149أخرجه ابن أشتة في كتاب المصاحف. انظر اإلتقان في علوم القرآن ) (11)
الحبشية، وأن ليس في اللغنة (. وقد اكر بعْ الباحثين أن للكلمة أصالً في 1/149اإلتقان في علوم القرآن ) (12)

 84العربيننة فعننٌل لاللنني يمكننن أن تشننتق منننه كلمننة المصننحف. انظننر الجمننع الصننوتي األول للقننرآن الكننري  ص 

بالحاشية. وال شك أن في ه ا بعدًا عن الصواب، فمادة )صحف( معروفة فني اللغنة العربينة، ومنهنا الصنحيفة لمنا 

 }يتلنو صنحفًا ميهنرة  {، وقنال: 13، سنورة عنبس آينة  }ة فني صنحف مكرمن {يكتب فينه، وقند قنال عنز وجنل: 

 .2سورة البينة من اآلية 
 (.21-1/18انظر مناهل العرفان ) (13)
 (.23-1/22انظر مناهل العرفان ) (14)
 .85الجمع الصوتي األول للقرآن الكري  ص  (15)
رة الملبسنة، حينث عثنر بعلنه ، استعمل بعْ الياعنين فني القنرآن منن المستشنرقين هن ا اللفنظ بهن ه الصنو (16)

علنى أوراق منن  Agnes Smith Lewis، وآجننس سنميث لنويس Alphonse Minganaوهما: ألفونس منجاننا 

مصاحف قديمة، فنشراها بعنوان "أوراق من لالث قرآنات قديمة، يمكن أن تكون سابقة للمصنحف العثمناني، منع 

 .411ألول للقرآن الكري  ص قائمة بِما فيها من اختالفات. انظر الجمع الصوتي ا
 (.4/1704، والصحاح )رتل( )1300، )رسل( ص 1297القاموس المحيط )رتل( ص  (17)
 .83-82، والتعريفات للجرجاني ص 49-48انظر التمهيد في عل  التجويد البن الجزري ص  (18)
 .83-82التعريفات للجرجاني ص  (19)
، والنسننائي فنني 1466( ح74-2/73باب الترتيننل فنني القننراوة )رواه أبننو داود فنني كتنناب الصننالة بنناب اسننتح (20)

 .1022( ح 2/181كتاب االفتتاح باب تزيين القرآن بالصوت )
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، ومعنننى 733( ح 6/13رواه مسنل  فني صنحيحه كتنناب صنالة المسنافرين بناب جننواز النافلنة قائمنا وقاعندًا ) (21)

نا هنو أطنول منهنا منن السنور التني قولها: حتى تكون أطول من أطول منها، أي: حتى يظن سنامعها أ نَّهنا أطنول ِممَّ

 يقرؤها السامع قراوة سريعة غير متئدة.
 .49-48(، والتمهيد في عل  التجويد ص 209-1/208انظر النشر في القراوات العشر ) (22)
 (.1/209انظر النشر في القراوات العشر ) (23)
تسجيل القرآن الكنري  اسن  "المصنحف المسنموع"، ولكنن في البداية أطلق الدكتور لبيب السعيد على مشروع  (24)

أبلغه األستاا الشيخ حسن مصيفى وهدان أن شيخ األزهر آن اي )المرحوم الشيخ محمود شنلتوت( يعتنرا علنى 

اس  المشروع، ويقول: إن العامة تجعل )المسموع( مرادفًا ل)المشهور(، ول لك يرى تغيينر االسن ، ففكنر الندكتور 

تغيير االس ، وورد على خناطره صنفات مثنل: اْلمرتنل، الصنائت، النناطق، فاختنار اْلمرتنل. انظنر  لبيب السعيد في

 .112، وانظر المرجع نفسه أيًلا ص 108الجمع الصوتي األول للقرآن الكري  ص 
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 الكري  أهدا  الجمع الصوتي للقرآن :المبحث الثاني

   أوالً: الحفظ

     تحقيق التلقي الشفوي - 1

     المحافظة على القراوات الثابتة - 2

   لانيًا: التعلي 

     وضع النمااج الصوتية للتالوة المتقنة - 1

     عالج مشكلة اختال  رس  المصاحف عن الرس  اإلمالئي - 2

   لالثًا: الدفـــاع

     معاضدة المصحف العثماني المجمع عليه - 1

     درو التحريف - 2

 

 دا  الجمع الصوتي للقرآن الكري المبحث الثاني: أه
رأينننا فنني األبننواب السننابقة أن الجمننع البكننري والجمننع العثمنناني للقننرآن الكننري ، كانننا 

ننة دعنته  إلنى التفكيننر فني سنبيل حفننظ  ألسنباب ألجنأت الصننحابة  إلينه، وللنرورة ملحَّ

 ، وقند، ودرو الفتننة عنن المسنلمين فني زمنن عثمنان الكتاب الكري  في عهند الصنديق 

 كان جمعه  الك كافيًا لحفظ الكتاب العزيز إلى آخر الزمان.
أما الجمع الصوتي للقرآن الكري ، فال يبلح الباعث عليه حدَّ اللرورة، ولكنن كاننت لنه 

 أهداٌ  في الجملة خادمةٌ لحفظ الكتاب، ومساعدة عليه.

لنني ، فقنند كانننت أهنندا  الجمننع الصننوتي للقننرآن الكننري  فنني لننالث جهننات: الحفننظ، والتع

 والدفاع.

 أوالً: الحفظ

كتابه، ووعد بحفظه، وقد قام المسلمون على مر ِ العصنور بِمنا يجنب علنيه   أنزل هللا 

للقرآن فني زمنن  تجاه الكتاب الكري  من الحفظ والعناية، فكان من الك جمع الصحابة 

موا رضي هللا عنهما، وكان واجبًا على المسلمين في كل عصر أن يقو-الصديق وعثمان 

بِما يستييعون للمحافظة على كتاب رب ِه ، وكاننت فكنرة الجمنع الصنوتي للقنرآن الكنري  

ننا يصننب  فنني اات القننناة، ويسنناعد علننى حفننظ القننرآن الكننري  مننن  فنني العصننر الحننديث ِممَّ

ا يفيده الجمع الصوتي، وهي:  التحريف، ويتبين الك في عدة أموٍر ِممَّ

 (1)تحقيق التلق ِي الشفوي - 1

إلنى زمانننا  كان التلق ِي الشفوي هو اليريقة المعتمندة فني نقنل القنرآن منن  عهند النَّبِني  

هنن ا، فنناألداو الصننوتي ال يُمكننن تعلمننه مننن الكتنناب، ولنن لك قننالوا: ال تأخنن  القننرآن مننن 

.ٍ  ُمْصَحِفي 
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ل في علوم الشريعة من السماع من  لفنظ الشنيخ والقنراوة فقد تنوعت طرق النقل والتحم 

وظناهٌر أنَّ هن ه  (2)عليه، إلى المناولة واإلجازة والمكاتبة والوصنية واإلعنالم والوجنادة،

اليرق تصلح لنقل لجميع علوم الشريعة، أما نقل القرآن، فضن ما عدا اليريقتين األوليين 

رآن علنى السنماع منن لفنظ الشنيخ والقنراوة ال يتأتى فيه، ل ا فقد اقتصر القراو في نقل الق

 (3)عليه، وه ا أمٌر يعتمد على المشافهة.

كمنا  (4)، كمنا منرَّ بننا،القنرآن علنى جبرينل  ويستدل ِلهاتين اليريقتين بعرا النَّبِي  

 ن منه مشافهة:، ويتعلمويقروون على النَّبِي   كان الصحابة 

َوهللاِ لَقَنْد أََخنْ ُت ِمنْن فِني َرُسنوِل  :فعن َشِقيِق ْبِن َسلََمةَ قَاَل َخَيبَنَا َعْبدُ هللاِ ْبُن َمْسعُوٍد فَقَالَ 

 (5)بِْلعًا َوَسْبِعيَن ُسوَرةً. هللاِ 

. قُْلُت: يَا َرُسوَل هللاِ، آْقَرأُ َعلَْيَك بِي  وَعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َمْسعُوٍد قَاَل: قَاَل ِلي النَّ  : اْقَرأْ َعلَيَّ

فََكْيَف إِاَا ِجئْنَا  {َوَعلَْيَك أُْنِزَل؟ قَاَل: نَعَْ . فَقََرأُْت ُسوَرةَ الن َِساِو، َحتَّى أَتَْيُت إِلَى َهِ ِه اآليَة: 

ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعلَى َهُؤاَل  قَناَل: َحْسنبَُك اآلَن. فَاْلتَفَنت  إِلَْينِه فَنضِاَا  (6)،}ِو َشِهيدًا ِمْن ُكل ِ أُمَّ

 (7)َعْينَاهُ تَْ ِرفَاِن.

 : يقرأ أيًلا على أصحابه، ليستمعوا إلى قراوته، ويتعلموا منه  وكان النَّبِي  

ٍ: إِنَّ هللاَ أََمَرنِني أَْن أَْقنَرأَ َعلَْينَك اْلقُنْرآَن.  ه قَناَل: قَناَل النَّبِني  فعَْن أَنٍَس َرِضي هللاُ َعنْ  ألُبَني 

اَي ِلي فََجعََل أُبَِي يَْبِكي. انِي لََك؟ قَاَل: هللاُ َسمَّ  (8)قَاَل أُبَِي: آهللُ َسمَّ

القرآن ألن الهيئات الصوتية من تفخني  وقد اقتصر القراو على طريقة المشافهة في نقل 

ال يمكنن تَمييزهنا وإتقنان -وترقيق، ومد ٍ وقصٍر، وإدغام وإظهاٍر، وفتح وإمالة، وغيرهنا 

 (9)النيق بالكتاب، بل ال بدَّ في كل الك من المشافهة.

لة، ال يشك  أحند وبعد مرور نحو أربعين سنة على تسجيل أول المصاحف المرتلة الكام

أن المصنناحف المرتلننة المسننجلة كننان لَهننا ألننٌر ظنناهٌر فنني تسننهيل تيبيننق تلننك األحكننام 

لت على الكافَّة األخ  بِها.  (10)الصوتية، وأنَّها سهَّ

 (11)المحافظة على القراوات الثابتة - 2

أرسنل المصناحف إلنى األمصنار، وأرسنل منع كنل  ثالث أن عثمنان مرَّ بنا في الباب ال

مصحٍف قارئًا يقرئ الناس بِما يوافق المصحف ال ي أرسل معه، فتتابع القراو بعند النك 

نا تلَقَّنوه عنن مشنايخه ، لن  نقلنت إليننا اختينارات  يقروون بِما يوافق مصاحف بلندانِه ، ِممَّ

 فما زالت مقرووة منقولة إلى اآلن. (12)عشرة من األئمة في القراوة،

وقد اتفق على أن قراوات األئمة العشرة متواترة، مقروو بِها، وعلنى أن منا خالفهنا منن 

 (13)اختيارات غيره  شااة، غير مقروو بِها.

عليهننا الشنناطبي، قننال عبنند الوهنناب بننن علنني السننبكي: القننراوات السننبع التنني اقتصننر 

متنواترة معلومنة منن -والثالث التي هي قراوة أبني جعفنر وقنراوة يعقنوب وقنراوة خلنف 

الدين باللرورة، وكل حر  انفرد به واحد من العشرة معلوٌم من الدين باللنرورة أننه 

ل على َرُسول هللاِ  ، ال يكابر في شيو من الك إال جاهنٌل، ولنيس تنواتر شنيو منهنا منَزَّ

على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلٍ  يقول: أشهد أن ال إله إال مقصوًرا 
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يًّننا جلفًننا، ال يحفننظ مننن القننرآن  هللا، وأشننهد أن محمنندًا رسننول هللا، ولننو كننان مننع الننك عام ِ

 (14)حرفًا.

قوط، وال يصح القول وقال أيًلا: القول بأن القراوات الثالث غير متواترة في غاية الس

 (15)به عمن يعتبر قوله في الدين.

أن يجمنع القنرآن -فكان من أهدا  الجمع الصوتي التني رمنى إليهنا صناحب المشنروع 

على جميع الروايات الثابتة، ويقصد بِها الروايات التي رويت عنن األئمنة العشنرة، علنى 

نا أن تجمع كل رواية في ختمة مست قلٍة على غرار ما فعل عثمان في جمع المصاحف، لَمَّ

ع ما ال يحتمله الرس  الواحد على أكثر من مصحف من المصاحف التي كتبها.  وزَّ

نشُرها بنين المسنلمين، إا إن معرفنة -وكان الهد  من جمع تلك الروايات جمعًا صوتيًّا 

ة علنى غيرهنا، فجميعهنا عوام ِ المسلمين بالقراوات في تنناقص مسنتمر، وال فلنل لقنراو

وحٌي منزل، وكلها كالم هللا تعالى، وال شكَّ أن تيسنيرها للنناس مسنموعةً يسنهل نشنرها، 

فضن معرفة القراوات من بيون الكتب عسنيرة علنى المتخصصنين فني العلنوم الشنرعية، 

، وال يمكن معرفتهنا إال عنن طرينق شنيوخ القنراوة، ومنن العسنير علنى  فلالً عن العوام ِ

ين الوصول إليه ، ألنه  قليٌل، كما تخلو كثير من البلدان منه ، وفنوق النك تحتناج الكثير

ة، بل يكفيه  أن يسمعوا كافنة  تلك المعرفة إلى دراسة شاقة طويلة، وال يحتاج إليها العامَّ

 الروايات كما يسمعون الرواية المشهورة في بالده  في الصلوات وغيرها.

ا يلحق بِه ا الهد  المن ع بالقراوة بغير تلك القراوات المتواترة من القراوات الشااة وِممَّ

 (16)، وإن صحَّ سندها، وكان لَها وجهٌ من العربية.التي تخالف مصحف عثمان 

، وال يَُصنلَّى  وقد نقل ابن عبد البنر إجمناع المسنلمين علنى أننه ال تجنوز القنراوة بالشنواا ِ

 (17)ا.خلف من يقرأ بِه

قرآنًنا  وقال ابن الصالح: يُشترط أن يكون المقروو به على تواتر نقله عن َرُسنول هللاِ 

واستفاا نقله ب لك، وتلقته األمة بالقبول، كهن ه القنراوات السنبع؛ ألن المعتبنر فني النك 

د في األصول-اليقين والقيع  ا عندا العشنرة،  فما ل  يوجد -على ما تقرر وتَمهَّ فيه الك ِممَّ

، …فممنننوعٌ مننن القننراوة بننه، منننَع تحننريٍ ، ال منننَع كراهننٍة، فنني الصننالة وخننارج الصننالة

، …وواجٌب على من قدر على األمر بالمعرو  والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب الك

 (18)ه.ويجب منع القارئ بالشواا ِ وتأليمه بعد تعريفه، وإن ل  يمتنع فعليه التعزير بشرط

وال شك أن المعرفة باألوجه الثابتة المتواترة عن طريق التالوات المسجلة يعين الكافنة 

 على التمييز بين القراوات المتواترة والشااة.

 لانيًا: التعلي 

تعلنني  القننرآن شننعاٌر مننن شننعارات النندين، أخنن  بننه المسننلمون، ودرجننوا عليننه فنني جميننع 

وجعلوه أصل كل تعليٍ ، فبدووا تعلي  الصغار به، ووقف ألرياو المسلمين الكثير  البلدان،

 من أمواله  على ه ا التعلي .

أن تعلنني  القننرآن يحتنناج إلننى المشننافهة والسننماع، وكثيننر مننن  -كمننا مننرَّ قريبًننا-وال شننك 

لنسناُو المسلمين قد يتع ر عليه  ه ا األمر بسبب بعد القراو عنه ، كمنا أن فني المجتمنع ا
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الالتي ال يتيسر لهن من يعلمهن القرآن؛ بسبب المنع منن الخلنوة بنالمرأة، كمنا روى اْبنُن 

 ِ  (19)قَاَل: الَ يَْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأَةٍ إِالَّ َمَع ِاي َمْحَرٍم. َعبَّاٍس َعِن النَّبِي 

من النساو التي ال يتيسر لَها قراوة القرآن  فالمصاحف المسجلة بال شك ٍ تساعد ه ه الفئة

على القراو المتخصصين، فيستيعن سماع ه ه المصاحف في كل وقت، وفي كل مكان، 

 مع كون القارئ خبيًرا نمواجي األداو، وال يلر مع الك الخلوة به.

وهنننناي فئنننة أخنننرى ال تسنننتييع االعتمننناد عنننند الحفنننظ إال علنننى التلقننني الشنننفهي، وهننن  

، فهؤالو عندما يتعلمون القرآن يتيلبون من المعل  جهدًا كبيًرا، ألنه ال مرجع المكفوفون

له  منن الصنحف يرجعنون إلينه، وهن ه المصناحف المسنجلة تيسنر علنيه  وجنود القنارئ 

 معه ، وتقلل عناو المقرئين ال ين يعلمونَه .

م ليسنتفيد بنه 1959فني مصنر فني عنام  (20)ـ(نBrailleوقد طبع القرآن بيريقة بريل )

المكفوفون، غير أن هناي صعوبات كثيرة فني اسنتعمال هن ه اليريقنة، إا ال ينؤمن معهنا 

تعرا القارئ للخيأ، كما أنَّها تكون في مجلندات كثينرة، يثقنل حملهنا، وتسنتلزم تندريبًا 

ا ال يتاح لكل مكفو ، فكانت ه ه المصاحف المسنجلة منن أعظن  المسناعدي ن علنى خاصًّ

 (21)تعل  هؤالو المكفوفين القرآن.

 وتفيد المصاحف المسجلة متعلمي القرآن الكري  في بيريقين أساسيين، هما:

 وضع النمااج الصوتية للتالوة المتقنة - 1

أراد صناحب هن ا المشنروع أن يجمنع القنرآن -كما مرَّ في فكنرة الجمنع الصنوتي قريبًنا 

على طريقة الترتينل المرسنل، علنى نحنو يشنبه قنراوة األئمنة فني الصنلوات، وأن صوتيًا 

يبتعد القراو في الك الجمع عن القنراوة التيريبينة، وهن ه النمنااج المقترحنة منن القنراوة 

المرسلة أقنرب إلنى التندبر والخشنوع، وأعنون للمنتعل  علنى إتقنان النتالوة، كمنا أنَّهنا فني 

وة التيريبية التي تحتاج إلى قوة الصوت، وطول النفس، طوق كافة الناس، بخال  القرا

 (22)وتحتاج إلى دراسة قواعد خاصة بِها.

وأود اإلشننارة هنننا إلننى أمننر خييننر فنني شننأن التسننجيالت الصننوتية للقننرآن الكننري ، فقنند 

سنلمين، حتنى انتشر في العصر األخير تسجيل القرآن كله أو بعله في كثير من بالد الم

صارت تتنافس فيه اإلااعات، وتجاوز األمر التسجيل في اإلااعات إلى تسجيل قنراوات 

 األئمة في المساجد في صالة التراويح وغيرها.

 وه ه األعمال خييرة من وجوه:

لقائمين على ه ه التسجيالت ال يراعون فيها شيئًا أكثنر منن جمنال صنوت األول: أن ا 

  في غالب األحيان، أو شهرته.-القارئ 

ع والثنناني: أن هنن ه المصنناحف يكننون فيهننا مننن األخينناو مننا ال يغتفننر مثلننه فنني موضنن 

التسننجيل، وإن اغتفننر فنني الصننالة مننثالً، ألن القننارئ عرضننة للخيننأ، وال يتيسننر لننه 

تصننحيح األخينناو دائًمننا، بخننال  المصنناحف المسننجلة، فننضن سننامعها يثننق أنَّهننا قننرآن 

  صحيح ال خيأ فيه.
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النث: أن هنن ه التسننجيالت ال يتننوفر لَهننا مننن يراجعهننا ال فنني ألننناو القننراوة، ال قبننل والث 

العرا واإلااعة، فلال عنن أن يوجنه القنارئ إلنى وجنه الصنواب ألنناو قراوتنه، وال 

أقننل بصننًرا بأخيائننه ممننن يسننمعه، خاصننة إاا كننانوا مننن أهننل  -غالبًننا-شننك أن القننارئ 

  الح ق واإلتقان.

 بينننان مننا لِقيَتْننه المصننناحف التنني سننجلت فننني مصننر تنفينن ا لهننن ا إن شنناو هللا-وسننيأتي 

المشنروع مننن العنايننة والدقننة، ومننن الواجنب علننى القننراو اآلن أن يرجعننوا إليهننا ويقتفننوا 

ألرها في الدقة والعناية، وأن ال يثق القارئ بنفسه، فيترفع عن أن يراجنع قراوتنه غينره، 

ن منع فصناحته وعصنمته فني النبالغ عنن هللا، أسنوة حسننة، فقند كنا ولنا في َرُسول هللاِ 

 (23)يدارس جبريل القرآن ويعرضه عليه في رملان من كل عام، كما مر بنا.

 عالج مشكلة اختال  رس  المصاحف عن الرس  اإلمالئي - 2

أوجننه اخننتال  خيهننا عننن الخننط بينناُن  (24)سننبق فنني الحننديث عننن المصنناحف العثمانيننة

اإلمالئي القياسي، وال شك أن المتعل  المبتدئ في تعل  القرآن يلقنى صنعوبات كثينرة فني 

التعامل مع الخط العثماني، وما تلبث ه ه الصنعوبات أن تنزول إاا منا الن لسنانه بكتناب 

 هللا، وتعل  منه بعْ السور.

سن  العثمناني فني كتابنة المصناحف، ومع ما رأيناه من رجحان القول بوجوب التزام الر

ومع الصعوبات التي نراها في صورة ه ا الرس  المخالفة للرس  القياسني، والصنعوبات 

الناشنننئة عنننن اخنننتال  طريقنننة ضنننبط المصننناحف بنننين المشنننارقة والمغاربنننة، منننع هننن ه 

الصننعوبات تظهننر قيمننة التسننجيالت الصننوتية، التنني تأخنن  سننامعها مباشننرة إلننى الوجننه 

 ألداو، فتوفر عليه عناو التفكير في كل ه ه الخالفات.الصحيح في ا

ال شك أن المصحف المسجل صوتيًّا يحل مشكلة كبيرة في أمر اختال  الرس  العثماني 

عن القياسي، واحتمال خيأ القارئ فيه، وقديما لما كثر اللحن والخيأ بين الناس، وضنع 

يًلنا التصنحيف علنى بعنْ العلماو عالمات نقط الحرو ، ل  عالمات اللبط، ووقنع أ

الناس، فالتمسوا ل لك حيلةً، فل  يقدروا إال على األخ  من أفواه الرجال، فرجع األمر إلى 

ما كنان علينه أوالً منن أهمينة التلقني الشنفهي، وهن ه المصناحف المسنجلة بالشنروط التني 

 (25)تلمن الدقة واإلتقان توفر جهدًا كبيًرا على المعلمين والمتعلمين.

 (26)لالثًا: الدفـــاع

 معاضدة المصحف العثماني المجمع عليه - 1

سبق في األبواب الثاللة األولى من هن ا البحنث عنرا اليعنون التني طعنن بِهنا أعنداو 

من هن ه الدين على جمع القرآن الكري  ونقله، والرد عليها، والجمع الصوتي يدفع الكثير 

اليعنننون، ويعلننند المصنننحف العثمننناني المجمنننع علينننه، والنننك بنننااللتزام بِمنننا لبنننت منننن 

 (27)القراوات التي من شروط قبولها موافقة أحد المصاحف العثمانية، ولو احتماالً.

 درو التحريف - 2

 وك لك في التسجيل الصوتي للقرآن الكري  صيانة له عن التحريف.

وقد يحصل التحريف بغير قصد، كما نرى من انتشار اللحن بين الناس من  زمنن بعيند، 
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وشدة انتشاره في ه ا الزمان، ِلما أصبح عليه الناس من البعد عن لغة العرب، فأصبحوا 

في حاجة إلى سماع القرآن على الوجه الصحيح، وتأكد في حقه  وجوب التلقي الشفهي، 

 مكتوبة.وعدم االكتفاو بالمصاحف ال

كما قد شنَّ بعْ أعداو اإلسالم في العصر األخير حربًا شعواو علنى القنرآن، حتنى قند 

م منن طبنع 1960ظهر من يحاول تحريف القرآن جهناًرا، كمنا فعلنت إسنرائيل فني عنام 

مائننة ألننف نسننخة مننن القننرآن الكننري ، تحتننوي علننى الكثيننر مننن التحريننف والتبننديل، مننن 

  بعْ الكلمات، وإسقاط بعْ اآليات، وقنام العلمناو أخياو لفظية وميبعية، ومن ح 

المسلمون بالواجب عليه  تجاه تلنك الهجمنة الشرسنة، فبيننوا منا فني تلنك المصناحف منن 

 (28)األخياو، وأبرزوها للمسلمين وح روه  منها، ومن تداول تلك المصاحف.

لة ِلمقاومة هن ه الجريمنة، واعتبنر حندلًا وقد اعتبر مشروع المصحف المرتل وسيلة فعا

عالَميا لمكافحة تحريف إسرائيل للقرآن، وتقرر توزيع المصحف المرتل في البالد التني 

 (29)وزعت فيها إسرائيل مصاحفها المحرفة.

 

 وما بعدها. 131انظر الجمع الصوتي األول للقرآن الكري  ص  (1)
ل الحديث، كما ي كرها المحدلون، ينظر في التعريف بكل طريقة منها: مقدمة  (2) ه ه الثمانية هي طرق نقل وتحم 

 .180-132ابن الصالح في علوم الحديث ص 
 (.1/279اإلتقان في علوم القرآن ) (3)
 الباب األول )العرضة األخيرة(. في الفصل الرابع من (4)
.انظر الصحيح منع 5000ح  رواه البخاري في صحيحه كتاب فلائل القرآن باب القراو من أصحاب النبي  (5)

 (.8/662فتح الباري )
 من سورة النساو. 41من اآلية  (6)
 .5050( ح 8/711َحْسبَُك ) رواه البخاري في صحيحه كتاب فلائل القرآن بَاب قَْوِل اْلُمْقِرِئ ِلْلقَاِرئِ  (7)
، ومسننل  فنني 4960( ح 8/597) }لنن  يكننن {رواه البخنناري فنني صننحيحه كتنناب تفسننير القننرآن بنناب سننورة  (8)

اِرُئ صننحيحه كتنناب صننالة المسننافرين بَنناب اْسننتِْحبَاِب قِننَراَوةِ اْلقُننْرآِن َعلَننى أَْهننِل اْلفَْلننِل َواْلُحنن َّاِق فِيننِه َوإِْن َكنناَن اْلقَنن

 .799( ح 6/85َن اْلَمْقُروِو َعلَْيِه )أَْفَلَل مِ 
 .59-53انظر التمهيد في عل  التجويد البن الجزري، ص  (9)
ال شكَّ أن التلقي بالسماع فقط دون عرا على الشيخ يعسر معه اإلتقان، خاصة في العصور المتنأخرة التني  (10)

قة السنمع، يسنتييع أن يسنتفيد الكثينر منن هن ه انحرفت فيها ألسنة الناس، ولكن يبقى أن البعْ ممن ُوهب أانًا دقي

المصاحف المسجلة، وقد كانت بداينة تعل مني التجويند عنن طرينق هن ا السنماع، فبلغنت مننه فني شنهور قليلنة مبلغًنا 

 حسنًا، ل  قرأت بعد الك على القراو، فاستفدت فوائد كثيرة ال يمكن تحصيلها عن طريق السماع فقط.
 .161ول للقرآن الكري  ص انظر الجمع الصوتي األ (11)
 مرَّ اكره  في مبحث الحفاظ من الصحابة )المبحث الرابع من الفصل األول من الباب األول(. (12)
 .7إتحا  فلالو البشر في القراوات األربع عشر ص  (13)
 (.1/46النشر في القراوات العشر ) (14)
 (.1/45النشر في القراوات العشر ) (15)
 (.10-1/9ي القراوات العشر )انظر النشر ف (16)
 (.1/333البرهان في علوم القرآن ) (17)
 (.1/332البرهان في علوم القرآن ) (18)
رواه البخنناري فنني صننحيحه كتنناب النكنناح بَنناب ال يَْخلُننَونَّ َرُجننٌل بِنناْمَرأَةٍ إِالَّ اُو َمْحننَرٍم َوالنند ُخوُل َعلَننى اْلُمِغيبَننِة  (19)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

228   

 .5233( ح 9/242)
م( منندرس فرنسني كنان مكفوفًننا منن سنن الثالثننة منن عمننره، Louis Braille( )1809-1852برينل) لنويس (20)

اسننتياع أن ييننور  1828وعمننل فنني تعلنني  المكفننوفين فنني معهنند بنناريس الننوطني لصننغار المكفننوفين، وفنني عننام 

( Charles Barbierطريقة من الكتابة البارزة كان ابتكرها ضابط في الجي  الفرنسي يندعى تشنارلز باربينه )

رهننا بريننل لننتمكن المكفننوفين مننن 1821فنني عننام  م، كننان يسننتخدمها فنني إرسننال الراسننائل الحربيننة المشننفرة، فيوَّ

 Theالقننراوة، ومننا زالننت هنن ه اليريقننة تسننتخدم بنجنناح إلننى اليننوم. انظننر المعجنن  المختصننر للتننراث األمريكنني 
American Heritage® Concise Dictionary, Third Edition Copyright © 1994 by 

Houghton Mifflin Company وموسننعة مايكروسننوفت إنكارتننا ،Microsoft® Encarta® 98 
Encyclopedia. © 1993-1997 Microsoft Corporation( :فني منواد ،Braille(و ،)Braille ,

Louis(و ،)Blindness.) 
لنس األعلنى لألزهنر، وقند نشنرت الموافقنة ( بعد موافقة من المجBrailleكانت طباعة القرآن بيريقة بريل ) (21)

م، وقند قنام المركنز النمنواجي لرعاينة 1958)تَمنوز( يولينو  10جريدة األهرام المصرية في عددها الصادر يوم 

آب  8المكفوفين العرب بالقاهرة بيبع ه ه النسخة، نشرت النك جريندة األهنرام المصنرية فني عندديها الصنادرين 

 .366م. عن الجمع الصوتي األول للقرآن الكري  ص 1959ألول )ديسمبر( كانون ا 17م، و1958)أغسيس( 
 وما بعدها. 307انظر الجمع الصوتي األول للقرآن الكري  ص  (22)
 في الفصل الرابع من الباب األول )العرضة األخيرة(. (23)
 في الفصل الرابع من الباب الثالث )المصاحف العثمانية(. (24)
 وما بعدها. 367تي األول للقرآن الكري  ص انظر الجمع الصو (25)
 وما بعدها. 403انظر الجمع الصوتي األول للقرآن الكري  ص  (26)
نا يحتملنه رسن  أحند المصناحف العثمانينة،  (27) يقصد العلماو بكلمة )احتماالً( في ه ا الشرط: أن تكنون القنراوة ِممَّ

يِن  {تمنل رسن  )ملنك( للقنراوتين: ولو مع تقدير زينادة أو نقصنان حنر  مند ٍ منثالً، كمنا يح ، بندون  }َمِلنِك يَنْوِم الند ِ

يِن  {و ألف،  (.11-1/9. انظر النشر في القراوات العشر )}َماِلِك يَْوِم الد ِ
 28، عن جريدة األهرام المصنرية فني عنددها الصنادر 473-472الجمع الصوتي األول للقرآن الكري  ص  (28)

 م.1960كانون األول )ديسمبر( 
يننناير  2،4، عننن جرينندة الجمهوريننة المصننرية فنني عننددي 476الجمننع الصننوتي األول للقننرآن الكننري  ص  (92)

 م.1961

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

229   

 

 خية المشروع وتنفي ه :المبحث الثالث

     اليرق المختارة لتسجيل القرآن بالقراوات العشرة

 مشروع وتنفي هالمبحث الثالث: خية ال
وضع صاحب المشروع خية عمل تكفل له الدقة الممكنة للوصول إلى تسجيالت يريند 

 لَها أن تكون مصاحف مرتلة أئمة، يرجع إليها، ويولق بِما فيها.
 وتلخصت ه ه الخية في الخيوات اآلتية:

تشننكيل لجنننة مننن علمنناو القننراوة مننن أصننحاب الخبننرة الكبيننرة فنني تنندريس  .1

لى اختيننار القننراو النن ين سننيناط بِهنن  التسننجيل، كمننا تشننر  علننى كتنناب هللا، تتننو

 التسجيالت من الناحية العلمية.

وقنند شننكلت اللجننننة األولننى مننن األسنننات ة: فلننيلة الشنننيخ عبنند الفتنناح بنننن عبنند الغنننني 

عبنند العظنني  خينناط، والشننيخ محمنند والشننيخ  (2)والشننيخ عننامر السننيد عثمننان، (1)القاضنني،

سننليمان صننالح، والشننيخ محمننود حننافظ برانننق، واألربعننة األخيننرون مننن مدرسنني معهنند 

 القراوات التابع لألزهر.

اختيار القراو ال ين سيقومون بالتسنجيل، علنى أن يكوننوا منن أعلن  القنراو،  .2

 مع مناسبة أصواته  للتسجيل.

إلغناو كنل تسنجيل ال يصنل األداو اقتلاو كل قارئ غاية الدقة فني األداو، و .3

 فيه إلى حد االمتياز، واعتبار ه ا مبدأً ال يجوز أبدًا الترخص فيه.

استماع لجنة التسجيل جميعها إلى الحصنة القرآنينة المنراد تسنجيلها، للتأكند  .4

منن دقنة أداو القننارئ، ومراعاتنه لألحكنام، وتزويننده بِمنا قند يلزمننه منن توجيهننات، 

 ضع الوقف واالبتداو.وخاصة فيما يتعلق بموا

أن يت  تسجيل القرآن الكري  بالقراوات الثابتة المتواترة، فيسجل لكل قنارئ  .5

من القراو العشرة برواية النين من رواته، بأشهر طرق الرواية عنه ، ل  يتبع بعد 

 (3)الك باليرق األخرى.

قرؤهننا، وعنندم خلننط طننرق مراعنناة التننزام القننارئ بيريننق الروايننة التنني ي .6

القراوة بعلها ببعْ، فيلتزم من أول القرآن إلى آخره نفس اليريق ال ي بدأ به، 

 (4)وال يتجاوز في الك أبدًا.

ومن ه ه الخية يتبين لنا مدى تجاوز أولئك ال ين يقندمون علنى تسنجيل القنرآن منرتال، 

لمية مؤهلة تراجع قراوة القنارئ، وتجيزهنا، وكينف في شتى البلدان، دون وجود لجان ع

يكون القارئ قارئًا وحاكًما على قراوته في اات الوقت، ونحن نالحظ أن أخياو القنارئ 

 في التالوة يعسر عليه إدراكها غالبًا، كما مرَّ قريبًا.

 اليرق المختارة لتسجيل القرآن بالقراوات العشرة

-تسجيل القرآن بكل قراواتنه الثابتنة، وخينط دعا صاحب مشروع الجمع الصوتي إلى 

أن تختنار روايتنان لكنل قنراوة منن القنراوات العشنر، وأن يختنار لكنل  -كبداية للمشنروع
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رواية أربعةً من أشهر طنرق رواينة تلنك القنراوة، لن  حندد بمعاوننة األسنتااين الشنيخين: 

اليرق المختارة ليبتدأ بِها الجمع الصوتي  (5)محمود حافظ برانق، ومحمد سليمان صالح

 (6)للقرآن الكري ، فجاوت على النحو اآلتي:

 (7)قراوة نافع - 1

  رواية قالون: 

 (8)من طريق أبي نشيط، من طريقي: ابن بويان، والقزاز.

 (9)ل  من طريق الحلواني من طريقي: ابن أبي مهران، وجعفر بن محمد.

  ية ورش:روا 

 (10)من طريق األزرق، من طريقي: إسماعيل النحاس، وابن سيف.

 (11)ل  من طريق األصبهاني، من طريقي: ابن جعفر، والميوعي.

 قراوة ابن كثير - 2

  رواية البزي: 

 (12)من طريق أبي ربيعة، من طريقي: النقاش، وابن بُنان.

 (13)ل  من طريق ابن الحباب، من طريقي: ابن صالح، وعبد الواحد بن عمر.

  رواية قنبل: 

ِ، وصالح.  (14)من طريق ابن مجاهد، من طريقي: السامري 

 (15)ل  من طريق ابن شنبوا، من طريقي: أبي الفرج، والشيوي.

 قراوة أبي عمرو - 3

  رواية الدوري: 

 (16)من طريق أبي الزعراو، من طريقي ابن مجاهد، والمعدل.

 (17)ل  من طريق ابن فرح، من طريقي: زيد بن أبي بالل، والميوعي.

  رواية السوسي: 

 (18)من طريق ابن جرير، من طريقي عبد هللا بن الحسين، وابن حب .

 (19)ل  من طريق ابن جمهور، من طريقي: الش ائي، والشنبواي.

 قراوة ابن عامر - 4

 رواية هشام:  

 (20)من طريق الحلواني، من طريقي: ابن عبدان، والجمال.

 (21)لي، والش ائي.ل  من طريق الداجوني، من طريقي: زيد بن ع

  رواية ابن اكوان: 

 (22)من طريق األخف ، من طريقي: النقاش، وابن األخرم.

 (23)الرملي، والميوعي. ل  من طريق الصوري، من طريقي

 قراوة عاص  - 5

  رواية شعبة: 

 (24)من طريق يحيى بن آدم، من طريقي: شعيب، وأبي حمدون.
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 (25)العليمي، من طريقي: ابن خليع، والرزاز. ل  من طريق

  رواية حفص: 

من طريق عبيد بن الصنبَّاح، منن طريقني: أبني الحسنن الهاشنمي، وأبني طناهر بنن أبني 

 (26)هاش .

 (27)ل  من طريق عمرو بن الصبَّاح، من طريقي: الفيل، وزرعان.

 قراوة حمزة - 6

  رواية خلف: 

 (28)عن إدريس.-ن صالح، والميوعي من طرق: ابن عثمان، وابن مقس ، واب

  رواية خالد: 

 (29)من طرق: ابن شااان، وابن الهيث ، والوزان، واليلحي.

 ئيقراوة الكسا - 7

  رواية أبي الحارث: 

 (30)من طريق محمد بن يحيى، من طريقي: البيي، والقنيري.

 (31)ل  من طريق سلمة بن عاص ، من طريقي: لعلب، وابن الفرج.

  رواية الدوري: 

 (32)من طريق جعفر النصيبي، من طريقي: ابن الجلندا، وابن ديزويه.

 (33)هاش  والش ائي. ل  من طريق أبي عثمان اللرير، من طريقي: ابن أبي

 قراوة أبي جعفر - 8

  رواية ابن وردان: 

 (34)من طريق الفلل بن شااان، من طريقي: ابن شبيب، وابن هارون.

 (35)ل  من طريق هبة هللا بن جعفر، من طريقي: الحنبلي، والحمامي.

  رواية ابن جماز: 

 (36)ل.من طريق أبي أيوب الهاشمي، من طريقي: ابن رزين، واألزرق الجما

 (37)ل  من طريق الدوري، من طريقي: ابن النفاخ، وابن نَهشل.

 قراوة يعقوب - 9

  رواية ُرَوْيٍس: 

 (38)عن التمار.-أبي الييب، وابن مقس ، والجوهري من طرق: النخاس، و

  رواية َرْوح: 

 (39)من طريق ابن وهب، من طريقي: المعد ل، وحمزة بن علي.

 (40)ل  من طريق الزبيري، من طريقي: غالم بن شنبوا، وابن حبشان.

 قراوة خلف البزار - 10

  رواية إسحاق الوراق: 

 (41)ن إسحاق.ع -من طريق السوسنجردي، وبكر بن شااان

 (42)ل  من طريق ابنه محمد بن إسحاق، والبرصاطي.

  رواية إدريس: 
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 (43)ييعي.من طرق: الشيي، والميوعي، وابن بويان، والق

 

هـ، وحفظ القرآن ل  قرأ القراوات ببلده، لن  انتقنل إلنى 1325ولد الشيخ القاضي في دمنهور بشمال مصر سنة  (1)

هنـ، 1355صنص القندي  )تعنادل الندكتوراه حالينا( سننة القاهرة، ودرس في األزهنر حتنى حصنل علنى إجنازة التخ

نا  وتولى مناصب كثيرة، منها رئاسة قس  القنراوات التنابع لكلينة اللغنة العربينة بناألزهر حينن اي، وعنين مفتًشنا عامًّ

ا للمعاهد األزهرية، ل  رحنل إلنى المديننة النبوينة فشناري فني إنشناو كلينة القنرآ ن بالمعاهد األزهرية، ل  وكيال عامًّ

هنـ، ولنه تصنانيف كثينرة فني 1403الكري  بالجامعة اإلسالمية، وتولى رئاسة قس  القنراوات فيهنا إلنى وفاتنه سننة 

القراوات وعلوم القرآن والفقه والفرائْ. بحث بعنوان )العالمنة الشنيخ عبند الفتناح القاضني وألنره فني الدراسنات 

ومنا  297العدد األول من مجلنة كلينة القنرآن الكنري  ص القرآنية( للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، في 

 بعدها.
 هـ.1409شيخ عموم المقارئ المصرية سابقًا، توفي بالمدينة النبوية سنة  (2)
 إن شاو هللا تعالى.-سأاكر بعد خية التسجيل اليرق التي اختارتها اللجنة للتسجيل بِها، وما ت  تسجيله منها  (3)
راو العشرة رويت عنه  رواياته  بيرق تختلف في بعْ الوجوه، وقد اتفق العلماو على المقصود أن رواة الق (4)

عدم جنواز الخلنط بنين الينرق والرواينات إاا كاننت إحندى القنراوتين مترتبنة علنى األخنرى، وكن لك إاا قنرأ علنى 

سننبيل القننراوة سننبيل النقننل والروايننة، فننضن فاعننل الننك يكننون كاابًننا علننى الننراوي، واختلفننوا فنني جننواز الننك علننى 

والتالوة، فأجازه أكثر العلماو، إا الكل منزل، تهوينا على أهل الملنة، ولنو كنان واجبنا علنيه  تميينز الرواينات عنن 

 (.19-1/18بعلها، النقلب التيسير مشقة وتعسيًرا. انظر النشر في القراوات العشر )
 المدرسين بمعهد القراوات التابع لألزهر آنئ . (5)
 وما بعدها. 218ع الصوتي األول للقرآن الكري  ص انظر الجم (6)
سبقت تراج  القراو العشرة في المبحث الرابع من الفصل األول منن البناب األول )الحفناظ منن الصنحابة(، أمنا  (7)

رواته  فتركت الترجمة له  بغية االختصار، وقد ألف الشيخ العالمنة عبند الفتناح القاضني كتابًنا فني تنراج  هنؤالو 

العشرة ورواته  فليرجع إليه من شاو االستزادة، وهو كتاب تناريخ القنراو العشنرة، طبنع عندة منرات، منهنا األئمة 

 م.1989هـ، 1410طبعة وزارة األوقا  الكويتية بتاريخ 
 (.1/101(، )1/99انظر النشر في القراوات العشر ) (8)
 (.1/106(، )1/102انظر النشر في القراوات العشر ) (9)
 (.1/108(، )1/106لنشر في القراوات العشر )انظر ا (10)
 (.1/110انظر النشر في القراوات العشر ) (11)
 (.1/117انظر النشر في القراوات العشر ) (12)
 (.1/117انظر النشر في القراوات العشر ) (13)
 (.118-1/117انظر النشر في القراوات العشر ) (14)
 (.1/911انظر النشر في القراوات العشر ) (15)
 (.1/127(، )1/123انظر النشر في القراوات العشر ) (16)
 (.1/130(، )1/128انظر النشر في القراوات العشر ) (17)
 (.1/131انظر النشر في القراوات العشر ) (18)
 (.1/132انظر النشر في القراوات العشر ) (19)
 (.136-1/135انظر النشر في القراوات العشر ) (20)
 (.138-1/137في القراوات العشر ) انظر النشر (21)
 (.1/141(، و)1/139انظر النشر في القراوات العشر ) (22)
 (.143-1/142انظر النشر في القراوات العشر ) (23)
 (.1/148(، و)1/146انظر النشر في القراوات العشر ) (24)
 (.151-1/150انظر النشر في القراوات العشر ) (25)
 (.1/152وات العشر )انظر النشر في القرا (26)
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 (.154-1/153انظر النشر في القراوات العشر ) (27)
 (.160-1/158انظر النشر في القراوات العشر ) (28)
 (.164-1/160انظر النشر في القراوات العشر ) (29)
 (.168-1/167انظر النشر في القراوات العشر ) (30)
 (.1/169انظر النشر في القراوات العشر ) (31)
 (.1/170نظر النشر في القراوات العشر )ا (32)
 (.171-1/170انظر النشر في القراوات العشر ) (33)
 (.175-1/174انظر النشر في القراوات العشر ) (34)
 (.176-1/175انظر النشر في القراوات العشر ) (35)
 (.177-1/176انظر النشر في القراوات العشر ) (36)
 (.1/177شر )انظر النشر في القراوات الع (37)
 (.182-1/180انظر النشر في القراوات العشر ) (38)
 (.185-1/183انظر النشر في القراوات العشر ) (39)
 (.1/185انظر النشر في القراوات العشر ) (40)
 (.1/188انظر النشر في القراوات العشر ) (41)
 (.1/189انظر النشر في القراوات العشر ) (42)
 (.190-1/189قراوات العشر )انظر النشر في ال (43)
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 الفصل الثاني

 (1)مشروع كلية القرآن الكريم بالمدينة النبوية

 لجمع القرآن بالقراءات العشر

 

المبحننث األول: مشنننروع الجمننع الصنننوتي للقنننراوات 

 المتواترة

 : خية العمل في المشروع وتنفي هالمبحث الثاني

 خية العمل

 تنفي  المشروع

 المبحث الثالث: تقوي  المشروع

 المبحث األول: مشروع الجمع الصوتي للقراوات المتواترة
كننري  بالجامعننة اإلسننالمية مشننروًعا هننـ تقريبًننا طرحننت كليننة القننرآن ال1402فنني عننام 

لتسجيل مصحف )واحد( بالقراوات العشر المتواترة، وكنان المخينط لهن ا المشنروع أن 

 (2)يكون على لالث مراحل:

  (3)ى: تسجيل ختمة كاملة بالقراوات السبع بِملمن الشاطبية.المرحلة األول 

المرحلة الثانية: تسجيل ختمة كاملنة بنالقراوات العشنر الصنغرى )بِملنمن الشناطبية  

  (4)والدرة(.

المرحلننة الثالثننة: تسننجيل ختمننة كاملننة بننالقراوات العشننر الكبننرى )بِملننمن الييبننة  

  (5)والنشر(.

 المشروع وتنفي هالمبحث الثاني: خية العمل في 

 خية العمل

 كانت الخية المقترحة للعمل في ه ا المشروع على النحو اآلتي:

أن يت  ه ا الجمع على لالث مراحل، كما سبق قريبًا، ويبندأ فني النك بجمنع  .1

 القرآن بالقراوات السبع بِملمن الشاطبية.

الث: أن يت  الجمع بين أوجه القراوات في التالوة الواحدة، في المراحنل النث .2

 (6)السبع ل  العشر الصغرى، ل  العشر، والك على طريقة الجمع بالوقف.

وجمع القرآن بالقراوات بيريقة الوقف هو أن يشرع القارئ بقراوة ألحد القنراو، حتنى 

ينتهي إلى وقٍف يسنوغ االبتنداو بِمنا بعنده فيقنف، لن  يرجنع إلنى القنارئ الن ي بعنده فينأتي 

فه مع القارئ األول، إلى الموضع ال ي وقف فيه، ل  يفعل الك بقارٍئ قنارٍئ، حتنى بخال

تنتهي خالفاتُه ، ويبتدئ بما بعد الك الوقف، وه ه اليريقة يراد منهنا تنوفير الوقنت عنند 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

235   

نا لنو  عرا القراوات على الشيوخ، فينتهي القارئ من العنرا فني وقنت أقنل بكثينر ِممَّ

 (7)قرأ كل رواية على حدة.

أن يقنننوم أسنننات ة القنننراوات فننني الكلينننة المننن كورة باإلشنننرا  علنننى عملينننة  .3

 التسجيل وتوجيه القراو، وإلقاو بعْ الشروح والتعليقات على القراوة.

 (8)أن يُختار من طالِب الكلية المتقنين من يقوم بالقراوة. .4

 تنفي  المشروع

الكلية في تجارب المرحلة األولى من المشروع، وهني تسنجيل القنرآن بنالقراوات بدأت 

لت سنورة البقنرة فني نحنو مائنة سناعة، منع بعنْ  (9)السبع بِملمن الشاطبية، حيث ُسنج ِ

 (10)الشروح والتوجيهات.

من التسجيل من أول القرآن الكنري  إلنى آخنر  هـ كانت الكلية قد انتهت1404وفي عام 

سننورة النسنناو، فجنناوت سننورة البقننرة فنني سننتين سنناعة، وسننورة آل عمننران فنني إحنندى 

ولاللننين سنناعة، وسننورة النسنناو فنني لمننان وعشننرين سنناعة، كننل الننك بننالقراوات السننبع 

ة بِملمن الشاطبية، وأايعنت هن ه التسنجيالت منن إااعنة القنرآن الكنري  بالمملكنة العربين

 (11)السعودية تحت عنوان: )دروس من القرآن الكري (.

ل  استمرت الكلية في متابعة التسجيالت، وإلى اآلن ل  تنتنه تسنجيالت المرحلنة األولنى 

)تسننجيل القننراوات السننبع بِملننمن الشنناطبية(، وكننان آخننر عهنندي بِهنن  فنني السنننة التنني 

أنَّهنن  كننانوا قنند وصننلوا فنني تسننجيالت المرحلننة األولننى إلننى  (12)تخرجننت فيهننا مننن الكليننة

 أواخر سورة التوبة.

أما المرحلتان الثانية والثالثة ) وهما تسجيل القراوات العشر الصنغرى والكبنرى(، فلن  

 تشرع الكلية فيهما إلى اآلن. وال يدرى هنل منا زال فني عنزم إدارتِهنا متابعنة المنرحلتين

 الباقيتين من المشروع أم ال.

 المبحث الثالث: تقوي  المشروع

ال شك أن مشروع جمع القراوات في ختمة واحدة ب ل فيه جهدٌ كبيٌر، وال ينكر عنارٌ  

ما فيه من الفائندة لدارسني القنراوات، ولغينره  منن المسنلمين، ولكنن النناظر فني طريقنة 

يعد جمعًا للقرآن بالقراوات بقندر منا قند  الك الجمع، وما ت  تسجيله منه يجزم بأن الك ال

يعتبننر كتابًننا فنني القننراوات، علننى نحننو مننا صنننف القنندماو مننن تفصننيل خالفننات القننراو، 

والفرق أن تصانيف القدماو كانت مكتوبة، وه ا الجمع مقروو مسنموع، وفني النك فائندة 

 عظيمة من جهة التيبيق والتدريب.

أبَنْوا أن يندرجوا فني نسنخة واحندة منن المصنحف  أنَّ الصحابة  (13)وقد رأينا فيما مرَّ 

ًما لتلك القراوات أن تكون إحداها  أكثر من وجه من أوجه القراوة، فجاو عمله  ه ا ُمعَظ ِ

أصالً، واألخرى فرًعا، ول ا كتبوا مصاحَف يختلف بعلها عن بعْ فني تلنك الكلمنات 

  واحد.الخالفية التي ال يحتملها رس ٌ 

 وقد كره كثير من األئمة خلط شيو مع القرآن، حتى لو كان وجوه القراوات.

قننال الحليمنني فنني وجننوه تعظنني  القننرآن: ومنهننا أن ال يُخلَننط فنني المصننحف مننا لننيس مننن 
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القرآن بالقرآن، كعدد اآليات، والسنجدات، والعشنرات، والوقنو ، واخنتال  القنراوات، 

 (14)ومعاني اآليات.

فاألجدر أن ال ييلق اس  المصحف إال على ما كان مجنردًا منن غينر القنرآن، ومنا كنان 

مفننردًا لوجننه واحنند، أمننا مننا كننان فيننه اكننر الخننال ، فهننو أشننبه بكتننب التفسننير وكتننب 

 القراوات.

كمننا أن التسننجيالت التنني تَمننت ِلهنن ا المشننروع تحتننوي مننا لننيس بقننرآن، وهننو توجيهننات 

راو، وشروحه  وتعليقاتُه  عليهنا، فجندير بِهن ا العمنل أن يعند منن المصننفات المشايخ للق

التيبيقية في علن  القنراوات، أمنا أن يكنون مصنحفًا مجموًعنا، فظناهر أن النك بعيند غينر 

 مقبول.

وقد عدَّ علماو القراوة األولون جمنع القنراوة فني النتالوة الواحندة مخالفنة لمنا كنان علينه 

وه كجمنع أوجنه االخنتال  فني القنراوة فني المصنحف الواحند، حال سلف األمة، واعتبنر

 .وهو ما منعه الصحابة 

فقد كان من عادة األئمة إفراد كل قارئ من القراو بِختمة، ال يخلنط فيهنا قراوتنه بقنراوة 

غيره، وكانوا يبالغون فني تحرينر الينرق والوجنوه، حتنى لنو اقتلنى النك الواحند مننه  

ومنن النك أن األسنتاا أبنا الحسنن الحصنري القيروانني قنرأ مالزمة شيخه دهنًرا طنويالً، 

القراوات السنبع علنى شنيخه أبني بكنر القصنري تسنعين ختمنة فني عشنر سننين، قنال فني 

 (15)قصيدته الرائية:

 عليه  فأبــدا باإلمـام أبي بكرِ    وأاكر أشيــاخي ال ين قرأتُها

قنننرأُت علينننه السبنننـع تسنننعين 

 تمةً خ
  

بنندأُت ابننن عشننٍر لنن  أكملننُت فنني 

 عشرِ 

وقنند اسننتمر عمننل المقننرئين علننى الننك زمنًننا، لنن  لمننا فتننرت همنن  الننناس، واحتنناجوا إلننى 

 سرعة العرا، ظهر الجمع بين القراوات في الختمة الواحدة.

قال ابن الجنزري: وهن ا الن ي كنان علينه الصندر األول، ومنن بعنده ، إلنى ألنناو المائنة 

صننر الننداني ابننن شنييا واألهننوازي والهنن لي ومننن بعنده ، فمننن الننك الوقننت الخامسنة، ع

ظهر جمع القراوات في الختمة الواحدة، واستمر إلنى زمانننا، وكنان بعنْ األئمنة يكنره 

الك من حيث إنه ل  تكن عادة السلف عليه، ولكن ال ي استقر عليه العمل هنو األخن  بنه، 

اه  إلى الك فتنور الهمن ، وقصند سنرعة الترقني والتقرير عليه، وتلقيه بالقبول، وإنما دع

 (16)واالنفراد...

فضن كان ابتكار طريقة الجمنع لحاجنة النناس إلنى سنرعة العنرا، وتنوفير الوقنت، فنضن 

ه ه الحاجة غينر موجنودة فني مصنحف ينراد لنه أن يكنون حافًظنا لقنراوات القنرآن، فنضن 

وجوه القراوات فيهنا مدرجنة متتابعنة، ال يسنتييع تمييزهنا إال الجمع بِه ه اليريقة تكون 

 قارئ ماهر متقن، فال شك أن جدواها عند عوام المسلمين قليلة.

والمشننروع فيمننا عنندا الننك عظنني  النفننع فنني الناحيننة العلميننة والتدريسننية، ففيننه التنندريب 

ملي لألحكام التي العملي لدارسي القراوات، مع ما فيه من التوجيه للقارئ، والتيبيق الع
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يعسر على القارئ تعلمها دون سماع، من الفتح واإلمالنة، والتفخني  والترقينق، واإلشنمام 

 والروم وغير الك.

 

سُول  (1) ا أطلق انصر  إليها دون غيرها، ومنن بأن لَها أسماو عديدة، وأشهرها المدينة، فضا اختصت مدينة الرَّ

منن سنورة التوبنة، واشنتهر وصنفها بالمديننة النبوينة  120منن اآلينة  }ما كان ألهل المديننة ..  {الك قوله تعالى: 

عند كثير من السلف، كسعيد بن المسيب، ومن المتأخرين، كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وعلي بن عبد هللا السمهودي 

صفها بالمنورة ال ي اشنتهر بنين النناس الينوم فأغلنب الظنن أننه منن صننع متنأخري األتنراي، مؤرخ المدينة، أما و

ومعناه صحيح، إن أريد به أنه نورت بنور النبوة والوحي، ولكن وصفها بالنبوية أجل وأوضنح معننًى، ألن النبنوة 

 .24-22أه  اعتبار شرفت به المدينة. انظر التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية ص 
بالجامعننة اإلسننالمية بالمدينننة النبويننة للعننام الدراسنني  -انظننر دليننل كليننة القننرآن الكننري  والدراسننات اإلسننالمية  (2)

، ومجلننة كليننة القنننرآن الكننري  والدراسننات اإلسننالمية، بالجامعننة اإلسنننالمية 33-32ص  هننـ1405 - هننـ1404

 .372العدد األول ص  -بالمدينة النبوية
مية، المسماة بِحرز األماني ووجه التهاني، من نظ  اإلمام العالمة ولي هللا أبي القاس  بن فيره هي القصيدة الال (3)

. وهي من عيون الشعر، منع جمعهنا هـ590بن خلف الرعيني األندلسي الشاطبي اللرير، المتوفي بالقاهرة سنة 

ني، وقند سنارت بِهنا الركبنان وتلقاهنا القراوات السبع المتواترة، على منا فني كتناب التيسنير لإلمنام أبني عمنرو الندا

 (.1/61العلماو في سائر األعصار واألمصار بالقبول. النشر في القراوات العشر )
الدرة الملية في القنراوات النثالث المروينة، قصنيدة المينة علنى وزن وقافينة الشناطبية، نظن  فيهنا اإلمنام ابنن  (4)

الث المكملنة للعشنرة، وهنو كتناب جمنع فينه ابنن الجنزري الجزري ملمن كتناب تحبينر التيسنير فني القنراوات النث

القراوات الثالث على الوجه ال ي جمع عليه اإلمام الداني القراوات السبع في التيسير، وَسماه تحبير التيسير فكأننه 

زيَّننن التيسننير حيننث كملننه بننالثالث لتننت  القننراوات العشننر، وطريقننه وطريننق التيسننير واحنند، فلنن ا تعننار  علمنناو 

اوات على تسمية القراوات العشر من ه ا اليريق بالعشر الصغرى، وهو ما يعنونه بِملن الشاطبية والندرة، القر

إا طرقها أقل بكثير من طرق طيبة النشر التي تجناوزت األلنف طرينق. انظنر شنرح الندرة الملنية فني القنراوات 

 (.1/142الثالث المروية للنويري )
نظ  فيها اإلمام ابن الجزري ما جمعه في كتابنه العظني : النشنر فني القنراوات  طيبة النشر في القراوات العشر، (5)

العشر، وهو أوسع الكتب التني جمعنت طنرق الرواينة الثابتنة للقنرآن الكنري  بقراواتنه العشنر، وقند ضنمنه صناحبه 

شر الكبنرى. أكثر من ألف طريق، ول ا تعار  علماو القراوات على تسمية القراوات العشر من طريق الييبة بالع

 (.191-1/190انظر النشر في القراوات العشر )
للقراو في األخ  بيريقة الجمع م هبان، أحدهما الجمع بالحر ، وهو أن يشنرع القنارئ فني القنراوة، فنضاا منرَّ  (6)

 بكلمة فيها خالٌ  أعاد تلك الكلمة بِمفردها، حتى يستوفي ما فيها من الخال ، وهو م هب المصريين، وهو أولنق

في استيفاو أوجه الخال ، وأسهل في األخ ، وأخصر، ولكنه يخرج القنراوة عنن رونقهنا، والثناني هنو هن ا، وهنو 

(، 2/201الجمع بالوقف، وهو أشد في االستحلار، وال ي هب رونق القراوة. انظر النشر فني القنراوات العشنر )

 .30-29وغيث النفع في القراوات السبع بِهام  سراج القارئ ص 
 (.2/201النشر في القراوات العشر ) (7)
 وقد شاري في التسجيالت عدد كبير من اليالب بالفعل. (8)
يالحنظ اخننتال  منندة تسننجيل سنورة البقننرة بننين التسننجيل التجريبنني، والتسنجيل النهننائي، والتفنناوت سننببه طننول  (9)

 مل مثل ه ا التفاوت.الشروح التي يقوم بِها األسات ة أو قصرها، أما مدة التالوة الحقيقية فال تحت
 .372العدد األول ص  -مجلة كلية القرآن الكري  والدراسات اإلسالمية، بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية (10)
وما زال ه ا البرنام  ي اع إلى اآلن، ويقوم فيه اليالب بالقراوة، ويسأله الشيخ المقرئ عن األوجه التني قنرأ  (11)

مور الخاصة بتلك األوجه، فهو برنام  تعليمي، يستفيد منه طالب القنراوات وغينره . بِها، ويقوم بشرح بعْ األ

بالجامعننة اإلسننالمية بالمدينننة النبويننة للعننام الدراسننني  -انظننر دليننل كليننة القننرآن الكننري  والدراسننات اإلسنننالمية 

 .32ص  هـ1405 - هـ1404
 م.1993الموافق  هـ1413وهي سنة  (12)
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 عثمان في جمع المصاحف، المبحث األول من الفصل الثالث من الباب الثالث.انظر مبحث: منه   (13)
 (.4/487الجامع لشعب اإليمان للبيقهي ) (14)
 .30-29(، وغيث النفع في القراوات السبع بِهام  سراج القارئ ص 2/194النشر في القراوات العشر ) (15)
 (.2/195النشر في القراوات العشر ) (16)
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 ــةالـخــاتمـــ

 خالصة البحث والتوصيات

 

 بعد االنتهاو من ه ا البحث، أستييع أن ألخص أه  نتائجه فيما يأتي:

أن القرآن الكري  لقي من المسلمين على مر العصور ما يليق به من العناينة بنالحفظ  -1

ْكَر َوإِنَّا لَ {والنقل، فكان الك مصداقًا لقوله تعالى:  ْلنَا ال  ِ  (1).}هُ لََحافُِظونَ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

َمننن ال يُحَصننى كثننرةً،  فنني زمننن النَّبِنني   أنننه قنند قننام بحفننظ القننرآن مننن الصننحابة  -2

 فتجاوز عدد الحفاظ ب لك عدد التواتر، ال ي يثبت به نقل القرآن لبوتًا قيعيًّا.

دور، وترتيب اآلي والسنور، أن جمع القرآن بضطالقاته الثاللة، وهي الحفظ في الص -3

 .والتدوين بالكتابة قد حصل في عهد النَّبِي  

أولى القرآن الكري  بعناية عظيمة، وأمر بتدوينه، وأن القنرآن كتنب كلنه  أن النَّبِي   -4

 .بين يديه 

هو القرآن المنَنزل، وأننه قند  أن ما ألبت في العرضة األخيرة للقرآن على جبريل  -5

 عْ القرآن.نسخ فيها ب

أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه كان أول من أمر بجمنع القنرآن فني مجلند واحند،  -6

 .، وقام ب لك الجمع زيد بن لابت وكان الك بضشارة عمر بن الخياب 

حظنني بضجمنناع الصننحابة عليننه، ولنن   أن جمننع القننرآن فنني عهنند أبنني بكننر الصننديق  -7

ا كتب بين يدي النَّ  ، فكان جامعًا ِلمنا لبنت فني العرضنة األخينرة، دون بِي  يتري شيئًا ِممَّ

 خال  من المسلمين.

، مدفوع بنأن أصنل أن االعتراا الوارد على أبي بكر بأنه فعل ما ل  يفعله النَّبِي   -8

، فأصنبح الجمنع علنى إنَّما تركنه ألسنباب زالنت بوفاتنه  الكتابة مأموٌر به، وأن النَّبِي  

 ب فعل المأمور به.ه ه الكيفية من با

أن الشبهات التي أليرت حول جمع أبي بكر للقرآن واهية مدفوعة بالبراهين النقلينة  -9

والعقلية، وهي ال تستند إلى أدلة غير الوه  والتخرص، وخاصة ما زعمه الرافلنة منن 

 الزيادة والنقص في القرآن الكري .

المسننلمين مننن بننوادر الفتنننة أن جمننع القننرآن فنني عهنند عثمننان كننان ِلمننا حنندث بننين  -10

 واالختال  في تالوة القرآن.
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في مصاحف وأرسل منها نسنًخا إلنى  ، إنَّما نسخ ما جمعه أبو بكر وأن عثمان  -11

 األمصار، لتكون مرجعًا للناس عند االختال .

قد حظي بضجماع  أن جمع القرآن الكري  في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان  -12

 ، حيث قد رجع من خالفه أول األمر إلى رأيه.الصحابة

أن رس  المصاحف العثمانية واجب االتباع، وال يجوز مخالفته، وقد أجمع القنراو  -13

على عدم جواز مخالفته في مقيوع أو موصول، أو إلبات أو ح  ، أو تناو تأنينث، ومنا 

 شابه الك.

منردودة، وأغلبهنا ال يسنتند  أن الشبهات التي أليرت حول جمع عثمان القرآن شبه -14

 على دليل صحيح، وأن ما له شبه دليل منها مردود بِما اكر في كل شبهة على حدة.

أن نزول القرآن على سبعة أحر  كان تيسيًرا على األمنة، وأن هن ه األحنر  قند  -15

 نسخ بعلها في العرضة األخيرة، وبقي بعلها.

في المصاحف وأرسلها  بو بكر الصديق إا نسخ ما جمعه أ أن عثمان بن عفان  -16

ا لبت في العرضة األخيرة من األحر  السنبعة، وأن منا -إلى األمصار  ل  يتري شيئًا ِممَّ

يقال من أنه تري ستة أحر  عن اتفاق الصنحابة ال يصنح اسنتدالل منن اهنب إلينه علينه 

ي َشْيٍو ِمَن اْلقُْرآِن فَاْكتُبُوهُ بِِلَساِن قُنَرْيٍ ، : إِاَا اْختَلَْفتُْ  أَْنتُْ  َوَزْيدُ ْبُن لَابٍِت فِ بقول عثمان 

فَضِنََّما نََزَل بِِلَسانِِهْ . إا ال دليل فيه على األمر بتري شيو من األحر ، وإنَّما قصارى منا 

فيه االقتصار على لغة قري  عنند االخنتال ، أمنا فني عنند االتفناق، فقند كتبنوا منا اتفقنوا 

 حر . عليه، وإن كان بأكثر من

أن اْلمجال ما زال متسنعًا لتقندي  الجديند فني مجنال حفنظ القنرآن، واالهتمنام بنقلنه،  -17

وأن عنايننة المسننلمين ببنن لك، واسننتحداث اليننرق الجدينندة للمحافظننة علننى نقننل القننرآن 

بالصورة السليمة ل  تقف عند عصر الصحابة والتابعين، بل حتى في عصرنا هن ا، كنان 

المتقننة آينة منن آينات هللا فني المحافظنة علنى النقنل الصننحيح  تسنجيل المصناحف المرتلنة

ت فيه الفصاحة، واسنتولت العُْجمنة والل ْكننة   (2)للقرآن باأللسنة الفصيحة، في زمان عزَّ
 على ألسنة الناس.

نننا يجنننب علنننى المسنننلمين، وخاصنننة المسنننؤولين عنننن اإلااعنننات أن يولنننوا  -18 أننننه ِممَّ

جيالت القرآنية أكبر عناية، من حيث طلب القراو المتقنين، وعرا قنراواتِه  علنى التس

لجان علمية متخصصة إلجازتِها، حتى ال ينؤدي سنماع القنرآن غينر منتقن إلنى أن يتلقننه 

 الناس على وجه الخيأ.
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التوصننية بضكمننال مشننروع الجمننع الصننوتي األول للقننرآن الكننري ، الننك المشننروع  -19

مننى إلننى تسننجيل القننرآن الكننري  بجميننع الروايننات الثابتننة، والننك بضكمننال العظنني  النن ي ر

الروايات واليرق التي ل  يستيع صاحب الك المشروع إكمالها، على أن يت  الك بنفس 

 اللوابط والدقة التي اتبعت في تسجيل الروايات التي ت  تسجيلها.

نبوينة، علنى اليريقنة التني التوصية بضكمال مشروع كلية القرآن الكري  بالمديننة ال -20

سننار عليهننا، ال علننى اعتبننار أنننه مصننحف واحنند بننالقراوات السننبع أو العشننر، بننل علننى 

ٍ في أوجه القراوة، وال شك أن النك ننافع لدارسني علن  القنراوات،  اعتبار أنه ككتاب متلو 

والفائدة منه له  عظيمة، خاصة مع ندرة المتخصصين في الك العل ، ونقصانِه  بِمنرور 

 لزمن.ا

التوصية بالبحث عن المخيوطات الكاملة لكتاب اإلمام الباقالني )االنتصنار لنقنل  -21

القننرآن(، فهننو عمنندة المنندافعين عننن نقننل القننرآن، وقنند اختصننر هنن ا الكتنناب أبننو عبنند هللا 

الصننيرفي وسننمى مختصننره: نكننت االنتصننار لنقننل القننرآن، وقنند طبعننت هنن ه النكننت فنني 

غير أنَّها ل  تحظ بنالتحقيق العلمني الالئنق بِهنا، فحبن ا لنو اهنت   (3)م، 1971مصر سنة 

بِهنن ا المختصننر البنناحثون أيًلننا، علننى أن الكتنناب األصننل أوضننح برهانًننا وعرًضننا مننن 

 المختصر، على ما رأيت من مقارنة نصوصه بالنصوص المنقولة عن االنتصار نفسه.

إلننى سننواو السننبيل، وآخننر دعوانننا أن الحمنند هلل رب  وهللا تعننالى الموفننق، وهننو الهننادي

 العالمين.

 

 من سورة الحجر. 9اآلية  (1)
لسنان. انظنر القناموس المحنيط منادة الل كنة، بل  الالم: عدم إقامنة العربينة لعجمنة ال (2)

 .1589)لكن( ص 
بتحقينق الندكتور محمند زغلنول سنالم، أسننتاا كرسني اللغنة العربينة وآدابِهنا بجامعننة  (3)

 اإلسكندرية.
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تحقيننق  -هننـ  774لدمشننقي ت أبننو الفننداو إسننماعيل بننن كثيننر ا -السننيرة النبويننة  .54

 م.1966 -بيروت  -دار إحياو التراث العربي  -مصيفى عبد الواحد 

تحقينق طنه  -هـ 213أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ت  -السيرة النبوية  .55

 م.1974 -القاهرة  -مكتبة الكليات األزهرية  -عبد الروو  سعد 

 -دار الكتب العلمية  -هـ 1089ت عبد الحي بن العماد الحنبلي  -ش رات ال هب  .56

 بدون تاريخ. -بيروت 

محمد بن أبي القاسن  الننويري  -شرح الدرة الملية في القراوات الثالث المروية  .57

ميبوعات كلية القرآن الكري   -تحقيق الشيخ عبد الرافع رضوان علي  -هـ 897ت 

 هـ .1411اليبعة األولى  -بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية 

تحقينق  -هنـ 516أبنو محمند الحسنين بنن مسنعود الفنراو البغنوي ت  -شرح السنة  .58

 -اليبعنة الثانينة  -بيروت  -المكتب اإلسالمي  -شعيب األرناؤوط وزهير الشاوي  

 م.1983هـ 1403

الميبعنة  -هنـ 676أبنو زكرينا يحينى بنن شنر  الننووي ت  -شرح صحيح مسل   .59

 خ.بدون تاري -القاهرة  -المصرية ومكتبتها
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جمنننال الننندين محمننند بنننن هشنننام  -شنننرح قصنننيدة كعنننب بنننن زهينننر )باننننت سنننعاد(  .60

 -اليبعنة الثانينة  -بينروت -دمشنق -مؤسسنة علنوم القنرآن  -هـ  761األنصاري ت 

 م. 1982هـ 1402

 544القاضي عياا بنن موسنى اليحصنبي ت  -الشفا بتعريف حقوق المصيفى  .61

 بدون تاريخ.  -دار الكتب العلمية بيروت  -هـ 

 -هننـ 395أبنو الحسنين أحمند بنن فنارس ابنن زكرينا ت  -صناحبي فني فقنه اللغنة ال .62

 م. 1993هـ 1414اليبعة األولى  -بيروت  -مكتبة المعار  

ناد الجنوهري  -الصحاح )تناج اللغنة وصنحاح العربينة(  .63 تحقينق  -إسنماعيل بنن حمَّ

هننـ 1399 -اليبعننة الثانيننة  -دار العلنن  للماليننين بيننروت -أحمنند عبنند الغفننور عيننار 

 م. 1979

اإلمنام أبنو الحسنين مسنل  بنن الحجناج  -صحيح مسنل  )منع شنرح اإلمنام الننووي(  .64

 بدون تاريخ. -القاهرة  -الميبعة المصرية ومكتبتها -هـ 261القشيري ت 

شنركة  -علي محمد اللباع -صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص  .65

 هـ .1346 -وميبعة مصيفى البابي الحلبي 

تحقينق  -هنـ 256أبو عبد هللا محمد بن إسنماعيل البخناري ت  -الصغير  اللعفاو .66

 م. 1984اليبعة األولى  -بيروت  -عال  الكتب  -بوران اللناوي 

أبنننو عمنننرو عثمنننان بنننن عبننند النننرحمن  -علنننوم الحنننديث )مقدمنننة ابنننن الصنننالح(  .67

 -دارالفكننر  -تحقيننق د. نننور النندين عتننر  -الشننهرزوري المعننرو  بننابن الصننالح 

 م.1986هـ 1406 - دمشق

 852أحمد بن علي بن حجر العسنقالني ت  -فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .68

 هـ. 1407 -اليبعة الثالثة  -المكتبة السلفية بالقاهرة  -هـ 

محمند ينن علنني  -فنتح القندير الجنامع بننين فنني الرواينة والدرايننة منن علن  التفسننير  .69

دار الوفاو لليباعة والنشر  -رة تحقيق د. عبد الرحمن عمي -هـ 1250الشوكاني ت 

 م.1994هـ 1415اليبعة األولى  -المنصورة  -

الحنافظ شنيرويه  -فردوس األخبار بمألور الخياب المخنرج علنى كتناب الشنهاب  .70

هنننـ 1408اليبعنننة األولنننى  -دار الرينننان للتنننراث القننناهرة  -بنننن شنننهردار النننديلمي 

 م. 1987

 هـ456د علي بن حزم الظاهري ت أبو محم -الفصل في الملل واألهواو والنحل  .71

شننركة مكتبننات عكنناظ  -تحقيننق د. عبنند الننرحمن عميننرة ود. محمنند إبننراهي  نصننر  -

 م. 1982هـ 1402اليبعة األولى  -جـدة 

ميبعننة  -هننـ  774أبننو الفننداو إسننماعيل بننن كثيننر الدمشننقي ت  -فلننائل القننرآن  .72

 هـ. 1347 -المنار بمصر 

تحقينق د.  -هنـ 295ينى بنن اللنريس ت محمد بنن أينوب بنن يح -فلائل القرآن  .73
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هننـ 1408اليبعنة األولنى  -دار حننافظ للنشنر والتوزينع  -مسنفر ابنن سنعيد الغامندي 

 م.1988

 -دار المعرفة  -محمد عبد الروو  المناوي  -فيْ القدير شرح الجامع الصغير  .74

 م.1972هـ 1391اليبعة الثانية  -بيروت 

 -هنننـ 817وب الفيروزأبنننادي ت مجنند الننندين محمنند بنننن يعقنن -القنناموس المحنننيط  .75

 م. 1987هـ 1407اليبعة الثانية  -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

عز الدين علي بن محمد بنن عبند الكنري  الجنزري المعنرو   -الكامل في التاريخ  .76

 م.1995 -اليبعة الثانية  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -هـ 630بابن األلير ت 

 -دار الكتب العلمية  -بن أبي داود السجستاني أبو بكر عبد هللا  -كتاب المصاحف  .77

 م.1985هـ 1405اليبعة األولى  -بيروت 

 -هننـ 1158محمند بننن علني الفناروقي التهنانوي ت  -كشنا  اصنيالحات الفننون  .78

 م.1861هـ 1278 -بيروت  -دار صادر 

مكتبننة وميبعننة  -محمنند بنن علنني بننن خلننف الحسنيني )الحننداد(  -الكواكنب الدريننة  .79

 هـ. 1344 -ي الحلبي بمصر مصيفى الباب

 بدون تاريخ.  -دار المعار  بالقاهرة -ابن منظور اإلفريقي  -لسان العرب  .80

 -بيننروت  -دار الكتننب العلميننة  -الحننافظ ابننن حجننر العسننقالني  -لسننان الميننزان  .81

 م. 1996 -هـ 1416 -اليبعة األولى 

 –لرينناا ا –مكتبننة المعنار   –منناع خليننل القينان  –مباحنث فنني علنوم القننرآن  .82

 م. 1996هـ  1417اليبعة الثانية 

مجلننة كليننة القننرآن الكننري  والدراسننات اإلسننالمية، بالجامعننة اإلسننالمية بالمدينننة  .83

 هـ .1403هـ 1402العدد األول  -النبوية

دار الكتنب العلمينة  -الفلل بن الحسن اليبرسي  -مجمع البيان في تفسير القرآن  .84

 . م1997هـ 1418اليبعة األولى  -بيروت 

دار الكتناب  -هنـ 807ننور الندين علني بنن أبني بكنر الهيثمني ت  -مجمع الزوائند  .85

 م.1982 -هـ 1402اليبعة الثالثة  -بيروت  -العربي 

تحقينق زهينر  -هنـ 395أبو الحسين أحمد بن فارس ابنن زكرينا ت  -مجمل اللغة  .86

هنننـ 1406 -اليبعنننة الثانيننة  -بيننروت  -مؤسسننة الرسنننالة  -عبنند المجسننن سنننليان 

 م.1986

أبو العباس أحمد بن عبد الحلني  بنن تيمينة  -مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  .87

اننني ت  جمننع وترتيننب عبنند الننرحمن بننن محمنند بننن قاسنن  العاصننمي  -هننـ 728الحرَّ

 بدون تاريخ.  -القاهرة  -دار المدني  -النجدي

ياو الكتب دار إح-محمد جمال الدين القاسمي  -محاسن التأويل ) تفسير القاسمي (  .88
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 بدون تاريخ. -القاهرة  -العربية )فيصل عيسى الحلبي( 

دار  - دار اآلفاق الجديدة -هـ 456أبو محمد علي بن حزم الظاهري ت  -اْلُمَحلَّى  .89

 بدون تاريخ.  -بيروت  -الجيل 

تحقيننق  -هننـ  458ت  -أحمنند بننن الحسننين البيهقنني  -المنندخل إلننى السنننن الكبننرى  .90

بنندون  -الكوينت  -دار الخلفنناو للكتناب اإلسنالمي  -ظمني محمند ضنياو النرحمن األع

 تاريخ. 

أبننو عبند هللا محمنند بنن عبنند هللا الحناك  النيسننابوري  -المسنتدري علننى الصنحيحين  .91

 بدون تاريخ.  -بيروت  -دار الكتاب العربي  -هـ 405المعرو  بابن البيع ت 

تحقينق الشننيخ  -هننـ 241اإلمنام أحمنند بنن حنبنل ت  -المسنند )مسنند اإلمننام أحمند(  .92

 م.1954هـ 1373 -مصر  -دار المعار   -أحمد شاكر 

دار إحياو التراث  -هـ 241اإلمام أحمد بن حنبل ت  -المسند )مسند اإلمام أحمد(  .93

 م.1991هـ 1412-بيروت اليبعة األولى  -العربي

أبننو داود سننليمان بننن داود بننن الجننارود الييالسنني ت  -مسننند أبنني داود الييالسنني  .94

 بدون تاريخ. -بيروت  -دار المعرفة  -هـ 204

 -عننال  الكتننب  -هننـ 207أبننو زكريننا يحيننى بننن زينناد الفننراو ت  -معنناني القننرآن  .95

 بدون تاريخ. -بيروت 

 -اليبعنة الثانينة  -إسنتانبول  -دار الدعوة  -مجمع اللغة العربية  -المعج  الوسيط  .96

 بدون تاريخ. 

شننمس النندين محمنند بننن أحمنند  -معرفننة القننراو الكبننار علننى اليبقننات واألعصننار  .97

 م. 1984هـ 1404مؤسسة الرسالة اليبعة األولى  -هـ  748ال هبي ت 

تحقينق وضننبط محمنند سننيد  -الراغننب األصننفهاني  -المفنردات فنني غريننب القنرآن  .98

 بدون تاريخ.  -بيروت  -دار المعرفة  -كيالني 

ماعيل اإلمننام أبننو الحسننن علنني بننن إسنن -مقنناالت اإلسننالميين واخننتال  المصننلين  .99

مكتبننة النهلننة  -تحقيننق محمنند محينني النندين عبنند الحمينند  -هننـ 330األشننعري ت 

 م.1969هـ 1389اليبعة الثانية  -القاهرة  -المصرية 

تحقينق  -هنـ 395أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا ت  -مقاييس اللغة  .100

هننـ 1402اليبعننة الثالثننة  -القنناهرة  -مكتبننة الخننانجي  -الشننيخ عبنند السننالم هننارون 

 م.1981

دار  -عبند الننرحمن بننن محمند بننن خلنندون الحلننرمي  -مقدمنة ابننن خلنندون  .101

 م. 1982هـ 1402اليبعة الخامسة  -الرائد العربي بيروت 

أبنو عمنرو عثمنان بنن سنعيد  -المقننع فني معرفنة رسن  مصناحف األمصنار  .102

 بدون تاريخ.  -القاهرة  -مكتبة الكليات األزهرية  -هـ  444الداني ت 
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 - دار الفكر -محمد عبد العظي  الزرقاني  -رفان في علوم القرآن مناهل الع .103

 م. 1988هـ 1408 -بيروت 

تحقينق مصنيفى العندوي  -عبند بنن حميند  -المنتخب )مسند عبد بن حميد(  .104

 م. 1985هـ 1405اليبعة األولى  -الكويت  -دار األرق   -شلباية 

ق محمند فنؤاد تحقين -هنـ 179اإلمام مالنك بنن أننس األصنبحي ت  -الموطأ  .105

 بدون تاريخ. -القاهرة  -دار الشعب  -عبد الباقي 

أحمند بنن علني بنن حجنر العسنقالني ت  -نزهة النظر في شرح نخبة الفكر  .106

 م. 1981هـ 1401 -دار الكتب العلمية بيروت  -هـ  852

أبننو الخيننر محمنند بننن محمنند بننن الجننزري  -النشننر فنني القننراوات العشننر  .107

بدون  -دار الكتاب العربي  -شيخ علي محمد اللباعراجعه ال -هـ 833الدمشقي ت 

 تاريخ.

 -أبنو عبند هللا محمند بنن جعفنر الكتناني  -نظ  المتنالر من الحنديث المتنواتر .108

 بدون تاريخ. -القاهرة  -دار الكتب السلفية 

القاضي أبو بكر محمد بن الييب الباقالني ت  -نكت االنتصار لنقل القرآن  .109

 م.1971 -اإلسكندرية  -منشأة المعار   -لول سالم تحقيق د. محمد زغ -هـ 403

شنركة وميبعنة  -محمند مكني نصنر  -نِهاينة القنول المفيند فني علن  التجويند  .110

 هـ .1349 -القاهرة  -مصيفى البابي الحلبي 

مجنند النندين بننن األليننر الجننزري ت  -النهايننة فنني غريننب الحننديث واأللننر  .111

 بدون تاريخ. -المكتبة العلمية بيروت  -هـ 606

مع  -موفق الدين عبد هللا بن قدامة المقدسي  -روضة الناظر وُجنة المناظر  .112

 شرحه نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي 
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