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 خصمل 
 

بعض الكتب الخاصة بعلوم القرآن وتاريخ التفسير، وبعض كتب ت فلح 
التفسير، بذكر مرويات متعددة عن عثمان رضي هللا عنه وحاصلها أنه قد نظر 
في المصحف بعد كتابته في أثناء خالفته بأمر منه فوجد فيه بعض األخطاء، 

ل القادمة هو ياجاأل وأعلن ذلك وأنه ترك هذه األخطاء وأخبر أن من سيأتي من
لباحث ا رسديه دون أن يغير فيها شيئًا . لع الذي سيصلحها . وتركها على ما هي

هذه الروايات رواية رواية، وأثبت بالبرهان العلمي أنه لم يصح منها شيء ألبتة، 
كتف الباحث بذلك بل ي لمو ضعيفة ساقطة ال تقوم بها حجة. ياتواوأنها كلها ر 

هذه الروايات وبين موقف العلماء منها قديمًا وحديثًا  ينعام عرض إلى توضيح
 على وجه علمي موضوعي. 
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 عنه هللاي رضن ماعثن ما روي ع ةسار د
 في شأن

 ) لحن القرآن(
 مقدمة : 

له عوجا، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد وعلى  لعجي ملو  باكتلا هدبع ىلع لز نأ الحمد هلل الذي
 يح الهدى، وبعد: ابه مصآله وأصحاب

. فلما  لبشر وردهم إلى ربهما ةياده مامتل معلى نبيه صلى هللا عليه وسلل هذا القرآن ز أن ن هللا تعالىإف   
أنه عنوان بقائها وسعادتها. ولما  كلذ.  لافتحا اميأ ةمألا هب تلفتحنزل تلقاه الرسول الكريم بأعظم لقاء ، وا

ريب ، فقد حفظ هللا  الو هللا تعالى  عةيشر و م. وهلمستقيا طار الص إلىد لر ة واكان القرآن هو السبيل للهداي
أي تغيير أو تبديل ، نقصانًا كان أو  منه فظوحه مافح له، عرضتوء سضة عار  كل نب مالكتاتعالى هذا 

 ال حثابال نكان. غير أ اهكذو ( 90رجالح)الى ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون( عه تولزيادة إتمامًا لق
 تيكها ندوف عقو لامن  بد ما يعكر صفو هذه الحقيقة لو سلم، فالت اايرو لا ل وبعضواقاأل نم أن يجد يعدم
 ى وحده المعاد.لتعا هللو اد بالز بثر االخ تلطخال وتمحيص أسانيدها وتوضيح معانيها حتى ال يو قت واألاياالرو 

 
 مشكلة البحث : 

هللا عنه ي فان رضع مان بنثع نؤمنيمر اليلى أمإ ةوعرفالم يعالج هذا البحث جملة من اآلثار 
خلاًل )لحنا( في كتابة  ىأر ه قد نع هللاي ضر  مانأن عث ىعل اونهتوالتي تدل من خالل ألفاظها وم

ما استسلم له. وترك الباب مفتوحًا إلصالحه أن يصلحه أو ينبه على إصالحه. وإن المصحف. ثم تركه دون 
 !!ن و ر قلعبر ا

 : قةابلسا الدراسات
 ارآلثا هذبعض هعن  ديثتها بشكل مستقل ، وإنما ورد الحسار ار ودثآلا هذه قام بجمع اً دحأ مال أعل 

ذكورة في تلك الكتب . إذ حققت وعرض محققوها إلى الحديث الموجز عن تلك اآلثار الم ضعايا بنث في
 فالمصاحب تاكل قهحقيتي ف انالسجما صنعه الدكتور محب الدين عبد ل بةنسالب كان ذيالل حاالك تبلكا

 داود المطبوع بوزارة األوقاف القطرية .ي بن أبال
 :  بحثال جيةمنه

لحن القرآن( من خالل المعاجم اللغوية وبعض األحاديث واآلثار أواًل : قمت بالتعريف بعنوان البحث ) 
 نيبزت يمو ة، معنيال تيالرواة )لحن ( الواردة في المك نىذلك إلى معن م صتالمتعلقة بهذه الكلمة. وخل

 .حنط واللغللاو  أخطلا
 ار رواتها.بتاعيث ( بداأحعات ) و مجلى مإ امهع وتقسيو ثانيًا : جمع الروايات المتعلقة بالموض

 . ل تلك الدراسةت والحكم عليها من خالثالثًا : دراسة أسانيد هذه الروايا
 .اهيعلي ثيدحالي دقنلكالم اال يتفو ستا أنبعد ني هذه المرويات ارابعًا : عرضت أقوال العلماء في مع
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 صعوبات البحث : 
ن يدي من المصادر ، واستعنت يبا فيم ةمرجلى تع مله رثعم أ ل إذد يسانألقد فاتني بعض رجال ا 

البحث ي دنجهأ قدال. و بيس اة رو الء الهؤ فما وجدت إلى  ببعض ذوي الخبرة من الثقات من أهل االختصاص
 . انستعمال هحدو ى لاع تعنهم دون جدوى وهللا

 خطة البحث :
يه، لعة سابقلا ساتار دث والبحال شكلةمعرضت فيها لقسمت هذا البحث إلى مقدمة موجزة  

 جية البحث ، وصعوباته، وإلى خمسة مباحث هي على النحو التالي : هنوم
  هالتالودن لحة لم: معنى كاألول المبحث 

  لبحثذكر الروايات موضوع ا المبحث الثاني :
 دراسة أسانيد تلك الروايات  : ثلاثلا ثالمبح

 اتيلمرو امن حفل بمثل هذه  المبحث الرابع:
 أقوال العلماء في هذه الروايات مس :بحث الخاالم
 

 ج ثم ختمت البحث وأبرزت بعض النتائ 
 

 وآخرا والحمد هلل أولا 
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 المبحث األول 
 في معنى كلمة ) لحن( 

 الثقف الفطن : : "واللحن-وهو من المعاجم المتقدمة  – يبانيالشو مر بي عجاء في كتاب الجيم أل 
 قال لبيد: 

  1ن وبان"لذبعلى عسب لمًا ق متعوذ لحن يعيد بكفه
، خر: هو اللحن في الكالموفي موضع آ  2ع: اللحن: الفطنةوفي ديوان األدب للفارابي في موض 

ي في فحوى أ همالك نحل يف كلذ تفر ع لاق: ي ثلاوفي موضع ث 3إليه : إذا نواه ومال إليه ويقال لحن
 .4كالمه

، واللحن: اللغة، وأنشد أبو بلغته مكلت حنال مهالكلحن في و طي: ] سوفي كتاب األفعال للسرق 
 : 5عثمان

 قيودهار تبكت على خضراء سم ـاج هذا الشـوق إال حمـامهو ما ه
 تقود الهوى في مسـعر ويقودها لز تم ل نحللا ةفو ر عم ىحصدوح الض

آن( لقر ا ون لمتعا م، كلحنالو  ة،السنض، و عنه: ) تعلموا الفرائ ومنه قول عمر بن الخطاب رضي هللا 
6 

 لحنًا ولحونًا. واللحن: اللغة ، ولحن أيضًا: أخطأ، 
 7عرب لم يلحنفزت بقدحي م    وأنشد أبو عثمان:   

 .يركغعني ويخفى على ولحنت لك لحنًا: قلت لك ما تفهمه  
 عثمان: بوأوأنشد  

 تشتهيه النفوس يوزن وزنا وحديث ألــذه هـو مما
 8انن لحاوخير الحديث ما ك اناين أحلحتائب و ص طقنم

خير مه الحاضرون، و ته لئال يفههج عنثها فتزيله يدحي عوص فقال أبو بكر بن دريد معناه: ت   
 لى غيره. الحديث ما فهمه صاحبك، وخفي ع

 لقتال الكالبي :ل عثمان بوأ دشنوأن. حل( ن)فط وهف لقو لل يباً  مصاً نطصار ف: انحن لحلو 
 9 رتابمو وحيت وحيا ليس بال وامهفت مايلكلكم  نتلحولقد 

 .10ن ألحن بحجته من بعض( عل أحدكم أن يكو هللا عليه وسلم: ) فلوقال النبي صلى  
 . الم السرقسطيكهـ . 1. 11وألحنتكم أنا [ الشيء لحنا : فهمته عني  نيولحنت ع 
وزاد عليها  تضلتي ماألقوال امن  اً ( كثير ندة )لحام حتت ربعال ور في لساننظم بنوقد جمع ا 

، اءغنالو  ة،لغالطأ في األعراب و كثيرًا ومما زاده أنه نقل عن ابن بّري وغيره أن للحن ستة معان:" الخ
  12 نيمعاالهذه  نم ىعنل مك لىع دثلة والشواهاألمساق ثم  "..ريض، والمعنى،.تعلاو  ،ةطنلفاو 

أنه لم يفصل كما فصل من  ريغكلمة لا هذي هنمعا نًا مئشي لةصلاو  لية والذمللتكاب حر صاكوذ
 . 13سبقه
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 هاءكانت ال"ب ) قالوا رجل لحانه( قال : لحيان عند قول ثعلوفي شرح الفصيح ألبي منصور ابن ا 
 .  14للمبالغة في الذم بكثرة اللحن "

 .15(لوا رجل لّحانةاوه فقما ذذقول ثعلب نصه: ) وكذلك إن أ ماهشـ نبالصيح فال شرح يوف
م يذكر ل اً مالك ركذ مث ةنطفلا بر علا دنل في كلمة اللحن عصاأل نأبن دريد ال نحالموفي كتاب ال 

 .  16لبعد عن الصواب فيه الخطأ وا
 اذفي كالمه إ حنلياًل:" مذا نصه م فيها ةيبخة األورو نسالن أ يهعل هوليذ يذكر فب اكتال ححصأن م ريغ
 . 17ز.." اغلى اإللإ هضوعو م عنفه ر و صخطأ ألا إلى باعر إلن اع هب لام

بي ء بشأن قول القتال الكالبي اآلنف الذكر حيث نقل قول أونقل اطفيش كذلك تقاول بعض العلما
بًا. ثم قال: قوله ما كان لحنا: ما كان صوابد راوأ. طنتفو  صيب(: تحنتل) ـاد بأر  "العباس المبرد الذي فيه:

استملح من هذه المرأة ما يقع في  رعاا الشذه وأن طأخلاه اعنم يتبلا يلحن فلأن ارى في ابن قتيبة امأو 
ن ح اللحستقبل تز م تلرب عال نأل لكالمها من الخطأ واستظرفه. وقال ابن األنباري : قوله عندنا من المحا

ل يلدجال. والر لا نم ونهحملتسي ااء كمسنلامن كالم  ويستملحون البارع ، الرجالن حه مبتقتس ماك ءاسنالمن 
 أي بحسن الكالم:  -رأة ما ة يصفمر لا ل ذيا قو ى هذعل

 18رخيم الحواشي الهراء وال نزر لها بشر مثل الحرير ومنطق
ي لذأويل التيفسد او  المعنىب نه يقلالخطأ ألويل ذا كان بتأا إلعرب حسنون عند اواللحن ال يك 

 :أيضاً  ة مرأ ا. قال قيس بن الخطيم يذكر  يقصد له المتكلم
 فر ط هذو لذ ابفيه هوو  وال يغث الحديث ما نطقت
 19وهو إذا ما تكلمت أنف تخزنه وهو مشتهى حسن

 حقستت ولم مكالهذا الشاعر الفصيح غّثة ال ألفاظها كانت عندتلحن وتفسد كانت هذه المرأة فلو  
ا سنتحسم مالكلي اف خطأالن يكو  يفكري و نباألا نبا لم قال: قاالمنطق وحالوة الكالم . ث دةجو ب فاوصه ندع
رضي هللا عنه  بعرب تقرب المعربين وتنتقص الالحنين وتبعدهم فعمر بن الخطالاو سمجا تسمواب لصاو 
يكم رمفساد  نم شدأ يلع كمحنل لو يقف ينلمعمت ومحن قن نو قوليم فكرمي سوأأول لقوم استقبح رميمهم ما قي

 20ه( انلس نم لحأصامرأ  هللا : ) رحم ول صلى هللا عليه وسلم يقسمعت رسول هللا
ليكلمني في  . وقال عمر بن عبد العزيز: إن الرجل21ا القرآن(وروى عنه) أعربوا الكالم كي تعربو  

 ني. ويكلمحنن الحامض لبغضي استماع اللرماب الن فأرده عنها وكأني أقضم حالحاجة يستوجبها فيلح
سمعت  اذضرس إأ أكاد مه. وقالكال من عمما أسلذاذا تال ايستوجبها فيعرب فأجيبه إليه ال الحاجةي آخر ف
 اللحن.

ني ألجد حرارتها في إ لحنة فقال حّس  تاقبعض األو  ولحن محمد بن سعد بن أبي وقاص في 
 انتهى كالم اطفيش.22حلقي"

 هروالظا ،دعبلا نم ءيش اهنيب ةنمز ألا ةددنه يذكر أقوااًل متعوله ألطب النص ذانقلت ها ت: وإنمقل 
أن عمر بن  ي ز ذكره ابن الجو  ام اذهعلى  يدلم ديقال فية معروف كانت أالخط ىعنمن بلحا أن كلمة نهم
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به ر ضاف حنل يلإ تبك يذالتبك كان إ الخطاب رضي هللا عنه كتب ألبي موسى األشعري رضي هللا عنه
 .  23ا سوط

بـه استشرق األلماني يوهان فك عمل ملحقًا لكتير أن المخطأ، غ رضرب لغيليكون ا نومحال أ
ء اللغة والنحو مالقه علطي ذيال ،نحلل: اميدقالظ لفالا هذو .. ه"يل فاتها قاقتدة لحن ومشام هبية( سمار الع)

تغيير معناه األصلي  في علىر ع قافتنتيجة ال للو دلما اب هذستكا امنإ ،ةغللا يف أطخلا ىلاصطالحًا ع
 .24"ً سبيان روفي وقت متأخ

خطأ في لا معنى ىلإللحن ا فظل لنق ىبين متييل لل دك انصنقي لاز ي الو  اذه ":كثم يقول بعد ذل 
طهم باألعاجم إلى فرق ما الكالم، أغلب الظن أنه استعمل ألول مرة بهذا المعنى عندما تنبه العرب بعد اختال

 قابطإلاو  قلستطيعون إخراج حروف الحوا يونلم يك ءن هؤالر ميث، وكون ر الملحعبيتبين التعبير الصحيح وال
هم عابا بحروف أخف على ألسنتهم وأسهل على طهنعا و ضاستعاف ،ها جخار ية من مبالعر  في ةروفعملا ةقدلاب

 صامنماال  اتكلمال طتالخوا فحريتال نأ مشن نأفاظ العربية، لإلى جانب الثراء العظيم في أ اذوكان أثر ه
 . 26رةهجلل لو األن قر لا اخرو هذا هو أل ينمز لاد يدحتلا نا ىلإ دعب امير فثم أشا 25لعادي"ا ماهتفلا يف نهع

نتيجة التي توصل إليها تقودنا إلى القول المباشر إن لاو دير، ن باحث قم دوهو على أي حال اجتها 
 .27شكدون لغوي تجاج الحاالر صو ع فيع وقأ خطالى نعبمن استعمال كلمة لح

 
 

 ي:نحث الثابلما
 هللا عنه ضين عثمان بن عفان ر رد الروايات عس

 
ى قال : أخبرني سمو  نب ن و هار  نعج اا حجحدثنئاًل : قا أخرج أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن: أولا 

ا حروفًا من اللحن : لما كتبت المصاحف، عرضت على عثمان، فوجد فيهكرمة قالالزبير بن خّريت عن ع
 نم ليمملاو  يفثق نم تبكاالن كاو نتها. لسها بألبل : ستعر قا ستغيرها، أو ربفإن الع ،افقال : ال تغيروه

 .28فو ر ه الحهذ يهفتوجد  لمهذيل 
هشام حدثنا إسماعيل عن الحارث  دثنا المؤمل بن: حاخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف قائالً :  اا ثاني
 هب صحف ، أتيالم غ منقال : لما فر لقرشي ا مرعان ب هللاد عبن ب لىاألعد عبد الرحمن عن عب بن
 .29اتهسنلأب ربلعا قيمهتن لحن سم اً يئتم، أرى فيه شلأجمو تم نسحد أق: لاقف ،هيف رظنف ،نامثع

إسماعيل ...  انثدح ىيحي انثدح بو أي: حدثنا شعيب بن قائالً  في كتاب المصاحف أخرج ابن أبي داودثالثاا:
 .30ثانيًا(ذكر اللفظ السابق الوارد في )و 

بيب حدثنا أبو داود حدثنا عمران بن ح بن: حدثنا يونس داود في كتاب المصاحف قائالً  أخرج ابن أبي:رابعاا 
 : قاللقا رمعي ن يحيى بنع ن فطيمةب بد هللاي عن عليثالداور القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم 

 .31اهتحن ستقيمه العرب بألسنل نآر قلا يف: هنع هللا يضر  نامثع
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ن عقيل ع نثنا عبيد بالسجستاني حداب المصاحف قائاًل: حدثنا أبو حاتم أخرج ابن أبي داود في كتخامساا:
 هيرأى فحف مصله بانع هللا يضر  انثمع تيأ مال:  الق عن عكرمة الطائي ثهارون عن الزبير بن خري

 .32د فيه هذاف لم يوجملي من هذيل والكاتب من ثقيملاان ك ول: فقال نللحا من اً يئش
نا عمران حدث دحدثنا أبو داو  ميبراهبن إ إسحق ان: حدثفي كتاب المصاحف قائالً  أخرج ابن أبي داودسادسا:ا 

ل قا ى بن يعمر قال :حية عن يميطف بن هللا بدع نعي يثللا صمعاتادة عن نصر بن قبن داور القطان عن 
 .33هاتنسلأب حنا وستقيمه العربل ن عنه: إن في القرآهللاي ضر  فانثمان بن عع

بن  حمن بن مهدي عن عبد هللار ي عبد العبيد في كتاب فضائل القرآن قائاًل: حدثنأخرج أبو : سابعاا 
 دنع ري مولى عثمان قال : كنتبشيخ من أهل اليمن،  عن هاني البر  –ل ائبو و أ رك قال: حدثنياالمب

ن كعب فيها: )لم يتسّن( وفيها: ) ال تبديل ب يأبى إل ةاش فتكب نيلرساحف فأصضون المر عيوهم  نامثع
( أمهل)فكتب) لخلق هللا( ومحا: فدعا بالدواة فمحى إحدى الالمين و : لاقمهل الكافرين ( أف) للخلق( وفيها :

 .34فيها الهاءق ( ألحهتسنّ ي لم: ) بتكل( و همب: ) فكتو 
راهويه ن خرج ابأو  ":طيسيو اليث قال حعبيد  بيأ عند ةيلروااه ذن هفي متف تالخض اعوقد وقع ب 

ى لو مالبربري ي ن هانع حفاصمفي ال األنباري  نباو  ،ديمح نب دبعو  ،لئاضفلا يف دفي مسنده، وأبو عبي
سلوني بها إلى أبي ر وها في كتف شاة وأبتكي ثالث آيات فف ان المصاحف شكو عثمامان قال: لما كتب ثع
 نيدلا كذل فيها : ) التبديل للخلق جدها، فو رأ كعب فق بن اً أبي هاتلو انا فميهعللت دخف، تباث نب ديز و  بكع نب
وشرابك لم يتسنن( امك ا ) انظر إلى طعهللا( ووجد فيه لقخلل يتبد التبها: ) مين وكاللا دحأ هديب احمف( ميقلا

د يز  اهيفر ظونل ( . هبها: )فمتوكف أللاا حمفن( يافر كال لفمحا النون وكتبها ) لم يتسّنه( وقرأ فيها : )فأمه
 .35ك"لذك فحاصملا يها فت بها إلى عثمان فأثبتو لقانطم ث ،تابث نب

ولو  حق فيها الهاء،ألكتب لم يتسّنه، و قائاًل:" علق عليها و  رتفسيلاية في او ر له اوقد ذكر الطبري هذ 
ّّ هاأبه فيق لحأ مال ننتسي أوى سنيتكان ذلك من  فيها. وقد  ان بإلحاقهماثع رموال أ فيه، اهلموضع  ال ءّي

 .36بن كعب" يبأ نع فيه ي رو  ذيلو احن بن ثابت في ذلك ديز  نع روي 
 ى و ر  ديبع باأزيد وعثمان، غير أن  بن كعب  والموافقي أبو مصحح هلن اأ ظهرياألثر  وفي هذا 

ن ب نماين سلع احجر لا ن أبيعدي همن ابن عبد الرحم نيدثح ":ها غير ذلك فقالا و حف ةياو ر  ئناه نع
( نّ وله )يتسقه عن لقال زيد سفابت. ن عثمان وزيد بن ثيقال : كنت الرسول ب مانعث ىلو م ئنهاعن  يرمع
 .37"فيها الهاء واعلاجن : ماعثل قا( فسّنهيتو ) أ

ير غي. بار نبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن األأ ىلإ ازاهعاية و و ر لا هذهي قلت : وأورد السيوط 
 .38ينوننب( ننا ) يتسهيه فأن

بأنا أحمد : قال ابن أشتة: أنبأنا محمد بن يعقوب أنبن أشتة قائاًل : ما نقله السيوطي في االتقان عن ااا ثامن
رغ ف ا بن عامر : لمهللا ن عبد األعلى بن عبدمن عبن عبد الرح ثر احلا ل أخبرنييعامسا ابن مسعدة أنبأن

 .39نانتسلبأ مهيقنس ئاً شي ى فيه، أر متوأجمل متسنحال أقف، يهف رن فنظاعثمه من المصحف أتي ب
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ل: قاغ صبقاسم بن ا نادثح:  رحمن بن عثمان قال: حدثنا عبد ال تابه المقنع قائالً أخرج الداني في ك تاسعاا :
م عن عبد هللا بن أبي صقطان عن قتادة عن نصر بن عان الو بن مرزوق قال : حدثنا عمراحدثنا عمر 

 40ا العرب بألسنـتها هميحن تقل نآقر ي الف: هعن ي هللارضن امثقال عال : ق ريعم نبى حيفطيمة عن ي
حمد المكي قال: راهيم المقرئ قال : حدثنا أحمد بن من إبب فلخا قال : حدثن ،اً ضيأ كره الدانيما ذ: عاشراا 

ن بر يبالز ي نبر خل أان قرو هان ع اجحجم قال حدثنا بد العزيز قال: حدثنا القاسم بن سالن عحدثنا علي ب
ن عنه فوجد فيها حروفا م هللا يضر  نامثع ىلع تضحف عر صاالم تبتك : لماقال ةمر كععن  ثير خال
ف والمملي ثقي ن الكاتب مناك بألسنتها. لوا هبر إن العرب ستغيرها، أو قال : ستع، فاهيرو غ تن، فقال: اللحال

 .41حروفلمن هذيل لما توجد فيه هذه ا
بإسناده إليه.  هرويي كن الدانيلو  ، نرآقال لئاضفي م فالن سبلقاسم ا دعن ديثحوقد مضى هذا ال 

 ات ومن رواها.االهتمام بهذه الرواي ثحبلا كره. ألن موضوعذأ نأ تثر ولذلك آ
 بنا نادث: ح الق سىبي أحمد بن مو أهد عن جابكر بن مي، قال: روى أبو ن: ما ذكره الباقالحادي عشر

ء قال: حدثنا قتادة العالن بو عمرو بأ دثناقال حة باشب نادثح: لقا خالد نبان مسلي حدثنال : قاد عيس بيأ
 .42لتقيمّنه العرب بألسنـتهافقال : إن فيه لحنا  نثماعلى عرض عب المصحف تك امل ل:قا

جعفر المكفوف عن  يبأى عن يحيبن  دممح عن دهجاى ابن مرو : ما ذكره الباقالني قال : و  ثاني عشر
، فع إلى عثمان فنظر فيهر  فصحلما بتك امل: لاقة تادن قالء  عالع نرو بعمأبي  نع راسوّ  شبابة بن

 .43نتهاسن فيه لحنا ولتقّيمّنه العرب بألإفقال: 
عبد الرحمن قال : حدثنا يزيد  بن جاهد قال : حدثنا أحمد: ما ذكره الباقالني قال : روى ابن م شرلث عاث
ن ب هللاد بع نع معاص بنر نص نع ةداقت ن عناطلقا نار دثنا عمح:  لاود قاد وبأ اقال: حدثن نانس نب

 .44لسنتهابأعرب ال همقيت انحل نرآقلا فين : إمانثع مر قال: قال ليفطيمة عن يحيى بن يع
قال: حدثنا  سو دبع ن أحمد بهللا دبع ثني أبول : حدجاهد قاما ذكره الباقالني قال: روى ابن م رابع عشر:

ن عن قتادة عن يحيى ال: حدثنا عمران القطايالسي قطال داود بوا أ: حدثنلاقزومي لمخا محمد بن عبد هللا
 .45اتهسنألب هميقتس بعر ال إنلحن و  بن يعمر عن ابن فطيمة قال: قال عثمان: في القرآن

ا عمران نر ببن زهير حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخ نا أحمددثما ذكره الباقالني قال: ح خامس عشر :
رضت ما ع: لمر قاليعبن ى ييحن ع ةميطف أبي بن هللا دم عن عبصعا بن صرقتادة عن ن القطان عن

 .46اهتنسلأب بر علا هيمقت انحل انفحصماحف على عثمان قال: إن في مصال
 

 لروايات؟اذه هلذي يتحرر من اما 
ل يتالف قلخا ين رويا بوجوه متعددة معنها تدور على أثرين اثنيظهر من هذه الروايات المختلفة أ 

 .تاروايال حصلم ا هوذهو  المتنفي 
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ل: ال تغيروها  اللحن قا نم اً فو ر ح اهيف دجو ف ،ن امثع ىلع: ) لما كتبت المصاحف عرضت  ولأل ا رألثا
 هف والمملي من هذيل لم توجد هذيمن ثق بلو كان الكات، ا تهربها بألسنتعس الأو ق العرب ستغيرها إنف

 الحروف(.
لجملة األخيرة في ا رهتظم ث ليح ى خر وأية ارو  نبي الً قلي فيهن تمالختلف ا دقو ل و ألا ألثراهذا هو  

 دقتعي وأنه كانضه على أن عثمان رأى األمر بنفسه ر يدل بعاصتخا ى ر خأ تاياو ر  يفو  ،تاياو ر لابعض 
 لحنا(. نآي القر فبـ) إن  ةر رواية ابن مجاهد المصد يللفي المصحف بد نحللا بوجود هذا

 
 ألثر:ا ة هذاياو وجوه ر 
: نانثا ىسو م نب ن و ر اه عن عكرمة وقد رواه عن تريخالن ب ريبز ى عن الوس: هارون بن م ولأل الوجه ا

،  الً البحث عند سرد الروايات تحت بنود : ) أو  عبيد بن عقيل. وهذا الوجه وارد في نيوالثا:حجاج  األول
 وخامسًا،وعاشرًا(.

د وق. شير لقر اامن عب هللاد بع لى بنعاألعبد  ن، عنحمر بد الع نإسماعيل ، عن الحارث ب :يالوجه الثان
مسعدة. وهذا الوجه وارد في  : المؤمل بن هشام ويحيى بن آدم وأحمد بن عن إسماعيل جماعة هم ه ا و ر 

 امنًا(.ث، و نيًا، وثالثاً اث)  دو نبايات تحت و ر لا در عند سالبحث 
ن ، عييثاللعاصم  بن صرن عنتادة عن ق ،القطان رو ادالطيالسي، عن عمران بن  : أبو داودلوجه الثالثا

  عن يحيى بن يعمر . ،ةميطف بن هللا دعب
 ثم رواه عن عمران جماعة هم:  قتادة نع رو اد بن نار معجه : و لا ابهذ در فت 

 ،ناسن نب، وإسحق بن إبراهيم، ويزيد بيحب ود يونس بنابو داود الطيالسي ورواه عن أبي دأ .1
 ي.مزو خملومحمد بن عبد هللا ا

عن أحمد ن، عن قاسم بن أصبغ امثع بنمن رحلا بدع يقر ن طم دانيلا خرجهوأق و مرز ن مرو بع .2
 بن زهير ، عن عمرو بن مروق به. 

 ق به. و ز ر م نبعن عمرو  رهيز  نبن أحمد عمجاهد  نو بكر ببه أأخرجو 
له قو  نم اهاو ر  لبون أن يسنده اإلسناد السابق . دخر عن قتادة آذا وقد رويت هذه الحادثة من وجه ه

 دالخ نب ناميلس: ةبابش نع ه ا و ر  مثالعالء عن قتادة .  نب رومع يبأ عنة، ابب: ش وجهالا ذهبد ر تفد وق
 مكفوف.وأبو جعفر ال

ابع، والسادس، والتاسع، ) الر بحث عند سرد الروايات تحت بنود الهذا الوجه بمختلف طرقه وارد في و 
 شر(.ع مسابع عشر، والخاوالر  ، والثالث عشر ،روالحادي عشر، والثاني عش

 
 يبأ ىلإ ةاش فتكب ينعرضون المصاحف، فأرسلي عثمان وهم دنع تنك:  لاق ئنا: عن ه نيلثاا رألثا

 ىدحبالدواة فمحى إ عاد: ف الق (،الكافرينل مهفأا )فيها ) ال تبديل للخلق( وفيه)لم يتسن( ، و  اهيف بعك نب
 اء. ا الههفيق ألحسنه( تي ملكتب )، و )فمهل( بوكت(  ( ، ومحا) فأمهلخلق هللال)  بالالمين، وكت
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 هانئ:  نع وجهين من رثاأل  اذه ءجا

 لهأ  نمشيخ –المبارك ، عن أبي وائل بد هللا بن : تفرد به عبد الرحمن بن مهدي عن ع لوجه األولا
 لى عثمان به.و بربري ملا ئناهعن -اليمن

لى و منئ ها عنر يمعن بن يماجراح عن سللي اتفرد به عبد الرحمن بن مهدي عن أب الوجه الثاني :
 .نثماع

تحت بند) سابعًا ( والوجه الثاني كذلك فيما أضيف إليه من  تالروايا الوجه األول وارد في سرد 
  اية أبي عبيد.رو 

 
 ثلمبحث الثالا

 اآلثار ذهه يددراسة أسان
 

 ل : ثر األوأولا: األ 
 مة ر عكعن ريث الخ : هارون بن موسى عن الزبير بن لوجه األولا .أ

 بن محمد جاجح 
  ارون ه
 بيد بن عقيل ع 

بن علي  نسحلاو  هللا المدني مولى ابن عباس .روى عن جابر  بدعأبو  ، ي بربر لا ةعكرم وه:  كرمةع
وعلي بن أبي طالب ومعاوية وأبي قتادة وأبي هريرة  روم بن عمر وعبد هللا بن عس وعبد هللاابع نباو 

في ذكرهم المزي  ريثك لقخو  ريثلخبن ا ربيوالز ل يو الط يدي وحمعخنلابراهيم إنه عوغيرهم وروى 
 تالميذ يف ه ليسنأل شك البوهو خطأ  47ئياالط ةمر كع دو اد يبأ نبال فحاصملا يفترجمته ووقع 

في غيره  وال 48اذ لم يذكر ذلك في ترجمته في تهذيب الكمال مسالباس وال مواليه من يسمى هذا اابن ع
كره المزي وطّول ذ دقًا  ففضر  و والً قب ماللكم ايهكثر فن ة هذا من الثقات الذيمعت عليه. وعكر لاطا يمف

 منر كثأ أنى ير ك ناه تهجمتر ى الكالم فيه وذكر أسماء من طعن فيه وأسماء من وثقه والمطلع عل
 نه.عوى ر ار إلى أنه ش أالو  ناثمعولم يذكر المزي له أية رواية عن  49ونه بالقبول !يذكر ذكروا فيها ال 

ج بحديثه إذا روى عنه تحيو ثقة، هه فقال : عن يبأ تلسأ:  لعديح والتجر وقال الرازي في ال 
 روبن عماو  سباابن ع سبب رأيه، وقال أيضًا : سمعفبومالك د بن سعيى يه يحيعلالثقات. والذي أنكر 

 .50ةشئاعو  خدري وأبا هريرةد اليسع وأبا
ي خار بال هدمعتوا  ةاعمووثقه ج ه،ظفحل ال هيأر ل هيف ملكت: ) هنمرًا ثيًا ككالمان لميز في ا ذهبيل القاو  

،... رفسيتحد أعلم بكتاب هللا منه، وعن قتادة : عكرمة أعلم الناس بالأ يفيه الشعبي : ما بقل اق....و 
ًا بغيره، نقرو موى له قلياًل ور ، لممسه نبتج،... ري رو لحدة انجي أو رأية، باضكان يرى رأى اإل يلقو 
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لمسيب وابن ان وابري اصنألا دعيس نب ىذبه يحيك قدو ، نيثديح وأ ثيدح يف الإ كلام هنع عرضأ و 
بحرا  ،ثيدحم واللعلسيرين،... وعن ابن أبي ذئب ليس بثقة، وعن محمد بن سعد: كان عكرمة كثير ا

 . 51هبيالذ مهـ . كال1(يهلناس فا لمتكوي ،ثه حديبتج حيليس حور، و بال نم
 نًا: عأيض هذيبالت فيو  52لرسي ملوع كرعن أبي ب ةوفي التهذيب : عن أبي زرعة أن عكرم 

 . ثمانية عروا ر لهيذك لمو  53قةثأنه  عجليال
 يأنه عن أبي بكر وعلسعد بن أبي وقاص وعائشة، و  في المراسيل : أن عكرمة لم يسمع منو 

 .54سلر م
عن  حجر ابن حافظع الداف دق،و  55ه عثمان وال رآ من  م يسمعلة مكر أن عنع بالمقفي  دانيم الجز و 

ج لم يخر ف تركه مسلمو ي وأصحاب السنن ر احتج به البخا:  هيقال ف اً ديدش اعاً فدح الفت مةدفي مق ةمعكر 
قب عت دق. و فيهك لما مالكل ملسم هكر ت امنإو ر . يبجفي الحج مقرونًا بسعيد بن  حدديث واح له سوى 

د مبري ومحط، منهم أبو جعفر محمد بن جرير الةكرمعذب عن لا في فوانوص كذل ةئمألا نمجماعة  
 .56موغيره برعبد الن ب روعمو اباتم بن حبان و حوأبو  ةد بن منبد هللاع ووأب ي ز رو مال رصن نب

مذهب من  عليه ّدعيل ما نصه: ولوكان كل من االمجا ي هذاري فالطبعن  حجر ابن ذكر قدو 
 يحدثكثر مأم ترك لز بذلك له هادتش لتبطلته و اعد تدعي به وسقطاما  المذاهب الرديئة  ثبت عليه

 .57هنع هب بغر ي ام ىلإ مو ق هبنس دال وقإ منهما نه مألر مصاألا
م لسير، التفلم بت عاة ثبقه: ثل فيقاو  58عكرمة بن عبد هللا مة باسعكرم بيالتقر في  حافظلا ذكرو 

 .59عةدب نهع تثبي ال، و مرع بنان ع بهكذيبت تيث
 
 : صةالخلاو 

م تان أبي حاب المزي و لا يذكري ولم دانم الز ج مامع منه كس الأن عكرمة ثقة ولكن لم ير عثمان  و  
 أن يستدل لذلك بما يلي : ن ه ويمكة عنايأو رو  انعثم من عاً ماس له

د بفوهبه لع بري نأبي الحر الع بدًا لحصين بنلمغرب وقد كان عل اهن البربر من أ : أن أصل عكرمة مأولا 
ن اك وإذاب الكمال. يذهفي ترجمته ي تما فك بلي طاأب نلعلي ب ةبن عباس حين جاء واليًا على البصر  هللا

( 35) يف هعن هللا يضر  نامثع ةافكذلك علمنا أنه لم يأت إلى البالد إال بعد وفاة عثمان مع العلم بأن و 
 ة.ر جلله( 107في )رمة وعك هجرةلل
ئشة اعو  اله،مو  نفقد كا ،الصحابة، مثل: عبد هللا بن عباسمن اعة ه سماع عن جمصح لإنه وإن  انياا:ث

ت أنه كان يرسل عن آخرين، ثبلكنه  يل ،اسي المر ف فى ذلكن نهلكل ديتعوال رحالج يف ماتو حبأ ا لهأثبته كما
أبي  ابن درسل، وكذلك سعمة أنه عنهما لب، فقد ذكر أبو زرعطا يبأ نب يلوع قيدصلا ركب يبأ: لثم

 نأ ينيع اممل ، اإلرساف بمعرو  ةمر ن عكأ ينوهذا يع ر أبو حاتم أنه عنه مرسل، وغيرهم،كد ذقوقاص، ف
يخ  بد من ثبوت سماعه منه. األمر الذي ينفيه التار ال نه، بلته عايجرد رو بمان معثن م عهمابسه لم كح يال

 كما ثبت أواًل .
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 قه الحادثة، فإذا انضم هذا  لما سبذر هضأن عكرمة ح ثحديت هذا الاياي رواية من رو ف تلم يأ ثاا:الث
 . أعلمهللاطع. وقمن لسندا نأتيقنا 

ريش بن الخريت روى عن الحسن بن هادية لجا خوأ ي،ر لبصا يتر الخن ب رزبيهو ال: تيالخر  بنلزبير ا
ن حازم بير ر بن عباس وغيرهم، وروى عنه جمولى ارمة الطائي وعك ةمر كعو  ،دييز  نب بئاسلاو  ينامعلا

 زيد وهارون بن موسى األعور وغيرهم. نب داموح
 .60ئيـالنساى ـو س عةمالجا هل ى و ور  ،ئيانسالو  اتمـح وبأن و يمع نواب وثقه أحمد بن حنبل 
 .61العجلي وابن حبان وقال في التهذيب : تابعي ثقة، وثقه 

: ثابت نى عو ب القراءة ر حصا ،لبصري ، األعور االنحوي  هللابد هو أبو ع: رألعو سى امو هارون بن 
عبيد ومحمد ابن  مرو بنعو  كيسان بن سو و اوطت ير لخا نب ريلزببن أحمد وا ليلخاليد الطويل و موحي البنان

 ة بنر وشعبة بن سواشبابإسحق بن يسار وأبي عمرو بن العالء وغيرهم. روى عنه : حماد بن زيد و 
 بوأو ة رعز  وابو  نعيم بنوثقه ا. 62ةماج نبا ى و س اعةمي وغيرهم، روى له الجلهالقيل البيد بن عوعج اجحلا

  63رهم.يحبان وغ ن، واب وددا
 .64ه رمي بالقدرن أوقال في التقريب : ثقة مقرئ، إال

ح ير ج نبوا اجحجالبن  بةشعو  اتزيالة حمز  روى عن.  األعور دأبو محم ي :يصد المصحمج بن محجا
وروى عنه أبو خيثمه زهير بن  موسى نن بو ر اه نع ةياو ر  ي ز ملا هل ركذلم يو  مرهغيي و ناسار خلوعطاء ا

 .65وخلق كثيربن معين  ىيحوي من سالب القاسم بيدو عأبو  ضلفة بن القوصد ،ب ر ح
 بنن قاسم وامسلم والعجلي، وابن قانع، ومسلمة بو  ئيساالنو مديني الن ب من الثقات، وثقه علي 

 .66ن. وغيرهمباح
 نوشعبة ب روى عن جرير بن حازم وحماد بن زيد،. ريرضلاالمقرئ  ي ر لبصا وأبو عمر :  بيد بن عقيلع

 م.رهغيو  ءبن العال مروع يور وأبعاأل ىن موسن بو ار وه ،الحجاج
 . 67رهمغيو  دالخ نب مثيهلاو  ي و حنلا ينااني وأبو حاتم السجستزجيم بن يعقوب الجو وروى عنه : إبراه

بأس به ، وذكره ابن حبان  ث الي: هو في الحددداو  عن أبي األجري نقل قال أبو حاتم صدوق ، و  
 ه أنهيف هيبأعن كر ذديل و عالترح و الج ي فيز لراره اذكو .68يئسانالد و و أبو دا ه، وروى لتفي الثقا

 .70وق دص:  بريتقلا يف فظاحلال قاو .69وق دص
ا الوجه ذن هأر غيت لثقااهر من اهذا الحديث وهم كما هو ظ ناألول مهؤالء هم رواة هذا الوجه  

 لم.عأ  وهللا عقطمن هنأل فيعض هجو لا اذبب إرسال عكرمة عن عثمان والحديث بهسع بطمنق
عن عبد األعلى بن عبد هللا بن عامر  عبد الرحمن إسماعيل عن الحارث بن : يناثلالوجه ا .ب

 القرشي.
 لمؤمل بن هشاما 
 ن آدمحيى بي سماعيلإ

  دةبن مسع أحمد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

 
ارث بن ح بن الي  روى عن عبد هللار لبصاعبد الرحمن  أبو: يالقرش بن عامر د هللاببن ع علىألا عبد

ث بن عبد الرحمن والحسن بن القاسم وخالد روى عنه الحار و . ةبيبنت ش ةيوصف فانن عب ثمانوع ،فل و ن
 الحذاء ومخلد بن الضحاك.

. 71قاتثلاب اتك ان فيبح نره ابوذك صرة،لبا أهلابعة من تابعي ر خياط في الطبقة الذكره خليفة بن  
ثيق تو و . 73لبو قمهذيب : تلاظ في فاحوقال ال. 72ئاً شيه يف ذكري يل ولملتعدواجرح ي الره ابن أبي حاتم فذكو 
 معتبرين.الن م يهعله ير غ قهافيو  لم ذاإ فيكي ده الحو  حبان نبا

رك عثمان ه أدأن ولف اً ثاني وأما الً و هذا أ ان،معث نع ممه سأنعلى ألاوفي هذا الوجه لم يذكر عبد   
 ةبيشنت بصفية و  لفنو ن ب ثلحار ا نب هللاعن عبد  الرواية سمع منه ال ينزل ذاك النزول الشديد فيو  فعالً 

ر يزل إلى غني ثم ةلصحاباار بكى علو إليف يفكوسلم، ه  عليهللاى صلي نبالبت له سماع من ثي مل نمم
 اً ين الذين لم يتم لهم سماع من الصحابة وأما رابععتابلباع اتأ إنما ذكره في بانح نباف: اً ثلاث امأو  ، ةحابصلا

 اركبك در ت لمة بقط هيحابة، و بعد الص ةعبار لبقة اطلاي ف هكر (. ذ212) ص هبقاتط يف اطيخيفة بن لفإن خ
 ارروون عن صغي دوق،  ن و كي ام رثكأ نيعبلتاا نع ي ي طبقة ترو هوإنما ، بطبقةم ال من بعدهو  بةحالصا
 ى يدرك مثل هذا عثمان رضي هللا نّ ا أذبناًء على هو نس. بة كأحالصا

 . 74 عنه
وسعيد  نينح نب هللا دن عببهيم برا إروى عن . وسيدالي ندسعد الم بن بدهللاع حمن بنلر عبد ا بنلحارث ا

 بن يسار وغيرهم. المقبري وسليمان بن يسار وعطاء
 ن جريج وغيرهم.العزيز الدراوردي واب دبعو  ضعيا ننس بأو  ةيمأروى عنه إسماعيل بن  
ل أبو اوقي و قليس بال منكرة، ثاتم : يروي عن الدراوردي أحاديحأبو  قالو معين : مشهور  نب ىعن يحي

 . 75اسيل و داود في المر أبعباد( و لا الفعأ) يف ي ر ابخال هروى ل. أسبه ب سلي:  ةعر ز 
ق : صدو قريبالت ل فيقاو  76أنه ضعيف  زمح بننقل عن او  ،وقال الذهبي في الميزان : إنه ثقة  

ار . هذا بلالعت هيكتب حدثيي ضعيف و وق يهم أن هذا الرادوالذي يتحرر من قول الحافظ أنه ص.  77م يه
 . ةمجر ت هل تلذي ذكر هو الحارث ا

ن علّية. روى عن خلق كثير منهم خالد الحذاء باب فو ر عمال يألسدام مقس نب هيما بر إن و ابه:  يلعسماإ 
 نباوبقية ن ن طهمايم باهبر إ نهر بن راشد وغيرهم. روى عوابن عروبة وابن أبي نجيح وابن جريج ومعم

 .78نفيو ر عملات الثقا نمهو . و مهر يغو  ماشه نب لمؤملا تنهخج و اجحلن ابة عبشو  يدلو لا
إسماعيل بن علية روى عن إسماعيل بن علية وأبي  نتخي، ر صبلاام أبو هش اليشكري : ن هشامبلمؤمل ا

 نب دمحأداود والنسائي و اري وأبو بخعنه الروى . و  الضبعيد ابي عبوا، يرضر الم معاوية محمد بن خاز 
 .يمة وغيرهمز خ نبالرازي وا وأبو حاتم ئ ر قملاب قو يع

 .79الثقات يف نابح نبا هكر ذو : ثقة .  يئاالنسو  دو بو داأ ل. وقاوق قال أبو حاتم : صد 
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مة، لس بند ماحو  مز اح نب رير ج هممن ر. روى عن خلق كثي ي ي األمو شلقر ا انمابن سلي هو: دمآ حيى بني
 لبن حنب دحممعاوية الضرير وغيرهم. وروى عنه أ يوأب. كار مبلان ابو ة، نات، وسفيان بن عيييز ال وحمزة
، م بو حاتوأائي ، نسبن معين والاوثقه . نيعم نب ويحيى بير أبو كو  ،ي شيبةأبن بن امعثة، و ويها وابن ر 

 .80نحبا نباو لي بن شيبة وابن سعد والعج وبويعق
د خ بغدارينيد الخطيب في تااد أسحأ ه فيذكر  دور  دول بحث وقطمة بعد جه أي تر للم أجد : مسعدة حمد بنأ

 .81هم لجتر ي دون أن
على القرشي لم يسمع ألا دبن عإف عطق ضعيف ألنه مناً يضأ لوجها ان هذأق سب مما لصوالذي يتح 

معروف. فإذا عدة أحد الرواة في هذا الوجه غير من عثمان رضي هللا عنه يضاف إلى هذا أن أحمد بن مس
 حالص ريغ ألنه هفي ةجح ال رث بن عبد الرحمن بان بأن هذا الوجهاحال يف يلق مااك ذا  و ذه لىإ يفأض
 لم.ع أ وهللا

 
داور القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي، عمران بن  نع ،يسلايطلا د: أبو داو ثلالوجه الثا. ج

 يحيى بن يعمر. عن عبد هللا بن فطيمة، عن 
 اعة:جمن اعمر  نرواه عم ة ثدقتا عنداور  نعمران ب ا الوجهذتفرد به
عبد  دم، ومحن سنانبد يويز يم اهر إب نبيب، وإسحق بحن ب سنيو د : و دا بو داود، ورواه عن أبيأ .1

 هللا المخزومي.
 مرو بن مرزوق.ع .2
 من قوله.  اواهر السابق بل  خر عن قتادة دون أن يسنده اإلسنادآذا وقد رويت هذه الحادثة من وجه ه
 نب ناميلس:  ةبابش ء ، عن قتادة ثم رواه عنعالو بن العمر  بيعن أ ، ابة: شب هجلو ا ذابهقد تفرد و 

 .وففلمكا جعفر وبأو  ،دخال
 

  دراسة الرواة:
بن عبد هللا وابن عباس وابن عمر  وعثمان  : البصري، أبو سليمان، روى عن جابرحيى بن يعمري .1

ى عنه: و . ور ةشائوعيرة هر  أبيو أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر و بن عفان 
ابن  ىلو رمة مكعو ، حفاصملكتاب ا أحده طبق بن هللاي وعبد نااألزرق بن قيس وعطاء الخراس

 م.هر يغو  ةداتقو  ، سابع
وذكر الحافظ في . 82اعةمالج له ى و زرعة وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات ورو بسائي وأنوثقه ال 

أنكر وقد  84ناولم يذكر له الرازي رواية عن عثم. 83نعيباتن العته يأن أكثر روا مالتهذيب عن الحاك
وذكره في التقريب وقال: ثقة  85ه آ ر  الو  يسمع من عثمان شيئاً  مل : إنهلقاو  ثمانع نته عيوار الداني 
 86لسكان ير و فصيح 
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غير أنه  87اً ئأبي فطيمة ولم يذكر فيه شي يل بابنلتعدح واالجر في  رازي ه الر ذك د هللا بن فطيمةعب .2
 عبد هللا) ةخفي نس تاقثال نم ،نتابعيال ي أتباعفا المحقق قوله: ] هجاء في الحواشي التي صنع
ب المزي في يهذت نحيى بن يعمر مي جمةتر ة( وفي ميطف بيأ بن هللا بن فطيمة(، وفي أخرى) عبد

شيوخه: عبد  في محف. وفي ترجمة نصر بن عاص: عبد هللا بن قطبة: أحد كتاب المصاالرواة عنه
ترجمة  يف  أنهالإ تهذيبال يفال و  ناز لميفي ا م يذكرهلقلت: [ 88فصاحلما مة أحد كتابطيف نب هللا

 ةميط: ابن فلوذكره الباقالني في االنتصار وقا. 89احفصملا بتاك ةميطفنصر قال: عبد هللا بن 
 نبى ييح نة عيمفطن ب هللا دوقال في التاريخ الكبير: عب. 90هر خب لبقي ال ، لماخ لو هجم ذاه
 .91منقطع وى قتادة عن نصر بن عاصمر  رمعي

 ،فحاصملا بابن فطيمة، أحد كت: روى عن خالد بن خالد، وعبد هللا  اصم الليثيصر بن عن .3
ر ازيد، وقتادة ومالك بن دينن بر بجا: هنع وى ر و . مرهغيو  رميعن ب يىيحو   ر بن الخطابمعو 
اب رفع تلبخاري في كاروى له ، الثقاتي ف نابحبن ا ذكرهو ي ئاسالن وثقه مهر يغو  لاقبلا دعس وبأو 
وفي التقريب:  93لتعديل وسكت عنهواوذكره في الجرح  92يذمر ى التو س باقون لاو  ،الةصلا يليدين فا

 .94ثقة
سى األشعري وعطاء ك، وأبي مو ق كثير منهم أنس بن مال: روى عن خلتادة بن دعامة السدوسيق .4

 زمحان ب يرجر م. وروى عنه : رهغيصم و باس، ونصر بن عاعبن اعكرمة مولى و ح، ابن أبي رب
 هللا همالكبار رح تاقثلا نم وهو . مهر يمران بن داور القطان وغعو  يلطو لا دميحو ، ةأطر أ بنج اجحو 

 .95لىاتع
البصري  نسحلاو  ، شياع يبأ نب نابأ نى عو ر  ي صر بن الاطقلام او لعاأبو  96رداو  ن بنرامع .5

 سيلايلطا بو داودأمهدي و  نالرحمن ب بدع عنه يرهم. وروى غسيرين و  نواب طويل وقتادةلد ايحمو 
 . مهر ي وغيفنحلا ليع ووأب

وي قبال سليمعين:  نب يىيح نعو ، ث يالحدح الص ون يكن يه قال : أرجو أبمد عن أح بن أن عبد هللاع
 بكتي منم ن عدي : هوبمد حوالنسائي وقال أبو أد و اد وبأ هفعضو . ءيشب سيمرة أخرى : لوقال 

له  ى و ر دب و ألا ه فيلى و ر يح و حفي الصي ر ابه البخ واستشهد في الثقات وذكره ابن حبان هثيحد
وق، وعن صدي: اجسلا لاق، و تاقثلافي  نابحلتهذيب ) ذكره ابن اوقال في . 97الباقون سوى مسلم

 98اكم: صدوق(حال لوثقه العجلي. وقاو مخالفة والوهم. ير الثارقطني: كدلادوق يهم. وعن صخاري : لبا
 .99ةالسابع نج، مر الخوا يأر ورمي ب ،وفي التقريب : صدوق يهم 

قال المزي في تهذيب  ،يمو ز خملهللا بن السائب ا: هو محمد بن عبد محمد بن عبد هللا المخزومي  .6
 .100الكمال وابن حجر في التهذيب والتقريب مجهول 

هر أز و  روزيالن عمر ب يمهإبرا  كثير منهممولى عثمان رضي هللا عنه روى عن  يد بن سنانز ي .7
 ناالقط ديعبن س يىحي ويائو تالدس ذومعا ي دمن بن مهلرحوعبد ا السمان وحرمي بن حفص،
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 قلصيالن عالو  زي راالم اتح وغيرهم. روى عنه النسائي وزكريا السجزي وعبد الرحمن بن أبي
 لجرجاني وأبو عوانة وغيرهم. ن حميد اب مدمحو

 .101تحبان في الثقا نباسائي وذكره ن. ووثقه الةثق ق و دص وهوه عن تبت: ك حاتم يأبابن  الق
 . 102شهورلملعلم اا اإلمامه راهوي بنا ي،نظللحام هيرابإسحق بن إ  .8
ي ره فذكو  103ثقهوالتعديل وو  حر جلا يف ي ز ار لاذكره  اني :هونس بن حبيب بن عبد القاهر األصبي .9

در موصوفًا بالدين قال ممحتشمًا عظي ونسيوقال بعضهم كان وزاد : زي راالم الك كروذر سيال
 .104نمهرابن  ةبيعن قت ةاءر قلاوى ر  حالصلاو   ةنايوالص

شداد ، وحماد بن سلمة وشعبة : أبو عثمان البصري روى عن حرب بن زوق الباهلير مرو بن مع .10
، هغير ب اً نو بخاري مقر عنه ال وغيرهم. وروى  بن أنس لكاوم ناطقلاام وّ علا بيأ نراعمو  اججحلا نب
 ئ قر مد الساألن أبي بعبد ان ب دار ومحمدحوي وأبو قالبة وأبو زرعة الرازي وبننلس ااوعب دو اد وبأو 

 . مهوغير 
ن با نع) لوقا هقثو وذكره في التهذيب وذكر من  105أبو حاتم وغيرهمو  نمعين بى يحيو  دمثقه أحو 

ليس بشيء وعن  ةشعب نع ثحدضعيف ي ي ر صب:  هنع يلجعلا لشيء، وقاعمار الموصلي : ليس ب
ما بال: ر قو  تقالثا يف ن حبانباه ر كذو الحفظ،  م: سيءكر الوهم، وقال الحايي أنه صدوق كثنرقطاالد
أيضًا  هيفو  انو ر قم نيثا أخرج له حدينمجا، وإجاحتا ج لهر خي اري لمبخالن أ ري ساالوفي هدي  106أ(طأخ

ن صغار م، وهامقة فاضل له أيب : ثوفي التقر  107ووثقه ابن سعدن، و مأمقال: ثقة  نيعم نبأن يحيى 
 .108التاسعة
 وداا من وجهين :مرد هجلو ا ابهذ رثاأل ا ذإلى هنا يكون هو 

 .انمثوع ريعم بن ىيحي بين طاعقالنا: األول
 جهالة عبد هللا بن فطيمة. :الثاني

 . جةحقوم به ت ال ضعيفاً  لوجهاون هذا كوبناًء عليه ي 
 ناميلس ه ق شبابة عن أبي عمرو عن قتادة وعن شبابة روا ير ط نم هوف هسفن ةداتق لو ق نم ي و وأما ما ر  
 هم : مراجتهي  وها كفوف .د وأبو جعفر المالخ ناب
 ف :  و مكفلا فرجع وأب

 ،حوفي الن فب مصناكتء وله ار لنحوي، الضرير، كان أحد القافر عو جب، أنعداسبن  حمدمهو  
ن واضح وإسحق بن محمد ب ىثميلة يحي يبيس وأ بن ادر هللا دبن ععفيه  ى و ر اءات ر قلفي ا ريبب كتاوله ك
عد كاتب سبن  مدحه منى عو . ور نأبا بن زعزيلد ابوع كريشبن  رير والمسيبضال ةيو اعم يبأو  يبيالمس

 نابالمرز  دمن محب وعبيد ىحيد بن يمحبل ومنح حمد بنأ ومحمد بن أحمد بن البراء وعبد هللا بن ،قدياالو 
، ي و حنلا نادعس نبة السالم قال : وكان محمد نيدية قراء أهل متسم باتكثقًة، وفي  ناكو .   مهوغير 

  109هـ321يًا، توفي سنة و نح ناال أنه كا علفر ااألصل و ه د عليسفف هسنفار لتخم ازة ثة حمقراءالضرير يقرأ ب
. 
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ى عنه و ر  نميفذكر  هنأ ريغب السابق يطخم الكال ار ونقل فيهلكبا راءة القعرففي م هبير الذوذك 
  110محمد بن يحيى المروزي 

 مقرئ ا الزكريبن  يحيىبن  محمدعن أبي جعفر هو  ى و ر  نميف هكر ذ دلوار يى ان يحمد بومح قلت 
صاحب  لسحأبا مو م ثر ألاف بن هشام البزار وعلى بن المغيرة لع خمئي الصغير سالكساأبو عبد هللا، 

 معروفلنه أبو بكر بن مجاهد وأبو علي أحمد بن الحسن اع ى د ورو لاخث بن يللحارث اال باوأ، مسائيال
مقرئ  عنه لقاكبار و الء القرا فيلذهبي ا ذكرهًا و شيئ يهف يذكرولم ادي لبغدره اا ذكهكذ  111يرهماغس و يبدب

    112مجود
 ي ز و المر  ىحييف بمحمد بن عرو مشتبه األسامي وأن الم لهروي فيده اأور  مما لياً ذا جهر هويظ 

 .  ملعأ المكفوف وهللا  ري جعفن أبوي عالراهذا هما س منولي 113ناثنا
 :  دخال نن بليمااا : سثاني

 115د ابغد اريخفي تمه جوتر  114عنه : صدوق قال يل و لتعدح واالجر  في هرجمت دب،المؤ الد بو خهو أ
 ابة : ا: شبثالث

ان النحوي بيشجاج و حلاة بن بعشثمان و ع ونس وحريز بنن يئيل بإسرا عن ى ، رو فزاري ال سوارهو  
 وعبد العزيز الماجشون والليث بن سعد ويونس السبيعي وغيرهم . 

 نو خيثمة واببوأ هل وإسحق راهويد بن حنبني، وأحمالجوزحا هيما إبر نهم : ير مق كثه خلى عنورو  
 .  وغيرهمن يعمبن  شيبة وعلي بن المديني ويحيى يأب

 و لإلرجاءدعاجي : صدوق يسوقال ال ه لإلرجاءنكتب عي مابة ولبش ترك أنه بلحنن ب أحمدعن  
  116هب جتحيحاتم صدوق يكتب حديثه وال  وبقال أو 

 . 117( دوق صن المديني : ن ابة وعبدع فيه ،يثدححب صا رثدوق مك)ص الذهبيل وقا
 . 118جاء (لى االة ان قال أحمد : داعيكووثقه غير واحد ل انخيلشج ا)احت ازمايق بنل اوقا

 . 119ظحاف : ثقةقريبالت وفي
 :  تادةاا : قرابع

م غيرهيب و سري وسعيد بن المصبلا نسحلاو  ءاثأنس بن مالك وأبو الشع نع ى و ر  يسدوسة المعاد بناهو  
ات قمن الث رهمغيو  ورة وحميد الطويل وعمران بن داأجاج بن أرطوحزم اح نوحريز بي لمكا إسماعيلنه وى عور 
مع ي جاره فوذك 121ة إال أنسًا وعبد هللا بن سرجسباحن الصم قلم يلل اوقيل دتعالجرح و ال يه فر ذك 120ركباال
 .  122سنبي إال من أصحا ع منيسم ه لمأنبم ز حلا لبنأحمد بن ح عن لقنو  واإلرسال سيلهر بالتدمن شيل بلتحصا

 .  ه منقطع فال تقوم به حجةألن ضعيفثر ا األن هذد فإوبع
 
 ني : ثاال ثراأل 
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لمصاحف فأرسلني بكتف شاة الى أبي بن كعب ا ن رضو يع وهمان مثععند  نتل : كقا هانئعن  
 كتبو الالمين حدى حى اة فملروا ا بافدع ( قالينفأمهل الكافر ) اهيفو (  قلخلل يل تبدوفيها )الن( فيها )لم يتس

 الهاء .  األحق فيه( يتسنه لم( وكتب )هلكتب )فم( و أمهلفحا )ملخلق هللا( و )
 
  ئنها نهين عجو  من راألث ذاه اءج
ن مالي أهل من خشي – وائل يبأعن  لمباركاعن عبد هللا بن  حمن بن مهدي،الر  عبد د به: تفر  ألولجه االو 
 به . مان ى عثمول ربري لبا ئهان عن –
 

ئ مولى نر عن هاين عمب سليمانن جراح عالن أبي هدي، عبن محمن الر  عبد د بهتفر  : ثانيه الالوج
 .  انعثم

 
 ول : األ  جهو ال يف واةة الر دراس

 بربري الدمشقي ال دسعيثمان أبو ى علمو  هانئ:  أولا 
حير بن بن بائل بو و ي وأيثرببن  يمانسل عثمان وروى عنه هالو مو  رعم ىولث ملحار بن ا رجريعن  روى 

 لقاص . اان سري
ت كسو ل التعديفي الجرح و لرازي ره اوذك 123اتقره ابن حبان في الثوذك بأس،به  ليس سائيالن قال 

  124قعنه وذكره في التقريب وقال : صدو
 بن ريسان المرادي القاص اليماني .  حيرببد هللا بن عهو  لوائأبو :  اا ثاني

: هان وروى عنعثم مولىانئ ي وهلسعدمد ان محوة بعر القاص و  يدز ي بن نمحلر ا دبععن  روى  
 . ح بن زيد وعبد الرزاق بن همام وغيرهم اورب دإبراهيم بن خال

  125اتقثلفي ا ناحب ره ابنكوذ قة،ث:  نبن معي يىيح نع
 .   126هب جتحيال ة معمول هاتي كأنالعجائب الوقال ابن حبان يروي ين، ن معاب وثقه يزانالم وفي
هو عبد هللا بن  ليسو ني ار الصنعيبح ن بهللا عبد اسمهقاص ل الوائ و: أب هنص اين مجروحالم ل فيوقا

جائب علاعاني نصلزيد اي نالرحم دبوعة بن عطي محمد بن عن عروة ي هذا يرو و بحير بن ريسان، ذلك ثقة 
   127حتجاج بهاليجوز ا مولة المعكأنها ي الت
  128صدوق ، من الثالثة:  قريبالت ل فيوقا
 

  129الثقات ركبالحد األئمة اأهو  اركالمب  بنهللاعبد :  اا ثالث
  130ظ ثقةفإمام حا:  ديبن مهحمن الر عبد :  اا رابع
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جه بما مضى في ترجمة رواته يدل على أنه في مرتبة الحديث الحسن ولكن في متنه نكارة الو  هذاو لت ق
، ذلك أن الموضوع الذي يتحدث عنه في غاية الخطر إذ  شديدة تجعل الحديث غير صالح ألن يحتج به

هو يحكي عن وقوع الخطأ والتحريف في كتاب هللا تعالى واألمة كلها متفقة على سالمة هذا الكتاب من 
  عوارض الخلل ، فالواجب الحذر من مثل هذه الروايات وأن ل يغتر بسالمة أسانيدها من حيث الظاهر

 م .أعل عالى توهللا  
 
 
  

 :  ثانيه الالوج
 .  متقد:  ي بربر لا هانئ:  أولا 
 :  يرعم بنان سليم:  اا يثان

ت لثقافي ابان بن حره اوذك 132عنهسكت ري و لبخاره اوذك 131عنه وسكتديل التعرح و الج ه فيذكر  
133  
 وهللا أعلم .  هولجو إذًا م . فهقدحاً وال حًا  مدل الجالر  هذافي  تكلممن  أجد ولم
 عن ي ر لمهد ايجالمبد ع بن احاح الوضر بو الجأ، وقال :  ىفي الكنم حاكلأبو أحمد ا هذكر  راحجالأبو :  اا ثالث

لرحمن بن ا دبع ديعس وبأ كم علي بن الحكم البناني وأبي جهضم حديثه في البصريين، روى عنهالح يأب
 .  134ي مهر لزم األزدي اان حبجرير  ب بنس وهلعبابو اي وأعنبر ن المهدي بن حسا

 لمراسيلا يروي  حار و الجأباني ر لبهجيد امالعبد  بنح ضاو ال : قو  نزاالميي لسان ف ظلحافره اوذك 
 .   135بانبن حات ان ثقر، مجريوعنه وهب بن  عيطالمقاو 

 .  كالم هيف لرازي يس للو  قطس ن أثرمبيضًا له م بوعةالمطسخة الن وفي 136ليعدتلوا حر الج ي فيلراز ره اوذك
 حّسن لهم اصعنه أبو عرد تفف ر يح ال يعبعن جابر بن ص رجال الترمذي منو ل : هاوق نيزامال يه فر وذك

 .  137ترمذيلا
 .  138يب ولم يذكر فيه شيئًا ال منه وال من غيرهلتهذفي اافظ الح ض له: وبي قلت
 ية : لتالم به حجة لألسباب اتقو   الأيضاً وجه ا الوهذ قلت

 ر . عمي ن بنليمالة سجها .1
، وإذا أضيف إلى ع لمقاطيوااسيل ر ملنه يروي اكو ب ن القدحمجراح لاي أب ةجمر ت في كورذو مهما  .2

( من كون هذا الراوي مجهول غد هذا الوجه في 8013الترجمة رقم) يهذا ما ذكره في التقريب ف
 . غاية الضعف

 بكليته وهللا تعالى أعلم . ثر ا األط هذيسق وجوهه الوبهذ
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 الروايات:بهذه  لفح : من عبار لاالمبحث 
ن الذين ال يألون قيشر مستلت اااسدر ل اً خصب عاً تمر كان يات لرواه اهذمثل  نت إلقذا  إاً غريب ون ك يال 
م همحمومة من ةلو ي محاف ءالهوا يفا نصو ح هلالخن م او نبيل فلاتو ت يااو ر لا نم اقطتلقط كل س فيجهدهم 

 .مال الهم متنفسًا لهإار فألهم و سخلا الون إديج ال ء هللان شاإهم نولك. المسللطعن في دين اإل
اقتصر فيه ن ثل هذه القضية فبابها واسع. لكماء ز ات المستشرقين إر وهذا البحث ال يملك إيضاح نظ 

 ت.اياالرو  طقالس صدر تمالفكري الط بخهذا ال جنماذن م نموذجين على
 
 مي الساإلر يفسمذاهب التابه ي كتهر فدزيع جول : مولا أ

 اءدالع اهذغليف ت ييًا فكذ كان لكنهين. و إلسالم والمسلمليد وهذا الرجل معروف بعدائه الشد 
: )  لاـق.  حثالب اذه ميه امض جتزئ منه بع أمًا كثيراً كالكتب في كتابه هذا د فقي. لملعاحث بال فغالب
 صالن. و رفسيتل الحمرا ىلأو  ةفختلمنلمح في صياغته ال ننا نستطيع أه نآن ومر قلوحد لم صن ناكيس هل
بعناية  متت تيالة ابلكتالى إع رجي ه،ئاتجزي في موحدغير اته و لذه ية( الذاءة المشهور القبول ) القر متلقى بلا

غايرة، متى صور علدوائر الختلف م يكالم هللا ف يةاو ثل في ر االم طرخلدفعًا ل ن،عثماة الثالث: يفالخل
 .139ذات حظ من القبول(التوحيد  يف غبةر  إذاً فهي  نمتق ريق غسنلى عداوله في فروض العبادة وت

ه، ة فيربواال متظهر أحيانًا مقترنة بتوجيه  يقرآنلللنص اة فتلخالمآت ءرالقاو عد: ) ما بل فيم قاث 
مة قاإ لىإ صدتقة حتر لمقا ةلفمخالا ةاءقر لا ، وأن خسالنا لاميعتمد على إهل و بقى بالقلالمتص نال أنر كيذ
 لىعم بعضهترأ جا، ية حو ن اتقر فام افيه ودبت يتلا عضاو ي الموفلنساخ!. اهو سه سدفأذي لي الألصانص لا

 عقكتابي و  خطأ نهأى لع هينظر إلب الجيبه  رفلك في نص الكتاب المنزل المعتذ نم ى أن ما بقيو دع
 .140(ظقييه ناسخ غير ف

وجس تيًا مصشخ أنه انهمهم فة يقيبطر  ةطقاالس تايو ر ملا هذهل جو ر ي نأ هل غاس فقلت: فتأمل كي 
سه عندما ذكر بعد فجيب أنه أطاح بنعن ال. وماغتهسوإ المهل بكحتفااال سهل على القارئ ل كي يمما يقو 

ن م مهر يوغ سن عبابوا ةشئعن أبان وعا ةيوار الن ي أهديبو :" قوله قطاسال  ابقالس مهالعدة أسطر من ك
هد ع ىلى كل حال إلأنها تنتمي ع !!. بيداماً مت ةريخيات ريغ ةميالإلسا تاعامجلا مدقا يف تاقثلر اابك

ي ف الب النصق لىلحكم االختياري عإمكان جعل ا ن ظنو يأنهم كانوا  ألقلى اعل يدفتي وه م ،قديلير افسالت
ا هذأمل تف.  141انت مخترعة"ك نها وإيلعغبار  الديمة ق دبوساطة أساني مداً عتم اً عيشر لمقدس ا ابكتال

 !. ميلث العابة من مدعي البحر الغ في دحاية الغغ لذي بلا مالكال
 هب وجد كتاب تشريعي، اعترفت يال.. ف"هلبقو  تابهح كتستفاد قفوانظر إلى كالمه الذي يسبق هذا  

ه ذهاوله مثل دت ل أو موحى به، يقدم نصه في أقدم عصورنز م أنه نص ىا علديقعترافًا عينية ا د ةفائط
 . 142ن"آلقر ا نص يف جدن كما تاالثب مدعو  بار طضمن اال ةر الصو 

 ن:ريمال واحد من أإ مسب الذي دفعه إلى هذا الكالأح ماو  
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 ين الد ذاه اهتج رافس اءعدو نحه كو ما يفيض به من حقد دفين يحرك سل األول : 
 القويم.                 

 ديث عنه.حلابصدد  نحن ام هبلتي تشا تتذرعه بمثل ساقط الروايا الثاني: 
 
 .حفالمصا /دداو  يأب نباته لكتاب ممقدفي  ي ر جفر ثر آ عمانياا : ث

 ربيضو فه ا إفصاحيمقين في البحث ألمستشر اهج ناعن ميها ف أفصحب كتاب مقدمة لهذا الكت   
ك اذ ن علىآر قال سةار د ىلإيقة هذه الطر ب جر ديللق بالتوراة واإلنجيل يع افي بث م رقينتشسمالئق اطر  في الثم

اء ر اآلحث أن يجمعوا شرقين( فطريقتهم في البتلمسام هب يعنييب ) تنقلل اأه وأما.... لو قيو هالنهج الفاسد ف
الزمان و  ناًا للمكقمطابا هنم كان ما افتشكالاو  حصلفباا جو نتستليصورات بأجمعها م والتوهااألو  والظنون 

 ائدقص نصما أقيم كاة واإلنجيل ور نص الت مةاي إقفن و يجتهد اإلسناد ن و وظروف األحوال معتبرين المتن د
 .143الفيلسوف وأرسط لسائر نص  أو وسر ميو ه

 ال ثاحباألا يرى المستشرقون قال:" إن نتيجة هذه مسبح آنقر البها ر مي لتاألطوار ا ثم بعد أن بين 
لمهم هو بيان ا انماًل وإطاب أو قاً كونه ح اهذ امن تاريخ القرآن، وال يهمنا في بحثن ن و ملسملا هيلع امو  فقتي

 .144يب"قلتناي و ر التح دبع هيلإ انلصما و 
 ه األباطيل التي بينذه لبمث ن حو شالم داو دأبي  بناًا بكتاب ر ولهذا نجد هذا المستشرق يحفل كثي 

 .انيديأ
 مدما تق تعلكريم وبعد ما سماآن ر وهذا هو منهجهم تجاه الق -صارتباخ–ن يمستشرقلاهذا هو نظر  

 عنطايه كل مالهم من ملن عو يبن يذالهم دزا يهفات يروالا هذه احتفال المستشرقين بمثل بااستغر  نكال يم
كلها ة باالغر  نإف ن و قر شتسملا هعنصان ال غرابة فيما ذا كإه!! و يلنز مي العلاحث بال مسباة طامغو  اةفخم

الفاحش في القرآن  للحنا عا وقو هليع وانت وبلروايااه هذل ثمبلوا حفالذين  ينالمسلمبعض  نم لهك بجوالع
ه باتك في فطيللا بدع مدمح دحمم عهصن على ذلك ما حاً ضوا مثاالً ذ وخ ه كذلكيعانمل و ب ورسمه

 . 145نفرقالا
 ةال عن كتابق ماظر فينوامصحف طأ في الخالقوع و ها منج نتتسيلا لهك قةابلسيث حشد الروايات اح
تهم و ادوب ميتهمأل ءالاإلم فياجزين ع لكتابةا فن يف ينصر اق ولألعصر الا ن أهلاك الم)  :ةباحصلا
 تءانع. فجصكمة الير محغع ضو اليمة ف سقم للمصحف الشريالفنون كانت كتابتهلوم و عال نم عبعدهو 
 .146رسمالو  لهجاءاي ينة فضات متباقناة ومشفاحء طاأخن م اً يجمز ى ولأللكتبة اا

 م منحتى عند كثير من أعداء اإلسال مثيالً  لها دج تال لعلك يبةجع ثم بعد: انظر إلى جرأة  
أللفاظ، ا ينمعاقلب يم يدالق رسمن الرى أي –ه عضب الذي أوردنا –االختالف لهذا  اظرنوالال:" قين قتشر سالم

 اً ضتناق هذا فإن فيه نع ضالً فيه. و انعم رفحتو  هريار قكفت ةجدر ، باهامعن سكعب ،اً ويشوهها تشويهًا شنيع
 . 147ه.."لكن تعليله وال يستطاع تأوييمال اً ب معياً ر نافوت ،اً غريب
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في  غير جاحجلان م "أعز ث يحف ريتحالى عل فصحلما ارر يه استقن قوله الزاعم فوال أعجب م 
 .148"مليو ف احصمي الفة اقيبلاهي  وأنها هداهتجاب اعضو م رشعنحوا من أحد  آنر قال

الحمد باسم المنهج الضال وقال  ي ر م قدو ناغكتور دلاسماه  دق هذا نموذج من نماذج الخبط الفكري  
 قبل جهلةلا أنف أسماعًا تطيب( كالمابن الخ ) أي... وقال منه هنا تطفقن امه بصاحو اب تالك اهذ نع
 ئ ار وقالم بصير ع للقها كيطة سئماد عنةل نم كتابه ةابن الخطيب بمصادر  جان قدعن سماعه.. و اء مللعا

 ل والنق ىعل مال يقو  ف ،اة ما قاله في كتابه فإنه زبد جقشنابما هنأنفسنا  نينع وال، ابتكى اللف عصمن
 . 149...لقعو  رظى نلع

 لملعا هلوتعدى فيها طوره وقسى على أ  لطيابألذه اثل همب نهحش ب قدلكتاوإذا كان صاحب هذا ا 
ة فؤلم لىعو  عليه ءانوالث باتح الكدمب لايام األستاذ أحمد محمد جمق بالعجي نمليس أغة، لابوة قس آنلقر اب

 ؤلف، ويقرر بعدالم على ىجنتبأنه  تابكلا دتقان نى ملعحامل تم يثلقرآن، لمدعيا أنه أدى خدمة جليلة 
 . 150وما الذي كتبه؟ه! كتب عظم مافي مف مؤللفق اواي نهأ ذلك

 تظلما الإبعضه فوق بعض ال يشبه  كالمًا مرصوفاً جد ت نلبطالاهذا و  تفلتهاا اذومن مثل ه 
 اهمسي الطبرسي الذ وري نال يقت دمحم نن بيحس بكتا بعض تجد ذلك مبسوطًا في ىلضها ععب تراكبم
 عبساقط القول وأغرب فيه إغرابا منقط هفي لحفحيث باب ر األ بر  كتابيف ر حت تاثبإ فيب طالخا صلف

زاد عليها  لب رآنالق في نحللا وقوع ىلة إيضفات المياو تفال بالر مح اهتبلو  هتبالل مفحتمنه اي ضوف. النظير
 .151شيعةالد يبأسان ولةقبعض الروايات المن

الجرح  بفي كت ؤهماسمرج أم تدل همر ثأكعة الشي لاجر  نأل ةسار دبال تاياو ر لا كلت ىوأنا لم أعرج عل 
ا ذه نألو ا هلثامأبغير المتصلة فال يحفل المقطوعات من  جلهاأو  اكله ياتالك الرو ت نألتعديل عندنا. و لاو 

 .هات هي مما فيواير الك لوت يه،ف ماا ردو  فقد فإذا ردوه 152ضهمه بعيذكر يما ائفة فه طتدر  قد باتالك
هادي معرفة عنوانه:) صيانة القرآن من  دمحم لألستاذ ظيم النفعع ابتك بين يدي عقو  دققلت : و  

 نأبد حأ منهم لقي. ولم اً دذلك إنكارًا شدي ون كر ينم نهوأة طلبا ةيعلشيف لحر تنسبة ال فيه أن تأثب( ريفحالت
ه قلبكالم ني ر نو ال ابلى كتعتاب رد صاحب الك وقد. دهمنعه يبرأ لحفي ال اً ذشا ناك نم الإ فر حم نآر قلا

 ة.عشيلئمة اأ كبار عن بعض
يعلم  نه يجب أر ع ذكساته و منار عال ل طباق وهدم لحل قاقاً حلك إذوأنا أنقل هنا بعضه ألن في بيان  

 يف رعاصمال دثالمح دجه دقو :" باتكلا اذه نأش يف هلو ق يغبالة الجحعن ال لقن . فقدهنالناس بطال
مسانيدها بأعداد  دادعر أ وكث قيصةنال ىعل بها استدل يتت الع الرواياجم فيل الخطاب( ص)ف بكتا

ما  ةلموفي ج "ل:قا. "دنيسالما لكت منة  وذخأم يلاسلمر ه اهذن م بأز جي قلمحقاالمراسيل . مع أن المتتبع 
رض. مع أن في والتعاالتنالى إول ؤ ا يمف بلو مختهما  اهنمو . اهقدص لامتحا رسيتيال ام واياتر لاه من در و أ

ف عيض ا بأنهإم منهم كالوقد وصف علماء الرجال   رنفاأعة ى بضع أسانيدها إلجر تمنها ر فواال مسالق
ًا واحدًا.. وإما ثيديره حسفتي من و ر أل أن حتستهم ال أم ابكذه أنب ماوأ، ية االرو  ومجف ذهبملا اسدفديث حال

 .153ًا"يئش همرتثك تجدي ال الءؤ هأمثال ن أضح او ال ومن ،غلولبا ىيرم ايةو بأنه فاسد الر 
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ة شقامن هشقنا ثنونه ب) مزاعم صاحب فصل الخطاب( حيعخاصًا اًل حب الكتاب فصد صاثم عق 
 . 154ةادج

ا هو :" وكل من ذهو شيعة لا ة رأيصالملي خاعللدين ااوكان صاحب الكتاب قد ذكر عن شرف  
م دينهت ايور ضر ن م يمالحكن رآلقا ةن قداسأل ،مله مظال معليهر تفمنه إن فآلقر انسب إليهم تحريف 

 ضالف–رآن قر الواهاإلمامية. وظ عاإجمب دتر م وهف نيملسملا نم اامي، ومن شك فيهماأل هبهمومذ ميالإلسا
 .كم البداهة األولية من مذهب اإلماميةحب الحق لهأ  لةدأى قو أو ، ىلعات هللا ججحمن أبلغ  -عن نصوصه

 ةحيحصنت ن كان وإهو أبي وال دار،لجا رضعآن لقر لة فلخاملا يثاألحاد هرا و ظب ن بو ضر ي مولذا تراه 
ن يديه يال يأتيه الباطل من ب يذال محكيلان آقر لال. و و نقا مبحة ير ص لو صألاو  هقفلاو  ثيدحلا وتلك كتبهم في

ة لكلم فيه ديلب تالو  افحر  قصن يالا و فر ح دا في أيدي الناس. اليزيمين وهو تدفلين ابا مهو  انمإن خلفه موال 
 .155ة"و بنلاو  يحو لا  قطعيًا إلى عهدراً اتتو ل ل جيفي كر اتفه متو حرو  كلو  رفبحف لحر  الو  مةكلب

ب سن كل منو  ،الجهل اذلقول ونبرأ إلى هللا تعالى من ها من هذا باهللعوذ له: نو ق ذلكنه كعونقل  
 هقنا بجميع آياتمتواتر من طر الحكيم  ركلذوام ظيالع رآنلقا إنف ا،ينعلر رأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتلا هذا

ب رتا يالالم لسام هليت عيالبل همة الهدى من أ ئكناته تواترًا قطعيًا عن أسو  تهكاحر و  فهو ر ح رئساو  تهماكلو 
 .156ذلك إال معتوه يف

ة دبش قلمه شتطاه بصاح ع عن هذه الفكرة السليمة إال أنافلدمن ا باالكت اذها في م مقلت: وبرغ 
 زالق. وليتملا هذه سه فيفم نيقحره أن غيل والله غي بينن هم. وما كان هللا عليابة رضواحصلا بعض على

 ماه )إعالمسضخمًا  الفخر الرازي يؤلف كتاباً  يدعىة ه الطائفأنصار هذواحد من وقف عند هذا، فهذا  رمألا
ة وجعل هّمه و الروايأ لو قلا نم طقاسحريف  القرآن من السلف( حشد في هذا الكتاب كل تال بقمن بلف خال

 اياتعلى الرو مستندًا في ذلك  رآنلقا فحريبت اقالو  ينالذ همة( نالس أهلن )ته نحو إثبات أمفي بث ه
 .  ما فيهاك وقد تبين ل رهوغي انعثم نولة علمنقا
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 ث الخامسبحلما
 تاياه هذه الرو يي فحوى ما تدل علف ءاملعلا لاو قأ

 
 . بد لي من وقفتينالصوص ي هذا الخف لاو قألا ركذ لوقب 
في يًا شاف ماً ن كالقدميللمتأجد ايات ألنني لم الرو ا قلت أقوال العلماء في فحوى : إنمالوقفة األولى 

وإنما هو كالم  -يأتي ذكره إن شاء هللاساقالني بجدًا لل الم حسنكسوى  -ه الروايات والحكم عليها،ة هذدراس
صة ما الا خو ذكر ف تايو ر مله اذا هو سر د او لنا إذ قد يكون لألقا ىلع افش نايب ن دو يل أو و التأار  كنباإل

 ن.بياالمن بد  ذ الم إيو الال يقنعنا عندهم، ومثل هذا 
واحد هو أن عثمان  شيءعلى  تدل إال ال ختلفةملا واياتر لا: ال شك عندي أن هذه نيةالوقفة الثا 

 اتويمر الذه ه في حنلال ةكره  أو يغيره  وأن كلمني ه ولمعلي هبنلم ي هنأو  أطرضي هللا عنه رأى في القرآن خ
ن هذه أ أرى ال  ينذهب وإملهذا ا ريإلى غ بهذ ف جميع منبخالأ، خطال ىمعن إالمل تتح ها الجميع

ي ناعأستبعد كل م  على ذلك، وبناًء عليه فإنيالدل إت ال دهااير إ طريقة خر إذ إنشيئًا آ المرويات تحتمل
ات وباهلل يالمرو  هلهذ عرضمن  ثرأكو أ عجميه عدتبأثبت إال ما اس الو  اتايرو لا ذهي هفت لقي تيال لحنلا

 ق .التوفي
 : نقدميلمتابعض ال و أولا: أق 
والباقالني  ي والطبر  ةبن قتيبار على صتمرويات ولكني سأقللمناقشة بعض هذه ارون قد عرض كثي 

 قالوه. عما جخر ت همير لغى ر ألخا الو قاأل أن ى أر  ال ي، إذسو لوالداني وابن تيمية والقلقشندي واأل
 هـ276 ى سنةبن قتيبة المتوفارأي  
حديث عثمان رضي هللا و كتاب ط الغلي ها ف عنهللا يضر شة ئعا يثحدمن ه ا بقال : وأما ما تعلقو  
ذكر  مث.. عرشلدوا اهشتساو  اذه الحروف، واعتلوا لكل حرف منههيون في و لم النحكد تا، فقلحن فيهعنه أرى 

ثم قال:  157عنها باجأا و همعن هللارضي  ناثمعة و شلعائ تايات التي عزيو الر  وقعت في يتلات ايآلا
ن مطا غلن كو ت أنو أ ا،يهف اباإلعر  هلمذاهب أ  ب منمذه على ن تكو أن ف من لحرو وليست تخلو هذه ا

 أن. و هللا دبحم نلح هناه سيلن فييو ذاهب النحمى علت انك نإف. اهنع هللارضي  ةرت عائشك، كما ذبالكات
ًا عيبهذا  و كان!! ولم جناية الكاتب في الخطلوس هعلي هللالى صله و رس ىس علي، فل ابتطأ في الكخت نكا
ن إلمام ) إا يف كتب هجي فقدتال يقطر ن م حفمصالة ابكتي ف قعو  طأليه كل خجع علر  نلقرآالى عجع ير 
ثل مكل مكان ،  في فحالمصا هذ ءاجه في فذحت يةنثلتلف اأ كنية. وكذلثلتاف ألحذف ب( نار حلسا انذه

وة حيالو  وةالزكو  وةللصاف صحاب المكت تبوك 107،23المائدة :  -ما(هقاممان ميقو  خرن آ( و)نرجل ) قال
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لقطاة والقناة والفالة( إال ا نكتب : ) ال، ونحن متيمن بهلى اعلة اصخ وفحر اله هذي ف همنابعاتالواو، و ب
 .158ذهه نبيف و و ر الحلك ت ينب ق ال فر و  ،فلأب

كتابة في أ قوع بعض الخطو لو باالحتمال و قر يه بة أنيقت نبه اكر ذ م الذيالمن هذا الك رظاهلوا 
يقول أحد  ذاه فيالذكر، و  فهللا هو صريح كالمه اآلنه حمر  بةتيق بنا ذكرهي لذا اراإلقر  ذاوه ف،حمصال
 طلغوال ةباتلجهل بالكامن  هللا عليهم ناة رضو باحى الصه إلبسنا ما نل رن: وموقف ابن قتيبة هذا يفسحثيباال
وسلم له  لى هللا عليهبي صلنة وإْذن ااببالكت عاصالبن عرفة عبد هللا بن عمرو معن  حدثتين حاء  جاله يف

ب لم واالثنان، وإذا كتكتب منهم إال الواحد ي ميين الأابة حصاليره من غوإن )  159بأن يكتب الحديث يقول:
اة والقناة طتابة القوك ولواابة الحياة و الزكاالصالة و بين كتابة  ةتيبقارنة ابن قمو تهجي( لا يصب ن ولمقتي

ألصل اة  فكرة ) طر على سيل " دلي-اً بعاللفظ ط -هذه نف وبيو حر لا تلكن يب رق ف "وال: هلقو و  لفاالب الةفوال
لك تيخي لرسم ر اتنب الاجلال اإهم ىلإنظر ابن قتيبة، إضافة  ةهوجعلى لفظ( الخط الة موافق بةالكتا يف

رة بيالك لطةالغ يذه ههو  ى،خر أإلى  ةئيواالنتقال من بام دستخالا فظرو  من هت بر ن مو كت قد الكلمات، وما
لك من حاول إيجاد ذواء في سخاصة،  فم المصحورسعامة  يةالعرب بةالكتا فيالباحثين  رثكأها يف عوق يتلا

 غلطلاوى دع ةبقتين ابد عأدعى ب م منهن أ و ابن خلد ناكها . و يف لكاتبلط اغب ن قالمل لتلك الوجوه أم تعلي
 .160حين رسموا المصحف ابةلصحا نم

من  قر بوقوع الخطأ ال من جهة الروايات فحسب بلأنه ي هريظو  هللاحمه بة ر قتي هذا هو رأي ابن 
يانه في ب ركما م كلذ يفها يعتمد نم يءش حلصي ال تاياو ر لا نإذ إ ،عر رأي متس وا. وههسنفلكتابة اجهة 

 اً اسسم قير ن في اليئطمخ واب للصحابة أنهم كانسينبغي أن ينفال  بة،اكتال ماأو  حثالب اقسم األول من هذلا
 الباب، افي هذ همعند شيء أحسن كان بةحالصا هدع يم فرسال. فخرةأي العصور المتسم فر لا يفيةلى كع
ين ر وازن بين عصيأن  ح، وال يصرصعلك الذ يس فاالنه إلي لصو ا تم نسأح هور متأخ عصرفي م رسالو 
 للناس ما اليل حمك تألن في ذلأ!!. ته خطلعصر األول كانت كتاباإن  يجةالنت كون تب لنلجااذا هي ف

 هم أن يحتملوه .يمكن
 
 

 هـ310طبري المتوفى سنة الأي ر 
 تفىكوا اهمظعمنه لم يعلق على أال إ ،ةبغريلا ياتاه الرو ذن هم عضاً ب لىعات هللاه حمر  ري أورد الطب 

 بعض هت لنكا عواضمال ضغير أنه في بعا أصحابهى يات إلارو لا وز عد و نياسألاه ياقبس هللا همحر 
هم نمعلم الي ف سخون ار للكن اى ) لاه تعلقوليره تفس عند ذكرهلك ما ذيات من هذه الرواعلى ات الحسنة قعليتال
 هجيتو  في لاء( قاسن: ال162..()ةصاللا نيمن قبلك والمقيم لأنز ا وم ليكإ نزلأما ون بنيؤمون منمؤ لاو 

ن يكون ) اب أبالصو  نديعال قو األ لى: وأو لقا عدة، الً اأن ذكر أقو د بعبله ق ما علىين ملمقياف عط
ه يوج أن( و لكقبن م زلأنا ومك ليإ ه) بما أنزلقول ي في( التى )ما علنسقاً خفض ين( في موضع المقيم

من  ليك يا محمدإ لا أنز مب منون هم يؤ نن ممؤمنو الم: و الكلاويل تأ ن و إلى المالئكة فيك هن الصاليالمقيم ىمعن
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 ن فياسخو الر  الصالة، ثم نرجع  إلى صفةن و يقيمالذين  ئكةلمالي وبابكتمن  كقبلل من ز أن الكتاب وبما
ر. باهلل واليوم اآلخ لمؤمنون الزكاة و امؤتون لوا تبلكبان نو ملمؤ ام نهم معلالخون في سار ال لكن نقوللم فالع

ه فصحفي م هو وكذلك نيمب والمقيكعبن  يبأ  قراءة يف كأن ذل كرد ذق نهه ألير ى غعل خترنا هذاا اإنمو 
مصحفنا الذي غير احف المصكل  ن فييكو  ب أناتب لكان الواجلك خطأ من الكان ذفلو ك ،رواكا ذمفي
 كلذ يف يبأف حصوم اننا وفي اتفاق مصحفففي مصح وف ما هالابه بختي كف طأأخي لذا تبكاالا لنه تبك
م لخط هة الجن طأ مخان لو ك كذل طأ، مع أنخ غير ابصو ن ذلك ما نمصحف في الذي نى ألع دلا يم
من ك ذلعلموا  نم ون يعلمسلم  يه و  علهللا صلى هللاهم القرآن من أصحاب رسول عن أخذ ن الذيكي
مين لمسلانقل ي فالصواب ، و  وجه علىوه لألمة تعليمًا نتهم ولقنلسبأه و صلحألو . لحناله وجى علن ميسلمال
في ذلك ع نال صه وأن بصواو لك صحة ذ لىيل علالدأدل  اً مو الخط مرس فيبه  هوا  على مةً اءر لك قذ اً ميعج

 . 161للكاتب..
 بيانه فيما مت اا مذهو .  ريغ ال أطخلا نحلله أن المراد بايفمرية  ال رخببري ص الطنفي و ت: قل 
 البحث إلى غير وجهة. بعشال ينلئ األمر اذيات هرواى توجيه هذه الديتع ال أنينبغي ه ليعًء اسبق وبن
 هـ403ة سن وفىتالمني ال قالبارأي  
 هللا يضر  ةشئايات عن عثمان وعاالرو حول رًا كثي ماً ر كالنتصاالاام الباقالني في كتابه اإلمتكلم  

 هلو طعلى  ماإلما ا وكان كالمنلح نالقرآ ن القول بأن فيم إليهما مما نسب در و  اموص خص يفامهعن
 اءعفالض اتايرو ن مها نأل هاينتوهو  تياالرو ا لكد تانيطال أسبفي أمرين األول: إ اً ر منحص هبعوتش

 ت من جهة المتن.اة الروايقشنامي: انلثوان. وليوالمجه
خاص لتن المبا لقيتعا مه فيمالككر أذ انذأ هاو  بيانه في محله قبفقد س ديناسألفأما ما يتعلق با 

 اذهلوجود  الو 162خطوط ب متاالك نصرف ألتلاصار و تخمن اال اً ن عثمان وأنقله مع قليل جدات عبالرواي
 خر.ن آاكي مفم امإلا اذهللكالم ا

 اية وكانتو ذه الر حت هإن صلك فعد ذل بو قن انإ مثت :.. ياوار ال لكت يدانأسقال اإلمام بعد نقد  
 تبذلك قولهم إن الصحابة جهلت وحرف لبط دفق رة فيهمتهمش ةابحصلا يفمة علو م ةر هعلى ما يدعون ظا

ك ذل روذك خطأحن واللال رفعد قان ثمعن أ خطئه ألجلمن ه وابلم لها بصعال ما  فحالمص يف أثبتتو 
 لحنلهذا ا عرفت دقون كن تأ بجائر الصحابة يلك سه. وكذعليونبه ره كذا مله فر يعم و لول ه،نفس عن

 جوهلسن والمعرفة  بو لحة واصافهل الأ  مجل أنهألفيهم عنه  ةهور مش عثمان عن ةوايلر هذه ات نطأ إن كاخلاو 
 قصريس ي، وليهمفو م هنسابلن رآلقا لز أنا نموإ م،هتغل اللغةو  لكالماي فف ر لتصاو  باطالخب و ر بية وضلعر ا

عثمان ة لز من عن ائزجال يه وغيرفلجائز ان العرب و ابلس ةفر عملاو  ةحاصالف يف كثير والدهماء منهمق الالخل
ا فإذ م به،للتكى العة ر لقداو ان سللا ةفي معر  فاً صرفتثر انبساطًا و كأو منه  حصفإنه أ ليقد ق نم هميل فب، 
 نعثما ىلعلك ذ ركن أاً أحد ظ  أنفحفلم ي بتالكا أطمن خ هنوإلحنا  قرآني الإن فن ماثعل قو م يهف تهراش

يمسكوا  م لمهنأك لذعلم ب ،ن لطعا هو جه من وجو ه بيج فيه أو رده أو قدح فتحا وه أيف ضر ئشة أو عاعاو 
وا نكر ذا الال هو لو  ك،ذلتهم بومعرف نامثعقاله  ام باو هم بصمللع إال ميلعظا رمعن المعارضة في هذا األ
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 قائلهأ خط مهدتقاعا مع  لهذا القو  يف مهنح مداق حدقي ال نأ ةعادلا عوه ولم يكن في موضورد لقولا ذاه
 هور ردظه ةعادلتقر اسي مفوجب ل دحه قايف وقدح دامنهم ر  اذهو رد للحن. و لاو  ألخطاإلى  هصحة ما نسبو 
 كلذ نإذا لم يكان و عثم قبل ه منح فيو قدا همي رو ا مكروي  دقر مك أذل الجملة أنم في ليع وأنقدحه و 
 هار هو وظ ثبت صحة هذه الرواية دقن كا نإ ودردمغير و لصحابة اسلما في م ناك للقو ا اذه نأ تبث كلذك
 حنللاذا ه قوعبو  ممنهالدهماء ة و باحلصا ئرام سلان ذلك كذلك وجب عكيدعون. وإذا  امى عل بةاالصح يف
ة ياو ر لا هذه كلذكو  ،باو صلل به والذهاب عن االجهإلى بهم ن نسهل مك جلذب نا، وبف حصلما في أخطالو 
ريف تح إلىوا دصق ةابصحلن ام اً ر يثكلهم : إن عثمان و و ق في او ضاقن دقن فو ما يدع ىصحيحة عل تناك نإ

، فيهأ طخوالن لحلت ا، بإثبال في دينهااغ، واإلد اهلش غ، واله في مةألى اليله ، واإللباس عدوتب فحالمص
اقون بولم يناد به وينبه عليه ، وكذلك ال 163ه،نتغافل عو رض عنه عحن وأ اللذكر  كتمل د ذلكقص ول ألنه

 لحنلوا تجاحو  وردوا عليه نامثع اقضو ان لب هللااتكفي  سلباإلاو  من بعدهم شغ مهضعب وأ او منهم لو قصد
قصد اإللباس يل من سبهذه . لحقارة بصو  باطلصور الن نبه عليه حتى ترد قول مترتبه و بوا سألبطأ و خوال

 هي بضر و لقول ا هذاما أظهر عثمان لاء إليه، فعته والدعوإذا  اطلر البونشوطيه ب الصوا انوالتمويه وكتم
ة ياطالحأهل و  حقالر صان أاً ميعجهم نت أبث ، هيلض عاعتر واال فيه حالقدوعدلوا عن  هبو و صو  هو أقر و  ن و قالبا
 وغلط من،ثبت فيه اعتقد في صحيح مي نأ بجي ام يهوف ، له اجبو ال ىعل يهلتنبوا تاب هللالك حراسةوال

 الو له لهأ و  نيلدل لإلدغااو  لباسد اإلصقو مويه تلا منه، وكيف ينسب قوم هذه سبيلهم إلى ما ليس هأدخل في
مه كالي ة فضاقلمنيط والتخلا عاضمو نهم بع يةرواال ههذ لمث ي رو يو  مهيف كلذ قدتيع نوجهل موة باغال
قصده بذلك أنه لم  ما الذيو عثمان  نو صحت علويل في هذه الرواية أتلا هجو  نبين ناآل نحنو  ،هجاتجحوا

 انتكإن  يمكنه إنوفيق تال هللاوب قولنه فجوعلى كل و  ي لغة فيهف زو ج يال احنلن آر قذا اله يف نيعتقد أ
ة في لغ نالحه أن في اهتنسلأب بر علا مهيقستو  حناله يف ى أر  قولهب دراان أن يكون عثمأ ة صحيحةايرو اله هذ

 أنف و مصحلا بت فيثأ ال يتكلمون بتلك الكلمات على الوجه الذي ميلة منهبذهب قى مب وعللعر بعض ا
 لسانه ال ينطلق به وال أنو  به أقر وأنه ال يحن لنه أعتقد ا  جهو ال كذللى عوف ر بتلك الحلف الكالم أي لم من

 هلتكلم باعليه صعب لك و د ذاعتق منن عند لحقوله : إنه بد فأرافي الكالم دته عه وعابشئه وطة نمفارق هكنمي
غير  هوأن ع بأنه لحنبيل القطسى عل لكذل يقولم  ،هلم يقل وخفي عليه وظن ألجل ذلك أن هللا واستكبره

ز ئالجا لىع ممنهق اطنكل  هاب ينطقو ت الكلما لكت أسيقر  " أنههانتلسبأ عربله انمقيتول ه :"قولئز، وأراد باج
كان التكلم به على  لمصحف إذااثبت في  جه ماى و وم عله قكلم بيتادته فوعبعه ط في فو لألماو ه تغل يف

 قأطل هانحهللا سب نألته لغ مألوف فيلا زئجه السائغ الجاالو على  ن و به آخر  كلمتيانهم، و سجه لذلك الو 
ي التكليف ولم ف تهمنحمل اً ففيختو  مهليع الً يهسوت هبادلع ة ، نظراً فختله المه الوجو ألحرف على هذا لكبتن رآقال

 كف ، وأن ذلحصي المف تثب اتها" أنه ليس فيها متكلم به على وجه منرب بألسعيمنه القوله :" ولتقيرد ب
وجه ه يلعك وخفي ذلم هو ت نم ندع اً نحله ين فإله و بقد قصا ميكون إن نأ اً ير جائز ويمكن أيضأ غطخ

رب العيمنه لتقوله : و بقأراد  ون ن يكوأه، ز او جي ف جهو لا فر يع مول هسمر  تثب ماى لبه عراإعفي  بواالص
سخر هللا يلو ف، صحملات في بث اب ماو صو لتحتجن العرب، ولتبينن الوجه في صحة ذلك  يسنتها ألبأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 28 

 عن يعرب نم أنه لحن ما يتوهم ويظنيف حنالل قوعو ى و دع هيظهر في نواوأفي كل عصر  ممنه تعالى
من عه من صنه مامة لإقوذلك  يهى الخطأ فو يخطئ دعو  هصحت هوج ف عنشيكو زه، جوال حتجيو  ،هوابص

مع  هوو  جهو ال يسوغ ب انه لحيف أن لىعع قطد الار أأن يكون  اح عن معناه وصوابه بلسانه. فأمارب وإفصعال
م ال قيجأل وهونح أويلا التذثل هممه على الك ملح مند ب وال ،ائزج يرغلك ذه فر غيم يرله وغمقر  كذل
صواب على ما و حسنة ،  ائزةجف حر ذه األهصحف، وأن موال خطأ في ال حنل ال هنأ ىلع عطقالا ليدللا
 اسنلا فر عأ مان من عث ن كو يال بد أن  هن، وأ دعا بيمفه كشفون هحضها في المصحف بما سنو مرس بتث

ع من يظن وجمير ، امصألا أهلن ده معب من رئساب  من باالا هذرف بأعو  نه أفصحأو ته صحو  لكذاز و بج
 . هتدرك عليه يسأن

 ن حذفم هرى فيه لحنًا، هو أن المقصد به ما وجد فيأن اعثم لقو ل أويتي ف ليهعد تمومما يع 
 فظللا جر مخ ىعل تبهان ككلو  بتلكااأن و  خر،ضع أاو م يضع وزيادة أحرف فاو مه في ر اصختكاتب والا

 .هطبعًا ل ناسللاب مالكلا سلي نعم ةبهشللة وأنفى لقاللقطع أو  ق وأولىحأ نوصورته لكا
 فقط،لة للدال عضالمرسوم المكتوب الذي و  نها ال تلتفت إلىأناه ع"م ابألسنته ه العربنوقوله:"ولتقيم 

ه الحروف هذن فم، تهر وصو  لفظلاج ر مخ نمعليه  زلأن يالذ جهو لوا على مقتضى اللغة هب تكلمت اوإنم
 الصالة بان األولى أن يكتوكاأللف  ن و د واو لاب ةو يحالو  وةكز الو  ةو للصا منصحف كتب في المكلمات ما وال

ال هذه ثمأمن و حر للح واوص إسحقعيل و مسإعلى مخرج اللفظ ومطابقته وكذلك إبرهيم و  والحياة والزكاة
 اموالوا وقان قم مةقهم في آخر الكلالحإ حوونج. خر لماظ و فالل في ةثابت منها وهيلف ط األسقت تيلاألسماء ا

ها مواألسماء ورس تالكلما هتب هذك عثمان رأىف ظفللا بينة اله و بتاثير غ فلألاو . افلأ كلذ لامثأو  نوااوك
صحف مالفي  ا رسمتمحد  كلم بها وتالها علىتن م إكلتلما ولى وأحق وأنأ هجر لى مطابقة اللفظ ومخع
 نم دحأ لكو  وهف ر ع هأن غير ،ها ر لسانيبغ ماً تها ومتكلة العرب وعادلغ ن عاً الحنا خارج ئًأطخم نكا
. فلبالصلوة والزكوة والحيوة بالواو وتسقط األ ال تلفظ العربأن للغة با العلمل من أه همرفوعمصحف لا بتك

ا مو قاي فلف بأي تتأ وال كحو ذلونح لوص إسحقل  و معيسبالرحمن وسليمن وإظها فل لف فيألاف ذحوال ت
ل ك وحصو ذلرة شهغة لللاع ضو و  ظفللا ىتضقمى لع إالك لبذم كل تتال وأنها ،  لكل ذاوأمث او نالوا وكاوق

 هنطق بت انهأ" أي السنتهأب ربعرسم في المصحف فلذلك قال:" ولتقيمنه ال اه على مبلنطق ر اوتعذ به العلم
الذي  ثبت أن اللحنك لكذ لكذ نكا اوإذ.. هفالبخ طلخارسم في ال ألجل أن ذلك لى واجبه وال شك فيع
في  هوزيادت ،ي اللفظفي موضع ما هو ثابت ف حذفهو  ظلفلاج ر خم ةاعرا م كهر وت بتاكاللط غ ه عثمان هوداأر 

 فمصحلوالصحابة والكتبة ل نانه كأل هم بكلتلايجوز  النا ع ما ليس فيه ولم يقصد بذلك أن فيه لحضموا
ى لعلك ذ ذهبوي ناه لحيا فتبو كي غة من أنللابثبت معرفة وفهما وأ اً ح لسانوأفص راً قد أجلّ  ثابت نوزيد ب

دعى أنها لحن لم يجز أن يعدل يف التي و الحر  هذهللحن ر ان بذكماعث صدقلو و . انمثع ى و س ةعاجملا
،  تبة لكا لىع الو  عليهة كلف اله نأع قلتها ونزارتها ، و ميح صحالب اجو ال ىلعاتها بثإو  اوهومحيرها يغتعن 

 حنالل كربذ رادأ ماجب أنه إنو ف كلذ يف همل ذرع الف باصو ال ىعل هاسما ور ييرهنده نسخة في تغوكل من ع
 ةر حف كثصملفي ا رثكتسع و أ دير مطابقة اللفظ ومنهاجه، وأنه لما رأى ذلك قغلى عالذي رسم ء جالها
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ائر وس كلذي فتبة الك زاملوإ، تئناف  غيرهاسوا هيفعت إلر  لتية اخلنساال طها إلى إبعم جاتحيو  اهعبتتيطول 
بة تصبهم لكنلذين ة اوالفطن ءالذكال على أهب ن ذلك يصعأ ملعو  ،ةديدشة ومشقة فكله نمخة ه نسدن عنم

م هر و خاف نفو أ ،هب الإ ي ر جت يهم اليدأوأن  هجو لك الذ ىال علإ ةبالكتلالمصحف وعرضه ألنهم لم يعتادوا 
ا مى عله المة فأبقكالق فر تلة و هم وقدح  فيهم وخشي حصول قاليع يلم ىلإهم تسبنو ه ل همر كوتن كذل نم
ك األلفاظ، وعلمه وعلم الناس لشهرة ت ع" لموضتهابألسنمه يتقس ربإن الع :" لع إليه من لحن الهجاء، وقارف

ن بطالو ناه لق ام حةن صأكذلك ب كإن كان ذلو  طخلا يف تمسر و ت لثمما ى لع أبدا اهبلم تكت بأن العرب ال
 قدروه. ام

ما ليس و  أطخ همسر و  فحصي خط المفع وقد ق هنأإلى م تر ص واب فقدجلاا ى هذا علقالو فإن  
ر ار قوإ طأخ ىوا ذلك وأمضوه وسوغوه وذلك إجماع منهم علز قوم أجال، وأن اهأولى من رهغيوما كان واب بص
ن يقرءوا القرآن أ ظةحفالو  اءر الق علىب وجأ مانإ جل أن هللاما قلتم أل بجي ال مهل لاقي. باو صبس يل بما
موا يقدوال  ما،دمقه منؤخروا ي ذلك، وال او ز و اجي ال نأو  زل عليه،نأ مال يبسو  حدودم اجنهه على مو دؤ وي
ا منزيل على تلا ظفل ن و د بير تقلاو  معنىلا ا علىو تأوال ي ، شيئاً  منه يزيدوا فيه حرفًا، وال ينقصوا خرا، والؤ م

ر حظم، و يهعلجبه أو ه غير  ون د رسماً  بعينه احفصالم فاظحو ن رآلقا بةتى كلذ عخيأ ملو  ف،لسا فيم بيناه
نص الكتاب وال في مضمونه   وليس في وقيف،التسمع و بال إال اً واجب نكا ما عداه، ألن ذلك ال يجب لو

ال و  ه،ير غ ىإل هاوز تجوز جدود وال يحم دحو  صو صخم هجو  ىلع الإ زو ال يج هطوخ نآر قلولحنه أن رسم ا
ت عليه المقاييس دلال و  مةألاليه ع عتا أجممم ه وال هويلعل دوي كذل بيوج أيضًا ما ةنسال صن يف

 ه عليهللالى صوسنح للكاتب، ألن رسول هللا  لرسم سه يبه بأكت جواز علىت دل قدلسنة ال بالشرعية، 
 نع ور وال يسألهمورسم محصود دمح طخذ أحدًا بخأ يالسالفًا و  هانيب ام ىلع هاتبثوإ همسر بيأمر  نالم كسو 

على  الكلمةلمصاحف وكان منهم من يكتب ا طو خطتلفت لك اخذ لجوألحرف، عنه فيه  ظفذلك، وال يح
، و يزيد مما يعلم أنه أولى في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه أن يحذف ممنهم ظ و اللف خرجبقة مطام

ب تيك نز أاه جنل هذا بعيجوأل ،هميعل فىخال ي سلنان اأح و صطالالمه بأنه عل كلذ ريجتسي هغير أن
، وأن يكتب أيضًا اتوج األلفن تعالالم على صورة الكاف ، وأيجعل وأن ، ألول خط االو  هفيحروف الكو لاب

 هبتكي نأ زين، وجامط والهجاء القديخصحف على المال بعلى غير هذه الوجوه، وساغ أن يكتب الكات
لمصاحف وكثيرا من ا طو طخ نأبت ثعلم و  ، وإذا كلذر غي تبكي أن محدثة، وجازلط او جاء والخطهلاب

ينكر أحد منهم على غيره مخالفة لرسمه م أجمع، ولذلك رة الصورة وأن الناس قد أجازوا ايفها مختلفة متغرو ح
تأثم  غير وأولى من لهسأ وه امو  ،هدشتهر عنابما هو عادته و  دوصورة خطه بل أجازوا أن يكتب كل واح

قراءة الأخذ عليهم في ا ور كمصمحدود مح دحك لي ذفاس نال ىأنه لم يوجب عل ملك ، علكر لذاوال تن
هي عالمات ورسوم تجري مجرى اإلشارات والعقود والرموز وكل ا خطوط إنمن الواألداء، والسبب في ذلك أ

ب ا وجهه بيعل ملتكالالذي يجب وجه طريقها والو  ةملكلا ىلع مسدل الر  اظ وينبئ عنه وإذفدل على اللييء ش
 كذلك بطل ما توهموه.ك ب ، وإذا كان ذلكتسبيل  كان وأي ةر و ي صلى أتب عالكاته وصواب حص
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في كتب القرآن رسمًا محصورًا  مخذ عليهأناس و ال ألزم قد ى أنهدعل من اك إنلة فوفي الجم  
 وانى له كعلى ذل اللدا عمسال دوإيرا حجةله إقامة امز ل امهر يغإلى  نهماع ولعدال زو ال يج ةودوصورة محد

 164اد .ر لماهـ أ ...  به
في  شتهقامن نكيم نكا نوإ -دئوافلوله لما فيه من ابطه لتنق هللا مهرحني الباقال مااإلم يأر  هذا هو 

باب لا اذه يف هدجأ ا أسلوب لمهذ هة والشبعلى ناق لخاق ضييفي تفائقة  ةعرا بم امإلا رهظأ دقو  -اهضعب
 .عجدت من حذا حذوه ورحم هللا الجميو أني  تويا لي يرهغنيت به عند عالذي 

 
 هـ444ة سني فمتو ال لدانيا روعم بيأرأي  
ه أو جّ و ت قل إن شئ وأ شقانو  عنقملا هباتك رخي آفنب جاذا الله هللا حمهر  نيادعرض اإلمام ال 

ذي البر الخ يتقول فا : فم ائلفإن قال ق ):لاقف امهنع ضي هللاعائشة ر و  مانعثي عن و ر  اعماب أج
أنه ن: إحداهما تيجهن م يلدل بهصح ي والجة ح هثلمم بيقو  موه عن عثمان؟...قلت : هذا الخبر عندنا التروي
 الًا و ئشي ثمانعمن  امعسي عكرمة لمو  رمعن يبا ، ألنللفاظه مرسأفي  رابطواض هنادإس يط فيتخل مع

من الطعن عليه مع محله من  لما فيهه  عنان رضي هللاثمعن عده ه ينفي ورو ظافلأ رهاظ نإف أيضا. و أياهر 
أن  نمكغير مف لألمةح من الصالفيه ذل النصيحة واهتباله بما ب يه فهادتجشدة او  مسالاإل نومكانه م دينلا
القرآن  يف فالتخالا عفتلير  لهمًا ظر ن اراألبر قياء تألار ألخياا سائر الصحابة مع فمصحلع امولى لهم جتي

ال يبلغ و  ك مداه ه ال يدر نأخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده ممن ال شك و ك لحنا ذلمع  يهرك لهم فيتثم  نهمبي
فما وجه ذلك :  لاقفإن قده. يعت  يحل ألحد أنالو  هيقول نأل ئاقل زماال يجو هذا غايته وال غاية من شاهد. 

المذكور  ناللحد بعنه أرا هللا رضيون عثمان كي نأ ههجو : تلق عنه؟ هللا ضير  ناعن عثم صح لو عندك
ظـها، ألفاالنقلب بذلك معنى التالوة وتغيرت  هعلى حال رسم ليت ير منه لوثن كافيه التالوة دون الرسم إذ ك

مما وريكم( و ) الربوا( وشبهه أس) سـلين( ور الم ىنبأن م)  وا( و ضعأو ه( و)ال نال أذبحو ه) ألو قتـرى  أال
ال معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط  تال الهسمه لو تر في  واووالياء وال فلألا هيف تديز 

ه ععلى من سم به ءافخ ال امبن حللا نه فأتى مأصل زاد في اللفظ ما ليس فيه وال منول اإليجاب نفياً ر يّ لص
يز تمي أن من فاته كلذ ىلع فقو  ذإعنه عماًل فأعلم عثمان رضي هللا تسمكذلك جائزًا  كلذ مرس ن كو  عم

عرفونه في مالقرآن بلغتهل ز نفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب إذ هم الذين معر  ذلك وعزبت
  أعلم.هللاو عنديه جههذا و ف واب رسمهلى صبحقيقة تالوته ويدلونه ع

 فيقث نم بتاكلا و كانلخبر:" لاا ذه رآخ ينه فع ي هللارضان مقول عث نىفما معفإن قيل: :  
 مبنيةلار بتلك الصو  ومةسمعناه أي لم توجد فيه مر : وف"؟ قلتر لحاهذه  يهوجد فتم لذيل ن هوالمملي م

وا لتعمسد اق رهاغين مف  احصملخ اسي نلن و مش و يت قر كان ة لذلك،إذلفخالما اظلفاألون د يانعملا ىعل
لك تميع ا جنصار لرسمتألاو  نير جاهملا دم منقن تمه يا ولمف حلمصاار ممن أ تاأنهما ولي ولف ،لك ذ
د عهو لماو ذلك ه إذ وجوه،لاو ي في اللفظ ووجودها في المنطق دون المعان تقرارهاسل ااى حف عللحرو ا
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وباهلل  ةجلحيء اء مجوجا و ثبتلدي نن عماثع قوليل و أا تذا. همعمالهاست جرى عليهي لذواا همندع
 .165(فيقالتو 

 
  هـ728متوفى تيمية الرأي ابن 
اواه عندما عرض للحديث عن قوله تعالى )إْن ي فتذا الموضوع ف لههللامه حابن تيمية ر  عرض 

 طلغن بيي مام ذا: ) ... وه لة قااآلي ن أقوال العلماء في إعراب هذهم د أن ذكر بعضاً بعهذاِن لساحراِن( و 
عدد ت: اهنم ،وهجو ل هذا ممتنع من قال في بعض األلفاظ إنه غلط من الكاتب، أو نقل ذلك عن عثمان، فإن

حابة لصمصحف إلى بلد كبير فيه كثير من ا صحف، ثم وصول كلمعلى كل  ةماعجالمصاحف واجتماع 
فًا غلط في بعضه عرف غلطه صحهم، واإلنسان إذا نسخ مظن ذلك بحفو تبر ويع نقرآلا ون ءر ين يقوالتابع

ناس منه من غير لا رئاس خسن مث تب مصحفاً بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف، فلو قدر أنه كتب كا
م ظيع قلخ يهاعتبار لألول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا، وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة ووقف عل

ها لحن فقد كتب منها جماعة ال يكتبون إال يكان ف فةدر أن الصحيولو قم، منه اتر بأقلتو ال لصحي ممن
أن يكتبوا )إْن  ىعل مقريش، فكيف يتفقون كله ناسلب إال هو بتعوا أن يكبلسان قريش، ولم يكن لحنًا فامتن

قدر  ثمان لوع: أن  كلذ كذب نيبيا مم. و هذاِن( وهم يعلمون أّن ذلك لحن ال يجوز في شيء من لغاتهم ..
لك في نسخة واحدة، فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط، وعثمان قد رآه ذ فإنما رأى ،فيهذلك 

، ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت اتبو كعادة وشرعًا من الذين  عنتمم اذهف ،تكفي جميعها وس
 عن الً اللغة، فض يز فيجو  ا النأن فيه لح لمون عيو  رآن،قلا ن و ظحفي موهإليهم المصاحف ورأوا ما فيها، 

ال ن ذيالم قو الن ويعلم من دي تالوة وكلهم يقر هذا المنكر ال يغيره أحد . فهذا مما يعلم بطالنه عادة،لا
 هير مرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب هللا منكرًا ال يغأل يبيجتمعون على ضاللة، 

لكاتب أن يغيره لكان تغييره من ا: مر  انو قيل لعثمل، و ذلك م فيهض ألحد منر  غال منهع أم ،مهنم حدأ
 ذلك بخطأ من زعم ان في المصحف لحنًا أو غلطًا، وإن نقلأسهل األشياء فهذا ونحو مما يوجب القطع 

 فحصالم يف اما ن نقلو ذيعن بعض الناس ممن ليس قوله حجة، فالخطأ جائز عليه فيما قاله، بخالف ال
ن ... فإ كراً الط غلطًا منالغ ي ذلك ... ومن زعم أن الكاتب غلط فهوف ممتنع عليهمالغلط  فإنه وكتبوه، وقرأو 

 .  167ا الغلط هيف رو صتي فيكف(  166حف )كلها على هذااصم ةدع تبتك دقو  رتاو بالتل ف منقو حصالم
 ـه 821ة نرأي القلقشندي المتوفى س 
طيع بعض هم تقعضبن منهاج أن م نية وبلكتابا يتاب فكلائق راط ىلإ ضر ع في كتابه صبح األعشى 

ج اهمن بصاحقال : لليه ثم قاي يذلاسطر ي الطر وبقيتها فلسا خرآفي لمة كال فنص يجعل حيثبكلمات ال
عنه  ي هللاضر  نابن عف انمعث نينؤممير المأفي زمن  تي كتبتحف الافي المص مثل ذلك وقع إنماو  ": 168صابةاإل

 في قيهاال بعيجو سطر لر اخآ ا فيعهقطللفظة فيان ألماكعض اب يوقع ف ام، فربطو سيل مبلج ألنها كتبت بقلم
ا ستقيمه العرب حنالمصحف لي ل : إن فقا عنه ضي هللار  نماثع نأ ي و ر  ام لمح كلذ ىلعو .  ي"الثانر طسال

 ين دفتيب أن ما ىلبة رضوان هللا عليهم عاحلصع امأج للفظ فقدافي ا ن ذلك لحنو ز أن يكئبألسنتها إذ ال جا
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ما ك  عنههللا عن عثمان رضي ةور هشر مية غيروالا هن هذألى عن. حل ىلع او معجتي نأل حاوم ،رآنق فلمصحا
 ة: ئيي الراف هولبق يبطشالا لكأشار إلى ذ

 169لحنا به قول عثمان فما شهرا نهالسأ بلعر ا يمقست وى ر  ومن
 

 ـه 1270أللوسي المتوفى سنةارأي  
ل كو مشفه خ... الحنال رآنقالإن في ان ثمقول عصه: وأما ا نسيره مة تفكتب رحمه هللا في مقدم 

ثم كيف يظن بهم ثانيًا هم، وهم رآن الق  عنفضال كالمي الال اللحن فابة أو الصحكيف يظن ب ذإا دج
 هر ييغت مدع وع، ثم كيف يظن بعثمانجالر و عدم التنبه  اثلابهم ث كيف يظن بته، ثمااجتماعهم على الخطأ وكت

إن ي عمر م فلف يقيمه غيرهيكف رالخياهم و وه مم يقيل هجمع الو ن تو يذلاان ك اإذ،و  بلعر ا هميقتل هكتر ي فكيو 
ع. قطنب مطر مضضعيف  رن ذلك ال يصح عن عثمان والخبأ حقالف ة،ادعو  اً رعش و الً قعيل حتيسا مم هذا
 هنو قتي مشيئًا ولا و عسم لخبرا اة هذا و ر ه أن ا ر أوالذي  170ل مؤنة نقلهابتقا وبة ال أراهاأجبنه عوا ابأج وقد
 نم غر ف ام:" للقاى ألعلا بدع بن هللا بدع نعد نسالو ما روي بل وهعضاء الاالد وحل لشكااإل فلزمرفوه فح
ه ألنه يف لال إشكاا وهذ "انتبألسن هيمسنق شيئاً  ى أر  متلمأجو  متنسحأ لاقف هيف رظي به عثمان فنف أتمصحال

ض ر لعاد عنلك بذى ريش ثم وفن قسال يرعلى غا كتب ه مأى فير ف ابتهتك اغ منر فلعرض عليه عقيب ا
شرط على حيح سند صب وى ر  اقى مم يبعن. كلذ منة ريم فيك سبأح وال، يئاً شيه فرك م يتم وليلتقو او 

... وعن سعيد بن نقرآلن اح عنها عن لهللا يئشة رضعاأبيه قال سألت  الشيخين عن هشام بن عروة عن
 طأواا أخهقول عنىمبأن  ولاأل ناب عاتب. ويجكمن ال نحل وه وليقو ( الةلصا نمقيميلاو جبير كان يقرأ) 

ذلك خطأ ال يجوز ، فإن  ه منكتبو لذي أن ا اله يس علالنامع لجة حرف السبعألولى من األار اختيافي  أي
ا. ى عنهلاعوكم لها من رأي رضي هللا تة عائش هرأتذي لاا ه، وهذقوعة و دن طالت م يجوز مردود وإماال
 .171راءة له..قة و ب لغكاتلمن ا وله لحنق نىعم ني بأنثالا نوع

م قرأتها ولم غيرهرة لكثي اءر آ لعول هاليعع طالاالكنني أم يتال المتقدمين قوالعد فهذه هي أهم أوب 
 ابها مر غمتداول في مظان عدة غير أن أ  لقوااأل ههذ منل وك،  ءراآلا ذهن هعج خر ت الأذكرها ألني رأيتها 

 .قشنديلقلكره اذ
ذه ه تجلو عًا كيف عجمي نرى لهم قسب امم ادوافن أيالذ رينختأمض آراء الإلى بعل بعد ذلك ولننتق 

 تبهم.ك يف ياتالروا
 د شاكر رحمه هللا:و حممرأي  
آل عمران) وإذ أخذ هللا ميثاق  ةسور  في ىعالت لهقو إن  قولتي ت التاايرو الن بري بعضًا مطلا در و أ 

 (بكتاال او أوتاق الذين ) ميث هاابكاتب وصو لا طأ منخ( إنها 80ة يآليين() ابنلا
على عهم أشياين و تشرقلمسا ةلجهن يستدل م نم دلر يستثاألله:" بمثل هذا  هللاقال أبو فهر غفر  

سبقهم إليه أسالفهم من غالة  لب به القمن ل و أ واكوني مم لوهظ. فو في كتاب هللا المحف التحريو  الخطأ
 انيبو  مائهر ب آقعت يفو  هالو قما  في بيان ماإلسال أهلء ماليقصر ع ملدة، و حلممن ال مهأشباهو  الرافضة
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 تابك وهقاضي الباقالني و ن لللقرآقل ار لننتصااالك لذفي  أتقر ن أعظم ما . وماهجتح سادها ووهنف
 اابو بأمين على نشره ، وقد عقد القاضي بابا بل أ وهو ، قرد صيلسا يأخ كلفي م وهو ،  لزا يط الو طخم

 داسف نع فد، وكشاحآلا يةارو  فلسلا عن ةيو المر  اتوالزياد تءاالقراذ من والشاب كلذن بيلئاقلق العت في
واستوعب، وذكرها مفصلة وذكر ك ذلي د أطال ف، وقمصحفل الي نقعن فالطن م وهامر ا يمف كذلب معلقهت
 فلسلمن ا انر من ذك عيوثق جمن امما قال في باب منه" وأما نحن وإن كنو . كلذت في يو ر  يتلا تالروايا
 هنأ ىعلة لداللا تماد قق اً ير ا كثبذكيه فأن عتقد وى عنهم بل نا ير مع يق جميعتقد تصدن إنا العهم فباأتو 

رق ط نم عليهم  يثبتالو ، الً اطب يمكن أن يكون  امو نهم، ع اً حقيكون  أنموضوع عليهم وأن فيه ما يمكن 
 ة منهماععن جم ةيالمرو  ماتكلالو  لقراءاتاكذلك وكانت هذه  كن ذلالعلم البتات بأخبار اآلحاد وإن كا

اجتماعهم على تسليم مصحف  ملعن كذل معا وكن ،اهبوتوث هاحتص ملعنومما ال نا، لما في مصحف ةالفالمخ
ت عنهم ألجل اشيء من هذه الروايبفل حلم يجب أن ن يرهغوالعمل به دون  هفي م ماهرائعثمان وقراءتهم وإق

ود مسع أن قراءة ابنبه  اتب إنما عنىأ من الكد أنه خطكره مجاهذي ذلوالقول ا -شاكر -ت:لق ".ناما ذكر 
وأنه  ،ةر األخي ةضر علال قب نتن الكاتب كتب القراءة التي كاأو  ةر يخألا ضةلعر ا يفنت كا تيال ةءار قهي ال

كاتب بقوله خطأ من ال دم ير ألخيرة فأخطأ وكتب القراءة األولى. ولاضة ر في الع نا كام تبكي أن هكان علي
 ال لموسيه عل هللا صلى هللا رسول نة علوراثبالرواية وا تلقىسه. كيف؟ والقرآن منفلك من عند ذ ضعو  أنه

 هللا فروغ.  172هيفن حنير الذي غضع و م ذال هيصفتمكتوب في المصحف. هذا بيان قد تعجلته ول وه امب
 لموضع التفصي لىا عندلو ل هرف بيأل

 
 صر(معا: )شلبي حاتالف دبرأي ع

ولى أن هات األجث الثن م عنالمطات و بهاالش رد يف صالً ف فصحمالم سر ابه كتر آخ فيكتب  
حح صي واللغة . وأما الجهة الثانية فقياس العربيةاءة القر هو  اياتالرو تلك  يفن حلة لملكي اللغو ى المعن

 حفاظ علىالن نه  مع هللاضي ر  فانن عب عثمانمكانة ة هة الثالثجلاو  ، هب تمسر  اات بممالكل هذه وةالت
رى ي أن لعقي لهف.  يحةنصالاده في بذل شدة اجتهو م، السإلان منه امكو  دين،الن له ممح، و  هللااب كت
مع  فحصالممع تولى ج يذلن اامثتركه ليتولى من بعده تغييره؟ عي ثم طأً وخ اً نحل فحصملا يفمان عث

 ىعلة ممع األجي ف رغبة منه، بطال الضمكو مانة ألادقة و لا ذلكالصحابة األخيار ، وتحرى في  سائر
 ركهافيت ثلمة هللا ابتك ى فيير ه أنش اهذي الذ هم ، عثمانقرآن بينلي اف فالتاخ يقع الف، ماإمف صحم

 اً لتم، وآخرته: أرى فيه شيئمجأ، و  متنص : أحسنلا صدر نيدها من بعده؟ ثم ما هذا التناقض الظاهر بليس
 وه بأن فيهخنس يلذا فحالمص فصي م: ث الً و إلجمال أوان اإلحساب فصحلما خانسف صيف ن: كيمن لح

در اب بين ص..واالضطر  لتم؟ أال أن مكانة عثمانوأجم منتسأحفي المصحف :  اذين لحنو ًا ؟ هل يقال لللحن
 173عليه س، مدسو نهمر بعيد عأ نامثع عن كلذ رو صد أنبد تقاعالى الإ وناعديكل هذا  – وعجزهالنص 

 هنم طرفان أسقعال لناهم في لما تسربص ميتلخ هذاو  هيإلب ذه ام يف ينرقالز ا خيلشاع والدكتور شلبي يتاب
 .174تحواتر مع ثبوت صحتها لو صمتتها لللفاو مخأا هانيدسأ ةن جهروايات مد البر ق عليت ام، ي بلش
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 اصر( : )مع ي رأي إبراهيم األبيار  
ن عثمان ي عو ا ر مه لايافي ثن ضر صاحف عملاعن كتب  كتب في كتابه تاريخ القرآن فصالً  

 سالناب كتأ انوك اً يداختار ز ه عن ضي هللار مان ثن عل: إاقثم يه ف نحنما  صيخ ه مماعن ي هللارض
عن  بتغي تانك م، وماله وسيعل صح الناس وأشبههم لهجة برسول هللا صلى هللان أفوكا عاصين الب اً دوسعي

 التي لرسم اإلمالئيا يفات فتالاالخهذه ف حصاملاتابة كا لرو مش عثمان وال عمن كانوا مع عثمان، يوم
من اتب والكذيل من ه يلممن الكاو لقال:  حينكن ت لمى عثمان لو نوتم ف ،حلمصابة اكت دبع تظهر 

من يكتبان يراجع ما ء رامن و ن اكي ذلهو او  انثمع عنت دور تي لا هذه دتر ف يك لم يوجد فيه هذا ثمقيف ث
 جده علمي وهور، تفال ء و بعي هذا العثمان ولا نظن ا. ومهمتاف امح ليصلمة و ك ةوكلم فار ح يكتبانه حرفاً 

منهم. اللهم أن ثمة شيئًا ال  لرغملى ائه عل عبل حملى عمع ، راء ذلكن و مبه  نيفز تحالم ملعه، وهو ير وخط
رب علالسنة أ نأ رسم قديم كان مظنة اللبس، ورأى عثمان منم اماإل حفصالم ياء فجا م ندفعه ، وهو

 نامثع ناسلجاء على  تفسير ماهو  ذاه ، ولعلرض له يعم لهه، فوج ى غيرعل دأبوإن  ههجو  لىع يمهتق
 أن جبطأ يخ ب، ويفسر هذا قول ابن أشته في كتابه المصاحف: جميع ما كتهل هنثه، إن صح أيفي حد

ط وسفي  حنه( بزيادة ألفأذب ال أوضعوا( و)ال لى رسمه، وذلك في نحو )عاته ال غى صحة للأ عر يق
ن با رهما ذك اهذ ؤيدوي همنظاب كالم ويخلمعنى ال يقلبلحنا شنيعا، كان لخط بظاهر ا و قرئتإذ ل ،متينالكل

 أن زاجا استمجميعًا ل بالعر ي كالم يجوز فال  حنيه لاللغة، إذ لو كان فى اللحن ن أن معنداود م بيأ
 .175يبعث به إلى قوم يقرءونه

 هالمكتم خا و هعن هللا ائشة رضيحديث عالتي وردت في ت يااآل لو ي حخشر زملبه اتك ثم ذكر ما 
نا بعد عرض آراء ني هيحضر ه، و أويله وتلي عفد متدق دقف انلى عثمإ اً وبنسما جاء م ام: ) أييل بما

راد مال نهًا ليس على ظاهره، وأجيالم تو لكوجيه اتراد به: من عثمان اسل ىلعاء ج يذلا نحللا نأ ي ر شخمز لا
 . ن(اعثم إلى نسب اح مصإن ذا هه، ند مجه المران الو يابغات له: للاو أة سناأللم ويقبت

ود هالج هذه يوجد غيرأنه ال  يعني هذا الو  عليها تعي اطلتلا نريصعاالمد هو وبعد فهذه هي أهم ج 
 ن. وهللا المستعا هناه رتختا امج عر يخ ه الللعر ثيك يءشاك نل هب
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 تمةالخا
 

ي خطيرة جدًا وآخرًا، الذي أعانني، على دراسة هذه المرويات الخطيرة، وهي عند ، فالحمد هلل تعالى أوالً وبعد
 ألسباب منها : 

 أعلنت عن سكوت الخليفة عثمان عن خطأ رآه في كتاب هللا تعالى .  أنها .1
ضي هللا عنه مان ر ثعا أعلنت عن سكوت علماء الصحابة بل وسائر الصحابة الذين سمعوا أنه .2

 في القرآن دون إصالحه أ ن فيهم وقوع الخطليع
 ىعل –بدءًا من الخليفة وانتهاء بعامة الشعب  -مة االسالم جميعهال هذا خطرًا ماحقًا إذ يعني تواطؤ أويمث

من هذا ظم ‘السكوت على هذا المنكر القبيح دون أن يعالجه أحد أو يقوم على تغييره أحد، وأي خطر أ
 .  رطالخ

دك يات سائرة بين الكتب عبر القرون دون أن يلتفت الى جمعها أحد فيواأن تغدو هذه الر  العجيب أيضاً  ومن
بنيانها ويهدم أركانها، بل واألعجب من هذا عندي أن تغدوا هذه الروايات الساقطة محاًل لألخذ والرد والقبول 

 منين . المؤ  ريوالمناقشة والتأويل، على امكان القول بصحة نسبتها ألم
تها علماء لهذه الروايات عبر القرون ال يعفى من يجيء بعدهم من دراسالى أي حال فان تداول وعل 

 وتبيان ما فيها، إذ إن هذا من أوجب الواجبات على المتآخرين حماية للدين وذنبًا عن القرآن الكريم . 
جو أن ر لجانب . كما وأهذا ا يي ألرجو أن أكون بهذا البحث قد قمت ببعض الواجب علّي فوإن 

نها . ال بالرجاء والتمني راسة قد آتت أكلها، وبينت عوار هذه الروايات، وكشفت زيفها وبطاللدتكون هذه ا
ولكن بالبحث العلمي . وهللا تعالى أسأل لهذا البحث أن يشئم ويتهم )من الشام وتهامه( وأن ينجد ويغور 

 لجمهور . او  )من نجد والغور( وأن ينتفع به السادة
 

 ئج البحثانتأهم 
على شيء واحد وهو  روايات عن أمير المؤمنين عثمان رضي هللا عنه ال يدل معناها إالالذه إن ه .1

 أن اللحن المراد به )الخطأ( وحسب . 
هذه الروايات كلها ال يصح منها شيء فهي إما من رواية الضعفاء والمجاهيل أو هي من قبيل إن  .2

 . ال تقوم به حجة هما وكال ليسالمرا
 ي كتب الفضالء ال يعني التسليم بها فكم ترك األول لآلخر . ف جود هذه الرواياتو إن  .3
 بعد هذا البيان ال يجوز االستشهاد بهذه الروايات إال على وجه واحد هو بيان زيفها وبطالنها إنه .4
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 ات البحثتوصي

بد من النهوض لتحقيق هذه  هذا الت ولمثل هذه الرواياب ةمليئ -سف لأل –تب علوم القرآن ان ك .1
 راستها دراسة علمية . ودالكتب 

ا متيسر مع وجود ذوه –ات من جميع الكتب الموجودة ي أن ينهض الباحثون بجمع هذه الروايغينب .2
استها ألجل الدفاع عن هذا الدين ومنع اعتداء المعتدين عليه أو على األقل إغالق ر ود –الحواسيب 

 االعتداء دخواًل من هذه األبواب . رغب الباب أمام من ي
 ألجل هذه الغاية .  أن توجه أنظار طالب الدراسات العليا في تخصص الدراسات القرآنيةرح أقت .3

 
  تعالى من وراء القصدوهللا
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 هوامشال
                                                

 رظن وانسح لحميدا دعبة جعار مو  ي او زبلعا ريملكا يق عبدحقتبم 1975صر، مابع، مطلالشؤون مة عاالة يئله( ا3/213) يملجا ابكت رعم وأب ،نيابالشي  1
   ترو بي ط( 138لديوان )صلبيد، ا ه،عيبابن ر 

 راجعة د. ابراهيم أنس ومحمد مختار عمر أ ، تحقيق د.1974رية العامة، المصة ئيلها( 2/245) دبن األديوايم،ها بر و اي، أبارابفلا 2
 ( 1/133) بقساال( 4( )2/220، )بدألا نوادي ي،ارابفلا 3

  (1/133، )بقساال 4
 لشاعر على ترجمة .ثر لم أع( ول1/19،)لئالآلسمط بن عميرة الجرمي، كما في  ليلعا هذر شعال 5

  ،ـه1407 ، 1،طبي، بيروتر علا باتكلا ار( د2850ث )ديلحا قم( ر 2/441) يرمادال نسنعمر رواه الدارمي، عبد هللا بن عبد الرحمن، ن ع ثرألا ذاه  6
م، 1994 ةنسالباز، مكة، دار ، 11956م رق (6/209، )برى ن الكالسنالعلمي، ورواه، البيهقي أحمد بن الحسين،  بعوخالد السي رلزمد حما ازو ف قيقحتب

 يبق حبيتحقبم 1982، سنة 1لفية، الهند، طلسا ارلد( ا1) قم( ر 1/43) ننلسا ابكتن منصور يد ببتحقيق محمد عبد القادر عطا. ورواه، الخراساني، سع
 . يظمعاألن حملر ا
ة ايعنب ت،رو بي –نشورات دار اآلفاق الجديدة ( م164)ص نهديواي ف ورذكم وه( و بأمر معلن واالج أوك جو نا)دره صو  جاجعلا نب ةبرؤ ل يتب جزع اذه  7

 . 1980، 2ي، طوليم بن الورد الروس
ف تألية ال( لجن16-1/15) ي شرح أمالي القاليلئ فلآلاسمط يد، عبو أب، ري بكالراء الدولة األموية، انظر  عش نم وهو  ي ر از فبن أسماء ال لكمال انيتلبا  8

 عبد العزيز الميمني .ق بتحقي ،1936، 1ة، طالقاهر  -والنشر

 ( 1/13) لئآلالط سمكما في  رمينالكالبي وهو من الشعراء المخض القتالر شعا هذ  9

 روت بي، كرلفا ار( د5/288 ري باال تحفر ظ)ان 2680 مرقات، داهلشااب كت، ري خالبا يحصح ،لماعيسا نمد بي، محر االبخ  10

 م .عالي هدم مدف ومراجعة د. محد شر محم حسينق د. تحقي، 1978ر مص – مةعااليئة له( ا2/156/158) لاعفال، نماعثو أب ،طيسقالسر   11
 ، بيروت .درصا دارن( لح، )بعر الن لسا ،مر كن مين بلدا لامجر ظو نم بنا  12
 الطحاوي، ومراجعة عبد الحميد حسن  عبد العليمق بتحقي، 1979، رص، مبتكلا راد( نحل، )لةلصاو ة ملتكوال لالذيسن بن محمد، حالاني،غالصا  13

 از . ز الق د. عبد الجبار قيقح، ت1991، 1د، طدابغ ،ةالعراقي قافةلثا رةزا( و 275)ص يحفصالح شر صور، منن، أبو بان الجاب 14
 م .سجايد عب مهدي قيق، تح1988 ،1عراقية، بغداد، طال ةفثاالوزارة  ،(206ص) ،يحفصالح شر  م،هشاابن ، يخمللا 15
 ، تعليق أبي إسحق اطفيش .1978، 1العلمية، بيروت، طب كتالر دا( 17ص، )نحمالال ر،أبو بك د،دري ناب 16

  72ص مشاه، قبالسا  17
تحقيق عبد  1982، 1ان، بيروت، طيمالا سة( مؤس577( )صرشعالن واديالرمه وهو في ديوانه انظر ذي الرمة، غيالن  بن  عقبة )ي لذر شعالا هذ 18

 . القدوس أبي صالح 
 يلي : ما لقيس كما هو مذكور، غير أن صاحب األغاني اوردهما على غير هذا النحو وهما كما ه انيتلبا انهذ 19

 لذة طرف و ذ هافيب هوو   ما صمتت  يثحدالث يغد  خو 
  نفأ متلكت ام اذا هوو   هى حسن شتم هوو  نةخز ت

 ، تحقيق سمير جابر . 1986، 1بيروت، ط حديثة،التب لكا ارد( 3/24، )يانغاأل، جلفر ابو أ، نيهاصفالا ظران
 ي فيطالسيو  هبسنو  3/309حيبصحهذا ليس  قال ثم ن ابراهيمب عيسىة جمتر ي ف نزاميالا الذهبي في رهديث ذكلحبهذا اة ه القصهذ 20
  هداسنا طيسيو ال نسكر، وحساع بناكذا مع و الخطيب في الجاو  العلم وابن عدي في يبهو ملواف لوقا فيي ر بانن األبالصغير لا لجامعا  
 .24-4/23 يرقدالض في ريث ال يصح انظدح ر عن ابن الجوزي أنهيدقيض الف ياوي فنملنقل او   
ر ظنا. كذلعن ي  و انملا تعيف وسكض هنإ يطو سيالال وقم علالفضل  وهبي فيموقف ولللفي ا ي ر بااألن بنبه السونر غيلصا عجامالفي  طيو ره السيذك 21
 1/558: رالقديفيض : 

 (72-70)ص حنمالالى علل ذيال ،براهيم،او إسحق بطفيش، اا 22
 م .1950، 1شق، طم، درلفكاار د( 113ن الجوزي )صابن ع الً ق( ن182)ص رعمر باأخوأخوه،  علي ويان،طاطنال 23
 ب.واالت بدعضان  ر رمكتو تعليق الدمة و ترج 9801جي بمصر سنة انبة الخكتمر (، نش243ص،)بيالسواألت جالهال يف تاسار د ةيبر عالك: ف ناوهي  24

  254:  بقساال 25
  254ق : ابلسا  26
ة المق  العتحقيب 1979مة سنة اية العمصر ئة اليلهاع طب هادبعما و  1/9بداأل ةزانخ ادر البغدادي:الق جاج انظر عبدحتصر االبعيتعلق ا عرفة ملم 27

 م هارون.السبد الع وممرحلا
 ، تحقيق وهبي سليمان غاوجي.1991،تو ر يبالعلمية،  بتكالار د ،1( ط160-159)ص ، آنقر ل الائفض ، مبن سال سمالقا ،دو عبيأب 28
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 ثرار رق تشسمال ةخسن عة عنو بطم، م1985ت،و ر يية، بالعلم بتر الك(، دا42ص، )فاحمصاليمان، لن سب هللا د، عبدداو  أبي بنا29

 فري.ج    
 (41)صبق السا 30
 (41)ص سابق،ال 31
 (42)ص سابق،ال 32
 (42ص) ،سابق ال 33
 بري وما ذكره السيوطيالط رواية يف تبثكما هو م نينو نب( تكون الرواية )يتسنن أن غيينب( و 159ص، )نرآلقا ئلفضا ،و عبيدأب 34

 نها.ع ثالحديأتي وسي عبيدأبي  ىلإعزاه و    
 .م1993 ،تو ر يكر ، بالفر اد ،(31-2/03)، لدر المنثورا ، سيوطيال 35
 م.1987لقاهرة، للتراث ، ا انريالر دا، (3/26، )قرآنتفسير ال يف نايلبا عماج رير،ج بنمحمد  ،طبري ال 36

 (159ص، )نرآلقا ئلضاف ،دو عبيأب 37
 (2/31، ) روثنملا ردال ،ي سيوطال 38
 (1/185) قانتال ، سيوطي ال 39
  . حقيق محمد الصادق قمحاوي بت 1978ر، مص –( مكتبة الكليات الزهرية 121احف المصار، )صمصان بن سعيد، المقنع في رسم مثع داني ،ال 40
 ( 121-120)ص بقساال 41
م 2001، 1( دار الفتح، عمان،ط2/536ع )بو مطالي ف هو( و 365) رقمة رقو  ط،طو مخ، القرآننقل ة لصح ارتصالن،  مدحبن م كرأبو ب ي،باقالنال 42

 ضاة .الق بتحقيق د. محمد عصام
 ( 2/536) وعطبلما في( و 365) ،ورقة تصارنل ا، ي قالنباال 43
 ( 2/536) لمطبوعاوفي ( 365) رقةو  ابقسال 44
 (  2/537) لمطبوعا ( وفي366قة )ور سابق، ال 45
 ( 2/537) لمطبوعا (  وفي366قة )ور سابق، ال 46

 (41)ص ،حفاصالم ،بن أبي داودا 47
ار بش. ديق حقتب  1998، 1وت،طسالة بير مؤسسة الر ( عدهاب ماو  4/177، ) رجالاء السمي أف الكماليب ذهتف، ج يوسالحجابو أ نيدالل مالمزي، جا 48
 داعو 
 (216-5/209، ) لاب الكمتهذي ،ي ز الم 49
 ثمانية.عمجلس دائرة المعارف ال ةعن طبع ةوت مصور ر ية ، بيمعلالب كتالر دا( 9-7/7،)ليالتعدو  رحالجحاتم، وبازي أر لا 50

 . لشة مرسائن عه عأن حاتم يبأابن  نع سيأتيو     
 دمح، تحقيق علي م م1963 ت،رو ، بيةعرفملر اا( د96-3/93، )جاللر ا قدن في لادتعالن زامي ،هللا دبعد بن محمهبي، ذلا 51

 .ي او بجلا    
 . م1984 ،،1، طوتبير ،  ركفلار دا( 7/242)،بيذهتال بيذهت، حجر بن، علي  ينعسقالال 52
 (7/239سابق،)ال 53
 اتب .لكا امعصد حمأ م تعليق1،1983ية ، بيروت ، طلعلما تبلكا ار( د131)ص يلسالمرا، حاتم يأب نبا 54

 (119ص)، عقنالم ،داني ال 55
 م.1986، 1ط ، هرةاق، ال للتراث  بانلر ا ر( دا451-446)، ي ار لسا هدي ،حمدن أعلي ب:  ينعسقالال 56
 ن.كافس المن ،سابق ال 57

 هللا بدعابه أبو صو و  فتصحي هو 58
 .عبد الوهاب عبد اللطيف قيقحت ،م1975، 2وت، طر يب، فةر معالر دا( 2/30، )بذيتهالب ريتقحجر،  نب أحمد بن، علي  ينعسقالال 59
 ة عبطمصور عن ال 1ط ،ترو يب ،ةيكتب العلملا راد( 95-9/94) يلعدلتواح جر الي، ز االر  ر،ظن( وأ3/13،)للكمايب اذهت مزي ،ال 60

 يةنماثعال     

 (3/271) ، بذيتهالب هذيت،  حجر بنا 61
 (7/382)، لاكمالب ذيته مزي ،ال 62
 ( 11/14، ) ذيبتهال ، ربن حجاو ( 95-9/94) لديتعوال جرحال، زي راالو  (،7/382) يب الكمالذهتزي ، ملا 63

 كذلك يسهنا ل لموضوعاو  وع،وضبالم ةقعالث له لحديشيئًا إال إذا كان ار ؤثي ر القدال( والرمي ب2/313،)بير لتقا ،حجر بنا 64
 .ةقرجل ثلافعليه و      
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 (2/64، ) يب الكمالذهتمزي، ال 65
 (181-2/180،) بيذالته ر ،جن حاب  66
 (5/77،)يب الكمالذهت ،ي ز لما  67
 (5/77) ،بقالسا  68
 (5/411، )لديتعالو  رحجال، ي ز الر ا  69
 (1/544)، ذيبتهالب قريت ر ،جن حاب  70
 (4/335)، يب الكمالذهت ،ي ز لما  71
 (6/27، )لديتعالو  حر الجي، از لر ا  72
 (1/464) ، بريلتقا ر ،جن حاب  73
 انلمنبد اع ند حسان السيم ادت هذفأ  74

 (3/80)، يلتعدالو ح جر ال ،ي ز ار وال ،(2/20) ، لايب الكمذهت ،ي ز لما  75
 (1/437،)انيز مال، يبهلذا  76
 ( 1/142، )بيقر التر ، ن حجاب  77
 (218-1/216) ، لمالكا يبذته،  ي ز لما  78
 (10/342، )بذيتهالجر، ن حب( وا7/286،)للكمايب اذهت،  ي ز لما  79
 (155-11/154)، بذيتهال ر،حجن واب( 129-9/128) ، يلتعدلواح جر ال، زي االر و ( 8/6،)لماكلب اهذيت ،زي ملا  80
 (13/449،)ادغدب يختار ،  بيطلخا  81
 (8/107،)ب الكماليذهتزي، مال  82
 (11/267)،بيذلتها ر ،حج بنا  83
 (9/196،)يلعدلتا و رحالج،  رازي ال  84
 (119،)عقنالم ،داني ال  85
 (598)،قريبالت ،جر ح ابن  86
 (5/137،)لديعالتو  رحجلا ،رازي ال  87
 دحأه جم ليتر  مل لب احد هوثقي مل هنة مع أثق هقق بقولالمح جاء ري من أينأد والش امه( 138-5/137) ، لديتعالو  جرحلا،زي الرا 88

 ملعيما أ ف    
 (10/381)،بذيلتها،  حجر بنا 89
 تحقيق: د. محمد زغلول سالمبم 1971رية، داالسكن -  ارفمعال شآةمن( 127،)نآقر القل ار لنصتلنا كتن ،هللا بدأبو ع ، ينصابو ال  90
 .ي و دنلا شمهاحقيق تب بيروت،، ر فكلا دار( 5/170،)ربيكلا خيار تلا، لعيسماا حمد بنم ،بخاري ال  91
 (7/323)، لمالكا يبذته مزي ،ال  92
 (8/464،)لديتعالو  رحجال رازي،ال  93
 (2/299،)بريلتقا،  حجر بنا  94
 (319-8/315)بذيتهال ر،حجن اب( 5/322،)اتثقال ن،باح بنا (،104-6/99)الكمالب ذيته مزي ،نظر: الا  95
 (6/297و )او ما نهبين بدالي يلعدلتواح جر ال يفووقع ه خر آ يراء فلابو ه  96
 (3/236)الميزان،، الذهبي( و 5/484) ،اليب الكمذهت ،ي ز لما  97
 (117-8/116)، بيذهتلا، ر جح بنا  98
 (5154م )ق مةرج( ت1/429)، بذيتهالب قريت ر ،جن حاب  99

 ( .6022رقم )جمة ( تر 1/488، )ريبالتق( و9/229،) التهذيب  ،رجح نب( ا6/372، ) تهذيب الكمال المزي ،   100
 (11/292،)بذيالتهر، حج بنا(. 4/428،)زانالمي ي،هبذال(. 130-8/129) ، لامكلا يبذهت ،ي ز لما  101
 (1/190)، بيذتهلا، ر حج (. ابن178-1/175،)يب الكمالذهت ،ي ز لما  102
 (9/237) رح والتعديلجلا ي ز الر ا  103
 لة سار لا ةسسؤ م عبط( 12/596، )يرسلا، يبهلذا  104

 (5/460)، لمايب الكذهت ،ي ز لما  105
 (89-8/87،)بذيلتها ر ،جن حاب  106
 (544)صي ر اسلادى هر، جن حاب  107
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 (5110) قمر مة رج( ت1/426) ، يبهذتاليب ر تق،  بن حجرا  108
 (5/324، )يخ بغدادر اتطيب، خلا 109
 ( 1/217) رابالقراء الك ةفر عمهبي، ذلا 110
 ( 3/426) يخ بغدادر اتطيب، خلا 111

 ( 1/256) رابكال فة القراءر عمهبي، ذلا 112
 .  نييار فلاد حمم رظن قيقحت 1ط،اضالري د،رشيلة ابكت( م1/302) محدثينالي امأسه تبمش، هللا ن عبدب د هللايبعروي، هلا 113
 ( 4/110) يلدح والتعجر لاازي، ر لا 114

 يروت ب –عربي لااب لكتا بع دار( ط9/53) يخ بغدادر اتطيب، خلا 115
 ( 359-3/358) الكمال بذيته، ر المزي ظنا 116
 ( 2/260، )لادتعان الز يمهبي، ذلا 117

د محقيق محتم 1992، 1،طترو بية، يمالر االسئاشبال( دار 107ص، )ردلا ل يوجب بما مفيهم كلمتلاةاو الر ان، معثبن  أحمد بن محمد ز،اقايم بنا 118
 ابراهيم الموصلي .

 ( 1/263) يبهذلتا قريبت حجر، بنا 119

 ( 319-8/315، )بذيتهالجر، حابن ( 104-6/99) الالكمب يهذت ي،مز ال 120
 ( 7/133، )رح والتعديلجلاازي، ر لا 121
 السلفي .  دد المجيبحمدي ع قم تحقي1986، 2طيروت، ب ،كتبلا م( عال254، 108)ص،لمراسيلاكام أح فيل صيلتحاع ماج ،عيدو سأب ي،ئعاللا 122

 ( 11/23) بذيتهالظر ابن حجر، ( وان7/389)يب الكمالذهت ،ي المز  123
 (6726ترجمة رقم  ) لتقريب، وانظر : ابن حجر، ا( 9/100، )والتعديلح ر جلازي، ار لا 124
 ( .4/92)الكماليب هذت ي،المز  125

 (  2/395)يزانملاهبي، ذلا 126
 د .ياهيم زار د ابو ممحقيق حت حلب،، يوعال ارد( 25-2/24، )نحيرو مجالمد، حم ،انحب بنا 127
 بان لثقات البن حفي ا دهأجم ولت قل( 1/403، )يبتقر لا حجر، بنا 128

 ( 5/334)هذيبتالحجر،  بنا 129
 ( 6/250) بقاسلا 130
 ( 4/133، )ليدعتلاو  حلجر اي، از ر لا 131

 ( 4/29، )ربيلكا يخار تال خاري،بلا 132
 ( 6/392، )تاقالث ،حبان بنا 133
 دخيل . السف محمد يو قيق تحهـ ب1414، 1ط، االثرية، المدينة اءربلغا بةكت( م3/163)نىكوالي امساأل أحمد، وبير، أبكلاكم احلا 134

 ( 6/221) نزاميالان سل حجر، بنا 135
 ( 9/352) ليدعتلارح و جلاازي، ر لا 136
 ( 4/510) يزانملاهبي، ذلا 137

 ( 12/56) التهذيب حجر، بنا 138
 ، ترجمة د. عبدالحليم النجار 1985، 3روت، طبير، اق ار( د60ص، )ر السالميتفسيب المذاهتس، ينجا ،رهستدلو ج  139
 .اهنع ثيدحلاالتي سبق  اتمن هذه المروي وعلموضا ي هذاقل فن دقو  46ص  قبالسا  140
 47ص قبالسا  141
 ( 4)ص سالميال رتفسيب المذاه ،رهستدلو ج  142
 فري ج ثرار ة بع( ط4)ص احفالمص ،دو اد بيأ نبا  143
 .10-9ص قبالسا  144
 راجيف وكان ألاباطيل و ه من األك لما فية نسخة وذلصادر ام الكتاب وماعد تقريرًا اقتضى بموجبه رهز ة األجنت لدر صأ تابك اذه  145

 د.يجدمن  يه لوال أني وجدته مطبوعاً لععرج أل توما كن 1948 مذا عاه     
 ب العلمية، بيروت الكتدار ( 57، )صقانالفر د محمد عبد اللطيف، محم،بيطخلا نبا  146
 .71ص قبالسا  147
 رآن.ف في القت التحريصل إلى اثبات ليعض القراءآبن م بهمن عج( 42)ص كر فيذ امك وانظر كذل 50 قبالسا  148

 م .1982 د،اللجنة الوطنية، بغدارات و ( منش212 مش ص، )هاحفالمصرسم وري، دق مناغ ،دمحلا  149
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  م1974 ،2فكر، بيروت، طار ال، د(100-86، )صقرآنة المائدعلى د، محم دمحأ ،لامج  150
 بطهران . 1398سنة  طبع الكتاب المذكور نمعدها ب ماو  155 صثاًل م رنظا  151
 .1996وائل عام أ اضرة بعماني محني فاحبر سعفج هللا ا آيةذه الق  152
 هـ 1410قرآن الكريم، ر ال، دا(54، )صن التحريفقرآن عة الصياندي، اه مدحم، ةفر عم  153
 ب.اكتلا آخر-169:  قبالسا  154
 .163صة المهم ولفصالعن (  60-59ص: )بقلساا  155
 .28 صر هللااج مسائلة وبجأ ( عن60: )صقبالسا  156
 ر  صقمد حيد أسال قبتحقيم  1198 ،3ط ،تو لمية، بير بة العكتمال رنش 64-50ص رآنلقا كلمشل أويت مسلم، بن يبة عبد هللاتن قاب  157
 57-56: صقبالسا  158
 آلتي.ا المصدرن م 208امش ص هليه في إر شام وا هكم 366ص يثدالحف تلخم ويلتأن ع قالن  159

 رده بعد . وانظر فيما1982د سنة دابغ-لىو األة عبطلا. 209-207ص ريخيةلغوية تاة سار د فحصملا مسر  ،وري دق مانغ حمد،ال  160
 ًا.دج نسرد ح ن فهودو بن خلا ىعل    
 م .1987رة، قاهال ،اثتر لل نيار الار ( د6/19) ،نيالبا معجارير، جن ب دمح، مي ر بطال  161

وهذا الكالم المنقول  0012من المخطوط قبل الطباعة، وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عصام القضاة ونشر في سنة ا هذت قلن نتك  162
  548-2/541ي فوع بلمطا و فيمن المخطوط ه

 افاًل.غتو و ا هباي وصو ه اكذه  163
هذا الكالم قائم على احتمال صحة الرواية عن عثمان واألمر ليس  فيي لملعا فسلنضحًا أن اوارف يسير ويبدو تص معي رفح قل( ن376-369)ص  164

 كذلك 
 .120-119 األمصار فحاقنع في رسم مصملا: ينالدا  165
 يح لتوضل نيم دةياز  ذاه  166

 .  يةودسعمة لشؤون الحرمين، الالعة ااسئلر ( ا255-15/251، )يميةتن ابى و فتاع مو مج ،مليلحاد د بن عبمحأ، يةيمت بنا  167

لى في الذيل عن نومكح الضاإين أهـ مابة . الكت عفي أوضا بةإلصاا ه منهاجبتاكو  هـ806نة فى سو تمتب الاكلا ي ر مصلا فتاوي لز ا يلعد بن محمو ه  168
 .4/585ن نوشف الظك

 العامة. ريةصالمؤسسة الم طبع 148-3/147 انشإل ا ةعانص فيح األعشى صبن علي: ب مدأح، ديشنقلقلا  169
 ناء.غ اًء وأينغه رو كذ يلذا يف نوإم الكلا ذاه يتسرعًا جدًا فم نقد كاف يسلو األ هللارحم   170
 اعة المنيرية.  طبيروت عن إدارة الب يلعرباث احياء التر إ اربع دط 31-1/30 يانلمعاح رو مود: مح، يساأللو   171
 مش.اه 554-6/553 ري بلطا يرفست يقحقت: دمحمو  اكر،ش  172

 .1960لفجالة سنةاب ة مصرالنهض بةكتبع م( ط113-109)ص تاءراالق فيه ب اجحتجوال فحسم المصر : حاتد الفعبشلبي،   173
 .3طربية عال بللكت اءر أحيع داب( ط389-1/379) نفاعر الل اهمنعظيم: لاد بع ي،انرقلز ا   174
 م.1991 ةسن 2ط انيلبنلاي و مصر لب ااكتلا دار -120-118: صآنر قالخ ريتا: ميراهإببياري، ألا  175
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 م . 1991، 2الكتاب المصري والبناني، طر دا، القرآنخ ريتاري، إبراهيم، ياباأل  .1
 ، تحقيق سمير جابر . م1986، 1ديثة، بيروت، طالح الكتبر دا، يانغاألني، أبو الفرج، فاصاأل  .2
 م . 1977، 1الكتب العلمية، بيروت، طر دا، على المالحنل ذيالأبو إسحق إبراهيم،  ش،فياط  .3
 ة احياء التراث العربي، بيروت، عن ادارة الطباعة المنيرير دا، معانيالح رو ي، محمود، وسلاأل  .4
م، تحقيق د. محمد 2001، 1ح، عمان، طالفتر ، داحة نقل القرانر لصاتصنال ني، أبو بكر محمد، قالباال  .5

 عصام القضاة . 
 الفتح . ش امبهالفكر، بيروت،  ارد، الصحيح معجاالي، محمد بن اسماعيل، ار بخال  .6
 هاشم الندوي .  الفكر، بيروت، تحقيقر دا، خ الكبيرريتاالي، محمد بن اسماعيل، ار بخال  .7
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م، 1936 ،1ط ة،التأليف والنشر، القاهر  نةلج، آللئ في شرح أمالي القاليالط سم، أبو عبيد، ري بكال  .9

 بتحقيق عبد العزيز الميمني . 
 د القادر عطا د عب، بتحقيق محم4م199الباز، مكة، دار الكبري، ن سنالي، أحمد بن الحسين، هقبيال  .10
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 م .1974، 2الفكر، بيروت، طر دا، ة القرآنعلى مائدأحمد محمد، ، الجم  .12
بد الحليم د. ع م، ترجمة1985، 3اقرا، بيروت، طر دا، سالميال ريسالتفب اهمذهر، اجنيتس، تسلدجو   .13

 .  ارالنج
، تعليق أحمد عصام الكاتب 1983، 1الكتب العلمية، بيروت، طر دا، يلاسمر الي حاتم،عبد الرحمن، أبن اب  .14

 . 
بار ، تحقيق عبد الج1994، 1ة الثقافة العراقية، بغداد، طار وز ، فصيحالح شر بو منصور، أ ن،ياحالن اب  .15

 القزاز . 
هـ بتحقيق يوسف 1414، 1الغرباء األثرية، المدينة، ط ةبتمك، ي والكنىامساألالكبير، أبو أحمد،  كمحاال  .16

  محمد الدخيل .
 مود ابراهيم زايد . محق قبدار الوعي، حلب، تح، مجروحينالان، محمد، حبن اب  .17
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 أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي . 
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م، تحقيق علي 1963يروت، المعرفة، بر دا، العتدال في نقد الرجالن زاميبد هللا، ع ن، محمد ببيذهال  .26

 محمد البجاوي . 
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