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 جمع القــــــــرآن الكـــــــــريـم
 حفظـًا وكتابـًة

 

علي بن سليمان العبيـد. د. أ   
 األستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين
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 المقدمـــة

 
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل مـن شرور 

سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  أنفسنا ومن
، وأشهد أن ال إله إالّ اهلل وأن حممداً عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله 
  : وصحبه وسلم أما بعد

فقــد أنـــ ع اهلل عـــ  وبـــل علـــى عبــده حممـــد صـــلى اهلل عليـــه وســـلم القـــرآن 
متـ  تتبــه ، ومهيمنـاً عليهــا ، وى ـ  علــى الكـر  ليكـون للعــاذي نـ يراً ، وبعلــه  ا

 لقــه ، ومع ـــ ي لنبيـــه صـــلى اهلل عليـــه وســـلم ، لـــ ا  كفـــل اهلل عـــ  وبـــل  ف ـــه 
 ال يأتيـه البالـ )وقـاع  (9: احل ـر )  نحن نزلنا الذكر وإنا لـه لحـاونون إنافقاع 

ال تحـر  وقـاع   (24:فصـل  )من بين يديه وال من خلفه تنزي  مـن ككـيم كميـد
ـــه ل ـــهب ـــا جمعـــه و رآن ـــه إن علين ســـانت لتعبـــ  ب

ـــــ لــــ ل  (61-61: القيامـــ  )  ، فهي
األسبـاب والربـاع حيف ونــه ، ويعلمونـه ،ويقدمون أنفسهم يف سـبيل  علـيم النـا  

 .بعض آيات من القرآن الكر 
وإلبراز ما حتقق للقرآن الكر  من عناي  واهتمـا  ىف ـاً وتتابـ  أىببـ  الكتابـ  يف 

 ( ىف اً وتتاب  –مجع القرآن الكر  : ) وع ، وبعلته بعنوان ه ا اذوض
 : وقد اقتض  طبيع  الكتاب  فيه أن ينت م يف مخس  مباىث 

   :معىن مجع القرآن الكر  ، وفيه مطلبان : المبحث األول

 . معىن اجلمع يف اللغ  : اذطلب األوع  

 . معىن مجع القرآن يف االصطالح: اذطلب الثاين   
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     :ىفظ القرآن الكر  ، وفيه ثالث  مطالب : المبحث الثاني

 . ىفظ القرآن الكر  يف السماء: اذطلب األوع   

   . ىفظ القرآن الكر  يف طريقه إىل األرض: اذطلب الثاين   

  . ىفظ القرآن الكر  على األرض: اذطلب الثالث   
النيب صلى اهلل تتاب  القرآن الكر  يف عهد  : المبحث الثالث

  . عليه وسلم وفيه مخس  مطالب

  األدل  على تتاب  القرآن الكر  يف عهده صلى اهلل عليه وسلم: اذطلب األوع 

  . ُتتَّاب الوىي: اذطلب الثاين 

 . األدوات اليت تتب عليها الوىي: اذطلب الثالث 

صــلى اهلل عليــه  الصــف  الــيت تتــب عليهــا القــرآن الكــر  يف عهــده: اذطلــب الرابــع 
 . وسلم

الســـبب يف عـــد  مجـــع القـــرآن الكـــر  يف مصـــح  واىـــد يف : اذطلـــب اســـام  
 . عهده صلى اهلل عليه وسلم

مجع القرآن الكر  يف عهد أيب بكر الصديق  : المبحث الرابع
 . رضي اهلل عنه وفيه  سع  مطالب

 . عناي  الصحاب  بالقرآن الكر : اذطلب األوع  

 سبب  ردد أيب بكر يف عرض عمر رضي اهلل عنهما جبمع القرآن: اين اذطلب الث 

. 

ســبب مجــع القــرآن الكــر  يف عهــد أيب بكــر الصــديق رضــي اهلل : اذطلــب الثالــث  
 . عنه

 . سبب ا تيار زيد بن ثاب  رضي اهلل عنه: اذطلب الرابع  
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رضـي اهلل  منهج مجع القرآن الكر  يف عهد أيب بكـر الصـديق: اذطلب اسام   
 . عنه

  . مجع القرآن الكر  يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه مدي :الساد  اذطلب 

مســات مجــع القــرآن الكــر  يف عهــد أيب بكــر الصــديق رضــي اهلل : اذطلــب الســابع  
  . عنه

 .  سميته باذصح : اذطلب الثامن  

  .  رب ه ا اذصح : اذطلب التاسع  

ع القـرآن الكـر  يف عهـد عثمـان بـن عفـان رضـي اهلل عنـه مجـ : المبحـث الاـام 
  .وفيه ست  مطالب 

 . فكري اجلمع: اذطلب األوع 

 . سبب مجع القرآن يف عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه: اذطلب الثاين  

منهج مجع القرآن الكر  يف عهد عثمان رضي : اذطلب الثالث  
  . اهلل عنه 

  . عثمان بن عفان اذصاى  باألمصار نشر : اذطلب الرابع  

ىـــرمل اذصـــح  واذصـــاى  األ ـــرص ، ورضــــا الصـــحاب  عـــن : اذطلـــب اســـام   
 . ذل 

 .  رب ه ه اذصاى  : اذطلب الساد   

ـــــه ، وأن يغفـــــر    ـــــه  الصـــــاً لوبهـــــه الكـــــر  ، وأن ينفـــــع ب واهلل أســـــاع أن خعل
ـــع اذســـلمي ، وصـــلى اهلل وســـلم علـــى ســـيد ـــدي وجلمي نا حممـــد وعلـــى آلـــه ولوال

  . وصحبه وسلم
 

 علـي بن سليمـان العبيـد 
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 المبحـث األول

 معنـى جمع القرآن الكريـم

 

  . معنى الجمع في اللغة : المطلب األول

 . مجع الشيء خمعه مجعاً : ، يقاع " مَجَع"مصدر الفعل : اجَلْمع    

ه مجيعــــاً ، بعلتــــ: أمجعــــُ  الشــــيَء : ) هـــــ 393قــــاع اجلــــوهري اذتــــو  ســــن    
  (1) (ال ي مجَُِع من ههنا وههنا وإن مل خعل تالشيء الواىد : واجملموع 

ـــــ     ضــــم الشــــيء : اجلمــــع : ) هـــــ 204وقــــاع الراألــــب األصــــفهاين اذتــــو  سنـ
  (2) (مجعته فابتمع : بتقريب بعِضِه من بعض ، يقاع 

فرقــ  خمعــه مَجَــَع الشــيَء عــن تــل  : ) هـــ 166وقــاع ابــن من ــور اذتــو  ســن    
إذا بئـ  : ابتمـع مـن تـل موضـع ، ومجعـ  الشـيء : السـيل  مجعـاً ، واسـت مع

  (3) ( ابتمعوا أيضاً من ههنا وههنا: به من ههنا وههنا ، وجتمَّع القو  

ُتَـَفرِّمل : اجلمع : ) هـ 761وقاع الفريوز ابادي اذتو  سن    
  (4) ( ـلي  اذ

 ــدع علـــى اجلمـــع واالبتمـــاع " مَجَـــع"لمـــ  ويالىــظ يف هـــ ه اذعـــاين أن اشــتقامل ت
 . والتـلي  ، وضم اذتفرمل ف مع الشيء استقصاؤه واإلىاط  به

  . معنى جمع القرآن في االصطالح : المطلب الثاني

  : مجع القرآن الكر  يطلق يف علو  القرآن على معنيي   

                                                        

 "مجع"مادي  6699ص  – 3الصحاح لل وهري ج(1)

 . 91ردات للراألب ص اذف(2)

 "مجع"مادي  23ص  – 7لسان العرب البن من ور ج(3)

 . "مجع"مادي  247ص  6 ر يب القامو  احمليط ج(4)
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 مجعــه ىنعــىن ىف ـــه يف الصــدور عــن وهــر قلــب ، ويــدع لــه قولــه : أكــداما
 إن علينــا جمعــه و رآنــه  عــاىل 

مجعــه يف صــدرو ، وإثبــات : أي  (61: القيامــ ) 
أنــه قـــاع  –رضي اهلل عنه  –وما بــاء عن عبد اهلل بن عمـرو  (1)قراء ه يف لسان 

إين : مجعـُ  القرآن فقرأ ه تلَّه يف ليل  ، فقاع رسوع اهلل صلى اهلل عليـه وسلـم: " 
دعــــ  : ان، وأن متــــلَّ ، فــــاقرأه فـــــي شهـــــر، فقلــــ أ شــــى أن يطــــوع عليــــ  ال مـــــ
دعـ  أسـتمتع مـن قـويت : فاقـرأه يف عشـري ، قلـ  : أستمتع من قويت وشبايب قاع 

   (2)"دعـ  أســتمتع مـن قـويت وشــبايب فــى: فاقـــرأه يف سـبع، قلــ : وشـبايب، قـاع

 . ىف ته عن وهر قلب: مجع  القرآن أي : فمعىن قوله 

   . ىفاوه: أي " اع القرآن مُجَّ : " ومنه قولم   

ـــي مجعــه ىنعــىن تتابتــه ، ويــدع لــه مــا ورد يف احلــديث الــ ي أ ربــه  : الثان
رضـي اهلل عنــه  –البخـاري يف قصـ  مجـع القـرآن الكــر  يف عهـد أيب بكـر الصـديق 

  : ومما ورد فيه –

وإين أرص أن  ـــمر : ) رضـي اهلل عنهمـا  –قـوع عمـر بـن اسطـاب أليب بكـر 
  ( قرآنجبمع ال

فتتبـع القــرآن : ) رضـي اهلل عنهمـا  –وقـوع أيب بكـر الصـديق ل يـد بـن ثابـ  
  . اتتبه تله: أي ( فامجعه 

فتتبعــــ  القــــرآن أمجعــــه مــــن : )  -رضــــي اهلل عنــــه  –وقـــوع زيــــد بــــن ثابــــ  
  (3) ( العس  واللخاف وصدور الرباع

                                                        

 . 419ص  – 1ان ر الكشاف ج(1)

 . 247ص  – 6احلديث أ ربه ابن ماب  يف تتاب إقام  الصالي ، باب يف تم يستحب خيتم القرآن ، سنن ابن ماب  ج(2)

 97ص  – 1صحيح البخاري ج. ربه البخاري يف تتاب فضائل القرآن ، باب مجع القرآن احلديث أ ( 3)
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امســي يــدالن وإذا ن رنــا إىل أشــهر أمســاء القــرآن الكــر  ، ففننــا ســن د فيهــا  
  : على اذعنيي

 . القرآن :األول 

 . الكتاب :الثاني 
إشـــاري إىل مجعـــه عـــن طريــــق اذعـــىن األوع ، وهـــو ( القـــرآن ) فاالســــم األوع  

ىنعنــــى  ـــال ، فهــــو " قــرأ"لفــظ مشـــتق مــن الفعـــل : فـــالقرآن . احلفــظ يف الصــدور 
قرآن مـــن  بـــ  أن وال تعبـــ  بـــال مـــرادف للقـــراءي ، ودع علــــى هــــ ا قولــــه عـــ  

ال  ع ـل بقـراءي القـرآن قبـل أن ينتهي بربيـل : أي ( 662:طه )  يقضى إليت وكيه
إن  رآن الفبر كان مشهودا وقولـه  عـاىل. من قراء ـه 

قراءي : أي  ( 17: اإلسراء ) 
  .القرآن يف ه ا الوق   شهدها اذالئك  ويشهدون هبا

مصـدر تغفـران ، مسـي بــ : قـرآن : ) للغـ  ومجاعـ  مـن أهـل ا (1) قـاع اللحيـاين
إن علينـــا  أي اذتلـــو ،  سميـــ  للمفعــوع باذصـــدر ، ومنـــه قولـــه  عالـــى " اذقـــروء"

 وـذذا  رأنــاف وـاتبع  رآنــه  .جمعــه و رآنـه
: قراء ــه ، واذـراد : أي ( 61،67: القيامـ ) 

ثمـان ابـن عفـان ومنـه تـ ل  قـوع ىسـان بـن ثابـ  يرثـي ع. بربيل عليه السـال  
  : رضي اهلل عنهما

 (2)يـَُقطُِّع الليَل  سبيحاً وقرآنا         الس ود به  َضحُّوا بـمشَط عنوانُ 

 قرأ الربل ، إذا  ال ، يقطع قرآنا وقراءي: ويقاع . قراءي : أي 
(3)  

إشاري إىل مجعه عن طريـق اذعـىن الثانــي وهـو احلفـظ ( الكتاب)واالسم الثاين 
  .(4)فالكتاب يف األصل مصدر، مث مسي اذكتوب فيه تتاباً يف السطور، 

                                                        

 21: 1هـ ، مع م اذؤلفي 401هو علي بن ىاز  اللحياين، لغوي عاصر، الفراء، تان ىيا سن  ( 1)

 . 219أبيض الرأ  خيالطه سواد ، ان ر ديوان ىسان ص : االمشط ( 2)

 . 22زرزور ص . القرآن د ان ر قوله يف مد ل إىل  فسري( 3)

 . 243ان ر اذفردات ص (4)
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الكتـاب،  –أي القـرآن  –ومن أمسائه " هـ 123قـاع السخاوي اذتو  سن  
تتـــب إذا مجـــع احلـــروف بعضـــها علـــى : مســـي بـــ ل  ، ألن الَكْتـــَب اجلمـــع يقـــاع 

 . (1)ابتمعوا: بعض ، و َكتَّب بنو فالن ، أي 

روعي يف  سميتـه قرآناً تونـه متلـواً باأللسن ،   :وقـاع الدتتـور حممد دراز 
تما روعي يف  سميته تتاباً تونه مدوناً باألقال  ، فكلتا التسميتي من  سمي  
 . الشيء باذعىن الواقع عليه

ويف  ســـــميته هبـــــ ين االمســـــي إشـــــاري إىل أن مـــــن ىقـــــه العنايـــــ   ف ــــــه يف  
يف الصـدور والسـطور مجيعـاً موضعي ال يف موضـع واىـد ، أعـ  أنـه خـب ىف ـه 

فــال ثقــ  لنــا  فــظ ىــافظ ىـــ يوافــق الرســـم اجملمــع عليــه مــن األصــحاب ، … 
اذنقوع إلينا بياًل بعـد بيـل ، علـى هيئتـه الـيت وضـع عليهـا أوع مـري ، وال ثقـ  لنـا 

 .(2)بكتاب  تا ب ىـ يوافق ما هو عند احلفاظ باإلسناد الصحيح اذتوا ر

ون يف علو  القرآن عن موضوع مجع القـرآن الكـر  فـفن وىي يتحدث اذؤلف 
أأللبهم يطلق عباري مجع القرآن الكر  يف زمـن النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم، ومجعـه 
يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه ، ومجعه يف عهـد عثمان بـن عفــان رضـي 

الروايــات  ــد أن  اهلل عنـــه ، ويريــدون بــاجلمع معانـــي  تلفـــ  ، فبتــدبر األمــر و تبــع
لفـظ اجلمـع ىـي يطلـق يف زمــن النـيب صـلى اهلل عليـه وســلم يقصـد بـه ىف ـه عــن 

وىـي يطلـق يف عهــد أيب . وهـر قلـب وتتابتـه علـى األدوات اذتــوفري ذلـ  الوقـ  
الكــر  يف مصــح  واىـــد  بكــر الصــديق رضــي اهلل عنــه يقصــد بــه تتابــ  القــرآن

 عهـد عثمـان بـن عفـان رضـي اهلل وىـي يطلـق يف. مسلسل اآليات مر ب السور 
عنــــه يقصــــد بــــه نســــ  اذصــــح  الــــ ي تتــــب يف عهــــد أيب بكــــر رضــــي اهلل عنــــه 

                                                        

 . 47ص  6مجاع القراء ج(1)

 63، 64النبـ الع يم ص (2)
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هـ ه اذراىـل يف اذباىـث  –وسنتناوع بالتفصـيل إن شـاء اهلل . ىنصاى  متعددي 
- :التالي  
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 المبحـث الثانـي

 حفـظ القـرآن الكريـم

 

 . حفظ القرآن الكريم في السماء : المطلب األول

لقــد ى ــي تتــاب اهلل عــ  وبــل بــاحلفظ والعنايــ  منــ  أن تــان يف الســماء   
ىيــث أودعــه اهلل تتابــاً مكنونــاً وأقســم اهلل  عــاىل علــى هــ ه احلقيقــ  بقســم ع يـــم 

ــو تعلمــون عنــيم . وــال أ ســم بموا ــع النبــوم  : فقـــاع  إنــه . وإنــه لقســم ل
تنزيــ  مــن  ب  .ال يمســه إالا المرهــرون . وــي كتــاب مكنــون . لقــرآن كــريم 
  (70، 12: الواقع   ) العالمين 

. بأيــدس ســفر  . مرووعــة مرهــر  . وــي صــحر مكرمــة  وقـاع عــ  وبــل 
فهـو يف اللـوح احملفـوظ ، مصـون مسـتور عـن األعـي ،  .) 61، 63: عـب  ) كـرام بـر  

 ال يطلــع عليــه إالّ اذالئكــ  اذقربــون ، وال سســه يف الســماء إالّ اذالئكــ  األطهــار ،
فالشـياطي ال متـ  هـ ا الكتـاب ، ولـي   (1)وال يصل إليه شيطان ، وال يُناع منـه

لــا ســبيل إليــه ، وإبــا حتــ  بــه اذالئكــ  اذقربــون ، ويؤتــد اهلل  عــاىل وصفـــه بكونــه 
وــي لــو  . بــ  اــو  ــرآن مبيــد  مكنونـاً بوصــفه بكونـــه حمفووــاً يف قولـــه  عـاىل 

.) 44، 46: الربوج )  محفوظ
  

  حفظ القرآن الكريم في طريقه إلى األرض : طلب الثانيالم

ىفــظ اهلل عـــ  وبـــل القـــرآن الكـــر  وهـــو يف طريقـــه إىل األرض ف ـــاء بـــه روح   
ومـا مطهر ، فما لـررواح اسبيثـ  عليـه سبيــل ، وال وصـوع لـا إليــه ، قـاع  عــاىل 
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، وإبـا .) 466، 460: الشـعراء )  وما ينبغي لهم وما يسـتريعون. تنزلت به الشيالين 
وَىِف َـــه مــن الشـــياطي الــيت تانـــ   ســـ مل  (1) نالــه األرواح اذطهـــري وهــم اذالئكـــ 

الســمع طلبــاً ســرب الســماء ، فحِف ــه بــاحلر  األقويــاء مــن اذالئكــ  ، وبالكواتــب 
 .اليت حترمل ومتنع من أراد اس امل السمع 

وأنـا . شـديدا  وشـهبا وأنا لمسـنا السـماف ووجـدنااا ملحـت كرسـا  قـاع  عالــى 
وأنا ال . كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع اآلن يبد له شهابا   صدا 

، وقــاع .) 60، 7: اجلـن) ند س أشر أ يـد بمـن وـي األ أ أم أ اد بهـم  بهـم  شـدا
ال يســمعون إلـــى المــ  األعلـــى . وكفنــا  مـــن كــ  شـــيران مــا د عـــ  وبـــل  

إالا مــــن خرـــر . ولهـــم عـــذاب واصـــ   دكــــو ا  . ويقـــذوون مـــن كـــ  جــــان  
 الارفـة وأتبعه شهاب ثا  
 

  (60، 1: الصافات ) 

إذن ىفـــظ اهلل عــــ  وبـــل القــــرآن الكـــر  وهـــو يف السمــــاء ، وعنـــد نــــ وله منهـــا،  
    : وهو ما سنتحدث عنه يف اذطلب التا . وبعد ن وله إىل األرض 

 

 . رضحفظ القرآن الكريم على األ : المطلب الثالث

لقـد ىفــظ اهلل عـ  وبــل القــرآن الكـر  علــى األرض بواسـط  رســوع اهلل صــلى   
اهلل عليــه وســلم الــ ي اســتقبله فـىســن االســتقباع ، وىف ــه أه ىفــظ ، وقــا  بــه 

 :  ري قيا  ، وبلغه أىسن  بليغ والشواهد على ذل  تثريي منها

إن علينا جمعه . ال تحر  به لسانت لتعب  به  قوله  عاىل  -6
 .(69،  61: القيام  ) ثم إن علينا بيانه. وذذا  رأناف واتبع  رآنه .  رآنه و 
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فكان صلى اهلل عليه وسلـم ىي ن وع القرآن عليه يتع ل ويبادر بـ  ه 
 .، وا تل  يف سبب ذل  

  ذا خده من اذشق  عند الن وع ، فيتع ل لت وع اذشق  سريعاً : فقيل. 
  وسلم أن ينساه ، أو يتفل  منه شيءوقيل  شي  منه صلى اهلل عليه . 
  ألبل أن يت تره: وقيل . 

  من ىبه إياه: وقيل . 

 . (1)"وال بعد يف  عدد السبب" –بعد ذتر ه ه األسباب  –قاع ابن ى ر 

وممــا ورد يف  فســري هــ ه اآليــات مــا أ ربــه البخــاري وألــريه عــن موســى بــن أيب  
: قــاع   ال تحر  بـه لسانــت عائش  أنـه سـع سعيد بن ببري عن قولـه  عاىل 

ال حتــرو بــه : تـــان حيـــرو شفتيـــه إذا أُنْــ ِع عليــه ، فقيـــل لــه : "وقـــاع ابــن عبـــا  
أن  معــه يف صــــدرو  إن علينــا مجعـه وقرآنـــه خَيْشـى أن يـَتَـَفلَّــَ  منـه لسانــ  

  وقرآنــــه  ـــرأَُه ـــ ِع عليـــه : يقـــوع  فـــفذا قرأنـــاه  أن  َـْق ــــع أُْن ـــه ، مث إن فا ب قرآن
  (2)"أن نُِبيَّنه على لسان  علينا بيانـه 

وأ ــرج البخــاري أيضــاً عــن موســى بــن أيب عائشــ  عــن ســعيد بــن ببــري عــن ابــن  
تان رسوع اهلل صـلى : "قاع   ال تحر  به لسانت لتعب  به عبا  يف قوله 

وشـفتيه ،  اهلل عليه وسلم إذا ن ع بربيـل عليـه بـالوىي ، وتــان ممـا حيـرو بـه لسـانه
ال  فيشتد عليه ، وتان يـُْعرُف منه فــن ع اهلل اآليـ  الـيت يف ال أقسـم بيـو  القيامـ  

علينـا أن َ ْمَعـُه : قـاع   إن علينـا جمعـه و رآنـه. تحر  به لسانت لتعب  به 
ــه يف صــدرو وقرآنـــه  ثــم إن  فـــفذا أن لنـــاه فاستمـــع   وــذذا  رأنــاف وــاتبع  رآن

                                                        

 . 242ص  – 7فتح الباري ج(1)

 11ص – 1صحيح البخاري ج( إن علينا مجعه وقرآنه)ام  ، باب األثـر أ ربه البخاري يف تتاب التفسري ،  فسري سوري القي(2)
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فكـان إذا أ اه بربيل َأْطَرمَل ، فـفذا : قاع . ينـا أن نبينه بلسان  عل   علينا بيانه
 . (1)"ذهب قَـَرأَُه تما وعده اهلل

وىيــاً ، وىف ـــًا، : اآليــات علــى  كفـــل اهلل اذطلـــق لــ ا القـــرآن  إذن  ــدع هـــ ه 
ومجعًا ، وبيانًا ، وأن على الرسوع صلى اهلل عليـه وسـلم التلقـي واال بـاع مث الـبال  

فكــان تلمــا ن لــ  عليــه آيــ  أو آيـــات مجعهــا اهلل لــه يف صــدره، فوعاهــا قلبــه ، ، 
 . واشتغل هبا لسانه لنفسه وللمسلمي

ىيث  كفل اهلل  (1: األعلى )   سنقرئت وال تنسى قوله  عاىل  -4
ع  وبل لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم برفع مشق  است هار القرآن 

  . ربه وىفظ قلبه له فال ينسى ما يقرئه

ىرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على ىفظ القرآن الكر   -3
ومدارسته يف تل أوقا ه ، فكـان حييي الليـل بتالوي آيات القـرآن يف 
الصـالي عبـادًي ، و الوًي ، و دبراً ذعانيه ، ىـ  فطرت قدماه الشريفتان 

  م اللي . م  يا أيها المز من تثري القيا  امتثااًل ألمر اهلل  عاىل القائل 
أو زد عليه و ت  القرآن . نصفه أو انقص منه  ليال . إالا  ليال 

ترتيال
  (2،  6:اذ مل )  

مدارس  بربيل عليه السال  القرآن للرسوع صلى اهلل عليه وسلم  -2
ومع  كفل اهلل ع  وبل للنيب صلى اهلل عليه وسلم  ف ه ومجعه يف 

مل  –عليه السال   – صدره ىـ ال يضيع منه شيء ، ففن بربيل
يكت  بتبليغ الرسوع صلى اهلل عليه وسلم القرآن ، بل تان يقرأه النيب 
صلى اهلل عليه وسلم على بربيل عليه السال  يف تل عا  مري ىـ ي داد 

                                                        

،  11ص – 1صحيح البخاري ج( . ففذا قرأناه فا بع قرآنه)األثـر أ ربه البخاري يف تتاب التفسري ،  فسري سوري القيام  ، باب (1)
11 . 
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ثبات قلب النيب صلى اهلل عليه وسلم به ، وليطمئن بربيل عليه السال  
 . أتثر على ما بلغه به

تان النيب صلى : "ن ابن عبا  رضي اهلل عنهما قاع أ رج البخاري ع    
اهلل عليه وسلم أبوَد النا  باسري ، وأبود ما يكون يف شهر رمضان ؛ ألن 
بربيل تان يلقاه يف تل ليل  يف شهر رمضان ىـ ينسل  ، يـَْعِرُض عليه رسوُع 

من الريح اهلل صلى اهلل عليه وسلم القرآَن ، ففذا لقيه بربيُل تان أبوَد باسري 
  (1)"اذرسل 

وعندما دنا أبل النيب صلى اهلل عليه وسلم عارضه بربيل بالقرآن مر ي فقد  
قاع مسرومل عن عائش  رضي اهلل عنها ، عن فاطم  : ورد يف صحيح البخاري 

أَسّر إ َّ النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم أن بربيل يعارُض  بالقرآن  : "عليها السال  
  .(2)"ه عارض  العا  مر ي ، وال أُراُه إالّ ىضر أبليتلَّ سن  ، وأنَّ 

تان يـَْعرُض على النيب صلى اهلل عليه : "وأ رج البخاري عن أيب هريري قاع  
وسلم القرآن تل عا  مرًي ، فعرَض عليه مر ي يف العا  ال ي قبض ، وتان 

  .(3)"يعتك  تلَّ عا  عشرا ، فاعتك  عشرين يف العا  ال ي قبض

  : م النيب صلى اهلل عليه وسلم القرآن بنفسه علي -2

فقد باشر النيب صلى اهلل عليه وسلم  عليم اذسلمي القرآن بنفسه ، وأمره اهلل  
 ؤَدي ومتهل ، تي حيف وا : ع  وبل بـن يقرأه على النا  على مكث ، أي 

على و رآنا  ور ناف لتقرأف على الناس  تما قـاع  عالـى . لف ه ويفقهوا معناه 
  ( 601: اإلسراء )   مكث ونزلناف تنزيال

                                                        

صحيح . النيب صلى اهلل عليه وسلماحلديث أ ربه البخاري يف تتاب فضائل القرآن ، باب تان بربيل يعرض القرآن على (1)
 . 604، 606ص – 1البخاري ج

 . يف تتاب فضائل القرآن ، باب تان بربيل يعرض القرآن على النيب صلى اهلل عليه وسلم 606ص  – 1صحيح البخاري ج(2)

صحيح . ليه وسلماحلديث أ ربه البخاري يف تتاب فضائل القرآن ، باب تان بربيل يعرض القرآن على النيب صلى اهلل ع(3)
 . 604ص  – 1البخاري ج
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واهلل لقد : "وأ رج البخاري عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه قاع  
 .(1)"َأ  ُت من يف رسوِع اهلل صلى اهلل عليه وسلم بضعاً وسبعي سوري

تنا مع رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأْن ِلْ  عليه : "وأ رج عنه أنه قاع  
  (2)"رسالت ، وإنا لنتلقَّاها من ِفْيهواذ

تان رسوع اهلل صلى : "وأ رج اإلما  أمحد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاع  
 .(3)"اهلل عليه وسلم يعلمنا القرآن ، ففذا َمّر بس ود القرآن س د وس دنا معه

وأ رج مسلم عن ابن عبا  رضي اهلل عنهما أنه قاع تان رسوع اهلل صلى اهلل  
ويف رواي  ابن ُرْمح " ه وسلم يـَُعلُِّمنا التشهد تما يـَُعلِّمنا السوري من القـرآنعلي

 .(4)"تما يـَُعلِّمنا القرآن"
تان رسوع اهلل صلى اهلل عليه : "وأ رج البخاري عن بابر بن عبد اهلل قاع  

 .(5)"وسلم يـَُعلُِّمنا االستخاري يف األمور تما يـَُعلُِّمنا السوري من القرآن
ىدثنا ال ين تانوا يقرئوننا : " ـرج الطربي عن أيب عبد الرمحن السلمي قاع وأ 
أهنم يستقرئون من النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فكانوا إذا  عّلموا عشر آيات مل : 

  .(6)"خُيلِّفوها ىـ يعلموا ىنا فيها من العمل ، فتعّلمنا القرآن والعمل مجيعاً 

إذا ع   أىدهم عن  فريغ وق  لتحصيل وتان الصحاب  رضوان اهلل عليهم 
القرآن الكر  مباشري من فم رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم أناب عنه من حيصل 
 . عنه

تن  أنا وباٌر   : أ رج البخاري عن عمر بن اسطاب رضي اهلل عنه قاع  
وتنا نتناوُب الن وَع  –وهي من عوا  اذدين   –من األنصار يف ب  أمي  بن زيد 

                                                        

 – 1صحيح البخاري ج. األثر أ ربه البخاري يف تتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم (1)
 . 604ص

 . 11ص – 1األثر أ ربه البخاري يف تتاب التفسري  فسري سوري واذرسالت صحيح البخاري ج(2)

 . 621ص – 4ما  أمحد يف مسنده جاحلديث أ ربه اإل(3)

 . 10، رقم  303،  304ص– 6صحيح مسلم ج. احلـديث أ ربه مسلـم يف تتاب الصالي ، باب التشهد يف الصالي (4)

 . 26ص – 4صحيح البخاري ج. احلديث أ ربـه البخاري يف تتاب الته د بالليل ، باب ما باء يف التطوع مثىن مثىن (5)

 . 260ص – 2، واإلما  أمحد بنحوه يف اذسند ج 31ص – 6ي يف  فسريه جاحلديث أ ربه الطرب (6)
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على رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم ين ع يوماً وأن ع يوماً ، ففذا ن لُ  بئتُه خبرب 
 .(1)ذل  اليو  من الوىي وألريه ، وإذا ن ع فعَل مثل ذل 

وتان من نتي   ذل  أن تثر احلفاظ يف عهد النيب رسوع اهلل صلى اهلل 
رآن ويقرؤونه عليه عليه وسلم ، وتانوا يعرضون على النيب صلى اهلل عليه وسلم القـ

اقرأ : "وسلم   قاع   النيب صلى اهلل عليه: ، عن ابن مسعـود رضي اهلل عنه قاع 
ففين أىب أن امسعه من ألريي : اقرأ علي  وعلي  أن ع ؟ ، قاع : علّي ، قلُ  

 بشهيد جحنا من ك  أمة وكير إذا   ، فقـرأت عليه سوري النساء ىـ بلغـ  
 (2)"أمس  ، ففذا عيناه   رفان: قاع    (26:  النساء)   يداوجحنا بت على اؤالف شه

وتان مس ده صلى اهلل عليه وسلم عامراً بتالوي القرآن يضج بـصوات احلفاظ    
 . فـمرهم رسوع اهلل عليه وسلم أن خيفضوا أصواهتم لئال يتغالطوا

وتان تل ىافظ للقرآن ينشر ما ىف ه ، ويعلمه لروالد والصبيان 
مل يشهدوا ن وع الوىي ، بل تان الرسوع صلى اهلل عليه وسلم يدفع تل  وال ين

مهابر بديد إىل أىد احلفاظ ليعلمه ىفظ القرآن الكر  ، فشاع ىف ه بي 
الرباع والنساء ، ىـ إن اذرأي اذسلم  تان   رضى سوري من القرآن أو أتثر 

أ   : بن سعد قاع  مهـراً لا ، ومما ورد يف ذل  ما أ ربه البخاري عن سهل
النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم امرأٌي فقال  ، إهنا قد وهب  نفسها هلل ولرسوله صلى 

: زوبنيهـا، قاع: ما لـي يف النساء من ىاب  فقاع ربل: اهلل عليه وسلم فقاع 
أعطها ولو  امتاً من ىديـد، فاعتلَّ له، فقاع : أعطها ثوباً ، قاع ال أبد ، قاع

ت ا وت ا ، قاع فقد زوبتكها ىنا مع  من : لقرآن ؟ قاع ما مع  من ا: 
  (3)"القرآن

                                                        

 36ص – 6احلديث أ ربه البخاري يف تتاب العلم ، باب التناوب يف العلم ، صحيح البخاري ج(1)

لى هؤالء فكي  إذا بئنا من تل أم  بشهيد وبئنا ب  ع) احلديث أ ربه البخاري يف تتاب التفسري ،  فسري سوري النساء باب (2)
 . 670ص – 2صحيح البخاري ج( شهيدا 

 . 607ص – 1صحيح البخاري ج. احلديث أ ربـه البخاري يف تتاب فضائل القرآن ، باب  ريتم من  علم القرآن وعلمه (3)
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 و ري دليل على تثري احلفاظ يف زمن الرسوع صلى اهلل عليه وسلم أنه

سبعون رباًل ، تما قتل منهم " سري  القراء"اذعروف  بـ  (1)قتل منهم يف بئر معون 
  . ون قارئاً يو   اليمام  يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه سبع

عدداً تبرياً من القراء أصحاب النيب " القراءات"وذتر أبو عبيد يف تتابه 
صلى اهلل عليه وسلم ، ف تر تثرياً من اذهابرين ، وتثرياً من األنصار ، وبعض 
  (2)أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم

ويتبي من ذل  أن اهلل ع  وبل ىفظ القرآن على األرض بواسط  
وتاف    صلى اهلل عليه وسلم ، مث أصحابه رضوان اهلل عليهم والتابعيرسوع اهلل

ألري  كفل اهلل ع  وبل  –اذؤمني بعد ذل  ، ولعل من أبرز دواعي ىف ه 
 :ما يلي  – ف ه 

جميء القرآن الكر  مع  اً متمي اً يف ن مه ، فريداً يف أسلوبه ، ال يطاوله  . 6
ى  الفصحاء ، وتان الصحاب  ينت رونه تال  البلغاء ، وال  دنو منه فصا

بشغ  ويتمنون أن يتلقوه فور ن وله ، تما تان أعداء الرسوع صلى اهلل 
عليه وسلم حيرصون على مساعه ، إما للبحث عـن نقط ضع  فيه  عينهم 
على مغالبته أو مهامجتـه ، وإما إلشباع ىابتهم اذلح  يف الت ومل األدبـي ، 

دص االهتما  ال ي تان يثريه القرآن يف نفو  وسكننا أن نتصور إذن م
 .(3)اذؤمني والكافرين على السواء

  

                                                        

، ووقع  بعد وتان  بي رِْعل وذتوان ( سري  القراء)موضع يف بالد ه يل بي مك  وعسفان ، و عرف ه ه اذوقع  بـ : بئر معون  (1)
 . 32ص – 2ان ر  ربها يف صحيح البخاري تتاب اجلهاد والسري ، باب العون باذدد ج. هـ 2أىد مباشري أي يف ىدود سن  

ص  – 6، واإل قان يف علو  القرآن ج 424ص  – 6، والربهان يف علو  القرآن ج 26، 20ان ر قوله يف اذرشد الوبي  ص (2)
 . النوع العشرين 427

 . 31، 47، وأضواء على سالم  اذصح  الشري  من النقص والتحري  ص 32مد ل إىل القرآن الكر  ص:  ان ر(3)
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 شريع قراءي القرآن الكر  يف الصالي فرضاً تان  أ   نفاًل ، سراً أ  بهـراً ، . 4
أ رج . مما بعلهم حيرصون على ىفظ القرآن الكر  ألداء ه ه العبادي 

صلي  مع النيب صلى اهلل : قاع  مسلم يف صحيحه عن ى يف  رضي اهلل عنه
يرتـع عند اذائ  ، مث مضى ، : عليه وسلم ذات ليل   ، فافتتح البقري ، فقل  

يرتع هبا ، مث افتتح النساء : يصلى هبا يف رتع  ، فمضى ، فقل  : فقل  
فقرأها ، مث افتتح آع عمـران فقرأها يقـرأ متـرساًل ، إذا َمرَّ بآي  فيها  سبيح 

  (1)"… ذا َمّر بسؤاع سـع ، وإذا مـر بتعوذ  عوذ ، مث رتعسبح ، وإ

 

ار باط القرآن الكر  بالتشريعات ، ففن تثرياً من آيا ه حتوي أىكاماً يف . 3
تالصالي ، وال تاي ، والصيا  ، واحلج، وأىكاماً يف اذعامالت  : العبادات 

فال بد أن يست هروه  تالبيع والشراء والدَّين ، وأىكاماً يف سائر أمور احلياي ،
2) ليعملوا ىنقتضاه

).  

 

ال أليب يف قراءي القرآن الكر  وىف ه و علمه و عليمه ، وقد ورد ذل  يف . 2
القرآن نفسه ، ويف أىاديث رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي أتثـر من 
  :أن حتصى ومن ذل  

أنفقوا مما إن الذين يتلون كتاب اهلل وأ اموا الصال  و   قوله  عاىل 
 ز ناام سرا  وعالنية يرجون تبا   لن تبو ، ليوويهم أجو ام ويزيدام من 

وقوله  عاىل يف احلديث القدسي عن رسوع اهلل صلى اهلل (30-49: فاطر )  وضله
يقوع الرب ع  وبل من شغله القرآن وذتري عن مسـليت : "عليه وسلم أنه قاع 

                                                        

 – 6صحيح مسلم ج. احلديث أ ربه مسلم يف صحيحه ، تتاب الصالي ، باب استحباب  طويل القراءي يف صالي الليل (1)
 . 231ص

 . 49، 47ص ان ر أضواء على سالم  اذصح  الشري  من النقص والتحري (2)
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ل تال  اهلل على سائر الكال  تفضل اهلل أعطيته أفضل ما أُْعطي السائلي ، وفض
 .(1)" على  لقه
قاع : وقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رو ه عائش  رضي اهلل عنها قال  

، وال ي بالقرآن مع السفري الكرا  الربرياذاهر : "رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  (2)"يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ، وهو عليه شامل ، له أبران

ه صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه عثمان بن عفان رضي اهلل عنه عن وقول
 . (3)" ريتم من  علم القرآن وعلمه: "النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قاع 

وقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أبو موسى األشعري عن النيب صلى 
لو أشدُّ  عاهدوا القرآن فو ال ي نفسي بيده : " اهلل عليه  وسلم أنه قاع 

 .(5)من اإلبل يف عقلها 2(4) َـَفصِّياً 
سهول  ىفظ القرآن الكر  و يسريه ، فكان من رمح  اهلل على  لقه أن يسر . 2

لم ىفظ القرآن الكر  ، لي عل من ذل  سبباً مانعاً من ضياع شيء منه 
احل ر اآلي  )  لحاونون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له   ، فكما قاع ع  وبل

9 .( 

  ولقد يسرنا القرآن للذكر وه  من مدكر  فقد قاع أيضاً 
  

 (20،  34،  44،  61: سوري القمر )

                                                        

، الدارمي يف تتاب فضائل  672ص – 2، سنن ال م ي ج 42احلديث أ ربه ال م ي يف تتاب فضائل القرآن ، باب رقم (1)
 . 361ص – 4القرآن ، باب تال  اهلل على سائر الكال  سنن الدارمي ج

 . 229ص – 6صحيح مسلم ج. يتتعتع فيه احلديث أ ربه مسلم يف تتاب صالي اذسافرين وقصرها باب اذاهر بالقرآن وال ي (2)

 . 607ص – 1باب  ريتم من  علم القرآن وعلمه صحيح البخاري ج. احلـديث أ ربه البخاري يف تتاب فضائل القـرآن (3)

 . أي  فلتاً :  فصياً (4)

خاري يف تتاب فضائل القرآن ، واحلديث أ ربه الب. أي اإلبل اذشدودي بالعقاع ، وهو احلبل ال ي يشد يف رتب  البعري : عقلها (5)
 . 660، 609ص – 1صحيح البخاري ج. باب است تار القرآن و عاهده 
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 المبحـث الثالـث

 صلى هللا عليه وسلمكتابة القرآن الكريم في عهد النبي 

مل يكت  النبـي صلى اهلل عليه وسلم  فظ القرآن الكريـم ، وإقرائه ألصحابه ، 
 عليمه ، بل مجع إىل ذل  األمر بكتابته و قييده يف السطور وىثهـم على  علمه و 

، فكان تلما ن ع عليه  م دعا الكتاب فـماله عليهـم فيكتبونه ، وب ل  تان 
 .  القرآن مكتوباً تله بـمره يف عهده صلى اهلل عليه وسلم

األدلببة علببى ك الببة القببرآن الكببريم فببي ع ببد  : المطلببب األول 

  : صلى هللا عليه وسلم

لقد وردت أدل  تثريي  دع على تتاب  القرآن الكر  يف عهده صلى اهلل عليه  
  : وسلم ومبادر ه باألمر بكتابته أذتر منها ما يلي

إطالمل لفظ الكتـاب على القـرآن الكر  يف مواضـع عدي من القرآن الكر  ، . 6
 ذلت الكتاب ال  ي  ويه ومن ذل  قوله  عاىل 

 (. 4: البقري  ) 

  .(1)على أن القرآن مكتوب فالكتاب يدع

 سول من أن الكتاب  من الصفات الثابت  للقرآن الكر  ىيث قاع ع  وبل. 4
 ويها كت   يمة. اهلل يتلو صحفا  مرهر  

 .) 4،3البين  اآليتان ) 

فاعلم أن الصح  مجع صحيفـ ، : "قاع الفخر الرازي يف  فسريه لا ي اآليتي 
 .(2)"وهي ورف للمكتوب

ما ورد من األىاديث الدال  على وبود القرآن الكر  مكتوباً يف عهـد النيب . 3
 :صلى اهلل عليه وسلم ومن ذل  

                                                        

 . رابع مبحث معىن مجع القرآن(1)

 . 24ص  - 34 فسري الفخر الرازي ج(2)
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  أن رسوع اهلل "ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما
 .(1)"صلى اهلل عليه وسلم هنى أن ُيَسافر بالقرآن إىل أرض العدو

 ال  سافروا : "  صلى اهلل عيه وسلـم قاع ويف لفظ ذسلم أن رسوع اهلل
  "بالقرآن ، ففين ال آمُن أن يناله العدو

  وما أ ربه مال  والدرامي وأبو عبيد يف تتاب النيب صلى  اهلل عليه
 .(2)"أن ال َس َّ القرآَن إالّ طاهر: "وسلم لعمرو بن ى   

وباً يف عهده صلى وألري ذل  من األ بار الدال  على أن القرآن الكر  تان مكت
  . اهلل عليه وسلم

إذنه صلى اهلل عليه وسلم بكتابـ  القرآن الكريـم ، أ ـرج مسلم عن أيب سعيد . 2
ال  كتبوا : "اسدري رضي اهلل عنه أن رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلـم قـاع 

فه ا احلديث يدع على هني    (3)"ع  ، ومن تتب ع  ألري القرآن فليمحه
، وأن القرآن  (4)اهلل عليه وسلم للصحاب  تتاب  شيء ألري القرآن النيب صلى

  . تان مـذوناً لم يف تتابته

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تان له ُتتَّاب يكتبون له الوىي ، وتان يـمرهم . 2
: بكتابته فور ن وله ، أ ـرج البخاري عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أنه قاع 

 .) 92:النساء )  ستوس القاعدون من المؤمنينال ي ذا ن ل  "

 دعا رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم زيداً فكتبها ، ف اء ابن أ  مكتو  ، 

                                                        

ومسلم يف ،  62ص – 2اجلهـاد ، باب السفر باذصاى  إىل أرض العـدو صحيح البخـاري ج احلـديث أ ربـه البخاري يف تتاب(1)
 . 6290ص – 3صحيح مسلم ج. تتاب اإلماري ، باب النهي أن يسافر باذصح  إىل أرض الكفار 

، والدارمي يف تتاب  699ص – 6احلديث أ ربه مال  يف تتاب القرآن ، باب األمر بالوضوء ذن م  القرآن ، اذوطـ ج(2)
 . 422عبيد يف تتاب فضائل القرآن ص وأبو.  72ص – 4سنن الدارمي ج –الطالمل باب ال طالمل قبل نكاح 

 4497ص – 2صحيـح مسلم ج. احلـديث أ ربه مسلم يف تتاب ال هـد ، باب التثب  يف احلديث ، وىكم تتابـ  العلم (3)

ص ه ا يف أوع األمر  شي  أن يلتب  القـرآن بالسن  ، أو ألبل أن خي هني النيب صلى اهلل عليه وسلم لكتاب  احلديث النبوي تان(4)
 . القرآن بالعناي 
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 :ويف روايـ  أ رص عن البـراء قـاع .غير أولي الضر فشكا َضَرارَ ُه فـن ع اهلل 
قاع النيب صلى اهلل عليه  ال يستوس القاعدون من المؤمنينذا ن ل  "

ال   اتتب: وسلم ادعوا فالنًا،ف اءه ومعه الدواي واللوح أو الكت ،فقاع 
و لـ  النيب   اهلل سبي  المؤمنين والمباادون وي يستوس القاعدون من

يا رسوع اهلل أنا ضرير ، فن ل  :صلى اهلل عليه وسلم ابُن أ  مكتو  ، فقاع
لضر  ال يستوس القاعـدون من المؤمنين غير أولي ا  مكاهنـا 

   (1) والمباادون وي سبي  اهلل

تن  بار رسوع اهلل : "وأ رج ابن أيب داود أن زيد بن ثاب  قاع 
  (2)"صلى اهلل عليه وسلم فكان إذا ن ع الوىي أرسل إ َّ فكتب  الوىي

: وأ رج البخاري وألريه أن أبا بكر قاع ل يد بن ثاب  رضي اهلل عنهما 
  (3) ."اهلل عليه وسلم  تن   كتب الوىي لرسوع اهلل صلى"

فه ه األىاديث  دع على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تان له تتاب 
 .  يكتبون الوىي ويدعوهم لكتابته فور ن وله

 

 وبيه النيب صلى اهلل عليه وسلم للُكتَّاب بـن يضعوا اآلي  أو اآليات اليت . 1
أ ربـه  ن ع يف مواضعها من سورها ، ويدع على ذل  احلديث ال ي 

اإلما  أمحد وال م ي وأبو داود واحلاتم من ىديث عبد اهلل بن عبا  عن 
تان رسوع اهلل صلى اهلل عليه : "عثمان بن عفان رضـي اهلل عنهم قاع 

وسلم مما يـيت عليه ال مان ، ين ع عليه من السور ذوات العدد ، فكان إذا 
                                                        

احلديثان أ ربهما البخاري يف تتاب التفسري  فسري سوري النساء ، باب ال يستوي القاعدون من اذؤمني واجملاهدون يف سبيل اهلل (1)
 . 673، 674ص – 2صحيح البخاري ج. 

 . 3احلديث أ ربه ابن أيب داود يف تتاب اذصاى  ص(2)

 . 97ص – 1صحيح البخاري ج. فضائل القرآن ، باب مجع القرآن احلديث أ ربه البخاري يف تتاب (3)
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ا ه ه يف ضعو : "ن ع عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقوع 
ضعوا ه ه اآلي  : وينـ ع عليـه اآلي  فيقوع . السوري اليت ي تر فيها ت ا وت ا 

ضعوا ه ه : يف السوري اليت ي تر فيها ت ا وت ا وين ع عليه اآليات فيقوع 
  (1)"اآليات يف السوري اليت ي تر فيها ت ا وت ا

ن ع فقد أ رج مرابعته صلى اهلل عليه وسلم للُكتَّاب بعد تتابتهم ذا ي. 1
تن  أتتب الوىي عند رسوع اهلل : "الطرباين عن زيد بن ثاب  أنه قاع
، ففذا فرأل ، قاع   (2)"اقرأه، فـقرأه، ففن تان فيه سقط أقامه: وهو سلي عليَّ

اب الوحـي: المطلب الثاني  : ُك َّ

تان للنيب صلى اهلل عليه وسلم ُتتَّاب يكتبون له ما ين ع عليه من آي ال تر  
ن الرسال  والدعوي وىوائج وحلكيم وسوره ، وما حيتابه من مكا بات يف شؤا

وا تلف  اذصادر يف  عدادهم وِذْترهم ، ىـ أوصلها بعضهم إىل  (3)النا 
ولعل السبب يف ذل  هو مجعهم بي من تتب التن يل  (4)أربع  وأربعي تا باً 

ن التن يل ، أو بي من  وألريه وبي من تتب يف شؤون الرسال  والدعوي وحنوها دو 
 . تتب التن يل بصف  رمسي  وبي من تتبه لنفسه
  : وال ي اشتهـر بكتاب  التن يل بي يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم تتاب وهم

عبد اهلل بن سعد بن أيب السرح القرشي العامري أوع من تتب للنيب صلى . 6
. قليل  ب  سوص نفر  اهلل عليه وسلم ىنك ،ىيث مل يكن هبا أىد يعرف الكتا

                                                        

 – 2سنن ال مـ ي ج. ، وال م ي يف تتاب التفسري ،  فسري سوري التوب   19، 21ص – 6احلديث أ ربه أمحد يف مسنده ج(1)
 – 4حلاتم يف اذستدرو جوا.  417ص – 6سنن أيب داود ج. ، وأبو داود يف تتـاب الصـالي ، باب مـا بـاء من بهـر هبا  414ص

 . وصححه ووافقه ال هيب 330، 446ص

 . 222ص – 4احلديث أ ربه الطرباين يف األوسط ج(2)

. تالكتاب  إىل الن اشي يف شـن مهابري احلبش  ، وتتابه إىل مصعب بن عمري باذدين  إلقام  صالي اجلمع ، وصلح احلديبي  (3)
 . وألري ذل 

 . 49ص – 6اب النيب األمي جان ر اذصباح اذضي يف تت(4)
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وقد اخت ه النيب صلى اهلل عليه وسلم تا باً للتن يل يف أوع األمر، مث أزله 
الشيطان وأألواه فار د عن اإلسال ، وذا تان يو  فتح مك  أسلم وىسن 

  (1)هـ31إسالمه وعاد لكتاب  التن يل  ويف سن  

شدين ، وممن  عثمان بن عفان بن أيب العاص القرشي ، ثالث اسلفاء الرا. 4
هو أفضـل : "تتب للنيب صلى اهلل عليه وسلم التن يل وألريه ، يقوع ال هيب 

وقد شاء اهلل ع  وبل أن يستقر " . من قرأ على النيب صلى اهلل عليه وسلم
 . هـ32 ويف سن  . اذصح  على هيئته اسالدي على يده رضي اهلل عنه 

امشي ، رابـع اسلفـاء الراشـدين علي بن أبـي طالب بن عبد اذطلب القرشي الـ. 3
، وممــن تتــب للنــيب صــلى اهلل عليــه وســلم أتثــر التن يــل ، تمــا تتــب لــه تثــرياً 

 . هـ20 ويف رضي اهلل عنه سن  . العهود وعقود الصلح  من

أيب بــن تعــب بــن قــي  األنصــاري اس ربــي ، أوع مــن تتــب للنــيب صــلى اهلل . 2
يكتـب مـا يــمره بـه الرسـوع صـلى عليه وسلم عنـد قدومـه اذدينـ  ، تمـا تـان 

 . هـ30اهلل عليه وسلم من الكتب والرسائل وهو سيد القراء  ويف سن  

زيد بن ثاب  األنصاري اس ربي ، تان أتثر الكتـاب مالزمـ  للكتابـ  ىيـث . 2
ال عمــل لــه ألــري ذلــ  ، ولكثــري  عاطيــه ذلــ   صــه البخــاري يف صــحيحه 

  . هـ22 ويف سن   (2)لمتا ب النيب صلى اهلل عليه وس"بتسميته 

معاويـ  بـن أيب ســفيان القرشـي األمـوي ، طلــب أبـوه مـن النــيب صـلى اهلل عليــه . 1
وســـلم يف فـــتح مكـــ  أن خعلـــه تا بـــاً بـــي يديـــه ، فكـــان بعـــد ذلـــ  مالزمـــاً 

                                                        

 . 342تتاب الوىي ص: ان ر (1)
 تتاب فضائل القرآن ، باب تا ب النيب صلى اهلل عليه وسلم  99ص – 1صحيح البخاري ج(2)
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 للكتابــ  بــي يــدي الرســوع صــلى اهلل عليــه وســلم يف التن يــل وألــريه  ــويف ســن 

 .(1)هـ10
ن يـل تتبـوه بصــف  رمسيـ  بـي يـدي الرسـوع صــلى اهلل هـؤالء سـت  ُتتَّـاب للت

عليه وسلم وتانوا يضعون ما يكتبون يف ى رات النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وال 
يع  هـ ا أن الـوىي مل يكتبـه ألـريهم ، فقـد تتبـه ألـريهم مـن الصـحاب  رضـوان اهلل 
ــــ   ــــ  تان علــــيهم تـــــيب بكــــر وعمــــر وابــــن مســــعود وألــــريهم ، ولكــــن هــــ ه الكتاب

    . فسهم دون  كلي  من الرسوع صلى اهلل عليه وسلمألن

 : وممن تتب يف شؤون الرسال  والدعوي وىوائج النا 
  . أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه (6

 . عمر بن اسطاب رضي اهلل عنه (4

 . "الكا ب"ىن ل  بن الربيع رضي اهلل عنه وأللب عليه اسم  (3

 . ال بري بن العوا  رضي اهلل عنه (2

 . بن العاص رضي اهلل عنه الد بن سعيد  (2

 . ثاب  بن قي  بن مشا  رضي اهلل عنه (1

 . اذغريي بن شعب  رضي اهلل عنه (1

  . معاذ بن ببل رضي اهلل عنه (7

2) وألريهم (9
)  

                                                        

 . 69:  9ان ر تتاب الوىي ، وفتح الباري (1)

 . 12ان ر تتاب الوىي (2)
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  : األدوات ال ي ك ب علي ا الوحـي:المطلب الثالـث 

تــــان تتــــاب الــــوىي يكتبــــون القــــرآن فيمــــا تــــان ميســــراً لــــم يف زمــــنهم ، ومــــن  
  : تتب فيها  األدوات اليت

 

وهـي مجــع رقعـ  ، وهــي القطعــ  مـن اجللــد وقـد  كــون مــن  : الرِّ ـا  .1
قـاع . ألريه تالقماش أو الورمل ، وهو ألالب ما تتـب عليـه الـوىي 

تنــا عنـد رســوع اهلل صـلى اهلل عليــه وسـلم نؤلــ  : "زيـد بــن ثابـ  
  (1)القرآن من الرقاع

صـــل تتـــ  وهـــي مجـــع تتـــ  ، وهـــو ع ـــم عـــريض يكـــون يف أ : األكتـــا . 2
قــاع زيــد . (3)"هــو الع ــم الــ ي للبعــري أو الشــاي: "قــاع الســيوطي  (2)احليــوان

فتتبعـــ  القـــرآن أمجعـــه مـــن الرقـــاع : "بعـــد أن أُِمـــر جبمـــع القـــرآن  ابـــن ثابـــ 
  (4)واالتتاف والعسب وصدور الرباع

وهـو مجــع عسـيب ، وهــو بريـد النخـل ، تــانوا يكشـطون اســوص  : الُعُسـ . 3
  (5)العريض ويكتبون يف الطرف

 :قـاع زيـد بـن ثابـ     (6)وهـو مجـع َسَْفـ ، وهـي صـفائح احل ـاري : اللِّاـا  . 4
  .(7)فتتبع  القرآن أمجعه من العسب واللخاف

                                                        

 . 672ص – 2احلديث أ ربه اإلما  أمحد يف مسنده ج(1)

 . 620: 2النهاي  يف ألريب احلديث واألثر ان ر (2)

 . النوع الثامن عشر 401ص – 6اإل قان يف علو  القرآن ج(3)

 2صحيح البخاري ج( لقد باءتم رسوع من أنفسكم)احلديث أ ربه البخاري يف تتاب التفسري ،  فسري سوري براءي ، باب قوله (4)
 . 460ص –

 . 401ص – 6اإل قان يف علو  القرآن ج(5)

 . "س "مادي  6241:  2ان ر الصحاح (6)

 . 97ص – 1صحيح البخاري ج. احلديث أ ربه البخاري يف تتاب فضائل القرآن ، باب مجع القرآن (7)
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وهـو مجـع قتـب ، وهـو قطـع اسشـب الـيت  وضـع علـى وهـر البعـري  : األ تاب. 5 
ـــــه اإلنســـــان ـــــ  ابـــــن أيب داود (1)لريتـــــب علي ـــــن ثابـــــ  يف رواي ـــــاع زيـــــد ب  :، ق

  .(2)ف مع  القرآن أمجعه من األتتاف واألقتاب والعسب وصدور الرباع"

  .(3)الصح  واأللواح والكراني  وألريها: ومما تانوا يكتبون فيه  

الصبفة ال بي ك بب علي با القبرآن فبي ع بد  : المطلبـب الرالبـع

 : النلي صلى هللا عليه وسلم

 صـلى اهلل عليــه وسـلم ، سكننـا بعد أن بينَّا أن القرآن الكر  تتب يف عهـد النيب 
صــلى اهلل عليــه وســـلم  أن نقـــرر بـــن القــرآن الكــر  مل يســـت هر يف عهــد الرســوع

 : فحسب ، بل ُدوِّن تاماًل وه ا التدوين ا ص  بصفات أبرزها
أن النـيب صـلى اهلل عليــه وسـلم مل ينتقـل إىل الرفيــق األعلـى إالّ والقـرآن الكــر  . 6 

تبه ُتتَّاب  اصون هب ه اذهم  ، وبتوبيهات منه صـلى تله تان مكتوبًا ، ت
  . اهلل عليه وسلم لم

أن أمر النيب صلى اهلل عليه وسـلم بكتابـ  القـرآن لكـر  تـان عاّمـاً ، ومل يكـن  . 4
جبمعــه يف صــح ؛ ولــ ا مل يكــن جمموعــاً يف مكــان ومصــح  واىــد، قــاع 

يكــن القــرآن مجــع يف قــبض النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ومل : "زيــد بــن ثابــ  
 . (4)"شيء

أدوات متنوع  وألري مت انسـ  ممـا بعلـه ألـري  أن تتاب  القرآن الكر  مت  على. 3
  . مر ب وحمصور بي دفتي

                                                        

 . 401ص – 6اإل قان يف علو  القرآن ج(1)

 . 7،9ص –احلديث أ ربه ابن أيب داود يف تتاب اذصاى  (2)

 . أصوع الكرب اليت  بقي يف ب ع النخل : ، الكراني   66ص – 9ان ر فتح الباري ج(3)

  6/612اإل قان ( 4)
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أنه مل يكن مر ب السور ، ألنه تتب أواًل بـوع على ىسب ن ولـه ، و ر يـب  . 2
يب صــلى مـع العلـم أن النـ. القـرآن الكـر  لـي  علـى ىسـب النـ وع باإلمجـاع 

اهلل عليه وسلم مل ينتقل إىل الرفيـق األعلـى إالّ بعـد أن علَّـم الصـحاب  ب  يـب 
القــرآن الكــر  ســوراً وآيــات ، ىـــ صــاروا يقــرؤون القــرآن الكــر  تــاماًل مر بــاً 
على حنو ما أمر به صلى اهلل عليه وسلم بتعليم من بربيل عليه السال  للنيب 

يعــرض فيهــا القــرآن علــى الرســوع صــلى صــلى اهلل عليــه وســلم يف تــل عرضــ  
     . اهلل عليه وسلم

السبلب فبي عبدم جمبع القبرآن الكبريم فبي  : المطلـب الخامـس

 : مصحف واحد في ع د  صلى هللا عليه وسلم

مل خمع القرآن الكر  يف عهده صلى اهلل عليه وسلم على هيئ  مصح  
 : ألسباب منها

يه وسلم من  تابع ن وع الوىي ىيث تان  ما تان ي قبه النيب صلى اهلل عل . 6
 – ن ع بعض آيات سوري من السور ، و نقطع بن وع آيات سوري أ رص 

.. مث يستـن  الوىي آيات السوري األوىل  –قبل  ل  السوري أو بعدها 
والش  واحلالـ  ه ه استحال  مجع القرآن الكر  . وهك ا ىـ تمل التن يل 

اىد ، إذ يل   ذل   غيرياً مستمراً يف مباشري عند ن وله يف مصح  و 
وإبا مل يكتب يف عهـد النيب : "يقوع ال رتشي  (1)األدوات اليت تتب عليها

صلى اهلل عليه وسلم مصح  ، لئال يفضي إىل  غيريه تل وق  ، فله ا 
 .(2)" ـ رت تتابته إىل أن تمل ن وع القرآن ىنو ه صلى اهلل عليه وسلم

                                                        

 629ان ر موب  علو  القرآن (1)

 414ص – 6الربهان يف علو  القرآن ج(2)
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قرآن الكر  وسوره مل يكن على ىسب الن وع ، بل على أن  ر يب آيـات ال. 4 
ىسب ما هو  يف اللوح احملفوظ ال ي بـُلِّغه النيب صلى اهلل عليه وسلم عن 
 .  طريق بربيل عليه السال 

فلو تتب القرآن مر باً ىسب ن وله سال   ر يبه فـي اللوح احملفوظ ، ولوقع 
بآيات أ رص ىنا يتنا   اضطراب يف تثري من آيا ه و دا ل  آيات سوري

 .(1)وإع ازه
أن اذدي بي آ ر ما ن ع من القرآن الكر  وبي وفا ه صلى اهلل عليه وسلم . 3

  .قصريي بداً، وهي ألري تافي  جلمع القرآن بي دفيت مصح  واىد

أنه مل يوبـد من دواعي اجلمع يف مصح  واىد مثل ما وبد يف عهد أيب  . 2
نه، فقد تان اذسلمون يف عهد النيب صلى اهلل عليه بكر الصديق رضي اهلل ع

وسلم خبري وأمن، والقراء تثريون، والفتن  مـمون ، وفومل ه ا الرسوع صلى اهلل 
عليه وسلم بينهم، خبالف ما ىصل يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه 
  .من مقتل احلفاظ ىـ  اف على ضياع القرآن الكر 

 المبحـث الرابـع

 لقرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي هللا عنهجمـع ا
 

اسالف  بعد وفاي رسوع اهلل  –رضي اهلل عنه  –ذا  وىل أبو بكر الصديق 
صلـى اهلل عيه وسلم ار دت بعض القبائل العربي  ممن د لـ  يف اإلسال  ىديثاً 

ووبه  الد بن ، وامتنـع بعضها عـن دفع ال تاي ، ف ه  اجليـوش حملارب  اذر ـدين ، 
 –قو  مسيلم  الك اب  –يف بيش تبري إىل اليمام   –رضي اهلل عنه  –الوليد 

وذل  سن  اثنيت عشري لله ري ، فدارت معرت  ىامي  الوطي  ، انته  بقتل 
                                                        

 . 23ان ر مجع القرآن بي احلقائق الثابت  والشبهات الابط  ص(1)
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تما استشهد فيها . مسيلم  ، وه س  قومه ، وعودي من سلم منهم إىل اإلسال  
وقيل  (2)، وقيل ستمائ  وستون(1)عدد تبري من الصحاب  قدروا خبمسمائ 

 –وتان من بي هؤالء سبعون قارئاً ، منهم سامل موىل أيب ى يف   (3)سبعمائ 
وقد هاع ذل   –أىد ال ين أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بـ   القرآن عنهم 

عمر بن اسطاب رضي اهلل عنه واستشعر  طوري األمر ب هاب شيء من القرآن 
حلف   من الصحاب  ، فف ع إىل أيب بكر الصديق رضي اهلل ىنوت بعض القراء وا

عنه وأشار عليه جبمع القرآن الكر  وتتابته يف مصح  واىد بداًل من وبوده 
ويف ه ا األمر يروي لنا البخـاري عن زيد بن ثاب  . (4)متفرقاً يف صح  متعددي
، ففذا (5)اليمام  أرسل إ َّ أبو بكر الصديق ، مقتـل أهل: "رضي اهلل عنه أنه قاع 

إنَّ القتل قد : إنَّ عمر أ اين فقاع : عمُر بن اسطاب عنده ، قاع أبو بكر  
يو  اليمامـ  بقرّاء القرآن ، وإنـي أ شى أن َيْسَتحّر القتُل بالقـراء  (6)اْسَتَحرّ 

  باذواطن ، في هَب تثرٌي من القرآن ، وإين أرص أن  ـمر جبمع القرآن

؟ قاع له رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فعُل شيئاً مل يفع تيـ : (7)قل  لعمر
ه ا واهلل  رٌي ، فلم ي ع عمُر يرابُع  ىـ شرح اهلل صدري ل ل  ، : عمر 

  . ورأيُ  يف ذل  ال ي رأص عمر

إنَّ  ربٌل شابٌّ عاقٌل ال نتهُمَ  ، وقد تنَ  : قاع أبو بكر : قاع زيد  
 (8) عليه وسلم ، فتتبع القرآن فامجعه ،  فواهلل كتب الوىي لرسوع اهلل صلى اهلل

                                                        

 . 41ص – 6  جان ر  فسري ابن تثري حتقيق سامي سالم. ذتر ذل  ابن تثري يف فضائل القرآن (1)

 . 421ص – 4ذتر ذل  ابن األثري يف الكامل ج(2)

 . 9ص – 9ذتر ذل  ابن ى ر يف فتح الباري ج(3)

وان ر  فصيل وقع  اليمام  يف البداي  والنهاي  البن   39أضواء على سالم  اذصح  الشري  من النقص والتحري  ص : ان ر (4)
 . 343ص – 1تثري ج

 .   ، واذراد هبم هنا من قتل هبا من الصحاب  يف الوقع  اذشهوريعقب مقتل أهل اليمام:أي (5)

 . اشتد وتثر: أي (6)

 . قاع أبو بكر لعمر ، ىكاه ثانياً ل يد: أي (7)

 . قاع زيد: أي (8)
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. لو تلفوين نقل ببل من اجلباع ما تاَن أثـَْقَل علّي مما أمرين به من مجع القرآن 
هو : تي   فعلوَن شيئاً مل يفعْلُه رسوُع اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ قاع : قلُ  

ي لل ي شرح لُه صدر واهلل  ري ، فلم ي ْع أبو بكر يرابُع  ىـ شرح اهلل صدر 
  . أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما

فتتبعُ  القرآن أمجعه من العسب واللِّخاف ، وصدور الرباع ، ىـ 
لقد )وبدت آ ر سوري التوب  مع أيب   س  األنصاري ، مل أبدها مع أىد  ألريِه 

1) باءتم رسوع من أنفسكم ع ي  عليه ما عنتم
ىـ  امت  براءي ، فكان   (

ُحُ  عند أيب بكر ىـ  وفاه اهلل ، مث عند ُعَمَر ىيا ه ، مث عند ىفص  بن  الصُّ 
  . (2)عمر رضي اهلل عنها

ونستطيع أن نستخلص من ه ا احلديث وألريه من أىاديث مجع القرآن يف 
 :  عهد أيب بكر رضي اهلل عنه عدي أمور أوب ها يف اذطالب التالي 

  ن الكريمعناية الصحالة لالقرآ: المطلب األول 
 دلنا الروايات اليت وردت ىوع وقع  اليمام  وىديث مجع القرآن الكر  على   

فكان . مدص العناي  واالهتما  من الصحاب  رضوان اهلل عليهم بالقرآن الكر  
ىفظ القرآن الكر  شعاراً لم يف وقع  اليمام  ، ىيث تانوا يتنادون به ، 

بارات  دع على ىف هم للقرآن الكر  ، ويش عون أنفسهم أما  قوي عدوهم بع
يا "قولم : ومن العبارات اليت وردت على ألسنتهم عندما محي الوطي  

للمهابرين عنـدما  شوا  –وقـوع سامل موىل أيب ى يف  " أصحاب سوري البقري

                                                        

 . 647سوري التوب  (1)

 – 9ن ر فتح الباري ج، وا 97ص – 1احلديث أ ربه البخاري يف تتاب فضائل القرآن ، باب مجع القرآن صحيح البخاري ج(2)
 . 63-9ص
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يا أهل : "وقـوع أيب ى يفـ " بئ  ىامـل القرآن أنا إذاً "–أن يؤ ـوا من قبلـه 
 ((1) ." ا القرآن بالفعاعزينو : القرآن 

تما نلحظ ف ع عمر بن اسطاب رضي اهلل عنه إىل أيب بكر الصديق رضي اهلل  
عنه ذا علم بكثري القتلى من القراء ، و شي أن يشتد يف مواقع أ رص ويكثر 

ودار ىوار بينهما ىوع تيفي  العمل . القتلى منهم في هب تثري من القرآن 
ى اسليف  أبو بكر الصديق زيد بن ثاب  رضي اهلل عنه واحلاع ما وقع ، مث استدع

وأمره جبمع القرآن الكر  فدعَّ ذل  على مدص اهتمامهم بالقرآن الكر  ىيث 
بعلوه من أولويات عملهم ، بعد أن  ناقش اجلميع يف األمر وانتهوا إىل ما انتهوا 
 .إليه 

عهد رسوع اهلل  فه ا احلرص من الصحاب  رضوان اهلل عليهم مل يقتصر على 
 .صلى اهلل عليه وسلم ، بل  عداه وأشد إىل ما بعد وفا ه صلى اهلل عليه وسلم 

سببلب  ببردد بلببي لكببر الصببدي  فببي  لببول  : المطلببب الثانببـي

 : عرض عمر رضي هللا عن ما لجمع القرآن

نلحظ من احلديث السابق ال ي رواه البخاري أن أبا بكر الصديق 
يف قبوع عرض عمر بن اسطاب رضي اهلل  –األمر  رضي اهلل عنه  ردد يف أوع
ولعل السبب يف ذل  أن أبا بكر رضي اهلل عنه ون أن . عنه جبمع القرآن الكر 

مجع القرآن الكر  تله يف مصح  واىد بدع  يف الدين ، فخاف أن حيدث فيه 
: ما مل يفعله الرسوع صلى اهلل عليه وسلم أو يـمر به ، ول ل  قاع رضي اهلل 

: تي  أفعل شيئاً مل يفعله رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قاع ابن بطاع "
إبا نفر أبو بكر أواًل ، مث زيد بن ثاب  ثانياً ، ألهنما مل خدا رسوع اهلل صلى "

                                                        

 . 90، ومجع القرآن بي احلقائق الثابت  والشبهات الابط  ص 342ص –  1ان ر البداي  والنهاي  ج(1)
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اهلل عليه وسلم فعله، فكرها أن حيال أنفسهما حمل من ي يد اىتياطه للدين على 
 .(1)اىتياط الرسوع

اب رضي اهلل عنه أ   يقنع أبا بكر بصواب الفكري ولكن عمر بن اسط
فلم : "، وأن يف ه ا األمر  رياً ، ومل ي ع به ىـ اقتنع بـمهي  ذل  ، ول ا قاع 

 " .ي ع عمر يرابع  ىـ شرح اهلل صدري ل ل 

مل ي ع أبو بكر "وبنف  االقناع اقتنع زيد يف آ ر األمر ىيث قاع 
شرح له صدر أيب بكر وعمر رضي اهلل  يرابع  ىـ شرح اهلل صدري لل ي

 " .عنهما

وقـد  سوع لبعض الروافض أنه يتوبه االع اض على : "قـاع ابن ى ر 
تي  باز أن يفعل شيئاً : أيب بكر ىنا فعله من مجع القرآن يف اذصح  فقاع 

أنه مل يفعل ذل  إالّ : مل يفعله الرسوع عليه أفضل الصالي والسال  ؟ واجلواب 
البتهاد السائغ الناشئ عـن النصح منه هلل ولرسوله ولكتابه وألئم  بطريق ا

اذسلمي وعامتهم ، وقد تان النيب صلى اهلل عليه وسلم أذن يف تتاب  القرآن ، 
مث قاع . يكتب معه ألريه ، فلم يـمر أبو بكر إالّ بكتاب  ما تان مكتوباً  وهنى أن
ب   بـنه يعد من فضائله، وينوه وإذا  ـمل اذنص  ما فعله أبو بكر من ذل  : 

من سن سن  ىسن  فله أبرها : "بع يم منقبته لثبوت قوله صلى اهلل عليه وسلم 
فما مجع القرآن أىد بعده إالّ وتان له مثل أبره إىل يو      (2)"وأبر من عمل هبا

 .(3)"القيام 

                                                        

 . 66ص – 9فتح الباري ج(1)

 . 102ص– 4صحيح مسلم ج. احلديث أ ربه مسلم يف تتاب ال تاي باب احلث على الصدق  ولو بشق متري أو تلم  طيب  (2)

 . 60ص – 9ح الباري جفت(3)
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ومن هنا يتبي أن عمل أيب بكر رضي اهلل عنه مل يكن بدع  يف الدين، 
يكفي دلياًل على ذل  إمجاع الصحاب  رضوان اهلل عليهم على استحسان عمله و 

: ومشارتتهم فيه ، وقد عرب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه عن ذل  بقوله 
أع م النا  أبراً يف اذصاى  أبو بكر ، إن أبا بكر تان أوع من مجع بي "

 .(1)اللوىي
 

فبي ع بد بلبي لكبر سلب جمع القرآن الكريم : المطلب الثالث 

 الصدي 

دل  األىاديث الـواردي يف مجـع القـرآن الكـر  يف عهـد أيب بكـر الصـديق 
رضــي اهلل عنــه علــى أن ســبب مجعــه يعــود إىل  ــوف الصــحاب  رضــوان اهلل علــيهم 
من ذهاب شيء من القرآن بـ هاب ىفاوـه باستشـهادهم يف اذعـارو أو مـوهتم ، 

ن وىفـظ لـه ممـا قـد حيصـل يف اذسـتقبل فكتابته جمموعًا يف مصح  واىد فيه أما
إن القتـل قـد اسـتحّر يـو  : "، ويدع ل ا ما أفصح عنـه عمر رضي اهلل عنـه بقولـه 

اليمام  بقراء القرآن ، وإين أ شى أن يستحّر القتل بالقراء باذواطن فيـ هب تثـري 
فـ هاب بعـض القـراء قــد يعـ  ذهـاب اآل ـرين ، فبهـ ا العمـل أمكــن " مـن القـرآن

  .(2)رو األمر من  بدايته دا

                                                        

 إسناده صحيح ،: ، وأورده ابن تثري وقاع عنه  2، وابن أيب داود يف تتاب اذصاى  ص 622أ ربه أبو عبيد يف فضائل القرآن (1)
 21-22أضواء على سالم  اذصح  الشري  من النقص والتحري  : وان ر .  42ص – 6ج( فضائل القرآن) فسري القرآن الع يم 

 . 92صومجع القرآن 

 . 96، ومجع القرآن ص 16أضواء على سالم  اذصح  الشري  من النقص والتحري  ص: ان ر (2)
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  : سلب اخ يار زيد لن ثالت رضي هللا عنه: المطلب الرالـع 

لقد أبان أبو بكر الصـديق رضـي اهلل عنـه يف تالمـه الصـفات الـيت بعلتـه 
إنــ  : "خيتــار زيــد بــن ثابــ  رضــي اهلل عنــه ذهمــ  مجــع القــرآن الكــر  ىيــث قــاع 

الـوىي لرسـوع اهلل صـلى اهلل ربل شاب ، عاقل ، ال نتهم  ، وقد تن   كتب 
  : وسكن إيضاىها ىنا يلي" عليه وسلم فتتبع القرآن فامجعه

إنه شاب يتوفر فيه النشاط واحلماس  ، فيكون أنشـط ذـا يطلـب منـه ، وىــ . 6
 . ال  ف  ع سته أثناء العمل

إنــه عاقــل فطــن حيســن التصــرف ، فيكــون أوعــى ذــا يعملــه ، وىـــ ال يقــع يف . 4
  . ص أو  للعمله نق

إنه ألري متهم يف دينه ال يتطرمل إليه جتريح أو  فسيق فال يكون يف عمله أدىن . 3
فــو : "ريبــ  أو شــ  ، وقــد استشــعر هــو  طــوري اذهمــ  وضــخامتها ىيــث قــاع

اهلل لـو تلفــوين نقــل ببـل مــن اجلبــاع مـا تــان أثقــل علـّي ممــا أمــرين بـه مــن مجــع 
 " .القرآن

اهلل صلى اهلل عليه وسـلم ، فلديـه الت ربـ  العمليـ   إنه أىد تتب  الوىي لرسوع. 2
 واسربي اذيداني  أما  من ن ع عليه القرآن صلى اهلل عليه وسلم ويكفي هبا م ي 

. 

 : ه ا ما ذتره أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه ، وسكن أن يضاف إىل ذل 
  ىسن  طه وشدي ضبطه . 

  قــاع أبــو عبــد الــرمحن "  شــهوده العرضــ  األ ــريي للقــرآن ، قــاع أبــو شــام
قــرأ زيـــد بــن ثابــ  علــى رســوع اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم يف العــا  : الســلمي 

ال ي  وفاه اهلل فيه مر ي ، وإبا مسي  ه ه القراءي قراءي زيد بن ثاب  ، ألنه  
ــــه ، وشــــهد العرضــــ   ــــه وســــلم ، وقرأهــــا علي تتبهــــا لرســــوع اهلل صــــلى اهلل علي
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هبـا ىــ مـات ، ولـ ل  اعتمـده أبـو بكـر وعمـر األ ريي ، وتان يقرئ النا  
  (1)يف مجعه ، وواله عثمان َتْتب اذصاى  ، رضي اهلل عنهم أمجعي

مبن   جمبع القبرآن الكبريم فبي ع بد بلبي : المطلب الخبامس 

   لكر الصدي 

ىينما اقتنـع اسليف  أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه جبمع القرآن الكر  ، أمـر   
وزيـد بـن ثابـ  رضـي اهلل عنهمـا بالبـدء هبـ ه اذهمـ  وسـارا وفـق عمر بن اسطـاب 

  : منهج حمدد باالعتماد على مصدرين معاً مها
 

  .ما تتب بي يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم : األول

   .ما تان حمفوواً يف صدور الرباع : الثاني

الــ ي أ ربــه  –يف احلــديث الســابق  – ويـــدع لمــا قــوع زيــد بــن ثابــ 
 " .فتتبع  القرآن أمجعه من العسب واللخاف ، وصدور الرباع: "اري البخ

صــــدور "دليــــل علـــى اذكتـــوب ، وقولـــه " مـــن العســـب واللخـــاف"فقولـــه 
  . دليل على احملفوظ" الرباع

ذـا : وما ذتره السيوطي عن موسى بن عقبـ  يف مغازيـه عـن شـهاب قـاع 
مــن القــرآن طائفــ  ، أصــيب اذســلمون باليمامــ  فــ ع أبــو بكــر، و ــاف أن يــ هب 

فـقبل النا  ىنا تان معهم ، وعندهم ، ىـ مجـع على عهـد أيب بكـر يف الـورمل ، 
  (2)فكان أبو بكر أوع من مجع القرآن يف اذصح 

. يــدع علــى إ يــان النــا  بــاحملفوظ " فـقبــل النــا  ىنــا تــان معهــم"فقولــه 
  .(3)باذكتوب" وعندهم"وقوله 

                                                        

 . 91اذرشد الوبي  ص(1)

 . النوع الثامن عشر 401ص– 6اإل قان يف علو  القرآن ج(2)

 . 611، 611والبيان يف مباىث من علو  القرآن ص.  604مجع القرآن ص: ان ر (3)
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شــيئاً مــن القــرآن إالّ إذا تــان حمفووــاً عــن ويقصــد بــاحلفظ أهنــم مل يقبلــوا 
وه ا الشرط تان ميسوراً ، ألن القرآن الكر  تان حمفوواً يف صدور . وهر قلب 
  . الصحاب 

أما الكتابـ  فيقصـد هبـا أن يكـون تتـب بـي يـدي الرسـوع صـلى اهلل عليـه 
أمــا مــا تــان بـيــدي الصــحاب  مــن القــرآن اذكتــوب ، فكــان يطلــب مــن . وســلم 
ايب الــ ي يتقــد  بــه أن ُيشــهد علــى أن هــ ا اذكتــوب تتــب بــي يــدي النــيب الصــح

ويؤتـد هـ ا مـا قالـه . صلى اهلل عليـه وسـلم أو روبـع علـى قراء ـه ، أو مسعـه وأقـره 
اقعــدا علــى بــاب اذســ د فمــن باءتمــا : "أبــو بكــر لعمــر وزيــد رضــي اهلل عــنهم 

 (1)"بشاهدين على شيء من تتاب اهلل فاتتباه

تمـــا يـــدع عليـــه مـــا أ ربـــه ابـــن أيب داود عـــن حيـــ  بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن 
مــن تــان  لقــى مــن رســوع اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم : "قــاع عمــر : ىاطــب قــاع 

شــيئاً مـــن القـــرآن فليـ نـــا بـــه، وتـــانوا تتبـــوا ذلـــ  يف الصـــح  واأللـــواح والعســـب، 
  .(2)"وتان ال يقبل من أىد شيئاً ىـ يشهد شهيدان

ـــي  اذقصـــو  ـــ  اذكتـــوب ، فقرآنيتـــه بـــال شـــ  ثابتـــ  ول د بالشـــهادي هنـــا علـــى قرآني
متوا ري  فظ اذئـات مـن الصـحاب  ، وإبـا علـى أنـه تتـب بـي يـدي الرسـوع صـلى 
اهلل عليــه وســلم ، فكمــا هــو معلـــو  تــان للصــحاب  رضــوان اهلل علــيهم مصـــاى  

  .  اص  هبم تتبوها يف بيوهتم ألنفسهم

مل  كــن البينــ  علــى أصــل القــرآن ، فقــد تــان : "قــاع أبــو شــام  موضــحاً ذلــ   
معلومــاً لــم تمــا ذتــر ، وإبــا تانــ  علــى مــا أىضــروه مــن الرقــاع اذكتوبــ  فطلــب 

أهنــا تانــ  تتبــ  بــي يــدي رســوع اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم وبفذنــه  البينــ  عليهــا
                                                        

 64ص– 9فتح الباري ج. رباله ثقات مع انقطاعه : ، وقاع عنه ابن ى ر  1أيب داود يف تتاب اذصاى  صاألثر أ ربه ابن (1)

. 

 . 60أ ربه ابن أيب داود يف تتاب اذصاى  ص(2)
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فليمـــل ســـعيد ، يعـــ  مـــن الرقـــاع الـــيت : ولـــ ا قـــاع … علـــى مـــا مســـع مـــن لف ـــه 
ـــه  أىضـــرت ، ولـــو تـــانوا تتبـــوا مـــن ىف هـــم مل حيـــتج زيـــد فيمـــا تتبـــه إىل مـــن سلي
 .(1)عليه

إذن فاذقصود الشهادي على توهنا مكتوب  ال توهنا حمفوو  ، وهك ا تان منهج  
  :   اجلمع

 . عد  االتتفاء ىنا مسعاه من رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . وعد  االتتفاء ىنا تتباه وق  ن وع الوىي

 .   االتتفاء ىنا ىف اهوعد

والطلـب مـن الصـحاب  اآل ـرين ىنـا ىف ـوه وتتبـوه علـى أن ال يقبـل هـ ا اذكتــوب 
إاّل أن يـ ـي صاىبه بشاهَدْي عدع يشهدان على تتابته بـي يـدي الرسـوع صـلى 

  . اهلل عليه وسلم ، ويطابق ما هو حمفوظ يف صدورهم

  

  د بلي لكرمدة جمع القرآن الكريم في ع: المطلب السادس 

:  

استغرمل مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصـديق رضـي اهلل عنـه قرابـ  مخسـ  
عشر شهراً ىيث بدأ بعد معرت  اليمام  اليت وقع  يف أوا ر السن  احلادي  عشري 
أو أوائل الثاني  عشري وانتهى قبل وفاي أيب بكر الصـديق رضـي اهلل عنـه وتانـ  يف 

عشــري ، وه ذلـ  مجعـاً وتتابــ  قبـل وفا ـه رضــي  الشـهر السـاد  مــن السـن  الثالثـ 
تمـا يف احلــديث السـابق الــ ي . اهلل عنـه ، ويـدع علــى ذلـ  قــوع زيـد بـن ثابــ  

  (2)"فكان  الصح  عند أيب بكر ىـ  وفاه اهلل" أ ربه البخاري

                                                        

 . 10 – 29اذرشد الوبي  ص(1)

 . 14، 16، وأضواء على سالم  اذصح  الشري   269،  323ص – 3 اري  الطربي ج: ان ر (2)
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سببمات جمببع القببرآن الكببريم فببي ع ببد بلببي : المطلببب السببالع 

 : لكر الصدي 

  : يف عهد أيب بكر الصديق بعدي مسات، من أبرزهاا سم مجع القرآن الكر  

أن تتابتـه قامـ  على أدمل وسائل التثب  واالستيثامل ، فلـم يقبـل فيـه إالّ مـا .  6
 .أمجع اجلميع على أنه قرآن و وا رت روايته 

  . أنه مجع يف مصح  واىد مر ب اآليات والسور. 4 

  . موافقته ذا ثب  يف العرض  األ ريي . 3

 . اقتصاره على ما مل  نس   الو ه ، وجتريده مما لي  بقرآن .2 

 . اشتماله على األىرف السبع  اليت ثبت  يف العرض  األ ريي. 2 

إمجـــاع الصــحاب  علــى صــحته ودقتــه ، وعلــى ســالمته مــن ال يـــادي والنقصــان، . 1 
: و لقـيهم لـه بـالقبوع والعنايــ ، ىــ قـاع علـي بــن أيب طالـب رضـي اهلل عنــه 

ـــــي " ـــــه أوع مـــــن مجـــــع ب ـــــو بكـــــر ، ففن ـــــا  أبـــــراً يف اذصـــــاى  أب أع ـــــم الن
 (1)"اللوىي

فه ه السمات ابتمع  يف الصح  اليت مجعها أبو بكر الصديق رضـي 
اهلل عنه ، وإن وبدت مصاى  فردي  لدص بعـض الصـحاب  تمصـح  علـي بـن 
أيب طالب ، ومصح  أيب بـن تعـب ، ومصـح  عبـد اهلل بـن مسـعود رضـي اهلل 

م إالّ أهنا مل  كن علـى هـ ا النحـو ومل حتـظ بـالتحري والدقـ  واجلمـع وال  يـب عنهـ
ــــ   ــــث تانــــ  متضــــمن   عليقــــات وشــــروىاً وأدعي ــــى القــــرآن ، ىي ، واالقتصــــار عل

                                                        

، ومباىث يف علو  القرآن ذناع القطان  413وان ر اذد ل لدراس  القرآن ص.  66ابن أيب داود يف تتاب اذصاى  صأ ربه (1)
647 . 
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ومـثورات تتبهـا الصحاب  ألنفسهم ، فهي  اص  هبـم وباسـتطاعتهم متييـ  القـرآن 
  . من ألريه ، أما ألريهم فقد ال يستطيع ذل 

 

  :  سمي ه لالمصحف: الثامـن  المطلب

، فقــد " اذصــح "بعــد أن أه زيــد مجــع القــرآن الكــر  أطلــق علــى هــ ا اجملمــوع  
ذـــا مجعـــوا القـــرآن : "روص الســـيوطي عـــن ابـــن أشـــته يف تتابـــه اذصـــاى  أنـــه قـــاع 

  .السِّْفر: التمسوا له امسًا، فقاع بعضهم: فكتبوه يف الورمل، قاع أبو بكر

  . ح  ، ففن احلبش  يسمونه اذصح اذص: وقاع بعضهم 

  .(1)"اذصح "وتان أبو بكر أوع من مجع تتاب اهلل ومساه 

وعلـى أي ىـاع فــفن اذصـح  يطلــق علـى جممــوع الصـحائ  اذــدون فيهـا القــرآن 
   . الكر ، أما القرآن فهو األلفاظ ذاهتا

 :  خلـر هذا المصحف: المطلب ال اسـع 

البخاري على أن الصـح  الـيت مجـع فيهـا  دع احلديث السابق ال ي أ ربه
القرآن سلم  إىل أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه فحف ه عنده ، ىـ  ويف سـن  

هـــ ، مث آلــ  إىل أمــري اذــؤمني مــن بعــده عمــر بــن اسطــاب رضــي اهلل عنــه ، 63
هـ ، وبعد وفا ه بقي  عند ابنتـه ىفصـ  بنـ  عمـر أ  اذـؤمني 43ىـ  ويف سن  
نهــا ، ألن عمــر رضــي اهلل عنــه بعــل أمــر اسالفــ  مــن بعــده شــورص ، رضــي اهلل ع

فبقــى عنــدها إىل أن طلبــه عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عنــه لنســخها ، مث أعادهــا 
  . إليها مري أ رص

                                                        

 . النوع السابع عشر 672ص – 6اإل قان يف علو  القرآن ج(1)
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يســــلا إيـــاه فامتنعـــ  ، وذـــا  (1)وبقــي عنـــدها ىــــ أرســـل مـــروان بـــن احلكـــم 
سـاع  ربعـــوا  –ي اهلل عنهـا  وفيـ  أرسـل مـروان إىل أ يهـا عبـد اهلل بــن عمـر رضـ

ليُـْرِســَلّن إليــه بتلــ  الصــح  ، فــــرسل بـــها إليــه ، فـــمر هبــا  –مــن بنـــازي ىفصــ  
  : مروان فشقق  ، فقاع مروان

إبا فعلُ  ه ا ، ألن ما فيها قد تتب ، وىفـظ باذصـح  ، فخشـي  إن "
ه قـد  إنـ: طاع بالنا  زمان أن يـَْر ـاب يف شــن هـ ه الصـح  مر ـاب ، أو يقـوع 

 .(2)"تان شيء منها مل يكتب

                                                        

هـ ، 12، مث مات يف رمضان سن   هـ12مروان بن احلكم قا  بالشا  بعد بيع  ابن ال بري بـشهر ، فبايعه مجاع  من أهل الشا  سن  (1)
 . 72 لقيح فهو  أهل األُثر البن اجلوزي ص: ان ر فكان  واليته  سع  أشهر وعشرين يوماً ، و وىل بعده ابنه عبد اذل  بن مروان

 . 79،  77، و اري  القرآن لربياري ص  24اذرشد الوبي  ص: ان ر (2)
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 المبحث الخامـس

 جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 

عندما مجع أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه القرآن الكر  تان الدف 
األسا  منـه تتاب  القرآن الكر  يف مصح  واىد مسلسل اآليات مر ب السور 

ء على اذصاى  اساص  اليت مجع فيها بعض ، ومل يكن من أهدافه القضا
الصحاب  القرآن الكر  ألنفسهم واليت  ضم بعض التفسريات واألدعي  واذـثورات  
وحنوها، وهم يعلمـون أهنا ليس  من القرآن ، أو  رتـوا  دوين سوري وهم يعلمون 
  .(1)أهنا من القرآن

ر القـــراء يف فتعـــدد اذصـــاى  اساصـــ  جبـــوار مصـــح  أيب بكـــر ، وانتشـــا
األمصــار نتي ـــ  ا ســاع الفتوىــات اإلســالمي  ، وأ ــ  تــل مصــر القــراءي ممــن وفــد 
إليـــه مــــن الصـــحاب  ، ىيــــث تـــان تــــل صــــحايب يـَُعلِّـــم بــــاحلرف الـــ ي  لقــــاه مــــن 

إن : أقـــوع . األىـــرف الســـبع  الـــيت ن لـــ  علـــى رســـوع اهلل صـــلى اهلل عيـــه وســـلم 
  . ذل   سبب يف  عدد القراءات وا تالف القراء

  .فكان أهل الشا  يقرؤون بقراءي أيب بن تعب رضي اهلل عنه

  . وأهل العرامل يقرؤون بقراءي عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه

  . وألريهم يقرؤون بقراءي أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه

                                                        

 . 661د ل إىل  فسري القرآن وعلومه ص، واذ 29، 21 ـويل مشكل القرآن ص: ان ر (1)
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فكـــان بيـــنهم ا ـــتالف يف ىـــروف األداء ، ووبـــوه القـــراءات ، فكـــان إذا ضـــمهم 
الغـ و ع ـب الـبعض مـن وبـود هـ ا اال ـتالف ىــ   اطنجممـع أو مـوطن مـن مـو 

تاد األمر يصل إىل الن اع والشقامل بينهم وإنكار بعضهم على بعض وخباص  من 
 .ال ين مل يسمعوا من النيب صلى اهلل عليه وسلم مباشري القراءات القرآني 

ذا تـان يف  الفـ  عثمـان : "أ رج ابن أيب داود عن أيوب عن أيب قالب  قاع 
ل اذعلـم يعلـم قـراءي الربـل واذعلــم يعلـم قـراءي الربـل ، ف عـل الغلمـان يلتقـــون بعـ

ىــ  : ال أعلمـه إالّ قـاع : فيختلفـون ىتـى ار فع ذل  إىل اذعلمـي ، قـاع أيـوب 
أنــتم عنــدي : تفــر بعضــهم بقــراءي بعــض ، فبلــغ ذلــ  عثمــان فقــا   طيبــاً فقــاع 

مصار أشد فيه ا تالفاً وأشد حلنـاً ، ختتلفون فيه فتلحنون ، فمن نـص ع  من األ
  (1)"ابتمعوا يا أصحاب حممد واتتبوا للنا  إماماً 

وممــن ال ىــظ اال ــتالف يف األمصــار ى يفــ  بــن اليمــان رضــي اهلل عنــه اذتــو   
هــ الـ ي اشـ و 42سـن  " أرمينيـ  ، وأذربي ـان"هـ ىيث شـارو يف فـتح 31سن  

فـاً تثـرياً بـي اذسـلمي يف وبـوه القـراءي، فيه أهل الشا  وأهل العـرامل ، فـرأص ا تال
ومســع مــا تــان حيصــل بيــنهم مــن جتريح،و ـــثيم بعضــهم الــبعض، وقــرر الرتــوب إىل 

 –قصـ  ذلـ   –أ ـرج البخـاري . أمري اذؤمني عثمان بن عفان إل باره ىنا رأص 
إن ى يفــ  بــن اليمــان قــد  : "يف احلــديث الــ ي رواه أنــ  بــن مالــ  ىيــث قــاع 

مــع أهــل " أرمينيــ  ، وأذربي ــان "، وتــان يغــازي أهــل الشــا  يف فــتح  علــى عثمــان
ـــا أمـــري : العـــرامل ، فــــف ع ى يفـــ  ا ـــتالفهم يف القـــراءي ، فقـــاع ى يفـــ  لعثمـــان  ي

اذؤمني أدرو ه ه األمـ  قبـل أن خيتلفـوا يف الكتـاب ا ـتالف اليهـود والنصـارص ، 
ها فـــي اذصاىـــ  مث فـرسـل عثمــان إىل ىفصــ  أن أرســلي إلينــا بالصــح  نـَْنَســخُ 

                                                        

 . 46األثر أ ربه ابن أيب داود يف تتاب اذصاى  ص(1)
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فـمــر زيـد بـن ثابـ  ، وعبـد اهلل بـن . نردُّها إليِ  فـرسل  هبـا ىفصــ  إىل عثمــان
فنسخوهـــا يف . الـ بري ، وســعيد بــن العــاص ، وعبــد الــرمحن بــن احلــارث بــن هشــا  

إذا ا تلفـتم أنـتم وزيـُد بـن ثابـ  يف : "وقاع للـرهط القرشـيي الثالثـ  . اذصاى  
ـــ ع بلســـاهنمشـــيء مـــن القـــرآن فـــ ففعلـــوا ىــــ إذا " اتتبوه بلســـان قـــريش ، ففبـــا ن

نســخوا الصــح  يف اذصــاى  رد عثمــان الصــح  إىل ىفصــ  فـرســل إىل تــل 
أفق ىنصـح  ممـا نسـخوا، وأمـر ىنـا سـواه مـن القـرآن يف تـل صـحيف  أو مصـح  

  (1)"أن حيرمل

 :فـفادت ه ه الروايات وألريها عدي أمور أوب ها يف اذطالب التالي  

  فكرة الجمع: المطلب األول 

مــا مســع ، وأ ــربه ى يفــ  ىنــا  –ذــا مســع عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عنــه 
أعـال  الصـحاب  واستشـارهم يف عـالج هـ ه الفتنـ   –رضي اهلل عنـه  –رآه ، مجع 

 : وذل  اال تالف ، فـمجعوا أمرهم على ثالث  أمور

هد أيب بكـر الصـديق أن  نس  الصح  األوىل اليت مجعها زيد بن ثاب  يف ع  .6
  . يف مصاى  متعددي

أن  رسل نسخ  إىل تـل مصـر مـن األمصـار فتكـون مربعـاً للنـا  منـه يقـرؤون  .4
  . ويُقرئون وإليه حيتكمون عند اال تالف

 . أن حيرمل ماعدا ه ه النس   .3

يف  نفيـ  هـ ه األمـور وتـان  –رضي اهلل عنه  –مث شرع عثمان بن عفان 
(2)  ه42ائـــل ســـن  هــــ وأو 42ذلـــ  يف أوا ـــر ســـن  

ىيـــث عهـــد إىل جلنـــ  مـــن   
  : الصحاب  من  ريي احلفاظ والكتاب مؤلف  من أربع  أشخاص هم

                                                        

 99ص – 1صحيح البخاري ج. احلديث أ ربـه البخاري يف تتاب فضائـل القرآن ، باب مجع القرآن (1)
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زيــد بــن ثابــ  األنصــاري اس ربــي أىــد تتــاب الــوىي لرســوع اهلل صــلى اهلل . 6
عليه وسلم ، وهو ال ي تلفه أبو بكر الصديق رضـي اهلل عنـه جبمـع اذصـح  يف 

  (1)هـ22هـ وقيل 23ل هـ وقي24 ويف سن  . عهده 

عبــد اهلل بــن الــ بري بــن العــوا  القرشــي ، أىــد العبادلــ  الــ ين اشــتهروا بــالعلم ، .4
2) هـ13 ويف سن  . وعنوا  فظ القرآن الكر  

)  

: سعيـد بن العاص القرشي األموي ، تان من فصحاء قـريش ، وممـا قيـل فيــه . 3
ــــن العــــا ــــ  القــــرآن أقيمــــ  علــــى لســــان ســــعيد ب ــــه تــــان أشــــبه . صإن عربي ألن

  (3)هـ23 ويف سن  . الصحاب  بله   رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

عبد الرمحن بن احلارث بن هشا  القرشي اذخ ومي تـان مـن أشـراف قـريش ، . 2
  (4)هـ23نشـ يف ى ر عمر ، و  وج بن  عثمان رضي اهلل عنهم مات سن  

الثالث  اآل رون فهم  ويالىظ أن زيد بن ثاب  هو األنصاري الوىيد أما
 . قرشيون ، وتان نصيبهم تبرياً ، ألن القرآن ن ع بلغ  قريش

و شري بعض الروايات إىل أن ال ين سامهوا يف نس  اذصـاى  اثنـا عشـر 
: ىيـث أ ـرج ابـن أيب داود عـن حممـد بـن سـريين عـن تثـري بـن أفلـح قـاع . رباًل 
ر رباًل مـن قـريش واألنصـار ذا أراد عثمان أن يكتب اذصاى  مجع له اث  عش"

  .(5)وزيد بن ثاب  فيهم أيب بن تعب

وال ـاهر أنــه ال  نـايف بــي روايـ  البخــاري الـيت اقتصــرت علـى ذتــر األربعــ  
وبــــي الروايــــات األ ــــرص الــــيت أضــــاف  إلــــيهم مخســــ  أو ســــبع ، فروايــــ  البخــــاري 

                                                        

 . 26ص – 2اإلصاب  ج: ان ر (1)

 73ص - 1اإلصاب  ج: ان ر (2)

 . 26ص – 2اإلصاب  ج: ان ر (3)

 . 73ص - 1اإلصاب  ج: ان ر (4)
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ىــــددت الل نــــ  األساســــي  ، والروايــــات األ ــــرص أضــــاف  إلــــيهم ممــــن ســــاعدهم 
 .(1)باإلمالء والكتاب 

سبلب جمبع القبرآن الكبريم فبي ع بد عثمبان : المطلب الثاني 

  لن عفان رضي هللا عنه

بينــ  لنـــا الروايـــات الســابق  أن ســـبب مجـــع القـــرآن الكــر  يف عهـــد عثمـــان بـــن  
 : عفان سكن إرباعه إىل  ما يلي

وذلـ  باعتمـاد  رفـع اال ـتالف والتنـازع يف القـرآن الكـر  ، وقطـع اذـراء فيـه ،. 6
  . القراءات اذتوا ري اليت سكن أن يقرأ هبا القرآن الكر 

محاي  النص القرآين من أي إضاف  أو نقص نتي   وبـود عـدد مـن اذصـاى  . 4
بـيدي الصحاب  ىيث اشتمل  على ما لي  بقـرآن تالشـروح والتفاسـري ، أو 

بـهنـــا مـــن  مل يكتـــب فيهـــا بعـــض الســـور لعـــد  ىـــابتهم لكتابتهـــا مـــع علمهـــم
  .(2)القرآن

من   جمبع القبرآن الكبريم فبي ع بد عثمبان : المطلب الثالث 

  لن عفان رضي هللا عنه

على مجع القـرآن الكـر  وعـّي  –رضي اهلل عنه  -ىينما ع    عثمان بن عفان  
  : الل ن  اليت  باشر ه ا العمل ىدَّد لا  طوات العمل ال ي سكن إخازه ىنا يلي

يف عهــد أيب  –رضــي اهلل عنــه  –الصــح  الــيت مجعهــا زيــد بــن ثابــ  اعتبــاره . 6
أساســـاً يف نســـ  اذصـــاى  ىيـــث أمـــر  –رضـــي اهلل عنـــه  –بكـــر الصـــديق 

بفىضــارها مــن ىفصــ  بنــ  عمــر أ   –رضــي اهلل عنــه  –عثمــان بــن عفــان 
                                                        

 . 612، وعلو  القرآن لنور الدين ع   634ان ر مجع القرآن (1)

اذد ل لدراس  القرآن ، و  640، ومد ل إىل  فسري القرآن وعلومه ل رزور ص 23مد ل إىل القرآن الكر  لدراز ص: ان ر (2)
 . 417ص
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أرســلي إلينــا بالصــح  ننســخها يف اذصــاى  مث : "اذــؤمني ىيــث قــاع لــا 
 .  "نردها إلي 

اذباشـر علـى اجلمـع ىيـث تـان  –رضـي اهلل عنـه  –إشراف عثمان بن عفـان . 2
ــــدوا   ــــى ال ــــ  باســــتمرار ، ويتعاهــــدهم عل ــــن أيب داود . يتفقــــد الل ن أ ــــرج اب

وتــان عثمـان يتعاهــدهم ، فكــانوا إذا : "بفسـناده عــن تثـري بــن أفلـح أنــه قـاع 
  (1)" دارؤوا يف شيء أ روه

فيمـا حيتـابون  –رضـي اهلل عنـه  –ن عفـان ربوع الل ن  إىل اسليف  عثمان ب. 3
أىــد )أ ــرج البخــاري أن ابــن الــ بري . إليــه للتـتــد مــن تتابتــه وتيفيــ  ذلــ  

والــذين يتووــون مــنكم   :قلــ  لعثمـان بــن عفـان  : قـاع( أعضـاء الل نــ 
فلِــَم : قــد نســختها األ ـــرص ، قلــ  : قــاع.) 420: البقــري )   ويــذ ون أزواجــا  
  (2)"يابن أ ـي ال أألري شيئاً من مكانه: َدُعهـا ؟ قــاع َ ْكتُُبها ؟ َأَو َ 

اســـتيثامل الل نـــ  ممـــا يكتبونـــه وخباصـــ  فيمـــا  عـــددت فيـــه القـــراءي ىيـــث تـــانوا . 2
يســـلون مشــاهري الصــحاب  عــن تيفيــ  القــراءي بــه ال عــن قرآنيتــه ، فــفن ذلــ  

ـــــــه  ـــــــه  –عـــــــرف يف  مجـــــــع أيب بكـــــــر ، ألن ـــــــب  –رضـــــــي اهلل عن أراد أن  كت
يف جمموعها على مجيع القراءات اليت قرأها الرسوع صـلى اهلل عليـه  اذصاى 

وسلم ، ليقضي على الفتن  اليت ىدث  بي اذسلمي ، بسبب بهلهم ه ه 
 . القراءات

أن الكتاب  مت  بشكل خمع ما ثب  من األىرف السبع  يف العرض  األ ـريي . 2
الكلمات اليت هبـا على أن يكتب بدون  كرار الكلمات ، وا فقوا على رسم 

عــدي أوبــه بطريقــ  خعلهــا حمتملــ  ألن  قــرأ بكــل  لــ  األوبــه ، وقــد ســاعد 
                                                        

 . 42األثر أ ربه ابن أيب داود يف تتاب اذصاى  ص(1)

 . 613ص – 2صحيح البخاري ج( وال ين يتوفون منكم)احلديث أ ربه البخاري يف تتاب التفسري، باب (2)
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قــاع ابــن اجلــ ري اذتــويف ســن  . علــى ذلــ  عــد  ا لتشــكيل ، وعــد  التنقــيط 
وذهب مجاهري العلماء من السل  واسل  وأئمـ  اذسـلمي إىل أن "هـ 733

رمسهـا مـن األىـرف السـبع  ه ه اذصاى  العثمانيـ  مشتمل  على ما حيتمله 
فقط ، بامع  للعرضـ  األ ـريي الـيت عرضـها النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى 

وهــ ا "إىل أن قــاع " بربائيــل عليــه الســال  ، متضــمن  لــا مل  ــ و ىرفــاً منهــا
القـوع هــو الــ ي ي هـر صــوابه ، ألن األىاديــث الصـحيح  واآلثــار اذشــهوري 

   ..."اذستفيض   دع عليه و شهد له

فكتــب الصــحاب  اذصــاى  علــى لفــظ لغــ  قــريش والعرضــ  األ ــريي ، : "مث قــاع 
وبـــردوا اذصـــاى  عـــن الــــنقط والشـــكل لتحتملـــه صـــوري مــــا بقـــي مـــن األىــــرف 

 .(1)"السبع 
ىيـث قـاع . عند ا تالف الل ن  يف تتاب  تلم  فـفهنم يكتبونـه  ـرف قـريش . 1

إذا ا تلفـتم : "الثالثـ   للرهط القرشـيي –رضي اهلل عنه  –عثمان بن عفان 
أنـــتم وزيـــد بـــن ثابـــ  يف شـــيء مـــن القـــرآن فـــاتتبوه بلســـان قـــريش ففبـــا نـــ ع 

 .(2)"بلساهنم
ـــ  ، ال مـــن ىيـــث األلفـــاظ  ـــا مـــن ىيـــث الرســـم والكتاب ـــاال تالف هن فاذقصـــود ب

إذا ا تلفـتم أنـتم وزيـد يف : فيكـون اذعـىن " فـاتتبوه"والكلمات ، ويدع عليه قولـه 
 . (3)تبوها بالرسم ال ي يوافق لغ  قريش ول تهارسم تلم  ، فات

                                                        

 . 36ص – 6النشر يف القراءات العشر ج(1)

 . سبق خترخه(2)

 . 22:  6، مع م القراءات القرآني   623:  6 رسم اذصاى  للداين، يف رىاب القرآن اذقنع يف: رابع يف ه ا اذوضوع (3)
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نشببببر عثمببببان لببببن عفببببان المصبببباحف فببببي  :المطلب الرالع

  األمصار

رضـي اهلل عنــه  –بعـد أن  ــم العمــل بنسـ  اذصـاى  ، أعــاد عثمـان بـن عفـان  
الصح  إىل ىفصـ  أ  اذؤمني رضي اهلل عنها ، وأمـر بتوزيـع اذصـاى  علـى  –

التنـازع واال ــتالف يف قــراءي القـرآن الكــر  ، فـرســل إىل   األمصـار ؛ ليقضــي علــى
تــل مصــر مــن األمصــار ىنصــح  مــن اذصــاى  الــيت نســخ  ، واىــتفظ عنــده 

  . (1)"اذصح  اإلما "ىنصح  مسي 

  : وقد وقع اال تالف يف عدد ه ه اذصاى  

فكتـب "إهنا مثان نس  ، ذتـر ذلـ  ابـن اجلـ ري عـن عثمـان قـاع : فقيل .6
فوبـــه ىنصـــح  للبصـــري ، ومصـــح  إىل الكوفـــ  ، : اى  منهـــا عـــدي مصـــ

 –ومصح  إىل الشـا  ، و ـرو مصـحفاً باذدينـ  ، وأمسـ  لنفسـه مصـحفاً 
ووبـه ىنصــح  إىل مكــ  ، ومصــح  إىل الــيمن ،  –الـ ي يقــاع لــه اإلمــا  
 (2)".ومصح  إىل البحرين

 

أن عثمـان  أتثر العلماء علـى: "إهنا أربع نس  ، قاع أبو عمرو الداين : وقيل. 4
: ذــا تتــب اذصــاى  بعلــه علــى أربــع نســ  ، وبعــث إىل تــل ناىيــ  واىــدا 

  (3)الكوف  ، والبصري ، والشا  ، و رو واىداً عنده

 

وقــرره   (1)"فاذشــهور أهنــا مخســ : "إهنــا مخــ  نســ  ، قــاع ابــن ى ــر : وقيــل. 3
  (2)السيوطي يف اإل قان

                                                        

 . 70-11، دراسات ىوع القرآن لبدران أبو العيني  414األىرف السبع  (1)

 . 1:  6النشر البن اجل ري ( 2)

 . 60اذقنع ص(3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 50 

  :  وهي وعلى أي ىاع ففن اجلميع يكاد يتفق على مخس  

الــ ي ىبســه  –الكــويف ، والبصــري ، والشــامي ، واذــدين العــا  ، واذــدين اســاص 
 . عثمان لنفسه وهو اذسمى باإلما 

. اذكــي ، ومصــح  البحــرين ، والــيمن : والــيت حمــل  ــالف ثالثــ  هــي 
. وإن تان بعضهم أضاف مصر

  

 بتوبيــه هــ ه اذصــاى  إىل  لــ  –رضــي اهلل عنــه  –ومل يكتــ  عثمــان 
البلــدان ، وإبـــا ا تـــار ىفاوــاً يثـــق هبـــم فـرســلهم إليهـــا ليقرئـــوا أهــل البلـــد اذرســـل 

  . إليهم مع مالى   أن  كون قراء ه موافق  سط اذصح 

  . فـمر زيد بن ثاب  أن يقرئ باذصح  اذدين. 6

 . هـ مع اذصح  اذكي10وبعث عبد اهلل بن السائب اذتو  سن  . 4

 . هـ مع اذصح  الشامي96شهاب اذتو  سن  وبعث اذغريي بن . 3

 . هـ مع اذصح  الكويف14وبعث أبا عبد الرمحن السلمي اذتو  سن  . 2

 .(3)وبعث عامر بن قي  مع اذصح  البصري. 2

 حر  الصحف والمصاحف األخرى ورضا: المطلب الخامس

  الصحالة عن ذلك

 ه نسخهـــــــا إىل اذصــــــاى  الــــــيت –رضــــــي اهلل عنــــــه  -بعــــــد أن أرســــــل عثمــــــان 
األمصـار، أمــر ىنـا ســواها ممـا تــان بـيــدي النـا  أن حيــرمل ، تمـا يف ىــديث أنــ  

فـرسل إىل تل أفق ىنصح  مما نسـخوا ، وأمـر : "السابق ال ي أ ربه البخاري 
وقـــد اســـت اب " . ىنـــا ســـواه مـــن القـــرآن يف تـــل صـــحيف  أو مصـــح  أن حيـــرمل

                                                                                                                                  

 . 67ص – 9فتح الباري ج(1)

 . عشر النوع الثامن 466ص – 6ان ر اال قان ج(2)

 . 203،202ص -6ومناهل العرفان ج.  476، 470اذد ل لدراس  القرآن ص : ان ر (3)
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ىــ عبـد اهلل بـن مسـعود رضـي الصحاب  تلهم ل ل  ، وقاموا  رمل مصاىفهم ،
اهلل عنه، ففنه بعـد أن امتنع يف أوع األمر ربع طواعي  ذا علم صواب ذل  ، وأن 

 . مصلح  األم  فيما فعله عثمان
وقد أشار إىل ذل  ابن أيب داود يف تتاب اذصاى  ىيـث عقـد لـه بابـاً 

 .(1)رضاء عبد اهلل بن مسعود جلمع عثمان رضي اهلل عنه اذصاى "مساه 

قــاع علــي ىــي ىــرمل عثمــان : " وأ ــرج أيضــاً عــن ســويد بــن ألفلــ  قــاع 
 .(2)"لو مل يصنعه هو لصنعته: اذصاى  

أدرتـ  النـا  متـوافرين ىـي : "وأ رج أيضـًا عـن مصـعب بـن سـعد قـاع 
  .(3)مل ينكر ذل  منه أىد: ىرمل عثمان اذصاى  ، فـع بهم ذل  ، وقاع 

واهلل ال أىـدثكم إالّ : "أنـه قـاع وباء يف اذصـاى  عـن سـويد بـن ألفلـ  
يــا أيهــا : "مسعتــه يقــوع  –رضــي اهلل عنــه  –شــيئاً مسعتــه مــن علــي بــن أيب طالــب 

النا  ال  غلوا يف عثمان ، وال  قولوا له إالّ  رياً يف اذصاى  وإىرامل اذصاى  
قـاع : مث قـاع ." ، فو اهلل ما فعل ال ي فعل يف اذصاى  إالّ عن مر منـا مجيعـاً 

  (4)واهلل لو ولي  لفعل  مثل ال ي فعل: لي ع
وذلــ  تلــه ىنشــوري مــن : "ونقــل أبــو شــام  عــن البيهقــي يف مجــع عثمــان 

، وار ضـاه علـي بـن أيب طالـب  -رضـي اهلل عـنهم  –ىضـري مـن علمـاء الصـحاب  
  (5)"، ومحد أثره فيه -رضي اهلل عنه  –

لعمـل اجلبــار أن ي يـل هبـ ا ا –رضـي اهلل عنـه  –وهك ا استطاع عثمـان بـن عفـان 
منـ  عهـد الصـحاب  رضـي اهلل  –بـ ور اسـالف ، وخمـع األمـ  عـرب تـل العصـور 

                                                        

 . 67اذصاى  ص (1)

 . 64ذصاى  ص (2)

 . 64اذصاى  ص (3)

 67ص – 9، وفتح ج22ص/6اجلامع ألىكا  القرآن ج: ، وان ر 43،  44اذصاى  البن أيب داود ص (4)

 . 26،24ص– 4الكربص للبيهقي ج ، وان ر السنن 14اذرشد الوبي  ص (5)
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علـى التـ ا  اذصـح  الـ ي أمجعـوا عليـه، ومحـد لـه  –عـنهم وىــ عصـرنا احلاضـر 
ولقد وفق ألمر ع يم ، ورفـع اال ـتالف : "قاع ال رتشي . اذسلمون ذل  العمل

 .(1)"، ومجع الكلم  ، وأراح األم 
  

  خلر هذ  المصاحف: المطلب السادس 

اعتنــ  األمــ  اإلســالمي  هبــ ه اذصــاى  العثمانيــ  فاختــ هتا أصــواًل يؤ ــ  منهــا،  
  . وأئم  يقتدص هبا يف تتاب  اذصاى  بياًل بعد بيل

أمــا عــن هــ ه اذصــاى  بــ اهتا فقــد ذتــر بعــض الرىالــ  واذــؤر ي عــن رؤيــتهم  
 . لبعض منها

ــ  هـــ يف رىلتــه إىل الشــا  عنــدما زار بــامع 162ري اذتــو  ســن  فيحــدثنا ابــن بب
ـــ  يف احملـــراب  ـــرتن الشـــرقي مـــن اذقصـــوري احلديث دمشـــق ىيـــث ذتـــر أنـــه رأص يف ال
 .(2)  ان  تبريي فيها مصح  من مصاى  عثمان ، وهو ال ي أرسله إىل الشا 

 .(3)الشا هـ إىل رؤيته له يف رىلته إىل 119تمـا أشار ابن بطوط  اذتو  سن   

: هــ ىيـث قـاع112تما رأص النسـخ  نفسـها ابـن تثـري الدمشـقي اذتـو  سـن   
وأما اذصاىـ  العثمانيـ  األئمـ  ، فـشـهرها اليـو  الـ ي يف  الشـا  جبـامع دمشـق "
، " طربيَـّ "وقـد تـان قـدساً يف  –عند الرتن ، شرقي اذقصوري اذعموري ب تر اهلل  –

هـ ، وقد رأيته تتاباً 267د مثان عشري ومخسمائ  مث نقل منها إىل دمشق يف ىدو 

                                                        

 . 439ص– 6الربهان يف علو  القرآن ج(1)

 . 424رىل  ابن ببري ص (2)

 . 22ص – 6رىل  ابن بطوط  ج(3)
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ع يـــ اً بلـــياًل ع يمـــاً ضـــخماً ، خبـــط ىســـن مبـــي ، قـــوي ،  ـــرب حمكـــم ، يف رمل 
  (1)((أونه من بلود اإلبل ، واهلل أعلم

 

واســتمر هــ ا اذصــح  حمفووــاً يف اجلــامع األمــوي إىل أوائــل القــرن الرابــع عشــر  
 :  ال ري ، مث فقد ه ا اذصح 

يقـوع حممـد تـرد علـي . فبعضهم يـرص أنـه اىـ مل عنـدما اىـ مل اجلـامع األمـوي  
هــ سـرت النــار إىل 6360ىـــ إذا تانـ  سـن  : "يف ىديثـه عـن اجلـامع األمـوي 

بــ وع ســقفه ، فالتهمتهــا يف أقــل مــن ثــالث ســاعات ، فــدثر آ ــر مــا بقــي مــن 
ـــ ـــاسط الكـــويف ، تـــان بـــيء ب ـــه مصـــح  تبـــري ب ه مـــن آثـــاره ورياشـــه ، وىـــرمل في

ـــون  ـــه اذصـــح  العثمـــاين: مســـ د عتيـــق يف بصـــرص ، وتـــان النـــا  يقول  ،(2)إن

  (3)وبعضهم يرص أنه نقل إىل إ ل ا

يف  –ويف مصـــــر اآلن مصـــــاى  أثريـــــ ، يقـــــاع إهنـــــا مصـــــاى  عثمانيـــــ  
ولكـــن يســـتبعد ذلـــ  لوبـــود زرتشـــ   –اذســـ د احلســـي  ، ودار الكتـــب اذصـــري  

عالمــات لبيــان أعشــار القــرآن ، وال شــ  أن وزينـ  ونقــوش فاصــل  بــي الســور ، و 
 0(4)اذصاى  العثماني  تان   الي  من تل ه ا ، ومن النقط والشكل

وعلــى أي ىــاع فــفن فقــد هــ ه اذصــاى  ال يقلــل مــن ثقتنــا ىنــا  ــوا ر واســتفاض 
نقلــــه مــــن اذصــــاى ، ثقــــ  عــــن ثقــــ  وإمامــــاً عــــن إمــــا  ، وســــواء أوبــــدت هــــ ه 

ــــى ــــا عل ــــادي أو  اذصــــاى  أ  مل  وبــــد ففن يقــــي بســــالم  القــــرآن الكــــر  مــــن ال ي
 .(5)النقصان

                                                        

 . 32ص – 6فضائل القرآن البن تثري من  فسري القرآن الع يم ج(1)

 . 414ص – 2 طط الشا  حملمد ترد علي ج(2)

 . 77الصاحل صمباىث يف علو  القرآن لصبحي : ان ر (3)

 . 202ص – 6مناهل العرفان ج: ان ر (4)

 . 20مد ل إىل القرآن لدراز ص: ان ر (5)
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وهكــ ا ســ ل  األمـــ  اإلســالمي   ف هــا القـــرآن الكــر  يف الصــدور والســـطور  
منــ  نــ وع القـــرآن الكــر  يف عهـــد الرســوع صــلى اهلل عليـــه وســلم ، مث بصـــنيع أيب 

نقلـوه  بكر، مث بصنيع عثمان بن عفان رضي اهلل عنهم ، م يـ  لـي  ألمـ  ألريهـا ،
عن األصل اذكتوب بي يدي رسوع اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ومقابل  ذل  ىنـا 
ىف ــوه يف صــدورهم ، وبــ لوا فيــه تــل عوامــل الدقــ  واالســتيثامل ، ف ــاء تــاماًل ، 

  إنـا نحـن نزلنـا الــذكر وإنـا لـه لحــاونونحمفووـاً ، ع يـ اً ، حتقيقـاً لقولـه  عــاىل 

ــه لكوقولــه  .) 9: احل ــر ) ــزوإن ــه وال مــن .تــاب عزي ــين يدي ــه البالــ  مــن ب ال يأتي
  (24 -26:فصل  )  خلفه تنزي  من ككيم كميد

 

 الخاتمـــــة

  : احلمد هلل محداً تثرياً طيباً مبارتاً فيه وبعد

فقـد  نـاوع ه ا البحث معىن مجـع القـرآن الكريــم يف اللغـ  واالصـطالح ، 
تابتـه زمـن النـيب صـلى الـه عليـه وسـلم واذقصود  فـظ القـرآن الكـر  ، مث مراىـل ت

 . واسلفاء الراشدين

 : ووهر فيه ما يلي

أن القـرآن الكر  حمفـوظ  فـظ اهلل لـه منـ  أن تـان يف السـماء ، ويف طريقـه   :أوال  
  . إىل األرض ، وىي ن ع إىل األرض

لراشـدين أن تتاب  القرآن الكر  زمن النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم واسلفـاء ا   :ثانيا  
  :مرت ىنراىل ثالث ، تل مرىل  لا مستها و صائصها أوب ها ىنا يلي 

 

  :المراد ببمع القرآن الكريم وي العهود الثالثة .1
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  ِىْف ُــه عــن وهــر قلــب ، وتتابتــه : يف عهــد النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم
 . على األدوات اذتوفري ذل  الوق  

  بـــــ  القـــــرآن الكـــــر  يف تتا: يف عهـــــد أيب بكـــــر الصـــــديق رضـــــي اهلل عنـــــه
 . مصح  واىد مسلسل اآليات مر ب السور 

  نس  اذصح  ال ي تتـب يف : يف عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه
 .عهد أيب بكر ىنصاى  متعددي 
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 :  سب  البمـع . 2

  يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم جملرد تتابته وىف ه . 
 أن يـــ هب مــن القـــرآن يف عهــد أيب بكــر الصـــديق رضــي اهلل عنـــه  شــي  

 . شيء ب هاب محلته ، ىي تثر القتل بالقراء 

   يف عهد عثمـان رضـي اهلل عنـه ذـا تثـر اال ـتالف يف وبـوه القـراءي فــراد
  . ىسم ه ا اسالف جبمعه على مصح  واىد

 

   :ترتي  اآليات وي سو اا. 3

عليـه وسـلم  قدر مش و يف العهود الثالثـ  ، إالّ أنـه يف عهـد النـيب صـلى اهلل
 .مل يكن يربطها رابط ، لعد  جتان  األشياء اذكتوب  فيها

 

   :ترتي  السو  كتابة  . 4

  . يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم مل  كن مر ب  تتاب 

   فقــــد تانــــ  مر بــــ  يف –رضــــي اهلل عنهمــــا  –ويف عهــــد أيب بكــــر وعثمــــان 
 .جمعهما

 

   :تبريد الكتابة من المنسوخ تالو . 5

  : ر مش و يف العهود الثالث قد

 . ففي عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ، لئال يلتب  الناس  باذنسوخ

  . ويف عهد أيب بكر ؛ فرن ن وع القرآن قد اتتمل

ووـي عهــد عثمــان ، وــ ن المصــاكر  ــد نســات مــن مصــحر أبــي 
 . بكر وكانت خالية منه
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  :كتابة القرآن وي مكان واكد. 6

  . صلى اهلل عليه وسلم تان ألري جمموع يف موضع واىد يف عهد النيب

 . ويف عهد أيب بكر وعثمان رضي اهلل عنهما تتب يف مكان واىد

 

  :تبريد الكتابة من النقط والشك . 7

قــدر مشــ و يف العهــود الثالثــ  ؛ لعـــد  وبودهــا ذلــ  الوقــ ، وأفـــاد يف  
  . تتاب  القرآن الكر  بشكل خمع القراءات اذتعددي
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 فهــرس المصــادر

 

حممــد أبـــو : اإل قــان يف علــو  القــرآن ، جلــالع الـــدين الســيوطي ، حتقيــق  .6
 .  6912نشر اليئ  اذصري  العام  لكتاب سن  . الفضل إبراهيم 

اإلصــاب  يف متييــ  الصــحاب  ، ألمحــد بــن ى ــر العســقالين ، نشــر مكتبــ   .4
  .هـ6377الكليات األزهري  ، الطبع  األوىل سن  

زيـد عمـر .اء على سالم  اذصح  الشري  مـن الـنقص والتحريـ  دأضو  .3
مرتـــــ  البحـــــوث ال بويـــــ  جبامعـــــ  اذلـــــ  ســـــعود ســـــن  : مصـــــطفى ، نشـــــر 

 . هـ6262

مكتب  اذعـارف بـريوت ، الطبعـ  : البداي  والنهاي  للحافظ بن تثري ، نشر  .2
 .  6911الثاني  سن  

حممـد أبـو الفضـل : قيـق الربهان يف علو  القرآن لبدر الدين ال رتشـي ، حت .2
 . دار اذعرف  بريوت: إبراهيم ، نشر 

ـــد الوهـــاب ألـــ الن مطبعـــ  دار  .1 ـــو  القـــرآن ، عب ـــان يف مباىـــث مـــن عل البي
 . التـلي 

حممـد :  اري  الرسل واذلـوو أليب بعفـر حممـد بـن بريـر الطـربي ، حتقيـق  .1
 . دار اذعارف بالقاهري ، الطبع  الثالث : أبو الفضل إبراهيم ، نشر 

دار : الســيد أمحــد صــقر نشــر :  ـويــل مشــكل القــرآن البــن قتيبــ  ، حتقيــق  .7
  . ال اث بالقاهري

دار : الطــاهر الـ اوي، نشــر:  ر يـب القـامو  احملــيط للفـريوز ابــادي ،  ر يـب  .9
 . هـ6399الكتب العلمي  سن  
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ســامي :  فسـري القــرآن الع ــيم ، أليب الفـداء إمساعيــل ابــن تثـري ، حتقيــق .60
  . هـ6267دار طيب  بالرياض ، الطبع  األوىل سن  : نشر  السالم  ،

 لقيـح فهـو  أهل األثر يف عيون التاري  والسيـر ، أليب الفرج ابـن اجلــوزي .66
 . مكتب  اآلداب بالقاهري: ، نشر 

ــ  .64 بــامع البيــان عــن  ـويــل آي القــرآن البــن بريــر الطــربي ، الطبعــ  الثالث
 .ليبهـ مطبع  مصطفى البايب احل6377سن  

ـــاب : اجلـــامع ألىكـــا  القـــرآن ، أليب عبـــد اهلل القـــرطيب ، نشـــر .63 دار الكت
  . هـ6371العريب سن  

: اجلامع الصحيح وهو سنن ال م ي ، حتقيق أمحـد حممـد شـاتر ، نشـر .62
  . هـ6397مكتب  مصطفى البايب احلليب ىنصر ، الطبع  الثاني  سن  

علــي . د: اوي ، حتقيــق مجــاع القــراء وتمــاع اإلقــراء ، لعلــم الــدين الســخ.62
 . هـ6207ىسي البواب ، الطبع  األوىل سن  

 –مجـاع مصـطفى . مجع القـرآن بـي احلقـائق الثابتـ  والشـبهات الابطـ  د.61
 . هـ6263الطبع  األوىل سن  

 .  طط الشا  حملمد ترد علي.61

مؤسسـ  شـباب : دراسات ىوع القرآن لبدران أبو العينـي بـدران ، نشـر .67
 . دري اجلامع  باإلسكن

 . عبد الرمحن الربقوقي: ديوان ىسان بن ثاب  ، نشر .69

 . رىل  ابن بطوط  ، مطبع  التقد  ىنصر ، الطبع  الثاني .40

 هـ6372دار صادر ، ودار بريوت سن  : رىل  ابن ببري ، نشر .46

الســيد عبــد اهلل : سـنن الــدارمي ، أليب حممــد عبــد اهلل الـدارمي ، حتقيــق.  .44
  . هـ6202بالباتستان سن   ىديث أتادمي: هاشم، نشر 
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ــــن األشــــعث ، دراســــ  وفهرســــ  .43 : ســــنن أيب داود ، أليب داود ســــليمان ب
 هـ6209دار اجلنان بريوت ، الطبع  األوىل سن  : تماع احلوت ، نشر 

. 

 .دار الفكر بريوت: حممد فؤاد عبد الباقي، نشر: سنن ابن ماب ، حتقيق.42

أمحد عبـد الغفـور عطـار : الصحـاح إلمساعيل بن محاد اجلوهري ، حتقيق .42
 . هـ6204، الطبع  الثاني  سن  

 .  6919اذكتب  اإلسالمي  باستانبوع سن  : صحيح البخاري ، نشر .41

حممـــد فــــؤاد عبـــد البــــاقي ، نشـــر دار اإلفتــــاء : صـــحيح مســـلم ، حتقيــــق .41
 . هـ6200بالرياض سن  

مــد علــي احل: مجــع (  فســري ابــن قــيم اجلوزيــه)الضـــوء اذنــري علــى التفســري .47
 .مؤسس  النور بالرياض: الصاحلي ، نشر 

ـــــدين عـــــ  نشـــــر.49 دار اســـــري، الطبعـــــ  األوىل ســـــن  : علـــــو  القـــــرآن لنـــــور ال
 . هـ6262

فتح الباري شرح صـحيح البخـاري ، ألمحـد بـن ى ـر العسـقالين ، نشـر .30
 . دار اذعرف  بريوت ، الطبع  الثاني : 

وهـــيب ســـليمان : فضـــائل القــــرآن أليب عبيـــد القاســـم بـــن ســـال  ، حتقيـــق .36
 . هـ6266دار الكتب العلمي  ، الطبع  األوىل سن  : ألاوبي ، نشر 

مكتبـــــ  : حممـــــد ســـــامل حميســـــن ، نشـــــر . يف رىـــــاب القـــــرآن الكـــــر  ، د.34
 . هـ6200الكليات األزهري  سن  

 . دار الكتاب العريب بريوت: الكامل يف التاري  البن األثري ، نشر .33

محن عيســى ، نشــر دار اللــواء ، الطبعــ  أمحــد عبــد الــر . ُتتَّــاب الوىـــي د.32
 . هـ6200األوىل سن  
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عــــادع عبــــد اذوبــــود وعلــــي : الكشــــاف جلــــار اهلل ال  شــــري ، حتقيــــق .32
 . مكتب  العبيكان: معوض ، نشر 

ـــن من ـــور، نشـــر.31 ـــدين ب دار الفكـــر : لســـان العـــرب أليب الفضـــل مجـــاع ال
 . بريوت

لعلـم للماليـي ، دار ا: مباىث يف علو  القـرآن لصـبحي الصـاحل ، نشـر .31
 . هـ6911الطبع  التاسع  سن  

مكتبــ  اذعــارف بالريــاض : مباىــث يف علــو  القــرآن ذنــاع القطــان ، نشــر .37
  . هـ6263سن  

 –اذصــباح اذضــي يف تتــاب النــيب العــريب ، البــن ىديــدي األنصــاري .39
 . هـ6391طبع دائري اذعارف العثماني  بالند سن  

دار : عـــدنان حممــــد زرزور نشــــر . ومــــه داذـــد ل إىل  فســــري القـــرآن وعل.20
  . هـ6261القلم دمشق والدار الشامي  بريوت ، الطبع  األوىل سن  

ــــم : حممــــد عبــــد اهلل دراز ، نشــــر . مــــد ل إىل القــــرآن الكــــر  د.26 دار القل
 . هـ6202بالكوي  سن  

دار اللـــواء : حممـــد أبـــو شـــهب  ، نشـــر . اذـــد ل لدراســـ  القـــرآن الكـــر  د.24
 هـ6201طبع  الثالث  سن  بالرياض ، ال

اذرشد الوبي  إىل علـو   تعلـق بالكتـاب الع يـ  ، أليب شـام  اذقدسـي ، . .23
  هـ6392دار صادر بريوت سن  : طيار قوالج ، نشر : حتقيق 

: اذسـتدرو علـى الصــحيحي ، أليب عبـد اهلل احلــاتم النيسـابوري ، نشــر .22
 . دار اذعرف  بريوت

اذكتب اإلسالمي بريوت ، الطبع  : نشر  مسند اإلما  أمحد بن ىنبل ،.22
  . هـ6203الرابع  سن  
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مؤسسـ  : اذصاىـ  لعبد اهلل بن أيب داود سـليمان بـن األشـعث ، نشـر .21
 . قرطب  ىنصر

: أمحــد  تـار ، وعبــد العـاع مكــر  ، نشــر . مع ـم القــراءات القرآنيـ  ، د.21
  . هـ6207بامع  الكوي  ، الطبع  الثاني  سن  

مكتبــ  اذثــىن ، ودار إىيــاء :  ، لعمــر رضــا تحالــ  ، نشــر مع ــم اذــؤلفي.27
 . ال اث العريب ، بريوت

الطبعـ  األوىل  –دار الفكر بريوت : مفا يح الغيب للفخر الرازي ، نشر .29
 . هـ6206سن  

مطبعـ  مصـطفى  –حممد تيالين : اذفردات للراألب األصفهاين ، حتقيق .20
  . هـ6376البايب احلليب ىنصر ، سن  

دار الفكـر : حممـد أمحـد دمهـان ، نشـر : قنـع أليب عمرو الـداين حتقيـق اذ.26
 . دمشق

مناهـــل العرفـــان يف علـــو  القـــرآن ، حملمـــد عبـــد الع ـــيم ال رقـــاين ، مطبعـــ  .24
 . عيسى البايب احلليب بالقاهري ، الطبع  الثالث 

مؤسســـــــ  األعلمـــــــي : داود العطـــــــار ، نشـــــــر . مـــــــوب  علـــــــو  القـــــــرآن د.23
 .هـ6399لطبع  الثاني  سن  للمطبوعات بريوت ، ا

: حممـد فـؤاد عبـد البـاقي ، نشـر : اذوطـ لإلمـا  مالـ  بـن أنـ  ، ختـريج .22
 . هـ6201دار إىياء ال اث العريب بريوت سن  

ــــ الع ـــيم ، د.22 ـــد اهلل دراز ، نشـــر . النب ـــم بالكويـــ  ، : حممـــد عب دار القل
 . هـ6390الطبع  الثاني  سن  

 دار الكتب العلمي  بريوت: اجل ري، نشرالنشر يف القراءات العشر البن .21

. 
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: النهايــ  يف ألريب احلديث واألثر، جملد الـدين أيب السـعادات ابـن األثـري، حتقيـق .21
  دار الباز ىنك  اذكرم : طاهر ال اوي وحممود الطناىي، نشر
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 فهرس الموضوعات

 

ــ   4 ..................................................................... اذقدمـ

 2 ....................................... معنـى مجع القرآن الكريـم: ـث األوعاذبح

 2 .................................... .معنى البمع وي اللغة : المرل  األول 

 2 ......................... .معنى جمع القرآن وي االصرال  : المرل  الثاني 

 60 ......................................... ىفـظ القـرآن الكريـم: اذبحـث الثانـي

 60 ......................... .كفظ القرآن الكريم وي السماف : المرل  األول 

 60 ................. كفظ القرآن الكريم وي لريقه إلى األ أ: المرل  الثاني 

 66 ....................... .كفظ القرآن الكريم على األ أ : المرل  الثالث 

 40 .......... عليه وسلم تتاب  القرآن الكر  يف عهد النيب صلى اهلل: اذبحـث الثالـث

 40 ...  وسلم عليه اهلل صلى عهدف وي الكريم القرآن كتابة األدلة على :المرل  األول

 43 ........................................... :ُكتَّاب الوكـي : المرل  الثاني

 41 ........................ :األدوات التي كت  عليها الوكـي :المرل  الثالـث 

الصفة التي كت  عليها القرآن وي عهد النبي صلى اهلل عليه : المرلـ  الرابـع 
 41 .................................................................. :وسلم 

جمع القرآن الكريم وي مصحر واكد وي السب  وي عدم : المرلـ  الاامـ  
 47 .............................................. :عهدف صلى اهلل عليه وسلم 

 49 ....... مجـع القرآن الكر  يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه: اذبحـث الرابـع

 36 ............................. عناية الصحابة بالقرآن الكريم: المرل  األول 

عنهما الصديق وي  بول عرأ عمر  ضي اسب  تردد أبي بكر : المرل  الثانـي 
 34 ........................................................... :ببمع القرآن 

 32 ...... سب  جمع القرآن الكريم وي عهد أبي بكر الصديق: المرل  الثالث 
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 32 ................. :د بن ثابت  ضي اهلل عنه سب  اختيا  زي: المرل  الرابـع 

 31 .....أبي بكر الصديق منهج جمع القرآن الكريم وي عهد: المرل  الاام  

 37 ............ :مد  جمع القرآن الكريم وي عهد أبي بكر : المرل  السادس 

 39 ... :سمات جمع القرآن الكريم وي عهد أبي بكر الصديق : المرل  السابع 

 20 ..................................... :تسميته بالمصحر : المرل  الثامـن 

 20 ................................... :خبـر اذا المصحر : المرل  التاسـع 

 24 ...... عثمان بن عفان رضي اهلل عنهمجع القرآن الكر  يف عهد : اذبحث اسامـ 

 22 ............................................. وكر  البمع: المرل  األول 
 21 ..  ضي اهلل عنه عفان بن عثمان عهد وي الكريم القرآن جمع سب  :المرل  الثاني

 21 . اهلل عنه  ضي عفان بن عثمان عهد وي كريمال القرآن منهج جمع :المرل  الثالث

 29 ............... نشر عثمان بن عفان المصاكر وي األمصا  :المرل  الرابع

 26 . ذلت عن الصحابة و ضا األخرى والمصاكر الصحر كرق :المرل  الاام 

 24 ................................... خبر اذف المصاكر:   السادس المرل

ــ   22 ....................................................................اسامتـــ

 29 ............................................................ فهــر  اذصــادر

 12 ......................................................... فهر  اذوضوعات
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