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  القرآن جمع
  الحقائق وعرض الوثائق نقد





  مؤّلفال مقّدمة
 )تراثنا(ة جملّ يف  نرشناهاسابقًا هلذه البحوث،  اً عنوان كان ؛)الذكر املحفوظ(

 :من قوله تعاىل ٌع زَ منتوهو عنواٌن ، اثإلحياء الّرت   سة آل البيتادرة عن مؤّس الّص 

ا َلهُ ﴿ نَّ ِ ْكَر َوإ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ نَّ ِ ُظونَ  إ ِ اف ـ  ١٤٣٣( بني األعوام لسلسلة مقاالٍت  ،)١( ﴾َحلَ

ون الكتاب العزيز من عىل َص  داللة، لل)١٢٠ ـ ١٠٩(األعداد  يف هـ) ١٤٣٦

  .الفاشلةاملحاوالت  كّل  َم غْ زوير َر حريف والتّ التّ 

بيانًا لآلثار السلبية التي رافقت الروايات املوجودة يف وقد جاءت فكرة كتابتها 

 قراءة فهي ،ملسترشقنيت من قبل بعض الَّ غِ والتي استُ  مجع القرآن عن كتب اجلمهور

نيني يف موضوعَ  للمشهور املتناَقل عىل األلسن ة جديدةيّ ة حتليلنقديّ   :مهمَّ

 موضوع تاريخ مجع القرآن. أحدمها:

 حريف املوجودة يف كتب الفريقني.روايات التّ  واآلخر:

بعد  ،آلينا عىل أنفسنا طبعه عىل انفصال ،دراسة اجلانب األّول منه ا انتهينا منوملّ 

تاركني الكتابة يف  ،فع والفائدةللنّ  تعميامً  ،)٢( عليه املهّمةعديالت التّ  جراء بعضإ

 .ىل حينهإاجلانب اآلخر منه 

ث من قبل ِح وقد بُ  ،موضوع حساس وشائك )تاريخ مجع القرآن(فموضوع 

                                                             
 .٩) سورة اِحلجر: ١(

 بل يمكن أن يقال بأن املطبوع قد تغري بالكامل فصار شيئًا آخر.) ٢(



  

  

  

  

 ١ج .............................................................................................................   مجع القرآن /     ٨

 Gustavاملسترشق كوستاو ويل ( بحثه وقد، وحديثاً  املسلمني واملسترشقني قديامً 

weil ()يف كتابه ( م) ١٨٨٩ ـ ١٨٠٨Histoisch-Kritisch Einheitung (

 .م ١٨٤٤املطبوع يف سنة 

) يف كتابه تاريخ القرآن Theodor Noldekeنولدكه ( رووديت وكذا املسترشق

)Geschichte des Qorans( )والذي اّمته تلميذه فردريش شوايل  )١

)Friedrich schwally) (م) ١٩١٩ـ  ١٨٦٣. 

م)  ١٩٢١ـ  ١٨٥٠) (Goldziher( ق اجتنس جولدتسهراملسترش معقبهأثم 

 .)ذاهب التفسري اإلسالمي(ميف دراساته املتعددة منها 

 Introduction) كتابه (Reges Blacher(بالشري  حول هذا األمر كام كتب

au Coran( وغريه. 

ىل الرأي املشهور عند إقد استندت  االسترشاقية غالب تلك الدراساتو

ال اىل الروايات املوجودة يف  رويت يف كتبهم احلديثية من قبل احلشويةوالتي  ؛اجلمهور

 كتب الشيعة اإلمامية.

يف أشكلوا عىل اإلسالم من خالل وجود تلك الروايات عمومًا فاملسترشقون 

تلك النصوص  يف بعض فإّهنم حني يتساءلون أو يشككون، الصحاح واملسانيد

املخالفة و املوجودة يف كتب اآلخرين ياتتلك الروا هو مستندهم، إّنام قوالاألو

                                                             
م وهـو يقـع يف ثالثـة أجـزاء: األول: يف  ١٨٦٠) (املانيا) سـنة Gottingen(طبع يف كوتينكن )١(

 القرآن. نصوالثالث: يف تاريخ  ،نشأ القرآن، والثاين: يف اجلمع وتدوين القرآنأصل وم
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أو املسلم،  نرصاينعىل الفهمها ها كل باحث، وال يقترص دركلعقل والفطرة والتي يل

أو خمالفة الثابت املوجود هنا أو هناك يدركه كل من له  ،وجود التناقض أو التضاد ألنّ 

 .عن بيان احلقائق والتنكر وال داعي للتنصل والتملص ،وعقلشعور 

عيات مدّ املسترشقني وعيات خواين إليه هو الوقوف عىل مدَّ إالذي أدعو نفيس وف

 هناك ، فقد يكونـ من حيث املوضوعية أو سوء القصدغريهم يف القرآن واحلديث ـ 

وهذا ما يمكن  وقد يكون وراءه هدف مقصود، ،واملفكر يطرحه الباحثل نزيه ؤتسا

جهود وجود  التأكد عىلمع  ،ستداللالوقوف عليه من خالل حلن اخلطاب وطريقة اال

 شويه، فهؤالء مههم تاً كانوا أم هيود نصارى ،الدين منهمرجال  بل بعضمشبوهة من قِ 

 .كتبهم قرأوهذا ما يدركه كل من  ،وأصوله هواملساس بقيم وتسخيفه الدين االسالمي

 نبل هو بيان حلقيقة يدركها م أو لبعضهم ًا للمسترشقنيربيرليس ت هذا وكالمي

 ،ه عىل ما عند املسلمنيئيف أقواله وآرا أوالً  قرأ كتبهم، فاملسترشق يعتمد التقى هبم أو

ل فعىل ؤفلو شاهد تناقضًا أو حصل له تسا ،أسسًا عقلية يف حماكامته بعد ذلك يتبع ثّم 

دون من  اوليس له أن يرتكه ،عن تلك الشبهات واألسئلة جابةالعامل االسالمي اإل

فهناك بعض املسترشقني قد  ،يف كل احلاالت كعدوٍّ  املسترشق عجواب أو يتعامل م

هم يف هجومهم عىل اإلسالم مثل توماس كارليل يف كتابه (األبطال) ءانتقدوا زمال

كام أشار إليه كرد عيل يف (اإلسالم  ؛، ولني بول والذي دافع فيه عن النبي حممد

 .اواحلضارة الغربية) وغريمه

 ،كثروهم األ للقرآن ةعن مجع اخللفاء الثالث  قد دافعبعض املسترشقني إنّ  ،بىل

ِرُتن (  عىل عهد رسول اهللا كان مجعه أنّ  ومنهم من ذهب إىل  Johnمثل جان ب

Burton) (١٩٧٧ ) م) يف كتابه مجع القرآنThe Collection of the Quran( 
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  .املناقض له داعًام الرأي ،روايات مجع أيب بكر وعمر للقرآنفيه  اً دار

 ثّم  ،دون جوابمن وعدم تركها  الهتمؤتساو شكاالهتمإالتوجه إىل  علينا اً ذإ

من واجبنا الرشعي واألخالقي عدم ترك  منها، ألنّ  تنقية تراثنا إىل بعد ذلك السعي

 .لتضارب والتناقضدعوى اعرضة لالنصوص 

 ،نيكتبوا يف نقد شبهات املسترشق سنة وشيعة علامء املسلمني وباحثيهم نّ إ ،نعم

 .يف تاريخ القرآن مستقلة هلم كتابات كانت كام

 وموسع موضوع عاّم  وهو ،حاز عندهم األمهية )تاريخ القرآن(موضوع ن إو

غالبا ما واملكي واملدين، و ،وبيان حقيقة الوحي ،أسباب النزول :حولالبحث  يشمل

رى نال ف ،بسيطاً مقتضبًا و بحثاً تلك الكتب  يف القرآنوتدوين يأيت احلديث عن مجع 

حسب بـ  هذا املوضوع ثبَح يُ ومل  ،تبت يف هذا املضامركُ  مستقلة دراسات نقدية

من  يف كتب األعالم مبل املقدَّ  ،حلّد اآلن استقرائياً  موضوعياً  ياً جدّ  بحثاً  اطالعي ـ

للمشهور  ائد يف بحوث القرآن، ونقٌل الّس  قليدّي للرتاث التّ  تكراٌر  ما هو إّال  الفريقني

الغامضة  قاطوء عىل النّ ُتَسلِّط الّض شمولية ة نقديّ  رى دراسةً ن عىل األلسن، فال لاملتناقَ 

 :التالية األموَر  بعمٍق  مل يدرس أحدهمإذ ، والعالقة يف ذلك

  ثابت يف مجع القرآن عىل عهد رسول اهللا هويل لدور زيد بنسبب التّ . ١

 .الثةاخللفاء الثّ عىل عهد و

 .الياممة لعدد قتىل واقعة هويلالتّ . ٢

 . . ارتباط موضوع مجع القرآن بأمر اخلالفة واإلمامة ألهل البيت٣

بني  وديمومّيته االختالف استمرارّيةمنهج عثامن يف مجع القرآن عىل  أثَر . ٤

ال للصحابة  ـ عموماً  للعربجتويز عثامن  املسلمني يف القرآن الكريم، من خالل



  

  

  

  

 ١١   ...................................................................................................................   مقدمة املؤلّف

 .)١( »اً أّن فيه حلن«بدعوى  اهللا رسًام وقراءًة! تابتصحيح ك ـ !!فقط

 .القراءةكتابة عثامن املصحف بشكل حيتمل كّل الوجوه يف دعوى . ٥

الذي كتبت فيه املصاحف  العثامين ّط اخلعىل التعّبد برسم  املتزايد اإلرصار. ٦

 ذلكبأّن  ، بل ادعاء أعالمهممع وجود االختالف فيام بينها إىل األمصار، املرسلة

بل الب توقيف ال جيوز خمالفته، وَمن ف ، وأّن رسول اهللا كان قد أقّره،اري تعاىلمن قِ

 ..ـ  غريهو هـ) ٣٢٨( ت  ذٍ ْو بُ ـنْ كام فعلوا بابن ُش  ـ خالفه فهو كافٌر وعليه االستتابة

غري معصوم،  كل ذلك دعوى مجع القرآن املعصوم بيد خليفةٍ  واألخطر من. ٧

خرج لآلخرين منه، وما هو دليلهم عىل فمدرسة أهل البيت هلا املخرج من ذلك، فام امل

 حجية القرآن لو صّح ما قيل؟

 وأمثال ذلك عرشات املسائل التي ستقف عليها يف خالل البحث.

متناسني أو  نافني أو ناسني أو الثة يف مجع القرآن،فهم يذكرون دور اخللفاء الثّ 

ُّمة يف ذلك اجلمع، أمثال:شأن دور كبار ُقّر  من مقّللني بن أيب  عّيل  مري املؤمننيأ اء األ

 ..بن كعب يبّ عاذ بن جبل، وُأ طالب، وابن مسعود، وُم 

ة مجع موضوع ارتباط قضيّ  أفرد فصًال يفقد  يف تاريخ القرآن عىل باحٍث  فال تقف

ن دراسة هذه املسألة أبل يرى بعضهم  مثًال، بعد رسول اهللا  اخلالفة بأمر القرآن

يصب يف اسايس بحث  حني أنه باعتقادي يفد عنه، تعاهو بحث طائفي جيب االب

ومن خالله يمكن أن نزيح اشكالية قديمة تثار بني احلني واآلخر  ،صلب املوضوع

                                                             
 احسان عباس. حتقيق ٤٦٦:  ٣وفيات األعيان البن خلكان ) ١(
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مع أّن أصول هذه الفكرة موجودة يف تراثهم الروائي  ،ضد املسلمني الشيعة

للسجستاين مثًال لوقفت عىل نصوص  )املصاحف(فلو تصفحت كتاب  ،والتارخيي

آىل قد ختّلف عن البيعة وجلس يف بيته وقد   بن أيب طالب مام عّيل د أّن اإلتؤكّ 

 .)١(أن جيمع القرآن بعد  ه إّال من عىل نفسه أن ال خيرج

 تلك األخبار يف لو أشاروا إىل اخلالفةالصحابة و أّن علامء مدرسة والعجب

فهي  ،اً لكي يضّعفوها ال لكي يؤّيدوها أو يدرسوها موضوعيّ  فإّهنم يذكروهنا كتبهم،

حسب معايري الرجال والدراية بروايات ضعفوها ظلًام وزورًا مع أهنا ليست بضعيفة 

 .كام سيتضح لك ذلك الحقاً 

فاظ عىل هذا يف اِحل   دور اإلمام عيل وأوالده املعصومني بيان كام أّهنم تناَسوا

هذا وأن اإلمام أسند  ،وأن املوجود بني أيدينا هو مصحفه ال مصحف غريه فَح املْص 

  .ا قّدمه اخللفاء من ُأسٍس خاطئة يف مجعهممرغم بالاملصحف ودعمه 

 مع أّهنا مستفيضة إن مل نقل ،عندهم حف اإلمام عيلْص أخبار مِ ف ضعَّ فلامذا تُ 

 !ذلك؟ يدّل  يشءٍ  وعىل أّي  )٢(  ؟بتواترها

 جلمع ٍر قد جلس يف بيته جلمع القرآن، فهل هناك من مربِّ   وإذا كان اإلمام

 خرى؟ُأ  تارةً  ثابت القرآنَ زيد بن 

ِلبك بل ملاذا سكت أبو يطلب منه ومل  ،بتعليله ر عن جلوس اإلمام يف بيته وَقب

                                                             
 .٣٢و ٣١/  ٦٩: ١: املصاحف للسجستاين ُانظر) ١(

مبـارشًة بواسـطة اإلمـام   ) ستقف عليها الحقًا حتـت عنـوان: اجلمـع بعـد وفـاة رسـول اهللا٢(

 .٢٩٩ ةيف صفح  عيل
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 !زيد بن ثابت؟ إىل أمر مجع القرآن ؟! وملاذا قال بإيكالهقرار احرتام

ني وأيُّ اجلمعَ  خرى؟ُأ  رةً مما ينفي الغرض من مجع زيد   أليس يف مجع اإلمام

بعد واقعـة  مجع أيب بكٍر  م، أمبارشةً   اإلمام بعد وفاة رسول اهللا مجع ،قدمكان هو األ

 الياممة؟

جلوسه يف و اإلمام امتناععن  ل معي أن يكون سبب سكوت أيب بكروأال حتتم

 )١( خلف فراشه بجمعه القرآن من لإلمام عّيل   ة رسول اهللابيته هو علمه بوصيّ 

 ؟ وفاتهبعد 

بكر هو أقرأ الناس بعد وكان أبو  ني للقرآن،خَ ما قالوه يف مجع الشي وإذا صّح 

ر ما مجعوه،  رسول اهللا م وأ ـ خ منه ُنَسخُتستنَس مل ويف عهدمها  فلامذا مل ُيقرَّ  ـ ُيَعمَّ

؟ بل نرى عكس ذلك؛ ودستورًا للدولة للمسلمني موّحداً  ليكون قرآناً  ،ىل األمصارع

يف بيت عمر  وليس حكومّيًا ـ  ـ اً عمًال فرديّ  عىل عهدمها املصحف املجموع ىبقيحيث 

 بعد ذلك اليها، ثم يأيت يرّده ثّم  منه ُنَسخاً  عند حفصة ابنته، حّتى يأيت عثامن ويستنسخ

 !)٢(مروان بن احلكم فيحرقه

 مجيع ـ وهو اّلذي أحرق مصاحف وال حيرقه عه عثامن إىل حفصةرِج ملاذا يُ و

وهو أجنبيٌّ عن  حرق مصحفهاليـ  بعد وفاة حفصةـ مروان  ثّم يأيت ،الصحابة ـ

 !جابةإ يبحث عن ؟ إّنه سؤاٌل وليس بخليفة القضية

                                                             
 مثًال. ٧/ ح  ٤٨: ٨٩ـ عنه: بحار األنوار  ٤٥١: ٢) ُانظر: تفسري القّمي ١(

 .٢٠:  ٩، فتح الباري ٢٧٨:  ١مناهل العرفان ) ٢(
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ّر  اذا مل جيُرؤبل مل هل  )؟)١( إماماً (ا ما مجعاه للمسلمني وجيعاله الشيخان أن ُيقِ

 ، أم لعدم قبول املسلمني به؟وغري كامل ناقصاً  لكونه

أظهراه يف عهد عثامن، يظهرا ما مجعه زيد بن ثابت يف عهد الشيخني و بل ملاذا مل

 نتظروا موت الصحابة كي يظهروه؟اهل 

 )٣( عمر جلمع القرآن، ففرتة خالفة غري كافيةٍ  )٢( ة خالفة أيب بكرمدوإذا كانت 

 حمالة. كانت تكفي جلمعه ال

 َزلنُم ـأن جيمع القرآن ال  بن أيب طالب املؤمنني عّيل  بل كيف أمكن ألمري

أكثر من  أليب بكر يف ذلك كنمومل ي ،)٥(أو سبعة  )٤( مٍ يف ثالثة أيا  عىل رسول اهللا

 !ر يف أكثر من عرشة أعوام؟، أو لعَم شهراً  ينعرشوأربعة 

تفسريه  ة الثانية ـ معمجع القرآن ـ وللمّر   بن أيب طالب عّيل  أمري املؤمننيإّن 

، )٦( أشهر ةه يف ستّ ه وخاّص وتأويله وحمكمه ومتشاهبه وناسخه ومنسوخه وعاّم 

واملكتوب بيد   ل عىل رسول اهللاكيف ال يمكن أليب بكر أن جيمع القرآن املنزَ ف

                                                             
ستقف الحقًا عـىل نصـوص تؤّكـد بـأّن عمـر كـان يريـد أن جيعـل و أي إمام املصاحف كّلها.) ١(

 منيته.مصحفه إمامًا، لكنّه ُطعن قبل أن حيّقق أُ 

 للهجرة. ١٣سنة  خرةمجادي اآل ٢١إىل  ١١ربيع األول سنة  ١٣) من ٢(

 للهجرة. ٢٤ غرة حمّرم سنة إىل ١٣ مجادي اآلخرة سنة ٢٢ ) من٣(

 .٥٣٠/ ح  ٣٩٨، تفسري فرات الكويف: ٣٠) الفهرست البن النديم: ٤(

 وفيه: تسعة أّيام. ٩ / ح ٣٩٩، األمايل: ٢٧/ ح  ٧٣، التوحيد للصدوق: ٤/  ١٨: ٨) الكايف ٥(

 مثًال. ٣١٩: ١) مناقب آل أيب طالب ٦(
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ة اجلمع الثاين من َفي مدّ ةٍ هي أكثر من ِضعيف مدّ  واملحفوظ عند كثري منهم الصحابة

 !؟ أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالببل قِ 

ً  ترتيباً  وترتيبه للقرآنالثاين   عمل اإلمام عّيل  عدّ ن يُ أوهل يمكن  زمنّيا

ىل الناسخ واملنسوخ يف اآليات وتعيينه إشارته إمع  ـ وبحسب التنزيل اً علميّ وتارخيّيًا و

أم أّنه قرآٌن مع  ؟للقرآن حتريفاً ـ واخلاص وشأن النزول  واملتشابه والعاّم  للمحكم

وقيل: «قائًال:  )روح املعاين(وقد شهد اآللويس يف  ؟تفسريه وتأويله وليس غري ذلك

ٍ أُخرى لغرٍض آخر، ويؤّيده أّنه كتب فيه الناسخ واملنسوخ، فهو كان مج عًا بصورة

 .)١(» كتاب علمك

وتفسري  علمٍ  كتاب يالنسخة الثانية من املصحف الرشيف ألمري املؤمنني هإذن، 

أُصيب ذلك الكتاب  لوقوله: ب ،قديامً  ابن سريين اآللويس الذي سبقه حسب تعبري

 .)٢( لُوجد فيه علٌم كثري

قرآن ذكر وتالوة حّتى ب وعليه، فالنسخة الثانية للمصحف عند اإلمام هي ليست

ر  .التحريف افيه ُيتصوَّ

 ؟األمني بني جربئيل األمني والصادق عامٍ  بل ماذا تعني مسألة عرض القرآن كّل 

؟ ة قرونمغفوالً عنه ملدّ  يوبق يف الكتب عناهح موّض يوملاذا ال  ؟وما هو اهلدف منه

                                                             
 .٢٢: ١) روح املعاين ١(

ترمجة عبـد اهللا  ١٦٧: ١٧، الوايف بالوفيات ٩٧٤: ٣، االستيعاب ٣٠١: ٨) التمهيد البن عبد الرب ٢(

 بن عثامن.
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 ؟آخر مل نقف عليه اً هناك تفسري أنّ  وأ ،هو الصحيح تفسرينا اآليت نّ أ اً وهل حقّ 

أّن  وهل هو عثامن بن عّفان، أ ؟اليوم املوجود بأيدينا بل َمن هو اجلامع هلذا املصحف

بل رسول اهللا نفسه املصحفهذا املصحف هو  واملوجود خلف  أيام حياته املرّتب من قِ

  املؤمنني عّيل بن أيب طالب بني الدّفتني؟أمري ووحد شكله ، واّلذي مجعهفراشه 

ليس هلم سند صحيح إىل  أّهنم نمما قاله األعداء عن الشيعة،  وهل حّقًا يصّح 

ً مكتوبًا بفضل إمامهم  املتلو اليوم هذا القرآن؟ أم أّن هذا املصحف نا صار مدوَّ

ل صوالنحو، وأو األسود الدؤيل القراءة ا، الذي عّلم أببن أيب طالب عّيل أمرياملؤمنني 

 القرآن املتلّو بالقرآن املكتوب؟

 حقاً  خيالفيف هذا الكتاب، وهو  موجوداً  هذه األسئلة وغريهاقد يكون جواب 

 كثرية ونحن قد وّضحنا يف هذه الدراسة ُأموراً ، يف سبب ذلك عىل األلسن اشتهر ما

معها، فال  تعارضتال  ا يف الواقعأهنيف حني  ،كان ُيتصّور تعارضها مع ُأموٍر ُأخرى

استمرار نزول الوحي عىل رسول  وبنيبني وجود مصحٍف بأيدي املسلمني  تعارض

 عليه! اآليات النازلة بعض وإمكان وقوع النْسخ يف  اهللا

خيتلف  )املفرسَّ (القول بأّن ترتيب مصحف اإلمام عّيل  يف التضادّ  وجود عدممثله و

 .تاب علم، والثاين قرآن تالوة وذكر، ألّن األّول ك)املجّرد(عن ترتيب املصحف 

إىل غري ذلك  عدم تواتر القراءات ال يّرض بتواتر القرآن نفسه، ىلإالذهاب  نّ أأو 

 من البحوث املرتبطة بجمع القرآن وتدوينه.

يف مسألة مجع  وأسس من آراءٍ  رحإّن ما طُ يف ضوء ما أسلفنا نستطيع القول: 

بل مدرسة القرآن قد وقادته، و تيسء إىل اإلسالم معظمها ،فةاخلالو الصحابة من قِ

وقد متّسك هبا ، الدين بل أعداءللقول بتحريف الكتاب العزيز من قِ  بعضها سبباً صار 
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والدفاع عن  الغراء  من باب احلرص عىل الرشيعةوإّين  ،ن يف دراساهتمواملسترشق

ْرُت عن ساعد َشمَّ  ،ـ  وعىل رأس ذلك الدفاع عن القرآن الكريم م ـسات والقيَ املقدّ 

 مات اخلاطئة اّلتي فشتتلك اآلراء السقيمة واملقدّ  بعض مالبسات بتوضيح اجلدّ 

 )١(األموية(ني احلكومتَ  وبتوجيه من ،كتبهم وتسللت إىل بني املسلمني وشاعت

جهام بأنّ  وّضحأ فسعيت أن ،يف تأسيسها اودورمه )اسيةوالعبّ  تلك  يف طرح تدرُّ

مات ستخدامهام، واواحدًا بعد اآلخراألسس  َُمّوهة بعض املقدِّ  وتأسيس ،فيها امل

ُ وفق ال تتّ  أفكاٍر  ، كلها ة عند املسلمنية والعقليّ احلديثيّ  ة والثوابتصول القرآنيّ األ

 .هذه الدراسةأهداف سوف نزيح عنها اللثام يف فصول  للوصول إىل كانت

شعرون هي اّلتي جعلت بعض الباحثني ي فيام بينها وأن تضارب تلك النصوص

ُ بوجود التناقض والتضاّد بني  وأن بعضها ال تّتفق مع  اإلسالمية قرآنًا وسنة صولاأل

 .اآلخر

أذهان  وأمثاهلا يف هذه الشبهة علوقزاد اهتاممي هبذا املوضوع حينام رأيت  مماو

 David وكك د بفداياألمريكي ( الدكتور، فقد سألني الباحثني املعارصينبعض 

B. Cook, PH. D. ُ راييس  يف جامعة املشارك يف الدراسات الدينّية ستاذ) األ

)RICE(  مدينة مشهد هـ يف  ١٤٣٤/  م ٢٠١٣عام  حني زيارته يلـ تكساس

ورؤيتنا  القرآن والتفاسري املعتمدة عند الشيعةالعقيدة و عن عّدة مسائل حولاإليرانية 

                                                             
ىل دفـن حـديث مـن : فام قدروا عـ ط مرص ـ معّرضًا بآل ُأمّية ١١٧) قال اخلوارزمّي يف رسائله: ١(

 . أحاديث رسول اهللا وال عىل حتريف آيةٍ من كتاب اهللا جّل شأنه ...
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ي ُطرحت يف ذلك ، وكان ضمن املسائل اّلتحول الصحابة ومكانة هنج البالغة عندنا

ن َبْنيِ َيَدْيهِ مجع القرآن وكيف يكون القرآن معصومًا  مسألةُ  اللقاء ُل مِ ِ يهِ اْلَباط ِ ت َال َيأْ

هِ  ْن َخْلفِ أال حتتمل أن يقع  :فسألني أحد احلضور وقد ُمجع بيد غري املعصوم؟ َوَال مِ

بل اجلامع للقرآن إن كان غري معصوم؟  السهو واخلطأ من قِ

 التي تقوهلا هذه الرؤية صحيح، ويمكن وقوعه، وال ُيستبَعد، لكنَّ  فقلت: نعم

ليست رؤيتنا، بل هي رؤية مدرسة اخلالفة التي ال نقبلها نحن ونكّذهبا تبعًا ألئّمتنا، 

وذلك بقرار  فنحن نعتقد بعصمة هذا القرآن وأّنه قد ُرّتب بيد املعصوم (رسول اهللا)،

أمري املؤمنني عيل بن أيب  مجعه مني املعصوم، ثّم من رب العاملني بواسطة جربئيل األ

 .  الدفتني بعد رسول اهللابني طالب املعصوم

 أعرضوا عن املصحف لكّن اآلخرين وألجل خالفهم مع اإلمام حول اخلالفة

، ومل يتخذوه مصحفا اماما بل اخلالف لدى اإلمام عيل ومل يطالبوه بهاالصل املوجود 

وأن ينتهجوا منهجًا  ُأصوٍل خاطئة يرصوا عىل رسمأن اهم السيايس بعد رسول اهللا دع

م يسقط فل حتريف القرآن، لكّن اهللا صان كتابه من التحريف. كاد أن يوقع املسلمني يف

 أقرأ رسول اهللا ألنّ  ، وذلك)١() وال (الم) حسب تعبري اإلمام عيلحرف (ألٍف منه 

ِ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآًنا عىل مكث )القرآن( الناَس  هُ ل وجود مع  ُمْكٍث  َعَىل  النَّاسِ  َعَىل  َتْقَرأَ

 فهام اللذان حفظا الكتاب العزيز من التحريف. ،املعصوم بينهم

                                                             
من هذا الكتاب وجاء عـن اإلمـام البـاقر كـام يف تفسـري  ٣٢٢و  ٣١٨و  ٣١٢انظر الصفحات ) ١(

 : فلم يزد فيه الشيطان شيئأ ومل ينقص منه شيئًا.٥٣٠/ ح  ٣٩٨فرات: 
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وقوله:  بني الناس هالشتهار القرآن من الزيادة يف عمر ويدل عىل ذلك خوف

 .)١(ألثبتته يف بعض املصحفلوال أن يقول الناس زاد عمر 

نا فرغت من القرآن عىل ما سألتم وأظهر عيل فإن أوقول زيد بن ثابت لعمر: 

مها اللذان اىل آخر اخلرب، فهذان  ،)٢(القرآن الذي ألفه أليس قد بطل ما قد عملتم

 حفظا الكتاب العزيز من التحريف.

قد  )٣( اخلاطئة التي ُرسمت من قبل مدرسة اخلالفة تلك املقدمات كّل إذن، 

من املسترشقني ن واملغرض ك هباتي متّس ة، وهي الّ سالميّ سّببت مشاكل للعقيدة اإل

 .للتعريض بالدين احلنيف والقول بتحريف القرآن الكريموغريهم 

 كي يكون الباحث عىل حيطةٍ  ،يف متهيد هذه الدراسة عىل شكل نقاط اذكرهت وقد

؛ ألّهنم سفن  عن أهل بيت العصمة والطهارة خيالف ما َيِرد وحذر من األخذ بام

رالث النجاة، وأحد تعبري  حسبب الضاللنا باّتباعهام، وأّن يف خمالفتهام قلني الّلَذين قد ُأمِ

وعرتيت   كتاب اهللا ؛فيكم الثقلني إّين تاركٌ «يف حديث الثقلني:   الرسول األعظم

 .)٤(  »وا بعدي أبداً أهل بيتي، ما إن أخذتم هبام لن تضلّ 

                                                             
:  ٦ورواه البخـاري معلقـا يف صـحيحه  ٣٥:  ٢، الربهـان ١٠٥:  ٥أحكام القرآن للجصـاص ) ١(

 باب الشهادة تكون عند احلاكم يف واليته. ٢٦٢٢

 .٢٢٥:  ١االحتجاج ) ٢(

 التي ستقف عليها بعد قليل.) ٣(

، ٢٦٧٩و ٢٦٧٨/  ٦٥: ٣، املعجم الكبري ٤٥٩، حتف العقول: ٣/ ح  ٤٣٣) بصائر الدرجات: ٤(

 .١١٥٧٨/  ٥٩: ٣مسند أمحد 
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 ين يستلزمبشاهدَ  وا القرآنزيد بن ثابت وأعوانه هم اّلذين مجع فالقول بأنّ  ،وعليه

َعُه ﴿بل عدم صحة كالم الباري ـ والعياذ باهللا ـ القائل:  ،عدم تواتر القرآن منه ِنَّ َعَلْينَا َمجْ إ

ريب يف تواتره  الـ وإن إختلفت القراءات فيه ـ ّن القرآن اّلذي بني أيدينا أوحيث  ﴾َوُقْرآَنهُ 

 القرآن باطًال من أساسه. هو جامع زيداً  أنّ ، فيكون القول باً قطعيّ  تواتراً   عن النبّي 

ماتا تلك واليك اآلن بعض هة ملقدِّ طرحوها يف أزماٍن اّلتي  ـ اخلاطئةو املموِّ

بمجموعها  دية للمسلمني، فهيائوالتي سّببت مشاكل عق ،ةخاّص  عة ولعللٍ متقطّ 

التي  ـ لقرآنعىل مجع وترتيب ا  رسول اهللا  إرشاف نفيفكرة بني املسلمني ت قألْ 

من  يشءٍ ل بياين مع ـ لتلك املقدمات توضيحيفإين ب، مد عقباهاحتإىل نتائج ال توصل 

كيفية مبينًا  ،سأسعى لتجسيمها ها ـبين الزمني رعاية الرتتيب دون من ،هلا النقد

 .وكيفية استغالل األعداء هلا ،وآثارها السلبية عىل الرشيعة والعقيدة ،هاختالقُ ا

عدم  ألؤكد  ة ملدرسة أهل البيترؤية التصحيحيّ بال ذلك ثم آيت بعد

منهج أهل البيت تصحيح من  ، ألنّ وهطرح تصحيحهم ملاو ،ارتضائهم لتلك األفكار

يف العصور  حلّكامهم وجماراة تبعاً  الناُس  اأخذ هبوخصوصًا التي  اخلاطئة األفكار

أو  يف مجع القرآن ام قالوهبخذ أو األ ا،نا أو عليلناحلكم  الكريم للمطالع رة، تاركاً املتأّخ 

ويف اخلتام أشكر األخ سمري الكرماين لضبطه نصوص الكتاب وإعداده  .بام قلناه

 فهارس املصادر سائًال سبحانه أن يتقبل منا هذا القليل، واهللا من وراء القصد.

 فاملؤلّ                                                                             

 هـ ١٤٣٥ شعبان  ١٥اجلمعة 

 كربال املقدسة
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 :نارؤيت يف تاريخ مجع القرآن

ُ  ،وهي املشهورة عىل األلسن ـ ها مدرسة اخلالفة ـتبنّ ت :إحدامها  :خرىواأل

 ها مدرسة اإلمامة.تتبنّ 

ُ  واحدةٍ  ني ختتلف كلُّ صول املدرستَ وُأ   ..خرىعن األ

 ُ ية القرآن الكريم ّج توصلنا إىل التشكيك بُح قد  ماٍت قدّ م عىل ىبتنتُ  :وىلفاأل

ّ إىل و  . بّي الن ةاملساس بقدسي

 فيها جواب تلك اإلشكاالت املتعّددة اّلتي أثارهتا مدرسة اخلالفة :والثانية

 .يف هذا األمر واخلروج برؤية موضوعية وغريها يف مسألة مجع القرآن

 اً ناظر جاء مدرستهم وعلامء  ة أهل البيتكالم أئّم  نّ إ :أوضح وبعبارةٍ 

 إىل تصحيحه ساعياً  ،بني املسلمني إىل االجتاه اخلاطئ والفكر السائد آنذاك

 الطريق الصحيح. تقويمه نحوو

 ،ليست وليدة ساعتها عىل أّن فكرة مدرسة اخلالفة يف مجع القرآن يهبنمع الت

لك العلل اخللفاء، وأّن توإّنام متّخضت عن علل وأسباٍب خاّصة مّر هبا 

ّة سبابواأل ّة واالجتامعي والقول هبا، هذه الفكرة  لتبنّي تي دعتهمهي الّ  السياسي

 نطوهيا يف عرش مقّدمات:





  
  

ماتھا العشر في جمع القرآن مدرسة الخالفة ، ومقدّ
  والرؤیة التصحیحیة من قبل مدرسة أھل البیت لھا

ُ املقّد *   وىل:مة األ

 ة والكتابة، جاعلني جهلهى أّنه ال يعرف القراَء بمعن ؛ّمّي ُأ   بّي ّن النإ قالوا:

، معتربين َمن مل يوافقهم يف ذلك كافرًا أو فاسقًا أو خارجًا له ولكتابه بالكتابة معجزةً 

 . سة أهل البيتمدر يوافق الرأي ال ! وهذاعن الدين

 

 * الرؤية التصحيحية 

 :ه ال يكتبلكنّ  ،يعرف القراءة والكتابة  النبّي 

ُ املشإّن  ه وهو الن يولَ َم  لكّل  هو وصٌف  ّمّي هور عىل األلسن أّن األ يعرف  د من ُأمِّ

 ة والكتابة.القراَء 

، يمكن تطبيقه عىل رسول اهللا  تفسري بدائي وفطري، اللكّن هذا التفسري 

ّن اهللا أاخلصال والفضائل، إذ  جلميعبل اهللا تعاىل واجلامع من قِ  ماملعلَّ  اإلنسان ذلك
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ْوَحْينَا : ﴿يف قوله تعاىلأّكد بأّنه عّلم نبيَّه ما مل يكن يعلم؛  وتعاىل سبحانه َك أَ ِ َوَكذل

َلْيَك  ِ َ اِإليَامنُ  ُروحاً  إ َتاُب َوال ِ ْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلك ْن أَ ، وقوله تعاىل: )١( ﴾مِ

نَزَل اهللا﴿ ْ َتُكْن  َوأَ َمَك َما َمل ْكَمَة َوَعلَّ ِ َتاَب َواْحل ِ من وأمثال ذلك  ،)٢(﴾ َتْعَلُم َعَلْيَك اْلك

كّل العلم   عىل أّن اهللا عّلم رسوله بأمجعها دتؤكّ  ،الكريم كثرية يف القرآنالوارد امل

 مل يكن يعلم. ما وعّلمه

وقد أّكد الشيخ املفيد عىل أّن اهللا بعد أن خّص حممدًا بالنبوة كان كامًال حيسن 

جامعًا خلصال الكامل كّلها وخالل املناقب  الكتابة فقال: إّن اهللا تعاىل ملا جعل نبّيه 

بأرسها مل تنقصه منزلة بتاممها يصّح له الكامل وجيتمع فيه الفضل، والكتابة فضيلة من 

 منحها فضل ومن حرمها نقص، ومن الدليل عىل ذلك أّن اهللا تعاىل جعل النبي 

يف ذلك ، وقد ثبت أّن  بني اخللق يف مجيع ما اختلفوا فيه فالبّد أن يعّلمه احلكمحاكًام 

أمور اخللق قد يتعّلق أكثرها بالكتابة فتثبت هبا احلقوق وتربئ هبا الذمم وتقوم هبا 

البّينات وحتفظ هبا الديون وحتاط هبا األنساب، واّهنا فضل ترشف املتحّىل به عىل 

العاطل منه، وإذا صّح أّن اهللا ـ جل إسمه ـ قد جعل نبّيه بحيث وصفناه من احلكم 

 الفضل ثبت أّنه كان عاملًا بالكتابة حمسنًا هلا.و

ويشء آخر وهو أّن النبي لو كان ال حيسن الكتابة وال يعرفها لكان حمتاجًا يف فهم 

ما تضّمنته الكتب من العقود وغري ذلك إىل بعض رعّيته، ولو جاز أن حيوجه اهللا يف 

                                                             
 .٥٢سورة الشورى: ) ١(

 .١١٣نساء: ) سورة ال٢(
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مجيع ما كّلفه احلكم فيه إىل بعض ما كّلفه احلكم فيه إىل بعض رعّيته جلاز أن حيوجه يف 

 كان حيسن الكتابة. سواه وذلك مناف لصفاته ومضاّد حلكمة باعثه، فثبت أّنه 

نُْهْم َيْتُلو ويشء آخر وهو قول اهللا سبحانه: ﴿ َِّني َرُسوًال مِّ ي مِّ ي َبَعَث ِيف اْألُ ُهَو الَّذِ

تَا ِ ُمُهُم اْلك يِهْم َوُيَعلِّ هِ َوُيَزكِّ ِ ٍِني َعَلْيِهْم آَيات ب ي َضَالٍل مُّ ن َقْبُل َلفِ ِن َكاُنوا مِ ْكَمَة َوإ ِ ﴾  َب َواْحل

وحمال أن يعّلمهم الكتاب وهو ال حيسنه كام يستحيل أن يعّلمهم احلكمة وهو ال 

إذ اللفظ عام  »اّن الكتاب هو القرآن خاّصة«يعرفها، وال معنى لقول من قال: 

  قول املعتزلة وأكثر أصحاب احلديث.والعموم ال ينرصف عنه إّال بدليل، ال سّيام عىل

ُه ويدّل عىل ذلك أيضًا قوله تعاىل: ﴿ طُّ َتاٍب َوَال َختُ ِ ن ك هِ مِ ِ ن َقْبل َوَما ُكنَت َتْتُلو مِ

ُلونَ  ِ ْبط ُْ ْرَتاَب امل ًِذا الَّ َك إ ِ َيِمين ِ ﴾ فنفي عنه إحسان الكتابة وخّطه قبل النبّوة خاّصة ب

ولوال اّن ذلك كذلك ملا كان لتخصيصه النفي  فأوجب بذلك إحسانه هلا بعد النبّوة،

يف فقد العلم بالكتابة بعد النبّوة كحاله قبلها لوجب   معنى يعقل، ولو كان حاله 

وما كنت تتلوا «إذا أراد نفي ذلك عنه أن ينفيه بلفظ يفيده ال يتضّمن خالفه فيقول له: 

لست حتسن «، أو يقول: »من قبله من كتاب وال ختّطه بيمينك إذ ذاك، وال يف احلال

، كام اّنه ملا أعدمه قول الشعر ومنعه منه نفاه عنه »الكتابة وال تأيت هبا عىل كّل حال

ي َلهُ بلفظ يعّم األوقات فقال اهللا: ﴿ َغِ ْعَر َوَما َينب ْمنَاُه الشِّ ﴾ وإذا كان األمر عىل َوَما َعلَّ

 تعاىل عىل ما وصفناه. وهذا كان حيسن الكتابة بعد ان نّبأه اهللا ما بّيناه ثبت أّنه 

مذهب مجاعة من اإلمامية وخيالف فيه باقيهم وسائر أهل املذاهب والفرق يدفعونه 
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 .)١(وينكرونه

َتاٍب َوالكتابته يف قوله تعاىل: ﴿قراءته وعدم ف ،ذنإ ِ ن ك هِ مِ ِ ن َقْبل  َوَما ُكنَت َتْتُلوا مِ

ِذاً  َك إ ِ َيِمين ِ ُه ب طَّ َْرَتاَب الْ  َختُ ِ ـال  ّنه الإ، بل هبام ، ال يعني عدم معرفته)٢( ﴾ُلونَ ُمْبط

َرةً  ُصُحفاً  اْ َيْتُلو﴿ ،تعاىل  تنّزها ورفعة، لكونه املعلَّم من قبل اهللاامحيتاجه َطهَّ  )٣( ﴾مُّ

ٌ هوهتذيبه غنيٌّ عن الدراسة عند غري بتعليمه فمن تعّهد اجلليُل  بام مل يكن  ، بل هو عامل

ْنَزَل اهللاُقال سبحانه: ﴿. تعاىل اهللا من عند فضالً  ،يعلم ْكَمَة  َوأَ ِ َتاَب َواْحل ِ َعَلْيَك اْلك

 ْ َمَك َما َمل  .)٤( ﴾َتُكن َتْعَلُم  َوَعلَّ

 : أخربين عن اهللا الصادق قال: قلت أليب عبد ،عن إبراهيم بن عمر

تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من  العلم اّلذي تعلمونه، أهو يشٌء 

 ؟م من رسول مكتوب عندك أو يشٌء  بعض،

وجّل يف  قول اهللا عزّ  األمُر أعظم من ذلك، أما سمعَت «قال: فقال: 

َلْيَك ُروحاً  كتابه: ِ ْوَحْينَا إ َك أَ ِ تَاُب  ﴿َوَكذل ِ ْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلك ْن أَ مِ

َ اِإليَامُن﴾؟  .»َوال

 قال: قلت: بىل.

ِ «قال:   ي إذا انتهت إىل عبدٍ م هبا، وكذلك هفلّام أعطاه اهللا تلك الروح عل
                                                             

 .١٣٧ـ  ١٣٥:  ٤أوائل املقاالت املطبوع ضمن مصنفات شيخ املفيد ) ١(

 .٤٨) سورة العنكبوت: ٢(

 .٢البينة: ) سورة ٣(

 .١١٣) سورة النساء: ٤(
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َم هبا العلَم والَفْهَم  ِ  .)١(  »َعل

 وعن حمّمد بن الفضيل، عن أيب محزة قال: سمعت أبا جعفر الباقر 

ٌ «يقول:  ـ يعني العامل اّلذي افرتض اهللا طاعته ـ  ال واهللا ال يكون عامل

 اهللا أجّل وأعّز وأكرم«. ثم قال: »جاهًال بيشء بيشءٍ  عاملاً  ،جاهًال أبداً 

ال «. ثم قال: »حيجب عنه علم سامئه وأرضه عبدٍ  من أن يفرض طاعة

 .)٢( »حيجب ذلك عنه

 اهللا أيب احلسن صاحب ثنا حييى بن عبدوعن ابن حمبوب قال: حدّ 

 ناٌس وعنده ُأ  ـ يقول  بن حمّمد الصادق الديلم، قال: سمعت جعفر

رسول م أخذوا علمهم كّله عن للناس! إّهن  عجباً «: ـ الكوفة من أهل

واهتدوا، ويرون أّن أهل بيته مل يأخذوا علمه، ونحن  فعملوا به  اهللا

إليهم،  ن عندنا خرج العلُم منازلنا نزل الوحي، ومِ  يف ،يتهأهل بيته وذّر 

ِ أفَري  لنا؟! إّن هذا نا نحن وضلَ لْ وجِه  موا واهتدواون أّهنم عل

 .)٣(!»ملحال

ة، وهو أسمى من معرفة ومقام أوصيائه الربر  فهذا هو مقام رسول اهللا

                                                             
 الصـفحة مـن ٢، ومثله عن عبد اهللا بن طلحة، ُانظـر: احلـديث ٣/ ح  ٤٧٩) بصائر الدرجات: ١(

  من كتاب احلّجة ـ باب الـروح اّلتـي يسـّدد اهللا هبـا االئّمـة ٥/ ح  ٢٧٣: ١، والكايف هانفس

 احلديث.

 .٦/ ح  ٢٦٢: ١) الكايف ٢(

 .من كتاب احلّجة ـ باب أّن مستقى العلم من بيت آل حمّمد ١/ ح  ٣٩٨: ١) الكايف ٣(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ٣٠

عوا ، ما وسعهم شأنه  أن ينتقصوا من يريدونرين اآلَخ  إّال أنّ ، القراءة والكتابة فادَّ

 متهيداً ، قالوا بذلك ، وان كان هناك من خيالفهم يف الرأيأّنه ال يعرف الكتابة والقراءة

ُموٍر  والعياذ ـ  )١( ابةجهًال بالكت ،عدم مجعه للقرآن ، منهايف الرشيعة والعقيدة كثرية أل

 .ـ باهللا

 معرفته بعلم كتابة السطور، وهو القائل فرتاهم حيجبون عن رسول اهللا 

ق السني، وال«ألحد كّتاب اخلط:  ِف القلم، وانصب الباء، وفرِّ ِق الدواة، وَحرِّ ِ ل ر  أَ ُتَعوِّ

ن  د )الرمحن(، وُمدَّ )اهللا(امليم، وَحسِّ ك اليرسى ذنعىل أُ  ، وضع قلمك)الرحيم(، وجوِّ

ذَكُر لك  .)٢( »فإّنه أَ

يف حني روي عن الشعبي عندهم انه قال: ما مات رسول اهللا حتى كتبه، واسند 

 .قرأ صحيفة لعيينة بن حصن واخرب بمعناها النقاش حديث ايب كبشة السلويل انه 

ويف صحيح مسلم ما ظاهره انه كتبه مبارشة، وقد ذهب اىل ذلك مجاعة منهم: ابو 

  بن امحد اهلروي، والقايض ابو الوليد الباجي، وغريمها.ذر عبد اهللا

واشتد نكري كثري من علامئنا عىل ايب الوليد الباجي حتى كان بعضهم يسب 

ويطعن فيه عىل املنرب، وتأول اكثر العلامء ما ورد (انه كتب) عىل ان معناه امر بالكتابة 

                                                             
اىل (غفور رحـيم) والنبـي ال ومنها قول سعد بن أيب رسح بأّنه كان يبدل اآليات (عزيز حكيم) ) ١(

 ٧٠٩ترمجـة  ٢١٤: ٣، ثقـات ابـن حبـان ١٠٣يعلم بذلك أو يقّره وأمثاله. أنظر: لباب النقول: 

 لسعد بن أيب رسح.

 ٣٩٤: ٥، عن الديلمي يف الفردوس ٢٨: ١، وانظر: الدّر املنثور ٤١/ ح  ١٥٢: ٢) بحار األنوار ٢(

 /٨٥٣٣.   
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 .)١(كام تقول: كتب السلطان لفالن بكذا اي امر بالكتب 

... وذكر حييى بن جعدة ان ناسا من املسلمني اتوا رسول اهللا بكتب قد كتبوا فيها 

فلام نظر اليها القاها وقال: كفر هبا مجاعة قوم او ضاللة قوم  )٢(بعض ما يقول اليهود 

ِهْم  ﴿ان يرغبوا عام جاء به نبيهم اىل ما جا ء به غري نبيهم فنزل  ْ َيْكفِ َوَمل  .)٣( ﴾... أَ

 ، عن الصادق عن أيب محزة الثاميل ،لالمامية )بصائر الدرجات(يف  جاءكام 

 .)٤( وكتاهبا بالعرباين ،قال فيه: نظر رسول اهللا إىل ألواح موسى وقرأها حديٍث  يف

إليهام،  ، وكان داعياً )٥( ّن النبّي كان يعرف القراءة والكتابةومن هذا يتضح أ

                                                             
 .١٥١: ٧تفسري ا لبحر املحيط  )١(

فعن خالد بن عرفطة إن عمر قال: انطلقت أنا ... فانتسخت كتاب من أهل الكتاب ثم جئت به ) ٢(

يف أديم. فقال يل رسول اهللا ما هذا يف يدك يا عمر، قلت يا رسول اهللا: كتاب انتسـخته لنـزداد بـه 

فقالـت علًام اىل علمنا، فغضب رسول اهللا حّتى امحّرت وجنتاه، ثم نودي بــ (الصـالة جامعـة)، 

فقـال ، األنصار: أغضب نبيكم! السالح السالح، فجاؤوا حّتـى أحـدقوا بمنـرب رسـول اهللا

 يا أهيا الناس! إين قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واْخُترص يل اختصارًا، ولقـد أتيـتكم :

كوا (تقييد العلم:  كون .٥٢هبا بيضاء نقّية، فالَتَتهوَّ  ) وال يغّرنكم املتهوِّ

(املصـنف لعبـد  فقمت فقلت: رضيت باهللا رّبًا، وبك رسوالً، ثّم نزل رسـول اهللا قال عمر: 

ــا  ١٧٤:  ١، وجممــع الزوائــد ١٩٢١٣، ح ٣١٣:  ١٠، ١٠١٦٤/ ح ١١٣:  ٦الــرزاق  وفيــه: ي

 رسول اهللا! جوامع من التوراة أخذهتا من أخ يل من بني زريق، فتغّري وجه رسول اهللا ...).

 .١٥٢: ٧تفسري البحر املحيط  )٣(

 .٢١/ ح  ١٣٧: ١٧ـ عنه: بحار األنوار  ٤/ ح  ١٥٩) بصائر الدرجات: ٤(

 ّنه كان يعرف القراءة بالّلغة العربية كام يف النّص السابق.إ) وحّتى ٥(
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وأّن  خاّصةً ،  ستقف عليه يف سريته العطرةحسبام ّمتهيف ُأ واالمية اجلهل  ملحو ساعياً 

ن َواْلَقَلِم َوَما بالقلم يف قوله تعاىل: ﴿ القرآن املجيد يؤّكد عىل عظمة الكتابة ويقسم

اْلَقَلمِ  ْقَرأْ إ، وقوله تعاىل: ﴿)١( ﴾َيْسُطُرونَ  ِ َم ب ي َعلَّ ْكَرُم * الَّذِ َ َك األ ، )٢( ﴾َوَربُّ

 به إىل القراءة والكتابة ورسوله ال يعرفهام؟!، فكيف يدعو اهللا يف كتااموأمثاهل

أراد  القراءة والكتابة ـ ومها من وسائل كسب املعرفة ـ سالح من لُّمتع فإنّ  ،إذن

وإّن  ،اهللا  حمّمد بن عبد املبعوث النبّي كوجّل  عزّ   الكامل من اهللا أن يتكامل، ال

َظ َفرَّ «مقولة:  َب َقرَّ وما ُحفِ ِ  أعىل مرتبةً  ، فالرسولرسول اهللا  تنطبق عىل ال »ما ُكت

 من أن يتعلَّم الكتابة والقراءة من اآلخرين. وأعظم شأناً 

ُّمّي يف قوله تعاىل: ﴿ويف ضوء ما اسلفنا نستطيع ان نقول:  يَن إّن كلمة األ الَّذِ

ي يَّ الَّذِ مِّ ُ ِيَّ األ ُسوَل النَّب ُِعوَن الرَّ ُِدوَنُه َمْكُتوباً  َيتَّب ِ َواِإلْنِجيِل ِعنَدُهْم ِيف  َجي ...   التَّوَراة

ِيِّ  هِ النَّب ِ ِاهللاِ َوَرُسول نُوا ب َتُدونَ  َفآمِ ْ ُكْم َهت ُِعوُه َلَعلَّ ب هِ َواتَّ ِ َامت ِ ِاهللاِ َوَكل ُن ب ي ُيْؤمِ يِّ الَّذِ مِّ ُ ، )٣( ﴾األ

ولد من ّن الرسول رغم كونه أله، ومعناها:  أو منقصةً  ذّماً  الللرسول  جاءت مدحاً 

من املخلوقني، فقد جاءهم باملعارف  عند أحدٍ  م القراءة والكتابةيتعلّ  بطن أمه ومل

، بل إّن اهللا سبحانه أمره أن العاملني عىل أكمل وجهها، لتعلُّمه ذلك من رّب  اإلهلّية

تاَب ﴿ما نزل عليه يف قوله تعاىل:  ويعلمهم ُيقِرئ ُأّمته ِ  َوُقْرآًنا﴿، و)٤(﴾َوُيَعّلُمُهُم الك
                                                             

 .٢) سورة القلم: ١(

 .٤) سورة العلق: ٢(

 .١٥٨و ١٥٧) سورة األعراف: ٣(

 .١٦٤سورة آل عمران: ) ٤(
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تَ  َفَرْقنَاهُ  ِ هُ ل  .)١( ﴾ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ْقَرأَ

ُمّي «عىل أّن مدرسة أهل البيت ال ترى ما يراه غريهم يف كلمة  فقد قال ، »األ

 الصويف: جعفر بن حمّمد

 بن فقلت: يا ،الرضا  أبا جعفر [اجلواد] حمّمد بن عّيل  سألُت 

َ ُسّم  ّم (  ي النبّي رسول اهللا، ملِ ُ  ؟)ّي األ

 .»ناس؟ما تقول ال«فقال: 

ي(ام ُسّمي نّ إقلت: يزعمون أّنه  ُمِّ  ألّنه مل حيسن أن يكتب. )األ

ُهَو ﴿ كتابه: عليهم لعنة اهللا، أّنى ذلك واهللا يقول يف حمكم ،كذبوا«فقال: 

هِ  ِ نُْهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَيات ً مِ يَِّني َرُسوال مِّ ُ ي َبَعَث ِيف األ ُمُهُم  الَّذِ يِهْم َوُيَعلِّ َوُيَزكِّ

ْكَمةَ الْ  ِ َتاَب َواْحل ِ لقد  ال ُحيِْسن؟! واهللاِ فكيف كان يعّلمهم ما، )٢( ﴾ك

بثالثة  ـ أو قال: وسبعني يقرأ ويكتب باثنتني كان رسول اهللا 

ُ ، وإّنام ُس لساناً ـ  وسبعني كان من أهل مّكة، ومّكة من  هّمي ألنّ ّمي األ

ّمهات القُ  مَّ ﴿وجّل:  عزّ  رى، وذلك قول اهللاأُ َر أُ ُتنذِ ِ اْلُقَرى َوَمْن  ل

ا  .)٣( »﴾َحْوَهلَ

                                                             
 .١٠٦) سورة اإلرساء: ١(

 .٢) سورة اجلمعة: ٢(

/  ١٢٤: ١علل الرشائع ، ١٣٧ـ  ١٣٥:  ٤أوائل املقاالت املطبوع ضمن مصنفات الشيخ املفيد ) ٣(

، وقريٌب منه رواية عّيل بن أسباط عن أيب جعفـر يف ٧٠/ ح  ١٣٢: ١٦ـ عنه: بحار األنوار  ١ح 

اهللا كـان يقـرأ  باب يف أن رسـول ٤ / ح ٢٢٦وبصائر الدرجات: ٢/ ح  ١٢٥: ١علل الرشائع 
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ها وعليه فإّن اهللا َِذا َهَوى * َما ﴿ ؛سبحانه وتعاىل علَّم نبيَّه العلوم كلَّ َوالنَّْجِم إ

ُق َعِن الْ  َضلَّ  ِ ِّال ـَصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوَما َينط ِْن ُهَو إ َمهُ َهَوى * إ   َوْحٌي ُيوَحى * َعلَّ

يُد اْلُقَوى ْن  اْ َتْتُلو ُكنَْت  َوَماقوله: ﴿ نْ فإذَ ، )١(  ﴾َشدِ هِ  مِ ِ ْن  َقْبل َتاٍب  مِ ِ هُ  َوَال  ك طُّ َك  َختُ ِ َيِمين ِ  ب

ًِذا ُلونَ ـالْ  َالْرَتاَب  إ ِ من أخذه واقتباسه من  به  ، جاء لدفع ما اّهتموه)٢( ﴾ُمْبط

ُ األديان السامويّ  يَن قال سبحانه: ﴿ .خرىة األ ِّال  َوَقاَل الَّذِ ِْن هَذا إ ِ  َكَفُروا إ اُه إ َ ْفٌك اْفَرت

َعاَنُه َعَلْيهِ َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُؤوا ُظْلامً  َني اْكَتَتَبَها َفِهَي  * َوُزوراً  َوأَ ِ ل وَّ َ ُري األ ِ َساط َوَقاُلوا أَ

ِصيالً  َْىل َعَلْيهِ ُبْكَرًة َوأَ حيتاج إىل  من الكتب السابقة واالستنساخ ، ألّن االقتباس)٣( ﴾ُمت

أو تعّلم القراءة  ّتابالكُ دخل  أّنهمل ُيعَرف عنه   بام أّن رسول اهللاو الكتابة والقراءة،

فكيف به أن يأيت هبذه العلوم الغريبة اّلتي هي فوق طاقة ، يف اجلاهلّية والكتابة من أحدٍ 

َِّساُن الَّذِ وقال تعاىل: ﴿ .البرش ُمُه َبَرشٌ ل َام ُيَعلِّ نَّ ِ ُْم َيُقوُلوَن إ هنَّ َلْيهِ َوَلَقْد َنْعَلُم أَ ِ ي ُيْلِحُدوَن إ

 ٌّ َساٌن َعَرِيب ِ ْعَجِميٌّ َوَهـَذا ل  .)٤(﴾أَ

 ،)رىالقُ  ّم ُأ (اهللا هو ابن مّكة  أراد أن يقول هلم: إّن حمّمد بن عبد وتعاىل فسبحانه

                                                                                                                                                
ويكتب بكل لسان وفيه: قلت أليب جعفر: أن الناس يزعمون أن رسـول اهللا مل يكـن يكتـب وال 

ْكَمـةَ ...﴿يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم اهللا أنى ذلك وقد قال تعاىل:  ِ َتـاَب َواْحل ِ ُمُهـُم اْلك  ﴾... َوُيَعلِّ

 فكيف أن يعلمهم الكتاب واحلكمة وليس حيسن أن يقرأ ويكتب.

 .٥ـ  ١سورة النجم:  )١(

 .٤٨) سورة العنكبوت: ٢(

 .٥) سورة الفرقان: ٣(

 .١٠٣نحل: ) سورة ال٤(
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تّدعون فكيف  ومل يتعّلم من ُأستاذ، ّتابالكُ وأنتم أعرف بحاله وتارخيه، وأّنه مل يدخل 

 ُ  يقرأ كتاباً   اهللا حمّمد بن عبد  يكنّنه ملأخرى؟! ومعناه: أخذ كتابه عن األديان األ

ّا مل  العاملني،  ل عليه هو من رّب ، َمل يبَق ريٌب بأّن املنزَ ذلكه من كنيأو خيّطه بيمينه، ومل

  من كتب السابقني حسبام تزعمون. مأخوذاً  وليس هو تلفيقاً 

، فاستمع ملا قالهقد استعان ببعض أعدائه يف كتابة الوحي حل نعم، إّنه   كمةٍ

 : الصدوق

 بن سعد اهللا وعبدَ  الوحَي معاويةَ   ووجه احلكمة يف استكتاب النبّي 

القرآن من  يقول هذا حمّمداً  املرشكني قالوا: إنّ  هو أنّ  ،ـ انومها عدّو  ـ

 ... بآية تلقاء نفسه، ويأيت يف كّل حادثةٍ 

ين له يف دينه  ما ينزل عليه يف احلوادث الواقعة بكتْ  فاستعان يف بعدوَّ

َم الكّفاَر واملرشكني أنّ  َعْدَلني عند أعدائه، ِ كالمه يف ثاين األمر  لُيعل

ٍ  ،كالمه يف األّول ة عن جهته، فيكون أبلغ للحّج  ُمزاٍل  وال غري مغريَّ

 ـ ذر وأشباههام سلامن وأيب مثل ـ عليهم، ولو استعان يف ذلك بوليَّني

واطؤ تخيَّل فيه التّ يُ  ع هذا املوقع، وكانلكان األمر عند أعدائه غري واق

 .)١(  هللا واحلمد، بّني  والتطابق، فهذا وجه احلكمة يف استكتاهبام واضٌح 

َتاَب ﴿إّن ظاهر قوله تعاىل:  ِ ُمُهُم اْلك الكتاَب  تهّم ُأ  رسول اهللاتعليم  هو، ﴾َوُيَعلِّ

وهو مثل  ،معاً  ظ واملعاينق عىل األلفاطلَ يُ  )الكتاب( من الواضح أنّ ألّن  ،امً يكتابًة وتفه

                                                             
 .١/ ح  ٣٤٧) معاين األخبار: ١(
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ّمتي أربعني حديثًا : «قول رسول اهللا  . وإّن حفظ كالم )١(...» َمن حفظ عىل أُ

رسول اهللا ال خيتّص بحفظه عن ظهر القلب، بل احلفظ يتحقق بالكتابة أيضًا، بل قد 

 يمكن القول بأّن املحافظة عليه بالكتابة هي األجدر واألنفع، وهلذا نرى العلامء قديامً 

 وحديثًا يؤّلفون كتب األربعينّيات احلديثّية ومل يكتفوا بحفظها يف الصدور.

َرةً  ُصُحفاً  اْ َيْتُلو﴿قوله تعاىل:  الكالم يأيت يف ومثل هذا َطهَّ ، أو يف قوله )٢( ﴾مُّ

َك  َواْتُل ﴿تعاىل:  َتاِب َربِّ ِ ن ك َلْيَك مِ ِ وِحَي إ  ـ اإلطالقب ، فكّلها تدّل ام، وأمثاهل)٣(  ﴾َما أُ

 .كان يقرأ ويتلو املكتوب أّنه عىل  ـ الظهورب إن مل تكن

 بالقراءة والكتابة،  خرى داّلة عىل معرفة رسول اهللاوهناك روايات كثرية ُأ 

 إّن النبّي كان«:  اهللا قال أبو عبد اج، قال:ن بن احلّج االرمح منها: صحيحة عبد

 .)٤(  »ويقرأ ما مل يكتب ،يقرأ ويكتب

 لروايات ـ:ذكره لتلك اد قال املجليس ـ بع

 أّن هذه النقوش ،لني واآلخرينبعلوم األّو  ن كان عاملاً علم َم كيف ال يَ 

قدار اهللاهلذه احلروف؟! وَم  موضوعةٌ  ِ تعاىل عىل شّق  ن كان يقدر بإ

كيف ال يقدر عىل نقش احلروف والكلامت عىل  ،منه القمر وأكرب

                                                             
 .٢٩١٩٢ـ  ٢٩١٨٢/ ح  ٩٨و ٩٧: ١٠، كنز العّامل ٢٥٨/ ح  ٦٨: ١) ُانظر: مشكاة املصابيح ١(

 .٢) سورة البّينة: ٢(

 .٢٧) سورة الكهف: ٣(

 .٥/ ح  ٢٤٧: ) بصائر الدرجات٤(
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 )١(واأللواح؟! الصحائف

،  اهللا عبد رواية ابن سنان، عن أيب : هذا البابومن الروايات الصحيحة يف

 ة الطويلة، وفيها:الواردة يف كيفية صلح احلديبيّ 

فكتب . »كتباُ «املؤمنني وقال له:  ودعا أمري ،بالكتب  فدعا رسول اهللا

عمرو: ال  فقال سهيل بن ،»بسم اهللا الرمحن الرحيم« املؤمنني: أمري

 هم.اللّ  باسمك :ب آباؤككتب كام كان يكتاُ  )،الرمحن(نعرف 

. »من أسامء اهللا ه اسٌم هم، فإنّ باسمك اللّ : كتباُ «:  فقال رسول اهللا

 .»رسول اهللا واملأل من قريش هذا ما تقاىض عليه حمّمٌد «ثّم كتب: 

كتب: هذا اُ  ما حاربناك، لو علمنا أّنك رسول اهللا فقال سهيل بن عمرو:

 حمّمد؟! ف من نسبك يا، أتأن اهللا ما تقاىض عليه حمّمد بن عبد

وا« : فقال رسول اهللا رُّ يا ـ مُح اُ «، ثم قال: »أنا رسول اهللا وإن مل ُتقِ

 ما أحمو اسمك«املؤمنني:  ، فقال أمري»اهللا واكتب: حمّمد بن عبدـ  عيلُّ 

 هذا ما«: بيده، ثم كتب  فمحاه رسول اهللا ،»)٢(من النبّوة أبداً 

                                                             
 .٧٢من بيان للمجلّيس يف ذيل احلديث  ١٣٤: ١٦) بحار األنوار ١(

أن يدي ال تطيـق فعـل  إن طلب رسول اهللا مل يكن مولويًا بل إرشاديًا، ومعنى كالم اإلمام ) ٢(

 ذلك إذ ال يمكنني أن أحمو اسم النبوة عنك أبدا فليكن ذلك منك، فمحاه رسول اهللا بيده.

لديني مل خيتص باإلمام فقط بل هو شعور جلميع املسلمني، ففي املغازي للواقـدي وهذا الشعور ا

عن واقد بن عمرو قال حدثني من نظر إىل أسيد بن حضري وسعد بن عبادة أخـذا بيـد  ٦١١:  ١

الكاتب [وهو أمري املؤمنني عيل] فأمسكاها وقاال: ال نكتب إال حمّمـد رسـول اهللا وإال فالسـيف 
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عمرو،  أل من قريش وسهيل بناهللا وامل اصطلح عليه حمّمد بن عبد

 .)١( »... اصطلحوا عىل وضع احلرب بينهم عرش سنني

لقبه  حما بيده الرشيفة عىل أّن النبّي  هذا احلديث الرشيف بوضوٍح  ويدّل 

معرفته  ، وهو دالٌّ عىل»... هذا ما اصطلح عليه«املبارك، ثم كتب بيده الرشيفة: 

 بالقراءة وبالكتابة.

 األكرم  آخر يرضيها وييسء إىل النبّي  هذه الرواية بشكلٍ  ة روتالعاّم  لكّن 

 ويف بعض كتب ـ ة عندهمتلك الرواية املرويّ  فجاءتعدم معرفته بالكتابة،  دويؤكّ 

 :أخذًا عنهم ـ عىل هذا النحوأيضًا  أعالمنا

، عليها رسول اهللا دَ فوضع عيلٌّ ي ،»ضع يدي عليها«لعّيل:  قال النبّي 

                                                                                                                                                
 ى الدنية يف ديننا؟ فجعل رسول اهللا خيفضهم ويومي إليهم أسكتوا ... بيننا: عالم نعط

 فلو كان األمر مولويًا فلم خيفضهم الرسول ويومي إليهم أسكتوا.

امتنع عىل سهيل بن عمرو ذلك ال عىل النبي، ويؤيده ما جـاء يف خصـائص  وقد يكون عيل 

ه قال قالوا: لـو نعلـم أنـه رسـول اهللا مـا بسنده عن أمري املؤمنني أنّ  ١٤٩أمري املؤمنني للنسائي: 

 قاتلناه،  احمها قلت: هو واهللا رسول اهللا وإن رغم انفك ال واهللا ال أحموها ...

عن أمري املؤمنني : فغضبت فقلت: بـىل واهللا أّنـه لرسـول اهللا وإن رغـم  ٥٠٩ويف وقعة صّفني : 

 أنفك [والكالم موجه لسهيل] ...

أّن اإلمـام  ٣٢٦:  ٨والكـايف  ٣٠١ـ   ٣٠٠:  ١يف الثقـات البـن حبـان  ومما جيب التنبيه عليه إنّ 

 امتثل أمر رسول اهللا دون تلكؤ. 

 ٦٩: ٥، سنن البيهقـي ٣٦٨٤١/  ٣٨٣: ٧، وانظر: مصنف ابن أيب شيبة ٣١٢: ٢) تفسري القّمي ١(

 .٨٩٧١/ ح 



  

  

  

  

 ٣٩   .............................................................................................................................   متهيد

 .)١( فمحاها

النص إن صح فإنام فعل رسول اهللا ذلك أمام قريش لئّال يتهموه بأّن القرآن  وهذا

 من كالمه.

الصحابَة عند   مطالبته هؤُخيطّ  كذب،ذلك ان رواية وضع األصبع  فضًال عن

 .وا بعده أبداً لن يضلّ  كي يكتب هلم كتاباً  وكتٍف  بدواةٍ  مرضه بأن يأتوه

ألجل دفع شبهة التأثر بالكتب الساموية  وإّن االشتهار بعدم معرفته للكتابة كان

 واألخذ عن كتب األحبار والرهبان وأمثال ذلك.

 الثانية. قدمةإىل امل لننتقل ي يف توضيح هذه النقطةنكتفوهبذا القدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .٣٦٨٤١/  ٣٨٣: ٧، مصنف ابن أيب شيبة ١٧٨٣/ ح  ١٤١٠: ٣أنظر: صحيح مسلم  )١(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ٤٠

 مة الثانية:املقّد * 

 مات النبّي «: وأمثاله ة أنس بن مالكرواييف  اجلمعلفظة  اخلالفةمدرسة فرست 

، وزيد بن ثابت، وأبو ، ومعاذ بن جبلأربعة: أبو الدرداء القرآن غُري  معومل جي

يف الصدور ال يف السطور، أي أّن اجلمع  ا القرآنمجعو أّن هؤالء :معناه بأنّ  ،)١(»زيد

 .وكتابة ِحْفٍظ ال مجع تدويٍن  َمجَْع  كان عندهم

ْمع ُلَغةً غويّ املألوف عند اللّ  خيالف هذا التفسريو َ يشمل الكتابة  ني، ألّن اجل

ح، خصوصاً  ترجيٌح  هو أحدمها عىل اآلخر ، وأّن ترجيحواحلفظ معاً   مع بال مرجِّ

، إذن معنى اجلمع يكتبون الوحي عنهأيام حياته   لرسول اهللا َبةٍ ـبوجود َكتَ معرفتنا 

 !؟فام يعني وجود الكتبة لو كان املقصود منه هو احلفظ فقط واضح عندنا،

 التفسري اآلخر؟ ونؤ، وُخيَطِّ جلمع باحلفظون اَخيُصُّ  بل ملاذا

 نياجلامعِ  من أجل حرصستبعد أن تكون قد جاءت أ، وال اً نكامًا إّن وراء هذا ّرس 

رين اآلَخ  باخللفاء الثالثة ال غري، وذلك بعد نفيهم مجَع  ـ حسب زعمهمبـ  للقرآن

 .كتابًة وتدويناً  للقرآن

 

 

                                                             
بـدل » ُأّيب بـن كعـب: «٤٧١٧، ويف روايةٍ ُأخرى / ح ٤٧١٨/ ح  ١٩١٣: ٤) صحيح البخاري ١(

ني للقرآن وأعدادهم، حّتى أوصـلها بعضـهم إىل »الدرداء أيب« ، وهناك اختالف يف أسامء اجلامعِ

 أربعني صحابّيًا.



  

  

  

  

 ٤١   .............................................................................................................................   متهيد

 * الرؤية التصحيحية

 : عىل عهد رسول اهللا حابةكتبها الص وجود مصاحف

وجود ، وأّن القرآن أّكد آنذاك ةيف مكّ  وجودةمن املعلوم بأّن الكتابة كانت م

نَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ، يف قوله تعاىل: ﴿ولواله ما عرفوا االستنساخ االستنساخ والكتابة ِ إ

تَاباً َحتَّى ُتنَزِّ ﴿ قوله تعاىل: لذلك كام يشهد، )١(﴾ُكنُتْم َتْعَمُلونَ  ِ نَا ك ْ  ،)٢(﴾ْقَرُؤهُ نَ  َل َعَلي

فلو مل تكن  وأمثال ذلك من اآليات الدالة عىل الكتابة وادواته من القلم والقرطاس و...

 ملا خاطبهم اهللا هبذه الكلامت. ،عندهم واالستنساخ معروفاً  الكتابة مألوفةً 

قد مجعوا  أو أكثر اً َري اسم أربعة عرش صحابيّ وقد ذكر املؤّرخون وأصحاب الس

 هم:و، )٣(  كانت هلم مصاحف عىل عهد رسول اهللالقرآن و

أبو موسى األشعري، وثابت،  زيد بنو،  بن أيب طالب عّيل أمري املؤمنني 

جممع وسعيد بن عبيد، وجبل،  معاذ بنوأبو الدرداء، وابن مسعود، وّيب بن كعب، ُأ و

امت، عبادة بن الّص وصاري، األن أبو زيدوبن عمرو بن العاص،  اهللا عبدوبن جارية، 

 .ارّي متيم الدّ وأبو أّيوب األنصاري، و

 الرغم من أّن أسامء األربعة األواخر مل يصلنا يشٌء عن مصاحفهم، إّال أّهنابو

  .عندهم كانت موجودة

زمن  املصاحف املشهورة يف إنّ : )األفكار األبكار(قال اآلمدي يف كتابه 

                                                             
 .٢٩) سورة اجلاثية: ١(

 .٩٣) سورة اإلرساء: ٢(

 ) وإن كانت ناقصة.٣(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ٤٢

ُعِرَض عىل  ن مصحف عثامن بن عفان آخر ماومعروفة، وكا الصحابة كانت مقروءةً 

َِض النبّي   .)١( ، وكان يصّيل به إىل أن ُقب

ـ ما يؤّكد كونه من الكّتاب وكانت عنده نسخة  عيل  املؤمنني وجاء عن أمري

 قوله:من املصحف عىل عهد رسول ـ 

 وأمالها عَيلّ  ، أقرأنيهاالقرآن إّال  ... فام نزلت عىل رسول اهللا آية من«

 ،وناسخها ومنسوخها ،وتفسريها مني تأويلها، وعلّ يها بخطّ بتُ فكت

ودعا اهللا أن يعطيني فهمها  ،وعاّمها وخاّصها ،وحمكمها ومتشاهبها

ه منذ دعا  وكتبتُ أماله عَيلّ  كتاب اهللا وال علامً  من آيةً  فام نسيُت  ،وحفظها

 .)٢( »...  اهللا يل بام دعا

وأهنم كانوا  ، اهللاد رسول عىل عه للصحابة وممّا يؤّكد وجود مصاحف

ال «: يف قوله عنه  يكتبون حديث رسول اهللا عىل كل حال حتى جاءهم النهي

  الرسول اهتامم، الّداّل عىل )٣(» ن كتب عنّي غري القرآن فليمحهوَم  ،تكتبوا عنّي

  عن ابن مسعود، حيث قال: ما رويوكذا يؤيده  بعد ِحفظها. كتابة تدوين اآلياتب

ق«: اهللا ل سوقال يل ر ِ النساء، فلام بلغت:  ، ففتحُت سورة»رأ عَيلّ ا

                                                             
: لو كان لعثامن بن عفان فنقولالقرآن للميامي،  نصوص يف علومانظر املجلد الثالث من كتاب ) ١(

فلامذا يعتمد زيد بن ثابت يف  أيام حياته وكان من الذين عرضوا قراءهتم عىل رسول اهللا مصحف

 وملاذا حيتاج زيد إىل شاهدي عدل يف تصحيحه لآليات والسور؟! صحف؟املكتابة 

 باب اختالف احلديث. ١/ ح  ٦٢: ١) الكايف ٢(

 .٤٥٠/ ح  ١٣٠، سنن الدارمي: ٣٠٠٤/ ح  ٢٢٩٨: ٤) صحيح مسلم ٣(



  

  

  

  

 ٤٣   .............................................................................................................................   متهيد

َءِ ﴿ َِك َعَىل هُؤال َِشِهيدٍ َوِجْئنَا ب ةٍ ب مَّ ن ُكلِّ أُ َِذا ِجْئنَا مِ ، )١(﴾اً َشِهيد َفَكْيَف إ

 .)٢(  »...  حسبك اآلن«رأيت عينيه تذرفان الدمع، فقال: 

رسالة ( نقًال عن )آنتاريخ القر(وحكى الدكتور عبد الصبور شاهني يف كتابه 

شهد يف اّلذي استُ  اهللالب ـ عّم رسول املطّ  للكرماين: بأّن حلمزة بن عبد )شواّذ القراءة

 .)٣( ُأحد ـ مصحفاً 

 .ذلك احلني بني الدّفَتنيالقرآن إىل  ومعنى كالمه بأّنه كان قد مجع النازل من

اهللا  عبد ليد بنثنا الووأخرج ابن سعد يف الطبقات: أخربنا الفضل بن دكني، حدّ 

ـ وكان رسول اهللا  اهللا بن احلارث ورقة بنت عبد ّم يت، عن ُأ ثتني جدّ بن مجيع، قال: حدّ 

 .)٤(ـ وكانت قد مجعت القرآن ،يها الشهيدةيزورها، ويسّم 

 إذا كان هذا حال النساء يف مجع القرآن، فكيف يكون حال الرجال؟ف

ت من قبل وفي ناقصًة، كانت املصاحف املجموعة آنذاكنعم،  ها السور التي ُأقرَّ

َِذا﴿اهللا تعاىل إىل ذلك احلني لقوله تعاىل:  َناهُ  َفإ ِْع  َقَرأْ ب َوُقْرآنًا َفَرْقنَاُه  وقوله: ﴿ ﴾ُقْرآَنهُ  َفاتَّ

ْلنَاُه َتنِزيالً  ُه َعَىل النَّاِس َعَىل ُمْكٍث َوَنزَّ َتْقَرأَ ِ  ذلك. وال كالم يف ﴾،ل

ّ  )٥(عنّي يف األخبارامل )اجلمع( وال خيفى عليك بأنّ  يف  ا يف الصدور أوهو أعّم مم

ح، خصوصاً الس حينام نرى أّن  طور، وترجيح أحدمها عىل اآلخر ترجيٌح بال مرجِّ

                                                             
 .٤١) سورة النساء: ١(

 .٢٣/ ح  ٢١٦: ٨٩، و١٦٢/ ح  ٢٩٤: ١٦ـ عنه: بحار األنوار  ١٣٩) رسائل الشهيد الثاين: ٢(

 .ن العجيل، وقد حقق شواذ القراءات للكرماين الدكتور شمرا١٦٠) تاريخ القرآن: ٣(

 .٤٥٧: ٨) الطبقات الكربى ٤(

 .أي يف األخبار القائلة بأن فالنًا وفالنًا وفالنًا قد مجعوا القرآن عىل عهد رسول اهللا) ٥(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ٤٤

أّن الكتاب العزيز، و موهمرين ويعلّ اآلَخ  كي ينفعواالصحابة كانوا قد مجعوا القرآن ل

من  القراءة والكتابة ان جييدك ملن خاّصةً بالكتابة،  عىل وجهه األكمل إّال  ذلك ال يتّم 

وإن فكرة حرص اجلمع باحلفظ كانت فكرة سياسية يقف عليها كل من  .الصحابة

 تصفح الوثائق واملستندات الرتاثية عند اجلمهور.

وهو دليل عىل اهتامم اإلسالم بالقراءة  يف القرآن فالكتابة وبيان وسائلها مذكور

 ،)١( كني بأن يأتوه بعرش سور مثل القرآناملرشوتعاىل  ى سبحانهوقد حتدّ  ،والكتابة

ُمُهُم ﴿وقال تعاىل:  تَاَب  ُيَعلِّ ِ َتاًبا﴿، وقوله تعاىل: )٢( ﴾اْلك ِ ا ك ً َ  ُمَتَشاِهب رُّ  َمَثاِين نْهُ  َتْقَشعِ  مِ

يَن  ُجُلودُ  َشْونَ  الَّذِ ْم  َخيْ ُ بني أيدهيم،  وجود القرآن مكتوباً  ى هذه اآلياتومعن، )٣( ﴾َرهبَّ

عندهم  وموجوداً  فلو مل يكن القرآن معلوماً  ن يامثلوه ويعارضوه،بحيث يمكنهم أ

 دعوة إىل املجهول. مع القرآن للمعارضة اهمدعوته إيّ  تلكان

َكاَن آَيةٍ ﴿قوله تعاىل:  يلفتو ْلنَا آَيًة مَّ َِذا َبدَّ ُل  َواهللا َوإ َِام ُينَزِّ ْعَلُم ب نَت  أَ قاُلوا إّنام أَ

،  اهللاآليات وترتيبها عند املسلمني عىل عهد رسول  انة مكإىل معلوميّ  ،)٤( ﴾ُمْفَرت 

 .أن يغّري آية بدل آية أخرى ألحدٍ  بحيث ال يمكن

، يف احلياة االجتامعية موجوداً حارضًا  القرآنُ مل يكن و ،ولو مل تكن الكتابة معروفةً 

  ؟حزم إىل اليمن لتعليمهم القرآن رسال عمرو بنإ ييعن ذافام

                                                             
ن ُدوِن اهللا، قوله تعاىل: ﴿١٣سورة هود: ) ١( َياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتم مِ هِ ُمْفَرتَ ِ ْثل َِعْرشِ ُسَوٍر مِ  ﴾.َفْأُتوا ب

 .١٢٩ة البقرة: ) سور٢(

 .٢٣) سورة الزمر: ٣(

 .١٠١) سورة النحل: ٤(



  

  

  

  

 ٤٥   .............................................................................................................................   متهيد

ِّال ﴿ :وجل ماذا يعني قوله عزّ و ُه إ َ َيَمسُّ ُرونَ ـالْ  ال وخصوصًا للذي  )١( ﴾ُمَطهَّ

 يفهم منها املّس احلّيس آليات املصحف؟ 

فال يمسَّ « : اهللا عني قول رسوليماذا و أال يدل عىل وجودها يف اخلارج؟

 ؟)٢( »طاهر  وهوالقرآَن إنساٌن إّال 

عىل  داللة كّل ذلك يفأليس  )؟فاحتة الكتاب( ـعني تسمية سورة احلمد بتماذا و

 ؟وجود الكتاب العزيز بني أيدي الناس بفاحتته

 قال: ،العزيز بن رفيع يف صحيح البخاري، عن عبد يعني املروّي  ذاما ثم

اد بن معقل: اس، فقال له شدّ اد بن معقل عىل ابن عبّ أنا وشدّ  دخلُت 

َتْني ما ترك إّال  ن يشء؟ قال:مِ   النبّي  كَ أتَر   .)٣( ...  ما بني الدفَّ

ناً و بني الدّفتني، القرآن كان موجوداً  وهذا يعني بأنّ  دة. ضمن مدوَّ  قراطيس متعدِّ

يف   اهللايف عهد رسول عن ترتيب القرآن ومجعه قد فصلنا الكالم  نحن

 .)٤(يّدعونال مجع حفظ فقط كام  كان مجع كتابةٍ الصفحات الالحقة وان مجعه 

                                                             
 .٧٩) سورة الواقعة: ١(

 .٢٩٤: ٥) سرية ابن هشام ٢(

وال  َمـن قـال مل يـرتك النبـّي إّال مـا بـني الـدّفتني. ٦الباب  ٤٧٣١/ ح  ١٩١٧: ٤صحيح البخاري ) ٣(

لنبي وصية ألمري املؤمنني وباقي األئمـة يفوتك التنبيه عىل أّن هذه الرواية ومثيالهتا سيقت لنفي كتابة ا

 االثنى عرش. لكن ذلك ال يّرض املقام هنا، ألّن املقصود هو وجود القرآن مكتوبًا بني الدّفتني.

ذلك يف املرحلتني الثانية والثالثة من املراحل األربعة يف تاريخ القـرآن والـذي سـيأيت بعـد  ) ُانظر٤(

 قليل إن شاء اهللا تعاىل.



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ٤٦

 مة الثالثة:املقّد * 

 ـ قيلحسبام  )١( سبعامئة صحايب واّلتي مات فيها أكثر منمعركة الياممة ـ 

 مجع القرآن بعد رسول اهللا الدعاء برضورةل اخلالفةو الصحابة درسةمل اصبحت مربرا

قتل هذا العدد اهلائل من م عىل القرآن من ضياعه اثر خوفا بكٍر  أيب من قبل ؛

 ة.. إىل آخر القّص .عهفاقرتح عىل زيد بن ثابت أن جيم ،الصحابة يف هذه املعركة

 املذكورة يف كتب التاريخ واحلديث.

موجودة يف كتب الصحاح  خرىة ُأ وهذا الرأي يتقاطع مع نصوص حديثيّ 

بواسطة كتَبة  ـ وحمفوظاً  أّن القرآن كان مكتوباً  ، مثل النصوص الداّلة عىلواملسانيد

فلامذا اخلوف  ،نوحمفوظًا عند آخري فلو كان مكتوباـ   عىل عهد رسول اهللا الوحي

 ؟من ضياعه إذن

القرآَن يف غري  : قراءُة الرجلقوله  من مع املروّي بإسنادٍ صالح فقه ال يتّ كام أنّ 

 .)٢( ي درجةدرجة، وقراءته يف املصحف يضاعف عىل ذلك ألفَ  املصحف ألف

هو ِ ويف هذا  ،)٣( »عىل الشيطان من قراءة املصحف نظراً  ليس يشء أشدّ « : قول

                                                             
وقد اختلفوا يف عّدة من استشهد بالياممة، فأقّل ما ذكروا  :١٠: ١فتوح البلدان لبالذري يف قال ا )١(

 وأكثر ذلك ألف وسبعامئة، وقال بعضهم: إّن عّدهتم ألف ومائتان. من مبلغها سبعامئة

 .١٦٥: ٧، جممع الزوائد ٦٠١/ ح  ٢٢١: ١) املعجم الكبري ٢(

 .٢٣/  ٢٠٢: ٨٩قرأ القرآن نظرًا ـ عنه: بحار األنوار  باب يف ثواب َمن ١٠٣) ثواب األعامل: ٣(
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أمثال ، و)١(أن يسافر باملصحف إىل أرض العدو من رسول اهللا ن ع النهي ردوالسياق 

دة  يف قراطيس عند املسلمني، مكتوٍب  معروٍف  عىل وجود مصحٍف  دّل ممّا  ذلك متعدِّ

 .ايقرؤون فيه

 خاف عىل قد اخلليفة أنّ من  ةرؤية مدرسة اخلالف خطأهذه النصوص  وُتظهر

ن عىل عهد الرسالة، وأّن القرآن مل يُ  ه،ضياعالقرآن من   بعدم تدوين عتقادّن االإإذ َدوَّ

حرص فضيلة مجع القرآن كثرية، أقّلها  رجى منه أموٌر يُ   القرآن يف عهد النبّي 

 كان هذا جممل الكالم عن املقدمة الثالثة وإليك: فقط ةالثالث ءباخللفا

 * الرؤية التصحيحية

 :جلمع أيب بكر للقرآن مةٌ قتىل الياممة مقدِّ 

بن  عن واقعة الياممة وكثرة القتىل فيها، واهتامم أيب بكر وعمر ما جاءإّن عم ن

 عظيٌم  هتويٌل  فيه ،اخلطاب وزيد بن ثابت بجمع القرآن دون غريهم من كبار الصحابة

ألّن الكّل يعلم  والصحابة،  تعريض بالنبّي أيضًا  وتضخيم َأّيام تضخيم، كام فيه

، كتابًة وحفظاً   اهللارسول  مجعوا القرآن عىل عهدمن الصحابة كانوا قد  ثلةبأّن 

 ٢٣ابن عساكر كّتاب الوحي إىل ونحن قد أتينا بأسامء أربعة عرش منهم، وقد أوصل 

صحابيًا، وجتاوز شربامليس ذلك العدد إىل  ٢٥صحابيًا، وأبو شامة وابن عبد الرب إىل 

                                                             
رواه بطريـق  ١٨٦٩/ ح  ١٤٩٠: ٣، وصحيح مسـلم ٢٨٢٨/ ح  ١٠٩٠: ٣) صحيح البخاري ١(

 آخر، وفيه زيادة: خمافة أن يناله العدو.
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 صحابيًا، وقال احلافظ العراقي يف الدرر السنّية: ٤٠

 ونا                 زيـد بن ثــابت وكان حيناــعــان وأربــابه اثنـكتّ 

 )١(ة                ابن أيب سفيان كان واعيةــعاويـده مــعـاتبه وبــك

هو الوحيد اّلذي  مل يكنبكر  أيب وأنّ  كثر، القرآن وكتاب الوحي و، فجامعإذن

ّيب وُأ  ،موىل أيب حذيفة املسو طالب بن أيب عّيل أمري املؤمنني  مجع القرآن، بل مجعه قبله

 وابن مسعود، وغريهم. بن كعب، وأبو موسى األشعري،

قبل مجع  جمموعاً  للقرآن يؤّكد أّنه كان وإّن ما قيل عن مجع سامل موىل أيب حذيفة

 تل يف واقعة الياممة.كان قد قُ  ، ألّن ساملاً له أيب بكر

نفر من  ١٧٠٠بعضهم  بلغ عندحّتى  ،خون يف عدد قتىل الياممةبىل، قد بالغ املؤّر 

 .)٣( أو أربعامئة ومخسون قارئاً  )٢( الصحابة، بينهم سبعامئة قارئ

 يف قبال جيش مقاتلٍ  أربعة آالف ومخسامئة بلغ عدده من جيٍش  فسبعامئة قارٍئ 

                                                             
، واالستيعاب البن عبد الرب: ترمجة زيد بـن ثابـت، والرتاتيـب ٥: ١الروضتني أليب شامة  ) ُانظر:١(

، ذكـر فيـه أسـامء سـّتة عرشـ صـحابّيًا وصـحابّيًة مـن ٥٢: ٩فتح البـاري ، و١١٦: ١اإلدارّية 

قال: روى غري مسلم حفظ مجاعات من  ١٩: ١٦املهاجرين فقط (عن أيب عبيد)، ورشح النووي 

 الصحابة يف عهد النبي وذكر منهم املازري مخسة عرش صحابيًا.

، ومن روى عنه قال: سبعون قارئاً. أنظر: فتح الباري ٥٠: ١ه القرطبي يف تفسري ذا الكالم) انفرد هب٢(

، وهو الثابت يف الصحيح كام أشار ١٧٤: ١، ومناهل العرفان ١٩٣و ١٩٢: ١، واإلتقان ٥٢: ٩

 .٣٤: ٣يف أعالم املوقعني  ابن القّيم اجلوزية، و١٩: ١٦إليه النووي يف رشحه عىل مسلم 

عن احلسن وابن سريين وابن شهاب قالوا: ملا أرسع القتل يف  ٤٧٦٢/  ٢٤٣: ٢) ُانظر: كنز العامل ٣(

 قّراء القرآن يوم الياممة، فُقتل منهم يومئذٍ أربعامئة رجل ... رواه عن ابن األنباري يف (املصاحف).
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اإلسالم  عظيم، ألّن شهداء ألف نسمة فيه هتويٌل  ٤٠اب البالغ عددهم مسيلمة الكذّ 

، ويف قتيالً سبعني  حد، ويف واقعة ُأ قتيالً  يتجاوز عددهم أربعة عرش ر مليف غزوة بد

واقعة  قتىلاإلسالم ملا وصل إىل نصف عدد  ، ولو مجعت مجيع شهداءقتىلة اخلندق ستّ 

 فام يعني هذا التهويل والتعظيم؟ اء منهم!القّر  وخصوصاً  ،الياممة

: ال نجد يف شوايلذلك بالشري و يف) وتبعه Caetaniقال املسترشق كيتاين (

 قالئل ممن تنسب اليهم معرفة ّال إ لوائح املسلمني الذين سقطوا يف ـ عقربا ـ الياممة

واسعة بالقرآن [أي أهنم مل يكونوا من املسلمني األوائل الذين حفظوا القرآن ] ألهنم 

 .)١(ىل صفوف املنتمني حديثا لإلسالمإتقريبًا ينتمون 

ب نولدكه ـ يف أسامء شهداء الياممة التي قدمها ايل ـ الذي أتم كتافثّم شكك ش

إّن  :عند نقده لروايات مجع القرآن عىل عهد أيب بكر شخصًا فقال ١٥١كيتاين وأهنم 

ربط مجع القرآن بمعركة الياممة ربٌط ضعيف جدًا. يشري كتاين إىل أّننا نجد يف لوائح 

فة واسعة بالقرآن، وذلك املسلمني الذين سقطوا يف عقربا قالئل ممن تنسب إليهم معر

ً ينتمون إىل صفوف املهتدين حديثًا. وهلذا السبب، ليس صحيحًا أّن  ألّهنم كّلهم تقريبا

كثريين من حفظة القرآن سقطوا يف هذه املعركة وأّن أبا بكر كان قلقًا من هذا، كام 

ة تّدعي بعض الروايات. ليس من اعرتاض عىل هذا، طبعًا، إذا افرتضنا، أّن الالئح

شخصًا ممن فقدوا يف املعركة كاملة وأن معرفتنا  ١٥١التي وضعها كتاين والتي تضم 

                                                             
 .no ,٢ .Caetani, Annali dell Islam, volوانظـر  ٢٥٣: ٢تـاريخ القـرآن لنولدكـه ) ١(

 .٧٨ين قرآن كريم : وخاورشناسان ومجع وتدو ٣٣١
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 بحفظة القرآن يف ذلك الوقت معرفة كاملة إىل حّد ما. 

ال نجد يف التقارير التي متكنت من الوصول اليها اال اثنني ممن سقطوا   يف الواقع

 من احلافظني له ] مها عبد اهللامن الذين يشهد هلم بوضوح معرفتهم بالقرآن [ أي كانا 

 .)١(يب حذيفة الذي محل لواء املهاجرين بعدهأتباع أبن حفص بن غانم، وسامل من 

  ومعنى كالمه أّنه ليس بني أولئك القتىل من هم من املسلمني األوائل وقراء األمة.

 دون غريهم؟ وهل تعّمد من وإذا كان القّراء ُقتلوا بأمجعهم، فهل القتل يتحّراهم

  اخلليفة يف إرسال القّراء إىل معركةٍ غري متكافئة ليلقوا حتفهم؟

اءو يقرؤون كانوا  جميع املسلمنيف ،هبذا العدد بمعنى القارئني له ـ لو كان الُقرَّ

يمكن للشعبّي إخراج اإلمام عيل من اجلامعني للقرآن  ، فكيفـ القرآن يف صلواهتم

 !واحلافظني له؟

 بن أيب عّيل  أمري املؤمنني من ون يف الياممة هم أعظم شأناً اء املقتولالقّر هؤالء  هلو

 !؟طالب

وكيف يكون القرآن حمصورًا يف صدور أولئك القّراء املقتولني يف واقعة الياممة 

دون غريهم من كبار األصحاب اّلذين ما زالوا عىل قيد احلياة، أمثال: أمري  من فقط

 اهللا بن عّباس و...؟ وابن مسعود وعبد بن أيب طالب عّيل املؤمنني 

 القرآن كان أفال يعني بأنّ  اء،القّر  الصحابة هذا العدد اهلائل من لدينابل لو كان 

ه أقّر  ني كامين عادلَ إىل شاهدَ  حينها يف إثباتهحاجة ال و ،عند املسلمني ومشهوراً  متواتراً 

 ؟حقاً عمر يف منهجهام يف مجع القرآن الو بكٍر  أبو

                                                             
 .٢٥٣:  ٢تاريخ القرآن ) ١(
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 إذ قال: فيام قالوه، ف الوطأةليخفّ  قد جاء ابن حجرومن هنا 

ّ  عىل أّن كثرياً  وهذا يدّل  تل يف واقعة الياممة كان قد حفظ القرآن، قد قُ  نمم

ٍ جمموعهم مجَ  أن يكون املراد أنّ لكن يمكن   .)١( ...  هعَ مجَ  عه ال أّن كّل فرد

 اذن التطّرف والغلّو بقي موجودًا يف النصوص، ولو تأّملَت فيام أخرجه ابن أيب

 داوود عن ابن شهاب الزهري، الستشممت رائحة التحريف منه فّواحة، إذ قال:

بلغنا أّنه كان ُأنزل قرآٌن كثري، فُقتل علامؤه يوم الياممة اّلذين كانوا قد 

بوبكر وعمر وعثامن القرآن أ مجع فلّام  ،ومل ُيعَلم بعدهم ومل ُيكتبوعوه، 

 .)٢(...  مل يوجد مع أحد بعدهم

 سترشق جون جيلكرايست هذه الرواية معلقًا عليها بالقول:وقد استغل امل

ومعنى هذا أّن الرواية تؤكد سقوط نصوص كثرية بدليل (مل يعلم) و(مل يكتب) 

 .)٣(و(مل يوجد مع أحد بعدهم) وأهنا ضاعت بقتل من كان حيفظها

يف هذا الكالم باطل مجلة وتفصيالً وأّن هؤالء القّراء املقتولني بس فت أنّ والّال 

ّني يف التاريخ، فقد ذكر ابن  بعض املؤرخني مل يكونوا هبذا العدد اهلائل، ومل يكونوا منسي

، اثنا عرش منهم يشرتكون )٥( اسامً  ٢٩، والبالذري )٤( اسامً  ٢٠اء حزم من هؤالء القّر 

                                                             
 .١٢: ٩) فتح الباري ١(

 .٤٧٧٨/  ٢٤٧: ٢، وعنه يف كنز العامل ٨١/  ٢٠٨: ١) املصاحف البن أيب داوود ٢(

 .١١٨جملة املصباح العدد اخلامس الصفحة : ) ٣(

 .٦٦: ٢) الفصل ٤(

 .١٠٢ـ  ١٠٠) فتوح البلدان: ٥(
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من احلارضين يف بدر  ابأّن مخسة عرش منهم كانو ثريمع أسامء ابن حزم، واّدعى ابن األ

 .ومل نقف عىل أكثر من هذا العدد ،)١( حديف ُأ  منهم من احلارضين وتسعةً 

كام قاله ـ   اهللان عىل نسخة رسول مِ  املصحف استنسخأبا بكر  فلو صّح أنّ 

املقولة املشهورة من أّنه وقف عىل نقصان آيتني من بطالن  فهذا يعني ،ـ )٢(ابن حجر

 َلَقْد ﴿مة، ومها قوله تعاىل: ة ثّم وجدمها عند أيب خزيمة أو خزيتوبسورة ال آخر

الْ  ِ تُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم ب ِ ْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيهِ َماَعن ْن أَ َني َرُؤوٌف ـَجاَءُكْم َرُسوٌل مِ ِ ن  ُمْؤمِ

ِنْ  َِي  َرِحيٌم * َفإ َ  اهللاَُتَولَّْوا َفُقْل َحْسب ِّال  ال لَه إ ِ ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرشِ  إ  ُهَو َعَلْيهِ َتَوكَّ

يمِ الْ  ِ  ومتام  اهللارسول  القول بنقصان نسخة يأبيان دينّن العقل وال، أل)٣( ﴾َعظ

 !وكامهلا اآلخرين ُنَسخ

 من ضياع القرآن، لكان عليه أن يزيد من حلقات حّقاً  فلو كان أبو بكر خياف

ند القرآن ع أو يأمر الَكَتَبة باستنساخ املوجود منوتعليمه،  يف املساجد القرآن حتفيظ

وخصوصًا من عىل نسخ الذين عرضوا قراءاهتم عىل رسول اهللا أمثال أيب بن  بةالصحا

بوجود مصاحف هلؤالء ؛ ألّن الكل يعلم كعب، وابن مسعود، وعيل، ومعاذ وغريهم

أهل «الصحابة عىل عهد أيب بكر، فكان عليه أن يأمر باستنساخ نسخ هؤالء ألّن 

الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود،  بن كعب، وأهل يبّ دمشق كانوا يقرؤون بقراءة ُأ 

شعري، وأهل محص يقرؤون بقراءة بقراءة أيب موسى األ وأهل البرصة يقرؤون
                                                             

 .٢٢٤ـ  ٢٢٣: ٢ريخ ) ُانظر: الكامل يف التا١(

 أيضًا. ٥٢٥:  ٤انظر كالم البغوي يف رشح السنة ) ٢(

 .١٢٩ـ  ١٢٨) سورة التوبة: ٣(
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 ال أن يأيت بمنهج جديد قد خيالف اآلخرين فيه. )١(» املقداد

ال  فلَم  فلو كانت هذه املصاحف والقراءات موجودة عند املسلمني، ،وعليه

ـ وهي مصاحف وقراءاٌت لكبار الصحابة، ورسول  وال يستفيد منها بكٍر  يعتمدها أبو

ْفر  اخلليفة العمل يبدأ دون أن من كان قد مدحهم هلذا الغرض ـ اهللا  من نقطة الصِّ

 ؟جديدة ةٍ وبمنهجيّ 

                                                             
 .٥٨٣: ٢، تاريخ ابن خلدون ٨: ٣، الكامل يف التاريخ ٢٤٢: ٣٩) تاريخ دمشق ١(

بسيط يف املقطع األخري من النّص السابق، فاّلذي أحتملـه هـو أّن أهـل محـص كـانوا  يل تعليقو

ن بقراءة ُمعاذ بن جبل ال املقداد، لكون معاذ بن جبل قد عاش يف محص فرتًة مـن الـزمن، يقرؤو

نموذج من قراءة املقداد يف كتب املصاحف املوجودة بأيدينا اليوم، فتكـون قـراءة أولعدم وجود 

لتقـارب  جـاء ذلـك ، وقـد يكـونأهل محص هي قراءة معاذ ال املقداد كام جاء يف النص السابق

 فربام جاء التصحيف من هنا. ،قداد ومعاذرسم خط م

 ،ويمكننا أن نعزو سببًا آخر ملا رّجحناه، وهو أّن املقداد كان من أتبـاع أمـري املـؤمنني عـّيل 

، وأّن مدينـة محـص وقعـت حتـت سـلطة هوكان ال يتخّطى قراءته أبدًا، بل وكان ال يتخّطى فهم

ُموّيني، وأّن الذين كتبوا يف اختالف مصاحف ا ، سـلطةلصـحابة كـانوا مـن املتعـاطفني مـع الاأل

ليم وأّنه سأل أمري املؤمنني عن سبب اختالف انظر ما رواه ُس  وهؤالء قد قضوا عىل معامل قراءته.

من سلامن واملقـداد وأيب ذر شـيئًا يف  تاحلديث عن رسول اهللا قال قلت ألمري املؤمنني: إين سمع

معت منك تصديق مـا سـمعت مـنهم ورأيـت يف ثم س عن النبي من الرواية تفسري القرآن و

ختـالف الـذي سـمعته  أيدي الناس أشياء كثرية من تفسري القرآن ومن األحاديث عن النبي 

 .١ح /  ٦٣:  ١وعنه يف الكايف  ١٨١يف كتاب سليم بن قيس :  ... . منكم
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 مة الرابعة:املقّد * 

 عنه أبعدتاخللفاء الثالثة، ومجع القرآن ب اخلالفة حرصتو الصحابة مدرسة إنّ 

 وغريهم، ثّم  وُأّيب بن كعب بن جبل وابن مسعود ومعاذ  بن أيب طالب اإلمام عّيل 

أّنه هو الذي وّحد املسلمني عىل  تأكيدها مععىل عثامن فقط من بني الثالثة،  رّكزت

 عثامن رغم قوهلا أنّ ، دون غريه من إليه رسم املصحف نسبةثم عىل مصحف واحد، 

احف برسم املصااللتزام  توجبأ كاممن نسخة أيب بكر وعمر،  مصحفهاستنسخ 

من هنا يثار أقرها، و قد النبّي  نأاختالفها بدعوى  من رغمبال املرسلة اىل االمصار

أو  ،)املصاحف النبوّية( :ملاذا ال يقال عن تلك املصاحف ورسمها :التساؤل

ملاذا ال واملصاحف العثامنية؟ ب بوصفها تكتفي ، بل)العمرية(أو  ،)املصاحف البكرّية(

إىل  املصاحف األخرى املرسلة من قبل عثامناإلمام) عىل  لفظ (املصحف يطلق

 ؟فقط عثامن فيه قرأبالذي كان ي الوصف خص هذا بل األمصار

بل إذا كان رسم اخلّط توقيفّيًا من عند الباري، وأّنه أميض من قبل اهللا ورسوله، 

ت طبقًا قد ُكتبَ  تلك املصاحف فلامذا حيرقون املصاحف املدّونة عند املسلمني؟ أمل تكن

 .)١(للقواعد التي رسمها رسول اهللا يف اخلّط وعّلمها ملعاوية، حسبام قاله الزرقاين 

 حّق ب من اإلجحاف فيه يشٌء  ،الرتكيز عىل اسم عثامن وإبعاد اآلخرين عنهاّن 

 القرآن أخذ، والذين اوىص ب الذين عرضوا قراءهتم عىل رسول اهللا كبار الصحابة

  .عىل وجه اخلصوص منهم
                                                             

 .٢٦٤: ١مناهل العرفان  )١(
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 * الرؤية التصحيحية

 :يف عثامن وإقصاء منافسيه الغلّو 

 الغلو حرص مجع القرآن باخللفاء الثالثة ـعرب إّن مدرسة اخلالفة أرادت ـ أجل 

 ـوانتقاصهم منافسيه من كبار القّراء اقصاء و رسًام وقراءة، يف عثامن ويف مصحفه

تنسب  حد، بل سعت أنوا ة يف آٍن ـ عن احلياة السياسيّ   وعىل رأسهم اإلمام عيل

وا ـ وبئس ما قالوا ـ: إّن الشيعة تعتقد بأّن لإلمام فقال ني،َش  كّل  اإلمام  شيعة إىل

وأّن مصحفه الذي يقرأ به قد ُرّتب غري ترتيب املصحف  سلمني،املغري قرآن عيل قرآنًا 

 الرائج.

عبي ويالحظ، اهنم قالوا بكل ذلك هتويال لعملية مجع عثامن، حتى حكي عن الش

مل خيتمه احد من . وقال: تويف ابو بكر وعمر وعيل رمحهم اهللا ومل جيمعوا القرآنقوله: 

 .)١( اخللفاء غري عثامن

حيلف  أّنه قال: سمعت الشعبّي  رشيك، عن إسامعيل بن أيب خالدٍ  عنوروي  

 أو أّنه كان ال يعرف إّال  ،)٢( لقد دخل عيلٌّ حفَرته وما حفظ القرآنوجّل؛  عزّ  باهللا

                                                             
 .ب تكرار الكالم والزيادة فيهبا ٢٣٤ـ  ٢٣٣: ١تأويل مشكل القرآن البن قتيبة  )١(

: وابن قتيبة يطلق إطالقـات منكـرة ويـروي ٣٢٥املصدر نفسه. وقال ابن فارس يف الصاحبي: ) ٢(

أشياء شنيعة ـ ثّم روى اخلربين اآلنفني عن الشعبي، وقال: ـ وهذا كالٌم شنيع جّدًا فيمن يقـول: 

 م بنهار، أم يف سهل أم يف جبل.سلوين قبل أن تفقدوين، فام من آيةٍ أعلم، أبليٍل نزلت أ

أمري املؤمنني علّيًا كان أعلـم النـاس بـام يتفق مع ما تواتر من أّن  املقطع األخري من اخلرب ال كام أنّ 
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َك  اْسَم  َسبِِّح ﴿سورة  ْعَىل  َربِّ  .)١( ﴾اْألَ

وروي عن يزيد بن هارون أّنه قال: ال خالف بني املسلمني يف أّن عبد اهللا بن 

 .)٢(مسعود مات وهو ال حيفظ القرآن كّله 

كل هذه املحكيات تؤكد تبني اجتاه خاص لرؤية خاصة يف مجع القرآن وتكشف 

لصحابة من منافيس عثامن من الذين تلقوا مدى ارصارهم عىل حذف اسامء كبار ا

القرآن وعرضوه عىل رسول اهللا كأمري املؤمنني عيل وابن مسعود وُأيب ومعاذ وغريهم، 

 ونسبة اشياء باطلة اىل هؤالء وغريهم.

عىل ما أخرجه ابن أيب داوود يف  تعليقاً  حجرام قاله ابن في )٣( هنفس األمر وترى

 :قالف ،ابن سريين من طريق )املصاحف(

ّا مات رسول «قال عيل:  لصالة  ردائي إّال  عَيلَّ أن ال آخذ  آليُت  ،اهللامل

فإسناده ... ثّم عّلق ابن حجر قائًال:  :»هعَ فجَم  ،حّتى أمجع القرآن ،مجعة

فمراده بجمعه حفظه  تقدير أن يكون حمفوظاً  وعىل ،النقطاعه ضعيٌف 

 )٤(!! يف صدره

لوا بمثله من املفرتيات يف ابن مسعود وابن قالوا بكّل ذلك يف اإلمام عيل، وقا

                                                                                                                                                
 .بني الّلوحني

 .١سورة األعىل: ) ١(

 .٥٣: ١اجلامع ألحكام القرآن  )٢(

 أي إقصاء أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب.) ٣(

 .١٣: ٩) فتح الباري ٤(
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 عّباس وٌأّيب وغريهم من كبار القّراء املنافسني لعثامن يف أمر القرآن.

قالت نائلة بنت ويف املقابل رفعوا بضبع عثامن بن عّفان وزيد بن ثابت، حتّى 

  الفرافصة الكلبية ـ زوجة عثامن ـ لّلذين دخلوا عليه:

جيمع فيها  يل بركعةٍ اللّ  يفقد كان حيي ،وهُ عُ دَ إن تقتلوه أو تَ  

 .)١( القرآن

يعرفه  وغري صحيح متهافٌت  اآلنف ـ يف تضعيف مجع اإلمام ـ وكالُم ابن حجر

للقرآن بعد رسول   املؤمنني ؛ ألّن خرب مجع أمري)٢(طالب العلم فضًال عن العلامء 

 وحّتى ـ)،ه ٣١٦ ت( غري ما أخرجه ابن أيب داوود )٣( قد روي بطرق كثرية  اهللا

 ليس فيها عنه خرىروي بطرق ُأ  عىل وجه اخلصوص فإّنه عن ابن سريين املروّي 

 أشعث بن سوار الكندي.

إىل رواية  فلامذا يكتفي ابن حجر باإلشارة إىل ما رواه ابن أيب داوود وال يشري

 ،بعن أّيو، رعن معّم  ـ)،ه ٢١١ت (مثل رواية عبد الرزاق بن ّمهام الصنعاين  ،غريه

                                                             
ـــ١( ـــري ٦٨١٧/ ح  ٨٩: ٢، ٣٦٩٠/ ح  ٣٢٣: ١مصنّف ـ) ال ـــم الكب  ،١٣٠/ ح  ٨٧: ١، املعج

 .١٢٧٧/ ح  ٤٥٢وانظر:كتاب الزهد البن املبارك: 

وقـال أبـو بكـر: مل فإّنه أراد أن يعلق عىل ما رواه ابن ايب داود السجستاين يف املصاحف وقوله:  )٢(

ي] وهو لني احلديث، وانام رووا (حتي أمجع يذكر املصحف أحد اال أشعث [بن سوار الكند

 القرآن): يعني اتم حفظه، فإّنه يقال للذي حيفظ القرآن قد مجع القرآن.

 .٢٩٩يف صفحة  للقرآن بعد رسول اهللا يل) ستقف عليها عند مجع اإلمام ع٣(
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 .، مع أن إسناده صحيح عىل رشط البخاري)١(مثله أو قريبًا منه عن عكرمة

أّيوب  عن ،عن إسامعيل بن إبراهيم ،يف طبقاته ـ)ه ٢٣٠ت (أو رواية ابن سعد 

 .، وإسناده صحيح ايضا)٢(مثله عن حمّمد ،وابن عون

، ونأخربنا ابن ع :عن يزيد بن هارون قال ـ)،ه ٢٣٥ت (أو رواية ابن أيب شيبة 

 .. وإسناده صحيح عىل رشط الشيَخني)٣(مثله عن حمّمد

، عن مسلمة بن حمارب )،أنساب األرشاف(يف  ـ)ه ٢٧٩ت (أو رواية البالذري 

 .، وإسناده حسن)٥(، عن ابن سريينوعن ابن عون )٤(عن سليامن التيمي

 ثنا عبد الوهابحدّ  :ويف آخر: سلمة بن الصقر وروح بن عبد املؤمن قاال

 .مثله، وإسناده حسن أّيوب عن ابن سريين أناأنب ،السقفي

، ثنا عوفحدّ  ،بن خليفة ةبإسناده عن هوذ ـ)،ه ٢٩٤ت (أو رواية ابن رضيس 

، وإسناده صحيح عىل رشط )٦(مثله أو قريبًا منه عن عكرمة ،عن حمّمد بن سريين

 .البخاري

                                                             
:  ١ باب بيعة أيب بكر، شـواهد التنزيـل للحسـكاين ٩٧٦٥/ ح  ٤٥٠:  ٥املصنف لعبد الرزاق ) ١(

٣٧. 

 .٣٣٨:  ٢الطبقات الكربى ) ٢(

 .٢٠٢٣٠/ ح  ١٤٨:  ٦املصنف البن ايب شيبة ) ٣(

 أمر السقيفة وبيعة أيب بكر. ١١٨٤/ ح  ٢٦٨:  ٢أنساب األرشاف ) ٤(

 أمر السقيفة وبيعة أيب بكر. ١١٨٧/ ح  ٢٦٩:  ٢أنساب األرشاف ) ٥(

 .٢٢/ ح  ٣٦فضائل القرآن ملحمد بن أيوب بن الظريس : ) ٦(
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حمّمد  عن ابن أيب داوود عن ابن فضيل عن األشعث طريقفلامذا يذكر ابن حجر 

ً هذا  ما رواه غريه عن ابن سريين؟ وال يذكر فقط، بن سريين  .أوال

 ،ليس كغريه من الصحابة، فهو أّول القوم إسالماً  املؤمنني  ّن أمريأ :ثانياً و

ه، وهو يف كّل املواقف واملشاهد،   اهللاوقد كان مع رسول  يتبعه اّتباع الفصيل َأَثَر ُأمِّ

 ، اهللانزل عىل رسول لده، وقد كان يعرف القرآن كام ُأ أبو ُو ابنته، و ابن عّمه، وزوج

، يف تفسريه وتأويله جاء عنه قد أتى بكّل ماو  اهللانزل عىل رسول كّل ما ُأ  نوَّ دَ  قدو

 :، فقالبخّطه  وقد كتب كّل ذلك

 ، أقرأنيهـا وأمالهـا عـَيلّ مـن القـرآن إّال  فام نزلت عىل رسـول اهللا آيـةٌ «

منـي تأويلهـا وتفسـريها، وناسـخها ومنسـوخها، وعلّ ي، بخطّ  هافكتبتُ 

 .)١( إىل آخر اخلرب »... هاها وعاّم ومتشاهبها، وخاّص  وحمكمها

ُمور  وقد كان  ْلِق فيه يكتب كّل تلك األ ِ وكان القرآن َيَقرُّ  ،)٢( بيده من ف

 . اهللايف صدره كام َيَقرُّ يف صدر رسول 

أيب  ، عنزرارة عن ،عن ربعي ى،اد بن عيسوعن العباس بن معروف، عن محّ 

 .)٣(» ... وهو يميل عىل عيل ،كان جربئيل يميل عىل النبّي «قال:   جعفٍر 

ألسامء كبار الصحابة من قائمة مجع  املتناسيةتلك األخبار  نّ ويتضح مما قلناه أ

                                                             
 باب اختالف احلديث. ١/ ح  ٦٤: ١) الكايف ١(

 باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة. ١/ ح  ٢٣٩: ١) ُانظر: الكايف ٢(

 باختالٍف يسري. ٥/ ح   ٣٤٢ـ عن: بصائر الدرجات:  ٣٤/ ح  ٢٧٠: ١٨) بحار األنوار ٣(
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 يف بّث أمثال هذه األفكار بني أموية اصابعقول بوجود هي التي دعتتنا لل، القرآن

والرسم  للقرآن بن عّفان ـ شيخ بني ُأمّية ـ أمر مجع عثامن ، وبالتايل هتويلاملسلمني

 .ممّا يلزمأكثر  العثامين

لقد جتاوز التشكيك يف مجع رسول اهللا للقران مداه حتى جّرأ بعض املسترشقني 

عىل انكار مجع القرآن عىل عهد  ونولدكه م) ١٩٣٧ـ  ١٨٨١أمثال آلفونس مينكانا (

كام مل يأت اسم  ،هـ) ٢٢٩أّن أخبارها مل تسبق ابن سعد (ت  بدعوى الشيخني أيضاً 

ايب بكر وعمر ضمن اجلامعني للقرآن عىل عهد رسول اهللا يف طبقات ابن سعد، يف 

غريمها من الصحابة، وأن جمئ خرب مجع القرآن عىل عهد عثامن يف  ءسامأحني جاء ذكر 

كتاب متأّخر مات صاحبه بعد ربع صحيح البخاري ليس له قيمة علمية، ألنه جاء يف 

 .)١( قرن من وفاة ابن سعد

إّال أّنه باإلمكان اآلن إيضاح تناقض آخر ملفت  فمام قاله نولدكه هبذا الصدد:

مع النظرة السائدة. فثّمة عدد غري قليل من الروايات التي تذكر هبدوء، ودونام أثر 

سامئهم، كانو قد مجعوا القرآن دفاعّي ضّد أراء خمتلفة، سلسلة كاملة من األشخاص بأ

يف أّيام النبّي. خيّصص ابن سعد هلذا املوضوع فصًال كامًال، مع أّنه يف مواضع أخرى 

من عمله يعترب اخللفاء األّولني أّول من نّظم النسخ القرآنية ومجعها. يف هذه الظروف 

م تفسريًا خاّصًا ملوضوعنا. فف ي الواقع، ال تشري ال يمكن الشّك بأّن هذه الروايات تقدِّ

إىل مجع نصوص الوحي يف كتاب،  »مجع القرآن«اجلملة املستعملة يف هذه التقاليد، 

                                                             
 .)(كتاب فاريس ٩٢خاورشناسان ومجع وتدوين قرآن كريم: ) ١(
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ولكن كام تقّر السلطات التفسريية املحّمدية املهتمة باحلديث، إىل حفظ يف الذاكرة. 

هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة احلال، ما إذا كان كّل من اجلامعني قد حفظ كّل نصوص 

أجزاء كبرية منها يف ذهنه. كام سوف نرى الحقًا، فإّن حفظ النصوص الوحي أو 

املقّدسة غيبًا كان، يف كّل األزمنة، األمر األسايس، يف حني أّن التناقل املكتوب 

 وغ الغاية.للنصوص الوحي كان ينظر إليه دائًام بكونه واسطة لب

ني للقرآن، بل ال ختتلف آراء الروايات املختلفة يف شأن عدد من تدعوهم جامع

األسامء األربعة اآلتية: أيب بن كعب، ومعاذ بن  أيضًا يف أسامئهم. فأكثر ما نقع عىل

الرواية تظهر إىل  جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد األنصاري. يف الصيغ املختلفة هلذه

جانب ذلك أسامء أخرى كثرية جديدة، مثل أيب الدرداء، وعثامن، ومتيم الداري، وعبد 

مسعود، وسامل بن املعقل، وعبادة بن الصامت، وأيب أيوب وسعد بن عبيد،  اهللا بن

ع بن جارية، وعبيد بن معاوية، وعيل بن أيب طالب.  وجممَّ

من بني هؤالء األشخاص سيصادفنا الحقًا أيضًا عيل وسامل وزيد وأيب وابن 

... إىل  مسعود كأشخاص عملوا افرتاضًا أو فعًال عىل املجموعات القرآنية املكتوبة

 آخر كالمه.

 أو ذاك بىل أن نتيجة اضطراب مرويات مدرسة اخلالفة جعلت هذا املسترشق

يزعم أّن مجعه كان يف عهد عبد امللك بن مروان وذلك بسعي احلجاج بن يوسف 

الثقفي، منّوهني إىل أن هذه الرؤية كانت قد طرحت قبل ذلك من قبل املسترشق 
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 بشواهد أخرى تدعم كالمه.لكن مينكانا أتى  )١( »كازانوا«

له توجهات ضد اإلسالم مثل  نرصاينفطرح هكذا رؤى من قبل رجل دين 

عرشات املقاالت ضد اإلسالم يف  نرصاينمينكانا ليس ببعيد بنظرنا، فقد كتب هذا ال

 املجالت األوربية.

، وذلك ألن )٢(وأمثاهلام وإن كان باطًال بال ريب »مينكانا«و »بل كازانوا«فكالم 

سول اهللا كان قد مجع آيات وسور كتاب رّبه يف اللقاء الثنائي بينه وبني جربئيل يف كّل ر

عام، لكن من املؤسف له أن ترى مستنَد كالم هذا املسترشق أو ذاك مأخوذًا من 

 الكتب الرتاثية للجمهور وهذا مما حيز يف النفس.

ا خيافون من ضياع ناس يف عهد الشيخني مل يكونووالالفت يف األمر أيضًا اّن ال

إن كان  املزعوم فخّو تالً عندهم، وهذا الومتداَو  ومعروفاً  اً مقروء القرآن، ألّنه كان

َمٍر ما بأيب بكر وعمر وعثامن وزيد بن ثابت ال فهو خمتصٌّ  بينهم موجوداً   !غري، أل

اخلالفة كثريًا ما تتضارب يف نصوصها وأقواهلا، فتارة و الصحابة فمدرسة

ذتني  إىل ابن مسعود حذفه تنسب، وحف اإلمام عيل أخبار مص تضعف املعوَّ

يف مصحفه   اخللع واحلفدبن كعب سورَيت  يبّ إتيان ُأ وتقول ب والفاحتة من مصحفه،

 جلميع املسلمني، وأمثال ذلك. خالفاً 

                                                             
)١( Paul Casanova, Mohammed et la fin du monde, paris, ١٩١١, 

p. ١٤١. 
(كتـاب  ٩٩خاورشناسـان ومجـع وتـدوين قـرآن كـريم:  كتـاب نظـروقد رده بالشري وغريه، اُ  )٢(

 فاريس).
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مع أّنه ـ كام سيتضح ـ قد توّيف  بن كعب ضمن جلنة املصاحف، يبّ ُأ  عدّ تخرى وُأ 

 حف.قبل تاريخ مجع املصا

ن السلمي ما يدّل عىل االرمح عبد ينقلون عن أيبوثالثة نرى اتباع مدرسة اخلالفة 

 أمري عىل عيلٍّ  ه: قرأُت وقولَ ، اآلخذين عنه  اإلمام عّيل  كونه من خواّص 

 . )١( املصحف فقرأ عَيل  وأمسكت عليه ،كثرياً  القرآنَ   املؤمنني

 سيئةٍ ُم  ورواية أخباٍر   لإلمام تهعىل مضادّ  ما يدّل  ينقلون عنه خرىوُأ 

 خاّصة لرؤيةٍ  خاّص  جتاهٍ اعىل تبنّي  يدّل  اوهذا ما يؤكد قولنا بوجود م،  فيه

 .)٢(وهلدف خاص

  آخرين مع اإلمام عيلٍّ  أّهنم يأتون بأسامء صحابةٍ  بل العجب من كل ذلك

 هخذيف أ )٣(زعموا اّن السلمي أخذ عنهم، يف حني اّن التحقيق عندنا أثبت التشكيك 

 أمري وغرضهم من ذلك التشكيك بجمع، نهم بال ريبم السلمي نهم، بل مل يأخذم

هذه الفضيلة التي رين معه يف آَخ  أسامء للقرآن، وحرش  بن أيب طالب املؤمنني عّيل 

 .خّصها اهللا ورسوله به

كي يسلبوا فضيلة  وشّككوا يف بعض األخبار هبذه األقوالتفّوهوا  أجل، إّهنم

، الفضائل املهّمة له، وهبا تتّم حيازته الثقلني معاً  ، ألّهنا منأمري املؤمنني عنع القرآن مج
                                                             

 .٦٨) كتاب السبعة يف القراءات: ١(

 . مام أمري املؤمنني عّيل ) سنعود إىل هذا املبحث إن شاء اهللا عند كالمنا عن القّراء واإل٢(

 انظـر صـفحة ال مـن غـريه) حسبام سنوّضحه الحقًا حتت عنوان (سامع السلمّي من عـيلٍّ  )٣(

 .من هذا الكتاب ٣٩٧
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 ُأخرى. ـ من جهةٍ  ثقل األكرب ـ أعني القرآن الكريموجامع ال فهو أبو العرتة من جهة،

ين اهللاما أعطاه  اً الء كانوا ال يريدون أن يعطوا عليّ ؤفه  ورسوله، فسعوا جادِّ

ً أّو ، فسلبوا ألنفسهم ثم للخلفاء من بعدهم ورسم البديلجاهدين لتحريف املسرية   ال

، وكانت فضيلة مجع القرآن بني الدّفتني كلَّ فضيلة هأن يسلبو حاولوا ثّم نه، ماخلالفة 

بحرصهم عىل احلفاظ عىل القرآن املجيد وخوفهم من ، متظاهرين ممّا سلبوه أيضاً 

 عملهمووالضبط،  اء التثّبتمن نقطة الصفر حتت غط ضياعه، فبدؤوا بجمع القرآن

واملساس  ،إىل القرآن فيه إساءةٌ هذا وإن كان يف الظاهر مقبوالً، لكنه يف العمق كان 

العلامء القّراء، كُأّيب وابن مسعود وأيب  وبالصحابة ، اهللاوتعريض برسول  تواتره،ب

رهم الذين ذك الدرداء، وعىل رأسهم التعريض بأمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب 

 .الذهبي يف الطبقة األوىل من أعيان القراء

 مصابيح() يف تفسريه ـه ٥٤٨الكريم الشهرستاين (ت  قال حمّمد بن عبد

 هذا األمر: حاً موّض  )،األرسار

 َو ما كانبن أيب طالب؟ أ ... ودع هذا كّله، كيف مل يطلبوا مجع عّيل 

ما  بن العاص؟ أَو ما كان َأْعَرَب من سعيد  أَو  َأْكَتَب من زيد بن ثابت؟

ذوه عَ اجلامعة؟ بل تركوا بأمجعهم مجْ  من اهللاكان أقَرَب إىل رسول  ه، واختَّ

 ؟منسّياً  وجعلوه نسياً  ،ونبذوه ظهرّياً  ،مهجوراً 

 وغسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه، اهللاا فرغ من جتهيز رسول وهو ملّ 

ِ  إّال  أن ال يرتدي برداءٍ  آىل  ، إذ كان مأموراً مع القرآنجي، حّتى ةمعُج ـل

 .َجْزماً  بذلك أمراً 

وقد كان  ،ونقصان وزيادةٍ  وتبديلٍ  من غري حتريٍف  ،نزله كام ُأ عَ فجَم 
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 إىل مواضع الرتتيب والوضع والتقديم والتأخري. النبّي  أشار

 جنب ما يشبهها..  حاتم: إّنه وضع ُكلَّ آيةٍ  وبأقال 

إّن القرآن  ،اهللاوبىل  :حممد بن عبد الكريم الشهرستاين إىل أن يقول

ا َلهُ ﴿حمفوظ، لقوله تعاىل:  نَّ ِ ْكَر َوإ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ نَّ ِ ُظونَ  إ ِ اف ا ، وأّم )١( ﴾َحلَ

القول ينقطع؛  حفظه بحفظ أهل البيت، فإّهنام ال يفرتقان قط، فال َوْصُل 

ْلنَا لَ ﴿لقوله تعاىل:   َلني يفرتق؛، وال َمجُْع الثَّقَ )٢( ﴾ُهُم اْلَقْوَل ـَوَلَقْد َوصَّ

َعُه َوُقْرآَنهُ ﴿لقوله تعاىل:  ِنَّ َعَلْينَا َمجْ  .)٣( ﴾إ

 حمفوظةٍ  عند قومٍ  اهللا مهجورة، فهي بحمد إن كانت عند قومٍ  سَخُتهفنُ 

يٌد * ِيف َلْوٍح َحمُْفوٍظ ﴿ ،مستورة ِ  .)٤( ﴾َبْل ُهَو ُقْرآٌن َجم

عثامن: أرى ال كام قال  الصحابة، عىل ما مجعه إنكاٌر   ومل ُينَقل عنه

ابن عباس: إّن الكاتب كتبه وهو  ال كام قالفيه حلنًا وستقيمه العرب، و

 .)٥( بخّطه من اإلمام بل كان يقرأ من املصحف ويكتب .ناعس

يتلون الكتاب عىل ما يتلونه ويعّلمون  ،لدهئّمة من ُو وكذلك األ

                                                             
 .٩) سورة اِحلجر: ١(

 .٥١) سورة القصص: ٢(

 .١٧) سورة القيامة: ٣(

 .٢٢و ٢١) سورة الربوج: ٤(

من مصحف اإلمام عيل ويؤيده ما جاء عن ابن مسـعود بتصوري أّن املقصود منه أّنه كان يكتب  )٥(

 يف سعد السعود.
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 .كذلك أوالدهم

ٍْن تعاىل أكرم وأجمد من أن يدع كتابه الكريم امل اهللاو حّتى  جيد عىل َحل

ِ ﴿تقيمه العرب،  ْمِره أَ ِ اْلَقْوِل َوُهم ب ِ ُِقوَنُه ب َ َيْسب ْكَرُموَن * ال  َبْل ِعَباٌد مُّ

 .)١(  ﴾َيْعَمُلونَ 

 الّتضاّد،اختالف  ل نسختان ال ختتلفاند أن يكون لكتابه املنزَ وال ُيستبعَ 

 .)٢( ... وجّل  وكالمها كالم اهللا عزّ 

ال ختتّص  ـ يف مجع القرآن من قبل اخللفاء ـ سة اإلقصاءأّن سيا عىل مع التأكيد

تعّدت إىل  بل هذه العملّية، وإن كان هو الشاخص والبارز يف ، عّيل  املؤمنني بأمري

 .غريه من الصحابة

إذ مل ينتدب أبو بكر معاَذ بن جبل إىل كتابة املصحف يف أّيامه مع أّنه كان حيًا 

 يرزق.

اءة سيد القراء ُأّيب بن كعب بدعوى أنه أقرأ كام ترك عمر بن اخلطاب قر

 .)٣(للمنسوخ 

ّا دخل املدينة املنّورة أّيام عثامن بن عفان قيص ابن مسعود من الكوفةد وُأ بعِ ُأ و ، ومل

                                                             
 .٢٧و ٢٦) سورة األنبياء: ١(

  من مقدمة املؤلف. ١٥ـ  ١٣:  ١مفاتيح األرسار ومصابيح األبرار  )٢(

: ٨، فـتح البـاري ٤٨٠٨/ ح  ٢٥١: ٢، كنز العـامل ١١٧٦/ ح  ٣٧٧: ٢تاريخ ابن شبة ) أنظر: ٣(

 .١٦١ :٨، الدر املنثور ٦٤٢
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 .)١( )ة سوءبَّ يْ َو دُ ( ـب عثامن نبزه

من رجز  جزٌ َر  هو إّال  وقال احلجاج عن مصحف ابن مسعود بأّنه ما

 . .)٢( األعراب

ُّمة ـ يف العصور املتأّخرة بروايته اإلرسائيلّيات يف واهتُّ  م ابن عّباس ـ حرب األ

 ملناوئي عثامن! كّل ذلك استنقاصاً  القرآن،

الرتكيز عىل اسم عثامن وإبعاد اآلخرين ومن هنا حيق لنا تكرار ما قلناه يف رس 

رضوا ـ الذين ع كبار الصحابة حّق بواهلضم  من اإلجحاف يئاً ش واّن يف ذلك ،عنه

 قراءهتم عىل رسول اهللا، والذين أوىص بقراءهتم رسول اهللا ـ عىل وجه اخلصوص.

ُ  تبنيرائحة وتفوح منه أيضًا   املؤمنني  مريألكيف ال يعرف لذلك، إذ  نيمويّ األ

له، وهو اجلامع  وجود مصحٍف  ومل يصّح  ،صحيحة قراءة  بن أيب طالب عيلُّ 

ـ من  عنه بحسب اعرتاف اجلميع مأخوذةٌ  مقراءتنا اليوأصل و للقرآن والكاتب له،

أو  أم بنهار، يف سهلٍ  بليلٍ   بالقرآن، نزل، وهو العاملِ خالل أربعة قّراء من السبعة ـ

بيتي حّتى أمجع  ال أخرج من« :ـ  جبل، وهو القائل ـ بعد وفاة رسول اهللا

 ؟)٣( »القرآن

ن أيب أمل يكن من حقنا أن نسأل: كيف يرتك وال يعتمد مصحف عيل ب
                                                             

 .١٣٦٦/ ح  ١٤٦: ٦) أنظر: أنساب األرشاف ١(

 .٦٣٥٢/ ح  ٦٤١: ٣، مستدرك احلاكم ٤٦٤٣/ ح  ٢١٠: ٤) سنن أيب داوود ٢(

ــن أيب داوود ٣( ــاحف الب ــر: املص ــرّزاق ٣١/ ح  ١٦٩: ١) ُانظ ــد ال ــنّف عب / ح  ٤٥٠: ٥، ومص

 .٣٣٨: ٢، طبقات ابن سعد ٩٧٦٥
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 مدينة علم الرسول، وأعلم الصحابة وأقضاهم وأقَرُؤهم بابالذي هو   طالب

 ويعتمد مصحف عثامن وزيد بن ثابت؟ 

، فلامذا  من رسول اهللا  املؤمنني ممّا ورثه أمري القرآن وعلومه هوإذا كان و

ِ َر قْ ن َأ وهم مِ  ـ بن كعب يبّ ـ كابن مسعود وُأ  اإلمام، وُيقىص غريه ُيقىص لناس ا إ

 )٢(؟! نيؤتى بأمثال زيد بن ثابت اليهودي ذي الذؤابتَ يُ و ،)١( للكتاب العزيز

 !جابةإيبحث عن  وهو حمريِّ للعقول ه سؤاٌل إنّ 

وإذا تنزلنا وقلنا بأّن أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب هو كأحد املسلمني وليس له 

القراءة الرائجة  ن اىل أنّ يذهبو ميزة عىل غريه من الصحابة يف القرآن ويف غريه، فكيف

 ، وأّن مصحف الكوفة هو أضبط املصاحف هة عنحمكيّ  اليوم بني املسلمني هي

 حسبام يقولون.

ومما جتدر اإلشارة إليه بأّن قراءة أهل الكوفة كانت هي قراءة عيل بن أيب طالب 

 وابن مسعود ال غري.

مته عىل املصحف ل الدكتور طيار آلتي قوالچ يف مقدّ وقويؤيد هذا االجتاه 

ذي طبعته والّ  )،نسخة صنعاء(  بن أيب طالب إلمام عّيل لاملنسوب  الرشيف

                                                             
، املبسـوط ٣٧٢: ٤، البحـر الرائـق ٢١٣٨/  ٣٢٦: ٤: تـاريخ بغـداد عـن ابـن مسـعودأنظر  )١(

/  ٢٤٥: ٢، وكنز العـامل ٤٧١٩/  ١٩١٣: ٤: صحيح البخاري وعن ُأيب، ١٢٤: ٦للرسخيس 

٤٧٦٨. 

/  ١٣٤: ٨أنظـر: سـنن النسـائي (املجتبـى)  .قاهلا تعريضًا به ) هذا هو تعبري ابن مسعود عن زيد٢(

 .٣٩٠٦/  ٤١١: ١، مسند أمحد ٥٠٦٤
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  :)IRCICA( التعاون اإلسالمي منظمة

عاصم بن هبدلة برواية  إمالء مصحف الكوفة اّلذي هو مرجع قراءة... 

اليوم يفّضلون رواية  % من مسلمي عامل ٩٠حفص، إذ املعروف أّن نحو 

اخلالف بني مصاحف  تدقيقنا أثناء هذه الدراسة يف مواضع حفص، ويبدو من

لة أّن طريقة إمالء مصحف الكوفة كانت هي ،عثامن سواء أكان يف  ،املفضَّ

 ١٣٥٧، هـ ١٣٥٤ ،هـ ١٣٤٢، هـ ١٣٣٧(طبعة القاهرة من خالل أعوام 

 امللك فهد بن عبد رة باسماملدينة املنّو  ، أم كان يف املصحف املطبوع يفهـ)

 .)١(  ...حفصاً  ، ولكّن هـ ١٤٠٥من سنة  يز اعتباراً العز

ومن هنا نستطيع التأكيد أّنه ال يصّح ما قالوه بأّن املراد من مصحف الكوفة هو 

ذلك املصحف املرسل من قبل عثامن إىل أهلها، وحّتى لو كان ذلك فقراءة عيل بن ايب 

 ؟!علامء تاريخ القرآنا يا ممّا بد فام عدا طالب وابن مسعود مها األشهر واألضبط،

 

 

 

 

 

                                                             
(نسخة صنعاء) الفصل الثالث من املقّدمة:   الرشيف املنسوب لعّيل بن أيب طالب) املصحف ١(

٦٩. 
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 :مة اخلامسةاملقّد * 

 وفقاً  جاءت اهناو ـ يف عهد الشيخنيـ  ة تعّدد القراءاتمرشوعيّ  التأكيد عىل

ّل  واّلذي ،)١( »نزل القرآن عىل سبعة أحرف« الرشيف ديثاحلهم لتفسري من  اسُتغِ

 .فيهللطعن  وحديثاً  قديامً  قبل أعداء الدين

عثامن  ا فعلهلكان هذا خمالفا مل ، راءات عن رسول اهللاجواز تعّدد القفلو ثبت 

ـ بالعنوان  التعّددية يف القراءات ّهنا لو ّرشعتإ، إذ )٢( واحدة عىل قراءةٍ  ايف توحيده

 األخذ بقراءةٍ بلزمهم ويُ  فلامذا يضّيقها عثامن ،هبم للمسلمني ورمحةً  سعةً  الثانوّي ـ

 واحدة؟ 

ُ  يوما ه  ـ ضحسب الفر ـ املرشوعة دينياً  خرىحال القراءات السّتة األ

 بعد عثامن؟ سياسّياً  واملحظورة

املصلحة عثامن  فكيف يعرف هذه ،و كانت املصلحة تقتيض توحيد القراءاتول

وابن   املؤمنني أمري وال يتفّطن هلا ، وال يعرفها رسول اهللا ،وحذيفة وزيد

  ّرائهم؟!قُ  بن كعب وغريهم من عيون الصحابة وكبار يبّ مسعود وُأ 

 ـ ولغريه لعريبل  ورسوله اهللالسعة التي منحها ان  القول أيضاً  ونستطيع

                                                             
: ١باب ُأنزل القرآن عىل سبعة أحرف وفيه حديثان، صحيح مسلم  ١٩٠٩: ٤) صحيح البخاري ١(

 باب بيان أن القرآن عىل سبعة أحرف وفيه عّدة أحاديث. ٥٦٠

 .(توحيد املصاحف) الكتاب اين من هذااملجلد الث ) ستقف عىل تلك النصوص يف آخر٢(
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بـ  )١( ﴾ِحني َحتَّى﴿قراءة ـ  ظ باملنَزل عىل صدر النبّي حمّمد اّلذي ال يطيق التلفّ 

عَطيناَك الَكْوَثَر ﴿و ،)٢( (عّتى حني) ّنا أَ ِ وأكثر من  )٤( بـ (إّنا أنطيناك الكوثر) )٣( ﴾إ

، )٥( يرفع قرآن األعجمّي عربّياً  أّن اهللا سبحانه فانه قد ورد يف بعض االخبار ذلك

، أيضاً  لعرّيب القريشللقراءات اخلاطئة اًال، لكن هذا ال يعني جتويزه وتفّض  ورمحةً  سعةً 

ما مل جيعل آية  أو بأي شكل ارتضاه أو سامحه للعرّيب الفصيح أن يقرأ القرآن باملعنى

ا جممل الكالم يف املقدمة اخلامسة وإليك تفصيل ذلك من خالل هذ رمحة آية عذاب

 الرؤية التصحيحية:

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .٤٣) سورة الذاريات: ١(

 ماّدة عتا. ١٨١: ٣) وهي قراءة ابن مسعود. ُانظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ٢(

 .١سورة الكوثر:  )٣(

 .٧٣١: ٨أنظر: فتح الباري  )٤(

ل: قـال النبـي: إن باب أن القرآن يرفع كام أنزل، عـن الصـادق قـا ١/ ح  ٦١٩: ٢ففي الكايف  )٥(

 الرجل األعجمي من أمتي ليقرأ القرآن فرتفعه املالئكة عىل عربيته.
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 * الرؤية التصحيحية

تعّدد القراءات ختالف الوحدة فيه، وهو املّربر لترشيع 

 :القراءات اجلديدة

يف  والقراءة باملعنى، واألخذ باملرتادف ،إّن فكرة مرشوعّية تعّدد القراءات

 وآيةُ  عذاب آيةَ  آية رمحةٍ  صريبرشط أن ال ت ،كان نحٍو  القرآن بأّي  القرآن، وقراءة

هذا األمر و يسء إىل قدسّية النّص القرآّين،توأمثال هكذا آراء  ،)١( آية رمحة عذاٍب 

 مع هكذا أقوال. يتوافقال  الذي إعجاز القرآنب واعتقاد ن له أدنى معرفةَم يدركه 

 ؟! وهل سمعت أنّ ألفاظه وأشكاله دع تعدّ م ساً مقدّ  أن يكون النّص بل عقَ فهل يُ 

 ِ هلذا ؟! إّن وصور أشكال عىل سبعة أو مجهورياً  اً ملكيّ  أصدر مرسوماً  رئيساً  أو كاً مل

، وهذا هو الذي جعل بعض املسترشقني يسّخفون قرآننا ال يمكننا قبولهمن الغرابة ما 

 ري االسالمي): ويقولون بأشياء قبيحة فيه، إذ قال جولد تسهري يف (مذاهب التفس

فال يوجد كتاب ترشيعي اعرتف به طائفة اعرتافًا عقديًا عىل أنه نص 

منزل أو موحى به، يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه 

 )٢(الصورة من االضطراب وعدم الثبات، كام نجد يف نص القرآن. 

                                                             
 .٣٨٠٢/ ح  ٣٨٤: ٢، وسنن البيهقي ٨/ ح  ٢١) ُانظر: األحرف السبعة للداين: ١(

أنظـر جملـة  أيضاً  كانون سل الكالم قال بمثل هذاو ٤مذاهب التفسري االسالمي جلولد تسهري: ) ٢(

مقال االسـتاذ عبـداجلبار الشـاطي (كـانون سـل وكتابـه  ١٤٢خلامس الصفحة املصباح العدد ا

 تدوين القرآن).
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ّن النّص وكالم هذا املسترشق باطل مجلة وتفصيًال. ألّنه خلط احلابل بالنابل، أل

القرآين نص واحد ال اختالف فيه، وتعّدد الوجوه والقراءات جاء متأخرًا بعد زمن 

، ولذلك ال يعتنى هبا يف الصالة وال جتزي وال جتوز القراءة إال بالثابت الرسول 

 املشهور.

والذي حيز يف النفس بأن مستمسك هؤالء هي الروايات املوجودة يف كتب 

املسالة هكذا، يف حني مل يكن كام قالوه؛ إذ بقي القرآن  اجلمهور وهي التي تصور

 معجزة عىل مر االزمان والدهور.

ر هذا يف القرآن املعِجز اّلذي فاق كّل نصوص البرش،  بل كيف يمكن أن ُيتصوَّ

 .واّلذي فيه من العلوم فوق ما يتصّوره الناس

أسامه  باباً  )بريالتح(يف كتابه  )٦٥٤ـ  ٥٨٥(صبع املرصي وقد أفرد ابن أيب اإل

، فقط من سورة هود ٤٤من البديع يف اآلية  أشار فيه إىل عرشين رضباً  )،باب اإلبداع(

ي﴿وهي قوله تعاىل:  عِ ِ ْقل ي َماَءِك َوَيا َسامُء أَ ْرُض اْبَلعِ يَل َيا أَ ِ َامُء َوُقِيض ـَوِغيَض الْ  َوق

ْمُر َواْسَتَوْت َعىل الْ  َ يَل ُبْعداً ـاأل ِ يِّ َوق ِ لْ  ُجود ِ َني ل ِِ امل  ّام ـل ، وقال: إّن قريشاً )١( ﴾َقْوِم الظَّ

قاهتا فأنزلتها من  جدران الكعبة. نزلت هذه اآلية عمدت إىل معلَّ

اعتقدنا بجواز عىل إعجازه لو  ـ هو هبذه املنزلة من اإلعجازـ وفهل يبقى القرآن 

  باملعنى فيه؟ صحة القراءةباملرتادف أو األخذ 

                                                             
 .٢٩١: ٢اإلبداع، وخزانة األدب  ٤٣الباب  ٢٥٨: ٢نظر: اإلتقان اُ  )١(
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 )١(شكٍل كان، بدعوى أّنه جاء من باب هلّم وتعال؟! وُأجيز بأن ُيقَرأ بأّي 

إن هذا الكالم باطل ال نقبله، وهو يفتح الباب للمغرضني للقول بالزيادة 

 والنقصان يف القرآن الكريم.

 جذور فكرة األحرف السبعة

فكرة األحرف ي أّن عمر بن اخلطاب كان وراء تبنّ  عىل تؤّكدات هناك مؤّرش إّن 

 ّيب بن كعب،ابن مسعود وُأ ب وقد الصقت هذه الفكرة ،)٢( املسلمنيبني السبعة وبّثها

سرتى بعد قليل بأّن نسبة االستفادة من وومن قبلهام إىل رسول اهللا أيضًا دعًام لعمر، 

 األحرف السبعة إىل عمر بن اخلطاب قد قال به غرينا.

نصوص شكيك يف المن اليهود للت قد جاءتنا هذه الفكرةوال يستبَعد أن تكون 

سة حرقت مجيع ُأ  قد ونقلهم إىل بابل عندنا، ألّن اليهود وبعد أرسهم اجلامعّي  املقدَّ

 حّتى أنقذهم امللك ة عقودٍ احلال عدّ  ذلكوبقوا عىل  ،رت معابدهمّم ودُ  كتبهم

شخاص األ نوا التوراة عىل ما بقي يف ذاكرة بعضكوروش، فيقال بأّهنم دّو  الفارّيس 

أرادوا لذا  ة،سامريّ  ة وتوراةٌ عربيّ  توراةٌ  عندهم هناكأصبح ف اّلذين سمعوه من آبائهم،

ال  ع عن حفٍظ القرآن ُمج  يّدعوا بأنّ  وأن أيضًا، سكتابنا املقدّ  إىل األمر هذاينسبوا أن 

 كتابة. عن

                                                             
 .٣٨٠٤/ ح  ٣٨٤: ٢، و١٠٤٨/ ح  ٥٦٥: ١) ُانظر: سنن البيهقي ١(

 كام سيأيت احلديث عنه.) ٢(
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 حيث تعّرض املسيح ملحاولة ،من عند النصارى ربام جاءتنا هذه الفكرةو

 فأخذ ،ما يف الذاكرة إّال  لدهيم نجيلمن اإل يبَق فلم  ،ون عنهق احلواريّ إذ تفّر  ،الصلب

بأّن  األناجيل عندهم، فأرادوا أن يقولوا توهلذا تعّدد ،ون يكتبون ما عرفوهاحلواريّ 

يوحنّا،  ى، وإنجيل بولس، وإنجيلوإنجيل متّ  ،يشبه إنجيل لوقا أيضًا، القرآن متعّددٌ 

 ف من كتبهم إىل الكتاب العزيزأرادوا ترسية التحري أّهنم أي .وغريها من األناجيل.

 د القراءات.ة تعدّ حتت عنوان مرشوعيّ  عندنا، وذلك

وقيل بأّن املسيحية مل يكن هلا كتاب فاعتمدت الكتاب املقدس عند اليهود مع 

ففي اجلامعة املسيانية التي تشكلت بعد موته  ... اضافات جديدة عليه، فقال شفايل:

إىل أن سيوع مل يرتك كتابات موحاة وال من نوع  صار املسيح هو موضوع الدين. ونظراً 

آخر، مل يكن للمسيحية احلديثة، أوالً كتاب مقدس، بل كان عليها أن تكتفي بكتب 

املجمع اليهودي الذي ولدت يف حضنه. ومل ينجز العهد اجلديد املؤلف من كتابات 

لرابع يف الغرب، مسيحية متعددة النوع، نشأت يف أوقات خمتلفة، اال يف هناية القرن ا

وقد طالب مدة هذه العملية يف الكنيسة الرشقية إىل ما بعد ذلك املوعد. عقب ذلك 

د،  نشأت يف املسيحية عادة اعتبار الكتب اليهودية املقدسة الثالثية االجزاء وحدة موحَّ

 مقارنة هلا بالعهد اجلديد. »العهد القديم«ووضعت حتت إسم 

اليهودية واملسيحية هي من صنع اإلنسان، بالرغم إىل أن يقول: فالكتب املقدسة 

من أن التصّور ساد يف وقت مبكر بأّن الروح املقدس أهلم كّتاب أسفار الكتاب 

). لكن كالم اهللا الفعيل ال يوجد يف هذه ٢١:  ١املقدس ما كتبوه (رسالة بطرس الثانية 

خمتارين. أّما القرآن  الكتب إّال حيث يتحّدث اهللا نفسه إىل األنبياء أو أتقياء اخر

فيختلف عنها اختالفًا تامًا. فبالرغم من اّن حممدًا هو موضوعيًا وفعليًا مؤلف اآليات 
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والسور املوضوعة يف هذا الكتاب، فهو ال يعترب نفسه صاحبها بل الناطق باسم اهللا 

ال يسع  واملبلغ كالمه وارادته. هلذا السبب ال يتكّلم يف القرآن إّال اهللا، واهللا وحده.

املختصص يف تاريخ األديان إّال أن يرى يف هذا األمر ومهًا. لكن النبي كان متحمسًا 

 .)١(محاسًا بالغًا واعتقد جديًا باألصل اإلهلي لآليات والسور. وآمن أتباعه بذلك

 وبذلك تكون فكرة األحرف السبعة هي بنظرنا أقرب إىل النصارى من اليهود.

احلفظ هو املعيار يف اجلمع فلامذا ال جيمعه زيد بن ومع ذلك نتسائل: إذا كان 

 ثابت من حفظه بل يأخذه من العسب واللخاف والكتف و...

 أهل البيت ووحدة النص القرآين

إّن أهل بيت الرسالة ّرصحوا هبذه احلقيقة وأّهنم ال يقبلون بتعّددية النّص 

من عند اهللا الواحد عندهم  القرآين، بل يرونه طارئًا عىل الفكر االسالمي، ألن النازل

هو نص واحد، وقد نزل عىل رجل واحد، وألجل هذا كّذب اإلمام َمن فّرس األحرف 

 السبعة بتعّدد القراءات.

عن ّرس ختّوف  ودراسته ربام يفيض اىل اتساع آفاق البحث الباب هذانعم إن فتح 

 الكريم. والنصارى بالقرآن من تالعب اليهود  الرسول

 ، بل هوؤليس هو حمض َتنَبّ عن اليهود والنصارى  ّن ما قاله وباعتقادي أ

سنفتحه  وهذا ما املباركة ـ ام حياتهيف املجتمع أيّ آنذاك  هلمعن َدْوٍر موجود  إخباٌر 

                                                             
 .٣٤٣ـ  ٣٤٢:  ٢تاريخ القرآن ) ١(



  

  

  

  

 ٧٧   .............................................................................................................................   متهيد

 بقيإذ  ،ا ومل ينجحوا لتحقيق مآرهبملكنهم مل يفلحو الحقًا إن اقتىض األمر لذلك ـ

 .م كّل املحاوالت املسيئة لهحمفوظًا ورشعّيًا يؤخذ به رغالقرآن  متن

متوّقفة عىل سالمة القرآن من التحريف، وأّن  ألّن صّحة نبّوة النبّي حمّمد 

هداية اخللق واإلعجاز االهلي متوّقفان عىل القرآن نفسه، ومع احتامل التحريف بزيادة 

ىل أو نقيصة ال وثوق بيشء من آيات القرآن وحمتوياته، وتسقط حّجّيته، مع التأكيد ع

أّن التشكيك يف تعّدد القراءات ال يعني التشكيك بأصل القرآن املجيد كام يريد أن 

 يستغله املسترشقون وغريهم.

، بل يف القرآن فكرة التعّدديةبال تقبل كانت   ّن مدرسة أهل البيتإ ،نعم

 فيه وتؤّكد عليه، ألّن كالم اهللا نزل من عند الواحد عىل رجٍل واحد، ةتقول بالوحدويّ 

 .بلساٍن واحد

 ]: إنّ [الصادق  عبد اهللاقال: قلت أليب  ،فعن الفضيل بن يسار

 أعداء واكذب«فقال:  .الناس يقولون: إّن القرآن نزل عىل سبعة أحرف

 .)١( »من عند الواحد واحدٍ  اهللا، ولكنّه نزل عىل حرٍف 

نزل  إّن القرآن واحٌد «قال:  ،]وعن زرارة، عن أيب جعفر [الباقر 

ِ  من عند واةبَ واحد، ولكّن االختالف جييء من ق  .)٢( »ل الرُّ

هبذين النصني عن الباقر والصادق عليهام السالم نقف عىل دور األئمة 

                                                             
 .١٣/ ح  ٦٣١: ٢) الكايف ١(

 باب االعتقاد يف مبلغ القرآن. ٨٦، إعتقادات الصدوق: ١٢/ ح  ٦٣٠: ٢) الكايف ٢(
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التصحيحي يف القرآن والقراءات فيه، إذ أن صحة منهجهم تدعوا إىل الوحدوية يف 

َفَال ﴿القول والعمل ويشهد له قوله تعاىل:  ُرونَ  أَ ْن  َكانَ  َوَلْو  نَ اْلُقْرآ َيَتَدبَّ ِ  ِعنْدِ  مِ  اهللاِ َغْري

يهِ  َلَوَجُدوا ِ َالًفا ف ِ ًريا اْخت ِ  .)١( ﴾َكث

 ما يقارب ذلك إذ قال: وقد روى عبد اهللا بن مسعود عن النبي 

اختصم رجالن يف سورة، فقال هذا: أقرَأين رسول اهللا، وقال هذا: 

 فُأخِرب بذلك. أقرَأين رسول اهللا. فأتيا النبّي 

اقرؤوا كام ُعّلمُتم ... فإّنام هلك َمن كان «غّري وجهه، فقال: قال: فت

 .)٢( »قبلكم باختالفهم عىل أنبيائهم

ْمُتْم  اقرؤوا كام«ويف مجلة:  إىل رضورة األخذ بالنّص  منه  ، إشارة»... ُعلِّ

بل رسول اهللا ألصحابه املخلصني  ، وعدم جواز االختالف عىل )٣(الواحد املعلَّم من قِ

 اء.األنبي

إشارة منه إىل لزوم اعتبار  »كام علمتم«بل قال:  »كام سمعتم«مل يقل  فالنبي 

هو املعيار يف صحة القرآن واألخذ به ال السامع عن طريق  العرضة والتعلم منه 

يف الصالة أو استشهاده ببعض اآليات يف  النقل اجلامعي، مثل سامعهم تالوته 

                                                             
 .٨٣) سورة النساء: ١(

عن أيب عبيد يف فضائل  ٣٩/ ح  ٤٥: ١، وذم الكالم وأهله ٥٠٥٧/ ح  ٤٧٠: ٨) مسند أيب يعىل ٢(

 القرآن.

َتْقَرَأهُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآناً  ﴿ يف قوله: والذي جاء يف أمر الباري )٣( ِ سـورة   ﴾ُمْكـٍث  َعـَىل  النَّـاِس  َعـَىل  ل

 .١٠٦اإلرساء: 
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  عتبار السامع وأثبت.خطبه، وبذلك يكون العرض اسمى من ا

ن االرمح عبد يق: عن أيبمن مسند الصدّ  »لكنز العام«يف يكون اخلرب املروي وقد 

واملهاجرين واألنصار  قال: كانت قراءة أيب بكر وعمر وعثامن وزيد بن ثابت ،السلمي

فيه اشارة اىل ما نريد قوله يف لزوم الوحدوية يف النص، إذ أّن النبي قد  )١( ...  واحدة

باقراء الناس القرآن عىل مكث كي يصوهنم من التحريف، فال يمكن يل أن اتصّور  جدّ 

 امكان وقوع االختالف بني الصحابة الذين عرضوا قراءهتم عىل رسول اهللا.

وكذا ال يمكن تصور وقوع االختالف بني الذين نص عليهم رسول اهللا يف 

ابن مسعود وأيب بن كعب وعيل االقراء والتعليم لألمة وأمر الناس يف الرجوع إليهم ك

 بن أيب طالب.

 لكّن  ،يف العرص األول كانت قراءًة واحدةً املسلمني  القرآن املقروء عندإذن 

دة، جعلتها هي اّلتي حقةاعات السياسية يف األزمان الّال الرص حتت ذريعة  متعدِّ

ف عن معنى األحر  املؤمنني ئل اإلمام أمريفقد ُس  مرشوعّية تعّدد القراءات،

  فقال:السبعة 

منها  أنزل القرآن عىل سبعة أقسام، كلٌّ  ـ تبارك وتعاىل ـ إّن اهللا«

 أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، ومثل، :كاف، وهي شاٍف 

 .)٢( »...  وقصص

                                                             
 ـ عن ابن األنباري يف (املصاحف). ٤٨٠٢/ ح  ٢٥٠: ٢) كنز العّامل ١(

 ـ عن: تفسري النعامين. ٣: ٩٠) بحار األنوار ٢(
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وهذا الكالم من أمري املؤمنني وما يتلوه عن ابن مسعود هو غري ما يريدون 

 الذهاب إليه يف القراءات ويف غريها.

من  نزل الكتاب األّول كان«: قوله  اهللابن مسعود، عن رسول  د روىفق

 زاجٌر عىل سبعة أحرف:  سبعة أبواٍب  من واحد، ونزل القرآن واحد عىل حرٍف  باٍب 

 .)١( »وأمثال ومتشابهٌ  وحمكٌم  ،وحراٌم  حالٌل و ،وآمٌر 

باملعنى، فقد  لهفال معنى جلواز نق ،واحداً نصًا بّي قد تلّقى القرآن فلو قبلنا بأّن الن

يمٍ ﴿قال سبحانه:  ِ يٍم َعل ِ ن َلُدْن َحك نََّك َلُتَلقَّى اْلُقْرآَن مِ ِ وِحَي ﴿وقال تعاىل:  ،)٢( ﴾َوإ َوأُ

ِهِ َوَمن َبَلغَ  َرُكم ب نذِ َّ هَذا اْلُقْرآُن ِألُ َِيل ْلنَا َعَلْيَك ﴿ وجل: وقال عزّ  ،)٣( ﴾إ ا َنْحُن َنزَّ نَّ ِ إ

ُه َعَىل النَّاِس َعَىل  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآناً ﴿ال عّز من قائل: وق ،)٤(  ﴾اْلُقْرآَن َتنِزيالً  َتْقَرأَ ِ ل

 ، وأمثاهلا.)٥( ﴾ُمْكٍث 

تغيري  الواحد، وعدم جواز ّص القرآّين اآليات تؤّكد لزوم التعّبد بالن لُّ هذهفك

كان  شكلٍ  من جواز قراءة القرآن بأّي  اّدعوهما  ةوعدم صّح  ،ألفاظه وترتيب حروفه

 ما حكي عن عبد إىل ي يرجع جذورهذوالّ  ،آية عذاب إىل رمحةٍ  آيةُ  ُتغريَّ ال  برشط أن

حينام كان كاتبًا للوحي حسبام يقولون!!  ،عثامن من الرضاعة ـ يأخ  بن أيب رسح ـ اهللا

                                                             
 واملتن منه. ٣١٤٤/ ح  ٣١٧: ٢، ٢٠٣١/ ح  ٧٣٩: ١) املستدرك عىل الصحيحني ١(

 .٦) سورة النمل: ٢(

 .١٩) سورة األنعام: ٣(

 .٢٣) سورة اإلنسان: ٤(

 .١٠٦) سورة اإلرساء: ٥(



  

  

  

  

 ٨١   .............................................................................................................................   متهيد

 :قال له ، وإذارحيامً  ، كتب: غفوراً »حكيامً  عليامً  ْب:كتُأ «إذا قال له: وأن رسول اهللا 

 .)١( وحلق بمكة رتدّ او ،حكيامً  ، كتب: عليامً »رحيامً  كتب: غفوراً ُأ «

َم حيرص النبّي فسؤالنا:  ِ  لو كانت التعّددّية واالختالف هي مطلوب الشارع، فل

يف  اّهن إ :ويقول عن الباقي ،ته بواحدة من الثالث والسبعني فرقةّم الفرقة الناجية من ُأ 

 )٢( ؟النار

أَمَرنا اهللا عّز  ؟ وهلاذن دة الكلمةعىل وح وتعاىل سبحانه اهللاتأكيد  بل ما يعني

                                                             
، وعن السّدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه أّنه قال: ّملـا ٧٦٢٦/ ح  ١٣٤٦: ٤) تفسري الرازي ١(

هم وإن وجـدمتوهم اقتلـو«كان فتح مّكة، أّمن رسول اهللا الناس إّال أربعة نفر وامرأتني، وقـال: 

عكرمة بن أيب جهل، وعبد اهللا بن أخطل، ومقيس بن صبابة، وعبد اهللا »: متعّلقني بأستار الكعبة

َيلَّ ﴿ بن أيب رسح. وقيل بأّنه هو الذي نزل فيه: ِ با َأْو َقاَل ُأوِحَي إ ى َعَىل اهللاِ َكذِ َِّن اْفَرتَ َوَمْن َأْظَلُم ممِ

ٌء َوَم  هِ َيشْ ْ َلي ِ ْ ُيوَح إ ْثَل َماَأْنَزَل اهللاَوَمل َوَلَقْد ﴿، ألّن رسول اهللا أمىل عليه ذات يوم: ﴾ن َقاَل َسُأْنِزُل مِ

ٍني  ِ ن ط ن ُسَالَلةٍ مِ َناُه َخْلقًا آَخَر ﴿ـ إىل قوله: ـ  ﴾َخَلْقنَا اِإلنَساَن مِ ْ ، فجرى عىل لسان ابن ﴾ُثمَّ َأنَشأ

َني. ف قِ ِ ال َ ، فارتّد عدّو اهللا وقـال: إن »هكذا نزل«أماله عليه وقال: أيب رسح: َفَتَباَرَك اهللاُ َأْحَسُن اْخل

كان حمّمٌد صادقًا فلقد أوحي إّيل كام أوحي إليه، ولئن كان كاذبًا فلقد قلت كام قال. وارتـّد عـن 

 اإلسالم وهدر رسول اهللا دمه.

: ٧، تفسـري القرطبـي ٧٥: ٢٣، التفسـري الكبـري ١٠٥٤/ ح  ٢٤٨: ٣أنظر: األحاديث املختارة 

٤٠. 

: ٣باب ما جـاء يف احلرورّيـة، مسـند أمحـد  ١٨٦٧٥/ ح  ١٥٦: ١٠) ُانظر: مصنّف عبد الرّزاق ٢(

ّمة، سنن أبـى داوود  ٢٥١٨/ ح  ٣١٤: ٢، سنن الدارمي ١٢٥٠١/ ح  ١٤٥ ُ : ٤باب افرتاق األ

 .٣٩٩٣/ ح  ١٣٢٢: ٢، سنن ابن ماجة ٤٥٩٧/ ح  ١٩٨
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 رقة؟بالوحدة أم بالفُ وجّل 

ْن ِعندِ ﴿قوله تعاىل:  معنىفام  ،رقة هي مطلوب الشارعالفُ  ولو كانت َوَلْو َكاَن مِ

 ِ َالفاً  اهللاَغْري ِ يهِ اْخت ِ ريا َلَوَجُدوا ف ِ  ؟!)١( ﴾َكث

يامً ﴿وكذا قوله:  ي ُمْسَتقِ ِ اط نَّ هَذا ِرصَ ُِعو َوأَ ب َ َفاتَّ َق  ُه َوال ُبَل َفَتَفرَّ ُِعوا السُّ ُِكْم َعن  َتتَّب ب

ُكْم َتتَُّقونَ  ِهِ َلَعلَّ اُكم ب ُكْم َوصَّ ِ هِ ذل ِ يل ِ  .)٢( ﴾َسب

، أم هو يشء كام يفّرسونه )٣( »تي رمحةّم اختالف ُأ « :معنى قوله  وهل حقاً 

 ؟)٤(» ان كان قبلكم اختلفوا فهلكوفإّن َم  ،ال ختتلفوا« :؟ فكيف نفّرس قوله آخر

 :؟ يف قولهتياالعلامء يف الفُ اختالف  اإلمام عّيل  أمل يذّم و

فيصّوب آراءهم  ،القضاة بذلك عند اإلمام اّلذي استقضاهم ... ثّم جيتمع«

تعاىل باالختالف  رهم اهللاَُم أفَأ  واحد! ونبّيهم واحد! وكتاهبم واحد! ، وإهلهممجيعاً 

أم  فاستعان هبم عىل إمتامه؟! ناقصاً  هللا ديناً أم أنزل ا أم هناهم عنه فعصوه؟!، فأطاعوه

فقّرص  اً تاّم  أم أنزل اهللا سبحانه ديناً  كانوا رشكاءه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرىض؟!

ن سبحانه يقول عن تبليغه وأدائه؟! واهللاُ  الرسول َتاِب مِ ِ ْطنَا ِيف اْلك : ﴿َما َفرَّ

                                                             
 .٨٢) سورة النساء: ١(

 .١٥٣) سورة األنعام: ٢(

، اجلامع الصـغري ٩١: ١١، رشح النووي عىل صحيح مسلم ٣١٤: ٢) أحكام القرآن للجّصاص ٣(

 .٢٨٨/ ح  ٤٨: ١للسيوطي 

: ١والّلفـظ لـه، مسـند أمحـد  ٣٢٨٩/ ح  ١٢٨٢: ٣، و٢٢٧٩/ ح  ٣٤٩: ٢) صحيح البخاري ٤(

 .٤٦٤/ ح  ٨٣: ١، مسند ابن اجلعد ٣٩٠٨و ٣٩٠٧/ ح  ٤١١
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 ،﴾ ءٍ ْبَياناً وقالَيشْ ِ ُكلِّ  : ﴿ت ِ ءٍ  ل  .)١( ﴾... َيشْ

نزل من عند واحد  ّن القرآنأ، إذ نفسه لقرآنااالختالف ليس من وعليه، ف

، فهذا يقرأه بكذا وذاك يقرأه بشكل آخر من قبل الرواةيء لكّن االختالف جي ،الواحد

 .يغّري معناه

وقد حدثت بعد أعوام من  وإّن تعّدد القراءات مل تكن عىل عهد رسول اهللا 

 إىل إشارةً » عىل سبعة أحرف« :احلرف يف مجلة املقصود من نوبذلك يكوعهد التنزيل، 

 ، ال القراءات.يف القرآن املجيد املوجودة واجلوانب والوجوه األطرافو التأويل

معرفة  لكّن  الواحد يمكن فهم ظاهرها طبقه، وجود جوانب متعّددة للنّص  أي:

ُمور ن يف العلم اّلذين قال الراسخوال يتأّتى إّال للمعصومني، ألّهنم  ُكنْه تلك األ

وهُ ﴿سبحانه عنهم:  ُِطوَنُه  َوَلْو َردُّ يَن َيْسَتنْب َمُه الَّذِ ِ نُْهْم َلَعل ْمِر مِ َ وِيل األ َِىل أُ ُسوِل َوإ َِىل الرَّ إ

نُْهْم  ، وهم أهل بيت الرسالة فقط، كام هو نّص حديث الثقلني املتواتر عند )٢( ﴾مِ

 الفريقني.

إّن أئّمة أهل البيت أّكدوا لزوم القراءة بام يقرأ به  بالشاّذ، إذوز القراءة جتفال 

 .مدرستهم أيضاً  فقهاء ده غالب، وهذا ما أكّ الناس وترك الشاّذ النادر

وعليه، فقد اّتضح لك بأّن غري املعصوم ال يمكنه فهم عمق القرآن وكنهه، أما 

قبل اخللفاء ظاهره فيفهمه غالب الناس، وأّن مسألة األحرف السبعة قد اسُتغّلت من 

                                                             
ّمة وليس لذلك أهل. ١٧/  ٥١: ١) هنج البالغة ١( ُ  من كالٍم له يف صفة َمن يتصّدى للحكم بني األ

 .٨٣) سورة النساء: ٢(
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يقف عليها القارى يف ثنايا هذا قد ـ خصوصًا من قبل عمر بن اخلطاب ـ لعلٍل خاّصة 

الصبور شاهني  الدكتور عبد الكتاب، وألجل وجود هذه اإلشكالية وأمثاهلا عدّ 

 أّنه: حديث األحرف السبعة

يف تاريخ القرآن، بل هو مصدر مشكالت هذا التاريخ،  لغز األلغاز

 تفسريها االجتهادات وتعّددت اآلراء قديامً  يفولذلك كثرت 

 .)١( ...  قاطع إىل رأٍي  ىُينته دون أن ،وحديثاً 

 ال يعدو أحد )٢( ل من كشف وجود هذا اإلذنأّو  :أنّ شاهني  كام أّكد الدكتور

 ... اببن كعب وعمر بن اخلطّ  يبّ الرجلني: ُأ 

النبّي  ينزل عىل قلب ّر استم أّن الوحي القرآّين  ومعنى ذلك بداهةً إىل أن يقول: 

، وأّن إقراء هذه املّدة من حياة النبّي كان عىل واحد عىل حرٍف  وعرشين عاماً  واحداً 

 عىل ة من حياة النبّي وأّن املجتمع كّله كان يقرأ القرآن طيلة هذه املدّ حرٍف واحد، 

واحد، وال  وأّن تدوين ما كان ينزل من القرآن كان أيضًا عىل حرٍف ، واحد حرٍف 

 .)٣( بعد أن وضحت لنا املعامل التارخيية السابقة يف هذا أبداً  شّك 

د أّن الوحي بمكّ إىل أن يقول:  ما نزل  واحد، وكذلك ة كان عىل حرٍف فمن املؤكَّ

هذا  أن يقع فّرس ن واحد، فكيف باملدينة قبل األحرف السبعة كان كّله ُيقَرأ عىل حرٍف 

                                                             
 .٧٤) تاريخ القرآن: ١(

 ) أي اإلذن بالقراءة باألحرف السبعة.٢(

 .٨١و ٨٠) تاريخ القرآن: ٣(
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 )١(  ؟!االختالف يف سورتني مكيَّتني

روايات  الطربي ـ عند مجعه بني ممّا قالهالدكتور  استفاد ،ه مع كّل ذلكلكنّ 

بأّهنا « :الباقية ـ ةواحد وتركه للستّ  األحرف السبعة، ومجع عثامن الناس عىل حرٍف 

 ؛ فقال الدكتور شاهني:»كانت رخصًة وليست بعزيمة

تور ستاذنا الدكمع ما رآه ُأ أيضًا  ... كام نلتقي وهنا نلتقي مع الطربي

من أّن روح هذه الرخصة ال تزال باقية إىل اليوم، يقرأ يف حدودها  أنيس

ألسنتهم يف املايض واحلارض اختالف  ى األجناس، عىلمن شتّ  املسلمون

بل هو من  ذلك من األحرف السبعة، وإن كنّا ال نرى أنّ  واملستقبل،

بعة هبا اإلسالم، إذ كان وجود األحرف الس يَّزروح التيسري اّلتي مت

عىل مصحف عثامن، ومل  ـ املسلمني بإمجاعـ  قد توّقف بمعناها التنزيّيل 

 .)٢( هذا املصحف اإلمام منها سوى بعضها يف حدود رسم يبَق 

ـ بالشكل اّلذي  ّن فكرة األحرف السبعةونحن ال نتفق مع الدكتور شاهني أل

رةً يرتضونه ـ  ويف   مّكة املكّرمةيفـ  أّيام رسول اهللا  وليس هلا وجود ،جاءت متأخِّ

 من مراحل مجع عمر بن اخلطاب كمرحلةٍ  بلخدمت من قِ استُ  وقد، املدينة املنّورة ـ

لَّتوجلمع مجيع آراء الصحابة يف القرآن، ثّم ،  اهللالقرآن بعد رسول اخللفاء ل  اسُتغِ

عابد  أمثال: حمّمد ،اب املعارصينمن بعض الكتّ حديثًا ـ استغالالً َبِشعًا ـ  هذه الفكرة

                                                             
 .٨٥) تاريخ القرآن: ١(

 .٦٨) تاريخ القرآن: ٢(
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 الكريم رسوش، وغريهم أيب زيد، وعبد حامد وحمّمد أركون، ونرص اجلابري،

 .بدعوى وجود أولياته يف الرتاث القديم

فهو خيالف إلزام  ،عىل عهد رسول اهللا  جواز تعّدد القراءاتفلو ثبت  ،وعليه

 ، كام خيالف حرقه لألحرف السّتةبالقراءة الواحدة واحلرف الواحد عثامن الصحابة

 الباقية ألهنا ـ حسب الفرض ـ مما أرادها اهللا ورسوله تيسريًا ورمحًة بأمته!

ع اً ل عثامن نفيأمل يكن يف فع  القراءات؟!! من أجله تعّدد للغرض اّلذي ُرشِّ

جيمع  عمر كان يريد أن وأنّ  مطلوبة للشارع وللناس، وحدة القراءاتوإذا كانت 

ن( واحدةٍ  الناس عىل قراءةٍ  ع، فلامذا تُ )١()اّلتي مات فيهاطعنته  فُطعِ من  ديةالتعدّ  رشَّ

 ؟)٢( كافر : إّنه اهللاعن رسول  سبعن ال يؤمن بتواتر القراءات القال عّم ، ويُ بعده

 ين؟!َء عااالدّ تناقض بني  يف ذلك أليس

 

 

 

 

 

                                                             
 .٣٤٨٨/ ح  ٥٣٨: ١قان يف علوم القرآن ، اإلت١٧١١/ ح  ١١٦: ٢) تاريخ املدينة ١(

، فقد نقله عن مفتي البالد االندلسّية أيب سعيد فرج ابـن ٣٠١: ١) ُانظر: مناهل العرفان للزرقاين ٢(

 لب.
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  من عمل عثامن فكرة تعّدد القراءات ُوضَعت لتصحيح قراءات الصحابة أو للحدّ 

قراءات  لرشعنة أيضاً  جاءت قد ن تكون فكرة تعّدد القراءاتأ ُأرّجح كام أّين 

ورة س وال يقوى عىل حفظ ،)٢( ألّن اّلذي ال يعرف معنى الكاللة ،)١( الصحابة

يقرأ  ، واّلذي كان)٣( نحر جزوراً  سنة حّتى إذا أتّم حفظهااثني عرشة  بعد إّال  البقرة

بدل  )ناخرة عظام( :مثل ختالف املشهور عند املسلمني ـ بعض اآليات بقراءة

ـ فهو حمتاج إىل تصحيح  وأمثاهلا ،﴾وميُّ القَ  ّي اَحل ﴿بدل  )امالقيّ  احلّي (أو  ،﴾ةَر ِخ نَ ﴿

                                                             
دبـاء ١٦٤: ١٩) ُانظر: التفسـري الكبـري ١( ُ / ح  ٣٧٥: ١، وتـاريخ املدينـة ٤٤٩: ٢، حمـارضات األ

ْحَسـاٍن﴾ن عمر أّنه كان يـرى: ع ٩٧: ٥. ويف تفسري البحر املحيط ١١٧٠ ِ إ ِ َبُعوُهم ب يَن اتَّ ذِ  ﴿َوالَّ

، فقـال:  بغري واو، صفًة لألنصار، حّتى قال له زيد بن ثابت: إهنا بالواو، فقال عمر: ائتـوين بـُأَيبّ

ا َيْلَحُقوا ِهبِْم﴾تصديق ذلك يف كتاب اهللا يف أول اجلمعة:  نُْهْم َملَّ ، وأوسـط احلرشـ: ﴿َوآَخِريَن مِ

ِهْم﴾﴿َوا ن َبْعدِ يَن َجاُءوا مِ ذِ ن َبْعُد﴾، وآخر األنفال: لَّ يَن آَمنُوا مِ ذِ  .﴿َوالَّ

وروي أّنه [أي عمر] سمع رجًال يقرؤه بالواو، فقـال: مـن أقـرَأك؟ فقـال: ُأيب. فـدعاه، فقـال: 

ْعنـا َرْفعـًة] ِ ال  أقرَأنيه رسول اهللا. ومن ثّم قال عمر: لقد كنُت أرانـا وقعنـا وقعـة [الصـواب: ُرف

 يبلغها أحٌد بعدنا.

ةَ ﴿ اآلية يفومثله الرصاع الذي قام بني معاوية وأيب ذر  ضَّ َهَب َواْلفِ ُزوَن الذَّ ِ يَن َيْكن ذِ والتي  ﴾َوالَّ

أو اختالفه معه يف تفسـريها هـل أهنـا نزلـت يف بدون الواو واعرتاض أيب ذر عليه قرأها معاوية 

 .أهل الكتاب وأبوذر يقول فيناأهل الكتاب أم يف املسلمني فمعاوية يقول يف 

. قال: وملا ُطعن عمر وآيس من نفسه، قال: إشهدوا أّنـه ال ١٨٠: ٢٩) ُانظر: املبسوط للرسخيس ٢(

 قول يل يف اجلّد وال يف الكاللة.

 .٢٧: ٢، رشح الزرقاين ٢٨٦: ٤٤، تاريخ دمشق ١٩٥٧/ ح  ٣٣١: ٢) شعب اإليامن ٣(
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 قراءته، سواًء قلنا بأّهنا كانت هلجة مل توافق هلجة قريش أو قلنا بأّي يشءٍ آخر.

الشاذة ـ من  دراج بعض تلك القراءاتع إلالقراءات ُرشِّ  كون تعّدديفقد 

ُ  ؛ بسبب اعراضقوا لذلكوفَّ لكنّهم مل يُ  القرآن، يف ابة ـالصح األخذ بغري  عن ّمةاأل

 شهور.امل

فالسهو يف القرآن ـ أو يف غريه ـ أمر حمتمل لغري املعصوم، فانه قد ينسى لفظ 

الكلمة دون معناه فيستبدهلا بمرادفة قريبة اىل املعنى، كاستبدال كلمة (اسعوا) بـ 

أو (أرسعوا) و(عهن منفوش) بـ (صوف منفوش) وأمثال (امضوا) أو (عّجلوا) 

ذلك، ومن هنا يأيت قوهلم بجواز قراءة القرآن باملعنى، وجواز قراءته بأي نحو كان ما 

 مل جيعل آية عذاب آية رمحة وأشباه ذلك.

إّن منهج بعض الصحابة كان يسمح للتحريف والتغيري يف القرآن لكن منهج 

 أليب )القرآن فضائل(ما جاء يف  ذلك ديؤيّ ال يرتضيه، أهل البيت كان يقف أمامه و

 وزاعي:سناده عن األإب ،عبيد

رفعه إىل  أّنه ما أعلمه إّال  ثنا حديثاً قال: فحدّ  ،إّن رجًال صحبهم يف سفر

ك كام امللَ  كتبه ،)١( ف أو أخطأقال: إّن العبد إذا قرأ فحّر  ،اهللارسول 

 .)٢( نزلُأ 

                                                             
ف أو أخطأ)، ومل يقل: إّن العبد إذا مل يقدر عىل التلّفظ والنطق (كتبه ) ُانظر إىل القيد يف اخلرب (فحّر ١(

 املَلك كام ُأنزل).

 رتاهم يعتربون التحريف ممّا يكتبه اهللا كام ُأنزل.ل. تأّمل يف النص ١٠٦) فضائل القرآن أليب عبيد: ٢(
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ه أّم الناس فقرأ [خملوطًا] من سورتني، ثّم وروي عن خالد بن الوليد أنّ 

التفت إىل الناس حني انرصف، فقال: شغلني اجلهاد عن تعّلم 

 .)١( القرآن

وهبذا فال يستبعد أن يكون ما جاء من أخبار يف موافقات الوحي لعمر بن 

 اخلّطاب، قد جاء من هذا القبيل.

ليىل أّن هيودّيًا  ففي (االتقان) للسيوطي: وأخرج عن عبد الرمحان بن أيب

لقى عمر بن اخلّطاب فقال: إّن جربائيل اّلذي يذكر صاحبكم عدّو لنا. 

هللا ومالئكته ورسله وجربئيل وميكائيل فإّن  عدواً فقال عمر: (َمن كان 

 .)٢( اهللا عدّو للكافرين). قال: فنزلت عىل لسان عمر

د فتوحات عمر جاءت بعإّن فكرة التعّددية  :كام لنا أن نحتمل أيضًا ونقول

، بني أيدهيم آنذاك للقراءات املتعّددة املنترشة وتصحيحاً  وهلم، توسعًة له ،لألمصار

، )٣( الواحد عن الصحايبّ  سبب اختالف النقل يف سابقاً  وهذا الكالم يشبه ما قلناه

وأّن أحد الوجوه فيه هو وضع اخلرب عىل لسان الصحاّيب تأييدًا الجتهاد اخلليفة، فال 

د أن يكون عمر قد سمح بتعّدد القراءات لألعاجم سعًة ورفقًا بحاهلم، وهو ُيستبعَ 

وال خالف فيه، لكنّه استفاد من ذلك اجلواز  مسموٌح به رشعًا من قبل رسول اهللا 

                                                             
 .١٨٩فضائل القرآن أليب عبيد: ) ١(

 .٤٠٦/ ح  ١٠٢) اإلتقان: ٢(

 تابنا (منع تدوين احلديث).) ُانظر: ك٣(
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جتويز اخلالف يف النّص القرآين بني العرب أيضًا، وروى حديثًا عن رسول اهللا وقع بينه 

عمر بن اخلّطاب وهشام بن حكيم كانا كالمها  وبني هشام بن حكيم، يف حني أنّ 

، أي أّن عمر بن اخلطاب امتّد بدعواه إىل عهد )١(قرشيني، وقد اختلفت قراءهتام 

، حاكيًا عن رسول اهللا أنه سمح هلام أن يقرآ القرآن رسول اهللا لكسب الرشعّية منه 

عمه جاء من باب هلّم بأّي شكٍل كان، ما مل جيعل آية رمحةٍ آية عذاب، ألّن القرآن بز

 وتعال وهذا ما مل نقبله.

غري (قراءة عمر بن اخلطاب  أن نصّحح فالسؤال: هل يمكننا ـ طبقًا هلذا الكالم ـ

ِ ﴿بدل  )نياملغضوب عليهم وغري الضالّ  آلَِّني ـالْ  َغْري َ الضَّ ، ﴾َمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال

 ـ ةة يف صلواته اجلهريّ ف مّر ألمخٍس وعرشين أكثر من   اهللاملقروءة من قبل رسول 

عامًا،  ٢٣أكثر من  ظهرانيهم بني طوال مكثه  ـ ةبرصف النظر عن اإلخفاتيّ 

 ونقول: إّهنا جاءت من باب هلّم وتعال؟

بل هل جيوز االجتهاد يف قبال النص، وخصوصًا عندما يكون النّص قرآنًا 

 ؟ والقارئ له رسول اهللا

 ،ي من أوائل السور التي نزلت عىل النبّي حمّمده ألّننا نعلم بأّن فاحتة الكتاب

يف مّكة  عتوقد ُرشّ  ،ةكانت أو إخفاتيّ  ةً يف الصلوات، جهريّ  بحاٍل  َرتكال تُ وأّهنا 

قراءة أمٍر مشهور  يف الصحابةاختالف  تصّور املكّرمة يف بدء البعثة، فكيف يمكن

                                                             
ر ـ ـالنـوع احلـادي عشـ ٣١١: ١، كـام يف الربهـان ٢٨٠: ٨) هذا ما قاله ابن عبد الرب يف التمهيـد ١(

 األحرف السبعة.
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وضوع القراءات، وهو يف م باحٍث  يواجهه كلُّ  وجيهٌ  ه سؤاٌل إنّ  ؟!احتة الكتابكف

 .له من علامء القراءات يبحث عن جواب

، أيضاً  ة أهل البيت إىل ائّم  ال يستبعد أن تنسب أمثال هكذا قراءات نعم،

ُم غالباً  أنصار النهج احلاكم وهذا ما يفعله  ة، فينسبون ما يريدونور اخلالفيّ يف األ

وحتكيًام  آلرائهم ابعني تعضيداوإىل كبار الصحابة والت  ة أهل البيتإىل أئّم  اّدعاءه

 هلا.

ـ مل  وزبدة الكالم: أّن النبّي وأهل بيته وأصحابه ـ اجلامعني للقرآن عىل عهده

يقرؤوا القرآن إّال بقراءةٍ واحدة، إذ مل ينزل القرآن الكريم إّال بتلك، لكْن يف العصور 

آلخر ناسبني الّالحقة اختلفت القراءات واختلطت لعلٍل جيب توضيحها يف مكان ا

ـ القراءَة باملشهور املتداول  ذلك اىل رسول اهللا، وإّنام أجاز أهل البيت ـ تبعًا للنبّي 

 وما جاء عن اهللا. بني املسلمني وترك الشاذ النادر، ألّنه األقرب إىل قراءة النبّي 
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 :مة السادسةاملقّد * 

كام  ،واحدٍ  بشاهدٍ  حّتى أوين ـ القرآن بشاهدَ  تقول بجمع مدرسة اخلالفة اتباع

القرآن بالبّينة  بإمكان ثبوت :قالوا أي أهنم ،ـ خزيمة أو أيب خزيمة جاء يف خرب

يف  يشء آخرقالوا ب ويف الوقت نفسه ،: بخرب اآلحاد ـأو عىل قوٍل  والشهود ـ

، واّهتموا َمن مل يقل بذلك  القراءات العرش عن رسول اهللا ، وهو تواترالقراءات

  !)١(بالكفر

بالبّينة والشهود ـ  ية اجلمعألّن حّج  ،ية القرآنييسء إىل حّج  منهم وهذا القول

 إنّ  بل ،الذي تقول به الشيعة اإلمامية بالتواتر حجية القولـ ينايف  ّدعىهذا املحسب 

العقل والفطرة  يقّرهو ،من األّول حسب اعرتاف اجلميع اصح االخريالقول 

  .والتاريخ

أو أيب  ـ اآلية التي وجدت عند خزيمة ما قالوه يف شأن ينايفر أّن فكرة التوات كام

بدعوى أن زيد  ا مل تكن من أخبار اآلحاد بل كانت مشهورة ومتواترة،وأّهن  ـ خزيمة

 .كرهاها، وملا قرأها خزيمة تذّ يَ ِس ه نَ حفظها لكنّ  قدكان  بن ثابت

وحده هو الذي  اً مجيع الصحابة نسوا تلك اآلية أم أن زيد أنّ  : هلنتساءلفاآلن 

 !؟ره خزيمة تذكرهاا ذكّ ها وملّ يَ ِس نَ 

ُّمة وجهود للعممصادرة فكرة مجع القرآن بشاهدين ربام فيها  انّ   ومسعاة ،األ

حتت  ح ايب بكر وعمر وعثامن وزيدلصال هوتسجيل املرشوعحرص لركوب املوجة و
                                                             

 فقد نقله عن مفتي البالد األندلسية. ٣٠١:  ١ُانظر مناهل العرفان للزرقاين  )١(
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 وهذا ،حقاً وهذا ما ستقف عليه ال ة والضبط يف القرآنطائلة التثّبت ولزوم الدقّ 

 ،ه يف العمق خيدش تواتر القرآن وييسء إليهلكنّ  ،يف ظاهره إجيابّياً  وإن كان األصل

 . رسول اهللا مسرية ويتعارض مع

 * الرؤية التصحيحية

 :د األمة يف حفظ القرآنهْ ِجلُ اخللفاء  مصادرة

 يإىل الدين اإلسالم لقرآن بالبّينة والشهود تيسءفكرة مجع ا قلنا قبل قليل أن

 طراف النهار.أيل وكثرة قراءته آناء اللّ القرآن الذي اخذت تسميته من  ىوختالف معن

ُه َلُقْرآٌن َكِريٌم ﴿قال الرازي يف تفسريه لآلية الكريمة:  نَّ ِ  :)١( ﴾إ

نيا وبعضه يف بعضه يف الد قرأ إىل األبد،رئ ويُ لكثرة ما قُ  سّامه قرآناً 

 .)٢( اآلخرة

آناء الليل وأطراف النهار حّتى  هبذا القرآن يرّتلونه وأّن الصحابة كانوا مأنوسني

 .)٣( همأناجيلهم صدوُر  وا حيفظونه حّتى قيل عنهم بأنّ وكان أقدامهم، متتوّر 

 قال الزركّيش يف (الربهان):

حفظه يف حياته مجاعة من الصحابة، وكّل قطعة منه كان حيفظها مجاعة 

لك أخبار ثابتة يف (الرتمذي) كثرية أقّلهم بالغون حّد التواتر، وجاء يف ذ

                                                             
 .٧٧) سورة الواقعة: ١(

 .١٦٦: ٢٩) تفسري الكبري ٢(

ّمة صدورهم أناجيلهم. ١٠/ ح  ٤٨: ٣) ختريج األحاديث للزيعيل ٣( ُ  يف صفة هذه األ
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و(املستدرك) وغريمها من حديث ابن عباس قال: كان رسول اهللا يأيت 

عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه 

اليشء دعا بعَض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه اآليات يف السورة 

ث حسن. وقال التي يذكر فيها كذا وكذا. قال الرتمذي: هذا حدي

 .)١(احلاكم: صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه 

يستعني اخللفاء الثالثة ـ بعد كل ما قلناه ـ بزيد بن ثابت  ل أنفال يصّح وال يعقَ 

إذا كان القرآن حمفوظًا ومعلومًا عند املسلمني، وكانوا هم من اجلامعني للقرآن عىل 

 ! عهد رسول اهللا

َم يستعُني بزيد بن ثابت جلمع  )٢(اس وإذا كان أبو بكر أقرأ الن ِ كام يقولون، فل

 القرآن وال يبارش هو هذا العمل بنفسه؟

بني  شهورو عثامن القرآن املقروء واملعمر أ بكر أو جيمع أبو كام ال يصّح أن

ك  ةٍ وبمنهجيّ  ـ حابةالّص كبار  عند مع وجود صحف منه  ـ املسلمني خاّصة تشكِّ

 .لِّ الصحابةبعدالة ك

ليس  قد توصلنا إىل القول بأّن القرآن القرآن يف مجعُأطروحتهم اخلاطئة إّن 

هود، هادة عليه بالّش إىل الّش  ملا احتاجللعادة  خارقاً و معِجزاً  كان ألّنه لو ؟زبمعِج 
                                                             

 النوع الثالث عرش مجع القرآن ومن حفظه من الصحابة. ٣٣٤:  ١) الربهان: ١(

هبذا الكالم ألنه ال يعده ضمن السبعة الذين عرضوا قراءهتم عىل رسـول اهللا  يقبلاّن الذهبي ال ) ٢(

باعتقـاد  فكيف يكون أقرأ الناس واألحق باخلالفـة ،قراءته عىل رسول اهللا فإذا مل يكن قد عرض

 الذهبي؟!!
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 ، لتواتره ولبالغته.عىل نفسه شاهداً  ولكان بنفسه

ُطروحة قد سّببت لنا مشاكل كثريةبىل، إّن   يف علوم القرآن، هذا املنهج وهذه األ

اىل ما تقول به مدرسة أهل البيت وأّنه كان قد ُمجع  ذهاببال وال يمكن حّلها إّال 

بل املعصوم  ، وأّن حّجيته جاءت لتواتره وإشتهاره بني املسلمني ال )١(وُرّتب من قِ

هو اّلذي أقرأهم عىل مكث، وهو الذي  بشاهَدين كام يزعمون، وأّن رسول اهللا 

يب كتاب رّبه، وهو اّلذي أمر وصّيه عّيل بن أيب طالب أن يوحد شكل أرشف عىل ترت

الصحف وأن جيمعه بني الدّفَتني. فإذن مل يكن ترتيب القرآن ـ وخصوصًا اآليات يف 

داخل السور ـ باجتهاد الصحابة، ومل يكن القرآن جمموعًا من قبلهم، ألّن القول 

 وايل فاسدة ّمجة حسبام وّضحناه.بجمعهم متأخرًا يفقد القرآن حّجيته ويستلزم ت

فلو أرادوا أن يعطوا القرآن احلّجّية فعليهم القول بام تقول به مدرسة أهل البيت  

َعُه َوُقْرآَنهُ ﴿ال غري، ألّن اهللا قال يف كتابه العزيز  ِنَّ َعَلْينَا َمجْ فلم يقل إن عىل أيب بكر  ﴾إ

 أو عىل عمر وعثامن مجعه وقرآنه؟!

والنبي الصادق مها أحق بجمعه واإلرشاف عىل ترتيبه من فجربئيل األمني 

 .غريمها

إذن، رؤية مدرسة أهل البيت هي أقرب إىل األدلة والفطرة والعقل والوجدان، 

 وإىل الدين الصحيح والرصاط املستقيم.

                                                             
 عّيل بن أيب طالب.وصّيه حمّمد بن عبد اهللا ورسول اهللا  أعني )١(
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 كالم علمني من أعالمنا

ِ خ الطَّ الشي ـ وإليك ما نقله١ حّتى هـ)  ٤٣٦ ( ت يف املرتىضعن الّرش  ِيسُّ ْرب

 :تعرف حقيقة األمر

الكبار،  ، واحلوادث)١( ة نقل القرآن كالعلم بالبلدانّن العلم بصّح إ

فإّن  املسطورة، والوقائع العظام، والكتب املشهورة، وأشعار العرب

وحراسته، وبلغت إىل حدٍّ  ت والدواعي توافرت عىل نقلهالعناية اشتدّ 

ة ة، ومأخذ العلوم الرشعيّ نبّو معجزة ال مل يبلغه فيام ذكرناه، ألّن القرآن

املسلمني قد بلغوا يف حفظه ومحايته للغاية،  واألحكام الدينية، وعلامُء 

لف من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف اختُ  يشءٍ  حّتى عرفوا كّل 

ا أو منقوصاً  جيوز  ؟مع العناية الصادقة والضبط الشديد أن يكون مغريَّ

 روحه: اهللاقدس أيضًا  وقال

وجرى  ة نقله كالعلم بجملته،العلم بتفسري القرآن وأبعاضه يف صّح  إنّ 

سيبويه واملزين،  ككتاب ،فةلم رضورًة من الكتب املصنّ ذلك جمرى ما عُ 

تفصيلهام ما يعلمونه من  فإّن أهل العناية هبذا الشأن يعلمون من

يس يف النحو ل كتاب سيبويه باباً  مجلتهام، حّتى لو أّن ُمْدِخًال أدخل يف

                                                             
) بل أكثر وأشّد من ذلك، ألّن العلم بالبلدان واحلوادث قد يصـيبه الرتديـد والشـك، أّمـا العلـم ١(

بضـبطه وتالوتـه وتعليمـه  ن عند اهللا العزيـز، وقـد اهـتّم الرسـولبالقرآن فال، ألّنه نازٌل م

 املسلمني واهتم به املسلمون عىل اختالف مذاهبهم يف كل عرص ومرص جيال بعد جيل.
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م ،من الكتاب ِ وليس من أصل الكتاب،  أّنه ملحٌق  لُعِرف وُميِّز وُعل

العناية بنقل القرآن وضبطه  ومعلوٌم أنّ  املزين، وكذلك القول يف كتاب

 بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. من العناية دقأ

فاً  جمموعاً  ّن القرآن كان عىل عهد رسول اهللا أ: هقدس ّرس أيضًا  وذكر  مؤلَّ

مجيعه يف ذلك  ظس وحيفَ درَّ ىل ما هو عليه اآلن، واستدّل عىل ذلك بأّن القرآن كان يُ ع

ض عىل عَر وأّنه كان يُ  من الصحابة يف حفظهم له،  عىل مجاعةٍ الزمان، حّتى ُعّني 

ّيب بن بن مسعود وُأ  اهللا مثل عبد  ـ من الصحابة وأّن مجاعةً  ،تىل عليهويُ   النبّي 

 ـ بأدنى تأّملٍ  ـ وكلُّ ذلك يدّل  عّدة ختامت، قرآن عىل النبّي ختموا ال ـ كعب وغريمها

باً  عىل أّنه كان جمموعاً   وال مبثوث. غري مبتوٍر  ،مرتَّ

 ّد بخالفهم؛ فإنّ عتَ ة ال يُ ة واحلشويّ وذكر أّن من خالف يف ذلك من اإلماميّ 

ظنّوا  ضعيفة من أصحاب احلديث نقلوا أخباراً  إىل قومٍ  اخلالف يف ذلك مضاٌف 

 .)١( ال يرجع بمثلها عن املعلوم املقطوع عىل صحته ،صّحتها

                                                             
وقـد اسـتغل ابـن حـزم  ـ عن: املسائل الطرابلسيات. ٤٣: ١) ُانظر: تفسري جممع البيان للطربيس ١(

مامية واحلشوية من العامة لالفرتاء  علی االمامية والقول االقوال الضعيفة املوجودة فی كتب اال

 بأهنم يقولون بتحريف القرآن قديام وحديثا ثم قال:

» ّ ـ وكان امامي ـ املرتضی علم اهلدی  فانه كان  ،كيظاهر باالعتزال، مع ذل اً حاشا عيل بن احلسني 

» وسی وأبو القاسم الرازيصاحباه أبو يعلی ميالد الط كر من قاله، وكذلينكر هذا القول ويكفّ 

 ).١٣٩: ٤(الفصل فی امللل والنحل  

عـالم القـائلني بعـدم القائلني بالتحريف من االمامية وهو الـذاكر ألسـامء هـؤالء األ ىليته سمَّ 
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ٌ آخر من علامء اإلمامية ـ جواد البالغي قال الشيخ حمّمدـ ٢ واستمّر : ـ وهو عامل

لوف  املسلمون عىل ذلك [أي عىل ُ تالوته] حّتى صاروا يف زمان الرسول يعّدون باأل

وإن تفاوتوا يف ذلك بحسب  ،هة القرآن وحّفاظلَ وكّلهم من محَ  وعرشاهتا ومئاهتا،

ّا كان وحيه ال ينقطع يف حياة رسول اهللا  السابقة  مل يكن كّله ،والفضيلة، هذا ومل

املسلمني  يف قلوب واحد، وإن كان ما ُأوحي منه جمموعاً  يف مصحٍف  جمموعاً 

 .)١( ... وكتاباهتم له

                                                                                                                                                
التحريف من اإلمامّية، فكان عليه ـ وعىل الـذي حقـق كتابـه ـ أن يضـيف إلـيهم اسـم الشـيخ 

، وزين الـدين ، والعالمة احلّيل ، وابن طاووس احلّيل طربيسالصدوق، والشيخ املفيد، والشيخ ال

 ال أن يلقي الكالم عىل عواهنه. ،وغريهم من كبار أعالم االمامية ي، والكركالبيايض

هـ) ـ  ٣٣٠بل كان عىل ابن حزم أيضاً أن ينظر إىل كالم أيب احلسن عّيل بن إسامعيل األشعري (ت 

): والفرقـة الثالثـة مـنهم [أي مـن ٤٧الت اإلسـالمّيني: رأس األشاعرة وما قاله يف كتابه (مقـا

أّن الروافض حسب زعمه] وهم القائلون باالعتزال [لقوهلم بأصل العدل] واإلمامـة يزعمـون 

ّه مل يغّري وال يبدل وال زال عام كان عليه.  القرآن ما نقص منه وال زيد فيه، وأّنه عىل ما أنزله اهللا عىل نبي

صّحح كالم ابن حزم بقوله: وأمـا أبـو  )٤١: ١األمني يف (أعيان الشيعة  أنّ  عليك هذا وال خيفى

و يعىل سّالر الـديلمي ... وأمـا أبـو القاسـم الـرازي بيعىل ميالد الطويس اسم حمّرف، وصوابه أ

 فالظاهر أنه حمرف أيضًا، إذ ال نعلم يف أصحاب املرتىض أحدًا هبذا اإلسم.

سول كان قد تـرك مجعـه ألمـري املـؤمنني مصحٍف واحد، ألّن الّر  ) صحيٌح بأّنه مل يكن جمموعًا يف١(

عـّيل، ليوّحـد شـكل مـري املـؤمنني تـرك الّلمسـات األخـرية أل أّنـه : عّيل بن أيب طالب، أي

حسبام سـيأيت  الصحف املوجودة عنده، وليضيف إليه اآليات األخرية النازلة عىل رسول اهللا

 توضيح ذلك.
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املسلمني جيًال  بنيفاستمّر القرآن الكريم عىل هذا االحتفال العظيم إىل أن يقول: 

فةً  ترى له يف كّل آٍن ُألوفاً  بعد جيل، من احلّفاظ، وال تزال  من املصاحف وُألوفاً  مؤلَّ

ويسمع  هم عىل بعٍض بعُض  املصاحف ُينَسخ بعضها عىل بعض، واملسلمون يقرأ

 بعضهم من بعض.

ف، املصاح تكون ُألوُف املصاحف رقيبًة عىل احلّفاظ، وُألوف احلّفاظ رقباء عىل

ُلوف من كِ  ُلوف، ولكنّها  ال القسمني رقيبًة عىل املتجّدد منهام،وتكون األ نقول: األ

ُلوف، فلم يّتفق ألمٍر  وبداهة البقاء مثل ما اّتفق للقرآن  من التواتر تارخيّي  مئات األ

ْكَر سورة اِحلْجر: ﴿ ت آالؤه بقوله يفاهللا جلّ  الكريم، كام وعد ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ نَّ ِ ا َلُه  إ نَّ ِ َوإ

ُظونَ  ِ اف  .)١( ﴾َحلَ

ومن أجل تواتر القران الكريم بني عاّمة املسلمني جيًال بعد جيل وقال أيضًا: 

استمرت مادته وصورته وقراءته املتداولة عىل نحٍو واحد، فلم يؤثر شيئًا عىل مادته 

فني وصورته ما يروى عن بعض الناس من اخلالف يف قراءته من القّراء السبع املعرو

باعًا له ولو يف بعض النسخ، ومل وغريهم، فلم تسيطر عىل صورته قراءة احدهم اتّ 

يسيطر عليه ما روي من كثرة القراءات املخالفة له مما انترشت روايته يف الكتب 

 .)٢( كجامع البخاري ومستدرك احلاكم

واملعمول  إذًا فال حيسن أن يعدل يف القراءة عّام هو املتداول يف الرسموقال أيضًا: 

                                                             
 .الفصل الثاين يف مجعه يف مصحف ١٨ـ  ١٧: ١البالغي ) آالء الرمحان للشيخ ١(

 ، الفصل اخلامس، الفرع األول: يف القراءات السبعة.٤٩:  ٢انظر عىل سبيل املثال كنز العامل ) ٢(
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عليه بني عاّمة املسلمني يف أجياهلم، إىل خصوصيات هذه القراءات، مضافًا إىل أّنا ـ معاِرشَ 

 .)١(  الشيعة اإلمامية ـ قد ُأمرنا بأن نقرأ كام يقرأ الناس، أي نوع املسلمني وعامتهم

ىض وبينهام تسعة قرون، ألّن السيد املرت ة،ماميّ ني من أعالم اإلَم هذا هو كالم علَ ف

وهو يؤكد وحدة الفكر  ١٣٥٢والشيخ البالغي تويف يف سنة  ٤٣٦تويف يف سنة 

 والنهج بينهام وان فكرة عدم التحريف ثابتة عندهم منذ القدم ومل تكن وليدة اليوم،

 دكام أّن العقل يؤيّ  ،اجلّمة يف كتب الفريقني الداّلة عىل هذا املعنىروايات ال من وهناك

من القول بحجّيته  حجّية القرآن بالتواتر خٌري ب القول بأنّ  اإلذعانويدعو إىل  ذلك

دّية تدعو إىل الت بالبّينة والشهود، وأنّ   ّص.التعبُّد بالن وعدم بسيُّ فكرة التعدُّ

من خالل طلب الشهود عىل إثبات  بنفيهم تواتر القرآن مدرسة اخللفاء الثالثةف

االختالف عن رسول اهللا يف  واتر، ثّم القول بتفيه د القراءاتوالسامح بتعدّ  آياته،

، كأّهنم كانوا يريدون أن يقولوا بأْن ال ذنب للنبّي حينام القراءات ومرشوعّية ذلك

 ، وجربئيل الومتفاوتاً  بتعّدد القراءات، ألّن جربئيل األمني أبلغه القرآن خمتلفاً  يسمح

ما فيه من املجافاة  فيه الكالم ، وهذاه أخذه عن اهللا تعاىل خمتلفاً ألنّ  أيضًا، ذنب له

 عىل القرآن الكريم. وخصوصاً  والعقيدة، والتوايل الفاسدة عىل الرشيعة للحقيقة

التعّبد  تدعونا إىل فإّهنا يف حني نعلم بأّن النصوص الدينية تدعونا إىل غري ذلك،

ينا إّنا ، وألوامر اهللا تعاىل والتسليم ، اهللاهلذا الغرض، فنحن عباد  )مسلمني(قد ُسمِّ

، فال جيوز لنا بحرفه القرآين د بالنّص بأوامره ونواهيه، وعلينا التعبّ  نتقّيد لزمنا أني

                                                             
 ، الفصل الثالث يف قراءته.٣٠، ٢٩:  ١آالء الرمحن ) ١(
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لرسوله  اهللا أوحاهالتسليم بام  ، وعليناورشعاً  معنى اإلسالم لغةً  االجتهاد فيه، وهو

 بنّصه وحرفه، وال جيوز لنا الزيادة والنقصان فيه. من القرآن املجيد

ُطر ا يريدون التحّررلكّن اآلخرين كانوا وما زالو والتجاوز عىل  من القيود واأل

قراءة القرآن بأي شكل كان حتت مسّمى األحرف السبعة، فيجيزون  النصوص،

فالقرآن عندهم كقول القائل: هلّم، وأقبل، وتعال، وإّيل، وقصدي، ونحوي، 

 ، ونحو ذلك.)١( وقريب

ِنْ ﴿وقد رووا عن ابن مسعود أّنه كان يقرأ قوله:  ِالَّ  ْت َكانَ  إ : )٢( ﴾َواِحَدةً  َصْيَحةً  إ

ْهِن ﴿(إّال زقية واحدة)، أو قوله تعاىل:  فإّنه كان يقرؤها:  )٣( ﴾َمنُْفوِش ـالْ  َكاْلعِ

يمِ (كالصوف املنفوش)، كام روي أن ابن مسعود أقرأ رجًال ﴿ ِ ث ﴾ فلم يفهمها َطَعاُم اْألَ

 فقال له: طعام الفاجر فجعلها الناس قراءة.

لرجل: طعام اليتيم فردها عليه فلم يستقم هبا لسانه، فقال: ويف آخر فقال ا

 .)٤(أتستطيع أن تقول كالم الفاجر، قال: نعم، قال: فافعل

ِنَّ َشَجَرَة وعن أيب بن كعب أنه كان يقرئ رجال فارسيا فكان اذا قرأ عليه ﴿ إ

ومِ  قُّ يمِ *  الزَّ ِ ث له طعام الظامل،  ﴾ قال: طعام اليتيم فمر به النبي فقال: قلَطَعاُم اْألَ

                                                             
 .١٣٩، ١٣٢مد: ، كام يف رسم املصحف لغانم قدوري احل٥٥: ١نظر: تفسري الطربي اُ ) ١(

 .٢٩سورة يس: ، واآلية يف ٣٨٠٥/ ح  ٣٨٥:  ٢سنن البيهقي الكربي ) ٢(

 .٥سورة القارعة: . واآلية يف ٦٩:  ٣٢التفسري الكبري ) ٣(

 .٥٧٠/ ح  ١٢٣:  ١، االتقان ١١٩:  ٤أحكام القرآن البن العريب ) ٤(
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. ومعنى هذا الكالم أّهنم أجازوا قراءة القرآن بأّي شكٍل كان ما مل )١(ففصح لسانه

 تِرص آية رمحة آية عذاب.

وهذا املوقف املنسوب اىل ابن مسعود وايب بن كعب واىل غريهم من الصحابة 

ْنَسانَ  َلْقنَاَخ  َوَلَقْد ﴿هو نفس موقف ابن أيب رسح القائل بأن النبّي أمىل عليه قوله:   اْإلِ

ْن  ْن  ُسَالَلةٍ  مِ ٍني  مِ ِ َناهُ  ُثمَّ ﴿إىل قوله:  )٢( ﴾ط ْنَشأْ ، فقال ابن أيب رسح: )٣(﴾آَخَر  َخْلًقا أَ

: (فتبارك اهللا أحسن اخلالقني) تعّجبًا من تفصيل خلق اإلنسان، فقال له النبّي 

إّيل كام أوحى  يد أوحن كان حمّمد صادقًا لقألهكذا ُأنزلت عَيل. فشّك وارتّد وقال: 

ِ إليه، ولَ  ْنِزُل  َقاَل  َوَمْن ﴿فأنزل اهللا تبارك وتعاىل:  كان كاذبًا لقد قلت مثل ما قال. ْن ئ  َسأُ

ْثَل  ْنَزَل  َما مِ  .)٤( ﴾اهللا أَ

َغُفوٌر ﴿، كتبت: ﴾َعِزيٌز َحكيم﴿وكان ابن أيب رسح يقول: إذا أمىل عَيلّ النبي: 

 انه كذب وهبتان عظيم. ﴾َرِحيم

نسبوه البن مسعود وغريه من معاريض السلطة من القراءات، هو مثل ما كان  فام

يقوله ابن أيب رسح، وهذا التقارب بني القولني يعني جعلهم كالم الكافر (ابن ايب 

                                                             
 .٤١٩:  ٧الدر املنثور ) ١(

 .١٢) سورة املؤمنون: ٢(

 .١٤ؤمنون: ) سورة امل٣(

وقـال  ٩٣سـورة األنعـام: واآليـة يف  ٣٢٢:  ٢، املحـرر الـوجيز ٧٥:  ٢٣انظر التفسري الكبري ) ٤(

: وقيل هذه احلكاية غري صحيحة الن ارتداده كان يف املدينـة وهـذه  ١١٨:  ٣النسفي يف تفسريه 

 ..٣٦٩:  ٦ط السورة مكية، وقيل القائل عمر بن اخلطاب أو معاذ؟ وانظر تفسري البحر املحي
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رسح) بمنزلة كالم املسلم (ابن مسعود وأيب بن كعب) وأن منزلة الطليق عندهم 

 . رشيعةهيدم أساس القرآن والكمنزلة املهاجر، وهذا 

أن يبّدل بعض النصوص القرآنّية  واملرشكون كانوا قد طلبوا من رسول اهللا 

ْلَقا﴿: من تلقاء نفسه، فجاَءه الوحي اإلهلي ِ ن ت َلُه مِ َبدِّ ْن أُ ِْن ُقْل َما َيُكوُن ِيل أَ ءِ َنْفِيس إ

ِّال  ُِع إ ب تَّ َّ  َما ُيوَحى أَ َِيل مه دعاًء كان فيه: بن عازب حينام علّ  الرباَء   ، وقد عاتب)١( ﴾إ

 وألزمه التعّبد ، فنهاه النبّي »ورسولك اّلذي أرسلت«فقرأ:  ،»اّلذي َأْرَسْلَت  كونبيّ «

 .من دون زيادةٍ فيه )٢( بحرفه الذي علمه إياه بالنّص 

  لزوم التعّبد بحرفّية النص

إذن، التعّبد بالنص هو دستوٌر رشعيٌّ عام، وأّن األئّمة من أهل البيت كانوا 

 دون عىل االلتزام به.يؤكّ 

 يقرؤه عند أّنه عّلمه دعاًء  ،عن العالء بن كامل، عن الصادق ف

احلمد،  لك ولهوحده ال رشيك له، له املُ  اهللا ال إله إّال « املساء، كان فيه:

 ».قدير وهو عىل كّل يشءٍ  ،حييي ويميت ويميت وحييي

                                                             
وقد حرص الدكتور عبـد احللـيم النجـار يف هـامش كتـاب مـذاهب التفسـري ١٥) سورة يونس: ١(

هذا األمر بعمر فقال: سألوا عمر أن يغري آية الكهف (حتـى إذا أتيـا ـ أي موسـى  ٨االسالمي: 

بدالً من:  »فأتوا أن يضيفومها«وصاحبه ـ أهل قرية استطعام أهلها فأبوا أن يضيفومها) بأن يقرأ: 

ا ﴿ ُفوُمهَ ن ُيَضيِّ َبْوا أَ  ﴾، ملا فيه من مهانة هلم.َفأَ

 فضل َمن بات عىل الوضوء، وغريه. ٧٥من الباب  ٢٤٤/ ح  ٩٧: ١) أنظر: صحيح البخاري ٢(
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ُقْل  ، ولكن: إّن بيده اخلري، قال »بيده اخلري«قلت:  :قال [العالء]

 .)١( ... كام أقول لك

وفيه:  أّنه عّلمه دعاء الغريق، ،اهللا بن سنان، عن الصادق  وعن عبد

 ».عىل دينك رحيم، يا مقّلب القلوب، ثبِّت قلبي  ن، ياايا اهللا، يا رمح«

ثبِّت  ب القلوب واألبصار،، يا رمحن، يا رحيم، يا مقلّ اهللايا «فقلت: 

 ».قلبي عىل دينك

 ب القلوب واألبصار، ولكْن قل كاممقلّ  وجّل  عزّ  اهللاإّن «:  فقال

 .)٢(» ثبِّت قلبي عىل دينك ،أقول لك: يا مقّلب القلوب

 ال جييزون زيادة حرٍف  ة من أهل البيت واألئّم  فإذا كان الرسول 

 كتابه باملعنى، ما جاء يف سبحانه قراءة اهللانه، فكيف يرىض وميف دعاءٍ ُيَعلّ  والنقيصةَ 

 حسبام ينسبونه اىل ابن مسعود وغريه. واإلتيان باملرتادف؟! لتغيري فيه،وا

 كان جربئيل األمني وإنّ ، اً اّلذي ألزم رسوله بحفظ القرآن حرفيّ  سبحانه هو اهللاف

ع اآليات النازلة عليه ِج ، ولُري )٣( وسوره القرآن آيات معه ليضبط عام يأتيه كّل 

من قبل  دّقةً كل ذلك  ،واحدة يف ليلةٍ مباركة ه دفعةً علي ةَزلنُم ـال سورها إىل )٤(  نجوماً 

                                                             
 باب القول عند اإلصباح واإلمساء. ١٧/ ح  ٥٢٧: ٢) الكايف ١(

 .٣٣الباب  ٤٩/ ح  ٣٥١) كامل الدين وإمتام النعمة: ٢(

ِط بشاهَدين، أحـدمها احلفـظ ٣( ) إن ُأريد يف مجع القرآن دّقة الضبط فهذا منتهاه، ال كام قالوه أّنه ُضب

 وثانيهام الكتابة، قلنا هبذا تعليقًا عىل ما قالوه.

 ) أي: النازلة عىل رسول اهللا يف وقائع وأحداث خمتلفة زمانًا ومكانًا.٤(
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 يف الضبط. اهللا ورسوله

بل كيف جييز رسول اهللا اختالف عمر مع هشام بن حكيم ويصّحح قراءهتام معًا 

إذا مل يكن يف اللهجة؟! وهكذا احلال بالنسبة إىل ما رووه يف اختالف ابن مسعود وُأّيب 

 م مجيعًا؟أجاز قراءهت وصحاّيب آخر، وأنه 

نعم إّن القرآن هو السبب األعظم يف هداية املسلمني، ويف خروجهم من ظلامت 

اجلهل إىل نور السعادة والعلم، وال خالف فيه، وقد بلغ املسلمون يف العناية به الدرجة 

القصوى، فقد كانوا يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهار، وكانوا يتفاخرون يف حفظه 

 كون بسوره وآياته، والنبّي حيّثهم عىل ذلك.وإتقانه ويتّرب 

فهل حيتمل عاقٌل بعد هذا كّله أن يقع الشّك فيه عندهم حّتى حيتاج إثباته إىل 

 .يف القرآن املقروء كل صباح ومساء إّن هذا من قبيح القول )١(  شاهدين؟!

 تاٍب ك حفظيف ة إذا أظهر رغبته أّن العادة تقتيض أّن زعيم أّي ُأّم  ضاف إليه:ويُ 

األخبار الكثرية بأّن  ّمته، وقد علمنا منبني مجيع ُأ  ما، فإّن ذلك الكتاب سيكون رائجاً 

القرآن منزلًة  لقارئ حّتى جعل ،حفظ كتابهاألمر ب كان قد أّكد  الرسول األعظم

منزلك يف  فإنّ  ،ُترّتُل يف الدنيا ورّتل كام كنَت  ،إْقَرأْ واْرَق : للمّيتيقال إذ بعد وفاته، 

 .)٢( تقرؤها خر آيةٍ آ

                                                             
 .٩٢ تفسري القرآن: ) هذا ما قاله السّيد اخلوئي يف البيان يف١(

/ ح  ٧٣: ٢عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا، سنن أيب داوود  ٨٧) فضائل القرآن أليب عبيد: ٢(

 .٣٥٦الباب  ١٤٦٤
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ن اجلنّة ممّ  إّن عدد درج اجلنّة بعدد آي القرآن، فمن دخلوعن عائشة أّهنا قالت: 

ُخرويّ  ذلك ارتقاًء  كّل  .)١( قرأ القرآن فليس فوقه أحد اّلتي حيصل  ةللمقامات األ

 .وحافظه القرآن عليها قارئ

 مني حمّمد بن عبدالصادق األ( املعصوَمني نيين الصادقَ أال يكفي لقاء الشاهدَ 

 حّتى ُيْطَلب ،عام عىل صّحة القرآن ودّقة ضبطه كّل  )واألمني جربئيل،  اهللا

 ام قد سمعا اآلية أوكي يشهدا بأّهن  ،آخران غري معصوَمْني يف العصور املتأّخرة شاهدان

 ، أو أهنام كتبا ذلك عىل عهده؟! اهللالسورة من لسان رسول 

ران غَري فلو كان هذان الشاهدان املتأ  اشتباههام يف إذن ملحتَ فيُ  ،نيمعصوَم  خِّ

بعد ورود هذا  اآليات ألمثال زيد بن ثابت ، فال قيمة لنقلهامالسامع والكتابة أيضاً 

 .االحتامل

قراء ِ بني  الثُّنائّي  االجتامعو ،)٢( ﴾َسنُْقِرُئَك َفَال َتنَسى﴿ :اهللا لرسوله  بل إّن إ

سوره  يف شهر رمضان لضبط عامٍ  يف كّل  منيالصادق األمني (حممد) وجربئيل األ

 .السامح بإقراء الناس بهثم ، وآياته

ُ  لتلك اهللاوقراءة رسول  ، هبا الحقاً  )٣( ةّم اآليات والسور يف صالته، ثّم إقراء األ

ة، فال يعطيه أكمل وأوىف وأتّم احلجيّ كل ذلك ،  إرشاف النبّي  ومجع القرآن حتت

                                                             
 .٨٦) فضائل القرآن أليب عبيد: ١(

 .٦) سورة األعىل: ٢(

َتْقَرَأهُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآًنا)﴿٣( ِ لْ *  ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل  ).١٠٦﴾ (اإلرساء:  نَاُه َتنِْزيالً َوَنزَّ
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دّقًة يف د بن ثابت أو عند عمر بن اخلطاب، وعّد ذلك عند زي معنى لإلشهاد بعد ذلك

  !!يف الضبط كام يقولون التدوين وحتّرياً 

نزول  )١(انتهاء انررانا ُيقَ وعليه، فالصادق األمني واألمني جربئيل بعد أن ك

ور ُنُجوماً   ، كانا يسمحان للصحابة بقراءهتا يف الصالةإىل ذلك احلني اآليات والسُّ

ِنَّ َعَلْينَا َمجْ ﴿؛ لقوله تعاىل: ألهنا صارت قرآنًا جيب اتباعه صاحفوكتابتها يف امل َعُه إ

َِذا َقَر  ِْع ُقْرآَنهُ  َناهُ أَوُقْرآَنُه * َفإ ب  .)٢( ﴾َفاتَّ

حّتى ينتهي  ك إىل العام القابلفُيرت، مل يكتمل من تلك السور ا لو بقي يشٌء أّم 

امً   بقراءهتا يف صالهتم وكتابتها يف ُيْسَمح للناس، وعندما تكمل السور نزوله منجَّ

بإمتامها من قبل رّب العاملني، صدور القرار  بعد مصاحفهم، أي أّن اآليات والسور

َِذا َقَر ﴿ ورفع احتامل وقوع النسخ فيها كانت تقرر للناس عىل أهنا قرآن لقوله: َناُه أَفإ

 ِ ب  .)٣( ﴾ْع ُقْرآَنهُ ـَفاتَّ

أدّق  )٥( وهذا الضبط )٤( هذه القراءة : أمل تكننكرر سؤالنا اآلنفوبعد هذا 

                                                             
 ) بأمر اهللا سبحانه وتعاىل يف شهر رمضان من كّل عام.١(

 .١٨و ١٧) سورة القيامة: ٢(

 .١٨) سورة القيامة: ٣(

ِ ﴿يف قوله تعاىل:  ) أي: إقراء األمني جربئيل لرسول اهللا٤( ، وإقراء الرسـول للصـحابة يف ْقَرأ﴾ا

َتْقَرأه قوله تعاىل:  ِ  .كث﴾ ُم َىل لناِس عَ ا َىل عَ ﴿ل

وجربئيل األمني كّل عام، وقد اعتمدوا العرضـة األخـرية  ) أي: الضبط الثنائّي بني رسول اهللا٥(

 يف مجع القرآن بعد رسول اهللا دّقًة يف الضبط.
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ّ  وأضبط َِط  أّنهو ا قالوه يف مجع القرآن عىل عهد الشيخني ويف القراءات، خصوصاً مم ُضب

رَّ من قبل جربئيل األمني، وقد كان رسول  يعلِّمه الصحابة،   اهللابأمر الرسول وُأقِ

 .)١( »مهم بام فيها ويعلّ إّال  فام كان يتجاوز من عرش آياٍت «

تعّلموا القرآن مخس آيات [مخس آيات]، فإّن النبّي كان وعن أيب العالية قال:  

 .)٢(يأخذه من جربئيل مخسًا مخسًا 

ُأْنِس حلاظ يتحّرى الدّقة يف إقرائهم لتلك اآليات والسور، كّل ذلك مع   وهو

ومداومتهم عىل  واستامعهم لتالوة رسول اهللا هلا، بتلك اآليات والسور الصحابة

، يف صلواهتم ويقرؤون هبا يف مصاحفهم فكانوا يتلوهنا ،وهتا وحفظها وصيانتهاتال

  غري منكرين بأّن تعليم القرآن كانت ظاهرة قد اعتادوا عليها يف حياهتم اليومية.

منّا  إىل رجلٍ  دفعه النبيُّ  ،إذا هاجر عن عبادة بن الصامت: كان الرجلف

ة بتالوة القرآن، حّتى ضّج  هللاع ملسجد رسول سَم مه القرآن، وكان يُ يعلّ 

 .)٣(ا يتغالطو أن خيفضوا أصواهتم لئّال  اهللاأمرهم رسول 

                                                             
عن أيب عبد الرمحان السلمي قـال: حـّدثنا مـن كـان يقرؤنـا مـن  ١٠٦: ٨٩) ُانظر: بحار األنوار ١(

كانوا يأخذون من رسول اهللا عشـر آيات، فـال يأخـذون يف العرشـ اآلخـر حّتـى الصحابة، أّهنم 

، وعن ابـن مسـعود ٢٣٥٢٩/  ٤١٠: ٥يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل. وانظر: مسند أمحد 

 .٦: ٢قال: كنّا ال نجاوز عرش آيات حتى نعرف أمرها وهنيها. املغني البن قدامة 

، عـن البيهقـي يف شـعب ٣٤٦:  ٥، الدر املنثور ٢٩٩٣٠/  ١١٧:  ٦انظر مصنف ابن ايب شيبة ) ٢(

 اإليامن عن عمر بن اخلطاب.

 .٢١٨، ١٦٩: ١) مناهل العرفان ٣(
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ٌْن، املقروءة عىل عهد رسول اهللا أن ال يكون يف تلك القراءات  فمن الطبيعّي  َحل

ألّن املعّلم قد انُتخب من قبل رّب  يكتبها وهو ناعس! كّتاهبا أحدٌ  د بنيوال يوَج 

ُم العاملني ﴿ َتاَب َوُيَعلِّ ِ ﴾، والناس مأمورون أن يقرؤوا بام ُعلِّموا، ورسول اهللا قد ُهُم اْلك

 .)١(اّختذ أناسًا يعّلموهنم القرآن 

، القرآن كان ُيقرأ عىل عهد رسول اهللا بقراءةٍ واحدة، وال اختالف بني قراءة إذن

عىل من ال  رسول اهللا وقراءة أيب وابن مسعود وعيل بن أيب طالب وقد أوجب 

ملن ال يقدر عىل النطق به سليًام أن  ف القرآن أن يتعّلمه كام ُانزل، وُرّبام أجاز يعر

يقرأه بلهجته إىل أن يستقيم لسانه بالقرآن، لكنّهم استغّلوا هذه اإلجازة، فأجازوا 

تغيري شكل اآليات وأن يقرؤوها باملرتادف (طعام االثيم ـ طعام الفاجر) وقد عرفت 

ءة معاذ مع وجوده حيًا عنده يف املدينة، وعمر بن اخلطاب، قال: إّنا بأّن أبا بكر ترك قرا

. وقد اختلف عثامن مع ابن مسعود ومل يأخذ بقراءته فلامذا ال )٢( َلندع من حلن ُأيبّ 

يأخذ هؤالء اخللفاء بقراءة هؤالء الصحابة وهم من الطبقة األوىل الذين عرضوا 

 !!قراءهتم عىل رسول اهللا حسب تعبري الذهبي

 يف القرآن هو أخبار اآلحاداألخذ بو ،بجمع القرآن بالبّينة والشهودإذن القول 

 سواء كان القائلون بذلك عاملني أم جاهلني. إىل القرآن، ةٌ ساَء إ
                                                             

استقرؤوا القرآن من أربعة عبد اهللا بن مسعود وسامل موىل أيب حذيفة وأيب فجاء يف اخلرب عندهم: ) ١(

/ ح  ١٣٧٢: ٣البخـاري . ويف نصوص أخرى أسامء آخرين. صحيح بن كعب ومعاذ بن جبل

 .٣٥٩٥/ ح  ١٣٨٥: ٣، ٣٥٤٩

 .٢١١٢٢/ ح  ١١٣:  ٥، مسند أمحد ٤٧١٩/ ح  ١٩١٣:  ٤صحيح البخاري ) ٢(
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 :مة السابعةاملقّد *  

إن ما قالته مدرسة اخلالفة يف مجع القرآن كذبته مدرسة أهل البيت، ألن مجع 

 ،هم ونسياهنمأسهوهم وخط احتاملومني يعني القرآن من قبل أناس غري معص

ّن القرآن إذا باّن العقل حيكم ؛ألنفسه القرآنبلتشكيك ا باب للمغرضني يفتحلتايل ابو

متنع عادًة أن يكان مفرقًا متشتتًا منترشًا عند الناس وتصّدى جلمعه غري املعصوم، 

ًة عىل الناس ّج وُح  وماً كيف يكون القرآن معص ألّنه يكون مجعه كامًال موافقًا للواقع.

!!! ـ أعني عثامن بن )لقرآناامع (ج املعصوم؟! كلُّ ذلك مع تأكيد ع بيد غريوقد ُمج 

 نّ إوقول ابن عباس  ،)١( ه بألسنتهايموأّن العرب ستق ،حن فيهوجود اللّ  عفان ـ عىل

 :ابعر أو قول ،)٣( من الكاتب إّنه خطٌأ  :أو قول عائشة ،)٢( الكاتب َكَتَبها وهو ناعس

َطْت اآليُة لذبابةٍ جلست عليها الزائد عىل ريشة  أو أّن النقطة جاءت عىل أثر احلرب ،ُنقِّ

ْت ﴿، من األقوال املغّرية حلقيقة القرآن املجيد وأمثال ذلك ... قلم الكاتب َمةً  َكُربَ ِ  َكل

ُرُج  ْن  َختْ ِهْم  مِ ْفَواهِ  .)٤( ﴾أَ

 

                                                             
، ٦٥: ٢٢، ٨٤: ١١، وتفسـري الـرازي ٤٩٩ـ  ٤٩٨: ١، تفسري البغـوي ١٨٥: ١) املحكم للداين ١(

 .٤٦٦:  ٣وفيات األعيان 

 .٣٥٠٥/ ح  ٥٤٣: ١، اإلتقان ١٤٥: ١٣) تفسري الطربي ٢(

 .٢١٦: ١١، تفسري القرطبي ٢٢٢: ٣، تفسري البغوي ٦٥: ٢٢) تفسري الرازي ٣(

 .٥) سورة الكهف: ٤(
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 * الرؤية التصحيحية

ُ  ٌب وم، كذمجع القرآن بيد غري املعص  :ّمةوخيانة للدين واأل

ف كيإذ  ،يف الرشيعة ة الكربىيد غري املعصوم هو الطاّم بإّن القول بجمع القرآن 

 تب بيد غري معصوم؟!كُ معصوم  االعتامد عىل قرآٍن  يمكن

نا كثرياً  ثريتُأ  قد شبهةالهذه إّن  ، وقد وقفت عىل ما وّجهه بعض الباحثني ِضدَّ

ّسوا بوجود تناقض بني ُأصولنا، فمن جهة يشاهدوننا نعتقد لنا، وذلك ألّهنم قد أح

بأن القرآن هو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وأنه ذلك 

 الكتاب الذي ال ريب فيه هدى للمتقني.

َعُه،  ومن جهة أخرى يقفون عىل اعتقاد بعض املسلمني بتبنّي غري املعصوم َمجْ

اخلطأ فيه، فإن قلنا بام تقول به مدرسة اخلالفة فقد وقعنا يف املنزلق ومعناه إمكان ورود 

 .وليس علينا إّال الرجوع إىل مدرسة أهل البيت ألهنا حّلت هذه اإلشكالّية

ّمة مجعمِ  ما أحٌد «: فقد جاء عن أيب جعفر الباقر  ُ  القرآنَ  ن هذه األ

 .)١( »  وّيص حمّمدإّال 

ه ى أحٌد ما اّدع«: أيضاً  وعن الباقر  كام  من الناس أّنه مجع القرآن كلَّ

نزل إّال  َله اهللا أُ بن أيب  عّيل  تعاىل إّال  كّذاب، وما مجعه وحفظه كام َنزَّ

                                                             
/  ٢١٤، وانظر: بصـائر الـدرجات: ٥/ ح  ٤٨: ٨٩ـ عنه: بحار األنوار  ٤٥١: ٢) تفسري القّمي ١(

 .٦الباب  ٥ح 
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 .)١(  »طالب واألئّمة من بعده 

ظاهره  أن يّدعي أّن عنده مجيع القرآن كّله ما يستطيع أحٌد «: وقال 

 .)٢(  »غري األوصياء ،وباطنه

هي التي دعت  تبنّي التأويالت الباطلةللحن يف القرآن وكام أن فكرة وجود ا

بعض املسترشقني أمثال: مينكانا للرجوع اىل املصادر غري اإلسالمية ملعرفة حقيقة 

األمر عندنا، كالرجوع اىل مناظرة عمرو بن العاص واألسقف األعظم مونوفيزيت، 

 م). ٦٣٩هـ املصادف ( ١٨) يف سنة Antioch john Iآنتيوخ جان األول (

) املعروف بايشوياب الثالث Ninevehأو اىل رسالة األسقف ين نوه (

)Isoyab III( .والذي أشار فيه اىل املسلمني 

) يف سنة John Bar Penkayeأو اىل الوقائع التي ذكرها جان بار بنكايي (

م). فانه من خالل نقله لتلك النصوص يريد التشكيك يف حجية القرآن  ٦٩٠هـ ( ٧٠

 ل بعدم وجوده يف عهد الرسول والشيخني.والقو

وهو يوضح بأّن القول بجمع القرآن بيد غري املعصوم هو الذي فتح الرشخ 

سمح المثال هؤالء املسترشقني أن يزيدوا يف مدعياهتم حّتى رصح بعضهم بعدم و

وجود ذكر للكتاب املقدس عند املسلمني (أي القرآن) يف املصادر املسيحية املعارصة 

                                                             
 . ألئّمةباب أّنه مل جيمع القرآن كّله إّال ا ١/ ح  ٢٢٨: ١) الكايف ١(

 .٢/ ح  ٢٢٨: ١) الكايف ٢(
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. يف حني سيتضح لك كذب  هذا املدعى وبطالنه وأّن القرآن )١( عثامن بن عفانلعهد 

كان يقرئ الناس القرآن عىل  كان جمموعًا ومدونًا عىل عهد رسول اهللا، واّنه 

مكث، كام كان يسمح هلم بتالوته وتدوينه يف املصاحف وإن كان ناقصًا، كل ذلك من 

 اجل املحافظة عليه.

فالعلامء املسيحيون يف الغرب طوروا بواسطة «ذا الصدد: فمام قاله شفايل هب

الصدفة أو االستعارة كثريًا من اآلراء التي هي نفسها آراء الرتاث اإلسالمي أو 

 . »تشبهها

 ثم ذكر بعض التفسريات اإلسالمية منها: 

 ).٤٨٦، ص »اإلتقان«أنا اهللا أرى؛ الرمحن (  ﴾الر ﴿

، »اإلتقان«)؛ اهللا لطيف جميد (٤٨٦، ص »تقاناإل«﴾ أنا اهللا أعلم؛ الرمحن (امل﴿

 ).٤٩٠ص 

 )١:  » ١٣«﴾ أنا اهللا أعلم وأرى (البيضاوي حول سورة الرعد املر﴿

، »اإلتقان«(﴾ اهللا الرمحن الصمد؛ املصور؛ أنا اهللا أفضل؛ أنا اهللا الصادق املص﴿

 ).٤٩٣، ص »اإلتقان«)؛ أمل نرشح لك صدرك (٤٨٦ص 

 )٤٨٧، ص »اإلتقان«(﴾ الرمحن الرحيم حم﴿

﴾ صدق اهللا؛ أقسم بالصمد الصانع الصادق؛ صادِ يا حمّمد عملك ص﴿

 ).٤٩٣، ص »اإلتقان«بالقرآن؛ صاد حمّمد قلوب العباد (

                                                             
 .(كتاب فاريس) ٩٤خاورشناسان ومجع وتدوين قرآن كريم : ) ١(
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 ).٤٨٧، ص »اإلتقان«﴾ ذو الَطْول القدوس الرمحن (طس﴿

 ).٤٨٧، ص »اإلتقان«ذو الَطْول القدوس الرمحن ( ﴾طسم﴿

 ).٤٨٧ص  ،»اإلتقان«﴾ ذو الَطْول (طه﴿

)؛ ُقيض األمر؛ أقسم بقوة قلب حمّمد؛ ٤٨٧، ص »اإلتقان«قاهر؛ قادر ( ﴾ق﴿

 ).٤٩٣، ص »اإلتقان«قف يا حممد عىل اداء الرسالة (

ثّم ذكر بعد ذلك رأي نولدكه يف الطبعة األوىل من تاريخ القرآن وقوله اّن هذه 

ُمْلكية وضعها  احلروف ليست من وضع حمّمد نفسه ... ولعّل هذه احلروف عالمات

أصحاب النسخ التي استخدمت يف أول مجع قام به زيد، وصارت فيام بعد جزءًا من 

 شكل القرآن النهائي، بسبب اإلمهال.

ويتابع أن ما يؤّكد ذلك هو اّن جمموعة من السور املتوالية التي نشأت يف أوقات 

اصيلة كانت ﴾ ما يدفع إىل الظن بأّن هذه السور نسخت حمخمتلفة تبدأ بشارة ﴿

حتتوهيا بالرتتيب نفسه. وليس مستبعدًا أن تكون هذه احلروف األوىل من أسامء مالكي 

﴾ إىل طه﴾ إىل املغرية و﴿املر﴾ إىل الزبري، و﴿الرالنسخ. يف هذه احلال قد تشري ﴿

  )١( ﴾ إىل عبد الرمحن...ن﴾ و﴿حمطلحة أو طلحة بن عبيد اهللا، و﴿

ستغل وجود تفسري القرآن بالرأي عند بعض ُانظر إىل كالم نولدكه وكيف به ي

املسلمني إلعطاء تفسري آخر من عنده للحروف املقطعة وهو تفسٌري مستهجن الحق 

ال يقبل به أحد من علامء املسلمني وعقالئهم ألّن احلروف املقطعة صحيح أّهنا ليست 

                                                             
 .٣٠٥ـ  ٣٠٠:  ٢تاريخ القرآن ) ١(
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وقد  من وضع حمّمد بل أّهنا من وضع الباري جل وعال وقد جاءت يف الذكر احلكيم

تالها رسول اهللا يف صالته كام أّهنا كانت موجودة يف مصاحف مجيع الصحابة بال 

اختالف، وقد نقد نولدكه أحد املسترشقني واعرتض عليه يف ما ادعاه وهو لوت  

)O.Loth .مما جعله يرجع عن رأيه ( 

خرًا نعم أّهنم هبذا التفسري وغريه كانوا يريدون أن يقولوا بأّن القرآن قد مجع متأ

بعد وفاة رسول اهللا وأّن الصحابة هم الذين وضعوا هذه احلروف يف القرآن. وهو 

 يوضح لنا أيضًا رس ختوف رسول اهللا من التفسري بالرأي وأّنه هيدم الدين.

وهي  يف مجع القرآن هي الصواب احلّق،  وعليه، فإّن رؤية مدرسة أهل البيت

هلذه  اخلوئّي  دالسيّ  مّثل، وقد ء الثالثةافلأقرب إىل العقل واملنطق من رؤية مدرسة اخل

سقم ما يذهب إليه االّجتاه  املسألة بمثاٍل واقعيٍّ من حياتنا العادّية، بّني من خالله

 :، إذ قالاآلخر

غَري  منه عىل املتصّدي لذلك إذا كان والعادة تقيض بفوات يشءٍ 

أو أكثر  واحدٍ  ى جلمع شعر شاعٍر فيمن يتصدّ  دٌ شاَه معصوٍم، كام هو ُم 

 العادة، وال أقّل  بمقتىض ، وهذا احلكم قطعيٌّ قاً إذا كان هذا الشعر متفّر 

ين مكان اقامة شاهدَ إاملحتمل عدم  من نّ إمن احتامل وقوع التحريف، ف

 .)١( بعدم النقيصة وثوٌق  ىفال يبق ، النبّي  مع منعىل بعض ما ُس 

 

                                                             
 الشبهة الرابعة. ٢٣٩) البيان للسّيد اخلوئي: ١(
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 :مة الثامنةاملقّد * 

 ين من وفاةمدرسة اخلالفة ـ كان بعد عقدَ  اّدعاءـ حسب  وتدوينه لقرآنامجع إّن 

يف زمن  ام الفتنة ونشوء املذاهب املبتدعة واآلراء الفاسدةيف أيّ ذلك و ، رسول اهللا

زاد يف الطنبور نغمة كام يقول املثل  وأّن هذه الدعوى قد د،وجه التحدي عىل عثامن

 .العريب

ٍف يف زمن افك أخوذ من حمفوظات املو ،لفتنةيف يمكن االعتامد عىل قرآٍن مؤلَّ

 الصحابة ال مكتوباهتم؟!

عىل عهد رسول  عن وجيَم مل يدوَّ  كيف يمكن االعتامد عىل قرآٍن  :وبمعنى أوضح

نات أصحابه وكّتاب الوحي ع مأخوذٍ  غري كام أّنه ، هإرشاف حتتو اهللا ن مدوَّ

يسهون  ،صومنيوهم غري مع ،ين من الزمنبعد عقدَ  بل ُأخذ عن حمفوظاهتم ،باملبارشة

عىل املحفوظ  أو الوّيص  فعدُم إرشاف النبّي  ..ويزيدون وينقصون ،ونؤوخيط

 .باعرتاف العقل والنقل تهف من حجيّ ضعِ واملكتوب يُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

 ١١٧   .............................................................................................................................   متهيد

 * الرؤية التصحيحية

تهالقول بجمع ال ّ  :قرآن يف زمن الفتنة!! خيدش يف حجي

عىل  ومرّتباً  ومكتوباً  ه جمموعاً القرآن كان معظم أنّ  )١( أثبتنا يف هذه الدراسةلقد 

ويف زمن الفتنة  اهللاين من وفاة رسول ، وأّن دعوى مجعه بعد عقدَ  اهللارسول  عهد

برسول  والتعريُض ، فاحش، ومن خالله يرد اإلشكال عىل القرآن ـ خطٌأ  كام يقولون ـ

ذ بن جبل، ، ومعابن كعب يبّ وُأ  الصحابة أمثال: ابن مسعود،كبار و وأمري املؤمنني، اهللا

، والتقليل  اهللا مجعوا القرآن عىل عهد رسول ّلذينوغريهم من عيون الصحابة ا

 من شأهنم، حّتى جاء عن عمر ـ حسبام أخرجه البخارّي عن ابن عّباس ـ قوله يف ُأيب: 

. ويف آخر: إّن ُأبّيًا كان أقرأنا )٢(ُأّيب أقَرؤنا، وإّنا َلندُع من حلن ُأّيب بن كعب 

 .)٣(للمنسوخ 

فعمر يدع قراءة ُأّيب عاملًا عامدًا مع اعرتافه أنه أقرأ االمة وقد اخذ قراءته من يف 

رسول اهللا مبارشة، فعىل أّي يشءٍ يمكن محل هذا الكالم منه واملخالفة الرصحية 

 لرسول اهللا؟

                                                             
األخبار الدالة عىل وجود مصحف أو مصاحف عىل عهـد  .٢٢٣حسبام سيأيت الحقًا يف صفحة ) ١(

  اهللا.رسول 

 .، باب القّراء من أصحاب النبي٤٧١٩/  ١٩١٣: ٤) صحيح البخاري ٢(

، ٦٤٢: ٨، فـتح البـاري ٤٨٠٨/ ح  ٢٥١: ٢، كنز العامل ١١٧٦/ ح  ٣٧٧: ٢تاريخ ابن شبه  )٣(

 .١٦١: ٨الدر املنثور 
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كام ان عثامن استنقص ابن مسعود وترك االخذ بقراءته وهذا أمر ثابت ال خالف 

 فيه.

ر االشارة اليه ان مدرسة أهل البيت كانت ال ترىض القول بجمع القرآن ومما جتد

هُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآًنا﴿ ومن أول البعثة متأخرا وتؤكد بإقراء رسول اهللا أصحابه َتْقَرأَ ِ  َعَىل  ل

كان قد عّني بالفعل جمموعة منهم لتعليم املسلمني  ، وأنه)١(﴾ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس 

فسه قد ارشف عىل كتابة القرآن وترتيب آياته، لكنه ترك اجلمع بن القراءة، وهو

 النهائي وتوحيد شكله لإلمام عيل.

نتيجة مرويات وأحاديث مدرسة اخلالفة جعلت امثال بالشري وغريه نعم أّن 

التعريض بالنبي األكرم والتجرئ عليه وعىل رسالته بالقول انه ـ يف أوائل البعثة ـ كان 

ث من قبل اهللا وأن رسالته ستغري املجتمع، وانه عىل أثر اّتصاله ال يعلم بأنه مبعو

 باليهود تعلم ذلك، ورأى رضورة تدوين رشيعته وكتابة القرآن.

ثّم أضاف: أن االختالف يف عدد كّتاب الوحي هلو أهم دليل عىل عدم صحة ما 

كرة قيل عن الكتابة يف عهد رسول اهللا وأّن فكرة وجود كّتاب للوحي جاء لدعم ف

 .كتابته عىل عهده 

لعدم معرفة الكثري من العرب القراءة  كام أن الكتابة مل تكن مفيدة يف عرصه 

والكتابة كي يستفيدوا منه بعكس احلفظ، وأن العوز املاّدي هو أهم سبب من أسباب 

عدم مجع القرآن عىل عهد رسول اهللا، كام أنه ال يصح ما قيل عن رسول اهللا وأنه رّتب 

                                                             
 .١٠٦سورة اإلرساء: ) ١(



  

  

  

  

 ١١٩   .............................................................................................................................   متهيد

 .)١( املصحف

وكالم بالشري وإن كان باطًال يف كل فقرة من فقراته، وقد أجبنا عن بعضها يف 

بعض مؤلفاتنا وسرتى جواب اآلخر منها يف هذا الكتاب، لكّن املهّم أّن كثريًا من 

فقرات كالمه يستند إىل الرتاث الروائي السني وهو مما حيز يف النفس، وأّن تلك 

  تدل وأساء االستفادة منها أمثال سلامن رشدي املرتد.الروايات واألخبار هي التي اس

اذن، إن عمل اخللفاء هو الذي سمح للمسترشق جون جيلكرايست وغريه أن 

بأن الغاية احلقيقية من عمل اخللفاء هو القضاء عىل السلطة السياسية التي كان يقوال: 

ئًا من املصداقية بسبب يتمتع هبا قراء القرآن يف األمصار التي كان عثامن يفتقد فيها شي

السياسة التي كان ينتهجها حيث انه كان يعني اقرباءه من بني أمية أعداء حممد كعامل 

 آخر كالمه. . إىل)٢( عىل حساب الصحابة الذين ظّلوا أوفياء ملحمد طيلة حياهتم

، وأمثاهلا مجع القرآن متأخراً  وأتباعهم ملقولة الثالثة لفاءاخلإثارة  فإنّ اذن 

ملن يريد ، فتح املجال الواسع اهللالقرآن عىل عهد رسول  كتابة اءهم عدمواّدع

حالة  ثوهنا مسألة جيب التأكيد عليها وهي حدو يف حّجية القرآنالتشكيك 

ـ يف كتبهم  ذهبوني من جهةٍ  علامء مدرسة اخلالفة فهماالضطراب واملنهجية عند 

األحاديث  زوم احليطة واحلذر منإىل لـ  والفقهّية ةوالرجاليّ  والدرائّية احلديثية

                                                             
 .٩٧ـ  ٩٦خاورشناسان ومجع وتدوين قرآن كريم: ) ١(

أثر روايات مجـع القـرآن يف الفكـر اإلستشــراقي  ١٢٢اخلامس الصحفة  ٥ح العدد جملة املصبا) ٢(

 .(دراسة يف كتاب مجع القرآن للمسترشق جون جيلكرايست)
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 .ودراسة دون متحيٍص من  وعدم األخذ هبا ام الفتنةالصادرة يف أيّ 

كيف قد مجع يف زمن الفتنة، وبدورنا نسأل  القرآنان خرى يقولون ُأ  ومن جهةٍ  

، مع ما عرفت من طريقة تعاملهم مع األخبار أخذ القرآن املجموع أّيام الفتنةيمكن 

 تنة؟! إّن هذا سؤاٌل يطلب جوابًا وحًال منهم.الصادرة أيام الف

 لعدم حتريف القرآنالضامن  ، أئّمة أهل البيت

 ّ عت من أنّ  هنا: عليه ها جيب التنبيومم مات اخلاطئة اّلتي ُرشِّ بل قِ  األساليب واملقدِّ

 هتامما لكّن  ،فظي يف القرآنإىل التحريف اللّ  تؤّدي األّمةمدرسة اخلالفة كادت أن 

 ـ بالقرآن، ـ وعىل رأسهم أمرياملؤمنني عّيل بن أيب طالب  وأهل البيت ةحابالّص 

م له وقراءهتواشتهار القرآن بني املسلمني، وإقراء رسول اهللا هلم (القرآن) عىل مكث، 

مل  وحمفوظاً  بقى الذكر مصوناً أ حفظًا ويف املصحف نظراً  آناء الليل وأطراف النهار

ه يشء  .يمسَّ

 هممن خالل تصحيح وذلك ،فيبقى حمتمًال ووارداً  نوّي أّما التحريف املع

 وجود األهواء املتعّددة عند املذاهبمع  يف العصور البدائية، لقراءات املختلفةل

 املذاهب ئ أهلجيّر هو مما  بوجوه من العربية فإّن تصحيح القراءات املتعّددة، قَر والفِ 

 خيانة للقرآن بال شك.هذا و ،يف الدين لتحكيم آرائهم الباطلة واألهواء املبتدعة

إّن القرآن «و »كذبوا« اآلنفة: )١( يف النقطة اخلامسةالذي مّر  وكالم اإلمام 

                                                             
 تعدد القراءات ختالف الوحدة فيه. .٧٧ ـ ٧٢ والتي مّرت يف صفحة) ١(
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ِ مِ  عند واحد، ولكّن االختالف جييُء  نزل من واحٌد  بدور  ترصيٌح  فيه ،»بل الرواةن ق

ي ، ومثله املحكـ يف تأجيج االختالف املقصود يف القراءة ـ بعد رسول اهللا  الرواة

َم عن مواضعه«: عن اإلمام الصادق  ِ ، وهذا ما )١( »أصحاب العربّية حيّرفون الكل

 .سنوضحه يف آخر الكتاب (توحيد املصاحف)

بعدم مناقشة  املؤمنني  النهي الصادر عن أمريكام ال يستبعد أن يكون 

عددة، وقد أّن يف القرآن تفسريات مت ـ إشارة إىل هذو وجوبالقرآن ـ ألّنه ّمحال  اخلوارج

  جاء اخلرب عن النبّي  هنا ، ومناستدّلت كّل الفرق ـ حّتى الفرق الباطلة ـ بالقرآن

يف عدم جواز التعددية يف القرآن واالختالف فيه، ولزوم األخذ بام هو مشهور بني 

 .)٢( »لو أّن الناس قرؤوا القرآن كام أنزل اهللا ما اختلف اثنان« :املسلمني

وبالثابت  املقصود الواقعّي الذي نزل به اهللا عىل النبّي حمّمد ب لو أخذوا أّهنم أي

مل يكن من عند اهللا ومن عند  ختالفبأّن اال يعنيختلف اثنان، وهو املا  بني املسلمني

وفّرسوه بأشكاٍل خمتلفة  وا القرآن بأنحاء خمتلفةؤقر ذينالرواة الّ  رسوله بل يأيت من قبل

ْو ﴿يقرأ قوله تعاىل: يف األزمان املتأخرة، فإّن من  َ ، خيتلف فهمه )٣(﴾النَِّساَء  َالَمْستُُم  أ

                                                             
 الحقا أنـه وستعرف ،باب وجوب تعّلم إعراب القرآن ٤٧٠١/ ح  ٢٨٠: ٤) مستدرك الوسائل ١(

 أصـحاب العربيـة عـىل اإلطـالق، فـإن رائـد  إىل اشار اىل اتباع مدرسة اخللفاء الثالثـة، ال

أيب األسود الدؤيل وأيب عمـرو بـن العـالء  :مدرسة العربية هو أمري املؤمنني عيل وأصحابه أمثال

 .وغريهم، وإّن أبا األسود هو الذي قنن القرآن املتلو كتابةً 

 .٧/ ح  ٤٩: ٨٩ـ عنه: بحار األنوار  ٤٥١: ٢ ) تفسري القّمي٢(

 .٤٣) سورة النساء: ٣(
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عّمن يقرأه: (أو ملستم النساء) عىل وجه القطع واليقني، فاألّول يفهم منه النكاح والثاين 

ُْهْرنَ  َحتَّى﴿اللمس باليد، ونحوه يف قوله:  ، أو (حتّى يطَّّهرَن)، فاألّول جييز )١( ﴾َيط

 الدم وقبل الغسل، والثاين ال جييزه اال بعد االغتسال.وطء احلائض عند انقطاع 

كام ال يستبعد أن يكون التحريف املعنوي هو رس إخبار رسول اهللا اإلمام 

أّن  بأّنه سيقاتل عىل التأويل كام قاتل هو عىل التنزيل، ومعنى كالمه   علّياً 

 ي النازل عليهقتاله سيكون دفاعًا عّام علمه عن رسول اهللا ذّبًا عن مفاد الوح

، وألجل هذا ترى اإلمام يقول عن مجعه للقرآن: والذي تعّلمه اإلمام عيلٌّ منه 

 ».لقد جئتكم بالكتاب كمًال مشتمًال عىل التنزيل والتأويل«

ُّمة من يعرف التأويل والتفسري،  كام أّن اهللا سبحانه أكد بوجود رجال بني األ

ُّمة ويعرفه اجلميع، وأّن  ولزوم الرجوع إليه، ألن املحكم يعني ما ال يشتبه عىل األ

 االشتباه يف األمور غالبًا ما يأيت من املتشابه وأن املعصوم هو الذي يوضحه.

اذن الروايات تؤكد وجود َمن يعلم تأويل املتشابه بني الناس، وهم الراسخون 

 )٣(حلكمة ويعّلمه ا )٢(يف العلم، وان الرسول قد دعا البن عباس أن يفّقهه يف الدين 

نحن الراسخون يف العلم، ونحن «. كام جاء عن اإلمام الصادق قوله: )٤( والتأويل

                                                             
 .٢٢٢) سورة البقرة: ١(

 .١٦٧/ ح  ١٦٩:  ١٠، األحاديث املختارة ١٤٣/ ح  ٦٦:  ١صحيح البخاري ) ٢(

 .٣٨٢٤/ ح  ٦٨٠:  ٥، سنن الرتمذي ٣٥٤٦/ ح  ١٣٧١:  ٣صحيح البخاري ) ٣(

، صــحيح ٦٢٨٧/ ح  ٦١٧:  ٣، املســتدرك للحــاكم ١٠٥٨٧/ ح  ٢٣٨:  ١٠املعجــم الكبــري ) ٤(

 االسناد ومل خيرجاه.
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 .)١( »نعلم تأويله

ومثله ما رواه عّيل بن إبراهيم وحمّمد بن مسعود العيايش يف تفسريهيام عن بريد 

: أّن رسول اهللا أفضل الراسخني يف العلم، قد علمه اهللا بن معاوية عن أيب جعفر 

ع ما ُأنزل من التنزيل والتأويل وما كان اهللا لينزل عليه شيئًا مل يعلمه تأويله، مجي

 .)٢(وأوصياؤه من بعده يعلمونه كّله 

 ، وقّعدوا هلم قواعدالتفسري بالرأي ة أهل البيت شيعتهم منئّم أقد حّذر نعم 

ُكُمالً  فهمهالقرآن ال ي منها: أنّ  ،وأعلموهم بحقائق كثرية ،ةتقيهم االنحراف عن اجلادّ 

الراسخون يف  م هم، وأّهن )٤( ن خوطب به َم القرآن ال يعرفه إّال  ، وأنّ )٣(  املعصومإّال 

 ، وأمثاهلا.)٧( علمه ّزان اهللا عىلُخ أّهنم هم ، و)٦( هم أهل علم القرآنأّهنم ، و)٥( العلم

 يذهبون إىل القول بعدم حجية ظواهرة األئّم  وهذه النصوص ال تعني بأنّ 

                                                             
 .١/ ح  ٢١٣:  ١، الكايف ٧، ٥/ ح  ٢٢٤بصائر الدرجات : ) ١(

 .٩٦:  ١، تفسري القمي ٦/ ح  ١٦٤:  ١، تفسري العيايش ٢/ ح  ٢١٣:  ١الكايف ) ٢(

قرآن والتأويل. واملراد منه الفهم باب يف أّن األئّمة ُأعطوا تفسري ال ٢١٤) ُانظر: بصائر الدرجات: ٣(

 الكامل، أي فهم الظواهر والبطون، ألّن القرآن نزل لعاّمة الناس، وخطاباته تعّم مجيع املسلمني.

 .٣٣٥٥٦/ ح  ١٨٥: ٢٧، وسائل الشيعة ٤٨٥/ ح  ٣١١: ٨) ُانظر: الكايف ٤(

يف أّن األئّمـة هـم  ١٠البـاب  ٢٢٢، بصـائر الـدرجات: ١٤٤اخلطبة  ٢٧: ٢) ُانظر: هنج البالغة ٥(

 . باب أّن الراسخني يف العلم هم األئّمة ٢١٣: ١الراسخون يف العلم، والكايف 

 .٢١٠: ١، وكذا يف الكايف ١٩الباب  ٥٨) بصائر الدرجات: ٦(

 يف األئّمة أّهنم خّزان اهللا يف السامء واألرض عىل علمه. ١٩الباب  ١٢٣) بصائر الدرجات: ٧(
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وإن سعى بعض األخبارية  يمكنهم فهم ظاهره. الناس ال عموم أو أنّ  القرآن،

 الستغالل تلك األخبار الدالة عىل عدم حجية ظواهر الكتاب.

من دالٌّ عىل إمكان فهمه فحجية الظواهر يف القرآن ويف غريه عقيل ورشعي و

َلْيَك ﴿قوله تعاىل:  عموم الناس كام يف ِ نَزْلنَاُه إ َتاٌب أَ ِ هِ  ُمَباَركٌ  ك ِ ُروا آَيات بَّ َيدَّ ِ ِ )١( ﴾ل ه ، وقول

ْنَزْلنَاُه ُقْرآناً ﴿تعاىل:  ا أَ نَّ ِ ّياً  إ ِ ُكْم  َعَرب ُلونَ  َلَعلَّ ِ )٢( ﴾َتْعقِ لنَّاِس ﴿ه تعاىل: ، وقول ِ هَذا َبَياٌن ل

َني  ْلُمتَّقِ ِ  .)٣( ﴾َوُهدًى َوَمْوِعَظٌة ل

 ولفتاٍت  ومفاهيم اراً يف القرآن أرس بأنّ  هلم دواكانوا يريدون أن يؤكّ األئّمة  لكّن 

 .وهو املعصوم أال ن خوطب به،َم  ها إّال ك كنَه يدِر  ال وإيامءاٍت 

كام يمكن تأويل القرآن وتفسريه حسب هوى أصحاب املذاهب املبتدعة وآرائهم 

أخذ التفسري الصحيح وعليهم التثبت و بعيدًا عن الواقع؛ ألن القرآن محال ذو وجوه،

تفسري بصحاب املذاهب املبتدعة أل عدم السامحريه، بل عن غ ال عدل القرآنللقرآن من 

 وعليه فجامع علوم القرآن جيب أن يكون معصومًا. الدين وفق أهوائهم،

  ُكنه القرآن ال يفهمه إّال أهل البيت

إّن اهللا فرض «يقول:  اهللا  قال: سمعت أبا عبد ،فعن بشري الّدهان

املال، ولنا األنفال، ولنا  ا صفُو لن .جهالً  يف كتابه، فال يسع الناُس  طاعتنا
                                                             

 .٢٩) سورة ص: ١(

 .٣سورة يوسف:  )٢(

 .١٣٨) سورة آل عمران: ٣(
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وال أقول لكم إّنا أصحاب الغيب ـ ونعلم كتاب اهللا،  ـ كرائم القرآن

غريه،  ال يعلمه أحٌد  يشء، إّن اهللا أعلمنا علامً  وكتاب اهللا حيتمل كّل 

فام علمته مالئكته ورسله فنحن  قد أعلمه مالئكته ورسله، وعلامً 

 .)١( »نعلمه

 ةبالثعلبيّ   عيل بن احلسني رجٌل  لقي: قال ،عتيبة بن احلكم عنو

 نمِ « : احلسني له فقال عليه، مفسلّ  عليه فدخل ،ءكربال يريد وهو

 أهل أخا يا ـ واهللا أما«: قال الكوفة، أهل من: قال ،»أنت؟ البالد أّي 

 ونزوله دارنا من  جربئيل أثر َك ألريتُ  باملدينة لقيتك لو ـ الكوفة

 من العلم الناس قىستَ أفُم  ،الكوفة أهل أخا يا ي،جّد  عىل بالوحي

 .)٢( »يكون ال ما هذا! وجهلنا؟ فعلموا ،عندنا

إّن اهللا «:  دحمّم  بن جعفر يل قال لقد واهللاقال:  ،وعن أيب الصباَح 

 .)٣(»  والتأويل، فعّلمه رسول اهللا علّياً  التنزيل  عّلم نبّيه

 املؤمنني ، وقد عّلم وصيَّه أمريسالمأجل اّن رسول اهللا هو املعصوم األّول يف اإل

يف  ما قاله الرسول املؤمنني  مجيع علمه، وقد كتب أمري بن أيب طالب  عّيل 

                                                             
 .٥٥/ ح  ٦٩: ٨٩ـ عنه: بحار األنوار  ٧/ ح  ١٦: ١) تفسري العيايش ١(

ن «، وفيه: ٣٤/ ح  ٩٣: ٤٥ـ عنه: بحار األنوار  ٢/ ح  ٣٩٨: ١) الكايف ٢( أفيستقي الناُس العلَم مِ

 ».عندنا فيهدوهنم وضللنا نحن؟! هذا حمال

 .١٠٥٢/ ح  ٢٨٦: ٨، هتذيب األحكام ١٥ / ح ٤٤٢: ٧) الكايف ٣(
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وهو  ة من ولده،عند األئّم  ما كتبه  ثم أودع، )١( تنزيل القرآن وتأويله وتفسريه

 .)٢( عند قائم آل حمّمد اآلن موجودٌ 

ن َم  القرآن، وهو اّلذي إّن اهللا أنزل عَيلّ « قوله:بذلك يف  وأّن رسول اهللا قد ّرصح

 .)٣( »هلك ه عند غري عيلٍّ علَم  ىبتغا، ومن خالفه ضّل 

نزل، فإذا  إّنام عىل الناس أن يقرؤوا القرآن كام«: املعصومني ويف آخر عن  أُ

 .)٤( »ليناإاحتاجوا إىل تفسريه فاالهتداء بنا و

ر أعني الصحابة حيدث يشء هذا من جهة ومن جهة أخرى كان يف الطرف اآلخ

 يستوعبون عمق النّص  كانوا ال اهللاأّن بعض املعارصين لرسول آخر يف املقابل، وهو 

فهم من جهة ال يرتضون االهتامم بالوحي،  غوية فيه،ين أو بعض املفردات اللّ آالقر

وكسب علومه، ومن جهة أخرى ال يريدون أن يفتضح عجزهم العلمّي، فكانوا 

وهذا سّبب عن الواقع،  بعيداً  ويفهمونه فهامً  بالشكل اّلذي يريدونه، رآنون بالقيستدلّ 

هلم وألتباعهم مشكلة اجلهل والتخّبط وفتح باب التقّول عىل مرصاعيه وهو ما جيب 

 .توضيحه يف مكان آخر

 
                                                             

ـ  ٣٠/ ح  ٤٨٢: ٢٢، بحار األنـوار ١٠٧/  ١، االحتجاج: ١٤٦) راجع: كتاب سليم بن قيس: ١(

 .٧٣عن: خصائص األئّمة: 

/  ٩٢ـ عنـه: بحـار األنـوار:  ٣/ ح  ٢١٣، بصائر الـدرجات: ٢٣/ ح  ٦٣٣: ٢) راجع: الكايف ٢(

 .٢٨ح  ٨٨

 .١٠/ ح  ٩٤: ٣٨ـ عنه: بحار األنوار  ١١٢ح  / ١٢٢) أمايل الصدوق: ٣(

 .٣٥١/ ح  ٢٥٨) تفسري فرات: ٤(
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 :مة التاسعةاملقّد * 

نقل ترشيعهم للقراءات الشاذة إىل جنب القراءة املتواترة، واعتبار املنقول بال

اجلامعي بمنزلة املنقول عن طريق العرضة، والسعي يف األخذ بكّل القراءات عىل أّهنا 

اختيارات رشعها رسول اهللا من خالل األحرف السبعة وبذلك أدخلوا قراءاهتم 

 السهوية والعفوية يف القرآن.

 

 * الرؤية التصحيحية

من  هتامم بتواتر القراءات، واالمن جهة التّقليل من شأن القرآن

 !!جهة أُخرى

إّن هذه املقدمة قد تكون قريبة ملا مر يف بعض املقدمات السابقة األخرى وإّن ما 

، ألّن شأن القرآن أسمى يتهمن القول بحّج عىل هتديد القرآن وهتديمه هو أدّل ادعوه 

 والقرآن هو الكتاب اّلذي تتوّفر فيه الدواعي لنقله بتواتر، ألّنه األصلمن كل يشء، 

الدواعي  تتوّفر للترشيع اإلسالمي، واملعجزة اخلالدة هلذا الدين، وُكلُّ يشءٍ  األّول

 .لنقله البّد وأن يكون متواتراً 

القراءات  تمل ان يكون منشؤهحيان اقرار اخللفاء فكرة الشاهدين والتعددية 
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 ياتلفظ اآلل مالسهوية والعفوية الصادرة عن بعض الصحابة واخللفاء بسبب نسياهن

ٍ ، كقراءهتم لقوله تعاىل: ﴿فاظهم باملعنىمع احت نُضود ﴾ بطلع منضود، او َطْلٍح مَّ

يمِ ﴿ ِ ث َْنُفوِش ﴾ بطعام اليتيم، او ﴿َطَعاُم اْألَ ْهِن امل  .بالصوف املنفوش وامثال ذلك ﴾اْلعِ

فارادا مواجهة هذه املشكلة عرب اقرارمها تعدد القراءات يف مصاحفهام لكن 

إقرار المر جعلت ابا بكر وعمر ـ يف عهدمها ـ خيفقان يف صعوبة اقناع املسلمني هبذا ا

ُّمة بل ظهرتإمامًا للمسلمني  مصحفهام  األمة بلة من قِ عمليّ  خمالفةٌ  وتعميمه عىل األ

وجاءت سكرة احلق من إدخال أمثال:  الشيخانا أراده مل اوتركه وقراءهتام لقرارمها

عىل األخذ بام ها إرصار بل ، كوأمثال ذل والشيخة وآية الرجم والشيخ )١( باملوت

 للرجوع إىل ما تواتر دعا عثامنهذا االمر هو الذي  ،فقط  أّيام رسول اهللا تهتعّلم

ُ  عند ُمةإل ُمرَغامً  عثامن انصاعف ،الذهاب إليهارادا ّمة والعدول عّام األ واألخذ  ،رادة األ

ومل يكتف بام مجعه أبو  ،)٢(عليهاملشهوَر املتَّفق  فَجَمعَ  ،عند كبار الصحابة باملتساَمل عليه

 بني املسلمني املختلف عليه مصحفه وأن جيمع فيه أن يكتب اعياً س بكر وعمر سابقًا،

 .بشكل يريض اجلميع

قراءات غري مشهورة، وإن كان هناك من ى يف القرآن املتداول اليوم نر وهلذا ال

عمر  تي كان يقرأ هباوالّ  )غري املغضوب عليهم وغري الضالني(، فليس فيه يدافع عنها

يف  لزيادهتا اّلتي كان يدعو )الشيخ والشيخة(أو آية الرجم  ،)٣(  بن اخلطاب

                                                             
 .٢٢٥: ٤سورة ق، إعراب القرآن  ٣٨٩: ٤، الكّشاف ٦٤: ٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١(

 للسيد ابن طاووس كالم يف مصحف عثامن انظره يف سعد السعود.) ٢(

سعيد بن منصور ... غري املغضوب عليهم وغـري أخرج وكيع وأبو عبيد و ٤٠: ١) يف الدّر املنثور ٣(
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 )٣( عن عمر تي حكيتوالّ  ﴾َنِخَرةً بدل ﴿ )٢( )ناخرة ا عظاماً إذا كنّ (، أو )١(القرآن

وـالْ ﴿ بدل )٦() امالقيّ  احلّي (أو  ،وغريهم )٥( وابن الزبري )٤( وابن عمر ، ﴾ُم َحيُّ اْلَقيُّ

                                                                                                                                                
 .)وغري الضالني(): وقرأ عمر وُأيب: ١٥٠: ١الضالني. قال أبو حيان االندليس يف (البحر املحيط 

عن ابن عباس قال: قال عمر: لقد خشـيُت أن يطـول  ٤٦٦١/ ح  ٢٥٠٣: ٦) صحيح البخاري ١(

  ب اهللا، فيضّلوا برتك فريضةٍ أنزهلا اهللا ...بالناس زمان حّتى يقول قائٌل: ال نجد الرجم يف كتا

وقوله: لوال أن يقول الناس: زاد عمر يف كتاب اهللا، لكتبـت آيـة الـرجم بيـدي. ُانظـر: صـحيح 

  / باب الشهادة تكون عند احلاكم. ٢٦٢٢: ٦البخاري 

. األحاديـث ويف اخلرب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البّته نكاالً مـن اهللا واهللا عزيـٌز حكـيم

  ، وقال: إسناده صحيح.١١٦٦/ ح  ٣٧١: ٣املختارة 

، فقال عمر: ّملـا ُأنزلـت هـذه، أتيـُت رسـول اهللا فقلـت: ٢١٦٣٦/ ح  ١٨٣: ٥ويف مسند أمحد 

 أكتبنيها ...

: قرأ أهل الكوفـة ـ إّال حفصـًا ـ: عظامـًا ٢٥١: ١٠) قال الطويس يف التبيان من سورة النازعات ٢(

باقون (نخرة) بال ألف. من قرأ (ناخرة) اتبـع رؤوس اآلي، نحـو (السـاهرة، ناخرة، بألف، وال

أنـه   واحلافرة)، ومن قرأ نخرة بال ألف قال: ألّنه األكثر يف كالم العرب، وملا روي عن عّيل 

 قرأ: (نخرة) ...

 .٢٧٧: ١٩) عمدة القاري ٣(

 .٤٠٧: ٨، الدّر املنثور ١٣٠٧٦/ ح  ٢٦٨: ١٢) املعجم الكبري ٤(

 .٢٧٧: ١٩، عمدة القاري ٤٠٧: ٨) الدّر املنثور ٥(

: كام قرأ عمر: (احلّي القّيـام)، وهـي مـن قمـت. وقـد دافـع ٣٩٧/ ح  ١٨٧٢: ٤) يف البخاري ٦(

... وقال جماهد: (القّيوم): القـائم عـىل كـّل يشء،  ٧٠٠٤/ ح  ٢٧٠٩: ٦البخاري عن عمر يف 

 وقرأ عمر: (القّيام)، وكالمها مدح.
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ْكِر اهللابدل ﴿ )١() فامضوا إىل ذكر اهللا(أو  َِىل ذِ بدل  )فأخذهتم الصعقة( أو ،﴾َفاْسَعْوا إ

اِعَقةُ ﴿ ُم الصَّ ُ َخَذْهت  اب.ن اخلطّ بقراءة عمر  يف الواردة )٣( ، وأمثاهلا)٢( ﴾َفأَ

ِ بل ترى يف املقابل وجود   يف مفتتح كّل سور ﴾حيمِ الّر  محِن الّر   اهللاِ مِ ْس ﴿ب

 .عمر وال عثامن بكر وال يرتضيه أبو مل يكنوهذا ما  ،املصحف

نة والشهود، ومن  يقولون من جهةٍ مدرسة اخللفاء الثالثة فإذن  ّ بحّجّية القرآن بالبي

ْكيذلك إىل رسول اهللا، ناقلني  سبعبتواتر القراءات اليقولون  خرىُأ  جهةٍ  ب ، )٤(عن السُّ

يلزم فيها التواتر، فقوله  ت السبع الفزعم أّن من قال: إّن القراءا ؛وقد أفرط بعضهم

 .)٥( سعيد فرج ابن لب ة أيبونسب هذا الرأي إىل مفتي البالد األندلسيّ  .كفر

 القرآنب وإجحاٌف  ـ العرشالسبع ـ أو يف القراءات  كالم غلوٌّ ال مؤكدين بأن هذا

ألّن إدخال القراءات السهوية عىل أهنا قراءات صحيحة رشعية، أو قراءة  !نفسه

  لقرآن عىل أي نحو كان برشط أن ال تصري آية عذاب آية رمحة يشء باطل.ا

                                                             
/ ح  ٢٢٧: ٣، وقرأ عمر: فامضوا إىل ذكر اهللا. سنن البيهقي ٣٧٣/ الباب  ١٨٥٨: ٤ ) البخاري١(

 ، عن سامل، عن ُأيب قال: ما سمعت عمر بن اخلّطاب يقرأها إّال (فامضوا إىل ذكر اهللا).٥٦٥٩

، وأخرج سعيد بن منصور وعبـد بـن محيـد ٧٢٦: ٢، الدّر املنثور ٤٤/  ٢٤٧: ٤) إعراب القرآن ٢(

 اخلطاب أّنه قرأ: فأخذهتم الصعقة. عن عمر بن

) منها: قول رسول اهللا: يا عمر، إّن القرآن كّله صواب ما مل ُجيَعل عذاب مغفـرة أو مغفـرة عـذابًا. ٣(

 .١٦٤١٣/ ح  ٣٠: ٤مسند أمحد 

 عن مجع اجلوامع البن السبكي. ٣٠١: ١) مناهل العرفان ٤(

 سبع).(اآلراء يف القراءات ال ٣٠٥: ١) مناهل العرفان ٥(
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، )١(التعددية من جهة و االختالف موقفهم املزدوج هذا تبنّيهم لفكرة أال يعني

 ؟!من جهةٍ ُأخرى توحيد املصاحف مع رفعهم يف الوقت نفسه لشعار

ترشيع االختالف إذن، فالتقليل من شأن القرآن واالهتامم بتواتر القراءات ثّم 

 بني املسلمني هو رضبة للدين يف صميمه.

حاً )البيان( عدم تواتر القراءات العرش يف كتابه اخلوئّي  السّيدوقد أثبت   ، موضِّ

 فلرياجعه. أحّب  املدرستني يف مسألة مجع القرآن، فمن فكر بني وجود تقاطعٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
عى) ١( بحيـث ال  االضـطراب يف مـتن القـرآن وجـود كام استغله جولد تسهري يف كالمه اآلنف وادَّ

 .يمكن االعتامد عليه
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 :مة العارشةاملقّد * 

 وشاعت كثرت االمة عىل قراءة واحدة حتىيف توحيد  نفسه عثامناخفق 

حتى بلغت مخسني قراءة اختري منها سبعة أو عرشة أو أربعة عرش  من بعده القراءات

 هذا االمر اساءةوكان يف  ـ هرغم ارصار احلكومات عىل االخذ بمصحف قراءة ـ

ّن أل، أو تكذيبها األئّمة من أهل البيت وخيار الصحابة لتصحيحها دعا مما لإلسالم

ّ  هو القول بتلك األقوال ُئ أعداء الدين للمساس بالثقل األكرب وأّول ُأصول ُجيّر  امم

 .أال وهو القرآن الكريم اإلسالمي الترشيع

القرآن  وبقي يف عملها غري موفقة ـحماوالت مدرسة اخلالفة ـ كام قلنا  هلذا كانت

ُطروحات السياسيّ رغم كّل املالبسات  وعنايته بلطف اهللا وفضله مصوناً  حمفوظاً  ة واأل

أو  صّحته لآلخرين يبقى اّدعاًء ما مل يثبتس بأن كالمنا هذا مقّرين نحنو ،اخلاطئة

 .يف هذا املجال   ملدرسة أهل البيت ةبيان الرؤية التصحيحيّ  من خالل خطئه
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  * الرؤية التصحيحية

 ،ومصحف مجيع الصحابة  اهللامصحفنا هو مصحف رسول 

 :ن وزيد فقطبمصحف عثام وليس

إّن ما أشيع من توحيد عثامن األمة عىل قراءة واحدة غري صحيح بل األمة هي 

التي سعت وجّدت للوقوف عىل القراءات الصحيحة، ألنا سنثبت الحقًا بأّن األمة 

وقفت عىل قراءة رسول اهللا من خالل القراءات املعروفة واملشهورة واملنسوبة إىل 

 من قبل الباري جّل وعال بام ُأقّر يقرأ  كان اهللارسول  اإلمام عيل، ألنا عرفنا بأنّ 

َِذا َقَر ﴿ :ـ من كّل عام يف االجتامع الثنائّي  ـ لقوله تعاىل ،عىل أنه قرآن ِ أَفإ ب ْع ـَناُه َفاتَّ

يف األعوام  يقرؤهاالسور اّلتي كان  بقراءة اهللال بأن يكتفي رسول عقَ يُ  ال كام ،﴾ُقْرآَنهُ 

  .ليعّرفهم ويؤنسهم هبا ،أيضاً يأتيهم باجلديد من السور عليه أن  ، بل كانفقط السابقة

عّم  ، أمثال:دائًام يف صالته القصار املكية سورال بقراءة مل يكتِف  فهو 

البقرة سورة  :بالسور الطوال املدنية أيضًا، أمثال كان يقرأبل  ،والواقعة ويس وأمثاهلا

 .)١( وآل عمران والنساء

 سبباً  ـ بقصدٍ أو بغري قصد ـ ئ ملدرسة اخللفاء كاد أن يكونّن املنهج اخلاطأو

                                                             
كسـورة البقـرة وآل  [لرسول اهللا يف الصالة]، عديدة قراءاتثبت من  ٢١٣: ١١) جاء يف اإلتقان ١(

ه قرأهـا يف املغـرب، وقـد عمران والنساء يف حديث حذيفة، واألعراف يف صحيح البخـاري أّنـ

 أفلح ...
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للمساس بالكتاب العزيز،  مّهدت الطريقم قد ألّن منهجيته ،املجيد لتحريف القرآن

 .عن طريق إقراء رسول اهللا أمته القرآن عىل مكث لكّن اهللا حفظ كتابه

 هو األوفقوالوصاية ّتضح لنا بأّن ما تقول به مدرسة اإلمامة وعليه فقد ا

 واألقرب إىل الصواب، ،باألدّلة، وهو األدنى إىل العقل واملنطق

أن  يف القرآن الزيادة املشعر بوجود يف كالم الشيخنيال يستبعد أن يكون كام 

ز اً مجع كان أن مجعهام ما يوحي إىل يكون فيه َّ خيتلف عن غريه، ألّهنام وقفا عىل  اً ممي

تلك  ح عمر باسم بعضّرص  إذ، ملسلمنيعند غريهم من اوسور مل تكن  آياٍت 

وسوريت احلفد واخللع، وقراءته آلية  الشيخ والشيخةم كآية رج ،اآليات والسور

بدون  )١() حسانإواألنصار اّلذين اتبعوهم ب لون من املهاجرينوالسابقون األّو (

يتساءلون عن املجرمني يا  اٍت يف جنّ (وقراءته ، )٢(  »األنصار«وبرفع كلمة  الواو

 )٤( )تزول منه اجلبادوإن كان مكرهم لَ (أو قراءته  ،)٣() سقر الن ما سلككم يفف

                                                             
 .٢٦٨: ٤، الدّر املنثور ١٣٦: ١٦) التفسري الكبري ١(

ْحَسـاٍن﴾) قال سبحانه: ٢( ِ إ ِ َبُعوُهْم ب يَن اتَّ ذِ ْنَصاِر َوالَّ َن اْلـُمَهاِجِريَن َواْألَ ُلوَن مِ وَّ ُقوَن اْألَ ِ اب َوالسَّ ﴿ 

 ).١٠٠(سورة التوبة: 

عمرو بن دينار قال: سمعت عبد اهللا بن الزبري يقـرأ: يف جنّـات ...  : عن٣٣٧: ٨) يف الدّر املنثور ٣(

 قال عمرو: أخربين لقيط قال: سمعت ابن زبري قال: سمعت عمر بن اخلّطاب يقرؤها كذلك.

: وأخرج ابن األنباري يف املصاحف، عن عمر بـن اخلّطـاب ٥٣: ٥) قال السيوطي يف الدّر املنثور ٤(

/ ح  ٢٥٣: ٢لتزول منه اجلبال)، يعني بالـدال، ورواه يف كنـز العـامل أّنه قرأ: (وإن كاد مكرهم 

 عن أيب عبيدة (ص وابن جرير وابن املنذر وابن األنباري يف املصاحف). ٤٨١٧
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 وأمثال ذلك. ،﴿اجلبال﴾بدل 

 ليفةاخل اوإن كان مصدرمه ،املسلمون اموهذا الفهم وهذه القراءة مل يأخذ هب

 ،همعند شهور الذي عرفوه عن رسول اهللا واملتناقلللم رصحية خمالفة امهّن في، ألالثاين

 النّص املقّدس، أعني القرآن الكريم. خطر عىل تناقل هكذا نصوص يفبل 

بن أيب  املؤمنني عّيل  أمري كانوا يريدون سلب فضيلة مجع القرآن عن بىل، إّهنم

 لة، أوَء العزيز للمسا لتعريض الكتابولو أّدى ذلك ، وإعطاءه آلخرين  طالب

 يته.أن يكون ذلك عىل حساب التقليل والنيل من حّج أّدى إىل 

 والقوُل  فالقوُل بحجّية القرآن بالبّينة والشهود يعارض القول بحجّيته بالتواتر،

، غري معصومٍ  شخصاملعصوم أوىل من القول بجمعه بيد  بجمعه بيد وّيص حمّمدٍ 

ِعقَدين من الزمن  من القول بجمعه بعد خٌري   والقول بجمعه يف زمن رسول اهللا

 .يدام الفتنة عىل وجه التحدويف أيّ 

للزمه اإليامن بام تقول  املجيد هلذا القرآن التامة فاملسلم لو أراد أن يعطي احلجّية

يؤدي اىل به مدرسة أهل البيت واالبتعاد عن الرأي املشهور عند مدرسة اخلالفة، ألّنه 

 .والقرآن العزيز  ة النبّي يسء إىل قدسيّ يو تواٍل فاسدة

أّن التعددية التي رشعت ـ من  ابت، بلبحرف زيد بن ثيتعبدوا  املسلمون ملإذن 

 القراءات من بعد عثامن كّثرت خالل األحرف السبعة ـ عىل عهد عمر بن اخلطاب قد

فإّن  ى جاء العلامء فاختاروا من بينها سبعة أو عرشة أو أربعة عرش قراءة،حتّ  أيضاً 

 طرح هكذا أفكار مسيئة لإلسالم دعا األئّمة من أهل البيت وخيار الصحابة

ّ  لتصحيحها أو تكذيبها، وأّن القول بتلك األقوال هو عىل ُجيّرُئ أعداء الدين  امم

 اإلسالمي. ملساس بالثقل األكرب وأّول ُأصول الترشيعا
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القرآن  إّن حماوالت مدرسة اخلالفة ـ كام قلنا ـ مل تفلح، بل باءت بالفشل، وبقي

 امته القرآن عىل مكث، ، وبفضل اقراء رسول اهللابلطف اهللا وفضله مصوناً  حمفوظاً 

ُطروحات السياسيّ  وبجهود أئمة أهل البيت،  .ة اخلاطئةرغم كّل املالبسات واأل

ستمرار اعتبار اب ،ناقصةً آنذاك موجودة و كانت فإّن مصاحف الصحابة ،وعليه

 الصحابةّن إو، يف وقتها وحينها تاّمةً  كانت لكنّها ، اهللارسول  عىل الوحي نزول

صارت أناجيلهم  حّتى ،يف صلواهتم اويقرؤون هب لك السورت حيفظون كانوا

 .صدورهم

ّهنم إف ،آنذاك عند املسلمني ومعروفاً  مشهوراً وحريٌّ بالكتاب العزيز أن يكون 

بن أيب  املؤمنني عّيل  أمري نّ إو، أكثر كانوا يعرفونه كام يعرفون أبناءهم وبلداهنم أو

للمحفوظ َخْلَف  طبقاً  ،اهللا رسول من بوصّيةٍ  هقد اهتم بجمع كان  طالب

 .)١(  فراشه

 ؟وقوع التحريف يف القرآن حقيقة أم خيال

 فال ترى مسلامً  ،عند مجيع املسلمني ـ عليه جمَمعٌ  ـ واحدٌ  بمتنه فالقرآن ،وعليه

ناصبيًا أو  كان سنّيًا أو شيعّيًا، سواٌء  ،اليوم املصحف املوجود حجية غريه يف خيتلف مع

 .، وهابيًا أو حلولياً أو علوّياً  أباضّياً  رافضياً 

                                                             
 . عن أيب عبد اهللا ٤٥١: ٢القمي  ) تفسري١(
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 ، وهياال يؤخذ هب )٢( صةً يأو نق )١( زيادةً  هذا القرآن تشّكك يف رواياٍت  فوجود

 منكرةوهي  ،من أهل احلديث قد رويت من قبل احلشوّيةو د عليهاعتَم أخبار ال يُ 

 .يؤخذ هبا الو ة عند الفريقنيومرتوك

                                                             
وُأّيب بـن  ) كزيادة سوريت اخللع واحلفد، واّلتي كان يقرأ هبا عمر بن اخلطاب وابن مسـعود وعـّيل ١(

/ ح  ١٠٦، ٦٨٩٣/ ح  ٩٥: ٢كعب وعثامن وغريهم يف القنوت. ُانظر: مصـنّف ابـن أيب شـيبة 

 .٨٣٢/ ح  ١٧٦: ١، اإلتقان ٧٠٣٢، ٧٠٢٩، ٧٠٢٨، ٧٠٢٧

قال: أمر  ،عن ابن عباس ٥٥٨: ٦الدّر املنثور و، ١٣٣٦٤/ ح  ٣٣٠: ٧) يف املصنّف لعبد الرّزاق ٢(

أّن الصالة جامعة، ثّم صعد املنـرب، فحمـد اهللا وأثنـى عليـه، ثـّم  عمر بن اخلطاب مناديًا، فنادى

قال: يا أّهيا الناس، ال جتزعّن من آية الرجم، فإّهنا آيٌة نزلت يف كتاب اهللا وقرأناها، ولكنّها ذهبت 

 يف قرآٍن كثٍري ذهب مع حمّمد.

فمن قرأه  وعن عمر قال: قال رسول اهللا: القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعرشون ألف حرف،

، الدّر ٦٦١٦/ ح  ٣٦١: ٦صابرًا حمتسبًا فله بكّل حرٍف زوجة من احلورالعني (املعجم األوسط 

 ).٦٩٩: ٨املنثور 

وعن حذيفة قال: قال يل عمر بن اخلّطاب: كم تعّدون سورة األحزاب؟ قلـت: اثنتـني أو ثالثـًا 

، ٥٥٩: ٦الرجم (الـدّر املنثـور وسبعني، قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة، وإن كان فيها آلية 

 ).٢٥٩: ٤فتح القدير 

وعن حذيفة قال: اّلتي تسّمون سورة التوبة هي سورة العذاب، وما تقرؤون منها ممّا كنّا نقـرأ إّال 

/  ٣٦١: ٢، مستدرك احلـاكم ٢٨: ٧، جممع الزوائد ١٣٣٠/ ح  ٨٦: ٢ربعها (املعجم األوسط 

 ، صحيح اإلسناد ومل خيرّجاه).٣٢٧٤ح 

 وأمثال هكذا روايات كثري.
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املصحف  يوبق ،غري ناجعة ْت يَ قِ بَ  والنقيصة يف القرآن الزيادة حماوالت نّ إو

  مصحف النبّي ه حسب نظرنا نّ إو ،جة عىل مجيع املسلمنياحلاملوجود بني أيدينا 

 .وقد رتب باجتهاد منه )١( قالوه بأّنه مصحف عثامن وزيد املزعوم ال ما ،وبرتتيبه

دور ـ أو مقللني ـ متناسني  املصحف إىل عثامن فهم قد جّدوا أن ينسبوا هذا

اخللفاء يف عملهم هذا هو من الغلّو والتطّرف  نّ إو ،فيهوالصحابة   اهللاول رس

 منا الكتاب وأقرأنا آياتهوالرفع بشأهنم فوق مقام وشأن رسول اهللا الذي علّ  الثالث

ْكَمةَ ﴿ ِ َتاَب َواْحل ِ ُمُهُم اْلك هُ ﴿و ﴾َوُيَعلِّ َتْقَرأَ ِ  ا يف زيدن ما قالوإو ﴾ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل

، فاستمع ملا يقوله كبار النه استنقاص برسول اهللا والصحابة أّي مسلم يرتضيه ال

هذا  عن يف دفاعهـ  رمحه اهللاأال وهو اإلمام اخلوئي ـ  علامء اإلمامّية يف عرصنا احلايل

أذكره ، دعوى وقوع التحريف من قبل أيب بكر وعمر وعثامن عن جوابهو ،القرآن

 :لشيعة من القرآنكي تعرف موقف علامء ا بنّصه

 وبطالنه دعوى وقوع التحريف من اخللفاء

بعد  وقوعه من الشيخني يعا أن يّد القائل بالتحريف إّم  أنّ  :الدليل اخلامس

 آخر ا من شخٍص وإّم  ،ا من عثامن بعد انتهاء األمر إليهوإّم  ، وفاة النبّي 

 .ومجيع هذه الدعاوى باطلة ،ل من اخلالفةبعد انتهاء الدور األّو 
                                                             

النوع احلادي عرش األحرف السبعة قال أبو عمر: وهـذا كّلـه يـدل عـىل أّن  ٣١٥: ١) يف الربهان ١(

السبعة األحرف التي ُأشري إليها يف احلديث ليس بأيدي الناس منها إّال حرف زيد بن ثابت الذي 

 ).٢٩٢: ٨٨مجع عثامن عليه املصاحف (أنظر: التمهيد 
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التحريف  ام يف هذاّهن أفيبطلها  :أما دعوى وقوع التحريف من أيب بكر وعمر

القرآن  ام صدر عنهام من جهة عدم وصولوإنّ  ،إما أن يكونا غري عامدين

 .قبل ذلك ه مل يكن جمموعاً ألنّ  ،ليهام بتاممهإ

َدْين يف هذا التحريفوإّم  يكون  فإّما أن ،وإذا كانا عامدين ،ا أن يكونا متعمِّ

 آياٍت  ا أن يكون يفوإّم  ،متّس بزعامتهام تحريف اّلذي وقع منهام يف آياٍت ال

 :رة ثالثةفاالحتامالت املتصّو  ،ليس هلا تعّلق بذلك

اهتامم  فإنّ  ،قطعاً  فهو ساقٌط  ،ا احتامل عدم وصول القرآن إليهام بتاممهّم أ

بذلك  واهتامم الصحابة ،بحفظه وقراءته وترتيل آياته ؛بأمر القرآن  النبّي 

 يورث القطع بكون القرآن حمفوظاً  ،وبعد وفاته  اهللايف عهد رسول 

قاً  مجعاً  ،عندهم  وقد .يف القراطيس يف الصدور أو تدويناً  حفظاً  ،أو متفرِّ

 فكيف ال هيتّمون بأمر الكتاب العزيز ،بهاطَ ة وُخ وا بحفظ أشعار اجلاهليّ اهتّم 

ضوا أنفسهم للقتل يف دعوته وإعالن   وهجروا يف سبيله ،أحكامهاّلذي عرَّ

 ووقفوا املواقف ،وأعرضوا عن نسائهم وأطفاهلم ،وبذلوا أمواهلم ،أوطاهنم

 ؟!اّلتي َبيَُّضوا هبا وجه التاريخ

 ،الناس مع ذلك كّله عدم اعتنائهم بالقرآن حتَّى يضيع بني وهل حيتمل عاقٌل 

الزيادة يف  املكاحت ه إىل شهادة شاهدين؟ وهل هذا إّال وحتَّى ُحيتاج يف إثبات

روايات الثقلني  من القرآن املنزل؟ عىل أنّ  بل كاحتامل عدم بقاء يشءٍ  ،القرآن

فيكم  تاركٌ  إّين « :فإّن قوله  ،املتظافرة داّلة عىل بطالن هذا االحتامل

 ،عرصه يف إذا كان بعض القرآن ضائعاً  ال يصّح  ،»وعرتيت اهللاكتاب  ؛نيالثقلَ 

 الروايات داللةٌ  بل ويف هذه ،بعض الكتاب ال مجيعهيكون  فإّن املرتوك حينئذٍ 
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الكتاب ال َيْصُدُق  ؛ ألنّ  رصحية عىل تدوين القرآن ومجعه يف زمان النبّي 

قات  .وال عىل املحفوظ يف الصدور ،عىل جمموع املتفرِّ

هيتمَّ  فلامذا مل ،وإذا ُسلِّم عدم اهتامم املسلمني بجمع القرآن عىل عهده 

نتائج  فسه مع اهتاممه الشديد بأمر القرآن؟ فهل كان غافًال عنبن بذلك النبّي 

ٍن  ،هذا اإلغفال ومن  ؤ الوسائل عنده؟!من اجلمع لعدم هتّي  أو كان غري متمكِّ

 .الواضح بطالن مجيع ذلك

 ـ يف اآليات اّلتي ال متّس  وأما احتامل حتريف الشيخني للقرآن ـ عمداً 

 ،إذ ال غرض هلام يف ذلك ،يف نفسه فهو بعيدٌ  ،بزعامتهام وزعامة أصحاهبام

وكيف يمكن وقوع التحريف منهام مع أّن  ،بعدمه ذلك مقطوٌع  عىل أنّ 

 تّج اح إظهار االهتامم بأمر الدين؟ وهّال عىل السياسة و كانت مبتنيةً  اخلالفة

 ،بكر يف أمر اخلالفة املمتنعني عن بيعتهام واملعرتضني عىل أيب بذلك أحد

يف خطبته  املؤمنني  ذكر ذلك أمري ابه؟ وهّال عبادة وأصح كسعد بن

مه؟ كلامته اّلتي اعرتض هبا عىل من تقأو يف غريها من  ،املعروفة ةالشقشقيّ  دَّ

فإّن  ،اواختفاء ذلك عنّ  دعوى اعرتاض املسلمني عليهام بذلك وال يمكن

 .واضحة البطالن هذه الدعوى

 ،بزعامتهام متّس  يف آياٍت ـ  ني ـ عمداً وأما احتامل وقوع التحريف من الشيخَ 

الطاهرة ومجاعة  املؤمنني وزوجته الصّديقة فإّن أمري ،بعدمه مقطوٌع أيضًا  فهو

عليهام بام سمعوا  واحتّجوا ،من أصحابه قد عارضوا الشيخني يف أمر اخلالفة

 ،املهاجرين واألنصار ن شهد منواستشهدوا عىل ذلك َم  ، من النبّي 

 :االحتجاج كر يف كتابوقد ذُ  .ر وغريهواحتّجوا عليه بحديث الغدي
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وقد  .النصَّ فيها وذكروا له ،احتجاج اثني عرش رجًال عىل أيب بكر يف اخلالفة

ولو كان يف  ،اخلالفة املؤمنني يف أمر الحتجاج أمري باباً  مة املجلّيس عقد العّال 

وأحرى  ،االحتجاج يمّس زعامتهم لكان أحّق بالذكر يف مقام القرآن يشٌء 

اخلالفة كان قبل مجع  أمر وال سّيام أنّ  ،ستشهاد عليه من مجيع املسلمنيباال

ل أمر اخلالفة يف أّو  ففي ترك الصحابة ذكر ذلك ،القرآن عىل زعمهم بكثري

 .املذكور ة عىل عدم التحريفداللة قطعيّ   وبعد انتهائها إىل عيلٍّ 

عوى  ،وأما احتامل وقوع التحريف من عثامن ُوىلفهو أبعد من الدَّ  :األ

عثامن أن  ـ ألّن اإلسالم قد انترش يف زمان عثامن عىل نحٍو ليس يف إمكان ١

 .من عثامن ن هو أكرب شأناً وال يف إمكان َم  ،ينقص من القرآن شيئاً 

زعامة  ـ وألّن حتريفه إن كان لآليات اّلتي ال ترجع إىل الوالية وال متّس  ٢

 يشءٍ  يات اّلتي ترجع إىلوإن كان لآل ،موجب فهو بغري سبٍب  ،سلفه بيشء

وانترش  من ذلك القرآن لو اشتمل عىل يشءٍ  ألنّ  ،من ذلك فهو مقطوع بعدمه

َا وصلت اخلالفة إىل عثامن  .بني الناس مل

فاً  ٣ ة وأكرب عذر ،للقرآن ـ وألّنه لو كان حمرِّ لقتلة  لكان يف ذلك أوضح حجَّ

َا احتاجوا يف االحتجاج ع ،عثامن يف قتله َعَلناً  لسرية  ىل ذلك إىل خمالفتهومل

 .وإىل ما سوى ذلك من احلجج ،الشيخني يف بيت مال املسلمني

 ،بعد عثامن أن يرّد القرآن إىل أصله  ـ ولكان من الواجب عىل عيلٍّ  ٤

 ومل يكن عليه يف ذلك ،وزمان الشيخني  اّلذي كان يقرأ به يف زمن النبّي 

 يف مقصوده وأظهر حلّجته عىل اً بل ولكان ذلك أبلغ أثر ،ُينَْتَقد به يشٌء 

 رجاع القطائع اّلتي أقطعهاإقد أمر ب وال سّيام أّنه  ،الثائرين بدم عثامن
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 ... عثامن

؟! فاً حمرَّ  فكيف يكون أمره يف القرآن لو كان ،يف األموال هذا َأْمُر عيلٍّ 

 .التحريف فيه فيكون إمضاؤه للقرآن املوجود يف عرصه دليًال عىل عدم وقوع

ا دعوى وقوع التحريف بعد زمان اخللفاءو عها أحدٌ  ،أمَّ غري  ،فيام نعلم فلم َيدَّ

عى أّن احلّج  ،سبت إىل بعض القائلني بالتحريفا نُ أّهن  بني  ا قام بنرصةاج ملّ فادَّ

يكن  وزاد فيه ما مل ،كثرية كانت قد نزلت فيهم ة أسقط من القرآن آياٍت ميّ ُأ 

 ،والكوفة والشام واحلرمني والبرصةوكتب مصاحف وبعثها إىل مرص  ،منه

ُ  ا املصاحفوأّم  ،لتلك املصاحف القرآن املوجود اليوم مطابٌق  نّ أو خرى األ

 .وال نسخًة واحدةشيئًا  فقد مجعها ومل ُيْبِق منها

فإّن  ،وهذه الدعوى تشبه هذيان املحمومني وخرافات املجانني واألطفال

ينال  من أن وأصغر قدراً  رص باعاً وهو أق ،ةميّ الة بني ُأ احلّجاج واحد من ُو 

فكيف  ،من الفروع اإلسالميةشيئًا  بل وهو أعجز من أن يغريِّ  ،القرآن بيشء

يف  يغّري ما هو أساس الدين وقوام الرشيعة؟! ومن أين له القدرة والنفوذ

 مجيع ممالك اإلسالم وغريها مع انتشار القرآن فيها؟! وكيف مل يذكر هذا

َْطَب  وكثرة  مع ما فيه من األّمهّية ،يف نقده ٌخ يف تارخيه وال ناقدٌ العظيم مؤرِّ  اخل

ض لنقله واحدٌ  ،الدواعي إىل نقله وكيف  ،من املسلمني يف وقته وكيف مل يتعرَّ

 سلطته؟! اج وانتهاءأغىض املسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء عهد احلّج 

 نسخةٌ  عن قدرتهمل تشذَّ و ،خ املصاحف مجيعهاَس ْب أّنه متّكن من مجع نُ وه

 ن من إزالته عن صدورفهل متكّ  ،واحدة من أقطار املسلمني املتباعدة

 .اهللا عددهم يف ذلك الوقت ال حيصيه إّال ة القرآن؟! وظَ املسلمني وقلوب حفَ 
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 الهتّم معاوية ،ةميّ يمسُّ بني ُأ  عىل أّن القرآن لو كان يف بعض آياته يشٌء 

 والستدّل به ،وأعظم نفوذاً  منه قدرةً وهو أشّد  ،اجبإسقاطه قبل زمان احلّج 

 كام احتّجوا عليه بام حفظه التاريخ وكتب ،عىل معاوية  عيلٍّ  أصحاُب 

 .احلديث والكالم

، خيالف بداهة العقل ن يّدعي التحريفيّتضح له أّن َم  ،للقارئ وبام قدمناه

 ـ )١( فهو ليس بعاقل فإن صّدق ،ث الرجل بام ال يليقَحدِّ  :وقد قيل يف املثل

 .اخلوئي السيدنتهى كالم ا

 األمني وقد أخذه الصادق ،معصوم القرآن املوجود بني أيدينا هو قرآنٌ ف ،إذن

ومها كانا يضبطان  ﴾،إْقَرأ﴿ املعصوم ن جربئيل األمنيع (حممد بن عبد اهللا) املعصوم

من قبل  أمركان قد   اهللاّن رسول إو ،كلِّ عام من سوره يف شهر رمضانو آياته

َتاَب و﴿ اري بتعليم املسلمني الكتاب العزيزالب ِ ُمُهُم اْلك وقد عّني بالفعل مجاعة  ﴾ُيَعلِّ

 ّلم، وفوق كل ذلك قد عيقرؤون الناس وقد وقفت عىل أسامء بعضهم من أصحابه

التنزيل والتأويل والناسخ واملنسوخ   بن أيب طالب عّيل  املؤمنني أمري رسول اهللا

 .)٢( من (فيه ليده)  وقد أخذه واملحكم واملتشابة

 .)٣( بعد اختالفهم فيها واحدةٍ  مع املسلمني عىل قراءةٍ سعى أن جيّن عثامن أنعم 
                                                             

 .٢٢٠ـ  ٢١٩يان يف تفسري القرآن: ) الب١(

 .ـ عن: كنز جامع الفوائد ١٧/ ح  ١٨١: ٤١بحار األنوار ) ٢(

يف عهـد أيب بكـر عمـر  ) عىل أثر تفسريهم اخلاطئ لألحرف السبعة وترشيعهم للقراءات املتعّددة٣(

 .بن اخلطاب
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ّمة أ :أو قل ُ  عىل عهد أمجع عليه املسلمونلزمت اخللفاء بالرجوع إىل ما بأّن األ

 . اهللارسول 

 ،رآنهبذا الققد متّسكوا   نيوأوالده املعصوم اً عليّ  أمري املؤمنني إنّ  ،أجل

مع اخللفاء  واستشهدوا بآياته يف احتجاجاهتم ،نيبتحكيمه يف واقعة صفّ  واورض

ل  معنده أو ناقصاً  فاً حمرَّ  هذا القرآن فلو كان ،وغريهم ِ بالقرآن املحّرف أو  واملا َقب

 .وملا صار حجة يف االستدالل عندهم الناقص

 لكن ،القرآن بتحريفإىل القول  األمة يوصل داخلاطئ كا اخللفاء إّن منهج ،نعم

ُّم إمجاع ة وئّم من خالل األ اهللاإرادة   .ة صانت الذكر العزيز من التحريفاأل

 ، وقرآن حمّمدٍ  ،عّز وجّل  اهللافالقرآن املوجود بني أيدينا هو قرآن  ،وعليه

فال يصّح ما يقال بأّنه قرآن عثامن وقرآن زيد  ،وقرآن مجيع الصحابة ، عيلٍّ  وقرآن

 امجع فالصحابة أمجعوا عىل ما ،دون غريمها ـ إذ أمجع الصحابة عليه ثابت فقط ـ بن

 واعتامده وجرت السرية عىل األخذ به ،وا بهؤوقر  اهللامنذ عهد رسول  الناس عليه

 بل إّهنام ،فهو ليس ما مجعه عثامن وزيد بن ثابت ،رغم كّل الصعاب يف كّل العصور

ّم  ُ وإدخال  مجع القرآن تاريخ مّر به عسٍري  اٍض ة بعد خممجعا وأقّرا ما تواترت عليه األ

 .القراءات الشاذة فيهيشء من 

الثالث  عىل كيفّية استغالل اخللفاء أيضاً  يف هذه الدراسةستقف  إّنك كام

هم مع أمري املؤمنني توخمالف أمثال أيب بن كعب سامء كبار الصحابةأل وبعدهم معاوية

 .عيل عىل وجه اخلصوص

إقرار وقف أمام اّلذي  ابة أمام منهج اخللفاء هوفإن صمود هؤالء الصح

ُّم  حّتى جاء ،اللمسلمني يف عهدمه إماماً  مصحف الشيخني ة عثامن ورضخ لقرار األ



  

  

  

  

 ١٤٥   .............................................................................................................................   متهيد

 .ألنه وافق مصحف املسلمني وما عرفوه عىل عهد رسول اهللافأقّر مصحفه 

بن أيب  ن اإلمام عّيل مسلب فضيلة مجع القرآن  تريد فمدرسة اخلالفة كانت

إرادة  لكّن  ،عىل حساب اخلدش يف القرآن نفسه وإن كان ،بأيِّ شكل كان  بطال

ا﴿ :كام قال تعاىل مصوناً  فبقي القرآن حمفوظاً  ،حالت بينهم وبني مبتغاهم اهللا نَّ ِ َنْحُن  إ

ُظونَ  ِ اف نَّا َلُه َحلَ ِ ْكَر َوإ ْلنَا الذِّ ألن الناس كانوا قد تلقوه من رسول اهللا عىل مكث،  )١( ﴾َنزَّ

 بني احلني واآلخر. ـ قراءة وعرضا ـ وأن رسول اهللا كان يضبطه هلم

 يمكن اعتبارهاقد مل تكن فضيلة للخلفاء، بل  حسبام قالوه وعليه، فجمع القرآن

، وذلك لفتحهم املجال أمام املغرضني وأصحاب حسبام سيتضح لك هلم مثلبة

 أمثاهلا.الدين يف الدين باسم القراءات و مناألهواء إلدخال ما ليس 

من أهل البيت وعىل رأسهم أمري  نحن قد أخذنا القرآن من يد األئّمةعليه فو

، وهم وأن حجيته جاءت عندنا من قبلهم ال من يد اخللفاء املؤمنني عيل بن أيب طالب

ُحّجة اهللا عىل أرضه وحَفَظة دينه واملرجع يف كّل األمور، ولوالهم ملا حصلت القناعة 

 ، وان اقرار االئمة يف العصور املتأخرة يؤكدالفة يف حجّية القرآنبام تنقله مدرسة اخل

حجيته ومرشوعيته  اوعىل اآلخرين أن يثبتوهذا ما عندنا  حجيته ومرشوعيته عندنا،

 .عندهم

مراحله  أترك القارئ الكريم ليواصل معنا البحث يف تاريخ القرآن احلكيم يف

 :ربعاأل

                                                             
 .٩) سورة اِحلجر: ١(
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 :القرآن الكريم عىل مرحلتني نزولشتهر بني األعالم ا

 ُ البيت املعمور  وح املحفوظ إىلمن اللّ  واحدةً  مجلةً  نزاله الدفعّي إ وىل:املرحلة األ

 َنَزَل ﴿: تعاىل لقوله ،مجلةً  د حمّم  النبّي  قلب عىل أو، أو إىل بيت العّزة يف سامء الدنيا

ِهِ  وُح  ب ُني  الرُّ مِ َ َِك  َعَىل *  األ َتُكونَ  َقْلب ِ َن  ل ِريَن  مِ يف شهر رمضان يف  وذلك ،)١( ﴾اْلـُمنذِ

امً  ثّم نزوله ،القدر ليلة وعرشين ـ  أو ثالثةً  طوال عرشين عاماً  اهللا  عىل رسول منجَّ

 ،الث عرشة سنةعرش سنوات أو ث ؛بمّكة  العلامء يف مّدة إقامتهاختالف  حسب

 .ـ  فاقاملدينة فعرش سنني باالتّ يف أّما إقامته 

 :قال ، اهللا عن أيب عبد ،عن حفص بن غياث )،الكايف(يف  فقد روى الكلينّي 

يهِ اْلُقْرآنُ ﴿ :تعاىل اهللاعن قول  هسألتُ  ِ ْنِزَل ف ي أُ  ام نزل يفوإنّ  ،)٢( ﴾َشْهُر َرَمَضاَن الَّذِ

شهر  يف واحدةً  نزل القرآن مجلةً « : اهللا فقال أبو عبد.له وآخرهعرشين سنة بني أّو 

 : النبّي  قال« :قال ثّم  ،»نزل يف طول عرشين سنة ثّم  ،رمضان إىل البيت املعمور

                                                             
 .١٩٤ ـ ١٩٣: الشعراءسورة  )١(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٢(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ١٥٤

مضني من  لستٍّ  لت التوراةنِز وأُ  ،من شهر رمضان ل ليلةٍ براهيم يف أّو إ فُح نزلت ُص 

بور نزل الزّ وأُ  ،رمضان ت من شهرخلَ  ليلةً  ةَ ْرشَ نجيل لثالث َع نزل اإلوأُ  ،شهر رمضان

وعرشين من شهر  ليلة ثالٍث  نزل القرآن يفوأُ  ،ون من شهر رمضانخلَ  لثامن عرشةَ 

 .)١( »رمضان

 الشكُّ  ه وقع يف قلبيإنّ  :اس فقالعبّ  سود ابَن بن األ ةُ يّ سأل عط :قال ،عن مقسمو

يهِ اْلُقْرآنُ ﴿ :يف قوله تعاىل ِ ْنِزَل ف ي أُ ِ  ،)٢( ﴾َشْهُر َرَمَضاَن الَّذِ ا﴿: هوقول نَّ ِ َلْيَلةِ  أنَزْلنَاُه ِيف  إ

نَزْلنَاُه ِيف َلْيَلةٍ ُمَباَرَكةٍ ﴿ :وقوله ،)٣( ﴾اْلَقْدِر  ا أَ نَّ ِ القعدة  يال وذشّو  نزل يفوقد ُأ  ،)٤( ﴾إ

 !لّو م وشهر ربيع األة واملحّر احلّج  يوذ

نزل ثم ُأ  ،واحدة مجلةً  مباركةٍ  يف رمضان ويف ليلة القدر ويف ليلةٍ  :فقال ابن عباس

 .)٥( اميّ ًال يف الشهور واألعىل مواقع النجوم مرَس 

 سامء أن اهللا تعاىل أنزل القرآن مجلة إىل :)الرد(وذكر أبو بكر االنباري يف كتاب 

الدنيا، ثم فرق عىل النبي يف عرشين سنة، وكانت السورة تنزل يف أمر حمدث واآلية 

  .)٦( ملستخرب يسأل، ويوقف جربئيل ورسول اهللا عىل موضع السورة واآلية ... جواباً 

                                                             
 وانظر تفسري جممع البيان يف ذيل سورة القدر عن ابن عباس أيضًا. .٦/ ح  ٦٢٩: ٢) الكايف ١(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٢(

 .٣) سورة الدخان: ٣(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٤(

 .٤٥٦: ١الدّر املنثور ، ١٤٦: ٢، تفسري الطربي ١٦٥٠/ ح  ٣١١: ١تفسري ابن أيب حاتم ) ٥(

 .٦٠: ١رآن ) اجلامع الحكام الق٦(



  

  

  

  

 ١٥٥   ...................................................................................   ـ  الترتيل ١تاريخ القرآن الكرمي / 

ا ﴿ :منها قوله سبحانه ،عىل إنزاله الدفعّي  كثرية تدّل  ويف القرآن الكريم آياٌت  نَّ ِ إ

ْنَزْلنَاُه ُمَباَركٌ ﴿ :تعاىل قولهو ،)١( ﴾َلْيَلةِ اْلَقْدِر  أنَزْلنَاُه ِيف  َتاٌب أَ ِ ي َبْنيَ  َوهَذا ك ُق الَّذِ ُمَصدِّ

ا﴿ :قوله عّز وجلو ،)٢( ﴾َيَدْيهِ  نَّ ِ نَزْلنَاُه ِيف َلْيَلةٍ ُمَباَرَكةٍ إ ا أَ نَّ ِ ِريَن  ُكنَّا إ  :قولهو ،)٣( ﴾ُمنذِ

الْ ﴿ ِ نَزْلنَاُه َوبالْ ـَوب ْرَسْلنَاكَ  َحقِّ ـَحقِّ أَ اً  إّال  َنَزَل َوَما أَ يراً  ُمَبرشِّ َشْهُر ﴿ :قولهو ،)٤( ﴾َوَنذِ

ْنِزَل  ي أُ يهِ  َرَمَضاَن الَّذِ ِ لنَّاِس   ف ِ َني *﴿ :قولهو ،)٥( ﴾اْلُقْرآُن ُهدًى ل ِ َ ُه َلَتنِزيُل َربِّ اْلَعامل نَّ ِ  َوإ

ُني  مِ َ وُح األ ِهِ الرُّ َتُكوَن مِ َنَزَل ب ِ َِك ل ِريَن ـالْ  َن * َعَىل َقْلب يف  ونظائرها كثٌري  ،)٦( ﴾ُمنذِ

 .القرآن الكريم

 ويمكننا أن نسّمي هذه املرحلة من اإلنزال بمرحلة مجع اإلنزال الكّيل 

هذا اإلنزال قد وقد يسمى باإلنزال االحيائي مقابل اإلنزال اإلقرائي، و ،)٧( للقرآن
                                                             

 .١) سورة القدر: ١(

 .٩٢) سورة األنعام: ٢(

 .٣) سورة الدخان: ٣(

 .١٠٥) سورة اإلرساء: ٤(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٥(

 .١٩٤ـ  ١٩٣) سورة الشعراء: ٦(

 ) اجلمع يأيت عمومًا عىل أربعة معاٍن:٧(

َعُه َوُقْرآَنُه﴾: احلفظ، ومنه قوله تعاىل: األّول نَّ َعَلْينَا َمجْ ِ  ويقال للحّفاظ: ّمجاع القرآن. ،﴿إ

 : اجلمع يف مكاٍن واحد، سواًء كان مرّتبًا أم غري مرّتب، وذلك قبل حرصه ما بني الدّفتني.الثاين

 : اجلمع مرّتبًا منّظًام حمصورًا ما بني الّلوحني، وهو ما يسّمى اليوم باملصحف.الثالث

 : مجع الناس عىل قراءةٍ واحدةٍ ومصحٍف واحد.الرابع



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ١٥٦

َنَزَل : ﴿لقوله نبّي حمّمد خرى عىل صدر الُأ املعمور و مّرة إىل البيت ،تكّرر مّرتني

ُني  مِ َ وُح األ ِهِ الرُّ َِك ب  .)١( ﴾* َعَىل َقْلب

عرشين ليلة  أّن القرآن نزل إىل السامء الدنيا يف :وهو ،وللفخر الرازي كالم آخر

 ،السنة إنزاله يف كّل  اهللاُ رما يقدِّ  ليلةٍ  يف كّل  ،وعرشين مخٍس  ووعرشين أ قدر أو ثالٍث 

حيتمل أّنه كان ينزل يف كّل  :بالقول أضاف ثّم  .يف مجيع السنة امً ثم نزل بعد ذلك منجَّ 

 .)٢( وح إىل السامء الدنيامثلها من اللّ  ما حيتاج الناس إىل إنزاله إىل ليلة قدٍر 

ذلك  نزل بعد ثّم  ،إنزاله يف ليلة القدر أأّنه ابتد :وهو ،ثالث للشعبي وهناك قوٌل 

نرتكها خوفًا من  ُأَخروهناك أقوال  .)٣( وقاتألمن سائر ا خمتلفةٍ  يف أوقاٍت  منّجامً 

 االطالة.

احلاجة  عىل ما قضت به حكمة البارئ وْفق النزول التدرجيّي  املرحلة الثانية:

ثّم فّرق  ،الدنيا واحدة إىل السامء له مجلةً زنأواألحداث واملّربرات؛ ألّنه جّل وعال 

امً  نعام وأمثاهلا اّلتي نزلت األ سورة كام يف ،سورة سورةً  ؛عىل رسوله  تنزيله منجَّ

 .أو مخس آيات أو أكثر من ذلك أو أقل ،آية أو نزوهلا آيةً  دفعةً 

 ،السامء الدنيا وح املحفوظ إىلمن اللّ  واحدةً  ُأنزل القرآن أّوالً مجلةً  :قال الطّيبي

ت التأليف والنظم املثب ثبت يف املصاحف عىلثّم ُأ  ،عىل حسب املصالح ثّم نزل مفّرقاً 

                                                             
 .١٩٤ـ  ١٩٣) سورة الشعراء: ١(

 .، والنص منه٥٠١/ ح  ١١٨: ١، واالتقان ٢٩: ٣٢) ُانظر تفسريه ٢(

 .٥٠٤/ ح  ١١٩: ١) ُانظر: اإلتقان ٣(



  

  

  

  

 ١٥٧   ...................................................................................   ـ  الترتيل ١تاريخ القرآن الكرمي / 

 .)١( يف اللوح املحفوظ

َساَنَك ﴿ :قوله سبحانه عىل النزول التدرجيّي  وممّا يدّل  ِ ِهِ ل ْك ب رِّ َ ُحتَ ِهِ *  ال َتْعَجَل ب ِ ل

َعُه َوُقْرآَنهُ  ِنَّ َعَلْينَا َمجْ ِّال ﴿ :وله عّز وجّل وق ،)٢( ﴾إ ءٍ إ ن َيشْ ِن مِّ نُُه َوَما  َوإ ِ ِعنَْدَنا َخَزائ

ُلُه  َِقَدٍر َم  إّال ُننَزِّ ُه َعَىل النَّاِس َعَىل  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآناً ﴿ :وله عّز من قائلوق ،)٣( ﴾ْعُلومٍ ب َتْقَرأَ ِ ل

ْلنَاُه َتنِْزيالً  َتاٌب ﴿ :قولهو ،)٤( ﴾ُمْكٍث َوَنزَّ ِ َمْت  الر ك ِ ْحك ن َلُدْن  أُ َلْت مِ آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

ٍِري  يٍم َخب ِ يَن َكَفُروا لَ  َوَقاَل ﴿ :قولهو ،)٥( ﴾َحك َلـًة َواِحَدًة الَّذِ َل َعَلْيهِ اْلُقْرآُن ُمجْ َ ُنزِّ ْوال

نَُثبَِّت  ِ َك ل ِ ِهِ  َكذل َ  ب يًال * َوال ِ ْلنَاُه َتْرت ِّال  ُفَؤاَدَك َوَرتَّ َِمَثٍل إ ُتوَنَك ب الْ  َيأْ ِ ْحَسَن  َحقِّ ـِجْئنَاَك ب  َوأَ

ن َقْبِل أَن﴿ :قولهو ،)٦( ﴾َتْفِسرياً  اْلُقْرآِن مِ ِ ََتْعَجْل ب َْك َوْحُيُه َوُقل َربِّ ِزْدِين  ُيْقَىض  َوال َلي ِ إ

ا﴿ :قولهو ،)٧( ﴾ ًِعْلام نَّ ِ ْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن َتنِزيالً  َنْحُن  إ يف القرآن  ونظائرها كثٌري  ،)٨( ﴾َنزَّ

 .املجيد

َلْيَك َوْحُيُه َوُقل﴿ :قوله تعاىل فإنّ  ِ ن ُيْقَىض إ ن َقْبِل أَ اْلُقْرآِن مِ ِ َ َتْعَجْل ب ِزْدِين َربِّ  َوال

                                                             
 .٨١١/ ح  ١٧١: ١) اإلتقان للسيوطي ١(

 .١٧و ١٦) سورة القيامة: ٢(

 .٢١) سورة اِحلجر:٣(

 .١٠٦) سورة اإلرساء: ٤(

 .١) سورة هود: ٥(

 .٣٢فرقان: ) سورة ال٦(

 .١١٤) سورة طه: ٧(

 .٢٣) سورة اإلنسان: ٨(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ١٥٨

ِنَّ ﴿ :وقوله تعاىل ،﴾ِعْلامً  ِهِ * إ َتْعَجَل ب ِ َساَنَك ل ِ ِهِ ل ْك ب رِّ َ ُحتَ َعُه َوُقْرآَنهُ  ال  امفيه ،﴾َعَلْينَا َمجْ

ته قبل َء هناه عن العجلة بقرا سبحانه قد اهللا إذ أنّ  ،سابقاً  بالقرآن إىل علم النبّي  شارةٌ إ

بل عليه  ،ـ )١(ي بواسطة ملك الوحرآن أنه ق عىلـ  اهللاوحيه من قبل إقراره و أن يتّم 

املصلحة وقت  ه للمسلمني حسبنتظار أمر الباري حّتى يقّر االصرب واألناة و

َِذا َقَر ﴿ ،)٢( احلاجة ِْع ُقْرآَنهُ أَفإ ب  .﴾َناُه َفاتَّ

وهذا اإلنزال يسمى باإلنزال اإلقرائي قبال اإلنزال االحيائي الذي سبقه يف ليلة 

 القدر.

 ؟للقرآن النزول التدرجيي ما الفائدة يف

من املعلوم بأن الكتب الساموية كانت تنزل مجلة واحدة وهو رأي غالب 

وقد تعرض له السيوطي  ،رأي نادر لكّنه ،وإن كان هناك من قال بغري ذلك ،املحققني

، فغالبها اختالف املنهج يف نزول رساالت السامء منلفائدة السؤال: ما ايف اإلتقان، ف

نبي ال رسالة قل ملاذا اختّصت أو احدة بخالف ما نزل عىل النبي حمّمد،نزلت مجلة و

 . معاً  حممد بالنزول الدفعي والتدرجيي

 :فوائدذكروا يف ذلك عدة 

َلًة ﴿ : لتثبيت فؤاد النبي حممداأحده َل َعَلْيهِ اْلُقْرآُن ُمجْ يَن َكَفُروا َلْوَال ُنزِّ َوَقاَل الَّذِ

                                                             
 .٢١٤: ١٤) ُانظر: تفسري امليزان ١(

 .٦٠ـ  ٥٩: ٧) جممع البيان ٢(
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نَُثبِّ  ِ َك ل ِ ِهِ ُفَؤاَدكَ َواِحَدًة َكَذل ِهِ  َنَزَل ﴿وقوله:  .)١( ﴾َت ب وُح  ب ُني  الرُّ مِ َ َِك  َعَىل *  األ  َقْلب

َتُكونَ  ِ َن  ل ِريَن  مِ  .﴾اْلـُمنذِ

 َوُقْرآًنا﴿ بالتدريج لقوله تعاىل: همعانيوتدرك  القرآن حتفظ األمة : لكياثانيه

هُ  َفَرْقنَاهُ  َتْقَرأَ ِ  .)٢( ﴾ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل

 كامالً  ستيعاب معاين القرآنااّن النزول الدفعي قد ال يسمح للناس  :اثالثه

جل هذا نزلت االحكام الرشعية ، وأليتملص من تنفيذها ، فقدوتنفيذ أحكامه

 .اً تدرجيي

فالعريب الذي أنس باخلمر ال يمكنه أن يرتكها دفعة واحدة، فاستدرج الباري يف 

ن َثَمَراِت النَِّخيِل ﴿ قوله تعاىل: هو نزلحكمه شيئًا فشيئًا، فقيل بأن أول ما بيان  َومِ

نُْه َسَكًرا ْعنَاِب َتتَِّخُذوَن مِ َ  .)٣( ﴾َواأل

ُلوَنَك َعِن الْ ﴿ قوله تعاىل:ثم  لنَّاِس ـَخْمِر َوالْ ـَيْسأَ ِ ُع ل ِ ٌِري َوَمنَاف ْثٌم َكب ِ يِهَام إ ِ َمْيِرسِ ُقْل ف

ِهَام  ن نَّْفعِ ْكَربُ مِ ْثُمُهَام أَ ِ  .)٤( ﴾َوإ

نُتْم ُسَكاَرى َحتََّى ﴿ لثة: قوله تعاىل:وثا َالَة َوأَ َ َتْقَرُبوْا الصَّ يَن آَمنُوْا ال ا الَّذِ َ هيُّ َيا أَ

 .)٥( ﴾َتْعَلُموْا َما َتُقوُلونَ 

                                                             
 .٣٢الفرقان: ) سورة ١(

 .١٠٦رساء: ) سورة اإل٢(

 .٦٧نحل: ) سورة ال٣(

 .٢١٩بقرة: ) سورة ال٤(

 .٤٣نساء: ) سورة ال٥(
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ْن ﴿ ورابعة: َُم ِرْجٌس مِّ ْزال َ نَصاُب َواأل َ ُ َواأل ْيِرس َْ ْمُر َوامل نََّام اْخلَ ِ يَن آَمنُوْا إ ا الَّذِ َ هيُّ َيا أَ

ُحونَ  َعَمِل  ِ ُكْم ُتْفل ُبوُه َلَعلَّ ِ ْيَطاِن َفاْجَتن َع َبْينَُكُم اْلَعَداَوَة *  الشَّ ِ ن ُيوق ْيَطاُن أَ َام ُيِريُد الشَّ نَّ ِ إ

نَتُهونَ  نُتم مُّ ِ َفَهْل أَ َالة ْكِر اهللاِّ َوَعِن الصَّ ِ ُكْم َعن ذ ْيِرسِ َوَيُصدَّ َْ ْمِر َوامل َضاء ِيف اْخلَ  .)١(﴾َواْلَبغْ

 التطابق بنيلزوم بل  شيئًا فشيئاً  زوم استيعاب األمة ألحكام القرآنلومما يؤيد 

مشاهدتنا عدم  هو دفعة واحدة النازل نجومًا مع النازل من اللوح املحفوظ ترتيب

لرتتيب نزوله من اللوح  بل ألف طبقاً  ، طبقًا للنزول تأليف القرآن من قبل اهللا تعاىل

 .قتضيات التي ال نعلمهاوامل لالحداثاملحفوظ دفعة واحدة وفقًا 

كام سيتضح لك  ترتيب النزولالتالوة عن  (قرآن) وبذلك خيتلف ترتيب

الفائدة املرجوة من النزول التدرجيي مضافًا اىل تثبيت فؤاد  كام ستعرف بأنّ  ،)٢(الحقاً 

 .القرآن عىل مكث هم ئالنبي حممد هو صيانة القرآن من التحريف وذلك إلقرا

                                                             
 .٩١ـ  ٩٠ائدة: ) سورة امل١(

حسب تعبري اآللـويس  ت الحقًا بأّن لإلمام عيل مصحفًا آخر ُدّون برتتيب آخر لغرض آخرسنثب )٢(

 .وفيه كّل يشء ، وهو ليس بقرآن تالوة وذكر، بل هو قرآن علم وتاريخوغريه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

  ـ الترتيب: ٢





 

 

 

 

 

أّن ترتيب  أم ،هل مجيعه توقيفّي  ،ختلف الباحثون يف ترتيب سور القرآن وآياتها

 ؟فيه ٌف والثاين خمتلَ  ل توقيفّي ّو ، فاألاآليات يف السور خيتلف عن ترتيب السور نفسها

 ،جتهادات الصحابةا ا منوآخرون إىل أّهن  ،ة السورفبعضهم ذهب إىل توقيفيّ 

 براءة مجيع السور إّال  الرتتيب يف وهو توقيفية ،وسط هب إىل رأٍي ثالث ذ ورأٌي 

 .األمر بالنسبة إىل ترتيب اآليات يف السورومثله  ،)١( نفالواأل

 ،بأحاديثهنا كانت حتت إرشاف رسول اهللا أل ة اآلياتوا عىل توقيفّي وقد استدلّ 

 .)٢( الرقاع نؤّلف القرآن من  اهللاكنّا عند رسول  :حديث زيد بن ثابت :منها

قلت  :قال ،عن ابن عّباس د والنسائّي وداو ووأمحد وأب وما أخرجه الرتمذّي 

وإىل براءة وهي من املئني،  كم عىل أن عمدتم إىل األنفال وهي من املثاينما محلَ  :لعثامن

 اىل آخر اخلرب )٣( ...؟ فقرنتهم بينها ومل تكتبوا بينها سطر (بسم اهللا الرمحن الرحيم)

                                                             
 .٢٧:  ١تفسري روح املعاين  :أنظر ،) هذا ما ذهب إليه البيهقي١(

 .٢١٦٤٧/ ح  ١٨٤: ٥، مسند أمحد ٣٩٥٤/ ح  ٧٣٤: ٥) سنن الرتمذي ٢(

مـن مسـند  ٤٩٩/ ح  ٦٩و ٣٩٩/ ح  ٥٧: ١، مسند أمحـد ٣٠٨٦/ ح  ٢٧٢: ٥) سنن الرتمذي ٣(

 ٨٠٠٧/ ح  ١٠: ٥سنن النسائي الكـربى  ،٧٨٦/ ح  ٢٠٨: ١سنن أيب داوود  عثامن بن عّفان،

 السورة اّلتي ُيذكر فيها كذا. ٣٠الباب 
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 ىل إرشاف رسول اهللا عىل ذلك اجلمع.الدال ع

يَن ﴿ :قلت لعثامن :قال ،عن ابن الزبري ما أخرجه البخارّي  :ومنها ْوَن  َوالَّذِ ُيَتَوفَّ

ْزَواجاً  نُكْم َوَيَذُروَن أَ ُ  ﴾... مِ  يا :ها؟ قالعْ تدَ  ها وملتكتبُ  فلَم  ،خرىقد نسختها اآلية األ

 .)١( منه من مكانهشيئًا  غّري ال ُأ  ،يبن أخا

ما  يشءٍ  يف  راجعت رسول اهللاما  :قال ،ما رواه مسلم عن عمر :ومنها

تكفيك آية يا عمر، أال « :قالف ،يصبعه يف صدرإحّتى طعن ب ،الكاللة راجعته يف

 .)٢( »تي يف آخر سورة النساءالّ  الصيف

 .)٣( األحاديث يف خواتيم سورة البقرة :ومنها

أّول  من ن حفظ عرش آياٍت َم « :وعاً ما رواه مسلم عن أيب الدرداء مرف :ومنها

 .)٤( »م من الدّجالِص سورة الكهف عُ 

النصوص  ومن :أضافو )،تقاناإل(يف  السيوطّي  ذكرهاالتي االخبار هي هذه 

 .لسور عديدة مجاالً ما ثبت من قراءته إة عىل ذلك الدالّ 

 :وقال ،التي قرأ هبا يف حياته يعّدد تلك السور السيوطّي  أخذ ثّم 

وما كان  ،ترتيب آهيا توقيفّي  الصحابة أنّ  من قراءته هلا بمشهدٍ  دّل ت... 

فبلغ ذلك  ،خالفه يقرأ عىل  سمعوا النبّي  بوا ترتيباً الصحابة لريتّ 
                                                             

 .٤٢٥٦/  ١٦٤٦: ٤صحيح البخاري  )١(

 .١٦١٧/  ١٢٣٦: ٣، ٥٦٧/  ٣٩٦: ١ صحيح مسلم )٢(

 ، وغريه.٣٢٧٦/  ٣٩٣: ٥، سنن الرتمذي ١٧٣/  ١٥٧: ١أنظر: صحيح مسلم  )٣(

 يف فضل سورة الكهف وآية الكريس. ٤٤الباب  ٨٠٩/ ح  ٥٥٥: ١) صحيح مسلم ٤(
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 .مبلغ التواتر

من  )املصاحف(يشكل عىل ذلك ما أخرجه ابن أبى داوود يف  ،نعم

عن  ،زبريبن ال اهللا اد بن عبدعن حييى بن عبّ  ،حمّمد بن إسحاق طريق

 ،احلارث بن خزيمة هباتني اآليتني من آخر سورة براءة أتى :أبيه قال

وأنا  :فقال عمر .ووعيتهام اهللاهام من رسول سمعتُ  أشهد أّين  :فقال

عىل  جلعلتها سورةً  لو كانت ثالث آياٍت  :قال ثّم  .أشهد لقد سمعتهام

 .القرآن فأحلقوها يف آخرها من فانظروا آخر سورةٍ  ،حدة

 ،فون آيات السور باجتهادهمم كانوا يؤلّ ظاهر هذا أّهن  :ابن حجرقال 

 .بتوقيف من ذلك إّال شيئًا  م مل يفعلواعىل أّهن  خبار تدّل وسائر األ

 عن ،العالية من طريق أيبأيضًا  داوود يعارضه ما أخرجه ابن أيب :قلت

سورة يف  يت انتهوا إىل اآلية الّ فلّام  ،م مجعوا القرآنأّهن  ،ّيب بن كعبُأ 

َف ﴿ :براءة ُفوا َرصَ ََيْفَقُهونَ  اهللاُُثمَّ انَرصَ ُْم َقْوٌم ال هنَّ أَ ِ ْم ب وا ظنّ  ،)١(  ﴾ُقُلوَهبُ

 :بعد هذا آيتني أقرأين اهللارسول  إنّ  :يبفقال ُأ  ،نزلهذا آخر ما ُأ  أنّ 

 .)٢( آخر السورة إىل ﴾... َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ﴿

 وقد أضاف بعض ،يات يف السورعن توقيفية اآل كان هذا كالم السيوطّي 

َ لو كان  ذلك، منها أّنهيف  ادلة وقرائن أخرى األعالم تقديم  وىلاجتهاديًا لكان األ

                                                             
 .١٢٧) سورة التوبة: ١(

 .١٦٩: ١) اإلتقان ٢(
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َِذا َيْغَشى: ﴿الليليف سورة  يف قوله تعاىلعىل الليل النهار  ْيِل إ َِذا َجتَىلَّ *  َواللَّ ﴾ َوالنََّهاِر إ

ِذَ ﴿ الشمسغرار قوله يف سورة  عىل َهاَوالنََّهاِر إ َِذا َيْغَشاَها*  ا َجالَّ ِل إ ْ ي  ،وأمثاهلا﴾ َواللَّ

توقيفي ال  ـ بآياته يف السور ـ وحيث مل نقف عىل هكذا يشء عرفنا بأن النص القرآين

 .جيوز التغيري فيه

قال رسول  :عن عيل بن احلسني قال ،الصدوق والكلينيويؤيده ما رواه الشيخ 

وثالث  ،وآيتني بعدها ،وآية الكريس ،لبقرةمن قرأ أربع آيات من أول سورة ا اهللا:

تأكيدًا عىل حتديد أماكن  )١( .شيئًا يكرهه .. مل ير يف نفسه وماله ،آخرها من آيات

 اآليات يف السور.

يف ليلة  من آخر سورة البقرة باآليتنيمن قرأ وجاء قريب من هذا يف البخاري: 

ورة من قرأ آخر سومثله:  اهللاومعناه أن ترتيب اآليات كانت بأمر رسول  )٢( كفتاه

 ، وأمثاهلا. كفر عنه كل خطية احلرش ثم مات من يومه أو ليلته

 للمجليس األنوار فضائل السور يف كتاب بحار روايات ونظرة واحدة عىل

 .)٣( فيها وعىل توقيفّية اآليات ،توقفك بوضوح عىل ترتيب السور واآليات

 ،عند الفريقني الواحدة ل السورةداخ الكالم عن توقيفية اآلياتبعض فهذا 

من أهل السنة  خرينآعلامء يف مطاوي كلامت  لكّن  ،بني املسلمني وحدتهوهو يؤكد 
                                                             

وعنــه يف  ١٠٤ق يف ثــواب األعــامل : مــن بــاب فضــل القــرآن والصــدو ٥ح  ٦٣:  ٢الكــايف ) ١(

 .٩/ ح  ٢٦٥: ٩٢بحاراالنوار 

 .٤٧٢٢/ ح  ١٩١٤:  ٤صحيح البخاري ) ٢(

 .٣٦٩ـ  ٢٦٢: ٩٢انظر: بحار األنوار ) ٣(
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ترتيب النزول عن ختالف ا هوو ،آخرشيئًا  ترى واجلامعة وحتى عند بعض اإلمامية

 ، وأّن توضيح هذا يأيت من خالل بيان رسهام قرآنيأّن كلب قبوهلممع  ،ترتيب التالوة

 تكرر العرضات يف كّل عام.

 رس تكرر العرضات كّل عام

 تكّرر العرضات بني جربئيل ّرس من خالل بيان عى املدَّ ويمكننا أن نوضح هذا 

ال يمكن أن  هامقاء الثنائي بينوأّن هذا اللّ ، كّل عاميف   صادق األمنيالاألمني و

إىل ذلك ـ  نجوماً  لنزَ ُم ـوهو إرجاع الوفائدة عظمى،  بل فيه هدف مهّم  ،يكون لغواً 

لقوله  ؛ةسور كون سورةً يقد  ل نجوماً أّن املنزَ عىل مع التأكيد  ،ل دفعةإىل املنزَ ـ احلني 

نَزْلنَاَها َوَفَرْضنَاَها﴿ :تعاىل ْنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهم ﴿تعاىل:  وقوله ،)١( ﴾ُسوَرٌة أَ َِذا َما أُ َوإ

يَام  ِ ِ إ ه ُكْم َزاَدْتُه هذِ يُّ ُئُهْم ﴿و .)٢( ﴾ناً َمن َيُقوُل أَ َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبِّ ن ُتَنزَّ ُقوَن أَ ِ نَاف ُْ َذُر امل َحيْ

َِام ِيف ُقُلوِهبِم َْكَمٌة ﴿ )٣( ﴾ب نِزَلْت ُسوَرٌة حمُّ َِذا أُ َلْت ُسوَرٌة َفإ يَن آَمنُوا َلْوَال ُنزِّ َوَيُقوُل الَّذِ

يَن ِيف قُ  ْيَت الَّذِ َتاُل َرأَ يَها اْلقِ ِ َر ف ِ َن َوُذك َْْغِيشِّ َعَلْيهِ مِ َْك َنَظَر امل َلي ِ َرٌض َينُظُروَن إ ُلوِهبِم مَّ

ْم  ْوَىل َهلُ َْْوِت َفأَ  .وأمثاهلا )٤( ﴾...امل

ِّال ﴿لقوله تعاىل  رف منها سَو عة ويؤلَّ متقطّ  آياٌت  ُل زَ نْ وقد تُ  ُلُه إ َِقَدٍر  َوَما ُننَزِّ ب

                                                             
 .١) سورة النور: ١(

 .١٢٤) سورة التوبة: ٢(

 .٦٢) سورة التوبة: ٣(

 .٢٠: حممد) سورة ٤(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ١٦٨

ْلنَاُه َفَرْقنَ  َوُقْرآناً ﴿تعاىل:  وقوله ،)١( ﴾َمْعُلومٍ  ُه َعَىل النَّاِس َعَىل ُمْكٍث َوَنزَّ َ َتْقَرأ ِ اُه ل

 املتفرقةاآليات  تلكبقراءة  مل يسمحاملقدس ّن الشارع إو .وأمثاهلا ،)٢(  ﴾َتنِْزيالً 

قرارها من إومن قبل رسول اهللا مجعها بعد  يف الصالة اّال  والنازلة يف مناسبات متعددة

َِذا َقَر ﴿ :لقوله تعاىل ،عىل أهنا قرآن منيألجربئيل االعاملني بواسطة  رّب بل قِ  َناُه أَفإ

 ِ ب  .)٣( ﴾ُقْرآَنهُ  ْع ـَفاتَّ

ثّم تبدأ األحداث  كاملةً وقد تنزل  ،متفرقة ثم جتمعفالسورة قد تنزل  ،وعليه

باآليات املرتبطة  خرى إىل النبّي ُأ  يأيت مّرةً  األمني كان أّن جربيل :أي ،الواقعة فيها

فيظهر هلم أّهنم  ،عىل الناس فيقرأها النبّي  ،لة يف تلك السورةالناز بتلك الوقائع

يدركون عمق حقائق  ال ألّن الناس عموماً  ،التاريخ كانوا قد سمعوها قبل ذلك

ألّن  ،يفهموهنا بصورةٍ  إعجاز القرآن هلم يظهر ناوهبذه الطريقة ك ،هالقرآن ودقائقَ 

فلّام جاءهم  ،م الغيوبعند عّال  نه مِ عىل صدور اإلخبار باملغّيبات قبل حدوثها دليٌل 

 .اهللامن عند  ٌل فهموا بأّنه منزَ  باآليات قبل وقوع األحداث  اهللارسول 

إىل  وح املحفوظملا نزل من اللّ  طبقاً سورة آية آية ثّم يؤّلف منها سورة  ُل زَ نْ وقد تُ 

ِنَّ ﴿ :لقوله تعاىل ، اهللاورسول  وذلك بالتنسيق بني جربيل  ،البيت املعمور إ

َعهُ  َِذا َقَر  َعَلْينَا َمجْ ِ أَوُقْرآَنُه * َفإ ب ِنَّ َعَلْينَا َبَياَنهُ ـَناُه َفاتَّ  .)٤( ﴾ْع ُقْرآَنُه * ُثمَّ إ
                                                             

 .٢١) سورة اِحلجر: ١(

 .١٠٦) سورة اإلرساء: ٢(

 .١٨) سورة القيامة: ٣(

 .١٩ـ  ١٧) سورة القيامة: ٤(



  

  

  

  

 ١٦٩   ..................................................................................   ـ  الترتيب ٢تاريخ القرآن الكرمي / 

أن يؤّلف من  عمر بن اخلطاب فأراد ،بعض الصحابةعىل  ومن هنا التبس األمر

. )حدة لو كانت ثالث آيات جلعلتها سورة عىل(: فقال ،عىل حدة سورةً  ثالث آياٍت 

ّن مجع إإذ . )يلو ال أن يقال أن عمر زاد يف كتاب اهللا لكتبتها بيد(أو قوله يف آخر: 

بني  الثنائّي  قاءبعد اللّ تعاىل  اهللابل ن قِ ر مِ رَّ قَ يُ ه نّ إ بل ،أحد لكّل  هو القرآن ليسوتأليف 

َعُه َوُقْرآَنهُ ﴿وهو مهمة اهللا  )١( نياملعصوَم  ِنَّ َعَلْينَا َمجْ   أيب بكر وعمروليس عىل ﴾إ

ال يمكنه أن يستعجل بتالوته حممد بن عبداهللا ّن الصادق األمني إوحّتى  ،مجعه وعثامن

أي ان اآليات والسور النازلة عليه إحيادًا هي قيد  ،له قبل إقرار الباري جّل وعال

رِّ ﴿ :يف سورة القيامةجاء  كام التنفيذ حّتى تصري قرآنًا عند املسلمني إقراءاً  َ ُحتَ هِ ال ِ ْك ب

ِنَّ َعَلْينَا ِهِ * إ َتْعَجَل ب ِ َساَنَك ل ِ ِ  ل ب َِذا َقَرْاَناُه َفاتَّ َعُه َوُقْرآَنُه * َفإ  .)٢( ﴾ْع ُقْرآَنهُ ـَمجْ

 ـ  ذهب ـ تبعًا للنصوص املوجودة يف مدرسة اخلالفة بعض املسترشقني نعم، إنّ 

 بعد إّال  إىل القول بأن مجع القرآن بشاهدين، وعدم وقوف زيد عىل بعض اآليات

إىل عدم توقيفية اآليات يف السور. ألن القرآن إما  إشارةإخبار أيب خزيمة أو خزيمة له 

أو غري جمموع، فإذا كان جمموعًا فعمل زيد يكون  عىل عهد رسول اهللا كان جمموعاً 

وال  السور باطلزيد أو عثامن أو غريه لآليات و لغوًا، وإن كان غري جمموع فتنظيم

 .ّنه ليس من مهامه وصالحياتهأل يعتمد عليه

ألّن  مدرسة اخلالفة به ون بام تقولهقولوال خيفى عليك بأّن املسترشقني غالبًا ما ي

                                                             
 . مني جربئيلواأل  اهللا مني حمّمد بن عبدالصادق األ )١(

 .١٨ـ  ١٦) سورة القيامة: ٢(
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 كانون سل: ، فقاليف ذلك نفعهم

عامًا مل جتمع أو  ٢٣عىل املسلمني يف  اهللا تالها رسول التي السور القرآنية نّ إ

ف النخل واجللود... وقسم منها وهذه السور كانت مكتوبة عىل سع ،تصنف يف حياته

وكان  ،بل كانت مفككة لسور مل تكن جمموعةً حمفوظة حفظًا عن ظهر قلب، هذه ا

 العرب يعتمدون عىل ذاكرهتم حتى تالوته يف الصالة...

ل عىل القرآن بعد واقعة الياممة ّو بذكر حث اخلليفة األ كانون سل ستطردا ثّم 

وأنه  ،تدوين عثامن ومجعه للقرآن عىل يد زيدعن  آخذًا يف التحدث، مسايرة عمر لهو

كان يسعى للحصول عىل مكاسب سياسية لدعم موقفه من خصومه الذين كثروا 

 .)١( ى هبا عليهموباتوا يؤرقونه فأراد بذلك أن تنسب له فضيلة يتقّو 

كانت له حرية  ـ هذا القرآنوهو كاتب  ـ اً وقال جون جيلكرايست: وبام أن زيد

د، فكذلك الرتتيب أي عملية اجلمع ـ بأمر من عثامن وليس من حمّم  القيام بذلك ـ

الذي جاء عليه النص القرآين مل يكن أمرًا إهليًا أيضًا، ألنه يف املرتني كانت القضية 

  .)٢( موكلة لزيد

 فقد عرفت بأن النصوص املوجودة يف مدرسة اخلالفة هي التي جرأت وهبذا

 وأمثاله وال لوم.  الكالم ااملسترشقني للقول هبذ أمثال هؤالء

                                                             
 (كانون سل وتدوين القرآن). ١٤٣صفحة  ٥جملة املصباح العدد ) ١(

فكـر االسترشـاقي، دراسـة يف (أثر روايات مجع القرآن يف ال ١٢٦صفحة  ٥جملة املصباح العدد ) ٢(

 كتاب مجع القرآن للمسترشق جون جيلكرايست).



  

  

  

  

 ١٧١   ..................................................................................   ـ  الترتيب ٢تاريخ القرآن الكرمي / 

 معنى القرآن لغة

ّا وصل البحث بنا إىل هنا فالبد من  صحة مدعى اختالف ترتيب  توضيحومل

يف كتب  )القرآن(بعض معاين كلمة  القراءة عن ترتيب النزول وعدمه وذلك بعد بيان

 :الّلغة وعلوم القرآن

  من هو اسٌم غري مشتقٍّ  :لفقد اختلفوا فيه؛ فقي :)القرآن(ا وأّم  :قال الزركّيش 

: ومنه ،وهو اجلمع ،من الَقْري مشتقٌّ  :وقيل ،اهللابكالم  بل هو اسٌم خاصٌّ  ،يشء

 .)١( وغريه قاله اجلوهرّي  ،أي مجعته ،َقَريُت املاء يف احلوض

 مشتقٌّ ، النعْ عىل فُ  هو وصٌف  :ـ منهم الزجاج ـ وقال آخرون :وقال السيوطّي 

 .)٢( مجعته يأ ،املاء يف احلوض قرأُت  :ومنه ،بمعنى اجلمع ،ءْر من القَ 

والقراءة: ضّم احلروف والكلامت بعضها إىل بعض يف الرتتيب  :وقال الراغب

[وليس يقال ذلك لكّل مجع] ال يقال: قرأُت القوم، إذا مجعتهم، ويدّل عىل ذلك أنه ال 

ران فْ و: كُ نح ،يف األصل مصدٌر  والقرآنُ  .قراءة :يقال للحرف الواحد إذا تفّوه به

َعُه َوُقْرآَنهُ ﴿حان. قال تعاىل: ْج وُر  ِنَّ َعَلْينَا َمجْ َِذا * إ َناهُ  َفإ ِْع  َقَرأْ ب . قال ابن ﴾ُقْرآَنهُ  َفاتَّ

فاعمل به، وقد خّص بالكتاب املنزل عىل  يف صدرك عباس: إذا مجعناه وأثبتناه

ِ  م، كام أّن التوراةَ لَ ، فصار له كالعَ  حمّمد ى واإلنجيل عىل عيسى. ا ُأنزل عىل موسمل

الكتاب قرآنًا من بني كتب اهللا لكونه جامعًا لثمرة كتبه،  هذا قال بعض العلامء: تسمية

                                                             
 ، ماّدة: قرأ.٢٤٦١: ٦، الصحاح للجوهرى ٢٧٧: ١) الربهان للزركيش ١(

 .٦١١/ ح  ١٤٤: ١) اإلتقان ٢(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ١٧٢

 .)١( بل جلمعه ثمرة مجيع العلوم

 .)٢( ه فقد قرأتهمجعتَ  يشءٍ  كّل  :وقال اهلروي

 .)٣( وضّمها ره َمجْع السَو ألنّ  ،قرآناً  ي القرآنُ سّم  :وقال أبو عبيد

 من قرنت اليشء هو مشتقٌّ  :ـ يمنهم األشعر ـ وقال قوٌم  ... :وطيوقال السي 

واحلروف  ن السور واآلياتاربه لقِ  يّم وُس  ،إذ ضممت أحدمها إىل اآلخر ،باليشء

 .فيه

 ،ق بعضها بعضاً اآليات منه يصدّ  ألنّ  ،من القرائن هو مشتقٌّ  :وقال الفّراء

 .)٤( ةأصليّ  ونونه ،أيضاً  و بال مهٍز ني هوعىل القولَ  .قرائن يوه ،ويشابه بعضها بعضاً 

 ويف تفسري الطربي:  

 ،... والواجب أن يكون تأويله عىل قول ابن عباس من التالوة والقراءة

ُ  ،قرأت القرآن :من قول القائل وأن يكون مصدراً  ان من ْرس كقولك: اخل

َ َخ   :والفرقان ،من غفر اهللا لك، والكفران من كفرتك :فران. والغُ هُ ِرس

 رق اهللا بني احلق والباطل.من ف

اه لك نّ اه بالقراءة فاعمل بام بيّ نّ ذا بيّ إف :ومعنى قول ابن عباس هذا

ما  ،ة ما قلنا يف تأويل حديث ابن عباس هذاومما يوضح صّح  ،بالقراءة
                                                             

 .٦٦٨) مفردات الراغب: ١(

 .١٥١٦: ٥) الغريبني للهروي ٢(

 .٢٤١: ١) ُانظر: غريب احلديث البن قتيبة ٣(

 .١٤٤: ١اإلتقان للسيوطي  )٤(
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 :قال ،حدثني عمي :قال ،حدثني أيب :قال ،حدثني به حممد بن سعد

ِنَّ َع ﴿عن ابن عباس  ،عن أبيه ،حدثني أيب َعُه َوُقْرآَنهُ إ  :قال )١( ﴾َلْينَا َمجْ

اذا تيل عليك  :يقول ،بع قرآنهذا قرأناه عليك فاتّ إف ،ن نقرئك فال تنسىأ

 بع ما فيه.فاتّ 

هذا اخلرب ابن عباس أن معنى القرآن  يف فقد رصح :قال أبو جعفر

وأما  ،القراءة، فانه مصدر من قول القائل (قرأت) عىل ما قلناه :عنده

 قرأُت  :من قول القائل الواجب أن يكون مصدراً  نّ إتادة فقعىل قول 

هذه  ْت َأ َر (ما قَ  :كقولك ،اذا مجعته وضممت بعضه إىل بعض ،َء اليش

كام قال عمرو بن  ،عىل ولد ) تريد بذلك أهنا مل تضم رمحاً سال قطُّ  اقةُ النّ 

  :كلثوم التغلبي

 ـ اينَ ِح اِش الكَ  ونَ يُ عُ  ْت نَ مِ َأ  دوق  الءٍ عىل َخ  إذا دخلَت  ـ يَك ْر تُ 

ْ ـجان اللّ ِه   ٍر كْ بَ  اَء ــَم دْ َأ  لٍ طَ يْ ـعَ  ْي ـراعَ ذِ   )٢( جنينا ْأ َر قْ تَ  ون َمل

مشتقة من الَقْري وهو اجلمع، أو من قرنت اليشء إما فكلمة القرآن  ،وعليه

 .مأخوذة من القراءة أّهنا أو ،باليشء، أو من مجع القرائن بعضها إىل بعض

عليه جمع ما أنزله أمر رسوله ب اهللاأي أّن  ،التفريق ما يأيت بعد غالباً  اجلمعو

 ة القرآنفإذا قىض الوحي بقرآنيّ  ،اىل املنزل عليه دفعة واحدة وإرجاعه ومنّجامً  مفّرقاً 

                                                             
 .١٧) سورة القيامة: ١(

 .٣٢:  ١) تفسري الطربي ٢(
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َِذا َقَر ﴿ :لقوله ؛يف صالته واملقرء املجموع فعىل الرسول اّتباع ذلك ،(اقراءًا) َناُه أَفإ

 ِ ب  من قبل اهللا وقت إقراره ما مل حين العجلة بتالوةٍ   هلوز وال جي ،﴾ْع ُقْرآَنهُ ـَفاتَّ

َلْيَك َوْحُيهُ ﴿ :لقوله تعاىل ،اً قرآن اعتبارهو ِ ن ُيْقَىض إ ن َقْبِل أَ اْلُقْرآِن مِ ِ َ َتْعَجْل ب ، )١(﴾َوال

كْ  َال ﴿ وقوله تعاىل: رِّ ِهِ  ُحتَ َساَنَك  ب ِ َتْعَجَل  ل ِ ِهِ  ل ِنَّ *  ب َعهُ  َعَلْينَا إ َِذا * َوُقْرآَنهُ  َمجْ َناهُ  َفإ ِْع  َقَرأْ ب  َفاتَّ

 .)٢( ﴾ُقْرآَنهُ 

 اختالف ترتيب التالوة عن ترتيب النزول

 اآلخرللتالوة و أحدمها ،د وجود ترتيبني يف القرآنعالم تؤكّ هناك كلامت لألنعم 

  :وبمعنى آخر :للنزول

  .طبق املنزل دفعة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيارّتب  أحدمها

 . الواقعة زماناً  والوقائعنظرًا للحوادث املنزل نجومًا طبق رتب  خرواآل

ومجع بعضها إىل  اآليات إلكامل عليه نزول الوحيينتظر كان  اهللا رسولأّن و

ه وهذ ،دفعة واحدة من قبل رب العاملني النازلة عليه وتعيني مكاهنا يف السور بعض

 .العرضة من كّل عاماللقاء و إحدى فوائد ذلك هي

مة عىل وهي مقدَّ  ر آيةٌ وقد تؤخَّ  ،ر مكاهنا يف السورةويؤخَّ  حادثةٌ  تتقّدموقد 

 تأخري آية البالغ عىل آية اإلكامل يف سورة املائدةمثل  ،زمانا يف قرآن التالوة سابقتها
                                                             

 .١١٤) سورة طه: ١(

 .١٨ـ  ١٦) سورة القيامة: ٢(



  

  

  

  

 ١٧٥   ..................................................................................   ـ  الترتيب ٢تاريخ القرآن الكرمي / 

 اً كثريتراه اآليات ومثل هذا التقديم والتأخري بني  ،عىل آية اإلكامل وهي متقّدمة زماناً 

 .يف القرآن

واآلية املّكية يف  ،الناسخ قبل املنسوخ ـ يف قرآن التالوة ـ الباري يذكروقد 

 ها عدم امتداد يدوأّمه  ،ة خافية عىل البرشوأمثاهلا ملصالح غيبيّ  ،املدنية السورة

 .التحريف إىل الكتاب العزيز

 كنمال ي أو جعل بعض اآليات سورة ماكن اآليات من السورأيف  البّت ف ،وعليه

مني بعد االجتامع الثنائي بينه وبني جربئيل األ ، وذلكرب العاملنيمن  راٍر بق ّال إ

َِذا َقَر ﴿ :تعاىل لقوله ،سبحانهمن قبله ه قراِر إو ِ أَفإ ب  .)١( ﴾ْع ُقْرآَنهُ ـَناُه َفاتَّ

سعي الصحابة يف مجعه يف  .. فثبت أنّ . :)الربهان(يف  قال الزركّيش 

وح املحفوظ عىل يف اللّ  مكتوٌب القرآن  ال يف ترتيب؛ فإنّ  ،واحد موضع

إىل سامء  واحدةً  مجلةً  اهللاأنزله  ،اّلذي هو يف مصاحفنا اآلن هذا الرتتيب

يهِ اْلُقْرآنُ ﴿ :تعاىل اهللاكام قال  ،الدنيا ِ ْنِزَل ف ي أُ  ،)٢( ﴾َشْهُر َرَمَضاَن الَّذِ

ا أنَزْلنَاهُ ﴿ :وقال تعاىل نَّ ِ قاً كان ي ثّم  ،)٣( ﴾اْلَقْدِر ةِ ِيف َلْيلَ  إ عىل  نزل مفرَّ

َفَرْقنَاُه  َوُقْرآناً ﴿ :كام قال تعاىل ،احلاجة ة حياته عندمدّ   اهللارسول 

ُه َعَىل النَّاِس َعَىل ُمْكٍث  َتْقَرأَ ِ ْلنَاهُ  ل فرتتيُب النزول غري  ،)٤(  ﴾َتنِْزيالً  َوَنزَّ
                                                             

 .١٨) سورة القيامة: ١(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٢(

 .١) سورة القدر: ٣(

 .١٠٦) سورة اإلرساء: ٤(
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لبقاء القرآن يف  الصحابة سبباً  وكان هذا االتفاق من ،ترتيب التالوة

 ُ كام  ،لوعده بحفظه وحتقيقاً  وتسهيالً  ،عىل عباده اهللامن  ورمحةً  ،ةّم األ

َهُ ﴿ :قال تعاىل ا ل نَّ ِ ْكَر َوإ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ نَّ ِ ُظونَ  إ ِ اف وزال بذلك  ،)١( ﴾َحلَ

 .فقت الكلمةاالختالف واتّ 

 وعمر وعثامن وزيد كانت قراءة أيب بكٍر  :ن السلمياالرمح قال أبو عبد

 ،ةكانوا يقرؤون القراءة العاّم  ،جرين واألنصار واحدةبن ثابت واملها

تني يف العام عىل جربئيل مّر   اهللاتي قرأها رسول القراءة الّ  وهي

 .)٢( ... فيه بضاّلذي قُ 

اخلالفة ـ كانوا بعضهم  تَسلُّموهذا النّص رصيٌح بأّن النبّي والصحابة ـ قبل 

هُ ﴿ ﴾إقرأ﴿ئيل التي تعّلمها من جرب رسول اهللايقرؤون بقراءةٍ  َتْقَرأَ ِ  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل

يف  للخلفاء ةطبعد رسم املنهجية املغلو واحدة، لكْن قراءة تلك الوقد كانت  ،﴾ُمْكٍث 

هذه و وأّدت إىل خلط القراءة الصحيحة بالسقيمة تاتعّددت القراءمجع القرآن 

 .أئمة أهل البيت  مل حتل إّال عىل يد للمسلمني سببت مشكلة

ُّمةعىل يف مجعه ال يعتمد تراه  و بكربفأ هتم عىل ءوالذين عرضوا قرا كبار قّراء األ

األربعة  األسامء من مّهن أابن مسعود مع و اً بيّ وُأ  ال يكّلف معاذ بن جبلف، رسول اهللا

                                                             
 .٩) سورة احلجر: ١(

رشح السـنّة للبغـوي  ،٤٨٠٢ح  ٢٥٠: ٢وانظر: كنز العـّامل  ،٢٣٧: ١) الربهان يف علوم القرآن ٢(

 .٥٢٢ـ  ٥٢١: ٤
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 .)١( يف القراءة كانوا ممن أمر رسول اهللا يف االخذ عنهم الذين

أّنه سّيد مع  )٣(، فإّنه أقرأ للمنسوخ )٢( إّنا َلندع حلَن ُأّيب بن كعبيقول:  وعمر

 .عند مجيع املسلمني القّراء

مع وجود  وحرق مصاحفهم زيد بن ثابت بحرف قراءةالالصحابة  ألزم وعثامن

َمن : «اّلذي قال فيه رسول اهللا  ـ ابن مسعود :أمثال ،يف وسط األمةكبار الصحابة 

وأيب بن  ـ )٤( »قراءة ابن ُأّم عبدعىل ليقرأ ف كام أنزل أن يقرأ القرآن غّضًا طرّيًا، حبأ

 ، وعبادة بن الصامت وغريهم.وعيل بن أيب طالب ،كعب

 :وذكر ابن وهب يف جامعه قال للقرطبي، قال: حكام القرآنويف اجلامع أل

 :لأسمعت ربيعة ُيس :سمعت سليامن بن بالل يقول

ا ون سورة وإنام نزلتلهام بضع وثامنت البقرة وآل عمران، وقد نزل قبَم مل ُقدِّ 

 هذا جتمعوا عىلا دعلم ممن ألفه، وق ف القرآن عىللّ تا وُأ َم قد ُقدِّ  :فقال ربيعة ؟باملدينة

 .)٥( بذلك، فهذا مما ننتهي إليه، وال نسأل عنه

                                                             
يف البخاري ومسلم عن عبداهللا بن عمرو بن العاص: خذوا القرآن مـن أربعـة مـن عبـداهللا بـن ) ١(

/  ١٩١٢:  ٤مسعود، وسامل موىل أيب حذيفة ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب، صـحيح البخـاري 

 .٢٤٦٤/ ح  ١٩١٣:  ٤، صحيح مسلم ٤٧١٣ح 

 .٤٧١٩/ ح  ١٩١٣:  ٤صحيح البخاري ) ٢(

 .٦٤٢: ٨، فتح الباري ١٦١: ٨، الدر املنثور ١١٧٦/ ح  ٣٧٧: ٢تاريخ ابن شبة ) ٣(

 .٣٧٢:  ٤، البحر الرائق ٢١٣٨/ ت  ٣٢٦:  ٤تاريخ بغداد ) ٤(

عـة (فهـذا ممّـا وباعتقادي أّن املقطع األخري مـن كـالم ربي .٦٠ ـ ٥٩ : ١) اجلامع الحكام القرآن ٥(
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ومما يدل عىل أنه جيب إثباته يف املصاحف عىل تاريخ نزوله : وجاء بعد ذلك قوله

 .)١( يف السورة املكية باملدينة فتوضع لما صح وثبت أن اآليات كانت تنز

 ،رصيح بأّن ترتيب النزول غري ترتيب التالوة اآلنف الزركيشكالم عليه فإن و

امً من اللّ  وأّن املنَزل َل منجَّ  حلاجة أو حلكمة وح املحفوظ إىل البيت املعمور غري اّلذي ُنزِّ

 .رس الدينصالح العباد ويُ  افيه

لكن  ،نيتَ الدفّ  مع القرآن بنيسعوا جل كانوا قد )٢( الصحابةمن  كثرياً وأّن 

 وا يفختلفاإن و ، اهللامن رسول  اهكام سمعو قد كتبوهاو ةناقص كانت مصاحفهم

ن أصحابه هبا يلقّ  اهللافكان رسول فيها ا ترتيب اآليات أّم  ،يف مصاحفهم رترتيب السَو 

كالم من ذكرناهم فيام يف  ذلك كام جاء ،مهم الرتتيب املوجود يف مصاحفنا اليومويعلّ 

 .سبق وفيام يأيت

 :)االنتصار(يف  هـ) ٤٠٣الباقالين (ت  بكر وقال القايض أبو

بإثبات رسمه ومل  ناوأمر اهللاأنزله  مجيع القرآن اّلذي اّلذي نذهب إليه أنّ 

تني اّلذي اّلذي بني الدفّ  هو هذا ،رفع تالوته بعد نزولهيينسخه و

 .. وأنّ . يد فيهِز  وال ْص منه يشٌء ينقُ  ه ملوأنّ  ،مصحف عثامن )٣( حواه

                                                                                                                                                
ننتهي إليه وال نسأل عنه) ممّا وضع لتأييد ترتيب مصحف عثامن، ألّنه كان بإمكان أن يقول: إّنـام 

 قّدمنا لتقّدم مكاهنام يف النزول الدفعي وإن تأخرتا يف النزول التدرجيي.

 .٦١:  ١) اجلامع الحكام القرآن ١(

 عثامن وزيد بن ثابت فقط. وليس )٢(

 ّلف: اختّص به عثامن، بل قال: حواه.) مل يقل املؤ٣(
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من آي  هتعاىل ورّتبه عليه رسولُ  اهللامه عىل ما نظّ  ترتيبه ونظمه ثابٌت 

مخَّ أوال  اً رم من ذلك مؤخَّ مل يقدِّ  ،)١( السور ُ  نّ أو ،اً ر منه مقدَّ ة ّم األ

 ،وعرفت مواقعها ،ومواضعها ترتيب آي كّل سورةٍ  النبّي  ىلع ضبطت

 .)٢( وذات التالوة آنس القرنف كام ضبطت عنه

 :اقّالينالب أضافثم 

من  غري أّننا ال نقول ـ مع إثبات اختالفهم يف ترتيب السور ـ أّنه قد كان

وأمٌر ُضّيق عليهم يف تأليفها، إّال عىل  توقيٌف عىل ترتيبها، النبي 

حسب ما حّده ورسمه هلم، بل إّنام كان منهم تأليف سور املصحف عىل 

 وضّم السَور إىل مثلها وما يقارهبا. اد واالحتياط،وجه االجته

به يف ظهور نقل  واّلذي نختاره ما قّدمناه، وفيه سقوط ما ظنّوا القدح

 ... القرآن واستفاضته

 إىل أن يقول:

 عىل ظاهر توقيفنص و واّلذي يدّل عىل ذلك أّنه لو كان من النبّي 

                                                             
انظر إىل القيد (آي السور)، فهو يؤكد بـأن ضـبط ترتيـب آي السـور كانـت مـن قبـل اهللا وقـد ) ١(

 .ضبطت بإرشاف النبي

االمـام  لكـّن  .٤٧: ١متهيد، وعنه يف: املرشد الوجيز أليب شامة  ٦٠ـ  ٥٩: ١االنتصار للباقالين ) ٢(

افا للرتتيب املوجود يف املصحف الرائج الذي كان يقرأ به يف صـالته كان له ترتيب آخر مض اً علي

 شأن نزول اآليـات طبقـاً ـ ألّنه دّونه يف تاريخ وعلم  الرتتيب الثاين كان كتابويف لياليه وأيامه و

كر حلوادث التاريخ  .ـ وليس كتاب تالوة وذِ
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ب ظهور ذلك وجوب ترتيب تأليف السور يف الكتابة والرسم لوج

ُّمة به،   ويدّل عىل ذلك قول عثامن ـ يف حديٍث طويل ـوانتشاره وعلم األ

وكانت األنفال من أّول ما نزل باملدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل (

ومل  فكانت شبيهة بقّصتها، فظننت أهنا منها، وقبض  من القرآن،

يح من عثامن . فهذا ترص)يتبّني أهنا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهام

بأّنه مل يكن من الرسول نص عىل وجوب تأليف األنفال إىل براءة، وأهنم 

 إّنام عملوا ذلك بالرأي واالجتهاد.

قوم عىل سقوط ترتيب تأليف السور بأنه قد علم أنه ليس واستدّل أيضًا 

ِ  يف ق وال خطيب مصقع يأخذ الناس الدنيا مرتسل أديب وال شاعر ُمفل

طبه ورسائله، وإنام يريد أن حيفظوا قصيدة منها عىل برتتيب قصائده وخ

ترتيب نظمها وتأليف أبياهتا وسياق بياهنا، ثّم ال يبايل أهيام كتب يف 

ديوانه أوالً وآخرًا ووسطًا، كذلك املرتّسل واخلطيب، قالوا: فكذلك 

ُّمة حفظ السور وتالوهتا عىل نظامها وترتيب  رسول اهللا إنام أراد من األ

 ..قط، ومل ُيرد منهم تأليف كّل سورة منها قبل صاحبتها.آياهتا ف

فأّما َمن زعم أّن الرسول قد نّص عىل تأليف سور القرآن ورسمها يف 

املصاحف عىل ما هي عليه يف اإلمام فقد استدّل عىل ذلك بأمور ال 

 ـ حّجة يف يشءٍ منها، فمن ذلك أن قالوا: قد اشتهر عن بعض السلف

القرآن  َأ قَر أّهنام كرها أن يُ  ـ ود وعبد اهللا بن عمرهو عبد اهللا بن مسع

منكوسًا، فروي أّن عبد اهللا بن مسعود سئل عن رجٍل يقرأ القرآن 

منكوسًا، فقال: ذلك منكوس القلب. وإّن عبد اهللا بن عمر ُذكر له أّن 
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. أو عاقبه رجًال يقرأ القرآن منكوسًا، فقال: لو رآه السلطان ألّدبه

 ه.هذا نحو وكالٌم 

سم، قالوا: يدّل ذلك عىل وجوب ترتيب السور وتأليفها يف القراءة والر

من  ذلك َمن يقرأ السور منكوسة ويبتدئا بينوهذا ال حّجة فيه، ألّهنام ع

 آخرها إىل أّوهلا، ألّن ذلك حراٌم حمظور ...

وليس يريد بذلك َمن قرأ القرآن من أسفل إىل فوق، ومن بدأ بآل 

ة، وكيف يريدون ذلك وهم قد علموا اختالف عمران وثنّى بالبقر

 تأليف املصاحف.

منكوس القلب) إّنام خرج عىل وجه  رجل وقول ابن مسعود: (ذلك

ويدّل عىل ذلك قول ابن من قرأ النحل ثّم ثنّى بالبقرة، عىل ال ذّم فالذم، 

وقد علم أّنه ال أدب وال عقاب  ،عمر: (لو رآه السلطان ألّدبه أو عاقبه)

 .قرأ البقرة وثنّى باحلج عىل َمن

سور القرآن عىل ما يف اإلمام بام رواه  عىل وجوب ترتيب أيضاً  واستدّلوا

 كان كمنأّنه قال: َمن شهد خامتة القرآن  عن رسول اهللا  أبو قالبة

. وأّن املسلمني أمجعوا عىل أّن للقرآن فاحتة يف سبيل اهللا شهد فتحاً 

 وخامتة.

 إنام يريد »خامتة القرآن من حرض«قوله:  نّ ال حّجة فيه، ألأيضًا  وهذا

مع قراءة ما قبله خامتًا لكتاب اهللا،  هئآخر ما ُيقرأ منه، اّلذي يكون قار

، ولكنّنا ال ننكر مع ومل ينص عىل خامتته، فال حّجة هلم يف ظاهر اخلرب

 )الناس(فاحتة ما ُيكَتب وُيتىل، و قد ُجعلت )احلمد(ذلك أن تكون 
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اّتفق  فلذلكالسور.  منجب ترتيب ما بينهام وي مل ن، وإلذلك خامتة

واخلتم بسورة  يف القراءة أصحاب املصاحف عىل االفتتاح باحلمد

، وإنه يمكن أن تكون الفاحتة واخلامتة قد الناس، وإن مل يرّتبوا ما بينهام

جعلتا فاحتًة وخامتة يف التالوة دون الرسم والكتابة، فال حّجة يف التعليق 

رى أّن هذا اخلرب مل يسمعه أصحاب املصاحف املختلفة هبذا، ون

  .)١( الرتتيب

وقد رصح ابن كثري بأن عثامن هو الذي رتب السور يف املصحف فقال يف 

 (فضائل القرآن): 

ب السور يف املصحف وقّدم السبع رتّ  ـ واهللا أعلم ـ ن عثامن ريض اهللا عنهوكا

 .)٢( الطوال وثنى باملئني

) هو إن عثامن مجع القرآن وأنه غّري ترتيب السور(نى قوهلم وهبذا فقد يكون مع

، ألن من معاين اجلمع هو الرتتيب ال مجعه وكتابته من الصحف فقط يف السور الرتتيب

 أيضًا.

 وأنّ  ،أيضاً  ة اآلياتإىل عدم توقيفيّ  وقد يكون يف كالم ابن حجر اآليت إشارةٌ 

 :إذ قال ،بةالصحاجتهادات امن معًا ترتيب اآليات والسور 

فظاهره أّهنم كانوا يؤّلفون  ،(لو كانت ثالث آيات) :وإّن قول عمر

                                                             
 .السور باب القول يف ترتيب ٢٨٧ـ  ٢٧٩: ١للباقالين  : االنتصارأنظر) ١(

 عن فضائل القرآن. ٢٦٢: ٣نصوص يف علوم القرآن ) ٢(
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من شيئًا  وسائر األخبار تدّل عىل أّهنم مل يفعلوا ،السور باجتهادهم آيات

إثر بعض كان يقع بعضه  ترتيب السور بعٌض  ،نعم .بتوقيف ذلك إّال 

 .)١( منهم باالجتهاد

 :ـ عنى كتابته يف عهد رسول اهللا يف مجع القرآن بمـ وقال الزرقاين 

، وكان هذا التأليف عبارًة عن ترتيب اآليات حسب إرشاد النبّي 

 فقد ورد أّن جربيل  ،ان هذا الرتتيب بتوقيٍف من جربيل وك

كان يقول: ضعوا كذا موضع كذا. وال ريب أّن جربيل كان ال يصدر يف 

 ذلك إّال عن أمر اهللا عّز وجل.

قد كان منهم من يكتبون القرآن، ولكن فيام تيّرس هلم من أّما الصحابة ف

قرطاس أو كتٍف أو عظٍم أو نحو ذلك، باملقدار اّلذي يبلغ الواحد عن 

، ومل يلتزموا توايل السور وترتيبها، وذلك ألّن أحدهم رسول اهللا 

أو كتبها، ثّم خرج يف  كان إذا حفظ سورًة ُأنزلت عىل رسول اهللا 

فنزلت يف وقت غيابه سورة، فإّنه كان إذا رجع يأخذ يف حفظ ِرسّيةٍ مثًال 

ما ينزل بعد رجوعه وكتابته، ثّم يستدرك ما كان قد فاته يف غيابه، 

فيجمعه ويتتّبعه عىل حسب ما يسهل له، فيقع فيام يكتبه تقديم وتأخري 

بسبب ذلك. وقد كان الصحابة من يعتَمد عىل حفظه، فال يكتب جريًا 

رب يف حفظ أنساهبا واستظهار مفاخرها وأشعارها من عىل عادة الع

                                                             
 .باب تأليف القرآن ٣٩: ٩، وانظر باب مجع القرآن ١٥: ٩) فتح الباري ١(
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 .)١(  غري كتابة

بأمثال  يستدّل  ،)٢( ر واآليات معاً ة ترتيب السَو ذي يذهب إىل توقيفيّ فالّ  ،وعليه

 :الرواية اآلتية

ّاس إىل  َعِمْدُتم كم عىل أنما محلَ  :قلت لعثامن :قال روي عن ابن عب

نياألنفال وهي من املثاين وإىل براءة وه ِ ئ ِ فقرنتم بينهام ومل  ،ي من امل

ِ تكتبوا بينهام سطر ( ووضعتموها يف السبع ، )يمِح الرَّ  ِن ْمح الرَّ  اهللاِ مِ ْس ب

 كم عىل ذلك؟ما محلَ  ،الطوال

ر السَو  ممّا يأيت عليه الزمان وهو تنزل عليه اهللاكان رسول  :فقال عثامن

 ،تبيك فكان إذا نزل عليه اليشء دعا بعض من كان ،ذوات العدد

 إذاو ،كذا وكذا ذكر فيهاتي يُ ضعوا هؤالء اآليات يف السورة الّ  :فيقول

ذكر فيها كذا تي يُ السورة الّ  ضعوا هذه اآلية يف :نزلت عليه اآلية فيقول

نزلت باملدينة وكانت براءة من آخر ُأ  وكانت األنفال من أوائل ما ،وكذا

بض رسول فقُ  ،هاشبيهة بقّصتها فظننت أّهنا من وكانت قّصتها ،القرآن

بينهام ومل أكتب  فمن أجل ذلك قرنُت  ،لنا أّهنا منها ومل يبّني   اهللا

ِْسِم ( بينهام سطر ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ  .)٣( فوضعتها يف السبع الطوال )،الرَّ
                                                             

 .١٧٣و ١٧٢: ١ ) مناهل العرفان١(

بعد أن جاء باخلرب اآليت: فهذا يدّل عىل أّن ترتيب اآليات يف  ٤٢: ٩) قال ابن حجر يف فتح الباري ٢(

 ةٍ كان توقيفًا، وّملا مل يفصح النبّي بأمر براءة أضافها عثامن إىل األنفال اجتهادًا منه.كّل سور

/  ٥٧: ١قال الرتمذي: حديث حَسن صحيح، مسند أمحد  ٣٠٨٦/ ح  ٢٧٢: ٥) سنن الرتمذي ٣(
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السور  ةعىل توقيفيّ  )اإلتقان(هبا السيوطي يف  تي استدّل وهذه الرواية هي الّ 

فقرنتم بينهام ومل  ... ما محلكم« :ترشدنا مجلة ابن عّباسقد أّنه حني  يف ،واآليات

ِْسِم (بينهام سطر  تكتبوا ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ   اهللاوقبض رسول « :ومجلة عثامن ،»)الرَّ

ران ألّن ابن عباس سأل عثامن عن سبب قِ ، )١( إىل عدم توقيفّيتها ،»ومل يبّني لنا أمرها

 ةإشارة منه إىل عدم صّح  ، وذلكالرمحن الرحيم هللا األنفال برباءة دون فصلها ببسم

إشارة منه  ،آخر بل هناك سبٌب  ،يف ذلكاحلقيقي  السببهو له ليس وأّن ما علّ  ،عمله

 .يف ذلك  االمام عّيل  عن جاءت خرىُأ  رواياٍت وجود إىل 

األنفال  أّن عثامن وإن كان قد اجتهد يف عدم الفصل بالبسملة بنيبمع التأكيد 

  عيلٍّ  ر عن اإلمامآَخ  أّنه قد ثبت يف خٍرب  إّال  ،أّهنام سورة واحدة منه اً ظنّ  وبراءة

 .براءة نزلت بالسيف البسملة أمان ورمحة وأّن سورةبأن وغريه 

 :)روح املعاين(قال اآللويس يف 

                                                                                                                                                
: ٣٢٧٢/ ح  ٣٦٠: ٢، وقــال احلـاكم يف مســتدركه ٤٧٧٠/ ح  ٢٤٥: ٢، كنـز العـّامل ٣٩٩ح 

 سناد ومل خيرجاه.حديٌث صحيح اإل

هـ) يف (االنتصـار للقـرآن) بـاب ترتيـب اآليـات والسـور، إىل عـدم  ٤٠٣) ذهب الباقّالين (ت ١(

توقيفّية السور، واستدّل باخلرب اآلنف، فقال: ... ويف العلم بعدم ذلك دليل عىل أّنه مل يكـن منـه 

املدينة، وكانت بـراءة مـن وكانت األنفال من أّول ما نزل ب«توقيف، ويدّل عىل ذلك قول عثامن: 

، وهـذا ترصـيٌح منـه بعـدم »آخر ما نزل من القرآن، وكانت قّصتها تشبه قّصـتها فظننتهـا منهـا

: ١أنظـر: االنتصـار  التوقيف، وقد تضّمن ذلك أّهنام سورتان، ألّنه سّمى كّل واحـدةٍ باسـمها.

 .٢٨٢و ٢٨١
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ا رواه أبو الشيخ  أّهنم مل يكتبوا إّال  ،واحلّق أّهنام سورتان ِ البسملة بينهام مل

وبراءة  ،البسملة أمان من أنّ  ،عن عيلٍّ  ،عن ابن عّباس ،وابن مردويه

ومرجع  ،ومثله عن حمّمد بن احلنفية وسفيان بن عيينة .نزلت بالسيف

 .)١( ملا ذكرتنزل يف هذه السورة كأخواهتا ِ ذلك إىل أّهنا مل

هذه  يف ب؛ ألّن جربيل ما نزل هباالتسمية مل تكتَ  والصحيح أنّ  :وقال القشريي

 .)٢( السورة

أجل  فمن« :وقوله ،فال يصّح ظّن عثامن بأّهنا من األنفال لتشابه قّصتيهام ،وعليه

ِْسِم (بينهام ومل أكتب بينهام سطر  ذلك قرنُت  ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ ألّن األمر ال  ،)٣( »)الرَّ

وإىل به، مل يأتيا  ِن يْ ذَ اللَّ  ،ة واجلاللة وإىل رسوله األمنيبل يعود إىل رّب العزّ  ،يعود إليه

عن   اهللارسول  عدم قراءة املسلمني بالبسملة يف سورة براءة خاّصة وفق ما عّلمهم

 .يف القراءة اهللا

الصحابة صعب التصديق، ليس فقط بسبب اختالف مضمون فتأرجح 

السورتني اختالفًا تاّمًا، ونشوئهام يف فرتتني متباعدتني وحسب بل أيضًا بسبب بروز 

 .)٤(رة التاسعة بوضوح كبداية ملقطع جديداآلية األوىل من السو

                                                             
 .٤١: ١٠) روح املعاين ١(

النـوع الرابـع عرشـ (معرفـة تقسـيمه  ٢٦٣: ١هان يف علوم القرآن ، الرب٦٣: ٨) تفسري القرطبي ٢(

 وترتيب السور واآليات وعددها).

 .٣٦٥/  ٤٩٤: ١، األحاديث املختارة باب ومن سورة التوبة ٣٠٨٦/  ٢٧٢: ٥)  سنن الرتمذي ٣(

 .٣١٠:  ٢ُانظر تاريخ القرآن لنولدكه بتصحيح شفايل  )٤(
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وال خيفى عليك بأن اآللويس كان قد عّلق عىل ما رواه ابن عباس يف اخلرب اآلنف 

 بالقول: 

وعثامن وإن مل يقف عىل ما يفيده القطع يف براءة واألنفال وفعل ما فعل 

 غريه وقف وقبل ما فعله ومل يتوقف. أنّ  بناًء عىل ظنه إالّ 

فليكن لعثامن هذا املوافقة التي  ،هى إليها ظنّ دَّ أافقات لربه وكم لعمر مو

عىل أن ذلك كان  ،ظفر غريه بتحقيقها من النصوص أو الرموز فسكت

ت وجفّ  ،قالما رفعت األقبل ما فعل عثامن عند التحقيق، ولكن ملّ 

قتدت املسلمون يف سائر او ،واجتمعت الكلمة يف أيامه ،الصحف

وقرص من دوهنم عليه والسوال  ،ك إليهنسب ذل ،مامهإاآلفاق ب

  .)١(  ...  منه

 واخلص ما مر يف نقاط:أترك التعليق عىل هذا النص 

مكان اآليات يف ترتيب  ـ أتينا بروايات كثرية دالة عىل إرشاف رسول اهللا عىل١

السور وهو يثبت توقيفية اآليات دون السور. أما توقيفية ترتيب السور فهو خمتلف 

من عمل عثامن بن  ـ كام هو اآلن ر بني الباحثني أّن ترتيب السور ـوإن اشته ،فيه

 عفان.

ـ يستفاد من كالم ابن حجر وغريه عدم توقيفية اآليات أيضًا، وقد يكون يف ٢

 .هكالم عائشة ما يؤيد

                                                             
 .٢٧:  ١)  روح املعاين ١(
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 ـ أّكدنا وجود ترتيبني للمصحف أحدمها للتالوة وهو ما أراده اهللا يف كتابه٣

وهو كتاب علم ال  ،قد رتب طبقًا لنزول احلوادث والوقائع واآلخر املنزل دفعة واحدة

 تالوة وذكر.

 يف كل عام. ـ بّينا رس تكرر العرضات بني جربئيل األمني والصادق األمني٤

حاد كام يف خرب اآلمن ثبوت القرآن بخرب  حكيـ استغالل بعض املسترشقني ملا ٥

 ث آيات!من ثال قرآنية وإمكان تأليف الصحايب سور ،أيب خزيمة

 مأخوذة من القراءة حسب بعض األقوال.ـ أرشنا إىل لفظة القرآن وأّهنا ٦

ـ اخللفاء الثالثة ال يعتمدون كبار الصحابة يف مجع القرآن، كام وضحنا أيضًا ٧

 بأن للصحابة مصاحف ناقصة وهو يؤّكد أمهية رسول اهللا بأمر التأليف والتدوين.

 أال وهو: يف موضوع الرتتيب ايس أيضاً وأخريًا انتقل إىل موضوع آخر وهو أس

 وجربئيل يف ترتيب اآليات اهللادور رسول 

 يف وجربيل   اهللاوإليك اآلن بعض الروايات الداّلة عىل دور رسول 

 :ويمكن من خالهلا استفادة توقيفيتها ،ترتيب اآليات

 ،عّفان عن عثامن بن ،عن ابن عّباس ،وغريه أليب عبيد )فضائل القرآن(ففي 

ضعوا هذه  :فقال ،ن يكتبَم  إذا نزلت عليه سورة دعا بعَض  اهللاكان رسول  :قال

 .)١( ر فيه كذا وكذاذكَ السورة يف املوضع اّلذي يُ 

                                                             
باب تأليف القرآن ومجعه كـذا هـو الـنص لكـن حيتمـل أن تكـون مكـان  ٢٨٠ئل القرآن: ) فضا١(
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 .)١( ضعوا كذا يف موضع كذا :كان يقولأنه   جربيل عنكام ورد 

َخَص ش إذ ،جالساً   اهللاعند رسول  كنُت  :قال ،وعن عثامن بن أيب العاص

أتاين  :فقال ببرصه ثّم شَخص :قال ،صّوبه حّتى كاد أن يلزقه باألرضببرصه ثّم 

ِنَّ ﴿: جربيل فأمرين أن أضع هذه اآلية هبذا املوضع من هذه السورة اْلَعْدِل  اهللاإ ِ ُمُر ب َيأْ

ي اْلُقْرَبى ِ يَتاءِ ذ ِ النحل بني آيات االستشهاد  فجعلت يف سورة ،)٢( ﴾َواِإلْحَساِن َوإ

 .وآيات العهد

ُقْوا ﴿: آخر ما نزل من القرآن :القرطبي بسنده عن ابن عّباس أّنه قال وروى َواتَّ

َِىل  َيْوَماً  يهِ إ ِ فقال  ،)٣( ﴾ُيْظَلُمونَ  َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال  ُثمَّ ُتَوىفَّ ُكلُّ  اهللاُتْرَجُعوَن ف

 .)٤( من البقرة ها يف رأس ثامنني ومائتنيعْ َض  ،يا حمّمد :جربيل للنبّي 

هذا النص يدل عىل أن النبي كان يكتب ويقرأ ويعرف األعداد وأوائل اآليات 

من عدم معرفته بالقراءة والكتابة وأمثال  وأواخرها وليس كام يشيعه عنه أعدائه

 !!ذلك

ين من البقرةي الرِّ بني آيتَ  :ويف آخر  .)٥( با والدَّ

                                                                                                                                                
 (سورة) و(السورة)  آية.

 .٢٥٦: ١وكذا يف الربهان  ،٨٠١/ ١٦٩: ١، اإلتقان ١٧٢: ١) مناهل العرفان ١(

 .٧٨٢/ ح  ١٦٨: ١، اإلتقان١٧٩٤٧/ ح  ٢١٨: ٤) مسند أمحد ٢(

 .٢٨١) سورة البقرة: ٣(

 .٣٥٠: ١الكّشاف  وانظر: تفسري ،٦١: ١قرطبّي ) تفسري ال٤(

 .٢٣، أرسار التكرار يف القرآن: ٨١٠/ ١٧١: ١) اإلتقان ٥(
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أّنه  البدرّي  عن أيب مسعود ،د والرتمذيووقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داو

 .)١( َكَفتاه مها يف ليلةٍ اآليتان من آخر سورة البقرة من قرَأ  :قال النبّي  :قال

ما  يف يشءٍ  اهللا رسوَل  ما راجعُت  :قال ،وأخرج مسلم عن عمر بن اخلّطاب

صبعه يف بإ حّتى طعن ،ما أغلظ يل فيه يل يف يشءٍ  وما أغلَظ  ،اللةه يف الكَ راجعتُ 

 .)٣( سورة النساء؟! تي يف آخرالّ  )٢( الصيف ال تكفيك آيةُ أ ،يا عمر :فقال ،صدري

يَن ﴿ :قلت لعثامن بن عّفان :قال ،وأخرج البخاري عن ابن الزبري ْوَن  َوالَّذِ ُيَتَوفَّ

ْزَواجاً  نُكْم َوَيَذُروَن أَ ُ قد نسخَ  :؟ قال)٤( ﴾مِ َم تكتبها ،خرىتها اآلية األ ِ  ؟أو تدعها فل

 .)٥( منه من مكانهشيئًا  غريِّ ال ُأ  ،يا بن أخي :قال

 بعينها سور يفاآليات  بعض ةوهذه الروايات كّلها جاءت يف سياق إثبات توقيفيّ 

  اهللادور رسول  بيان التأكيد عىل يفو ،السوراآليات يف مجيع ال توقيفية 

                                                             
/ ح  ٥٥٤: ١، صحيح مسـلم باب فضل سورة البقرة ٤٧٢٢/ ح  ١٩١٤: ٤) صحيح البخاري ١(

/  ١٥٩: ٥، سنن الرتمذي ١٣٩٧/ ح  ٥٦: ٢، وانظر: سنن أيب داوود ٨٠٨/ ح  ٥٥٥، و٨٠٧

 .٢٨٨١ح 

ُوىل من سورة النسـاء واّلتـي  فصل ) وقد ُسّميت بآية الصيف لنزوهلا يف٢( الصيف، بخالف اآلية األ

 الشتاء واملسّامة بآية الشتاء. فصل نزلت يف

 .١٦١٧/ ح  ١٢٣٦: ٣، و٥٦٧/ ح  ٣٩٦: ١) صحيح مسلم ٣(

 .٢٤٠و ٢٣٤) سورة البقرة: ٤(

يف بعض النصوص: فلم تكتبها  ٤٢٦٢/ ح  ١٦٤٩، و٤٢٥٦/ ح  ١٦٤٦: ٤) صحيح البخاري ٥(

 .قالت: تدعها يابن أخي ... 
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 ترتيب القرآن.يف   وجربيل

  ّل اخرى أُ كام أّن هناك روايات  عىل ذلك هلاداللة ال لكن  ،هبا عىل التوقيفية سُتدِ

 قال:  ،، فعن زيد بن ثابتأيضاً 

 ... شديدةٌ  )١( هُبَرحا أخَذْته وكان إذا نزل عليه ،اهللاكنت أكتب الوحي لرسول 

 :فإذا فرغت قال ... ميل عَيلّ ُتُب وهو يُ فأك ،فكنت أدخل عليه بقطعة القتب أو كرسة

 .)٢( ... به إىل الناس ثّم أخرُج  ،أقامه فإن كان فيه سقٌط  ،فأقرأهُ  ،»هقرْأ إ«

هو لزوم  بل اّلذي فيها ،ة السور أو اآلياتوليس يف هذه الرواية داللة عىل توقيفيّ 

 ، عنده ة الكتابةحمبوبيّ  إىل إشارةٌ ها فيأو  ،كلمة تسقط منهاالضبط يف اإلقراء كي ال 

ما  والدواة ليكتب وحباللّ  يءوأّنه كان جي ،وأّن زيد بن ثابت كان من كّتاب الوحي

 .اهللاينزل عىل رسول 

ّا نزلت :عن الرباء قال َ َيْسَتِوي﴿ :مل َن  اْلَقاِعُدونَ  ال َني ـالْ  مِ ِ ن وِيل  َغْريُ  ُمْؤمِ  أُ

ِر  َ يِل ـَوالْ  الرضَّ ِ ُدوَن ِيف َسب ، يل زيداً  دُع ا« :قال النبّي  ،)٣( ﴾اهللاُمـَجاهِ

 :ثّم قال ،»الكتف والدواة ـ :وح والدواة والكتف ـ أوباللّ  ئوليج

                                                             
: ٦انظـر: تـاج العـروس  ) الربحاء: احلّمى الشديدة، والربحاء: الشّدة، واألمر العظيم، واملشّقة.١(

 ماّدة برح. ٣٠٧

ــري ٢( ــم الكب ــط ٤٨٨٩/ ح  ١٤٢: ٥) املعج ــم األوس ــة  ١٩١٣/ ح  ٢٥٧: ٢، املعج ــه: بقطع وفي

 .يف األوسط عن الطرباين ٢٥٧: ٨، و١٥٢: ١وائد الكتف، جممع الز

 .٩٥) سورة النساء: ٣(
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 .)١(» ﴾... َيْسَتِوي اْلَقاِعُدونَ  َال ﴿ :كتباُ «

 وحبأن يأتيه باللّ  زيداً   ليس فيها أكثر من أمر النبّي أيضًا  وهذه الرواية

 بام ينزل عليه من كان هيتّم   اهللا أّن رسول :ومعناه ،والدواة وأن يكتب اآلية

 .وتدوين دون كتابةٍ من كان ال يرتك كالم رّبه أنه و ،الوحي

قل أو ـ مجيعها  ترشدنا تلك النصوص إىل القول بأّن وضع اآليات ،لنتيجةوبا

  سبحانه وتعاىل ورسوله؛ ألّن النبّي  اهللاوبأمر  توقيفّياً  كان أمراً يف السور ـ  بعضها

ُ  كان يعرف انتهاء ِْسِم ﴿بنزول  يف قرآن التالوة خرىالسورة وابتداء السورة األ  اهللاب

ِحيمِ  ْمحِن الرَّ  .﴾الرَّ

بني ترتيب التنزيل وترتيب اختالف  وجودالقول بيمنع من  الالكالم  هذا لكّن 

النازل يف الوقائع واحلوادث التارخيي  الرتتيب التدرجيّي الرتتيبني: أي بني ة، التالو

ـ مباركة  وح املحفوظ إىل سامء الدنيا يف ليلةٍ للّ النازل من ا الدفعّي  والرتتيب ،املختلفة

عن غريه بابتدائها  يعرفقرآن التالوة كان ع التأكيد عىل أن مـ  وهي ليلة القدر

 .كَليهام قرآنأن و ،بالبسملة

 القراءة به يف الصالة هو املنزل ذي جيبفالّ  ،عن غريه أمر الصالة خيتلف نّ إنعم 

 ،)٢(أنه قرآن تالوة وذكرو عن اهللا من قبل جربئيل رِّ قَ ُم ـوال عىل صدر النبّي حمّمد 

                                                             
 ٢٢٨: ١، صحيح ابن حبـان ٢٢٨: ٥، تفسري الطربي ٤٧٠٤/ ح  ١٩٠٩: ٤) صحيح البخاري ١(

 .٤٠/ ح 

 أي بعد اإلنزال اإلقرائي.) ٢(
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لقوله  ،الشاّذة ال عنه  شهورة املتداولةبالقراءة املهي تلك القراءة أن تكون برشط 

َذا َقَر ﴿ تعاىل ِ ِ  َناهُ أَفإ ب  .)١( ﴾ْع ُقْرآَنهُ ـَفاتَّ

ال جتوز القراءة يف  :قوهلم عن أصحاب الشافعّي  نقل الزركّيش قد و

القرآن ال  ألنّ  ،ا ليست قرآناً ألّهن  ،ةها بالقراءة الشاذّ وال غِري  الةالص

 ومن قال غريه فغالٌط  ،ة ليست متواترةوالقراءة الشاذّ  ،بالتواتر ت إّال يثب

 .أو جاهل

فق وقد اتّ  ،نكر عليه قراءهتا يف الصالة وغريهاُأ  وقرأ بالشاذّ  َف فلو خال

 إمجاَع  ابن عبد الّرب  ونقل .قرأ بالشواذ استتابة َمن فقهاء بغداد عىل

وال ُيصّىل َخْلف من يقرأ  ،القراءة بالشواذّ  ه ال جتوزاملسلمني عىل أنّ 

 .)٢( هبا

عىل وجه  (توحيد املصاحف)مبحث  ويف ،الكتابهذا وإين سأوضح يف آخر 

وأخرى ما خيالف القراءات  ،تارة يعني ما خيالف املتواتر وأنهمعنى الشاذ  اخلصوص

وجه من العربية كام  برشط أن يكون له خذ بهؤوالثاين ي ،خذ بهؤل ال يّو فاأل ،السبع

 .لونيقو

 سّامه (بابيف كتابه املصاحف  عن اختالف الصحابة باباً عقد د وابن أيب داوو

                                                             
 .١٨) سورة القيامة: ١(

 .٣٤٧: ٣ي ، وانظر: املجموع للنوو٣٣٣: ١) الربهان يف علوم القرآن ٢(
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 ،فيه أسامءهم وما وقعوا فيه من االختالف ذكر ،)١( مصاحف الصحابة)اختالف 

 .عندهم رالسَو  ترتيب ةيفيد عدم توقيفيّ هذا االختالف بني الصحابة وقوع أّن و

 مصاحف الصحابة

إلنزاله  طبقاً فمنهم من مجعه  ،يقة مجع القرآنختلف الصحابة يف طرابىل 

معه يف  وثالت جعل تفسريه ،دون تفسريه لجمع املنزَ اكتفى بآلخر او .)٢(وتنزيله

 حيان.بعض األ

املصحف  ُخيالف مصاحف بعض الصحابة السور يف ترتيب أحياناً  وهلذا ترى

ح ابن إذ ّرص  ،املنقول عن مصحف هذا خيتلف عن مصحف اآلخر أنّ  ، أوالرائج

 ،)٣( عىل غري التأليف العثامّين  أّن تأليف مصحف ابن مسعود )فتح الباري(حجر يف 

                                                             
 .٢٨٣: ١املصاحف  )١(

 بـن أيب طالـب ّن اإلمام عيلإ: (٤٦: ١) قال عبد احلّي بن عبد الكبري الكتاين يف الرتاتيب اإلدارّية ٢(

 .مجع القرآن عىل ترتيب النزول عقب موت النبي)

 واألخـرىوافق املصحف الرائج، تمها احدإ ، من املصحفنينسخت  الماملباعتقادي: أن و

النسـخة الثانيـة التفسـري  تارخييا وزمنيًا طبق احلوادث النازلة عىل رسول اهللا، وقد ُكتب يف ْت ُرّتبَ 

وافـق ت وىليف الرتتيـب، فـاأل فيام بينهـا تلفانوالنسختان ختوشأن نزول اآليات نجومًا،  والتأويل

ال كتـاب كتـاب علـٍم  ييومّيات الدعوة اإلسالمية، وه فيها ةثانيال، والنازل من اللوح املحفوظ

 .، وهذا ما نوضحه بعد قليلكام يف األّول ذكٍر وتالوة

، وفيه: فكان تأليف مصحفه [ابن مسـعود] مغـايرًا لتـأليف مصـحف ٤٠: ٩) ُانظر: فتح الباري ٣(
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ابن النديم  ذكر، بل )١( آخرهّن احلواميم تأليف ابن مسعود): صحيح البخاري(ويف 

فيها مصحَفني  ومل َيَر أّهنا مصحف ابن مسعود،  ـ ذكر نّساخهاـ عّدة مصاحف  أّنه رأى

 .)٢(مّتفَقني 

ليس هو أمٌر أوجبه اهللا، بل وأّنه:  يف املصاحف ل الزركيش عن ترتيب السوروقا

يف  خاص به[ أمٌر راجع إىل اجتهادهم واختيارهم، وهلذا كان لكّل مصحف ترتيب

 .)٣(، ولكن ترتيب املصحف العثامين أكمل ]السور

 أّن ترتيب السور يفبد ترتيب مصاحف الصحابة يؤكّ اختالف  نّ منبهني عىل أ

ملا وقع  ،توقيفية؛ ألّهنا لو كانت كام يقولون من عند اهللا بتوقيفي حف عثامن ليسمص

ترتيب اختالف  يعّللون سبب ، بل بامذابني مصاحف الصحابة هذا االختالف

 مصحف عثامن مع مصاحف اآلخرين؟!

؟ إذن فام يف ترتيبها الصحابة كّلها واحدة ة أن تكون مصاحفأال تلزم التوقيفيّ 

 مصاحفهم؟! يف ترتيبهذا االختالف  وجوديعني 

سور  فيام رّتبه من  اهللاـ قد خالفوا رسول  اهللاهل هؤالء الصحابة ـ والعياذ ب

 ؟!هيف ترتيبه لسور مصحف رسول اهللاعن  نصٌّ  منهم كان لكّل واحدٍ  وأ؟ القرآن

 يف ترتيب مصحفه  اهللا رسوَل   ل أن خيالف اإلمام عيلٌّ بل هل يعقَ 
                                                                                                                                                

 عثامن، وال شّك أّن تأليف املصحف العثامّين أكثر مناسبًة من غريه.

 قرآن.من باب تأليف ال ٤٧١٠/ ح  ١٩١١: ٤) صحيح البخاري ١(

   .٣٩ ) الفهرست:٢(

 .٢٦٢:   ١ ) الربهان٣(
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معه من  ل وماوال يستشريه يف ترتيب ما مجعه من املنزَ ، فراشه  املوجود خلف

 ؟املفرسَّ 

 عائشة جتيز التقديم والتأخري يف السور وآهيا

نهناك  ،نعم  :بدعوى، أيضا رة اآليات يف السَو ن شّكك يف توقيفيّ ُمحّدثني َم ـال مِ

تها توقيفيّ  تها عىلدالل وأقىص ما فيها ،م من النصوص ال يصلح أن يكون دليالً أّن املقدَّ 

مجيع السور  أنّ  مناآللويس عن البيهقي  نقلهوقد مّر عليك ما  ،يف تلك املواضع فقط

 :أخرجه البخاري ة بامعىل عدم التوقيفيّ  ال مستد ،ترتيبها توفيقي إال براءة واالنفال

 ّن ابن جريجأ ،أخربنا هشام بن يوسف ،حّدثنا إبراهيم بن موسى

إّين عند عائشة ُأّم  :قال ، يوسف بن ماهكوأخربين :قال ،أخربهم

أّنه طلب أن تريه  :منها] ،ها عراقيٌّ [فسأهلا عن مسائلإذجاَء ، املؤمنني

ِ  :أريني مصحفِك؟ قالت ،املؤمنني ّم ُأ  يا :قال ،مصحفها عّيل لَ  :َم؟ قالـل

 .غري مؤلَّف أقَر فإّنه يُ  ،ؤّلف القرآن عليهُأ 

ةً  :قالت  ؟! إّنام نزل أّول ما نزل منه سورة منلقب قرأَت  وما يّرضك أيَّ

اس إىل اإلسالم نزل حّتى إذا ثاب الن ،فيها ذكر اجلنّة والنّار ،املفّصل

ال َنَدُع  :ولو نزل أّول يشءٍ (ال ترشبوا اخلمر) لقالوا ،واحلرام احلالُل 

 لقد نزل بمّكة ،ال َنَدَع الّزنى أبداً  :نزل (ال تزُنوا) لقالوا ولو ،اخلمر أبداً 
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ْدَهى ﴿ :ألعُب  ةٌ اريوإّين َجل  عىل حمّمدٍ  اَعُة أَ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّ َبِل السَّ

َمرُّ   .وأنا عنده البقرة والنساء إّال  وما نزلت سورة ،)١( ﴾َوأَ

ورة أْمَلت عليه آيف ،ُمْصَحفـت له الفأخرَج  :قال  .)٢( السُّ

األخرى وتقديم  السور إحداها عىلجتيز تقديم  ـ طبق هذا النّص  ـ فعائشة

ًة قرأت قبل؟!( :لقوهلا ،اآليات وتأخريها يف السورة الواحدة ثّم أملت  ،)وما يّرضك أيَّ

ورعليه   .كاملة سورةً  ،سورةً  ،ال السور ،آي السُّ

ؤّلف عليه( :قوله يف عند رشحه للخرب )فتح الباري(قال ابن حجر يف   لعّيل أُ

 :)فإّنه يقرأ غري مؤّلف ،الُقرآن

 ،ذي يظهر يل أّن هذا العراقّي كان ممّن يأخذ بقراءة ابن مسعودوالّ  ...

ّا حرض ُمْصَحف عوك امن إىل الكوفة مل يوافق عىل ثان ابن مسعود مل

عن قراءته [واألخذ بقراءة مصحف عثامن] وال [يوافق] عىل  جوعالر

 ،ثامنلتأليف ُمْصَحف ع اً فكان تأليف ُمْصَحفه مغاير، إعدام ُمصَحفه

فلهذا أطلق  ،من غريه املُْصَحف الُعثامين أكثر مناسبةً  ّن تأليفوال شّك أ

 .أّنه غري مؤّلف العراقّي 

                                                             
 .٤٦) سورة القمر: ١(

، اجلمـع بـني الصـحيحني من باب تأليف القرآن ٤٧٠٧/ ح ١٩١٠: ٤) ُانظر: صحيح البخاري ٢(

باب أفراد البخاري، وفيه: أّيه قرأت قبل. وكذا يف مصنف عبـد  ٣٣٦٢/ ح  ٢٠١: ٤للحميدي 

باب كيـف نـزل القـرآن،  ١٢/ ح  ٦٥ئل القرآن للنسائي: ، ويف فضا٢٩٤٣/  ٣٥٢: ٣الرزاق 

 وفيه رشح حول اخلرب املذكور. ٤٥٣: ٧وانظر: إرشاد الساري  .وفيه: أّيته قرأت
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َوروهذا كّله عىل أّن السؤال إن  ويدّل عىل ذلك ،ام وقع عن ترتيب السُّ

وحيتمل أن يكون أراد تفصيل  ،قرأت قبل؟) هُ (وما يّرضك أيّ  :قوهلا له

ورفأملَ ( :لقوله يف آخر احلديث ،ُسورة آيات كّل  أي  ،)ت عليه آي السُّ

ُوىل كذا ،سورة كذا مثًال كذا كذا آية :كأن تقول له، آيات كّل سورة  ،األ

 .إلخ ... الّثانية

 ّين والّشامّي بني املدَ اختالف  وفيه ،عدد اآلياتاختالف  وهذا يرجع إىل

 ،وقد اعتنى أئّمة الُقّراء بجمع ذلك وبيان اخلالف فيه ،والَبْرصّي 

 .أظهرواألّول 

 ... أعلم اهللاو ،وحيتمل أن يكون الّسؤال وقع عن األمرين

 :إىل أن يقول

 قرأ يف بّي إّن الن :اض يف رشح حديث ُحَذْيفةوقال القايض ِعي

هو كذلك يف ُمْصَحف  ،صالته يف الّليل بسورة النّساء قبل آل عمران

َور اجتهاد  :وفيه حّجة ملن يقول ،كعب ُأّيب بن وليس إّن ترتيب السُّ

 .وهو قول مجهور العلامء، بّي الن بتوقيف من

ّال  َور ليس بواجب يف التو :قال ،ّين واختاره القايض الباقِ  الوةترتيب السُّ

فلذلك اختلفت  ،رس وال يف التعليمالصالة وال يف الد وال يف

 ،ثامن رّتبوه عىل ما هو عليه اآلنتب ُمْصَحف عكُ  فلّام  ،املصاحف

ثّم ذكر نحو كالم ابن  .حابةصاحف الصم فلذلك اختلف ترتيب

ورة عىل ما هي عليه آيات كّل س وال خالف أّن ترتيب :ثّم قال ،الَبطّ 

ُّمة عن  ،تعاىل اهللامن  اآلن يف املُْصَحف توقيٌف  وعىل ذلك نقلته األ
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 .)١( نبّيها

ة مل يقبله دعاة عدم توقيفيّ  بل ابن حجر لكالم عائشة للعراقّي من قِ  وهذا توجيهٌ 

الصحابة يف  بني مصاحفاختالف  من وجود املا عرفوذلك و ،السور يات يفاآل

املوجود بني  وللتضادّ ، )فأملت عليه آي السور( :ولقول الراوي ،ترتيب السور

بأّنه مل ينزل فقد قال ابن عّباس  ،اآليات والسور صوص الصحابة والتابعني يف ترتيبن

  والصادق الباقر اإلمامان قاله قريب ملاوهو  ،فريضة )٢( بعد آية اإلكامل

وال  مل ينزل بعدها حالٌل « :بعضهم قال بفارق أنّ  ،اجلبائي والبلخياختاره و ،يالسدّ و

 .)٣( »فريضة« :واآلخر ،»حرام

تي األحكام الّ  وآيات ،من سورة املائدة ٣يف حني أّن آية اإلكامل هي اآلية رقم 

وآية طعام  ،٤والصيد برقم  الطّيبات كآية حتليل ،جاءت بعدها يف تلك السورة كثرية

وآية  ،٣٨السارق والسارقة برقم  وآية ،٦وآية الوضوء برقم  ،٥أهل الكتاب برقم 

وآية حتريم ما  ،٩٥حتريم الصيد برقم  وآية ،٩٠وآية اخلمر برقم  ،٨٩يامن برقم األ

 .١٠٧ة برقم اإلشهاد يف الوصيّ ة وآي ،١٠٣حّلله املرشكون برقم 

فام هي املناسبة إلقحام آية اإلكامل  :بالقول ن طرح هذا الكالممتساءل  وقد

                                                             
 .باب القول يف ترتيب السور ٢٨٤: ١، وانظر: االنتصار للباقالين ٤٠ـ  ٣٩: ٩) فتح الباري ١(

يَن َكَفُروا مِ ) وهي: ٢( ذِ َس الَّ ِ َْوَم َيئ ينَُكْم ﴿اْلي َشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِ ُكْم َفَال َختْ ِ ين ن دِ

ينًا﴾ ي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم دِ ِ ْعَمت ِ َْمُت َعَلْيُكْم ن  ).٣(سورة املائدة:  َوَأْمت

يس ، التبيـان للطـو١٦٢: ١، تفسري القمـي ١٣: ٢، تفسري ابن كثري ٧٩: ٦ُانظر: تفسري الطربي  )٣(

 .٢٧٣: ٣، جممع البيان للطربيس ١٦: ٣، الدّر املنثور ٤٣٥: ٣
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 )١(؟ امليتة والدم وحلم اخلنزير ضمن آيات حتريم

اس يف عبّ  مع ابن احلّق  ة اآليات يف السور وأنّ ه يريد التشكيك بتوقيفيّ قاهلا كأنّ 

 .»وحرام كامل آيات حالٍل اإل ةآيمل ينزل بعد « :قوله

ون بام ر قد يستدلّ ة اآليات يف السَو دعاة عدم توقيفيّ  نّ إوقد يضاف إىل ما قالوه 

عنده وأّن املنسوخ  ،للقرآن طبقًا للوقائع واحلوادث إلمام عّيل اترتيب  عن اشتهر

لكن  ،وهو خمالف للمصحف الرائج اليوم املدين قبل واملّكي ،قبل الناسخ مكتوب

 اآليات املدونة عنده أي أنّ  ،طبق التنزيل نجوماً تلك اآليات ت تبَ قد كُ   فاهتم أّنه

وقد  ،ةسالميّ اإل ات الدعوةكانت يوميّ وهي  ،بل هي للعلم والتاريخ ،مل تكن للتالوة

من أول البعثة اىل آخرها، وهذا  هنا طبق تاريخ وسني احلوادث والرتتيب الزمني هلادوَّ 

 ال يعني بأّن مصحف اإلمام خيالف الرائج بني أيدي املسلمني اليوم.

، ة اآليات يف السورعدم توقيفيّ  عىلاستدّلوا به  التي النصوص كانت بعض فهذه

 أما عدم توقيفية السور فهو كثري.

 ،حديثاً  دوبعد أن أخرج عن ابن أيب داو ) ـشاراتلطائف اإل(القسطالين يف  قال

 قال:

هباتني اآليتني من آخر سورة براءة، فقال: أشهد أين  )٢(خزمةأتى احلارث بن 
                                                             

 باب تأليف اآليات. ٢١٦: ١) ُانظر: التمهيد يف علوم القرآن للشيخ حمّمد هادي معرفة ١(

هو احلارث بن خزمة بن عدي بن أيب غنم بن سامل بن عوف بن عمـرو بـن عـوف بـن اخلـزرج ) ٢(

:  ١املدينة سنة اربعني وهو ابـن سـبع وسـتني. اإلصـابة األنصاري شهد بدرًا واملشاهد ومات ب

١٤٠١/  ٥٧١. 
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لو من رسول اهللا ووعيتهام، فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهام، ثم قال:  سمعتهام

كانت ثالث آيات جلعلتهام سورة عىل حدة، فانظروا سورة من القرآن فأحلقوها يف 

 .)١( ر باجتهادهمالسَو  فون آياتم كانوا يؤلّ فظاهره أّهن  ـ قال: آخرها

 :)تاريخ القرآن وغرائب رسمه(قال الكردي يف و

ةً َأ  (وما يّرضك :ول عائشة للعراقّي ففي ق ترتيب  عىل أنّ  دليٌل  ،قرأَت قبل؟!) يَّ

ور يف ال جيوز ترك  فإّنه ،وهو كذلك يف مجيع املذاهب ،)٢( الوة ليس بواجبتالسُّ

 ،آلياهتا مستوفيةٌ  بذاهتا مستقّلةٌ  ألّن كّل سورةٍ  ،رسترتيبها يف الصالة والتالوة والد

 ويكتبونه من غري ترتيٍب  ون القرآنؤاس كانوا يقرلنويفهم من هذا احلديث أّن ا

 .اس عليهثامن ُمْصَحفه ومحل النحّتى مجع ع ،لُسَوره

كبار  ر يف مصاحفَو مل خيتلف ترتيب الس ،فلو كان ترتيب املُْصَحف توقيفّياً 

ّاس وعبد اهللا كعّيل بن أيب طالب وُأّيب بن كعب وعبد ،حابةالص بن مسعود  اهللا بن عب

هؤالء كتب  من فكّل واحدٍ  ،ن َجَبل وعائشة ُأّم املؤمنني وزيد بن ثابتوُمعاذ ب

 . اهللاُمْصَحفه عىل عهد رسول 

 وهكذا إىل آخر املّكّي  )،ن(ثّم  )،املّدّثر(ثّم  )،قرأ(إ :فُمْصَحف عّيل كان أّوله

                                                             
 .٦٠ـ  ٥٩) لطائف اإلشارات: ١(

ولقول  ) قد ُيقال بأّن ترتيب اآليات يف السورة الواحدة غري واجب أيضًا، لقول عائشة آنف الذكر٢(

يف الـتالوة ، وذلك إلمكان قراءة اإلنسان من وسط السـورة الراوي: (ثم أملت عليه آي السور)

ترى لزوم قـراءة سـورةٍ  ، بلالواجبة والدرس، لكّن الشيعة اإلمامّية ال جتيز هذا األمر يف الصالة

 كاملة مع فاحتة الكتاب.
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 عىل )آل عمران(ثّم  )،ساءالن( ثّم  )،البقرة( :حف ابن مسعود كان أّولهومص، واملدّين 

 .شديداختالف 

 ،حابةبعض الص ترتيب ُسَور مصاحف )الفهرست(ديم يف كتابه وقد ذكر ابن الن

 .شئت فراجعهام إن ،)اإلتقان(السيوطّي يف كتابه أيضًا  كام ذكره

 ،املُْصَحف يف ترتيب ُسَور بّي نخفّية من ال رصيح أو إشارةٌ  فلو كان هناك أمٌر 

به (عليه الصالة  حابة وأكثرهم اّتصاالً ء الصوهم من أجّال  ،ملا َعَزب ذلك عىل هؤالء

 .)١( ...  )الموالس

ابن  كالَم  ـ بعد ذكره ما جاء يف ترتيب سور القرآن وآياته ـ وقد نقل القرطبّي 

 :بّطال

القرآن يف  إّن تالوة :[أي بتوقيفية السور] ال يقول قال هبذا القولن وَم  ...

 ،عليه يف املُْصَحف سب الّرتتيب املوّقفرس جيب أن تكون مرّتبًة عىل حالصالة والد

إّن  :منهم قال م أّن أحداً ُيعلَ  وال ،سم واخلّط خاّصةإّنام جيب تأليف ُسَوره يف الر بل

أن يتلّقن  وأّنه ال حيّل ألحدٍ  ،ودرسه يف الصالة ويف قراءة القرآن ترتيب ذلك واجٌب 

 (ال يّرضكَ  :شة لّلذي سأهلاأال ترى قول عائ ،الكهف قبل البقرة وال احلّج قبل الكهف

 ثّم يقرأ يف ركعةٍ  ،يف ركعة ورةَ يقرأ يف الصالة الس بّي الن وقد كان ،قبل) قرأَت  هأيّ 

 .)٢( ورة اّلتي تليهاالس ُأخرى بغري

                                                             
 .٧٢ـ  ٧١) تاريخ القرآن الكريم: ١(

  باب ما جاء يف ترتيب سَور القرآن. ٦١: ١) تفسري القرطبّي ٢(
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وابن  عن اإلمام الصادق  معرفة بعد روايته خرباً حممد هادي قال الشيخ 

ِْسِم ﴿سورة بنزول الاء كان يعرف انقض  أّن النبّي  فيهوالذي  ،عّباس ْمحِن  اهللاب الرَّ

ِحيمِ   :قال ،﴾الرَّ

ورة اّلتي  كان كتبة الوحي يعرفون بوجوب تسجيل اآليات ضمن السُّ

لو ُأخرى كام تنزل حسب ترتيب نزوهلا واحدةً  ،نزلت َبْسَملتها ِ من  ،ت

 )١( .آية خاّص بشأن كّل آيةٍ  إىل ترصيٍح  غري حاجةٍ 

َو   سولر ِوفق ترتيب نزوهلا عىل عهد الرهكذا ترّتبت آيات السُّ

وهو العامل األّول  ،بيعي)وهذا ما نسّميه (الّرتتيب الط ، األعظم

 .تيب املوجود بني اآليات يف األكثرّية الغالبةللرت األساّيس 

 ،بيعّي الط أو آيات عىل خالف ترتيبها يف آيةٍ  موضعّياً  وقد نجد تغيرياً  ...

 ورّبام كانت اآلية نزلت ،غيريالت  حني عدم نّص خاّص بشأن هذايف

 ،آخر يف غيبة األّول ثّم نزلت ُأخرى فكتبها كاتٌب  ،فكتبها كاتب

ُوىل من غري أن يعلم بام سّجله ذاك فسّجلها قبل فعند اجلمع  ،)٢(األ

                                                             
ك ألّن القرآن الكريم إّنام كان ينزل عـىل أسـاس الوقـائع هذا املطلب عىل إطالقه غري ثابت، ذل )١(

واحلوادث اخلاّصة كام تقتضيه احلكمة اإلهلّية، ومل يثبت أّن أغلـب السـور نزلـت مرتّتبـة، فلـربام 

نزلت مجلة من آيات سورةٍ ثّم تعّقبتها آيات من سورةٍ أخرى غري السورة األوىل، بل نفس آيـات 

ا كانت من الطوال ـ مل يثبت أهنا نزلـت مرتبـة، فـام أفـاده الشـيخ السورة الواحدة ـ خصوصًا إذ

 معرفة رمحه اهللا ال خيلو من إشكال وإن كان صحيحًا يف اجلملة.

ال نقبل هبذا الكالم، إذ أن رسول اهللا وجربئيل األمني مها أرشفا عىل ترتيب اآليات يف السور ومل ) ٢(
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غيري املوضعّي أو بعد وفاته حصل ذلك الت  سولالر ة األخري يف حيا

 .اآليات من قليلةٍ  لعّدةٍ 

 ،بيعّي خرجت عن الّرتتيب الط نحتمله بشأن هكذا آياٍت  ٌل وهذا احتام

 .خاّصاً  نجد عليها نّصاً  ومل

 هذا االحتامل بنفسه كاٍف يف عدم إمكان االستدالل ـ لفحوى آية ـ

إذا كانت املناسبة واضحة أو علمنا هبا من  الّلهّم إّال  ،بسياقها اخلاّص 

 .خارج

 )٩ـ  ١ورة بآيات (هذه السمن ذلك ما نجده يف سورة املمتحنة؛ تبتدئ 

كان قد  ،ْلَتَعةن بعد اهلجرة بشأن حاطب بن أيب بَ امنزلت يف العام الث

ب الن ُقريشاً  بكاتَ   بّي وكان الن ،لغزو مّكة بّي خيربهم بتأهُّ

 .حياول اإلخفاء

 ادسبشأن سبيعة األسلمّية العام الس وتتعّقب هذه اآليات آيتان نزلتا

زوجها  تاركةً  مهاجرةً  مسلمةً  بّي ت النكانت قد أت ،اهلجرة من

صلح  هُ ئُ وصادف جمي ،بّي فاستعصمت بالن ،يف طلبها فجاء ،الكافر

َدْيبّية ُ ن يأتيه من أن يرّد عليهم كّل َم  عاهد قريشاً   بّي الن كان إذ ،احل

 امرأيت عىل ما ردد عَيلّ اُ  :قائالً  بّي حماّجة الن يف وُج فأخذ الز ،مّكة

 ،يف أمرها بّي فتحّرج الن .الكتاب مل جتفَّ  هذه طينةو ،لنا رشطَت 

                                                                                                                                                
 تكن من فعل الصحابة.
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 .فنزلت اآليتان

وهي  ،ساء عام الفتحنزلت بشأن مبايعة الن وبعد هاتني اآليتني آياٌت 

 الّتاسعة من اهلجرة! نةالس

ورة ن ،در متاماً فإّهنا ترتبط مع آيات الص ،وأّما اآلية األخرية من السُّ  ومِ

بيعّي عىل النظم الط عطينا خروجاً السورة تدراسة هذه  إنّ  :ّم قالواثَ 

 .غري ما سبب معروف من ،لآليات

 ما نجده يف سورة البقرة فيام خيّص آيات اإلمتاعأيضًا  ومن ذلك

كان الترشيع األّول يف املرأة املتوّىف عنها زوجها أن تعتّد  ،واإلعداد

عليها  وكان مرياثها هو اإلنفاق ،وال خترج من بيت زوجها كامالً  حوالً 

ْيَن ﴿ :هي قوله تعاىل ،واآلية نزلت هبذا الشأن ،فقط ذلك احلول َواّلذِ

نُْكْم  ْوَن مِ ْزَواجاً  ُيَتَوفَّ ًة ِألْزَواِجِهْم َمتَاَعاً  َوَيَذُرْوَن أَ َحْوِل َغْريَ ـإَىل الْ  َوِصيَّ

سخ هذا الترشيع بآية اإلعداد أربعة ثّم نُ  ،٢٤٠ اآلية رقم ـ ﴾إْخَراٍج 

من  ١٢وبآية املواريث برقم  ،نفس السورة من ٢٣٤برقم  أشهر وعرشاً 

 .سورة النساء

أو فهم  االستناد يف تفسري آيةٍ  وينتج من هذا البحث عدم إمكان... 

بعد التأّكد  إّال  ،الحقة أو سابقة فحواها إىل موقعّيتها اخلاّصة من آياٍت 

 من آياٍت  مجلةٍ قريناهتا يف  القطعّي من أصالة الّرتتيب املوجود بينها وبني
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 .)١( نزلت دفعًة واحدةً 

 .رمحه اهللا هذا هو كالم الشيخ معرفة

 :)القرآن يف اإلسالم(مة الطباطبائي يف كتابه قال العّال و

 ه يفؤعىل الرتتيب اّلذي نقر )٢( واآليات والّسور القرآنية مل تنزل قطعاً 

ثّم سورة آل  بأن تكون أّوالً سورة الفاحتة ثّم سورة البقرة ،القرآن اليوم

ثّم سورة النساء وهكذا.. ألّنه باإلضافة إىل الشواهد التارخيية  عمران

ور ت نفسها تشهد عليه؛ ألّن بعض السمضامني اآليا فإنّ  ،عىل ذلك

تناسب أوائل زمن البعثة وهي واقعة يف أواخر  واآليات هلا مضامني

وأواخر وبعضها تناسب ما بعد اهلجرة  ،كسورة العلق والنون ،القرآن

كسورة البقرة وآل عمران  ،القرآن عرص الرسول وهي واقعة يف أوائل

 .والنساء واألنفال والتوبة

 مضامني السور واآليات وارتباطها الكامل باألحداثاختالف  إنّ 

يفرض علينا القول بأّن القرآن  ،تي وقعت طيلة أّيام الّدعوةواحلوادث الّ 

                                                             
 من باب تأليف اآليات. ٢١٧، ٢١٤ ،٢١٢ :١لقرآن ) التمهيد يف علوم ا١(

رمضـان مـن نزول آياهتـا يف  ءنتهااوالسور ألفت بعد  ،القرآن نزل منجام بعد نزوله الدفعي ) ألنّ ٢(

مـن ذلـك أو عرشة سور أو أكثـر أو فقد تكون سورتان  ـ، خالل ثالث وعرشين سنةكل عام ـ 

وهو معنـى راءهتا يف الصالة وكتابتها يف املصحف أقل انتهى نزوهلا يف عام واحد، فكان يسمح بق

ـْع ُقْرآَنهُ ﴿ :قوله تعاىل ِ ب َذا َقَرأَناُه َفاتَّ ِ َتْقَرَأُه َعَىل النَّـاِس َعـَىل ﴿ :وقوله تعاىل، ﴾َفإ ِ َوُقْرآنا َفَرْقنَاُه ل

 .عندنا وبذلك يكون ترتيب النزول غري ترتيب التالوة، ﴾ُمْكٍث 
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 .ةة النبويّ عرص الّدعو ؛وعرشين سنة ثالٍث  نزل يف

تي تدعو املرشكني إىل اإلسالم ونبذ عبادة األوثان فمثًال اآليات الّ 

حيث ابتيل الرسول  ،مع عرص قبل هجرة الرسول من مّكة ناسبتتَ 

 ،القتال وآيات األحكام فقد نزلت يف املدينة املنّورة وأّما آيات ،بالوثنّيني

ة إسالميّ  ةً وأصبحت املدينة تشّكل حكوم ،ينترش حيث أخذ اإلسالم

 .)١( كربى

وقال يف (امليزان) ـ معّلقًا عىل خرب ابن عباس: قال: قلت لعثامن: ما محلكم عىل 

 :ال وهي من املثاين؟ ... ـنفأن عمدتم إىل اال

عن أيضًا  أقول: السبع الطوال ـ عىل ما يظهر من هذه الرواية، وروي

نعام واألعراف ابن جبري ـ هي البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واأل

ويونس، وقد كانت موضوعة يف اجلمع األول [أي يف عهد أيب بكر] 

عىل هذا الرتتيب، ثّم غّري عثامن هذا الرتتيب، فأخذ األنفال وهي من 

املثاين وبراءة وهي من املئني قبل املثاين، فوضعها بني األعراف ويونس 

مًا األنفال عىل براءة    .)٢(مقدِّ

 .)٣( قد نعود إليه الحقاً  ،ضوع طويل وشائكوالكالم عن هذا املو
                                                             

 .١٢٠ـ  ١١٩) القرآن يف اإلسالم: ١(

 .١٤: ١٢) امليزان ٢(

) يف الكتاب الثاين من هذه الدراسة حني مناقشتنا لروايات التحريف عند الفريقني واّلتي مل نكتبها ٣(

 بعد.



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ٢٠٨

 اإلنزال الدفعي والتدرجيي ومواضع اآليات

 اهللاوح املحفوظ إىل السامء الدنيا يؤّكد علم من اللّ  واحدةً  دفعةً  القرآن إنزالإّن 

 ه سبحانه العامل بام كان ومانّ أل ،للناس الحقاً  ثتي ستحدبكّل الوقائع واألحداث الّ 

 .إىل يوم القيامة ٌن يكون وما هو كائ

 مجلةً  يف لزوم نزول القرآن م من اعرتاض الكّفار عىل الرسول فَه وقد يُ 

َلةً ﴿ :واحدة يف قوله تعاىل ُْقْرآُن ُمجْ َل َعَلْيهِ ال َ ُنزِّ يَن َكَفُروا َلْوال َك  َوَقاَل الَّذِ ِ َواِحَدًة َكذل

يًال * َو  ِ ْلنَاُه َتْرت ِهِ ُفَؤاَدَك َوَرتَّ نَُثبَِّت ب ِ ِّال ل َِمَثٍل إ ُتوَنَك ب َ َيأْ الْ  ِجْئنَاكَ  ال ِ ْحَسَن ـب َحقِّ َوأَ

نبياء مجلة األعىل  حمّمد  ة قبل النبّي بأّهنم عرفوا نزول الكتب السامويّ  ،)١( ﴾َتْفِسرياً 

 اآلن؟ منّجامً   اهللا عبد ون نزول القرآن عىل حمّمد بنفلامذا يَر  ،واحدة

إىل  وح املحفوظمن اللّ  واحدةً  بإنزاله دفعةً  قالوا بذلك ألّهنم كانوا ال يعلمون

فيام اّدعوه عن  سبحانه مل يكّذهبم اهللاّن إو ،عىل رسوله قبل نزوله منّجامً  )٢(السامء الدنيا

 وأهنا لتثبيت فؤاد قاً مفرَّ  بل أجاهبم ببيان احلكمة يف نزول القرآن ،الرساالت السابقة

 .ا شابه ذلكوم ولكي يصون أمته من التحريف النبي حمّمد

 ـ كالقرآن ـ لرّد عليهم سبحانه السابقة مفّرقاً الساموية ولو كان نزول الكتب 

رّده عليهم  كام جاء يف ،وسنّة املرسلني من قبله  اهللاّهنا سنّة إ :ولقال هلم ،بالتكذيب

َن الْ ﴿ :يف قوله ْرَسْلنَا َقْبَلَك مِ ِّال ـَوَما أَ َني إ ِ ُكُلو ُمْرَسل ُْم َلَيأْ ِهنَّ َعاَم َوَيْمُشوَن ِيف  نَ إ الطَّ

                                                             
 .٣٣و ٣٢) سورة الفرقان: ١(

 بالنزول اإلحيائي.) ٢(
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َْسَواِق  ُكُل الطََّعاَم ﴿ :لطعنهم يف الرسول وقوهلم جواباً  ،)١( ﴾األ ُسوِل َيأْ َماِل هَذا الرَّ

َْسَواِق   .)٢( ﴾َوَيْمِيش ِيف األ

 :يف رس إنزاله مجلة واحدة ومنجامً  يالسيوط قالوقد 

 ،أمر َمن نزل عليهأمره و تفخيُم  ،إىل السامء يف إنزاله مجلةً  الّرس  :قيل

آخر الكتب املنزلة عىل  هذا وات السبع أنّ ان الساموذلك بإعالم سكّ 

 ُ ولوال أّن  ،عليهم قد قّربناه إليهم لننزله ،ممخاتم الرسل ألرشف األ

امً  ماحلكمة اإلهلية اقتضت وصوَله إليه هلبط به إىل  بحَسب الوقائع ُمنجَّ

 ،وبينها باَيَن بينه اهللا ولكّن  ،لة قبلهكسائر الكتب املنزَ  ،األرض مجلة

 .ل عليهنزَ للُم  ؛ ترشيفاً ثم إنزاله مفّرقاً  ،إنزاله مجلة :فجعل له األمرين

 .)٣( )املرشد الوجيز(ذكر ذلك أبو شامة يف 

 إىل سامء الدنيا تسليامً  واحدةً  نزل القرآن مجلةً ُأ  :وقال احلكيم الرتمذّي 

وذلك أّن بعثته  ،عث حمّمد بممن احلّظ ب هلم ة ما كان أبرزّم منه لألُ 

  دٍ فلّام خرجت الرمحة بفتح الباب جاءت بمحّم  ،رمحة كانت

القرآن ببيت العّزة يف السامء الدنيا ليدخل يف حّد  فوضع ،وبالقرآن

 وجاء جربئيل بالرسالة ثّم  ،قلب حمّمد ة يفووضعت النبّو  ،الدنيا

                                                             
 .٢٠) سورة الفرقان: ١(

 .٧) سورة الفرقان: ٢(

 .٤٢املرشد الوجيز:  ـ عن: ٥٠٨/ ح  ١١٩: ١أنظر: اإلتقان  )٣(
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ُ تالرمحة الّ  كأّنه أراد تعاىل أن ُيسّلم هذه ،الوحي مة ي كانت حّظ هذه األ

ُ  اهللامن   .)١( مةإىل األ

ي بن تكريُم  يف نزوله إىل السامء مجلةً  :)مجال القّراء(يف  يخاولسوقال ا

، هبم ورمحته هلم اهللاوتعريفهم عناية  ،تعظيم شأهنم عند املالئكةو آدم

 ،ملا أنزل سورة األنعام أن تزفهامن املالئكة  ر سبعني ألفاً وهلذا املعنى أَم 

رة فَ بإمالئه عىل السَّ   جربئيل َر َم سبحانه يف هذا املعنى بأْن َأ  وزاد

 .إياه وتالوهتم له وإنساخهم الربرة  الكرام

 هإنزال كتاب يف وبني موسى  نا التسوية بني نبيّ أيضًا  وفيه :قال

امً  ،مجلة  .)٢( ليحفظه والتفضيل ملحّمد يف إنزاله عليه منجَّ

يف كل عام  جربيل  القرآن عىل  اهللارسول فإّن مسألة عرض  ،وعليه

دقة الضبط و ،ه يف قلب النبي حممدتثبيت مضافًا إىل ،)٣( كانت فيها فوائد عظيمة

قرآن  يف ها تعيني أماكن اآليات من كّل سورةٍ أّمه  ،كام يقولون يف اآليات والتثبت

 النزول الدفعي إىل ترتيب (االقرائي) مإرجاع القرآن املنجَّ  :وبمعنى آخر ؛التالوة

 .الذي أراد اهللا التالوة به يف القرآن

 ،»الفالنية ة يف املكان الفالين من السورةضعوا اآلية الفالنّي « :ّن يف كالمه إو
                                                             

 .٥٠٩/ ح  ١١٩: ١أنظر: اإلتقان  )١(

 .٥١٠/ ح  ١٢٠: ١اإلتقان ، وعنه يف ١٥٤ـ  ١٥٣مجال القراء : ) ٢(

مني والصادق اللقاء الثنائي بني جربئيل األ الرتتيب ـ إىل أعني ) كنا قد أرشنا يف أول هذا املبحث ـ٣(

 منها. فوائد أخرىواآلن نسنتنتج  ،مني وفوائد العرضة األخريةاأل
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أو ما جاء ، »النحل يف سورة ... أتاين جربيل فأمرين أن أضع هذه اآلية« : أو قوله

ضعها يف رأس ثامنني ، حمّمديا « :أو ،»ضعوا كذا يف موضع كذا« :يف قول جربيل 

الصادق األمني  عىل وأنَّ  ،إشارة منه إىل هذا األمر اخلطري »..ومائتني من البقرة

 بأمٍر  يف قرآن التالوة وذلك إرجاع النازل نجومًا إىل أماكنها يف السوروجربئيل األمني 

َِذا َقَر ﴿ :وهو معنى قوله تعاىل ،تعاىلو سبحانه اهللامن  ِ َفاتَّ  َناهُ أَفإ وقوله  ،)١( ﴾ْع ُقْرآَنهُ ـب

يمٍ ﴿ :تعاىل ِ ن َلُدْن َحك َلْت مِ َمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ ِ ْحك َتاٌب أُ ِ ٍِري  ك  .)٢( ﴾َخب

وسبب  ،)٣( عىل ترتيب الكتاب العزيز  اهللاه يبّني ّرس إرشاف رسول كام أن

صان رسوله من سبحانه  اهللامع أّن  ،كّل عامجربئيل القرآن عىل رسول اهللا عرض 

هذا رس فام يعني إذن  ،)٤( ﴾َتنَسى َسنُْقِرُئَك َفال﴿ ذلك الكتاب النسيان وقد أقرأه

  اهللا بن عبد مع إقرارنا بأّن حمّمد ؟همنوما الفائدة  ؟يف كل عامبينهام  قاء الثنائّي اللّ 

ة يف الضبط الدقّ بأن نقول أن  إّال  ؟واملبّلغ الصادق األمني للوحي ،اهللاهو رسول 

وح املحفوظ إىل البيت ا نزل من اللّ ًا ملوإقرائه طبق  نّصه ولزوم قراءتهواحلفاظ عىل

                                                             
 .١٨) سورة القيامة: ١(

 .١) سورة هود: ٢(

حتديد بعـض اآليـات ملوضـوٍع خـاص، كقولـه يف يف فضيلة بعض اآليات، أو   فام جاء عنه) ٣(

، أو: كـذا »اآليات األخرية مـن سـورة الكهـف«، أو: » من آخر سورة البقرةنيإقرأ اآليت«مثًال: 

، ألّن تأكيده عىل قراءة اآليـات العرشـ الرائج اليوم صحفعىل ترتيب امل هوكذا، يؤّكد إرشاف

 .جل وعال عند الباري قرآنيتهافيها داللة عىل  وأمثاهلا من آخر سورة كذا

 .٦) سورة األعىل: ٤(
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كانا مما رشعا للوقوف أمام ـ  أو عىل صدر النبي حمّمد  أو إىل سامء الدنيا ـ املعمور

 يف مجع القرآن. لآلخرين املدعيات الكاذبة

نزلة بوجود تطابق بني ترتيب اآليات امل وهو باحث مسترشق وقد أقّر نولدكه

 نجومًا مع النازلة دفعة واحدة حيث قال: 

التي يتأّلف منها كتاب اإلسالم املقّدس، تعود بناًء اّن اآليات املنفردة املختلفة 

عىل إشاراٍت كثرية متضّمنة فيها، إىل كتاب حمفوظ يف السامء، وذلك يف مطابقة دقيقة 

النموذج األعىل ذاته، غري أّهنا  له، يف حني أّن كتب املسيحيني واليهود املقّدسة تنبثق من

 .)١(تعّرضت لتشويه كبري

ومل يقع فيه  وح املحفوظ؛يكون ترتيب املصحف اليوم هو ما وافق اللّ وبعد هذا 

بعكس التوراة  ،بعض املسترشقني أيضاً و علامء اإلسالم التحريف حسب إقرار

 ،قبل أن يقيض به الوحيمل جيّوز لرسوله أن يقرأ القرآن  اهللا ألنّ  واإلنجيل املحرفتان،

 اءوقض نزوهلا قبل إكامل لم أن يقرأ آيات القرآن يف صالتهللمس  فكيف يرىض

 ؟االوحي بتالوهت

املسلم كتابه املقّدس باملرتادف من  أن يقرأسبحانه وتعاىل كيف يرىض  أو

 ؟!كام يريده بعض املسلمني باملعنىأو  ،الكلامت

 إكامل يستعجل يف إقرار اآليات والسور قبل أن سبحانه كان ال يسمح للنبّي  اهللاف

ِهِ ﴿لقوله تعاىل: ، منجامً  انزوهل ْك ب رِّ َ ُحتَ َعُه َوُقْرآَنُه *  ال ِنَّ َعَلْينَا َمجْ ِهِ * إ َتْعَجَل ب ِ َساَنَك ل ِ ل

                                                             
 .٢٣٧:  ٢تاريخ القرآن لنولدكه ) ١(



  

  

  

  

 ٢١٣   ..................................................................................   ـ  الترتيب ٢تاريخ القرآن الكرمي / 

َِذا َقَر  ِ أَفإ ب ِنَّ َعَلْينَا َبَياَنهُ  ْع ُقْرآَنُه * ُثمَّ ـَناُه َفاتَّ َ ﴿وقوله تعاىل: ، )١( ﴾إ اْلُقْرآِن  َوال ِ َتْعَجْل ب

َلْيَك  ِ ن ُيْقَىض إ ن َقْبِل أَ فكيف يرىض بام  ..وأمثاهلا ،)٢(  ﴾ ً َوْحُيُه َوُقل َربِّ ِزْدِين ِعْلام مِ

 ؟!ويف زمن الفتنة عىل وجه اخلصوص ،وبيد غري املعصوم ،مجعه بشاهدينقالوه عن 

 ال يستسيغه عاقل. إن ما قالوه قبيح جداً 

 حصيلة البحث

ـ أساءت إىل الفكر منهج رسول اهللا ـ بابتعادها عن ء الثالثة افاخللإن مدرسة 

م لو ّهن إجتاههم املغلوط، فامدرسة أهل البيت صححت  صيل، لكّن االسالمي األ

وأنه  والوصاية ه مدرسة االمامةب أرادوا االحتجاج بالقرآن للزمهم أن يقولوا بام تقول

تيبه، وقد ضبطت آياته وسوره يف عىل تر وقد أرشف ،جمموع عىل عهد رسول اهللا

من  بني الدفتني ومجع ذلك الكتابمني، والصادق األ منياللقاء الثنائي بني جربئيل األ

الذي مل يسجد هو و ،وأقرهبم إىل رسول اهللا ،وأقدمهم إسالماً  ،قبل أكثر الصحابة علامً 

 .منني عيل بن أيب طالبؤأعني موالنا أمريامل ،لصنم قط

 فإهنم جيب أن يقولوا هبذا ،ه إليالسبعة عة من القراءات أرب أصل رجوعلو

وأن ترتيبه  !وبيد غري املعصوم وبشاهدين قد مجع أيام الفتنةيقولوا بأنه ال أن  الكالم

 ال رسول اهللا! جتهاد الصحابةاكان ب

                                                             
 .١٩ـ  ١٦) سورة القيامة: ١(

 .١١٤) سورة طه: ٢(



  

  

  

  

 ١..........   مجع القرآن / ج ................................................................................................    ٢١٤

ون القرآن فأخذوا يفّرس  بل تعدوه ،بذلك وامل يكتف أتباع مدرسة اخللفاءأجل اّن 

ومل يمنعهم عن ذلك تشابه آياته، ولو كانوا يذعنون أن العلم بتأويل  ،مطبقا لرأهي

املتصدي  أنّ و ،للراسخني فيهستأثر اهللا بعلمه امما مل يكن لكل أحد بل هو املتشابه هو 

 ومن الراسخني يف العلم ،للتفسري والتأويل جيب أن يكون عارفًا بجميع وجوه املعرفة

 اخللفاء مع التأكيد عىل أنّ  ،ملا ساغ هلم هذا العمل ـ رتضاهماختصهم اهللا واالذين  ـ

ويص الرسول  إّال  ومل يدعى ذلك أحد منهم باعرتافهم ال يعرفون مجيع ذلك الثالثة

 .)١( يب طالبأعيل بن  أعني :حمّمد

 وإليك ،القرآن تاريخ كان هذا إمجال الكالم عن املرحلة الثانية من مراحل

 :ّب البحثصل الدراسة ولُ أ يوه ،املرحلة الثالثة منها

                                                             
 احلديث) فلرياجع.قد وضحناه يف كتابنا (منع تدوين  )١(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ـ الجمع والتأليف ٣





 

  

  

  

  

ة في جمع القرآن أقوال   :عدّ

  

  . ـ الجمع في عھد رسول الله١

مباشرةً بواسطة   ـ الجمع بعد وفاته٢
  . اإلمام علي

  ـ الجمع في عھد الشیخین.٣

ان.٤   ـ الجمع في عھد عثمان بن عفّ

 



  

  

  

  

 



  

  : الله ـ الجمع في عھد رسول ١
وأّن  ،أو قل االحيائي واالقرائي للقرآن والتدرجيّي  الدفعّي  نيإىل النزول آنفاً أرشنا 

إرجاع تلك اآليات إىل أماكنها من قرآن ب  اً ه حمّمدنبيّ  أمينه جربيل أمر بواسطة اهللا

منه  رشاٍف إب بوها يف السورا ثّم يرتّ وهنة الوحي أن يدّو أمر َكَتب  والّرسول ،التالوة

؛ حلرصه عىل دينه وتدوين كتاب رّبه. 

مجع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأماله عىل كَتَبته،  وقد سّن «

القرآن مجاعٌة من الصحابة، وحفظ  مل يمت حّتى حفظ مجيَع   ّنهإو

الباقون منه مجيعه متفّرقًا، أو عرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه عىل وجه 

 .)١(» ّفاظ جلميع القرآنما يعرف ذلك اليوم َمن ليس من احل

السور  بعض تلك ـ يف صلواهتم بمّكة املكّرمة ـ ونؤيقركانوا  فاملسلمون قطعاً 

 املقروءة أّن بعض الصحابة مجعوا تلك السورأيضًا  ومن الثابت ،كعليه هناالنازلة 

 ،حفظًا وكتابةً  مصاحف هلميف و صدورهميف من رسول اهللا تي تعّلموها والّ  آنذاك

 .وكثرة ةً يف اجلمع قلّ  ٍت عىل تفاو

                                                             
) جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة أليب عمرو الداين (خمطوط)، كام عـن رسـم املصـحف ١(

 .٩٩لغانم قدوري احلمد: 



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٢٢٠

 ،وق ،وإبراهيم ،ويونس ،واألعراف ،األنعام :فقد يكون بعض الصحابة مجع

 .والواقعة ،والقمر ،والنجم ،والطور ،والذاريات

 ،والسجدة ،ولقامن ،والروم ،ومريم ،والكهف ،واإلرساء ،جراِحل  :واآلخر مجع

 .لكواملُ  ،والفجر ،والغاشية ،واألعىل

 ،والنمل ،والشعراء ،والفرقان ،واملؤمنون ،واألنبياء ،طه :وثالث مجع

 .ويس ،وفاطر ،وسبأ ،والعنكبوت ،والقصص

 ،والزخرف ،والشورى ،تّصلَ وفُ  ،وغافر ،والزمر ،وص ،الصاّفات :ورابع

 .ونوح ،واجلّن  ،واألحقاف ،واجلاثية ،والدخان

 وكثرةً  ةً سعة ما مجعوه قلّ يف ترتيب مصاحف هؤالء الصحابة مجع و وهبذا اختلف

وهلذا ترى ترتيب مصحفي أيب وابن  ويف التقديم والتأخري بني ترتيب السور املجموعة

مسعود وعيل وغريهم من الصحابة خيتلفان، فالذي ذكره ابن النديم عن مصحفي أيب 

وابن مسعود خيتلف مع الذي حكاه اليعقويب عن ترتيب مصحف عيل بن أيب طالب، 

يب مصحفي أيب وابن مسعود املذكورة يف الفهرس عام وحّتى أّنك ترى اختالف ترت

 .وهلذا قالوا بعدم توقيفية ترتيب السور يف القرآن ،هو موجود يف اإلتقان عنهام

بام  ويقرؤون ويكتبون  اهللاكانوا جيمعون ما ينزل عىل رسول  إذن فالصحابة

أي أّن  ل عامرمضان من ك شهر يف ورسوله بعد االجتامع الثنائي اهللامن قبل  ُيَقّر 

 .اإلنزال اإلقرائي هو الذي كان يقرأ به

أصحابه بعدم أخذ تلك ومما يؤّكد وجود مصاحف عىل عهد رسول اهللا هو أمره 

 .يتهامنه إىل تعظيمها وأّمه  إشارةً  ،إىل أرض العدّو  هماملصاحف املوجودة عند

يقّر به  وهذا أمر ،كّل هذه األمور تدل عىل إصالة التدوين عىل عهد رسول اهللا



  

  

  

  

 ٢٢١   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

 يؤكدون عليه فقال نولدكه:و يقبلونه العقل والرشع حّتى ترى كثريًا من املسترشقني

الذي كان حمّمد نفسه وراءه، رّبام كانت هناك أيضًا عمليات تدوين  عدا التدوين

أخرى تتفاوت يف حجمها، قام هبا منارصون غيورون لتعليمه بأنفسهم أو أوكلوا هبا 

كان هناك احلفظ يف الذاكرة، الذي كان يف وقت كانت القراءة آخرين. إىل جانب هذا، 

 .)١(والكتابة من الفنون النادرة ذا أمهّية كبرية

 وس بن حذيفةد وابن ماجة عن أوداو وقد يكون فيام أخرجه أمحد وأبوهبذا 

عىل عملية مجع القرآن يف عهد  ونصٌّ  ،ة تأليف القرآن عىل أحزابعىل مرشوعيّ  داللةٌ 

 :أوس بن حذيفةإذ قال  ، النبي

 أسلموا من ثقيف من بني  اهللاّلذين أتوا رسول  كنت يف الوفد

فإذا  ،فكان خيتلف إلينا بني بيوته وبني املسجد ،له نزلنا يف قّبةٍ ُأ  ،مالك

 وال نربح حّتى حيّدثنا ويشتكي قريشاً  ،إلينا العشاء اآلخرة انرصف صّىل 

كنّا بمّكة مستذّلني  ،ال سواء :يقول ثّم  ،أهل مّكة ويشتكي

 .كانت سجال احلرب علينا ولناة املدين فلّام خرجنا إىل ،ومستضعفني

ِ  ،فمكث عنّا ليلة  :قلنا :قال .ذلك علينا بعد العشاء طال نا حّتىثّم مل يأت

أن  فَأردُت  ،من القرآن  حزٌب عَيلّ  طرَأ  :؟ قالاهللاما أمكثك عنّا يا رسول 

 ،حني أصبحنا اهللارسول  أصحاَب  نافسأل :قال .قضيهال أخرج حّتى أ

 ،ومخس سور ،ثالث سور نحّزبه :كيف حتّزبون القرآن؟ قالوا :قلنا :قال

                                                             
 .٢٣٩:  ٢تاريخ القرآن بتصحيح شفايل ) ١(



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٢٢٢

عرشة  وثالث ،وإحدى عرشة سورة ،وتسع سور ،وسبع سور

 .)١( سورة

فال  ،اجلزء عىل من باب إطالق الكّل  فكام أّن السورة أو اآلية تسّمى قرآناً  ،وعليه

 .تني أيضاً جلمعه بني الدفّ  ب مصحفاً د أن يسّمى احلزستبعَ يُ 

 ،يف وجود مصاحف عىل عهد رسول اهللا ًء عاوادّ  كالمي رسداً  أن يكونأوّد ال و

 تلك األدلة املطالع الكريم مع بعض تاركاً  ،ما أقوله باألرقامكل ق وثّ  أن ُأ بل عَيلّ 

ختالف ا دعوى وأّهن ما قالوه من إمهال رسول اهللا أمر مجع القرآن  ألوكد عدم صحة

 احلقائق.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ٤٢٧: ١حتزيب القرآن، وسنن ابن ماجـة  ٣٢٧الباب  ١٣٩٣/ ح  ٥٥: ٢) ُانظر: سنن أيب داوود ١(

حـديث  ١٦٢١١/ ح  ٩: ٤يف كم يستحّب أن خيتم القرآن، مسـند أمحـد  ٧٨الباب  ١٣٤٥/ ح 

 أوس بن أيب أوس الثقفي، واملتن منه.



  

  

  

  

 ٢٢٣   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

ّة عىل وجود مصحٍف  أو مصاحف عىل عهد  األخبار الدال

 : رسول اهللا

للصحابة  ، كام أنّ عند النبّي  كثرية داّلٌة عىل وجود مصحٍف  هناك أخباٌر 

 اهللارسول  عند منرب مصاحف، وأّن أهل بيت الرسالة أشاروا إىل وجود أوراٍق 

ة كتابة املصحف عىل منهم عىل مرشوعيّ  ةً داللكل ذلك  خمصوصة لكتابة املصحف،

 وحتّققه. اهللاعهد رسول 

 :وإليك بعض تلك األخبار

عىل  فدخلُت  روى عثامن بن أيب العاص خرب وفد ثقيف، فقال عثامن: ... ـ ١

 .)١( فأعطانيه ،كان عنده ه مصحفاً فسألتُ  ،رسول اهللا

عىل  عة لنعرضأتينا عثامن بن أيب العاص يوم مجقال:  ،وعن أيب نرضة ـ ٢

 .)٢( لنا مصحفه مصحفاً 

بورقه  باع؛ كان الرجل يأيتكانت املصاحف ال تُ وعن ابن عّباس أّنه قال:  ـ ٣

يفرغ من  فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب، ثّم يقوم آخر فيكتب، حّتى ،عند النبّي 

                                                             
: ٩ـ عنه: جممع الزوائد  ٨٣٩٣/ ح  ٦١: ٩، املعجم الكبري ١٥٢٨/ ح  ١٩١: ٣) اآلحاد واملثاين ١(

٣٧١. 

، وانظر: مصنّف بن أيب ٨٣٩٢/ ح  ٦٠: ٩املعجم الكبري  ،١٥٣٣/ ح  ١٩٣: ٣اآلحاد واملثاين  )٢(

 .١٧٩٣٢وح  ١٧٩٣١/ ح  ٢١٦: ٤، ومسند أمحد ٣٧٤٧٨/ ح  ٤٩١: ٧شيبة 



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٢٢٤

 .)١( املصحف

 ،][الصادق  اهللا عن أيب عبد ،الرحيم عن روح بن عبد ،)الكايف(ويف  ـ ٤

 ،املنرب عند ع الورُق إّنام كان يوَض «[فقال]:  ،ه عن رشاء املصاحف وبيعهاسألتُ قال: 

فكان الرجل « ، قال:)٢(» وكان ما بني املنرب واحلائط قدر ما متّر الشاة أو رجل منحرف

 .»يأيت ويكتب من ذلك، ثّم إّهنم اشرتوا بعد ذلك

 قلت: فام ترى يف ذلك؟

 .»أن أبيعه إيلَّ من أشرتي أحبُّ «قال: 

 ؟قلت: فام ترى إن ُأعطي عىل كتابته أجراً 

 .)٣( »ال بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون«قال: 

 أّنه كان يتحّرى موضع مكانويؤّيده ما رواه مسلم، عن ابن األكوع:  ـ ٥

بني املنرب  كان يتحّرى ذلك املكان، وكان املصحف ُيسبِّح فيه، وذكر أّن رسول اهللا 

 .)٤( َمرِّ الشاةـوالقبلة قدر َم 

                                                             
ــي ١( ــربى للبيهق ــنن الك ــور ١٠٨٤٨/ ح  ١٦: ٦) الس ــدّر املنث ــن: أيب داوود يف ٢٠٤: ١، ال  ـ ع

عن عّيل بن احلسني قال: كانت املصـاحف ال تبـاع. قـال: وكـان  ٥٥٩/ ح  ٥٨٠: ٢املصاحف 

ه عند املنرب، فيقول: من الّرجل حيتسب فيكتب يل؟ ثـّم يـأيت اآلخـر فيكتـب، الر جل جييء بوَرقِ

 حّتى يتّم املصحف.

 ) أي: متاميل إىل جانٍب ما.٢(

 .١٠٥٢/ ح  ٣٦٦: ٦ للطويس ، التهذيب٣/ ح  ١٢٢: ٥) الكايف ٣(

ّتَفـق عليـه يف امل ٩٥٠/ ح  ٥٧٢: ١، اجلمع بني الصـحيحني ٥٠٩/ ح  ٣٦٤: ١) صحيح مسلم ٤(
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من «أو ، )١( »ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب: «نرى يف قوله  وكذا ـ ٦

 األخبار ـ خاّصةً  منها وغري ،)٢( »مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج صّىل صالةً 

عىل  ناً الً مدوَّ منَز غالبه حيث كان الكتاب  تي صدرت يف آخر عهد النبّوة،تلك الّ 

 )٧( والرقاع )٦( واألقتاب )٥( واألديم واألكتاف )٤( واللخاف )٣( العسب

ألّن اسم  يدى املسلمني،أ بني هلا داللة عىل وجود كتاٍب  ،ـ )٩( والقراطيس )٨(واحلرير

وقد عرفت بأن أوراقه ومطالبه،  وترتيب  بعد كتابتهإّال  طالقه عرفاً الكتاب ال يصّح إ

                                                                                                                                                
 من مسند سلمة بن األكوع.

: ٢، سـنن الرتمـذي ٣٩٤/ ح  ٢٩٥: ١، صـحيح مسـلم ٧٢٣/ ح  ٢٦٣: ١) صحيح البخاري ١(

 .٨٣٧/ ح  ٢٧٣: ١، سنن ابن ماجة ٨٢٢/ ح  ٢١٧: ١، سنن أيب داوود ٢٤٧/ ح  ٢٥

 باب وجوب قراءة الفاحتة. ٣٩٥/ ح  ٢٩٧: ١) صحيح مسلم ٢(

وهو السعف قبل أن ييبس، وال يسّمى عسيبًا حّتى جيـّرد عنـه اخلـوص ب، ) الُعُسب: مجع العسي٣(

 .)٣٣٨: ١(مجهرة اللغة 

 .)١٦٨: ٧(هتذيب اللغة  ) اللِّخاف: مجع اللَّْخفه، حجارة بيض الّرقاق٤(

: ٢(املغـرب يف ترتيـب املعـرب  اإلبـل أو الشـاة خلف منكـب ) األكتاف: مجع كتف، وهو عظم٥(

٢٠٧(. 

 ع قتب، وهو اخلشب اّلذي كانوا يضعونه عىل ظهر البعري لريكبوا عليه.) األقتاب: مج٦(

) الرقاع: مجع رقعة، وهلا معنى واسع يشمل أوراق األشجار وجلود احليوانات وكّل ألوان الورق ٧(

ُخرى.  األ

 ) احلرير: نسيج كانوا يكتبون القرآن أحيانًا عليه.٨(

 ) القراطيس: مجع قرطاس، وهو الورق.٩(
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من باب تسمية  تسميته كتاباً لصحابة فيمكن مجلة من ذلك الكتاب كان موجودًا بيد ا

ُسّمي به املكتوب، فتسمية القرآن بالكتاب قد  مصدٌر  الكتاب ؛ ألنّ اجلزء باسم الكل

 من قبل الصحابة، ومجعه يف مصاحف تدوينهنزوله من اللوح املحفوظ وبعد  جاء بعد

 عند مجيعهم.القرآن، بل لوجود مجيعها  جلميع سور وإن مل تكن تلك املصاحف شاملةً 

إذ قال  إىل املدينة؛ وقد تأّكد إطالق اسم الكتاب عىل القرآن بعد هجرة النبّي 

يهِ ُهدًى ﴿ة: سبحانه يف أّول سورة البقرة املدنيّ  ِ َ َرْيَب ف َتاُب ال ِ َك اْلك ِ َني  ذل ْلُمتَّقِ ِ  .﴾ل

املّكية  من اآليات والسور قد وردت يف مجلةٍ  )الكتاب(غري منكرين بأّن كلمة 

َتاَب إ﴿، كقوله تعاىل: يضاً أ ِ نَزْلنَا َعَلْيَك اْلك ا أَ َ ﴿ تعاىل: وقال ،)١( ﴾نَّ َتاِب ال ِ َتنِزيُل اْلك

يهِ  ِ ْلَك آَياُت  الر﴿وقال تعاىل:  ،)٢( ﴾َرْيَب ف ِ َتاِب  ت ِ يمِ ـالْ  اْلك ِ جميئها يف  ، لكّن )٣( ﴾َحك

الصحف املطهرة لقوله وان رسول اهللا كان يتلوها من  السور املدنية هلا داللتها اخلاّصة

َرةً يف سورة البينة: ﴿ َطهَّ َن اهللاَِّ َيْتُلو ُصُحًفا مُّ  .﴾َرُسوٌل مِّ

أّن اهللا هو العامل بام يُؤول إليه أمر ة هو إشارة إىل ورودها يف السور املكيّ إن و

ّن كّل إ، واحياءاً   حمّمد عىل صدر النبّي العامل، وأّن يف كتابه مجيع االمور، وقد أنزله 

قد حتّقق مصداقه من خالل  موجودٌ  ع، فهوّون وُمج فقد دُ  وُاْقِرَء  إىل ذلك احلنيا نزل م

طلق أي: أّنه ُأ  ـ واللِّخاف والورق وأمثاهلا الُعُسب يفـ   اهللامجع أجزائه أّيام رسول 

                                                             
 .٥١ورة العنكبوت: ) س١(

 .٢) سورة السجدة: ٢(

 .١) سورة يونس: ٣(
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  اهللاإطالق اجلزء عىل الكّل، وال خيفى عليك أّن رسول  عليه لفظ الكتاب من باب

 .جود ذلك الكتاب يف حديث الثقلني اآليت أيضاً و أشار إىلقد 

أحدمها ، إّين قد تركت فيكم الثقلني«يف حديث الثقلني:   اهللاقال رسول  ـ ٧

 .)١( ...» فانظروا كيف ختلفوين فيهام ،اهللا وعرتيت كتاَب  ؛أكرب من اآلخر

 نيعند املسلم نةً ر بوجود هذا الكتاب العزيز بآياته وسوره مدوَّ شعِ يُ  فقوله

يف حديث الثقلني:  »اخلالفة« كلمة ألن ،تستوجب إطالق اسم الكتاب عليهابحيث 

(إين خملِّف فيكم الثقلني) ال تصح إّال مع حتقق مصداق الكتاب والعرتة، وإّن أحدمها 

عيل وفاطمة واحلسن  قد حتّقق من خالل املوجودين من أهل بيت رسول اهللا آنذاك

 ملكتوبة من الكتاب العزيز واملنزل إىل ذلك احلني.، واآلخر يف القراطيس اواحلسني

 عىل حديث الثقلني بقوله:  معّقباً  اخلوئّي  سيدقال ال

، ألّنه ال يصّح إطالق جمموعاً  أّنه كان مكتوباً  عىل ويف هذا داللةٌ 

وال عىل ما كتب يف اللِّخاف  بل الكتاب عليه وهو يف الصدور،

واملجاز ال حيمل  جاز والعناية، عىل نحو املوالُعُسب واألكتاف، إّال 

 وجودٌ  فيام كان له فظ عليه من غري قرينة، فإّن لفظ الكتاب ظاهٌر اللّ 

، غري جمتمع اً ءزَّ ق عىل املكتوب إذا كان ُجم طلَ ، وال يُ مجعّي  واحدٌ 

                                                             
، قال: صحيٌح عىل رشط الشيَخني ومل خيّرجـاه، ٤٥٧٦/ ح  ١١٨: ٣) املستدرك عىل الصحيَحني ١(

: ٤، وانظر: صحيح ابـن خزيمـة ٨٤٦٤/ ح  ١٣٠، و٨١٤٨/ ح  ٤٥: ٥سنن النسائي الكربى 

 .٣٣١٦/ ح  ٥٢٤: ٢، وسنن الدارمي ٢٣٥٧/ ح  ٦٢
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 .)١( يف الصدور فقط ب وكان حمفوظاً فضًال عّام إذا مل يكتَ 

حسبنا كتاب : القائل ابعمر بن اخلطّ م من كالم فَه يُ  وجود الكتابكام أّن  ـ ٨

 .)٢( اهللا

ِ «يف صدر خرب رزّية يوم اخلميس:  ألّن قوله  أكتب  كي ودواةٍ  ٍف ائتوين بكت

حسبنا كتاب : «ـب اهللا، وتعقيب عمر عىل كالم رسول »لن تضّلوا بعدي أبداً  لكم كتاباً 

بني أيدي  ٍن دوَّ م وجود كتاٍب و )٣( معرفة رسول اهللا بالكتابةيؤّكدان عىل  ،»اهللا

 عليه.عمر أحاهلم  املسلمني

ائتوين « قال هلم: وال يمكن القول بأّنه كان يف صدورهم فقط؛ ألّن الرسول 

الكتاب ال و؛ »اهللاحسبنا كتاب «ثّم قول عمر:  ،»كي أكتب لكم كتاباً  ودواةٍ  بكتٍف 

 !كذلك ن املكتوبعىل املدوَّ  يطلق بل فقط، ق عىل األلفاظطلَ يُ 

النازل من إّن كّل بني أيدي الناس، بل  يف اجلملة كان موجوداً  اهللاتاب كف ،إذن

 يف اجلمع بينهم. كّلهم، عىل تفاوٍت  عند كان ُكّله عندهم أو كّله السامء إىل ذلك احلني

 ، اهللارسول  عىل وجود الكتابة عىل عهدأيضًا  وممّا يمكن االستدالل به ـ ٩

 يف]خ ل: [ نؤّلف القرآن من رسول اهللا كنّا عند هو ما قاله زيد بن ثابت: 

                                                             
 .٢٥٢) البيان يف تفسري القرآن: ١(

/  ١٢٥٩: ٣، صحيح مسـلم ٢٣٤٥/ ح  ٢١٤٦: ٥، ٤١٦٩/ ح  ١٦١٢: ٤) صحيح البخاري ٢(

 .١٦٣٧ح 

نحن قد أثبتنا يف املقدمة التصحيحة االوىل ملدرسة أهل البيت معرفـة رسـول اهللا بالكتابـة وأنـه ) ٣(

 كان يقرأ ويكتب بسبعني لغة.
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 .)١( الرقاع

  بعد أن أورد احلديث: )املرقاة(قال صاحب 

قة وجيمعوهنا يف سورها :أي  يؤّلفون ما ينزل من اآليات املفرَّ

ه يف القرآن كلُّ  تبقاله البيهقي، ومن َثمَّ قال اخلّطايب: كُ .  بإشارته

َب  واحدٍ   موضعٍ يف لكنّه كان غري جمموعٍ  ،اهللاعهد رسول   وال مرتَّ

 .)٢(  رالسَو 

الدفتني  واحد ـ أي بني كامًال يف مكاٍن  جمموعٍ  غُري  أّنه وكالم اخلّطايب إن قصد فيه

 آنذاك. خرية مل حتصلـ فهو صحيح؛ ألّن الوحي مل ينتهِ بعد، والعرضة األ

 خطأ؛ ألنّ فقد أ ،عند الصحابة ـ ناقصاً  ولو ـ جمموعٍ  غُري  أّنه أّما لو عنى بكالمه

أكمله  الصحابة كانوا يدّونون كّل ما يسمعونه من القرآن، فام نقص عند أحدهم

فيتعّلموهنا  ،عندما يعودون من السفر كانوا يسألون عن نزول السور اجلديدةاآلخر، و

كام يعني أيضًا كّله عند مجيعهم،  القرآن مكتوباً  ويدّونوهنا كتابة، وبذلك يكون حفظاً 

أكمل من دهم فقد يكون مصحف أح ،مصاحف :أو قل ،فاً ُح ُص  أّن للصحابة

 ر.مصحف اآلَخ 

من باب تسمية  )قرآناً (أو  )مصحفاً الصحايب ما مجعه (ي يسّم وال يستبعد أن 
                                                             

، ٤٢١٧/ ح  ٦٦٨: ٢، ٢٩٠١/ ح  ٢٤٩: ٢، املســتدَرك ٣٩٥٤/ ح  ٧٣٤: ٥) ســنن الرتمــذي ١(

/  ٤٠٩: ٦، ١٩٤٤٨/ ح  ٢١٨: ٤، مصنّف ابن أيب شيبة ١١٤/ ح  ٣٢٠: ١صحيح ابن حّبان 

 وغريها. ٢١٦٤٧/ ح  ١٨٤: ٥، مسند أمحد ٤٩٣٣/ ح  ١٥٨: ٥، املعجم الكبري ٣٢٤٦٦ح 

رقاة ٢( ِ  عن اخلّطايب. ١٢: ٩، فتح الباري ٧٤٦/ ح  ١٦٠، وانظر: اإلتقان: ٤٥٦: ١) امل
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 من باب التغليب، )مصحف(و )قرآن(من القرآن  قال لعرش سوٍر باسم الكّل، فيُ  اجلزء

 ..، وهكذا)مصحف(و )قرآن(يقال خلمس عرشة سورة من القرآن  وكذا

عمرو بن  بن اهللا صحيح عن عبد بسندٍ  )،سنن النسائي(ما جاء يف ه يؤّيد

  قال: ،العاص

ِ فقال:  ،فبلغ النبّي  ،به كّل ليلة فقرأُت  ،القرآن مجعُت  به يف كّل  قرأا

 .)١( شهر

بأّن  ) وهو يعلم علم اليقنيبن عمرو بن العاص سّمى ما مجعه (قرآناً  اهللافعبد 

عىل رسول اهللا بعد  عنده ليس مجيع القرآن؛ ألّن نزول الوحي مل ينتهِ  القرآن املجموع

 . حتصل العرضة األخرية له ومل

هو اّلذي دعا كامًال عند أحد من الصحابة ومجع القرآن  يفعدم إمتام نزول الوح

 ترتيببني الدّفتني بعد  ه يف مصحٍف جمعِ ب  اً اإلمام عليّ  أن يويص النبّي 

ما أراده  عرفأن ي ألحدٍ  إذ ليس، يف رمضان من كّل عام يف السور هآليات اهللارسول 

  اهللامكان اآليات األخرية يف القرآن بعد رسول و ،اهللا يف العرضة األخرية كامالً 

 إالَّ وصيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب.

وقد مات ، وهو صاحب العرضة األخرية، خليفته من بعده االمام علّياً  ألنّ 

ودائع ألمري املؤمنني  مسلّ  قد أّن رسول اهللا و، )٢( ورأسه يف حجر عّيل  هللارسول 

                                                             
 .٧٥٦/ ح  ٣٣: ٣، صحيح ابن حّبان ٨٠٦٤/ ح  ٢٤: ٥) السنن الكربى ١(

، ٢٦٣ـ  ٢٦٢:  ٢، طبقات ابـن سـعد ٢/ ح  ٣٠٢:  ٣، الكايف ٦٤٤/ ح  ١٧٥قرب اإلسناد : ) ٢(
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اإلمام قد ّرصح ، وملكانته عند اهللا وعنده )١( ة وصحف إبراهيم وموسىالنبّو 

ُ مِ  ما أحٌد «: هبذه احلقيقة يف قوله  الباقر  حمّمد وّيص  القرآن إّال  ة مجعّم ن هذه األ

« )هم للقرآن كامًال.مكذبًا اآلخرين يف مجع )٢ 

وهبذا فقد عرفت بأّن ال مانع لوجود مصاحف كاملة إىل ذلك احلني عند 

 الصحابة مع استمرار نزول الوحي عىل رسول اهللا.

رسول  عىل وجود مصاحف عىل عهدأيضًا  به ّل ستدَ وممّا يمكن أن يُ ـ ١١

 الروايات اآلتية: ، اهللا

  القرآن وما يف هذهإّال  ما كتبنا عن رسول اهللا «قال:  عن عيلٍّ 

 .)٣(»الصحيفة

ن قرأ َم « أّنه قال: بن أوس، عن جّده، عن النبّي  اهللا وعن عثامن بن عبد

 ـ فأظنّه قال:ـ  القرآن يف املصحف كانت له ألفا حسنة، ومن قرأه يف غري املصحف

 .)٤( »كألف حسنة

                                                                                                                                                
 .١٢٧٠٨/ ح  ١٤١:  ١٢املعجم الكبري 

 علم الكالم والعقائد، وال يمكن تفصيلها هنـا، يف تكل واحدة من هذه األمور األربعة قد بحث )١(

 فلرياَجع.

 .٥/ ح  ٢١٤، وانظر: بصائر الدرجات: ٤٥١: ٢) تفسري القّمي ٢(

، ولنا تعليق عىل ٢٠٣٤/ ح  ٢١٦: ٢، سنن أيب داوود ٣٠٠٨/ ح  ١١٦٠: ٣) صحيح البخاري ٣(

 هذا اخلرب الحقًا.

 .٢٢١٧/ ح  ٤٠٧: ٢هقي يف شعب اإليامن ـ عن: البي ٤٦٢: ١) الربهان يف علوم القرآن ٤(
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 آن يف غريالقر الرجل قراءة«أّنه قال:   اهللاوعن أوس الثقفي، عن رسول 

 .)١( »درجة يعىل ذلك ألفَ  يضاعفاملصحف ألف درجة، وقراءته يف املصحف 

 .)٢( والنظر يف املصحف عبادة ... وعن عائشة:

 .)٣( املصحف فليقرأ يف ،من ّرسه أن حيّب اهللا ورسوله :وعن ابن مسعود مرفوعاً 

 .)٤( أديموا النظر يف املصحف: وعنه موقوفاً 

إخوانه  جتمعاأّنه كان إذا  ،بن مسعود اهللا عن عبد ، ليىلن بن أيباالرمح وعن عبد

 .)٥( ا وفّرس هلمونرشوا املصحف فقرؤ

 .»من العبادة أعطوا أعينكم حظَّها«قال:  وعن أيب سعيد اخلدري، عن النبّي 

النظر يف املصحف، والتفّكر فيه، «قال:  وما حّظها من العبادة؟ يا رسول اهللا، :يلق

 .)٦( »جائبهواالعتبار عند ع

                                                             
/ ح  ٤٠٧: ٢شـعب اإليـامن  ،١٦٥: ٧جممع الزوائـد  ـ عنه: ٦٠١/ ح  ٢٢١: ١) املعجم الكبري ١(

٢٢١٨. 

أبو داوود بسنده عن عائشة مرفوعًا، وانظر الفردوس بمـأثور  ٤٦٣: ١) الربهان يف علوم القرآن ٢(

 .٦٨٧٣/ ح  ٢٩٧: ٤اخلطاب 

 قال: منكر. ٢٢١٩/ ح  ٤٠٨: ٢قال: غريب، وشعب اإليامن  ٢٠٩: ٧ ) حلية األولياء٣(

، فضــائل ٨٦٨٧/ ح  ١٣٩: ٩، املعجـم الكبــري ٣٠١٧٧/ ح  ١٤٣: ٦) مصـنّف ابــن أيب شــيبة ٤(

 .١٦٥: ٧، وجممع الزوائد ١٠٤: ١القرآن أليب عبيد 

 .٤٥٩: ١ باب فضل قراءة القرآن نظرًا، غاية النهاية ١٠٥) فضائل القرآن أليب عبيد: ٥(

ُصـول ٣٥٢/ ح  ١٠٥: ١) الفردوس ٦(  ٢٢٢٢/ ح  ٤٠٨: ٢، شـعب اإليـامن ٢٥٤: ٣، نوادر األ
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ألّن القارئ يف املصحف َنَظرًا جيمع يف قراءته بني القراءة والنظر والتأّمل والتدّبر، 

وبه جيتمع فعل اجلارحَتني (اللسان والعني)، وهو أكثر ثوابًا من فعل اجلارحة 

كان ُأّيب يقرأ يف كّل يوٍم سبعًا من القرآن، ال يرتكه الواحدة، وقد قال عبد اهللا بن أمحد: 

 .)١(نظرًا 

ُمتِّع ببرصه ما ، من أدام النظر يف املصحف: « اهللاوعن ابن عّباس، عن رسول 

 .)٢( »دام يف الدنيا

 .)٣( فيه أّنه كان إذا دخل بيته نرش املصحف فقرأ ،وعن ابن عباس، عن عمر

 وقد يكون ،كان يقرأ فيه اً اب مصحفبأّن لعمر بن اخلطّ فمن هذا النص نفهم 

 وبعضه عنده. شارة منه إىل ذلك املصحف اّلذي بني أيدهيمإ ،»اهللاتاب حسبنا ك« :قوله

؟ نعم ال يستبعد ويكلف زيدًا بجمعه وإذا كان موجودًا ومدونًا فلامذا ال يعتمده

حرقه أهو الذي كان عند حفصة والذي أعطته لعثامن ثّم  املصحف أن يكون هذا

 مروان!

َسَّ املصحف عاص:أّنه عهد إىل عثامن بن أيب ال ،وعنه أيضاً  وأنت غري  ال َمت

 .)٤(طاهر

                                                                                                                                                
 واملتن من عنده.

 .٤٥٩: ١، املغني البن قدامة ٤٦٢: ١) الربهان للزركيش ١(

 أبو الشيخ عن ابن عباس. ٢٤٠٦/ ح  ٢٦٩: ١) كنز العّامل ٢(

 .٢٥٧: ٧ي ، تفسري الطرب١٠٥) فضائل القرآن أليب عبيد: ٣(

 .٧٣٨/  ٦٣٧: ٢عن أيب داوود يف املصاحف  ٢٨٧٤/ ح  ٣٠٩: ١) كنز العّامل ٤(
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وعّد  ..موته سبٌع جيري للعبد أجُرُهّن وهو يف قربه بعد: وعن أنس مرفوعاً 

َث مصحفاً   .)١( منهّن: من َورَّ

 ،حّتى خيتمه أو ناظراً  ن قرأ القرآن ظاهراً َم : « اهللاوعن حذيفة، عن رسول 

 .)٢( »يف اجلنّة غرس اهللا له به شجرةً 

ً أ وروي  ظاهراً  ن قرأ القرآنَم «: اهللاقال: قال رسول  ،بن الزبري اهللا عن عبديضا

 .)٣( »يف اجلنّة شجرةً  عطَي ُأ  ،أو نظراً 

أعطاه اهللا ، ن ختم القرآن عن ظهر قلبه أو َنَظٍر َم : «أيضاً  وعن ابن الزبري، عنه 

 .)٤( »يف اجلنّة شجرةً 

 ،سوقه كم منذا رجع أحدُ إعن ابن عمر أّنه قال:  ،وعن ثوير بن أيب فاختة

 .)٥( فلينرش املصحف فليقرأ

يقرأ يف  اهللا بن عمر وهو دخلت عىل عبدقال:  ،عن خيثمة ،وعن األعمش

                                                             
 .٣٤٤: ٢حلية األولياء  ،٣٤٩٢/ ح  ٣٣٠: ٢الفردوس بمأثور اخلطاب  )١(

. ويعني بـ (ظاهرًا) َمن قرأها عن ظهر اخلـاطر، و(نـاظرًا) َمـن ٢٤١٥/ ح  ٢٦٩: ١) كنز العّامل ٢(

 قرأها يف املصحف.

: ٣، مستدرك احلـاكم ٢١٩١/ ح  ١٤٨: ٦، مسند البّزار ٣٣٥١/ ح  ٣٤٤: ٣املعجم األوسط ) ٣(

 .٦٣٤٤/ ح  ٦٣٨

 .ابن مردويه عن ابن الزبري ٢٤١٤/ ح  ٢٦٩: ١) كنز العّامل ٤(

 باب فضل قراءة القرآن نظرًا. ١٠٥) فضائل القرآن أليب عبيد: ٥(



  

  

  

  

 ٢٣٥   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

 .)١( يلةاّلذي أقرؤه اللّ  يفقال: هذا جزئ ،املصحف

جموعة كالقرآن ُيطَلق عىل الكّل والبعض. وأن هذه امل »املصحف«كلمة وعليه ف

قل: ، أو  اهللاعهد رسول  أو مصاحف عىل ود مصحٍف من الروايات داّلة عىل وج

إىل ذلك احلني،  يهوجود صحف تضّم آيات الذكر احلكيم النازلة علأهنا تدل عىل 

 عند جمموعهم الصحابة أم جمموعةً  عند آحاد أكانت تلك الصحف متفّرقةً  سواًء 

  والتي تؤلف منها املصاحف.

 وجود صحٍف  آخر عىل دليٌل هو  )ّتاب الوحيكُ (ق عليهم طلَ ّن وجود ما يُ إو

 مكتوب. دون وجود يللوح هناك ُكتابٌّ يصح أن يكون  إذ ال ،عندهم مكتوبةٍ 

من غريه،  مل يرتك مجع كتاب رّبه، بل كان هو أحرص عليه وباجلملة: فالنبّي 

جمعه يف أمرهم بقد  ـ يف الصدور القرآن مجع حّثه املسلمني عىل إىل مضافاً   ـ  فإّنه

 .يضاً السطور أ

 قال السّيد اخلوئي:

لتفات جليلة ينبغي اال نكتةٌ  ويف احلّث عىل القراءة يف نفس املصحف

ه، فإّنه لو ِخ ندراس بتكّثر نَس عن اال وهو اإلملاع إىل كالءة القرآن ،إليها

خ الكتاب، وأّدى ذلك إىل جرت نَس ُه ـلَ  بالقراءة عن ظهر القلب يفاكتُ 

 نمحاء آثارها.ا إىل قّلتها، ولعّله يؤّدي أخرياً 

بالقراءة  نّصت عليها األحاديث ال حتصل إّال جزيلة  عىل أّن هناك آثاراً 

                                                             
 القرآن نظرًا.باب فضل قراءة  ١٠٥) فضائل القرآن أليب عبيد: ١(
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ِ  وهذه الكلمة من ،»ّتع ببرصهُم «يف املصحف، منها قوله:  م، جوامع الكل

د، البرص من العمى والرَم  حلفظ اد منها أّن القراءة يف املصحف سبٌب فُري 

لتمّتع القارئ بمغازي القرآن  ٌب سب أّن القراءة يف املصحف راد منهاأو يُ 

اإلنسان عند النظر إىل ما يروقه من املرئّيات  اجلليلة ونكاته الدقيقة؛ ألنّ 

يف برصه وبصريته، وكذلك قارئ القرآن إذا  وجيد انتعاشاً  تبتهج نفسه،

الراقية  ه يف معانيه وتعّمق يف معارفهألفاظه وأطلق فكَر  برصه يف ّرسح

 ،الطموح إليها د يف نفسه لّذَة الوقوف عليها ومتعةجي ،وتعاليمه الثمينة

 .)١( هبمن قل من روحه وتطّلعاً  ويشاهد هّشةً 

 ين:القايض أبو بكر الباقّال  قال

يظّن أن الرسول والصحابة كانوا  وليس عىل جديد األرض أجهل ممّن

لون عىل ويعّو  ،ظه وإحرازهحتفّ  ويعدلون عن ،هيملون أمر القرآن مجيعاً 

 ... وقد كان له  وحدها عل حتت رسير عائشةُجت  يف رقعةٍ ثباته إ

باالنتصاب لذلك ون هم كتبة له ومعروفكلُّ  ،أماثل عقالء أفاضل مجاعةٌ 

املهاجرين:  من املهاجرين واألنصار، فمّمن كتب له من قريش من

وذكر . وعّيل، وزيد بن أرقم، وخالد بن سعيد ،وعثامن ،وعمر ،بكر  أبو

ى كان يأمره بطّي ما حتّ  ،كان ائتمنه [خالد بن سعيد] أّنه أهل السَري 

                                                             
 .٢٦) البيان يف تفسري القرآن: ١(
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 .)١( وختمه كتب

كانت  صحيفةٍ  خته وقراءهتام يفخته وصهره عىل ُأ ّن قّصة عمر بن اخلّطاب مع ُأ إو

أوائل ـ مة ة املكّر مكّ  تؤّكد وجود صحف الذكر احلكيم يفلَ  ،)٢( فيها سورة طه يف مّكة

أيضًا يف  موجودة آنذاك فكيف ال تكون موجودةً  تلك الصحف ذا كانتإف ـ الدعوة

ر الكتابة وانتشارها، وَبْدء تأسيس الدولة اإلسالمية  يف املدينة املنّورة هنايتها مع َتطوُّ

 كّتاباً لرسول اهللا  معرفة اجلميع بأنّ مع  واحلاجة للعهود والعقود ووو، ُكّل ذلك،

بل  ،يسوا باآلحاد؟! وهم ل)كّتاب الوحي(ق عليهم طلَ العمل يُ  خمصوصني هلذا

 يقولون. بالعرشات كام

غري منكرين بأن بعضهم ادعى الكتابة لنفسه ثّم نسب إىل رسول اهللا عدم معرفته 

هبا، فقد روى الواقدي: أن معاوية ملا عاد من العراق إىل الشام بعد صلح اإلمام 

 واجتامع الناس إليه خطب فقال:  احلسن 

إنك ستيل اخلالفة من بعدي، : «قال يل أهيا الناس، إن رسول اهللا

فاخرت األرض املقدسة، فإن فيها األبدال، وقد اخرتتكم، فالعنوا أبا 

 تراب. فلعنوه.

، وفيه: هذا كتاب كتب كتابًا، ثم مجعهم فقرأه عليهمفلام كان من الغد 

                                                             
 .٤١٣ـ  ٤١٢: ١) االنتصار للقرآن للباقّالين ١(

: ١، االكتفاء بام تضّمنه مغازي رسول اهللا ١٨٨: ٢، سرية ابن هشام ٢٨٠: ١) ُانظر: فضائل أمحد ٢(

٢٥١. 
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كتبه أمرياملؤمنني معاوية، صاحب وحي اهللا الذي بعث حممدًا نبّيًا، 

ْن أهله وزيرًا كاتبًا أمينًا وال يكتب ال يقرأ اً وكان أمّي  ، فاصطفى له مِ

فكان الوحي ينزل عىل حممد وأنا أكتبه، وهو ال يعلم ما ، ]يعني نفسه[

ه. فقال له احلارضون أكتب ، فلم يكن بيني وبني اهللا أحد من َخْلقِ

 .)١( »كلهم: صدقت يا أمرياملؤمنني

دم معرفة رسول اهللا القراءة تأمل يف كلامت معاوية لتعرف من هو وراء فكرة ع

 والكتابة ومن هم هؤالء وما هي أهدافهم املبيتتة لرسول اهللا والرسالة.

كان  والنبّي  عىل الذكر احلكيم والسنّة املطّهرة، الدعوة اإلسالمية قائمةٌ إذن 

وإّنه كان خياف من أن  ـ ووجود أمثال معاوية فيهم ـ ّمته من بعدهباختالف ُأ  عاملاً 

ه القرآن كام تُ ّم ع ُأ خياف أن تضيّ  كان كام ، رشيعته لليهود يف حتريف روديكون 

 .عته اليهود والنصارىضيّ 

يفيض إىل س حق، وأّن ذلكوت الصحابة وقتلهم يف الزمن الّال بمالعامل  فهو 

 .عىل عهده ناً ومدوَّ  جمموعاً  مل يكنضياع القرآن إذا 

ب بتالوته نظراً تدوين كتاب   اهللاإمهال رسول  لعقَ فكيف يُ  ، رّبه، وهو املرغِّ

ع  يل وأطراف النهار؟!عىل تعليمه وقراءته آناء اللّ  واملشجِّ

 كان يعني تلك السور ،حينام حبَّذ القراءة يف املصاحف  اهللاّن رسول إأجل 

 تجتاوز تيوالّ  ،ا يف الصالةاملسموح بكتابتها يف املصاحف املوجودة آنذاك وقراءَهت 

                                                             
 .٧٢: ٤رشح هنج البالغة ) ١(
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 إقراءاً  رّب العاملنيبل ت من قِ مضيَ ُأ التي السور  قراءة أي ،خ فيهاحتامل وقوع النْس ا

َذا ﴿ :لقوله تعاىل ،ورسوله اهللاوثبتت قرآنّيتها عند   منياأل بواسطة جربيل ِ َفإ

ِ أَقَر  ب  .﴾ْع ُقْرآَنهُ ـَناُه َفاتَّ

 مدى صّحة دعوى النسخ

 عىل عهد رسول وجود هكذا مصحٍف بهل يصّح التشكيك سؤالنا اآلن: 

ألّن  ؟أو عدم إمتام نزول الوحي عليه بدعوى إمكان نسخ بعض آياته ، اهللا

 للزم تبديلها وتغيريها ،خوجاء النْس  عت بني الدّفتني يف مصحٍف والسور لو ُمج  اآليات

 !عىل استمرار

إن هذا الكالم خاطئ وبعيد عن الدين والعقل، إذ ال تضاد بني وجود الناسخ 

ستمرار اوجود املصحف مدونًا عىل عهد رسول اهللا مع  واملنسوخ يف القرآن وبني

قرآن التالوة، ألنه  من، وال رضورة يف حذف املنسوخ  النبيعىل نزول الوحي 

 يبني الظروف التارخيية واملوضوعية التي مرت هبا االحكام.

القرآن عىل عهد  استحالة مجعقالوا بهذا التعليل وأمثاله حتت طائلة  لكنّهم

االجتامع  ألنّ وهي دعاوى باهته ال يقبلها عاقل،  ،حني ه وتبديله كّل لتغّري  ،اهللارسول 

قد حّل هذه اإلشكالية، ألهنام  واألمني جربئيل يف كّل عامٍ  بني الصادق األمني الثنائّي 

 متامية قرارمها بلقائهام يف شهر رمضان كانا يريدان بيان إذ ، ره اهللامل يقّر مل يقّررا ما 

: لقوله تعاىل ،تباعهاوأّن عىل املسلمني  ،ة النازل إىل ذلك احلني بقرآنيّ جّل وعال الباري

َِذا َقَر ﴿ ِ أَفإ ب بيان اهللا ورسوله يف  ية وهلثاملرحلة الثاأيت بعد ذلك ت، ثّم ﴾ْع ُقْرآَنهُ ـَناُه َفاتَّ

ِنَّ َعَلْينَا َبَياَنهُ ﴿ تفسري تلك اآليات:  .﴾ُثمَّ إ
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خمالفيه  أن يسأل عىل عهد النبّي  كام يمكن ملن يعتقد بوجود مصحٍف 

 :بالقول

ة املنسوخة الفالنيّ  يدعو أصحابه لرفع اآلية  اهللالرسول  م عىل نصٍّ هل وقفتُ 

 املكان الفالين من القرآن؟ ة يفمثلام كان يأمرهم بوضع اآلية الفالنيّ  ،من مصاحفهم

احلكيم  رآنمن آيات الق خ آيةٍ عي عدم وقوع نْس منكم أن يدّ  بل هل يمكن ألحدٍ 

 ة من تاريخ الدعوة وإنزال القرآن؟يف كّل تلك املدّ 

إىل مكان  فام يعني عدم إرشاده  ،حسبام يقولون فإذا كان النسخ قد وقع

كام كان يدعوا إىل وضع اآليات يف  القرآن الكريم ودعوته إىل رفعه؟ املنسوخ يف

 أماكنها من السور؟

عهد  لعدم مجع القرآن عىل سخ ذريعةً إّن ما قالوه يدعونا إىل تسخيف جعل الن

 كان مدروساً  مجع القرآن وترتيب اآليات يف السور د بأنّ بل يؤكّ  ، اهللارسول 

عتقادنا بأّن ورود ، الوال مسّوغ لقوهلم اآلنف ،االجتامع الثنائي عنه يف ومفروغاً 

 بأصل القرآن فكيف يرض بجمعه. الناسخ واملنسوخ ال يّرض 

سورة  ضعوها يف مكان كذا من« :أو جربئيل األمني بل كيف يقول النبّي 

 ؟!أّن احتامل النسخ قد انتفى فيهو ،اهللامن  لو مل يكن ذلك بأمٍر  ،»كذا

عهد رسول  وأختم كالمي بام عّلله اخلّطايب وغريه يف سبب عدم مجع القرآن عىل

 :إذ قال ـومغاالة  فاً أراه تعّس  وإن كنُت ـ   اهللا

 ناسٍخ  ملا كان يرتّقبه من ورود ،آن يف املُْصَحفالقر إّنام مل جيمع 

اخللفاء  اهللا أهلم، ه فلّام انقىض نزوله بوفات ،لبعض أحكامه أو تالوته

ُّمة ق بضامنبوعده الصاد وفاًء  ،اشدين ذلكالر  ،حفظه عىل هذه األ
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 .)١(  بمشورة عمر يقفكان ابتداء ذلك عىل يد الصدّ 

م بجمع القرآن؟ إذ نسخ احلكم ال يعني وال أدري ما عالقة نسخ بعض األحكا

 ،، فتعليل اخلطايب عليل من هذه اجلهةوأمثاله نسخ اآلية، وذلك كام يف آية النجوى

 وأّما نسخ التالوة فهو باطل عىل ما ُحّقق يف حمّله.

ـ نستجري باهللا ـ جاهًال  هذا اخلّطايب لكان النبّي األعظم علله ولو صّح ما 

َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْريٌ ﴿ :سبحانه القائلًال برشيعته، جاهًال بوظيفته، و، جاه)٢( بوقت وفاته

ْلِف َشْهٍر  ْن أَ ْمٍر *  مِّ ن ُكلِّ أَ ِم مِّ ِْذِن َرهبِّ إ ِ يَها ب ِ وُح ف َكُة َوالرُّ ِ ََْالئ ُل امل  ، وقال تعاىل:)٣( ﴾َتنَزَّ

يمٍ ﴿ ِ ْمٍر َحك يَها ُيْفَرُق ُكلُّ أَ ِ  .)٤( ﴾ف

كّل سنة، فمن املستحيل أن ال يعلم الرسول بكّل أحداث وليلة القدر جارية يف 

 ؟!سنته من صغري وكبري

                                                             
النـوع الثـامن عرشـ:  ٧٤٦/ ح  ١٦٠: ١وم القـرآن اإلتقان يف علـ، و١٢: ٩أنظر: فتح الباري ) ١(

 مجعه وترتيبه.

أخرب أصحابه بدنّو أجله يف حجة الوداع، وبعدها، وحينام سـئل عـن كيفيـة معرفتـه  مع أّنه ) ٢(

بأّن جربئيل كان يعارضه بالقرآن مرة واحدة كل سنة، لكنه يف هذه السنة  بدنو أجله، أجاب 

 عارضه بالقرآن مرتني.

 .٤ـ  ٣رة القدر : سو) ٣(

 .٤سورة الدخان: ) ٤(
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 أم ال؟للجامعني  رشف خاِرقحفظ القرآن هل 

  :املقصود من قوهلم ض من أنّ البعمن هذا املنطلق انبلج خطأ ما ذهب إليه 

 ،يبّ ُأ  ـ: األنصار هم منكلّ  ـ أربعة اهللالقرآن عىل عهد رسول  عمجَ «

 .)١( »وزيد بن ثابت ،وأبو زيد ،جبل عاذ بنوُم 

 ،كانوا من األنصار أو من غريهم سواًء  ،ن مجع القرآنَم  هو اإلشارة إىل جنس

وأمثال  )٢(يف الصحائف والسطورمجعًا القلوب والصدور ال  يفمجعًا وأّن مجعهم كان 

 ذلك.

 عىل هلؤالء وفضيلةٍ  رشٍف  فال مزيد ،فإّهنم لو أرادوا أن يقولوا هبذا الكالم

إىل  من الصحابة كانوا قد حفظوا ما نزل من القرآن غريهم من الصحابة؛ ألّن كثرياً 

حّتى بتالوة القرآن وكانوا حييون ليلهم  ،إذ كانت أناجيلهم صدورهم ،ذلك احلني

ملهاجرين أو ا أومن األنصار أو سّتة أوعرشة  ومل خيتّص األمر بأربعةٍ  ،أقدامهم متتوّر 

 .أقل أو أكثر من ذلك

وقد  الرفيق األعىل إّال  وإّن النبّي مل ينتقل إىل :)املعجزة الكربى(قال أبو زهرة يف 

ونحن نرى  .إّن عددهم مائة أو يزيدون :قيل ،من الصحابة مجع القرآن يف صدر طائفةٍ 

                                                             
/  ١٩١٣: ٤مناقب زيد بـن ثابـت، و ٤٧الباب  ٣٥٩٩/ ح  ١٣٨٦: ٣) ُانظر: صحيح البخاري ١(

، ورواه مسلم يف صحيحه بطـريَقني عـن أنـس  القّراء من أصحاب النبّي  ٨الباب  ٤٧١٧ح 

 ر.فضائل ُأّيب بن كعب ومجاعة من األنصا ٣الباب  ٢٤٦٥/ ح  ١٩١٤: ٤

 كالم الزرقاين يف مناهل العرفان. ) ُانظر٢(
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عىل  تل من القّراء يف إحدى مواقع الرّدة عدٌد يزيد؛ فإّنه قُ ذلك عدداً  أّهنم كانوا أكثر من

 .)١( وقيل عىل السبعامئة ،السبعني

حّتى كان  ،كثريين فإّن اّلذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا :وقال الزرقاين

 .)٢( أربعني ومائة عدد القتىل منهم ببئر معونة ويوم الياممة

 اهللاعهد رسول  تل يفوقُ  ،تل يوم الياممة سبعون من الُقّراءقد قُ  :وقال القرطبي

 .)٣( ددببئر معونة مثل هذا الع

وكّل  ،أصحابه من ه يف حياته مجاعةٌ ظَ وحفِ  ... :)املرشد الوجيز(قال أبو شامة يف 

ورّخص هلم قراءته عىل  ،أقّلهم بالغون حّد التواتر ،كثرية منه كان حيفظها مجاعةٌ  قطعةٍ 

 ... عليهم توسعةً  سبعة أحرٍف 

 مجيَع  فظفقد ح ،وإن مل يكمل القرآن سوى أربعة :قال املازري :إىل أن قال

ِ  وما من رشط ،ونَص ون ال ُحي ئأجزائه مِ  بل اليشء  ،الكلَّ  أن حيفظ الكلُّ  متواتراً  هِ كون

 .)٤( متواتراً  وحصل لم رضورةً كثري عُ  منه خلٌق  الكثري إذا روى كلَّ جزءٍ 

اجلاهيل  ؛ ألّن العريبّ حسبام صّوروه للصحايب رشف خاِرقاحلفظ ليس فيه إذن 

ّنه كان حيفظ األشعار إحّتى  ،وهي سجية مستمرة عندهم فظاحل كان قد اشتهر بقّوة

وكان من دأب  ،ونثراً  باألدب شعراً  مغرماً  كان ألنه ،ممكن قات يف أقّل وقٍت واملعلَّ 
                                                             

 .باب كتابة القرآن ومجعه ٢٨) املعجزة الكربى: ١(

 .١٦٩: ١) مناهل العرفان ٢(

 .١٦٩: ١، مناهل العرفان ٩٧٩/ ح  ١٩٣: ١اإلتقان للسيوطي ، ٢١٩: ٤تفسري القرطبي  )٣(

 .٥٣، ٤٨) املرشد الوجيز: ٤(
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يستمعون  )ذي املجاز وعكاظ وعرفات وغريها(مّكة  العرب أن جيتمعوا يف أسواق

 .وحيفظوهنا عن ظهر قلب قصائد شعرائهم

، لذلك كان كانت أبلغ من قصائد العرب ـ مع قرصهاـ ملّكية وبام أّن السور ا

عن  يل وحيفظوهنايف صالة اللّ   اهللاملرشكون يتسابقون الستامع تالوة رسول  حّتى

 .يف القرآن الكريم بقّوة الفصاحة وسمّو البالغة ورفعة الرتكيب استلذاذاً  ،ظهر القلب

قال حمّمد  .آياته متنّكرين ليسمعوا يليف اللّ  ن رسول اهللاقادة قريش يأتو فقد كان

 :ثأّنه حدّ  ،الزهري ثني حمّمد بن مسلم بن شهابحدّ  :)السرية(بن إسحاق يف 

 ،رشيق واألخنس بن ،وأبا جهل بن هشام ،أبا سفيان بن حرب أنّ 

 ، بالليل يف بيتهوهو يصّيل   اهللارسول  ليسمعوا من خرجوا ليلةً 

فباتوا  ،ال يعلم بمكان صاحبه وكلٌّ  ،فيه يستمعل منهم جملساً  فأخذ كّل 

الطريق  فجمعهم ،قواتفّر  طلع الفجر أصبحوا أو ى إذاحتّ  ،يستمعون له

رآكم بعض سفهائكم  لو ،نال تعود :الوموا وقال بعضهم لبعضفت

 .ألوقعتم يف نفسه شيئاً 

 ،منهم إىل جملسه رجلٍ  يلة الثانية عاد كلُّ ى اذا كانت اللّ حتّ  ،انرصفوا ثّم 

 ،جمعتهم الطريقفقوا ى إذا طلع الفجر تفّر يستمعون له، حتّ  فباتوا

لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انرصفوا فلام كانت الليلة  بعضهم فقال

الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه فباتوا يستمعون له حّتى إذا طلع 

 .ى نتعاهد ال نعودال نربح حتّ  :الفجر تفّرقوا، فجمعهم الطريق فقالوا

 .تفرقوا ثّم  ،ا عىل ذلكفتعاهدو

ى أتى أبا سفيان حتّ  ،خرج أخذ عصا ثّم  ،أصبح األخنس بن رشيق فلّام 
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أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك فيام سمعت من  :فقال ،بيته بن حرب يف

راد أشياء أعرفها وأعرف ما يُ  لقد سمعُت  اهللاِو ،ثعلبة يا أبا :قال .حمّمد

وأنا  :قال األخنس .راد هباما يُ عرفت معناها وال  وسمعت أشياء ما ،هبا

 .به له ذي حلفتوالّ 

يا  :فقال ،ى أتى أبا جهل فدخل عليه بيتهحتّ  ،خرج من عنده ثّم  :قال 

 :قال !ماذا سمعت؟ :من حمّمد؟ قال فيام سمعَت  ما رأيك ،أبا احلكم

 ،ومحلوا فحملنا ،موا فأطعمناأطعَ  ؛الرشف تنازعنا نحن وبنو عبد مناف

 :قالوا ،هان ِر ا كفرَيس عىل الركب وكنّ  ى إذا جتاثيناحتّ  ،وأعطوا فأعطينا

 ال نؤمن به أبداً  اهللاو ؟ندرك هذه فمتى .يأتيه الوحي من السامء ا نبيٌّ منّ 

 .)١( بن رشيقفقام عنه األخنس  :قال .قهوال نصدّ 

 :وقد اشتهر كالم الوليد بن املغرية يف القرآن

نس ما هو من كالم اإل ،ماً كال ][أي من النبي  منه لقد سمعُت  اهللاو

وإّن أعاله  ،وإّن عليه لطالوة ،وإّن له حلالوة ،كالم اجلّن  وما هو من

 وما يقول هذا ،عىل عليهّنه ليعلو وال يُ إو ،قغدِ وإّن أسفله ملُ  ،ملثمر

 .)٢( ...برش
                                                             

وفيه: يـا ابـا حنظلـة،  ٢٠٦: ٢، وانظر: دالئل النبّوة للبيهقي ٢٣٢ـ  ١٦٩: ٤سرية ابن إسحاق ) ١(

 .بدل: يا أبا احلكم

، دالئـل ٢١٦/ ح  ٤٣٣: ٢، وانظر: االستيعاب البن عبد الـرب ٧٤: ١٩) اجلامع ألحكام القرآن ٢(

 .١٩٩: ٢النبوة للبيهقي 
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 وقال نحو ذلك عتبة بن ربيعة:

 فَو  ... هانةبالشعر وال بالسحر وال بالك ما هو اهللاما سمعت مثله قط، و

 .)١( عظيم ذي سمعت منه نبٌأ لقوله الّ  ليكونّن  اهللا

 للصحاّيب  خارقة فضيلةٍ  فهل هناك من !!فلو كان هذا شأن املرشكني من العرب

 بالصحابة؟! استخفاٌف  الكالم أمل يكن يف هذا ؟إذا حفظ القرآن عن ظهر قلبه

ل والذوق والرشع، لكّن دعى إليه العققد و ٌن َس  شّك يف أّن حفظ القرآن أمٌر َح ال

فة اهتاممات رّكزت مدرسة اخلالفة ن إوالقرآن نزل للعمل ال للحفظ،  عىل احلفظ حمرِّ

بل له العمل بالقرآن إىل احلفظ يفاإلنسان املؤمن  ، وألجل هذا جاء التأكيد من قِ

ه حدودورعاية  آياته ومعانيهوالتدبر يف األئّمة عىل االهتامم باملفاهيم القرآنية الرسول و

أقاموا حروفه أكثر من االهتامم باأللفاظ، فقالوا عن اجلامعني للقرآن:  وفرائضه

 تأكيدًا عىل حتريفهم للمسرية الفكرية لالسالم. وحّرفوا حدوده

َفظةاخلوارج ّن فإ، اً يندِ  حمبوٍب  لكن ليس كلُّ حفظ القرآن أمٌر حمبوب، ف َ  من احل

وهم اّلذين عناهم الرسول يف قوله:  ،ن، لكنّهم مارقون ملعونوعرتاف اجلميعاحسب 

 .)٢( »ال يتجاوز القرآن تراقيهم«

 منزلةو عظمى ـ فضيلةبمعنى احلافظني ـ للجامعني للقرآن فهل يكون بعد هذا  

 ؟املحفوظ دون املدون املكتوبب؟!! وملاذا حيرصون جهد الصحابة يف القرآن ال ُجتاَرى

                                                             
 .١٨٨: ٤، سرية ابن إسحاق ١٣٢: ٢) سرية ابن هشام ١(

 باب من ترك قتال اخلوارج. ٦٥٣٥/ ح  ٢٥٤١: ٦ي أنظر: صحيح البخار )٢(
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 إنه جتهيل لألمة وتسخيف للحقائق.

ان احلفظ معيارًا فلامذا ال يستفيد زيد بن ثابت من حافظته لتدوين القرآن، إذا كو

وينسى ما كان عند خزيمة  ،بل نراه يتتبع اآليات يف العسب واللخاف وعند هذا وذاك

 ؟!ويطلب الشهداء مع ذلك أو أيب خزيمة

ال يوجد مصحف مكتوب عىل عهد رسول  :شّذ قائالً َمن  نّ أ :واحلاصل

بكّل  جاهٌل  فهو مستخفٌّ  ..عىل الُعُسْب واللِّخاف واألديم قاً مفرَّ ولو  ، اهللا

وطريقة حفظه   الكريم بالنبّي  أجالها وأوضحها أّنه مستخفٌّ  ،قلناها تياحلقائق الّ 

 .ـ والعياذ باهللا ـ العزيز للكتاب

 أحداً  مل يستخلف  اهللارسول  إنّ  :وما أشبه هذا القول بقول القائلني سابقاً 

ُ َر وتَ  ،همن بعد ًال ك األ يف ِعْدل العرتة  ه اآلننيقولووهذا ما ، وخليفة دون راعٍ من ّمة َمهَ

نه أحدٌ  ّنه أ فاّدعوا ،أيضاً  )القرآن املجيد( قالوا  .عىل عهده ترك القرآن دون أن يدوِّ

ُّمة عن الكتاب والعرتة معاً  بذلك كي يبعدوا لقوا ما شاءوا من قراءات تفيخ األ

وا قراءة صحيحة مع قراءة سقيمة فيأخذوا من هذه يشء ومن هذا وخيلط وتصحيفات

ُبوا من شاُءوا ممن ال حيمل العلم واملعرفة، وليس أهًال للخالفة اإلهلية يشء ، وينصِّ

 .والوصاية

مع أّنه ، )١( هنى عن كتابة حديثه ّنه أ :مثل ،خرىشياء باطلة ُأ أكام أّهنم قالوا ب

 .كام رّبه ألحهو النارش لعلمه واملبّني 

                                                             
 ) لنا دراسة يف هذا املجال بعنوان (منع تدوين احلديث)، فلرياجعه.١(
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َبلمرَس  كان ال يعلم بأّنه نبيٌّ  بأّنه أيضًا  واّدعوا ورقة  حّتى أخربه اهللا ل من قِ

ستغالل املسترشقني اـ والذي رأيت كيفية  ..)١() ابن عّم خدجية(بن نوفل بن أسد 

 بلم من قِ وهو املعلَّ  ،بني كتفيه ة كان موجوداً مع أّن خاتم النبّو يف كلامهتم ـ  ذه املقولةهل

الت الباطلة والُرتّ إىل غريها من الت ،اهللا تي أخذوها من اليهود التافهة الّ  هاتَقوُّ

 إجياّيب  ليس فيها جانٌب  ،ورسوله اهللاة متّس بكرامة سلبيّ  غالبها أموٌر و ،والنصارى

 .واحد

 ذات هدٍف واحد، أال والسبب اجلامع بني تلك املقوالت هو تأسيس منظومةٍ 

 والقول بأن ،وتضعيف مكانة الرسول والرسالة ،لثُ ُم ـم واليَ التجاوز عىل القِ  هوو

كام  ،إذ كتب القرآن يف العصور الالحقة من بعده ،ق بهوذا الدين كتاب موثهل ليس

مه ورقة بن نوفل حّتى علّ  ال يعلم أّنه نبّي  النبّي ألّن ليس هلذا الدين من راع وحافظ؛ 

عن  هنىقد و ،خليفة وكتابدون ته بّم ترك ُأ   اهللاوأّن رسول  ،بذلكالنرصاين 

 وأمثال ذلك من األقوال الباهتة. نرش حديثه وكالمه

 

 

 

 

                                                             
 .باب بدء الوحي ٣/ ح  ٤: ١) ُانظر: صحيح البخاري ١(
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 .. اجلامع احلقيقي للقرآن عيل

أو   اهللا رسول عىل عهد يف مجع القرآن ووجود من َمجََعه فاملشكلة مل تكنإذن 

حمكمه  ،مجع القرآن مع تفسريه وتأويله نملَ  بل املشكلة تبدو يف عدم قبوهلم ،عدمه

اجلامعني للقرآن  ضْمن فرتاهم ال يذكرون اإلمام علّياً ، ناسخه ومنسوخه ،ومتشاهبه

َوىل بمعرفة ناسخه ومنسوخه من غريه من  مع ـ ـ عناداً  احلكيم أّنه ِعْدُل القرآن واأل

 .راجع روايات تدوين القرآن يف كتب اجلمهور يعرفه كّل من وهذا واضٌح  ،الصحابة

زيد بن  أمثالـ   اهللايذكرون اسم املتأّخرين صحبًة لرسول ويف املقابل تراهم 

ساس يف هذه العملية بل جيعلونه اللولب األ ،ضمن جامعي القرآن الكريم ـ ثابت

ُ قّر الصحابة و كباراسم و تاركني اسم أّول القوم إسالماً  الذين مدحهم إسم و ،مةاء األ

 .يبّ د ومعاذ وُأ بن مسعواك رسول اهللا يف أمر القرآن عىل وجه اخلصوص

اإلمام فلامذا ال يكون  ،من اجلامعني للذكر احلكيم ةفلو عّدوا اخللفاء الثالث

وجهاده  ،للنبّي  وقربه ،يف اإلسالم ؛ بسابقتهمن غريه ىلَأومع أّنه  ،منهم  عيلٌّ 

 .عىل تنزيل الكتاب وتأويله

وقد  ، اهللالشيطان حني نزول الوحي عىل رسول  كان يسمع رّنة فإّنه 

 .همن عبادت آيَس  ،هذا الشيطان« :له فقال  ،تلك الرّنة عن  اهللا سأل رسوَل 

 .)١(» بنبّي  أّنك لسَت  إّال  ،أرى وترى ما إّنك تسمع ما أسمع

فيام و مع أّن الضعف يف كالمهم ،فوا أخبار مجع اإلمام عيل للقرآنفإّهنم ضعّ 
                                                             

 املعروفة بالقاصعة. ١٩٢اخلطبة  ١٥٨: ٢) هنج البالغة ١(
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بني مجع اإلمام عيل ومجع  اً جوهريّ  اً ارق!! ألّن هناك فللقرآن مجع الثالثة ه عىلا باستدلو

 .ب عليه آثاررتتّ تمن الرأيني  ّن القول بكّل واحدٍ إ حيث ،اخللفاء

ُرون ـ عىل فرض صحة مجعهم ـ فاخللفاء الثالثة  قاً مفرَّ  ناً بجمع ما كان مدوَّ  آمِ

مجعه قد لتدوينه و كان مبارشاً   بينام اإلمام عّيل  !مبارشون له ال ،عند الصحابة

 ،ولئك غري معصومني ومتعّددونوهو أّن ُأ  ،آخر مع وجود فارٍق ، بنفسه الكريمة

وقد أخذه  ،)١( وهو معصوم واحدٌ  هو شخٌص   بن أيب طالب عّيل  املؤمنني وأمري

 .عن رّب العاملني ،عن جربئيل املعصوم ،رسول اهللا املعصوم مف من

 القرآنو عيل

ٌه هبذاوة كالم مريّ  وللشيخ حممود أبو عنوان  قال حتت .نذكره بتاممه ،الصدد جَّ

ة) َْريَ  :(غريبٌة توجب احل

 ُ يف   عيلٍّ  أّهنم مل يذكروا اسم ،ةوممّا يدعو إىل احلري مورمن أغرب األ

وال يف عهد  بكٍر  ال يف عهد أيب ،إليهم بجمع القرآن وكتابته دِه ن عُ َم 

! فهل كان يف العلم والفقه عثامن! ويذكرون غريه ممّن هم أقّل منه درجةً 

كان من غري املوثوق هبم؟ أو ممّن  من هذا األمر؟ أوشيئًا  حيسن عيلٌّ ال

 إرشاكهم يف هذا األمر؟ اليصّح استشارهتم أو

إليه هبذا  هّم إّن العقل واملنطق ليقضيان بأن يكون عيلٌّ أّول من ُيْعَهداللّ 

                                                             
 لرياَجع.هذا املدعى قد نوقش يف البحوث الكالمية، ف )١(
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ا مل ومزاي صفاٍت  تيح له منوذلك بام ُأ  ،ن يشارك فيهوأعظم َم  ،األمر

وعاش  ،عىل عينه  النبّي  ؛ فقد رّباهتتهّيأ لغريه من بني الصحابة مجيعاً 

ه زمناً   ،الوحي من أّول نزوله إىل يوم انقطاعه وشهد ،طويًال حتت َكنَفِ

دَّ عنه آية ِ  من آياته! بحيث مل َين

 دعى؟!فإىل أّي يشءٍ يُ  ،فإذا مل ُيْدَع إىل هذا األمر اخلطري

غوا هبا ختّطيهم إّياه يف أمروإذا كانوا قد انتحلو خالفة أيب  ا معاذير ليسوِّ

يعتذرون من عدم  فبأّي يشءٍ  ،فَلْم يسألوه عنها ومل يستشريوه فيها بكر

وبامذا حيكم القايض العادل  بامذا نعّلل ذلك؟فكتابة القرآن؟  دعوته ألمر

ال نملك  أن نقول كلمةً  إّال  وما علينا ،إّن األمر لعجيب فيه؟ حّقاً 

 )١( ما أنصفوك يف يشء! ،يا عّيل  اهللالك  :وهي ،ريهاغ

 وسريمحك اهللا جلهرك باحلق. !أشدَّ إنصافك ما هللا أنت يا أبا رّية ونحن نقول:

من القوم بسبب  مستاءاً  حسب املعطيات العلمّية وإن كانب  اً إّن اإلمام علي

وليس  ؛ لكونه تاّماً كآنذا ، إّال أّنه أمىض املجموع القرآينجحاف الذي القاه منهماإل

عىل ترتيب آخر وفق التسلسل التارخيي كتب مصحفًا فيه ما خيل بأصل القرآن، ثم 

، وهو املوجود عند اإلمام احلجة املهدي )٢(لغرض آخر حسب تعبري اآللويس  النزول

 املنتظر.

                                                             
 .٢٤٩) أضواء عىل السنّة املحّمدية: ١(

 .٢٧: ١روح املعاين ) ٢(



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٢٥٢

ته ّم وإليك اآلن نبذة بسيطة عن كيفية وصول النص القرآين من رسول اهللا إىل اُ 

حيتاج إىل بحث موسع أكثر مما  هذا املوضوعوإن كان  ؛وثاقة املوجود عندناومدى 

 .كتبناه هنا ونحيله إىل وقته

 مام عيلرتباطة باإلاوثاقة النص القرآين و

 من املعلوم بأن رسول اهللا أوصل القرآن إىل أمته عن طريقني:

ه كان نّ ومعناه: أ االنتقال الشفاهي اخلاص، وهو ما يسّمى بالعرض، :أحدمها

تيل  يقرأ الصحايب أمام النبي ماُيقرأ بعض أصحابه ما أنزله اهللا عليه فيعيه الصحايب ثّم 

تحقق من لل ؛يف املجلس نفسه أو يف جملس آخر من القرآن أخذا عنه عليه وما وعاه

 صحته وضبط حروفه وحركاته، فإن أقّره رسول اهللا فيسمح له بإقراء الناس وإّال فال.

، باب الطبقة األوىل الذين عرضوا معرفة القّراء الكّبار«ذهبي يف كتابه وقد عّد ال

ومل  وا القرآن عن رسول اهللا عرضاً أسامء سبعة من الصحابة الذين تلقَّ  »عىل رسول اهللا

، وابن عثامن، وعيل، وأيبّ  :اسم الذهبي يذكر اسم الشيخني ضمنهم، يف حني ذكر

 .درداءال أيبوعري، شاأل ىموس أيبو، بن ثابت مسعود، وزيد

 فقال:  ليس فيهم إسم أيب بكر وعمر مخسة آخرين أسامء ثم عد

 ،وأيب زيد ،وقد مجع القرآن غريهم من الصحابة كمعاذ بن جبل«

ولكن مل  ،وعتبة بن عامر ،وعبد اهللا بن عمر ،وسامل موىل أيب حذيفة

ريض اهللا فلهذا اقترصت عىل هؤالء السبعة  تصل بنا قراءهتمت
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 .)١(  »عنه

السبعة مع  ا لو مجعناألنّ  ،يف الطبقة األوىل عند الذهبي ١٢صاروا وبذلك 

 فلو أضيف اسم الشيخني اليهم كام يستفاد من نصوص أخرى ،١٢ا لصارواخلمسة 

نصاري، وأنس بن مالك، سقع، وفضالة بن عبيد األواسم واثلة بن األ ،عند اآلخرين

 شخصًا. ١٨وعبادة بن الصامت، لصاروا 

صحابيا،  ٢٣إىل الذين عرضوا قراءهتم عىل رسول اهللا  يمكن أن يصل عددوقد 

أصح  هي وتكون قراءاهتم ،مبارشة  الء هم الذين تلقوا القرآن من متلقيههؤف

 إليهم. عن رسول اهللا القراءات؛ إن صحت نسبة العرض والتلقي

 وواالذهبي اسم ستة من الصحابة والتابعني الذين أخذوا أو ر ذكرهذا وقد 

وعبد  ،وعبد اهللا بن السائب ،وابن عباس ،أبو هريرة :منهم ،عن أيب بن كعب القراءة

وإن كان األخري قد أخذ القراءة  ؛وأبو األسود الدؤيل، )٢( وأبو العالية ،اهللا بن عياش

 .ثم عن أيب بن كعب أوالً عن أمري املؤمنني

 )٣( يل بن أيب طالبأكثر من هذا العدد قد أخذوا عن ع بوجودستعرف  أّنك كام

 .، ونحن سنشري إىل بعضها الحقاً يف كتب القراءاتمذكورة أسامءهم 

يف حني مل يذكر إال اسًام واحدًا قد أخذ القراءة عن  فالذهبي ذكر أسامء كل هؤالء

                                                             
 باب يف الطبقة األوىل الذين عرضوا عىل رسول اهللا . ٤٢ـ  ٢٤:  ١ُانظر معرفة القراء للذهبي ) ١(

 .١٩، ١٦، ١٠، ٩، ٨الرتاجم  ٤٣:  ١انظر معرفة القراء للذهبي ) ٢(

 .٣٩٦ سنأيت بأسامء بعضهم يف صفحة) ٣(
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 عثامن فقال يف الطبقة األوىل: 

عثامن بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 

الب أمري املؤمنني أبو عمرو وأبو عبد اهللا القريش بن قيص بن ك

أحد السابقني األولني وأحد من ين ريض اهللا عنه، األموي ذو النور

قرأ عليه املغرية بن أيب شهاب  مجع القرآن عىل عهد رسول اهللا 

 . املخزومي

 وعنه ، وإنام قرأ عىل املغريةويقال: قرأ عليه ابن عامر وليس بيشء

  )١(... ّدث عنه بنوهح

 قال يف الطبقة الثانية: ثّم 

بن أيب شهاب املخزومي قرأ القرآن عىل عثامن ريض اهللا عنه، املغرية 

وعليه قرأ عبد اهللا بن عامر اليحصبي، وأحسبه كان يقرئ بدمشق 

 )٢(  من قراءة ابن عامر عليه ...يف دولة معاوية، وال يكاد يعرف إّال 

مع  ،باملشافهة ال بالكتابة كانت ن رسول اهللاالء عؤتلقي ههبذا فقد عرفت بأن و

رسول اهللا كان قد أجاز هلم الكتابة أيضا، وقد كانت هلم مصاحف آنذاك ناقصة مما ّن أ

 تعلموه من رسول اهللا.

 هي امتداد لطريقة تلقي النبي الوحي من عند )اخلاصة (املشافهة وهذه الطريقة

                                                             
 .٤٣:  ١معرفة القراء للذهبي )١(

 .١١/ ت  ٤٨:  ١املصدر السابق ) ٢(



  

  

  

  

 ٢٥٥   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

قلبه مبارشة، وكان يقول: (أقرأين جربئيل كان يتلقاه بسمعه إىل قلبه أو ب اهللا، فهو

أو يقول عن كيفية  )٢( ما يقول) َي ِع َأ مني فأو (يتمثل يل امللك رجال فيكلّ  )١( القرآن)

فيفصم عني وقد  ـ ه عيلشدّ أ ذاوه ـ اجلرس يأتيني مثل صلصلة(إتيان الوحي له: 

 نزال التوراة عىلوهذا التلقي ليس من جنس املكتوب كام يف حالة إ، )٣()وعيت ما قال

يًال ﴿ مكتوبة فقال سبحانه: لواحاً أموسى  ي َعَلْيَك َقْوًال َثقِ ا َسنُْلقِ نَّ ِ  وقوله تعاىل: )٤( ﴾إ

يمٍ ﴿ ِ يٍم َعل ِ ن لَُّدْن َحك نََّك َلُتَلقَّى اْلُقْرآَن مِ ِ ن ﴿ وقوله تعاىل: )٥( ﴾َوإ َوَما ُكنَت َتْرُجو أَ

ِالَّ َرْمحَ  َتاُب إ ِ َلْيَك اْلك ِ َك ُيْلَقى إ بِّ ن رَّ  .)٦( ﴾ًة مِّ

االنتقال اجلامعي، وذلك من خالل قراءة رسول اهللا اآليات والسور يف  وثانيهام:

 .بال عرض للمسلمني سامعاً إخطب اجلمعة وغريها أو يف صالته 

يف الصلوات اخلمس  بالسور الطوال والقصار كان يقرأ  ومن املعلوم أنه

مل كان يسمعها الناس و ب، وهذه الصلواتفاحته الكتا معصالة اجلمعة  مضافا إىل

 ذوو الرضورة القاهرة، وجاء عن عائشة: ملا أنزلت اآليات ّال إيكن يتخلف عنها أحد 

                                                             
 .٣٠٦٨/ ح  ٢٣:  ٢، كنز العامل ١١٢:  ٤التسهيل لعلوم التنزيل ) ١(

 ٣٢٠٢/ ح  ٩٢:  ٤باب بدء الـوحي، اجلمـع بـني الصـحيحني  ٢/ ح  ٤:  ١صحيح البخاري ) ٢(

 من املتفق عليه من مسند عائشة.

 .٢١:  ٣، البداية والنهاية ٤٠٨:  ٤تفسري البغوي ) ٣(

 .٥سورة املزمل: ) ٤(

 .٦سورة النمل: ) ٥(

 .٨٦سورة القصص: ) ٦(



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٢٥٦

فحرم التجارة يف فتالهن يف املسجد واخر من سورة البقرة خرج رسول اهللا األ

 .)١(اخلمر

سامع ت مرتفع إلالقراءة بصوإىل  من القراءة العادية تسع معناهايقد  إذن لتالوةاف

قِّ ﴿ قال سبحانه: ،خريناآل اْحلَ ِ َواْتُل ﴿: وقوله تعاىل )٢( ﴾َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبأَ اْبنَْي آَدَم ب

نَْها نَا َفانَسَلَخ مِ ِ َي آَتْينَاُه آَيات َم ﴿ ومن هذا القبيل )٣( ﴾َعَلْيِهْم َنَبأَ الَّذِ ْتُل َما َحرَّ ْ أَ ُقْل َتَعاَلْوا

ُكْم َعَلْيكُ  َمَها َوَلُه : ﴿وكذلك )٤( ...﴾ْم َربُّ ي َحرَّ ِ الَّذِ ِ اْلَبْلَدة ه ْعُبَد َربَّ َهذِ ْن أَ ْرُت أَ مِ َام أُ نَّ ِ إ

ِمَني  ِ َن اْملُْسل ُكوَن مِ ْن أَ ْرُت أَ مِ ءٍ َوأُ ي *  ُكلُّ َيشْ َتدِ نََّام َهيْ ِ ْتُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدى َفإ ْن أَ َوأَ

نَْفِسهِ  ِ ْر ﴿و )٥( ﴾ل َك أَ ِ َي َكَذل َتْتُلَو َعَلْيِهُم الَّذِ َمٌم لِّ َها أُ ِ ن َقْبل ةٍ َقْد َخَلْت مِ مَّ َسْلنَاَك ِيف أُ

َلْيَك  ِ ْوَحْينَا إ  .)٦( ﴾أَ

َيْت َعَلْيِهْم : ﴿كقوله تعاىل بصيغ خربيةيف القرآن هذا إىل جانب ما جاء  ِ َِذا ُتل َوإ

يَامًنا ِ ْم إ ُ ُلوَنَك ﴿وقوله:  )٧( ﴾آَياُتُه َزاَدْهت ُه  َوَيْسأَ نْ ْتُلو َعَلْيُكم مِّ ي اْلَقْرَنْنيِ ُقْل َسأَ ِ َعن ذ

                                                             
، مـن ٣٢٩٤/ ح  ١٦٧:  ٤، اجلمع بـني الصـحيحني ٤٢٦٧/ ح  ١٦٥١:  ٤صحيح البخاري ) ١(

 املتفق عليه من مسند عائشة.

 .٢٧املائدة :  سورة )٢(

 .١٧٥سورة األعراف : ) ٣(

 .١٥١ام : سورة األنع) ٤(

 .٩٢ـ  ٩١سورة النمل: ) ٥(

 .٣٠سورة الرعد: ) ٦(

 .٢سورة االنفال: ) ٧(
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ْكًرا ِ نَا﴿ وقوله: )١( ﴾ذ ِ نُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَيات ً مِّ يُكْم َرُسوال ِ ْرَسْلنَا ف وقوله:  )٢( ﴾َكَام أَ

يُكْم َرُسوُلُه ﴿ ِ نُتْم ُتْتَىل َعَلْيُكْم آَياُت اهللاِّ َوف َِذا ُتتَْىل ﴿ له:وقو )٣( ﴾َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوأَ َوإ

ْثَل َهـَذا   .)٤( ﴾َعَلْيِهْم آَياُتنَا َقاُلوْا َقْد َسِمْعنَا َلْو َنَشاء َلُقْلنَا مِ

فاهللا سبحانه أمر نبيه بأن يتلو القرآن عىل أمته، أي أن يسمعهم ويبلغهم اآليات 

 .جهراً 

آلية سواء كانت ا يف املسجد ه من حرضعإسامبفطريقة االنتقال اجلامعي كانت 

َن ال: ﴿تعنيهم أم ال، فقد قيل بأّن اآلية َّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن مِ ِر ـْ ال َ ْوِيل الرضَّ َني َغْريُ أُ ِ ن ُمْؤمِ

يِل اهللاِـَْوال ِ ُدوَن ِيف َسب : رسول اهللا مكتوم أّم احلارض عمى األ ملا نزلت سأل )٥( ﴾ُمَجاهِ

ِر ﴿ نزول ثّم  منني؟ؤيا رسول اهللا فكيف بمن ال يستطيع اجلهاد من امل َ ْوِيل الرضَّ  ﴾َغْريُ أُ

 .)٦(ُاحلقت باآلية بعدها و

نزلت سورة اجلمعة ُأ كنا عند رسول اهللا حني قال:  ،ومثله املروي عن أيب هريرة

نُْهْم  َوَآَخِريَن ﴿ فتالها فلام بلغ ا مِ ََّ يُم  اْلَعِزيزُ  َوُهَو  ِهبِْم  َيْلَحُقوا مل ِ ك قال له رجل:  )٧( ﴾اْحلَ

                                                             
 .٨٣سورة الكهف: ) ١(

 .١٥١سورة البقرة : ) ٢(

 .١٠١سورة آل عمران: ) ٣(

 .٣١سورة االنفال: ) ٤(

 .٩٥سورة النساء : ) ٥(

 .٢٥٠٧/ ح  ١١:  ٣، سنن ايب داود ٣٤٢:  ٥تفسري القرطبي ) ٦(

 .٣معة: سورة اجل )٧(
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 .الء الذين مل يلحقوا بنا؟ فلم يكلمهؤ من هيا رسول اهللا

قال أبو هريرة: وسلامن الفاريس فينا، قال: فوضع رسول اهللا عىل سلامن يده 

 .)١( الءؤا لتناوله رجال من هريّ يامن بالثّ والذي نفيس بيده لو كان اإل فقال:

سطة فيام هيمهم بواـ جتمعات املسلمني ما نزل من القرآن  رسول اهللا إبالغفإن 

كام تراه يف نزول سورة التوبة، أو آية البالغ يوم الغدير، وتكليفه ـ رسل منه إليهم 

القرى  الرسل إىلسالم القرآن، وبعثة خواهنم وخاصة حديثي اإلإوا ئُ ِر قْ أصحابه بأن يُ 

مراء جيوشه أن يقيموا يف الذين يسلمون أموا الناس القرآن، وتكليفه قاليم ليعلّ واأل

ها من أنواع اإلبالغ اجلامعي كلّ  مورغريها من عرشات األ إىل ،رآنموهم القويعلّ 

 للمسلمني.

رسول اهللا هو أهم طرق الوثاقة  فم الشفهي مبارشة منـ والتلقي ـ قراء إذن اإل

مل يثبت عند وقد عرفت بأّنه  ،نتقال اجلامعي غري املبارشوهو أهم من اال ،بالنص

هتام عىل ءر قرابكر وعم مهور تلقي وعرض أيبعند غريه من كبار علامء اجلال الذهبي و

 رسول اهللا مبارشة.

ً يه وعرض قراءته عىل رسول اهللا مل يثبت أيضفباعتقادي أن تلقّ  ،عثامن قراءة أما ا

ألّن الذي قد عرض قراءته عىل رسول اهللا عليه رفع  ؛)٢( وإن ذهب إليه الذهبي

فإّن إثبات كونه من الذين عرضوا اللحن من القرآن ال أن حييلوا للعرب كي يقومونه، 

                                                             
 .٣٣١٠/ ٤١٣: ٥اجلامع للرتمذي ) ١(

 لعثامن بن عفان. ١انظر معرفة القراء الكبار الطبقة األوىل الرتمجة ) ٢(
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فيه، لكني لكتابة لق وفّ أرجو أن أحيتاج إىل بحث مستقل  قراءهتم عىل رسول اهللا أو ال

أّهنم اخرتعوا َعْرضة عثامن ليصححوا عمله  وهي ،مفردة خاصةأريد هنا أن أوضح 

والقول بأّن نسخته هي نسخة األصل ومصحفه هو مصحف يف حرق املصاحف، 

 ن ما خيالفه جيب أن حيرق.اإلمام وأ

 .عىل عثامن لمي قراءتهعدم صحة ما نقلوه من عرض السُّ  أيضاً  كام أريد أن أؤّكد

، فلم جيز له أن يرتك القرآن ملحونًا  فإّنه لو كان قد عرض قراءته عىل رسول اهللا

مل  أمل يكن من واجبه رفع اللحن وهو اجلامع للقرآن!! فعثامنللعرب كي يقومون، 

أال يلزم  ،فلو كان قد رأى فيه حلناً  ،»أرى فيه حلناً «سمعت بأن فيه حلنًا بل قال: يقل 

 ؟!!عليه تصحيحه

مدرسة أهل البيت إىل هذا  نحن نقول هبذا ونريد من خالله التأكيد عىل سند

 وأنّ ،  أصل أربعة قراءات من السبعة هي راجعة إىل االمام عيلأن والقرآن 

 ؛حتفظات عىل منهجية أيب بكر وعمر يف مجع القرآنهلم اإلمامة وإن كانت  مدرسة

 .يأخذون هبذا املصحف كانوا نهمكل

عىل املعروضة الثابتة الصحيحة و ةقد خلطوا القراء فمدرسة الصحابة واخلالفة

بدعوى  ،ثّم سمحوا يف األخذ بجميعها ،واملتعددة رسول اهللا مع القراءات املشكوكة

وهذا ليس  )نزل القرآن عىل سبعة أحرف(الل حديث أن رسول اهللا قد أجازها من خ

يف صالته   الذي عرض قرائته عىل رسول اهللا غري الذي سمعه منه ألنّ  ،بصحيح

  وخطبه وماشابه ذلك.

هنا اختيارات رشعية أمضاها رسول أكام أّن وجود شاهدين عىل قراءة ما ال يعني 

 للمسلمني.  اهللا
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وذلك  املتوجهة إىل القراءات حّلت اإلشكاليةوهبذا فإّن مدرسة أهل البيت قد 

ستعلم بأّن أّنك و وعدم جواز املخالفة معها ،بإقرارها القراءة املشهورة عند الناس

رغم وجود االختالف بني الرواة  القراءة الرائجة اليوم هي قراءة اإلمام عيل ال غريه

 فيه.

  القراءات السبع واإلمام عيل

بع التي ُأقّرت من قبل ابن جماهد يف القرن الرابع اهلجري املتأمل يف القراءات الس

 وهي قراءات:  املؤمنني عيل أمري إىلترجع منها أصل أربعةٍ عرف بأن ي

هـ)، عن أيب عبد الرمحان السلمي، الذي قرأ  ١٢٧ـ عاصم بن أيب النجود (ت  ١

 .)١( مبارشًة عىل اإلمام عّيل، واشتهر قوله: ما رأيُت رجًال أقرأ من عيل

قراءة عاصم عن طريق حفص بن سليامن بن املغرية هي الشائعة اآلن يف علًام بأّن 

 أكثر بالد املرشق.

هـ)، عن نرص بن عاصم وحييى بن يعمر،  ١٥٤عمرو بن العالء (ت  ـ أيب ٢

 ومها قرءا عىل أيب األسود الدؤيل، وهو قرأ عىل أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب.

عن حمّمد الباقر،  ،عن جعفر الصادق ،هـ) ١٥٨(ت  الزّيات بن حبيب ـ محزة ٣

 .عن عّيل بن احلسني زين العابدين، عن أبيه احلسني، عن عّيل بن أيب طالب 

                                                             
، البيـان يف عـدد آي القـرآن أليب عمـرو ١٠٧٨/ ح  ١٨٩املجالسة وجواهر العلم للدينوري: ) ١(

 .٤٠٢: ٤٢، تاريخ دمشق ٣١الداين: 
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 هـ)، وقد قرأ عىل محزة بالسند املتقّدم. ١٨٩ـ الكسائي (ت  ٤

ت كانوا يعيشون يف الكوفة، إّال أبا عمرو بن العالء الذي اشتهرربعة األوهؤالء 

أو وجود شيعتهم فيه يصّحح  ،ما قراءته يف البرصة، فإّن وجود أئّمة أهل البيت يف بلد

يقرأ  أ كامإقر«قال: كان قد  ألن اإلمام  ؛بنظرناالقراءة املوجودة يف ذلك البلد 

 .أيام حياهتم منهم بمرشوعية تلك القراءة يف ذلك البلد ُحْكٌم  ، وهو)١( »الناس

املدينة، أهل قَرأ هبا قراءة نافع التي كان يَ  :ء األربعةويمكن أن يضاف إىل هؤال

، فيمكن تصحيحها من خالل قول اإلمام: موطن سكن اإلمام الصادق ألّنه

 ».يقرأ الناس أ كامإقر«

 أما قراءة ابن عامر فقد كانت يف الشام موطن أعدائهم، والتي مل يسكنها أئّمة

 تصحيح كالم اإلمام بصددهم.حتى يمكن  تهمومل يكن فيها شيع أهل البيت

يف البلدان التي يسكنها الشيعة، وهي  قراءة ابن كثري، فلم تكن شائعةً  اومثله

 .أحدوال ُيقَرأ هبا  اليوم مرتوكة

، وأصلها يرجع إىل وحتى اليوم إذن، هذه القراءات األربعة هي الرائجة آنذاك

بينها اختالف نظرًا الختالف  وإن كان .هاّن األئمة من ولده قد أقروإأمري املؤمنني، و

مما يعني بأّن املصحف املوجود والقراءة الرائجة هي قراءة اإلمام عيل ال  نقل الرواة

 .كام يقولون فقط قراءة عثامن بن عفان وحرف زيد بن ثابت

رجوع أربع من وومل يقترص كالمنا عن سند الشيعة اإلمامية إىل هذا القرآن 

                                                             
 عنه. ٧٦٣٠/ ح  ١٦٣:  ٦ئل الشيعة ، وسا٢٣/ ح  ٦٣٣:  ٢الكايف ) ١(
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املؤمنني عيل بن أيب طالب، بل األمر يفوق ذلك، حيث  إىل أمري املشهورة القراءات

يف القرون عىل وجه اخلصوص  )قراءة أمري املؤمنني عيل(ترى مؤلفات كثرية ُأّلفت يف 

ُوىل، هـ).  ١٢٢) لزيد الشهيد ابن عّيل بن احلسني (ت قراءة أمري املؤمننيككتاب ( األ

(ت  ) البن شنبوذقراءة عيل( هـ). وكتاب ٣٠٢) للجلودي (ت قراءة أمري املؤمننيو(

غالم ابن جماهد  هـ) ٣٤٩املقرئ (ت  ) أليب طاهرقراءة أمري املؤمنني، و(هـ) ٣٢٨

وهو  ) البن احلّجام، وغريها.قراءة أمري املؤمننيصاحب كتاب (السبعة). وكتاب (

 عمق االرتباط بني أهل البيت وهذا القرآناهتامم الشيعة بالقرآن و يدّل عىلمما  اآلخر

ُّمة بقراءة تؤكّ ا ّهن أ. كام املجيد  عيل. أمرياملؤمننيد ارتباط األ

يف القراءة  بن أيب طالب عيل أمري املؤمنني بأّن الراوين عنستعرف الحقًا و

 :هم ،غري أهل بيته ثالثة من القرآنية

 .ن بن أيب ليىلاالرمح وعبد ،يلؤسود الدوأبو األ ،ن السلمياالرمح أبو عبد

املحفوظ يف الصدور القرآن د الدؤيل برسمه قواعد النحو قد ربط ّن أبا األسوأو

 العربية: باملكتوب يف السطور، ألّنه قال ملن أراد أن يكتب القواعد

 إذا رأيَتني قد فتحُت فمي باحلرف فانقط نقطًة عىل أعاله، وإذا ضممُت 

فمي فانقط نقطًة بني يَدي احلرف، وإذا كرسُت فمي فاجعل النقطَة 

 .)١(من ذلك ُغنّة فاجعل النقطة نقطتني شيئًا  رف، فإن أتبعُت حتت احل

                                                             
م  ١٩٥٥ط مكتبـة هنضـة مرصـ ـ القـاهرة  ١١و ١٠) مراتـب النحـوّيني أليب الطّيـب اللغـوي: ١(

 بتحقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم.
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باملكتوب، ودّون ما سمعه أمُري  يف الصدور هبذه الطريقة ربط املحفوظفإنه 

 إىل املكتوب ورقاً  وشفهاً  صوتاً  ،تلقيًا وعرضاً  القراءةن رسول اهللا من املؤمنني ع

 .يف مجعه وهذا ما ال يفعله غريه ،وقرطاساً 

وحممد بن  ، احلسنان :من أهل بيته  املؤمنني اإلمام أمري ى قراءةَ رو كام

 .احلنفية

 . املؤمنني عيل بن احلسني عن أبيه احلسني قراءة جّده أمري عيلُّ  روىو

 .وزيد  الباقر :ابناه القراءةَ روى بن احلسني  عّيل  وعن

بن  بن عيلوزيد  ،محران بن أعني الشيباينو ،ابنه الصادقأخذ   وعن الباقر

 .)١( احلسني

وهذا يعني بأن زيد بن عيل قد أخذ القراءة عن عيل بطريقني عن أبيه السجاد 

 .)عليهام السالم(وعن أخيه الباقر 

سليامن األعمش ومحران بن أخذ قراءته عن  ـ اءأحد القّر  ـ اتّن محزة الزيّ إو

لحة بن مرصف أعني وأيب إسحاق السبيعي وحممد بن عبد الرمحان بن أيب ليىل وط

 واألخري ،)٢(ومغرية بن مقسم ومنصور وليث بن أيب سليم وجعفر بن حممد الصادق 

بن  عن عّيل  ،عّيل  عن احلسني بن ،ادعن عيل بن احلسني السّج  ،الباقر د بن عّيل عن حمّم 

                                                             
ــة  )١( ــة النهاي ــر: غاي / ت  ٥٣٤، ٣٢٥٤/ ت  ٢٠٢، ١١١٤/ ت  ٢٤٤، ٩٠٤/ ت  ١٩٦: ١أنظ

٢٢٠٦. 

 حلمزة بن حبيب الزيات. ١١٩٠/ ت  ٢٦١: ١غاية النهاية  )٢(
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 . اهللاعن رسول  ، أيب طالب

 وغالب هؤالء الذين مّر أسامءهم كانوا عىل ارتباط بأهل البيت.

تي يشهد هبا هذه الفضيلة الّ  أمرياملؤمننيمن أجل أن ينكروا عىل  نهج احلاكمالف

ِ  ،والداين القايص  جّدوا ،قة للعقل واملنطق والفطرة السليمة والتاريخ الصحيحواملواف

 بعض األقوال زوراً  ينسبوا إليه  يقللوا من مكانة اإلمام يف القرآن وأن كي

وهو  )١( !وحنيهو أّول من مجع بني اللَّ  ،بكر أبا هللارحم  :كقوله يف أيب بكر ،وباطالً 

موىل  ساملاً أّن  ألّهنم قد ذكروا ، املؤمنني الم ضحل ال يمكن صدوره عن أمريك

 ،رفْ سّمى مصحفه بالسِّ اّلذي هو و ،قبل أيب بكر من اجلامعني للقرآنكان أيب حذيفة 

 .يف أيب بكر ينقض ما حيكونه عن أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب هنّ فإ

من  كانوا عاذ بن جبل وغريهموُم  ،وابن مسعود ،بن كعب يبّ ُأ  أنّ  :م ذكرواكام أّهن 

 ، وقد أثبتنا بأّن مجعهم هو بمعنى الكتابة.أيضاً   اهللاعهد رسول  اجلامعني للقرآن عىل

فلو كان هؤالء من اجلامعني األوائل، فام يعني ما ُنِسب إىل أمري املؤمنني قوله: 

أمل يكن هذا الكالم باطًال وعن احلق  ؟ أبا بكر، هو أول َمن مجع بني اللوحنيرحم اهللا

 مائًال.

َ  وأّن أمري املؤمنني هو ،مقولتهمبسيط يشهد الباحث خطأ  لٍ وبتأّم  وىل بجمع األ

وابن  الرسول  هو صهر ـ عدا كونه أّول كّتاب الوحي ـ القرآن من أيب بكر؛ ألّنه

                                                             
، فضائل أمحـد ٣٥٧٥٢و ٣٥٧٥١/ ح  ٢٤٨: ٧، و٣٠٢٢٩/ ح  ١٤٨: ٦) مصنّف ابن أيب شيبة ١(

 .٢٨٠/ ح  ٢٣٠: ١
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مل يفارقه يف حٍرض ه نّ إو ،وهو أّول القوم إسالماً  بو ذّرّيته،وأ ،وزوج البتول  ،عّمه

وأعلم  ،وأحد الثقلني ،لهدْ بجمع القرآن ال غريه؛ ألّنه ِع  احلرّي  فهو وال سفر،

 .والتأويل وشأن النزول بإقرار اجلميع الصحابة بالتنزيل

ن غريه م ّص بخصائص مل تكن عندة بأّنه اختُ أكثر من مّر  وقد ّرصح اإلمام 

مسائل  يسأله عن وكان ،اً ومساء صباحاً   اهللاأّنه كان خيلو برسول  :منها ،الصحابة

بنزول القرآن أهو يف  وكان يعلم ،بالكالم وإذا سكت ابتدره  ،ينالرشيعة والدِّ 

اختصه اهللا ورسوله بجمع  ومنها أنه قد، أو يف هنار وهل نزل يف ليلٍ  ،أو يف جبل سهلٍ 

 رّبه بالفعل.القرآن وقد دّون كتاب 

علمه ـ يطلب من  غزارةلوـ   عيل بن أيب طالبأمري املؤمنني لذلك كان 

حّتى يوّضح هلم  ،القرآن منها وخصوصاً  ،األشياء املسلمني أن يسألوه عن غوامض

يعرف  كان الومن  ،)١(مل يثبت بأنه عرض قراءته عىل رسول اهللا نبعكس َم  ،متشاهباته

يف  بعد أن كان سّيداً  وجعله وضيعاً  )٢( اً غبيصرضب  َمنأو  ،كأيب بكر معنى الكاللة

 .كعمر بن اخلطاب لسؤاله عن الذاريات والنازعات ،قومه

 :فقال ،تل فيهاّلذي قُ  يف عامه اإلمام أمري املؤمنني  خطبلقد 

                                                             
 حسب حتقيقنا السابق.) ١(

) جاء يف اخلرب: سأل صبيغ بن عسل عمَر عن بعض متشابه القرآن، فقـال عمـر: تسـأل حمدثـة؟! ٢(

، ثّم عاد َئ ِر فضـربه هبا، حّتى ترك ظهره دبرة، ثّم تركه حّتى بَ فأرسل عمر إىل رطائب من جريد 

، فدعا به ليعود له، قال صبيغ: إن كنت تريد قتيل فاقتلني قتًال مجـيًال، وإن َئ ِر له، ثّم تركه حّتى بَ 

 .١٤٨/ ح  ٦٧: ١كنت تريد أن تداويني فقد واهللا برئت! ... سنن الدارمي 
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 ،ك أن تفقدوينوإّين ُأوَش  ،رسيعاً  ض قبضاً قبَ إّن العلم يُ  ،أّهيا الناس«

 ،نزلتأنبأتكم هبا وفيام ُأ  إّال  اهللاكتاب  من عن آيةٍ  فلن تسألوين ،وينلُ فَس 

 .)١( »بعدي حيّدثكم من ّنكم لن جتدوا أحداً إو

 :قال أنه وعن أيب الطفيل

 إّال  تسألوين عن يشءٍ  ال اهللافو ،سلوين« :خيطب وهو يقول علّياً  شهدُت 

 ٍل  وأنا أعلم أبليإّال  ما من آيةٍ  اهللافو ،اهللاكتاب  وسلوين عن ،كمأخربتُ 

 .)٢( »أم يف جبل سهلٍ  أم يف ،نزلت أم بنهار

 بجمع القرآن يف األوىلـ وكام قلنا ـ كان  عّيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ف

والعامل بالتنزيل والتأويل،  ،؛ ألّنه كاتب الوحيمن أيب بكر وعمر وعثامن السطور

 .يب طالببن أ جر عّيل ِح  ورأسه يفمات  اهللارسول و ، هب وآخر الناس عهداً 

 اّلذي سعى أن وهو ،القرآنمع  بن أيب طالب املؤمنني عيلُّ  أمري ي رابطةه ههذف

 .عن طريق تلميذه أيب األسود الدؤيل املدّون يف السطوربيربط املحفوظ يف الصدور 

وال يرتضون  دور اإلمام يعتمون عىل ماحلّكام وأتباعه اخللفاء ومع كّل هذا نرى

أو ارتباط مجع القرآن مع أمر اخلالفة  ،ؤمنني مع القرآنالكالم عن رابطة أمري امل

زيد بن ثابت ويعّدونه الشخص الوحيد  دور يؤّكدون عىل نراهمويف املقابل  ،واإلمامة

                                                             
 .٣٩٧: ٤٢ إلمامـ ترمجة ا مدينة دمشق) تاريخ ١(

، كنـز ٢٤٥: ٤، زاد املسري ٣٥: ١، تفسري القرطبّي ٥٩٩: ٨، فتح الباري ١١٠٧: ٣) االستيعاب ٢(

 .٤٧٤٠/ ح  ٢٣٩: ٢العّامل 
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اخللفاء  بجمع القرآن يف عهود عندهم الوحيداملنفرد فهو  !!األخرية اّلذي شهد العرضة

ّاً  عود ومعاذ بن جبلابن مسسم اتاركني وعىل عهد رسول اهللا  الثالثة َبي ُ  .وغريهم وأ

 األول ـ مع عائشة ـ مع أنه هوللوحي!  معاوية بن أيب سفيان كاتباً  ونيعدّ  بل

 والعياذ باهللا، فهؤالء عن النبي بأنه أمي بمعنى ال يعرف القراءة والكتابة اأشاع نيْ الذَ 

يقولون  ، كام أّهنملقرآنل ثبت كتابة عثامندون عىل رسم اخلط العثامن مع أّنه مل ييؤكّ 

ال يرتضون أن و يقولون بكّل ذلك ،بأن أمية بن حرب هو الذي عّلم العرب الكتابة

 !!جلميع القرآنأو كاتبًا للوحي أو احلافظ  ،)١(للقرآن جامعاً  بن أيب طالب يكون عّيل 

 ضمن جامعي اسم اإلمام عيل  يذكرأن  مال يعجبه اخلالفةأتباع مدرسة إّن 

هبذا االمر  وأولوّيته  ،يف اإلسالم وعند رسوله عىل مكانته مقوفهو رغم ،القرآن

 :مثل قوهلم ،يذكروه نحو االستنقاص فعىلن يذكروه إن أرادوا أإهنم و ،عىل غريه

 عن تدويٍن  ال يف صدرهع القرآن بأّنه مجَ « :ومثل قوهلم »)٢(بأّنه مات ومل حيفظ القرآن«

 .م لهاستنقاصًا منه كّل ذلكب قالوا ،وأمثاهلا »)٣(وكتابةٍ 

                                                             
نـزل ه كـام أُ من الناس أّنه مجع القرآن كلَّ  ما اّدعى أحدٌ « :وقد وقفت عىل كالم اإلمام الباقر  )١(

 .»واألئّمـة مـن بعـده   عّيل بـن أيب طالـبله اهللا تعاىل إّال وما مجعه وحفظه كام نزّ   كّذاب،إّال 

 إشارة منه إىل تنزيله وتأويله.

  »ما يستطيع أحٌد أن يّدعي أّن عنده مجيع القرآن كّله ظاهره وباطنه غـري األوصـياء« :وعنه

 )٢و ١/ ح  ٢١٣، بصائر الدرجات: ٢و ١/ ح  ٢٢٨: ١الكايف (

 رواه عن الشعبي. ١٥٨:  ١القرطني ، عن ٥٣٧البيان للخوئي : ) ٢(

 .١٣:  ٩فتح الباري ) ٣(
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 أم وهم؟ حقيقةٌ  ،للمصحف ف أخبار مجع اإلمام عّيل اضعا

 روايات مجع اإلمام  )١( ضمن خطتهم راحوا يضعفونأجل إّهنم 

فقالوا عن ذلك اجلمع بأّنه مجع  ،ثبوهتا وتطابقها مع الواقع والعقل بعد ،للمصحف

السجستاين يف  ار ما أخرجهخب، فمن تلك األمن الصدور أو َمجٌْع  ،الصدور يف حفٍظ 

 :حمّمد بن سريين قال عن ،بسنده عن أشعث ،)املصاحف(

ّا تُ  ى جيمع حتّ   جلمعةٍ إّال  يرتدي برداءٍ  أن ال أقسم عيلٌّ  ،وّيف النبّي مل
                                                             

: وما شاع أّن علّيًا كّرم اهللا وجهه ّملا تـوّيف رسـول اهللا ختّلـف ٢٢: ١) قال اآللويس يف روح املعاين ١(

جلمعه، فبعض طريقه ضعيف، وبعضها موضوع، وما صّح فمحموٌل ـ كام قيل ـ عـىل اجلمـع يف 

 .نتهى كالم اآللويسابصورةٍ ُأخرى لغرٍض آخر ـ الصدر، وقيل: كان مجعًا 

فالضعيف اّلذي عناه اآللويس إن كان يقصد به ما أخرجه أبو داوود يف سننه ـ اّلـذي ُيعتـرب مـن 

الصحاح السّت ـ من طريق ابن سريين، فله طريٌق آَخر أخرجه ابن الرضيس عن ابن سريين عن 

 عكرمة عن عّيل.

الرد عىل ابن حجر: (قلت: قد ورد مـن طريـق آخـر أخرجـه ابـن وهذا هو ما قاله السيوطي يف 

الرضيس يف فضائله ... وأخرجه ابن اشته يف املصاحف من وجه آخر عن ابن سـريين ) االتقـان 

 النوع الثامن عرش. ٢٠٤: ١

الصنعاين يف مصـنّفه، وابـن فغالب ما أخرجه املحّدثون ـ كوأّما املوضوع، فال أدري ما يعني به، 

طبقاته، وابن أيب شيبة يف مصنّفه، وابن رضيس يف فضـائل القـرآن، وغـريهم مـن كبـار سعد يف 

 .ـ مل أقف فيه عىل حديث موضوع بحسب ضوابطهم احلديثية علامء العاّمة وحمّدثيهم

َْمع الوارث يف األحاديث الصحيحة عىل اجلمع يف الصدور فهـو تعّسـف مـا بعـده  وأّما محله اجل

 تعّسف.
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َت أَكِره :بعد أّيام أبو بكرفأرسل إليه  ،ففعل ،القرآن يف مصحف

 إماريت يا أبا احلسن؟

ثّم  فبايعه .جلمعة إّال  قسمت أن ال أرتدي برداءٍ أّين أ إّال  ،اهللاال و :قال

 .رجع

وهو لّني  ،أشعث إّال  مل يذكر املصحف أحدٌ  :بكر [السجستاين] قال أبو

ّم  ،وإّنام رووا (حّتى أمجع القرآن) ،احلديث ِ قال فإّنه يُ  ،حفظه يعني ُأت

َع القرآن قد :ذي حيفظ القرآنللّ   .)١( َمجَ

 من شعث (لّني احلديث) ال يقبله كثٌري وما قاله السجستاين من كون األ

يوّثقونه أو  لوقفت عىل أسامء رجالّيني )٢( )هتذيب الكامل( ولو راجعَت  ،الرجالّيني

نيأمثال حييى بن َم  ،حيّسنونه ً هذا  ،والبّزار )٣( والعجيل وابن شاهني عِ  ..أّوال

 ،صحيح غري أشعث) إّال  (مل يذكر املصحف أحدٌ  :إّن ما قاله السجستاين :وثانياً 

من  صحيحاً  شاهداً  أي أّن خلرب األشعث ،إذ ورد ذكر (املصحف) يف روايات ُأخرى

ُخرى الّ   .تي ستقف عليها الحقاً األخبار األ

                                                             
، وقد تابع السجستاين يف التشكيك بورود كلمـة ٣١/ ح  ١٦٩: ١احف للسجستاين ) ُانظر: املص١(

، والعينـي يف عمـدة ٣كتاب الفضـائل بـاب  ١٣: ٩املصحف كلٌّ من: ابن حجر يف فتح الباري 

 .١٠٤: ٥، مرقاة املفاتيح ٤٠٧: ٨، حتفة األحوذي ١٧: ٢٠القاري 

 .٥٢٤/ الرتمجة  ٢٦٤: ٣) هتذيب الكامل ٢(

قال: وسئل عثامن بن أيب شيبة عن أشعث بن سـوار، فقـال:  .٧٠/ت  ٣٦خ أسامء الثقات: ) تاري٣(

 ثقة صدوق.
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اجلمع هو  عىل كون إّن مجلة (حّتى جيمع القرآن يف مصحف) أدّل دليلٍ  :وثالثاً 

َع  وذلك ألّنه  ،كام يقولون ال مجع حفظ مجع تدويٍن   آن يف مصحف بنيالقر َمجَ

 .الدّفتني

فكالم  ،احلفظ به عىل أراد أن يستدّل  يذرصيح لقول السجستاين الّ  كام أّنه نقٌض 

 .النص قباللالجتهاد  جتهاد! وال معنىاوكالم السجستاين  ،املؤمنني نصٌّ  أمري

القرآن  بأّنه جلس يف بيته كي جيمع  وه عن اإلمام أمري املؤمنني عّيل أّما ما قال

 الختصاصه بالنبّي  ،إىل ذلك غري حمتاج؛ ألّن اإلمام ضاً فهو باطٌل أي ،رهمن صد

ه به يف اللّ  يه ليده ـ يل والنهار وكتابة القرآن عنه مبارشةوُخُلوِّ ِ ن ف فضًال عن كتابته  ـ مِ

يجمع القرآن من ليف بيته  جيلس ن كان هذا حاله فال داعي ألنفَم  ،مع تفسريه وتأويله

 .خرىُأ  صدره تارةً 

ِ  أمري أنّ  :وسؤالنا هو ُ  ن جيمع القرآن من صدره؟ هل جيمعهَم ـاملؤمنني ل ّمته أل

 ؟!، ألنه كان قد حفظهأم جيمعه لنفسه وال داعي له ،وهم يتلون الكتاب ويعرفونه

وقد  ،املطلوب للمسلمنيهو  حفظاً  ال وتدويناً  ّن مجعه من الصحف كتابةً إ ،نعم

عن الزيادة والنقيصة  املوجود لكي ُيعَصم؛  اهللامر رسول امتثاالً أل فعله

ال (وأن  )ال يزيد الشيطان فيه(كي حرتازًا وحيطة ا  مجعه وقدوالتحريف، 

 . جاء يف كالمهحسبام  )ينفلت القرآن

 ،املتأّخر مجعه عن ظهر قلبه يف الزمن إىل اإلمام عّيل  اينسبو أن مهلبل كيف 

 قرآن عن ظهر القلب؟!وخليفتهم عمر ينهى الصحابة عن كتابة ال

 بسنده عن قيس بن ،)املصاحف(فقد أخرج السجستاين يف كتابه 

، املؤمنني يا أمري :فقال ،فةَر إىل عمر وهو بعَ  ، قال: جاء رجلمروان
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 :قال .قلبه ميل املصاحف عن ظهرهبا رجًال يُ  ك من الكوفة وتركُت جئتُ 

من  :قال .رجلال َبَتيعمأل ما بني ُش يانتفخ حّتى كاد أن فغضب عمر و

 .)١( ... بن مسعود اهللا هو عبد :قال !وحيك ؟هو

إلمام ل ينسبون فكيف ،ن يكتب القرآن عن ظهر قلبهفلو كان هذا حال عمر مع َم 

 عمر بن اخلّطاب؟! خليفتهمحتى ال يرتضيه  يشءفعل  ، عّيل 

د عن كذلك فليكن ،بمعنى التدوين والتأليف عند اخللفاء الثالثة ؛معفلو كان اجل

 .أيضاً  اإلمام أمري املؤمنني عّيل 

ُ  ،لعّيل  هفلامذا يقبلون ذلك للخلفاء وال يرتضون  مورويكيلون األ

 !؟نيبمكيالَ 

َفَظة والَكَتَبة والُقّر  أمل يكن اإلمام أمري املؤمنني عّيل  َ عىل  والعلامء اءمن احل

 املؤمنني  أمري حّق مق اإلجحاف بيبّني عُ  ؟! إّنه تساؤٌل عهد رسول اهللا ثم من بعده

 .مشاخيهم وذوي سلطاهنمما القاه من  وخصوصاً  ،تهّم ُأ  بل أبناءمن قِ 

فضائل (يف ي ما جاء كتابة اإلمام للمصحف يف الصدر األول االسالم دكام يؤكّ 

 :البن رضيس )القرآن

اً  ّن أبا بكر سأل اإلمامإ ّ  رأيُت  :فقال  ما أقعدك عنّي؟ : علي

 مجعة لصالة حّدثت نفيس أن ال ألبس ردائي إّال ف ،زاد فيهيُ  اهللاكتاب 

                                                             
 .٤١٢/ ح  ٥٠٩: ٢) املصاحف ١(
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ْعَم ما رأيت :فقال له أبو بكر .حّتى أمجعه ِ  .)١( فإّنك ن

ُ  وذلك ،بمعنى الكتابة ال احلفظ يف هذا النص ععىل أّن اجلْم   :مورأل

ألّهنا لو  ) ال يمكن محلها عىل احلفظ كام يّدعون!!حّتى أمجعهإّن مجلة ( األّول:

َلت عىل ذلك  ِ  .)زاد فيهُي  اهللا كتاَب  رأيُت ( :املعنى فال يرتبط بقوله اآلخرُمح

 :بأنه احلكيم للذكر إّن قول القائل عن مجع اإلمام أمري املؤمنني عّيل  الثاين:

 هو رجٌم  ،)٢( »اجلمع للقراءة وحفظ نزول اآليات ال ،مجع الصدر ال مجع املصحف«

بأسباب النزول ومكان   عيلٍّ  لثبوت معرفة اإلمام ،حمض بالغيب وختّرٌص 

بغّض النظر عن حفظه  ،هنار يف أم يف ليلٍ  ،أم يف جبل أهو يف سهلٍ  ،التنزيل

ظ الصدر فال داعي املراد من احلفظ حف فلو كان ،به وكالمهطَ واالستشهاد بآياته يف ُخ 

 .وإن ذلك كان يتحقق بأقل من ذلك جيمعه حّتىملّدةٍ  للجلوس يف بيته

وال  ،القرينة يستدعي ع عىل مجع احلفظ يف الصدر هو جمازٌ إّن محل اجلم الثالث:

مثل  يف شخٍص  خالفه بل هناك قرائن عىل ،ل عليهَم فال ُحي  ،قرينة قائمة فيام نحن فيه

 .يف حديث الثقلني به ، كام هو مّرصحعدل القرآن املجيد الذي هو ؛ اإلمام عّيل 

يف  للمصحف ملؤمنني عّيل إّن النصوص الداّلة عىل مجع اإلمام أمري ا الرابع:

إّن « : أّنه قال لعيلٍّ إذ ؛  اهللامن رسول  تشري إىل أّهنا كانت بوصّيةٍ  كتب اإلمامية
                                                             

 .٢٢/ ح  ٣٦فضائل القرآن البن رضيس: ) ١(

، وقـال ١٢: ٢هبامش املستصفى:  املطبوع فواتح الرمحوت هفوهو قول اللكنوي اهلندي يف مصنّ) ٢(

قًا عىل خرب مصـحف اإلمـام عـّيل: وعـىل تقـدير أن يكـون  ١٣: ٩الباري ابن حجر يف فتح  معلِّ

 حمفوظًا، فمراده بجمعه حفظه يف صدره.
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 .)١( »... أصفر يف ثوٍب  فجمعه عيلٌّ  ... القرآن خلف فرايش

 ه يف حفرته ال أخرج من بيتي حّتىأوصاين إذا واريتُ  اهللاإّن رسول « :آخر ويف

 .)٢( »اهللاكتاب  فلّ ؤأُ 

كي ال يزيد فيه  ،اهللاكتاب  ال خترج ثالثة أّيام حّتى تؤّلف ،يا عّيل « :ويف ثالٍث 

 .)٣( »الشيطان وال ينقص منه شيئاً 

 .)٤( »نزلكام أُ  اهللاه كام أمرين وأوصاين رسول قد أّلفتُ  اهللاكتاب  هذا« :ويف رابع

 بل هو مجع كتابةٍ  ّدعونه ـكام ي ـ مجع حفظ النصوص تؤّكد بأّن اجلمع مل يكن وهذه

 .وتدوين

مجع  بعد َقَسَمه بأن ال خيرج من بيته إّال و إّن يمني اإلمام عّيل  اخلامس:

من  وغريمها ووجود املصحف عند آل جعفر ـ كام قال ابن النديم ـ ،املصحف

 .كام يّدعون ال مجع حفٍظ  تدويٍن  تؤّكد أّن اجلمع كان مجَع لَ  ،النصوص

 ،»نيوَح اللَّ  حّتى أمجع ما بني« :عبد خري وقوله  إّن ما جاء يف خرب السادس:

 .أيضاً  ال مجع حفٍظ  هو مجع كتابةٍ  بأّن اجلمَع  رصيٌح 

منسوبة كتابتها  يرى الباحث يف املتاحف واملكتبات يف العامل مصاحف السابع:

 ال مجع حفٍظ  كتابةٍ  مجَع  وهي تشري إىل أّن اجلمع كان ،إىل اإلمام أمري املؤمنني عّيل 
                                                             

 .٧/ ح  ٤٨: ٨٩ـ عنه: بحار األنوار  ٤٥١: ٢) تفسري القّمي ١(

 .١٤/ ح  ٢٢٧: ٢٨ـ عنه: بحار األنوار  ٧٦/ ح  ٦٦: ٢) تفسري العّيايش ٢(

 .٢٣/ ح  ٢٤٩: ٢٣ـ عنه: بحار األنوار  ٥٣٠/ ح  ٣٣٩) تفسري فرات: ٣(

 .١٢٣) إثبات الوصّية: ٤(
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 )،نسخة صنعاء(املؤمنني عيل  أمري املنسوب إىل املصحُف  ّقق أخرياً وقد ُح  ،يضاً أ

للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية التابعة  بحاثبع بالتعاون بني مركز األذي طُ والّ 

الدكتور طّيار آلتي  قديمبت ،حكومة اليمنو )IRCICA(ملنظمة التعاون اإلسالمي 

الذي املؤمنني مع املصحف  ملصحف املنسوب إىل أمرياة د مطابقيؤكّ والذي  ،قوالچ

 .ومعناه وحدة املسلمني يف القرآن الكريم ،ر واآلياتيف ترتيب السَو  بني أيدينا اليوم

  :)عمدة الطالب() يف ـه ٨٢٨قال ابن ِعنََبة (املتوّىف و

يف ثالث جمّلدات بخّط أمري  مصحٌف  الرشيف الغروّي  وقد كان باملشهد«

إّنه  :قاليُ  ،ومخسني وسبعامئة حرتق حني احرتق املشهد سنة مخٍس ا ،ّيل املؤمنني ع

 .»... (وكتب عّيل بن أبو طالب) :يف آخره كان

 اهللا عبيد باملذار يف مشهد أنا مصحفاً  وقد رأيُت « :قال ،ومنها نسخة منه باملذار

(بسم  :لقرآن املجيدا ويف آخره بعد متام كتابة ،واحد بن عّيل بخّط أمري املؤمنني يف جمّلدٍ 

 اهللا يل بعد ذلك أّن مشهد عبيد واّتصل ،...كتبه عّيل بن أيب طالب) .الرمحن الرحيم اهللا

 .)١(  »ذي فيهاحرتق واحرتق املصحف الّ 

نتهجه اخللفاء اما  مل يكن يرتيض  املؤمنني ّن اإلمام أمريأ وخالصة املطلب:

تعّدد القراءات  ورشعّية ،سبعةما فرسوه يف األحرف المن منهج يف مجع القرآن و

مع الذي  ـ كأيب بن كعب وابن مسعود ـ وخلط قراءة من تلّقاه بالعرض ،عةاملصطنَ 

ول مل يكن كالثاين عىل األ نّ أل ،أو ما شابه ذلك أو خطبةٍ  سمعه من رسول اهللا يف صالةٍ 

                                                             
 .٢١ـ  ٢٠) عمدة الطالب: ١(
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 ن والياً لو كابأنه  القول األخري: وجه القطع واليقني، كام أنه مل يصح ما نسب إليه

لفعل مثلام فعله عثامن أو أّنه ترحم عىل ابن ايب قحافة جلمعه القرآن وأمثال عليهم 

 ذلك.

 :ذبةاك أخباٌر 

 ـ اإلمام عيل ومجع أبو بكر املصحف بني الدفتني١

إّن اخللفاء وأتباعهم كانوا يعلمون بأمهية القرآن ومكانة جامعه، لذلك أجل 

للواقع يكّذهبا التاريخ وجمريات األحداث  جمافيةً الً أخذوا ينسبون إىل االمام عيل أقوا

د حسن عن عب بإسنادٍ  )،املصاحف(ود يف وأيب دا ابنفقد أخرج ،  اهللابعد رسول 

 قال:  ،َخْري 

بكر، فإّنه  أبو أعظم النّاس يف املصاحف أجراً  يقول: علّياً  سمعُت 

 .)١( وحنيأّول من مجع بني اللّ 

 يف حياته هااآليات ورّتب دّون كان قد ألّن الرسول فاملقّدمة والذيل باطلتان؛ 

                                                             
قــال الســيوطي يف (اإلتقــان): ١٧/ ح   ١٥٤:  ١و ٢٠ـ  ١٥/ ح  ١٥٤ـ  ١٥٣: ١) املصــاحف ١(

ومن غريب ما ورد يف أّول َمن مجعه ما أخرجه ابن اشته يف كتاب املصاحف من طريـق كَهْمـَس، 

بريدة قال: أّول من مجع القرآن يف ُمصحف سامل موىل أيب حذيفة، أقسم ال يرتدي بـرداءٍ  عن ابن

 .٧٥٤/ ح  ١٦٢: ١حّتى جيمعه. اإلتقان 
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 وال حيتاج إىل ترتيب وإجتهاد من الصحابة بعد ذلك.

، بني الدّفتني د شكلهب من القرآن ويوّح املرتَّ  جيمع أنب كام أّنه كان قد كّلف علّياً 

وقد فعل ذلك بعد وفاة رسول اهللا مبارشة، وشهد له بذلك الصحابة والتابعون 

ّن أبابكر كان قد عرف كام إ، )١( التابعني، ونصوصها موجودة يف كتب الفريقني وتابعو

 ومل يلزمه بالرجوع إليه أو إىل زيد بن ثابت، بل يف حديث املناشدة ،ذلك وسكت عنه

هو أول  وبذلك يكون االمام عيل  ،قرار أيب بكر لعيل بفضيلة مجعه للقرآنإ ترى

 ه.من مجع القرآن بني اللوحني ال غري

من أّنه أّول   أمري املؤمنني عّيل  باالً ملا ُعرف عن اإلمامقالوا بذلك قِ نعم اّهنم 

 خالفاً  نصًا آخر أيضاً  عن عبد خري نفسه يرو كاممجع املصحف بني الدّفتني،  من

 .آنفاعنه  ّي حكللم

عن السدي، عن عبد خري، عن عيل قال: ملا قبض  ففي حلية األولياء

حلفت أن ال أضع ردائي عن ظهري حتى رسول اهللا أقسمت أو 

أمجع ما بني اللوحني، فام وضعت ردائي عن ظهري حتى مجعت 

 .)٢(القرآن 

فكالمهم مردود حتى عندهم، ألّن القرماين قال يف (املخترص) بأن أول من مجعه 

 بني اللوحني هو عمر بن اخلطاب!!

                                                             
 .يمكنك أن تشاهدها يف (اجلمع بعد وفاة رسول اهللا بواسطة االمام عيل) )١(

 .٣٦٤٧٣/ ح  ٦٦: ١٣، وعنه يف كنز العامل ٦٧: ١حلية األولياء )٢(
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مل موىل أيب وروي عن أيب بريدة أنه قال: أول من مجع القرآن يف مصحف سا

 !!)١(حذيفة

وهذان النصان االخريان ُخيَّطآن ما حكي عن عبد اخلري عن عيل يف أيب بكر، كام 

أنه خيالف األخبار التي جاءت يف كون االمام هو أول من دّون القرآن بعد رسول اهللا. 

لدعوى اولوية مجع عمر وسامل يف تلك األخبار، فهي أخبار موجودة يف كتبهم وهي 

واقل ما فيها اّهنا تنقض  هم وليست بحجة علينا، وتلزمهم وال تلزمنا.حجة علي

 مقولتهم يف أولوية أيب بكر يف مجع القرآن.

 للقرآن  اإلمام عيلٍّ  ُع مجْ  ؛ني أقرب إىل املنطق والعقلأّي االحتاملَ فَأتساءل: 

 ماً سالإل القوم وأّو  ،وزوج البتول ،ـ وهو صهر الرسول بعد وفاة رسول اهللا مبارشة

 عُ ـ أم مجْ  تهّم يف ُأ  اهللافهم رسول خلّ  وأحد الثقلني اّلذين والذي مل يسجد لصنم قط،

 ؟واقعة الياممة بعد وخصوصًا األول منهم ،اخللفاء الثالثة

 عثامن يف املصاحفلـ اإلمام عيل ومدحه ٢

 ة مجع عثامن للمصاحف ـ أوقوله يف رشعيّ  حكوا عن اإلمام  إّن األمويني

 :إحراقها ـ ةعيّ يف رش :قل

حّراق  :يف عثامن وقولكم وإياكم والغلو !تقوا اهللايا معرش الناس 

                                                             
 .٢٢:  ١ظر: تفسري روح املعاين ) ُان١(
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  .)١( من أصحاب حمّمد الً فواهللا ما حرقها إال عن َم  ،املصاحف

 .)٢( »مثل اّلذي فعل ّليت لفعلُت واهللا لو ُو «آخر:  أو قوله يف نصٍّ 

ي فعل لو كنت الوايل وقت عثامن لفعلت يف املصاحف مثل الذ :أو 

 .أيضاً  )٣( عثامن

قطعًا وخيالف  وإن كان غري صحيح وصدور هذا الكالم عن اإلمام عّيل 

ُخرى، كام أنه خيالف اعرتاضات الصحابة عىل عثامن حلرقه  سريته وأقواله األ

: إّن تنّزلنا وأردنا اجلمع بينه وبني األقوال األخرى ألمكن القول ، ولكن لواملصاحف

ُّمة عىل القراءة الواحدة و جاء يف  هدف اإلمام رفع االختالف سياق توحيد األ

ه بني ، ال تصحيحًا حلرق عثامن املصاحف وما املسلمني، وهو منتهى َهمِّ اإلمام وغمِّ

  استكتاب صغار الصحابة وترك أجالئهم.كيف مجعه  من منهج خاطئ انتهجه

املصاحف ـ ما فعله عثامن من حرق  ّهنم ذكروا هذا الكالم كي يصّححوانعم إ

م حكوا هذا الكالم عن اإلمام ّهن إف ،إىل مقتله ـكان أحد األسباب التي أّدت  اّلذي

 رق، كغريه من الصحابةاحلعثامن يف  فعلريض ب  علّياً  لكي يقولوا: بأّن اإلمام

 !!الراضني بفعله

ويف غريه من الصحابة،  يف حني أّن الواقع يثبت عكس ذلك متامًا يف اإلمام 

                                                             
 .٣٩/ ح  ١٧٦: ١، املصاحف ٥٤:  ١) اجلامع الحكام القرآن ١(

 .١٧١٩/ ح  ١١٩ـ  ١١٨: ٢، تاريخ املدينة ٢٤٨و ٢٤٥: ٣٩دمشق  مدينة تاريخ )٢(

 .٥٤:  ١)اجلامع الحكام القرآن ٣(
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ومل  ،مل يرضوا باحلرق، كام أهنم مل يرضوا بانتدابه زيد بن ثابت جلمع القرآنفإهنم 

 يرتضوا بأعامله وإحداثاته األخرى.

 !!من فضائل عثامن: حرق املصاحف

مدرسة اخلالفة اعتربت حرق عثامن للمصاحف من فضائله، فقال إن نعم 

 فنيده لكالم الروافض حسب زعمه ـ:الزركيش ـ عند ت

الروافض بأّن عثامن أحَرق املصاحف، فإّنه جهٌل منهم وأما تعّلق 

َّ َأ ، و)٢(، فإّنه أصلح )١(وعمًى، فإّن هذا من فضائله وعلمه   َمل

عَ ل ملا فيه من  ؛، ولو تركه لعىص)٤(، وكان ذلك واجبًا عليه )٣( ثلشَّ

 التضييع ...

                                                             
يميثهـا باملـاء أو يـدفنها يف من فضائله وعلمه أن حيرق آيات اهللا وأسامء اجلاللة وال  كيف يكون) ١(

ِرُج من َفَعَل ذلـك  األرض؟ إّن هذا َليشٌء عجيب! وإّنك ستقف بعد قليل عىل كالم للقرطبي ُخيْ

 من الدين.

أو القاءهـا يف  كون حرق أسامء اجلاللة أصلح من إماثتهـا باملـاء أو دفنهـا حتـت األرضي) كيف ٢(

هذا ما جيب أن نقف عليـه يف  م تشتََّتْت؟املصاحف صلحت األمة أ زيقوهل بحرق ومت ؟!البحر

 آخر الكتاب.

ّمـة حّتـى قتلتـه واسـتمّر ٣( ُ ّ الشعث، أم ثارت عليـه األ ) نسأل: هل حّقًا حصل بحرق املصاحف مل

 .يف (توحيد املصاحف) آخر الكتاباخلالف بني املسلمني بعد مقتله؟ كام ستقف عليه 

 مصحف حفصة بعد استنساخه ومل حيرقه؟) فإن كان واجبًا عليه حّقًا، فلامذا رّد ٤(
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ّنه أحرق املصاحف، فإّنه غري ثابت، ولو ثبت لوجب محله إ :وأّما قوهلم

 .)١(عىل أّنه أحرق مصاحف قد ُأودعت ما ال حيّل قراءته 

ُف قَ وقال يف آداب تالوة القرآن: قال احلليمي: وإن أحَر  ها [أي: املكلَّ

 فيها آياٍت  مصاحَف  للمصاحف] بالنار فال بأس، أحرق عثامنُ 

 وقراءات منسوخة، ومل ُينَكر عليه.

الة قد تقع عىل وذكر غريه أّن اإلحراق أوىل من الَغسل، ألّن الغس

األرض. وجزم القايض يف تعليقه بامتناع اإلحراق وأّنه خالف 

 .)٢(...  ، والنووي بالكراهةاالحرتام

يصّححوا عمل عثامن، أن  النصوص أرادوا هبذهفهم هذا هو جواب القوم 

رضاهم بحرق ـ   إىل اإلمام عيل وخصوصاً ـ ناسبني إىل كبار الصحابة 

ُّمة ثارت عىل عثامن ال ،ري صحيحغ الكالم وهذا ،املصاحف حداثاته، وكان ألّن األ

، تعريضًا به : حّراق املصاحفوقد سّموه بـاملصاحف،  ومتزيقه ضمن احداثاته حرقه

 .وبام فعله

فحرق املصاحف وإمتامه الصالة بمنى والعفو عن عبيد اهللا بن عمر ورّده 

ة عن الصالة يف العيدين للشهود وتعطيل احلدود يف الوليد بن عقبة وتقديم اخلطب

وأمثال ذلك أهم من توليته الفساق وإعطاء ذوى رمحه من بيت املال والتنكيل 

                                                             
 .٢٤٠: ١) الربهان ١(

 .٤٧٧: ١) الربهان ٢(
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بالصحابة وإرجاع املطرودين عىل عهد رسول اهللا وغري ذلك، ألّن تلك ترتبط بصميم 

 الرشيعة وهذه بالتّرصفات اخلاصة.

واّلذي  ،ه وباإلمام عيل ــ تعريضًا ب وممّا يؤّيد كالمنا ما حكوه عن املختار الثقفي

سويد بن  أنّ  ،احلرضمي بسنده عن عقبة بن جرول )املصاحف(أخرجه السجستاين يف 

 :قال غفلة أخربه بام قال له املختار يف عيل واملصاحف،

ّا خرج املختار  ،إليه من يرسع ُكنّا ـ هذا احلّي من حرضموت ـ أّوَل  ،مل

يُّ فأتانا ُسَوْيُد ب ْعفِ ُ  ،لكم ِجواراً  وإنّ  ،إّن لكم َعَيلَّ حّقاً  :فقال ،ن َغَفَلَة اجل

 :من املختار هسمعتُ شيئًا  حّدثكم اليوم إّال ال ُأ  اهللاو ،وإّن لكم قرابة

 ،فإذا املختار ،خلفي فإّين ألسري إذ غمزين غامز من ،من مّكة أقبلُت 

 ـ؟ ذلك الرجل ـ يعني علّياً  يف قلبك من حبِّ  ما بقي ،شيخ يا :فقال يل

 .وقلبي وبرصي ولساين ه بسمعيأّين أحبُّ  اهللاإين ُأْشِهُد  :قلت

  .وسمعي وبرصي ولساين أّين أبغضه بقلبي اهللاشهد ولكْن ُأ  :قال

يف إحراق  )٢( وترثيثاً  آل حمّمدٍ  عن )١( تثبيطاً  إّال  اهللاقلُت َأبيَت و :قال

 .ـ  دويشّك أبوداو ،أحدها هو ،َحراق :املصاحف ـ أو قال

 ،سمعته من عّيل بن أيب طالبشيئًا  حّدثكم إّال ال ُأ  هللاو :فقال سويد

 خرياً  لوا يف عثامن وال تقولوا له إّال تغ ال ،يا أّهيا الناس :سمعته يقول

                                                             
 .مادة ثبط) ٢٦٧: ٧التعويق والشغل عن املراد (لسان العرب  ) التثبيط:١(

 .)ماّدة َرَثث ١٩٥: ٢(النهاية البن األثري الرتثيث: التضعيف يف أمر اليشء  )٢(
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ما فعل  اهللافو ،املصاحف وإحراق املصاحف ـ يف قولوا له خرياً : أو ـ

ٍ  املصاحف إّال  اّلذي فعل يف نّا مجيعاً  عن مَأل  .مِ

 إنّ  :هذه القراءة؟ فقد بلغني أّن بعضهم يقول ما تقولون يف :فقال

 .وهذا يكاد أن يكون كفراً  ،من قراءتك قراءيت خٌري 

 ترى؟ فام :قلنا

وال  رقةٌ فال تكون فُ  ،واحد ع الناس عىل مصحٍف َم نرى أن ُجي  :قال

 .يكون اختالف

ْعَم ما رأيت :قلنا ِ  .فن

الناس  أفصح :أ؟ قالواالناس أقَر  وأّي  ،الناس أفصح أيُّ  :فقيل :قال

ميل أحدمها ويُ  ليكتب :فقال ،وأقرؤهم زيد بن ثابت ،سعيد بن العاص

 .ع الناس عىل مصحفوُمج  ،ففعال .اآلخر

يُت لفعلُت مثل اّلذي َفَعللو  اهللاو :قال عّيل  :قال  .)١( ُولِّ

في كتاب فاملوجود يف كتب اإلمامّية غري ذلك،  أنّ  يف حنيزعمهم،  هو هذا

قال: حّدثني عمرو بن سعيد بن هالل، قال:  ،عن أيب بصري ،اطعاصم بن محيد احلنّ 

 حّدثنا عبد امللك بن أيب ذر، قال:

دُع يل أباك. ايوم مّزق عثامن املصاحف، فقال:   لقيني أمري املؤمنني

مرسعًا، فقال: يا أبا ذر، أتى اليوم يف اإلسالم أمٌر عظيم؛ ُمّزق  إليه فجاء

                                                             
 .٧٧ / ح ٢٠٦ـ  ٢٠٥: ١) املصاحف للسجستاين ١(
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، وحّق عىل اهللا أن يسّلط احلديد عىل َمن كتاب اهللا، وُوضع فيه احلديد

 .)١(مّزق كتاب اهللا باحلديد 

هبذا فقد انتهينا من بيان بعض األكاذيب ومالبسات بعض األقوال يف مجع 

 ثّم عّلق ،يف تارخيه قوالچ قوالً لليعقويبّ  ينقل الدكتور طّيار آلتالقرآن وغريه، فقد 

عند  مجع القرآن بن أيب طالب  عّيل  نّ بعضهم أ ىورو« :اليعقويب : قالفقال ،عليه

يبدأ الرتتيب  وعىل هذا .ب سوره عىل سبع جمموعاتورتّ   وفاة الرسول األكرم

 .»ل مثًال بسورة البقرة ثم ينتهي بسورة األعىلاألّو 

ى ف حتّ عَر ال يُ  يتعن درجة اعتامدنا عىل تلك الرواية الّ  وبرصف النظر

كانوا  اهللالصحابة عليهم رضوان  نذكر بأنّ  فاجلدير بنا أن ،راوهيا

من سور وآيات القرآن الكريم يف  ةجيعلون ألنفسهم جمموعات خاّص 

 ... حيتذونه يف الرتتيب ٌب مرتَّ  ومل يكن أمامهم نصٌّ  ،حياة الرسول 

ه عمل الرواية القائلة بأنّ  تإذا صّح  ويكون من الطبيعّي  :إىل أن يقول

ترتيب ذلك  أن خيتلف ارشةً مب  لنفسه بعد وفاة النبّي  مصحفاً 

 .)٢( املصحف

ذي قام به عىل العمل الّ  ـ ة الصحابةمثل بقيّ  ـ ه وافقهنا أنّ  واألمر املهّم 
                                                             

 والنص منه. ٤٥٨٤/ ح  ٢٣٦:  ٤، مستدرك الوسائل ٥٠/ ح  ١٠٨انظر رجال الكيش :  )١(

األستاذ  والذي طبع يف صنعاء بتقديم خيالف املصحف املنسوب لإلمام عّيل اّن قول األستاذ هذا ) ٢(

والذي أشار فيه إىل أّن ترتيب املصحف العلوي ال يتخلف مـع ترتيـب املصـحف الـرائج  نفسه

 .ومالي
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ان يف موضوع املصاحف، وليس يق وعثامن بن عفّ أيب بكر الصدّ  من كلٌّ 

ّ  طالق يف أنّ عىل اإل هناك شكٌّ  ذي قام به كال ت للعمل الّ موافقته قد مت

 ...)١( نياخلليفتَ 

 ماعند بكٍر  اخلليفة أبا وهو أنّ  ،يف تلك الرواية دقيقاً  هناك أمراً  ولكّن 

كتاب  رأيُت « :كانت إجابته هي ،عن سبب قعوده يف البيت اً سأل عليّ 

أفال يمكن أن  ،فإذا كانت تلك الرواية صحيحة ،»... فيه زاديُ  اهللا

ة د فيها نسخة رسميّ ال توَج  يتالظروف الّ  حيدث مثًال ـ ويف تلك

  للنبّي  رشيفاً  حديثاً  أنّ  أحُدهم رأن حيتذهيا ـ أن يتصّو  يستطيع الكّل 

 من آيات القرآن فيخلطه به؟

ا رأى هذا بن أيب طالب ملّ  غري مفهوم يف كون عّيل  أمٌر  فليس هناك إذاً 

متن  ضبَط  ـ ةفرديّ  بصفةٍ  ـ له األّو جعل ّمه  قد ،وأشباهه من األمثلة

 ... تني بعد موقعة الياممةبني دفّ  ن الكريمى قبل مجع القرآالقرآن حتّ 

ح أيب طالب ـ كام سنوّض  عيل بن إىل وليس يف هذا املصحف املنسوب

ُ  فيام ييل ـ أمٌر  موضوع  ا يفة اإلسالمية وحَدهتّم يفسد عىل األ

 .)٢(املصحف

وتوحيد  ال يامنع من وحدة املسلمني  إّن اإلمام أمري املؤمنني علّياً  ،أجل

                                                             
 ال أدري من أين َفهم الرجل موافقة أمري املؤمنني عىل عمليهام.) ١(

 .١٦٧املصحف املنسوب إىل عّيل بن أيب طالب ـ نسخة صنعاء:  مقدمة )٢(
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لو  وخصوصاً ـ  بل يسعى لذلك ،تهوهو أمله وأمنيّ  واحد ذهم بأصلٍ املصاحف وأخ

لكنّه يامنع  ـ  اهللاهو األخذ باملكتوب بأمر رسول  الواحد األصل كان األخذ عن

وخلط القراءات املعروضة ، عند املسلمني وما يستتبعه من تكّثر وجوه القراءة احلرق

والقول يف  ،حديث األحرف السبعة وما استغلوه يف تفسريعىل رسول اهللا مع غريها، 

وأنه  ،والنقصان والزيادة فيه ،)١(والتأخري يف اآليات التقديمجواز و ،القرآن بالرأي

ثم من  ،ابعمر بن اخلطّ  واّلذي انترش يف عهد ،وأمثال ذلكمن باب هلم وتعال 

ُ  بعده،  .مور كان خيالفها اإلمام عّيل فإّن هذه األ

ال يمكن له أن يقف أمام منهج التواتر واالشتهار  ألن منهج البّينة والشهود

أو منهج ، عىل عهد رسول اهللا الذي ُعرف عند املسلمنيووإقراء الناس عىل مكث 

 الذي اشتهر بينهم. التلقي والعرض

فإهنم لو أرادوا أن يأخذوها من أفراد فكان عليهم أن يأخذوا القرآن عمن أمر 

وابن  بن أيب طالب، كعيل ،عليه  راءتهرسول اهللا يف االخذ منه وثبت عرض ق

يف  شاهدينخذ بشهادة االعتامد عىل مجيع الصحابة واأل ، ألنّ وأيب بن كعب ،مسعود

فالذي يقرأ  ض بشاهدين آخرين يقرآنه بشكل آخر،عاَر قد يمكن أن يُ  كل احلاالت

 القرآن طبقًا ملا عرضه عىل رسول اهللا قد خيتلف عن الذي سمعه بالنقل اجلامعي

يف حني مل يكن  ،وبذلك ستتعدد القراءات ويكون الكل صحيحًا حسب منهجهم

 . بتصحيح املعصومكذلك إّال 

                                                             
 كسكرة احلق باملوت أو املوت باحلق.) ١(
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عىل لسان و  عّيل أمرياملؤمنني عىل لسان  )١( إّهنم ابتدعوا هذه التعاليل ،نعم

فهم قالوا  ،للقرآن عيل الداّلة عىل مجع اإلمام رّدوا الروايات مع أّهنم كانوا قد ،غريه

وحدهم ـ اّلذين مجعوا  يثبتوا للنّاس بأّن اخللفاء الثالثة هم ـ ذلك من أجل أن كّل ب

بن  يبّ عاذ بن جبل وُأ مسعود وُم  وابن دون أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب  ،القرآن

 ضمن جاءت أسامؤهم يفعرضوا قراءهتم عىل رسول اهللا و. وغريهم ممّن .كعب

 .فات القوميف مصن  هاجلامعني للقرآن عىل عهد

هو قرآن اجلميع، وقد أخذ به أتباع اإلمام عيل وأتباع  الرائج اليوم هذا القرآنإذن 

وأنصار  ،، فلامذا يسعون إلبعاد حمّبي ابن مسعودوأتباع عثامن ابن مسعود وأتباع معاذ

، والقول بأّنه ُألف عىل حرف زيد بن عنه عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني وأتباع ،معاذ

وان ابن مسعود حكى املعوذتني وان فالنًا وضع كذا وكذا يف  !!دون غريه؟ثابت 

 القرآن. إّن وراء هذه األقوال أهدافًا سياسيًة ستقف عىل بعضها الحقًا.

* * * 

 مجع كان بأّنه اهللاهبذا يمكننا أن نصطلح عىل اجلمع املقصود يف عهد رسول 

رّب العاملني  بعد إقرار خاصة فثّم جواز تأليفه يف مصاح ،رترتيب اآليات والسَو 

يف شهر  ـ يف اللقاء الثنائي بني جربئيل األمني والصادق األمني ـ لتلك السور واآليات

 مصحفاً  ذلك املصحف كان نّ إو ـ أي بعد اإلنزال اإلقرائي ـ ،رمضان من كّل عام

حقًا ال  عليهملا سينزل  إىل ذلك احلني ال جامعاً  عىل رسول اهللا ملا نزل جامعاً 

                                                             
 .كاملحكّي عن اإلمام عيل: لو ُوّليت لفعلت) ١(
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 .)١(أيضاً 

بمصحف  ملاذا ال يأخذ اخللفاء الثالثة :وهو ،ومل نقف عىل جوابه فسؤالنا باٍق 

الذين عرضوا بمصاحف كبار الصحابة  رسول اهللا الذي كان عند اإلمام عيل أو

ابن  مصحف :أمثال ، همن قبل معىل صحة قراءهتع واملجَم قراءهتم عىل رسول اهللا 

حيث  ،عملّياً  متاماً نراهم يفعلون عكس ذلك بل  ؟... و ،كعب بن يبّ وُأ  ،مسعود

، وبإرشاف صغار الصحابةة جديدة وبمنهجيّ  املصحف من جديدٍ  ون بكتابةؤيبد

 اّهنا فاجعة حّقًا. املسلمني عندشتهاره اويف تواتر القرآن  بمنهج يؤول إىل التشكيك

ين بالشاهدَ  اوأّهنم أخذو ،فهل يمكننا أن نقبل بتعليلهم العليل يف ذلك اجلمع

كبار  وهل التثبت يأيت هبذه الطريقة أو بإعداد جلنة تضم ؟ودقة يف الضبط للتثّبت؟
                                                             

ن يف مصـاحف الصـحابة وأهـل البيـت هبـامش نفـس وجود التفسري السياقي للقـرآنكر وال أُ  )١(

من  من هؤالء الصحابة كان يكتب ما حيصل عليه من علم فكّل واحدٍ  أو عىل انفصال، املصحف

اليـوم يف املجـاميع  بعضـها ّن تلك العلوم موجـودٌ إ، وهاوتأويل اآليات يف تفسري رسول اهللا 

الـدّر ( تراها يف التفاسـري املـأثورة مثـل ،تالبي ولئك الصحابة وأهلة عن أُ وهي مرويّ  ،ةاحلديثيّ 

 وغريها. للبحراّين  )الربهان يف تفسري القرآن(و للطربّي ) جامع البيان(و للسيوطّي  )املنثور

/ ح  ٢٠٩:  ١، وعنـه يف االتقـان ٣٣: ١قال ابن األثـري اجلـزري يف النرشـ يف القـراءات العرشـ 

إيضاحاً وبياناً، ألهنم حمققون ملا تلقوه عن النبي  ورّبام كانوا يدخلون التفسري يف القراءات: ١٠٥٣

 .قرآنًا، فهم آمنون من االلتباس وربام كان بعضهم يكتبه معه

): ُينَسب إىل ُأّيب بن كعـب نسـخًة كبـرية مـن ٤٢٩:  ١ وقد قال احلاج خليفة يف (كشف الظنون

عـن ُأّيب بـن كعـب،  التفسري، روى ذلك أبو جعفر الرازي، عن ربيع بن أنس، عـن أيب العاليـة،

 وإسناده صحيح.
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ً وابن مسعود وُأ  أمري املؤمنني :الصحابة أمثال  اً معاذأيب الدرداء وأيب موسى وو اً بيّ عليا

 وغريهم من الذين ثبت عرض قراءهتم عىل رسول اهللا.

ـ بالنزول   له )١( جربئيل ءثبوت إقرا بعد وما يعني التثّبت يف ضبط النّص 

 ثّم تعليم يف كل عام، )٢( والسور بعد اللقاء الثنائي تلك اآلياتل وإقراره االقرائي ـ

بني و بأمره القرآن وتدوين الصحابة إقراءًا فرديًا ومجاعيًا، القرآن )٣( هتَ ّم ُأ  اهللارسول 

النًا القراء وتعليم املسلمني ؟ وتعيني فالنًا وفوهم العدول حسبام يقولون ،هييدَ 

 القرآن؟

رسول اهللا وأنه قرأ بقراءة من شهد بفضله ملاذا ال يأخذون  :الباحث كام يسأل

عن  ،، فقد روى جرير بن عبد اهللا بن يزيد الصهباينكابن مسعودالقرآن غّضًا كام أنزل 

 قال: ،كميل

 قال عمر بن اخلطاب: كنت مع رسول اهللا ومعه أبو بكر ومن شاء

اهللا، فمررنا بعبد اهللا بن مسعود وهو يصّيل، فقال رسول اهللا: َمن 

هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقيل له: هذا عبد اهللا بن ُأّم عبد. فقال: إّن 

 .)٤(ّضًا كام ُأنزل غعبد اهللا يقرأ القرآن 

 ـ قيل كامـ   اهللافلو كان عثامن أحد جامعي الذكر احلكيم عىل عهد رسول 
                                                             

ْقَرأ﴿يف قوله تعاىل: ) ١( ِ  .﴾ا

ْع ُقْرآَنهُ يف قوله تعاىل: ﴿) ٢( ِ ب َذا َقَرْأَناُه َفاتَّ ِ  .١٨﴾ سورة القيامة: َفإ

ُه َعَىل النَّاِس َعَىل ُمْكٍث ﴿يف قوله تعاىل: ) ٣( َتْقَرأَ ِ  .١٠٦سورة اإلرساء:  ﴾َوُقْرآنًا َفَرْقنَاُه ل

 .٥٧: ١ألحكام القرآن  اجلامع) ٤(
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يعيد عملّية نراه بل  ويعتمده يف عمله، ،اهللابام مجعه عىل عهد رسول  فلامذا ال يأيت

بل ملاذا ال يصحح ما وقع فيه جلنته من اللحن  خرى أّيام خالفته؟ُأ  تارةً  اجلمع

 واالختالف؟

 قراءةٍ  للقرآن يف أّيام خالفته كان بمعنى توحيدهم عىل عثامن أّن مجع وهل حّقاً 

 كام ـ السّيام من مصحف حفصة ،من الصحف لسوراآليات وا أّنه مجع وواحدة؟ أ

 ؟ـ النصوص بعض ّرصحت بذلك

مصحف  أي أّنه مجعها من مصاحف الصحابة ومن ،ال األمرين معاً أّنه فعل كِ  وأ

 ؟واحدة مجعهم عىل قراءةٍ وّحدهم وحفصة بنت عمر؟ كام أّنه 

وضة عىل عراملقراءات ال اوترك َدينا اشرتط الشيخان أخذ اآليات بشاهبل ملاذ

فلامذا يؤخذ بالشاهدين  ،ذا الغرضمع وجود رجال قد عينهم رسول اهللا هلالنبي، 

 القرآن عند املسلمني؟! اشتهارب مع إيامننا وإيامهنمويرتك أولئك؟ 

يل اللّ  آناء هين ونحن نرى الصحابة يتلونالقرآن إىل شاهدَ قرآنية أحيتاج إثبات 

ويعّلمونه ويتعّلمونه  ويتدارسونه ،النحلوكان هلم دويٌّ كدويِّ  ،وأطراف النهار

 ويتلونه يف صلواهتم وأوقات فراغهم؟!

 فالٍن  ثّم وجودها عند ،أو آيتني من القرآن فام يعني ما قالوه من نقصان آيةٍ 

فمن هو وراء شيوع هكذا  ؟تهوحجيّ  وفالن؟ أال يشّكك هذا الكالم يف تواتر القرآن

 ر ألعداء الدين للتشكيك فيه؟وعىل عاتق من يقع إعطاء املرب ؟أفكار

ان بن عفّ  لرأيتها تّتفق عىل أّن عثامن ،فلو تأّملت أخبار مجع القرآن عند اجلمهور

فام يعني هذا  ،حفصة عند واّلذي كان صحفه عىل ضوء مصحف أيب بكر وعمرمجع م

ُ الكالم؟ أال خيالف هذا الكالم األ  ؟هبذا الصدد عندهم املذكورة خرىقوال األ
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عثامن يف  بكر وعمر قد مجعا القرآن ـ عىل عهدمها ـ فسيكون مجع أبو فلو كان

 .كذباً   اهللاعهد رسول  عىل من قبلمجعه  أو يكون مجعهام أو ،الزمن املتأّخر لغواً 

هو جامع الذكر قد عرض قراءته عىل رسول اهللا وكان ان لو كان فعثامن بن عفّ 

خيالف ما قيل عن مجع الشيخني  فهو !أمينه!وهو صهره و اهللاحلكيم عىل عهد رسول 

 .سابقاً أو حفظه بل عثامن ّون من قِ ا ما دُ ألّنه كان عليهام أن ُيقّر  ،للقرآن يف عهدمها

عثامن  بأّن مجع قولونفي ،إّهنم يأّولون تلك األخبار ويسعون للجمع بينها ،نعم

توحيدهم  وبجمع عثامن عندهم ه وعمر؛ ألّن املعنّي  بكٍر  خيتلف عن مجع أيبالحقًا 

، وقد عرفت للقرآن ال مجعه من الصحف وتدوينه ،واحدة وقراءةٍ  واحدٍ  عىل مصحٍف 

وكال توجيهيهم  ،مرين لعثامنفهم يقولون بكال األ؛ أيضاً  عدم صحة هذا القول

 اهللاوفق قراءة رسول ـ  واحدة كانت قراءهتم  اهللاألّن الصحابة أيام رسول باطل، 

يف صالته وخطب اجلمعة   لتي كانوا يسمعوهنا منهسواء املعروضة عليه أو ا ـ

فال يمكن  ،حسبام سمعوه منه  يتلونه ،أناجيلهم وقد كانت صدورهم ،وأمثاهلا

تصور خطأ جربئيل حينام أقرأ رسول اهللا أو خطأ رسول اهللا حينام قرأ عىل جربئيل 

كانت  ﴾ كام ال يمكن تصور خطأ رسول اهللا حينام أقرأ أمته وخصوصًا قدإقرأ﴿

فال حيتاجون إىل أن  قراءته هلم عىل مكث، إذن القرآن واحد يف زمن رسول اهللا،

 عىل مكثالقرآن  ألن رسول اهللا كان يقرئهميوّحدهم أحد عىل قراءة واحدة، 

هُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآًنا﴿ َتْقَرأَ ِ رجاالً منهم لكي  ، وقد عّني ﴾ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل

 : فروي عن عبادة بن الصامت ،آنيعّلموهنم القر

 منا ل، فإذا قدم الرجل مهاجرًا دفعه إىل رجلغَ ْش يُ   ن رسول اهللاكا

 وكنت يعلمه القرآن، فدفع إّيل رسول اهللا رجًال فكان معي يف البيت
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 .)١( أعشيه عشاء البيت وكنت أقرئه القرآن

أيب بن كعب فعلمهم يسلموا أمر النبي لأنه ملا جاء وفد غامد إىل النبي  :ومن هذا

 .)٢( قرآناً 

كنت أختلف إىل رجل مكفوف أقرئه القرآن، فكنت إذا وقال أيب بن كعب: 

  فأتيت رسول اهللا ،أقرأته دعا يل بطعام فأكلت منه، فحاك يف نفيس منه يشء

فأقرئه القرآن فيدعو يل بطعام ال  اهللا إين آيت فالن بن فالنفأخربته فقلت: يا رسول 

الذين  ه: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهل ملدينة، فقال رسول اهللاأكل مثله با

 .)٣( ، وإن كان طعامًا يتحفك به فال تأكلْل يأكلون فكُ 

ى عنده أإن أيب بن كعب أقرأ رجًال من أهل اليمن سورة فروعن أيب الدرداء: 

قال: إن عن ذلك، ف بل هي لك، فسأل رسول اهللا  ال، قوسًا، فقال: بعنيها، فقال:

 .)٤( قوسًا من نار فخذها دَ لَّ قَ كنت تريد أن تُ 

 ئ، يقرئرسول اهللا ونحن نقرت خرج عليناوعن سهل بن سعد االنصاري، قال: 

وا ؤسود إقرمحر واألبعضنا بعضًا، فقال: احلمد هللا كتاب اهللا عزوجل واحد فيه األ

ال جياوز  ... لقدحكام يقام ا هيقيمونأقوام  ءقبل أن جيي ، اقرؤواواؤالقرآن، إقر

                                                             
 .٤٢٠٠/ ح  ١٤٩:  ٢، كنز العامل ٢٢٣٧/ ح  ٢٧١:  ٣مسند الشاميني ) ١(

:  ٢، فصل يف قدوم وفد غامد، االكتفاء بـام تضـمنه مـن مغـازي رسـول اهللا ٦٧١:  ٣زاد املعاد ) ٢(

 ، فصل يف وفد غامد.٣٦٦

 .٢٠٨ـ  ٢٠٧فضائل القرآن أليب عبيد : ) ٣(

 .٢٠٧يب عبيد : فضائل القرآن أل )٤(
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 .)١( لونهجَّ أتراقيهم، يتعجلون أجره وال يت

ة فَ عَ ونحن أناس من َض   أتى علينا رسول اهللاوعن أيب سعيد اخلدري، قال: 

وأمثال هذه الروايات كثرية يف كتب ، )٢( ورجل يقرأ علينا القرآن ويدعو لنا املسلمني

 .ءة القرآنابينهم يف قر اختالَف د بأن ال كّ ؤها تاحلديث وكلّ 

يف  قد سمحا بتعّدد القراءات ـ عمر بن اخلطاب وخصوصاً  ـ نيإّن الشيخَ  ،بىل

شكل كان ما مل جتعل آية  بأيِّ قراءة القرآن بل جتاوزا يف ذلك حّتى قاال بجواز  ،عهدمها

، وهذه وقصدي وإّيل  من باب هلم وتعال ألّنه بتصورهم قد جاء ،رمحة آية عذاب

وخلط  عىل مرصاعيه ألعداء الدين لتمويع النص القرآين الفكرة قد فتحت الباب

، وأضاعت القرآن (كام بني املسلمني عىل وحدة القراءة ترأثّ  كام أّهنا احلابل بالنابل

 ُانزل) بني قراءات متعددة.

 ختالف القراءات بني الصحابةاح بأن رسول اهللا هو الذي صحَّ ثم أضافوا إليه: 

 هذا الكالمو، رشعت من قبله  إهلية هي اختياراتوإن كل ما جاء يف القراءات 

، إذ لو ومنهجه لتصحيح عمل عمر بن اخلطاب وقد وضع ،باعتقادي باطل هو اآلخر

اهللا قد صحح أردنا أن نصحح إجازة رسول اهللا يف القراءات، فإننا نقول: إّن رسول 

ية رمحة آية ا مل جيعل آالسامح بقراءة القرآن بأي شكل كان مختالف اللهجات ال ا

 إّن هذه يشء غريب. عذاب!

                                                             
 .٦٨فضائل القرآن أليب عبيد :  )١(

 .٣٤٢: ١حلية االولياء )٢(
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قراءة  يف ابن مسعود ورجل آخراختالفه مع روي عن أيب بن كعب و ومثله الذي

 هذه األخباروا فإّهنم رَو  ،قراءهتام معاً  وجتويزه  اهللاوجميئهم إىل رسول  أو آية سورةٍ 

وابن  ببن كع ، وطعنًا عىل قراءة أيبيف فهم األحرف السبعة ملوقف عمر تصحيحاً 

 مسعود.

 ُ فقد  ،عّفان بعثامن بن واحد مل يكن خمتّصاً  ّمة عىل مصحٍف إّن دعوى توحيد األ

بأن (املصحف  وهو يضّعف القول املشهور عندهم ،لعمر بن اخلّطاب مثل ذلك يعادُّ 

هنم سعوا أن يطلقوه عىل ما إإذ  ؛فقطعنوان يطلق عىل مصحف عثامن اإلمام) هو 

 .)١(كام سيأيت الحقاً  اً أيض مجعه عمر بن اخلطاب

جيمعونه عىل  فلامذا ال ،البّد منه اهللالو كان مجع القرآن بعد رسول  :فسؤالنا هو

املوجود عند أمري املؤمنني عّيل بن أيب وخلف فراشه  ما تركه رسول اهللا  ضوء

وه وعرضوه عىل رسول اهللا، الذين تلقّ الصحابة حف امصعىل ضوء  وأ ،طالب 

ـ الذي أمر  وُأّيب بن كعب ـ الذي قرأ القرآن غضًا طريًا كام أنزل ـ ودابن مسعأمثال: 

 ،معاذو أيب الدرداء وأيب موسى األشعري أو ،اهللا نبّيه أن يستمع إليه كام يف أخبارهم ـ

جيمعونه عىل ضوء  ! بل تراهم؟ هم ممّن ُعرفوا بالتدوين والكتابة عىل عهدهوغِري 

  ؟هذا يدّل  يشءٍ  أّي  عىلف ،صوصمصحف حفصة بنت عمر عىل وجه اخل

وملاذا ال يأيت الذهبي باسمها  ؟بالنسبة إىل أولئك الصحابة ةوما هي منزلة حفص

 ؟عىل رسول اهللا  القراءة واسم عائشة ضمن الذين عرضوا

                                                             
 وقد يمكننا أن نطلقه عىل مصحف اإلمام عيل أيضًا.) ١(
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 ـ يف العصور الثالثة ـ وتدوينه ملاذا ختتّص روايات مجع القرآن :من ذلك هّم واأل

يكتبون   اهللالرسول  َتَبةٍ بل ماذا يعني وجود ك !بزيد بن ثابت وابنه خارجة؟

 ؟بن ثابت زيدب عندهم مراختصاص األمع  الوحي عنه

ما يريدون  ،ومن كبار الصحابة ،عىل عهد رسول اهللا وجود الكتبة أال خيالف

 ؟لزيد قوله يف مجع القرآن

 ،ّبهوليس مهمًال بكتاب ر يف عمله هادفاً  كان  اهللاأال يعني ذلك بأّن رسول 

قد  وأّنه  ،ّمته من بعدهفكر ُأ  أن يصون رسالته وأن حيّصن القرآن وأّنه أراد بكتابته

 كي تكون بعد أن أقرأهم القرآن عىل مكث سمح للصحابة عمومًا بتدوين كتاب رّبه

 ؟من بعده لألجيال القادمةهلم و دستوراً  املصاحف ـ وإن كانت ناقصًة ـ

خيدش  للمصاحف الحقاً ـ  الثالثة و قل اخللفاءـ أإّن ما اّدعوه من مجع عثامن 

وجيعله  ،وسامحه بالتدوين والكتابة ريف ترتيب اآليات والسَو   اهللارسول  عمل

 .)١( اهللاوالعياذ ب ،لغواً 

 يّتفق مع ألّنه ال ،ورسوله اهللاأن ال يقول بذلك مسلم يؤمن ب ومن الطبيعّي 

 .إسالمه وإيامنه

وال ،  اهللارسول  بة عىل عهدمرتّ و وجودةً فكتابة املصحف كانت م ،وعليه

وحي ستمرار نزول الترك تدوين كتاب رّبه ال  أّنه من يصّح ما أشاعوه الحقاً 

 .عليه

                                                             
 بل خيدش يف توقيفية القرآن أيضًا.) ١(
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باً وم ناً ومدوَّ  فلو كان مكتوباً  يكّلفون أنفسهم  فلامذا ال ، اهللايف بيت رسول  رتَّ

 به. حتى يأخذون وقع ؟ وبيد َمنذلك املصحف ؟ وأين ذهببالسؤال عنه

ال خيتص بجمعه يف وواقعًا  ّن اجلمع حقيقةً أو ،ومدّوناً  مكتوباً  وإذا كان القرآن

ين عىل كون فلامذا يطلبون شاهدَ  ،أيضاً  اجلمع يف السطور هو يشمل بل الصدور

أو تراهم جيلسون عىل باب املسجد  ، اهللابني يدي رسول  تبتاآليات قد كُ 

 )١( نوه؟!لذكر احلكيم لكي يدّو  حفظوه من االصحابة عّام  من مستفرسين

نقله  يف بصّحة كالم الصحايبّ  كان عملهم هذا للتثّبت واالطمئنان وهل حّقاً 

 آخر؟ ءيش هءأم كان ورا ،آليات القرآن

يعينه عىل  آخر أن يأيت بشاهدٍ فام أسهل  ،وكاذباً  غري أمني فلو كان الصحاّيب 

 دونته.وإن كان صادقًا ومتثبتًا فليؤخذ بنقله وم كذبه؟!

واآلخر  ين وأّن أحدمها الكتابةابن حجر يف تفسري الشاهدَ  عاهادَّ ولو صح ما 

أو عيل  مسعود ابن وأكُأّيب بن كعب  ـ جليل إذا قرأ صحايبٌّ  :فيأيت سؤالنا ،)٢( احلفظ

 لنا حذفها من القرآن بدعوى فهل حيّق  ،عند غريه ومل نرها مكتوبةً  آيةً  ـ بن أيب طالب

 !يشء عجيبلَ إّن هذا  !؟آخر عند صحايبٍّ  وبةً عدم وجودها مكت

رسول  أنّ وهم ينقلون عن أنس بن كعب ترك قراءة صحايب كأيب يمكن إذ كيف 

                                                             
 .٤٧٥٤/  ٢٤٢: ٢، كنز العامل ١٧٦: ١، مناهل العرفان ٣٣٢: ٤أنظر: الدّر املنثور ) ١(

: وكأّن املراد بالشـاهَدين احلفـظ والكتـاب، أو املـراد أّهنـام ١٤: ٩يف فتح الباري  ) قال ابن حجر٢(

 . يشهدان عىل أّن ذلك املكتوب ُكتب بني يَدي رسول اهللا
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يَن َكَفُروا﴿ اهللا أمرين أن أقرأ عليك اهللا قال أليب: إنّ  ْ َيُكِن الَّذِ  ؟قال أيب: وسامين ،﴾َمل

  بدعوى عدم وجودها مكتوبة عند آخر. )١( قال: نعم، فبكى

لكّن  ،يقّر اجلميع بقرآنيتها شهورةم مكتوبةٍ  إذا وقفنا عىل آيةٍ ف ،وهكذا العكس

 ُ يسقطها  فهل ،فها عثامنتي ألّ عدم الشهادة هبا عند جلنة التحكيم الّ  عىل ة أمجعواّم األ

 !إن ما قرروه ليشء عجيب ؟يتهاّج تها وُح عن قرآنيّ 

 بعض أُصول النهَجني يف مجع القرآن

القرآن  مجع ني يفوجود منهَج يؤكد لنا شكالية وهذا التعارض هذه اإلعليه فإن و

هي التي من قبل مدرسة اخلالفة وجود أمثال هذه األفكار  وأنَّ  ، اهللارسول  بعد

 عىل دوماً  التي تؤّكد مدرسة أهل البيت ، بعكسبني املسلمني دائرة االختالف تعوّس 

وعدم اختصاصه  ،هر عند الناسوما اشت قراءته عىل رسول اهللا تلزوم األخذ عمن ثبت

صول تلك األ ضبع لنجمل لكوإن كان أمرياملؤمنني عيل رئيسهم، و بواحد منهم

 :املختلف فيها

واحلوادث  وأّن العلم به كالعلم بالبلدان ،يقول بتواتر آيات القرآن أحدمها:

لو ف ،سيبويه واملزين لم بالرضورة ككتابوأّنه جيري جمرى ما عُ  ،ظاموالوقائع العِ 

 .أّنه ليس من أصل الكتاب لمّيز وعُ رف وُم يف كتاب سيبويه لعُ  باباً  أدخل شخٌص 

 ،وحتى خرب اآلحاد بالبّينة والشهود ية القرآن إّال ال يرى حّج  واآلخر:

                                                             
/  ٥٥٠:  ١، صحيح مسـلم ٤٦٧٦/ ح  ١٨٩٦:  ٤، ٣٥٩٨/ ح  ١٣٨٥:  ٣صحيح البخاري ) ١(

 .١، واآلية يف سورة البينة : ٧٩٩ح 
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 زيد بن ثابت!بمر واختصاص هذا األ

 يقول برضورة مجع القرآن عىل يد املعصوم ال غري. وأحدمها:

ِ ويُ  واآلخر:  غري املعصوم.مجعه إىل  ُل ك

 يرى أّن كتابته وترتيبه تّم يف عرص الرسول. وأحدمها:

 ...وهكذا يف زمن الفتنة (عهد عثامن) كان وترتيبه مجعه ذهب إىل أنّ ي واآلخر:

هو و الصحابة كثري منو وأهل بيته  املنهج األّول هو منهج اإلمام عّيل ف

 يف طول العصور. منهج علامء الشيعة

 بعملهم هدفاً  ارجوهم الذين و ،و منهج اخللفاء وأتباعهمواملنهج الثاين ه

بزيد بن  وهؤالء هم اّلذين استعانوا ،مغزاه عىل أهل العلم والتحقيق ال خيفى اً سياسيّ 

 لتدوين القرآن! ألسباٍب معلومةثابت وأمثاله 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طةـبواس مباشرةً  الله ولـرس اةـوف دـبع معـالج ـ ٢
  : علي اإلمام

 .مجع القرآن بعد رسول اهللا ني يف تضح ممّا سبق وجود قولَ ا

 ةٍ وبوصيّ  اهللاهو اّلذي مجع القرآن بعد رسول   بأّن اإلمام عيل قائٌل  :أحدمها

 . منه

 بعد مقتلحتديدا و ،اهللابعد رسول  هبكر هو اّلذي مجع عي بأّن أبايدّ  :واآلخر

 .القراء خلوفه من ضياع القرآن بموت القّراء يف الياممة

من أهل السنة  عند كّتاب تاريخ مجع القرآن شهورالثاين هو امل قول أّن الوبام

 قولال ةدلّ أ نبّني  ومن خالله ،تقديم الكالم عن أّدلة القول األّول فأحببنا ،واملسترشقني

 .نقضهثّم ناملشهور 

 ما استدلت به اإلمامية

 مور اهلامة:يف احلديث عن ذلك البّد من توضيح بعض األ ءقبل البد

: اشتهر عند مجيع املسلمني أّن اإلمام عيل بن أيب طالب قد رتب مصحفه األوىل

أّن اإلمام رتب  :عىل حسب النزول، فام يعني هذا الكالم؟ وما املراد منه؟ وهل معناه

 مصحفه طبقًا لنزول اآليات نجومًا يومًا بعد يوم، املكي منها ثّم املدين.

، تلك السور التي ُاقرت من قبل مكيا ثم مدنياً  أو أّنه رتب خصوص السور

أّنه رتب  :الصادق األمني يف رمضان من كل عام، بمعنىالنبي جربئيل األمني و
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املصحف بعد إقرار رّب العاملني لتلك السور وأّهنا صارت قرآنًا للمسلمني جيب أن 

ثم نون والقلم ثم  ،ثّم املدثر ،إقرأ سورة ن يف مصحفه أوالً فأول:فدّو  ،تتىل يف الصالة

 .)١(املزمل ثم تبت ثّم التكوير ثّم سبح وهكذا إىل آخر املكي ثّم املدين

وهذا التأليف من قبل اإلمام خيتلف عن التأليف العثامين الذي بدأ بالطوال ثّم 

 باملئني ثم ختم بالقصار.

ّنه رتب أ :معًا، بمعنى وأّلفهام كام ال يستبعد أن يكون اإلمام قد اعتمد املنهجني

يف حني رتب مصحفه املجرد طبقًا  ،مصحفه املفرس طبقًا للنازل عىل رسول اهللا نجوماً 

 وهذا ما سنوضحه بعد قليل. ،ملا اقر من قبل جربئيل يف رمضان من كل عام

ع أمري املؤمنني املنزل من أوله إىل آخره هـ) : وقد مج ٤١٣قال الشيخ املفيد ( ت 

ه، فقدم املكي عىل املدين واملنسوخ عىل الناسخ وألفه بحسب ما وجب من تأليف

 .)٢(ووضع كل يشء منه يف حمله

هـ): من املعلوم عند الشيعة أّن عليًا أمري  ١٣٥٢وقال الشيخ البالغي (ت 

املؤمنني بعد وفاة رسول اهللا مل يرتد برداء إال للصالة حّتى مجع القرآن عىل ترتيب 

 .)٣(نزوله وتقديم منسوخه عىل ناسخه

هـ) : أول يشء دونه أمري املؤمنني كتاب  ١٣٧٧قال السيد رشف الدين (ت و

                                                             
 .٣٨:  ٩يف رشح صحيح البخاري فتح الباري ) ١(

 .٨٢ـ  ٧٨املسائل الرسوية : ) ٢(

 .٥١:  ١آالء الرمحن ) ٣(
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عىل نفسه أن ال يرتدي إّال للصالة أن  اهللا عّز وجل فإّنه بعد فراغه من جتهيز النبي آىل

جيمع القرآن فجمعه مرتبًا عىل حسب النزول وأشار إىل عامه وخاصه ومطلقه ومقيده 

 .)١(وعزائمه ورخصهوحمكمه ومتشاهبه وناسخه ومنسوخه 

قد ورد عن عيل أّنه مجع القرآن عىل  ... طباطبائي:الوقال السيد حمّمد حسني 

 .)٢(ترتيب النزول عقب موت النبي 

يف  ،تشري إىل تقديم املنسوخ عىل الناسخ يف مصحف اإلمام عيل فهذه النصوص

ين عىل املكي، واملد ،تقديم الناسخ عىل املنسوخ هو حني نرى يف املصحف الرائج اليوم

فال توجد لدينا سورة يف  ،مع التأكيد عىل أن النسخ لو حلظ يف القرآن فهو يف اآليات

القرآن قد نسخت بكاملها، كام أّن النسخ يف اآليات هي األخرى خمتلف فيها، فقال 

بعضهم أّهنا عىل األكثر أربع وعرشون، وقال آخرون عرشة، وحرصه السيد اخلوئي 

 لنجوى.بواحدة وهي آية ا

ال اشتامل  ،إذن الكالم هو عن تقديم املنسوخ عىل الناسخ يف مصحف اإلمام عيل

ألّن االشتامل ليس  ،املصحف عىل الناسخ واملنسوخ كام يريد أن يقوله بعض األعالم

 .من الصحابة نه اآلخرونبامئز وفارق عام دّو 

ويف مبحث الرتتيب  ،كّل هذا لو تأملت يف ما قلناه يف مجع رسول اهللا دُّ َر نعم قد يُ 

وأّن اإلمام  ،وأّن رسول اهللا أرشف عىل مجع القرآن بنفسه ،والذي يؤكد القول الثاين

                                                             
 .١١٠، املراجعة : ٤١١املراجعات : ) ١(

 .١٣٥، القرآن يف اإلسالم : ١٢٨:  ٢تفسري امليزان ) ٢(
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ً ثّم مدنياً   :دّون ما مجعه الرسول بفارق أّن مجعه للسور قد رتب حسب النزول مكيا

إقرأ ثم املدثر ثم نون والقلم ... بخالف مصحف عثامن الذي ُالف طبقًا لطول وقرص 

 ر.السو

الواردة يف كالم رسول اهللا واألئمة من أهل  »كام ُانزل«: ما املراد من كلمة الثانية

 بيته، وبتصوري أّن ذلك ال خيرج عن أحد معنيني: 

: أن يكون بيانًا للمراد احلقيقي ملا أنزله اهللا عىل رسوله من دون زيادة أو األّول

نية الصحيحة، فجاء عن جابر نقيصة، أي قد روعي فيه الشكل الدقيق للقراءة القرآ

أّنه قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى احد من الناس أّنه مجع القرآن كام ُانزل إّال 

 .)١(كّذاب وما مجعه وحفظه كام نزله اهللا إّال عيل بن أيب طالب واألئمة من بعده

وأخرى عن مجع مجيع  (وكام ُأنزل) فالكالم تارة عن القراءة الصحيحة للقرآن

قرآن بالقراءة الصحيحة، فرسول اهللا حينام قال عن ابن مسعود: من أراد أن يقرأ ال

كام (القرآن غظًا طريًا كام ُانزل فاليقرأ بقراءة ابن مسعود أراد أن يؤكد صحة قراءته 

يف مكان واحد، كام يفهم  كام أنزل لكن هذا ال يعني بأّنه مجع مجيع القرآن كله )،ُانزل

املقصود الواقعي لكالم اهللا والقراءة  معرفة اقر اآلنف بأنّ من كالم اإلمام الب

وذلك لعطف األئمة من آل البيت عىل اإلمام  ،الصحيحة فيه ال يعلمه إال عدل القرآن

فكل ما كان عندهم هو الذي  ،مع أّنه مل يعرف عن أحدهم بأّن له قرآن خمتّص به ،عيل

 كان يقرأ به اإلمام عيل.

                                                             
 .٢٠:  ١، تفسري الصايف ٣١٢:  ٥، رشح ُاصول الكايف ٣٥باب  ١/ ح  ٢٨٦:  ١الكايف ) ١(
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قد رتب  اً يف أّن اإلمام علي ـ ما قلناه قبل قليل ـ نفس ه: أن يكون معناالثاين

مع  وأوالً بأول مصحفه عىل الرتتيب الذي نزل به جربئيل عىل رسول اهللا يومًا بعد يوم

تفسريه وتأويله وشأن نزوله، ولو قصد هذا املعنى التضح مقصود اإلمام الصادق 

  :مرتبا مع تفسريه عن رّب العاملني] [ لو قرئ القرآن كام ُانزل«بأّنه يريد من كالمه

 . هذا األمر ال غري.»أللفيتنا فيه مسمني

ُانظر إىل وكذا يعرف من خالله مقصود ما رواه حبة العرين عن أمري املؤمنني: 

 .شيعتنا بمسجد الكوفة وقد رضبوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كام ُانزل

آل حممد رضب فساطيط ملن يعلم  إذا قام قائم :أو ما رواه املفيد يف اإلرشاد

الناس القرآن عىل ما أنزل اهللا جّل جالله فاصعب ما يكون عىل ما حفظه اليوم ألّنه 

وأمثال ذلك من الروايات الكثرية التي يشيعون عنها بأّهنا  .)١(خيالف فيه التأليف

التالوة قيد التعليم ال  تلك الروايات يف حني أّنك ترى يف ،روايات دالة عىل التحريف

وأّن النصوص السابقة غالبها تفسريية وترتبط بالعلم  ،وهو أعم من القراءة ،والقراءة

والتعليم، فقد يكون اإلمام قد عنى بكالمه بأّن الفرد لو قرأ القرآن بالرتتيب الذي نزل 

تعليًام مع رشحه وتفسريه اللفانا مسمني فيه، ال أّنه قرأها  يومًا بيوم به اهللا عىل رسوله

ما اشتهر عن  كالمنا كام يتصّوره املستشكل، ويؤيد ضمن سورة آية قرآنية تعبدية

عرشة آيات حتى يعلمهم ما فيها من العلم  زكان ال يتجاو رسول اهللا من أّنه 

 أن الناس لو وقفوا عىل تفسري تلك اآليات ملا اختلف فيه اثنان. :والعمل، أي

                                                             
 .٣٨٦:  ٢اإلرشاد ) ١(
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هذا كتاب اهللا وقد ألفته : هلومام قويضاف إليه ما جاء يف بعض األخبار عن اإل

 .كام أمرين وأوصاين رسول اهللا كام ُانزل

 .فألفه كام أنزله اهللا وكان به عاملاً وما رواه أبو رافع: 

الفوه كام ُانزل األول فاألول؟ أو ما رواه ابن الرضيس: قال حمّمد: فقلت له: 

 .ما استطاعواقال: لو اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يؤلفوا ذلك التأليف 

األدلة الناهضة عىل  كانت هذه فائدة أحببت لفت نظر القارئ إليها ولنذكر اآلن

 مع تفسريه وشأن نزوله. لقرآنبجمعه لنأيت بعد ذلك  مجع اإلمام عيل للقرآن املنزل ثم

 »املصحف املجرد«ما يدل عىل اجلمع األول 

 قال  اهللا إّن رسول« :أّنه قال الصادق  اهللا روي عن أيب عبدـ ١

 القرآن خلف فرايش يف الصحف واحلرير ،يا عّيل  : لعيلٍّ 

. وال تضّيعوه كام ضّيعت اليهود التوراة ،فخذوه وامجعوه ،والقراطيس

 ال :وقال ،ثّم ختم عليه يف بيته ،أصفر ثوٍب  فجمعه يف فانطلق عيلٌّ 

أ .أرتدي حّتى أمجعه َ  حّتى ،اءتيه فيخرج إليه بغري ردفإّنه كان الرجل َلي

نزلؤرلو أّن النّاس ق : اهللاوقال رسول « :قال .»مجعه  ،وا القرآن كام أُ

 .)١( »اختلف اثنان ما

وجود القرآن كامال مدونا ومكتوبا عىل عهد رسول اهللا،  منه موهذا النّص ُيفَه 

: احلرير، القرطاس عىل شكل صحف وعىل وسائل خمتلفة من وسائل الكتابة لكنه

                                                             
 .٧/ ح  ٤٨:  ٨٩ـ عنه: بحار األنوار  ٤٥١: ٢) تفسري القّمي ١(
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 و...

 وعدم صّحة تعّدد القراءات آنذاك وحدة القرآن عند املسلمنينه كام يفهم م

رضورة إىل  تنويهٌ ه وفي ،»نزل ما اختلف اثنانوا القرآن كام أُ ؤألّن النّاس لو قر« ،عندهم

 ،عرضوا قراءهتم عىل رسول اهللا وهم الذين )كام ُانزل(قرأوا القرآن  األخذ عن الذين

 .األخذ عنهم يف القرآنب وأمر

كان خياف  وأّنه  ،اهللاإمكان تعّدد القراءات بعد رسول  أّن فيه إشارة إىل وكام

إقرؤوا بام «بام ُانزل و لتأكيده املستمر عىل لزوم القراءة ،ّمتهالظاهرة عىل ُأ  من تلك

  املؤمنني اإلمام أمري رسول اهللا ألزمولذلك  ، حسب تعبريه »ُعّلمُتم

عند  التوراةأصل يضيع القرآن كام ضاع  كي ال ،بعد وفاته مبارشةً اإلرساع يف مجعه ب

 .اليهود

 اإلمام إىل مته عىل املصحف املنسوبقوالچ يف مقدّ  يوقد قال الدكتور طّيار آلت

قد «ـ   اهللابعد وفاة رسول ـ   بأّن اإلمام )،نسخة صنعاء(بن أيب طالب  عّيل 

َس   يف الوقت اّلذي مل يكن ،ر وآيات القرآن الكريمفكره للوحي النازل من سَو  َكرَّ

 .هحفظَ  ُيتّم  ىفحبس نفسه يف بيته حتّ  ،خيطر ببال أحد َمجُْع آيات القرآن يف مصحف

ما بني يديه من سور  ام مجعوإنّ  ،ولنقبل أنه مل يقم بتقوية حفظه واستظهاره للقرآن فقط

 .وآيات القرآن فجعل منها مصحفاً 

 بكٍر  أبو فسأله ،ه كره بيعة أيب بكرولكن يبدو أن اعتكافه يف بيته قد ُفهم عىل أنّ 

ه بعد ذلك؟ فإنّ  فامذا حدث .ثم بايعه وعاد إىل منزله ،ذلك فأنكر عيلٌّ  ،عن هذا األمر

فإن  ،بل اخلليفةمن قِ  من املصحف الرسمّي  ل نسخةٍ أّو  دإعداا ظهرت احلاجة إىل ملّ 

فمن  ،اً حقّ  بتكوين مصحفـ  ما قعد يف منزلهعند ـ بن أيب طالب قد قام كان عّيل 
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 ّ يف  دليلٍ  وليس هناك أّي  .هذا العمل يفأيضًا  الستفادة منهات املحتمل أن تكون قد مت

 .)١(» ةاملفرتضة وجودها وبني النسخة الرسميّ  بني نسختهاختالف  أيدينا حول وجود

ُ  ما أحٌد « :قولهأيضًا  وعن أيب جعفر الباقر ـ ٢  ّمة مجعمن هذه األ

 .)٢(  » وّيص حمّمد إّال  القرآن

بني الناس املشهور السائد ولرأي لمام تكذيب اإلإىل  ويف هذا اخلرب إشارةٌ 

ألّن  ،ذب وباطلاكوأنه قول  ،وعمر وعثامن بكٍر  بل أيبالقائل بجمع القرآن من قِ و

فلو كانوا غري معصومني فمعناه  ،عتقاد اجلميعاب غري معصومنيكانوا لفاء الثالثة اخل

االعتامد عىل قرآن معصوم فكيف يمكن ، يزيدون وينقصونو ،ون ويسهونؤأّهنم خيط

 فجاء اإلمام الباقر لريسم احلل وأنه: ؟ُمجع بيد غري معصوم

نزل إّال  من النّاس أّنه مجع القرآن كّله ما اّدعى أحٌد «ـ ٣ وما  ،كّذاب كام أُ

من  ةطالب واألئّم  عّيل بن أيب تعاىل إّال  اهللا همجعه وحفظه كام نّزل

 .والذي مّر عليك نصه قبل قليل )٣(  »بعده

 أن يّدعي أّن عنده مجيع القرآن كّله ما يستطيع أحٌد « :وقوله ـ ٤

                                                             
 .١٦٧) املصحف املنسوب إىل عّيل بن أيب طالب (نسخة صنعاء): ١(

/ ح  ٢١٤، ويف بصائر الـدرجات: ٥/ ح  ٤٨: ٨٩، ـ عنه: بحار األنوار ٤٥١: ٢) تفسري القّمي ٢(

ّمـة َمـن َمجـع القـرآن إّال «قال:  بسنده عن الباقر ٦من الباب  ٥ ُ ما أجد أحدًا من هذه األ

 .٣٠/ ح  ٨٩:  ٨٩وعنه يف بحار األنوار  »األوصياء

 . باب أّنه مل جيمع القرآن كّله إّال األئّمة  ١/ ح  ٢٢٨: ١) الكايف ٣(
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 .)١( »ظاهره وباطنه غري األوصياء

كان بيد ويص النبي  »كام ُانزل كامالً «وهذه النصوص تشري إىل أّن مجع القرآن 

 حمّمد: عيل بن أيب طالب وأوالده املعصومني بعده ال غري.

هذا  ،عيل يا« :وّيف فيه لعيلقال يف مرضه اّلذي تُ  ّن النبّي أ :خرب أيب رافعويف 

بض النبّي فلّام قُ  ،إىل منزله به فمىض ،يف ثوب عه عيلٌّ فجَم  .»خذه إليك اهللاكتاب 

 .)٢( وكان به عاملاً  ،اهللافه كام أنزله لّ أف جلس عيلٌّ 

  عيلٌّ  اّلذي كتبه الصادق أخرج املصحف أن االمام )،بصائر الدرجات(ويف 

كتاب اهللا كام  فقال هلم: هذا ،إىل النّاس حيث فرغ منه وكتبه  جه عيلٌّ أخَر «وقال: 

 .)٣( »نيوَح ه بني اللّ وقد مجعتُ  ،أنزل اهللا عىل حمّمد

 تارة عىل انفراد وأخرى للقرآن املنزَ مجع ااإلمام  أنّ إشارة إىل  االخبار هويف هذ

، وأن تأليفه جاء تفسريًا وتأليفاً  »عاملاً  أنزل اهللا عىل رسولهبام  كان«ألّنه  ،مع تفسريه

اآليات املكية واملدنية، يف مصحفه وقد بّني اإلمام  ؟وفيم نزل ،مقرونًا بأسباب نزوله

عي أن عنده مجيع القرآن كله ظاهره ومل يستطع أحد أن يدّ والناسخ واملنسوخ فيها، 

 .وصياءوباطنه غري األ

كان مل يكن خاضعًا لرأيه بل مجع القرآن من قبل االمام  أنّ هبذا فقد عرفت و
                                                             

هو القرآن  »ظاهره وباطنه غري األوصياء مجيع القرآن كّله«ليس معنى: ،٢/ ح  ٢٢٨: ١) الكايف ١(

 إىل املفرس. عوداملرّكب من كلامٍت وحروف، وإّنام الظاهر والباطن يالنازل 

 .٣١٩: ١) مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ٢(

 .٣/ ح  ٢١٣) بصائر الدرجات: ٣(
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حمّمد  بيد وّيص  ذه املهّمة وإكامهلا ال يتّم إّال ألّن تنفيذ ه ؛بتكليف من قبل رسول اهللا

 ،عّيل بن أيب طالب  وهو. 

ا توّيف قال:  ،الكلبّي  يوعن ابن جز ّ يف بيته  بن أيب طالب قعد عّيل  ،اهللارسول  مل

 .)١(  ع القرآنفجَم 

 يف احلرير ،خمتلفة وسائلعىل  كانت مكتوبةً الصحف املوجودة عند رسول اهللا  نّ إ

 ،ونظمهاها أراد من اإلمام أن يوّحد شكل  هنّ إو ،والقرطاس والعسب والكتف

 ،ليلة القدر ـ يف واحدةً  دفعةً من اللوح املحفوظ ـ كام ُأنزل ما بني الّلوحني وأن جيمعها 

شأن هبا وبألّنه كان  ،جاء يف شأن نزوهلا مع تفسريها النبوّي وما خرىُأ  ثم جيمعها تارةً 

 ؟وفيم نزلت ؟وأهنا متى نزلت ،عاملاً نزوهلا 

ُستاذ عّزة دروزه يف كتابه   عن املرويَّ  اخلرب اآلنف (القرآن املجيد)وقد ذكر األ

 :ثّم قال ، اإلمام الصادق

وكان  ،ة املعروفةوسائل الكتاب ن عىلوهذا يفيد أّن القرآن كان يدوَّ 

 .)٢( بحفظه يف بيته ُيعنى وكان النبّي  ،كذلك يف حياة النبّي  ناً مدوَّ 

 ما رواهـ يف أمر مجع القرآن ـ  لعيلٍّ   اهللاة رسول كام يؤّكد خرب وصيّ 

 :طويلة يف ذيل رواية تفسريهالعّيايش يف 

أخرج من  ال أن ـ إذا واَرْيُتُه يف حفرته ـ أوصاين اهللاإّن رسول « :قال عّيل 

                                                             
 .٤: ١) التسهيل لعلوم التنزيل ١(

 ـ عن: كتاب دروزه. ٤٣٦: ٣) نصوٌص يف علوم القرآن ٢(



  

  

  

  

 ٣٠٩   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

أكتاف  فإّنه يف جرائد النخل ويف ،اهللابيتي حّتى أؤلِّف كتاب 

 .)١(  »...اإلبل

َنا﴿وجاء يف تفسري اآلية  ِ ْن ِعَباد يَن اْصَطَفْينَا مِ َتاَب الَّذِ ِ ْوَرْثنَا اْلك  :)٢( ﴾ُثمَّ أَ

املراد بالكتاب هنا هو أجزاء القرآن املتفّرقة اّلتي كانت يف دار النبّي  أنّ 

 ، ٌّفورثها منه عيل  وورثها من عيلٍّ  ،ومجعها   ُاألئّمة  

 .من بعده

 :يف تفسري الصادق  الباقر روى ابن شهرآشوب عن اإلمامنيو

َنا ُثمَّ ﴿ ِ ْن ِعَباد يَن اْصَطَفْينَا مِ َتاَب الَّذِ ِ ْوَرْثنَا اْلك هي لنا « :أّهنام قاال ،﴾أَ

 .)٣( »عنى وإّيانا ،خاّصة

بوصف  ذا أقرب األقوال؛ ألّهنم أحّق النّاسوه :وقال الطربّيس 

 إذ هم املتعّبدون بحفظ ،جتباء وإيراث علم األنبياءاالصطفاء واال

 .)٤( القرآن

وخصوصًا  ـ هلذا املوضوعوعدم تطّرق األعالم  بحثحلساسّية ال نظراً إين و

بن  حّق اإلمام عّيل  األمة إجحافارتباط مسألة مجع القرآن مع اإلمامة واخلالفة، بل 

موضوع  يففّصل بعض اليشء  أن ُأ كان عَيلّ  ،ـ  فضائله هوسلب  أيب طالب
                                                             

 .١٤/ ح  ٢٢٧: ٢٨ـ عنه: بحار األنوار  ٦٧/ ح  ٦٦: ٢) تفسري العّيايش ١(

 .٣٢) سورة فاطر: ٢(

 .٣٣٥٩٠/ ح  ٢٠٠: ٢٧، وسائل الشيعة ٢٧٤: ٣) مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ٣(

 .٢٤٥: ٨) جممع البيان ٤(
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النصوص احلديثية والتارخيية عند  اً ئمستقر ، اهللابعد رسول  للقرآن ماماإل مجع

 .فيها الفريقني

 ة عن مصحف اإلمامأّوالً األخبار املوجودة يف كتب الشيعة اإلماميّ  فأوردُت 

 ذكرت روايات اجلمهور بعدهاو ،أقوال علامئهم فيه ذلك ثّم نقلت بعد ، عيلٍّ 

، وجلوسه يف البيت جلمع القرآن أليب بكر ف اإلمام عن البيعةوأقوال علامئهم يف ختلّ 

 أكون شمولّياً  طبقًا للتسلسل الزمني لوفيات األعالم ولكي ذلك كلَّ ذكرت 

 .آخر دون أنحاز لطرٍف   الوأن  بحثييف  وموضوعّياً 

عند املسلمني ة عظيمة تارخييّ  ةً له أمهيّ   مصحف اإلمام عّيل  ةدراس ولكون

بالناسخ واملنسوخ  ة االمامومعرف ،وقرابته منه  اهللابرسول  صلتهو جذوره تعود

 ؟نزلت وفيَم  ؟ين نزلت اآلياتأو ،وعلمه بالتنزيل والتأويل، واملحكم واملتشابة

هذا  كّل  عن بحثلافإن   ليده من فيه ،كل ذلك يف املصحف  وتسجيله

لنصوص، وذلك  ل، غري مستبعد حصول التكرار عند نقيلله قيمته التارخيية والعلمية

 .منهم وليس منيفهذا التكرار إن حصل فهو الستشهاد املتأخر بكالم املتقدم، 
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 :يف مصادر الشيعة وكتب علامئهم  مصحف اإلمام عيل

ُ  ـ )ـه ٧٦ (ت عن ُسَليم بن قيٍس اهلالّيل  *  قبة اّلتيوهو يتحّدث عن تلك احل

يؤّلفه  لزم بيته وأقبل عىل القرآن... : ـ  اهللابعد وفاة رسول   عاشها اإلمام

َسيار والرقاع وجيمعه، فلم خيرج من بيته حّتى مجعه، وكان يف الصحف ظاظ واأل  ،والشِّ

 بكٍر  بعث إليه أبو ،وتأويله والناسخ منه واملنسوخ ه وكتبه بيده عىل تنزيلهفلّام مجعه كلَّ 

َ «: عّيل  أن اخرج فبايع، فبعث إليه ً أن ال  عىل وقد آليُت  ،شغولإّين مل نفيس يمينا

 .»ؤّلف القرآن وأمجعهحّتى أُ   للصالةإّال  أرتدي رداًء 

وهم  اسثّم خرج إىل الن ، فجمعه يف ثوٍب واحدٍ وختمه،فسكتوا عنه أّياماً 

يا أّهيا «صوته:  بأعىل ، فنادى عّيل  اهللاجمتمعون مع أيب بكر يف مسجد رسول 

ً بغسله، ثّم  النّاس، إّين مل أزل منذ قبض رسول اهللا  ه حّتى مجعتُ  ،بالقرآن مشغوال

 وقد مجعتها، إّال  آيةً  رسول اهللا  نزل اهللا تعاىل عىله يف هذا الثوب الواحد، فلم ُي كلَّ 

 .»تأويلها وعّلمني رسول اهللا   وقد أقرأنيهاوليست منه آية إّال 

َني﴾ تقولوا غداً لئّال «:  ثّم قال هلم عيلٌّ  ِ ل ِ ا ُكنَّا َعْن هَذا َغاف نَّ ِ  .)١( »: ﴿إ

ْدُعُكْم إىل ُنرصيت ومل أذّكركمأ تقولوا يوم القيامة لئّال «: هلم عّيل  ثّم قال  ّين مل أَ

 .»كم إىل كتاب اهللا من فاحتته إىل خامتتهومل أدُع  ،حّقي

 .)٢( بام معنا من القرآن عّام تدعونا إليه فقال عمر: ما أغنانا

                                                             
 .١٧٢) سورة األعراف: ١(

 .٤٠: ٨٩، و٢٦٥: ٢٨، بحار األنوار ١٠٧: ١، االحتجاج ١٤٧) كتاب ُسَليم بن قيس: ٢(
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رأيُتَك  ريد أن أسألك عنه:ُأ  عىل لسان طلحة: يا أبا احلسن، يشٌء أيضًا  وفيه *

ً «: فقلَت  ،عليه خمتومٍ  خرجَت بثوٍب   ؛برسول اهللا  يا أّهيا النّاس، إّين مل أزل مشغوال

لُت بكتاب اهللا حّتى مجعتُ  مل  فهذا كتاب اهللا جمموعاً  ،هبغسله وتكفينه ودفنه، ثّم ُشغِ

كتبَت وألَّفت، ولقد رأيُت عمر بعث  ذلك الكتاب اّلذي ، فلم أَر »يسقط منه حرف

فدعا عمر النّاس، فإذا شهد  ،فأبيَت أن تفعل ،إَيلّ  ابعث به إليك ـ حني استخلف ـ أن:

ْ  وما ،كتبها اثنان عىل آية قرآٍن   ... تبها!رماها ومل يك رجل واحدٍ  يشهد عليها غُري  مل

 قائًال: فأجابه أمري املؤمنني 

بإمالء  ،عندي  أنزهلا اهللا يف كتابه عىل حمّمدٍ  يا طلحة، إّن كّل آيةٍ «

 .وخّط يدي اهللا  رسول

أو حّد أو  وكّل حالل أو حرام، ،أنزهلا اهللا عىل حمّمد  وتأويل كّل آيةٍ 

 ُ  عندي مكتوٌب ، ّمة إىل يوم القيامةحكم، أو أّي يشءٍ حتتاج إليه األ

ْرش اَخلْدش ،اهللا وخّط يدي بإمالء رسول  .»حّتى أَ

يكون إىل يوم  ، كان أوأو عاّم  أو خاصٍّ  ،أو كبري من صغٍري  ؛قال طلحة: كّل يشءٍ 

 .)١( »نعم...«عندك؟ قال:  فهو مكتوٌب  ،القيامة

 مال النّاس إىل أيب بكٍر  ،بض رسول اهللا فلّام قُ « :له  قال يف خطبةٍ * و

عىل  غلت بالقرآن، فآليُت بغسله ودفنه، ثّم ُش  ؛اهللا  برسول مشغوٌل  وأنا ،عوهفباي

                                                             
: ٨٩، و٤٢٣: ٣١، بحار األنـوار ٢٢٢، وانظر: االحتجاج: ٢١١ـ  ٢٠٩) كتاب ُسَليم بن قيس: ١(

 .٤٢: ١، وتفسري الصايف ٤١
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 .)١( »ففعلت  للصالة حّتى أمجعه يف كتاب،نفيس أن ال أرتدي إّال 

بن  إذ قال: يا معاوية، إّن عمر ،احتجاج ابن عّباس عىل معاويةأيضًا  وفيه *

القرآن يف  ريد أن أكتبإّين ُأ : اخلّطاب أرسلني يف إمارته إىل عّيل بن أيب طالب 

عنقي قبل أن  ب واهللاَرض تُ «: من القرآن. فقال  مصحف، فابعث إلينا ما كتبَت 

ِّال «: قال  !. فقلت: ومل؟»تصل إليه ُه إ َ َيَمسُّ ُروَن﴾ـالْ  ألّن اهللا يقول: ﴿ال  ،)٢( ُمَطهَّ

عنّا الرجس وطّهرنا  هللا ذين أذهبنحن الّ  إّيانا عنى، ،املطّهرون يعني ال يناله كّله إّال 

ْن ﴿ وقال: ،تطهرياً  يَن اْصَطَفْينَا مِ َتاَب الَّذِ ِ ْوَرْثنَا اْلك َنا ُثمَّ أَ ِ ذين ، فنحن الّ )٣( ﴾ِعَباد

 .»األمثال، وعلينا نزل الوحي بتاصطفانا اهللا من عباده، ونحن صفوة اهللا، ولنا ُرض 

علم غريه،  د أحدٍ حيسب أّنه ليس عن قال: فغضب عمر وقال: إّن ابن أيب طالب

فقرأه ومعه آخر  بقرآٍن  ٌل فكان إذا جاء رج .به فليأتناشيئًا  فمن كان يقرأ من القرآن

  مل يكتبه.كتبه، وإّال 

 جمموٌع  فقد كذب، هو عند أهله فمن قال ـ يا معاوية ـ إّنه ضاع من القرآن يشٌء 

 .)٤(  حمفوظ

 ،سلمة سامل بن أيب بإسناده عن ،)ـه ٢٩٠للصّفار (ت  »بصائر الدرجات«يف * 

أخرجه « :وقال  أخرج املصحف اّلذي كتبه عيلٌّ  :أّنه ... اإلمام الصادق  عن
                                                             

 .٢١٦) كتاب سليم بن قيس: ١(

 .٧٩) سورة الواقعة: ٢(

 .٣٢) سورة فاطر: ٣(

 .٧: ٢، وقريب منه يف االحتجاج ٣٦٩) كتاب سليم بن قيس اهلاليل: ٤(
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نزل  اهللاهذا كتاب  :إىل النّاس حيث فرغ منه وكتبه فقال هلم  عيلٌّ  عىل  اهللاكام أَ

الحاجة  ،فيه القرآن جامٌع  مصحٌف  عندنا هو ذا :قالوا .ه بني اللَّوحنيوقد مجعتُ  ،دحمّم 

خربكم به حني َيلَّ أن أُ إّنام كان ع ،هذا أبداً  ال ترونه بعد يومكم اهللاأما و :قال .نا فيهل

 .)١( »ه لتقرؤوهمجعتُ 

 عن ،عن بعض أصحابنا ،تفسريه) يف ـه ٣٢٠وروى العّيايش (ت * 

َِض نبيُّ ... « : أحدمها ا قد ُقِيضَ من  اهللافلّام ُقب ِ  ،االختالف كان اّلذي كان؛ مل

ورأى  ذلك عيلٌّ  فلّام رأى ،بعد  اهللامر فبايع أبا بكر ومل ُيدَفن رسول وعمد ع

وأخذ جيمعه يف  اهللاإىل كتاب  ففرغ ،خيش أن يفتتن الناس ،الناَس قد بايعوا أبا بكر

ال أخرج حّتى أمجع  :فقال عيلٌّ  ،َتعاَل فبايع :إليه أن فأرسل أبو بكٍر  ،مصحف

َعمٍّ  ة ابَن إليه الثالثفأرسل  ،أخرج حّتى أفرغ ال :فقال ،ىخرأُ  فأرسل إليه مّرةً  ،القرآن

 ، حتول بينه وبني عيلٍّ   اهللابنت رسول  فقامت فاطمة ،له يقال له قنفذ

 .)٢( »فرضهبا

 يف بسنده عن أيب جعفر الباقر  ،)ـه ٣٢٥(ت  )تفسري فرات الكويف(ويف * 

ْجراً   ُقل ال﴿تفسري  ُلُكْم َعَلْيهِ أَ ْسأَ ِّال  أَ َة ِيف اْلُقْرَبىـالْ  إ يوم  ومرض ...« :قال، )٣( ﴾َمَودَّ

                                                             
/ ح  ٨٨: ٨٩باب أّن األئّمة عندهم مجيع القرآن، بحار األنـوار  ٣/ ح  ٢١٣ت: ) بصائر الدرجا١(

 .»مجعُته من الّلوحني«، وفيه: ٢٣/ ح  ٦٣٣: ٢، والكايف ٢٨

، ٣٣٧/  ٥، غايـة املـرام: ١٦/ ح  ٢٣١: ٢٨، بحار األنوار ١٣٤/ ح  ٣٠٧: ٢) تفسري العّيايش ٢(

 .»ففرغ«، بدل: »ففزع إىل كتاب اهللا«وفيه: 

 .٢٣) سورة الشورى: ٣(
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يزيد فيه  كي ال ،اهللاخترج ثالثة أّيام حّتى تؤّلف كتاب   ال ،يا عّيل  :اإلثنني! وقال

عليه الصالة  فإّنك يف ِضّد ُسنَّةِ ويصِّ سليامن ،وال ينقص منه شيئاً شيئًا  الشيطان

شيئًا  يزد فيه الشيطان فلم ،ى مجع القرآنحتّ  ه عىل ظهرهفلم يضع عيلٌّ رداَء  .والسالم

 .)١( »ص منه شيئاً نقِ ومل ُي 

 وقد«أّنه قال:  عن اإلمام عّيل  ،»الكايف«) يف ـه ٣٢٩(ت  وروى الكلينّي  *

ِ ْخ فُي  ،كّل يوم َدْخلة أدخل عىل رسول اهللا  كنُت   أدور معه حيث دار، ،يني فيهال

فرّبام كان  من النّاس غريي، نع ذلك بأحدٍ أّنه مل يص  وقد علم أصحاب رسول اهللا

عليه بعض منازله  إذا دخلت أكثر ذلك يف بيتي، وكنُت  يف بيتي يأتيني رسول اهللا 

للخلوة معي يف منزيل مل تقم  فال يبقى عنده غريي، وإذا أتاين ،هأخالين وأقام عنّي نساَء 

ّي  عنّي فاطمة وال أحٌد  ِ َيْت مسائيل ه أجابني، ووكنت إذا سألتُ ، من َبن ِ إذا َسَكتُّ عنه وَفن

 هافكتبتُ  ،نيها وأمالها عَيلّ  أقرأَ من القرآن إّال  آيةٌ  نزلت عىل رسول اهللا  ابتدأين، فام

ومتشاهبها،  ني تأويلها وتفسريها، وناسخها ومنسوخها، وحمكمهابخّطي، وعّلَم 

من كتاب اهللا وال  ةً نسيُت آي ها وعاّمها، ودعا اهللا أن يعطيني فهمها وحفظها، فاموخاصَّ 

َمه اهللا ـ من حالٍل شيئًا  وما ترك ه منذ دعا اهللا يل بام دعا،أماله عَيلّ وكتبتُ  ِعْلامً  وال  علَّ

أو  قبله من طاعةٍ  كتاب منزل عىل أحدٍ  وال، كان أو يكون وال هنٍي  حرام، وال أمٍر 

                                                             
يف «، قـال املجليسـ: ٢٣/ ح  ٢٤٩: ٢٣، بحـار األنـوار ٥٣٠/ ح  ٣٩٨) تفسري فرات الكـويف: ١(

إشارة إىل أّن إبليس وضع كتاب السحر حتت رسير سليامن ولبَّس األمـر » ضّد سنّة وّيص سليامن

 عىل النّاس.
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عىل صدري ودعا  وضع يده ، ثّم واحداً  حرفاً   علَّمنيه وحفظته، فلم أنَس معصية ـ إّال 

منذ  ،ميبأيب أنت وأُ  ،، فقلت: يا نبّي اهللاونوراً  وحكامً  وفهامً  اهللا يل أن يمأل قلبي علامً 

فيام  مل أكتبه، أفتتخّوف عَيلّ النسيانَ  ومل َيُفْتني يشٌء شيئًا  مل أنَس  اهللا يل بام دعوت دعوَت 

 .)١( »ال، لسُت أختّوف عليك النسيان واجلهل بعد؟ فقال:

 أمري إنّ  ...« :طويل يف خٍرب  ،)ـه ٣٤٦(ت  للمسعودّي  »ةإثبات الوصيّ « ويف* 

إّن يل بخمسةٍ  :قال ... املؤمنني بعد أن فرغ من غسل الرسول وحتنيطه وجتهيزه ودفنه

معه وهو  يف إزاٍر  هلَ وخرج إىل النّاس وقد محَ  ،ثّم أّلف القرآن ...  سوةمن النبّيني أُ 

كام  ،اهللاأمرين وأوصاين رسول  ه كامقد أّلفتُ  ،اهللاهذا كتاب  :فقال هلم ،من حتته )٢(طُّ نَي 

نزل فيكم  إّين خمّلٌف  :قال اهللاإّن رسول  :فقال هلم .اتركه وامض :بعضهم له فقال .أُ

 فإن قبلتموه فاقبلوين معه، . احلوضحّتى يردا عَيلّ  .)٣( »... وعرتيت اهللا كتاَب  ؛الثقلني

به  ْف . فقالوا: ال حاجة لنا فيه وال فيك، فانِرص »هللاأحكم بينكم بام فيه من أحكام ا

من  ن معهوَم  فأقام أمري املؤمنني  ،فانرصف عنهم .معك ال تفارقه وال يفارقك

 .)٤(  اهللاشيعته يف منزله بام عهد إليه رسول 

 أمري قال :قال ،بسنده عن مكحول ،)ـه ٣٨١للصدوق (ت  »اخلصال«ويف * 

                                                             
، ٣٠٦: ٢ايف للامزنــدراّين فضــل العلــم، ورشح ُأصــول الكــ ٢١البــاب  ١/ ح  ٦٤: ١) الكــايف ١(

 .٢٥٧اخلصال: 

طُّ ) ويف نسخة: يَ ٢( ِ  .ئ

 .١٢٣) إثبات الوصّية للمسعودي: ٣(

 .١٢٣) إثبات الوصّية: ٤(



  

  

  

  

 ٣١٧   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

 النبّي حمّمد  لقد علم املستحفظون من أصحاب« :لب املؤمنني عّيل بن أيب طا

ني كْ ْرشَ مل يَ  سبعون منقبةً  ويل ،ه فيها وَفَضْلُتهوقد رشكتُ  له منقبة إّال  أّنه ليس فيهم رجٌل 

 :قال يل  اهللافإّن رسول  :وأّما اخلامسة واخلمسون« :إىل أن يقول ..»منهم فيها أحدٌ 

فبامذا  ،مل خيّلف شيئاً   اهللاإّن رسول  :ولونفيق ،ّمتيطوائف من ُأ  تن فيكفتَ سيُ 

واّلذي بعثني باحلّق  ؟وجّل  عزّ  اهللاليس كتاب رّيب أفضل األشياء بعد  أَو  ؟َأْوَىص علّياً 

 .)١( »الصحابة وجّل بذلك من دون عزّ  اهللافخّصني  .ع أبداً َم مل ُجي  تقاٍن مل جتمعه بإ لئن

ن من الصحابة مفتقٌر إىل صفة اإلتقان، يدّل عىل أّن كّل َمن مجع القرآالنص وهذا 

 ،والقراءة ،الرتتيب ـ: سالمة متنه من الزيادة والنقيصة اعد ـ واملقصود باالتقان

بط،  .وهو مفقود عند كثري من الصحابة والتفسري املأخوذ عن رسول اهللا  والضَّ

 عن هارون بن ،)ـه ٤٠٦للرشيف الريض (ت  »خصائص األئّمة«ويف  *

، الكاظم  اإلمام محد بن حمّمد بن عّامر، عن أيب موسى الرضير، عنعن أ موسى،

... إّين  ة:الوصّي  حني دفع إليه لعيلٍّ  قال رسول اهللا «قال:   عن أبيه

 ،يف قربي نيك به وغّيبتَ أوصيتُ  بضُت وفرغَت من مجيع ماعرف خالف قوهلم، فإذا قُ َأل 

عىل  ائض واألحكام عىل تنزيله، ثّم امِض والفر فالزم بيتك، وامجع القرآن عىل تأليفه،

 .)٢( »م عَيلّ وعليك بالصرب عىل ما ينزل بك منهم حّتى تقدِ  ك به،عزائمه وعىل ما أمرتُ 

 عىل الزنديق اّلذي ) احتجاج اإلمام عّيل ـه ٥٤٨(ت  وروى الطربّيس  *

                                                             
 .٢/ ح  ٤٤٣: ٣١أبواب السبعني وما فوقه، بحار األنوار  ١/ ح  ٥٧٩ـ  ٥٧٢) اخلصال: ١(

 . ٣٠/ ح  ٤٨٣: ٢٢عنه: بحار األنوار  ٧٣ ـ ٧٢) خصائص األئّمة: ٢(
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ث يقول حي ...، يف دينكم قال له: لوال ما يف القرآن من االختالف والتناقض لدخلُت 

ُلوا«يف مجلة جوابه:   أمري املؤمنني ْن ُيَبدِّ ولقد  ،)١( اهللا﴾ َكالَم  قال: ﴿ُيِرْيُدْوَن أَ

واملتشابه، والناسخ  ًال مشتمالً عىل التأويل والتنزيل، واملحكمالكتاب كم ُت رضأح

ل عىل ما بّينه اهللا من أسامء أه وال الم، فلّام وقفوا واملنسوخ، مل يسقط منه حرف ألٍف 

عهدوه، قالوا: ال حاجة لنا فيه، نحن  ما َض قَ نَ  َر ِه ظْ احلّق والباطل، وأّن ذلك إن أُ 

ِهِ َثَمناً  وكذلك قال: .مستغنون عنه بام عندنا وا ب َ ْم َواْشَرت يالً  ﴿َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرهِ ِ َقل

وَن﴾ ْئَس َما َيْشَرتُ ِ  .)٣( »)٢( َفب

أّنه  عن عّيل  ،عن عبد خري ،)ـه ٥٦٨(ت  لخوارزميل »ناقبامل«ويف * 

 :قال

َِض رسول « ا ُقب ّ ظهري  أقسمت ـ أو حلفت ـ أن ال أضع ردائي عن ، اهللامل

 .)٤( »القرآن مجعُت  ردائي عن ظهري حّتى فام وضعُت  ،وحنيحّتى أمجع ما بني اللّ 

 يبُّ طالب وُأ  عيلُّ بن أيب اهللاعىل عهد رسول  مجع القرآنَ  :وفيه عن عّيل بن رباح -

 .)٥( بن كعب

ًة عند وفاة إّن علّياً  :يذكره ـ قال ابن النديم ـ بسندٍ  - النبّي  رأى من النّاس َطْريَ

                                                             
 .١٥) سورة الفتح: ١(

 .١٨٧) سورة آل عمران: ٢(

 .٩٨: ٩٠ـ عنه: بحار األنوار  ٣٨٣: ١) االحتجاج ٣(

 .٦٧/ ١، حلية األولياء: ٩٣/ ح  ٩٤) ُانظر: املناقب للخوارزمي: ٤(

 .٩١/ ح  ٩٣) املناقب للخوارزمي: ٥(
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، يف بيته ثالثة  فجلس ،فأقسم أّنه ال يضع عن ظهره رداءه حّتى جيمع القرآن

وكان  ،)٢( من قلبه مجع فيه القرآن فهو أّول مصحٍف  ،حّتى مجع القرآن )١(  أّيامٍ 

 .أهل جعفراملصحف عند 

سقط منه  قد مصحفاً  ورأيت أنا يف زماننا عند أيب يعىل محزة احلسني  :قال -

 .)٣( يتوارثه بنو حسن عىل مّر الزمان ،بخّط عّيل بن أيب طالب ،أوراٌق 

 عن ،عن عبد خري ،ّديعن الس رواه ،أمحد بن فارس ترى مثله عندو -

 .)٤(  عّيل 

 

* * * 

 

 

 

                                                             
ّن أمـري أ :يف نقـٍل آخـرمـاّدة مجـع: و ٣٩٩: ١هـ) يف جممـع البحـرين  ١٠٨٥) قال الطرحيي (ت ١(

بمّدةٍ قدرها سـبعة أّيـام بعـد وفاتـه، وهـو  املؤمنني مجع القرآن يف املدينة بعد وفاة رسول اهللا

 موجوٌد يف كتايب (التوحيد) و(األمايل) للصدوق أيضًا.

وخلـف فراشـه، واإلمـام  ) ال نقبل كالم ابن النديم، ألّن الصحف كانت يف بيت رسـول اهللا٢(

 ، وإن كان يف قلب أمري املؤمنني غنًى وكفاية.منها ال من قلبه املصحف مجع

 .اجلامع للقرآن عىل عهد النبيباب  ٤١) الفهرست البن النديم: ٣(

 .٣٢٦) الصاحبي: ٤(
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 : نقاطنلّخص الروايات السابقة يف

 . اهللامن رسول  ةٍ إّن كتابة القرآن كانت بوصيّ  ـ ١

ّهنا أو ،ف املكتوبة عىل عهدهكان قد عّني مكان الصُح   اهللاإّن رسول  ـ ٢

 .كانت يف بيته وخلف فراشه

 .التوراة كام ضّيعت اليهود ه القرآنَ من أن ُتضّيع ُأّمتُ  خوف الرسول  ـ ٣

عليه يف  ثّم ختم ،أصفر وجود من القرآن يف ثوٍب مجع امل  إّن اإلمام علّياً  ـ ٤

 .بيته

 حّتى تؤّلف ال خترج ثالثة أّيامٍ  ،يا عيل« : قال لعيلٍّ   اهللاإّن رسول  ـ ٥

 فلم يزد الشيطان ...» ص منه شيئاً وال ينقِ شيئًا  كي ال يزيد فيه الشيطان ،اهللا كتاب

 .ومل ينقص منه شيئاً شيئًا 

 .حّتى جيمع القرآن أن ال خيرج من بيته بغري رداءٍ  تعّهد اإلمام عّيل  ـ ٦

عيل بن  وما اّدعى أحٌد غري« ،وّيص حمّمد  ِت َام إّن مجع القرآن كان من ِس  ـ ٧

 .الباقر  حسب تعبري اإلمام ،»كّذاب نزل إّال ُأ ه كام القرآن كلِّ  أيب طالب مجَع 

إىل رضورة األخذ عن  إشارة منه[ .رئ القرآن كام ُأنزل ما اختلف اثنانلو قُ  ـ ٨

 .]ـ رسول اهللا أعني ـ يه عن جربئيل األمنيالذين عرضوا قراءهتم عىل متلقّ 

 .ولكنّهم رفضوه ، إىل النّاسأخرج الكتاب املفرسَّ  إّن اإلمام  ـ ٩

يقرؤوه  كي ،أخربهم بأّنه مجع القرآن مع تفسريه وتأويله إّن اإلمام  ـ ١٠

 .خذ بهاأل اوهم أبَ لكنّ  ،ويقفوا عىل حقائقه

 .من أن يفتتن النّاس يف عهد أيب بكر خشية اإلمام  ـ ١١

 ألخذ البيعة منه واإلمام  أبو بكر كّرر إرسال موفده إىل اإلمام  ـ ١٢
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بينه  فحالت الزهراء  ويف املّرة األخرية هجم قنفذ عىل بيت اإلمام  ،يمتنع

 . وبني اإلمام

وناسخه  يف وكتبه عىل تنزيله وتأويلهمجع املصحف الرش إّن اإلمام  ـ ١٣

 ...ومنسوخه و

 كي ال يقولوا ،قّدم مصحفه مع ما فيه من تفسري للخلفاء إّن اإلمام  ـ ١٤

َني ﴿: غداً  ِ ل ِ ا ُكنَّا َعْن هَذا َغاف نَّ ِ  .)١( ﴾إ

 وأّنه حيتوي عىل ،وّضح خصائص مصحفه لطلحة إّن اإلمام  ـ ١٥

 :جمموعتني

بإمالء  فهي مكتوبة عنده ،يف كتابه عىل حمّمد  اهللاأنزهلا  كّل آيةٍ  افيه :ُأوالمها

 .وخّط يده  اهللارسول 

 فهي ،وحرام وكّل حالٍل  عىل حمّمد  اهللاأنزهلا  فيها تأويل كّل آيةٍ  :والثانية

 .)٢(حّتى َأْرش اخلدش ،وخّط يده  اهللامكتوبة عنده بإمالء رسول أيضًا 

 م يف رواية الكايف أيضًا:كام أّن هذا الكالم جاء عن اإلما

فكتبتها ـ فام نزلت عىل رسول اهللا آية من القرآن إّال أقرأنيها وأمالها عيلَّ ١

 ، بخطي

ـ وعّلمني تأويلها وتفسريها وناسخها ومنسوخها وحمكمها ومتشاهبها ٢

                                                             
 .١٧٢) سورة األعراف: ١(

 .٢٢٢، وانظر االحتجاج : ٢١١ـ  ٢٠٩كتاب سليم : ) ٢(
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 .)١(منذ دعا اهللا يل بام دعى كتبتهوخاصها وعامها و

مجيع ما جاء عن رسول اهللا يف معنى  وعليه فاإلمام قد مجع يف مصحفه املفرس

اآليات واألحكام حّتى أرش اخلدش، ألّن ما من يشء إال ويوجد حكمه يف الكتاب 

بأّن مصحفه املفرس هو اجلامع جلميع  لطلحة العزيز، ومن هذه الكلية أراد أن يقول

 األحكام حّتى أرش اخلدش.

 ،آية ربه بام نزل عليه منكان خيلو باإلمام عّيل كّل يوم وخي إّن النبّي  ـ ١٦

 .يكتبها بخّطه اإلمام كان و ،ها إّياهؤقِر يمليها عليه ويُ  فكان

والتأويل  اّلذي فيه التفسريـ حني تقديمه مصحفه  استدّل  إّن اإلمام  ـ ١٧

من  بينكم بام فيه أحكم ،فإن قبلتموه فاقبلوين معه« :فقال ،ـ بحديث الثقلني للخلفاء

 .ال حاجة لنا فيه :واقال ،»اهللاأحكام 

 وامجع القرآن عىل ،فالزم بيتك« :بقوله  اً أوىص عليّ   اهللاإّن رسول  ـ ١٨

 الصرب عىل ما ينزل بك منهمبوعليك  ،... واألحكام عىل تنزيله والفرائَض  ،تأليفه

 .»حّتى تقدم َعَيلّ 

عده، وهو وال شّك يف أّن القرآن ينتقل بعد النبّي احلّجة إىل احلّجة التي تأيت ب

 اإلمام.

 ًال مشتمًال عىل التأويلُم الكتاب كُ  لقد أحرضُت « :)حتجاجاال(يف خرب  ـ ١٩

 :)تفسري فرات الكويف(ويف خرب ». لف) وال (الم)أحرف ( منه مل يسقط ... والتنزيل

                                                             
 .٢١الباب  ١/ ح  ٦٤:  ١الكايف ) ١(
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 .»ومل ينقص منه شيئاً  ،د فيه الشيطان شيئاً زفلم ي«

وذلك ، ريف القرآن عند الشيعةعىل عدم حت داللةٌ األخريين ني ويف هذين النصَّ 

وقوله (فلم  )لقوله (لقد أحرضت الكتاب كمال ... مل يسقط حرف (ألف) وال (الم)

 هبخالف ما ينسب هو مذهبهم قديًام وحديثاً وهذا  )يزد فيه الشيطان ومل ينقص منه

أعالمهم، أمثال: الشيخ عىل كالم  يف الصفحات الالحقةوستقف  ،أعدائهم إليهم

 ٤٣٦هـ)، والسّيد املرتىض (ت  ٤١٣هـ)، والشيخ املفيد (ت  ٣٨١ت الصدوق (

هـ)، والعّالمة  ٥٤٨هـ)، والشيخ الطربّيس (ت  ٤٦٠هـ)، والشيخ الطوّيس (ت 

هـ)،  ٩٩٣هـ)، واملحّقق األردبييل (ت  ٧٢٦احلّيل، وابنه احلسن بن يوسف (ت 

ولو  ،أو آية أو سورة كلمةٌ  نقص منهتل مل القرآن املنزَ  عىل أنّ وكلها تؤّكد  وغريهم..

فسيأيت كالم الشيخ املفيد يف أوائل  .)١( تأويله وتفسريه يف فهو أو زيادة حصل حذٌف 

 املقاالت بطوله وكذا كالم غريه لكنّي أكتفي هنا بنقل كالم السيد اخلوئي: 

وإن كان صحيحًا، إّال أّن هذه  إّن وجود الزيادات يف مصحف عيل 

بتبليغه إىل األمة، فإّن االلتزام  لقرآن، ومما أمر رسول اهللا الزيادات ليست من ا

بزيادة مصحفه هبذا النوع من الزيادة قول بال دليل، مضافًا إىل أّنه باطل قطعًا. ويدّل 

 .)٢(عىل بطالنه مجيع ما تقدم من األدلة القاطعة عىل عدم التحريف يف القرآن

* * * 

                                                             
 أثبته السيد اخلوئي يف مبحث صيانة القرآن من التحريف من كتابه (البيان) فراجع.هذا ما  )١(

 .٢٢٥البيان يف تفسري القرآن : ) ٢(
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قد ذكرناها من  ،شيعة اإلماميةة عند الهذه هي بعض النصوص احلديثيّ 

 ُ  ،اإلمامّي  قوال علامء املذهب الشيعّي أب هامتام الفائدة أن ندعم منو ،ممصادرها األ

قد نرد بعض الشبهات  امن خالهلو ،القصوى التارخيّية والعقائدّية نأيت هبا ألّمهيتها

 ملُفرسَّ ا  مصحف اإلمام عّيل  نثبت بأنّ و من هذه الزاوية، املذهب املطروحة عىل

جحاف اإلاإلمهام و قد القىلكنه ومع االسف  ،ُدّون يف اإلسالم قد كتاٍب  أّولهو 

لإلمام أو نفيه هي القاعدة  مصحٍف  إثبات وجودوبذلك يكون  ،من قبل اآلخرين

 .حتليلية أمثال هكذا دراسات بتني عليهاتة اّلتي األساسيّ 

ّفتني ن ـ وقد ُمجع بني الدـ وقد كا بعد رسول اهللا مصحف لإلمام هناك فلو كان

لامذا ُينَسب (املصحف اإلمام) لعثامن ولزيد بن ثابت، وال طبقًا لرتتيب رسول اهللا، ف

بل نقول  ،وتأليفه ول اهللا اّلذي أمر علّيًا بجمعهُينَسب لعّيل بن أيب طالب أو لرس

الذي رتبه رسول  ملاذا ال يكون (املصحف االمام) هو مصحف االمام عيل :رصاحة

 أو مصحف رسول اهللا نفسه. اهللا

 : لامء الشيعة يف مصحف اإلمام عّيل أقوال ع

 :) يف مقام االحتجاج عىل العاّمة ما لفظهـه ٢٦٠قال الفضل بن شاذان (ت  -

 أن عهد إىل عّيل بن أيب طالب   اهللاثّم رويتم بعد ذلك كّله أّن رسول 

زعمتم ] عىل ما[بكر البيعَة  عىل أيب يلٍّ ورويتم أّن إبطاء ع ،فأّلفه وكتبه ،يؤّلف القرآن

جتمعونه من  حّتى رصتم فأين ذهب ما أّلفه عّيل بن أيب طالب  ،لتأليف القرآن
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 )١( بن اخلّطاب؟! زعمتم كانت عند حفصة بنت عمر ٍف ومن صُح  ،أفواه الرجال

 عتقادنا أّن القرآن اّلذي أنزلها :)االعتقادات() يف ـه ٣٨١وقال الصدوق (ت  -

ليس بأكثر من  وهو ما يف أيدي النّاس ،هو ما بني الدّفتني تعاىل عىل نبّيه حمّمد  اهللا

 ... ذلك

 وَمن نسب إلينا أّنا نقول أّنه أكثر من ذلك، فهو كاذب.

هذا كتاب « :فلّام جاءهم به قال ،مجعه كام كان أمري املؤمنني  :إىل أن يقول

ال حاجة  :فقالوا ،)٢( »منه حرف ومل ُينَقص فيه حرفمل ُيَزْد  ،نزل عىل نبّيكمأُ  رّبكم كام

ْم ﴿ :فانرصف وهو يقول .عندنا مثل اّلذي عندك ،فيه لنا وا  َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرهِ َ َواْشَرت

ِهِ َثَمناً  ونَ  ب ْئَس َما َيْشَرتُ ِ يالً َفب ِ  .)٣( ﴾َقل

 قال :قال ،ألمري املؤمنني  خطبةً  )األمايل(و )التوحيد(يف أيضًا  وروى 

فرغ  وذلك حني ،بسبعة أّيام خطبها بعد موت النبّي  يف خطبةٍ   املؤمنني أمري

 .)٤( من مجع القرآن

 ال شّك أّن اّلذي بني الدّفتني من القرآن :)ـه ٤١٣وقال الشيخ املفيد (ت  -

                                                             
 .٢٢٢) اإليضاح: ١(

 قد يكون يف هذا النص إشارة إىل بطالن مقولة احلروف أو القراءات السبعة التي استغلت كثريًا.) ٢(

، واحلـديث جتـده يف بصـائر العتقـاد يف مبلـغ القـرآنبـاب ا ٨٦ـ  ٨٣) االعتقادات للصـدوق: ٣(

 .١٨٧، واآلية من سورة آل عمران: ٢٣/ ح  ٦٣٣: ٢، والكايف ٣/ ح  ٢١٣الدرجات: 

وفيه: بتسعة أّيام، وقد أشار الطرحيّي يف جممـع  ٥١٥/ ح  ٣٩٩، األمايل: ٢٧/ ح  ٧٣) التوحيد: ٤(

 .٤/ ح  ١٨: ٨ع)، وانظر: الكايف إىل مفاد هذه الرواية يف ماّدة (َمجَ  ٣٩٩: ١البحرين 
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 ... من كالم البرش وليس فيه يشٌء  ،تعاىل وتنزيله اهللامجيعه كالم 

آلفه  ،ل من أّوله إىل آخرهالقرآن املنزَ  ع أمري املؤمنني وقد مج :إىل أن يقول

 .)١( ... ما وجب من تأليفه بحسب

ً  وقال  إّنه مل :من أهل اإلمامة وقد قال مجاعةٌ  :(أوائل املقاالت) يف كتابأيضا

ِ َقْص من كَ ُين ِ  هِ ِم ل  مصحف أمري يف ذف ما كان مثبتاً ولكن ُح  ،هِ ِر َو وال من ُس  هِ وال من آي

منزالً  وذلك كان ثابتاً  ،)٢( من تأويله وتفسري معانيه عىل حقيقة تنزيله نني املؤم

                                                             
 املسألة التاسعة: صيانة القرآن من التحريف. ٧٩ـ  ٧٨) املسائل الرسوّية: ١(

يف  ولكي نرد دعوى وجود نقيصة يف القرآن وحذف آيات الوالية منه نأيت بام قاله السيد اخلميني) ٢(

إشارة إىل كالم نعمـة [مر كام ذكره هذا وباجلملة : لو كان اال أنوار اهلداية يف التعليق عىل الكفاية:

وأشباهه من كون الكتاب االهلـّي مشـحونًا بـذكر أهـل البيـت  ]اهللا اجلزائري واملحدث النوري

َم مل حيتّج بواحد من تلك االيات النازلـة  ِ وفضلهم وذكر أمرياملؤمنني وإثبات وصايته وإمامته، فل

نني وفاطمة واحلسـن واحلسـني وسـلامن وأبـوذر والرباهني القاطعة من الكتاب االهلي أمرياملؤم

َ تشّبت سالم اهللا عليه  واملقداد وعامر وسائر األصحاب الذين ال يزالون حيتجون عىل خالفته، وملِ

باألحاديث النبوية والقرآن بني أظهرهم؟ ولو كان القرآن مشـحونا باسـم أمرياملـؤمنني وأوالده 

وجه خاف النبي يف حّجة الوداع آخر سنني عمـره  املعصومني وفضائلهم وإثبات خالفتهم فبأّي 

َواهللاُّ الرشيف وأخرية نزول الوحي االهلي عن تبليغ آية واحدة مربوطـة بـالتبليغ، حّتـى ورد: ﴿

َن النَّاِس  َ احتاج النبي اىل دواة وقلم حني موته، للترصيح باسم عيلَيْعِصُمَك مِ ؟ فهل ﴾ وملِ

نقـال عـن خـط  ٧٧االهلي؟ (صيانة القرآن من التحريـف:  رأى أن لكالمه أثرًا فوق أثر الوحي

 عىل كفاية االصول). اخلميني تعليقة السيد

هو عيل بـن أيب طالـب  ومعناها بأن تفسريها مبيناً  نعم هناك آيات نزل هبا جربئيل عىل رسول اهللا
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يسّمى تأويل القرآن  وقد ،املعجز تعاىل اّلذي هو القرآن اهللاوإن مل يكن من مجلة كالم 

ن﴿ :تعاىل اهللاقال  ،قرآناً  اْلُقْرآِن مِ ِ َ َتْعَجْل ب َلْيَك َوْحُيُه َوُقل َوال ِ ن ُيْقَىض إ َربِّ ِزْدِين  َقْبِل أَ

 .وهذا ما ليس فيه بني أهل التفسري اختالف ،القرآن قرآناً  فسّمى تأويَل  ،)١( ﴾ِعْلامً 

من نفس القرآن عىل  مٍ عى نقصان كلِ ادّ  مقال من وعندي أّن هذا القول أشبه من

 .أميل وإليه ،احلقيقة دون التأويل

صحتها من وجه، من وجه وجيوز  قال: وأّما الزيادة فيه فمقطوع عىل فسادها

من اخللق زيادة مقدار سورة فيه عىل  ه الذي أقطع عىل فساده أن يمكن ألحدفالوج

حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء، وأما الوجه املجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة 

ًا سوالكلمتان واحلرف واحلرفان وما أشبه ذلك مما ال يبلغ حد اإلعجاز، ويكون ملتب

كتم القرآن غري اّنه البد متى وقع ذلك من أن يدل اهللا عليه عند أكثر الفصحاء ب

                                                                                                                                                
ما سمعوه ان من منهج الصحابة أن يدّونوا وقد  ك أو أّن تفسريها يشء آخر وأوالده املعصومني،

عمر كان ينهى عـن يف حني أّن يف تفسري اآلية وشأن النزول عىل هامش املصحف،  من رسول اهللا

ُموٍر سياسّية  إّن أمرياملـؤمنني كـان بىل وضحناها يف كتابنا (منع تدوين احلديث)  قدهذا العمل أل

ترتيـب  يف مـا أراده اهللا بـني ال حيبذ جعل تلك التفاسري يف سياق اآليـات متنـًا، بـل فصـل 

الذي كان عنده، نعم إّن بعض الصحابة كان جيعـل تفسـري  وبني املصحف املفّرس مصحفه املنزل 

فعن عامر الشعبي قال: كتب رجٌل مصـحفًا وكتـب  كل آية عندها وهذا ما كان ال يرتضيه عمر،

ح /  ١٣٦: ٦عند كّل آيةٍ تفسريها، فدعا به عمـر فقرضـه باملقراضـني. مصـنّف ابـن أيب شـيبة 

 .٤١٠٥/ ح  ١٣٧: ٢ـ عنه: كنز العامل  ٣٠١٠٦

 .١١٤) سورة طه: ١(
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بل أميل إىل عدمه وسالمة  قطع عىل كون ذلكأويوضح لعباده عن احلق فيه، ولست 

 القرآن عنه.

 .)١(  قال: ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن حمّمد

ل عن قو حكايةً (مناقب آل أيب طالب)  ) يفـه ٥٨٨وقال ابن شهر آشوب (ت 

َن  ... :اآلخرين . طالب عيلُّ بن أيب  اهللاأن جيمع القرآن بعد رسول  داً حمّم  اهللاَضمَّ

بسّتة  اهللارسول  عيلٌّ بعد موت وَمجعه ،القرآَن يف قلب عيلٍّ  اهللافجمع  :قال ابن عّباس

 ...أشهر

خوارزم  واملوّفق خطيب] محد اهلمداّين احلسن بن أ[وحّدثني أبو العالء العّطار 

 .فأّلفه وكتبه ،القرآن بتأليف أّن النبّي أمر علّياً  :باإلسناد عن عّيل بن رباح ،يهامتابَ يف ك

ِ لو ثُ « :قال عن أمري املؤمنني  ،عن أبيه ،ة بن سحيمجبل] وعن[ يل  تَي ن

 .»اهللارسوُل  َيلَّ ه وأماله عكتبتُ  مصحفاً  ألخرجُت  ،الوسادة وُعِرَف يل حّقي

 .)٢( ... لتأليف القرآن عن بيعة أيب بكٍر   أ عيلٌّ أّنه إّنام أبطأيضًا  ورويتم

ً  وقال الصحيح  بل :يف فهرست كتب الشيعة )معامل العلامء(يف مقّدمة كتاب أيضا

 .)٣( جالله جّل  اهللا؛ مجع كتاب ن صنّف فيه أمري املؤمنني أّن أّول َم 

 نقًال عن كتاب )سعد السعود() يف ـه ٦٦٢وقال السّيد ابن طاووس (ت  -

                                                             
 القول يف تأليف القرآن وما ُذكر من الزيادة فيه والنقصان. ٨١) أوائل املقاالت: ١(

 . باب درجات أمري املؤمنني ٣٢٠: ١) مناقب آل أيب طالب ٢(

 .٣٨) معامل العلامء يف فهرست كتب الشيعة: ٣(
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وخالفه يف  ،بن ثابت عه عىل عهد أيب بكر زيدُ إّن القرآن مجَ  :حمّمد بن منصور املقرئ

املصحف  َع عثامن مجْ  عادأثّم  ،بن مسعود وسامل موىل أيب حذيفة اهللا ذلك ُأّيب وعبدُ 

بن مسعود  اهللا ُأّيب وعبد وأخذ عثامن مصحف ،)١( برأي موالنا عّيل بن أيب طالب

ألهل  ومصحفاً  ،لنفسه مصحفاً  وكتب عثامن ،فغسلها غسالً وسامل موىل أيب حذيفة 

 ،ألهل البرصة ومصحفاً  ،الكوفة ألهل ومصحفاً  ،ألهل مّكة ومصحفاً  ،املدينة

 .)٢( ألهل الشام ومصحفاً 

ٍم ـ مع ما قاله :قلت :لفظه الذينقل كالم الرهني  كام أّنه  ِ  ومل يدع أبو حات

كَر تأليف   دَ عِه  وأّن النبّي  ،عّيل بن أيب طالب القرآنوهجاؤه الكوفة وأهلها ـ ذِ

ثّم حكى عن . فجمعه ،حّتى جيمع القرآن جلمعةٍ  إّال  وفاته أن ال يرتدي ُبْرَده إليه عند

ثر ما ذكره أّنه قال الشعبّي  ِ بن أيب  عيلُّ  وحنيبام بني اللّ  كان أعلم النّاس :عىل إ

 .)٣(  طالب

 وهو يف مقام بيان ـ )كشف اليقني( ) يفـه ٧٢٦مة احلّيل (ت وقال العّال  -

بل قَ  اشتغل بجمع القرآن بعد موت النبّي  وإّنه  :ـ  فضائل أمري املؤمنني

                                                             
ّرسب مصحف اإلمام إىل عثامن بعد أن رأى عدم قناعـة الصـحابة بمصـحف  قد يكون حذيفة) ١(

 .زيد

 .٢٧٨) سعد السعود: ٢(

من الشعبّي يناقض ما ُنسـب إليـه مـن أّن علّيـًا  احلق . وهذا الكالم٢٢٨و ٢٢٧) سعد السعود: ٣(

اشـا والتناقض سجية عندهم ألّهنم يف مقام الدفاع عن الباطل وح دخل حفرته ومل حيفظ القرآن

 .هللا أن ال يفضحهم
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بإسناده إىل  ،احلنفي] طب خوارزم املوّفق بن أمحديعني أخ[روى أبو املؤّيد  .ّل أحدك

ّ « :قال ، عيلٍّ  حّتى ردائي عن ظهري  أضع أن ال أقسمُت  ، اهللابض رسول ا قُ مل

 .)١( »... القرآن حّتى مجعُت  ردائي عن ظهري فام وضعُت  ،نيوَح أمجع ما بني اللّ 

 وهي ،جيب أن ُيقرأ باملتواتر من القراءات« :)تذكرة الفقهاء(يف أيضًا  وقال

ألّن ،  وهو ما تضّمنه مصحف عّيل  ،وجيب أن ُيقرأ باملتواتر من اآليات ... السبعة

 .)٢( ما عداه وحرق عثامنُ  ،أكثر الصحابة اّتفقوا عليه

*  *  * 

 للمصحف موجودةٌ  عّيل بن أيب طالب  أّن أخبار مجع اإلمام هبذا فقد عرفَت 

 مةٌ وهي مسلَّ  ،ةة الشيعيّ ة والتفسرييّ ة والكالميّ ة والفقهيّ الكتب احلديثيّ  يف غالب

قد  اإلمام  أنّ  يف بعضهالكن و عند الفريق اآلخر، ي موجودةوكذا ه ،عندهم

وبام أّن الفارق  ،سّتة أشهر يف ثالثةٍ ، وأّيام أو تسعةسبعة ويف ُأخرى  ،ثالثة أّيامعه يف مج

فكان  ،ة أشهريف ستّ  أن يكونوبني  أّيام أو سبعةٍ  مجعه يف ثالثة أّيامٍ أن يكون بني  كبٌري 

ستفادتنا من كالم امن خالل  وخصوصاً  ،علينا السعي للجمع بني تلك األقوال

 من املصحف، نيسختله ن بأن وما جاء يف الكايف عنه  لطلحة  االمام

ُ ، كل آية أنزهلا اهللا يف كتابه عىل حممد، اوفيه ةمها جمّرداحدإ ى فيها نص القرآن خرواأل

                                                             
 .٦٥) كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني: ١(

 مبحث الوضوء. ٢٢٧/ املسألة  ١٤١: ٣) ُانظر: تذكرة الفقهاء ٢(
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 .)١( وتأويل كل آية أنزهلا عىل حممده لقوله: تفسريه وتأويل مع

كتب  يف بتواترهانقل  مل مستفيضة إن أخبار مصحف أمري املؤمنني ف إذن

 ،منها أيضاً  كذلك موجودة يف كتب اجلمهور ويمكن استفادة التواتر ، وهيلشيعةا

بالتفّرد واخلروج عّام أمجع ا نُيّتَهمو ال حّتى عىل ما هي عليه بتلك األخبارنايت  نحنو

 :وإليك تلك األخبار ،عليه املسلمون

 

 

 

 

 

                                                             
 :والذي جاء يف كتاب سليم واالحتجاج ) مّر عليك قول اإلمام١(

 .اهللا وخّط يدي عندي بإمالء رسوليا طلحة، إّن كّل آيةٍ أنزهلا اهللا يف كتابه عىل حمّمدٍ ـ  ١

 .مكتوٌب عندي بإمالء رسول اهللا وخّط يديوتأويل كّل آية أنزهلا اهللا عىل حمّمد ... ـ  ٢

 :  وجاء يف الكايف عنه 

 .فكتبتها بخطّيـ فام نزلت عىل رسول اهللا آية من القرآن إّال اقرأنيها وأمالها عّيل، ١

كمها ومتشاهبها، وخاّصـها وعاّمهـا، ـ وعّلمني تأويلها وتفسريها، وناسخها ومنسوخها، وحم٢

منـذ  وال علًام أماله عيل وكتبتهودعا اهللا أن يعطيني فهمها وحفظها، فام نسيت آية من كتاب اهللا 

 دعا اهللا يل بام دعا.
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 :يف كتب اجلمهور أخبار مصحف اإلمام عّيل 

عن بعض الصحابة يف كتب اجلمهور اإلمام عيل مروّية إّن أخبار مصحف 

ُوىل ،والتابعني أو تابعي التابعني ومشايخ  املعاجم وقد رواها أصحاب ،يف القرون األ

 :، وإليك ما بعد القرنني األول والثاينبأسانيد حسنة ومعتربة الرواة

 :يالقرن الثالث اهلجر

ّا بويع أليب بكر :قالبسنده عن عكرمة  ،)ـه ٢١١(ت  روى الصنعاّين *  ، مل

 إّين آليت بيمٍني  :عن بيعة أيب بكر؟ فقال ختّلفَت  :فقال ،فلقيه عمر ،يف بيته ختّلف عيلٌّ 

املكتوبة حّتى أمجع  إىل الصالة إّال  أن ال أرتدي برداءٍ   اهللابض رسول حني قُ 

 .)١( فبايعه ثّم خرج .أن يتفلَّت القرآن فإّين خشيُت  ،القرآن

 عن إسامعيل بن ،)الطبقات الكربى() يف ـه ٢٣٠سعد (ت وروى ابن  *

ئُت أنّ  :قال [بن سريين] عن حمّمد ،عن أّيوب وابن عون ،إبراهيم  عن بيعة أبطَأ  علّياً  ُنبِّ

ال  أن بيمٍني  ولكنّني آليُت  ،ال :إماريت؟ فقال هَت أكِر  :فلقيه أبو بكر فقال ،أيب بكر

قال  .تنزيله فزعموا أّنه كتبه عىل :قال .ع القرآنإىل الصالة حّتى أمج دائي إّال أرتدي بر

عكرمة عن ذلك  فسألُت  :قال ابن عون .صيب ذلك الكتاب كان فيه علمفلو ُأ  :حمّمد

 .)٢( فلم يعرفه ،الكتاب

                                                             
 ٣٧: ١باب بيعة أيب بكر، شواهد التنزيل للحسكاين  ٩٧٦٥/ ح  ٤٥٠: ٥) املصنّف لعبد الرّزاق ١(

 أن ينقلب القرآن. وفيه: فإّين خشيُت  ٢٤/ ح 

 .٣٣٨: ٢) الطبقات الكربى ٢(
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 ،هارون حّدثنا يزيد بن :قال ،)مصنّفه(يف ) ـه ٢٣٥وروى ابن أيب شيبة (ت  *

ّا  :عن حمّمد قال ،أخربنا ابن عون :قال فقيل أليب  ،يف بيته بكر قعد عيلٌّ  استخلف أبومل

زاد ولكن كان القرآن يُ  ،مل أكره خالفتك ،ال :قال َت خالفتي؟أكِره :َسَل إليهفأر ،بكر

ى أمجعه  إىل الصالة حتّ جعلُت عَيلَّ أن ال أرتدي إّال   اهللارسول  بض قُ فلّام  ،فيه

ع :أبو بكرفقال  .للنّاس ِ  .)١( َم ما رأيتن

قد  علّياً  إنّ  :أّن رجًال قال أليب بكر عن ابن سريين )اهد التنزيلشو(ويف * 

  اهللاغري أّن رسول  ،ما كرهتك اهللاو :ي؟ فقالأكرهَتن :فقال .إليه ْل فأرِس  ،كرهك

َِض ومل  إىل الصالة رج إّال أن ال أخ فآليُت بيمٍني  ،زاد فيهأن يُ  فكرهُت  ،القرآن ُجيَمع ُقب

ع :فقال .حّتى أمجعه ِ  .)٢( رأيت َم مان

عن  ،املدائنّي  :ما نّصه )أنساب األرشاف() يف ـه ٢٧٩وذكر البالذري (ت  *

يريد  إىل عيلٍّ  بكر أرسل أّن أبا :وعن ابن عون ،عن سليامن التيمّي  ،بن حماربامسلمة 

 يا :فقالت فاطمة ،فتلّقته فاطمة عىل الباب ،فجاء عمر ومعه فتيلة، فلم يبايع ،البيعة

وجاء  .وذلك أقوى فيام جاء به أبوك ،نعم :قال  بايب؟عَيلَّ  تراك حمّرقاً أ ،اخلّطاب بنا

 .)٣( القرآن أن ال أخرج من منزيل حّتى أمجع كنُت عزمُت  :وقال ،عيلٌّ فبايع

ثقات عىل رشط الشيَخني، سوى مسلمة، وّثقه ابن حّبان  هذا اخلرب رجالف

                                                             
 .٢٠٢٣٠/ ح  ١٤٨: ٦) املصنّف البن أيب شيبة ١(

 .٢٢/ ح  ٣٦: ١) شواهد التنزيل ٢(

 أمر السقيفة وبيعة أيب بكر. ١١٨٤/ح  ٢٦٨: ٢) أنساب األرشاف ٣(



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٣٣٤

 وترجم له البخاري وأبو حاتم دون طعن.

 عبد ثناحدّ  :قاال ،املؤمن وروح بن عبد حّدثنا سلمة بن الصقر :وفيه أيضاً  *

 هَت ِر أكَ  : لعيلٍّ  أبو بكرقال  :قال ،عن ابن سريين ،أّيوب ناأنبأ ،الوهاب الثقفي

 حّتى أمجع برداءٍ  أن ال أرتدي بعد وفاة النبّي  ولكنّي حلفُت  ،ال :قال إماريت؟

 .)١( نزلالقرآن كام ُأ 

 أيب وروى بعضهم أّن عّيل بن :)تارخيه() يف ـه ٢٩٢وقال اليعقويب (ت  *

ّا قُ  القرآن قد  هذا :فقال ،وأتى به حيمله عىل مجل اهللابض رسول طالب كان مجعه مل

 .)٢( ... فاجلزء األّول البقرة ،ه سبعة أجزاءوكان قد جّزَأ  .همجعتُ 

 اثنحدّ  ،أخربنا أمحد :)فضائل القرآن() يف ـه ٢٩٤وروى ابن الرضيس (ت  *

 ،عن حمّمد بن سريين ،ثنا عوفحدّ  ،ثنا هوذة بن خليفةحدّ  ،أبو عّيل برش بن موسى

ّا كان بعد بيعة أيب بكر :قال ـ فيام أحسبـ عن عكرمة  قعد عّيل بن أيب طالب يف  ،مل

ال  :بيعتي؟ فقال هَت أكِر  :فقال ،فأرسل إليه .كقد كره بيعتَ  :بكر فقيل أليب ،بيته

نفيس أن ال ألبس  فحّدثُت  ،ُيزاد فيه اهللاكتاب  رأيُت  :عنّي؟ قالك أقعدَ  ما :قال .اهللاو

ْعَم ما رأيت :أبو بكرفقال له  .حّتى أمجعه لصالةٍ  إّال  ردائي ِ  .فإّنك ن

لو  :األّول فاألّول؟ قال ،نزلأّلفوه كام ُأ  :)٣( له فقلُت  :قال حمّمد [بن سريين]

                                                             
 .وبيعة أيب بكر أمر السقيفة ١١٨٧/ح  ٢٦٩: ٢) أنساب األرشاف ١(

 .١٣٥: ٢قوّيب ) تاريخ اليع٢(

 ) أي: لعكرمة.٣(
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 أراه :حمّمد قال .ما استطاعوا )١( واجلّن عىل أن يؤّلفوه ذلك التأليف اجتمعت اإلنُس 

 .)٢(صادقًا 

 :يالقرن الرابع اهلجر

أّنه  بسنده عن ابن سريين ،)ـه ٣١٦للسجستاين (ت  )املصاحف(ويف كتاب  *

ّا توّيف النبّي  :قال جيمع القرآن يف  حّتى جلمعةٍ  إّال  أن ال يرتدي برداءٍ  أقسم عيلٌّ  ،مل

ال  :يا أبا احلسن؟ قال َت إماريتأَكِره :أّيام بعد أبو بكرفأرسل إليه  ،ففعل ،مصحف

ُ  إّال  أن ال أرتدي برداءٍ   أقسمُت  أّين إّال  ،اهللاو  .)٣( فبايعه ثّم رجع. معةجل

عن  ،عن يعقوب ،(السقيفة وفدك)) يف كتاب ـه ٣٢٣(ت  وروى اجلوهرّي  *

ّا بويع أبو :قال ،رجاله  .كره إمارتك هإنّ  :بكر فقيل أليب ،فلم يبايع بكر ختّلف عيلٌّ  مل

 فحلفُت  ،زاد فيهالقرآَن خشيُت أن يُ  ولكّن  ،ال :قال إماريت؟ هَت أكِر  :فبعث إليه وقال

 .)٤( إىل صالة اجلمعة هّم إّال اللّ  ،أمجعه حّتى أن ال أرتدي رداًء 

 ثنا ،أبو أمحد :)ـه ٣٩٥أليب هالل العسكري (ت  )األوائل(ويف كتاب  *

عن  ،بن زيدا احلسني (ذي الّدمعة) يعّم  ثني ،بن عيسى أمحد ثنا ،يبالغّال  ثنا ،الصويل

ّا ُقب :عن جّده قال ،عن أبيه ،جعفر بن حمّمد   تشاغل عيلٌّ   اهللا رسول َض مل

اخلزف وأكتاف  وكتبه يف ،جيمع القرآن  فجلس عيلٌّ  ،بكر فبايع النّاس أبا ،بدفنه
                                                             

 إستحالة تأليفهم القرآن كام أنزل.) يعني ١(

 .٢٢/ ح  ٣٦) فضائل القرآن ملحّمد بن أّيوب بن الرضيس: ٢(

 .٣١/ ح  ١٦٩: ١) املصاحف للسجستاين ٣(

 .٤٠: ٦، وانظر: رشح هنج البالغة ٦٦) السقيفة وفدك: ٤(
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ّق   .)١( اإلبل ويف الرِّ

 :يالقرن اخلامس اهلجر

 ،الصرييف حّدثنا سعد بن حمّمد :)ـه ٤٣٠أليب نعيم (ت  )ة األولياءحلي(ويف  *

حّدثنا احلكم  ،ميمون حّدثنا إبراهيم بن حمّمد بن ،حّدثنا حمّمد بن عثامن بن أيب شيبة

ّا قُ « :قال ،عن عيلٍّ  ،عن عبد خري ،عن السّدي ،بن ظهري  ، اهللابض رسول مل

فام  ،)٢(وحنيحّتى أمجع ما بني اللّ  ريـ أو حلفت ـ أن ال أضع ردائي عن ظه أقسمُت 

 .)٣( »القرآن ردائي عن ظهري حّتى مجعُت  وضعُت 

 بإسناده عن كثري بن ،)فضائل القرآن() يف ـه ٤٣٢وروى املستغفري (ت  *

لزم   اهللارسول  بضفلّام قُ  ... اس يف القراءة يف إمارة عثامنختلف النا :قال ،أفلح

بكر فقال  فأرسل إليه أبو. كره إمارتك إّن علّياً  :بكر يبفقيل أل ،عّيل بن أيب طالب بيته

 ،زاد فيهوالوحي ينزل والقرآن يُ  حّياً  ولكن كان النبّي  ،ال :تكره إماريت؟ فقال :له

فقال  .اسأرتدي بردائي حّتى أمجعه للن  ال عىل نفيس أن جعلُت  بض النبّي فلّام قُ 

ه كان ولو أصبتُ  ،فأعياين ومل أقدر عليه ،فما ألَّ  فطلبُت  :قال حمّمد .أحسنت :بكر أبو

 .)٤( فيه علٌم كثري

 وَمجُْع عّيل بن أيب طالب :)االستذكار() يف ـه ٤٦٣الّرب (ت  قال ابن عبد *
                                                             

 .٧٠/ ح  ١٠٣) األوائل أليب هالل: ١(

 ال من غريه . ىل اّن ما بني اللوحني من مجع عيل إشارة إذه ه )٢(

 ترمجة اإلمام عّيل. ٦٧: ١) حلية األولياء ٣(

 .٤٢٠/ ح  ٣٥٨: ١) فضائل القرآن للمستغفري ٤(
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احلروف  فإّنام كّل ذلك عىل حسب ،بكر ووالية أيب  عند موت النبّي أيضًا  للقرآن

اّلذي بأيدي  وهو )،بن ثابتحرف زيد (واحد  ال كجمع عثامن عىل حرٍف  )١( السبعة

 .)٢( ي املصحف اليومالنّاس بني لوَح 

 بسنده عن ،عالم القرن اخلامس)أللحسكاين (من  )شواهد التنزيل(ويف  *

ةً  :أّنه  عن عيلٍّ  ،خري عن عبد ،يالسدّ   اهللارسول  عند وفاة )٣( رأى من النّاس َطْريَ

، يف بيته حّتى مجع  فجلس ،رآنفأقسم أن ال يضع عىل ظهره رداًء حّتى جيمع الق

 .)٤( وكان عند آل جعفر ،ه من قلبهمجعَ  ،ع فيه القرآنُمج  فهو أّول مصحٍف  ،القرآن

ّا قُ  :عن يامن قال ،عن عبد خري ،آخر عن السّدي ويف خٍرب *   ،النبّي  بضمل

 ،نيوَح القرآن بني اللّ  ـ أو حلف ـ أن ال يضع رداءه عىل ظهره حّتى جيمع أقسم عيلٌّ 

 .)٥( ه عىل ظهره حّتى مجع القرآنم يضع رداَء فل

 بإسناده عن حمّمد بن سريين أّنه أيضًا، )شواهد التنزيل(وروى احلسكاين يف  *

ّا مات النبّي  :قال ال خيرج  إّن علّياً  :بكر فقيل أليب ،جلس عيلٌّ يف بيته فلم خيرج مل

                                                             
مجعـه ورّتبـه وبـّني ناسـخه ومنسـوخه وحمكمـه  هذا ما ختّيله ابن عبد الرب، والصحيح أنه ) ١(

 .عىل احلروف السبعة باملعنى الذي يتخّيلونهومتشاهبه وشأن النزول، وليس 

 .٤٨٥: ٢) االستذكار ٢(

الحظ أّن الطرية هي غصب اخلالفة، وهي أحد الثقلني، فأراد أمري املؤمنني أن حيفظ الثقل الثاين ) ٣(

 .وهو القرآن

 .٣٢٦، الصاحبي البن فارس: ٢٣/ ح  ٣٦: ١) شواهد التنزيل ٤(

 .٩٣/ ح  ٩٤، وانظر: املناقب للخوارزمي: ٢٥/ ح  ٣٧: ١) شواهد التنزيل ٥(
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 ما كرهُت  :يت؟ فقالإمار أكرهَت  :فأرسل إليه فقال .من البيت كأّنه كره إمارتك

للجمعة حّتى  إّال  أن ال أرتدي برداءٍ  فحلفُت  ،زاد فيهولكنّي أرى القرآن يُ  ،إمارتك

 .)١( يف أثره أّنه كتب املنسوخ وكتب الناسخ ّبئُت فنُ  :قال ابن سريين .أمجعه

 :يالقرن السادس اهلجر

ع عىل مجْ  ق) يف مقام التعليـه ٥٤٨الكريم الشهرستاين (ت  وقال حمّمد بن عبد *

من زيد بن  كان أكتَب  ما بن أيب طالب؟! أَو  عيلٍّ  كيف مل يطلبوا مجَع  :اخللفاء للقرآن

  اهللاأو ما كان أقرب إىل رسول  ؟!من سعيد بن العاص أو ما كان أعرَب  ثابت؟

 وجعلوه نسياً  ،ونبذوه ظهرّياً  ،واّختذوه مهجوراً  ،همجعَ  من اجلامعة؟! بل تركوا بأمجعهم

ّا وهو  ،منسّياً  وغسله وتكفينه والصالة عليه   اهللافرغ من جتهيز رسول  مل

 بذلك أمراً  حّتى جيمع القرآن؛ إذ كان مأموراً  جلمعةٍ  إّال  ال يرتدي ُبرداً  آىل أن ،ودفنه

 وقد كان أشار ،وزيادةٍ ونقصان ،وتبديل نزل من غري حتريٍف عه كام ُأ فجَم  ،جزماً 

وضع  إّنه :قال أبو حاتم .والتقديم والتأخري ،وضعإىل مواضع الرتتيب وال  النبّي 

 .إىل جنب ما يشبهها كّل آيةٍ 

ذلك  لو صادفنا :ويقول ،ما يتمنّاه روى عن حمّمد بن سريين أّنه كان كثرياً ويُ 

 .كثرياً  التأليف لصادفنا فيه علامً 

 وما يعرتض من الكالمني ،إّنه كان يف مصحفه املتن واحلوايش :وقد قيل

                                                             
 .٢٧/ ح  ٣٨: ١) شواهد التنزيل ١(
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 .)١( ن كان يكتبه عىل العرض واحلوايشاملقصودي

ملا تويف  :عن ابن سريين قال ،)ـه ٥٧١البن عساكر (ت  )تاريخ دمشق(ويف  *

أقسم عيل أال يرتدي برداء إال جلمعة حتى جيمع القرآن يف مصحف  النبي 

 .)٢(ففعل

 :نان السابع والثامن اهلجريّ االقرن

 قال أبو بكر ،)ـه ٦٥٦ت البن أيب احلديد ( البالغة) رشح هنج(ويف  *

بيت  خرى أّن سعد بن أيب وّقاص كان معهم يفُأ  وي يف روايةٍ وقد ُر  :[اجلوهري]

اً  وأّهنم اجتمعوا عىل أن يبايعوا ،واملقداد بن األسود أيضاً  فاطمة  ّ  ، علي

 وخرجت فاطمة  ،فخرج إليه الزبري بالسيف ،فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت

 معصية وال خالف يف خٍري  ليس عندنا :وقالوا ،ت من النّاسفنهنه ،تبكي وتصيح

 ،ثّم بايعوا أبا بكر .واحد مصحٍف  يف وإّنام اجتمعنا لنؤّلف القرآن ،اجتمع عليه النّاس

 .)٣( اسر واطمأّن النفاستمّر األم

كان  :)التسهيل لعلوم التنزيل() يف ـه ٧٤١وقال حمّمد بن جزي الكلبي (ت  *

فلّام توّيف  ،ف ويف صدور الرجاليف الصُح  اً قمتفّر   اهللاسول القرآن عىل عهد ر

ولو  ،)٤( ترتيب نزوله يف بيته فجمعه عىل قعد عّيل بن أيب طالب   اهللارسول 
                                                             

 .١٢١ـ  ١٢٠: ١) مفاتيح األرسار ومصابيح األبرار ١(

 .٣٩٨: ٤٢) تاريخ دمشق ٢(

 .٥٧: ٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٣(

 .الحظ أّن ترتيب قرآن عيل املفرسَّ ليس كرتتيب قرآننا املتلو) ٤(
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 .)١(  دولكنّه مل يوَج  ،كبري جد مصحفه لكان فيه علٌم ُو 

ّا  :وقال حمّمد بن سريين قيه أبوبكر فل ،ة أيب بكرعن بيع أبطأ عيلٌّ تويف رسول اهللا مل

 إىل الصالة حّتى ردائي إّال بآليت ال أرتدي  ال ولكن :عيل أكرهت إماريت؟ فقال فقال:

لكان ذلك الكتاب  تصبأولو  فقال حممد: تب عىل تنزيلهأّنه كُ  زعمواف .أمجع القرآن

 .)٢( فيه العلم

َُسيَّ   .)٣( عّيل  إّال  ،(سلوين) :من الصحابة يقول مل يكن أحدٌ  :بوقال سعيد بن امل

فضائل  يف رواياٍت  هضمن عدّ  ـ )تاريخ اإلسالم() يف ـه ٧٤٨وقال الذهبي (ت 

ما نزلت  اهللاو«عّيل:  عن سليامن األمحيس، عن أبيه قال: قال :: ومنهاـ  اإلمام عّيل 

 نزلت، وإّن رّيب وهب يل قلباً  نوعىل َم  ،وأين نزلت ،فيام نزلت وقد علمُت  إّال  آيةٌ 

 .)٤(» ناطقاً  عقوالً ولساناً 

جئتك هبا ـ كام هي ـ وفق تسلسل وفيات من نقلوها  من النصوص جمموعةٌ  هذه

ِ تُ وإن كانت بعضها مكررة، وهي  وجود هذا املصحف  ني عىلفاق الفريقَ ك عن اتّ ؤنب

أكثر مما عند هو دها عند اآلخر رها وتعدّ تكثّ أن  ىبل تر ، بن أيب طالب لعّيل 

 الشيعة االمامية.

                                                             
 .٤: ١تسهيل لعلوم التنزيل: ) ال١(

 .٤١: ٦، وانظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٩٧٤: ٣) االستيعاب البن عبد الرب ٢(

 .٦٣٨: ٣) تاريخ اإلسالم ٣(

، والـبالذرّي يف ٣٣٨: ٢، وذكره أيضًا ابن سـعد يف الطبقـات الكـربى ٦٣٧: ٣) تاريخ اإلسالم ٤(

 .٣٥١: ٢أنساب األرشاف 
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هـ)  ٢٣٥هـ) وابن أيب شيبة (ت  ٢٣٠هـ) وابن سعد (ت  ٢١١فالصنعاين (ت 

هـ)  ٢٩٤هـ) وابن الرضيس (ت  ٢٩٢هـ) واليعقويب (ت  ٢٧٩والبالذري (ت 

هـ) وأبو هالل العسكري (ت  ٣٢٣هـ) واجلوهري (ت  ٣١٦والسجستاين (ت 

 ٢٩٠الصفار (ت  رواية مع رووها تزامنا غريهم من أهل السنة واجلامعةهـ) و ٣٩٥

هـ)  ٣٢٩هـ) والكليني (ت  ٣٢٤هـ) وفرات (ت  ٣٢٠والعيايش (ت هـ) 

 ،ثي الشيعةغريهم من حمدّ هـ) و ٣٨١هـ) والصدوق (ت  ٣٤٦ودي (ت واملسع

يف  هذا املصحف لعيل بن أيب طالب اتفاق الفريقني عىل حقيقة وجود يؤكدوهذا 

ُوىل من تاريخ االسالم، وقد استمر اإلقرار هبا حتى ور الالحقة، مع العص القرون األ

والتي  من قبل اجلمهور يف وجودهاعدم إنكارنا وجود بعض دعوات التشكيك 

 سعت هذه الدراسة أن تردها.

لكنّها  ،ما فيها كّل وإن كنّا ال نقبل برت مالتي الروايات واألقوال عليه فإن و

القرآن بني  ن مجعكان أّول َم   املؤمنني علّياً  وهو أّن أمري ،واحد أمٍر  عىل بيان مّتفقة

بعد وعمر للقرآن أيب بكر مجع عن بام قيل  وذلك ما حيدو بنا إىل التشكيك ،تنيالدفّ 

وترحم اإلمام عىل ابن أيب قحافة لكونه أول ونوايامها يف ذلك،  اء بالياممةّر مقتل القُ 

 .جمع الشيخنيبالقائلني ب قد عرض مام الباقراإل من مجع القرآن! كام وقفت بأنّ 

 عن مجع اإلمامـ  أّيام خالفتهـ  يف تلك الروايات سكوت أيب بكر ظكام يالَح 

ِ « :لإلمام  بل قوله ،مع تأويله وتفسريه ـللمصحف ـ  أمرياملؤمنني عّيل  م عْ ن

 املصحف عند وجود هذاعلم أيب بكر ب يؤكدوهو  ،»أحسنت« :ويف آخر ،»ما رأيت

ِ  عيلٍّ  اإلمام م ينظِّ  أراد يف عهد أيب بكر أن  وأّنه ،أيب بكر خالفة ه َقبلوكتابت

ال يأيت بني مع تفسريه وتأويله  كامالً  ؛ ألّن مجع القرآند شكلهويوّح املوجود عنده 
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 يف كتابة القرآن ومجعه مع تفسريه أبدَ قد كان  أنه  بل يؤكد ،وضحاها ةٍ عشيّ 

 . وتأويله منذ عرص الرسول

عند ـ للمصحف   تدوين اإلمام عيلالتي مّرت عليك يف نصوص الكام أّن 

بجمع  ف ما ُحكي عن ابن أيب قحافة من أّنه كّلف زيداً ء أو تضعِّ  ىختطِّ ـ ني الفريقَ 

ف ه يف التخلّ وتعليلَ   َل عذر اإلمامكان قد كّلفه هبذا األمر ملا َقبلو  القرآن؛ ألّنه

ابت زيد بن ث ألّين كّلفُت  ،ال أقبل تعليلك :ولقال له ،واجللوس يف البيت عن البيعة

 .املهّمة فعليك االنصياع ألمر زيد هبذه

 يف بعد األشهر السّتة اّلتي جلس فيها اإلمام  قد يقال بأّنه كّلف زيداً  ،نعم

 بكر مصحف اإلمام عّيل  وفه هبذا األمر بعد أن رّد أبأي أّنه كلّ  ،جلمع القرآن بيته

 يف إذ ،سري اآلياتيف تف  اهللاالشتامله عىل فضائح القوم من لسان رسول ؛ املفرس

 .)١(...القوم فتحها فضائح خرج يف أّول صفحةٍ  ،فلّام فتحه أبو بكر :)االحتجاج(خرب 

اخلليفة أراد  ة من أنّ الشيعيّ  املصادرفهو يصّحح ما جاء يف  ،فلو قلنا هبذا االحتامل

 هو إّن ما جاء يف املصادر الشيعّيةو ،)٢(لوه يف سبب مجعهآخر غري ما علّ شيئًا  بجمعه

 :لقول الراوي يف تلك األخبار له، منقصة أليب بكر ال مدٌح 

 علّياً  إنّ  :للقرآن ـ فقال له عمر اً ئثّم أحرضوا زيد بن ثابت ـ وكان قار

نؤّلف  وقد رأينا أن ،وفيه فضائح املهاجرين واألنصار ،جاء بالقرآن

                                                             
 .برواية ايب ذر الغفاري ٢٢٧: ١) االحتجاج ١(

 .الياممة اء يومالقّر وهو ضياع القرآن بمقتل  )٢(
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 .واألنصار وهتك للمهاجرين ط منه ما كان فيه فضيحةٌ سقِ القرآن ونُ 

 .)١( ... ابه زيد إىل ذلكفأج

 يدل عىل يشء خطري سنوضحه الحقا. )ط منهسقِ نؤّلف القرآن ونُ (فإن مجلة 

*    *    * 

 :ص ما جاء يف كتب اجلمهور يف نقاطيلختعلينا  ،بعد كّل هذا

 .بكر واشتغاله بجمع القرآن عن بيعة أيب ف اإلمام عّيل ختلُّ ثبوت  ـ ١

 :قال لعّيل  أو إّن أبا بكٍر  ،كره مبايعتك إّن علّياً  :رإّن النّاس قالوا أليب بك ـ ٢

 أن ينفلت خشيُت « :يف بعض األخبارعىل ما  فأجاب اإلمام  ؟خالفتي كرهَت 

 :أو ،»فيه زادُي  اهللارأيت كتاب « :ويف ثالث ،»زاد فيهخشيت أن ُي « :ويف آخر ،»القرآن

زاد عليه والقرآن يُ  والوحي ينزل بأّن النبّي كان حّياً « :ويف رابع ،»زاد فيهكرهت أن ُي «

مري من إشارة إىل ختوف الرسول واألكّل هذه النصوص  ويف »... بضفلّام قُ  ،فيه

حرتازية ووقائية ال واقعية، امجلة (خشيت) هي  وأنّ  ،الزيادة والنقصان يف القرآن

 إذ وقفت سابقاً يسقطوا منه شيئًا.  وأ ويزيدوا وذلك لكي ال يؤلف اآلخرون القرآن

أو جعله اآليات الثالث سورة لوال  ،يف الزيادة يف القرآن ـ يف خالفته ـ عىل أمنية عمر

 خوفه من الناس.

وقد مجع القرآن كام أنزل النبي مل يتحقق يف اخلارج ( فالزيادة والنقصان يف القرآن

لف أمل يسقط حرف ) وحسب تعبري االمام (حرف ومل ينقص منه حرف هفي دْ زَ حممد مل ُي 

                                                             
 .٢٢٨: ١) االحتجاج ١(
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) لكي ال يزيد فيه الشيطان شيئًا وال ينقص منه شيئاً وأّن اإلمام فعل ذلك ( ) منهالموال 

فمن قال حسب تعبري اإلمام الباقر كام يف تفسري فرات، ونحوه قول ابن عباس ملعاوية: 

 .أنه ضاع من القرآن يشء فقد كذب، هو عند أهله جمموع حمفوظ

ِ  فإّنك( :أبوبكر بفعل اإلمام لقوله ـ ريض ٣ لقد ( :ويف آخر ،)عم ما رأيتن

 .)أحسنت

قال ابن . نزلحّتى جيمع القرآن كام ُأ  أقسم أن ال يرتدي برداءٍ  ّن اإلمام إ ـ ٤

ئُت نُ  :سريين فزعموا أّنه كتبه ( :آخر عنه ويف نصٍّ  .بأّنه كتب املنسوخ وكتب الناسخ بِّ

ه عىل فجمعَ  :اجلزي مويف كال .)فأعياين ،ّلفما ُأ  طلبُت ( :وقال أيضاً  .)عىل تنزيله

 .دمل يوَج  ولكنّه ،كثري جد مصحفه لكان فيه علٌم ولو ُو  ،ترتيب نزوله

 اّلذي فيه تفسري القرآن وتأويله وشأن(محل مصحفه   اً ّن اإلمام عليّ إ ـ ٥

 .»هقد مجعتُ  )١( هذا القرآن« :ثّم قال ،إىل القوم عىل مجل )نزوله

 عند موت النبّي  ـ مجع القرآن  ّن اإلمامأ :الّرب  يف كالم ابن عبد ـ ٦

واحد  ال كجمع عثامن عىل حرٍف  ،عىل حسب األحرف السبعة ـ ووالية أيب بكر

من أّن عثامن أثبت  :ما اختاره القايض أبو بكر ، لكّن هذا يناقض)حرف زيد بن ثابت(

األحرف السبعة، وأّن هذه األحرف ختتلف معانيها تارًة وألفاظها ُأخرى، وليست 

                                                             
قد اتضح لك سابقًا ـ من خالل كالم الشيخ املفيد ـ بـأّن التفسـري والتأويـل يطلـق عليـه قـرآن ) ١(

 أيضًا.
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 .)١(ّدة وال متنافيةمتضا

 وقد إّال  ما نزلت آيةٌ  اهللاو« :قال رواية الذهبي ـ عىل ما يفـ  اإلمام  أن ـ ٧

 يف أمر القرآن. أعلميته يؤكدوهو  »ن نزلتفيام نزلت وأين نزلت وعىل َم  علمُت 

بن أيب  عّيل  إّال  ،سلوين :من الصحابة يقول مل يكن أحدٌ  :قال سعيد بن املسّيبو

 . طالب

 نتيجة:ال

يف املصادر  باإلمام عّيل  بشكٍل أسايسمسألة مجع القرآن ترتبط ف ن،إذ

 .كّتاب تاريخ القرآن يف بحوثهم بياهنا ل عنوإن تغاف ة عند الفريقني،ساسيّ األ

 ك قد عرفت بأنّ ألنّ  ،يف املرتبة الثانيةفتأيت بسائر اجلامعني للقرآن  ارتباطهاوأّما  

ِ ﴿ القرآن معصوٌم  ت هِ َال َيأْ ْن َخْلفِ ن َبْنيِ َيَدْيهِ َوَال مِ ُل مِ ِ اط َ َتاُب ﴿ هوو )٢( ﴾يهِ اْلب ِ َك اْلك ِ َذل

َني  ْلُمتَّقِ يهِ ُهًدى لِّ ِ َ َرْيَب ف وهذه  ،بل املعصوممن قِ  عَم جيب أن ُجي  ، وكتاب كهذا)٣( ﴾ال

بمعصومني  والصحابة ليسوا حقيقة يعرفها كل من له أدنة بصرية وعلم بالرشيعة

 .مجيع القرآنعلم وليس عندهم  ميعباعرتاف اجل

عى ومن ادّ  ،عدم وجود مجيعه عند أحدهم ديؤكّ  مجيعه عند مجيعهم أنّ  عاءدّ ا وإنّ 

                                                             
 .٢٢٤ـ  ٢٢٣: ١) الربهان ١(

 .٤٢سورة فصلت: ) ٢(

 .٢ سورة البقرة :) ٣(
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وقد أشار االمام  وخصوصًا أن يكون قد مجعه كام ُانزل ،ابفهو كذّ بأنه مجع مجيعه 

نزل إّال  هأّنه مجع القرآن كلَّ  )١( من النّاس وما اّدعى أحٌد « بقوله: ذلك إىل الباقر  كام أُ

 .»كّذاب

يشري وهو  ،مجع زيد بن ثابت للقرآنمن الصحابة  هُ ابن مسعود وغُري  وقد خالف

 .هذا من جهة، ه يف بعض املفرداتأعدم متامّية مجع زيد أو خطإىل 

 مصحف من العقل أو الرشع عىل وجوب اّتباع مل يرد دليٌل  :خرىُأ  ومن جهةٍ 

وحتى  كام ُأنِزل، أو غريه كان عنده مجيع القرآن اً ن زيددليل عىل أ إذ ال ،بعينه صحايبٍّ 

وا القراءة عىل رسول اهللا مثل: أيب بن كعب أو عبداهللا بن مسعود الذين قلنا بأهنم تلقّ 

بل  ـ فليس يف تلك النصوص داللة عىل وجود مصحف كامل عند أحدهم ،أو معاذ

غري اإلمام  ـ ابن أم عبد وأمثال ذلك القرآن كام ُانزل فاليقرأه بقراءة أن يقرأ اّن من أراد

 .وهو وصيه والكاتب لعلومه عيل الذي نسخته هي نسخة رسول اهللا

سواء الذي  ـ عتبارهم بمرتبة واحدةاسياسة األخذ من مجيع الصحابة و نّ إوهذا 

 ـ سمعه عن طريق النقل اجلامعي الذي رسول اهللا، أو عىلضبطه بالعرض مبارشة 

ممّن  الصحايبّ  أن يكون ذلكال حمالة وبذلك حيتمل  ،االشتباهويعرض القرآن للخطأ 

عند ـ ين شاهدَ ال اعتمدواالثالثة قد هلذا نرى اخللفاء  ،أو أّخر ما قّدمه اهللاقّدم ما أّخره 

يف  البّينة أي أّهنم اعتمدوا ،هذه املشكلة بزعمهم لكي يتالفوا ـ تدوينهم املصحف

علًام بأّن األصول الثالثة األخرية هي  العرضوالتلقي و ال التواتر مجعهم للقرآن

                                                             
 أي غري عيل كام يف صدر احلديث.) ١(
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 .اصول يعرتف هبا اجلميع غرياألوىل املشكوك يف حجيتها

عند املسلمني يف  مقروٌء  ألنه ،الشهود القرآن ال حيتاج إىل إثبات يف حني أنّ 

القرآن  قد أقرأهم رسول اهللاوقد كان  ،بآياته وسوره م كانوا يعرفونهوأّهن  ،صلواهتم

ـ كام ، ان ال يتجاوز عرش آيات حّتى يعلمهم ما فيها من العلم والعملعىل مكث وك

هُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآًنا﴿: تعاىل قال َتْقَرأَ ِ كيفية ، وعّلمهم بـ )١( ﴾ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل

لكنّهم  ،ص منهنقُ يزيد أو يَ  أن فال يمكن ألحدٍ  ،»قرؤوا بام ُعّلمُتما«، لقوله: قراءته

أتباعهم  من عند أحدٍ  صحيحةٍ  كاملةٍ  وجود نسخةٍ عدم ستغالل املهم هذا أرادوا بع

 لطرح البديل الذي يريدونه. ،الصحابة من

عند املسلمني بحيث يطلب  القرآن كان مهجوراً  بأنّ  ُم فِه يُ هذا  منهجم اخلاطئ نّ إ

 ،بشاهدين آخرين رجلني قد تعارضوال خيفى عليك بأن شهادة  ،شاهدين لتصحيحه

حرف بعدها تصحيح عمر هلا من خالل األ ويأيت ،تأيت التعددية يف القراءةا ومن هن

هيكل القرآن حتت ضابطة االختيار  فذ فكرة التحريف إىلنت ومن خالل ذلك ،السبعة

 .إّهنا مأساة واقعاً  واألحرف بني القراءات

 كان قد مجع  اهللاألّن رسول لكّن ذلك كّله مل يؤّثر يف القرآن واحلمد هللا، 

يف اللقاء الثنائي بينه وبني  اضبط نصهثّم يف صحف  اآليات النازلة عليه إىل ذلك احلني

َِذا﴿تعاىل:  اإلشارة بقوله جاءت جربئيل، وإليه َعُه َوُقْرآَنُه * َفإ ِنَّ َعَلْينَا َمجْ ِ أَقَر  إ ب ْع ـَناُه َفاتَّ

                                                             
 .١٠٦) سورة اإلرساء: ١(
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عنده  موجودةً  املكتوبة بأنامل كّتاب الوحي وقد كانت تلك الصحف ،)١( ﴾ُقْرآَنهُ 

د شكلها وأن أن يوّح   اً وقد أوىص اإلمام علي ،ـ حسبام عرفَت ـ  وخلف فراشه

ِنَّ َعَلْينَا ﴿ هو من مهامه بأن مجع القرآن وسبحانه ّرصح يف كتابه .تنيالدفّ  جيمعها بني إ

َعُه َوُقْرآَنهُ  غري وصيه عيل ألّن  وعثامن أيب بكر وعمر وليس من مهام ووظائف ،﴾َمجْ

ِنَّ َعَلْينَا﴿ة مجل تشمل من يرتبط باهللا كجربيل األمني ورسول اهللا وعيل بن أيب  ﴾إ

 .طالب كل بحسبه

من  خوفاً  ، ة النبّي بوصيّ للعمل  اإلمام  أرسع ، اهللارسول  وّيف ا تُ وملّ 

 فجمع القرآن ،للجمعة حّتى جيمعه إّال  قسم أن ال يرتدي برداءٍ أف ،القرآن زاد يفأن يُ 

يف  ،مع تفسريه وتأويله وشأن نزولهبعدها خرى ُأ  ثّم مجعه مّرةً  ،ةمّر  مصحٍف يف  لاملنزَ 

 .علمّية تارخيّية هي جمموعةٍ ُأخرى

لذا  ، املؤمنني اخلالفة كانت ال تريد أن تقرَّ هبذا الرشف ألمريمدرسة  إّال أنّ 

كت يف بل شكّ  ،مدّونات خلف فراش رسول اهللا إىل التشكيك يف وجود  سعت

 اهللارسول  ويصَّ  االمام كون أصل يف هاكيشكتبعد  ، صحف لإلمام عيلموجود 

 .وخليفته من بعده

ي يؤدّ إدعاء مجع اخللفاء يف العصور املتأخرة ّن إ :ولنقرب الفكرة بشكل آخر

 ُ للقرآن عىل   اهللاعدم مجع رسول ب إمجايلٍّ  علمٍ  وهو وجود ،خطري أمٍر إىل ة ّم باأل

                                                             
 .١٨و ١٧) سورة القيامة: ١(
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رضبوا الدين يف صميمه؛ ألّنه لو ثبت ما  قد يكونون الكالمفالقائلون هبذا  ،)١( عهده

ِ مكنه أن يُ التحريف يف الكتاب العزيز؛ ألّن العقل ال يُ  قالوه ألمكن اّدعاء وقوع ت ثب

 بل يمكن أن يكون قد سقط منه ،جلميع القرآن بأّن املجموع من قبل اخللفاء هو مجٌع 

املوجودة يف  الكثرية نصوصالمن  املستفادـ وهو  رآَخ  يشٌء  ضيف إليهأو ُأ  يشٌء 

 هّن مجعَ إبل له وترتيبه  جلمعه وتدوينه )٢(وذلك لعدم تصّدر املعصوم مدرسة اخلالفة ـ

 من قبل غري املعصوم.و ،ويف أّيام الفتنة وظهور البدع ، بعد وفاته قد حصل

 طمئّن للقرآن وال يُ  هبكذا مجعٍ  باب الشّك  هذا االدعاء فَتحأن يُ  فمن الطبيعّي 

إذ العقل والرشع  ،فيهوالنسيان الزيادة والنقصان واخلطأ والسهو  حتاملال ،إليه

 ،وتعّدد الوجوه ،فيكون القرآن يف معرض التشكيك .العلم يمنعان من اّتباع غري

 .وغياب وضياع َوجُهه املنزل من اهللا تعاىل

مؤّكدين  ،بالدين مساساً  أّن يف ذلكونرى وبام قالوه  بأطروحتهمونحن ال نقبل 

يف اإلنزال  هو نفسه اّلذي نزل عىل النبّي حمّمد اليوم القرآن املوجود بأيدينا  عىل أنّ 

جربيل األمني والصادق  اّلذي أرشف عىل ترتيبه وتدوينهآن ذلك القروأّنه  ،الدفعي

 ،ن بعدهثّم مِ  ،وآياته يف عهده رهبسَو  به الناس ئقِر هو اّلذي كان يٌ   هوأنّ  ،األمني

هُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآًنا: ﴿لقوله وال نقصان يادةٍ بال ز َتْقَرأَ ِ  ،)٣( ﴾ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل
                                                             

م ـ ه) أي أّن تشكيكهم يف عدم وجود مصحف لإلمام عيل ـ مع إقرارهم بوجود مجيعه عند مجـيع١(

 واختصاصه بام كتبه نساخ الوحي عنده. عدم مجع رسول اهللا للقرآن بنفسه.القول بيدعو إىل 

 أو وصّيه.  أعني رسول اهللا) ٢(

 .١٠٦سورة اإلرساء: ) ٣(



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٣٥٠

 طروحة خاطئة تيسء إىل الدينهي ُأ  ذا القرآناخللفاء هل طروحة مجعُأ أّن  :ومعناه

واشتهاره بني املسلمني  ة هذا القرآنأّن التواتر بقرآنيّ إذ  ،بقصد أو بدون قصد القويم

 :ته بطريقنيّم ُأ ىل مبارشة إ ألّنه قد انتقل من متلقيه  ،هو اّلذي يصّحح قرآنّيته )١(

، وعىل رأس هذا النوع مشافهة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، العرض الشفهي

يف علم الدراية  التواتر الذي يقولون به، هذا كله مضافًا إىل أّن واالنتقال اجلامعي

يف  وهو متحقق فيام نحن فيه )٢(عرش ة أو اثنيواحلديث يتحقق بخمسة أو عرش

فإّنا  ،للقرآن ـ اخللفاء يف طريقة مجع ـ ما اعتربوه من شهادة االثنني، وهذا غري القراءة

بحّجية  من القول التعريض للتحريفألّهنا أقرب إىل  ،هاؤخطّ طروحتهم ونُ نقبل ُأ  ال

 .القرآن

 وقفة مع صاحب (معجم القراءات القرآنية):

ا ما فيه الكفاية عن سندنا إىل هذا القرآن وحجيته، كام تكّلمنا عن ارتباط قدمن

مجع القرآن باإلمام عيل، لكن علينا اآلن الوقوف عىل آراء بعض املعارصين يف ما قلناه 

وهل أّهنم يوافقوننا الرأي أم ال، وكذا هل تصّح التهم املوجهة يف التحريف إىل هذا 

رح أمثال هذه اإلشكاليات وكيف بنا يف حّلها، ولنبدأ الطرف أو ذاك ومنهم وراء ط

معجم العال سامل مكرم يف مقّدمة كتاهبام ( وعبد كالم الدكتورين أمحد خمتار عمربذكر 

                                                             
َذا﴿ )١( ِ ِ أَقَر  َفإ ب  .٨سورة القيامة:  ﴾ْع ُقْرآَنهُ ـَناُه َفاتَّ

 .٩٦ـ  ٩٥للشيخ زكريا االنصاري :  ،صولاأل انظر غاية الوصول رشح لّب  )٢(
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 ؛ إذ قاال:معلقني عليه) القراءات القرآنية

املصحف مستقّرة  وممّا ال شّك فيه أّن هذا يدّل عىل أّن علّيا كانت فكرة مجع«

 أن جيمع أبو بكر مصحفه. يف ذهنه قبل

القّراء، فقراءته  وملصحف عّيل قيمة تارخيية، إىل جانب أّن علّيا كان من

 يمّثلهامصحفه.

اء من القّراء السبعة تنتهي إىل  وقيمته التارخيية ترجع إىل أّن قراءات أربعة قرَّ

 األربعة فهم: وجهه، أّما هؤالء القّراء اهللاقراءة عّيل كّرم 

 ... بن العالء ـ أبو عمرو ١

 ... ـ عاصم بن أيب النَُّجْودِ  ٢

 ... ـ محزة الزّيات ٣

 ... ـ الكسائي ٤

ت النظر إليه أّن مصحف (عّيل) كّرم اهللا وجهه  ثّم أضافا قائَلْني: وممّا جيب أن َنْلفِ

يف القراءة اّلتي حيتملها رسم  ال خيتلف عن مصحف عثامن املصحف اإلمام، اللهّم إّال 

كتب مصحفه عىل حسب القراءة اّلتي  ثامين، فإّن علّيا كّرم اهللا وجههاملصحف الع

َب  سمعها من الرسول ِ مصحف أيب بكر عىل مرأى ومسمع منه، فلو كان  ، وقد ُكت

أو تباين يف زيادة أو نقص ملا سكت عّيل، وألظهر رأيه يف  هناك خالف يف ترتيب

الم أن يسكت عن يشء ال ال يليق برجل مثله وهو من هو يف اإلس وضوح؛ ألّنه

 يف املصحف اّلذي هو دستور األّمة، وعامد العقيدة. يرتضيه
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 .)١( »إّن قراءة عّيل يف مصحفه ال خترج عن الرسم العثامين...

 عّيل  أمري املؤمننيثّم أشار االُستاذان إىل بعض القراءات الشاّذة عن اإلمام 

اهللا وجهه تقّرر  عّيل كّرم سوبة إىل اإلماميف ضوء هذه القراءات السابقة املن«... فقاال: 

 ما ييل:

يقوم عثامن  ـ ليس مصحف عّيل ـ اّلذي احتفظ به إىل عهد عثامن، قبل أن ١

للمصحف اإلمام إّال يف  بتوحيد املصحف اإلمام، وحّرق مجيع ما سواه ـ خمالفاً 

ُحادية. القراءات التفسريية أو  األ

ُأحادية  واحد، كانت هناك قراءاتـ بعد توحيد املسلمني عىل مصحف  ٢

حّد التواتر هذه  منسوبة إىل عّيل كّرم اهللا وجهه، وتناقل الرواة تناقًال مل يصل إىل

 القراءات اّلتي ُسّجلت يف كتب التفسري واللغة والقراءات.

نعتّد بقراءة يف  ـ وبعد مرحلة توثيق النّص القرآين يف عهد عثامن... كان لنا أن ٣

 ق غري القراءات العاّمة املشهورة.جمال التوثي

اّلذي بني أيدينا  ـ ما نسب إىل اإلمام عّيل من القرآن فهو خمالف ملا يف املصحف ٤

الصحيحة أو الشاّذة، وإّنام هو  خمالفة الرسم، ال يعتّد به يف جمال القراءات متجاوزاً 

 تعاىل. ال من كالم اهللا تفسري من كالم عّيل 

املصحف اإلمام ـ  حلقيقة مجاعة من أهل اإلمامية، فقد قالوا عنوقد تنّبه إىل هذه ا

ُخرى ـ قالوا:  وهو مصحف عثامن اّلذي احتفظ به ليكون مرجعاً  ملصاحفه العثامنية األ

                                                             
 .١٥ـ  ١٤: ١) معجم القراءات القرآنية ١(
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 ِ ِ هِم إّنه مل ينتقص من كل يف  ، ولكن حذف ما كان مثبتاً هِر َو وال من ُس  ،ه، وال من آي

تأويله وتفسري معانيه عىل حقيقة تنزيله، وذلك كان  من  مصحف أمري املؤمنني

يكن من مجلة كالم اهللا تعاىل اّلذي هو من القرآن املعجز، وقد  ، وإن مل)١( منّزالً  ثابتاً 

 ...تأويل القرآن قرآناً  يسّمى

 إىل أن يقوال:

تفسريات  رأي فريق من الشيعة ـ وهم اإلمامية ـ حيث يعتربون وقد سّجلنا آنفاً 

 وحقيقة. واقعاً  ، الوجمازاً  عّيل أو تأويالته للقرآن من قبل القرآن تفسرياً  اإلمام

بأّهنم  وما نسب إىل اإلمامية من اّهتام كبار الصحابة كأيب بكر وعمر وعثامن

عن احلّق، دفع إليه  حّرفوا القرآن أو أسقطوا منه، أو زادوا عليه، فهو حمض افرتاء بعيد

 هوى النفس، ووسوسة الشيطان.

سبق أّهنم  عىل هذا الرأي، فقد بّينّا فيام والواقع أّن اإلمامية مل يكونوا مجيعاً 

نقص، وما نسب إىل اإلمام  مؤمنون بأّن القرآن مل حيدث فيه تغيري أو تبديل أو زيادة أو

 .)٢( »ومن نسج كالمه... عّيل من قرآن فهو تفسري معنى جاء بأسلوبه

*     *     * 

نظرنا يف  ستاذين وما أبدياه من رأي، علينا أن نبدي وجهةنحن مع تقديرنا لالُ و

والتصّورات  ما قااله أيضًا، ألن اآلراء تعّرب عن األفكار، وهي منتزعة من القناعات

                                                             
 يكون منزالً لكنّه ليس بقرآن. ) وهو مثل احلديث القديس اّلذي١(

 .١٨ـ  ١٧:  ١) معجم القراءات القرآنية ٢(
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 .بعضها ر فيها املتساهل يف كالمه، وإليكعذَ يُ  قد وإن كانت مالحظاتنا دقيقة

صحيح من » سمع منهوقد كتب مصحف أيب بكر عىل مرأى وم«إّن قوهلام:  ـ ١

؛ ألّن أبا بكر دعا إىل كتابة املصحف مضادة وخمالفًة جهة وغري صحيح من جهة أخرى

يب بكر وفور وفاة رسول أقدام إاّلذي كان قد أقدم عليه قبل  عّيل  ملصحف اإلمام

أراد  بكر ّن أباإ :، أو قلكتابة مصحفه بعد واقعة الياممة أقدم عىلبو بكر فقد أاهللا، أما 

، وعرفوه اً وهنار ون به ليالً ؤما كانوا يقرو وركوب املوجة لتجاوز عىل إرادة األمةا

كتابة القرآن من جديد وبمنهجية ثّم هم ورسقة مرشوع وتلقوه من يف رسول اهللا،

كان قد  اهللاله، ألّن رسول  اهللارسول  خبار منإب عيل كان يعرفه اإلمامخاصة، وهذا ما 

، يف الرشيعة واحلياة ةومهم ةبأمور كثري مه، وأخربهعّلم اإلمام ألف باب من عل

أن ال خيرج من بيته حّتى  اهللابأقسم  ومن أجل ذلك ،من بينها تومسالة القرآن كان

 اس إىل الزيادةالن ستدعو أّي منهجّية غري ما أراده اهللا ورسوله جيمع القرآن، لعلمه بأنّ 

اإلمام كام مر عليك كالم  وقد وله،وهذا ما ال يرتضيه اهللا ورس والنقصان يف القرآن،

فكرهت أن يزاد «أو:  )١(  »أن ينفلت القرآن فإّين خشيت«يف املصنف لعبد الرزاق: 

 .)٣( »اهللا يزاد فيه رأيت كتاب«أو:  )٢( »فيه

املجموع  للمشاركة يف هذا اجلمع، ومل يشاوروه، ومل ُيُروه همل َيْدُعو علًام بأّن القوم

                                                             
 .٩٧٦٥/ ح ٤٥٠: ٥) املصنف لعبد الرزاق ١(

 .٢٢/ ح  ٣٦: ١) شواهد التنزيل ٢(

 .٣٦/٢٢يس: رض) فضائل القرآن البن ال٣(
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 بالرغم من ذلك املصحف آية من هّهنم مل يروإور، وحّتى عندهم من اآليات والس

 .وقربه منه   اهللاعند رسول  تهمعرفتهم بمكان

ن عىل عهد أيب بكر كان ُصُحفاً   ،املصحف ومل تصل إىل حدّ  مع التأكيد بأّن املدوَّ

كر فقد بنفسه، أّما أبو ب بني اجلمعني، فعيل بن أيب طالب مجع القرآن اً وأّن هناك فارق

 ه.ومل يبارش القرآن أرشف عىل مجع

نقص  فلو كان هناك خالف يف ترتيب أو تباين يف زيادة أو«إّن قوهلام:  ـ ٢

 صحيح من جهة وغري صحيح من جهة ُاخرى. كذلك ، فهو»ملاسكت

مصحف  همل خيالف  بن أيب طالب حيح من جهة أّن مصحف اإلمام عّيل فص

ال  مادة القرآن وأصله ومتنه، لكن مصحف عمر وال مصحف عثامن يف وال أيب بكر

 ،يف مجع القرآن، بل لقرآنية هذا القرآن عند املسلمني مجيعاً  جلهة صّحة منهجية أيب بكر

، ولكون اإلمام قد أمىض والصحابة به لرتتيبه من قبل رسول اهللا، ولقراءته و

 .املشهور املتداول بني املسلمني

بكل ما  ذين فهو قبول اإلمام عّيل أّما اليشء غري الصحيح يف كالم االُستا

طريقة  ما رسموه من منهج يف ضاه بصحةوِر  ،يف القرآنوعمر وعثامن بو بكر أفعله 

ً كان ال يرتيض املنهجّية  ألنَّ  ؛فهذا غري صحيح ويف غريه مجع القرآن  اجلديدةاملسلم أيا

اختالف  بأنّ  ميعاجل بتواتر القرآن، مع اعتقاد ا تؤّدي إىل تزلزل القولألّهن  للخلفاء

ال خيدش بحجية القرآن، وال رضورة ألن يبيح  مصاحف الصحابةالسور يف  ترتيب

ـ كام وأّن  عثامن ترتيب مصحفه مع مصحف اختلفلو  ـ يف ترتيب القرآن اإلمام برأيه

ترتيب مع  مصاحف ُأّيب وابن مسعود وعّيل بن أيب طالب اختالف ترتيب 

 ثر عىل قرآنية القرآن.يؤ مصاحف اخللفاء الثالثة ال
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إذ أعقبه  ؛نرى اإلمام مل يكتف بجمع املصحف املجرد أّننا واألهم من ذلك

كالم و انفكاك كالم الرسول العتقاده بعدم  ،بجمعه القرآن مع تفسريه وتأويله

يتصّور معرفة مراد  إذ ال ،فعيل مع القرآن والقرآن مع عيل ؛الويص عن القرآن املجيد

 فكان عليه أن جيمعهام معاً ،  اهللابعد معرفة تفسريه من قبل رسول  إّال  اهللاكالم 

 .للناس تصل احلّجة كاملةل

عىل  الصحابة عندوقد أشار الزرقاين اىل شيوع ظاهرة التفسري السياقي للقرآن 

 جوازه ـ ـ داللة عىل يف مصاحفهم كانوا يكتبون ما ليس قرآناً  وأّهنم ،عهد رسول اهللا

وقد  .)١( لناسخ ومنسوخ، أو نحو ذلك ملعنى، أو بياناً  رشحاً  بونهكالذي كانوا يكت

 حكى الزرقاين عن صاحب االنتصار قوله: 

إن كالم القنوت املروّي أّن ُأّيب بن كعب أثبته يف مصحفه مل تقم احلّجة 

بأّنه قرآن منزل، بل هو رضٌب من الدعاء، وأّنه لو كان قرآنًا لنقل إلينا 

 علم بصّحته.نقل القرآن وحصل ال

ويمكن أن يكون منه كالم كان قرآنًا منزالً ثّم ُنسخ وُأبيح ثّم قال: 

عنه أّنه  يالدعاء به وُخلط بام ليس بقرآن، ومل يصّح ذلك عنه، إّنام رو

أثبته يف مصحفه، وقد أثبت يف مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو 

 .)٢(  تأويل

                                                             
 .٦٢:  ١وانظر االنتصار للباقالين  ١٨٩) مناهل العرفان: ١(

املقصود من القنوت هو مـا يسـمى يف بعـض األخبـار بسـوريت احلفـد  ١٩٥: ١) مناهل العرفان ٢(
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 ُ لتي جاءت ضمن القرآن وعىل مل اوهذا النص وما قبله يوضح بأّن بعض اجل

كان ذلك شائعًا عند الصحابة، و ،لسان الصحابة ليست قرآنًا بل هي تفسري للقرآن

 صاحف.امل تلك بني ما مجعه اإلمام عيل مع تفسريه وتأويله هو األكملما  غري أنّ 

وعمر  وما نسب إىل اإلمامية من اّهتام كبار الصحابة كأيب بكر«وأّما قوهلام: ـ ٣

افرتاء بعيد عن  بأّهنم حّرفوا القرآن أو أسقطوا منه أو زادوا عليه، فهو حمض وعثامن

 ».احلّق، دفع إليه هوى النفس، ووسوسة الشيطان

هذه  إذ قد وقفت يف متهيد ،فنحن نقّدر ونشكر األستاذين لقوهلام كالم احلّق 

 بكر قبل أيب الدراسة عىل كالم السيد اخلوئي وجوابه عن دعوى وقوع التحريف من

بعيد عن احلق دفع إليه هوى النفس  حمض افرتاء« ّنه كانأو ،يف القرآن وعمر وعثامن،

نشاهده يف املصادر السنّية، وهي تنسب إىل  قول عاملكن ماذا ن ،»ووسوسة الشيطان

مل تأت  تلك الرواياتو ،)١( التحريفة ُيَشمُّ منها رائح أيب بكر وعمر وعثامن أقواالً 

لداللتها  ،غري مقبولة عندهم وإن كانت ذكرت من قبل اجلمهورل ب، من قبل الشيعة

 .عىل وجود الزيادة والنقصان يف القرآن

ما  فيها لسان ابن حزم الذي صّحح نفعل بنصوص وردت عىل كيفال ندري ف

 ،كون سورة األحزاب لتقارب البقرة أو هلي أطول منها منروي عن ُأّيب بن كعب 

 ابن حزم: ووجود آية الرجم فيها.قال 

                                                                                                                                                
 .واخللع واللتان كان يقرأ هبام رسول اهللا يف قنوت صالته حسبام يقولون

 .إن اقتىض األمر ) سنأيت ببعضها يف مجع القرآن عىل عهد عمر بن اخلّطاب١(
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ولكنها ممّا نسخ لفظها  هذا إسناد صحيح كالشمس ال مغمز فيه. ثم قال:

 .)١( هاكُم وبقي ُح 

قالت: نزل  عن عائشة أّهنا ،عن عروة ،ّنه روى عن طريق محاد وعبد الرمحانأكام 

 عرش رضعات)، ثم نزل بعد (ومخس معلومات). ويف لفظ عبد القرآن (أن ال حيرم إّال 

ا نزل من القرآن ثّم سقط (ال حيرم من الرضاع إّال عرش رضعات)، ثّم الرمحان: كان مم

قرأ من القرآن، قال رسول اهللا وهي ممّا يُ  بعد (ومخس معلومات). قالت: فتوّيف  نزل

 ابن حزم:

وهذان اخلربان يف غاية الصحة وجاللة الرواة وثقتهم، وال يسع أحد اخلروج 

 .)٢( عنهام

ّهم قوم أّن سقوط آية الرجم إّنام كان لغري هذا، وقال يف موطن ثالث: وقد تو

وظنّوا أّهنا تلفت بغري نسخ، ملا روي عن عائشة، قالت: لقد نزلت آية الرجم 

تشاغلنا بموته  والرضاعة فكانتا يف صحيفة حتت رسيري، فلّام مات رسول اهللا 

 فدخل داجن فأكلها.

الرجم إذا نزلت قال: وهذا حديث صحيح وليس عىل ما ظنّوا، ألّن آية 

، إّال أنه مل يكتبها نّساخ القرآن يف ُحفظت وُعرفت وَعمل هبا رسول اهللا 

املصاحف وال أثبتوا لفظها يف القرآن، وقد سأله عمر بن اخلّطاب ذلك فلم 

                                                             
 .٢٣: ١١) املحىل ١(

 .١٦و ١٤: ١٠) املحىل ٢(
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جيبه، فصّح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كام قالت عائشة 

 فأكلها الداجن وال حاجة بأحد إليها.

بتبليغها لبّلغها، ولو  ل: فصّح أّن اآليات التي ذهبت لو ُأمر رسول اهللا قا

كام مل يّرض موته كّل ما بّلغ فقط من  ،بّلغها حلفظت وما ّرضها موته 

مل يبّلغ أو بّلغه فُأنسيه هو والناس أو مل ينسوه لكن مل  القرآن. وإن كان 

عند اهللا تعاىل، ال حيّل أن يكتب يف القرآن، فهو منسوخ بيقني من  يأمر 

 .)١(أن يضاف إىل القرآن 

خبار ال أ وخصوصًا قوله بأهنا يف اآليات اُملّدعاة، فهذا الكالم من ابن حزم

فقد  ،يف كتب اإلمامّيةال تراه  ،واجلاللة رواهتا يف غاية الصحة أو أنّ  سنادهاإمغمزة يف 

  :لشيعه بأّهناخبار التحريف املوجودة يف كتب اأقال السيد اخلوئي عن 

محد بن حممد السياري أضعيفة السند، فإن مجلة منها نقلت من كتاب 

الذي اتفق علامء الرجال عىل فساد مذهبه، واّن يقول بالتناسخ، ومن 

ّنه كذاب واّنه فاسد أمحد الكويف الذي ذكر علامء الرجال أعيل بن 

 . )٢( املذهب

الروايات التي دلت عىل وقوع السيد الربوجردي يف تقريرات بحثه: إّن وقال 

التحريف قد أخذت من كتب ال اعتامد عليها، فإّن أكثرها مأخوذ من كتاب أمحد بن 

                                                             
 .٢٣٦ـ  ٢٣٥: ١١) املحىل ١(

 . ٢٤٦البيان :  )٢(
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حممد بن السيار املعروف بالسياري، وهو منسوب إىل فساد املذهب. فعن النجايش أّنه 

ضعيف احلديث فاسد املذهب، ذكر ذلك احلسني بن عبيد اهللا جمفو الرواية كثري 

ل انتهى. وعن ابن الغضائري يف رجاله: أمحد بن حمّمد بن سيار، يكنّى أبا عبد املراسي

اهللا القمي املعروف بالسياري ضعيف متهالك غال منحرف، استثنى شيوخ روايته من 

كتاب نوادر احلكمة، وحكى عن حمّمد بن عيل بن حمبوب يف كتاب نوادر املصنّف أّنه 

كي عن النجايش ما حكي عن العّالمة رمحه اهللا قال بالتناسخ. (انتهى). وقريب مما ح

يف اخلالصة، فال ريب يف ضعفه. وكثري من تلك األخبار ـ أي الدالة عىل التحريف ـ 

عن فرات بن إبراهيم الكويف، وهو وإن مل ينسب إىل فساد املذهب بل يف رجال 

، وقد أكثر املامقاين رمحه اهللا أّنه كان من مشايخ الشيخ أيب احلسن عيل بن بابويه

الصدوق رمحه اهللا الرواية عنه لكّنه مل يرد توثيق له من علامء الرجال بالنسبة إليه. 

وعدة منها عن تفسري العيايش رمحه اهللا، وهو وإن كان من اإلمامية وكان ثقة، لكن 

أكثر الروايات املنقولة يف تفسريه مرسلة فال اعتبار هبا. وعدة منها ال ربط هلا باملقام، 

 .)١(راجعة إىل كيفية اختالف القراءات. وعدة منها مقطوع كذهبابل 

 أيضًا.مثل الكالم السابق ب ـ وحلقهأممن سبقه  من علامء اإلمامية ـ قال غريهقد و

حتريف القرآن يف كتب اجلمهور، مل  يستشم منها رائحةاألخبار التي نعم اّن 

سى األشعري وعائشة عن أيب مو هي منقولةبل  الشيخني فقط، عن اينحرص نقله

رى غالب تلك الروايات إما تفسريية أو أهنا دخيلة وأجنبية عن أل إّين . وأيضاً  وغريهم

                                                             
 .٢٥٨ـ  ٢٥٧تقريرات يف أصول الفقه للشيخ عيل االشتهاردي:  )١(
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 ، وهذا ما كان خياف منه رسول اهللاوردتنا من اليهودي والنصارى األخريةو ،تراثنا

  .عىل أمته

للتعريض بالقرآن  جون جيلكرايست وجود تلك الروايات هي التي جرأت نّ إ

 ،نفسه الذي صدر من حممد دون زيادة أو نقصانالنص القرآين ليس هو  نّ إ: والقول

وعىل علامء املسلمني أن يعرتفوا أّنه ُفقد منه الكثري، إذ إهنم غالبًا ما يلجؤون إىل القول 

إّن هذه الروايات ضعيفة، وحينام نطبق عليها معايري الصحة التي تفرضها  :ببساطة

ل وعلم الرجال، نجدها مطابقة لتلك املعايري، كام أّهنم كتب احلديث واجلرح والتعدي

 .)١( ال ينكرون صحتها؛ لكي ال يتحملوا النتائج املنطقية التي تنتج عن هذا اإلنكار

وكالم جيلكرايست باطل وقد يرد بعضه عىل بعض مباين أهل السنة واجلامعة 

و هلم وجه يف تفسريها حّتى أّن كثريًا من علامء اجلمهور ال يصححون تلك الروايات أ

مل يقف عليه جيلكرايست وأمثاله، أما علامء الشيعة فيضعفوهنا أو حيملوهنا عىل أّهنا 

النص القرآين ليس هو نفسه الذي صدر من «تفسري لآلية وليست منه فالقول بأّن: 

 باطل وغري واقعي. »حممد دون زيادة أو نقصان

 

 

 

                                                             
 .١٣٤جملة املصباح العدد اخلامس الصفحة : ) ١(



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٣٦٢

 أخبار التحريف يف كتب الفريقني

ملحّدٍث أو  ادعاءٍ  وجودأو  عند أحد الفريقني د رواية يف كتاب حديثّي وجوإّن 

ال يمكن تعميمه عىل كّل أتباع هذا املذهب أو ذاك، فال حيّق  ،يشيعي أو سنّ  عاملٍ 

للشيعي أن حيّمل السني ما قاله طه حسني يف (األدب اجلاهيل) عن القرآن، أو ما كتبه 

 هـ يف كتابه (الفرقان). ١٩٤٨يف سنة  ابن اخلطيب املرصي حمّمد عبد اللطيف

وكذا العكس، فال يمكن اهلجوم عىل الشيعة ألقوال السّيد نعمة اهللا اجلزائري يف 

املحّدث النوري يف (فصل  ، أو ما جاء عنأو كتبه األخرى (األنوار النعامنّية)

  اخلطاب).

فلامذا هذا ال يؤخذ هبا، فموجودة يف كتب الفريقني،  إذا كانت فأخبار التحريف

املربر لألجنبي الستغالل مقولة حتريف  إعطاءو ،اآلخر عىل همأحد التهريج من

 القرآن عند املسلمني.

ترى ما يشاهبها  عند الشيعة روايات يف حتريف القرآن وجود من حكوهفإن ما 

ن إـ و حسبام أثتبه التحقيق العلمي وهي ضعيفة وشاذة عند الفريقني عند اجلمهور

 وأشباه ذلك. بنسخ التالوة دون احلكم ـ عضهمعند ب سميت

هذا الصحايب  عىل لسان ـ روايات دالة عىل الزيادة والنقيصة يف القرآن ءيوأّن جم

ال جيوز و ،هي مرتوكة عندهم كام هي مرتوكة عندنا ـ وهذا التابعي أو ذاك ،أو ذاك

خراجها من إجيب  بل ،ذلك لتالوته دون احلكم وما شابهلبالقول بأّهنا نسخ  االكتفاء

 .دائرة احلديث النبوي والتفسري إىل اآليات والسور القرآنيةدائرة 

ممّا سيؤول إليه أمر األمة لو ترك مجع  اإلمام عّيل  ومن هنا نعرف ّرس ختّوف
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(خشيت أو  (رأيت كتاب اهللا يزاد فيه) فقال: ،رسول اهللا  وفاة القرآن مبارشًة بعد

كادت  التي منهجية اخللفاءبعكس   يزيد الشيطان فيه)،، و(لكي الأن ينفلت القرآن)

 ،)أن ينفلت القرآن(و )الزيادة والنقيصة(إىل ي هبم أن توقع األمة يف التحريف وتؤدّ 

أصحابه بأّهنم   ، وقد أخربعىل أّمته كان يتخوف منه رسول اهللاما  هو رس وهذا

أن   هوهذا ما ألزم ،لنعلرسائيل حذو القذة بالقذة والنعل باسنّة بني إ بعونتّ يس

 .االرساع يف اجلمع بعد وفاته مبارشة، وقد فعلب اً يويص اإلمام عليّ 

آية رجم الشيخ  عىل كون ـ يف خالفته ـ إرصار عمر ومن الالفت يف هذا املجال

كان يريد وأّنه  ،خالفًا جلميع املسلمني واخللع من القرآن والشيخة وسوريت احلفد

 زاد عمر يف القرآن! أن يقولوا: الناس ع خوفه منمىل القرآن إتها إضاف

فالحظ قول أمري املؤمنني: (كي ال يزيد الشيطان فيه وال ينقص منه شيئًا)، وقول 

 وارتباط أحدمها باآلخر. )١( عمر: (لو ال أن يقول الناس زاد عمر يف القرآن ...)

ملرتادف رشيطة أن ال با قراءة القرآن باملعنى أو ـ أو جتويز أتباعه ـ جتويزهمثله و

 ،وقصد وإّيل  جاء من باب هلم وتعال القرآن بدعوى أنّ تتغري آية رمحة إىل آية عذاب، 

رسول اهللا  لذلك كان ،حجية القرآن قطعاً  ء إىليسهذه األفكار ت فإن طرح مثل

 وألجله ألزمهم ،أمته يف هذا املنزلق وخيشيان من وقوعيعرفان ذلك  واإلمام عيل

 .راحليطة واحلذ

القرآن  بأنّ : « اهللاعىل لسان عمر عن رسول  املنقولةفلو صّحت تلك األخبار 

                                                             
 .١٥٦/  ٢٣: ١، مسند أمحد ٤٤١٨/  ١٤٤: ٤أنظر: سنن أيب داوود  )١(
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 .)١( »ألف ألف حرف وسبعة وعرشْيَن ألف حرف

 .)٢( »اهللافقدنا فيام فقدنا من كتاب « :عمر وقول

فقال:  ، أو عندما تكلم عن آية الرجم،)٣( »ن القرآنمُأسقط فيام ُأسقط «أو 

 .)٤( »مع حمّمد قرآن كثري ذهبذهبت يف «

ذهب  ال يقولّن أحدكم قد أخذت القرآن كّله، وما يدريك ما كّله، قد«أو قوله: 

 .)٥( »منه قرآن كثري

]:«أو قوله حلذيفة:  ثنتني ا كم تعّدون سورة األحزاب؟ قلت: [والكالم حلَذيفةِ

 وأمثاهلا. )٦(...  وسبعني أوثالثاً 

وجود التحريف يف  املسترشق عند لو صّحت لكان معناهاهذه األخبار  فإنّ 

الصحابة ويف كتب القوم، فال مّربر بعد هذا الّهتام الشيعة  بعض لسان القرآن عىل

انسان كّل  ن يفهمهين الدكتورياألستاذالتحريف إىل اخللفاء. وهذا كالم  بأّهنم نسبوا

                                                             
عــن  ١٦٣: ٧زوائــد ، وجممـع ال٨/٦٩٩، الـدّر املنثــور ٦٦١٦/ ح ٣٦١: ٦) املعجـم األوســط ١(

 األوسط للطرباين.

 .٢٧٦: ٤، عن التمهيد البن عبدالّرب ١٥٣٧٢/ ح ٨٦: ٦كنز العّامل انظر ) ٢(

 .٢:٨٠، عن أيب عبيد يف فضائله، وانظر معترص املخترص ٤٧٤١/ ح ٢٤٠: ٢) كنزل العّامل ٣(

 .٦:٥٥٨، وعنه يف الدّر املنثور ١٣٣٦٤/ ح ٣٣٠: ٧) مصنّف عبدالرّزاق ٤(

 ، عن ابن عمر.٣١٨فضائل القرآن أليب عبيد: ) ٥(

، وروي أيضًا قريبا منه، عن زر قال سألت ُأّيب بن كعب عن آيـة ٤٥٥٠/ ح ٢٠٣: ٢) كنز العّامل ٦(

 ، وقال: إسناده صحيح.١١٦٤/ ح ٣٧٠: ٣الرجم... الخ، انظر األحاديث املختارة 
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 .ةوم فيه عىل الشيعلقاء اللّ إال يمكن ف والنصوص بالرتاث وخصوصًا املحقق والعامل

 سقوط روايات التحريف عن االعتبار عند الفريقني

عن االعتبار ال  وساقطةروايات التحريف غري مقبولة عند الفريقني  وعليه فإنّ 

ألّن اآليات والسور املّدعاة ال يشبه نظمها النظم القرآين بوجه، ومع غّض «يؤخذ هبا؛ 

ت فمعنى أن ا لو صّح ّهن إو ،)١(» النظر عن مجيع ذلك فإّهنا خمالفة للكتاب العزيز

هو مع  ـ كام جاء عىل لسان عمر وغريه ـ حروف القرآن سبعة وعرشين ألف حرف

فهو وإن كان وحيًا نازالً من عند اهللا تفسريها وبياهنا النازل فيها من قبل رب العاملني، 

ً به وموصوالً إليه غري مفصول عنه،  لكنّه ليس بقرآن، ولو كان قرآنًا لكان مقرونا

مام عيل ملا جاءهم باملصحف املجرد قال: هذا كتاب رّبكم كام ُانزل عىل نبيكم مل فاإل

يزد فيه حرف وال ينقص منه حرف وأّن زيادات يف مصحفه فهي وحي منزل إّال أّنه 

ليس بقرآن فهو من قبيل األحاديث القدسية وقد ّرصح الصدوق بذلك فقال: اّنه قد 

ع إىل القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عرش ألف نزل الوحي الذي ليس بقرآن ما لو مج

آية وذلك مثل قول جربئيل النبي إّن اهللا يقول لك يا حمّمد دار خلقي، إىل أن يقول: 

 ... إىل آخر كالمه. )٢(ومثل هذا كّله وحي وليس بقرآن ولو كان قرآنًا لكان مقرونًا 

ذهب (وهو معنى:  ،ننا فقدنا من تفسري كتاب اهللا الكثريإ وعليه فهذا هو معنى

                                                             
 .١١٢: ١٢تفسري امليزان  )١(

 .٨٥االعتقادات :  )٢(
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 .) وأمثال ذلكمن قرآن حممد كثري

) عن بعض شبهات التحريف العّالمة الطباطبائي يف (تفسري امليزان أجابوقد 

 : فقال دفاعًا عن القرآن

وخالصة احلّجة أّن القرآن أنزله اهللا عىل نبّيه ووصفه يف آياٍت كثرية 

اف بزيادة أو بأوصاٍف خاّصة لو كان تغّري يف يشءٍ من هذه األوص

نقيصة أو تغّري يف اللفظ أو ترتيٍب مؤثر، فقَد آثاَر تلك الصفة قطعًا، 

لكنّا نجد القرآن الذي بأيدينا واجدًا آلثار تلك الصفات املعدودة عىل 

أتّم ما يمكن وأحسن ما يكون، فلم يقع فيه حتريف يسلبه شيئًا من 

النبّي بعينه، فلو ُفرض صفاته، فالذي بأيدينا منه هو القرآن املنَزل عىل 

ٍ يف إعراٍب أو حرٍف أو ترتيب، وجب أن يكون  سقوط يشءٍ منه أو تغّري

يف أمٍر ال يؤّثر يف يشء من أوصافه، وذلك كآية مكّررة ساقطة أو 

 .)١(اختالف يف نقطة أو إعراب ونحوها 

، القرآن عقيدهتم يف مع وأّولوها بام يتطابق ا تلك األخبارفّرسو إن أهل السنة

، لكّن يف كتبه عن حتريف القرآن مع األخبار املوجودةأيضًا  وهذا ما فعله الشيعّي 

 !ونفوا ما قالته الشيعة يف القرآن أهل السنة، هالعجب أّن بعض املغرضني قبلوا ما عّلل

فلامذا  ،روايات التحريف ساقطة عن االعتبار عند الفريقنيوهبذا فقد عرفت بأّن 

ذلك  نّ إ ،اوهجوم البعض عىل البعض اآلخر من خالهل ،هلاالتضخيم والتعظيم  هذا

                                                             
 .١٠٧: ١٢سري امليزان تف )١(
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 .الصديق وحيزن مما يفرح العدّو 

عند  وجود أمثال تلك األخبار يف املعاجم احلديثية ال يعني شيئاً  وعليه فإن

َنَّ الطرفني وصحّتها واإليامن هبا  ،يشء واملجاميع احلديثية وجودها يف املصنفات ؛ أل

 وقبوهلا يشء آخر.

الزيادة والنقصان يف كتب املشعرة باألخبار ب يأيتال أنكر بأّن الشيعي قد ّين إو

 لزاماً إيقوهلا  هلكنّ  بالتحريف، عن نفسه وعّام ُيّتهم به من القول أهل السنّة دفاعاً 

املوجود يف كتبهم ليس  ال اعتقادًا منه بصّحتها، يقوهلا ردًا عىل اآلخرين وأنّ لآلخرين 

الصحاح الستة يف  عندهم جتّر ّن تلك األخبار قد ُخ أ عىليعة؛ كتب الش يف بأقّل ممّا

البخاري، وصحيح مسلم،  صحيح، فهي موجودة يف مثل هات الكتب احلديثيةّم أو

 .و.. وموّطأ مالك، وسنن الرتمذي، ومسند أمحد

يف كتب غالبها جاءت  ، فإنّ يف كتب الشيعة املشعرة بالتحريف خباراأل بخالف

الزائغ عن املذهب والعقيدة  ،اري الزنديقللسيّ  لتنزيل والتحريفاكتاب أمثال  ضعيفة

 .صحيحةال

 نيمتهم عن رجال أو ،عن رجال ضعفاء ال يعتمد قوهلم أو هي مروية

 .)١( بالغلو

الرواية دالة عىل التحريف يف حني  تلك أنّ اإلنسان ـ ألول وهلة ـ ب قد يتصور أو

يمكن أن ُتفّرس وُتَأَول بصورة ال مما  تأّمل، فهيإذ ما تأمل فيها امل أّهنا ال تدل عىل ذلك

                                                             
 .١٠: ١، جممع البيان ١٥٩وائل املقاالت: أ) انظر ١(
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 .)١( ختدش بحجّية القرآن الكريم

الكتب كمكانة  ليستالكايف وتفسري القمي  مكانةوال خيفى عىل الباحث بأّن 

 تفسري القّميأو  الكايفمجيع ما يف  الستة عند اجلمهور؛ ألّن الشيعة ال تعتقد بصّحة

قالوا  التيبصّحة مجيع ما يف الصحاح السّتة،  يعتقدون وأمثاهلا، بعكس اآلخرين الذين

 حديث صحيح )٣( أو ثالثامئة ألف )٢( ستامئة ألف عن بعضها بأّهنا قد انتقيت من بني

 وأمثال ذلك. )٤(فقد جاوز القنطرة شيخانال روى لهمن  نّ أأو  ،عندهم

 ة وهم اليف جماميعهم احلديثي ذا الكالمواألعجب من كّل ذلك أّهنم قالوا هب

، يف حني أّن )٥( من وضع الزنادقة ارض؛ بل يروهنعَ اليعتقدون بصّحة أحاديث 

يأيت  ـ عن رسول اهللا عند اختالف النقلوخصوصًا  ـ عرض احلديث عىل القرآن

                                                             
شـاء اهللا  وفقنـا يف الكتابـة عنهـا إن ) سنناقش تلك الروايات يف القسم الثاين من هذه الدراسة إن١(

 تعاىل.

ستامئة  من ، قال البخاري: صنّفت الصحيح يف سّت عرشة سنة وخّرجته٤٢١: ٥) تغليق التعليق ٢(

 لف وجعلته حّجة فيام بيني وبني اهللا.أ

، عن مسلم بـن احلّجـاج، قـال: صـنّفت هـذا املسـند ٧٠٨٩/ الرتمجة  ١٠١: ١٣) تاريخ بغداد ٣(

 ثالثامئة ألف حديث مسموعة. منالصحيح 

 . ٤٢٨:  ١طبقات احلنفية  )٤(

وضــعته ، قـال اخلطــايب: ٢٩١/٧٠) الفوائـد املجموعــة يف األحاديـث املوضــوعة، للشــوكاين: ٥(

، قال عبد الرمحن بن مهدي : الزنادقـة واخلـوارج وضـعوا ١٨:  ٤املوافقات للشاطبي الزنادقة، 

 .ذلك احلديث
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 .وصفائه، وهذا ما يقول به الرشع فضًال عن العقل ء اخلربإلحراز نقا

 وجودة يف الصحاح والسننامل يعتقدون بصحة األحاديث كثري من أهل السنةف

عىل الكتاب العزيز، ومعنى  تلك الكتب قاضيةٌ  مع اعتقادهم بأّن السنّة املّدعاة يف

؛ بال قيد ورشط بروايات التحريف املوجودة يف املعاجم كالمهم هو لزوم األخذ

تلك األخبار  بعض بمنافاة يوالسنن، مع علمهم القطع لورودها يف كتب الصحاح

ْلنَا﴿لقوله تعاىل:  ا َنْحُن َنزَّ نَّ ِ ُظونَ  إ ِ اف ا َلُه َحلَ نَّ ِ ْكَر َوإ ُل ﴿وقوله تعاىل:  ﴾الذِّ ِ يهِ اْلَباط ِ ت َ َيأْ ال

ْن  َ مِ ن َبْنيِ َيَدْيهِ َوال هِ  مِ  .﴾َخْلفِ

 وقد مر عليك ،والقرآن وهذا الكالم يفهمه من له أدنى بصرية وعلم بالرتاث

احلايل  النّص  نّ إ(فقال: ، هردّ ملن  وكيفية حماكمته كالم جون جيلكرايست قبل قليل

وعىل علامء املسلمني  ،للقرآن ليس هو نفسه الذي صدر من حممد دون زيادة أو نقصان

 .)أن يعرتفوا أنه فقد منه الكثري...

أو إنكار  ،ا القول بتحريف القرآنأمرين: إّم ب النتيجة جيلكرايست حرص نّ إ

وأخريًا  ،ي يسموهنا بالصحاحتوال املسلمني السنة روايات الكتب املعتمدة عند

ـ  استند عىل أسس وضعتها بني يديه كتب املسلمنياىل أّن جيلكرايست  نخلص

التي حوت الغّث والسمني من الروايات التي ال يمكنهم أن يطعنوا  ومبانيهم ـ

والنتقاءها من ثلثامئة أو ستامئة ألف حديث صحيح كام  بصحتها لنسبتها للصحابة

 انب آخر ليس لدهيم أدّلة تدحض ما يأيت به هذا املسترشق من أدّلة، ومن جيقولون
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  .)١( ل إليهاّص َو من نتائج تَ و

 ؛هي التي ألزمتهم لألخذ بتلك األخبار اخلاطئة مات واألسستلك املقدّ  ،إذن

الصحاح املوثوقة، وهي  يف مرويةسنّة ثابتة صحيحة  صارت ـ حسب فرضهم ـ ألّهنا

ابن حزم ـ وهو أّول من  وهو ما نشاهده يف كالم ،ماهتممقدِّ قاضية عىل القرآن حسب 

إسناده صحيح  اّهتم الشيعة بتحريف القرآن ـ وقوله عّام روي عن ُأّيب بن كعب بأنّ 

 .)٢( كالشمس ال مغمز فيه

وهذان اخلربان يف غاية الصّحة وجاللة الرواة وثقتهم، وقال فيام روي عن عائشة: 

 .)٣( وال يسع أحد اخلروج عنهام

وهذا حديٌث صحيح، وليس عىل ما كام قال يف مكان آخر عن الرواية السابقة: 

 .)٤( ... ظنّوا

أهل  ما قاله وقد استحسنُت كالمًا للسّيد مرتىض العسكري وهو بصدد ختطئة

 السنّة بأّن املوجود يف كتبهم هو نسخ التالوة، فقال:

قول بنسخ التالوة، ... فإن مل يقبل العلامء ما قلناه وأّرصوا عىل ال

فليسّموا إذًا كتاب املحّدث النوري: (فصل اخلطاب يف بيان منسوخ 

 التالوة من كتاب رّب األرباب)، وال مشاّحة يف التسمية واالصطالح.
                                                             

 .١٣٧جملة املصباح العدد اخلامس الصفحة : ) ١(

 .٢٣٥: ١١) املحّىل ٢(

 .١٥: ١٠) املحّىل ٣(

 .٢٣٦: ١١) املحّىل ٤(
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ولست ُأريد بقويل هذا أن ُأصّوب عمل صاحب (فصل اخلطاب) وال 

ن قبله َمن قال: إّن اهللا كان أنزل قرآنًا  قوله، ولكنّي أقول: قد أخطأ مِ

عىل نبّيه ثّم نسخ تالوته وحكمه أو تالوته دون حكمه، ثّم أّرص عىل 

 قوله.

وأخطأ بعدهم من استدّل عىل مّدعاه بتلكم االجتهادات وتلكم 

 الروايات.

وأخطأ املحّدث النوري حني مجعها يف كتاب ومل يبّني وجه الصواب 

ألرباب) ـ معاذ فيها، وأخطأ ثانيًا حني سّامها (حتريف كتاب رّب ا

 .)١( ـ اهللا

 فاالعتقاد بكون السنّة قاضية عىل الكتاب، مع االعتقاد بصحة مجيع ما يفإذن 

، )٢( استدالهلم الصحاح وإن خالف القرآن الكريم، يسّبب إشكالية كربى يف طريقة

 يلحظ يف كتب الشيعة وطريقة استدالهلم. وهذا ما ال

ونسبة  امهمنه رائحة التحريف فال جيوز اّهت  ُيَشمُّ  وعليه فلو روى الكليني حديثاً 

ألّنه  اىل كل الشيعة ـ من خالل تلك الرواية ـ فضًال عن نسبة التحريف التحريف إليه

 ،الرجالّينيجرحه وتعديله إىل  ويرتك أمر ،وعليه أن ينقل ما أخذه عن شيخه ،ثحمدِّ 
                                                             

 .٣٤٧: ٢) القرآن الكريم وروايات املدرستني ١(

عـوه مـن السـنة وهو املشاهد يف استدالهلم عىل صحة غسل األقدام يف الوضوء من خالل ما ادّ  )٢(

، إذ اً ا االزدواجيـة حّقـّهنـإ ،الغسل)بقالوا : (بأن القرآن نزل باملسح لكن السنة جرت ف ،املدعاة

 كيف خيالف رسول اهللا ما نزل به الوحي!!
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 إّال إذا ّرصح إيامنه به،عنده أو  للحديث ال يعني صّحة ذلك احلديث املحّدث فإّن نقل

 .هو بصّحته

، ألّنه خالف أمرًا جممعًا عليه عند األمة حمّدث أّي  فال جيوز تكفري وعليه

 ليس عنده، وهو صحيحاً ث بأن ليس كّل ما يف كتابه ذلك املحدِّ  مع ترصيح خصوصاً 

كر سورة بل يف كلامت علامء مدرسة اخلالفة ما يدّل عىل أّن من أن ويؤمن به. ممّا يعتقده

 أو آية من القرآن باجتهاد منه ال يكفر.

قال ابن نجيم احلنفي يف البحر الرائق عن البسملة وهل أّهنا من الفاحتة ومن كل 

سورة أم ال، ونسب إىل الشافعي إمجاعهم عىل كتابتها مع األمر بتجريد املصحف، وقد 

وإّنام مل حيكم الختالف تواترت فيه وهو دليل تواتر كوهنا قرآنًا وبه اندفعت الشبهة ل

ألن إنكار القطعي ال يوجب الكفر إال إذا مل يثبت فيه شبهة قوية، فإن  بكفر منكرها

 .)١(ثبتت فال كام يف البسملة 

ً: ويكّفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إّال املعوذتني ففي  وقال أيضا

ً ، وقيل إن كا وقيل الإنكارمها اختالف والصحيح كفره  ن عاميًا يكّفر وإن كان عاملا

 .)٢(ال

ـ ليست بقرآن هل تكّفرون من البسملة  ـ ّهناإوقال الباقالين: فإن قيل: إذا قلتم 

قال: إّهنا قرآنًا، كام تكّفرون من جعل: قفا نبك قرآنًا؟ قيل: هذا يلزم عىل قول من 

                                                             
 .٣٣١ـ  ٣٣٠:  ١البحر الرائق ) ١(

 .١٣١:  ٥رائق البحر ال) ٢(
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أثبتها آية من  يكفر من قال إّهنا ليست منه، وهذا ليس بصحيح وال مريض، بل كّل من

القرآن خمطئ ذاهب عن احلق ومل جيب تكفريه، ألّن النبي صىل اهللا عليه [وآله] وسلم 

أمر بكتابتها يف فواتح السور، وجهر هبا تارة، فوجب ختطئته ألجل تركه تأمل حال 

عادته صىل اهللا عليه [وآله] وسلم يف إلقاء القرآن، وأّنه يلقيه إلقاء شائعًا ذائعًا فكان 

طئًا يف هذا الوجه متأوالً رضبًا من التأويل ال يصّريه بمثابة من أحلق بالقرآن ما علم خم

رضورة من أّن الرسول صىل اهللا عليه [وآله] وسلم قال قوالً ظاهرًا إّهنا ليست من 

 .)١(القرآن وأشاع ذلك إشاعة تكّفر من رّدها

ة عىل أّنه ال يكفر من وقال العّالمة حمي الدين النووي يف املجموع: وأمجعت األم

أثبتها ـ البسملة ـ وال من من نفاها؛ الختالف العلامء فيها، بخالف ما لو نفى حرفًا 

 .)٢(جممعًا عليه أو أثبت ما مل يقل به أحد، فإّنه يكفر باإلمجاع

ويف السنن الكربى للبيهقي: كام مل خيرج من أنكر إثبات املعوذتني يف املصاحف 

 .)٣(ة ملا ذهب إليه من الشبهة، وإن كانت عند غريه خطأ كسائر السور من املل

أخطأ كثري منهم يف  وأفصح من كّل ذلك ما قاله ابن تيمية: وأيضًا فإّن السلف

كثري من هذه املسائل، واتفقوا عىل عدم التكفري بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن 

ج يقظة، وأنكر بعضهم يكون امليت يسمع نداء احلي، وأنكر بعضهم أن يكون املعرا
                                                             

 .٧٩نكت االنتصار لنقل القرآن:  )١(

:  ٢، نيل األوطار للشـوكاين ٣٥٣:  ٢، عون املعبود ١٣٩:  ١، إعانة الطالبني ٢٨١:  ٣املجموع  )٢(

 ط احللبي الثانية. ٢٠٨

 .٢٠٦٨٨ح  ٢٠٧:  ١٠السنن الكربى للبيهقي ) ٣(
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رؤية حممد ربه ولبعضهم يف اخلالفة والتفضيل كالم معروف، وكذلك لبعضهم يف 

 قتال بعض ولعن بعض وإطالق تكفري بعض أقوال معروفة.

وكان القايض رشيح يذكر قراءة من قرأ (بل عجبَت) ويقول: إّن اهللا ال يعجب، 

يعجبه علمه، وكان عبد اهللا أفقه فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إّنام رشيح شاعر 

، وأنكر صفة دّل عليها الكتاب فهذا قد أنكر قراءة ثابتةمنه، فكان يقول: (بل عجبُت) 

 والسنّة، واتفقت األمة عىل أّنه إمام من األئمة.

وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، من إنكار بعضهم قوله: 

يَن آَمنُواْ ﴿ ِس الَّذِ َفَلْم َيْيأَ  . وقال: إّنام هي (أومل يتبّني الذين آمنوا). )١(﴾أَ

اهُ وأنكر اآلخر قراءة قوله: ﴿ يَّ ِ َّ إ ِال َّ َتْعُبُدوْا إ ال َك أَ وقال: إّنام هي:  )٢(﴾َوَقَىض َربُّ

 (ووىص ربك) وبعضهم كان حذف املعوذتني، آخر يكتب سورة القنوت.

يكن قد تواتر النقل  وهذا خطأ معلوم باإلمجاع والنقل املتواتر، ومع هذا فلم

عندهم بذلك مل يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه احلجة بالنقل 

 .)٣(املتواتر

 يشء اهلني.الوعليه فتكفري املسلم ليس ب

 ةاملطبوع) رسالة اإلسالم(بام جاء يف منشور وحدوي نرش يف جملة  ختم كالميأو

                                                             
 .٣١الرعد:  )١(

 .٢٣اإلرساء :  )٢(

 هـ. ١٣٨٢مطابع الرياض ط األوىل  ٤٩٢:  ١٢تيمية  جمموع فتاوى ابن )٣(
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 :وفيه ،يف القاهرة عن دار التقريب

بشأن وحدة النّص القرآين، هو وحدة  عىل اّتفاق املسلمني بأّن أكرب دليل

العامل اإلسالمي، وال يوجد  املصاحف املوجودة يف مجيع أرجاء

اآلخر حّتى يف  عن املصحفاختالف  مصحف واحد فيه أدنى

يرتبط اختالف  القراءات، وهواختالف  ما كان من هّم إّال احلروف. اللّ 

 املفردة العربية آنذاك بال نقط وال هجات، أو بطبيعة رسمغالبا باللّ 

 شكل، فالقرآن يشء والقراءات يشء آخر.

 :الدكتور شاهني ومصحف اإلمام عّيل 

إىل  ـ ـ كاالســتاذين اآلنفــني يف (معجــم القــراءات) تعــّرض الــدكتور شــاهني

السبعة تنتهي  القراءات من قراءات أربع مؤّكدا بأنّ  اإلمام عّيل موضوع مصحف 

 :هم،  إىل اإلمام

هـ) عن نرص بن عاصـم وحييـى بـن  ١٥٤أبو عمرو بن العالء (ت ـ ١ 

هـ)، وهو  ٦٩عىل أيب األسود الدؤيل (ت  ءاهـ)، ومها قر ٩٠يعمر (ت 

 قرأ عىل أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب.

هـ)، عن أيب عبد الرمحـان السـلمي  ١٢٧ـ عاصم بن أيب النجود (ت  ٢

، وهو قـرأ مبـارشة عـىل عـّيل، )١( هـ) ١٠٥ـ  ٧٢اختلف يف وفاته بني (

                                                             
 .٤١/  ٢٧، وطبقات احلفاظ : ٣٢٢٢ح  ٤٠٨:  ١٤ُانظر هتذيب الكامل  )١(
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وقراءة عاصم من طريق حفص بن سليامن بن املغرية هـي الشـائعة اآلن 

 يف أكثر بالد املرشق.

وهو حمّمد الباقر، وهو قرأ عىل ـ محزة الزّيات، عن جعفر الصادق،  ٣

أبيه احلسني بن عّيل،  وهو قرأ عىلعّيل بن احلسني زين العابدين، قرأ عىل 

 أبيه عّيل بن أيب طالب.ي قرأ عىل الذ

 )، وقد قرأ عىل محزة بسنده املتقّدم.ـه ١٨٩ـ الكسائي (ت  ٤

ُت النّظر يف هذهكان سند قراءة محزة هو أهّم ما َي ورّبام «ثّم قال:  األسانيد،  ْلفِ

واة األئّمة الّطاهرين من آل البيت،  نستطيع يف[بحيث  وذلك أّنه ينتظم سلسلة الرُّ

رجوا عىل خي  مل البيت  أن نطمئّن إىل أّن هؤالء األبرار من آل ]أيضاضوء ذلك 

رضاهم به إقراؤهم النّاس بمحتواه، دون  وآية )١( إمجاع املسلمني عىل املُْصَحف اإلمام

ٍ أو نقٍص، أو اّدعاءٍ يمّس   ».كامل هذا األثر اخلالد من وحي الّسامء زيادة

النّّص القرآّين  كّل احلرص عىل سالمة وقد وجدنا اإلمام علّيا حريصا«وأضاف: 

املساس هبذا الّرسم، وذلك فيام  عىل ما هو عليه يف رسم ُعثامن، زاجرا كّل من يريد

(وطلع منضود) بالعني بدل احلاء اّلتي جاءت هبا  :ذكره ابن خالويه بصدد قراءته 

ٍ  َوَطْلٍح القراءة العاّمة ﴿ عىل املنرب، فقيل  طالب  . قال: قرأها عّيل بن أيب﴾َمنُضود

 تغّريه يف املصحف؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن هياج، أي ال يغّري. له: أفال

هو، دون أن  فأّي حرص أعظم من هذا احلرص عىل أن يظّل رسم املصحف كام

                                                             
 ) هذا اصطالح خاص بمصحف عثامن اّلذي كان يقرا فيه.١(
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أن   املهّم يف نظر عّيل  يمّسه أدنى تغيري، ولو بقلب العني حاء، أو احلاء عينا، فليس

يسّن للنّاس هذه السنّة اّلتي تعّد سابقة  قراءته، ولكنَّ املهّم إّال  يتّم التغيري عىل حسب

إحداث ما يرون رضورته من تعديالت، قد حتكمها  خطرية، تشّجعهم فيام بعد عىل

ُنَّزل بذلك ألخطار التحريف والتزييف، وليس  األهواء وتوحي هبا، فيتعّرض النّص امل

ووزر من  ّن من سّن سنّة سّيئة حتّمل وزرهابالذي تفوته هذه النقطة اخلطرية، فإ عّيل 

حني منعهم من إحداث  يوم القيامة. ولقد أثابه اهللا عىل هذه السنّة احلسنة، عمل هبا إىل

 التعديل، فصان كتاب اهللا إىل يوم القيامة.

نا  وقد كان أمر احلديث عّام نسب يف الّتاريخ إىل عّيل ـ من أّن له ُمْصَحفا ـ أمرا َهيِّ

مسعود أو ُأّيب، لوالأّن اعتبارات  د يبلغ بنا ما بلغه احلديث عن ُمْصَحف ابنال يكا

عنه، وزاد الُغالة من الوّضاعني املشكلة  سياسّية وتارخيّية قد ارتبطت باحلديث

املُْصَحف من روايات، وما حاكوا حوله من أقاصيص، افرتق  اشتعاالً بام ألصقوه هبذا

 ق يف مثل هذه املواضع باألمر اهلّني: إذ هو مّتصلأمرها، وليس االفرتا النّاس يف

 ـ: إىل أن قال شاهني بمزالق عقدّية خطرة ـ

من الّتفصيل  من أجل هذا، نرى لزاما علينا أن نتناول قضّية ُمْصَحف عّيل بيشءٍ 

املْصَحف اإلمام  موقفه من من وجهة نظر بعض طوائف الّشيعة، وذلك بعدما عرفنا

 )١( .قطعّيا.. بأسانيد ثابتة ثبوتا

 ):عودة إىل احلديث عن مصحف عّيل إىل أن قال حتت عنوان (

                                                             
 .١٩١ـ  ١٩٠تاريخ القرآن:  )١(
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ُمْصَحفه  فإذا علمنا أّن علّيا مل ترد عنه أّية رواية من هذا اّلذي تقّدم، أدركنا أنّ 

به ُعثامن لقام به  اّلذي ارتضاه مل يكن سوى هذا املُْصَحف اإلمام اّلذي لو مل يقم

 الشاذة جمموعة من القراءات د ذلك مروّيا عن عّيل سوى، وليس بني أيدينا بع)١(  هو

إىل الّزيادة البيانّية أحيانا أُخرى،  اّلتي ُتنْسب إىل االختالف الّلهجّي أحيانا، وتعزى

عبد اهللا بن مسعود من هذا النوع، أو عن أّيب  وهو هبذا ال خيتلف مطلقا عّام روي عن

ملروية أو بعبارة أصّح: يف طبيعة احلروف طابع املفردة ا بن كعب وابن عّباس إّال يف

مفرداهتا،  بن أيب طالب، من حيث هو متمّثل لبيئة معّينة تضع بصامهتا عىل اخلاّصة بعّيل 

ن قراءته ، شأن )٢( وتفسرياته بعض آرائه وقارئ ذو نظر ورأي يف البيان القرآين، ُيضمِّ

َرْت  بقية صحابة رسول اهللا  ِ  .)٣(  »والقراءات عنهم هذه املصاحف ممّن ُأث

بعض القراءات املنسوبة إىل أمري املؤمنني عّيل بن  يعدد شاهني الدكتور أخذثّم 

 :أيب طالب، فقال

» ً يف القراءة  »جنفا«من  قرأ عّيل: (فمن خاف من موص حيفا) باحلاء والياء، بدال

 العاّمة.

                                                             
ّن عثامن مل يكـن إّال خمطئـًا يف الصحيح أّن أمري املؤمنني هو الذي كتب املصحف، وتواتر نقله، وأ )١(

هنج اجلمع أو توحيد املصاحف، وأّن مصحف عثامن حسبام قاله كان فيه حلن بخالف مصـحف 

 اإلمام عيل الذي ال داللة عىل وجود اللحن فيه.

مل يدّون آراءه الشخصية وإنام دّون العلوم التي أخـدها  ) تقّدمت اإلشارة إىل أّن أمري املؤمنني٢(

 .اهللاعن رسول 

 .٢٠٠) تاريخ القرآن: ٣(
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 دون ألف. »الكلم«وقرأ: (حيّرفون الكالم)، والقراءة العاّمة: 

 .» َعْبَدا هللا«) عىل التصغري، والعاّمة:  (أن يكون ُعَبيدا هللاّ وقرأ:

 .»يوم حصاده«وقرأ: (يوم حصده) بغري ألف، والعاّمة: 

 .»وريشا«وقرأ: (ورياشا) باأللف، والعاّمة: 

 .»الرشد«وقرأ: (وإن يروا سبيل الرشاد) بألف، والعاّمة: 

 .»خّلفوا«وقرأ: (وعىل الثالثة الذين خالفوا)، والعاّمة: 

 باملعجمة.»شغفها« وقرأ عّيل ومجاعة كثرية: (قد شعفها) بالعني املهملة، والعاّمة:

 .»أفلم ييئس«وقرأ: (أفلم يتبّني الذين آمنوا)، والعاّمة: 

 .»لنبّوئنّهم«وقرأ: (لنثوينّهم) بالثاء، والعاّمة هي: 

 اجليم.ب »ننجي«وقرأ: (ثّم ننحي الذين اّتقوا) بحاء مهملة، والعاّمة: 

ْن َبْعثنا)، والعاّمة:   عىل االستفهام. »َمْن َبَعَثنا«وقرأ: (يا ويلنا مِ

ِال «وقرأ: (ِجيًال) بالياء، والعاّمة:   بالباء. »ِجب

كّل ما روي  ُم ِس ريًا صادقًا عن الطابع اّلذي يَ وهذه النامذج اّلتي سقناها تعّرب تعب

ما الحظناه من أّنه قرأ كام  نصوص، غريعن عّيل تقريبا، فليس يف قراءاته زيادات يف ال

ّاس وأّيب بن كعب: (وكان أمامهم ملك يأخذ كّل سفينة  قرأ ابن مسعود وابن عب

ينَةٍ َغْصبا« صاحلة غصبا)، والقراءة العاّمة هي: ُخُذ ُكلَّ َسفِ ٌك َيأْ ِ ل . »َوَكاَن َوَراَءُهم مَّ

َر عن فهذا الفرق تفسرييٌّ حمض، ِ ث عّيل وسائر الصحابة من إقرائهم  وال يعّد طبقا ملا أُ

 اإلمام، سوى بيان للمراد من اآلية فحسب. باملصحف

القارئ وجها  أّما بقية رواياته فهي من ذلك النوع املوافق للرسم دائام، مهام توّهم

األلف أو قرصها هي  للمخالفة، فالروايات اّلتي ختتلف عن القراءة العاّمة بإشباع
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قد جرى عىل عدم رسم األلف يف  ما؛ ألّن اإلمالء العثامينقراءات موافقة للرسم متا

كال النطقني، ومن ذلك مثًال: (ملك يوم الدين)  أكثر املواضع، وبذلك حتتمل الكلمة

 املمدودة عىل صورة (مالك)، وهي يف قراءة أيب عمرو بن العالء اّلتي نقرؤها باأللف

 والكلم)، : (الكالمالصحيحة ويف قراءة غريه (ملك) مقصورة، وهذا هوشأن

 .)١( »(حصاده وَحصده)، (ورياشا وريشا) و(الرشاد والرشد) و(خالفوا وخلفوا)و

 انتهى كالم الدكتور شاهني.

إذن األمر مل يكن موافقة قراءة اإلمام عيل مع مصحف عثامن أو حرف زيد بن 

جربئيل  قراءة التي هي ،قراءة رسول اهللا هي ثابت، بل هو أسمى من ذلك، فإّن قراءته

ليه إهم نسبوا ّن مصحفه هو مصحف رسول اهللا، لكنّ إاألمني عن رّب العاملني، و

وإّن كّل ما قالوه عن قراءة  ،قراءات مل يقل هبا ومل ترد عىل لسان أبنائه املعصومني

من  اإلمام وأّنه كان يقرأ (والعرص ونوائب الدهر إّن اإلنسان لفي خرس) وأمثاهلا

وقد شهد كثري من علامء أهل السنة  ،مصحف الرائج هي باطلةاملخالفة لل القراءات

قال صاحب  ؛ببطالهنا أيضًا، ألّهنا أخبار آحاد ال تقاوم املتواتر املشهور عند املسلمني

عن أيب بكر بن عياش، قال:  ،هذه الرواية باطلة، بام روي عن حييى بن آدم(املباين): 

من الناس حرفًا إّال أبو عبد الرمحان  قال يل عاصم بن أيب النجود: ما أقرأين أحد

، وكنت أرجع من عند أيب عبد الرمحان السلمي، وأبو عبد الرمحان قرأ عىل عيل 

بكر: فقلت   وأعرض عىل زّر بن حبيش، وزر قرأ عىل عبد اهللا بن مسعود، قال أبو

                                                             
 .٢٠٥ـ  ٢٠٤) تاريخ القرآن: ١(
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ِ ﴿: لعاصم: لقد استوثقت، فإنّام روى أبو عبد الرمحان عن عّيل  نَّ َوالَعْرصِ * إ

ي ُخْرس  ، بشهادة عاصم عىل أيب عبد الرمحان، ورواية أيب عبد الرمحان عن ﴾اِإلْنَساَن َلفِ

عيل وضبطها عنه، فهذه جهة تدحض رواية من روى عن عيل، ثم قال صاحب 

 .)١(من روى عنه (والعرص ونوائب الدهر) فقد كذب أو نيس  : إنّ )املباين(

 :القّراء واإلمام أمري املؤمنني عّيل 

وحال نسخهم اّلتي احتمى هبا عثامن  ءاحال الصحابة القّر ستقف بعد قليل عىل 

وقد عرفت أيضا بأن القوم مل يطلبوا من  ،يف عملية مجع القرآن وتوحيد املصاحف

، لكّنهم تطّوعًا من عند نفسه مل يعطهم إّياها بنسخته، وهو  أن يأتيهم اإلمام عيل

 اعتمدواوابن أيب ليىل  الدؤيلمي وأيب االسود الرمحان الّسلَ  عبد وعن طريق أيب

، وهو قد ارتضاها، فإهنم اعتمدوا قراءة أمري املؤمنني عيل وجعلوها أصًال قراءته

 .ويعطوه الرشعيةمن خالهلا  كي يصّححوا مصحفهمألربع قراءات شائعة اليوم، 

، أو قراءة اإلمام عّيل  للوصول إىلاستعانوا بحذيفة بن اليامن  ونيكون وقد

 .قد يكون اإلمام عيل ـ عن طريق حذيفة بن اليامن ـ أوصل مصحفه املجرد إىل عثامن

 املقروء هنّ أل تاج إىل كثري من املؤونة،حتاملصحف املوجود ال  حجيةوبرأيي أّن 

اليوم وقد ُصّحح من قبل اإلمام املعصوم، وقد ذكر األعالم أسامء الذين عرضوا 

وفاطمة ، ، واإلمام عّيل  اهللارسول قراءة  جود، ولوقراءهتم عىل رسول اهللا

                                                             
 حتقيق: أرثر جيفري ط السنة املحمدية ـ القاهرة. ١٠٣) مقّدمتان يف علوم القرآن البن عطية: ١(
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بني تلك القراءات الرائجة، فاملشكلة مل تكن مع املصحف املجرد بل مع  الزهراء 

 .املصحف املفرس

فاطمة  وإّنك لو ألقيت نظرة إمجالية عىل كتاب هنج البالغة وخطب السّيدة

الذين احتّجوا  اهللا ثني عرش من أصحاب رسولالشيخني، وكالم اال ضدّ  الزهراء

بآية  استشهد منهم قد أحداً ا رأيت مل، بغري حق جلوسه جملس اخلالفة يف عىل أيب بكر

 .املشهورة اليوم القراءة ختالف

عىل  ما يدّل  واإلمام عيل واحلسنني بل يف كالم السّيدة فاطمة الزهراء 

: زهراء ال لقول ،دون زيادة ونقصان فيه القرآن آيات وسور هذاب ماحتجاجه

 ود الكتاب كامًال آنذاك بني أيديوج ، الدال عىل)١( »بني أظهركم اهللاوهذا كتاب «

فال يعقل أن تستدل الزهراء  ،بآياته الستشهادها مقبول عندها  ه، وأنّ املسلمني

 .بقرآن حمرف

 قد استشهدوا ـ وقرؤوا ـ بآيات هذا الكتاب اّلذي مجيعاً  اهللافأهل بيت رسول 

ح املصحف االشتهار هو الذيّل يوم، أي أّن ك نحن نتلوه َعوه من اّختاذ  صحَّ ال ما ادَّ

 املنطق والعقل السليم. وما شابه ذلك من أقوال بعيدة عن ـ احلفظ والكتابة ـ شاهدين

 الطحاوي، عن حييى بن َأْكَثم أّنه قال: ىل كالمنا ما رواهإ هنا نضيفو

املخرج ما  نعلم لقراءةٍ من صّحةإن كانت القراءة تؤخذ بصّحة املخرج؛ فام «

وقرأ أبو عبد  صّح لقراءة عاصم؛ ألّنه يقول: قرأت القرآن عىل أيب عبد الرمحان،

                                                             
 .١٤) بالغات النساء:١(
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وَصَدق، وقد كنّا « ثّم قال الطحاوي:». الرمحان عىل عّيل، وقرأ عيلٌّ عىل النبّي 

بن  أّنه أخذها عن حييى أخذنا قراءة عاصم حرفا حرفا عن روح بن الفرج، وحّدثنا:

عّياش،قال: قرأت عىل عاصم، قال  سليامن اجلعفي، وأّنه قال هلم: حّدثنا أبو بكر بن

ي، وقرأ أبو بكر: فقلت لعاصم: عىل من قرأت؟ ] عىل عّيل،  قال: عىل الّسَلمِ [الّسلميُّ

 ».وقرأ عيلٌّ عىل النبّي 

حمّمد بن  ولقد حّدثني إبراهيم بن أمحد بن مروان الواسطي، حّدثنا«إىل أن يقول: 

عن عاصم،  بن عبد اهللا الواسطي، قال: سمعت حفص بن سليامن الكويف،اخالد 

عليه فأكثرت، وأقرأُت  الرمحان: قرأت عىل عّيل فأكثرُت، وأمسكُت  قال: قال أبو عبد

 .)١( »احلسن واحلسني حّتى ختام القرآن

 وقد اجلملة األخرية من اخلرب ذات وجهني، فقد تكون صادرة عن السلميو

أن خيتام القرآن  ألّنه ال داعي ملثل احلسن واحلسني  )٢( تكون أضافة من الراوي

 عبد الرمحاناّلذي أقرأ أبا  هو الرمحان السلمي، وأبومها اإلمام عّيل  عىل أيب عبد

                                                             
ــ ٢٦٣: ١) مشــكل اآلثــار ١( ــان ٢٦٤ـ ليعقــوب  ٨٢٥/الرتمجــة٣٩٠: ٦، وراجــع وفيــات األعي

 احلرضمي.

املحكـي قد يكون َأمُر اإلمامني احلسن واحلسني قد وصل يف زمن عثامن ومعاوية، إىل مـا يشـابه  )٢(

اإلمام الباقر: ما رأينا أحدا قّط أكذب من هذا، حيّدث عّمن مل يره، فلّام  عن أهل املدينة وقوهلم يف

وكان جـابر يأتيـه رأى اإلمام الباقر ما يقولون حّدثهم عن جابر بن عبد اهللا األنصاري فصّدقوا، 

فقـد » ، باب مولـد أيب جعفـر٢/ ح ٤٦٩: ١، الكايف ٨٨/ ح ٢٢٢: ١رجال الكّيش «يتعّلم منه 

را للنّاس صّحة هذه القراءة عندهم.  يكون السبطان قد أخذا عن أيب عبد الرمحان يف الظاهر ليقرِّ
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وقد حكى اجلزري وغريه  ؟!عبد الرمحان السلمي، فلامذا ال ُيْقِرُئُهام أبومها كام أقرأ أبا

يأخذ املعصوم من غري  حلسني أخذا القراءة من اإلمام عيل، فال داعي ألنبأّن احلسن وا

 املعصوم؟!

تعليم  ، وهو اّلذي دعا املسلمني إىل اهللابل كيف مل يقرئهام جّدمها رسول 

هام ه وختمه؟! بل ملاذا مل تقرئهام أمُّ ِ الوت ِ  ؟!.الزهراء  القرآن وتعّلمه، مؤّكدا َفْضَل ت

، املؤمنني  السلمي أقرأمها للتأّكد من صّحة أخذه عن أمريأّن قوّيًا  فاملحتمل

ولذلك  ،التثبت من ذلك ، فكان يريد)١(أمري املؤمنني أيضًا ألّهنام كانا قد أخذا عن 

أّنه قرأ القرآن ثّم أمسك عىل  قال (قرأت فأكثرت) (أمسكت فأكثرت)، وهذا يعني

ليتأّكد من صّحة ما أخذه.  اإلمامني  ليضبطها، ثّم قرأها عىل قراءة عّيل 

 ليق بمقام املعصوم.أوهذا الوجه 

أّن أصل قراءات القّراء السبعة  مناقب آل أيب طالبابن شهرآشوب يف وقد أكد 

 : هو أمري املؤمنني عيل، ال أّن كّل قراءة للسبعة قرأ هبا عّيل بن أيب طالب، إذ قال

 .)٢(السبعة إىل قراءته يرجعون والقّراء«... 

وليس مصحفهام  محزة والكسائي فيعّوالن عىل قراءة عّيل وابن مسعود، فأّما

عّيل، ويوافقان ابن مسعود فيام  مصحف ابن مسعود، فهام إّنام يرجعان إىل

                                                             
 ١١١٤/ ت ٢٤٤: ١، غاية النهايـة يف طبقـات القـراء البـن اجلـزري ٦٨: يف القراءات ) السبعة١(

 .للحسني بن عيل عليهام السالم

 بعضهم بطريق مبارش وآخر غري مبارش. )٢(
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من عّيل بن  ابن مسعود: ما رأيت أحدا َأْقَرأقال  جيري جمرى اإلعراب، وقد

 للقرآن. أيب طالب

عّباس، وابن  رجع إىل ابنتقراءاهتم  وأّما نافع وابن كثري وأبو عمرو، فمعظم

خيالف قراءة ُأيب، فهو إذا  عّباس قرأ عىل ُأّيب وعّيل، والَّذي قرأه هؤالء القّراء

 .من عّيل  مأخوذ

: قرأت عبد الرمحان السلمي، وقال أبو عبد الرمحانوأّما عاصم، فقرأ عىل أيب 

ءات قراءة عاصم ألّنه أفصح القرا القرآن كّله عىل عّيل بن أيب طالب، فقالوا:

وحيّقق من اهلمز ما لّينه غريه،  ،أدغمه غريه أتى باألصل، وذلك أّنه يظهر ما

 أماله غريه. ويفتح من األلفات ما

من ينسب إليه  والعدد الكويف يف القرآن منسوب إىل عّيل، وليس يف الصحابة

ْرصٍ عن  .)١( »بعض التابعني العدد غريه، وإّنام كتب عدد ذلك ُكلُّ مِ

عاصم أصل ، وعنه أخذ أجل، إّن السلمي أخذ القراءة عن أمري املؤمنني 

فهي  قال يل عاصم: ما كان من القراءة اّلتي أقرأتك هبا«هذه القراءة؛ قال حفص: 

 ».السلمي عن عّيل  عبد الرمحانالقراءة اّلتي قرأت هبا عىل أيب 

 عبد ء من قراءته، فإّن أباالرمحان يف يش وقد ذكر عاصم أّنه مل خيالف أبا عبد

                                                             
، وانظر: عمدة القـاري ٥٣: ٨٩، ١٥٧: ٤٠وعنه يف بحار األنوار  ٣٢١: ١) مناقب آل أيب طالب ١(

٨٢: ١٨. 
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 .)١( يف يشء من قراءته الرمحان مل خيالف علّيا 

وعنه أخذ نرص بن عاصم العربّية  يل عن عيل،ؤكام أخذ أبو االسود الد

 ، وعن نرص أخذ أبو عمرو بن العالء أحد القّراء السبعة.)٢(  والقرآن

قتادة وقرأ عليه القرآن  ، روى عنه)٣( كام أخذ عنه حييى بن يعمر العربّية والقراءة

 ابن أيب إسحاق احلرضمي.

 ،ثّم صار هو نفسه مقرئًا وقرأ عليه الناس ،كام أخذ عنه عبد الرمحان بن هرمز

وأشهر َمن أخذ عنه وتتلمذ له نافع بن أيب نعيم أشهر مقرئي املدينة وأحد القّراء 

 السبعة.

 ،معاوية بن عمر الدؤيلو ،وميمون األقرن ،كام أخذ عن أيب األسود عنبسة الفيل

 وغريهم. ،ومحران بن أعني أبو محزة الكويف الشيباين ،وعطاء بن أيب األسود الدؤيل

 .القراءة عرضاً  عيل عن الكويف بن أيب ليىل عبد الرمحانوأخذ 

 القراءةأخذوا  أمثال: محزة الزّيات، والكسائي، وأبوعمرو بن العالء قد ّن قّراءإو

 .أيضاً بواسطة هؤالء األصحاب  بن أيب طالب  عن أمري املؤمنني عّيل 

 عن عّيل بن احلسني ،عن حمّمد الباقر ،عن جعفر الصادق أخذ فحمزة الزّيات

 .عن أبيه عّيل بن أيب طالب  ،عن احلسني بن عّيل  ،العابدين زين

                                                             
 .٢٥٩: ٥، سري أعالم النبالء ٩٢: ١) معرفة القّراء الكبار للذهبي ١(

 .لنرص بن عاصم الليثي ٣٧٢٨/ ت  ٣٣٦: ٢ة ) غاية النهاي٢(

 .ليحيى بن يعمر ٣٨٧٣/ ت  ٣٨١: ٢) غاية النهاية ٣(
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 .عىل محزة الزّيات باإلسناد املتقّدم أوالكسائي قر

عىل أيب األسود  ؤواوحييى بن يعمر قر ونرص بن عاصم، وأبو عمرو بن العالء،

 .، وهكذاأمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب  وهو قرأ عىل ،الدؤيل

 يف املباين يف نظم املعاين:  )هـ ٣٧٨ت (وقال العاصمي 

أباعبد الرمحن السلمي كان إذا ختم عليه اخلاتم  عن العوام بن حوشب أنّ  يورو

تّق اهللا فام أعرف أحدًا ا !يا هذا :رأسه وقال قرآن أجلسه بني يديه ووضع يده عىلال

مَت  ِ  .خريًا منك، وإن َعِمْلَت بالذي َعل

ففي هذا احلديث دليل عل اّن القرآن الذي يف أيدينا كامل تام، من ادعى نقضًا 

ب عىل اهللا تعاىل وهبت ، فقد كذفيه أو زيادة أو تغيريًا، أو تبديًال أو تقديًام أو تأخرياً 

 .سلمنيرسول اهللا وامل

ألن أبا عبد الرمحان كان خّريج عّيل بن أيب طالب ومن أخذ القراءة عنه وتعّلمها 

هو مذهب  :كان الذي يقول ،منه، فإذا أخرب بأّن آخر القرآن هو الذي ليس بعده يشء

ريض اهللا عنه يصيل بالناس صالة املغرب والعشاء  وقد كان عيل ،عيل ريض اهللا عنه

فلو خالف  .ويقرأ والناس يستعمون قراءته ويفهمون قولهاآلخرة، وصالة الصبح، 

سارع الناس إىل السؤال لَ  ،كثر أوعثامن وأبابكر وعمر ريض اهللا عنهم يف حرف واحد 

 عنه وتغيريه يف املصاحف.

عبد الرمحان وفّضله فيه هو كالذي كان يؤم  أّن القرآن الذي حّصله عند أيبمع 

فقًا لرأي أيب بكر وعمر وعثامن وسائر املسلمني، فيجدونه موا ،الناس به يف صلواته

عليها فأثبتوها  اً لوافقوا عليّ  ،ولو وقعوا فيه عىل زيادة حرف أو كلمة، أو نقصان لفظة

يف املصاحف عىل قوله، وما يأمر به من رسمه، لعلّو درجته، وارتفاع مرتبته، فقد 
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ابعوا حكايتهام عنه ونسبتهام حّصلوا يف كالمه املنثور ضمًة يف حرف، وياء يف كلمة، فت

 .)١( بضّم الدال ،إليه، أحد احلرفني الدهقان

 بعد أن نقل كالم الذهبي: قال الشيخ حمّمد هادي معرفة 

النَُّجْودِ ترتفع  وكانت القراءة اّلتي أخذها حفص بن سليامن عن عاصم بن أيب«

 . إىل عّيل 

العهد األّول  طالب ثابتة منذنستنتج أّن قراءتنا اليوم هي قراءة عّيل بن أيب 

 .)٢( »تتعاهدها األّمة عن األّمة وباقية مع اخللود

 ثّم قال الشيخ معرفة حتت عنوان (حفص وقراءتنا احلارضة):

 اهللاأمري املؤمنني أّول من أبدى فكرة مجع القرآن بعد وفاة رسول  كان عّيل «

ِن ،مبارشة رت َأَثرها يف نفس الوقت ومل كان مجعه هو ُرفض، لكنَّ فكرة اجلمع َأثَّ  وإ

 .االختالف بني اجلمعني يف ذات القرآن يكن

وكانت املصاحف الرئيسية التي مجع فيها القرآن كله عىل ذلك العهد ـ قبل 

واملقداد بن  ،وأبو الدرداء ،وُأّيب بن كعب ،توحيدها ـ هي: ما مجعه عبد اهللا بن مسعود

ت النبوّي الرفيع، ومل يكن سائر املصاحف األسود، ممّن ُعرفوا بالوالء اخلاص للبي

 بذلك االعتبار، وكانت صُحف أيب بكر غري منتظمة بني دّفتني.

وأّول َمن جاء بفكرة توحيد املصاحف عىل عهد عثامن هو حذيفة بن اليامن يف 

                                                             
 عن املباين يف نظم املعاين . ٦٣:  ٤نصوص عيل علوم القرآن  ) ١(

 ، طبقات القّراء يف عّيل بن أيب طالب.١٨٤: ٢) التمهيد يف علوم القرآن ٢(
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مالء القرآن عىل جلنة استنساخ إلقّصة سلفت، وكان ُأّيب بن كعب هو الذي تصّدى 

 ، وكانوا يراجعونه فيام ُأشكل عليهم من ثبت الكلامت.املصاحف املوّحدة

وكان تشكيل املصحف وتنقيطه عىل يد أيب األسود الدؤيل وتلميَذيه نرص بن 

ق يف كتابة املصحف وجتويد خّطه هو خالد بن  عاصم وحييى بن يعمر، وأول َمن تنوَّ

 يد ، ثّم كان ضبط احلركات عىل الشكل احلارض عىلأيب اهلياج صاحب عيل 

األستاذ الكبري خليل ابن أمحد الفراهيدي، وكان هو أّول من وضع اهلمز والتشديد 

 والروم واإلشامم.

أّما القراءات، فإّن الشيعة هم الذين درسوا ُأصوهلا وأحكموا قواعدها وأبدعوا 

 يف فنوهنا وأطوارها يف أمانةٍ وإخالص.

يعة، فضًال عن غريهم من أئّمةٍ كان أربعة ـ إن مل نقل سّتة ـ من القّراء السبعة ش

قّراءٍ كبار، كابن مسعود، وُأّيب بن كعب، وأيب الدرداء، واملقداد، وابن عباس، وأيب 

األسود، وعلقمة، وابن السائب، والسلمي، وزّر بن حبيش، وسعيد بن جبري، ونرص 

بن عاصم، وحييى بن يعمر، وعاصم بن أيب النجود، ومحران بن أعني، وأبان بن 

، واألعمش، وأيب عمرو بن العالء، ومحزة، والكسائي، وابن عياش، وحفص تغلب

بن سليامن، ونظرائهم من أئّمةٍ كباٍر هم رؤوٌس يف القراءة واإلقراء يف األمصار 

 واألعصار.

قراءة شيعية خالصة، رواها حفص  أّما القراءة احلارضة ـ قراءة حفص ـ فهي

اصم وهو من أعيان شيعة الكوفة شيخه ع وهو من أصحاب اإلمام الصادق، عن
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ـ عىل الرغم من انحرافه  )١( خواّص عّيل  األعالم، عن شيخه السلمي وكان من

 عزّ  اهللاعن   اهللا، عن رسول  ، عن أمري املؤمننيعنه يف أواخر سني عمره ـ

 .)٢( »وجّل 

ن وُممْىض م وعليه فهذا املصحف املتداول اليوم بني أيدينا مقبول عند األئمة 

، رغم ، وقد فشلت جهود التحريف بفضل األئّمة هلم قبلهم، ونحن نقرؤه تبعاً 

وترشيع التعددية فيه من خالل حديث  ؛يف مجعه وترتيبه من أخطاء كّل ما جرى

ّن األمر مل أّهنا اختيارات للحديث النبوي الرشيف، يف حني أاألحرف السبعة بدعوى 

 يكن كذلك.

 اإلهلي معرتف هبام وبصّحتهام عندهم، ومعناه أنّ ماّدته القرآنية وأصله إذن 

كعب  بن يبّ أبه آخرون من الصحابة ك يقبل هبذا املصحف كام يقبل اإلمام علّيا 

بني قراءة اختالف  وأيب موسى األشعري و...، لكن يف الوقت نفسه ال ننفي وجود

يب بني ترتو بني ترتيب مصاحف الصحابة بل وقراءات الصحابة، البيت  أهل

يف الرسم  ّن االختالفإ، بل يف أماكن السور وغريها مصحف أهل البيت 

ّن هذا االختالف مل أوباعتقادي  .أنفسها الصحابة مصاحفوالقراءة قد شوهد بني 

ع من بعدمها ثم توّس  ،يكن عىل عهد رسول اهللا وقد حدث يف عهد الشيخني

                                                             
رجاله مـن  يف وعّده الربقي ٥٢٨محل عنه الفقه. املعارف:  ) ذكره ابن قتيبة يف أصحاب عّيل وممّن١(

 .٧٣/الرتمجة ٣٦خواّص اإلمام من مضـر، رجال الربقي: 

 .٢٥٠و ٢٤٩ :٢) التمهيد يف علوم القرآن ٢(
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  النتهاجهام املنهج اخلاطئ.

 ،فيام بينها مصاحف الصحابةاختالف  عن ةفملؤلّ ا وإليك أسامء بعض الكتب

ُوىل ال عدمه، ق عثامن بن عفان مل يوفّ  وأنّ  وهي تؤكد وجود االختالف يف القرون األ

بينهم يف أمر القرآن حتى  االختالف بل استمّر  ،يف توحيد األمة عىل قراءة واحدة

 :سامء تلك الكتبأوإليك  ،العصور املتأخرة

(ت  حف الشام واحلجاز والعراق، البن عامر اليحيصمصااختالف  ـ كتاب ١

 ).ـه ١١٨

 أهل املدينة، وأهل الكوفة، وأهل البرصة، فمصاحاختالف  ـ كتاب ٢

 ).ـه ١٨٩للكسائي (ت 

 (أيب اءللفّر  ،أهل الكوفة، والبرصة، والشام يف املصاحفاختالف  ـ كتاب ٣

 ).ـه ٢٠٧زكريا الفراء حييى بن زياد) (ت 

البغدادي،  حمّمد األسدي) املصاحف، خللف بن هشام (أيبالف اخت ـ كتاب ٤

 ).ـه ٢٢٩وأحد القراء العرشة (ت 

 ).ـه ٣٢١للمدائني (ت  ،املصاحف، وجامع القراءاتاختالف  ـ كتاب ٥

َ ـ كتاب املصاحف واهلجاء،  ٦  ).ـه ٢٥٣د بن عيسى األصبهاين (ت َم حل

 .)ـه ٢٤٨أليب حاتم (ت  ،املصاحفاختالف  ـ كتاب ٧

 ).ـه ٣١٦السجستاين (ت  داوودـ كتاب املصاحف، البن أيب  ٨

 ).ـه ٣٦٠ـ كتاب املصاحف، البن أشته (ت  ٩

 ).ـه ٣٢٨ـ كتاب املصاحف، البن األنباري (ت  ١٠

 ـ كتاب غريب املصاحف، للوراق. ١١
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، ألّن احلّجية مأخوذة عن ال خيدش يف حجية القرآن املتداول االختالف لكّن هذا

  اإلمام عّيل  عن مصحفّنه مأخوذ أكام  ،والتواتر الذي عرفوه يف القرآن االشتهار

لكونه معصومًا وقد أخذه عن  هه من خلف فراشعَ مجَ سمعه من يف رسول اهللا و اّلذي

أكثر من القّراء  ؛ وذلك الّتفاق أربعة أومعصوم، وإلقرار املعصوم به ولقبول األمة له

بواسطة تالمذة أيب االسود  يل القرآن وتنقيطه جاءالسبعة عىل القراءة به، ولكون تشك

 عيل. أمري املؤمننياّلذي أخذ القراءة عن  الدؤيل

بقراءهتم  والصحابة الكبار ـ أمثال ُاَيبّ وابن مسعود ـ أو قل بأن اإلمام علّيا 

صّححوا القراءة الرائجة، أي أّن قراءهتم وإقراءهم هلذا القرآن يف صلواهتم وغريها قد 

املصحف، ألّهنم أعيان الصحابة املشهود بوثاقتهم وصحة قراءهتم  ت األصل هلذاكان

 بني املسلمني هو قراءة أولئك فاملعتمد .قراءة زيد بن ثابتلال  ،اهللارسول  من قبل

عىل  الصحابة ال قراءة زيد، ألّن الروايات َأطبقت عىل أّهنم هم الذين مجعوا القرآن

وهم الذين  ،جاء فيهم مدح لصحة قراءهتموهم الذين  ، اهللاعهد رسول 

م وقراءة ون الناس، وأمر املسلمني باألخذ عنهم، فإن قراءهتئُ قِر يُ   جعلهم

 .ال حرف زيد ومنهج عثامن ،هذا القرآن تحي صّح تال تالمذهتم هي

د عدم يؤكّ  قد قبلوا هبذا املصحف، وهو وعىل كّل حال، فاملهّم أّن األئّمة 

ّن وحدة إبل  ،املحّرف ال يسمحون بالقراءة يف القرآن ألّهنم  وقوع التحريف فيه،

َرْغِم ُكّل  بليغاً  ه طرياً َء نّصه وبقا ِ التي جرت عليه يؤكد  املالبسات عرب عّدة قرون ب

 ةزمناألختلفة واملبلدان البرغم كثرة طبعاته يف ّنه أات، كام ره باملتغّري عجازه وعدم تأثّ إ

يؤكد سالمته من التحريف  وأشكاله، رسم خطهو خطوطه تفاوتة، واختالفامل

وعناية الباري بكتابه، كل ذلك مع سعي أعداء اإلسالم إىل تشويه صورته واملساس 
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 .وبليغًا خري دليل عىل سالمة القرآن من أّي حتريف وتصحيف اً ه نقيّ ؤبنصه، فبقا

 ليكقد مّر عو ،القرآن هذا إىل صحيحاً  للشيعة سنداً  اتضح لك بأنوهبذا فقد 

 :باملتواتر يف الصالة بلزوم القراءة )تذكرة الفقهاء(مة احلّيلّ يف كالم العّال  أيضاً 

 ، مصحف عيلٍّ  نهوهو ما تضّم  ،وجيب أن يقرأ باملتواتر من اآليات

 .)١( فقوا عليه وحرق عثامن ما عداهألّن أكثر الصحابة اتّ 

نعوذ باهللا من اهللا:  وقال السّيد عبد احلسني رشف الدين يف أجوبته ملسائل جار

ونربأ إىل اهللا تعاىل من هذا اجلهل، وكّل َمن نسب هذا  ]أي حتريف القرآن[هذا القول 

كَر احلكيم متواتٌر من  الرأي إلينا جاهٌل بمذهبنا أو مفٍرت علينا، فإّن القرآن العظيم والذِّ

ًا عن أئّمة عيّ طرقنا بجميع آياته وكلامته، وسائر حروفه وحركاته وسكناته، تواترًا قط

، ال يرتاب يف ذلك إّال معتوه، وأئّمة أهل البيت كّلهم اهلدى من أهل البيت 

 .)٢(ممّا ال ريب فيه أيضًا  أمجعون رفعوه إىل جّدهم الرسول عن اهللا تعاىل، وهذا

قال أكثر فرع  :هـ) يف مفتاح الكرامة ١١٢٦قال السيد حممد جواد العاميل (ت 

 ،ويف جامع املقاصد االمجاع عىل تواترها ،باملتواتر وهي السبعنا جيب أن يقرأ ئعلام

 .ويف جممع الربهان نفي اخلالف يف ذلك ،ويف الروض إمجاع العلامء ،وكذا العزية

وقد نعتت بالتواتر يف الكتب االصولية والفقهية كاملنتهى والتحرير والتذكرة 

 .ة واملدارك وغريهاوالذكرى واملوجز احلاوي وكشف االلتباس واملقاصد العلي

                                                             
 مبحث الوضوء. ٢٢٧املسألة  ١٤١: ٣) تذكرة الفقهاء ١(

 .٣٤) أجوبة مسائل جار اهللا: ٢(
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وقد نقل مجاعة حكاية االمجاع عىل تواترها من (ع خ ل) مجاعة ويف الرسم 

املصاحف هبا وتدوين الكتب التي هلا حتي أهنا معدودة حرفا فحرفا وحركة فحركة مما 

يدل عىل أن تواترها مقطوع به كام أشار إىل ذلك يف جممع الربهان، والعادة تقتيض 

ل القرآن من أجزاءه والفاظه وحركاته وسكناته ووضعه يف حمله بالتواتر يف تفاصي

من املقر كونه أصال جلميع االحكام واملنكر البطال لكونه لتوفر الدواعي عىل نقله 

 .)١( معجزا فال يعبوا بخالف من خالف أو شك يف املقام ...

 دينة املنّورةبني املسلمني واملطبوعة يف امل اليوم النسخة الرائجة ضاف إليه بأنّ ويُ 

الرمحن السلمي عن  عبد ة عن حفص عن عاصم عن أيبهي املرويّ  ،وغريها

 .أمرياملؤمنني عّيل بن أيب طالب 

التي يقرأ هبا غالب علامء الشيعة يف النجف وكربالء وقم وخراسان  القراءة وهي

 ة يقراءون بقراءة نافع برواية قالون.يكام أن علامء الزيد ،ولبنان

لزيد بن عيل  )مننيؤقراءة أمريامل(ووجود كتاب  ،ة هلمءمع وجود قرا فأهل البيت

 عىل وحدة ختالف املشهور عند املسلمني حفظاً  ، ال يقرؤون بقراءةبن احلسني بن عيل

 ا بام يقرأ به الناس.ْو ؤُ إقر :مر أئمتهماستجابة ألو ،يف القرآن الكلمة

 :هل البيت يف قوله تعاىلأل الثابتة يت بمثال عىل ما أقول، فإن القراءةوآل

ِ  اوُح َس أْم َو ﴿ كُ ُج أْر َو  ْم وِسكُ ؤُ ُر ب ِ ألن  ،رجل)(األ) وؤوسالر(هي كرس كل من  )٢( ﴾ْم ل

                                                             
 .٣٩٠:  ٢مفتاح الكرامة  )١(

 .٢ورة املائدة : س )٢(
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 مع أنّ  ،وس املجرورة بالباءؤوهي الر أقرب كلمة حرف العطف يعطف االرجَل إىل

 !!رجل)قراءة عاصم هي نصب (األ

يف املجلد  ذلك وقد أثبتنا ،رفقراءة أهل البيت موافقة للعربية بأحسن وجه متصّو 

آية الوضوء وإشكالية الداللة بني القراءة والنحو «اخلامس من كتابنا وضوء النبي 

 .»واملأثور

 ،املشهور ةعن خمالفهم بالقراءة باملشهور وهنو وا شيعتهموبالرغم من ذلك أمر

 يف القرآن الكريم. املسلمني كل ذلك حلفظ كلمة

ما قالوه عن عرض عثامن قراءته عىل رسول  بأنّ  وسوف نوكد سابقاً  وقد أرشنا

هي من املصحف  حفص عن عاصم اهللا أو تلقي السلمي عنه فغري صحيح، وأّن قراءة

 عن عّيل  هالسلمي أخذ عنإذ املشهور  ،كام يقولون زيد بن ثابت قراءته وقراءةليست 

روافض ّن القرآن هو قرآن مجيع املسلمني سنة وشيعة، ، مؤكدين بأال عن غريه

 وخوارج، من اختلف مع عثامن أو وافقه.

ْجنََكَها﴿قال ابن خالويه عن قراءة  عيل  بال ألف قراءة أهل بيت النبي: ﴾َزوَّ

َفَلامَّ َقَىض َزْيٌد ﴿ فقيل جلعفر بن حمّمد :قال ،واحلسني وجعفر بن حمّمد وابن احلنفية

ْجنَاَكَها نَْها َوَطرا َزوَّ ما  ،هو إّال اّلذي ال إله  اهللافقال: ال وأليس تقرأ عىل غري ذلك  ﴾مِّ

وال قرأ هبا احلسني بن عيل ، كذلك إّال وال قرأ هبا أيب عىل أبيه  ،كذلك إّال قرأهتا عىل أيب 

 .)١( هكذا إّال   عىل النبي وال قرأها عيل بن أيب طالب ،كذلك إّال عىل أبيه 

                                                             
 .١٢١ـ  ١٢٠البن خالويه:  آن) خمترص يف شواذ القر١(
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فهو ثابت مقطوع  فكل ما قلته يف هذه الدراسة مل يكن عن أصل القرآنوعليه، 

ولئك أهو رأس  اً ّن اإلمام عليّ أته، وّم أبل عن كيفية وصوله من رسول اهللا اىل  به،

 لينا.إوصلوا القرآن أالصحابة الذين 

ومصحف عّيل بن أيب  ،اهللاهو مصحف رسول  اليوم الرائج إذن املصحف

 .كام يقولون فقط بن عفان مصحف عثامن اّنه ال ،ومصحف مجيع الصحابة ،طالب

 :منني عيل مجع كثري أشهرهمؤأمريامل ون عىلئالقارو هذا،

 ـ احلسن بن عيل ١

 ـ احلسني بن عيل ٢

 ابن احلنفيةاملعروف بـ حممد بن عيل بن ايب طالب  ٣

 ـ عبداهللا بن مسعود ٤

 ـ عبداهللا بن عباس ٥

 ـ زر بن حبيش ٦

 الرمحن السلمي ـ أبو عبد ٧

 الُدَؤيلـ أبو االسود  ٨

 وغريهم محن بن أيب لييل.الر ـ عبد ٩

ما  لعثامن وزيد بن ثابت قراءة حفص عن عاصم وغريها نسبواوباعتقادي أّهنم 

املصحف  ويف هذا السياق نراهم يقولون: ،مويفيهم وحتكيم للنهج األمغاالة  هي إّال 

أو  أو املصحف العمري، ،أو املصحف البكري ،املصحف النبوي :ومل يقولوا ،العثامين

ساعني  ،ىل الشيخنيإمن بعده  ىل عثامن ثّم إفسعوا نسبة كل يشء  علوي،املصحف ال

املساس بالقرآن  عىل حساب ذلك وإن كان ،دون غريهم بضبع اخللفاء الثالثةلرفع ل
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 .هوتواتر

 ،خذوا القراءة عن اإلمام أمري املؤمننيأعن القراء الذين  أكثربعد كل هذا لنتكلم 

له  وهل؟ وهل يوافق املصحف الرائج أم ال ،فهعن ترتيب مصح ةثم نتبعه بالكتاب

من دراسة ما قيل عن السلمي وأخذه عن مجلة  ؟ لكن قبل ذلك البدّ أم الترتيب آخر 

 ؟صحيح أم ال هنّ أوهل  من الصحابة غري أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 ال من غريه: سامع السلمّي من عيلٍّ 

وزيد بن  كعثامن ـ ّك يف األخذ عنهن ُش مي بمّن دراسة عالقة السلَ أعتقادي اب

 عامة.القول املشهور عند ال تفنيد يف خطرياً  يكون منعطفاً  ـ ثابت

قراءة  :هي حسبام وضحناه أكثر من مرة يف بلداننا الغالبة فالقراءة املشهورة

عن عاصم بن أيب النجود الكويف، عن  ،األسدي الكويف حفص بن سليامن بن املغرية

بن أيب طالب وعثامن وزيد بن  اهللا بن حبيب السلمي، عن عّيل  عبد ناالرمح أيب عبد

 .)١(   ّيب بن كعب، عن النبّي وأُ  ثابت

 أيب يقطعون بأخذلرأيتهم  ،من الكتب ف يف القراءاتوإّنك لو راجعت إىل ما ُألّ 

بن ثابت،  ن عثامن بن عفان وزيدعن السلمي عن عيل، ويسكتون عن أخذه االرمح عبد

وهو تنويه اىل ما   ن غري عّيل عحون بعدم أخذه م يف بعض األحيان يّرص أو تراه

 !نريد قوله

                                                             
 ) ُانظر: آخر املصحف الرشيف اّلذي أمر بطبعه امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود مثًال.١(
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 ،سليامن يف ترمجة حفص بن )اءغاية النهاية يف طبقات القّر (قال ابن اجلوزي يف 

 :قال عن ابن املنادي

ونه يف احلفظ فوق  ، وكان األّولونقرأ [حفص] عن عاصم مراراً  يعدُّ

 أعىل عاصم، وأقر ه بضبط احلروف اّلتي قرأأيب بكر بن عياش، ويصفون

إىل  ، وكانت القراءة اّلتي أخذها عن عاصم ترتفعالناس دهراً 

 . عّيل 

: يشري إىل ما روينا عن حفص أّنه قال: ـ والكالم البن اجلوزي ـ قلت

ن االرمح أقرأتك بام أقرأين أبو عبدلعاصم: أبو بكر خيالفني، فقال:  قلت

 ، وأقرأته بام أقرأين زيد بن حبيش عن عبدأيب طالببن  عن عّيل  ميالسلَ 

... ورويناه عن محزة بن القاسم األحول ذلك  مسعود بن  اهللا

 .)١(  بمعناه

 ومعنى كالمه واضح، فرتاه يذكر اسم عيلٍّ وال يذكر اسم غريه.

حدثنا حممد بن  ،يب هاشمأقال عبد الواحد بن قال الذهبي يف ترمجته للسلمي: 
 ،حفص أبو عمرحدثنا  ،حدثنا أيب ،حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن ئ،ملقرعبيد اهللا ا

 ،اهللا بن عيسى أيب أّيوب، وعبد د بنعن عاصم بن هبدلة، وعطاء بن السائب، وحمّم 
وذكروا أّنه أخربهم أّنه قرأ عىل عثامن عاّمة ، ن السلمياأّهنم قرؤوا عىل أيب عبد الرمح

فعليك بزيد بن  ،إّنك تشغلني عن أمر الناس :يقولف وكان يسأله عن القرآن .القرآن
 ىلقأوكنت  .من القرآن خالفه يف يشءٍ ُأ  ولسُت  ،غ هلمويتفّر  فإنه جيلس للناس ،ثابت

                                                             
 حفص بن سليامن. ١١٥٨ترمجة  / ٢٥٤: ١) غاية النهاية ١(
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فقرأت عليه القرآن ثالث  ،عىل زيد فأقبلُت  .عليك بزيد :ويقول سأله فيخربينأف علّياً 
 عرشة مّرة.

 .)١( قائمبليس إسنادها : )السَري (قال الذهبي يف 

املؤمنني عيل القرآن  أمري عىل قرأُت عن أيب عبد الرمحن السلمي قوله:  ونقل

 .)٢( عليه املصحف فقرأ عَيل  وأمسكُت  ،كثرياً 

وابن  عىل عثامن عرضاً أيضًا  وقد ذكر أبو عمرو الداين بأّن السلمي أخذ القراءة

 .)٣( مسعود وُأّيب بن كعب وزيد بن ثابت

سامعه  مل يتأّكدكام ، )٤( بن مسعود اهللا من عثامن وعبد لكّن شعبة شّكك يف سامعه

 فال ضري ألهنام ،القراءة عن ُأّيب وابن مسعودمن زيد وُأّيب، وحّتى لو قلنا بأّنه أخذ 

وإّن قراءهتام توافق قراءَة أهل  وال ختالف بني قراءتيهام، ،تلميذا اإلمام عّيل 

  .اموالذي قد مر عليك ما قلناه عنه )٥(  البيت

                                                             
 .٢٧١ـ  ٢٧٠: ٤) سري أعالم النبالء ١(

 .٦٨) السبعة: ٢(

 كذلك. ٦٨) وهو ما قاله ابن جماهد يف السبعة: ٣(

مل يسمع من عمر وال عثامن وال عبد اهللا بن مسـعود ولكنـه قـد  :، قال شعبة٧١حتفة التحصيل: ) ٤(

 سمع من عيل.

وفيه قول ابن مسعود : وختمت القرآن عىل خري الناس عيل بـن  ٨٤٤٦/  ٧٦:  ٩املعجم الكبري  )٥(

ا يشري اىل موافقة قراءة ايب بن كعب لقراءة أهل البيت مـا روي عـن ومم ،أيب طالب ريض اهللا عنه

 . ٢٧/ ح  ٦٣٤:  ٢، انظر الكايف ّيب أُ ا نحن فنقرأ عىل قراءة ّم أالصادق قوله: 
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من خالل كالم  حناهعثامن وزيد فلم يثبت يف الكتب حسبام وّض  أّما سامعه من

بل كيف يدعي عرضه القراءة عىل عثامن وعثامن  قائمبليس اسنادها  :الذهبي قبل قليل

 .ىل زيد كام سيأيت بعد قليلإه عُ رِج يُ 

أ عىل قراءة عيل عىل النبي عىل سبيل التمريض (وروي أن عليًا قر القيّيس  وروى

  :قالف ،)النبي

وكان أضبط الناس يف عرصه لقراءة زيد بن  ،ا عاصم فكان من الطبقة الثالثةوأّم 

يب عبدالرمحن السلمي، وقرأ أبو عبدالرمحن عىل عيل بن أثابت، وقد كان قد قرأ عىل 

وقرأ  ،وروي أّن عليًا قرأ عىل النبي وقرأ زيد عىل النبيوقرأ عىل زيد، يب طالب، أ

كنت أعرض عىل زيد بعد قراءيت عىل  :قال ،ضًا عىل ابن مريم زر بن حبيشعاصم أي

وقرأ زيد عىل عيل وعىل عثامن وعىل ابن مسعود ريض اهللا عنهم وقرأ  ،يب عبدالرمحنأ

 .)١( هؤالء عىل النبي ...

عليك  :أن عليًا قال له دعوى يب عبد الرمحن السلميأعن  ،ابن جماهد حكىو

 !! !فقرأت عليه القرآن ثالث عرشة مرةبزيد فأقبلت عىل زيد 

مع اعتقاده بمكانة زيد وأن عثامن اختار حرف زيد  )هـ ٤٠٣ت (والباقالين 

أن جيمع بني عبد الرمحن السلمي وابن  )االنتصار لنقل القرآن(علمه سعى يف  ألمٍر 

الناس بحرف  ئقربا عبد الرمحن السلمي كان يُ أ نّ أوقد استفاض مسعود وزيد فقال: 

 م بحرف ابن مسعود.ُه ئُ قرزيدًا كان يُ  نّ أيد، وز

                                                             
 . ٤٤التبرصة :  )١(
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بحرف ابن مسعود،  همؤقركان يُ  تارة يقال بأن زيداً  ؟جيب األخذ ال أدري بأهيام

 حرف هم عىلدَ وثالثة يقال بأن عثامن وّح  ،بن كعب يبّ ُأ وأخرى يقال بأنه قرأ عىل 

 واحد وهو حرف زيد بن ثابت!

رواية  منها ،لقياه عثامن وسامعه منه بأدّلةأجل، إّن الذهبي وغريه استدّلوا عىل 

يف مسند  ، وعنعنته عن عثامن كام)١(له ـ البخاري ـ اّلذي يشرتط املعارصة والسامع

 أمحد:

قالوا:  ، حّدثني أيب، ثنا حمّمد بن جعفر وهبز وحّجاج؛اهللا حّدثنا عبد

 حّدثنا شعبة، قال:

ن االرمح يب عبدسعد بن عبيدة، عن أ سمعت علقمة بن مرثد حيّدث عن

َم «عّفان، عن النبّي أّنه قال:  السلمي، عن عثامن بن إّن خريكم من َعلَّ

َم  ن: االرمح قال حمّمد بن جعفر وحّجاج، قال أبو عبد ».هالقرآن أو تعلَّ

 أقعدين هذا املقعد. فذاك اّلذي

 وال من عبدعثامن  ن مناالرمح ومل يسمع أبو عبد قال حّجاج، قال شعبة:

 .)٢( سمع من عّيل كن قد ، ولاهللا

ُب   يثبت عدم سامع السلمي من عثامن. ،عن شعبة حّجاجَفَتَعقُّ

روى عن  بن حبيب، اهللا يف ترمجة السلمي: واسمه عبد )الطبقات الكربى(ويف 

                                                             
 .٤٧٣٩/  ١٩١٩:  ٤صحيح البخاري  )١(

 . ٤١٢/  ٥٨:  ١مسند امحد  )٢(
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ن االرمح يسمع أبو عبد مل ، وقال حّجاج بن حمّمد، قال شعبة:وعثامن اهللا عّيل وعبد

 .)١( من عّيل ولكن سمع  ،السلمي من عثامن

أمحد  اهلسنجاين، ثنا ن، نا عّيل بن احلسناالرمح ويف اجلرح والتعديل: حّدثنا عبد

 يسمع أبو عبد مل قال شعبة:: ثنا حّجاج ـ يعني ابن حمّمد األعور ـ قال ،[بن حنبل]

 .)٢( من عّيل  سمعولكن  ،الرمحن من عثامن

 اهللا عبد اوية بن صالح بن أيبن، حّدثني أيب، نا معاالرمح حّدثنا عبد :وفيه أيضاً 

مل يسمع قال:  ،شعبة عناج بن حمّمد، األشعري، قال: حّدثني حييى بن معني، نا حّج 

ولكنّه قد سمع من  ،بن مسعود اهللا الرمحن السلمي من عثامن وال من عبد أبو عبد

ً هذا  .)٣( عّيل   .أّوال

ما «: ثبت عنه قوله ، كام)٤( القرآن من عّيل  هبأخذ نّص  السلمي إنّ  :وثانياً 

 .)٥( »من عّيل  أرجًال أقر رأيُت 

؛ ألّنه ال يعقل أن يقول اختصاص السلميؤكد بوضوح والنّص األخري ي  :بعيلٍّ

، وخصوصًا لو كانت هناك قراءتان غريه ثّم يعتمد قراءة »أقرأ من عيلٍّ  أحداً  ما رأيُت «

                                                             
 .١٧٢: ٦) الطبقات الكربى ١(

 .١٧١، حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل : ١٣١:  ١والتعديل ) اجلرح ٢(

 .١٣١:  ١) اجلرح والتعديل ٣(

 .١٧٢: ٦) الطبقات الكربى ٤(

وإنا سـنثبت الحقـًا بـأن السـلمي مل  .٢٨:  ١، معرفة القراء الكبار ٣١البيان يف عد آي القرآن : ) ٥(

 يأخذ عن غري اإلمام عيل.
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 .خمتلفتان

عثامن ـ  عرض ما سمعه من قد يكون فال يستبعد أن ،بام أّن السلمي كوّيف  :وثالثاً 

أّيام خالفته يف  بن أيب طالب املؤمنني عّيل  عىل فرض صّحة سامعه منه ـ عىل أمري

 )الثقات(ويؤّيده نّص  ، ة موافقة لقراءة اإلمام عّيل الكوفة، فكانت القراءة النهائيّ 

 للعجيل:

، هللا عبد من أصحاب الرمحن السلمي املقرئ األعمى، كويفٌّ  أبو عبد

عىل عثامن بن  وقرأ ،اجقرئ يف زمان عثامن إىل زمان احلّج ثقة، وكان يُ 

 .)١( عّفان، وعرض عىل عّيل بن أيب طالب

ابن  ؛ ألنّ أيضاً  فهو اآلخر يرجع إىل اإلمام عّيل  ،أّما أخذه عن ابن مسعود

والباقي ، )٢(  اهللا رسول ن ِيف وسبعني سورة مِ  مسعود ّرصح بأّنه أخذ بضعاً 

 .)٣( بن أيب طالب  ذها من خري النّاس عّيل أخ

ألّن  ،ومن الطبيعي أن يكون الذي أخذه من عيل هو أكثر مما أخذه من النبي

 تكون من السور الطوال. ما الباقي هو ما نزل يف املدينة وغالباً 

 عبد أبو إّال  حرفاً  ين أحدٌ البن جماهد عن عاصم قوله: ما أقرَأ  )السبعة(ويف 

                                                             
 .٢١٩٦/ الرتمجة  ٤١٣: ٢) معرفة الثقات للعجيل ١(

 .٤٧١٤/ ح  ١٩١٢: ٤) صحيح البخاري ٢(

، تاريخ مدينـة دمشـق ٤٧٩٢/ ح  ١٠١: ٥، املعجم األوسط ٨٤٤٦/ ح  ٧٦: ٩) املعجم الكبري ٣(

، ٨٣/ ح  ١٤٤: ١عـن الطـرباين، رشح األخبـار  ٤٠٣: ١١، سبل اهلـدى والرشـاد ٤٠١: ٤٢

 .١٨٠: ٤٠بحار األنوار 
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 .)١( ن قد قرأ عىل عيلاالرمح وكان أبو عبد ،لمين الساالرمح

قال يل  : وروى حفص بن سليامن قال:)معرفة القّراء الكبار(وقد قال الذهبي يف 

 عبد عىل أيب هبا تي قرأُت ك هبا فهي القراءة الّ تي أقرأتُ عاصم: ما كان من القراءة الّ 

بكر بن عّياش  أبا ت هباتي أقرأ، وما كان من القراءة الّ ن السلمي عن عّيل االرمح

 .)٢( مسعود تي كنت أعرضها عىل زّر بن حبيش عن ابنفهي القراءة الّ 

ن االرمح عبد أبو إّال  حرفاً  قال يل عاصم: ما أقرأين أحدٌ  :بكر بن عّياش وقال أبو

يل عاصم: ما كان  وقال حفص: قال .وكنت أرجع من عنده فأعرض عىل زر ،السلمي

 الذكر. إىل آخر الكالم آنف ،)٣(...  ك هبا فهيتأتي أقرمن القراءة الّ 

، )٤( طالب ومن املعلوم أّن زر بن حبيش كان قد قرأ القرآن كّله عىل عّيل بن أيب

 ابن مسعود كان قد قرأ عىل وقد أرشنا إىل أنّ  ،كام أّنه قرأ عىل ابن مسعود أيضاً 

 .أيضاً   أيب طالب بن عّيل  أمري املؤمنني قراءته إىل اإلمام وبذلك تعود،  عّيل 

ان وزيد عثامن بن عفّ  الرائجة اليوم هي قراءة قراءةال نعم، يمكنك أن تقول: إنّ 

 ألّهنام من ،بن أيب طالب ـ عّيل إىل جانب قراءة  ـأيضًا  من الصحابة ابن ثابت وغريمه

رفع االختالف بني يأن ورشط صحة هذا القول  ،انحصار للقراءة هبام املسلمني وال

القراءات السبعة أو العرشة اليوم يقال  ، ألنّ  املؤمنني عّيل  أمري هام وقراءةقراَءتي
                                                             

 .٧٠) السبعة: ١(

 .٩٢: ١معرفة القّراء الكبار ) ٢(

 .٣٤٨: ١) غاية النهاية ٣(

 .٤٢٢١/ ح  ١٥٣: ٢) كنز العامل ٤(
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وبينها املشكوك، وأّن قراءة رسول اهللا  تالوته أيام رسول اهللا  بأن بينها املشهور

ّن أ، وعىل غري تعيني موجودة ضمن هذه القراءات املتداولة اليوم بني املسلمني

رسول اهللا،  رئ بالشكل اّلذي عّلمهم به، وقد قُ  بقراءتهن كانوا يقرؤون واملسلم

، وقرآن  ، وهو قرآن عّيل  قرآن اهللا وقرآن رسوله حمّمد القرآن هو يكون هذاف

 دون ان وزيد بن ثابتان، ال أّنه قرآن عثامن بن عفّ الصحابة، ومنهم عثامن بن عفّ  مجيع

 .بن كعب يبّ أو شعرياأل بن أيب طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأيب موسى عّيل 

 .نقول بذلك إلقرار اجلميع بقرآنية هذا القرآن

ن السلمي عن االرمح عاصم عن أيب عبد فالقرآن املروّي عن حفص عن ،وعليه

ـ املطبوع يف املدينة املنورة ـ أصله مأخوذ عن عيل  أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب 

نسخة (ملنسوب إىل اإلمام عيل فق مع املصحف ايتّ وهو  ،حسبام حكوه ال عن غريه

 ترتيب سوره وآياته. يف )صنعاء

وهذا ال يعني توقيفّية ترتيب هذا املصحف، بل عدم خمالفة اإلمام عيل معه إن 

 .ثبت كون مصحف صنعاء هو بخطه 

أمري عن  القراءة أخذوا نيآخر هناك هذا من جهة ومن جهة أخرى نوّضح بأنّ 

 ،يلؤسود الداأل أيب :مثل ـ وحممد بن احلنفية نيحلسناو غري السلمي ـ عّيل  املؤمنني

وإليك إمجال  .ليكون القاري عىل ارتباط بام قلناه سابقاً  )١( ن بن أيب ليىلاالرمح وعبد

 الكالم عنهام.

                                                             
 .٥٤٦: ١) غاية النهاية ١(
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 :وعبد الرمحان بن أيب ليىل يلؤسود الدأبو األ

قراء نذكر من عرف منهم باإل يف النحو والقراءة كثر ةأليب االسود تالمذكان 

ورووها سود األ ها عىل أيبوؤقد قر واحروف من القرآن كان ورويت عنه ،والقراءة

 وهم: ،عيل بن أيب طالبإىل متصل  سندب

 .)١( ـ حييى بن يعمر العدواين، أخذ عن أيب االسود النحو والقراءة ١

عمرو  وأخذ عنه أبو ،)٢( ـ نرص بن عاصم الليثي، قرأ القرآن عىل أيب االسود ٢

كام أخذ عنه  عيل بن أيب طالب،ل، أحد القراء السبعة اّلذي سند قراءته ينتهي ءالعالبن 

 ).ـه ٨٩بن إسحاق احلرضمي (ت  عبد اهللالقراءة 

وقرأ عليه  ،سوداأليب أبيه أقرأ عىل  ،أبو حرب الدؤيلـ عطاء بن أيب االسود  ٣

 .)٣(محران بن أعني

محزة  قال عنه ابن اجلزري: أبو ،ويفـ محران بن أعني الشيباين، أبو محزة الك ٤

حرب بن أيب االسود وأبيه  ضيلة وأيبنعن عبيد بن  ضاً ْر القراءة عَ ري بك ٌئ مقرالكويف 

محزة  عرضاً  روى القراءة عنه .حمّمد بن عيل الباقروحييى بن وثاب و سودأيب األ

 .)٥( الصادق وهو من شيعة جعفر بن حمّمد )٤( يف القراءةثبتًا  الزيات وكان

                                                             
 .٥٠٢:  ٦، تاريخ اإلسالم ٣٨٧٣/ ت  ٣٨١: ٢غاية النهاية  )١(

 .٥٨١٢/ ت  ٣١٨:  ٢، الكاشف ٣٧٢٨/ ت  ٣٣٦: ٢) غاية النهاية ٢(

 . ١٢٠٦/ ت  ٢٦٦:  ١غاية النهاية  )٣(

 .٤/ ت  ٣٤٩:  ٧، تاريخ اإلسالم ١١٨٩/ ت  ٢٦١: ١) غاية النهاية ٤(

 .٦٧/ ت  ٢٦٧: للمرزباين ) نور القبس املخترص عن املقتبس٥(
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 ،يب طالبأعن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن  الُدَؤيلإذن هناك طرق كثرية لقراءة 

 وحتى اإلمام عيل، مضاة من قبلاملتواترة واملالقراءة الرائجة اليوم هي  وهو يؤكد بأنّ 

تا عىل اإلمام َض ِر عُ  قراءتان هامفقراءة عثامن أو ابن مسعود  هذه القراءة هي بأنّ  لو قيل

 املعصوم. اإلمام اأمضاهعيل و

ـ  بن كعب، فقراءته أيبّ ما قالوه من نسبة هذه القراءة اىل وهكذا احلال بالنسبة إىل 

  عن اإلمام الصادقف ،قراءة أهل البيت مل ختتلف عن نسبتها إليه ـ تإن صّح 

 .إّنا نقرأ بقراءة أيب بن كعبقوله: 

لعدم صحة  ،صحيحفغري  ،إىل زيد بن ثابت قراءة حفص عن عاصمنتساب اأّما 

 .وذكرناه آنفاً  توصلنا إليهالذي تحقيق العن أخذ السلمي عنه حسب  ما قالوه

عيل  أمري املؤمنني عىل ءاقد قر الُدَؤيلسود األ اوهبذا فقد عرفت بأن السلمي وأب

 .أيب طالب

 عبد الرمحانوهو  ،أمري املؤمننيعن  رضاً وهناك شخص ثالث قد أخذ القراءة عَ 

 .)١(روى عنه القراءة ابنه عيسى ،الكويفبن أيب ليىل 

 بن أيب ليىل، وحمّمد عبد الرمحانّن محزة رواه عن حمّمد بن إ :قال ابن اجلزري

 .)٢( عبد الرمحانوعيسى روى عن أبيه  ،عرض عىل أخيه عيسى

                                                             
 . ١٦٠٢/ ت  ٣٧٦:  ١، غاية النهاية ١٠٩:  ٦الطبقات الكربى  )١(

ت  ٢٦١:  ١و ملحمـد بـن عبـد الرمحـان بـن ايب لـيىل ٣١١٤/ ت  ٢٦٥:  ٢غاية النهايـة انظر ) ٢(

 .حلمزة الزيات ١١٩٠
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بن أعني  ومحران ،وال خيفى عليك بأّن محزة الزيات استفتح القرآن من محران

وبذلك  ،)١( القراءة يفثبتًا  القراءة عن حمّمد بن عيل الباقر وكانالشيباين الكويف أخذ 

 . عيل أمري املؤمنني قراءة ممضاة من قبلتكون قراءة محزة 

 .فهؤالء هم من روى القراءة عن عيل من غري أهل بيته

وحممد بن احلنفية وعنه  ،)٢( أهل بيته فهم: ولداه احلسنان ة منءأّما رواة القرا

حمّمد بن عيل  اإلمام وولداه ،)٤( بن احلسني بن عيل عّيل زين العابدين و ،)٣( والدهأ

عيل الصادق اّلذي قرأ عليه  وجعفر بن حمّمد بن )٦( وزيد بن عيل الشهيد ،)٥( الباقر

نا عيل بن قراءتنا قراءة جّد عنه قوله:  روىواّلذي يُ  )٧( محزة الزيات أحد القراء السبعة

 .)٨( أيب طالب

وجعفر بن حممد ) ـه ١٢٢ بن احلسني بن عيل بن أيب طالب (ت وزيد بن عيل

                                                             
 .حلمزة الزيات ١١٩٠/ ت  ٢٦١:  ١غاية النهاية ) ١(

للحسـني بـن  ١١١٤/ ت  ٢٤٤: ١، غايـة النهايـة يف طبقـات القـّراء ٦٨: يف القراءات ) السبعة٢(

 . عيل

 . ٣٢٦٢/  ٢٠٤:  ٢غاية النهاية  )٣(

 .لعيل بن احلسني  ٢٢٠٦/ ت  ٥٣٤: ١) غاية النهاية ٤(

 .ملحمد بن عيل الباقر  ٣٢٥٤/ ت  ٢٠٢:  ٢غاية النهاية ) ٥(

 .٤٢٠: ٣) هتذيب التهذيب ٦(

 .للصادق  ٩٠٤/ ت  ١٩٦: ١) غاية النهاية ٧(

 .١٦٩: ١) غاية النهاية ٨(
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ا القراءة عن اإلمام وأخذ نَم  ن أهّم هم مِ  ،ومحران بن أعني الشيباينالصادق 

 . الباقر

وكان  ،الباقر خيهعىل أبيه زين العابدين وأ ءتهوقد كان زيد بن عيل عرض قرا

 .»أمري املؤمننيقراءة «كتاب  هل ،ومفرساً  فقيهاً 

الكتاب عنه عمر بن موسى الوجيه الزيدي وقال: ما رأيت أعلم  وقد روى هذا

 .)١( عنه اهللا ه ومنسوخه ومشكله وإعرابه منه ريضوناسخ اهللابكتاب 

حمّمد  عليهم: اهللا: قرأ عىل آبائه رضوان صادقعن اإلمام ال يوقال ابن اجلزر

 عني.أمج عنهم اهللالباقر، فزين العابدين، فاحلسني، فعيل رىض 

فإّن أبا  . وذلك وهم،الُدَؤيلّنه قرأ عىل أيب االسود إ :وغريه يروقال الشهرزو

 عرشة سنة. حدىإوذلك قبل والدة جعفر الصادق ب ،االسود توىف سنة تسع وستني

جعفر الصادق:  ... قال عرشة أحرف إّال ومل خيالف محزة يف يشء  ،قرأ عليه محزة

 .)٢( هكذا قراءة عيل بن أيب طالب

 أمري املؤمنني قراءة اإلمام عىل رأسهابيت والفقد عرفت بأن قراءة أهل  ،وعليه

 أهل البيت وشيعتهم قد ألفوا نّ أ، ووقد رويت بطرق خمتلفة هي قراءة حمكمة ورائجة،

 منها: ،رسائل يف تلك القراءة

                                                             
:  ١٧، الذريعـة ٢٥٦٣/  ٤٥٦، كشف احلجب واألستار : ٥٠٩/ ت  ٣٢٧فهرست الطويس : ) ١(

 .٢٨٩: ١لفؤاد سزگني تاريخ األدب العريب ، ٢٩٧/  ٥٤

 .جلعفر الصادق  ٩٠٤/ ت  ١٩٦: ١) غاية النهاية ٢(
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 ).ـه ١٢٢لزيد الشهيد (ت  ،كتاب قراءة أمري املؤمننيـ  ١

 ٣٠٢(ت  محد عبدالعزيز بن حييى اجللوديأيب أل ؤمننيكتاب قراءة أمري املـ  ٢

 .)١( أمري املؤمننيسناده عن إ) رواه بـه

حمّمد  الواحد بن عمر بن أليب الطاهر املقرى عبد كتاب قراءة أمري املؤمننيـ  ٣

 .)٢( وهو غالم ابن جماهد صاحب كتاب السبع ،بن أيب هاشم

ُ البن  كتاب قراءة أمري املؤمننيـ  ٤ بن عيل  حمّمد بن العباس عبد اهللاأيب  ماحاجل

وقد  ،جازة منهإ وله ،وهو شيخ هارون بن موسى التلعكربي ،بن مروان بن املاهيار

 .ـه ٣٢٨سمع عنه يف سنة 

ُ والبن   .)٣( قراءة أهل البيتكتاب  أيضاً  امحاجل

مصحفه املجرد عن  وهو، ىل اإلمام عيلإمنسوب  السائد اليوم إذن املصحف

 .يف القراءة متصور بينهام بيشء ختالفاالكن فسري لتال

لإلمام نسخة أخرى من املصحف كتبها لغرض آخر حسب تعبري  هناك نعم

كمحمد بن جزي غريه تعبري كتاب علم حسب تعبري ابن سريين ووهو  ،اآللويس

وهو كل جمموع  ،اللغوي امعناه قاصدينطلقنا عليه كلمة املصحف أ، وقد )٤(الكلبي

 ني.ما بني الدفت
                                                             

 .٦٤٩النجايش ت  ٢٩٦/  ٥٤:  ١٧) الذريعة ١(

 .٢٩٨/  ٥٤:  ١٧) الذريعة ٢(

 .٩٤٩/  ٢٦٦، خالصة األقوال : ٣٠٠، ٢٩٩/  ٥٤:  ١٧) الذريعة ٣(

 .٤:  ١التسهيل لعلوم التنزيل  )٤(
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 عوٌد عىل بدء

مصحف خيتّص  : هل كان لإلمام عّيل مّرًة ُأخرى ما تساءلناهلنا أن نعاود 

 اليوم؟ مصحف املسلمني نفسأّن مصحفه  وأ ـ كام يشيعه اآلخرون عنّا ـ به

ِفو َتل عن املصحف املقروء اليوم عند  ُمْصحُفُه  بعبارة أخرى: َهْل َخيْ

 ؟أّنه عىل وفاق معه والنّاس، أ

فيام  ، فام الدليل عىل املخالفة؟ بل ما هو حجم املخالفةو قلنا بالقول األّولفل

 بينهام؟

فالثاين باطل يقينًا، ألّنه  ؟زيادة أو نقصاً  املكتوب يف النّص  وهل هو يف الرتتيب؟ أ

وقوع التحريف يف القرآن، وهذا ما ال نقبله، واألّول سنوّضحه إن ب القول يسوقنا إىل

 .شاء اهللا تعاىل

اّلذي   اهللا، فهل ذلك املصحف هو نفسه مصحف رسول أّما لو قلنا بالثاين

 ؟ينه، واّلذي كان أودعه خلف فراشهوتدو جمعهبأمر 

له نسخَتني من املصحف  أنّ ؟ أم اهللافه وكتبه بإمالء رسول أّنه مصحف آخر ألّ  وأ

ُ مهاحدإخمتلفَتي الرتتيب،  تيب احلوادث برت ىخرا طبقًا للمنزل دفعًة واحدة، واأل

 ؟التفسري والتأويل اوالوقائع وفيه

وهذا ال  ،أّول من مجع القرآن وحفظه ودّونهكان   وال خيفى عليك بأّن علّياً 

يعني عدم وجود اختالف يف ترتيب السور يف مصاحف الصحابة، فقد يكون ترتيب 

ان مصحف عيل املنزل خيتلف عن ترتيب املصحف املنسوب إىل عثامن بن عفان وإن ك

مادة كال املصحفني واحدة، فأحدمها قّدم السور املكية عىل املدنية واآلخر قّدم الطوال 
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 :ابن أيب احلديد قال واملئني عىل القصار. 

اّتفق  وأّما قراءته القرآن واشتغاله به، فهو املنظور إليه يف هذا الباب،«

غريه  ومل يكن ،الكّل عىل أّنه كان حيفظ القرآن عىل عهد رسول اهللا 

 .بكر تأّخر عن بيعة أيب حيفظه، ثّم هو أّول من مجعه، نقلوا كّلهم أّنه

من أّنه تأّخر خمالفًة للبيعة، بل  فأهل احلديث ال يقولون ماتقوله الشيعة

عىل أّنه أّول من مجع القرآن،  فهذا يدّل  يقولون: تشاغل بجمع القرآن،

حتاج إىل أن يتشاغل ملا ا حياة رسول اهللا  يف ألّنه لو كان جمموعاً 

، وإذا رجعت إىل كتب القراءات وجدت أئّمة وفاته  بجمعه بعد

 كّلهم يرجعون إليه، كأيب عمرو بن العالء، وعاصم بن أيب القّراء

القارئ،  النجود وغريمها؛ ألّهنم يرجعون إىل أيب عبد الرمحان السلمي

هذا الفّن من صار  وأبو عبد الرمحان كان تلميذه، وعنه أخذ القرآن، فقد

 .)١( »سبق الفنون اّلتي تنتهي إليه أيضا، مثل كثري ممّا

 مام مجعاإل ، وهلمن األعالم فام يعني هذا الكالم من ابن أيب احلديد ومن غريه

 ؟أيضاً  أو أّنه مجعه مع تأويله وشأن نزوله ،املنزل فقطالقرآن 

 أمري املؤمننيعند هو وجود نسختني من املصحف  اّلذي أحتمله وَأميُل إليه

 : عّيل 

بمصحف التالوة نسّميه وهو ما  جمّرد عن التفسري والتأويل، فاملصحف األول

                                                             
 .٢٧: ١) رشح هنج البالغة ١(
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ْكر  .(القرآن) والذِّ

ل  ـ، وفيه شأن اهللامبارشة عن رسول  وكالمها مأخوذانـ  واآلخر مفرسَّ َوُمَؤوَّ

، وأسباب واملنافقني النزول، واملحكم واملتشابه، والناسخ واملنسوخ، وأسامء املؤمنني

املهاجرين واألنصار وفضحت أفعاهلم  ل التي نزلت كاشفة عن حاالت بعضالنزو

عرب عنه ابن  الذياملعارف اإلهلّية. وهو  غريها من وجود ضد الرسالة آنذاك، إىل

 والتأويل. سريين بمصحف العلم والتفسري

ن الناطق وأن اإلمام عيل بكلامته وكلامت أوالده املعصومني أكد بأّنه هو القرآ

وبه ُيفهم القرآن عىل وجه، إذ املصحف آنذاك غالبه مكتوب باملداد والورق وليس 

 بعسب وخلاف وأشباه ذلك.

كام يشري النص اآليت بأّن أمري املؤمنني عيل كان قد أعاد كتابة القرآن مرة أخرى 

لغرٍض آخر، وقد كانت عنده نسخة أخرى من املصحف غري ما تركه رسول اهللا 

 اشه.خلف فر

ّا كاتب: «تاريخ ابن عساكرمن  ففي ترمجة اإلمام عّيل   إّن علّيا مل

معاوية وحّكم احلكمني خرج عليه ثامنية آالف من قّراء الّناس حّتى 

 عتبوا عليه... ،من جانب الكوفة ،حروراء :بأرض يقال هلا نزلوا

عىل  دخلفلّام أن بلغ علّيا ما عتبوا عليه وفارقوا أمره أّذن مؤّذن أن ال ي

من قّراء  فلّام امتألت الدار،  رجل قد قرأ القرآن إّال  أمري املؤمنني 

بني يديه فطفق  فوضعه عّيل ،   ًعظيام جاء باملصحف إماماً النّاس 

 !النّاس أّهيا املصحف حّدثحيّركه بيده ويقول: 

بام روينا  ونحن نتكّلم ،داٌد وورقام هو مِ ما تسأل عنه؟ إنّ  :فناداه النّاس
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 منه فامذا تريد؟

يف  اهللايقول اهللا ، فقال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب 

 كتابه يف امرأة ورجل:

َها﴿ ِ ْهل ْن أَ هِ َوَحَكام مِ ِ ْهل ْن أَ ِهَام َفاْبَعُثوا َحَكام مِ ِ ِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْين ِن  َوإ إ

ِق  ِْصَالحا ُيَوفِّ ِنَّ  اهللاُيِريَدا إ ِرياكَ  اهللاَبْينَُهَام إ يام َخب ِ  .)١(﴾ اَن َعل

أّين  ونقموا عيلَّ ،  مرأة ورجلاأعظم حّقا وحرمًة من  فأّمة حمّمد 

سهيل بن  وقد جاءنا،  »عّيل بن أيب طالب«كاتبت معاوية وكتبت 

 .. إىل آخر كالمه )٢(»عمرو...

 :قال اإلمام  هنج البالغةويف 

َام ُهَو َخطٌّ َمْسُتوٌر « نَّ ِ ِ  َبْنيَ  ـ أو مسطور ـ هَذا اْلُقرآُن إ َتْني فَّ ُق ،  الدَّ ِ الَ َينْط

َساٍن  ِ ل ِ ْن َترمجان،  ب  .)٣( »َوالَ ُبدَّ َلُه مِ

 أيضا: وقال 

ُقوهُ « ِ َق ،  ذلك اْلُقْرآُن َفاْسَتنْط ِ ُكْم َعنهُ ،  َوَلْن َينْط ُ ْن ُأْخِرب ِ يهِ ،  َوَلك ِ ِنَّ ف َأالَ إ

يَث َعِن املَْ ،  ِعْلَم َما َيْأِيت  َدِ ُكْم ،  اِيض َوآْحل ِ نَُكْم  َوَنْظَم َما،  َوَدَواَء َدائ ْ  .)٤(»َبي

                                                             
  .٣٥) سورة النساء: ١(

 .٤٦٦ـ  ٤٦٥:  ٤٢ ترمجة اإلمام عّيل  دمشقتاريخ  )٢(

يف التحكيم وذلـك بعـد سـامعه ألمـر  ، من كالم له ١٢٥رقم اخلطبة  / ٥:  ٢ ) هنج البالغة٣(

 احلكمني.

، وفضـل  ، ينّبه فيها عـىل فضـل الرسـول األعظـم ١٥٨رقم اخلطبة /  ٥٤:  ٢ هنج البالغة )٤(
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الصحابة بأّن  هبذه الكلامت أراد أن ُيفهم فأمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب 

َِىل ﴿ :تعاىل ألّهنم هم املعنّيون يف قوله ؛به وبأهل بيته إّال القرآن ال يفهم  وُه إ َوَلْو َردُّ

ْم  َ وِيل األ َِىل أُ ُسوِل َوإ ُِطوَنهُ الرَّ يَن َيْسَتنْب َمُه الَّذِ ِ نُْهْم َلَعل نُْهْم  ِر مِ  .﴾مِ

 بمصحفه املفرس وطلب من الناس يف املسجدحينام أتى   وهو ما قصده

وعدم قبول عمر ذلك وقوله: انرصف به  ه هلم.معه يفّرس معهم وهو  أن يكون اخللفاء

 ال تفارقه وال يفارقك.

فوق رأسه، إذ جاء يف  رفعه  وقد يكون هو ذلك املصحف املجرد الذي

املعرفة والتاريخ للفسوي: حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األوييس، حدثنا ابراهيم بن 

سعد، عن شعبة عن أيب عول حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن أيب صالح احلنفي، قال 

رأيت عيل بن أيب طالب أخذ املصحف فوضعه عىل رأسه حتى ألرى ورقه يتقعقع، ثّم 

 )١( ل: اللهّم إّهنم منعوين أن أقوم يف األمة بام فيه فاعطني ثواب ما فيه ...قا

 وهو ما يوافق ،أو تسعة أيام اّلذي أّلفه يف ثالثة أو سبعة هو إذن املجموع األّول

من خالل  ُضبط وُأقّر وُرّتبواّلذي  ،يف ليلة القدر املنزل دفعة واحدة ترتيبه ترتيب

كّل عام، واّلذي  رمضان من جربئيل يف وبني األمني ول اهللارس جتامع الثنائي بنياال

 .يف املصاحف بذلك الرتتيب كتابتهو مرنا بتالوته يف الصالةُأ 

شكله ترك توحيد  رّتب ذلك الكتاب العزيز أيام حياته، لكّنه اهللاّن رسول نعم، إ

                                                                                                                                                
 ّم حال دولة بني أمية.القرآن ، ث

 ط: حيدر آباد اهلند أيضًا. ١٢:  ٨، وهو يف البداية والنهاية ١٢١:  ٣ُانظر الغارات  )١(
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 . عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني هإىل وصيّ  ومجعه بني الدفتني

كتاب علم  قد كانف واّلذي استمّر تدوينه سّتة أشهر، ،لإلمام جموع الثاينأّما امل

 ،وهو ليس كتاب ذكر وتالوة ،الرسول ه من علمملّ تعتلّقاه و وتفسري الفه اإلمام مما

 .وال جيوز اخللط بينهام

ألّن  املوجودة عند الفريقني هبذا الصدد، بني األخبار وقد احتملنا هذا األمر مجعاً 

 وأنّ  ،)٢( اليّتفق مع مجعه يف سّتة أشهر )١( امأيّ  لقرآن يف مّدة ثالثةل ري املؤمننيأم مجع

 فالبّد من ال يتفق مع محله عىل بعري )٣( من حتته أو يئط زار معه وهو ينطإمحله يف 

عهد  وجود مصاحف أخرى للصحابة مدّونة عىل غري منكرين ،اجلمع بني األقوال

 ما كان عند رسول اهللا كانت ناقصة، إّال  مجيعاً  هانّ لك  وبإرشافه،  اهللارسول 

 .وأمري املؤمنني عيل

 عىل ض القرآنهو أّن جربئيل األمني كان يعر أيضاً  وممّا اشتهر يف هذا األمر

حمّمد النبّي  أّهنام كانا يعيدان اآليات النازلة عىل :كّل عام مّرة، ومعناه  اهللارسول 

 مةأهنام كانا ُيرِجعان اآليات املنّج  ة عليه دفعة واحدة، أيإىل النازل نجوماً  عبد اهللابن 

من قرآن التالوة، فيقول: ضعوا اآلية الفالنية يف املكان  إىل أماكنها يف السور

هُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآًنا﴿ :من قوله تعاىلهذا املعنى  يمكن فهمو ،)٤( الفالين َتْقَرأَ ِ  النَّاسِ  َعَىل  ل
                                                             

 .٢٣/  ٢٤٩:  ٢٣، بحار األنوار ٥٣٠ـ  ٣٩٨تفسري فرات الكويف :  )١(

 . ٣٢٠:  ١مناقب آل ايب طالب  ) ٢(

 . ١٢٣اثبات الوصية للمسعودي :  ) ٣(

 ها سابقا.ت نصوص) والتي مّر ٤(
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ِهِ لساَنَك لتعَجل به ﴿ له تعاىل:وقو، )١( ﴾ُمْكٍث  َعَىل  ْك ب َعُه َوُقْرآَنهُ وال حترِّ ِنَّ َعَلْينَا َمجْ *  إ

ِْع ُقْرآَنُه* ُثمَّ  َناُه َفاتَّب َِذا َقَرأْ ِنَّ َعَلْينَا َبَياَنهُ  َفإ عىل الصادق األمني وجربئيل  أي أنّ  ،﴾إ

بالتالوة طبق النازل  مأمورونيف رمضان كل عام، ألّنا  )٢( األمني مجع القرآن املتفّرق

دفعًة واحدة، وأّن ذلك ال يتحّقق إّال بعد إقرار رّب العاملني له بأن ال تغيري وال تبديل 

ِْع ُقْرآَنهُ ﴿كام ال نسخ وال بداء فيه بعد اليوم  ب َناُه َفاتَّ َِذا َقَرأْ يف صالتك ويف  ﴾َفإ

 .مصحفك

ات املتبّقية من السورة بالقرآن كان يسرتسل يف تالوة اآلي لكّن رسول اهللا بعلمه

وهي التي جيب أن  ،مل تنزل بعد وبعضهاذلك العام،  رب العاملني من التي يراد إقرارها

الُقرآِن  َوَال ﴿تنزل يف العام القادم أو ما بعد القادم، فجاءه النهي يف قوله تعاىل:  ِ َتْعَجْل ب

ِهِ لساَنَك ﴿، وقوله تعاىل: ﴾َقْبَل أْن ُيقَىض إليَك َوْحُيه َوُقل َربِّ ِزْدِين ِعْلامَ  ْك ب وال حترِّ

َعُه َوُقْرآَنهُ لتعَجل به  ِنَّ َعَلْينَا َمجْ يفهم بأّن هناك دقة يف الضبط من قبل  العمل ، وهذا﴾إ

يف  ال حيتاج هذا القرآن د بانّ ه يؤكّ نّ أكام ، وفوق كّل ذلك رّب العاملني، )٣( وَمنيعُص املَ 

 هذا من قبيح القول.أمثال القول ب نّ فإ، إثباته إىل شاهَدين

عىل أفضلية قراءة القرآن يف  تأكيد الرسول كام ال يستبعد أن يعود سبب 

عند  التالوة مصحف ترتيب رضورة حفظعن ظهر القلب إىل  ءتهقرا املصحف من

                                                             
 .١٠٦سورة اإلرساء : ) ١(

َقَدٍر ﴿ والذي قال عنه سبحانه: )٢( ِ ِالَّ ب ُلُه إ  .٢١﴾ سورة احلجر: َوَما ُننَزِّ

 جربيل األمني والصادق األمني. )٣(
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 بجنب احلفاظ عىل حمفوظاهتم ،همبالتدوين والكتابة عند هتاممواال ،)١( املسلمني

 .القرآنية

يؤكد بأّن ترتيب التالوة خيتلف عن ترتيب النزول، وأّن اإلمام  قوله نريد إّن ما

كان قد مجع القرآن عىل الرتتيَبني، وقد رجا يف كّل واحدٍ منهام هدفًا  بن أيب طالب عيل

واآلخر حفظ تاريخ اإلسالم وما  ،خاّصًا، أحدمها احلفاظ عىل قرآن التالوة والذكر

 لزمني للوقائع واألحداث.ا للتسلسل ذلك وفقاً  كّل  ،جرى فيه

 تعارضها. أمكننا أن نوّفق بني األخبار الكثرية املتخّيل )٢( نحن هبذا اجلمع

 وحدة النّص القرآين عند املسلمني.بني بني قولنا و ال تعارض مؤّكدين بأن

من اللوح املحفوظ إىل سامء  طبقا للمنزل مجعها تارةً  ـ وكام قلنا ـ  اإلمام ألنّ 

 .دفعة واحدة   قلب رسول اهللالدنيا أو عىل

 ترتيب األخري خيتلف عن ترتيُب تفسريها وشأن نزوهلا، و خرى مجعها معوُأ 

، واآلخر كتاب علم وكّل واحد من املجموعني هيدف إىل يشء، فأحدمهال، ّو األ

 مصحف تالوة وذكر.

إّن وجود مصحف ألمري املؤمنني يغاير القرآن املوجود يف قال السّيد اخلوئي: 

 ترتيب السور ممّا ال ينبغي الشك فيه ...

كام أّن اشتامل قرآنه عىل زيادات ليست من القرآن املوجود وإن كان صحيحًا إّال 

                                                             
 ) كام جاء يف كالم الزركيش والبغوي وأيب شامة وحمّمد بن عبد الكريم الشهرستاين.١(

 اإلمام عيل.) بني األخبار الواردة عن مصحف ٢(
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 .)١(أّنه ال داللة يف ذلك عىل أّن هذه الزيادات كانت من القرآن 

وكذا الروايات الواردة عن أمري املؤمنني وقال العّالمة الطباطبائي يف (امليزان): 

يف أّن ما بأيدي الناس قرآن نازل من عند اهللا سبحانه وإن  ائر األئّمة من ذّريته وس

يف التأليف يف زمن أيب بكر  كوه ِرش من املصحف ومل يُ  كان غري ما أّلفه عيل 

 ».الناس أقرؤوا كام قرا«لشيعتهم:  ومن هذا الباب قوهلم  ،وال يف زمن عثامن

القرآن الدائر بني الناس خمالفًا ملا أّلفه ومقتىض هذه الروايات أن لو كان 

يف يشء فإّنام خيالفه يف ترتيب السور أو يف ترتيب بعض اآليات التي ال يؤثر   عيل

وال يف األوصاف التي وصف اهللا سبحانه هبا القرآن  ،اختالل ترتيبها يف مدلوهلا شيئاً 

 .)٢(النازل من عنده ما خيتّل به آثارها 

ومما ال خالف فيه بني املسلمني املفّرسين هو حذف ما كان : وقال الشيخ املفيد

 .)٣(مثبتًا يف مصحف أمري املؤمنني يف تأويل القرآن وتفسري معانيه عىل حقيقة تنزيله 

ال جيوز أن يضاف إىل عبد اهللا بن مسعود أو إىل ُأّيب بن كعب أو وقال الباقالين: 

ته جحد آية أو حرف من كتاب اهللا زيد أو عثامن أو عيل أو واحد من ولده أو عرت

وتغيريه أو قراءته عىل خالف الوجه املرسوم يف مصحف اجلامعة بأخبار اآلحاد، إّن 

ذلك ال حيّل وال يسمع بل ال يصلح إضافته إىل أدنى املؤمنني يف عرصنا فضًال عن 

                                                             
 .٢٢٣البيان يف تفسري القرآن:  )١(

 .١٠٨: ١٢امليزان يف تفسري القرآن  )٢(

 .٩٤أوائل املقاالت:  )٣(
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 .)١(إضافته إىل رجٍل من الصحابة 

عًا يف عرص ئرآن كان شاّن ظاهرة وجود تفسري للصحايب بجنب آيات القإ

ّن عمر بن اخلّطاب كان يسعى ألن جيّرد إّنه ليس بدعًا من القول، وإالصحابة، و

 يف كتابنا (منع تدوين احلديث). االقرآن من ذلك، ألهداٍف ذكرناه

يف نسخته الثانية من املصحف ـ أي املفرس  بّني وقد تلّخص ممّا سبق أّن اإلمام قد 

 ن:يمراد ـ

 وذلك حينام رأى أي أنه مجع بني متن القرآن وتفسريه وتأويله، ة،النص والدالل

أن يؤّرخ للنّاس ما سمعه فأراد  ،توّجهم إىل من مل يعّينهم اهللا تعاىلاألّمة عنه و إعراض

ُّمة من بعدهيف تلك األحداث وما سيجري   اهللا ن رسولم  ، رافعاً عليه وعىل األ

املنسوخ عىل  ه أن يقّدمتّن رضورة عمله دعإواملوجود يف بعض األمور،  بذلك اإلمجال

ألنه كتب نسخته طبقًا  املدين، وجعل املحكم بجنب املتشابه، الناسخ، واملّكي عىل

، وبذلك يكون اً لتسلسل األحداث التارخيية وما وقع يف األيام من أمور يومًا فيوم

 برتتيب نزوله هنا القرآن فجمع ا،واألمور يف نصاهب يشء يف حمّله، وضع كّل  قد اإلمام

ما عناه  اللوح املحفوظ إىل سامء الدنيا، وهذا اهللا من نزلهترتيب ما أال  ،اً فيوم اً يوم

 .قّدم املنسوخ عىل الناسخ، واملّكي عىل املدين بعضهم بأّنه 

ومنسوخه قائًال: (مجعته بتنزيله  ناسخه القرآن كّل  اإلمام أّكد بأّنه مجعنعم، إّن 

ن رسول مفهو بكالمه يريد تأكيد مجعه للعلم الذي سمعه  متشاهبه)،وتأويله، حمكمه و

                                                             
 عن الباقالين. ١٢٧: ٢الربهان يف علوم القرآن للزركيش  )١(
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مصحفه لكان فيه علم  لو وجد«حمّمد بن جزي الكلبي يف قوله:  وهو اّلذي عناه اهللا،

 .)١( »ريبك

مبىل، إ  ألنّ املصحف املجّرد، دون تقديم  للخلفاء هذه النسخة ّن اإلمام قدَّ

نًا يف مصاحفهم ،يف صلواهتم اً ءومقرو ،يف صدورهم كان جمموعاً  القرآن املتلو  ،ومدوَّ

 .لتقديم املتداول املعروف هلم يوال داع

وإلثبات حّقه وحّق عرتته، وإطالع  ليعرفهم تارخيهم  هلم،بىل قّدم املفرسَّ 

املسلمني عىل اآليات النازلة فيه ويف أهل بيته، وبيان احلقائق الدينية عىل وجهها احلق، 

، هتم هلاءعند قرا قدحاً  اآليات أسامء من نزلت فيهمعىل اآلخرون  يتعّرف كام أراد أن

نزلت  هي اآليات والسور التي بأهنم َمن هم؟ وإين كانوا؟ وما أي أنه أراد أن يعرفهم

 .)٢( فيهم

عىل  ألهنم خيافون من تعرف اآلخريناحلكام تركوا األخذ باملصحف املفّرس ـ إذًا 

 .حقية أهل البيت من خالل القرآن املجيد، والوقوف عىل أأسامء املنافقني

مع القرآن   بأن يكون هويستجيبوا لرشط اإلمام  كانوا ال يريدون أنلذلك 

ّا جاء  ،يفرتقان ، ألّن الكتاب والعرتة الهيفرسه هلم وحيكم عىل طبق فقال هلم مل

 نزل.ُأ  كام رسول اهللاوأوصاين  قد أّلفته كام أمرين اهللاهذا كتاب «باملصحف إليهم: 

 فقال له بعضهم: اتركه وامض.

                                                             
 .٤: ١ لعلوم التنزيل ) التسهيل١(

 سنوضح هذا بعد قليل ان شاء اهللا. )٢(
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وعرتيت  اهللاإّين خمّلف فيكم الثقلني كتاب « :قال لكم اهللافقال هلم: إّن رسول 

بينكم بامفيه من  فإن قبلتموه فاقبلوين معه، أحكم »يفرتقا حّتى يردا عّيل احلوض لن

 .اهللاأحكام 

 .)١( »فقالوا: ال حاجة لنا فيه وال فيك...

دِ يف ترتيبه وإذن املصحُف املُ  َُجرَّ ُ هو غري املصحف امل  اإلماُم وضافاته، إفرسَّ

 ؛استجابتهم لَألخذ به املصحف املفرسَّ للخلفاء ـ دون املجرد ـ مع علمه بعدمقّدم 

 ه الب ، ولوجود علوم خاّصةمن حقائق تؤذي اآلخرين فيه جاء وذلك لصعوبة ما

للحّجة عليهم  إمتاماً ، قّدمها هلم ّوةمن ودائع النب يمكنهم أن يفهموها كام هي ألهنا

 .إّال ليس 

إن اقتىض رجانه خي ثم عند ولده عنده يفبق ،املجّرد عن التفسري صحفاملأّما 

ُ  ،يف نرشه الرضورة لعدم ،األمر  .وقراءهتم له بالقرآننس الصحابة وذلك أل

دعو ال ي حيانيف بعض األ اليوم مع املصحف املتداول اإلمام قراءة وإّن اختالف

ال يرتيض اجلهر  كان ، بل إّن اإلمام أو التشكيك بالقرآن الكريم إىل التعريض به

تعميق االختالف  أو ،تعميق االختالف بينه وبني املصحف الرائجال جييز باملخالفة و

لزوم القراءة  بل كان يؤكد هو وأوالده عىل ،القراءة الرائجةبني الصحابة و قراءات بني

التالعب  يفتح باب املخالفة ـ يف أمور صغرية ـألّن املخالفة واجلهر ب ،سبام يقرأ به النّا

 .كليابالقرآن 

                                                             
 .١٢٣) إثبات الوصية: ١(
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السّيدة ما جاء عن مصحف القرآن مع تفسريه و كام أّن تدوين اإلمام عّيل 

حسبام  ـ والذي هو باعتقادنا كتاب جمموع بني الدفتني ال قرآن فاطمة الزهراء 

 صحفني.بني امل حلاظ الفارقله داللتُه، مع  ـ يشيعونه عنها

ّا اهللا كان امالًء من قبل رسول املفرسَّ  فإّن مصحف اإلمام عّيل   ، مم

توضيح  مع وبيان شأن نزوهلا، هاوتأويلالقرآنية  اآليات إليه يف تفسري اهللاأوحاه 

 لألحكام واألحداث الواردة فيها.

وأّن  ،وفاطمة  فهو إمالء َمَلٍك عىل عيلٍّ  أّما مصحف فاطمة الزهراء و

كان يمليه  ، بل هو كتاببقرآن وال بتفسري آلياته حسب تعبري األئّمة  ليسذلك 

كي يسّليها ويؤنسها، وقد كان أمري ـ بعد وفاة الرسول ـ  لزهراء عىل اجربيل 

 قوله: عن الصادق  مور، فجاءيدّون تلك األ املؤمنني عّيل بن أيب طالب 

بعد  ون وعّام ال تريدون، إّن فاطمة مكثتإّنكم لتبحثون عّام تريد«

عىل أبيها،  ها حزن شديدلَ َخ ، وكان دَ مخسة وسبعني يوماً  اهللارسول 

ّب نفسها،  يأتيها فيحسن عزاءها عىل أبيها، وكان جربيل  ويطي

بعدها يف ذرّيتها، وكان عّيل  وخيربها عن أبيهاومكانه، وخيربها بام يكون

 .)١( »فاطمة مصحف يكتب ذلك، فهذا

كتاب  مصحف فاطمة ما فيه آية من اهللاوعندنا و«... أيضا:  وعن الصادق 

                                                             
، ٧٢ ح/  ٤١: ٢٦، بحـار األنـوار ٣ ح/ ١٧٢، بصائر الدرجات: ٢/ ح  ٢٤٠: ١الكايف انظر  )١(

 .٦٧ ح/ ٧٩: ٤٣و
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 .)١(  »اهللا

كالم  ما هو قرآن ولكنّه كالم من وخّلفت فاطمة مصحفاً : «أو قوله 

 .)٢(  »اهللا

 وإّن عندنا ملصحف فاطمة، وما يدرهيم ما مصحف فاطمة؟: «وعنه 

 حرف ما فيه من قرآنكم اهللاو قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مّرات،

 واحد.

 العلم. اهللاقال، قلت: هذا و

ما  وما بذاك، ثّم سكت ساعة ثّم قال: إّن عندنا علم ما كان وعلم لٌم عِ قال: إّنه لَ 

 .)٣( »هو كائن إىل أن تقوم الساعة

مستغّلني وجود  ،الشيعة ومن الطريف أن نرى اآلخرين ينسبون التحريف إىل

كتبنا، رغم تأكيد األئمة ـ ومن ورائهم علامء املذهب ـ بأّن  هكذا اصطالحات يف

املقصود من مصحف فاطمة هو املعنى اللغوي له (أي املجموع ما بني الدّفتني) ال 

 االصطالحي املشهور عىل األلسن بلفظ القرآن.

كّل ذلك مع أّن األئّمة من أهل البيت يرصحون الواحد منهم بعد اآلخر بأّن 

واهللا ما فيه آية : ( ، ولكنّه من كالم اهللا)، أو قولهما هو بقرآنمصحف فاطمة (

                                                             
 .٣٣/ ح  ١٨١، ١٩/ ح  ١٧٨، وانظر بصائر الدرجات: ٥/ ح  ١٧٣) بصائر الدرجات: ١(

 .١٤/ ح  ١٧٥) بصائر الدرجات: ٢(

 امعة ومصحف فاطمة.باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجل ١ح /  ٢٣٨: ١) الكايف ٣(
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حرف واحد) وأمثال ذلك.. فهم يشيعون  قرآنكم، أو (واهللا ما فيه من )من كتاب اهللا

 .هذه األقوال عىل الشيعة اإلمامّية ظلًام وعدوانًا وكذبًا وزوراً 

واألئّمة  راء والسّيدة فاطمة الزه يف حني وقفت عىل دور اإلمام عّيل 

 وإقرارهم ،يف الدين من منهج خطري ا أمام ما أحدثه اآلخرونمن ولدمه   هلذا

ووقوف  ، واستدالهلم بآياته دون زيادة أو نقيصة فيه،وعدم قبوهلم الشك فيه القرآن

 ».القرآن ال هياج اليوم وال حيّول إنّ «أمام املغرضني بقوله:  أمري املؤمنني

صديقة فاطمة الزهراء تقرأ هبذا القرآن وتستدل بآياته، وقد كانت السيدة ال

وستقف عىل خطبتها يف مسجد رسول اهللا حينام نتكّلم عن مجع القرآن عىل عهد أيب 

 بكر.

املؤمنني إذن، كانت دعوى اخللفاء جلمع القرآن لرصف هذه الفضيلة عن أمري 

منها سياسية كام  :رىأخ كثرية اً أمور هذا العمل كانوا هيدفون من كام أّهنم عيل،

ومنها  ،واهتاممها بالقرآن فقط ، ومنها أعالمية لتحسني وجتميل مقام السلطةتعرف

دينية لترشيع  جتامعية والتداخل مع النّاس، ومنهاجتامعية الخرتاق الصفوف االا

 .ة اّلتي رجوها يف عملهمإىل غريها من االمور املهّم  ،عقائدهم وآرائهم

باملصحف واشتباكه مع مصحف فاطمة، البّد من بيان  وألجل ارتباط املوضوع

جذور كلمة (املصحف) لنتعرف عليها، وهل هي كلمة عربية أم حبشية؟ ومن هو 

أّول من أطلقها عىل القرآن؟ وهل يف إطالقها عىل القرآن مدح للذي أطلقها أم ال؟ 

زهراء أو ويف املقابل هل يذم من استفاد هذه الكلمة وأطلقها عىل كتاب فاطمة ال

 كتاب عّيل املفرسِّ للقرآن، فقال: (مصحف فاطمة) أو املصحف املفرسَّ لإلمام عيل؟
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 املصحف كلمة عربية أم حبشية؟

 يف ـ بعد أن وقفوا عىل أخبار مصحف اإلمام عّيل  مدرسة اخلالفةأتباع إّن 

هره حّتى أقسم أن اليضع رداءه عىل ظ اإلمام وأنّ  األم،احلديثية والتارخيية املصادر 

يستبدلون وا ؤكان أّول من مجع املصحف بني الدّفتني ـ جا جيمع القرآن، وأّنه

 ويشّككون يف بعض األمور املرتبطة به. يثريون بعض التساؤالتبعض النصوص و

 منها املروّي عن ابن بريدة إذ قال:

سامل موىل أيب حذيفة، أقسم أن ال  أّول من مجع القرآن يف مصحف«

يسّمونه، فقال بعضهم: سّموه  حّتى جيمعه، ثّم ائتمروا ما يرتدي برداء

ْفر، قال: ذلك اسم تسّميه اليهود، فكرهوه، فقال: رأيت مثله  السِّ

 .)١( »املصحف باحلبشة يسّمى املصحف، فاجتمع رأهيم عىل أن يسّموه

املصحف،  يدعونه رأيت للحبشة كتاباً «وجاء مثله عن ابن مسعود أّنه قال: 

 .)٢(  »فسّموه به

سّامه  أّول من مجع القرآن وأّول من«كام حكى السيوطي عن أيب بكر، أّنه: 

 .)٣( »مصحفا

، وأن مكانتهم فإّهنم قالوا هبذه االُمور كي يرفعوا بضبع اآلخرين وليقولوا بعلّو 

                                                             
 .٧٥٤/ ح  ١٦٢: ١) اإلتقان ١(

 .٦٣٥/ ح  ١٤٦: ١عن املظّفري يف تارخيه، اإلتقان  ٢٨٢: ١) الربهان للزركيش ٢(

 .٧٧، تاريخ اخللفاء: ٦: ٣منح اجلليل  )٣(
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فالنا وفالنا مها ـ كعيل بن أيب طالب ـ أقسام باهللا أن ال يرتديا برداء حتى جيمعاه، ألن 

 كلمة املصحف عىل القرآن ليس بعسري ومشكل.إطالق 

ُولئكوإّن نسبة هكذا نصوص هلؤالء  ، منزلة تفوق اآلخرين بنظرنا ال تعطي أل

وردت يف القرآن احلكيم عّدة » املصحف«ألّن كلمة (الصحف) التي هي أساس 

ىل السابقة أو استعامالً لكلامت العرب؛ ألّن الكتب األو مّرات، إّما حكاية عن األقوام

نَُة َما ِيف ﴿قوله تعاىل:  سمّيت بالصحف يف ِهتِم َبيِّ ْ َتأْ َو َمل وَىل  أَ ُ ُحِف األ  .)١( ﴾الصُّ

ِنَّ ﴿وقوله تعاىل:  يَم َوُموَسى إ ْبَراهِ ِ وَىل * ُصُحِف إ ُ ُحِف األ ي الصُّ ، )٢( ﴾هَذا َلفِ

َِام ِيف ُصُحِف ُموَسى﴿ وقوله تعاىل: أْ ب ْ ُينَبَّ ْم َمل  َرُه *ـاَء َذكَ ـَفَمن َش ﴿: وقوله تعاىل، )٣( ﴾أَ

َمةٍ ــكَ ــُحٍف ُم ــِيف ُص  َن اهللاِـَرُس ﴿اىل: ـعـوله تـ، وق)٤( ﴾رَّ  فاً ـُح ـــْتُلوا ُص ـَي  وٌل مِ

َرةً  َطهَّ ةً ﴿وقوله تعاىل: ، )٥( ﴾مُّ َ ن ُيْؤَتى ُصُحفا ُمنَرشَّ نُْهْم أَ  .)٦( ﴾َبْل ُيِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ مِّ

 ورق وجلد ونحومها. ما يكتب فيها منالصحف هي مجع (صحيفة) وهي ف

إنام سمي املصحف مصحفًا ألنه أصحف، أي جعل و(املُصحف) ـ ُمَثلَّث امليم ـ 

                                                             
 .١٣٣) سورة طه: ١(

 .١٩ـ  ١٨) سورة األعىل: ٢(

ن َقبْ ﴿ ١٢، ويف سورة األحقاف: ٣٦) سورة النجم: ٣( ـًة َوهـَذا َومِ َمامـا َوَرْمحَ ِ َتـاُب ُموَسـى إ ِ هِ ك ِ ل

َتاٌب  ِ ّيا ك ِ َسانا َعَرب ٌق لِّ  .﴾ُمَصدِّ

 .١٣ـ  ١٢) سورة عبس: ٤(

 .٢) سورة البينة: ٥(

 .٥٢) سورة املدثر: ٦(
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 .)١(جامعًا للصحف املكتوبة بني الدفتني 

 امرجعه وال يستبعد أن يكون ،إذن أصل ماّدة (ص، ح، ف) قد وردت يف القرآن

داللة  يف ي بني العربية واحلبشيةالتالق ، وهذايف ما بينها السامية اتإىل ارتباط اللغ

 .أّوالً هذا  ،صل الواحدغات ذات األليف ال املفردات ليس غريباً 

الكلمة  ّن ما قّدمناه من النصوص كاٍف يف إثبات استعامل الصحابة هلذهأ وثانيا:

، وهو سابقاً   رسول اهللا عىل لسان ها، وقد حكينا ورود اهللاعىل عهد رسول 

بأجنبية عنهم حّتى يذّكرهم ابن مسعود  ْنس العرب هبذه الكلمة وأّهنا مل تكنيشري إىل ُأ 

 ، أو يأيت أبو بكر ويسميه باملصحف.املصحف بأّن للحبشة كتابا يسّمونه :أو سامل

احلكيم،  ملاذا يتحّري الصحابة يف انتخاب اسم هلذا املجموع من الذكر وثالثا:

والكالم،  ، والذكر، والكتاب، واهلدى،، والقرآنقد سّامه يف كتابه بالفرقان اهللاأليس 

فال يشّك أحد يف  وأشباهها؟! وسواء كانت هذه هي أسامء أو صفات للكتاب العزيز

 إطالق اسم القرآن عليه.

والرّق  من األلواح والعسب اهللايف بيت رسول  املوجود قد مجع إذن اإلمام 

كي هبا عنده  ام، ثّم احتفظواللخاف، ووحد شكلها يف مصحف واحد، يف ثالثة أيّ 

، أو لكي حيذر اآلخرون من تكون أصًال يرجع إليه املسلمون لو اشتّد اخلالف بينهم

 هحااقرت بعد لعمر وقوله زيد بن ثابتكام رأيت يف كالم الزيادة والنقيصة يف القرآن 

 فإن أنا فرغت من القرآن عىل ما سألتم وأظهر عيل :فقال ،شياءأمجع القرآن وحذف 

                                                             
 .١٤٩: ٤) هتذيب اللغة ١(
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 .)١( القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ ... إىل آخر اخلرب

َيْقَرؤون به  وحفظوه وكانوا ،الكتاب العزيز آيات دّونواالصحابة كانوا قد واّن 

وقد  ،األوىل لتاريخ اإلسالمّيام األومنذ  ،ويف الصباح ،جوف الليل، ويف يف صلواهتم

كان يمّر عىل  أّن رسول اهللا األخبار:  بعض فيفكدوّي النحل؛  هلم دوّي كان 

فلو كان هذا حاهلم ـ  ،)٢( األنصار ويستمع إىل نداء أصواهتم بالقراءة يف بيوهتم بيوت

 .إّنه من قبيح القول ؟ىل شاهدينإثباته إوهو كذلك ـ فهل حيتاج القرآن يف 

التفسري  تقديم مصحفه املجّرد عن يف رضورةً  يَر  مل  اإلمام علّياً  أنّ والزبدة 

نسهم به وتالوهتم ، وذلكوالتأويل للنّاس ُ القرآن ـ  آلياته وسوره، أو ُقْل الشتهار أل

يعرفون آباَءهم وأبناءهم  بينهم، وألّهنم كانوا يعرفونه كام وتواتره بآياته وسوره ـ

 الكتاب لنفسه وألهل بيته وبلداهنم، لكنّه ومع كّل ذلك احتفظ بنسخة من ذلك

والشك يف موضع ما، أو يف داللة ما، أو يف آية هل  ند اشتداد النزاعلالستفادة منه ع

 .بني املسلمنيأو منسوخة هي ثابتة احلكم 

وال ُأريد بقويل أن ُأصّحح ما ُنسب إىل أمري املؤمنني من مصاحف يف متاحف 

ّن كّل ما أثاروه من ضّجة حول بل اّلذي أريد تأكيده هو أ .العامل فغالبها مشكوك فيها

النبّوة والتعريض  مكانة له ـ شاؤوا أم أبوا ـ االستنقاص منآم ع اخللفاء للقرآن كانمج

                                                             
 .٢٢٨:  ١االحتجاج ) ١(

: ٤مسـلم رب، وصحيح، باب غزوة خي٣٩٩١/ح١٥٤٧: ٤نظر مثال ذلك يف صحيح البخاري ) اُ ٢(

 ، باب فضائل األشعرّيني.٢٤٩٩ ح /١٩٤٤
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ـ وزيد بن ثابت عىل وجه  الثالثة ويف املقابل الرفع بضبع اخللفاء ، اهللابرسول 

نفسهم بأهنم أرين مصّو  ، اهللاواالرتفاع بمنزلتهم حّتى عىل رسول  اخلصوص ـ

وأهنم يعرفون  ،العاملني رّب  له املؤمتن من قبلاحرص عىل حفظ كتاب اهللا من رسو

 .ال يعرفهام ـ والعياذ باهللا ـ اهللا القراءة والكتابة ورسول

ُّمة بفعلهم البيت أهلة ئّم ألكّن  قد رّدوا كّل ما  ـ ال بقوهلم ـ وعموم رجاالت األ

 باطل، وذلك من خالل التأكيد عىل اشتهارو هشوَّ ُم  نسجه اجلناح احلاكم من إعالم

 .يف الليل والنهارآلياته  نسهم به وتالوهتمالقرآن عند املسلمني، وُأ 

 وإخبار ،بجمع القرآن لعّيل بن أيب طالب   اهللاوصية رسول  كام أنّ 

ُ  ،بلزوم اليقظة واحلذر من اليهود والنصارى أمته اهللارسول   يف حيطة حقاً  ةّم جعلت األ

ليفة اخلمن قبل  ذلك اجلديد انوحذر من إدخال أّي يشء جديد يف القرآن، وإن ك

 .اهللابام عرفوه عىل عهد رسول  إّال وا أن ال يقبلوا فجدّ  ،الثاين

 بفارق أنّ  املفرسَّ هو عينه املجّرد، وَلُربَّ قائل يقول: إّن مصحف اإلمام عّيل 

إىل  أضاف تعليقات خاّصة، مثل إشارتهأضاف إليه التفسري يف حواشيه، أو أّنه  اإلمام

 ناسخة، أو أّن هذه اآلية هي اآلية املحكمة وتلك هي تلكو منسوخة، اآلية كون هذه

وهذا يعني بأّن وأمثال هذه األمور،  ، وهذه اآلية مّكية وتلك مدنية،ةاآلية املتشاهب

 ال مصحفني. وبرتتيب واحد واحداً  مصحفاً  لإلمام 

رسول وهو مصحف  اً واحد اً ّن لإلمام مصحففإ ،صحيح بكليته وهذا الكالم

هذا ال يامنع  طراف النهار، لكّن أوقد كان يقرأ به يف صالته ويتلو فيه آناء الليل و ،اهللا

فالنسختان وقد رتب برتتيب آخر لغرض آخر،  ؛من أن يكون لإلمام مصحف آخر

ان من حيث الرتتيب، فال زيادة وال نقصان يف تواثن ،من حيث املادة مها واحدة
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له  كام يصح القول بأنّ  اً صح القول بأن لإلمام مصحف، وبذلك يىخرمها عىل األااحد

بتقديم  واآلخر ،(وهو القرآن) مشتمل عىل الناسخ واملنسوخ، فأحدمها نيمصحف

 .للمتأّمل واضح والفرق بني التعبريين ،الناسخعىل  نسوخامل

ألّنه  املفّرس، ّن تقديم املنسوخ عىل الناسخ يوجد يف مصحف اإلمام عّيل إ

تقديم الناسخ عىل  بعض األحيان ا مصحف التالوة فقد نرى فيهأّم  ،ياً ب زمنتِّ ُر 

مام عيل مع مصحف اإل جييز االختالف بني، وكالمها وهو ما أراده اهللا حلكمة املنسوخ

املصحف الرائج يف الرتتيب، فاالحتامل لو تصور فهو بني نسخة تفسري اإلمام مع 

إذ  ،املجّرد مع املصحف الرائجاملصحف الرائج، ال بني نسخة اإلمام للمصحف 

 أّن ترتيب سور وآيات نسخة صنعاء املنسوبة إىلإىل أرشنا يف الصفحات السابقة 

العراق وإيران  عّيل بن أيب طالب توافق نسخة املصاحف الرائجة واملطبوعة يف اإلمام

 .السعودية ومرص ولبنانو

فلّام «واية سليم: يف ر فيفاآلن نستعيد بعض النصوص السابقة لنؤكد قولنا، و

 .»وكتبه بيده عىل تنزيله وتأويله والناسخ منه واملنسوخ مجعه كّله

ًال مشتمًال عىل التأويل الكتاب كم ُت ْحرضأولقد « ويف رواية االحتجاج:

 .»واملتشابه والناسخ واملنسوخ والتنزيل واملحكم

الناسخ  إّنه كتب يف مصحفه«قوله:  ونقل السيوطي عن ابن اشته عن ابن سريين

 .»واملنسوخ

ابن سريين حكي عنه كال  نّ إ وحّتى ،سابقتها وهذه النصوص ختتلف عن

، وهذه »أّنه كتب املنسوخ وكتب الناسخ يف أثره نّبئُت «األمرين، ففي قول آخر عنه: 

 .التي نقلها عنه ابن اشته السابقة اجلملة ختتلف عن مجلته
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 يف القرآن املتواتر: البسملة معياراً 

  اإلمام عّيل رسول اهللا و ىلإوأهنا منسوبة  يمكن قوله يف صّحة قراءتنا،وممّا 

فالنهج هو َبْدُء ُسَوِرهِ بالبسملة، وهذا ما ال يأخذ به اآلخرون، : ىل عثامن بن عفانإال 

يّرصون عىل إسقاط البسملة من السور اّلتي يقرؤوهنا يف األموي وأتباع اخللفاء 

وعمر كانا ال يقرآن هبام وخصوصا يف الصلوات أّن أبا بكر  صلواهتم، بدعوى

 اإلخفاتية.

مسنده، عن قتادة،  مسلم يف صحيحه، والنسائي يف سننه، وأمحد يف فقد أخرج

وعمر وعثامن فلم أسمع  وأيب بكر اهللاصّليت مع رسول «عن أنس بن مالك، قال: 

ِْسِم «منهم يقرأ  اً أحد ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ  .)١( »»الرَّ

ِْسِم « سمعني أيب وأنا أقول«، قال: عبد اهللان الرتمذي عن يزيد بن ويف سن  اهللاب

ِحيمِ  ْمحِن الرَّ كان  رسول اهللاأصحاب  من ، قال أيب: ُبنيَّ إّياك، قال: ومل أر أحداً »الرَّ

 يف اإلسالم منه. أبغض إليه حدثاً 

 داً أح ومع أيب بكر وعمر ومع عثامن فلم أسمع اهللافإّين قد صّليت مع رسول 

 .)٢( »رّب العاملني  لها، إذا أنت قرأت فقل: احلمد هللامنهم يقول، فال تق

                                                             
النسـائي  ، وسـنن٥٢و ٥٠) صحيح مسلم كتاب الصالة باب حّجة من قال ال جيهر بالبسملة/ح١(

، ٢٠٣،٢٠٥، ١٧٧ :٣، مسـند أمحـد ١/١٤٤باب ترك اجلهر بالبسملة من كتاب افتتاح الصالة 

٢٨٩، ٢٨٦، ٢٧٨، ٢٧٣، ٢٥٥، ٢٢٣. 

 .٨٨: ٢، املصنّف لعبدالرّزاق ٨٥ :٤، مسند أمحد ٤٣: ٢ذي ) سنن الرتم٢(
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بكر  فهاتان الروايتان إن صّحتا فهام تناقضان روايات ُاخرى وردت عن أيب

 يف اجلهر بالبسملة. وعمر

فكانوا  صّليت خلف النبّي وأيب بكر وعمر«ففي الدّر املنثور: عن ابن عمر، قال: 

ِْس « ـجيهرون ب ِحيمِ  اهللاِم ب ْمحِن الرَّ  .)١( »»الرَّ

 وعمر صّليت خلف النبّي وخلف أيب بكر«ويف املستدرك، عن أنس، قال: 

ِْسِم «وخلف عثامن وخلف عّيل فكّلهم كانوا جيهرون بقراءة  ْمحِن  اهللاب الرَّ

ِحيمِ   .)٢(  »»الرَّ

بن عمر  صّليت خلف«بن َأْبَزى، قال:  عبد الرمحانويف السنن الكربى: روى 

ِْسِم « ـاخلّطاب فجهر ب ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ  .)٣( »»الرَّ

 هلا، لكن وعمر من املثبتني للبسملة، وقد يكونان من النافني أبو بكرفقد يكون 

بل اّلذي أميل إليه ا، آن هبأّن أبابكر وعمر كانا ال يقر بدعوى البسملة وااألموّيني رفع

 ،السّت األواخر من عهد عثامن بن عّفاننني الس يف من القراءة حذفت أّن البسملة هو

من  مثل الوضوء اّلذي كان مسحًا فصار غسًال يف عهد عثامن، ومها هو مثلهاأن و

 .تهيف آخر حيا اتهحداثإ

كي  ـ يف النهي عن البسملة ـ مع اخللفاء  رسول اهللاسم افالنهج احلاكم أدرج 

                                                             
 .١٢/ ح  ٣٠٥:  ١ عن الدارقطني ،٢٢: ١) الدّر املنثور ١(

 وله بيان يف ذيله راجعه. ٨٥٥/ ح  ٣٥٩ :١) مستدرك احلاكم ٢(

 .٢٢٢٩ح  / ٤٨: ٢) السنن الكربى ٣(
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 هم عليه. ويتسرتوا عىل ما حيتموا باسمه 

 هبا، اجلهروعىل اإلتيان بالبسملة  قابل نرى إرصار مدرسة أهل البيت ويف امل

 تأكيدًا عىل عظمتها والوقوف أمام إبداعات اآلخرين يف الدين، حّتى صارت البسملة

 .)١( عالئم املؤمن اخلمسةمن  يف أخبار أهل البيت 

ِْسِم «أّنه كان إذا افتتح السورة يف الصالة يقرأ  عن عّيل ف ْمحِن  اهللاب ِحيمِ  الرَّ » الرَّ

والقرآن  املثاين وكان يقول: من ترك قراءهتا فقد نقص، وكان يقول: هي متام السبع

 .)٢( العظيم

إىل أعظم آية  عمدوا اهللاما هلم قاتلهم «باآلخرين قوله:  تعريضاً   هكام ورد عن

 .)٣( »فزعموا أّهنا بدعة إذا أظهروها اهللايف كتاب 

                                                             
 .٤٠٤:  ١ج  لرياجعف ملةالبس هـ ) يف هناية األصول بحث عن ٧٢٦وللعالمة احليل (ت  )١(

 .٢١: ١، وعنه يف الدر املنثور ١٠٣: ١تفسري الثعلبي  )٢(

فعـن مالـك ، ٣٩/ح٢٣٨: ٨٩ ،١٠ح / ٢١: ٨٢، وعنه يف بحار األنوار ٢٢: ١) تفسري العّيايش٣(

وال يقرأ ال ّرسا، والجهرًا إّال يف قيـام شـهر  واألوزاعي: أّنه ليس من القرآن إّال يف سورة النمل،

 ان.رمض

 ال. ّهنا آية من السورة أمإوقال أبو حنيفة: تقرُأ ويرسُّ هبا، ومل يقل 

 الدّفتني قرآن. قال يعىل: سألت حمّمد بن احلسن عن (بسم اهللا) فقال: ما بني

ه ـ أي تقر َم ترسُّ ِ  ه ّرسا ـ قال: فلم جيبني.ؤقال: قلت: فل

ْسِم اهللا«وعن أيب هريرة قال: كان رسول اهللا جيهر بـ:  ِ ِحيمِ  ب ْمحِن الرَّ يف الصالة، فرتك النّاس » الرَّ

 ذلك.
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 وية أّنه حذف البسملة يف الصالة فاعرتض عليه األنصارتواتر عن معا يف حني

 .)١(.. إىل آخر اخلرب »؟!أم نسيَت  الصالةَ  قَت َرسَ َأ «واملهاجرون بقوهلم: 

واّلذي  ومعاوية بالبسملة يشري إىل أّن املصحف املوجود )٢( فعدم قراءة الثالثة

مجعه اإلمام  ّلذيوهو ا ورسوله  اهللابل هو قرآن  ،فيه البسملة ليس هو ما مجعوه

مع التأكيد عىل أّن الصحابة كانوا يعرفون انتهاء سورة  ،اهللابعد رسول  عّيل 

 وهذا يدل عىل جزئية البسملة ،وابتداء سورة أخرى بنزول (بسم اهللا الرمحن الرحيم)

 .عندهم

 فجاء يف، يف املسائل اخلالفية اّن البسملة كانت معيارًا للتعّرف عىل الطالبّيني ،نعم

ويف هذه السنة وقعت الفتنة بني الفقهاء الشافعية  :هـ ٤٤٧(الكامل) يف حوادث سنة 

وتبعهم من العامة  ،التميميم احلنابلة أبو عيل بن الفراء وابن قدَّ واحلنابلة ببغداد، وُم 

 ،ومنعوا من الرتجيع يف االذان ،وأنكروا اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم ،الغفري اجلّم 

تى احلنابلة إىل أو ،ووصلوا إىل ديوان اخلليفة ومل ينفصل حال ،الفجروالقنوت يف 

فنهوا إمامه عن اجلهر بالبسملة، فأخرج مصحفًا وقال: أزيلوها بباب الشعري  مسجد

 .)٣( من املصحف حّتى ال أتلوها

                                                             
 ،٨٥١/ح٣٥٧: ١، مسـتدرك احلـاكم ٣٦: ، مسـند الشـافعي ٣٣/ح٣١١ :١) سنن الدارقطني ١(

 صحيح عىل رشط مسلم.حديث قال هذا 

، ومـا قلنـاه بنـاًء عـىل أحـد ) إن أبابكر وعمر يف قول كانا يأتيان بالبسملة ويف آخر ال يأتيـان هبـا٢(

 .املنسوب اليهامقولني ال

وانظـر السـرية ٦٦: ١٢، البدايـة والنهايـة ٥٢٩: ١تاريخ أيب الفـداء  ٧٢: ٨الكامل يف التاريخ ) ٣(
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وهذا النّص وأمثاله تؤّكد بأّن مفردة البسملة مل تكن هي املفردة الوحيدة يف 

والعقائدي بعد رسول اهللا، بل كان للخلفاء وأتباعهم دور يف تشديد  اخلالف الفقهي

 النزاع والسعي هليمنة اّجتاه عىل آخر أعني منهج الشيخني عىل غريه.

 اهللا خلطاب ؛كان قد أنس باسم الرّب اجلليل منذ أول البعثة اهللاإّن رسول  ،نعم

ي َخلَ ﴿إياه بقوله تعاىل  َك الَّذِ اْسِم َربِّ ِ ِْسِم «يقرأ  وقد كان  ،﴾َق اْقَرأْ ب ْمحِن  اهللاب الرَّ

ِحيمِ    صالته منذ األيام األوىل من دعوته، ومعنى كالمنا هو تصّدر البسملة »الرَّ

قد بدأت  يف مّكة النازلةالفاحتة يف املصحف، وبام أّن سورة  من الكتابة وما أراده

فتكون البسملة  ،الكتاببفاحتة  إّال قوله: ال صالة  اهللارسول  شتهر عنا، وبالبسملة

ومن أوائل اآليات التي كان يقرأ هبا رسول اهللا يف  ،ول آية يف قرآن الصالةأهي 

 .صالته

ِْسِم «كتاب نزل من السامء  قوله: أول كّل   وعن أيب جعفر الباقر ْمحِن  اهللاب الرَّ

ِحيمِ   .)١( »الرَّ

ِْسِم «وله أو إّال : ما نزل كتاب من السامء  الصادق عبد اهللاوعن أيب   اهللاب

ِحيمِ  ْمحِن الرَّ  .)٢(  »الرَّ

                                                                                                                                                
وفيها اقيم االذان يف مسجد مويس بن جعفر ومسـاجد  ٥٩: ٥والنجوم الزاهرة  ٣٠٥: ٢احللبية 

قولونـه يف االذان يف حـى يل مـا كـانوا يزالكرخ بالصالة خري من النوم عىل رغم أنف الشيعة وأ

 عىل خري العمل.

 .٧٣٤٣ح  / ٥٩: ٦، وسائل الشيعة ٣ح / ٣١٣: ٣الكايف ) ١(

 .٧٣٤٧ح / ٦٠: ٦، وسائل الشيعة ٤٩ح / ٤١: ١املحاسن  ) ٢(
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ِْسِم «قال:   أمري املؤمننيالصدوق عن  ويف أمايل ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ آية من  »الرَّ

ِْسِم « ـفاحتة الكتاب، وهي سبع آيات متامها ب ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ  اهللاسمعت رسول  ،»الرَّ

يَم  َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبعا﴿عزوجل قال يل: يا حمّمد  اهللايقول: إن  ِ َْعظ َثاِين َواْلُقْرآَن ال َْ َن امل  ﴾مِ

 .)١( العظيم بفاحتة الكتاب وجعلها بازاء القرآن عّيل متنان االفأفرد 

يلقي  كان جربئيل إذا جاءين بالوحي أول ما :قال اهللاّن رسول أوعن ابن عمر: 

ِْسِم «عيل  ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ  .)٢( »الرَّ

ِْسِم «قرأ فالنبي كان إذا جاءه جربئيل  نّ أابن عباس: وعن  ْمحِن  اهللاب ِحيمِ  الرَّ  »الرَّ

 .)٣( علم أهنا سورة

 مجيع من القرآن وأّهنا من فاحتته هو وجودها يف البسملة آية ويشهد بكون

 يقولون بأهنا موافقةوالتي  ،عىل مّر التاريخ والعصورة واملطبوعة خطوطامل املصاحف

وجوب بوقالوا  جزئّيتها بعض التابعني وتابعي التابعني وقد تبنّى ،حابةالص ملصاحف

 :مثل ،وكتبوا فيها قراءهتا يف الصالة

 .هـ) ٣١١البن خزيمة (ت  ،ـ كتاب البسملة ١

 هـ). ٤٦٣للخطيب البغدادي (ت  ،ـ كتاب اجلهر بالبسملة ٢

 هـ). ٥٣٦أليب سعيد البوشنجي (ت  ،ـ كتاب اجلهر بالبسملة ٣

                                                             
 .٢٥٥ح / ٢٤١أمايل الصدوق: ) ١(

 .١٠٧٣ح / ٢١٢: ١، اإلتقان ١٣ح / ٣٠٥: ١سنن الدار قطني ) ٢(

 .١٨٤٦٨ح / ٥٧: ٧كنز العامل ، ٢٠: ١الدر املنثور ) ٣(
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 هـ). ٨٦٤جلالل الدين املحّيل الشافعي (ت  ،كتاب اجلهر بالبسملة ـ ٤

لعّيل بن عبد العزيز الدواليب، من أصحاب  ،ـ كتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم ٥

 الطربّي املؤّرخ.

 .)١(يف البسملة  هـ)، جزء ٣٨٥ني (ت ـ كتاب الدارقط ٦

ىل أّنه ال يذكر يف اية وقد شهد شفايل إىل عدم وجود دور لعثامن إذ قال ... نظر إ

رواية أّن عثامن كان أّول من أضافها يفرتض أّهنا وجدت يف مصحف حفصة وسائر 

املصاحف التي سبقت مصحف عثامن، ال شك يف أّن حمّمد نفسه قد عرف هذه 

 .)٢(الصيغة ... 

املصحف كام  كتابتها بخط من البسملة لو كانت خارجة عن املصحف ملنعواإذن 

زيادة  يكون يف رأس كل سورة ـ عدا براءة ـ تكرارها نّ إ، بل ما ليس منهمنعوا كتابة 

 .فيه، وهذا ما ال يقوله أحد

 جاءتللفضل والتربك كام يقولون، فلو  يف املصحف مل تأِت كتابة البسملة و

 لكتبت يف أول سورة الرباءة أيضا.، للتربك

 

 

 

                                                             
 .٥٤: ٢القرآن الكريم وروايات املدرستني  )١(

 .٣٠٥:  ٢تاريخ القرآن  )٢(
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 قريش وراء حذف البسملة

َرْغِم  وراء حذف كانوا قريش لرجا إذن هذه النصوص رصحية بأنّ  ِ البسملة ب

يف  ساسيةأآية  البسملةفبقيت  ،مل يوّفقوا ، لكّنهم ـ واحلمد هللا ـاليوم القرآن وجودها يف

القرآن ُاخذ بالتواتر  يؤكد بأنّ  ممّا عىل رغم عدم قبول قريش هبا، وهذا فيه ركرَّ تُ  القرآن

 .... و بكر وعمر وعثامن ومعاوية يبأومل يكن خاضعًا لرأي  واالشتهار ال بشاهدين

دون احلكم، أو  للبسملة يشابه ما اّدعوه من نسخ التالوة همإنكار فإنّ  ،وعليه

لتصحيح األخبار الدالة  وهاأفكار طرح من شابه ذلكوما  نسخ احلكم دون التالوة،

 عاىل:يف قوله ت العزيز كتابه صان، لكنَّ الوعد اإلهلي عىل الزيادة والنقيصة يف القرآن

ا َنْحُن ﴿ نَّ ِ ُظونَ  إ ِ اف ا َلُه َحلَ نَّ ِ ْكَر َوإ ْلنَا الذِّ ، عىل هنج الرسول ، وقد كان اإلمام عّيل ﴾َنزَّ

، أخرى منهمور أأو اخراج  هكذا أمور يف القرآن يتخّوف من دخول األعظم 

 .وألجله بدأ رسيعًا بجمعه بعد رسول اهللا 

أّول  اّلتي تؤذي رجاالت قريش منذوعليه فالبسملة كانت من اآليات الكريمة 

وقد مّرت عليك نصوص تدّل عىل تأّثر املرشكني ببالغة عرص الرسالة إىل آخره، 

 :تفسري فرات الكويفيف  جاء القرآن الكريم، وإليك ما

كان من أحسن النّاس صوتا بالقرآن، فإذا قام من الليل  اهللاإّن رسوَل «

ِْسِم «قراءته، فإذا قال:  واملرشكون يستمعون جهل يصّيل جاء أبو  اهللاب

ْمحِن  ِحيمِ  الرَّ وضعوا أصابعهم يف آذاهنم وهربوا، فإذا فرغ من ذلك  »الرَّ

فاستمعوا، وكان أبو جهل يقول: إّن ابن أيب كبشة لريّدد اسم رّبه  جاءوا



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٤٤٠

 .)١( »وباً ذُ وإن كان كَ  َق اإلمام الصادق: صدَ  ليحّبه، فقال

ته (أنا النقطة حتت الباء) ـ إن صحت النسبة قولبم  ولعّل أمري املؤمنني عيل

البسملة التي أرادوا  اّلذي حافظ عىل هوو ،من مجع القرآن إىل أّنه هو أّول إليه ـ أشار

باء اإلعجام يف الكلمة، وبه يميز الكالم إعرابًا وفهًام، ألّن  ّنه إ، إذ إسقاطها

تعطي الكلمة معنًى وتصري تاًء  الكلمة بدون التنقيط ال معنى هلا، والنقطة هي اّلتي

) الدر املنظم(نقال عن كتاب  ٦٨ذكر القندوزي يف الباب وقد  ياًء ونونًا،وثاًء وباًء و

 يب سامل حممد بن طلحة احللبي:أل

رسار اهللا تعاىل يف الكتب الساموية، ومجيع ما يف الكتب الساموية أمجيع  علم أنّ او

فاحتة، ومجيع ما يف الفاحتة يف البسملة، ومجيع ما يف يف القرآن، ومجيع ما يف القرآن يف ال

لنقطة التي هي حتت الباء. قال يف باء البسملة يف ا ما البسملة يف باء البسملة، ومجيع

 .)٢( مام عيل ريض اهللا عنه: أنا النقطة التي هي حتت الباءاإل

وحيد بني ، ألّنه الهالقرآن وبه يعرف، ولواله فال يعرف كنه معرفة أي أّنه أصل

وكان معه صحف إبراهيم وموسى، وكان أعلم  ،الصحابة اّلذي مجع علوم رسول اهللا

 الناس بتنزيل القرآن وتأويله.

يز بني احلروف وإن كام يفهمنا النص بأّن العرب كانوا يعرفون التنقيط يف التمي

                                                             
 وقد مّر عليك ما يشبه هذا القول عن ابن كثري قبل قليل.، ٣٢٧ح / ٢٤٢) تفسري فرات: ١(

ح / ٢١٣ مـن املجلـد االول الصـفحة ١٤، وانظروه أيضا يف البـاب ٢١٢: ٣ ) انظر ينابيع املوّدة٢(

١٥. 
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من أّنه أمر ومن خالله يمكننا أن نفهم ما قالوه تربيرًا لعثامن  كانوا ال يرسمون النقط.

 .يشء غري حقيقي )١(جلنة املصاحف بتجريد القرآن من النقط حتى حتتمل كل الوجوه

اهلوية التي يعرف هبا املسلم احلقيقي الذي ال يرتيض  إذن اجلهر بالبسملة هو

ز بالبسملة تعبريًا عن الرمحة يَّ السور كانت ُمت  نّ إو ،التحريف والتغيري يف القرآن

 والشفقة يف الدين.

السورة حّتى تنزل  جاء عن ابن عّباس قوله: كان املسلمون ال يعرفون انقضاءىل ب

ِْسِم « ِحيمِ  اهللاب ْمحِن الرَّ  .)٢( قد انقضت ، فإذا نزلت عرفوا أّن السورة»الرَّ

ِْسمِ «وعن ابن مسعود قوله: كنّا ال نعلم فصل ما بني السورتني حّتى تنزل   اهللا ب

ِحيمِ  ْمحِن الرَّ  .)٣( »الرَّ

 اهللاف انقضاء السورة بنزول بسم عَر كان يُ «قوله:  عن اإلمام الصادق و

 الباحثني اليشء الكثري عند ه النصوص تعني، وهذ)٤( »الرمحن الرحيم ابتداًء لألخرى

 املحققني.و

وقد وضح السيوطي يف النوع السابع (معرفة أّول ما نزل) أمهية البسملة من 

أّول ما نزل من عن عكرمة واحلسن قاال:  خالل ما أخرجه عن الواحدي بإسناده

                                                             
 ، دستور عثامن يف كتابة املصاحف.١٨٠: ١مناهل العرفان ) انظر ١(

 .٢٠: ١، الدّر املنثور ٢٢٠٧ح  / ٤٣: ٢، السنن الكربى ٨٤٦ح  /  ٣٥٦: ١) مستدرك احلاكم ٢(

 .٢٠: ١) الدّر املنثور ٣(

 .٤٣٨٧ح / ٦٥: ٤، مستدرك الوسائل ٤ح / ١٩: ١) تفسري العّيايش ٤(
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ِاْسمِ  اْقَرأْ ﴿ ، وأّول سورةالقرآن بسم اهللا الرمحن الرحيم َك  ب ي َربِّ . ألّن )١( ﴾َخَلَق  الَّذِ

 ة بدء كّل سورةٍ بالبسملة، فهي أّول آية نزلت عىل االطالق.رمن الرضو

كّل كتاب نزل من  ومعناه أّن البسملة هي أّول آية يف القرآن، بل هي أّول آية يف

 السامء.

 :بالصحابة ومصاحفهم عثامن حتامءا

ّام ع مصحف اإلمام عّيل هو عبارةٌ ّن هل البيت تعتقد بأأمدرسة  نّ أعرفت 

 . وورثه منه هاملوجود خلف فراشو ،رسول اهللا من فمِ   سمعه

 ،(املصحف اإلمام) :لـ هو أصٌل  مصحف اإلمام بأن  ندعييمكننا أن وقد 

الحتامل وذلك  ؛ألّن املجموع من قبل اخللفاء ال يمكن االعتامد عليه ،لعثامناملنسوب 

من بني يديه وال من خلفه، فال  الباطلالقرآن ال يأتيه  بام أنّ سهوهم وخطئهم، و

، بل جيب العلم به، والعلم ال يتحّقق إّال وأخبار اآلحاد يؤخذ بالظنيمكن أن 

ـ إن أردنا أن يكون  أصل هذا املصحف أنّ  ىلإنذهب  من هنا، ووعن طريقه باملعصوم

واملوجود يف نصوص  هو الذي مجعه االمام عيل يف ثالثة أيام أو سبعة أيام حجة ـ

 .الفريقني

 مننيؤأمريامل مرجعها إىل كان ويويده بأن أربعة أو مخسة من القراءات السبعة

عند  موجود والقول هبذا ال خيالف الروايات القائلة بأن مصحف اإلمام عيل عيل،

                                                             
 .٢٨٧ح / ٧٧: ١) اإلتقان ١(
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د يف تعليم الناس عتَم هو الذي يُ و ،من آل حممد يت مع القائمأه سينّ أو ،ولده املعصومني

 وأنّ  ،ترتيب القرآن الرائج اليوم عنخيتلف ترتيبه  ذلك املصحف نّ أو ،يف الكوفة

ف لغرض آخر حسبام قاله لّ ألنه ُأ  ،الذي حفظ القرآن اليوم يواجه مشكلة آنذاك

 ليه إال خيالف انتساب هذا القرآن  )٢( األقوال هذه لقول بكّل فا ،)١( اآللويس

 .أيضاً 

وال جيب بل ال  ما بني هذه السبعة اً وبذلك يكون املتواتر عن رسول اهللا موجود

أنك عرفت بأن غالب كام  ،يمكن البت بأّن هذه القراءة أو تلك هي قراءة رسول اهللا

 اعتامدهم عىل هذهرمحن السلمي، وأن املسلمني يأخذون بقراءة عاصم عن أيب عبدال

 ،)٣( اعتامدهم عىل قراءات اآلخرين من َكَتَبة الوحي ومصاحفهم أكثر منهو القراءة 
                                                             

 . ٢٢:  ١روح املعاين  )١(

 نأيت هبا تنزال ال تصحيحا هلا وألسانيدها. )٢(

، ٤٧١٧/ ح  ١٩١٣: ٤معـاذ (صـحيح البخـاري  فقد كان لكثري من الصحابة مصاحف مثل: )٣(

يف املّتَفق عليه من مسند أيب محـزة أنـس بـن  ١٩٣١/  ٥٦٩: ٢عن أنس، اجلمع بني الصحيَحني 

 مالك).

 ).٤٧١٨/ ح  ١٩١٣: ٤الدرداء (صحيح البخاري وأيب 

/  ٤١، التاريخ األوسـط: ٣٥٧: ٢وأيب أّيوب األنصاري وعبادة بن الصامت (طبقات ابن سعد 

 ).١٤٣ح 

: ٤لسعد بن عبيد، طبقات ابن سعد  ٣١٧٨/الرتمجة  ٦٨: ٣وسعد بن عبيد (أبو زيد) (اإلصابة 

٣٧٤.( 

 ).١٦١٨/ الرتمجة  ٩٥٦: ٣ وعبد اهللا بن عمرو بن العاص (االستيعاب
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 .ىل اإلمام عيلإوهذا هو أقرب 

 اآلخرين أكثر ممّا اعتمدوا عىل قراءات ّهنم اعتمدوا قراءة اإلمام عّيل أأي 

 ّ وا يف ِضمن جاممم  . اهللارسول  عي القرآن عىل عهدن ُعدُّ

ع دائرة االختالف يف القراءة بعد الشيخني، عثامن بن عفان هو الذي وّس نعم، إّن 

وكتب  ،واؤوا القرآن كام شاؤللمعرتضني عليه من أهل مرص بأن يقر الً فسمح أّو 

غري صحيح منهجه مصحفه بشكٍل حيتمل مجيع الوجوه كي يريض اآلخرين، ف

ملسلمني كان عليه الصمود والثبات عىل حرف واحد د اذا كان يريد أن يوّح إ، فباطٌل و

 ال كتابته بأشكال خمتلفة.

 طريقة املسلمني ال يرجع إىل تصحيح مصحف عثامن عندوهبذا فقد عرفت بأّن 

 ،صحيحاملجموع عندهم صل أكون  ىلإبل يرجع  ،مجع اخللفاء من قبله وطريقة مجعه

وحيد البهبهاين يف حاشية املدارك ردًا ه أهل البيت وكبار الصحابة، وقد قال القّر أوقد 

  :عىل الشهيد الثاين القائل بتواتر القراءات ما نصه

 ،الواحدبحرف واحد من عند  أّن القرآن عندنا نزل ال خيفى

ءته ة، فاملراد باملتواتر ما تواتر صحة قرايواالختالف جاء من قبل الروا

                                                                                                                                                
 ).١٩: ١٦وعثامن (رشح النووي عىل صحيح مسلم 

 ).١٩: ١٦، رشح النووي عىل صحيح مسلم ٥٢و ٥١: ٩وأيب بكر (فتح الباري 

، قال: فاخللفـاء ٢٧: ٢٠، وانظر عمدة القاري ١٩: ١٦وعمر (رشح النووي عىل صحيح مسلم 

 ه أبو عمرو وعثامن بن سعيد الداين).األربعة مجعوا القرآن عىل عهد رسول اهللا، وذكر

 )، وغريهم.٢٧: ٢٠، عمدة القاري ٤٨٤٥/ ح  ١٩٤: ٩وجممع بن جارية (فتح الباري 
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زون جيّو ححونه ويرضون به ويص كانواأّهنم  بحيث ة ئّم يف زمان األ

كانوا راضني بقراءة القرآن عىل ما  ارتكابه يف الصالة وغريها، ألهنم 

 .)١( هو عند الناس

مه قد احَتَموا بمصاحف جامعيستبعَ وال يُ  القرآن عىل  د أن يكون عثامن ومن تقدَّ

 حيتمل فكتبوا القرآن بشكلٍ  ،وكسب املرشوعية لتصحيح عملهم  اهللاعهد رسول 

عني  وهذا ال يعني بأّن املوجود يف مصحفه هو ،)٢( من هذا املأزق خروجاً  وجهاأل كّل 

يف  أو ،ُأّيب بن كعب يف مصحف أو ،املوجود يف مصحف أيب موسى األشعري

 .رسًام وقراءة عّيل بن أيب طالب  يف مصحف أو ،مسعود ابن مصحف

ه حرف ؛ واعتامداملصاحف كانوا ال يرتضون عمل عثامن هذه أصحاب نّ إوهذا، 

 .والنقصان يف مصاحفهم ي للزيادةألّنه يؤدّ زيد بن ثابت دون غريه 

فعمل عثامن يشبه عمل رجل غري ب املوضوع بمثال من واقعنا املعارص، وألقّر 

ه نّ أنسان يرسق سيارة والده ليسوقها مع إمثله مثل  نّ إمؤهل يتصدى ملهمة صعبة، و

ض نفسه ومن معه والسيارة يعّر ه هذا بفعل فإّنه ،غري مؤهل وال يعرف قواعد السياقة

ن يىل اهلالك والفناء، لكن املخلصني من الصحابة وعىل رأسهم املعصوم هم الذإ

السيارة التي يقودها وذلك بجلوسهم بجنبه وحتديد رسعته واألخذ  وانقذأه وونقذأ

 ِ  ىلإى وصلت السيارة بأمان ىل الطريق الصحيح عند املنعطفات حتّ إوهدايته  قَودبامل

                                                             
 .١٣و  ١٢/ ح  ٦٣٠:  ٢، وانظر الرواية يف الكايف ٢٠:  ٣احلاشية عىل مدارك األحكام  )١(

 .سيأيت توضيح ذلك بعد قليل )٢(
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املقصد مع جهد كبري واجهه اإلمام عيل واملخلصون من الصحابة الذين عرفوا القرآن 

قراء إو ،واشتهار القرآن عند الصحابة وقرآنه املعصوم وجود واشتهر عندهم، أي أنّ 

ىل املقصد بأمان ال السائق إالسيارة  هي التي أوصلت ،القرآن عىل مكث هلم رسولال

 .الغري املؤهل

هو وقبول املعصوم به  اس للقرآن واشتهار آياته وسوره بينهمة النفقراءوعليه، 

إذ  ،عثامن ملصحفخاطئة  ما حكوه من منهجّيةٍ ال  ،املصحف الرائج صّحح اّلذي

وأمثال  خاص أو وجهٍ  ةٍ خاّص  عىل قراءةٍ  التأكيدَ   الصحابةِ َىض كد عدم ِر ؤصوص تالنّ 

 .ذلك أمور كثرية وقفت عليها يف خالل البحث

 اخلمس املعتمدة عند عثامن! النسخ

لنرى هل  ،املعتمدة يف جلنة املصاحف اخلمس حول النسخ بسيٍط  ولنقم بتحقيٍق 

 ؟فقطلتصحيح عمل عثامن  أم أّهنا كانت غطاًء ومّربراً  ،تدَ ِم اعتُ  أّهنا حّقاً 

 :نسخة أيب موسى األشعري

منه  لبوافط ،البرصة وضواحيها يقرأ هبا أهُل  نسخةٌ  كان أليب موسى األشعرّي 

  :إذ قال ،شيئاً  هاوا منُص نقُ جنة بأن ال يَ واقرتح عىل اللّ  ،فسّلمها هلم ،تسليمها

 ٍ  من نقصاٍن  وما وجدتم ،وهاُص نقُ فال تَ  ما وجدتم يف مصحفي هذا من زيادة

 .)١( فاكتبوه

                                                             
 .١٧٢٤/ ح  ١٢١و ١٢٠: ٢) تاريخ املدينة ١(
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ويرى أّن كّل ما يف  ،وجلنته يشّك يف عمل اخلليفةأّنه  األشعري ومعنى كالم

احتمل  نفسه الوقت لكّنه يف ،منه بحذف يشءٍ يسمح لذلك مل  ،عاً مصحفه هو قرآن قط

، مع فقد تكون سورة قد خفيت عليه، كامل مصحفه ألّنه مل يّدعِ  ؛عنده وجود نقٍص 

لكنّهم مل  ،ما مل يكن فيه يكتبوا لذلك أجاز هلم أن ، اهللانازلة عىل رسول أّهنا كانت 

مكتفني آلخرين من الصحابة، خ ابل أحرقوا نسخته مع نَس  ،يأخذوا بكالمه

مريدين  ،ووثائقّياً  ال علمّياً واعالميًا  مصحفه سياسّياً من من اسمه واالستفادة ب

 .وإن مل يكن من ضمنهم ،جنةيف عمل اللّ  كاً اعتباره مشاِر 

وقد عزله عن البرصة  ،ـ حسب بعض النصوص خمالفًا لعثامن، كان فاألشعرّي 

ّا خرج يزيد بن قيس عىل عثامن يف  .)١(بن عامر واستعمل مكانه ابن خاله عبد اهللا ومل

موسى األشعري أمريًا عليهم ا سبقه عثامن بتوليته أبعة، ر يوم اجلنيسنة أربع وثالث

 .بدالً من سعيد بن العاص

بوجود سقط يف الكتاب من املعتقدين أّنه كان  كام يستفاد من نصوص أخرى

 ، قال:سناده عن أيب األسودبإ ،مسلم يف صحيحهفاقرأ ما أخرجه العزيز، 

قد  إىل قّراء أهل البرصة، فدخل عليه ثالثامئة رجلٍ  بعث أبو موسى األشعرّي 

ّن وال يطولَ  ،قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البرصة وقّراؤهم، فاتلوه

 َمن كان قبلكم. قلوبكم كام قست قلوُب  عليكم األمد فتقسو

                                                             
، وهو: عبد اهللا بـن كريـز بـن ربيعـة بـن هـ ٢٩حوادث سنة  ٤٩١:  ٢انظر: الكامل يف التاريخ  )١(

 حبيب بن عبد شمس، ابن خال عثامن بن عفان.
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ّبهها يف الطول والشّدة برباءة، فأنسيتها، غري كنّا نش قال: وإّنا كنّا نقرأ سورةً 

البتغى واديًا ثالثًا، وال  أّين قد حفظت منها: لو كان البن آدم واديان من ماٍل 

كنّا نشّبهها بإحدى  ابن آدم إّال الرتاب. وكنّا نقرأ سورةً  يمأل جوَف 

َ تاملسّبحات، فأنسيتها، غري أّين حفظت منها: يا أّهيا الّ  قولون ما ال ذين آمنوا مل

 .)١(  تفعلون؟ فُتكَتب شهادًة يف أعناقكم فُتسألون عنها يوم القيامة

املهم أّن هنج ي أقول: لكنّ  ،يب موسى االشعريأنا ال أريد أن أفصل الكالم عن أ

ق بحذافريه، فال يمكنهم أن ُيدخلوا آية رجم الشيخ اخللفاء وما أرادوه يف القرآن مل يطبَّ 

خيرجوا البسملة  كام ال يمكنهم أن ،يف القرآن وأمثاهلا د واخللعوسوريت احلف ،والشيخة

 .واملعوذتني منه

ىل أهله بام حفظوه إ ساملاً  ورجع القرآن هباًء؛إذن عمل عثامن وجلنته قد ذهب 

منهج الشاهدين ال ترتضيه األمة، فلو كان الشاهدان مها  موه من رسول اهللا، ألنّ وتعلّ 

أيب بن  عن صحابيني مها: ةحمكيّ  ألّهنا رجم الشيخ والشيخةللزمهم األخذ بآية املعيار 

 .)٤( من قبل عمر بن اخلطاب ايهثبوت تبنّ  مضافًا إىل ،)٣( وزيد بن ثابت )٢( كعب

أمري املؤمنني عيل  ىلإ منسوبتان ـ كام زعموا ـ امّهن إف احلفد واخللع اسورت اومثله

                                                             
 .١٠٥٠/  ٧٢٦:  ٢) صحيح مسلم١(

 . ٢٩٤:  ٣، تفسري النسفي ٤٩٩:  ٣، تفسري السمعاين ٥٥٨:  ٦الدر املنثور  )٢(

 .٢٦٢ : ٣تفسري ابن كثري  )٣(

 .٢٠٩:  ٣تفسري الرازي  )٤(
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 ،)١(وابن عباس ،وابن مسعود ،موسى األشعري أيبو ،بن كعب يبّ ُأ و بن أيب طالب

 تصّح صح منهج الشاهدين عند الصحابة و وهؤالء الصحابة هم أكثر من اثنني، فلو

فلامذا ال يؤخذ بآية الرجم وسوريت احلفد  ،هؤالء الصحابة ىلإهذه األقوال  نسبة

. وال خروج من هذا ة الصدور عنهممع استكامل العدد وصّح  عندهم، واخللع

االشتهار و التواتر هو يف القرآن عند الصحابة قول بأّن األصل أن نإّال  اإلشكال

 .الالشهود

وراء  وأن ،وزور أو أن نقول بأن نسبة هذه األقول اىل هؤالء الصحابة كذب

 فقط. النهج احلاكم القضية

مل واألجالء من الصحابة   البيت أهلوعليه فاألمة وعىل رأسها األئمة من 

لتصحيحه،  اوجدّ بل  ،ن عىل نحو الفرض واإللزامبامجاء يف مصحف عثام يأخذوا

 ،)٢(العرب ستقيمه بألسنتها وأنّ  حن يف املصحفاللّ  بوجود بلسانه ألن عثامن اعرتف

ُ عثامن ومعناه جواز تصحيح نسخة  .عند املسلمني ّم ؛ ألّهنا ليست النسخة األ

 

 

 

                                                             
 . ٤٢٢ـ  ٤٢٠:  ٦انظر األقوال يف الدر املنثور  )١(

ونقله ابن هشام النحوي صاحب املغني يف باب إعراب املتن من رشح  ٤٦٦:  ٣وفيات األعيان  )٢(

 حميي الدين عبد احلميد. حتقيق ٨٠الشذور: 
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 :ّيب بن كعبأُ نسخة 

 ،من املعارضني للخلفاء ن كعبب يبّ أ فقد كان ،وشخصهُأّيب  نسخة حال اومثله

فإّن خمالفته ، )١( اخلالفة قعوده يف َمسنَد ذين أنكروا عىل أيب بكٍر الّ  ثنَي َعَرش اال ومن

فإّهنم  ،ّتفق مع ما نسبوا إليه من دعمه هلم وللمصحف اّلذي دّونوهت الالثالثة  للخلفاء

مع أّنه كان قد توّيف  ،ّال إليس  اجلديد وا اسمه ومكانته يف مرشوعهميستغلّ  أرادوا أن

 .حسبام ستقف عليه الحقاً  )املصحف اإلمام( قبل تدوين

مات قبل  قد وأّنه ،الداّلة عىل خمالفته للشيخني النصوص وإليك اآلن بعض

 :عثامن عهداملصاحف يف  وحيدت

 ،ماملقدَّ  بينا أنا يف املسجد يف الصّف  :قال ،عن قيس بن عباد ،فقد أخرج النَّسائّي 

فلّام  ،صاليت ما عقلت اهللافو ،ّحاين وقام مقاميفن ن خلفي جبذةً مِ  رجٌل فجبذين 

 من النبّي  عهدٌ  إّن هذا ،اهللاال يسوؤك  ،يا فتى :فقال ،بن كعب انرصف إذا هو ُأيبُّ 

                                                             
أّن ُأّيب بـن كعـب قـام  :ق جعفر بن حمّمد: عن أبان بن تغلب، عن الصاد١٠٢: ١) يف االحتجاج ١(

فقال: يا أبا بكر، ال جتحد حّقًا جعله اهللا لغريك، وال تكـن أّوَل مـن عىصـ رسـول اهللا يف وصـّيه 

  وصفّيه ...

قـال: كـان اّلـذين أنكـروا عـىل أيب بكـر  ،: بسنده عن زيد بن وهـب٤/ ح  ٤٦١ويف اخلصال: 

 طالب اثني عرشـ رجـًال مـن املهـاجرين واألنصـار، جلوسه يف اخلالفة وتقّدمه عىل عّيل بن أيب

  وكان من املهاجرين ... وُأّيب بن كعب.

: ختّلف عن بيعة أيب بكر قوٌم من املهـاجرين واألنصـار ومـالوا مـع ١٢٤ :٢ويف تاريخ اليعقويب 

 عّيل، منهم: ... وُأّيب بن كعب.
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 :ثّم قال ،ثالثاً  ،الكعبة هلك أهل العقد وربِّ  :ثّم استقبل القبلة فقال .إلينا أن نليه

ما يعني بأهل  ،أبا يعقوب يا :قلت ،ن أضّلواكن آسى عىل َم ولما عليهم آَسى  اهللاو

ُ  :العقد؟ قال  .)١( مراءاأل

آسى  ولكن ،أال ال عليهم آسى ،هلك أهل العقدة ورّب الكعبة :آخر ويف نصٍّ 

 .)٢( ن ُهيلكون من املسلمنيعىل َم 

بن عاِزٍب كان يف  الرباء أنّ  :أيب سعيد اخلدري عن ،وروى أبو بكر اجلوهري

 ،وأبو ذّر  ،وسلامن الفارّيس  ،وعبادة بن الصامت ،املقداد بن األسود منهم ،عةمجا

 :وإذا حذيفة يقول هلم ،وذلك بعد وفاة الرسول  ،اهليثم بن التيهان وأبو ،وحذيفة

 وإذا القوم يريدون أن يعيدوا ،ْبتذِ ُت وال كُ ما كَذب اهللاو ،كم بهليكونّن ما أخربتُ  اهللاو

 .اجريناألمر شورى بني امله

 .فقد علم كام علمت ،ائتوا ُأّيب بن كعب :ثّم قال

                                                             
، وفيـه: ٢١٨١/ ح  ٥٥٥ :٥، وصـحيح ابـن حّبـان ٨٠٨/ ح  ٨٨: ٢) سنن النسـائي املجتبـى ١(

ُمراء. املسـتدرك للحـاكم  : ١فجذبني رجٌل جذبة فنّحاين ... قال: قلت: َمن يعني هبذا؟ قال: األ

، قال: صحيٌح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه، وفيه: قال: قلت: َمن تعني هبذا؟ ٧٧٨/ ح  ٣٣٤

ُمراء. وكذا يف صحيح ابن خزيمة   .١٥٧٣/ ح  ٣٣: ٣قال: األ

/  ١٩٧، مسند ابـن اجلعـد: ٥٥٥/ ح  ٧٥، مسند الطياليس: ٢١٣٠١/ ح  ١٤٠: ٥محد ) مسند أ٢(

، ويف بعــض النصــوص: ١٢٥٩/ ح  ٣١و ١٢٥٨/ ح  ٣٠: ٤، األحاديــث املختــارة ١٢٩١ح 

، وهم نفسـهم أصـحاب ىيف عقبة هرش هلك أصحاب العقبة. وهم اّلذين أرادوا قتل النبّي 

 بمؤامرة العقبة هم نفسهم أقطاب اخلالفة.القائمني  رؤوس العقد أو العقدة، ألنّ 
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أنتم؟  من :فقال ،فرضبنا عليه بابه حّتى صار خلف الباب ،فانطلقنا إىل ُأيبّ  :قال

أعظم من أن  فإّن األمر ،عليك بابك ْح فتَ ا :ما حاجتكم؟ فقال له :فقال ،ه املقدادَم فكلَّ 

م كأّنكم أردتُ  ،جئتم له ما وقد عرفُت  ،بايب ما أنا بفاتٍح  :قال .جيري من وراء حجاب

 .النظر يف هذا العقد

 .نعم :فقلنا

 أفيكم حذيفة؟ :فقال

 .نعم :فقلنا

َا  ،جارية يب حّتى جتري َعَيلّ ما هياما أفتح عنّي ب اهللاوب ،فالقول ما قال :قال ومل

 .)١( املشتكى اهللاوإىل  ،يكون بعدها ّرش منها

ُ  :قال ،وعن ُعَتي بن ضمرة السعدي  لكم أصحاب ما :ّيب بن كعبقلت أل

 فإذا أتيناكم ،نأتيكم من البعد نرجو عندكم اخلري أن تعّلمونا  اهللارسول 

 نا كأّنا هنون عليكم؟استخففتم أمَر 

ً  إىل هذه اجلمعة ألقولّن  لئن عشُت  اهللاو :فقال موين يتُ استحَي  بايلأُ ال  ،فيها قوال

املدينة فإذا أهلها يموجون  أتيُت  ،ة من بني األيامفلّام كان يوم اجلمع .عليه أو قتلتموين

أما أنت  :فقال بعضهم ؟هؤالء النّاس ما شأن :فقلت ،بعضهم يف بعض يف سككهم

 )٢( بن كعب! يبّ د املسلمني اليوم ُأ مات سيّ  فإّنه قد :قال ،ال :من أهل هذا البلد؟ قلت

                                                             
 والنّص منه. ٥٢ـ  ٥١: ٢، وعنه يف رشح النهج ٤٩) السقيفة وفدك: ١(

 .٣٤٠: ٧، تاريخ دمشق ٥٠٠: ٣) الطبقات الكربى ٢(
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 َيلّ ع مت عليه فردّ فسلّ  ... منزله أتيُت  :قال ،البجّيل  اهللا وعن جندب بن عبد

 .أكثر منّي سؤاالً  :قال .من أهل العراق :قلت ؟أنت ممّن :ثّم سألني ،السالم

ّا قال ذلك غضبت :قال هكذا  ورفعت يدي ـ ،عىل ركبتي فجثوُت  :قال ،مل

إّنا ننفق  ،هّم نشكوهم إليكاللّ  :قلت :قال ،فاستقبلت القبلة ،وصف ـ حيال وجهه

موا وقالوا لنا فإذا لقيناهم ،رحل مطايانا ابتغاء العلمون ،نفقاتنا وننصب أبداننا  .جتهَّ

 أذهب هناك! مل ،مل أذهب هناك !وحيك :وجعل يرتّضاين ويقول ،فبكى ُأيبّ  :قال

من  بام سمعُت  ني إىل يوم اجلمعة ألتكّلمّن عاهدك لئن أبقيتَ هّم ُأ اللّ  :ثّم قال :قال

 .)١( ... ال أخاف فيه لومة الئم ،اهللارسول 

د وقد عاجله املوت قبل أن يأيت ذلك املوعو ،منه القدر كان أسبق  أدري هلال

ـ كام حل بسعد بن  به الغدر والقتل حّل  أم أنّ  ،بام علمه اّلذي عزم أن يتحّدث فيه

بايل استحييتموين عليه أو أملعرفتهم بأّنه القائل: (ال  ؛قبل أن يتحدث عبادة وأمثاله ـ

 ).بام سمعت من رسول اهللا وال أخاف فيه لومة الئم مّن تكلّ أل( :ويف آخر )قتلتموين

 ُ ذين الّ  وهم ،يف زمانه )أهل العقدة(مراء كان هذا كالمه عن أمر اخلالفة واأل

 .يريدون أن يعيدوا األمر شورى بني املهاجرين حسب كالم حذيفة

ب رك أبا الدرداء نّ أ :عن أيب إدريس اخلوالين )املصاحف(ففي  ،وأّما أمر القرآن

 )٢( دمشق ومعهم املصحف اّلذي جاء به أهل ،إىل املدينة يف نفر من أهل دمشق

                                                             
 .٥٠١: ٣) الطبقات الكربى ١(

 ) قبل خالفة عثامن ويف عهد عمر بن اخلّطاب عىل األرجح.٢(
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عىل عمر بن  فُقِرئ يوماً  ،وأهل املدينة ليعرضوه عىل ُأّيب بن كعب وزيد بن ثابت وعيلٍّ 

يَن َكَفُروا﴿ :فلّام قرؤوا هذه اآلية ،اخلّطاب ِْذ َجَعَل الَّذِ يَّ ـِيف ُقلوِهبُِم الْ  إ ِ َة َمح َة َحِميَّ

ةِ ـالْ  يَّ ِ ل ْيُتم َكَام َمحَوا َلَفَسَد املَسِجدُ  ،﴾َجاهِ َرام َوَلْو َمحَ َ َمن أقرأكم؟  :فقال عمر .)١( احل

وقال للرجل  ،ادع يل ُأَيبّ بن كعب :املدينة من أهل فقال لرجلٍ  ،ُأّيب بن كعب :قالوا

 .انطلق معه :الدمشقي

ء ثم  ،عليه فسلَّام ،له هو بيده عرياً ب )٢( فذهبا فوجدا ُأَيبّ بن كعب عند منزله هييِّ

َِا دعاين :فقال ُأَيبّ  ،أجب ـ أمري املؤمنني ـ عمر :قال له املدين  ؟أمري املؤمنني ومل

 أو ،الركيب ما كنتم تنتهون معرش :فقال ُأَيبٌّ للدمشقي ،ذي كانبالّ  فأخربه املدّين 

 .منكم ّرش  )٣( يشدفني

ر والقطران ع  :عمر قال هلم ،فلّام أتى عمر ،ىل يديهثّم جاء إىل عمر وهو مشمِّ

فقال  ،أنا أقرأهتم :ُأَيبّ  فقال ،(ولو محيتم كام محوا لفسد املسجد احلرام)فقرؤوا  ،اقرؤوا

ـ  اهللاو :فقال ُأَيبّ  ،هذا أعرف إّال  ُهمَّ الاللّ  :فقال ،فقرأ زيد قراءة العاّمة ،قرأا :عمر لزيد

لئن  اهللاو ،ويصنع يب ،وُأدعى وُحيجبون ،يبونيا عمر ـ إّنك لتعلم أّين كنت أحرض ويغ

                                                             
فسريّية اّلتي ُيراد منها بيان بعض املعاين والـدالالت، واّلتـي سنوّضـحها ) هذا من باب القراءة الت١(

 الحقًا يف القسم الثاين من هذه الدراسة عند مناقشتنا لروايات التحريف عند الفريقني.

ُئ) بمعنى يطليه بـالقطران. ُانظـر: تـاريخ مدينـة ٢( ِ ن نَأ) أو (َهيْ ) هكذا يف املطبوع، لكن قد يكون (َهيْ

 .١٠٢ :٦٨دمشق 

 ) معناه: يرتفع إّيل منكم ّرش، أي يصيبني منكم ّرش.٣(
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ث أحداً  أحببت أللزمّن   .)١( بيشء بيتي فال أحدِّ

 تيالّ  القراءة وهي ،بن مسعود كانت هلام قراءة ثابتة اهللا ُأّيب بن كعب وعبد إنّ نعم 

أو يف  احلروف ختالف قراءة اخللفاء الثالثة يف بعض قد وهي ،اهللارسول  ن ِيف ها مِ اأخذ

ت فهي ركَ فقراءهتام سواء ُأخذ هبا أم تُ  ،وذلك الختالف منهجهام يف اجلمع ،الرشح

، الثالثة القراءة بني هذين الصحابّيني وبني اخللفاء يفاختالف  تنبُئ عن وجود

فقد  ،أن يكون قرآناً  رضورةلوابن مسعود ليس با يبّ ُأ كل ما جاء عن  نّ دين بأمؤكّ 

ِنَّ  ُثمَّ ﴿ قال: ألن اهللا سبحانه ،يكون تفسريا للقرآن اَنهُ  َعَلْينَا إ َ ونحن سنوّضح  ،)٢( ﴾َبي

، ِل البيت ود كانا من الثابتني عىل والء أهوابن مسع ُأَبّياً  بأنّ  )٣( بعد قليل

ن وريتصّو  عمر وأمثاله كانواوأن  العهد األّول بعد وفاة الرسول  املختّصني هبم يف

يف . هذا وأنت ترى فيعرتض عليهام ،نمن القرآ وابن مسعود أنه ما أتى به أيبّ  بأن

 ّين أك لتعلم نّ إيا عمر  :له هو تفسري، لقولهاق ح لعمر بأن ماوّض  أّن ُأبّياً  النص السابق

بيتي  لئن أحببت أللزمّن واهللا  ،ويصنع يب ،وادعى وحيجبون ،غيبونتحرض وأكنت 

ث أحداً    .)٤( بيشء فال أحدِّ

ث أحداً ( :واملقطع األخري ال  ) رصيح بأّنه كان حديثًا وتفسرياً ءبيش فال أحدِّ

وفيه تعريض بعمر وأمثاله الذين ال يسمعون هذه الكلامت من رسول اهللا إذ  ،قرآناً 
                                                             

 .٥١٦/ ح  ٥٦٠: ٢) املصاحف ١(

 .١٩سورة القيامة: ) ٢(

 من هذا الكتاب. ٤٥١ صفحة يف) ٣(

 ، عن ابن ايب داود يف املصاحف.٣٦٧٧٤/ ح  ١١٥:  ١٣، ٤٨١٦/ ح  ٢٥٢:  ٢كنز العامل ) ٤(
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 .)١( هم الصفق يف األسواقيكان يله

 ،عىل قراءة اخللفاء يبٍّ ُأ ة ابن مسعود وكانوا يرّجحون قراء ّن أهل البيت إ ،نعم

 .)٢( حسبام جاء يف الكايف عن املعىل بن خنيس ،ن كعبويقرؤون بام يوافق قراءة ُأّيب ب

 بحيث ال خيدش كان بسيطاً  الصحابة القراءة بنياختالف  ىل أنّ ع أكيدتالمع 

 .آخر ، إذ القراءة يشٌء والقرآن يشٌء بأصل القرآن الكريم

حلول  حياته لوال ار بام يكنّه ضمريه يف ُأْخَرياتحاول اإلجه ّن ُأبّياً إ ،أجل

عمر بأّنه  هماّهت وقد  ،فقد كانوا يسعون لرتكها ،وكذا احلال بالنسبة إىل قراءته ،املوت

عرض قراءته عىل رسول اهللا وأخذها من مع اعرتافه بأّنه كان قد  للمنسوخ أأقر

 وروايات يف تأييد قراءات هكذا أستبعد أن يكونوا قد نسبوا إليه عىل أنني ال ، فيه

من أعيان  ؛ ألّن أبّياً اآلخرين من اخللفاء وغريهم لقراءات تصحيحاً  األحرف السبعة

ام ُنسب إليه من أّنه ف، الصحابة املشهود هلم بالفضل والعلم والتلقي عن رسول اهللا

، أكرب الظّن اتضاهي سورة البقرة أو هي أطول منهيعتقد بأّن سورة األحزاب كانت لَ 

ٌل ف ذلك عنه ثبت ولو لتأييد الرأي الُعَمري يف ذلك، عليه تدليس هنّ أعندنا  مأوَّ

                                                             
ابن راهويه وابن املنذر والبيهقي عن بجالة قال: مر عمر أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور و) ١(

بغالم وهو يقرأ يف املصحف (النبي أوىل باملؤمنني من انفسهم وأزواجه   اهللا عنهبن اخلطاب ريض

أمهاتم وهو أب هلم) فقال يا غالم حكها فقال هذا مصحف أيب، فذهب اليـه فسـأله فقـال: أّنـه 

/ ح  ٦٩:  ٧، سنن البيهقـي ٥٧٦:  ٦األسواق. الدر املنثور كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق ب

١٣١٩٧. 

 .٢٧/ ح  ٦٣٤:  ٢انظر الكايف ) ٢(
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 .)ولو محيتم كام محواوهو حال ( بالتفسري

، ى ذلك إىل مقتلهإن أدّ عىل رأيه و اً ّرص مو يف قول احلّق بن كعب كان جريئًا  يبّ ُأ ف

 .معاين كثرية أتركها للقارئ كي ينتزعها بنفسه ميتًة حتمل يف طّياهتامات بالفعل  قدو

 قول ،ـ كام يف رواية البخاري ـ نفسه ء شهادة عمرخللفاا مع يبّ ُأ ختالف يؤّكد مما و

شيئًا  ال أدع :يقول وذاك أّن ُأبّياً  ،وإّنا لندع من قول ُأيبّ  ،وأقضانا عّيل  ،ُأيبّ  أقرؤنا :عمر

ْو ُننِْسَها َنأِْت ﴿ :تعاىل اهللاوقد قال  ، اهللا سمعته من رسول ْن آَيةٍ أَ ٍ  َما َننََسْخ مِ َِخْري ب

ثْ  ْو مِ َ نَْها أ َهامِ ِ  .)١( ﴾ل

 رسول ن ِيف مِ  هأخذتُ  :، وأّيب يقولوإّنا لندع من حلن أّيب ّيب أقرؤنا، ُأ : ويف نص آخر

ْو ُننِْسَها﴿ :تعاىل اهللا، قال اهللا فال أتركه ليشء ْن آَيةٍ أَ ْو  َما َننََسْخ مِ نَْها أَ ٍ مِ َِخْري ِت ب َنأْ

َها ِ ْثل  .)٢( ﴾مِ

هجة كام حن يف كالمه ال يعني اللّ للّ اأّن و ،أنظر إىل التخالف بني الصحابيَّني

، العريب  رسول اهللان ِيف أّنه أخذها مِ ومرشوعّية قراءته عيل  رصي اً يريدون قوله، ألّن ُأبيّ 

 ؟ُأيب مع أّنه قال: أخذُته من يف رسول اهللا يّدعي حلن يمكن لعمر أنْ  فكيف

 يكون إّنهف ،ـ حسب تعبري عمر وغِريه ـ بن كعب أقرأ الصحابة يبّ إذا كان ُأ و

امه بأّنه أقرأ للمنسوخ مع وقوفه عىل ّهت ا فال يصّح ، أعلم من عمر بالناسخ واملنسوخ

 .عىل معرفة املنسوخ بالرضورة ةالناسخ دالٌّ  وال ضري أّن معرفة ،الناسخ

                                                             
 .٤٢١١/ ح  ١٦٢٨: ٤) صحيح البخاري ١(

 .٤٧١٩/ ح  ١٩١٣: ٤) صحيح البخاري ٢(
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 أدع ال :يقول يبّ وُأ  ،يبوإّنا لندع من قول ُأ ( :فه بالقولكالم عمر وتطّر  كام ال يصّح 

 .أو تفسريه لآليات رسول اهللا قراءةألّنه بفعله قد ترك  )..اهللاول سمعته من رسشيئًا 

ني يف أمر مع الشيخَ  يبّ خمالفة ُأ  اىلسبب هذه األقوال يمكننا أن نرجع  وهبذا فقد

 .وأمر القرآن اخلالفة

يف تفسري مصابيح  )ـه ٥٤٨(ت  الكريم الشهرستاين بن عبد ورصح حممد

  :هّص ما ن فقال ،ذه املخالفةهباألرسار 

 .)١( ... وقد خالفه ُأيبُّ بن كعب ومنعه من مصحفه ...

 عثامن خذأفقد  ،ومع مصحفه بعنف بن كعب يبّ ُأ ع تعاملوا م القوم إنّ  ،أجل

 ناساً  ـ بن كعب حمّمد بن ُأيبّ  ـ ابنه وقد أخرب ،حمّمد بعد وفاته قرساً  مصحفه من ابنه

 .أبيه ملشاهدة مصحف قدموا عليه كانوا قد العراق من أهل

 فقال .ُأيبّ  فَأْخِرْج لنا مصحف ،إليك من العراق )٢( إّنا حتّملنا :له فقالوا

 .)٣(  عثامن قد قبضه :قال .أْخِرْجه ،اهللاسبحان  :قالوا .قد قبضه عثامن :حمّمد 

ما أرسله  ةومعناه أّن أهل العراق كانوا يبحثون عن نسخة ُأّيب ليتأكدوا من صّح 

ل عىل بن كعب أم ال؟ وهذا يدلّ  يبّ اء ُأ القّر  دمع مصحف سيّ  يتطابق وهل ،عثامن إليهم

بحيث  ،عموماً  واملسلمنيعىل وجه اخلصوص  بن كعب عند أهل العراقا يبّ مكانة ُأ 

                                                             
 .٣: ١) تفسري مصابيح األرسار ١(

 ) حتّملنا إليك: أي رحلنا.٢(

 ن أيب عبيد يف الفضائل وابن أيب داوود.، ع٤٧٨١/ ح  ٢٤٨: ٢) كنز العّامل ٣(
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إّن  :قال هلم اً حمّمد لكّن ابنه ،للوقوف عىل نسخة أيبّ  يف املدينة إىل ابنه يرسلون وفداً 

من  حرقبيد وُأ ملصحف ضمن ما ُأ ا عثامن ذلك باد؛ إذ أخرج من يدياألمر قد 

 .املصاحف

بن  يبّ أمل يكونوا يريدون اعتامد مصحف عثامن وأنصاره  أنّ  لك ضحوهبذا فقد اتّ 

 وإن هوف، ملصحفهم ليس إّال  ةإلعطاء الرشعيّ  بل كانوا يريدون استغالل اسمه ،كعب

 .معهم تدل عىل مشاركته اً مورأنسبوا له  هملكنّ  مل يكن ضمن جلنة كتابة املصاحف

تدّل الواقدي:  ، قالقال الذهبي يف ترمجة ُأّيب بن كعب من (سَري أعالم النبالء)

ّيب بن كعب يف خالفة عمر، ورأيت أهله وغريهم يقولون: مات يف  أحاديث عىل وفاة أُ

 ...سنة اثنني وعرشين يف املدينة 

 الذهبي بعد نقله كالم ابن سعد:  ثّم قال

مرَسل، وما أحسب أّن عثامن ندب للمصحف  قلت: هذا إسناٌد قوي، لكنّه

ّيب يف  ُّيب ال لزيد، والظاهر وفاة أُ بّيًا، ولو كان كذلك الشُتهر، ولكان الذكر أل أُ

 زمن عمر، حّتى أّن اهليتم بن عدي ذكر موته سنة تسع عرشة.

وأبو عمر الرضير: مات سنة  ،بيدوأبو عُ  ،مريوقال حمّمد بن عبد اهللا بن نُ 

بن خّياط وأبو حفص  ل، وأّما خليفةُ إىل هذا أميَ  ، فالنفُس اثنني وعرشين

ني تالفّالس فقاال: مات يف خالفة عثامن، وقال خليفة مّرة: مات سنة اثن

 .)١(وثالثني 

                                                             
 .٨٢ت  ٤٠٠: ١) سَري أعالم النبالء ١(
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وإليك الكالم  ،عن نسخة أيب موسى األشعري وُأّيب بن كعب بعض اليشء هذا

 .نسخة حفصة عن

 :نسخة حفصة بنت عمر

ُخرىفه )١( وأّما نسخة حفصة يريدون  ومل يكونوا ،لعملهم اّختذوها غطاًء  ي األ

 ـ لكي يرفعوا التناقض من حفصة أخذوها أّهنم أي ،اعتامدها أصًال يف عملهم

يف الزمن  املكتوبة عىل حرف زيدبني نسختها وبني نسخة عثامن  ـ تصّوره املحتمل

عىل عهد  بن ثابت زيدعند حفصة هي ممّا مجعه  ؛ ألّن النسخة األوىل املوجودةحقالّال 

حيصل التعارض بني النسختني ـ أي بني ما نسخه زيد  فأراد عثامن أن ال ،الشيخني

فأرسل عثامن إليها فأبت أن « ،ما نسخه للشيخني من قبلبني و لعثامن أيام خالفته ـ

ا إليها حّتى ،تدفعها هنَّ دَّ  ثّم  ،فنسخ عثامن هذه املصاحف ،فبعثت هبا إليه ،عاهدها َلَريُ

 .)٢( »رّدها إليها ومل تزل عندها

حفصة يسأهلا  أّن مروان كان يرسل إىل، عبد اهللاأخربين سامل بن  :قال الزهري

فلّام توّفيت حفصة  ،إّياها فتأبى حفصة أن تعطيه ،الصحف اّلتي كتبت هبا القرآن

بن عمر لريسل إليه بتلك  اهللا عبد ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إىل

 .)٣( فأمر هبا مروان فُشقِّقت ،بن عمرا اهللا فأرسل هبا إليه عبد ،فالصح
                                                             

 ) وهي نسخة أيب بكر اّلتي كانت عند عمر.١(

 . ٣٥الرتمجة  ٥١:  ٢انظر حلية األولياء  )٢(

 وفيـه: أرسـل ابـن عمـر ٤٥٠٧/ ح  ٣٦٥: ١٠، صحيح ابـن حّبـان ٢٠: ٩) ُانظر: فتح الباري ٣(
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مروان عىل تشقيقها  وعزيمة ،يف أول األمر إىل عثامن تهافإباء حفصة إعطاء نسخ

مصحفها وبني  بني يشريان إىل وجود مغايرةٍ  ،يف آخر األمر ومتزيقها أو حرقها

، االختالف اآلخرين عىل ذلك فّن مروان خاف وقوإو ،عثامن دّونهاملصحف اّلذي 

 بعد وفاهتا. افأمر بشّقه

فاً  وكالم حفصة قريب من كالم ِ ال تريد  ّهناإ إذ ،أيب موسى األشعري املذكور آن

 .معتقدة بأنه املصحف الصحيح مصحفها التالعب بنّص 

من  ،الكتاب العزيز حتريفوا عىل استدلّ كثريًا من املخالفني  وال خيفى عليك بأنّ 

 .ال عندنا ،ة واجلامعةأهل السنّ  موجودة يف كتب مضطربة هكذا نصوص

ألّن حجية القرآن  ،غري واقعي ودقيق وما يريدون االستدالل به همكالم لكّن 

فرادى  رسول اهللا أمته ءقراإثم  ،اهللا رسوله بواسطة جربئيل األمني إقراءِ  من ةمستمدّ 

ُ و وتالوةً  ومجاعة، تلقيا وعرضاً  وأهل بيته وأصحابه  اهللاسول بعمل ر  ـ ةّم تواتر األ

وحفظهم آلياته  ،وأطراف النهار يلوقراءهتم به آناء اللّ  ،ـ عىل مّر العصور هبذا القرآن

بيت  ًا من أهلأحد، فال ترى صدورهم حّتى صارت أناجيلهم ،وكتابتهم لسوره

سن أو اإلمامني احل ،أو فاطمة الزهراء ،املؤمنني عّيل بن أيب طالب كأمري ـ رسول اهللا

أّن هذا  :ومعناه ختالف هذا القرآن الرائج بيننا اليوم، ا بآيةٍ وقد استشهد ـ  واحلسني

                                                                                                                                                
، مسـند أن يكون يف يشء من ذلك اختالف ملا نسـخ عـثامن فحرقها خمافةإىل مروان  [الصحف]

ويف بعـض  فشتت، وفيه: فأرسل هبا عبد اهللا بن عمر فأمر مروان ٣١٦٨/ ح  ٢٣٥: ٤الشامّيني 

قتاملصادر :   . فُشقِّ
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 ،هو دليٌل عىل إعجازه القرآين النّص  بل إنّ  ،القرآن مل يقع فيه حتريف خيل هبيكله العام

ْسَتِمرٌّ ﴿: ى قالوا عنهحتّ  ،ة تأثريهف ببالغته وقّو عَر كان يُ  وأّنه  ريتصوَّ فال  ،)١( ﴾ِسْحٌر مُّ

وقد مر عليك ما حكي عن أمري املؤمنني بأن الشيطان ال يمكنه  .فيه النقصانوالزيادة 

 .الف) ومل ينقص منه حرف (الم)(ومل يزد فيه حرف  ،أن يزيد أو ينقص منه

 :نسخة عائشة بنت أيب بكر

 فهذه الدعوى ،اعتامد عثامن عىل نسخة عائشة، وهي وهناك دعوى ُأخرى

عثامن بن عفان  لتصحيح عمل اً تي اعُتمدت سياسيّ غة الّ الفار ويكغريها من الدعا

عثامن إىل األمصار اّلتي ُأرسلت إليها املصاحف  فقد جاء يف رسالة ،زيد بن ثابتو

 :قوله

َ فأرسلُت إىل عائشة ُأ  ... فيه القرآن  م اّلذيدَ ّم املؤمنني أن ترسل إّيل باأل

جربيل وأوحاه جربيل  إىل اهللاحني أوحاه  اهللاّلذي ُكتب عن فم رسول 

 .)٢( ... إىل حمّمد وأنزله عليه

نراها  فلامذا ال ،دون غريها من نساء النبّي  فلو صّح اختصاصها بمصحٍف 

 حينام كانت ُتسأل عن بعض املسائل؟!شيئًا  هذا املصحف تنقل عن

 الواقعة ةبل ملاذا ال تستشهد بمصحفها وما فيه من اآليات يف املسائل اخلالفيّ 

                                                             
 .٢) سورة القمر: ١(

 .١٧٢٢/ ح  ١٢٠: ٢) تاريخ املدينة البن شبة ٢(
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ُْخَرياتبينها وبني ئنَ الّال   نساء النبّي األ  )١( الكبري ها يف مسألة رضاعيت كّن خيطِّ

 وأمثاله؟!

من) عىل أّهنا اّدعت بأّنه ُأنزل من القرآن (عرش رضعات رِّ ثّم  ،معلومات ُحيَ

 .)٢( وهّن فيام ُيقرأ من القرآن  اهللا فتوّيف رسول ،ت تلك بخمس معلوماتسخَ نُ 

 عائشة يكتفتاالختالف؟! بل  ّن تلك اآلية يف مصحفها حلّل فلامذا ال ترهي

 !!تي كانت حتت رسيرهاأكلت تلك اآلية الّ  اً أو داجن ّن شاةً أبدعواها 

رسول  عائشة؟! هل هو القرآن اّلذي ُأخذ عن فم تعنيههذا اّلذي  أّي قرآٍن 

، حفصة اسممع  وأّنه القرآن اّلذي مجعه زيد بأمر عثامن وأرشك اسمها فيهأ ، اهللا

 ثالث؟! أو أّنه قرآنٌ 

واّلذي  ، اهللافلو كان القرآن املكتوب عندها هو اّلذي ُأخذ عن فم رسول 

فهل  عام، والذي كان يعرضه الرسول عىل جربئيل كّل  ،إىل جربيل  اهللاأوحاه 

يف املصحف  مل تكن ـ جديدة مجلةً  يضيف هناك من مّربر لكي تأمر موالها أن

 ؟لة (وصالة العرص)وهي مج ،ـ الرائج

تني عائشة أن أمَر  :فقد أخرج مسلم بسنده عن أيب يونس موىل عائشة أّنه قال

ُظوا َعَىل ﴿ :فآذّين  هذه اآلية إذا بلغَت  :وقالت ،أكتب هلا مصحفاً  ِ حاف
                                                             

، مســند ١٥٤٢٦/ ح  ٤٥٩: ٧، ســنن البيهقــي الكــربى ١٩٤٧/  ٦٢٦:  ١ســنن ابــن ماجــه ) ١(

 .٣٠٧٩/ ح  ١٩١: ٤الشامّيني 

 ٢٠٩: ٢باب التحريم بخمس رضعات، سـنن الـدارمي  ١٤٥٢/ ح  ١٠٧٥: ٢) صحيح مسلم ٢(

 .٣٣٠٧ح  ١٠٠: ٦، املجتبى ٢٢٥٣/ ح 
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ِ اْلُوْسَطى َالة َلَواِت َوالصَّ  :فأملت عَيلّ  ،آذنُتها فلّام بلغُتها ،)١( ﴾الصَّ

ُظوا﴿( ِ ِ اْلُوْسَطىالصَّ  َعَىل  حاف َالة  َوُقوُموا هللاِِ ﴿وصالة العرص ﴾َلَواِت َوالصَّ

َني  ِ ت ِ  .)٢() ﴾َقان

بل كيف يكون املصحف الرائج مأخوذًا من فم رسول اهللا وليس فيه مجلة 

 (وصالة العرص)؟

كّل هذه القرائن تشري إىل أّن عثامن كان يريد أن يعطي مرشوعّية لعمله من خالل 

مصاحف كبار الصحابة  قفْ ّون ِو بأّن مصحفه قد دُ  لقوللو ،مصاحف اآلخرين

قال بكل  ؛ذلك مجيع الصحابة وقد وافقه عىل مل ينفرد بالرأي وأّنه ،ّمهات املؤمننيوُأ 

 .ذلك لرفع التشكيك يف طريقة توثيقه للنص القرآين

بعد رسول   لامذا ال يأيت بام مجعه اإلمام عيلإذا كان كذلك ف فالسؤال:

  ؟؟ أمل يكونا من كبار الصحابةابن مسعود ن عندام كابو ، اهللا

 واملسامهني يف تدوينه؟ ضمن اجلامعني للقرآن اً بل ملاذا ال يذكر عليّ 

قد دّون القرآن بعد رسول علّيًا  اّلتي تذكر أنّ  ـ عند القوم ـ وملاذا ُتضعَّف األخبار

 ؟ اهللا

أم  ،صحف املوجودمع امل املتلو بني مصحف اإلمام عيل اختالف هناك وهل حّقاً 

هو غري قرآن  اً قرآنللشيعة أّن  وهل حّقاً  ؟املضاد ت له وسائل اإلعالملَ بّ أّنه ممّا طَ 

                                                             
 .١٢٨) سورة البقرة: ١(

 .٦٢٩/ ح  ٤٣٧: ١) صحيح مسلم ٢(
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ون به يف صلواهتم، ؤأم أنه هو هذا القرآن بعينه دون زيادة أو نقصان، يقر ؟سلمنيامل

 فون يف تفسريه وجتويده وعلوم القرآن ... ويستدلون به يف كتبهم، ويؤلّ 

ُّمة قبلت باملصحف الرائج وحّبذت توحيد املصاحفصحيح أّن و  لكّن  ،األ

الكثري من  مل يكن فيه مزيد امتياز ومل يكن يرىض بهعىل قراءة زيد بن ثابت  متوحيده

الصحابة عن رسول اهللا  تلقاهما و  اهللارسول عىل قدس  اً جتاوزه في ألنّ  ،الصحابة

 .من القراءة الصحيحة

كبار قّراء الصحابة كُأّيب وابن مسعود لغاء لدور إهو ما قيل من مجع عثامن  نّ إو

كام جزم بذلك   ـنيؤابتالذُّ  يـ ذ زيد اليهودّي ب ةاملهّم ، وحرص وأمري املؤمنني عّيل 

 .)١( ابن مسعود

، وتشبيه عثامن بنعثل اليهودي من قبل عائشة وقتله ودفنه يف اً كون زيد هيوديّ  نّ إ

ته باليهود، ّم ُأ ذلك مع خوف رسول اهللا من تشبه  ّل ، ك)كوكب شِّ ُح ـ (مقابر اليهود ب

وخشية اإلمام عيل من أن ينفلت القرآن  ة،ع القرآن كام ضيعت اليهود التورايّ ضوان ت

، وقول عمر: لوال أن يقال بأن عمر زاد يف القرآن لزدت من قبل الشيطان أو يزاد فيه

 فيه آية الرجم.

كان قبل مقولة عمر  ،الرسول األعظموختوف  ،ذلك مع كون مجع اإلمام عيل كّل 

 ،ين كانا عىل اتصال بمدارس اليهودذَ لَّ حرص مهمة مجع القرآن بالشيخني القبل و

                                                             
 . ١٧٤٨/ ح  ١٢٦:  ٢تاريخ املدينة  )١(
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ُمور  باليهودية، كّل وزيد املتهَمني )١( وقبل عثامن ومروان كانت تدعو  هذه األ

ُ يان االختالف الصحابة للحيطة واحلذر من َرسَ  ب أهّ ة ولزوم اليقظة والتّم إىل جسد األ

 مام األحداث القادمة.أ

 كانوا يشّككون يف صالحية الّلجنةأّن كبار الصحابة والتابعني وال خيفى عليك 

الصحابة  بعض كبار اسم أّهنم كانوا يشّككون يف وجود كام ،املرشفة عىل هذا العمل

 .أمثال ُأّيب بن كعب ،ضمنها

عدم دراسة علامء  تساءلوا عن سبب وحتى أن املسترشقني يف األزمنة املتأخرة

اإلسالم ملوضوع تقديم زيد عىل ابن مسعود فمام قاله: نادرًا ما يتعجب علامء 

مسلمون، ملاذا مل يأت مكان زيد ابن مسعود الذي اعتنق اإلسالم قبل أن يولد زيد، 

هذا باإلضافة إىل ما عنده من فضائل أخرى، غري أّهنم يف النهاية يطمئنون لكون زيد 

ّله غيبًا، أما ابن مسعود فال يعرف إّال سبعني من سوره، غري أّن هذا يعرف القرآن ك

االدعاء ضعيف جدًا فهو مبني من جهة عىل سوء فهم لرواية تقول اّن النبي تال أمام 

ابن مسعود سبعني سورة يف ما كان زيد ال يزال طفًال، كام  أّنه ال يأخذ يف احلسبان أّن 

 .)٢(خاصة به هلا مكانة مرموقة يف الرتاث ...  ابن مسعود يقف وراء نسخة قرآنية

كان عليه ـ  ،الكلمة يف القرآن وجادًا لوحدة عن األفضل فلو كان عثامن باحثاً 

ُ  عىل حسن نّيته ـ أن تأكيداً  أمثال ابن  ،ة وكبار الصحابةّم ينتدب إىل هذا العمل قّراء األ

                                                             
 .١٢٣لو بايعني بكفه لغدر بسبته ... انظر هنج البالغة :  اّهنا كف هيودية :مروان يفقال عيل  )١(

 .٢٨٧:  ٢تاريخ القرآن لنولدكه  )٢(
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َُعلَّم واّلذي قال فيه رسول ذلك الغالم ،مسعود ن أحّب أن يقرأ القرآن َم « : اهللا امل

 .)١( »يقرأه عىل قراءة ابن ُأّم عبدفلْ  نزلكام ُأ  غّضاً 

 ،وابن عّمه  اهللارسول  وّيص  عّيل بن أيب طالب  يأخذ بمصحفأن و

 .تنزيل القرآن وتأويله واّلذي يعرف

ال أن يستغله ويستغل  أن يأخذ بمصحف ُأّيب بن كعب كام هوعليه  كان كام

وهؤالء ال شك يف تلقيهم القراءة عن رسول اهللا وعرضهم  .اءّنه سّيد القّر أل ،مصحفه

قراءهتم عليه، وقد شهد الذهبي يف معرفة القراء الكبار بأهنم من السبعة األوائل يف 

  .)٢( با بكر وعمر فيهأم يسبقون ّهن إ ، حّتىالفن اهذ

 ،رمحن بن احلارثال وعبد ،زيد بن ثابتك هلذا األمر صغار الصحابة ال أن ينتدب

غطاًء  يّتخذ مصاحف كبار الصحابةثّم  ،وسعيد بن العاص ،اهللا بن الزبري وعبد

 !الذؤابتني يذ لتصحيح عمل زيد بن ثابت

لرأهيم  ّنه لو أراد أن ينتدب صغار الصحابة بدعوى أّهنم أقّل تعّصباً إوحّتى 

 أمثال عبد ينتدب كان عليه أنقد ف ،بعلمهم ـ حسب قول الدكتور هيكل ـ واعتزازاً 

ُ  اهللا بزيد بن  يكتفي وال ،ه من صغار الصحابة أيضاً وغَري  ،)٣( ّمةبن عّباس حرب األ

 .ثابت فقط
                                                             

/ ح  ٣٨٥: ١، ١٣/ ح  ٩٣: ١، وانظـر: األحاديـث املختـارة ١٣٨/ ح  ٤٩: ١) سنن ابن ماجة ١(

٢٦٨. 

 .٣١، ٢٧:  ١ ينظر معرفة القراء الكبار )٢(

 .٩/ الرتمجة  ٤٥:  ١معرفة القراء الكبار  )٣(
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 جنةعمل اللّ  عىل أسامء بعض هؤالء الصحابة ِضمن املُِرشفني إّهنم أدرجوا ،نعم

 ،هقبول علينا من الصعب لكّن  ،لعملهم تصحيحاً  ـ كإدراجهم اسم ُأّيب بن كعب ـ

 آخر عهد الشيخني ترصيح بأّنه قد توّيف  لوجودبل  ،ك لوفاته قبل ذلك التاريخوذل

  .وأوائل عهد عثامن بن عّفان

سنة ... وقال املدائني: مات  سنة تسع عرشةقال اهليتم بن عدي: مات 

  .)١( عرشين

عثامن وجلنة أبيه إىل بمصحف  بن كعب يبّ ُأ ّن إتيان حمّمد بن يضاف إليه أو

 إذ لو كان موجوداً  ،يف ذلك التاريخ كعب حّياً  ّيب بنُأ عدم وجود  يؤّكد املصاحف

هذا مع مالحظة موت ُأّيب  ،إليهم مصحفهب  ابنه حممديتأي ال أن ،تاهم هو بمصحفهأل

 اجلمعة!!! يوم قبل جميء بشكل ُمريب

 ،كان إساءة هلؤالء الصحابةـ  وتوحيده يف مجع القرآن ـ وأتباعه إّن عمل عثامن

واالحرتام  والتبجيل حتت غطاء التجليلوجاء  ،ُأّطر بإطار املصلحةوإن  ،هلم وجترحياً 

عرف هدفهم  كان قد ابن مسعودّن إو ،لكبار الصحابة وإرشاكهم يف عملية اجلمع

حاً  ،استغالل اسمه من جنة خوفاً أن يسّلم نسخته إىل اللّ  فامتنع بأّنه أعلم من  مرصِّ

 .)٢( أبيه الكافر بوأّنه عرف اإليامن وزيد يف صل ،زيد

                                                             
 .٢٧١: ٢) هتذيب الكامل ١(

وفيه: واهللا لقد أسلمُت وإّنه َلفي صلب رجٍل كـافر.  ٣١٠٤/ ح  ٢٨٥: ٥) ُانظر: سنن الرتمذّي ٢(

 قال: حديٌث حسن.
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 مصحفه بأن ال يسّلموا ما عنذين نسخوا طلب من الّ  ابن مسعود كام أنّ 

ومن  ،إّين غالٌّ مصحفي :فقال ،ّال إلعلمه باستغالل اسمه ليس  ،استنسخوه إىل عثامن

ِام َغلَّ َيْوَم ﴿ :يقول اهللا فإنّ  ،فليغلل مصحفاً  استطاع أن يغّل  ِت ب َوَمن َيْغُلْل َيأْ

َي   .)١( ﴾اَمةِ اْلقِ

غلَّ يوم  فإّنه من غلَّ يأت بام ،غلُّوا املصاحف ،أّهيا النّاس :خرى قالُأ  ويف روايةٍ 

 .)٢( ونعم الغلُّ املصحف يأيت به أحدكم يوم القيامة ،القيامة

يغالون يف عثامن ويف رسم اخلّط العثامين، حّتى وطبق هذه الرتكيبة األموية نراهم 

لك الرسم عن الباري جّل وعال، فال جييزون كتابة املصحف إّن بعضهم قال بتوقيفّية ذ

هـ) عن ذلك، فلم جيزه إّال يف  ١٧٩باخلّط العرّيب املتطّور، وقد ُسئل اإلمام مالك (ت 

 .)٣( املصاحف التي ُتكتب من أجل األطفال، تيسريًا عليهم يف تعّلم القرآن

وج عن خّط مصاحف هـ) إىل أّن اخلر ٢٤١كام ذهب اإلمام أمحد بن حنبل (ت 

ُخرى حرام ُمور األ  .)٤(عثامن يف ياءٍ أو واٍو أو الٍف أو يف األ

ُوىل بعينه، بأّن  ٤٥٨وعّلل البيهقي (ت  هـ) سبب اّتباع إمالء املصاحف األ

ً من الثقة  .)٥(الكّتاب الصحابة كانوا ُأناسًا أكثر علًام منّا وأوفر حّظا

                                                             
 .٥٢/ ح  ١٨٤: ١) املصاحف البن أيب داوود ١(

 .٥٣/ ح  ١٨٥: ١) املصاحف البن أيب داوود ٢(

 .١٥/ ح  ١٦املحكم يف نقط املصاحف للداين: ) ٣(

 .٢٦٢:  ١، مناهل العرفان ٣٧٩:  ١ُانظر: الربهان للزركيش ) ٤(

 .٢٦٧٨/ ح  ٥٤٨:  ٢ُانظر: شعب اإليامن للبيهقي ) ٥(
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لقرآن لقواعد الكتابة العربية يف مثل وقال الزخمرشي يف (الكّشاف) عن خمالفة ا

ُسوِل  َهَذا َماِل  َوَقاُلوا﴿قوله تعاىل:  وكتابة الّالم فيها منفصلًة عن (هذا): ُسنٌّة  )١( ﴾الرَّ

 .)٢(ال ُتغريَّ 

قالوا بكّل ذلك تعّسفًا ومغاالًة يف عمل عثامن، حّتى قيل بأّن حمّمد بن أمحد 

جيّوز القراءة عىل ما خيالف الرسم العثامين، البغدادي املعروف بـ (ابن شنبوذ) كان 

 .)٣(فُألقي القبض عليه، واسُتتيب فاعرتف، وُكتب عليه بمحرض

ِعي كوهنم من الّلجنة بعض اليشء عن هبذا فقد عرفَت  ذين أو من الّ  ،حال من ادُّ

يف قبله  عثامن واخللفاء من د انحصارفإّن الواقع يؤكّ  ،عثامن عىل مصاحفهم اعتمد

 .رغم خمالفة قراءته لقراءة غريه من الصحابة ،بن ثابت بحرف زيداألخذ 

 

 

 

 

 

                                                             
 .٧سورة الفرقان: ) ١(

 .٢٧٠:  ٣الكّشاف ) ٢(

 .١١٧و ١١٦:  ٥اء ، معجم االدب٣٥ُانظر: الفهرست البن النديم: ) ٣(
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 :من السلطة وأيب بن كعب موقف ابن مسعود

 أن نؤّكد بأّن أتباع سلطة اخلالفة قد نسبوا إىل ابن هذا إّال  ال يسعنا بعد كّل 

تّتفق  وحّتى إىل ابن عّباس قضايا ال بن كعب وعّيل بن أيب طالب امسعود وُأّيب 

 .)١( فقالوا عن ابن مسعود بأّنه حّك املعّوذتني من القرآن ،ع سريهتمم

 .)٢( ّيب بن كعب أّنه أضاف سوريت احلفد واخللع إىل القرآنوعن ُأ 

 .ه مجع القرآننّ أأو مل يصح عنه  جديد وعن عّيل بن أيب طالب أّنه أتى بقرآٍن 

 .)٣( وعن ابن عّباس أّنه روى اإلرسائيلّيات

ني لعثامن يف أمر ساملناف هبؤالء الصحابة ةتعريضيّ القوال األن م غريها وهكذا

 .القرآن

 :تان وابن مسعوداملعوذّ 

 يف تنيكانتا موجودقد و ،ّن ابن مسعود كان يقرأ باملعّوذتني يف صالتهأمن املعلوم 

 يف وقد دافع ابن حزم عن ابن مسعود ،بأّنه حّكهامالقوم نسبوا له  لكّن  ،مصحفه أيضاً 

  :قالف )املحّىل (

مل تكن يف  )الفاحتة( ّم القرآنروي عن ابن مسعود من أّن املعّوذتني وُأ  وكّل ما

                                                             
   . ٦٨٣:  ٨الدر املنثور  )١(

 . ٨٤٤و ٨٤٣/ ح  ١٧٨:  ١االتقان  )٢(

 .٦٦٧/  ٥٣٨:  ٢، االتقان ٣٧٣:  ٤، تفسري البحر املحيط ٤٤٧:  ٣نظر تفسري ابن كثري اُ  )٣(
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بن حبيش  عن زّر  وإّنام صّحت عنه قراءة عاصم ،موضوع ال يصّح  مصحفه فكذٌب 

 .)١( ّم القرآن واملعّوذتانوفيها ُأ  ،عن ابن مسعود

 .)٢( السيوطي إسناد ما مّر بطرقهم بل صّحح

ل يف بعض الكتب يوطي يف االتقان عن اإلمام فخر الدين، قوله: كام حكى الس ُنقِ

وهو يف  ،ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاحتة واملعّوذتني من القرآن القديمة أنّ 

النقل املتواتر كان حاصًال يف عرص الصحابة بكون  غاية الصعوبة، ألّنا إن قلنا: إنّ 

ن قلنا: مل يكن حاصًال يف ذلك الزمان، ذلك من القرآن، فإنكاره يوجب الكفر، وإ

غلب عىل الظّن أن نقل هذا املذهب األالقرآن ليس بمتواتر يف االصل. قال: و فيلزم أنّ 

 عن ابن مسعود نقل باطل، وبه حيصل اخلالص عن هذه العقدة.

وكذا قال القايض أبوبكر: مل يصح عنه أهنا ليست من القرآن وال حفظ عنه. إنام 

لكتابتها، ال جحدًا لكوهنا قرآنًا، ألنه كانت السنّة  ا من مصحفه إنكاراً حّكها وأسقطه

ِ   ما أمر النبيال يكتب يف املصحف إّال ن عنده أ ذلك وال  َب تَ كَ  هُ دْ بإثباته فيه، ومل َجي

  .)٣( سمعه أمر به

وأّما قول  :فقال ،من دافع عن ابن مسعود َأ طّ َخ  )فتح الباري(ابن حجر يف  لكن

قرآن وأّن ال من أمجع املسلمون عىل أّن املعوذتني والفاحتة :)برشح املهذّ (النووي يف 

                                                             
   .١٣: ١) املحّىل ١(

 .٦٨٤: ٨) الدّر املنثور ٢(

 .٢٧١ـ  ٢٧٠: ١االتقان يف علوم القرآن ) ٣(
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وقد  ،ففيه نظر ،ليس بصحيح باطل قل عن ابن مسعودوما نُ  ،كفرشيئًا  من جحد منهام

قل عن ابن مسعود يف ما نُ  :)املحّىل (فقال يف أوائل  ،حمّمد بن حزم سبقه لنحو ذلك أبو

 :وكذا قال الفخر الرازي يف أوائل تفسريه ،باطل كذٌب املعوذتني فهو  ةإنكار قرآنيّ 

 والطعن يف الروايات .عىل الظّن أّن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل األغلب

 .)١( بل الرواية صحيحة والتأويل حمتمل ،قبلالصحيحة بغري مستند ال يُ 

 عن عقبة بن عامر أّنه  )،صحيح مسلم(وذكر صاحب مناهل العرفان عن 

فإن  :آخر عن عقبة بن عامر أيضاً  وزاد ابن حّبان من وجهٍ  ،)٢( ا يف الصالةقرأمه

 .)٣( فافعل تفوتك [قراءهتام] يف صالةٍ  استطعت أن ال

 أنّ  :من الصحابة عن رجلٍ  ،[ابن الشخري] ءوأخرج أمحد من طريق أيب العال

 اله رجالورج ،)٤( »إذا أنت صّليت فاقرأ هبام« :النبّي أقرأنا املعّوذتني وقال

                                                             
: ١، وجاء عن الرازي يف تفسـريه الكبـري ٣٥٠: ٣، املجموع رشح املهذب ٧٤٣: ٨فتح الباري  )١(

فقد نقل عن ابن مسعود حذف املعّوذتني وحذف الفاحتة عن القرآن، وجيب علينا إحسـان  ١٧٥

: واعلـم أّن هـذا يف غايـة ١٧٨: ١ّنه رجـع عـن هـذه املـذاهب. وقـال يف إ :الظّن به وأن نقول

ّنا إذا قلنا أّن النقل املتواتر كان حاصًال يف عرص الصحابة بكـون سـورة الفاحتـة مـن الصعوبة، أل

 القرآن، فحينئذ كان ابن مسعود عاملًا بذلك...

ب فضل قـراءة املعـّوذتني، ولـيس با ٨١٤/ ٥٥٨: ١عن: صحيح مسلم  ١٩١) مناهل العرفان: ٢(

 قرأمها يف الصالة، فراجع. فيها أّنه

 .٨٦١/ ح  ٣١١: ١٧، املعجم الكبري ١٨٤٢/ ح  ١٥٠: ٥ن ) صحيح ابن حّبا٣(

 .٢٠٢٩٩/ ح  ٢٤: ٥) مسند أمحد بن حنبل ٤(
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 .)١( الصحيح

اإلمجاع  وأّن انعقاد ،هذه الروايات تؤّكد تواتر وجود املعّوذتني يف القرآن ،إذن

  اهللاأّيام رسول  عن إمجاع الصحابة عىل ذلك القطعّي عىل قرآنّيتهام اليوم كاشٌف 

أّنه أنكر املتواتر من  دون غريه من الصحابةب إىل ابن مسعود فكيف ينَس  .ثّم من بعده

 ؟املخالفني لعثامن أعيان الصحابة كبار وَمن هو وراء نسبة هكذا أقوال إىل ؟القرآن

 حيتمل أّن ابن مسعود مل يسمع :حكى الزرقاين عن بعضهم أّنه قال ،نعم

ذلك عليه ألّنه  رنكَ وإّنام مل يُ  ،فتوّقف يف أمرمها ،ومل تتواتر عنده  املعّوذتني من النبّي 

 .األمر والواجب عليه التثّبت يف هذا ،كان بصدد البحث والنظر

عاصم  ولعّل هذا اجلواب هو اّلذي تسرتيح إليه النفس؛ ألّن قراءة :قال الزرقاين

ابن مسعود  ونقلها عن ،ت فيها املعّوذتان والفاحتة وهي صحيحةتعن ابن مسعود ثب

إذن  ،صّححه ابن حجر وكذلك إنكار ابن مسعود للمعّوذتني جاء من طريٍق  ،صحيح

 .بني الروايتني مجعاً  ،ليحمل هذا اإلنكار عىل أوىل حاالت ابن مسعودف

بل  ،الفاحتة ة املعّوذتني يقال يف نقل إنكاره قرآنيةوما يقال يف نقل إنكاره قرآنيّ 

ّم باعتبار أّن الفاحتة ُأ  ،نقل إنكاره قرآنية الفاحتة َأْدَخُل يف البطالن وأغرق يف الضالل

من ركعات الصالة عىل لسان  ثاين اّلتي ُتَثنَّى وتكّرر يف كّل ركعةٍ القرآن وأّهنا السبع امل

يكون قد خفي عليه قرآنّيتها فضًال عن  فحاشى البن مسعود أن ،ومسلمة كّل مسلمٍ 

وهذا ال يدلُّ عىل  ،أّنه مل يكتبها يف مصحفه وقصارى ما نقل عنه ،إنكاره قرآنّيتها

                                                             
 باب ما جاء يف املعّوذتني. ١٤٨: ٧) جممع الزوائد ١(
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 .اإلنكار

ليست  إسقاطه الفاحتة من مصحفه فليس لظنّه أّهناوأّما  :قال ابن قتيبة ما نّصه

وحني خمافة اللّ  ولكنّه ذهب إىل أّن القرآن إّنام كتب ومجع بني ،ـ اهللامن القرآن ـ معاذ 

 .الشكِّ والنسيان والزيادة والنقصان

وضوح أّهنا  ومعنى هذا أّن عدم كتابة ابن مسعود للفاحتة يف مصحفه كان سببه

 .)١( والنقصان وف عليها من الشّك والنسيان والزيادةوعدم اخل ،من القرآن

أنكر  ّننا إن سّلمنا أّن ابن مسعود أنكر املعّوذتني وأنكر الفاحتة بلإ :ثّم أضاف

نا يف يشء؛ ألّن هذا اإلنكار ال ينقض ،القرآن كّله  ،تواتر القرآن فإّن إنكاره هذا ال يرضُّ

إّن من رشط  :الدنيا يف ومل يقل أحدٌ  ،لتواتروال يرفع العلم القاطع بثبوته القائم عىل ا

هدم كّل  من ألمكن وإّال ، خيالف فيه خمالف ن الأ التواتر والعلم اليقينيِّ املبنيِّ عليه

ولو مل يكن يف العري وال  ،خمالف قام عليه بمجّرد أن خيالف فيه تواتر وإبطال كّل علمٍ 

 .يف النفري

 ،القرآن من ابن مسعود أّن املعّوذتني ليستا ظّن  :)مشكل القرآن(قال ابن قتيبة يف 

إّنه أصاب  :نقول وال ،فأقام عىل ظّنه ،يعّوذ هبام احلسن واحلسني ألّنه رأى النبّي 

 .)٢( يف ذلك وأخطأ املهاجرون واألنصار

 القرآن؟ أمها من :عن املعّوذتني  ل اإلمام صادقأوعن زرارة أّن رجًال س

                                                             
 .٤٩ ـ ٤٧ ، وانظر: تأويل مشكل القرآن:١٩٢ـ  ١٩١) مناهل العرفان: ١(

   .٤٣مشكل القرآن:  تأويل ، وانظر:١٩٢) مناهل العرفان: ٢(
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 .»رآنمها من الق« :فقال الصادق 

 .مصحفه إّهنام ليستا من القرآن يف قراءة ابن مسعود وال يف :فقال الرجل

مها من  ـ كذب ابن مسعود :ـ أو قالأخطأ ابن مسعود « : اهللا فقال أبو عبد

 .)١( »...  القرآن

كنّا عند أيب  :قاال ،بن فرقد واملعّىل بن خنيس اهللا بسنده عن عبد وروى الكلينّي 

 :[الصادق] اهللا فقال أبو عبد ،فذكرنا فضل القرآن ،بيعة الرأيومعنا ر  اهللا عبد

 .»فهو ضاّل  إن كان ابن مسعود ال يقرأ عىل قراءتنا«

؟ :قال ربيعة   !ضالٌّ

 .)٢( »ُأيبّ  أّما نحن فنقرأ عىل قراءة« :اهللا ثّم قال أبو عبد ،»ضاّل  ،نعم« :فقال

اّلذي  جتريح بابن مسعود ام جاء قبله عن اإلمام الصادقفيوليس يف هذا الكالم و

ذين ة الّ أّنه أحد الستّ و ،)٣( قيل عنه بأّنه من آل حمّمد لكثرة دخوله وخروجه عليهم

 منأيضًا  هو كام ،)٤(حسب بعض األخبار عندنا  خلقت األرض هلم وهبم يمطرون

                                                             
باب جواز القراءة باملعّوذتني ـ عن: طـّب األئّمـة للزّيـات: ٧٤٨٩/ ح  ١١٥: ٦) وسائل الشيعة ١(

١١٤. 

 باب النوادر. ٢٧/ ح  ٦٣٤: ٢) الكايف ٢(

 ٨٥و ٨٤: ٣٣وفيه: وما أراه إّال عبدًا آلل حمّمد، تاريخ مدينـة دمشـق  ٣١٥: ٢) املعرفة والتاريخ ٣(

 .٤٦٨: ١آل حمّمد، سَري أعالم النبالء وفيه: وما أراه إّال عبد  ١٥١و

 .٢١٦: ١الكنى واأللقاب  ،٥٠/  ٣٦١اخلصال : ) ٤(
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الغفاري حسب  اّلتي شهدت جنازة أيب ذر )٢( والصاحلة )١( مجلة تلك العصابة املؤمنة

 .  الرسولتعبري

 ةم منه بأّن السجيّ فَه يُ  ،»... إن كان ابن مسعود ال يقرأ« :وإّن تعليل اإلمام 

 لكن إن كان ابن ،العاّمة البن مسعود كانت هي موافقة قراءته لقراءة أهل البيت

َكاَن  َلْو ﴿ :وهو مثل كالم الباري جّل وعال ،د ال يقرأ بتلك القراءة فهو ضاّل مسعو

يِهَام آهلَِ  ِ ِّال ف  .)٣( ﴾ َلَفَسَدَتا اهللاٌُة إ

 :بن كعب ّيب قراءة أُ 

 ال يعني وجود إشكال يفأيضًا  فهو ،قراءة ُأيبّ  أّما موضوع اختيار اإلمام 

لكونه النموذج الصحيح  قراءة ُأيبٍّ قد قرأ ب فقد يكون اإلمام ، قراءة ابن مسعود

                                                             
، عن أيب ذر قال: سـمعُت رسـول ٢١٥٠٥/ ح  ١٦٦: ٥، و٢١٤١٠/ ح  ١٥٥: ٥) مسند أمحد ١(

، وانظـر: ...»َليموتّن رجٌل منكم بفالةٍ من األرض، يشهده عصابة من املـؤمنني «يقول:  اهللا

 ، قال: رواه أمحد من طريَقني، ورجال الطريق األّول رجال الصحيح.٣٣١/ ٩ئد جممع الزوا

، وفيـه ٢٧/ ٣، الكامل يف التـاريخ ٦٣٠/ ٢، تاريخ الطربي ٣٧٧/ ٢) كتاب الفتوح البن أعثم ٢(

 عن أيب ذر قال: سيشهدين قوم صاحلون يلون دفني.

، قـال: ٤٣٧٣/ ح  ٥٢: ٣حـاكم وكان ابن مسعود قد شهد جنـازة أيب ذّر. ُانظـر: املسـتدرك لل

ترمجـة أيب ذّر  ١٢٩/ ٧، اإلصـابة ٢١٧/ ٦٦حديٌث صحيح اإلسناد ومل خيّرجاه، تاريخ دمشق 

 الغفاري.

  .٢٢) سورة األنبياء: ٣(
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وبني مسلك  البيت  للتقليل احلّدة املوجودة بني أهو ،)١(  لقراءة رسول اهللا

ُل ويف  ،ُأّيب بن كعب يف الظاهر ألّن السلطة كانت تريد االحتامء بقراءة ،فاءأتباع اخل

أراد  فقد يكون اإلمام  ،ومصحفه املقابل كانوا عىل ِصداٍم واضٍح مع ابن مسعود

مه وليس يف كال ،من الصحابة ويقبلونه يرتضونه نبقوله اإلشارة إىل أّنه يقرأ بقراءة َم 

 .تعريض بابن مسعود وقراءته

ّيب « :حينام يقول فاإلمام   ال يعني بكالمه أنّ  ،»أّما نحن فنقرأ عىل قراءة أُ

إىل قراءة غريه  أو أّنه حمتاٌج  ،عنده موجودٍ  غري مصحف اإلمام أمري املؤمنني عّيل 

ل إّهنم قالوا ب ،)٢( عون ال تابعون)بَ تَّ ام هم ُم نّ إو (فإهنم ال يتبعون أحداً  من الصحابة

 تصحيحاً  م قالوا بذلكّهن إو وأهل بيته، لقراءة النبّي  نموذجإلثبات أّن قراءة ُأّيب  بذلك

عن  وعرضاً  اً تلقيّ  ألّنه أخذها ،خالل حّجية قراءة ُأّيب عندهم لقراءات النّاس من

يف كتب هو املشهور بقراءته كام  اهللاأوىص رسول  وقد ،)٣( املعصوم اهللارسول 

 .الفريقني

                                                             
قـراءة  واملستفاد من هذا اخلرب [أما نحن فنقـرأ عـىل ،١٧٧٦:  ٩ قال الفيض الكاشاين يف الوايف )١(

 اّهنـا اليـوم غـري ّال إ هل البيت أا املوافقة لقراءة ّهن أهي قراءة أيب، ولصحيحة اأيب] اّن القراءة 

 لفاظ القرآن .ألينا قراءته يف مجيع إمضبوطة عندنا إذ مل تصل 

وقد يكون مراد أهل البيت (فنحن نقرأ عىل قراءة أّيب) من حيث كون  . ٩٩:  ٨احلدائق النارضة  )٢(

ترتيب مصحف أّيب من حيـث عـدد السـور واآليـات هـو الفاحتة واملعوذتني من القرآن، أي أن 

 .املمىض عدهم 

 وقد رصح بذلك يف قوله : أخذهتا من يف رسول اهللا . )٣(
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 اإلمامني احلسن واحلسني  إىلأصحاب القراءات نسب  من هذا البابو

ألّن ابن  ،هذا الكالم غري صحيح، والقرآن ن السلمياالرمح عبد أيب قرءا عىلبأّهنام 

بن أيب  من قرأ عىل عّيل  :اسامء )طبقات القراء غاية النهاية يف(يف كتابه  ذكراجلزرى 

 طالب من غري أهل بيته هم: 

ن بن أيب االرمح وعبد ،)٢( يلؤسود الدوأبو األ ،)١( ن السلمياالرمح بدع أبو

 .)٣(  ليىل

بن  عّيل  وقرأ ،بن أيب طالب فقد قرأ احلسنان عىل أبيهام عّيل  :وأّما من أهل بيته

أبيه زين  الباقر عىل عّيل  وقرأ حمّمد بن ،زين العابدين عىل أبيه احلسني احلسني

وقرأ  ،وأخيه الباقر الشهيد عىل أبيه زين العابدين عيل وقرأ أخوه زيد بن ،العابدين

وقراءة محزة  .)٤( الباقر عىل أبيه حمّمد بن عيل املدّين  اهللا جعفر بن حمّمد الصادق أبو عبد

 الزيات وغريه ُأخذت من اإلمام الصادق.

 ألنّ  ،فهو إللزام اآلخرين بقراءهتامعىل السلمي ـ ومل يصح ـ  قرءا بأّهناملو صّح ف

 فقد يكون ،املعينني من قبل مدرسة اخلالفة اءالقّر  القراءة إّال  النّاس كانوا ال يعرفون يف

ُ اإلمام احلسن و اإلمام هم  وإقرارهم عىل ما ةّم احلسني قد فعال ذلك إلمضاء عمل األ

                                                             
 . ١٧٥٥/ ت  ٤١٣:  ١غاية النهاية  )١(

 .  ١٤٩٣/ ت  ٣٤٥:  ١غاية النهاية  )٢(

 . ١٦٠٢/ ت  ٣٧٦:  ١غاية النهاية  )٣(

ــة  )٤( ــة النهاي  ٢٠٢:  ٢و ٢٢٠٦/ ت  ٤٥٣:  ١و ١١١٤/ ت  ٢٤٤:  ١و ٩٠٤/ ت  ١٩٦:  ١غاي

 .٣٢٥٤/ ت 
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ال حيتاجان يف و  اهللارسول  يسبط اوإن كان ـ لظاهر عىل السلمييف ا ءافقر ،عليه

ّا كان السياق العاّم  ،ـ السلمي ناالرمح أمثال أيب عبد قراءة إىل تصحيح قراءهتام لكن مل

كان من  ،عن غريهم ال هو األخذ عن هؤالء القّراء وعاّمة الناس عند احلكومة

ال  عن عّيل  القراءة ألّنه أخذ، احلكمة إرشاد النّاس َعَمًال إىل صّحة األخذ عن السلمي

 .عن غريه

أّنه كان من  الباقر  اإلمام عن أبيه م الصادق وهذا يشبه ما نقله اإلما

الباقر لعرص اإلمام فكانوا يكّذبونه لعدم إدراك  ، اهللالنّاس عن رسول  حيّدث

 اهللا ثهم عن جابر بن عبدذلك أخذ حيدّ   الباقر فلّام رأى اإلماُم  ،النبّي 

 .)١(جابر يأتيه يتعّلم منه وكان ،األنصاري

أو  ،واخللع يف القرآن ٍب أّنه أدخل سوريت احلفدُأّيب بن كعإىل  انسبو مّهن إنعم 

 بل مل يقلها فهو قوله: إّن سورة األحزاب كانت َلتعادل سورة البقرة، وفيها آية الرجم.

هنا آية أم توهّ  يبّ أفقد يكون  ،إىل أمثال ُأّيب بن كعبنسبت  عمر بن اخلّطاب ا مقولةّهن إ

كان   مع أّنه ،ام قرآناً أّهن فظنا  ،اهللان رسول لسامعهام ذلك ع من القرآن مثل عمر

 ال يدعو إىل التعريض به مالتوهّ  لكّن هذا ،يف قنوت صالته ال قرآناً  يقرأ هبا دعاءاً 

 ،أجران واملجتهد إن أصاب فله ،حسبام يقولون ـ اجتهد  وبقراءته ومصحفه؛ ألّنه ـ

 !!!وإن أخطأ فله أجٌر واحد

                                                             
وال خيفى عليك بأّن هذا النص كان قبل إمامة اإلمام الباقر، أي يف زمان أبيه السّجاد، ألّن جـابر  )١(

 .٨٨ح  ٢١٧: ١. أنظر: رجال الكيش هـ ٩٥والسّجاد  ٧٨بن عبداهللا قد توّيف سنة 
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 ونقيصة يف القرآن زيادةً  ّيب بن كعبابن مسعود وُأ  ما قيل عن كّل  وباعتقادي أن

 البيت وحّبهام لعيلٍّ  با ألجل ارتباطهام بأهلوِر قد ُح  وأهنام ،فهو كذب وتزوير وهبتان

 .، وخمالفتهام للسلطة احلاكمةوفاطمة واحلسن واحلسني 

 أو سور من مصحف هذا أو وأّن ما جاء يف بعض األخبارمن سقوط آياٍت 

أخبار  ني؛ ألّهناللوهن يف الكتاب العزيز املوجود بني الدّفت سبباً  عدّ يُ مصحف ذاك ال 

 .الفريقنيمن  وهي مردودة ال يعتمدها أحدٌ  ،ذ هباال يؤَخ  منكرةآحاد 

هم وأترك الكالم عن التُّ  ،بن كعبا يبّ بعض اليشء عن ابن مسعود وُأ كان هذا 

فلذلك جمال آخر، وإن  ،عنهام اعة الدفوابن عّباس وكيفيّ  املوّجهة إىل اإلمام عّيل 

يف هذه  بن أيب طالب عّيل  املؤمنني التهم املوّجهة إىل أمريكنّا قد أجبنا عن بعض 

 .قادم إن شاء اهللا تفسريّي  أّما الدفاع عن ابن عّباس فسنبحثه يف موضوعٍ  ،الدراسة

بنو وابن عباس هم  أمري املؤمنني وراء التعريض بعيلٍّ  بأنّ  فقد اتضح لك ذاوهب

يأمرون كانوا و ،ومن عىل املنابر صالةٍ دبر كّل ذين كانوا يلعنوهنام الّ  وهؤالء هم ،ةميّ ُأ 

 ابن عباس كاناأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب و نأل ،النّاس بلعنهام وعدم األخذ عنهام

تيار السلطة أمام  جرأةٍ  يقفان بكّل و ،من املدافعني عن السنة النبوية املطهرة

ّاس ،وانحرافاته  وإن لبيك هّم يوم عرفة: لّبيك اللّ  التلبيةقوله يف  وقد اشتهر عن ابن عب

 .وأمثال ذلك كثري يف كتب احلديث والتاريخ ،)١( معاوية نفأ رغم

جلمع  يف بيته من جلوسه  املؤمنني عيلٍّ  املنقولة عن أمري وعليه فإّن النصوص

                                                             
 . ٩٢٣٠/  ١١٣:  ٥سنن البيهقي الكربى ) ١(
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 من ذلك للخلفاء وأتباعهم ةف املرجّو أو يشّكك يف األهدا زيدٍ  َع مجْ  ُئ طّ ُخي  ، ماالقرآن

 اجلمع.

 إّين مل أزل منذ ،يا أّهيا الناس«أّنه نادى بأعىل صوته:   جاء عنهلقد ف

ً بغسله هذا  ه يفه كلَّ حّتى مجعتُ  ،ثم بالقرآن ،قبض رسول اهللا مشغوال

 .)١( »... الثوب

ن دفَ يُ  ومل ،بكر ... وعمد عمر فبايع أبا اهللابض نبّي آخر: فلّام قُ  ويف نصٍّ 

خيش  ،بكر أبا ى الناس قد بايعواأور ى ذلك عيلٌّ أبعد، فلّام ر اهللارسول 

فأرسل  ،يف مصحف وأخذ جيمعه اهللاففزع إىل كتاب  ،أن يفتتن الناس

أخرج حّتى أمجع  ال«إليه أن تعال فبايع، فقال عيل:  بكٍر  أبو

 .)٢(  ..»القرآن

 ما حكته دويؤيّ ل مجع زيد، وهذه النصوص تؤكد أسبقية مجع اإلمام عيل قب

الكثرية املوجودة  الرواياُت  جلمع القرآن ـ  ن سبق اإلمام عيلٍّ ة ـ مِ أخبار اإلماميّ 

وابن  ،)٣( )فهمصنّ (يف  ـ)ه ٢١١ت ( رواية الصنعاين: مثل ،ة واجلامعةعند أهل السنّ 

يف  ـ)ه ٢٣٥ت (شيبة  وابن أيب ،)٤() الطبقات الكربى(يف  ـ)ه ٢٣٠ت (سعد 

                                                             
 باب قضايا السقيفة عىل لسان سلامن ريض اهللا عنه. ١٤٨) كتاب سليم بن قيس: ١(

 .٢٣١: ٢٨، وبحار األنوار ٣٠٧: ٢) تفسري العّيايش ٢(

 باب بيعة أيب بكر. ٩٧٦٥/ ح  ٤٥٠: ٥) مصنّف عبد الرزاق ٣(

 ترمجة اإلمام عيل. ٣٣٨: ٢) الطبقات الكربى ٤(
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وابن الرضيس ، )٢() أنساب األرشاف(يف  ـ)ه ٢٧٩ت ( والبالذرّي  ،)١() فهصنّ م(

 يف ـ)ه ٣١٦ت (والسجستاين ، )٣() فضائل القرآن(يف  ـ)ه ٢٩٤ت (

 .، والتي ستقف عليها بالتفصيل الحقاً )٤( )املصاحف(

أصحاهبا، وبعض  ونبذة عن حال مصاحف الصحابة هو ملخص كان هذا

موضوع مهم آخر  ثابت وشخصه باخلصوص! واآلن معزيد بن  اليشء عن مصحف

يرتبط بالقرآن وبصاحبيني جليلني يقرتن اسمهام دائًام مع القرآن مها ايب بن كعب 

واآلخر عبداهللا بن مسعود، وهل يصح حقًا أن ما نسب اليهام من اّن احدمها أسقط 

ي من وضع سورتني من القرآن واآلخر اضاف اليهام سورتان، أم ان هذه األقوال ه

 .اخللفاء واتباعهم للمساس بشخصيتهام العلمية ومكانتهام االجتامعية عند املسلمني

 ار عىل زيد.. ملاذا؟اإلرص

عىل و ،الياممة واقعة قتىل عدد هو: ملاذا هذا التهويل يف الذي يطرح هنا السؤالو

 ؟هوملاذا ال نرى اسم غري )٥( ؟األربع يف مراحل مجع القرآن ثابت دور زيد بن

وهل هو معصوم حتى  بعدها؟وفمن هو زيد بن ثابت؟ وما دوره يف بدء الدعوة 

                                                             
 أّول َمن مجع القرآن. ٣٥باب  ٣٠٢٣٠/ ح  ١٤٨: ٦) مصنف ابن أيب شيبة ١(

 .١١٨٧و ١١٨٤/ ح  ٢٦٩و ٢٦٨: ٢) أنساب األرشاف ٢(

 .٢٢/ ح  ٣٦) فضائل القرآن البن رضيس: ٣(

 مجع عّيل بن أيب طالب القرآن يف املصحف. ٣١/ ح  ١٦٩: ١) املصاحف ٤(

 .وعمر، وعثامن بكر، أيب زمان حكومة: عهد رسول اهللا، وأعني )٥(
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 يؤخذ عنه؟

وما يعني قول عبد اهللا بن مسعود: كيف يأمروين أن أقرأ عىل قراءة زيد بن ثابت 

ن ِيف رسول اهللا بضعًا وسبعني سورة، وإّن زيد بن ثابت َليأيت مع الغلامن  وقد قرأت مِ

 .)١(  له ذؤابتان

 .)٢(وله: واهللا لقد أسلمُت وإّنه َلفي ُصلب أبيه كافر أو ق

كبار  قراءة وملاذا هذا اإلرصار من قبل الشيخني وعثامن عىل األخذ بقراءته وترك

  الصحابة.

املقابل  ويف ؟فام يعني هذا اإلجحاف واإلمهال لقراءة أمثال هؤالء الصحابة

 .يد بن ثابتكز رين ليس هلم ثقل هؤالء يف اإلسالمهتامم بآَخ اال

 ه.حيمي اهٍ إىل وجود اّجت  ، إشارةٌ )٣( ة زيدفقد يكون يف تأكيد ابن مسعود عىل هيوديّ 

ودعوى تعّلم زيد العربّية بأمر رسول اهللا يشٌء باطل، ألّنه كان من اليهود وقد 

، فال )٤(كانت له ذوابتان مثلهم، وكان جيلس مع صبياهنم يف كتاتيبهم متعّلًام لغتهم 

 رسول اهللا أن يتعلم زيد العربية ألّنه هو عربي أصًال. حاجة ألمر

                                                             
 .٥٥/  ١٨٦: ١احف ) املص١(

 .٦٣/  ١٩١: ١) املصاحف ٢(

عن أيب األسود أو غريه قال: قيل لعبـد اهللا:  ١٧٤٨/ ح  ١٢٦: ٢) جاء يف تاريخ املدينة البن شبة ٣(

أال تقرأ عىل قراءة زيد؟ قال: ما يل ولزيد ولقراءة زيد؟ لقـد أخـذُت مـن ِيف رسـول اهللا سـبعني 

 ؤابتان.سورة، وإّن زيد بن ثابت َليهودي له ذ

 .٥١٩، اإليضاح: ١٠٠٦: ٣تاريخ املدينة  )٤(
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عىل  وعليه، فإّن لليهودّية دورًا قبل اإلسالم وبعده، ولقد كّن بعض نساء النبي

يق دخل أّن أبا بكر الصدّ  :ناالرمح بنت عبد ، فقد روي عن عمرةاليهود أيضاً ب صاٍل اتّ 

 .)١( اهللايها بكتاب قِ ْر كر: َأ ب يها، فقال أبوترقّ  ةتشتكي وهيوديّ  عىل عائشة وهي

نعم، إن زيد بن ثابت كان عىل ارتباط باليهود، وإّنه بلسانه العذب كان يستميل 

 قال: ،عن أيب سعيد اخلدري )، بسندهمسند أمحد( ففي اخللفاء، ويتزّلف إليهم،

ّا توّيف  ن يقول: يا فجعل منهم َم  ،قام خطباء األنصار،  اهللا رسول مل

كان إذا استعمل رجًال منكم قرن   اهللا إّن رسول ،معرش املهاجرين

أحدمها منكم، واآلخر  معه رجًال منّا، فنرى أن ييل هذا األمر رجالن:

 منّا.

قال: فقام زيد بن ثابت فقال:  .قال: فتتابعت خطباء األنصار عىل ذلك

 ،وإّنام اإلمام يكون من املهاجرينكان من املهاجرين،   اهللارسول  إنّ 

 !نصاره كام كنّا أنصار رسول اهللا أ ونحن

 يا معرش األنصار وثّبت من حيٍّ  خرياً  اهللابكر فقال: جزاكم  فقام أبو

 .)٢( لو فعلتم غري ذلك ملا صاحلناكم اهللاثّم قال: و .قائلكم

فقال: هذا ، ّن زيد بن ثابت أخذ بيد أيب بكرإالبن كثري: ...  )ةالسرية النبويّ (ويف 
                                                             

/ ح  ٩٤٣: ٢، موّطـأ مالـك ٢٩٥٠٤/ ح  ٦٤: ٦، و٢٣٥٨١/ ح  ٤٧: ٥) مصنّف ابن أيب شيبة ١(

لعلها كانت هيودية وأسلمت وجاءت ترقي عائشة بام  ٢٢٨: ٧، األّم للشافعي واملتن منه ١٦٨٨

 .تها بالقرآن وهي هيوديةكانت تعرفه أيام هيوديتها، إذ كيف يأمر برتقي

 .٢١٦٥٧/ ح  ١٨٥: ٥) مسند أمحد ٢(
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 .)١( صاحبكم فبايعوه

ساعيًا  عن أيب سعيد اخلدري يف زيد؟ هل لكونهاآلنف فام يعني ورود النّص 

 آخر؟! احلكم، أم ليشءٍ  يف للتقرب إىل الوالة رغبةً 

 كاتباً فجعله ه جلبت ودّ  تييف مدح أيب بكر وأمثاهلا هي الّ  هذه زيد خطبة ولعّل 

 .)٣( املسلمني مواريث ومقّسَم  ،والقايض عنده ،)٢( لدار اخلالفة

َ تي دعت عمر بن اخلّطاب كام أّهنا وأمثاهلا قد تكون هي الّ  عىل  يستخلفه نْ أل

 له. اسم زيد عىل اسمه تعظيامً  يقدموأن  ،وأن يستعمله عىل القضاء ،املدينة

وكتب  ،عن يعقوب بن عتبة: أّن عمر استخلف زيداً  ،)سري أعالم النبالء(ففي 

 .)٤( ... إىل زيد بن ثابت، من عمرإليه من الشام: 

وفرض له  عىل القضاء، عن نافع: أّن عمر استعمل زيداً  ،)تاريخ املدينة(ويف 

 .)٥( ... رزقاً 

إىل  خرج ما يستخلف زيد بن ثابت إذا قال: كان عمر كثرياً  ،عن خارجة بن زيدو

                                                             
صـحيح عـىل  ٤٤٥٧/ ح  ٨٠: ٣، املسـتدرك عـىل الصـحيحني ٤٩٥ـ  ٤٩٤: ٤) السرية النبوّية ١(

 .رشط الشيخني ومل خيرجاه

 من ترمجة زيد بن ثابت. ٢٢٢: ٢) ُأسد الغابة ٢(

 .٦٨: ١٦) املجموع للنووي ٣(

 .٤٣٤: ٢) سَري أعالم النبالء ٤(

 .١١٣٧/ ح  ٣٦٧: ١) تاريخ املدينة ٥(
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 )١( نخل! حديقة من أقطع زيداً  إّال  من األسفار، وقّلام رجع من سفٍر  يشءٍ 

يستخلف  قال: كان عمر ،عن أبيه ،ن بن القاسمالرمحا عن عبد )الطبقات(ويف 

يف البلدان  اَس الن ُق فرِّ يسافره، وكان يُ  سفٍر  يف كّل  :أو قال ،سفر زيد بن ثابت يف كّل 

ُ ويوّج  فيقال له زيد، فيقول: مل يسقط  ة ويطلب إليه الرجال املسمون،مور املهّم هه يف األ

فيام جيدون عنده فيام حيدث هلم مما ال  زيدٍ  أهل البلد حيتاجون إىل ولكّن  ،عىل مكان زيد

 .)٢( جيدون عند غريه

القضاء  يف ويف بعض املصادر: وما كان عمر وعثامن يقّدمان عىل زيد أحداً 

 .)٣( والفتوى والفرائض والقراءة

بن أيب طالب وابن  عّيل  مصحف أمري املؤمننيفإذا أراد أبو بكر أن ال يأخذ ب

م زيد بن ثابت عىل الصحايب ُم  ةٍ علّ  ألّي  بن كعب يبّ مسعود وُأ   عاذ بنكانت، فلامذا يقدِّ

 ؟جبل

للقرآن عىل عهد  ة اجلامعنيومن الستّ  ،ام مجع أيب بكرأيّ  أمل يكن معاذ بن جبل حّياً 

 ؟ اهللال رسو

من زيد بن ثابت؟ وقد  وأعلم فقهاً  وأقدم إسالماً  ليس معاذ بن جبل أكرب سنّاً  أَو 

                                                             
، سـَري أعـالم النـبالء ٣٢٠و ٣١٨: ١٩تاريخ مدينة دمشق ، ١١٣٨/ ح  ٣٦٨: ١) تاريخ املدينة ١(

 .٥٩٤: ١، اإلصابة ٢٣٤: ٢

 .٣٧٠٥١/ ح  ١٧٠: ١٣، كنز العّامل ٣١٦: ١٩، تاريخ دمشق ٣٥٩: ٢) الطبقات ٢(

ــة دمشــق ٣( ــاريخ مدين ــا٣١٧: ١٩) ت ــن ســعد ، طبق ــّامل ٣٥٩: ٢ت اب ــز الع / ح  ١٧٠: ١٣، كن

٣٧٠٥٠. 
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 و... ،حد، اخلندقُأ  حروبه كّلها: بدر،يف  اهللاشارك مع رسول 

 ُ  ؟يّدعونكام  ّمة باحلالل واحلرامأمل يكن هو أعلم األ

ام  ةجعله يف مكّ  إىل اليمن ليعّلمهم أحكام الدين، ثّم   اهللاأمل يرسله رسول  معلِّ

 لألحكام؟

م لك إّين بعثُت «: ـ كام نقلوا ـ ألهل اليمن يف رسالته إليهم  اهللاأمل َيُقْل رسول 

 .)١(» أهيل خري

ّمة، أمثال: ُم م زيد بن ثابت عىل كبار قّر ملاذا ُيقدَّ وعليه نكرر ونقول:  ُ عاذ بن اء األ

 !يف ذلك؟ بن كعب؟ وما الّرس  يبّ بن أيب طالب، وُأ  وابن مسعود، وعّيل  جبل،

وإذا كان احلفظ معيارًا يف اجلمع فلامذا ال نرى زيدًا يعتمد عىل حافظته وذاكرته 

تتبعت القرآن أمجعه من صدور ، بل جيّد جلمعه من هنا وهناك، فيقول: يف اجلمع

، ثم ينساها وجيدها عند خزيمة أو أيب خزيمة يف آخر الرجال ومن العسب واللخاف

 !؟سورة التوبة

ُف الناُس: وكيف  ، ـ )٢(ّنه فصيح ـ أو أفصح قريشأ ، عىلبن العاص سعيدَ ُيعرِّ

حّتى  منه ن هو أفصح وأبلغليس يف الصحابة َم  وعمره آنذاك يف حدود العارشة؟ أَو 

 )٣( ؟يوّىل كتابة املصحف
                                                             

 .٨٠٤٣/الرتمجة  ١٣٧: ٦) اإلصابة ١(

، عن مصعب بن سعد قال: قال عثامن: أّي الناس أفصح؟ قالوا: ٥٥١٤/  ٦٠: ٦املعجم الكبري  )٢(

 ، قال: رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح.٤١٤: ٩سعيد بن العاص. وعنه يف جممع الزوائد 

 .٤٧٨٠/  ٢٤٨: ٢، كنز العامل ١٩: ٩فتح الباري  )٣(
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عرص اخللفاء الثالثة ة بزيد بن ثابت وحده جلمع القرآن يف ناط املسؤوليّ وملاذا تُ 

  ك يف مجع أمثال اإلمام عيليشكَّ  ويف الوقت نفسه ،)١( وعرص الرسول

، إىل ع بضبع زيد بن ثابترفَ يُ  بل ؟قراءة ابن مسعود ةّكك يف صّح َش ، كام يُ للمصحف

 كان خامسها لنفسه. ،مصاحف عنه بأنه كتب مخسة يقالحّتى  اعىل املستويات

 ة،ة، والرسيانيّ ة، واحلبشيّ ة، والقبطيّ ة، والروميّ يعرف الفارسيّ  له أنوكيف 

الصحابة، دون  ويكون صاحب العرضة األخرية، وكاتب الوحي، وأفرض ..ةوالعربيّ 

 ة؟!غريه من الصحاب

اُحلْكم ُحْكامن: « وبأحكامه، فقال: بزيدعّرض   اإلمام الباقر يف حني أنّ 

َن اهللاِ عزّ  ة، وقد قال اهللاُحْكُم اهللا وُحْكُم أهل اجلاهلّي  ْحَسُن مِ  ُحْكامً  وجّل: ﴿َوَمْن أَ

نُوَن﴾ ِ َقْوٍم ُيوق ِ عىل زيد بن ثابت لقد حكم يف الفرائض بحكم  ، وأشهُد )٢( ل

 .)٣( »ةاجلاهلّي 

بن العاص يف مجع  لدور زيد بن ثابت وسعيد هتويلٍ أمل يشاهد الباحث وجود 

للخلفاء الثالثة ـ  دوٍر إضفاء مزيد لقتىل واقعة الياممة، وأيضًا  فيه هتويالً  أنّ  كام ؟القرآن

 عثامن منهم ـ يف مجع القرآن؟! وخصوصاً 

                                                             
وهذا ال يّتفق مع ما جاء عنه ». كنّا عند رسول اهللا نؤلف القرآن من الرقاع«) ُعرف عن زيدٍ قوله: ١(

، بأّن رسـول اهللا مـات ومل يكـن القـرآن مجـع يف ١٨، أّول النوع: ٧٤٥/ ح  ١٩٢: ١يف اإلتقان 

 مع: اجلمع بني الدفتني!. إّال أن نقول بأنه يعني باجليشء

 .٥٠) سورة املائدة: ٢(

 .٥١٢/ ح  ٢١٧: ٦، التهذيب ٢/ ح  ٤٠٧: ٧) الكايف ٣(
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 هو األحرص عىل مجع القرآن من غريه؟!   اهللاأليس رسول 

ًال بال راٍع وال كتاٍب   يرتك كيف بل حّتى يأيت عثامن بعد  ،ودستور ُأّمته َمهَ

 يجمعه؟! لمن الزمن  ينعقدَ 

 ؟!جمموع كتاٌب  لدهيم وهو يرى هيود خيرب بال كتاٍب يرتكهم   بل كيف به

 عن  اهللاجاءت إلبعاد رسول  قد أال حتتمل معي أن تكون هذه املقولة

رسول  بجمع القرآن عىل عهد أذعنواألّهنم لو  ؟يلالبد َنهيرسموا مكا ياملشهد، ك

، فإّهنم ضعفوا من بعده للقرآن ملا أمكنهم القول بجمع اخللفاء الثالثة  اهللا

 .نصوص مجع القرآن عىل عهد رسول اهللا كي يثبتوا هذا

ـ حسبام مّر   اهللايف تأليف القرآن عىل عهد رسول  اً وإذا كان زيد قد سعى حقّ 

ويقول أليب  ،ُأخرى عىل عهد أيب بكر فلامذا خياف من تأليفه تارةً  ،ـ عليك قبل قليل

 )١( مل يفعله رسول اهللا؟شيئًا  قلت: كيف تفعالن :كام يف رواية البخاري ـ بكر وعمر ـ

 ُأخرى؟ أمل يكن املجموع عىل عهد ةً مّر  للقرآن ورة يف مجعههي الرض بل ما

 ؟!أو مما جيب إمتام مجعه كافياً  اهللارسول 

ـ يف عهد أيب بكر املصحف  استنسخ هل ما قيل من أّن زيداً  أصح؛ني القولَ  بل أّي 

 ين؟بشاهدَ  القرآن من جديدٍ  ، أو أّنه بدأ بجمع اهللان عىل نسخة رسول ـ مِ 

أيب  وعىل أي يشء يدل تطابق مواقف زيد يف أحداث السقيفة مع اخللفاء ومدح

 .له، واستخالف عمر له عىل املدينة بكٍر 

                                                             
 مجع القرآن. ٣باب  ٤٧٠١/ ح  ١٩٠٧: ٤) صحيح البخاري ١(
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اذا هذا التأكيد واالحرتام الزائد لزيد بن ثابت دون غريه من الصحابة؟ هل ومل

 )سد الغابة(ُأ يف لكونه كان عثامنّيًا ومن املخالفني لعّيل بن أيب طالب؟ كام جاء 

 .)١( )االستيعاب(و

 وهل القضية هي قضية عيل وعثامن، أم أنه يشء آخر.

ذين بأّنه كان أحد األربعة الّ  ريهوغ ثريالبن األ )الكاملوما يعني ما جاء يف (

 .)٢( غريهمة حني مل ينرصه من الصحاب دافعوا عن عثامن

وكان  ،)٤( ، وعىل بيت املال والديوان له)٣( كان عىل قضاء عثامن اً ّن زيدإ ،أجل

وقد  دائامً  عن عثامن من الذاّبني، وكان زيد حينام خيرج منها عثامن يستخلفه عىل املدينة

 .)٥(لقوله حينام أيد عثامن  ن األنصارم ناٌس رجع ُأ 

خليفته  ، فانرصوااهللافكنتم أنصار  اهللالألنصار: إّنكم نرصتم رسول  وهو القائل

ة: و .مّرتني اهللاتكونوا أنصار  البقرة الصيحاء  ْن تدري هذهاهللا إفقال احلّجاج بن ُغَزيَّ

 .)٦( ... ما تقول

                                                             
شـيئًا مـن  ومل يشهد مع عيلٍّ  ،كان زيد عثامنياً وفيهام:  ٥٤٠: ٢، واالستيعاب ٢٢٢: ٢) ُأسد الغابة ١(

 حروبه.

 .٦٤٤: ٢، تاريخ الطربي ١٧٥: ٦ب األرشاف ) أنسا٢(

 .٧٦: ٣) الكامل البن األثري ٣(

 .٥٣٩: ٢، االستيعاب ١٧٣: ٦، أنساب األرشاف ٢٢٢: ٢، ُأسد الغابة ٨٢: ٣) الكامل ٤(

 .٣٢٠: ١٩) تاريخ مدينة دمشق ٥(

 .٢١١ـ  ٢١٠:  ٦) أنساب األرشاف ٦(
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دان ْض عُ  أشبعك عثامن من ،يا زيد ّن سهل بن حنيف أجابه فقال:أويف نصٍّ آخر: 

 .)١(  املدينة

 أّن بني عمرو بن عوف أجلبوا عىل عثامن، وكان زيد يذّب   كّل ذلكضاف إىليُ 

العجوة  دانْض ن اخلزرج من له عُ مِ  اهللامنهم: وما يمنعك؟ ما أقّل و عنه، فقال له قائٌل 

 لك. ما

 مامي عثامن.فقال زيد: اشرتيت باميل، وقطع يل إمامي عمر، فقطع يل إ

 فقال له ذلك رجل: أعطاك عمر بن اخلطاب عرشين ألف دينار.

قّط  ما رجع من مغيٍب  اهللاولكن كان عمر يستخلفني عىل املدينة، فو ،فقال: ال

 .)٢( قطع يل حديقة من نخل إّال 

 ذين هجموا عىل بيت فاطمةكان أحد الّ  زيداً  أنّ  ما يظهر البالذريويف خرب 

 .)٣(  اهللارسول  بعد وفاة  الزهراء

 اخلوض فيهريد وال ُأ  طويٌل ومتشعب ليس حمّله هنا،والكالم عن زيد بن ثابت 

 املزيد فلرياجع كتب الرتاجم والرجال. أكثر من هذا، ومن أراد

 

 

                                                             
 .١٤٥٦/ ١٩٧: ٦ود يف أنساب األرشاف ) العضيدة: نخلة قصرية ينال محلها، واخلرب موج١(

 .٣٢٠و ٣١٩: ١٩) تاريخ مدينة دمشق ٢(

 .١١٨٣/  ٢٦٦: ٢) أنساب األرشاف ٣(
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 تركهم لكبار الصحابة وأخذهم بزيد ّرس 

وبعد كّل هذا نعود لنسلط الضوء عىل ّرس تركهم اإلمام عيل وابن عباس وابن 

 سعود والتمّسك بزيد بن ثابت يف مسألة القرآن، مع أّن زيدًا مرجوٌح علًام وقراءًة.م

فإّن رجحان علم عّيل بن أيب طالب وابن مسعود وابن عّباس وُأّيب عىل زيد بن 

ثابت وأيب موسى األشعري وعبد اهللا بن الزبري وغريهم، يشء يعرفه كّل َمن كتب 

 اهل العرفان) عن املفّرسين من الصحابة، إذ قال:عنهم، وإليك كالم الزرقاين يف (من

، فقد عاش بعدهم حّتى كثرت حاجة الناس يف  أّما اإلمام عيل

زمانه إىل َمن يفّرس هلم القرآن ...، فال جرم كان ما نقل عن عيلٍّ أكثر ممّا 

نقل عن غريه، أضف إىل ذلك ما امتاز به اإلمام من خصوبة الفكر 

 القلب ...وغزارة العلم وإرشاق 

، وحسبك يف معرفة خطره عن ابن مسعودوقد كثرت الروايات أيضًا 

وجاللة قدره ما رواه أبو نعيم عن أيب البحرتي، قال: قالوا لعّيل: أخربنا 

 عن ابن مسعود. قال: علَم القرآن والسنّة. ثّم انتهى، وكفى بذلك علًام!

، فعن جماهد  فهو ترمجان القرآن بشهادة رسول اهللا وأّما ابن عّباس

 : نْعَم ترُمجان القرآن أنت!قال: قال ابن عباس: قال يل رسول اهللا 

قال: نْعَم ترُمجان  وأخرج البيهقّي يف (الدالئل) عن ابن مسعود 

 القرآن عبد اهللا بن عباس.

ْمه التأويل. وقد دعا له النبّي  ين وعلِّ ْهُه يف الدِّ  بقوله: الّلهّم َفقِّ

ّيب ...  بن قيس األنصارّي ـ أحد كّتاب الوحي ـ،  بن كعبوكذلك أُ
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زين فيه، كام اشتهر يف القراءة وبرز  فقد كان من املكثرين يف التفسري املربَّ

فيها. روى له يف التفسري أبو جعفر الرازي، عن ربيع بن أنس، عن أيب 

 العالية، عن ُأّيب بن كعب، وإسناده صحيح.

ن ثابت، وأبو موسى األشعري، زيد بوأّما الباقي من العرشة، وهم: 

، فمع شهرهتم يف التفسري كانوا أقّل من األربعة اّلذين وعبد اهللا بن الزبري

 .)١(قبلهم 

وأّنه اختري هلذا العمل  بام قالوه عن زيد ال أدري هل يقبل الباحث املوضوعّي ف

، فهو أقدر عىل«دون غريه من الصحابة؛  قّل العمل منهم، وهو لشبابه أ ألّنه شابٌّ

من القّراء  االستامع لكبار الصحابة يدعوه إىل وذلكبعلمه،  لرأيه واعتزازاً  تعّصباً 

 .)٢( »هو ملا حفظه دون إيثاٍر  لتدقيق يف اجلمعواحلّفاظ وا

جيب أن  أترك القارئ لكي حيكم بنفسه عىل صّحة هذا الكالم وسقمه، وعّمن

 يأخذ اإلنسان قراءته للقرآن.

وابن  عيل رأيه كابن مسعود واإلمامب ثقةً بعلمه و اعتزازاً هل يأخذ عّمن هو أكثر 

 أم يأخذ ممّن يتأّثر برأي غريه ويستسلم ملن يميل عليه؟ !؟عباس وُأيبّ 

إهنم هبذه األقوال يريدون أن يقووا مكانة زيد ويضعفوا يف املقابل مكانة أمثال 

                                                             
 .١٤ـ  ١٣: ٢) مناهل العرفان ١(

عن الدكتور هيكل، وهو منقـوٌل عـن غـريه  ١٤٤) هذا ما نقله الدكتور شاهني يف تاريخ القرآن: ٢(

 أيضًا.



  

  

  

  

 ٤٩٥   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

التأثر باآلخرين، ابن مسعود والقول بأن هؤالء كانوا ُيفرطون برأهيم وال يقبلون 

 وألجل هذا اعتمد عثامن هؤالء األصاغر للجمع والتدوين.

، لكن عىل اشكال خمتلفة وعليه فالقرآن كان جمموعًا عىل عهد رسول اهللا

يف  »املنزل«ورسول اهللا عهد إىل اإلمام أن يوحد شكل تلك الصحف فجمع اإلمام 

لك حظي اإلمام بجمع القرآن ثالثة أيام، ومع تفسريه وتأويله يف سّتة أشهر، وبذ

 املنزل مع تفسريه وهذا ما سيتضح لك باألرقام يف الصفحات اآلتية.

 املصحف املتداول هو مصحف رسول اهللا ال مصحف اخللفاء

بكر  أيب إذن هذا املصحف املتداول اليوم بني أيدي املسلمني هو ليس مصحف

مصحف أمري ، بل هو مصحف رسول اهللا ووالمصحف عثامن وال مصحف عمر

، وهو الكتاب اّلذي نزل من اللوح املحفوظ إىل ومصحف مجيع الصحابة املؤمنني عيل

يف كتب التفسري  اخللفاء املنسوبة إىلألنَّ القراءات  ،أو عىل صدر النبي حمّمد سامء الدنيا

 اّلذي اشتهرهذا املصحف  والقراءات ـ وكذا املنسوبة إىل حفصة وعائشة ـ ال توجد يف

د هي تؤكّ و ،حفصة وعائشةواملدّون حتت إرشاف اخللفاء الثالثة و ف العثامينباملصح

 .ملخالفتها للمشهور عن رسول اهللا قراءات شاّذة ال تعتمدبأّهنا 

املوجود عند  بأّن عثامن أخذ مصحفه عىل ضوء مصحف أيب بكر ـ فقوهلم

تلك بأّن  يدعونا للقول ،وأمثال ذلك عائشة ـ، أو أّن عثامن اعتمد مصحف  حفصة

 .تلك املصاحف ال تصح نسبتهاأو أّن  ،غري ثابتة النسبة إليهم املحكية عنهم اتالقراء

 مع الء الثالثة وحفصة وعائشةعن هؤ اختالفات القراءات املحكّيةإذن 
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ً ليس  بني أيدينا شري إىل كون هذا القرآن املتداولت الرائج اليوم املصحف مطابقا

 كان يقرأ به املسلمون ، بل هو القرآن اّلذييزعمونكام  ملقراءاهتم أو مكتوبًا بحرفه

وهو القرآن الذي كان يقرأ به  ،هدّون عىل عهد عىل عهد رسول اهللا، واّلذي مجيعاً 

رسول اهللا يف صالته ويعلمهم به عىل مكث وهدوء، بمعنى أّن هذا القرآن ـ والذي 

حصة املسلمني  تفكان ،عاماً  ٢٣آياته وسوره عىل طول  تَم كان ينزل منجًام ـ قد ُقّس 

 .٢٣منه يف كل عام بنسبة واحد اىل 

 وعليه فاّنه مل يكن ما مجعه اخللفاء الثالثة كام يدعون.

يلحظ بني املحكي عن أمري املؤمنني عّيل  يمكن أنبأّن هذا االختالف  يقال وقد

 ، فام اجلواب؟أيضاً  بن أيب طالب وهذا املصحف

ال يصّح يشء منها إّال  عن أمري املؤمنني عيل  : إّن القراءات املحكّيةقلنا

ً املروّي بسندٍ معترب وصحيح عن أهل بيته، هذا   .أوال

: ال يّدعي أحد منّا بأن هذا املصحف هو مصحف عيل بعينه دون تبديل يف وثانياً 

بقراءة حفص عن اليوم،  للقرآن الرائجالقراءة، بل نقول بأّن مصحف اإلمام هو أصل 

 .عاصم

 بني هذه القراءات املشهورة مصحف اإلمام وقراءة اإلمام موجودان نّ إ ،نعم

ح لواحدة عىل يوال ترج ،وهي الراجحة يف الرشق واملطابقة لقرآن صنعاء كام مّر 

 ،بجميع تلك القراءات ءاقد قر اً رسول اهللا أو اإلمام عليّ  غريها، كام أنا ال نقول بأنّ 

 .حسب قول املعصومبل الرواة واالختالف جييء من ق ،واحدة ته ءفقرا

: هناك فرق بني األمرين، فالقول املشهور عند أهل السنة واجلامعة هو أّن ثالثاً 

صحف أيب بكر مل اً دّون وفقوالذي  ـ هذا املصحف هو مصحف عثامن وزيد بن ثابت
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عّيل  ليس بمصحف باعتقادهم هو أي أنه ،ـ ال غري الذي كان عند حفصة بنت عمر

 وأنّ  ،يف مجعه عثامن ألن ابن مسعود مل يشارك ا؛وغريمه وابن مسعود بن أيب طالب

 .إليه دَع مل يُ  اً االمام علي

يب بكر وعمر وحفصة فيه، ألفلامذا ال نقف عىل قراءة  ،فالسؤال: لو كان كذلك

 .أو كيف نرى فيه ما مل يقرأ به هؤالء يف الصالة، كالبسملة

قد أجاز  كان مام عيل، ألّن اإلمامخيتلف عام قلناه يف مصحف اإل الكالم وهذا

وأّن ال رضورة بقراءة  ،القراءة باملقروء عند الناس بيانًا منه عىل املنّجزّية واملعّذرية

الفاحتة أو السور األخرى بجميع القراءات حتى يعلم بقراءة ما نزل عىل النبي عىل 

لتطابق كّل تلك  ﴾ بالوجوه األربعة الدَح ُكفوًا أَ ﴿الوجه الدقيق، فيكرر قراءة: 

يشبه ، وهذا مائة باملائة مع قراءة رسول اهللا وقراءة اإلمامعندهم  املقروءالقراءات مع 

 ـ يف رشعّية تعّدد القراءات وأّن األخذ بأّي منها جائزما قالته مدرسة أهل البيت 

 ميعال أّن رسول اهللا قرأ بجميعها أو أجاز القراءة باجل ـ لوجود قراءة رسول اهللا بينها

مع ، ألّن ذلك ال يّتفق القرآن نزل باألحرف السبعة حسبام يّدعون وأنّ  بام هو مجيع

 بلسان واحد.ومن عند الواحد عىل رجل واحد  كون القرآن منزالً 

أخذوا م ّهن إو ،قرؤوا القرآن كام تعّلموه من رسول اهللا أجل، إّن املسلمني

 ، ال أّن زيداً  اهللاسول عىل عهد ر مصاحفهم عن مصاحف الصحابة الذين كتبوه

وبذلك ال يصّح ما قالوه بأّن  ،واحدًا بعد اآلخر مجعه هلم يف عهد اخللفاء الثالثة وحده

نرى يف هذا املصحف قراءته  الفلامذا  كذلك حرفه، إذ لو كان هواليوم القرآين  احلرف
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 .)١( حفصة وأمثاهلاغريه كقراءة  ةأو قراء

 ن عثامن وحفصة وزيد، وعن غريهم مناملنقول عن الشيخني وعف وعليه،

 .املسلمون شاّذة ال يأخذ هبا تهي قراءا الرائج قراءات خمالفة للمصحف

(املصحف  كان ال يرتيض التغيري والتبديل يف  أّن اإلمام علّياً  مّر عليككام 

والتغيري سيكون  ألّن اإلصالح ؛الرائج) وخصوصا بعد إقرار الصحابة وتصويبهم له

عىل  واإلمام مل يرتِض االعرتاض أهل البدع واألهواء للتالعب يف القرآن، ذريعة بيد

اإلشارة  أراد  ، بلكي ال ينال القرآن بسوء إىل تغيري الكلمة تهالقارئ، وال دعو

احلاء  ل العني منإّن العرب تبدعىل نحو اإلبدال، ف (طلح) و(طلع) جاءتاإىل أّن 

ا ﴿لع، يف قوله تعاىل: وبالعكس، فكأّنه رشح معنى الطلح بالط َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت َهلَ

يف معنى  اختلفوا اختالفا فاحشاً  والشاهد عىل ما نقول أّهنم )٢( ﴾َطْلٌع َنِضيٌد 

أشياء ُاخرى، مع أّن الطلع معروف عند العرب،  وقالوا ،ّنه املوزإ :فقالوا ،»الطلح«

وز تغيريه، وقال كلمته اخلالدة: . فال جي)الطلع(معناه ) الطلح(ولذلك بّني اإلمام أّن 

 .)٣( »حيّول إّن القرآن ال هياج اليوم وال«

املصحف  وألجله دّون ،القرآن متن كان ال يرتيض الزيادة يف اإلمام إذن 

أعني النص القرآين املجيد عن  كي يصون النص املقدس )املفرسَّ (عن  بعيداً  )املجّرد(
                                                             

ظُوا َعَىل ﴿) يف قوله: ١( ِ  ٢٤٤: ٢أنظر: كنز العامل  وهي العرص. ﴾الّصَلَواِت َوالّصالة اْلُوْسَطىَحاف

 /٤٧٦٢. 

 .١٠) سورة ق: ٢(

 ، وفيه: إّن القرآن ال هياج اليوم، وال حيّرك.٣٦٤: ٩، جممع البيان ١٨١: ٢٧) تفسري الطربي ٣(
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بينه  مييزيف الت دقةً  برتتيب غري ترتيب األول ، وقد دّون األخريالزيادة والنقصان فيه

 .ال قرآن تالوة وذكر ،بأّنه كتاب علمدًا موكّ  ،وبني كتاب اهللا املتلّو 

سياسية وّضحناها  إّن عمر بن اخلّطاب استغّل فكرة جتريد القرآن ألغراض ،نعم

صل أ إىل والبيان التفسري عملية إضافة ، مؤّكدين بأنّ )منع تدوين احلديث(يف كتابنا 

 عّيل  أمري املؤمنني اإلمامب خمتّصةً  تالصحابة وليس عمليف  ةً موجود تكانالقرآن 

بخالف  ،مبارشةغري أن تفسري اإلمام عيل كان مأخوذًا من لسان رسول اهللا  ،وحده

مجلة  وحفصة )١( إضافة عائشةواسطة، أما الأخذ غريه فقد يكون باملبارشة أو ب

ا أخذت أم أّهن  هل هي من متن اآلية فال ندري ،امهيمصحف (وصالة العرص) يف

 تفسريها من رسول اهللا؟

أوصت لنا عائشة بمتاعها، فكان يف « عن محيدة، قالت: املصاحفيف 

ِنَّ اهللاَ﴿مصحفها  ِيِّ  إ َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّب ِ  والَّذيَن يصّلون الصفَّ  ﴾َوَمَالئ

 .)٢( »األّول

 ، ألنّ املصحف املجّرد متن لك الزيادة يفجعل ت كان ال يرتيض اإلمام ف

مل تكن  وأمثاهلا يصلون الصّف األّول) ومجلة (والذين ،زيادة مجلة (وصالة العرص)

 يففكان اإلمام ال يرتيض جعلها وتوضيحية،  ة، بل هي مجل تفسرييّ من القرآن يقيناً 

عند  بوفرة موجودة يف كتب التفسري األثرّي  متن القرآن، وهذه الزيادات وأمثاهلا

                                                             
 .٢٤٧إىل  ٢٣٩رقم  ٣٧١: ١) املصاحف ١(

 .٢٣٨ح، باب وصف صحف عائشة/٣٧٠: ١) املصاحف ٢(
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 الفريقني.

وآخرون عىل نسخ التالوة،  ،محلها البعض عىل التحريف اّن هذه الرواياتنعم، 

 :فقالأكثر من أن حتىص، بأن وجودها يف كتبهم وقد اعرتف اآللويس 

حممولة عىل ما  أّهنا إّال والروايات يف هذا الباب أكثر من أن حتىص «

 .)١( »ذكرناه

 تلك الروايات بقوله: العرفان مناهلوقد رّد الزرقاين يف 

 يف الرّد عىل أمثال تلك الشبهات أمران: فلُيالحظ دائام«

األّول: تلك القاعدة الذهبية اّلتي وضعها العلامء، وهي أّن خرب اآلحاد 

َب به عرض احلائط  إذا عارض القاطع سقط عن درجة االعتبار وُرضِ

 درجة إسناده من الصّحة. كنتمهام 

 ) دونحصيناً  لدفاع اّلذي أقمناه يف املبحث الثامن (حصناً ثانيهام: خّط ا

الصحابة واّهتامهم بسوء احلفظ أو عدم التثّبت والتحّري  النيل من

 .)٢( »وسنّة رسوله  اهللا كتاب يف خصوصاً 

صلب ألعود إىل وإّين خوفا من اإلطالة واخلروج عن البحث أكتفي هبذا القدر، 

 طمسوأن القوم يريدون  ،مام عّيل باإلع القرآن رتباط موضوع مجاألوكد  املوضوع

مصاحف وكالمنا هذا ال يعني إنكارنا وجود  ،علمية والرتاثية يف ذلكالمكانته 

                                                             
 .٢٥:  ١) تفسري روح املعاين ١(

 .٢٧٤: ١) مناهل العرفان ٢(
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عىل عهده وأمر أن ال توخذ املصاحف إىل  بعضهاوأن رسول اهللا قد أقّر للصحابة 

رّبه بني كتاب  أن يكون مجعكان يريد  ، لكنّه يف الوقت نفسهأرض العدو وأمثاهلا

 .بيد وصيه عّيل أمري املؤمنني الدّفتني كامًال بعد وفاته 

األوىل  أّنه تأكيد عىلمع القرآن والقرآن مع عّيل،  بأّنه علّياً  وصف النبي  إنّ 

وتأويله، صغريه  بتنزيله ،بجميع القرآن ظاهره وباطنهوذلك ملعرفته  ،ذا اجلمعهب

ما لو أضفنا إىل فنحن ، ه ويوضحهيفّرس  )القرآن الناطق( وبذلك يكون هووكبريه، 

يف حديث  بجنب القرآن إىل لزوم اّتباع العرتة  ُأّمته  اهللا إرشاد رسولسبق 

 واإلسالم، وهذا عن النبّي  ابتعادٌ  أهل البيتعن  االبتعادَ  لوَقفنا عىل أنّ ، الثقلني

القرآن  فعّيل مع«رتة، بالقرآن والنبّي والع إّال هو عني الضاللة واهللكة؛ ألّنه ال هدى 

 .)١( »والقرآن مع عّيل ال يفرتقان حّتى يردا عّيل احلوض

مع  املعّية يف رتبة لعرفت مكانة اإلمام عّيل  القول النبوّي هذا يف تدّبرتولو 

يف دام ظّله  الشيخ الوحيد اخلراساين اهللاآية حه املرجع الكبري ضوهذا ما و القرآن،

 :»يل مع احلق واحلق مع عيلع«عن مجلة  ، فقالهكالم ل

وعندما  ؛ ويستحيل أن تقوم بطرف واحد،وهي نسبة تقوم بطرفني «...

إثباهتا بصيغة  فلامذا أعاد ؛القرآن)، فقد أثبتها قال النبّي: (عّيل مع

 أخرى، فقال: (والقرآن مع عّيل)؟

                                                             
قال صحيح ومل خيرجاه، ، ٤٨٨٠ح / ١٣٥: ٥املعجم االوسط ، ٤٦٢٨ح / ١٣٤: ٣) املستدرك ١(

 .٣٢٩١٢ح / ٢٧٧: ١١كنز العّامل
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ن اللغو يف كالمه، وحاشا أفصح من  حاشا أفصح َمن نطق بالضاد مِ

] أراد فإّنه  من التكرار يف كالمه، [دون معنى متوّخى،نطق بالضاد 

خاّص، ويشري إىل  [هي] معّية من نوعٍ  أن ُيفهمنا أّن مسألة معّيتهام

أكثر عندما تطلق فيقال:  أبعادها العميقة، ذلك أّن املعّية بني شيئني أو

هذا الطرف يف اإلضافة متقّدما  يكون فهي أعّم من أن زيد مع عمرو،

بقطع النظر عن رتبة  معاً  تدّل عىل أّهنام عنه، بل  ذاك أو متأّخراً رتبة عىل

 كّل منهام.

َْقرون أقّل رتبًة من املقرون به، هلذا أعاد  ورّبام كان فيها إشارة إىل أّن امل

أن تفهموا من  صياغة هذه املعّية، ليقول للمفّكرين: ال ينبغي  النبّي 

القرآن، بل القرآن مع عّيل  ّل رتبة منأق أّن علّياً » عّيل مع القرآن«قويل: 

 .)١( »أيضا، فهام وجودان متعادالن

 أمري املؤمنني أعلم النّاس بام بني اللوحني:

 مل جيرؤ من املسلمني أّن أحداً  :وهو ،أيضاً  آخر يرتبط بموضوعنا أليت بموضوعو

 المولكي ال يكون ك ،املؤمنني  ه سوى أمريعلم الكتاب كلِّ  حيازة عىل اّدعاء

  فكان ،اهللايدعو النّاس لسؤاله عن كتاب  عليه أن جمّرد اّدعاء كان  االمام

مستعّد  يكّرر قوله ـ من أّول استالمه للخالفة الظاهرية إىل أوان استشهاده ـ بأّنه

                                                             
 للمرجع الديني الكبري الشيخ الوحيد اخلراساين. ١٠٥) احلّق املبني: ١(
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وذلك الحتامء  ،عىل وجه اخلصوص مجيع األمور من القرآن الكريم لإلجابة َعن

 .هم ملكانة السنة النبويةاخللفاء بالقرآن الكريم وتضعيف

وهو خيطب  سمعت علّيا«قال:  ،عن أيب الطفيل تاريخ دمشقفقد جاء يف 

بعدي هو أعلم  أحداً  النّاس فقال: يا أّهيا النّاس سلوين فإّنكم ال جتدون

 .)١( »، فسلوينبام بني اللوحني منّي أعلم وال جتدون أحداً لوين منّي، بامتسأ

يقول  سمعت ابن شربمة يقول: ما كان أحد«حمّمد بن فضيل يقول: وعن 

 .)٢( »أيب طالب عّيل بن إّال  ،سلوين عن ما بني اللوحني: عىل املنرب

وقد  إّال آية  ما نزلت اهللاقال عّيل: و«قال:  ،عن أبيه ،وعن سليامن األمحيس

 .)٣( »نزلت... علمت فيام نزلت، وأين أنزلت، وعىل من

 اهللاصلوات  عن عّيل  ،عن آبائه ،هعن أبي ،وعن جعفر بن حمّمد الصادق

يل يف ل اهللامن كتاب  ما نزلت آية اهللا، فواهللاسلوين عن كتاب « قال: ،عليهم

ْيها هنار والمسري وال مقام إّال أو  ِ  وعّلمني تأويلها. اهللارسوُل  وقد َأَقرَأن

                                                             
، وانظـر رشح األخبـار للقـايض ٣٣٨: ٢، وانظـر طبقـات ابـن سـعد ٣٩٨ :٤٢) تاريخ دمشق ١(

، ٥٦٠ح / ٤٢٣، عن األعمش، واخلرب موجود أيضًا يف أمـايل الصـدوق: ١٩٦، ٩١: ١النعامن 

 .٦٥/ ح  ٥٢٣، أمايل الطويس: ٣١٠/ ح  ٧٣: ١وعيون أخبار الرضا 

عـن ابـن  ٦٣٨ح / ٥٦٢و، ٦٣٨ح / ٣١١: ٢، وعنه يف رشح األخبار ٣٩٩: ٤٢) تاريخ دمشق ٢(

 .٤٧، ٤٦/ح  ٥٠: ١شواهد التنزيل عساكر، 

 ٣٩٨: ٤٢، تاريخ دمشـق ٣٦٤٠٤ /ح ٥٦: ١٣، وعنه يف كنز العامل ٣٣٨: ٢طبقات ابن سعد  )٣(

 .٣٩٧: ٤٢يف   ورواه أيضا بطريق آخر عن ثوير عن أبيه عنه
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غائب عنه؟  ابن الكّواء، فقال: يا أمري املؤمنني فام كان ينزل عليه وأنت مفقا

غائب عنه من القرآن وأنا  ما كان ينزل عليه اهللارسول  َيلّ عَ ل:كان حيفظ قا

وتأويله  ،بعدك كذا وكذا اهللاأنزل  : يا عّيل يل نيه ويقولئُ ِر قْ أقدم عليه فيُ  حّتى

 .)١( »وتنزيله عّلمني تأويلهيف ،كذا وكذا

يَم نزلت؟ وأين  اإلمام  رسول اهللا  لقد عّلم ِ شأن نزول اآليات، ف

خليفته، وعليه أن يعرف خفايا األمور وروح  ألنه وما تفسريها وتأويلها؟ ؟نزلت

للنّاس متى احتاجوا  ياه، وهو يعلن استعداده أن يعطيهاوهذا ما أعطاء اهللا إ ،حكاماأل

 .إليها

 داللة عىل لياقته وأفضليته عىل اآلخرين، وأنّ  النّاس بالرجوع إليه أمر كام أّنه 

يؤّكد  العرتة أبا كون اإلمام عيل نّ إو ،لعرتة حتى يوم القيامةرتباط بااالقرآن عىل 

َْوىل بجمع القرآن من  بأّنه َخرا عندهوهلذا غريه،  األ مع ما  ـ جعل املصحف ُمدَّ

وّيص  نه أل ـ قبله من األنبياء واملرسلني  ورثه من علوم وصحف أخرى

ملباهلة، وإذا أردت أن وحبيبه، بل نفسه حسب داللة آية ا ، ونجّيه، اهللارسول 

 فاقرْأ هذا النّص:، عند رسول اهللاو القرآن يف املؤمنني  تعرف منزلة أمري

َمخٌْس  متارينا يف سورة من القرآن، فقلنا:«بن مسعود:  عبد اهللاقال 

فوجدنا علّيا  اهللاوثالثون أوسّت وثالثون آية، قال: فانطلقنا إىل رسول 

                                                             
بـن قـيس عـن عـن سـليم  ٣١ /ح ٣٣١وانظـر كتـاب سـليم:  ،٥٢٣/١١٥٨) أمايل الطويس: ١(

   أمرياملؤمنني وفيه: حيفظ عيل ما غبت عنه...
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، اهللافامحّر وجه رسول  ا يف القراءة، قال:يناجيه، قال: فقلنا:إّنا اختلفن

بينهم، قال: ثّم َأَرسَّ إىل عّيل  قال: إّنام هلك من كان قبلكم باختالفهم

  اهللا، فقال لنا عّيل: إّن رسول شيئاً 

ْمُتْم   .)١( »يأمركم أن تقرأوا كام ُعلِّ

ني الواقع ب وأن يستنكر االختالف  اهللامن الطبيعي أن يتغّري وجه رسول  إنّ 

فّكرت يف سبب  لكن هل ،عىل مكث إّياهمهم ألنه هو الذي علّ ، يف القرآن الصحابة

إجابة الصحابة، وعدم  دون غريه من وإرساره باجلواب له  مناجاته لعّيل 

 بينه وبني ابن مسعود الرابطهو  اإلمام  بل جعل بنفسه للمتنازعني، الرسول 

املتنازعني عن طريق خليفته  واب إىلأن يوصل اجل  أراد ملاذا :، أو قلوخصمه

 فام يعني هذا؟ وصهره؟

 )ثّم َأَرسَّ إىل عّيل شيئاً ( ـ يف رواية الطربي ـ همن النبي إىل وصي هذا اِإلْرسارإن 

الجتزعي، فإّين  يا بنية«قبيل وفاته وقوله هلا:   الزهراء لفاطمة  يشبه مناجاته

 .)٢( »قد استجاب يل يب، فأخربين أّنه سألت رّيب أن جيعلك أّول أهل بيتي حلاقاً 

واألخذ  اآلل  باعاتّ  عىل الرسول  إرصار كام أنّ سامية،  معاٍن ففي هذا 

ةً  أكرب حيمل يف طّياَتهِ عنهم  َ اُملِهمَّ القارئ أن ينتزعها بنفسه وال أّمحله  أدعو التي املعاِين
                                                             

 /ح٢٣٧: ٢، واالحاديـث املختـارة ٨٣٢ /ح١٠٥: ١وانظر مسند أمحد  ٢٦: ١) تفسري الطربي ١(

 ، قال: إسناده صحيح.٦١٧

: ٤، صـحيح مسـلم٣٤٢٦/ ح  ١٣٢٦: ٣، وانظـر صـحيح البخـاري ٥٣٣: ٢٢) بحار األنوار ٢(

 .٢٤٥٠/ ح  ١٩٠٤
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 من عندي. خاّصاً  رأياً 

 حينام يدرس تاريخ مجع القرآن، الباحث يراود قد عىل سؤال آخراآلن  ولنجيب

 وهو:

 سؤال وجواب:

بعد  )١( من ولده ذلك املصحف واألئّمة   عيل ملاذا ال ُيْظِهر أمُري املؤمنني

 .؟ أي بعد رفع املانعانتهاء حكم اخللفاء الثالثة

وإخفائه عن أعني النّاس، وهو اّلذي مجع  عند املعصوم خزنه الفائدة من وما

 حلاجة النّاس إليه؟ تفسريه القرآن مع

 تلكذلك املصحف و من ولده  اإلمام عيل واألئّمة بل أّي فائدة من إخفاء

خرة عنده العلوَم   عن النّاس؟واجلامعة  كتاب عّيل واجلفرمثل  م،املدَّ

 اجلواب:

:ً  ، كام أّهنم مل خيفوامل خيفوا ذلك املصحف وتلك الصحف إّن األئّمة  أّوال

 ويروون عنها ،عندهم عن أنظار النّاس، بل كانوا ينقلون منها هلم املوجودة الكتب

 عند الرضورة. 

َعُه َوُقْرآَنهُ ﴿ :فقالسبحانه وبمقتىض وعده َمجََع قرآنه  اهللابل إّن  ِنَّ َعَلْينَا َمجْ  ،)٢( ﴾إ

                                                             
 وب بعد رسول اهللا مبارشة.) املكت١(

   .١٧القيامة:  )٢(
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ِنَّ َعَلْينَا َبَياَنهُ ﴿من خالل ما أوحي إليه  بيانهرسوله وألزم   :اىلوقال تع ،)١( ﴾ُثمَّ إ

ِهْم ﴿ ْ َلي ِ َل إ لنَّاِس َما ُنزِّ ِ َ ل ُتَبنيِّ ِ  :يف قوله تعاىلّلف بالفعل ما كُ   ، وقد َبنيَّ )٢( ﴾ل

ْكَمةَ ﴿ ِ َتاَب َواْحل ِ ُمُهُم اْلك يف  عىل املسلمني دينه وَأتّم نعمته اهللا ، وقد أكمل)٣( ﴾َوُيَعلِّ

كْ ﴿ :تعاىل قالفيوم الغدير،  لعيل وصّيته املقّدسة َْمُت اْلَيْوَم أَ ْمت ينَُكْم َوأَ ِ َمْلُت َلُكْم د

ي َوَرِضيُت َلُكُم  ِ ْعَمت ِ ينا َعَلْيُكْم ن ِ  .)٤( ﴾اِإلْسَالَم د

اب الوحي املوجودين عنده بتدوين وقد أمر كتّ  كاملة، بّلغ رسالته النبّي إذن 

تفسريها  يات رّبه معاآل تلك بجمع وصّيه لكنّه مع ذلك أوىص ،ما نزل عليه 

 كتاب آخر أيضًا. وتأويلها يف

يف األحكام ويف القرآن و يف  اهللاما سمعه من رسول قد دّون اإلمام و

، وقد أطنبنا الكالم عن ذلك اجلفر، واجلامعة، وكتاب عيليف ، ويف احلوادث األخالق

 يف كتابنا (منع تدوين احلديث)، وَمن أراد فلرياجع.

وينقلون  كانت عندهم مل خيفوا تلك الصحف عن أعني النّاس، بل األئّمة ف

 عنها هلم عند الرضورة.

 مقراءاهت عنه بل كانوا حيكون ،كام أّهنم مل خيفوا ذلك املصحف عن النّاس

                                                             
 .١٩القيامة:  )١(

 .٤٤النحل: ) ٢(

 .٢، سورة اجلمعة: ١٦٤، سورة آل عمران: ١٢٩سورة البقرة:  )٣(

 .٣املائدة: ) ٤(
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 .)١( نزلت كذا وكذا اويقسمون بأّهن ، اّصةاخل

بعد انتهاء عهد  خرىأتارة  لو أخرج املصحف املفرسَّ  ّن اإلمام أ :ثانياً 

ب فيام أتى به اخللفاء م بإثارة الفُ  ،فسري عن رسول اهللا من ت لُكذِّ رقة بني واهتُّ

ف ويزاد فيه أو ينقص  أيضاً  املجّرد املصحفمن أجله  املسلمني، وال يستبعد أن حيرَّ

 .منه ويقع الّلوم عىل اإلمام عّيل 

 خيرجونه  املعصومني املصحف عند أوالده نسخة ذلك جعل فإّن اإلمام 

ظ يف كثري من النصوص فقد قال الفيض الكاشاين كام هو مالح عند الرضورة، للناس

عند رشحه لرواية البزنطي قال: دفع إيل أبو احلسن مصحفًا وقال: ال تنظر فيه، ففتحته 

فوجدت فيه سبعني رجًال من قريش بأسامءهم  ﴾روافَ كَ  الذيَن  ِن كُ مل َي ﴿وقرأت فيه: 

 وأسامء آبائهم فبعث إيل: إبعث إيل باملصحف.

ملكتوبة كانت تفسريًا للذين كفروا مأخوذة من الوحي ال أّهنا كانت فهذه األسامء ا

 من القرآن.

، ويف  هبذا العمل إذن اإلمام  قد وقف أمام استغالل اآلخرين ملصحفه املفرسَّ

 .اوتأويله اوتفسريه ،أوقف اآلخرين عىل قراءات األئّمة آلي القرآننفسه  الوقت

عن  قد قال السّيد اخلوئي كان، وقد املحفوظ عند األئّمة هو املفرسَّ  وعليه

 املصحف املجّرد:

أّما حفظه عند اإلمام فهو نظري حفظه يف اللوح املحفوظ أو عند ملك «

                                                             
 ومعناه أهنا جاءت مفرسة عن رب العاملني بواسطة جربئيل األمني بكذا وكذا. )١(



  

  

  

  

 ٥٠٩   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

من املالئكة، وهو معنى تافه يشبه قول القائل: إّين أرسلت إليك هبدّية 

 .)١(» وأنا حافٌظ هلا عندي أو عند بعض خاّصتي

إخراجه هلم، وأن ال خالف  عنلمني أغناه شتهار القرآن عند املسا أي أنّ 

 بل يتأّكد للجميع بأّن املحفوظ عند األئّمة هو املفرسَّ ال غري.جوهري بينهام. 

األمة  درك كانوا خيافون أن حيّدثوا النّاس بكّل يشء، لعدم ّن األئّمة أ :ثالثاً 

ّن ههنا لعلام ّمجا إ«قوله:  األمور، وقد اشتهر عن اإلمام عّيل  خفاياأبعاد القضايا و

 ».ويشري إىل صدره ـ لو أصبت له َمحََلًة... ـ

العلم  ستودعهمألو وجدت ثالثة رهط «أّنه قال:  وجاء عن اإلمام الصادق 

يكون إىل يوم  حالل والحرام ومانظر يف وهم أهل لذلك حلّدثت بام ال حيتاج فيه إىل 

 .)٢( »القيامة

احلسن  إلماَمنيل أٍخ لنقيب جميء ونقل ابن أيب احلديد عن أيب جعفر ا

أبوجعفر  قال«منهام، إىل أن يقول:  ، وسؤاله مرياث أبيه عّيل  واحلسني

قال:  ،حمّمد  بن عن جعفر ،له ذلك ب: فروى أبان بن عثامن عّمن يرويالنقي

 .)٣( »دولة بني العّباس فدفعا إليه صحيفة لو َأْطَلعاه عىل أكثر منها هللك، فيها ذكر

علوم آل  توبيخهم لبعض أصحاهبم، إلفشائهم بعض اشتهر عن األئّمة وقد 
                                                             

 .٢٠٩البيان:  )١(

 بحـاراألنوارو، ٢٠/ح٧٣، وخمترص البصائر: ، باب يف األئّمة ١/ح٤٩٨ت: ) بصائر الدرجا٢(

 ، عن البصائر.١/ح٢١٢ : ٢

 .١٤٩: ٧) رشح هنج البالغة ٣(
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إن  وحتريفهم هلا كانوا خيافون من إبادة اخللفاء لتلك العلوم ، كام أّهنم  حمّمد

 .أخرجوها هلم

ِنَّ أئّمة أهل البيت  :رابعاً  وّضحوا  هم أئّمة الدين واملدافعون عنه، وقد إ

 ومل يبخلوا والتأويل، وما حيتاجون إليه من التفسريللنّاس مسائل احلالل واحلرام 

، لذلك مل فيكتموهنا بعض األحيان ظروف التقية يف أن حتّدهم إّال بنرش العلم  عليهم

من إبادهتا وحتريفها، فقد  خوفاً  َمن هّب ودّب  يف متناول أيدي الكتبتلك  اجيعلو

 قوله:  عبد اهللا روى عنبسة بن مصعب عن أيب

حتتاجون  ال وقع غريه ألعطيتكم كتاباً قد ع عند غريكم كام لوال أن يق«

 .)١( »إىل أحد حّتى يقوم القائم

وهلذا  الكتب املوجودة عندهم، أخفى األئّمة ـ عها م ولغريها ـ هلذه األمور

 رأينا رضورة لذكره.نرشحه يف بحوثنا الالحقة إن  وقد ،طويل ينظر يف مظاّنه بحث

 ام؟ملاذا اجلمع يف ثالثة أّي 

 اهللارسول  وثّمة سؤال آخر يطرح نفسه هو: هل حيتاج مجع املوجود خلف فراش

والرّق واخلزف إىل  من القرآن واملكتوب عىل العسب والكتف والقرطاس واحلرير

 واحد؟ إعداده يف يوم كان بإمكان اإلمام  ما َو ثالثة أّيام أو سبعة؟ أ

عداده يف يوم واحد اجلواب: ِ  مجعها أو أقّل من ذلك، إذا ُأريد نعم كان بإمكانه إ

                                                             
 .٢ / ح ٤٩٨) بصائر الدرجات: ١(
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ومواّدها،  بني أجزائها، والتوحيد ولّفها يف حرير فقط دون رعاية التنسيق والرتتيب

 وأشكاهلا.

 أّما لو ُأْريَد توحيد شكلها وجنسها من القرطاس والرّق والعسب والكتف

بعض  يعيد كتابة ألن ذلك يدعوه  فإنّ  والشظاظ واخلزف إىل شكل واحد،

َمع بني الدّفتنياأل أجناس املكتوب اختالف  ألنّ  ؛جزاء وتنسيقها بحيث يمكن أن ُجتْ

فالبّد من توحيد شكلها  من الكتف والعسب والرّق والورق يعّكر شكل اجلمع،

اعتربنا أنَّ القرطاس واجللد مها  وجنسها. وهذا يأخذ بعض الوقت، وخصوصا لو

كانت تصّدر من اجلزيرة العربية  ، وأن اجللودالكتابة آنذاك الوسائل يف فضلأ

بأّن املجموع   اهللاجاء رصحيا يف وصية رسول  ، وقدوالقرطاس موجود عندهم

كانت األّيام الثالثة وعليه ف، )١( الصحف واحلرير والقرطاس خلف فراشه غالبه من

 كافيًة هلذا العمل. أو التسعة أو السبعة

 :راءات القرآنية أنهن يف معجم القاما قاله االستاذ وإّين أستبعد

ال يمكن أن يكون يف طاقة البرش من يكتب القرآن الذي بني أيدينا يف «

ثالثة أيام، وهذا أمر ال يطمئن إليه العقل، وحّتى لو كان الكاتب أمري 

 .)٢( »اً املؤمنني علي

                                                             
(اجلمع بعد وفاة رسـول اهللا مبـارشًة  ٢٩٩يف صفحة  الرواية التي مرت يف أول هذا القسم ) أنظر١(

 .بواسطة اإلمام عّيل)

 .٣٠: ١) معجم القراءات القرآنية ٢(



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٥١٢

والقليل  اجللدألّن غالب املوجود كان من الوسائل اللينة كالقرطاس واحلرير و 

 .ستبعاد حينئذافال ن العسب واللخاف وأمثاهلا منها كان م

كانت واحدة يف النوع كتابة لل ادة التي استعملتنولدكه بأّن امل شهدوقد 

 .)١(والشكل. واألرجح أّن اجللد هو املادة التي استعملت حلفظ نتاج النبي األديب

ُنْوَن اذا فقد عرفت بوهب لقرآن عىل أّن ما قالوه عن الصحابة وأّهنم كانوا ُيَدوِّ

 العظم ورقاق احلجارة واخلشب وأضالع النخيل وما شاهبها، مل تكن هي أكتاف

ّهنم كانوا َيلَجُؤْوَن إليها عند ِ الرضورة  احلالة السائدة والرائجة عندهم آنذاك، بل إ

 وسائل الكتابة املعروفة يف البلدان املجاورة للجزيرة كالقرطاس والرّق  فقدانو

ُف عىل وجود ؛شوالورق واحلرير والقام القرطاس  اسم إذ بمراجعة الكتاب العزيز َتقِ

ْلنَا َعَلْيَك ﴿فقد قال سبحانه:  ،كوسيلة مألوفة للتدوين والكتابة َتابا ِيف  َوَلْو َنزَّ ِ ك

ِْم  هي ْيدِ أَ ِ ْرَطاٍس َفَلَمُسوُه ب ِ َتاَب ﴿، وقال تعاىل: )٢( ﴾ق ِ ْنَزَل اْلك ِهِ  ُقْل َمْن أَ ي َجاَء ب الَّذِ

يَس ُتْبُدوَهنَاُموَسى  ِ َعُلوَنُه َقَراط لنَّاِس َجتْ ِ ريا ُنورا َوُهدًى ل ِ ُفوَن َكث ، وقال تعاىل: )٣( ﴾َوُختْ

أكثره من   اهللاخلف فراش رسول  املجموعف وعليه ،)٤( ﴾ِيف َرقٍّ َمنُشوٍر ﴿

ضالع أكتاف العظام وأن عىل دوَّ ، فيمكن كتابة املالّلينة كاحلرير والقرطاس الوسائل

 .يف ثالثة أيام أو أقل واللخافالنخل 
                                                             

 .٢٥٧:  ٢تاريخ القرآن لنولدكه ) ١(

 .٧) سورة األنعام: ٢(

 .٩١) سورة األنعام: ٣(

 .٣) سورة الطور: ٤(
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وأمثاهلا كانت من  )سجّل (و )صحف(و )صحيفة(وقد مّر عليك أّن كلمة 

 الكتابة والتدوين آنذاك واّلتي يلحظ فيها اللني واملّطاطية، وكان الباري جّل  أدوات

امَء ﴿وعال يذّكرهم بتلك الوسائل تشبيها ومتثيًال، قال تعاىل:  يِّ َكطَ  َيْوَم َنْطِوي السَّ

ْلُكُتِب  ِ ِجلِّ ل ة َدْرَوزة أيضا .)١( ﴾السِّ  :حيث قال وهذا ما قاله األستاذ ِعزَّ

عظيمة  وهذا جيعلنا نعتقد أّن ما روي من أّن القرآن كان يدّون عىل قطع«... 

وأكتاف  احلجم، ثقيلة الوزن، صعبة احلمل واحلفظ والّرتتيب، كأضالع النّخيل

ََشب إطالقه، كام أنَّ  ال يمكن أن يكون هو الواقع عىل ،العظام ورقاق اِحلجارة واخل

نقص وسائل الكتابة الّلّينة  هذا القول يطَّرد يف ما يمكن أن يستتبع ذلك من فقدان أو

رطاس والورق واحلرير والقامش  املعروفة يف ذلك العرص يف البالد املجاورة، كالقِ

قوق النّاعمة املسّواة  يقول: إىل أن )٢( »والرُّ

ما  ال يعقل يف حال أن ال يكون فيها وسائل مدنّية للكتابة وأن ال يوجد«... 

اخلشب،  ألواح العظام ورقائق اِحلجارة وأضالع النّخيل وقطع إّال يدّون عليه القرآن 

ممّا يصّح أن  كلمة القرطاس أكثر من مّرة عىل هذا باإلضافة إىل أّن القرآن قد احتوى

 ، ثّم يقول.)٣( »والكتابة ا ومألوفا كوسيلة للّتدوينيكون دليًال عىل أّنه كان معروف

ُحف«فإّن القرآن احتوى كلمة «....  إىل  أكثر من مّرةٍ يف معرض اإلشارة» الصُّ

                                                             
 .١٠٤) سورة األنبياء: ١(

 عنه. ٤٤١: ٣) نصوص يف علوم القرآن ٢(

 عنه. ٤٤٣: ٣) نصوص يف علوم القرآن ٣(
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ُحف كانت تنّرش وتطوى، وهو )١( القرآن والكتب الّساموّية... ما ال  عىل أّن الصُّ

وورق احلرير  ورق القامشوسائل الكتابة الّلّينة كالقامش و إّال يّتصف به  يمكن أن

قوق النّاعمة املسّواة إلخ...  ، ثم يقول.)٢( »والرُّ

املجاورة  وُجّل الكتابّيني اّلذين كانوا يف احلجاز جاليات نازحة من البالد«... 

تكون كتبهم هذه  كانت وسائل الكتابة الّلّينة فيها معروفة ميسورة، فال يعقل أن اّلتي

أن يكون النّبّي قد  إّال  بدائّية الّثقيلة الّضخمة، وال يعقلمكتوبة عىل تلك الوسائل ال

، إىل أن »عليه كتب الكتابّيني اهتّم لتدوين القرآن معجزته الكربى عىل نسق ما دّونت

 يقول:

يف األحاديث العديدة عن كتابة القرآن  ... عىل أّننا ال نريد أن ننفي باملّرة ما ورد

واألديم، فإّن من املمكن أن يكون هلا أصل صحيح  عىل األلواح واألكتاف والّرقائق

 .الّصورة أو املقصد اّلذي عّربت عنه الّروايات أو تركته غامضاً  أيضا، ولكن عىل غري

عليه من  فمن املحتمل أن يكون النّبّي إذ يستدعي أحد ُكّتابه إلمالء ما يكون نزل

فيكتب الكاتب  البدائّية، يشء من هذه الوسائل إّال  أن ال يكون متيّرساً  وحي فوراً 

انتهى كالم  .)٣( »القرآن َريثام ينقله إىل مكانه من ِسِجّالت عليها ما يمليه النّبّي موّقتاً 

 دروزة.

                                                             
 عنه. ٤٤٣: ٣) نصوص يف علوم القرآن ١(

 عنه. ٤٤٤: ٣) نصوص يف علوم القرآن ٢(

 عنه. ٤٤٥ـ  ٤٤٤: ٣) نصوص يف علوم القرآن ٣(
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 وّحد قد حتمله يف هكذا أمر أن يكون اإلمام أمري املؤمنني أوعليه فالذي 

 وبام أنّ إىل شكل واحد،   اهللالصحف املوجود خلف فراش رسول  شكل

األدوات  ، ألّهنام منبني تلك الصحفواألشهر  جودقرطاس أو الّرق مها األال

 واللخاف النخل يف الكتابة من العظم وأضالع الرائجة آنذاك، وهي أكثر استخداماً 

 .أيام يف ثالثة أو سبعة أو تسعة مجع القرآن املجّرد فال يستبعد أن يكون قدوأمثاهلا، 

، فاإلمام أمري املؤمنني ت أكثر من ذلكفكان يف وق ه مع تفسريهوأّما مجع

مع تفسريه  مجعه ،مجع املصحف املجّرد يف أقرص وقت ممكن إقدامه عىل بعد  عّيل 

 مع اً يومًا فيوم لكي حيافظ عىل يومّيات الدعوة يف سّتة أشهر نزوله وتأويله وبيان شأن

 كان الرسول  قدو التفسري والتأويل فيها، ما سمعه من رسول اهللا يف بيانه لدقائق

  غريه من الصحابة.يعرفها أمور مل ذكر قد خّصه ب

د عند املوجو نفسه القرآنهو  املجّرد املوجود عند اإلمام عّيل  صحففامل

يف السور، فعثامن بدأ مصحفه بالطوال ثّم ثنّاه باملثاين  النّاس، لكن بفارق الرتتيب

أيت برتتيب آخر، وهذا ال وختمه بالقصار، وقد يكون ترتيب مصحف صحاّيب آخر ي

يف قرآنية  ال تشّكك يف القراءة االختالفات البسيطة خيدش يف وحدة القرآن، كام أنّ 

 جواز القراءة بإحدى اإلسالم؛ ألّن املعروف عند أهل تركه القرآن وال تدعو إىل

ط أن تلك القراءات متواترة أم ال، برش القراءات السبع والتمّسك هبا، سواء كانت

 .بينهاقراءة رسول اهللا لوجود  ولو بوجهٍ  قواعد اللغة العربية توافق

ـ الذين عرضوا  قراءة اإلمام عيل وقراءة خيار الصحابةونحن قد وّضحنا بأّن 

 أصّح القراءات بال شّك، لكوهنم من ولده هي  واألئّمة  قراءهتم عىل رسول اهللا ـ

 !تأكيدًا هلذه احلقيقة بقراءة قريش ذجلنتهم يف األخوقد ألزم اخللفاء الثالثة  ،من قريش
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كام أّن أربعة من القراءات الرائجة تعود إىل اإلمام عيل، كّل ذلك يعني ارتباط 

 املصحف بعّيل بن أيب طالب.

يف  هلثّ  َم بام يف لزوم األخذ بالقراءات السبع علامءبعض الستدل به اوال أنسى ما 

 فقال: ،البسملة

يف قراءة محزة وقراءة أهل الشام وأهل  البسملة ليست موجودة مع أنّ «

ْز أحٌد من األصحاب تركها »)١( قالون إّال واملدينة  البرصة وِّ مع  ،ومل ُجيَ

بقراءة من أسقطها، ومل يظهر منهم الطعن عليه، لعدم  جتويزهم القراءة

 ».البسملة اشتامل قراءته عىل

اآلخرين،  حفاملفّرس ملص وعليه فعدم موافقة ترتيب مصحف اإلمام عّيل 

 ألنّ  ؛باملصحف الرائجخذ باألته مع قراءات اآلخرين، غري مّرض ءقرااختالف  أو

يف االختالف  وهذا االختالف يشابه ما قالوه ،كتب لغرض آخر املصحف املفرس

ابن مسعود مصحف املتداول ومصحف ُأيبِّ ْبِن َكْعٍب و املوجود بني املصحف

مصاحف اختالف  نفس ما قالوه يف هو نهأكام ، غريمها من األصحابمصاحف و

 .فيام بينها عثامن املرسلة إىل األمصار

 من وجود سابقاً  ام اّدعيناهب وتذكري القارئستعادة ما كتبناه ابعد كّل هذا البّد من 

واآلخر طبقًا لألحداث  ،ترتيَبني لإلمام، أحدمها طبق املنزل من اللوح املحفوظ

 .والوقائع

                                                             
 باب يف جزئية البسملة./  ٣٩١انظر مرشق الشمسني للشيخ البهائي: ) ١(
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عن  فضائله) يف ـه ٢٩٤مارواه ابن رضيس (ت  للمفرسفام يدّل عىل تأليفه 

قال: لو اجتمعت  أّلفوه كام أنزل األّول فاألّول؟«ابن سريين:  عكرمة، حيث سأله

قال حمّمد بن سريين: أراه . اإلنس واجلّن عىل أن يؤّلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا

 .)١( »صادقا

 عدم لك التأليف) الواضحتني يف(أن يؤّلفوه ذ عبارة(أّلفوه) و عبارةانظر إىل 

ألّن املصحف املجّرد هو املنزل من اللوح املحفوظ إىل سامء الدنيا،  منه املقصود كون

أيام رسول  مدّونًا عىل شكل صحفمني ورسول اهللا ومؤلفًا حتت نظر جربئيل األ كان

اّنه كام  ،عند الصحابة أو موجودًا عىل شكل مصاحف ناقصة ،اهللا بواسطة كتبة الوحي

، فاً ّنه كان مؤلّ إ :خرى، أو قلُأ وال حيتاج اىل تأليفه مرة  عند املسلمني، مقروءاً كان 

يف رمضان من كان عام طبقًا للمنزل هبا  طارها اخلاّص إكل سورة بسورها و راً سوَّ ُم و

األّول كام أنزل  ترتيبه سريين فهو يشء آخر وهو أّما ما متنّاه ابن ،من اللوح املحفوظ

 .بعد يوم اً ويوم فاألّول

وتأويله والناسخ  عىل تنزيلهفلّام مجعه كّله وكتبه بيده «ومثله جاء يف رواية ُسَلْيم: 

 وطبقاً  ،وهذا يعني ترتيبه طبقًا للتنجيم مع بيان الناسخ واملنسوخ فيه .)٢( »واملنسوخ

 .لتنزيله وتأويله

مشتمًال عىل  الكتاب ُكُمالً  ُت ْحرضولقد أ: «قول أمري املؤمنني االحتجاجويف 

                                                             
 .١٧٧: ١، مناهل العرفان ٢١/ح  ٣٦) فضائل القرآن: ١(

 .٤٥ / ح ٢٦١: ٢٨وعنه يف بحاراالنوار  ،١٤٦) كتاب سليم: ٢(
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 .من العلوم أي كامًال بمتنه ورشحه مل ينقصه يشء )١( »والتنزيل التأويل

فإذا : «خصائص األئّمةيف  أيضاً  رواه الرشيف الريض كام يلحظ هذا املعنى فيام

ِْضُت وفرغَت  وامجع القرآن مجيع ما أوصيتك به وغّيبتني يف قربي فالزم بيتك  من ُقب

 .)٢( »األحكام عىل تنزيله، والفرائض وتأليفه عىل

عىل  اجلمل السابقة: (عىل تنزيله وتأويله والناسخ واملنسوخ) و(مشتمالً  ذنفإ

كون هذا  التأويل والتنزيل) و(امجع القرآن عىل تأليفه) وأمثاهلا، كّلها واضحة يف

 .)٣( املفرسَّ ال املصحف املجّرد املصحف املجموع هو

، كي يوّثق شأن نزول زول اليومي لآلياتنحسب ال القرآنَ  اإلماُم  قد رّتبو

ترتيب النازل من  وافقفيها، ومل يلحظ بعمله ما  الواقعة اآليات وتسلسل األحداث

للنّاس خلفّيات االُمور وكيف أن يوّضح هنا اللوح املحفوظ دفعًة، أي أّنه أراد بجمعه 

                                                             
 .٣٨٣: ١) االحتجاج ١(

 .٣٠/ح٤٨٣: ٢٢، وعنه بحار األنوار ٧٣) خصائص األئّمة: ٢(

َتاٌب  الر﴿ قد يكون يف قوله تعاىل:) ٣( ِ َمْت  ك ِ َلْت  ُثمَّ  َآَياُتهُ  ُأْحك ْن  ُفصِّ يمٍ  َلُدنْ  مِ ِ ٍِري  َحك ، إشارة إىل ﴾َخب

إشارة إىل نزول الكتاب مـن  االنزالني الدفعي والتدرجيي، وأنه هو هو، إذ أّن يف لفظة (الكتاب)

اللوح املحفوظ حمكًام ال شبهة فيه، لكن بام أن سبحانه أراد أن يثّبت فؤاد النبي حمّمـد أنزلـه تـارة 

أخرى منجًام ليعرفه معانيها وليفصل األمور طبقًا للحاجة من أول البعثـة إىل آخرهـا أو قـل إىل 

 قيام يوم الدين.

للرتاخي تعني جميئها عىل التعاقب، ومعناه أّن الكتـاب املنـزل هـو كام أّن جميء لفظة (ثّم) املفيدة 

 .حمكمة متقن ال خلل فيه وإن نزل منجًام، ألنه منزل من لدن حكيم خبري
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 وصل األمر هبم إىل ما وصلوا إليه.

وظائف النبي ه من نّ إبل  يكن من وظائف الوّيص لم فد ا ترتيب املصحف املجّر ّم أ

 .بالتنسيق مع جربئيل األمني عام وقد كان يتم يف رمضان من كّل  ،األكرم

أخفاه من علوم والسعي إلبادته  نهما دّو  بأّن اخللفاء يريدون حموا عرف مام ملّ واإل

ن: كذا ، فيقولوعند احلاجة ينقلون عنه للنّاس عند ولده األوصياء  عنهم وجعله

جاءت، أو نزل  إّن قراءة عّيل هكذا اهللاكذا يف قراءة عّيل، أو: و :يف مصحف عّيل، أو

 ، وأمثاهلا.)١( حمّمد بكذا صدر جربئيل عىل

 النفس كان يثري َنواِزَع الفطرة ومكنون نعم، إّن اإلمام أمري املؤمنني علّيا 

ن علومه خمرباً  حني استدالالته، ح هلم ن يسألوه كي يوّض أناس من ال اً بطال ،عن مكامِ

 ن أنزل، ملا اختلف اثنان!يف َم  وعرفوا ،، وأّن النّاس لو قَرؤوا القرآن كام ُأنزلمهبأما 

ً وهذا األمر تراه  ُخرى، كقوله واضحًا أيضا لكنّي حلفت : «يف نصوصه األ

 .)٢( »أرتدي بعد وفاة النبّي برداءٍ حّتى أمجع القرآن كام أنزل ال أن

به  فلّام قبض النبّي جلس عيلٌّ فأّلفه كام أنزله اهللا، وكان: «املناقبويف نّص 

 .)٣(  »عاملا

 كان يريد بمصحفه املفّرس أن أّن اإلمام ما قلناه و ؤكدفهذه النصوص ت

                                                             
هذا الكالم وغريه، ألّن النازل عـىل النبـّي بواسـطة جربئيـل مل يكـن مجيعـه  صحة ) ال إشكال يف١(

 د يكون تفسريًا وبيانًا آلية.بالرضورة قرآنًا، فقد يكون حديثًا قدسيا وق

 .٣٢٠: ١، وانظر مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ١٠٥: ١االحتجاج ) ٢(

 .٣١٩: ١مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ) ٣(
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َم عليهم من  ِ أن يكونوا الضعة من الناس  يذبارتفع  ، وكيفأموريوّضح للنّاس ما ُأْهب

صل األمر بالطلقاء أن وحتَّى  إماما،و اضالً فعندهم  ملفضولا كيف صارقادة و

، جاعلني املُحاِرص بجنب باسم الدين واملوازين يكونوا ُأَمراَء عىل النّاس، مبّدلني القيم

 املُحاَرص، والطليق بجنب املهاجر.

 هو اّلذي عناه للقرآنمام من قبل اإل تارخييالتفسريّي والوهذا اجلمع والرتتيب 

 .)١( »آخر بصورة أخرى لغرض وقيل: كان مجعاً «سريه: اآللويس يف مقّدمة تف

 ،اإلمام عيلالذي قلناه يف مصحف  التقسيم الثنائي،ب قولالوعليه، فال تنايف بني 

التي أتت  النصوصدين بأّن مؤكّ  ،ليه إوبني القول بأّن أصل هذا املصحف يرجع 

م ّن اإلمام مل يقدّ أل ؛عىل وجه اخلصوص املفرسَّ  ـ غالبًا ـ تعنيعن مصحف اإلمام 

تلك النصوص حيملون  جاؤوا البيت  ، يف حني أّن أعداء أهلاملصحف املجرد هلم

هل أمستغلينها للداللة عىل حتريف الكتاب العزيز عند مدرسة  املصحف املجّرد عىل

 طريقة فهمهم واستنتاجهم لألخبار. وهذا خلط واضح يف ،البيت

 أنّ  يقال منما  يصّح : هل خروناآل هأن نجيب عام يثري وبعد كّل هذا لنا

كان  ما قالوهأّن  أو ،كان يشتمل عىل فضائح قريش وأسامء املنافقنياملصحف املفّرس 

الصحابة كانوا خيافون مما نزل  حقا أنّ هل  لب ،بمدرسة أهل البيت إعالمّيا وتشهرياً 

 م؟قوال هي من إهتامات الشيعة هلاألهذه أو أن  ،فيهم ترصحيًا أو تلوحياً 

                                                             
 .٢٢: ١) روح املعاين ١(
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 وفهم من أسامء بعض السور:ختالصحابة و

 ملا فيها ويف ،أّن بعض كبار الصحابة كانوا خيافون من بعض السورال خالف ب

 هم.أسامئها من التنديد ببعض

بل  قلت البن عّباس: سورة التوبة، قال: التوبة؟!«فعن سعيد بن جبري، قال: 

ذكر  إّال ن لن يبقى منّا أحد ومنهم حّتى ظننّا أ [فيهم] هي الفاضحة، ما زالت تنزل

 .)١( »فيها

 إّهنا الفاضحة، ما زالت تنزل فيهم ومنهم حتّى خشينا أن التدع«ويف آخر: 

 .)٢( »أحدا

ما  اهللا، ووإنام هي سورة العذاب إّنكم تسّموهنا سورة التوبة«وعن حذيفة: 

 .)٣( »منه نالت إّال تركت أحدا 

تقرؤون منها ممّا كنّا وما سورة العذاب، ويف آخر: اّلتي تسّمون سورة التوبة هي 

 .)٤( »نقرأ ُرْبَعها

                                                             
: ٤وصـحيح مسـلم ، ٤٦٠٠/ ح ١٨٥٢: ٤، واخلرب يف صحيح البخـاري ١٢٠: ٤) الدّر املنثور ١(

ما زالت تنزل ومنهم، ومنهم حّتى ظنّـوا : «هااحلشـر، وفي باب تفسري سوره، ٣٠٣١/ ح  ٣٢٢٢

 ».فيها أّهنا لن تبقي أحدا منهم إّالذكر

 .١٦٠، البيان يف عد آي القرآن: ١٧٢: ١٥تفسري الرازي )٢(

 .١١٥الناسخ واملنسوخ للكرمي: ، ١٧٢: ١٥تفسري الرازي  )٣(

املسـتدرك ، و١٢٠: ٤السـيوطي يف الـدر املنثـور ، وعنـه ١٣٣٠ / ح  ٨٥: ٢املعجم االوسـط  )٤(
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ما  قال: هي إىل العذاب أقرب، ،سورة التوبة :إّن عمر قيل له«وعن ابن عّباس: 

 .)١( »أقلعت عن النّاس حّتى ما كادت تدع منهم أحدا

 منّا قال عمر: ما فرغ من تنزيل براءة حّتى ظننّا أّنه مل يبق«وعن عكرمة، قال: 

 .)٢( »سينزل فيه إّال أحد 

يف قوله  عن عطاء، عن ابن عّباس) «٥٤٨للشهرستاين (ت  مصابيح األرسارويف 

َذُر الْ ﴿تعاىل  َِام ِيف ـَحيْ ُئُهم ب َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبِّ ن ُتنَزَّ ُقوَن أَ ِ : إّنه كان يف هذه ﴾ُقُلوِهبِْم  ُمنَاف

نسخ  ]ثم[ وأسامئهم وأسامء آبائهم... اهنممن املنافقني بأعي السورة أسامء سبعني نفراً 

 .)٣( تعطفًا عىل أوالدهم

 أخربين املنهال بن عمرو، عن زاذان، قال:«وعن أيب بصري، قال: 

وهو يقول: ما من رجل من قريش  سمعت علّيا أمري املؤمنني 

وقد نزلت فيه آية أو آيتان تقوده إىل اجلنّة أو  إّال املوايس  جرت عليه

وقد  إّال من آية نزلت يف بّر أوبحرأو سهل أو جبل  النّار، وماتسوقه إىل 

 .)٤( »عرفت كيف نزلت وفيام نزلت

أنه قال: ما من رجل من قريش إال نزلت فيه اآلية  وروي عن عّيل 

                                                                                                                                                
 وصّححا اسناده. ٣٢٧٤ / ح ٣٦١: ٢للحاكم وتلخيصه للذهبي 

 حّتى ما كادت تبقي منهم أحدا. :وفيه ٦٨٠/ ح  ١٥٢: ١، اإلتقان ١٢١: ٤) الدّر املنثور ١(

 .٣٠٦:  ٣ري ، زاد املس٤٣٩٦/ ح  ١٧٩: ٢، عن أيب الشيخ، كنز العّامل ١٢١: ٤) الدّر املنثور ٢(

 .١١: ١مصابيح االرسار ) ٣(

 .١ / ح١٥٩) بصائر الدرجات: ٤(
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 َوَيْتُلوهُ ﴿ :واآليتان، فقال له رجل: أي يشء نزل فيك؟ فقال 

ٌد  نْهُ  َشاهِ  .)١( ﴾مِ

 والسور كذا ُأمور يف هوامش وحوايش بعض اآلياتهلفإّن وجود تفسري وتأويل 

َبِل   أمري املؤمنني من مصاحف الصحابة، وخصوصا يف املصحف املفّرس واملدّون من قِ

لقاء اللوم عىل النارشين ويوجب إ كان يقلق هنج اخلالفة  عّيل بن أيب طالب

 .واملذيعني له

 سؤال وجواب

أو مصاحف الصحابة مام عيل كيف يشتمل مصحف اإل :هنا سؤال يطرح نفسهو

لمه عىل أسامء املنافقني ورسول اهللا كان من دأبه تأليف قلوب املنافقني واإلرسار بام يع

رهم بأسامئهم رصاحة يف القرآن ويأمرهم بلعن من نفاقهم، فكيف يمكن أن يذك

 أنفسهم؟

امء ّن اهللا مل يّرصح بأسامئهم، نعم ال يبعد أن يكون النبي قد ذكر أسإ اجلواب:

املنافقني لبعض خواّصه، كأمري املؤمنني عيل وحذيفة بن اليامن يف جمالسه اخلاصة، 

 .بني باقي الصحابة وهذا مما كان يقلقهم، فكانوا يتحاشون من شيوعه وانتشاره

عىل أّن السرت عىل املنافقني مل يكن عىل إطالقه ويف كّل األزمنة، فقد نزلت كثري 

                                                             
 .١٦: ٩، تفسري القرطبي ١٥: ١٢تفسري الطربي ) ١(
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 فإّما أن ُيفَضح نفاقه وإما أن يتوب إىل اهللا تعاىل. من اآليات يف أشخاص بعينهم،

، أحدمها للمصحف ترتيبنيما قلناه من وجود وهبذا فقد اتضح لك صحة 

ِْدعا من ذلك ، وأنّ للتالوة واآلخر للتفسري والتأويل ذا قد قال هبوالقول،  ليس ب

 :واجلامعةأهل السنّة  أعالم ن منعلام القول قبلنا

القرآن يف  مجعمبحث ـ  املرشد الوجيز إىل علوم القرآنكتابه  أبو شامة يف أحدمها

 ـ إذ قال: نقله عن البغوي يف رشح السنة اهللازمن رسول 

 فإّن القرآن مكتوب يف اللوح املحفوظ عىل الرتتيب اّلذي هو يف«... 

السامء  احدة يف شهر رمضان ليلة القدر إىلأنزله اهللا مجلة و مصاحفنا

 مّدة حياته عند احلاجة اهللانزله مفّرقا عىل رسول ثّم كان ي ،الدنيا

وترتيب النزول غري ترتيب  وجل وحدوث ما حيدث عىل ما يشاء اهللا عز

 .)١( »التالوة

، إليهاملنسوب  ) يف التفسريـه ٥٤٨حمّمد بن عبدالكريم الشهرستاين (ت  وثانيهام

 قال:

ّن القرآن حمفوظ، لقوله تعاىل:  اهللابىل و« ِ ا نَ ﴿إ نَّ ِ اإ نَّ ِ ْكَر َوإ ْلنَا الذِّ  ْحُن َنزَّ

                                                             
عـن  ١٧٠: ١وانظـر االتقـان  ٥٢٣: ٤، نقله عن البغوي رشح السـنة ٧١ـ  ٧٠املرشد الوجيز: ) ١(

ًا عىل رسول اهللا مدة حياته كـام قال: ثم كان ينزل مفرق ٣٨البغوي أيضًا، ويف الربهان للزركيش: 

ًَنا﴿ قال تعاىل: َهُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآ تَْقَرأ ِ ْلنَاهُ  ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل فرتتيب ) ١٠٦(اإلرساء:  ﴾َتنِْزيًال  َوَنزَّ

 .النزول غري ترتيب التالوة
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ُظونَ  َلهُ  ِ اف  ... )١( ﴾َحلَ

ُنزل ُنسختان ال ختتلفان الّتضاّد، اختالف  وال يستبعد أن يكون لكتابه امل

... وكالمها كالم اهللا عزَّ   وجلَّ

 عن اهللابني الّدّفتني، حمفوظ بحفظ  اهللافالقرآن اّلذي بني أظهرنا كالم 

ن واخلطأ، فال كاتبه ناعس وال تاليه الحن وله واللح التغيري والتبديل

بتأويله وتنزيله، وينفون عنه زيغ قوم يتلونه حق تالوته، يعرفونه 

ْن « الزائغني وانتحال املُبطلني ِهِ ُكلٌّ مِ ْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ب اِسُخوَن ِيف اْلعِ َوالرَّ

ُر  كَّ نَا َوَما َيذَّ وُلوا إّال ِعندِ َربِّ ْلَباِب  أُ َ  .)٢( »األ

ً منكري توقيفية السور ـ نسبة ما  نعم، قد ال يرتيض أتباع أهل السنة ـ وخصوصا

 قلناه إىل هذين العلمني، ألّن قوهلم ال يشبه قويل، إّال يف مفردة واحدة، وهي التفريق

ال عند الصحابة  من املصحف نيُنسخت، وأن هناك التالوة بني ترتيب النزول وترتيب

 .ال يشء آخر قرآنٌ  كالمهااّد والّتضاختالف  ختتلفان

مما ال  القراءة والرتتيب واخللفاء الثالثة يف أهل البيت اختالف  إنّ  ،أجل

بني أيدي  اليوم القرآن املتداول يف أهل البيت تشكيكهذا ال يعني  ، لكّن يمكن إنكاره

فهم يقرؤون به يف صلواهتم ويستشهدون بآياته يف خطبهم ورسائلهم، وقد  النّاس،

القراءة الرائجة، وقد شهد هبذا بعض خمالفة  مروا شيعتهم باالهتامم به وقراءته وعدمأ

                                                             
 .٩) احلجر: ١(

 .٧آل عمران:  ، واآلية األخرية من سورة١٥ـ  ١٤: ١) تفسري مصابيح األرسار ٢(
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ما  )١( (املصحف اإلمام)أن  يوباعتقاد، من أهل السنة والشيعة نياملعارص الكّتاب

املصحف  أنّ وملصحف اإلمام عيل بتبديل يسري يف بعض القراءات،  صورة إّال هو 

 وعثامن الذين دّونوا القرآن بشاهدين ـ كامليس بمصحف أيب بكر وعمر  الرائج

ى تتعدد ا، حتّ جّر  ن قد يعارض نقلهام بشاهدين آخرين وهلّم يالشاهد ألنّ  ،يقولون ـ

حرف  عندال يمكن الوقوف إذن إىل أكثر من ذلك وأكثر،  الوجوه إىل سبعة أحرف ثّم 

 ،إىل التعدديةتوحيد املصاحف  فكرةبتعدوا عن ه عثامن، فيكونون قد ازيد الذي أراد

 ىل أهنا اختيارات لألحرف السبعة.القراءات ع حوا كّل فصحَّ 

 ، يف حني أّن البسملةأو جيهرون هبا اخللفاء الثالثة ال يقرؤون بالبسملة ن،إذ

هذه اآلية ، ولو مل يكن فيها اإلمام) املّدعى تأليفه ومجعه لعثامن (املصحف موجودة يف

 .سالمعند كثري من علامء اإل لكان ناقصاً 

 ،كابن مسعود وُأيب ومعاذ ،من الصحابة مصاحف اآلخرين كام أهنا موجودة يف

 .شتهارها وتواترها بينهما يؤكدوهو 

، املؤّلف من قبل اخللفاء )املصحف اإلمام( فكيف تكون البسملة موجودة يف

 ؟!اهب ؤونال يقر وهم

كّل أمر ذي (من باب  تيّمنًا وتّربكًا ودفعًا للشيطان بأّن البسملة ذكرت :قيلفلو 

                                                             
إشـارة إىل  املصـحف األم عنـد  قـد تكـون ال نرىض أن تكون هذه اجلملة حكرًا عىل عثامن بـل) ١(

 باعتقادنا أنه مصحف اإلمام عيل.الذي هو املسلمني، و
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 .عندهم نآية من القرآوهي ليست ب، )١( )أبرت فهو اهللاببسم  ئبال مل يبتد

تقولوا بأّن  وأمل أمل ترد هذه البسملة يف القرآن املوجود بني أيدينا؟ فنقول هلم:

ونقصان؟ فلو صّح  بدون زيادة اهللاهو النازل من عند  بني أيدينا القرآن املوجود

 ١١٣، وتكونون قد زدتم يف القرآن ما ليس منه فينقضه كالمكم الثاينكالمكم األّول 

فال يمكن ادخال يشء حتت دعوة تيمن والتّربك والدعاء، ولو كان كذلك فلامذا  .مّرة

 ال تدخلون آمني بعد وال الضالني يف سورة احلمد من القرآن الكريم أيضا.

ُ  كّل  قائق، وأن مدرسة اخلالفة إىل عدم تطابق الوثائق مع احل مور تشريهذه األ

مدرسة أهل البيت  املغلوط كاد أن يزيد يف القرآن أو ينقص منه، لكّن  ابمنهجه

 أهل البيت  أئّمةإقرار  نّ إالصحابة وقفوا أمام التحريف، و كبار واملخلصني من

 خمالفة القراءة السائدة وعدم إجازهتم عىل ما فيه من اختالف القراءات هلذا القرآن

 .ال قرآن اخللفاء يؤكد إمضاءهم له وأّنه قرآن املسلمنيعند الناس  ورةواملشه

َقَرَأ «أيب سلمة، قال:  سامل بنبإسناده عن  بصائر الدرجاتففي كتاب 

وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس عىل ما   عبد اهللاعىل أيب  رجل

اقرأ كام  : مه مه ُكفَّ عن هذه القراءةعبد اهللافقال أبو  َيْقَرُؤها النّاس،

، وأخرج  اهللالقائم فإذا قام َفَقَرَأ كتاَب  يقرأ النّاس حّتى يقوم هِ عىل َحدِّ

 .)٢( ...» إىل النّاس أخرجه عّيل  :وقال ،املصحف اّلذي كتبه عّيل 

                                                             
 .٢٧٧: ١كنز العامل ) ١(

 باب أّن األئّمة عندهم مجيع القرآن.من  ٣ / ح  ٢١٣) بصائر الدرجات: ٢(
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بني يف القراءة  االختالف وجود إشارة إىل ويف كالم اإلمام الصادق 

 ، وأنّ القرآن بل يف القراءةليس يف أصل  بينهم االختالف وأن ذلك املسلمني

الطباطبائي يف  القرآن، قال العّالمة أصل ختالف يفاالختالف يف القراءة ال يعني اال

 :امليزان

 وباجلملة، اّلذي تدّل عليه هذه الّروايات هي:«

ّفتني من القرآن هو كالم أ أّوالً ـ تعاىل، فلم يزد  اهللاّن املوجود فيام بني الدَّ

 منه يشء، وأّما النّقص فإّهنا ال تفي بنفيه نفيا ومل يتغّري  فيه يشء

طرق أّن عمر كان يذكر كثريا آية الرجم ومل  ، كام روي بعّدة)١(قطعّيا

 .عنهتكتب 

 وأّما محلهم الّرواية وسائر ما ورد يف التحريف ـ وقد ذكر اآللوّيس يف

 ،تفسريه أّهنا فوق حّد اإلحصاء ـ عىل منسوخ الّتالوة فقد عرفت فساده

 وحتّققت أّن إثبات منسوخ الّتالوة أشنع من إثبات أصل التحريف.

 عىل أّن من كان له ُمْصحف غري ما مجعه زيد ـ أّوالً بأمر من أيب بكر،

بن مسعود ـ مل  عبد اهللاوأّيب بن كعب و وثانيا بأمر من ُعثامن، كعّيل 

ّنه مل ممّاحواه املصحف الدائر غري ما نقل عن ابن مسعود أشيئًا  ينكر

صحفه املعّوذتني، وكان يقول: إّهنام َعْوذتان نزل هبام جربيل م يكتب يف

حابة ليعّوذ هبام احلسنني   اهللارسول  عىل ، وقد رّده سائر الصَّ

                                                             
 المة الطباطبائي جماراة مع كالم اجلمهور.قال بذلك الع) ١(
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النّصوص من أئّمة أهل البيت عىل أّهنام سورتان من  وتواترت

 .)١( »القرآن...

النزول  ترتيببأّن « :)ّنةرشح الس(وعىل ذلك قد يكون البغوي عنى بكالمه يف 

التفسري  املصحف املجّرد عن :هو ،التالوة، أّن مصحف )٢(»غري ترتيب التالوة

 يف اإلنزال الدفعي األّويل له. اهللالنبوي، واملرّتب طبق ما أنزله 

 ما يراعى فيه الرتتيب الزماين والتارخيي وتسلسل :فهو ،وأّما ترتيب النزول

والذي أّكد  ،إلمام عّيل املجموع الثاين لو ما نراه يف وه ؛الوقائع واألحداث فيه

 إحاطته :ومعناه .)٣( سيخرج مصحفه لو ُثنّيت له الوسادة وعرف له حّقه بأّنه 

 وأهل االنجيل  ،بجميع العلوم بحيث يمكن أن حيكم ألهل التوراة بتوارهتم

 بانجيلهم وأهل الفرقان بفرقاهنم.

بل  اً مام عليّ مستنقصني رسول اهللا واإل قائقل احلحتريف كإىل القوم سعوا  لكّن 

وها يف التي أقرُّ  اخلاطئة العرش املقّدماتعىل  فيام سبق وقفتحيث ، الرسالة بأمجعها

 وحمفوظًا يف الصدور السطور يف ناً مدّو كان  أقّروها مع كون القرآنوأّهنم  ،مجع القرآن

هم سعوا أن لكنّ  ،خرىُأ رة تا فال داعي إلعادة مجعهفلو ثبت ذلك  ،عىل عهده 

، وهذا قد يكون ما ونسبته إليهم ملصادرة عمل اآلخرينارة أخرى ت القرآن جيمعو

                                                             
 ، وإّنا ناقشنا هذه األكذوبة عىل ابن مسعود سابقا.١٢٥: ١٢) امليزان ١(

 .٥٢٣: ٤رشح السنة ) ٢(

 .١٢٣انظر إثبات الوصية للمسعودي: ) ٣(
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 أمري املؤمنني عى مجع القرآن غريبكذب من ادّ  حينام ّرصح اإلمام الباقر  قصده

 . عيل بن أيب طالب

من خالل  بالقائلني بمرشوعية تعّدد القراءات ه تعريض كام وقفت عىل

 ،نزل من عند الواحد ،واحد هو اهللاّن كالم أل ،ولعنه إياهم حديث األحرف السبعة

 وبلسان واحد. ،عىل رجل واحد

من قبل  غالباً  يف موضع آخر بأّن التحريف يأيت هذا مع توضيح اإلمام 

ُمور توّضح دور األئّمة يف  ،وأن أهل العربية حيّرفون الكلم الرواة، فكّل هذه األ

 .وإجحاف اآلخرين به رغم مجيع املالبسات القرآن وصونه من التحريفاحلفاظ عىل 

 ارتباط مجع القرآن بموضوع اخلالفة:

ع مجع القرآن بموضوع رتباط موضواضح لك تّ ابعد كل هذا البحث املضني 

وهي مسألة  ا عنها، وسعوا يف إماتتها،ن تغافلوومامة وإن كان اآلخراخلالفة واإل

 .للبحث يف جوانبها يف تاريخ مجع القرآن باحث ودارس وتستوقف كّل ستوقفتنا ا

 ّ ة وفوريّ  أمري املؤمنني جلمع القرآن وحفظه، هو رسعة مبادرة أيضاً  ا جيب بحثهومم

 ووجود منافسني له ،بمرحلة صعبة يمّر  كان همع أنّ  هذه املهّمة الربانية والنبوية،تنفيذ 

وادث وجمريات السقيفة تغنينا عن ح نّ إل، وّو بني القوم ال يريدون أن يكون هو األ

 .يف كّل ذلك البيان والتفسري

املرحلة احلساسة واحلرجة من  تلكمام لتطبيق هذه املهمة يف فام يعني إرصار اإل

وهل أن مبادرته جاءت لتحقيق أمراهللا  تاريخ االسالم، وعىل أي يشء يدل؟
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 ؟)١( »بذلك من دون الصحابة عّزوجّل  اهللافخّصني « لقوله

 يف خرب تفسري القّمي. ام مّر عليككله   بوصية من رسوله األمنيكانت  وأ

بكر، كام أشارت إليه  لعدم مبايعة أيب متّسك به اإلمام  تربيراً أّن ذلك كان  وأ

 الفريقني؟ مذكورة يف كتب أخرىنصوص 

يرى  م عىل هذا األمر حينامقدِ يُ   هأّملت يف مطلع تلك األخبار لرأيتفلو ت

عملهم  وأنّ  ؛وتركهم للعرتة لنّاس له، وقّلة وفائهم معه، وميلهم للسلطة،خذالن ا

ال يريده اهللا  وهذا ما، الً إىل االبتعاد عن املنهج السوي والرصاط املستقيمآهذا يؤدي م

ّمة؛ واالستقامة وأّن عليه الصرببه،  علياً  ورسوله وهو ما أخرب رسول اهللا ُ  النقالب األ

ِّال ﴿ :قوله تعاىلوهو ما أشار إليه  من بعده، عىل أعقاهبم ٌد إ َرُسوٌل َقْد َخَلْت  َوَما ُحممَّ

ِنْ  َفإ ُسُل أَ هِ الرُّ ِ ن َقْبل ُِكْم  مِ ْعَقاب َل اْنَقَلْبُتْم َعَىل أَ ِ ْو ُقت  .﴾َماَت أَ

 يشري إىل ختّوفه من الزيادة يف عند هذا احلّد، بل تراه  اإلمام نةتقف حموال 

مما يلزمه رسعة املبادرة يف ذلك  د مّرت عليك نصوصه ــ وق القرآن والتالعب به

 .)٢( والوقوف أمام املستجدات واحلوادث الطارئة

                                                             
 .٥٥/ابواب السبعني/املنقبة ٥٧٩) اخلصال: ١(

النّاس قد بايعوا أبابكر خيش  ورأى لك عّيل فلّام رأى ذ): «ـه ٣٢٠نّص العّيايش (ت  منها: )٢(

 .٣٠٧: ٢تفسري العيايش  ...» مصحف يف معهجيأن يفتتن النّاس ففزع إىل كتاب اهللا وأخذ 

إّن «اخلـامس اهلجـري):  ويف خربي الفهرست البن النديم وشواهد التنزيل للحسكاين (القـرن

، شواهد التنزيل ٤١الفهرست:  ...» يضع علّيا رأى من النّاس طرية عند وفاة النبّي فأقسم أن ال

٣٦: ١. 
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جديرة بالوقوف عندها والتأّمل يف معانيها السابقة هي نصوص نصوص الو

ـ  ، وأّهنم كانوا يريدون اهللابعد رسول ة ّم األإىل واقع حال  ألّهنا تشري ودالالهتا؛

اإلمام اهللا وال رسوله وال وهو ما ال يرتضيه  ،القرآن الزيادة يف قصد ـبقصدٍ أو بدون 

 الزيادة ونقصان لكّن اهللا صان يؤدي إىلكان ومنهجم عملهم  نّ إ :أو قل ،عيل 

 ولوجود أمري املؤمنني بينهم، ،كتابه من خالل إقراء الرسول أمته القرآن عىل مكث

 شأن يفأو  ،ن تفسريّية وتوضيحّيةزيادهتم مل تكولو تأملت يف النصوص لرأيت 

مثل إدخال آية حقيقية ، بل هي زيادات ـ  الصحابة كانت يف مصاحفكام  ـ النزول

عىل أنه  يف القرآن وأمثال ذلك ،وإدخال سوريت احلفد واخللع ،رجم الشيخ والشيخة

                                                                                                                                                
، ويف آخـر: »القـرآن فإّين خشيت أن يتفّلـت): «ـه ٢١١ويف املصنّف لعبد الرّزاق الصنعاين (ت

 .٩٧٦٥ح /٤٥٠: ٥املصنف  »خشيت أن ينقلب القرآن«

 .».. اهللا قـبض رسـول ولكن كان القرآن يزاد فيه فلّام ): «ـه ٢٣٥ويف خرب ابن أيب شيبة (ت 

 .٣٠٢٣٠ح / ١٤٨: ٦مصنف ابن أيب شيبة 

 ...» أرتـدي فحلفت أن ال ولكن القرآن خشيت أن يزاد فيه): «ـه ٣٢٣ويف خرب اجلوهري (ت

 .٦٦السقيفة وفدك: 

ما كرهت أمارتك ولكنّـي أرى «ويف آخر:  ».فكرهت أن يزاد فيه«ويف خرب آخر عند احلسكاين: 

 .٣٨، ٣٦: ١شواهد التنزيل  »أرتدي... ال القرآن يزاد فيه فحلفت أن

اهللا يزاد فيه فحـّدثت  ما أقعدك عنّي؟ قال: رأيت كتاب): «...ـه ٢٩٤ويف خرب ابن رضيس (ت

 .٢٢ح / ٣٦فضائل القرآن إلبن الرضيس:  ...» نفيس أن ال ألبس

والقرآن يزاد فيه، فلـّام  ولكن كان النبّي حّيا والوحي ينزل): «ـه ٤٣٢ويف رواية املستغفري (ت

 .٤٢٠ح / ٣٥٨: ١. فضائل القرآن للمستغفري ...» بض جعلتق
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 فإنّ  ـ منسوخ التالوة دون احلكم وأشباه ذلك ، ـ وإن أولوه متأخرًا بأنهمن القرآن

(ولكن القرآن خشيت أن يزاد فيه) أو: (أّن علّيا  مجلة: (خشيت أن ينقلب القرآن) أو:

هلا دالالهتا وإحياءاهتا،  كانت تعني هذا األمر وأنّ  النبّي) رأى يف النّاس طرية عند وفاة

يريد  كان هأنّ عىل  الداّلة ملقولة عمر بن اخلطاب سابقة أو مزامنةوخصوصًا أهنا جاءت 

 .يقولوا: زاد عمر يف القرآن أن من الناس لوال خوفهية الرجم يف القرآن آأن يضيف 

م لِز من تاريخ اإلسالم كان يُ  يف تلك الفرتة احلرجة معرتك الرصاع السيايسإذن 

الداعي إليه بعض  الوقوف أمام التبديل والتغيري،ب من بعدهة ّم يلزم األو ،اإلمام

 . ثري مع النبّي حمّمدالذاهب إىل القول بذهاب قرآن كو اخللفاء

 وهل اختلط األمر عليهم؟ ؟فال أدري كيف يمكنهم القول هبذا

حديثًا  ما قاله هو بأن ليس كّل ما قاله رسول اهللا هو قرآن، فقد يكونأال يعلمون 

قدسّيًا، وقد يكون توضيحًا آلية، أو بيانًا لسّنةٍ نزل هبا جربئيل عىل صدر النبّي حمّمد 

. 

 أنزل القرآنوسبحانه  ّدعاء ذهاب قرآن كثري مع النبّي حمّمد بل كيف يمكن ا

 َوُقْرآًنا﴿ وآياته كي يعرفوه ويتدبروا يف معانيه ،عاماً  ٢٣يف مّدة عىل الناس عىل مكث 

هُ  َفَرْقنَاهُ  َتْقَرأَ ِ  .)١( ﴾ُمْكٍث  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل

ال رآن بغريه، كام كي ال يشتبه عليهم أمر الق فعل ذلك العاملني رّب نعم إّن 

؛ وأمثال عىل فضيلة تالوة كالم اهللا يف املصحف نظراً يستبعد أن يكون تأكيد رسول اهللا 

                                                             
 .١٠٦سورة اإلرساء:  )١(
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 !!مل يعرفوهايف القرآن  جديدة للحّد من إمكان إدخال آياٍت جاء  ذلك

 ختّوف ـ مع ما مّر من ونحن لو مجعنا هذه الفقرات من كالم اإلمام عّيل 

 كتبهم، مع أّمته القرآن كام ضّيعت اليهود والنصارى من أن ُتضّيع  رسول اهللا

ختّوفه من انقالهبا  بع أمة بني إرسائيل حذو النعل بالنعل، معوقوفه عىل أن أمته ستتّ 

يف ثالثة أّيام كي ال يزيد الشيطان وال  يا عّيل أّلفه«: عىل أعقاهبا من بعده، وقوله 

من  ، وخشية اإلمام »ينقص منه شيئاً  وملشيئًا  ... فلم يزد الشيطان منه ينقص منه

 .ـ ، وأمثاهلامن بعد رسول اهللا  أن يفتتن النّاس

 خاطئة عند مدرسة اخلالفةمنهجّيةٍ وجود  لعرفنا معاً  كل هذه النصوص لو مجعنا

 ربام كادوا أن يقعوا قد يكون اإلمام أو الرسول عناها يف كالمه ألّن هذه املنهجية

 .بقصدٍ أو بغري قصد يف القرآننقصان واللزيادة ا يف بسببها

هذا احلقيقي هو أكثر من  بأّن القرآن أناس من املسلمني يعتقدونأو قل: وجود 

تلك الزيادة إن وجدت فهي تفسري وبيان ال قرآن  أنّ ال يعلمون ب، يف حني املوجود

 .لنزَ ُم 

نَّا﴿ قوله تعاىل:يف يمكننا القول بأّن هذا، و ِ ْلنَا َنْحنُ  إ ْكَر ا َنزَّ نَّا لذِّ ِ  َلهُ  َوإ

ُظونَ  ِ اف َ قادرين عىل حتريف القرآن ونقصانه كام حّرفوا  غريالناس  إشارة إىل أنّ  )١(  ﴾َحل

ألّن الرسول ـ وبأمر من اهللا ـ قد صان أمته من التحريف وذلك من  التوراة واإلنجيل،

                                                             
 .٩سورة احلجر:  )١(
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 مّر ة، وقد ص، وحفظ كتابه من الزيادة والنقي)١( خالل إقراءهم القرآن عىل مكث

 .»فلم يزد الشيطان ومل ينقص منه«عليك كالم اإلمام عيل: 

ظ إذن كالم اهللا العزيز   كبار الصحابةبيت الرسول، وب باملعصومني من أهلُحفِ

 الذين عرضوا قراءهتم عىل رسول اهللا، والذين أجحف حقهم الحقًا. املخلصني،

سول اهللا ـ عىل والذي تلقوه من ر وبالتواتر واالشتهار الذي عرفوه من كتابه

رشح ألفاظه ومعانيه، ألن تفسري القرآن ووبالعلامء الرّبانّيني الذين صنّفوا يف  مكث ـ

من املسلمني القول بالتحريف يقتيض سقوط الكتاب عن احلّجية، وال يقول هبذا أحد 

السّيد اخلوئي عن دعوى وقوع  مّر عليك دفاعاً  البيت، وقد فضًال عن الصحابة وأهل

 .)٢( سابقاً  الثالثة اخللفاءقبل من التحريف 

فهم ال ختالف أن يكون نصوص صون الكتاب وعدم الزيادة والنقصان فيه  لكن

 اهللا لكّن  ،يؤدي إىل التحريف بقصدٍ أو بدون قصد د أناصحابة ومنهجهم اخلاطئ كال

 ووجود املعصوم ،من خالل إقرائهم (عىل مكث) ،حفظ كتابه من التحريفو صان

 .بينهم

ّمة  اً رسول اهللا واإلمام عليّ  نّ إ نعم ُ جّراء يف الفتن كانا خيافان من وقوع األ

ورسول اهللا كان قد طلب من أمته أن ال يضيعوا ، هواءومنزلق املصالح واألالسياسة 

:  القرآن كام ضّيعت اليهود والنصارى كتبها، وقد مّر عليك قول اإلمام عيل

                                                             
 .٤٤٣: ٤انظر روح البيان للربوسوي  )١(

 من هذا الكتاب. ١٤٣ـ  ١٣٨صفحة  مّر كالمه يف  )٢(
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 وأمثاهلا.، »أن يزاد فيه«، أو: »خشيت أن ينفلت«

مام كانت احرتازية من الوقوع يف الفخ، من قبل الرسول واإلالنصوص  هذه إنّ 

فيرتكوا األخذ  ،السياسة قد تلزم اخللفاء أن ينتهجوا منهجًا ال يرتضيه الرسول ألنّ 

وا بتدوين القرآن من جديد، أو تراهم ؤويبد ،باملصحف املوجود عند رسول اهللا

 د فعلوا كّل ذلك.وق !!حيرقون املصاحف مصلحةً 

القرآن،  أن يقف أمام دعاة املنهج اجلديد يف ُكلُّ هذه األمور دعت اإلمام 

ة القرآن إىل حّجيأوالً ابن مسعود وُأّيب بن كعب دعوا  :أمثال ،األّمة اءوكبار ُقّر فهو 

فكانوا  ،عىل عهد رسول اهللا وأخذوه من فيه  من القراءة ما عرفوه من خالل

رسول اهللا ال اجتهادًا من م أخذوا قراءهتم من يف أّهن الة منهجهم ويؤكدون عىل أص

م خافوا أن يضيع القرآن بعد ّهن أ بذريعة كام فعله اآلخرون ،يف القرآنعند أنفسهم 

 .مقتل القّراء يوم الياممة وأمثال ذلك

مور اخلافية أمثال هذه األلفت نظر الباحثني إىل أن أأردت  هذه طروحتيأوإّين ب

ّن فإ بنظري رضورية، هيمل يبحثوها من قبل يف تاريخ مجع القرآن، والتي  دةدياجل

مل أمورًا كثرية للباحثني وتوّضح  جديدة يف العمل العقائدي، تفتح آفاقاً  دراستها

 عىل يف الصدر األول تبّني خلفّيات األمورتإذ هبذه البحوث  ،بحث من ذي قبلت

 خص أو ذاك.هلذا الش تقديس دون إعطاء هالة حقيقتها

مصحف «أّوالً ـ كام قلنا ـ أراد: أن يدّون  فاإلمام أمري املؤمنني عّيل 

ئمة من األ ه وبيدبيدم األمان صّام يبقى القرآن لو ،التالعب بالقرآنباب ، لسّد »التالوة

والزيادة  هوتبديل هاإلقدام عىل تغيريللقرآن اجلدد حتى ال يمكن للجامعني  ؛أهل بيته

م لو ّهن فإ . عيل ما دام هناك نسخة جامعة موجودة بيد أمري املؤمنني فيهوالنقصان 
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مام مصحفه يف إخراج اإل وحيث مل نَر خرج اإلمام مصحفه، ألالتغيري والتبديل  أرادوا

 .قد وقع يف القرآن اً وأساسيّ  اً رة عرفنا بأن ال تغيري حقيقيّ العصور املتأّخ 

أى اختالف القراءات ّرسب مصحفه بل قد يمكن أن يقال بأن اإلمام وبعد أن ر

إىل عثامن عن طريق حذيفة كي يعتمده دون الترصيح باسمه، وهذا ما ذهب إليه السّيد 

 .، وهو احتامل وجيه بنظرنا)سعد السعود(ابن طاووس يف 

ثّم جاء بعد ذلك ووّحد شكلها،  من املصحف إلمام تلك النسخةا لقد رّتب

قد أعد   وقد كان، خيتلف عن األولتفسريه معه وفق ترتيب خاص  نليدّو 

بعد  نهوقد كتبه ودّو  ، اهللازمن رسول  كّلّياته منذ ، أو قل:الثاين الكتابأّوليات 

 تارخيه وترشيعه. إليقاف األّمة عىل وفاته،

 وبعلم الصحابة ـ أعني القرآن الكريم ـ اجلمع املبّكر للمصحف املجردفوعليه 

 .وُسَوِرهِ  الكتاب العزيز بآيات حاولوا التالعباملغرضني إن الباب أمام  قد سدّ 

ن فكان ذلك املصحف بمثابة َُؤمِّ شخص أو قوم  من التالعب، إذ لو تالعب امل

أصله خلف فراش  املكتوب عنده واملوجود ، من خالل أمري املؤمننيلفضحهم 

ادعاء وجود متام املصحف عنده،  بن أيب طالب ، إذ ال يستطيع غري عيلرسول اهللا

 ،متفرقاته عند الصحابة، إذ قالوا بأن مجيعه عند مجيعهموغاية ما يّدعون هو وجود 

األخذ يف حيتاطون ـ أو قل خيافون ـ من التّرسع الثالثة  وألجل ذلك نرى اخللفاء

وهذا  ،والشهود يف مجعهم اجلديدمنهج البّينة  فريسمونالكتاب وسوره،  بآيات

ر ك بل اخللفاء ُقرِّ أو من  عّيل  ي ال يواجهوا ختطئة من قبل اإلماماالحتياط من قِ

م من الذين عرضوا قراءهتم عىل وغريه وأيب أمثال ابن مسعود ومعاذقبل كبار القّراء 

ّم  ولكي يعذروا أنفسهم، ألنّ ، رسول اهللا ُ  اهللاواملدّون عىل عهد رسول  املصحف األ
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أشارت  ، كامالصحابة ، وهذا ما يعرفه غالب عيل أمري املؤمننيعند  كان موجوداً 

 خبار الكثرية التي مّرت عليك.إليه األ

املكتوبة  األخرى الصحابة يمتاز عىل مصاحفإذن املصحف املوجود عند االمام 

للصحف املوجودة  وابن عّمه طبقاً  النبي جمموع بيد وّيص  بأّنه، عهده  آنذاك عىل

 .املكتوبة بأيدي كّتاب الوحي اهللا رسول يف بيت

 واالختالفالقرآنية  والسور وجود التقديم والتأخري بني اآليات دعوىكام أّن 

 ممّا اليّرض بأصل الكتاب العزيز. ـ إن وجدت ـ هو اآلخر القراءات يف بني القراء

 يف زمن أيب بكر زيد هتقديم ما مجع ؤ عىلجير ال ى النهج احلاكمترجل هذا وأل

ُئُهم منلل وعمر بن اخلّطاب إىل النّاس، وجعله دستوراً   دولة، لوجود من ُخيَطِّ

ُنوه،يف مجعه الصحابة  ذلكفعلوا  ، فانتظروا حتى زمان عثامن بن عفان لتقديم ما دوَّ

 .عثامن الضطراب األمور يف عهدالمتداد الزمن وبعده عن رسول اهللا و

ومن هنا جاء دور اإلمام فّرسب مصحفه عن طريق أحد أصحابه وهو حذيفة 

حذيفة كان قبل ذلك قد أّكد لعثامن رضورة  ألنّ  كي يعتمده ،بن اليامن إىل عثامن

 توحيد املصاحف، وذلك الختالف الناس فيه تبعًا الختالف الصحابة يف القرآن.

 يف القرآن أو ينقلب القرآن أو أن يزيد  داأن يزكان خياف  اإلمام نعم، إّن 

ـ   ت الرسولبمعنى أن يدرجوا من كلام يف القرآن ما ليس منه، بعض الصحابة

أو أن ينُقُصوا بعض  وتأويلها ـ يف أصل القرآن، اّلتي سمعوها يف تفسري اآليات

والذي كان رائجًا  مصاحفهم املوجودة يف هامش التفسريات والتأويالت النبوية

 هم.عند

 زيادته ونقصانه وإن مل يكن قرآنًا لكن املوجود يف هامش املصحف التفسريفهذا 
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 ألّهنم هبذا العمل سيخفون ،وهو قول رسول اهللا  املقدساوز عىلوجت بحد ذاته خيانة

يدخلون  تراهم أو أرسار القرآنيف  من معاينمما جاء عن رسول اهللا  كثرياً  عن الناس

 .أشياء عىل أهنا من القرآن

ُف منه اإلمام  .عّيل  وعليه فهذان األمران ـ الزيادة والنقصان ـ كانا ممّا يتخوَّ

 أوالً بجمع املنزل ثّم  ، فبدأجمموعتيه يف الرتتيب واملهمةإلمام بني وألجله فّصل ا

 ، رسول اهللادّون أولّياته منذ أّيام  املفرس، والذيمرشوعه الثاين ـ وهو األهّم ـ  بدأ

 اهللابرسول  ، فكان خيلواً يومًا فيوم يهافإذ كان يكتب يومّيات الدعوة اإلسالمية بام 

  ًفيجيبه ، فيها النازلة شأن نزول اآليات واألحكام ، يسأله عنليًال وهنارا ،

 اإلمام  تاركاً  ،ه الرسول بتعليمه وإخباره بام جرىأوإن سكت إبتدفيدّوهنا، 

 قد كان ؛ ألّن الرسول وفاته  وتطبيقاهتا إىل ما بعد مورتلك األ تدوين تفاصيل

 .مبارشة بعد اجلمع األوّيل  أوصاه بفعل ذلك بعد وفاته

ّا  وانقالهبم عىل  ،ورأى طرية من النّاس، وعدم وفاء األّمة له  ُقبض ومل

لألمور، جلس يف بيته يدّون تلك اجلزئّيات وتفاصيلها  وتبديلهم وتغيريهم أعقاهبم،

َتاَب ﴿ :قوله تعاىلب اهللالذين اصطفاهم  أوالده  لتبقى وثيقة عند ِ ْوَرْثنَا اْلك ُثمَّ أَ

يَن  ْن  الَّذِ َنا اْصَطَفْينَا مِ ِ عن اإلمامني الباقر جاء يف تفسريها  ، هذه اآلية التي﴾ِعَباد

 .)١( هي لنا خاّصة وإّيانا عنى :قوهلام والصادق 

ضمنها  السّتة أشهر ـ اّلتي دّون فيها اإلمام املصحف مع تفسريه ـ كان منثّم إّن 

                                                             
 .٣٣٥٩٠/ ح  ٢٠٠: ٢٧) وسائل الشيعة ١(
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، وهي بعد أبيها رسول اهللا  املّدة اّلتي عاشت فيها السّيدة فاطمة الزهراء 

 .)١( الظاملني باستدالالهتا وحججها القرآنية مظلومة تقارع

 فاطمة  نّ أ«بإسناده عن عروة، عن عائشة:  صحيح البخاريفي ف

ـ   اهللارسول  أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها من بنت النبّي 

توّفيت، وعاشت بعد النبّي  ... فهجرته فلم تكّلمه حّتى إىل أن يقول ـ:

يؤذن هبا ليًال ومل  عّيل  ، فلّام توّفيت دفنها زوجهاستة أشهر

 .)٢(  ...» بكرأبا

نزاعها مع أهل  ستغالل القرآن يفساعية الالسلطة احلاكمة  هذا، وقد كانت

قول عمر يف رزّية يوم  دون العرتة، وهو معنى هالبيت، مقترصة عىل التمّسك ب

غنانا ما معنا من القرآن عّام أ« ، ويؤّيده قوله اآلنف:»حسبنا كتاب اهللا«اخلميس: 

 .(بيننا وبينكم كتاب اهللا)وقول أيب بكر ملا جلس عىل أريكة احلكم:  .»تدعونا إليه

عىل غري ته مفاهيم القرآن وفّرس بعض  ـ بالفعل ـ مدرسة اخلالفةقد غريت نعم 

ه عوّن الصديقة فاطمة الزهراء أشارت إىل خطأ ما ادّ إحقيقته ومحلته عىل غري معناه، و

َْامنُ  َوَوِرَث ﴿ من عدم توريثها من أبيها، فاستدّلت عليهم بقوله تعاىل:  ُسَلي

 .من اآليات القرآنية وأمثال ذلك .)٣(  ﴾َداُوودَ 

                                                             
 رآن.) والتي سنذكر بعضها عند مجع أيب بكر للق١(

 .٣٩٩٨/ ح  ١٥٤٩: ٤) صحيح البخاري ٢(

 .١٦سورة النمل:  )٣(
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بل  غراض سياسيةـ مجعه وتفسريه ـ أل غّل وهذا يعني بأن القرآن قد استُ  من قِ

ح فريّج  ال حمالة بهيتحكم  ى ألمر خطري، فإّن هواهو تصدّ املعصوم ل احلّكام، ألّن غري

 عىل ما يمليه عليه الدين والعقل.هواه 

 عىل أّن عمر بن اخلّطاب كان ال يقبل الرضوخ إىل وقد أّكد النّصان اآلنفان

حينام قّدم  ال يرىض باستدالل اإلمام عّيل  كان ، كام أّنه)١( حديث الثقلني

بام فيه من أحكام  فإن قبلتموه فاقبلوين معه أحكم بينكم: «وقال ؛املصحف إليهم

 .)٢(  »اهللا

فها  القرآننفس ويف املقابل كان عمر يريد أن يقول للنّاس أّن مشكلتنا مل تكن مع 

،  اهللارسول  نحن قد مجعناه من جديد، بل مشكلتنا هي مع خالفة العرتة بعد

 فنحن ال نريدها وال نرتضيها.

 يؤّدي إىلكان نفعل كل يشء وإن ر بحيث يصح هذا املّرب لكن سؤالنا: هل 

 االستنقاص من حجية القرآن؟

 أن يعطوا فضيلة مجع القرآن لإلمام عيل، ألنّ  ال يعجبهم نعم، إّن القوم كان

العرتة، واآلخر  رشفني عظيمني، أحدمها كونه أبا اإلمام بحيازته هذه الفضيلة قد حاز

بوا منه فضيلة وال يمكنهم حتّمله، فسل ،كونه جامعًا للقرآن، وهو ما يكرب يف صدورهم

 .يسلبوا عنه كونه أب السبطني احلسن واحلسني مجع القرآن بعد أن مل يمكنهم أن 

                                                             
 ) لقوله لعيل: انرصف به معك ال تفارقه وال يفارقك.١(

 .١٢٣إثبات الوصية: ) ٢(
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وهذا الكالم منهم يشابه ما قالوه باألمس بعدم اجتامع النبوة واخلالفة يف بيت 

 باع األهواء قاتلها اهللا.واحد، إّهنا السياسة واتّ 

مامة واخلالفة ترابط مسائل اإل عن دراسة عالمناأنا نرى تغافل ومن املؤسف أنّ 

يف تاريخ مجع  يبحثوا هذا األمرمل  ممامة، كام أّهن يف مباحث اإل مع مسائل مجع القرآن

ال ترتبط  طائفيةً  هيا أموراً خارجة عن إطار البحث، عادّ  يروهنا أموراً  ألهنم ،القرآن

جديرة  أمور أّهناو ،خطأ نظرهممن خالل دراستنا  وقد بان مجع القرآن، بتاريخ

 بالبحث.

ّن أل، بعدها مل نفهم مالبسات أصول الترشيع البساتتلك اململ نفهم  ما نناإف

أحدمها عىل  فال يمكن إغفال ،فيام بينها وثيقاً  رتباطاً ا ةمسائل احلديث والقرآن مرتابط

تارك  إّين «تقول:  اهللارسول  حساب اآلخر، ألّن القرآن يدعو إىل األخذ بالسنة، وسنة

عىل ما رواه زيد بن ثابت  ،»أهل بيتي وعرتيت حبل ممدود ... اهللاكتاب  يفتني؛فيكم خل

 .)١( عن النبي بإسناد صحيح

 كّل  ،)٢( عن نفسه: أال وإّين قد أوتيت القرآن ومثله معه يقول اهللاكام أّن رسول 

وأهنام ال يفرتقان  باعهام معاً د تساوي القرآن مع النبوة والعرتة ووجوب اتّ يؤكّ ذلك 

                                                             
، قال: إسناده جّيـد، وانظـر: املعجـم ١٦٣: ٩، جممع الزوائد ٢١٦١٨/ ح  ١٨١: ٥) مسند أمحد ١(

تي بدل وعرتيت أهل بيتي، رجاله ثقات، عن اهليثمي ، وفيه: وأهل بي٤٩٢١/ ح  ١٥٣: ٥الكبري 

 .١٧٠: ١يف جممع الزوائد 

: ٢مســند الشــاميني ، ٤٦٠٤/ ح  ٢٠٠: ٤، ســنن أيب داوود ١٧٢١٣ح  ١٣٠: ٤) مســند أمحــد ٢(

 .١٠٦١ / ح ١٣٧
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 حتى يردا احلوض.

من بعد  كان قد أخرب بأّن رجًال سيجلس عىل أريكته   اهللاعىل أّن رسول 

فام  اهللاوبينكم كتاب  بيننا«وفاته يدعو املسلمني إىل ترك األخذ بحديثه وسنّته قائًال: 

 .)١( »وجدناه فيه من حالل استحللناه ومن حرام حّرمناه

ما وجدناه يف  ،عنه فيقول: ال أدري و هنيُت به أ مر مما أمرُت يه األيأت ويف آخر:

 .)٢( اتبعناه اهللا كتاب

مبارشة   اهللاعىل لسان أيب بكر بعد وفاة رسول  وهذا الكالم جاء رصحياً 

 .وجلوسه مكانه 

إّن الصّديق مجع النّاس بعد وفاة نبّيهم، فقال: : «تذكرة احلّفاظففي 

ن فيها، والنّاس بعدكم أحاديث ختتلفو  اهللاحتّدثون عن رسول  إّنكم

، فمن سألكم فقولوا: بيننا شيئاً  اهللاختالفا، فال حتّدثوا عن رسول  أشدّ 

 .)٣( »، فاستحّلوا حالله وحّرموا حرامهاهللاكتاب  وبينكم

بيننا  قولوا«يف حديث الثقلني، ثّم قول أيب بكر وعمر:  قول الرسول  إنّ 

بعده،  من» أغنانا ما معنا من القرآن«و: أ» اهللاحسبنا كتاب «أو: » اهللاوبينكم كتاب 

                                                             
: ١، سنن ابن ماجـه ٢٦٦٤/ ح  ٣٨: ٥، سنن الرتمذي ١٧٢٣٣/ ح  ١٣٢: ٤مسند أمحد انظر ) ١(

 .١٢/ ح  ٦

ــة ٢( ــن ماج ــنن اب ــنن أيب داود ، ١٣/ ح  ٦: ١) س ــتدرك ، ٤٦٠٥/ ح  ٢٠٠: ٤س ح  ١٩٠: ١املس

٣٦٨. 

 .٦٠: ١توجيه النظر ، ٣ـ  ٢: ١) تذكرة احلفاظ ٣(
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فإذا كان كذلك،  املسلمني وهو معروف عندهم، يبني أيد اهللايرشدنا إىل وجود كتاب 

ألّنه  حسبام يقولون! آياته بشاهدين منفال داعي إلعادة كتابته من جديد، أو التثّبت 

 قد مجع بشاهدين معصومني.

حتمل يف طّياهتا بعض األمور التارخيية  من تاريخ االسالم أجل، إّن هذه الفرتة

للقرآن  أّن مسألة مجع اإلمام أمري املؤمنني عّيل  ، كاموهي جديرة بالدراسة املهّمة

، وال يمكن تفكيك اوالبيعة أليب بكر وعدمه اخلالفة ترتبط بشكل وآخر بمسألة

ُخرى لكتابة  اهللايف بيته بعد وفاة رسول  ولذلك يكون جلوس اإلمام ،إحدامها عن األ

 املصحف له معناه اخلاص.

من خالل   رسول اهللاوعليه نقول: بأّن اجلمع األّوّيل للقرآن كان عىل عهد 

مني، وبتنسيق مع جربئيل األ أرشف عىل ترتيب آياته وكتابته،  وأّنه ،ة الوحيبَ تَ كَ 

د وذهاب جهو ،النازلة عليه نجوماً  رّبهكتاب تبعثر آيات وأن رسول اهللا مل يرتض 

يف  والكتابة والتدوين يف الصدور ، فأراد احلفاظ عىل كتاب رّبه باحلفظدعوته هباء

هُ  َفَرْقنَاهُ  َوُقْرآًنا﴿ فقرأ بتلك السور واآليات يف صالته ،السطور َتْقَرأَ ِ  َعَىل  النَّاِس  َعَىل  ل

مح ثّم س ،ن النّاس القرآنوئقِر يُ منهم  رجاالً  وعنيَّ  ،وأقرأهم آياته وسوره ،﴾ُمْكٍث 

، فكان سهمهم من كل يف مصاحف املقّرر يف اللقاء الثنائي بتدوين بعد ذلك للصحابة

من  ٌع َمج عامًا، وقد كان  ٢٣عام عدة سور، ألن اهللا سبحانه قد قسم نزول كتابه خالل 

رئيسهم وعميدهم  أيب طالب  عّيل بناإلمام أمرياملؤمنني وكان  ،الصحابة يكتبونه
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 فدّونت املصاحف ،اوغريمهوابن عباس  )١( ابن مسعود بذلك له ، إذ شهدذلك يف

 وإن مل تكن كاملة. عىل عهد رسول اهللا

احلجر واألعراف ويونس واألنبياء  :مجع سورة أصحاب رسول اهللا فبعض

الكهف ومريم واألنعام والذاريات وطه والصاّفات وص، وثالث:  وغافر، واآلخر:

 يلئجرباهللا تعاىل بواسطة  من قبل هاضبطأخرى، كّل ذلك بعد التأّكد من  سوراً 

 يف العرضات املختلفة من كّل عام.  األمني

للمؤمنني يف ـ إنزاالً عىل رسوله ـ أو قل ما قسمه اهللا  الناقصة وهذه املصاحف

اإلمام  املجموع عنديف حني أن كانت موجودة عند أصحاهبا يقرؤون فيها،  كل عام

  اهللارسول  حتت إرشاف ء واملكتوبألنه املقرواألكمل،  هوكان  عّيل 

 مصحفه أن يكونجيب و ،باعاألوىل باالتّ  وبذلك يكون مصحف اإلمام هو ،مبارشة

، ألّنه  يهمجعه وتوحيد شكله إل مهّمة  اهللافأناط رسول  إمامًا للمصاحف،

 .من قبله وصّيه ووارث علمه وعلوم األنبياء 

الرمحن  عبد ا، وأبد بن احلنفيةوحمّم  نيه احلسندَ لْ ُو  أنّ إىل  أرشنا سابقاً وقد 

قد أخذوا القراءة  وغريهم، ،بن أيب ليىل عبد الرمحان، والدؤيلاالسود  االسلمي وأب

من خالل تنقيط القرآن وتشكيله اّلذي تّم عىل يد  رسامً  وقد ضبطت تلك القراءة عنه،

يف  بني املحفوظ ، أي أّن أبا األسود كان اجلرس الرابطوتالمذته الدؤيلأيب االسود 

، ألّنه برسمه قواعد تنقيط اإلعراب قد ربط عىل القرطاس والورق واملكتوب الصدور

                                                             
 .٤٠١: ٤٢، تاريخ دمشق ٦٥: ١، حلية األولياء ٨٤٤٦/ ح  ٧٦: ٩املعجم الكبري انظر ) ١(
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 .املتلّو شفهًا باملكتوب يداً 

عيل بن  أمري املؤمننيإىل  قراءة ورسامً  الرائج اليوم هذا القرآن أصل يرجع إذن،

ثّم إىل رّب  األمني، يلثّم إىل جربئ ،اهللاإىل رسول  يرتفع ومنه ،ال إىل غريه طالب أيب

 .واجلاللة العّزة

، إلمام عند ا ترتيبن للمصحفوجود  حلد اآلن فتحّصل من كّل ما قّدمناه

 املجّرد. املفّرس ال إّنام حتّدثت عن املصحفناها األخبار اّلتي نقل وإن كانت غالبية

جل كان الر« أنّ و، ويتدارسونه ويعّلمونه ه اجلميعّن املصحف املجّرد كان يعرفأل

وكان يسمع ملسجد رسول اهللا ضّجة  ،يعّلمه القرآن إذا هاجر دفعه النبّي إىل رجل منّا

 .)١( »رسول اهللا أّن خيفضوا أصواهتم لئّال يتغالطوا بتالوة القرآن حّتى أمرهم

يف  حال املسلمني، فال داعي ألن يقّدم هلم ما عرفوه وأنسوا به هو فإذا كان هذا

 داعي ألن جيمع مثل هذا القرآن بشاهدين! ، كام الالزمن األول

ختص هبا الويص يف االعلوم التي  فيه ل فهو اّلذي كانأوَّ أّما املصحف املفّرس وامل

 ذلك املصحفإخراج ّن إيريد إيصاله إليهم، و  من يف رسول اهللا، فكاناألخذ 

عىل ويتهّجمون حوله وا يثريون التهم ؤجا ألجلهُحيرجهم وجيرحهم، و كان للناس

تفسري  إّال ما هو  املصحف القرآن، يف حني عرفت أّن ذلك غري الشيعة بأّن هلم مصحفاً 

للمحكم واملتشابه والناسخ واملنسوخ من اآليات، فهو  للقرآن حسب النزول، وبيان

 وصالة. وذكر ال قرآن تالوة وتاريخ وشأن نزول قرآن علم

                                                             
 عن عبادة بن الصامت. ١٦٩: ١) مناهل العرفان ١(
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 العلمية مكانتهمإىل فيه إشارة  وإّن وجود هذا املصحف عند أهل البيت 

فأهل  ،من غريهم واألوىل بأمور الرسالة ، وأهنم أهل الذكروإختصاصهم برسول اهللا

ّي من قول الباقر كام  ،البيت أدرى بام يف البيت ِ َْعن أحد أن  ما يستطيع«: هو امل

 .)١( »األوصياء يّدعي أّن عنده [علم] مجيع القرآن كّله ظاهره وباطنه غري

 إّال ما هو  الذي عندهمبأّن ال غبار عليه  واضح الباقر اإلمام فكالم 

 فيه مجيع علوم القرآن، ظاهره وباطنه، تنزيله وتأويله.و مصحف علم وتفسري،

 بقوله: السابقلحديث لعند رشحه أيضًا  وقد أّكد العّالمة الطباطبائي هذا املعنى

العلم بجميع  لكن تقييدها بقوله (ظاهره وباطنه) يفيد بأّن املراد هو«...

ة عىل ناملستبط حيث معانيه الظاهرة عىل الفهم العادي ومعانيه القرآن من

 .)٢( »العادي الفهم

عالقته برسول  حينام أشار إىل واألَرصح من كّل ذلك قول اإلمام عيل 

 : اهللا

وأمالها عّيل،  اقرأنيها إّال آية من القرآن  رسول اهللافام نزلت عىل «ـ  ١

 .فكتبتها بخّطي

وناسخها ومنسوخها، وحمكمها  وعّلمني تأويلها وتفسريها،ـ  ٢

                                                             
وفيه:ما يستطيع أحد أن يـدعي  ١/ ح ٦الباب  ٢١٣، بصائر الدرجات: ٢/ ح  ٢٢٨: ١الكايف ) ١(

 أنه مجع القرآن كله ظاهره  وباطنه غري االوصياء.

 .٢٢٨: ١) انظر هامش الكايف ٢(
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، ودعا اهللا أن يعطيني فهمها وحفظها، فام وعاّمها ومتشاهبها، وخاّصها

منذ دعا اهللا يل بام  وال علًام أماله عيل وكتبتهنسيت آية من كتاب اهللا 

 .)١( »دعا

إىل  واآلخرملجرد، يشري إىل املصحف ا أحدمها: أساسيان ففي هذا النص مقطعان

أوالً عن  يسأل اإلمام يامً لَ ُس  أنّ من يف صدر اخلرب ده ما جاء يؤكّ املصحف املفرس، كام 

 .القرآن ثم عن احلديث

 ارتباطه باختالف احلديث عن رسول اهللافالعلامء يأتون هبذا اخلرب ويشريون إىل 

يل كان قد سأل ، ألّن سليم بن قيس اهلالرتباطه بموضوع القرآن قبل ذلكامتناسني 

 بقوله: ثّم عن احلديث أوالً عن القرآنأمرياملؤمنني 

شيئًا من تفسري القرآن وأحاديث إين سمعت من سلامن واملقداد وأيب ذر 

، فأقبل عيل فقال: وقد كنت أدخل عىل رسول اهللا كّل عن رسول اهللا

يوم دخله وكل ليلة دخلة، فيخليني أدور معه حيث دار، وقد علم 

سول اهللا أنه مل يصنع ذلك بأحد من الناس غريي، ومما كان أصحاب ر

يأيت رسول اهللا أكثر ذلك يف بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله 

أخالين وأقام عني نساءه، فال يبقى عنده غريي، وإذا أتاين للخلوة معي 

 ،، وكنت إذا سألته أجابنييف منزيل مل تقم عني فاطمة وال أحد من بنيَّ 

                                                             
 .٢٥٧، اخلصال: ٢٥٣: ١تفسري العيايش ) ١(
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 .)١(عنه وفنيت مسائيل ابتدأين  كّت وإذا س

يف القرآن عمومًا، و علمية بني اإلمام عيل ورسول اهللاإذن الرواية تؤكد الرابطة ال

 .خصوصاً 

باطل، ألّن رسول  اّدعوه من مجع اخللفاء للقرآن بعد رسول اهللا أّن ما إىل هنا تبّني 

 ضافةَ إو ،شكله وحيدَ ت باإلمام  ، ثّم أناطيف حياته كان قد مجعه ورّتبه  اهللا

هو  اً كي يؤّكد بأّن اإلمام عليّ  ،ومجعه بني اللوحني ،خرية النازلة عليه إليهاآليات األ

ي صدّ لتوهو أوىل من غريه ل ،وتأويالً  والعامل بالقرآن تنزيالً  ،وصّيه وخليفته من بعده

 .وإمامة املسلمني رسول اهللا  من بعد واملجتمع قيادة الرشيعةل

ر غري املعصوم جلمعه تصدّ  ما قالوه من هو يف اجلمع د بطالن منهجهما يؤكّ إّن م

كان  فإّنه ،كانوا يريدون أن يكون هذا القرآن حجة عىل مجيع املسلمني وتدوينه، فإذا

 لزم اجلميع به.حتى يُ  رعاية مقياس ومعيار صحيح فيه عليهم

به ـ حسب وترتي ووصيه عىل مجعه اهللاأعني رسول  ؛ وحيث مل يرشف املعصوم

فيام طرحوه من  آٍت فاخلطأ  ،املسلمنيكثري من دعواهم ـ فال حّجة هلذا القرآن عىل 

 .منهج ال يف حجية نفس القرآن

اجلمع؛  الصحف عند ترشف عىل ترتيبأوضح: البّد من حلاظ مرجعية  وبمعنى

 ـ حسب زعمهم ـ فيكون مجعهم عىل ذلك اجلمع  اهللاوحيث مل يرشف رسول 

قضية إثبات القرآن بشاهدين أو االكتفاء بشاهد واحد ـ كام  ، ألنّ عتمد عليهال ي باطالً 

                                                             
 .٢٥٧، اخلصال: ٣٠٦: ٢، رشح أصول الكايف ١ح /  ٦٤: ١الكايف  )١(
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بعد علمنا بوجود نسخة من ذلك  ال يمكن الركون إليه، خصوصاً  رأيناه يف خزيمة ـ

، تلك النسخة اّلتي ، عّيل بن أيب طالب الكامل عند وّيص حمّمد  املصحف

 اإلمام قد شهد بوجودها عندو ،وأخذت من فمه   اهللاعىل عهد رسول  كتبت

عيل أعالم الصحابة والتابعني وتابعي التابعني وأصحاب املعاجم احلديثّية حسبام مّر 

للقرآن،  عيل ّن أبا بكر وأتباعه كانوا يعلمون بجمع اإلمامإالنصوص، و من عليك

 .فسكتوا عنه

من  َص نقُ منهجم الباطل هو الذي سمح ألمثال الدكتور رشاد خليفة أن يَ  نّ إ

 ،عي أهنا كانت عند أيب خزيمة أو خزيمةالتي ادُّ  للقرآن اآلياِت  )١( ترمجته االنجليزية

 بدعوى أهنا مل تثبت يف القرآن املتواتر.

رهاصات واملالبسات، ومع هذه اإل وحتاشيًا من كّل  ـ فعىل مدرسة اخلالفةإذن، 

وا بعصمته يف أمر مجع أن يقول ،ـ عيل بن أيب طالباعتقادهم بعدم عصمة أمرياملؤمنني 

 .القرآن، وخصوصًا أنه كان قد مجع ما رتبه املعصوم رسول اهللا 

عي اجلمع بعد اإلمام الباقر ملدّ  تكذيُب  وممّا يؤّكد خطأ منهجّيتهم يف مجع القرآن

كّذاب، وما  إّال أحد من النّاس أّنه مجع القرآن كّله كام أنزل  عىما ادّ «: بقوله اهللارسول 

ما «أو قوله:  )٢( »ئّمة من بعدهعيل بن أيب طالب واأل إّال اهللا تعاىل  هنّزل كام مجعه وحفظه

                                                             
 .  submission.org املطبوع يف كاليفورنيا /  امريكا  )١(

 باب أنه مل جيمع القرآن كّله إّال االئمة. ١/ ح ٢٢٨: ١) الكايف ٢(
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 .)١(  » حمّمد وّيص  إّال أحد من هذه األمة مجع القرآن 

مرجعية واحدة  القرآن من أهل السنة واجلامعة إّما أن يقولوا بوجود وامؤّرخف

بوجود تلك  أن ال يقولوا، وإّما اليوم معصومة لتصحيح القرآن املتداول بني أيدينا

 املرجعية.

اإلمام  ما مجعه يعتقدوا بأن أصل هذا املصحف هوفالبّد هلم أن  فلو قالوا باألّول

م ال ّهن إألهنم ال يعتقدون بعصمة اخللفاء، وحتى  بعد وفاة رسول اهللا  عّيل 

 إلماممصحف ا عليهم أن يعتمدوف،  بام أراه اهللا تعاىليعتقدون بعصمة رسول اهللا إّال 

التي   اهللالتصحيح املصاحف االُخرى، ألّنه مأخوذ من نسخة رسول  كأصل

ذلك  وأّن املرشف عىل ،والدها املعصومنيأل ه، ثّم أورثتمنه  ورثتها الزهراء 

 ،وزوج البتول ،خالف بأّنه صهر الرسول ال رسايل مهم هو شخٌص والتدوين اجلمع 

يف   رسول اهللا، وقد كان مع قرآن وبغريهبال القوم إسالما، وأعلم الصحابة وأّول

إّين ألعرف «عدا غزوة تبوك حيث استخلف عىل املدينة ـ وهو القائل:  ِحلِّه وترحاله ـ

 من منسوخه وحمكمه من متشاهبه، وفصله من فصاله، وحروفه من معانيه ناسخه

وأّي  أّين أعرف فيمن أنزل، ويف أّي يوم، إّال واهللا ما من حرف نزل عىل حمّمد 

، وقوله: )٣( »الرحيم الرمحن اهللاأنا النقطة حتت باء بسم «، كام أّنه القائل: )٢(»موضع
                                                             

 .٥/ ح ٤٨: ٨٩وعنه يف بحاراالنوار  ٤٥١: ٢) تفسري القمي ١(

 من باب علم األئّمة بالتأويل فيه. ١٤/١: ١) تفسري العّيايش ٢(

يف غزارة علمـه عـن كتـاب الـدّراملنّظم يف  ١٤من الباب  ١٥/  ٢١٣: ١قندوزي ) ينابيع املوّدة لل٣(

 أيضا. ٦٨ن الباب م، ٢١٢: ٣سم األعظم، للسيوطي: واال
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 .، وغريها)١(  وقرانيمنها سبع الناس لو تكّلمت يف الفاحتة حلمل

بن أيب  وهو اإلمام عّيل  ،النّاس بالقرآن للقرآن أعلَم  أن يكون اجلامُع  وعليه جيب

 اخللفاء هو املعتمد عند املسلمني وعند  أن يكون مصحفهكام جيب ،  طالب

أو  ،والشهود وخرب اآلحاد ال ما انتهجوه من منهج خاطئ يف مجع القرآن كالبّينةأيضًا 

 زيد بن ثابت. :أمثال صغار الصحابة مجعه من قبل

إىل  وحجيته؛ ألّن الرجوع العزيز اهللا، فهذا خمّل بوحدة كتاب وأّما لو قالوا بالثاين

وهو ـ والقراءة  خمتلفي الرأي نمعصومني ومتعّددين، وقد يكونوأشخاص غري 

أحرف القرآن  تعّددية دعو إىلك يف حجية الكتاب العزيز، ويفهذا يشكّ  كذلك ـ

دوا بأنّ  ، يف حني أّن األئّمة من أهل البيت فيها والقراءات القرآن واحد، نزل  َأكَّ

 القول باألحرف السبعة.ُخيَطَُّئ  ، وهو)٢( عىل حرف واحد من عند الواحد

ُّمة عىل مصحفجلفالذي أذهب إليه أّن اخللفاء رغم جهودهم   واحد مع األ

ُّمة ونجاحها جاء من خالل ملا أرادوا مجع الناس عليه مل يفلحوا فإهنم ، بل إّن فالح األ

 ، وعدم خمالفةوالقراءة به يف صلواهتم واتفاقهم عليههلذا املصحف  إقرار الصحابة

مع هذا أحد املسلمني  عدم خمالفة بل قل: معه رغم كل املالبسات، همأحدٍ من

من  هومل يتبعوا يف ذلك ال عثامن وال غري املصحف باختالف مذاهبهم وتوجهاهتم
                                                             

/ ١٤/ البـاب  ٢٠٥: ١ينابيع املوّدة ، ٢٨٠: ١، الفتوحات املكية ١٠٠: ٣، ٥٢: ١) فيض القدير ١(

 ، وفيهام بعريابدل وقرا.٦٨/الباب  ٢٠٩: ٣ ،١ح 

، بـاب النـوادر / ح ١١/٧٦الكـايف  . رشح أصول١٣، باب النوادر / ح ٦٣١: ٢أنظر الكايف ) ٢(

١٣. 
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 .احلّكام

ويقرأ به الرافيض كام يقرأ به  ،فالشيعي يقرأ هبذا القرآن كام يقرأ به السني

 .عىل مّر العصور واألزمانبايض ويقرأ به الوهايب كام يقرأ به األاخلارجي، 

املصحف، ذا عىل وجه اخلصوص قبلوا هب واإلمام عّيل  فالصحابة عموماً 

 كام عىل ما هو عليه، بآياته ومل جياهروا باملخالفة معه، بل استشهد اإلمام عّيل 

 واحلسني  واإلمامان احلسن فاطمة الزهراء  لكربىاستشهدت الصديقة ا

 وما طرحوه ،همنهجّيتهم اخلاطئة يف مجععرتاضهم عىل او اخللفاءرغم خالفهم مع  ،به

 .قد أقاموا حروفه وحّرفوا حدودهئمة اعتقاد األب، فهم وتأويله هيف تفسري من آراء

 منهجاً  برغم كّل هذا اإلجحاف بحّقه، وانتهاجهم إذن اإلمام أمري املؤمنني 

ال يسمح و ،باملصحف وم التعبدخاطئا يف مجع القرآن والقراءات، تراه يؤّكد عىل لز

الداعني إىل التغيري  النّاس، وال يرتيض به بديًال، بل يقف أمام اخلروج عّام يقرأ بهب

إّن : «فيقول هلم ، الذين يريدون استغالل اخلالف بينه وبني اخللفاء ،والتبديل فيه

 ».والحيّول القرآن ال هياج اليوم

لتزم يف قراءته بام وافق رسم املصحف ومل ا اً وقد أكد اجلزري بأّن اإلمام عليّ 

خيالف سواده، مع أّن قراءته ال تنكرها اللغة وال تأباها هلجات العرب، أّما ما خالف 

 سواد املصحف فينبغي أن جيعل تفسريًا.

مّر عليك بأّن  إذ، واضحاً  يف سرية أوالده املعصومني  املنهج كام جاء هذا

من القرآن ليس عىل ما يقرؤوها النّاس،  حروفاً  اإلمام الصادق  قرأ عىل رجالً 

 ».مه مه كّف عن هذه القراءة، اقرأ كام يقرأ النّاس: «الصادق  عبد اهللا فقال أبو

ِْرسار رسول  دون  إىل اإلمام عّيل   اهللاوال يستبعد أن يكون هذا هو ِرسّ إ
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عن   هللاحينام اختلف ابن مسعود مع غريه وسؤاهلم رسول  ،غريه من الصحابة

 اجلواب منه، وقول اإلمام  ألخذ إىل اإلمام عّيل   ه إّياهمذلك، وإرجاع

 .يأمركم أن تقرؤوا كام عّلمتمهلم: 

بل يدعوهم إىل  التشكيك يف هذا القرآن،بكان ال يسمح ألحد  فاإلمام 

للحفاظ عىل وحدة الصّف وعدم  ومعناه هو سعيه التعّبد به والقراءة بام عّلموا،

 اإلسالمي. امح لألجنبي للدخول يف الصّف الس

وأعداء  كام يّتهمه بعض الناصبة ـ يريد التشكيك يف القرآن إذ لو كان اإلمام 

أشّك فيه وهو  لقال للذين رفعوا املصاحف يوم التحكيم: كيف ُحتّكمون قرآناً  ـ  الدين

 ناقص وحمّرف.

اليوم وال  ال هياج القرآن«لكنّه مل يقل هذا، بل قال عكسه للذين يريدون الفتنة: 

ـ ألّنه مصحفه الذي ّرسبه حذيفة إىل  ، ومعنى كالمه أّنه قبل هبذا املصحف»حيّول

ويصّيل هو ـ  ،يتلو فيه فكان  ،عثامن كي يعتمده حسب كالم السّيد ابن طاووس ـ

 من القراءات الشاّذةه خيالف وأوالده املعصومون ـ بسوره وآياته، وال يرتيض الصالة بام

 ألئّمتهم. اليوم تبعاً  وهذا هو رأي مجيع فقهاء اإلمامية املنكرة،

سند  ال أو أنْ  ،شيعة يقولون بتحريف القرآنفكيف يشيع أعداء أهل البيت بأّن ال

وغريهم  أهل بيته عن وقفت عىل الطرق الكثرية املروية قد هلم هلذا القرآن، مع أّنك

 امرجعه السبعة أربعة من القّراءل وصُأ  نأ تكام رأي ،يف القرآن عن عيل بن أيب طالب

الذي ضبط القرآن الوحيد بني التابعني ، بل إّن أبا األسود الدؤيل هو اإلمام عيلإىل 

هو من بركات أمرياملؤمنني  املدّون املكتوب هذابذلك يكون و ،املتلو بالقرآن املكتوب

 عيل بن أيب طالب.
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أو أّن الشيعة  ، قرآن املسلمنياإلمام عيل هو غري بل كيف يقولون بأّن قرآن

ْلب من املحّرفني و وأنت الكريم يقولون بتحريف القرآن وقوفهم رأيت موقفهم الصُّ

 .شاءوا أم أبوا املوصل إىل التحريف للخلفاء اخلاطئاملنهج أمام 

خطأ ما قاله نولدكه من أن مجع القرآن بواسطة اإلمام عيل  أيضاً  كام أّنك عرفت

 .)١( ةهو من وضع الشيع

احلديثية  يف كتب الفريقني لقد استفاضت أخبار مصحف اإلمام عّيل نعم، 

 .ـ وقد وقفت عليها بنصوصها إن مل نقل بتواترها ـ ةوالتفسريية والتارخيية والرجاليّ 

 يف )ـه ٢٩٠، والصّفار (ت إفصاحه) يف ـه ٢٦٠فقد استشهد به ابن شاذان (ت 

(من علامء  الشيعي ، وابن جرير الطربيارخيهت) يف ـه ٢٩٢، واليعقويب (ت بصائره

) يف ـه ٣٢٠(ت  والقّمي )ـه ٣١٣، والعّيايش (ت مسرتشدهالقرن الرابع) يف 

إثبات ) يف ـه ٣٤٦واملسعودي (ت  ،الكايف) يف ـه ٣٢٩، والكليني (ت امهيتفسري

) يف ـه ٣٨٠، وابن النديم (ت تفسريه ) يفـه ٣٥٢، وفرات الكويف (ت الوصية

، وأمحد بن فارس االعتقاداتويف  اخلصال ) يفـه ٣٨١، والصدوق (ت ستالفهر

خصائص ) يف ـه ٤٠٦، والرشيف الريض (ت الصاحبي ) يفـه ٣٩٥اللغوي (ت 

، والطربيس (ت املسائل الرسويةويف أوائل املقاالت ) يف ـه ٤١٣(ت  ، واملفيداألئّمة

 ويفاقب آل أيب طالب من) يف ـه ٥٨٨، وابن شهرآشوب (ت االحتجاج ) يفـه ٥٤٨

                                                             
، تاريخ القرآن لنولدكـه (كتاب فاريس) ٢٥٧ظر : خاورشناسان ومجع وتدوين قرآن كريم : ـان) ١(

٢٤٣:  ٢. 
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بن  أمحد ، والسّيدهنج اإليامن، وابن جرب (من علامء القرن السابع) يف معامل العلامء

يف هـ)  ٦٦٤أخوه ريض الدين (ت وبناء املقالة الفاطمية، ) يف ـه ٦٧٢طاووس (ت 

) ـه ٧٢٦، والعّالمة احلّيل (ت كشف الغّمة) يف ـه ٦٩٢واإلربيل (ت  ،السعود سعد

 ،الرصاط املستقيم) يف ـه ٨٧٧، والعاميل (ت التذكرةويف ليقني ا كشفيف 

يف  )ـه ١٠٨٥، والطرحيي (ت رشح أصول الكايف) يف ـه ١٠٨١واملازندراين (ت 

البيضاء  املحّجة ) يف كتبه الثالثةـه ١٠٩١، والفيض الكاشاين (ت جممع البحرين

 وغريهم. ،الشيعة سائلو ) يفـه ١١٠٤، واحلّر العاميل (ت وتفسري الصايف والوايف

 ) يفـه ٢٣٠، وابن سعد (ت مصنّفه) يف ـه ٢١١ومن أهل السنّة: الصنعاين (ت 

تهيف  )ـه ٢٥٥، واجلاحظ (ت مصنّفه) يف ـه ٢٣٥وابن أيب شيبة (ت  طبقاته، ّ ، عثامني

، فضائل القرآنيف  )ـه ٢٩٤، وابن رضيس (ت أنسابه) يف ـه ٢٧١والبالذري (ت 

، السقيفة وفدك) يف ـه ٣٢٣(ت  ، واجلوهرياملصاحف) يف ـه ٣١٦والسجستاين (ت 

شواهد واحلسكاين (من علامء القرن اخلامس) يف  ،األوائل) يف ـه ٣٩٥والعسكري (ت 

 ٤٣٢، واملستغفري (ت حلية األولياء) يف ـه ٤٣٠األصفهاين (ت  ، وأبو نعيمالتنزيل

 ، وحمّمد بنستذكاراال) يف ـه ٤٦٣الّرب (ت  ، وابن عبدفضائل القرآن ) يفـه

 ) يفـه ٥٦٨، واخلوارزمي (ت تفسريه) يف ـه ٥٤٨عبدالكريم الشهرستاين (ت 

) ـه ٦٥٤(ت  ، وسبط ابن اجلوزيتاريخ دمشق) يف ـه ٥٧١، وابن عساكر (ت املناقب

 ) يفـه ٦٧١والقرطبي (ت  ،رشح النهج) يف ـه ٦٥٦، واملعتزيل (ت تذكرة اخلواصيف 

 كتبه ) يفـه ٧٤٨، والذهبي (ت التسهيل ) يفـه ٧٤١لبي (ت ، والغرناطي الكتفسريه

الوايف ) يف ـه ٧٦٤، والصفدي (ت وتذكرة احلّفاظ ،وتاريخ اإلسالم، السري الثالث

، الربهان) يف ـه ٧٩٤، والزركيش (ت تفسريه) يف ـه ٧٧٤ ، وابن كثري (تبالوفيات
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، والعيني الباري فتحيف  )ـه ٨٥٢، وابن حجر العسقالين (ت الفرقان وابن اخلطيب يف

 ،تاريخ اخللفاءويف اإلتقان ) يفـه ٩١١، والسيوطي (ت عمدة القاري) يف ـه ٨٥٥(ت 

اهلدى  سبل) يف ـه ٩٤٢والصاحلي (ت  إرشاد الساري،) يف ـه ٩٢٣والقسطالين (ت 

 ، وغريهم.كنز العّامل) يف ـه ٩٧٥، واملتقي اهلندي (ت والرشاد

الصحاح  يف ين والراوين خلرب مصحف اإلمام عّيل فإّن كثرة الناقلني واملخرب

ثني كانوا أم مؤّرخني، لغوّيني  والسنن واملسانيد والكتب ومن مجيع أطياف الفريقني ـ حمدِّ

يف صّحة  األوىل، َلُتوِجُد يف النفس اطمئناناً  أم مفّرسين، فقهاء أم متكّلمني ـ ويف القرون

، برصف النظر عّام عّلله اإلمام اهللا  بعد رسول لإلمام  ماقيل عن وجود مصحف

 لوجود وصية من النبّي  ، وهل هومن علل  له بذلك حسبام جاء يف روايات

 ؟)٥( ، والطربيس)٤( ، والصدوق)٣( ، وفرات الكويف)٢( واملسعودي ،)١( القّمي

يف  جاء كام ،للصالة حّتى يؤّلف املصحف إّال ّنه أقسم أن ال يرتدي رداءه ألأو 

لعبد  املصنّف، واّلذي يؤّيده ما جاء يف )٧( االحتجاج، و)٦( ة ُسَلْيم بن قيسرواي

                                                             
 سورة النّاس. ٤٥١ :٢) تفسري القّمي ١(

 .١٢٣) إثبات الوصية: ٢(

 .٥٣٠ ح / سورة حم عسق ٣٩٨) يف تفسريه: ٣(

 .٥٥ ح / أبواب السبعني وما فوقه ٥٧٩) اخلصال: ٤(

 .٢٢٥: ١) االحتجاج ٥(

 .١٤٦) كتاب ُسَلْيم بن قيس: ٦(

 .٣٢٠: ١، ومناقب آل أيب طالب ١٠٥: ١) االحتجاج ٧(
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 العّامل كنز، و)٣( أليب نعيم حلية األولياء، و)٢( للبالذري األنساب، و)١( الرّزاق

 .)٤( للمّتقي اهلندي

رواية ، و)٥( وفه من حتريف القرآن حسبام جاء يف رواية عبدالرّزاق بن ّمهامخلأو 

 .)٧( النديم البنالفهرست ، ويف )٦( العّيايش

 ،)٨( كتاب سليمأراد أن يقيم احلّجة عىل احلّكام كام جاء يف  ّنه أو أل

 .)٩(  واالحتجاج

، )١٠( سليم عمد إىل ذلك بعد أن رأى خذالن النّاس له كام يف خرب أو أّنه 

 ، أو غريها.)١١( االحتجاجو

 ،القرآن يف ة مرشوع اإلمام عيل فإّن كّل هذه األخبار جتعلنا نطمئّن إىل صح
                                                             

 .٩٧٦٥/ ح  ٤٥٠: ٥) املصنّف لعبد الرّزاق ١(

 .١١٨٧/ ح  ٢٦٩: ٢) أنساب األرشاف ٢(

 .ترمجة اإلمام عّيل  ٦٧: ١ولياء ) حلية األ٣(

 .٣٦٤٧٣/ ح  ٦٦: ١٣) كنز العّامل ٤(

 .٩٧٦٥ح /  ٤٥٠: ٥) املصنّف لعبد الرّزاق ٥(

 .سورة اإلرساء ٣٠٧: ٢) تفسري العّيايش ٦(

 .٤١) الفهرست البن النديم: ٧(

 .١٤٨) كتاب سليم: ٨(

 .٢٢٨: ١) االحتجاج ٩(

 .١٤٧) كتاب سليم: ١٠(

 .١٠٧: ١) االحتجاج ١١(



  

  

  

  

 ٥٥٩   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

 أبو بكر قبل أن يرشع  اهللارسول  وفق ما سمعه عن عىل مجع القرآن أنه قد أقدمو

 ـ موىل أيب حذيفة ـ أو أن جيمع سامل ،أو أن يكّلف زيد بن ثابت باجلمع ،يف مجع القرآن

 القرآن.

 إذا :عىل جوابهمل نقف و يرتاوح يف مكانهاآلن  إىلبقي و فالسؤال اّلذي طرحناه

يف مصحٍف واحد حسبام ما   اهللاعهد رسول  كان القرآن قد كتب ومجع ورّتب عىل

 الداعي إلعادة مجعه من جديد عىل عهد أيب بكر؟ جاء يف بعض النصوص، فام

، وأبا الدرداء، موسى ، وأباوعبادة ،ابن مسعود، و، وُأبّياً أمل يقولوا بأّن معاذاً 

مجعهم كان  قد أثبتنا بأنّ ؟ و اهللاعوا القرآن عىل عهد رسول مج ، وأبا زيد، قدوزيداً 

هذا اخلرب وهذا املعنى، فلامذا  فإن صّح لصدور، ال مجع حفظ يف ا مجع تدوين وكتابة

 مّرة أخرى؟ أبو بكرجيمعه 

عليل، ألّن غالب الصحابة كانوا قد حفظوا  )١( يف اجلواب علَّلوهباعتقادي أّن ما 

وأّن التسمية  آناء الليل وأطراف النهار، القرآن ، وكانوا يرّتلونمنه جزءاً  القرآن أو

 .قراءهتم إّياه بالقرآن جاءت لكثرة

كام هي يف مصاحف ، أو ناقصة عّيل  مصاحف تاّمة كاإلمام ضهمبل كان لبع

ومرورًا بعبد اهللا بن عمرو  ،وتلك املرأة الشهيدة ،بدءًا بحمزة سّيد الشهداء الصحابة،

 .وختًام بغريهم من الصحابة ،وأيب بن كعب ،وابن مسعود ،بن العاص

أم أّي يشء طلبه  ؟عثامن هفأّي يشء أحرق فإذا مل تكن تلك املصاحف موجودة

                                                             
 .يف الصدور والذاكرة بأّن مجعهم كان حفظاً  )١(
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 بزعمهم؟! املصاحف ا توحيدالصحابة حينام أراد أبو بكر وعمر من

 وهذا ما ،فال مّربَر جلمع أيب بكر عند الصحابة، وجود مصاحفإذن مع صّحة 

 بعد قليل.عىل املزيد ستقف ويام سبق فوضحناه 

 فتلّخص من كّل ما سبق:

 . اهللاثبوت كتابة القرآن عىل عهد رسول  ـ١

 دّونت بعد اللقاء التيو ،وجود صحف بل مصاحف ناقصة عىل عهده  ـ ٢

ت التيالسور تلك واألمني جربئيل، أي وجود  اهللالثنائي بني رسول  َمْت و ُأقرَّ ِ  ُأحك

 .ـ إىل ذلك احلني من قبل رّب العاملني قراءهتا تثبتحدودها و توُعرف ـ اآياهت

 ،يف صلواهتم ويف تلك الصحف اهللارسول  يقرؤون بقراءة كانوا الناس إنّ  ـ ٣

 ألن رسول اهللا كان قد أقرأهم هبا عىل مكث. وال مشاحة يف ذلك

لها وجع بجمع الصحف من خلف فراشه  علّياً  أمر الرسول  ـ ٤

 .الدّفتنيبني  مصحفاً 

،  اهللارسول  بعد وفاة متنًا وتفسرياً  مجع القرآن بدأ اإلمام  ـ ٥

، ومجع )١( عنه »خري عبد«املصحف املجّرد يف ثالثة أّيام حسبام رواه   فأكمل

 .)٢( ابن عّباس قول حسبام جاء يف الثاين منه يف سّتة أشهر
                                                             

جابر اجلعفي عن  حكايةأّيام حسب  سبعةأو .  ٦٧: ١، حلية األولياء ٤١الفهرست البن النديم: ) ١(

 .٥ح /  ٣٨١: ٧٤أو تسعة أيام كام يف بحاراالنوار ، ٧٣، توحيد الصدوق: اإلمام الباقر

 .٥١: ٨٩و ١٥٥: ٤٠حار األنوار ، عنه يف ب٣١٩ :١) مناقب بن شهرآشوب ٢(
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ويبّني  ،عليهم يقيم احلّجة قّدم املصحف املفرسَّ إىل اخللفاء كي إّن اإلمام  ـ ٦

أعني العرتة  له ـدْ للنّاس بأّن االجتاه العام ماٍض يف التفكيك بني القرآن وِع 

 وأّهنام لن يفرتقا حّتى يردا عّيل : «اآلمر بالتمّسك هبام لقوله  ـ خالفاً   الطاهرة

 .)انرصف به ال تفارقه وال يفارقك( :لقول عمروذلك » احلوض

 ممّا هو موجود يف املصحف املفّرس لن يروق أّن كثرياً  أيضاً  واضحومن ال

 ّن وجودإو القضايا والباليا، هإذ في ؛مرٌّ  احلّق  ألنّ  ؛خللفاء منهما لآلخرين، وخصوصا

 هوسلب اإلمام  جّديا بتطويق نيف مصحف واحد جعلهم يفّكرو مورهذه األ كل

 .نها آلخريمنِح ثم  ،من فضائل ورسوله  اهللا به خّصه كّل ما

ذلك عىل  م فعلوا كلّهن إ،  وأهل بيته صارفني بذلك النّاس عن اإلمام 

إعادة كتابة املصحف من جديد،  الدعوة إىلف ،وهذا من أقبح القبيححساب القرآن، 

هو خدش بالقيم، فإّهنم  والذي فيه إسم اجلاللة وتعاليم السامء وحرق املصاحف

وإن  لكنّهم، فق مصحف اإلمام عّيل يوا ماكي ال يبقى بأيدي النّاس  فعلوا ذلك

واألخذ  إلرصار الناس عىل القراءة بام ُعّلموالذلك؛  مل يوفقوا ،جّدوا لتحقيق أمانيهم

 .عن ابن مسعود وأيب بن كعب وعيل بن أيب طالب وأمثاهلم

اّلتي جلس  هلذا املصحف يف املّدة الزمنية إّن مجع اإلمام أمري املؤمنني  ،أجل

ً إىل كونه امتثاالً ألمر رسول اهللا،يف بيته فيها اإلمام  عىل  اعرتاضاً  كان ، مضافا

 إّال  جلوس اإلمام يف بيته وعدم خروجه، وإّن أيضاً  وحفظًا للقرآن الكريم ،احلاكمني

يف  الباقي وسنكمل ا، وقدوّضحنا بعضهوإحياءاته التهدال لهلفرض عبادي مهم 

 .إن شاء اهللا تعاىل البحوث القادمة

 متن كان أّول من مجع أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب  خلصنا إىل أنّ  إذن
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وكذب ما نسب إليه من الرتحم عىل أيب بكر بكونه أول  ال غريه القرآن بني اللوحني

 من مجع القرآن بني الدفتني!!

، وهو الذي ربط يف سّتة أشهر مع تفسريه وتأويلهمجعه  هو الوحيد الذي أّنه كام

أّنه القرآن الناطق والعامل  وبلسان قاطع: لّو باملكتوب، وبذلك يصّح أن نقولالقرآن املت

 .بالقرآن، وهو معه يدور حيثام دار

ال لغريه،  هو ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  )حف اإلمامصامل(ـ وأّن ٨

 واستغالل ذلك لصالح عثامن مكيدة ممن خالف عليًا والسيام من بني أمية.

الثاين إن شاء اهللا، وما توفيقي إّال باهللا، عليه توّكلُت  األّول وسيليهانتهى املجلد 

 وإليه ُأنيب.



  الفهرس

 ٧  ...................................................................  قّدمة املؤّلفم

 ٢١  ..........................................................................  هيدمت

درسة الخالفة ومقّدماتھا العشر في جمع القرآن، والرؤیة التصحیحیة م

 ٢٥  .............................................  من قبل مدرسة أھل البیت لھا

ُوىل*   ٢٥  ...............................................................  :املقّدمة األ

 ٢٥  ....................................  النبّي يعرف القراءة والكتابة، لكنّه ال يكتب:

 ٤٠  ............................................................... :املقّدمة الثانية* 

 ٤١  ............................  ابة عىل عهد رسول اهللا:وجود مصاحف كتبها الصح

 ٤٦  ...............................................................  :املقّدمة الثالثة* 

مٌة جلمع أيب بكر للقرآن:  ٤٧  ........................................  قتىل الياممة مقدِّ

 ٥٤  ..............................................................  :املقّدمة الرابعة* 

 ٥٥  ................................................  الغلّو يف عثامن وإقصاء منافسيه:

 ٧٠  .............................................................  :املقّدمة اخلامسة* 

 ٧٢  .........  تعّدد القراءات ختالف الوحدة فيه، وهو املّربر لترشيع القراءات اجلديدة:

 ٩٢  ............................................................  :املقّدمة السادسة *

ُْهد األمة يف حفظ القرآن:  ٩٣  .....................................مصادرة اخللفاء ِجل

 ١١٠  ...........................................................  :املقّدمة السابعة* 

ُّمة:مجع القرآن بيد غري املعصوم، كذٌب وخيانة ل  ١١١  .....................  لدين واأل



  

  

  

  

 ١/ ج  مجع القرآن   ...........................................................................................................   ٥٦٤

 ١١٦  .............................................................  :املقّدمة الثامنة* 

 ١١٧  .........................  القول بجمع القرآن يف زمن الفتنة!! خيدش يف حجّيته:

 ١٢٧  ...........................................................  :املقّدمة التاسعة* 

 ١٢٧  ..  الّتقليل من شأن القرآن من جهة، واالهتامم بتواتر القراءات من جهة ُأخرى!!

 ١٣٢  ...........................................................  :املقّدمة العارشة* 

مصحفنا هو مصحف رسول اهللا ومصحف مجيع الصحابة، وليس بمصحف عثامن 

 ١٣٣  ..................................................................  وزيد فقط:

 ١٤٧  ................................  ي مراحله األربعف اریخ القرآن الحکیمت

 ١٥١  ..................................................................  :التنزيلـ  ١

 ١٥٨  ........................................ ما الفائدة يف النزول التدرجيي للقرآن؟

 ١٦١  .................................................................  :الرتتيبـ  ٢

 ١٧١  .............................................................  معنى القرآن لغة

 ١٧٤  .....................................  اختالف ترتيب التالوة عن ترتيب النزول

 ١٨٨  .....................................دور رسول اهللا وجربئيل يف ترتيب اآليات

 ١٩٤  ...........................................................  مصاحف الصحابة

 ١٩٦  ...................................  يز التقديم والتأخري يف السور وآهياعائشة جت

 ٢٠٨  ...................................  اإلنزال الدفعي والتدرجيي ومواضع اآليات

 ٢١٣  ..............................................................  حصيلة البحث

 ٢١٥  .........................................................  :اجلمع والتأليفـ  ٣

 ٢١٩  .................................................  :اجلمع يف عهد رسول اهللاـ  ١



  

  

  

  

 ٥٦٥   ........................................................................   ـ  اجلمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكرمي / 

 ٢٢٣  ...........حف عىل عهد رسول اهللا:األخبار الداّلة عىل وجود مصحٍف أو مصا

 ٢٣٩  ....................................................  مدى صّحة دعوى النسخ

 ٢٤٢  ...............................  هل حفظ القرآن رشف خاِرق للجامعني أم ال؟

 ٢٤٩  ................................................... عيل اجلامع احلقيقي للقرآن

 ٢٧٥  .................................................................  أخباٌر كاذبة:

 ٢٧٩  .........................................  من فضائل عثامن: حرق املصاحف!!

 ٢٩٩  ......................  :اجلمع بعد وفاة رسول اهللا مبارشًة بواسطة اإلمام عّيل ـ  ٢

 ٢٩٩  ........................................................ما استدلت به اإلمامية

 ٣١١  .........................  مصحف اإلمام عيل يف مصادر الشيعة وكتب علامئهم:

 ٣٤٥  .....................................................................  النتيجة:

 ٣٦٢  .............................................  أخبار التحريف يف كتب الفريقني

 ٤١١  .................................................................  عوٌد عىل بدء

 ٤٢٦  .............................................  املصحف كلمة عربية أم حبشية؟

 ٤٧١  .................................  موقف ابن مسعود وأيب بن كعب من السلطة:

 ٤٩٥  ..................املصحف املتداول هو مصحف رسول اهللا ال مصحف اخللفاء

 ٥٠٦  ..............................................................  سؤال وجواب:

 ٥٢١  ....................................  الصحابة وختوفهم من أسامء بعض السور:

 ٥٢٣  ...............................................................  سؤال وجواب

 ٥٣٠  .........................................  ارتباط مجع القرآن بموضوع اخلالفة:

 ٥٦٣  .....................................................................  الفهرس


