مجع

القرآن الكريـم
حفظـًا وكتابـةً
أ .د .علي بن سليمان العبيـد

األستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

املقدمـــة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل مـن شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
إالّ اهلل وأن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد أنزل اهلل  على عبده حممد  القرآن الكرمي ليكون للعاملني
نذيرا ،وجعله خامتة كتبه ،ومهيمنا عليها ،وحجة على خلقه ،ومعجزة

لنبيه  هلذا تكفل اهلل  حبفظه فقال {
  

}

( )

    

( احلجر  ) 9 :وقال{ :

     

( )2( }         فصلت )22:وقال {
   

  

( ) ( }     القيامة ،) 1- 1 :فهيـأ

لـذلك األسبـاب والرجـال حيفظونــه ،ويعلمونـه ،ويقدمون أنفسهم يف سبيل
تعليم الناس بعض آيات من القرآن الكرمي.
وإلبراز ما حتقق للقرآن الكرمي من عناية واهتمام حفظًا وكتابة أحببت الكتابة يف هذا
املوضوع ،وجعلته بعنوان( :مجع القرآن الكرمي  -حفظًا وكتابة)
وقد اقتضت طبيعة الكتابة فيه أن ينتظم يف مخسة مباحث:
املبحث األول :معىن مجع القرآن الكرمي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن اجلمع يف اللغة.
املطلب الثاين :معىن مجع القرآن يف االصطالح.
املبحث الثاين :حفظ القرآن الكرمي ،وفيه ثالثة مطالب:
( ) سورة احلجر آية . 9 :
( )2سورة فصلت آية . 22 :
( ) سورة القيامة آية . 1 ، 1
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املطلب األول :حفظ القرآن الكرمي يف السماء.
املطلب الثاين :حفظ القرآن الكرمي يف طريقه إىل األرض.
املطلب الثالث :حفظ القرآن الكرمي على األرض.
املبحث الثالث :كتابة القرآن الكرمي يف عهد النيب  وفيه مخسة مطالب.

املطلب األول :األدلة على كتابة القرآن الكرمي يف عهده 
املطلب الثاين :كُتَاب الوحي.
املطلب الثالث :األدوات اليت كتب عليها الوحي.
املطلب الرابع :الصفة اليت كتب عليها القرآن الكرمي يف عهده .
املطلب اخلامس :السبب يف عدم مجع القرآن الكرمي يف مصحف واحد يف عهده .
املبحث الرابع :مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق  وفيه تسعة مطالب.
املطلب األول :عناية الصحابة بالقرآن الكرمي.
املطلب الثاين :سبب تردد أيب بكر يف عرض عمر رضي اهلل عنهما جبمع القرآن.
املطلب الثالث :سبب مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه.
املطلب الرابع :سبب اختيار زيد بن ثابت رضي اهلل عنه.
املطلب اخلامس :منهج مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه.
املطلب السادس :مدة مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه.
املطلب السابع :مسات مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه.
املطلب الثامن :تسميته باملصحف.
املطلب التاسع :خرب هذا املصحف.
املبحث اخلامس :مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان  وفيه ستة مطالب.
املطلب األول :فكرة اجلمع.
املطلب الثاين :سبب مجع القرآن يف عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.
املطلب الثالث :منهج مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان رضي اهلل عنه.
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املطلب الرابع :نشر عثمان بن عفان املصاحف باألمصار.
املطلب اخلامس :حرق املصحف واملصاحف األخرى ،ورضـا الصحابة عن ذلك.
املطلب السادس :خرب هذه املصاحف.
واهلل أسأل أن جيعله خالصًا لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به ،وأن يغفر يل ولوالدي
وجلميع املسلمني ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
علـي بن سليمـان العبيـد
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املبحـث األول

معنـى مجع القرآن الكريـم
املطلب األول :معىن اجلمع يف اللغة
اجلَمْع :مصدر الفعل "جَمَع" ،يقال :مجع الشيء جيمعه مجعا.
قال اجلوهري املتوىف سنة  9هـ( :أمجعتُ الشيءَ :جعلته مجيعا ،واجملموع :الذي
جُمِعَ من هاهنا وهاهنا وإن مل جيعل كالشيء الواحد)

( )

وقال الراغب األصفهاين املتوىف سنــة 502هـ( :اجلمع :ضم الشيء بتقريب
بعضِهِ من بعض ،يقال :مجعته فاجتمع)
وقال ابن منظور املتوىف سنة

()2

1هـ( :جَمَعَ الشيءَ عن كل تفرقة جيمعه مجعا،

واستجمع السيل :اجتمع من كل موضع ،ومجعت الشيء :إذا جئت به من هاهنا وهاهنا،
وجتمَع القوم :اجتمعوا أيضا من هاهنا وهاهنا)

( )

وقال الفريوز ابادي املتوىف سنة 7 1هـ( :اجلمع :تأليف املَُت َفرِق)

()2

ويالحظ يف هذه املعاين أن اشتقاق كلمة "جَمَع" تدل على اجلمع واالجتماع
والتأليف ،وضم املتفرق فجمع الشيء استقصاؤه واإلحاطة به.
املطلب الثاين :معىن مجع القرآن يف االصطالح
مجع القرآن الكرمي يطلق يف علوم القرآن على معنيني:
أحدمها :مجعه مبعىن حفظـه يف الصدور عن ظهر قلب ،ويدل له قوله تعاىل {
  



( )5( } القيامة ) 1 :أي :مجعه يف صدرك ،وإثبات قراءته يف
مادة " مجع " .

( ) الصحاح للجوهري ج  -ص 99
( )2املفردات للراغب ص . 91
( ) لسان العرب البن منظور ج - 7ص  5مادة " مجع " .
( )2ترتيب القاموس احمليط ج ص  527مادة " مجع " .
( )5سورة القيامة آية . 1 :
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لسانك

( )

وما جــاء { عن عبد اهلل بن عمـرو  أنـه قــال " :مجعـتُ

القرآن فقرأته كلَه يف ليلة ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسلـم :إين أخشى أن يطول
عليك الزمـان ،وأن متلَ ،فاقرأه فـي شهـر ،فقلت :دعين أستمتع من قويت وشبايب
قال :فاقـرأه يف عشرة ،قلت :دعين أستمتع من قويت وشبايب ،قال :فاقـرأه يف سبع،
قلت :دعين أستمتع من قويت وشبايب فأىب }

() ( )2

فمعىن قوله :مجعت القرآن أي:

حفظته عن ظهر قلب.
ومنه قوهلم " :جُمَاع القرآن " أي :حفاظه.
الثانـي :مجعه مبعىن كتابته ،ويدل له ما ورد يف احلديث الذي أخرجه البخاري يف
قصة مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق  ومما ورد فيه:
قول عمر بن اخلطاب أليب بكر  -رضي اهلل عنهما( :وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن)
وقول أيب بكر الصديق لزيد بن ثابت  -رضي اهلل عنهما( :فتتبع القرآن فامجعه) أي:
اكتبه كله.
وقول زيد بن ثابت ( فتتبعت القرآن أمجعه من العسف واللخاف وصدور
الرجال)

()2

وإذا نظرنا إىل أشهر أمساء القرآن الكرمي ،فإننا سنجد فيها امسني يدالن على املعنيني:

( ) انظر الكشاف ج - 1ص . 219
( )2البخاري فضائل القرآن ( ، )2115مسلم الصيام ( ، ) 59الترمذي القراءات ( ، )2929النسائي الصيام
( ، )2 90أبو داود الصالة ( ، ) 77ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، ) 21أمحد (، ) 1 /2
الدارمي فضائل القرآن (. ) 271
( ) احلديث أخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة  ،باب يف كم يستحب خيتم القرآن  ،سنن ابن ماجه ج -
ص . 227
( )2احلديث أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن  ،باب مجع القرآن  .صحيح البخاري ج - 1ص . 97
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األول :القرآن.
الثاين :الكتاب.
فاالسـم األول (القرآن) إشارة إىل مجعه عن طريـق املعىن األول ،وهو احلفظ يف
الصدور .فالقرآن :لفظ مشتق من الفعل "قرأ" مبعنـى تـال ،فهـو مرادف للقراءة ،ودل
علـى هـذا قولـه عز وجـل {

 

                                   

( ) ( }         طه ) 2:أي :ال تعجـل بقـراءة القـرآن قبـل

أن ينتهي جربيـل من قراءتـه  .وقولـه تعـاىل {
           

                     

( )2( } اإلسراء )17 :أي :قراءة القرآن يف هذا الوقت تشهدها

املالئكة ويشهدون هبا.
قال اللحياين ( ) ومجاعة من أهل اللغة( :قرآن :مصدر كغفران ،مسي بـ "املقـروء"

أي املتلـو ،تسميـة للمفعول باملصـدر ،ومنـه قولـه تعالـى {
     

  

( )2( } القيامة ) 7 ، 1 :أي :قراءتـه،

واملراد :جربيل عليه السالم .ومنه كذلك قول حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان
رضي اهلل عنهما:
ـا
ـبيحا وارآنـ
ـعُ اللي ـ َ بسـ
ضَحُوا بأمشطَ عنـوان السـدوب بـه ُ يقَطِـ
()1
يقطع قرآنا وقراءة
 أي :قراءة .ويقال :قرأ الرجل ،إذا تال ،
( ) سورة طه آية . 2 :
( )2سورة اإلسراء آية . 17 :
( ) هو علي بن حازم اللحياين  ،لغوي عاصر الفراء  ،كان حيا سنة 201هـ  ،معجم املؤلفني . 51 : 1
( )2سورة القيامة آية . 7 ، 1
( )5األمشط  :أبيض الرأس خيالطه سواد  ،انظر ديوان حسان ص . 219
( )1انظر قوله يف مدخل إىل تفسري القرآن د  .زرزور ص . 25
1
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واالسم الثاين (الكتاب) إشارة إىل مجعه عن طريق املعىن الثانـي وهو احلفظ يف
السطور ،فالكتاب يف األصل مصدر ،مث مسي املكتوب فيه كتابا.

( )

قـال السخاوي املتوىف سنة 12هـ " ومن أمسائه  -أي القرآن  -الكتاب ،مسي
بذلك ،ألن الكَْتبَ اجلمع يقال :كتب إذا مجع احلروف بعضها على بعض ،وتكَتَب بنو
فالن ،أي :اجتمعوا (.)2
وقـال الدكتـور حممد دراز :روعي يف تسميتـه قرآنا كونـه متلـوا باأللسن،
كما روعي يف تسميته كتابا كونه مدونا باألقالم ،فكلتا التسميتني من تسمية الشيء
باملعىن الواقع عليه.
ويف تسميته هبذين االمسني إشارة إىل أن من حقه العناية حبفظه يف موضعني ال يف
موضع واحد ،أعين أنه جيب حفظه يف الصدور والسطور مجيعا ...فال ثقة لنا حبفظ حافظ
حىت يوافق الرسـم اجملمع عليه من األصحاب ،املنقول إلينا جيال بعـد جيـل ،على
هيئته اليت وضع عليها أول مرة ،وال ثقة لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما هو عند احلفاظ
باإلسناد الصحيح املتواتر.

( )

وحني يتحدث املؤلفون يف علوم القرآن عن موضوع مجع القرآن الكرمي فإن أغلبهم يطلق عبارة مجع
القرآن الكرمي يف زمن النيب  ومجعه يف عهد أيب بكر الصديق  ومجعه يف عهـد عثمان بن عفـان
رضي اهلل عنـه ،ويريدون باجلمع معانـي خمتلفـة ،فبتدبر األمر وتتبع الروايات جند أن لفظ اجلمع حني
يطلق يف زمن النيب  يقصد به حفظه عن ظهر قلب وكتابته على األدوات املتوفرة ذلك الوقت .وحني
يطلق يف عهد أيب بكر الصديق  يقصد به كتابة القرآن الكرمي يف مصحف واحد مسلسل اآليات
مرتب السور .وحني يطلق يف عهد عثمان بن عفان  يقصد به نسخ املصحف الذي كتب يف عهد أيب
بكر  مبصاحف متعددة .وسنتناول بالتفصيل  -إن شاء اهلل  -هذه املراحل يف املباحث التالية:
( ) انظر املفردات ص . 22
( )2مجال القراء ج ص . 27
( ) النبأ العظيم ص . ، 2
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املبحـث الثانـي

حفـظ القـرآن الكريـم
املطلب األول :حفظ القرآن الكرمي يف السماء
لقد حظي كتاب اهلل  باحلفظ والعناية منذ أن كان يف السماء حيث أودعه اهلل
كتابا مكنونا وأقسم اهلل تعاىل على هذه احلقيقة بقسم عظيـم فقـال{ :
                                                       

  

               

                                                               
                 

وقال { 


     

} ( ) (الواقعة)70 ،15 :

                  

( )2( }         عبس:

                    

               

 .) 1 ،فهو يف اللوح احملفوظ ،مصون مستور

عن األعني ،ال يطلع عليه إالّ املالئكة املقربون ،وال ميسه يف السماء إالّ املالئكة األطهار،
وال يصل إليه شيطان ،وال يُنال منـه ( ) فالشياطني ال متس هذا الكتاب ،وليس هلا سبيل
إليه ،وإمنا حتف به املالئكة املقربون ،ويؤكد اهلل تعاىل وصفـه بكونه مكنونا بوصفه
بكونـه حمفوظا يف قولـه تعاىل {

       

( )2( } الربوج.)22 ،2 :

( ) سورة الواقعة اآليات من . 70 : 15
( )2سورة عبس اآليات من . 1 :
( ) انظر الضوء املنري البن القيم . 571 : 5
( )2سورة الربوج آية . 22 ، 2
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 حفظ القرآن الكرمي يف طريقه إىل األرض:املطلب الثاين
 فما، القرآن الكرمي وهو يف طريقه إىل األرض فجاء به روح مطهر حفظ اهلل
  

 وإمنا،)2

{  قال تعـاىل، وال وصول هلا إليـه،لألرواح اخلبيثة عليه سبيـل
،2 0 : } ( ) (الشعراء     

و َح ِفظَه من الشياطني اليت كانت تسترق السمع

)2(

 

تناله األرواح املطهرة وهم املالئكة

 وبالكواكب اليت حترق ومتنع من، فحفِظه باحلرس األقوياء من املالئكة،طلبا خلرب السماء
.أراد استراق السمع
         

{ قـال تعالـى

                 

 ) وقـال عـز0 -7 : } ( ) (اجلن

        

            
   

                           

) 0 -1 :) (الصافات2( }       

{ وجـل

           
                 

، وعند نـزوله منها،إذن حفظ اهلل عـز وجل القـرآن الكرمي وهو يف السمـاء
: وهو ما سنتحدث عنه يف املطلب التايل.وبعد نزوله إىل األرض

.2

، 2 0 ( ) سورة الشعراء آية
. 571 : 5 ) انظر الضوء املنري2(
. 0 : 7 ( ) سورة اجلن اآليات من
. 0 : 1 ) سورة الصافات اآليات من2(
0
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املطلب الثالث :حفظ القرآن الكرمي على األرض
لقد حفظ اهلل  القرآن الكرمي على األرض بواسطة رسول اهلل  الذي استقبله
فأحسن االستقبال ،وحفظه أمت حفظ ،وقام به خري قيام ،وبلغه أحسن تبليغ والشواهد
على ذلك كثرية منها:
 -قوله تعاىل {

           

    

( ) ( }     القيامة .) 9 - 1 :فكان

صلى اهلل عليه وسلـم حني نزول القرآن عليه يتعجل ويبادر بأخذه ،واختلف يف سبب
ذلك.
* فقيل :ملا جيده من املشقة عند الزنول ،فيتعجل لتزول املشقة سريعا.
* وقيل خشية منه  أن ينساه ،أو يتفلت منه شيء.
* وقيل :ألجل أن يتذكره.
* وقيل :من حبه إياه.
قال ابن حجر  -بعد ذكر هذه األسباب " -وال بعد يف تعدد السبب" (.)2
ومما ورد يف تفسري هذه اآليات ما أخرجه البخاري وغريه عن موسى بن أيب عائشة

أنـه سأل سعيد بن جبري عن قولـه تعاىل {

  

} 

( )

وقـال ابن عبـاس" :كـان حيـرك شفتيـه إذا أُْنزِل عليه ،فقيـل له{ :


} 

()2

َيخْشى أن يََتفََلتَ منه {

( ) سورة القيامة اآليات من . 9 : 1
( )2فتح الباري ج - 7ص . 522
( ) سورة القيامة آية . 1 :
( )2سورة القيامة آية . 1 :
( )5سورة القيامة آية . 1 :

   

قـال:
 

} 

()5

أن

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

جنمعـه يف صــدرك { }  
أُْنزِل عليه { }   
لسانك"

( )

( )

أن َتقْرأَهُ { }  

{ }     

()2

()2

يقول:

أن نُبِيَنه على

()5

وأخرج البخاري أيضا عن موسى بن أيب عائشة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف

قوله { }       

()1

قال" :كان رسول اهلل  إذا نزل

جربيل عليه بالوحي ،وكـان مما حيرك به لسانه وشفتيه ،فيشتد عليه ،وكان ُيعْرفُ منه

فأنزل اهلل اآلية اليت يف {
  

   

   

} 

وقرآنـه { }     
 

} 

() 0

()9

{ :)1( } 
()7

   

قال :علينا أن َنجْمعَهُ يف صدرك

فـإذا أنزلنـاه فاستمـع {

 

علينـا أن نبينه بلسانك .قال :فكـان إذا أتاه جربيل أَ ْطرَقَ،

فإذا ذهب َق َرأَهُ كما وعده اهلل"

(

).

( ) سورة القيامة آية . 1 :
( )2سورة القيامة آية . 7 :
( ) سورة القيامة آية . 7 :
( )2سورة القيامة آية . 9 :
( )5األثـر أخرجه البخاري يف كتاب التفسري  ،تفسري سورة القيامة  ،باب (إن علينا مجعه وقرآنه) صحيح
البخاري ج - 1ص. 11
( )1سورة القيامة آية . 1 :
( )1سورة القيامة آية . :
( )7سورة القيامة آية . 1 ، 1 :
( )9سورة القيامة آية . 7 :
( ) 0سورة القيامة آية . 9 :
( ) األثـر أخرجه البخاري يف كتاب التفسري  ،تفسري سورة القيامة  ،باب (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)  .صحيح
البخاري ج - 1ص. 11 ، 11
2

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

إذن تدل هـذه اآليات على تكفـل اهلل املطلـق هلذا القـرآن :وحيا ،وحفظـا،
ومجعا ،وبيانا ،وأن على الرسول  التلقي واالتباع مث البالغ ،فكان كلما نزلت عليه آية
أو آيـات مجعها اهلل له يف صدره ،فوعاها قلبه ،واشتغل هبا لسانه لنفسه وللمسلمني.

 -2قوله تعاىل { ( ) ( }    األعلى )1 :حيث تكفل اهلل 
لنبيه حممد  برفع مشقة استظهار القرآن وحفظ قلبه له فال ينسى ما يقرئه ربه.
 حرص النيب  على حفظ القرآن الكرمي ومدارسته يف كل أوقاته ،فكـان حيييالليـل بتالوة آيات القـرآن يف الصـالة عبـادةً ،وتالوةً ،وتدبرا ملعانيه ،حىت تفطرت

قدماه الشريفتان من كثرة القيام امتثاال ألمر اهلل تعاىل القائل {
                  
                    

                                 

}

() 2

   
   

( املزمل ) 2 - :

 -2مدارسة جربيل عليه السالم القرآن للرسول  ومع تكفل اهلل  للنيب  حبفظه ومجعه يف
صدره حىت ال يضيع منه شيء ،فإن جربيل  -عليه السالم  -مل يكتف بتبليغ الرسول  القرآن ،بل كان
يقرأه النيب  على جربيل عليه السالم يف كل عام مرة حىت يزداد ثبات قلب النيب  به ،وليطمئن جربيل
عليه السالم أكثر على ما بلغه به.
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال{ :كان النيب  أجودَ الناس باخلري ،وأجود ما
يكون يف شهر رمضان؛ ألن جربيل كان يلقاه يف كل ليلة يف شهر رمضان حىت ينسلخ ،يَعْرِضُ عليه

رسولُ اهلل  القرآنَ ،فإذا لقيه جربيلُ كان أجودَ باخلري من الريح املرسلة }

( ) ()2

( ) سورة األعلى آية . 1 :
( )2سورة املزمل اآليات من . 2 :
( ) البخاري فضائل القرآن (  ، )21مسلم الفضائل ( ، )2 07النسائي الصيام ( ، )2095أمحد ( . ) 1 /
( )2احلديث أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن  ،باب كان جربيل يعرض القرآن على النيب  .صحيح
البخاري ج - 1ص . 02 ، 0

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

وعندما دنا أجل النيب  عارضه جربيل بالقرآن مرتني فقد ورد يف صحيح البخاري:

قال مسروق عن عائشة رضي اهلل عنها ،عن فاطمة عليها السالم { :أ َسرّ إيلَ النيبُ  أن
جربيل يعارضُين بالقرآن كلَ سنة ،وأنَه عارضين العام مرتني ،وال أُراهُ إالّ حضر

أجلي } .

( ) ()2

وأخرج البخاري عن أيب هريرة قال { :كان َيعْرضُ على النيب  القرآن كل عام
مرةً ،فعرضَ عليه مرتني يف العام الذي قبض ،وكان يعتكف كلَ عام عشرا ،فاعتكف

عشرين يف العام الذي قبض } .

( ) ()2

 -5تعليم النيب  القرآن بنفسه:
فقد باشر النيب  تعليم املسلمني القرآن بنفسه ،وأمره اهلل  بأن يقرأه
على الناس على مكث ،أي  :تؤ دَة ومتهل ،كي حيفظوا لفظه ويفقهوا م عناه .

كما قـال تعالـى {
           

                                                     

( )5( }       اإلسراء) 01 :

وأخرج البخاري عن عبد اهلل بن مسعود  أنه قال" :واهلل لقد أَخذتُ من يف
رسو لِ اهلل  بضعا وسبعني سورة ".

() 1

( ) البخاري املناقب ( ، ) 221مسلم فضائل الصحابة ( ، )2250الترمذي املناقب ( ، ) 712ابن ماجه ما جاء
يف اجلنائز (  ، ) 12أمحد (. )11/1
( )2صحيح البخاري ج - 1ص  0يف كتاب فضائل القرآن  ،باب كان جربيل يعرض القرآن على النيب .
( ) البخاري فضائل القرآن ( ، )21 2أبو داود الصوم ( ، )2211ابن ماجه الصيام ( ، ) 119أمحد ( ، )20 /2الدارمي
الصوم (. ) 119
( )2احلديث أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن  ،باب كان جربيل يعرض القرآن على النيب  .صحيح
البخاري ج - 1ص . 02
( )5سورة اإلسراء آية . 01 :
( )1األثر أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن  ،باب القراء من أصحاب النيب  .صحيح البخاري ج- 1
ص. 02
2

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

وأخرج عنه أنه قال  { :كنا مع رسول اهلل  وأ نْ زِل تْ عليه واملرسالت،
وإنا لنتل قَاها من فِيه }

( ) () 2

وأخ رج اإلمام أمحد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال  { :كان رسول
اهلل  يعلمنا القرآن ،فإذا مَ رّ بسجود القرآن سجد وسجدنا معه }

( ) () 2

.

وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال { كان رسول اهلل 
يُ عَ لِ مُنا التشهد كما يُ عَ لِمنا السورة من القـرآن }
{ كما يُ عَ لِمنا القرآن }

() 5

ويف رواية ابن رُ مْح

() 1( ) 1

.

وأ خرج البخاري عن جابر بن عبد اهلل قال  { :كان رسول اهلل  يُ عَ لِ مُنا
االستخارة يف األمور كما يُ عَ لِ مُنا السورة من القرآن }

() 9( ) 7

.

( ) البخاري تفسري القرآن ( ، )2121مسلم السالم ( ، )22 2أمحد ( . )257/
( )2األثر أخرجه البخاري يف كتاب التفسري تفسري سورة واملرسالت صحيح البخاري ج - 1ص. 11
( ) البخاري اجلمعة ( ، ) 025مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )515أبو داود الصالة ( ، ) 2 2أمحد (. ) 51/2
( )2احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ج - 2ص. 51
( )5مسلم الصالة (  ، )20الترمذي الصالة ( ، )290النسائي التطبيق ( ، ) 12أبو داود الصالة ( ، )912ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )900أمحد ( . ) 5/
( )1مسلم الصالة (  ، )20الترمذي الصالة ( ، )290النسائي التطبيق ( ، ) 12أبو داود الصالة ( ، )912ابن
ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، )900أمحد ( . )292/
( )1احلـديث أخرجه مسلـم يف كتاب الصالة  ،باب التشهد يف الصالة  .صحيح مسلم ج -ص، 02
 ، 0رقم . 10
)  ،الترمذي الصالة (  ، ) 270النسائي النكاح (  ، ) 25أبو
( ) 7البخاري اجلمعة (
داود الصالة (  ، ) 5 7ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (  ، ) 7أمحد ( . ) 22/
( )9احلديث أخرجـه البخاري يف كتاب التهجد بالليل  ،باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن  .صحيح البخاري
ج - 2ص . 5
5

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

وأخـرج الطربي عن أيب عبد الرمحن السلمي قال" :حدثنا الذين كانوا يقرئوننا :أهنم
يستقرئون من النيب  فكانوا إذا تعلّموا عشر آيات مل يُخلِفوها حىت يعلموا مبا فيها من
العمل ،فتعلّمنا القرآن والعمل مجيعا".

( )

وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم إذا عجز أحدهم عن تفريغ وقت لتحصيل القرآن
الكرمي مباشرة من فم رسول اهلل  أناب عنه من حيصل عنه.
أخرج البخاري عن عمر بن اخلطاب  قال :كنت أنا وجارٌ يل من األنصار يف بين
أمية بن زيد  -وهي من عوايل املدينة  -وكنا نتناوبُ الزنولَ على رسول اهلل  يزنل
يوما وأنزل يوما ،فإذا نزلتُ جئتهُ خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه ،وإذا نزل فعلَ مثل
ذلك.

()2

وكان من نتيجة ذلك أن كثر احلفاظ يف عهد النيب رسول اهلل  وكانوا يعرضون

على النيب  القـرآن ويقرؤونه عليه { ،عن ابن مسعـود  قال :قال يل النيب 
"اقرأ عليّ ،قلتُ :اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال :فإين أحب أن امسعه من غريي ،فقـرأت
عليه سورة النساء حىت بلغـت {

 

         

( ) ( } النساء )2 :قال :أمسك ،فإذا عيناه تذرفان }

()2

وكان

مسجده  عامرا بتالوة القرآن يضج بأصوات احلفاظ فأمرهم رسول اهلل عليه وسلم أن
خيفضوا أصواهتم لئال يتغالطوا.
وكان كل حافظ للقرآن ينشر ما حفظه ،ويعلمه لألوالد والصبيان والذين مل يشهدوا
نزول الوحي ،بل كان الرسول  يدفع كل مهاجر جديد إىل أحد احلفاظ ليعلمه حفظ
( ) احلديث أخرجه الطربي يف تفسريه ج  -ص ، 1واإلمام أمحد بنحوه يف املسند ج- 5ص . 2 0
( )2احلديث أخرجه البخاري يف كتاب العلم  ،باب التناوب يف العلم  ،صحيح البخاري ج  -ص .
( ) سورة النساء آية . 2 :
( )2احلديث أخرجه البخاري يف كتاب التفسري  ،تفسري سورة النساء باب (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤالء شهيدا) صحيح البخاري ج - 5ص. 70
1

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

القرآن الكرمي ،فشاع حفظه بني الرجال والنساء ،حىت إن املرأة املسلمة كانت ترضى
سورة من القرآن أو أكثر مهـرا هلا ،ومما ورد يف ذلك ما أخرجه البخاري عن سهل بن

سعد قال { :أتت النيبَ  امرأةٌ فقالت :إهنا قد وهبت نفسها هلل ولرسوله  فقال :ما
لـي يف النساء من حاجة ،فقال رجل :زوجنيهـا ،قال :أعطها ثوبا ،قال ال أجد ،قال:
أعطها ولو خامتا من حديـد ،فاعتلَ له ،فقال :ما معك من القرآن؟ قال :كذا وكذا ،قال

فقد زوجتكها مبا معك من القرآن }

( ) ()2

وخري دليل على كثرة احلفاظ يف زمن الرسول  أنه قتل منهم يف بئر معونة

( )

املعروفة بـ "سرية القراء" سبعون رجال ،كما قتل منهم يوم اليمامة يف عهد أيب بكر
الصديق  سبعون قارئا.
وذكر أبو عبيد يف كتابه "القراءات" عددا كبريا من القراء أصحاب النيب  فذكر

كثريا من املهاجرين ،وكثريا من األنصار ،وبعض أزواج النيب 

()2

ويتبني من ذلك أن اهلل  حفظ القرآن على األرض بواسطة رسول اهلل  مث
أصحابه رضوان اهلل عليهم والتابعني وكافة املؤمنني بعد ذلك ،ولعل من أبرز دواعي
حفظه  -غري تكفل اهلل  حبفظه  -ما يلي:
 جميء القرآن الكرمي معجزا متميزا يف نظمه ،فريدا يف أسلوبه ،ال يطاوله كالم( ) البخاري فضائل القرآن (  ، )212مسلم النكاح ( ، ) 225الترمذي النكاح ( ، ) 2النسائي النكاح ( ، ) 270أبو داود
النكاح (  ، )2ابن ماجه النكاح ( ، ) 779أمحد ( ، ) 1/5مالك النكاح ( ، ) 7الدارمي النكاح ( . )220
( )2احلديث أخرجـه البخاري يف كتاب فضائل القرآن  ،باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه  .صحيح البخاري
ج - 1ص. 07
( ) بئر معونة  :موضع يف بالد هذيل بني مكة وعسفان  ،وتعرف هذه املوقعة بـ (سرية القراء) وكانت بني رِعْل
وذكوان  ،ووقعت بعد أحد مباشرة أي يف حدود سنة 2هـ  .انظر خربها يف صحيح البخاري كتاب اجلهاد
والسري  ،باب العون باملدد ج - 2ص. 5
( )2انظر قوله يف املرشد الوجيز ص  ، 2 ، 20والربهان يف علوم القرآن ج  -ص  ، 222واإلتقان يف علوم
القرآن ج  -ص  227النوع العشرين .
1

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

البلغاء ،وال تدنو منه فصاحة الفصحاء ،وكان الصحابة ينتظرونه بشغف ويتمنون أن
يتلقوه فور نزوله ،كما كان أعداء الرسول  حيرصون على مساعه ،إما للبحث عـن
نقط ضعف فيه تعينهم على مغالبته أو مهامجتـه ،وإما إلشباع حاجتهم امللحة يف التذوق
األدبـي ،وميكننا أن نتصور إذن مدى االهتمام الذي كان يثريه القرآن يف نفوس املؤمنني
والكافرين على السواء.

( )

 -2تشريع قراءة القرآن الكرمي يف الصالة فرضا كانت أم نفال ،سرا أم جهـرا ،مما
جعلهم حيرصون على حفظ القرآن الكرمي ألداء هذه العبادة .أخرج مسلم يف صحيحه عن

حذيفة  قال { :صليت مع النيب  ذات ليلة ،فافتتح البقرة ،فقلت :يركـع عند
املائة ،مث مضى ،فقلت :يصلى هبا يف ركعة ،فمضى ،فقلت :يركع هبا ،مث افتتح النساء
فقرأها ،مث افتتح آل عمـران فقرأها يقـرأ متـرسال ،إذا َمرَ بآية فيها تسبيح سبح ،وإذا

َمرّ بسؤال سأل ،وإذا مـر بتعوذ تعوذ ،مث ركع} ...

() ( )2

 ارتباط القرآن الكرمي بالتشريعات ،فإن كثريا من آياته حتوي أحكاما يف العبادات:كالصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،وأحكاما يف املعامالت كالبيع والشراء والدَين،
وأحكاما يف سائر أمور احلياة ،فال بد أن يستظهروه ليعملوا مبقتضاه.

()2

 -2الترغيب يف قراءة القرآن الكرمي وحفظه وتعلمه وتعليمه ،وقد ورد ذلك يف
القرآن نفسه ،ويف أحاديث رسول اهلل  وهي أكثـر من أن حتصى ومن ذلك:
قوله تعاىل {

                                                           

( ) انظر  :مدخل إىل القرآن الكرمي ص ، 2وأضواء على سالمة املصحف الشريف من النقص والتحريف ص. 1 ،27
( )2مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )112الترمذي الصالة ( ، )212النسائي قيام الليل وتطوع النهار (، ) 112
الدارمي الصالة (. ) 01
( ) احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه  ،كتاب الصالة  ،باب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل  .صحيح
مسلم ج  -ص. 5 1
( )2انظر أضواء على سالمة املصحف الشريف من النقص والتحريف ص. 29 ، 27
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( ) ( }           فاطر ) 0-29 :وقوله تعاىل يف احلديث

القدسي عن رسول اهلل  أنه قال { :يقول الرب  من شغله القرآن وذكري عن
مسأليت أعطيته أفضل ما ُأعْطي السائلني ،وفضل كالم اهلل على سائر الكالم كفضل اهلل

على خلقه } .

() ( )2

وقوله  فيما روته عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  { املاهر
بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة ،والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ،وهو عليه شاق ،له

أجران }

()5( )2

وقوله  فيما رواه عثمان بن عفان  عن النيب  أنه قال { :خريكم من تعلم
القرآن وعلمه } (.)1( )1
وقوله  فيما رواه أبو موسى األشعري عن النيب  أنه قال { :تعاهدوا القرآن
( ) سورة فاطر آية . 0 ، 9
( )2الترمذي فضائل القرآن ( ، )2921الدارمي فضائل القرآن (. ) 51
( ) احلديث أخرجه الترمذي يف كتاب فضائل القرآن  ،باب رقم  ، 25سنن الترمزي ج - 5ص ، 72الدارمي
يف كتاب فضائل القرآن  ،باب كالم اهلل على سائر الكالم سنن الدارمي ج - 2ص. 1
( ) 2البخاري تفسري القرآن (  ، ) 215مسلم صالة املسافرين وقصرها (  ، ) 197الترمذي
فضائل القرآن (  ، ) 2902أبو داود الصالة (  ، ) 252ابن ماجه األدب (  ، ) 119أمحد
(  ، ) 0 / 1الدارمي فضائل القرآن (. ) 17
( )5احلديث أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها باب املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه  .صحيح مسلم
ج  -ص. 529
( )1البخاري فضائل القرآن ( ، )21 9الترمذي فضائل القرآن ( ، )2901أبو داود الصالة ( ، ) 252ابن ماجه
املقدمة (  ، )2أمحد (  ، )19/الدارمي فضائل القرآن (. ) 7
( )1احلـديث أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القـرآن  .باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه صحيح البخاري
ج - 1ص. 07
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فوالذي نفسي بيده هلو أشدُ َت َفصِيا ( ) من اإلبل يف عقلها }.

()2

 -5سهولة حفظ القرآن الكرمي وتيسريه ،فكان من رمحة اهلل على خلقه أن يسر
هلم حفظ القرآن الكرمي ،ليجعل م ن ذلك سببا مانعا من ضياع شيء منه ،فكما

قال ( ) ( }         { احلجر اآلية .)9

فقد قال أيضا { ( )2( }        سورة القمر)20 ، 2 ،22 ، 1 :

( ) تفصيا  :أي تفلتا .
( )2عقلها  :أي اإلبل املشدودة بالعقال  ،وهو احلبل الذي يشد يف ركبة البعري  .واحلديث أخرجه البخاري يف
كتاب فضائل القرآن  ،باب استذكار القرآن وتعاهده  .صحيح البخاري ج - 1ص. 0 ، 09
( ) سورة احلجر آية . 9 :
( )2سورة القمر آية . 1 :
20
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املبحـث الثالـث

كتابة القرآن الكرمي يف عهد النيب 
مل يكتف النبـي  حبفظ القرآن الكريـم ،وإقرائه ألصحابه ،وحثهـم على تعلمه
وتعليمه ،بل مج ع إىل ذلك األمر بكتابته وتقييده يف السطور ،فكان كلما
نزل عليه جنم دعا الكتاب فأماله عليهـم فيكتبونه ،وبذلك كان القرآن
مكتوبا كله بأمره يف عهده .

املطلب األول :األبلة على كتابة القرآن الكرمي يف عهده 
لقد وردت أدلة كثرية تدل على كتابة القرآن الكرمي يف عهده  ومبادرته باألمر
بكتابته أذكر منها ما يلي:
 -إطالق لفظ الكتـاب على القـرآن الكرمي يف مواضـع عدة من القرآن الكرمي،

ومن ذلك قوله تعاىل { ( ) ( }       البقرة).2 :
فالكتاب يدل على أن القرآن مكتوب.

()2

 -2أن الكتابة من الصفات الثابتة للقرآن الكرمي حيث قال { 
   

  

( ) ( }    البينة اآليتان .) ، 2

قال الفخر الرازي يف تفسريه هلاتني اآليتني" :فاعلم أن الصحف مجع صحيفـة ،وهي
ظرف للمكتوب".

()2

 ما ورد من األحاديث الدالة على وجود القرآن الكرمي مكتوبا يف عهـد النيب ومن ذلك:

( ) سورة البقرة آية . 2 :
( )2راجع مبحث معىن مجع القرآن .
( ) سورة البينة آية . ، 2 :
( )2تفسري الفخر الرازي ج - 2ص . 22
2
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* ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما { أن رسول اهلل  هنى
أن يُسَافر بالقرآن إىل أرض العدو } .

( ) ()2

* ويف لفظ ملسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلـم قال { :ال تسافروا بالقرآن،
فإين ال آمنُ أن يناله العدو }

( )

* وما أخرجه مالك والدرامي وأبو عبيد يف كتاب النيب  لعمرو بن حزم { :أن ال
يَمسَ القرآنَ إالّ طاهر } .

()5( )2

وغري ذلك من األخبار الدالة على أن القرآن الكرمي كان مكتوبا يف عهده .

 -2إذنه  بكتابـة القرآن الكريـم ،أخـرج مسلم عن أيب سعيد اخلدري 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلـم قـال { :ال تكتبوا عين ،ومن كتب عين غري
القرآن فليمحه }

()1( )1

فهذا احلديث يدل على هني النيب  للصحابة كتابة شيء غري

( ) البخاري اجلهاد والسري ( ، )2727مسلم اإلمارة ( ، ) 719أبو داود اجلهاد ( ، )21 0ابن ماجه اجلهاد
( ، )2770أمحد ( ، )1/2مالك اجلهاد (. )919
( )2احلـديث أخرجـه البخاري يف كتاب اجلهـاد  ،باب السفر باملصاحف إىل أرض العـدو صحيح
البخـاري ج - 2ص ، 5ومسلم يف كتاب اإلمارة  ،باب النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض الكفار .
صحيح مسلم ج  -ص. 290
( ) البخاري اجلهاد والسري ( ، )2727مسلم اإلمارة ( ، ) 719أبو داود اجلهاد ( ، )21 0ابن ماجه اجلهاد (، )2770
أمحد ( ، )1/2مالك اجلهاد (. )919
( )2مالك النداء للصالة (. )217
( )5احلديث أخرجه مالك يف كتاب القرآن  ،باب األمر بالوضوء ملن مس القرآن  ،املوطأ ج  -ص، 99
والدارمي يف كتاب الطالق باب ال طالق قبل نكاح  -سنن الدارمي ج - 2ص . 72وأبو عبيد يف كتاب
فضائل القرآن ص. 222
( )1مسلم الزهد والرقائق ( ، ) 002الترمذي العلم ( ، )2115الدارمي املقدمة (. )250
( )1احلـديث أخرجه مسلم يف كتاب الزهـد  ،باب التثبت يف احلديث  ،وحكم كتابـة العلم  .صحيـح
مسلم ج - 2ص. 2297
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القرآن ) ( ،وأن القرآن كان مأذونا هلم يف كتابته.
 -5أن النيب  كان له كُتَاب يكتبون له الوحي ،وكان يأمرهم بكتابته فور نزوله،

أخـرج البخاري عن الرباء بن عازب  أنه قال" :ملا نزلت {

  

( )2( }  النساء.)95:
دعا رسول اهلل  زيدا فكتبها ،فجاء ابن أم مكتوم،
ضرَارتَهُ فأنزل اهلل { .) ( }   ويف روايـة أخرى عن البـراء
فشكا َ
قـال" :ملا نزلت {  )2( }     قال النيب  ادعوا فالنا،
فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف ،فقال :اكتب ال يستوي القاعدون من املؤمنني
واجملاهدون يف سبيل اهلل وخلـف النيب  ابنُ أم مكتوم ،فقال:يا رسول اهلل أنا ضرير،

فزنلت مكاهنـا {
} 

          

()1( )5

وأخرج ابن أيب داود أن زيد بن ثابت قال { :كنت جار رسول اهلل  فكان إذا
نزل الوحي أرسل إيلَ فكتبت الوحي }

()1

وأخرج البخاري وغريه أن أبا بكر قال لزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما" :كنت تكتب
( ) هني النيب لكتابة احلديث النبوي كان هذا يف أول األمر خشية أن يلتبس القـرآن بالسنة  ،أو ألجل أن خيص
القرآن بالعناية .
( )2سورة النساء آية . 95 :
( ) سورة النساء آية . 95 :
( )2سورة النساء آية . 95 :
( )5سورة النساء آية . 95 :
( )1احلديثان أخرجهما البخاري يف كتاب التفسري تفسري سورة النساء  ،باب ال يستوي القاعدون من املؤمنني
واجملاهدون يف سبيل اهلل  .صحيح البخاري ج - 5ص. 7 ، 72
( )1احلديث أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص .
2
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الوحي لرسول اهلل ".

( )

فهذه األحاديث تدل على أن النيب  كان له كتاب يكتبون الوحي ويدعوهم
لكتابته فور نزوله.
 -1توجيه النيب  للكُتَاب بأن يضعوا اآلية أو اآليات اليت تزنل يف مواضعها من
سورها ،ويدل على ذلك احلديث الذي أخرجـه اإلمام أمحد والترمذي وأبو داود
واحلاكم من حديث عبد اهلل بن عباس عن عثمان بن عفان رضـي اهلل عنهم قال:

{ كان رسول اهلل  مما يأيت عليه الزمان ،يزنل عليه من السور ذوات العدد ،فكان إذا
نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول" :ضعوا هذه يف السورة اليت يذكر
فيها كذا وكذا .وينـزل عليـه اآلية فيقول :ضعوا هذه اآلية يف السورة اليت يذكر فيها
كذا وكذا ويزنل عليه اآليات فيقول :ضعوا هذه اآليات يف السورة اليت يذكر فيها كذا

وكذا }

() ( )2

 -1مراجعته  للكُتَاب بعد كتابتهم ملا يزنل فقد أخرج الطرباين عن زيد بن ثابت

أنه قال { :كنت أكتب الوحي عند رسول اهلل وهو ميلي عليَ ،فإذا فرغت ،قال :اقرأه،
فأقرأه ،فإن كان فيه سقط أقامه }

()2

( ) احلديث أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن  ،باب مجع القرآن  .صحيح البخاري ج - 1ص. 97
( )2الترمذي تفسري القرآن ( ، ) 071أبو داود الصالة ( ، )171أمحد ( . )51/
( ) احلديث أخرجه أمحد يف مسنده ج  -ص ، 19 ، 51والترمذي يف كتاب التفسري  ،تفسري سورة التوبة .
سنن الترمـذي ج - 5ص ، 212وأبو داود يف كتـاب الصـالة  ،باب مـا جـاء من جهـر هبا  .سنن
أيب داود ج  -ص . 217واحلاكم يف املستدرك ج - 2ص  0 ، 22وصححه ووافقه الذهيب .
( )2احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط ج - 2ص. 522
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املطلب الثاين :كتَاب الوحـي:
كان للنيب  كُتَاب يكتبون له ما يزنل عليه من آي الذكر احلكيم وسوره ،وما
حيتاجه من مكاتبات يف شؤون الرسالة والدعوة وحوائج الناس

( )

واختلفت املصادر يف

تعدادهم و ِذكْرهم ،حىت أوصلها بعضهم إىل أربعة وأربعني كاتبا ( )2ولعل السبب يف ذلك
هو مجعهم بني من كتب التزنيل وغريه وبني من كتب يف شؤون الرسالة والدعوة وحنوها
دون التزنيل ،أو بني من كتب التزنيل بصفة رمسية وبني من كتبه لنفسه.
والذي اشتهـر بكتابة التزنيل بني يدي النيب  كتاب وهم:
 عبد اهلل بن سعد بن أيب السرح القرشي العامري أول من كتب للنيب  مبكة،حيث مل يكن هبا أحد يعرف الكتابة سوى نفرٍ قليل .وقد اختذه النيب  كاتبا للتزنيل يف
أول األمر ،مث أزله الشيطان وأغواه فارتد عن اإلسالم ،وملا كان يوم فتح مكة أسلم
وحسن إسالمه وعاد لكتابة التزنيل تويف سنة  1هـ

( )

 -2عثمان بن عفان بن أيب العاص القرشي ،ثالث اخللفاء الراشدين ،وممن كتب
للنيب  التزنيل وغريه ،يقول الذهيب" :هو أفضـل من قرأ على النيب صلى اهلل عليه
وسلم" .وقد شاء اهلل  أن يستقر املصحف على هيئته اخلالدة على يده رضي اهلل عنه.
تويف سنة  5هـ.
 علي بن أبـي طالب بن عبد املطلب القرشي اهلامشي ،رابع اخللفاء الراشدين،وممن كتب للنيب  أكثر التزنيل ،كما كتب له كثريا من العهود وعقود الصلح.
تويف  سنة 20هـ.
 -2أيب بن كعب بن قيس األنصاري اخلزرجي ،أول من كتب للنيب  عند قدومه
( ) كالكتابة إىل النجاشي يف شأن مهاجري احلبشة  ،وكتابه إىل مصعب بن عمري باملدينة إلقامة صالة اجلمعة ،
وصلح احلديبية  .وغري ذلك .
( )2انظر املصباح املضي يف كتاب النيب األمي ج  -ص. 29
( ) انظر  :كتاب الوحي ص. 25
25
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املدينة ،كما كان يكتب ما يأمره به الرسول  من الكتب والرسائل وهو سيد القراء
تويف سنة  0هـ.
 -5زيد بن ثابت األنصاري اخلزرجي ،كان أكثر الكتاب مالزمة للكتابة حيث ال
عمل له غري ذلك ،ولكثرة تعاطيه ذلك خصه البخاري يف صحيحه بتسميته "كاتب
النيب  ) ( تويف سنة 25هـ.
 -1معاوية بن أيب سفيان القرشي األموي ،طلب أبوه من النيب  يف فتح مكة أن
جيعله كاتبا بني يديه ،فكان بعد ذلك مالزما للكتابة بني يدي الرسول  يف التزنيل
وغريه تويف سنة 10هـ.

()2

هؤالء ستة كُتَاب للتزنيل كتبوه بصفة رمسية بني يدي الرسول  وكانوا يضعون ما
يكتبون يف حجرات النيب  وال يعين هذا أن الوحي مل يكتبه غريهم ،فقد كتبه غريهم
من الصحابة رضوان اهلل عليهم كأيب بكر وعمر وابن مسعود وغريهم ،ولكن هذه الكتابة
كانت ألنفسهم دون تكليف من الرسول .
وممن كتب يف شؤون الرسالة والدعوة وحوائج الناس:
) أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه.
 )2عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.
) حنظلة بن الربيع  وغلب عليه اسم "الكاتب".
 )2الزبري بن العوام رضي اهلل عنه.
 )5خالد بن سعيد بن العاص رضي اهلل عنه.
 )1ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهلل عنه.
 )1املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه.
 )7معاذ بن جبل رضي اهلل عنه.
( ) صحيح البخاري ج - 1ص 99كتاب فضائل القرآن  ،باب كاتب النيب .
( )2انظر كتاب الوحي  ،وفتح الباري . 9 : 9
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 )9وغريهم

( )

املطلب الثالـث :األبوات اليت كتب عليها الوحـي
كان كتاب الوحي يكتبون القرآن فيما كان ميسرا هلم يف زمنهم ،ومن األدوات اليت
كتب فيها:
 -1الرِااع :وهي مجع رقعة ،وهي القطعة من اجللد وقد تكون من غريه كالقماش أو

الورق ،وهو غالب ما كتب عليه الوحي .قال زيد بن ثابت" :كنا عند رسول اهلل 
نؤلف القرآن من الرقاع

()2

 -2األكتاف :وهي مجع كتف ،وهو عظم عريض يكون يف أصل كتف احليوان

( )

قال السيوطي" :هو العظم الذي للبعري أو الشاة" )2( .قال زيد بن ثابت بعد أن ُأمِر جبمع
القرآن" :فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واألكتاف والعسب وصدور الرجال

()5

 -3العُسُب :وهو مجع عسيب ،وهو جريد النخل ،كانوا يكشطون اخلوص
ويكتبون يف الطرف العريض

()1

خفَة ،وهي صفائح احلجارة ( )1قال زيد بن ثابت :فتتبعت
 -4اللِخاف :وهو مجع َل ْ
القرآن أمجعه من العسب واللخاف.

()7

 -5األاتاب :وهو مجع قتب ،وهو قطع اخلشب اليت توضع على ظهر البعري لريكب

( ) انظر كتاب الوحي . 15
( )2احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ج - 5ص. 75
( ) انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر . 50 : 2
( )2اإلتقان يف علوم القرآن ج  -ص 201النوع الثامن عشر .
( )5احلديث أخرجه البخاري يف كتاب التفسري  ،تفسري سورة براءة  ،باب قوله (لقد جاءكم رسول من أنفسكم)
صحيح البخاري ج - 5ص. 2 0
( )1اإلتقان يف علوم القرآن ج  -ص. 201
( )1انظر الصحاح  221 : 2مادة " خلف " .
( )7احلديث أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن  ،باب مجع القرآن  .صحيح البخاري ج - 1ص. 97
21

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

عليه اإلنسان،

( )

قال زيد بن ثابت يف رواية ابن أيب داود" :فجمعت القرآن أمجعه من

األكتاف واألقتاب والعسب وصدور الرجال.

()2

ومما كانوا يكتبون فيه :الصحف واأللواح والكرانيف وغريها.

( )

املطلـب الرابـع :الصفة اليت كتب عليها القرآن يف عهد النيب 
بعد أن بينَا أن القرآن الكرمي كتب يف عهـد النيب صلى اهلل عليـه وسلم ،ميكننا أن
نقـرر بأن القرآن الكرمي مل يستظهر يف عهد الرسول  فحسب ،بل دُوِن كامال وهذا
التدوين اتصف بصفات أبرزها:
 أن النيب  مل ينتقل إىل الرفيق األعلى إالّ والقرآن الكرمي كله كان مكتوبا ،كتبهكُتَاب خاصون هبذه املهمة ،وبتوجيهات منه  هلم.
 -2أن أمر النيب  بكتابة القرآن لكرمي كان عامّا ،ومل يكن جبمعه يف صحف؛ وهلذا
مل يكن جمموعا يف مكان ومصحف واحد ،قال زيد بن ثابت" :قبض النيب  ومل يكن
القرآن مجع يف شيء" (.)2
 أن كتابة القرآن الكرمي متت على أدوات متنوعة وغري متجانسة مما جعله غريمرتب وحمصور بني دفتني.
 -2أنه مل يكن مرتب السور ،ألنه كتب أوال بأول على حسب نزوله ،وترتيب
القرآن الكرمي ليس على حسب الزنول باإلمجاع .مع العلم أن النيب  مل ينتقل إىل الرفيق
األعلى إالّ بعد أن علَم الصحابة بترتيب القرآن الكرمي سورا وآيات ،حىت صاروا يقرؤون

القرآن الكرمي كامال مرتبا على حنو ما أمر به  بتعليم من جربيل عليه السالم للنيب 
يف كل عرضة يعرض فيها القرآن على الرسول .
( ) اإلتقان يف علوم القرآن ج  -ص. 201
( )2احلديث أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف  -ص. 9 ، 7
( ) انظر فتح الباري ج - 9ص  ،الكرانيف  :أصول الكرب اليت تبقي يف جذع النخلة .
( )2اإلتقان . 12 /
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املطلـب اخلامـس:

السبب يف عدم مجع القرآن الكرمي يف مصحف واحد يف عهده 
مل جيمع القرآن الكرمي يف عهده  على هيئة مصحف ألسباب منها:
 ما كان يترقبه النيب  من تتابع نزول الوحي حيث كانت تزنل بعض آياتسورة من السور ،وتنقطع بزنول آيات سورة أخرى  -قبل تلك السورة أو بعدها  -مث
يستأنف الوحي آيات السورة األوىل ..وهكذا حىت كمل التزنيل .والشك واحلالـة هذه
استحالة مجع القرآن الكرمي مباشرة عند نزوله يف مصحف واحد ،إذ يلزم ذلك تغيريا
مستمرا يف األدوات اليت كتب عليها

( )

يقول الزركشي" :وإمنا مل يكتب يف عهـد

النيب  مصحف ،لئال يفضي إىل تغيريه كل وقت ،فلهذا تأخرت كتابته إىل أن كمل
نزول القرآن مبوته صلى اهلل عليه وسلم".

()2

 -2أن ترتيب آيـات القرآن الكرمي وسوره مل يكن على حسب الزنول ،بل على
حسب ما هو يف اللوح احملفوظ الذي بُلِغه النيب  عن طريق جربيل عليه السالم.
فلو كتب القرآن مرتبا حسب نزوله خلالف ترتيبه فـي اللوح احملفوظ ،ولوقع
اضطراب يف كثري من آياته وتداخلت آيات سورة بآيات أخرى مبا يتناىف وإعجازه.

( )

 أن املدة بني آخر ما نزل من القرآن الكرمي وبني وفاته  قصرية جدا ،وهي غريكافية جلمع القرآن بني دفيت مصحف واحد.
 -2أنه مل يوجـد من دواعي اجلمع يف مصحف واحد مثل ما وجد يف عهد أيب بكر
الصديق  فقد كان املسلمون يف عهد النيب  خبري وأمن ،والقراء كثريون ،والفتنة
مأمونة ،وفوق هذا الرسول  بينهم ،خبالف ما حصل يف عهد أيب بكر الصديق  من
مقتل احلفاظ حىت خاف على ضياع القرآن الكرمي.
( ) انظر موجز علوم القرآن . 59
( )2الربهان يف علوم القرآن ج  -ص. 212
( ) انظر مجع القرآن بني احلقائق الثابتة والشبهات اهلابطة ص . 2
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املبحـث الرابـع

مجـع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق 
ملا توىل أبو بكر الصديق  اخلالفة بعد وفاة رسول اهلل صلـى اهلل عيه وسلم
ارتدت بعض القبائل العربية ممن دخلـت يف اإلسالم حديثا ،وامتنـع بعضها عـن دفع
الزكاة ،فجهز اجليـوش حملاربة املرتـدين ،ووجه خالد بن الوليد  يف جيش كبري إىل
اليمامة  -قوم مسيلمة الكذاب  -وذلك سنة اثنيت عشرة للهجرة ،فدارت معركة حامية
الوطيس ،انتهت بقتل مسيلمة ،وهزمية قومه ،وعودة من سلم منهم إىل اإلسالم .كما
استشهد فيها عدد كبري من الصحابة قدروا خبمسمائة،

( )

وقيل ستمائة وستون ( )2وقيل

سبعمائة ( ) وكان من بني هؤالء سبعون قارئا ،منهم سامل موىل أيب حذيفة  -أحد الذين
أمر النيب  بأخذ القرآن عنهم  -وقد هال ذلك عمر بن اخلطاب  واستشعر خطورة
األمر بذهاب شيء من القرآن مبوت بعض القراء واحلفظة من الصحابة ،ففزع إىل أيب بكر
الصديق  وأشار عليه جبمع القرآن الكرمي وكتابته يف مصحف واحد بدال من وجوده

متفرقا يف صحف متعددة )2( .ويف هذا األمر يروي لنا البخـاري عن زيد بن ثابت 
أنه قال" :أرسل إيلَ أبو بكر الصديق ،مقتـل أهل اليمامة،

()5

عنده ،قال أبو بكرٍ :إنَ عمر أتاين فقال :إنَ القتل قد اسَْتحَرّ

فإذا عمرُ بن اخلطاب

()1

يوم اليمامـة بقرّاء

القرآن ،وإنـي أخشى أن يَسْتَحرّ القتلُ بالقـراء باملواطن ،فيذهبَ كثريٌ من القرآن ،وإين
أرى أن تأمر جبمع القرآن
( ) ذكر ذلك ابن كثري يف فضائل القرآن  .انظر تفسري ابن كثري حتقيق سامي سالمة ج  -ص. 21
( )2ذكر ذلك ابن األثري يف الكامل ج - 2ص. 221
( ) ذكر ذلك ابن حجر يف فتح الباري ج - 9ص. 9
( )2انظر  :أضواء على سالمة املصحف الشريف من النقص والتحريف ص  9وانظر تفصيل وقعة اليمامة يف
البداية والنهاية البن كثري ج - 1ص . 2
( )5أي  :عقب مقتل أهل اليمامة  ،واملراد هبم هنا من قتل هبا من الصحابة يف الوقعة املشهورة .
( )1أي  :اشتد وكثر .
0
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قلت لعمر ) ( :كيـف تفعلُ شيئا مل يفعله رسول اهلل ؟ قال عمر :هذا واهلل خريٌ،
فلم يزل عمرُ يراجعُين حىت شرح اهلل صدري لذلك ،ورأيتُ يف ذلك الذي رأى عمر.
قال زيد :قال أبو بكر :إنَك رجلٌ شابٌ عاقلٌ ال نتهمُكَ ،وقد كنتَ تكتب الوحي
لرسول اهلل  فتتبع القرآن فامجعه ،فواهلل ( )2لو كلفوين نقل جبل من اجلبال ما كانَ أْث َقلَ
عليّ مما أمرين به من مجع القرآن .قلتُ :كيف تفعلونَ شيئا مل يفعلْهُ رسولُ اهلل ؟ قال:
هو واهلل خري ،فلم يزلْ أبو بكر يراجعُين حىت شرح اهلل صدري للذي شرح لهُ صدر أيب
بكر وعمر رضي اهلل عنهما.
فتتبعتُ القرآن أمجعه من العسب واللِخاف ،وصدور الرجال ،حىت وجدت آخر

سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري ،مل أجدها مع أحدٍ غريِه {
}      

( ) ()2

  

صحُفُ عند أيب
حىت خامتة براءة ،فكانت ال ُ

بكر حىت توفاه اهلل ،مث عند عُ َمرَ حياته ،مث عند حفصة بنت عمر رضي اهلل عنها (.)5
ونستطيع أن نستخلص من هذا احلديث وغريه من أحاديث مجع القرآن يف عهد أيب
بكر  عدة أمور أوجزها يف املطالب التالية:
املطلب األول :عناية الصحابة بالقرآن الكرمي
تدلنا الروايات اليت وردت حول وقعة اليمامة وحديث مجع القرآن الكرمي على مدى
العناية واالهتمام من الصحابة رضوان اهلل عليهم بالقرآن الكرمي .فكان حفظ القرآن
الكرمي شعارا هلم يف وقعة اليمامة ،حيث كانوا يتنادون به ،ويشجعون أنفسهم أمام قوة
عدوهم بعبارات تدل على حفظهم للقرآن الكرمي ،ومن العبارات اليت وردت على
( ) أي  :قال أبو بكر لعمر  ،حكاه ثانيا لزيد .
( )2أي  :قال زيد .
( ) سورة التوبة آية . 27 :
( )2سورة التوبة . 27
( )5احلديث أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن  ،باب مجع القرآن صحيح البخاري ج - 1ص ، 97وانظر
فتح الباري ج - 9ص. -9
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ألسنتهم عندما محي الوطيس :قوهلم "يا أصحاب سورة البقرة" وقـول سامل موىل أيب
حذيفة  -للمهاجرين عنـدما خشوا أن يؤتـوا من قبلـه "-بئس حامـل القرآن أنا
إذا" وقـول أيب حذيفـة" :يا أهل القرآن :زينوا القرآن بالفعال)".

( )

كما نلحظ فزع عمر بن اخلطاب  إىل أيب بكر الصديق  ملا علم بكثرة القتلى
من القراء ،وخشي أن يشتد يف مواقع أخرى ويكثر القتلى منهم فيذهب كثري من القرآن.
ودار حوار بينهما حول كيفية العمل واحلال ما وقع ،مث استدعى اخلليفة أبو بكر الصديق
زيد بن ثابت  وأمره جبمع القرآن الكرمي فدلَ ذلك على مدى اهتمامهم بالقرآن
الكرمي حيث جعلوه من أولويات عملهم ،بعد أن تناقش اجلميع يف األمر وانتهوا إىل ما
انتهوا إليه.
فهذا احلرص من الصحابة رضوان اهلل عليهم مل يقتصر على عهد رسول اهلل  بل
تعداه وأشد إىل ما بعد وفاته .
املطلب الثانـي :سبب بربب أيب بكر الصديق يف ابول عرض عمر رضي اهلل عنهما
جبمع القرآن
نلحظ من احلديث السابق الذي رواه البخاري أن أبا بكر الصديق  تردد  -يف
أول األمر  -يف قبول عرض عمر بن اخلطاب  جبمع القرآن الكرمي .ولعل السبب يف
ذلك أن أبا بكر  ظن أن مجع القرآن الكرمي كله يف مصحف واحد بدعة يف الدين،
فخاف أن حيدث فيه ما مل يفعله الرسول  أو يأمر به ،ولذلك قال رضي اهلل" :كيف
أفعل شيئا مل يفعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال ابن بطال" :إمنا نفر أبو بكر أوال،
مث زيد بن ثابت ثانيا ،ألهنما مل جيدا رسول اهلل  فعله ،فكرها أن حيال أنفسهما حمل من
يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول.

()2

ولكن عمر بن اخلطاب  أخذ يقنع أبا بكر بصواب الفكرة ،وأن يف هذا األمر
( ) انظر البداية والنهاية ج- 1ص  ، 22ومجع القرآن بني احلقائق الثابتة والشبهات اهلابطة ص. 90
( )2فتح الباري ج- 9ص .
2
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خريا ،ومل يزل به حىت اقتنع بأمهية ذلك ،ولذا قال" :فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح اهلل
صدري لذلك".
وبنفس االقتناع اقتنع زيد يف آخر األمر حيث قال "مل يزل أبو بكر يراجعين حىت
شرح اهلل صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما".
قـال ابن حجر" :وقـد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه االعتراض على أيب بكر مبا
فعله من مجع القرآن يف املصحف فقال :كيف جاز أن يفعل شيئا مل يفعله الرسول عليه
أفضل الصالة والسالم؟ واجلواب :أنه مل يفعل ذلك إالّ بطريق االجتهاد السائغ الناشئ
عـن النصح منه هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم ،وقد كان النيب  أذن
يف كتابة القرآن ،وهنى أن يكتب معه غريه ،فلم يأمر أبو بكر إالّ بكتابة ما كان مكتوبا.
مث قال :وإذا تأمل املنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله ،وينوه

بعظيم منقبته لثبوت قوله  { من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل

هبا } ( ) ( )2فما مجع القرآن أحد بعده إ ّال وكان له مثل أجره إىل يوم القيامة".

( )

ومن هنا يتبني أن عمل أيب بكر  مل يكن بدعة يف الدين ،ويكفي دليال على ذلك
إمجاع الصحابة رضوان اهلل عليهم على استحسان عمله ومشاركتهم فيه ،وقد عرب علي
بن أيب طالب  عن ذلك بقوله" :أعظم الناس أجرا يف املصاحف أبو بكر ،إن أبا بكر
كان أول من مجعه بني اللوحني.

()2

( ) مسلم الزكاة ( ، ) 0 1الترمذي العلم ( ، )2115النسائي الزكاة ( ، )2552ابن ماجه املقدمة ( ، )20
أمحد ( ، ) 59/2الدارمي املقدمة (. )5 2
( )2احلديث أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة  .صحيح مسلم
ج- 2ص. 105
( ) فتح الباري ج - 9ص. 0
( )2أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن  ، 55وابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص ، 5وأورده ابن كثري وقال
عنه  :إسناده صحيح  ،تفسري القرآن العظيم (فضائل القرآن) ج  -ص . 25وانظر  :أضواء على سالمة
املصحف الشريف من النقص والتحريف  21-25ومجع القرآن ص. 92
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املطلب الثالث :سبب مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق
دلت األحاديث الواردة يف مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق  على أن
سبب مجعه يعود إىل خوف الصحابة رضوان اهلل عليهم من ذهاب شيء من القرآن
بذهاب حفاظه باستشهادهم يف املعارك أو موهتم ،فكتابته جمموعا يف مصحف واحد فيه
أمان وحفظ له مما قد حيصل يف املستقبل ،ويدل هلذا ما أفصح عنـه عمر  بقوله" :إن
القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقراء القرآن ،وإين أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء باملواطن
فيذهب كثري من القرآن" فذهاب بعض القراء قد يعين ذهاب اآلخرين ،فبهذا العمل أمكن
تدارك األمر منذ بدايته.

( )

املطلب الرابـع :سبب اختيار زيد بن ثابت 
لقد أبان أبو بكر الصديق  يف كالمه الصفات اليت جعلته خيتار زيد بن ثابت 
ملهمة مجع القرآن الكرمي حيث قال" :إنك رجل شاب ،عاقل ،ال نتهمك ،وقد كنت
تكتب الوحي لرسول اهلل  فتتبع القرآن فامجعه" وميكن إيضاحها مبا يلي:
 إنه شاب يتوفر فيه النشاط واحلماسة ،فيكون أنشط ملا يطلب منه ،وحىت ال تفترعزميته أثناء العمل.
 -2إنه عاقل فطن حيسن التصرف ،فيكون أوعى ملا يعمله ،وحىت ال يقع يف عمله
نقص أو خلل.
 إنه غري متهم يف دينه ال يتطرق إليه جتريح أو تفسيق فال يكون يف عمله أدىن ريبةأو شك ،وقد استشعر هو خطورة املهمة وضخامتها حيث قال" :فو اهلل لو كلفوين نقل
جبل من اجلبال ما كان أثقل عليّ مما أمرين به من مجع القرآن".
 -2إنه أحد كتبة الوحي لرسول اهلل  فلديه التجربة العملية واخلربة امليدانية أمام
من نزل عليه القرآن  ويكفي هبا مزية.
هذا ما ذكره أبو بكر الصديق  وميكن أن يضاف إىل ذلك:
( ) انظر  :أضواء على سالمة املصحف الشريف من النقص والتحريف ص  ، 1ومجع القرآن ص . 9
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* حسن خطه وشدة ضبطه.
* شهوده العرضة األخرية للقرآن ،قال أبو شامة "قال أبو عبد الرمحن السلمي :قرأ
زيـد بن ثابت على رسول اهلل  يف العام الذي توفاه اهلل فيه مرتني ،وإمنا مسيت هذه
القراءة قراءة زيد بن ثابت ،ألنه كتبها لرسول اهلل  وقرأها عليه ،وشهد العرضة
األخرية ،وكان يقرئ الناس هبا حىت مات ،ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر يف مجعه ،وواله
عثمان كَتْب املصاحف ،رضي اهلل عنهم أمجعني

( )

املطلب اخلامس :منهج مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق
حينما اقتنـع اخلليفة أبو بكر الصديق  جبمع القرآن الكرمي ،أمر عمر بن اخلطاب
وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما بالبدء هبذه املهمة وسارا وفق منهج حمدد باالعتماد على
مصدرين معا مها:
األول :ما كتب بني يدي النيب .
الثاين :ما كان حمفوظا يف صدور الرجال.
ويـدل هلما قول زيد بن ثابت  -يف احلديث السابق  -الذي أخرجه البخاري:
"فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف ،وصدور الرجال".
فقوله "من العسب واللخاف" دليل على املكتوب ،وقوله "صدور الرجال" دليل على
احملفوظ.
وما ذكره السيوطي عن موسى بن عقبة يف مغازيه عن شهاب قال :ملا أصيب
املسلمون باليمامة فزع أبو بكر ،وخاف أن يذهب من القرآن طائفة ،فأقبل الناس مبا كان
معهم وعندهم ،حىت مجـع على عهد أيب بكر يف الورق ،فكان أبو بكر أول من مجع
القرآن يف املصحف

()2

فقوله "فأقبل الناس مبا كان معهم" يدل على إتيان الناس باحملفوظ .وقوله "وعندهم"
( ) املرشد الوجيز ص. 91
( )2اإلتقان يف علوم القرآن ج -ص 201النوع الثامن عشر .
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باملكتوب.

( )

ويقصد باحلفظ أهنم مل يقبلوا شيئا من القرآن إالّ إذا كان حمفوظا عن ظهر قلب.
وهذا الشرط كان ميسورا ،ألن القرآن الكرمي كان حمفوظا يف صدور الصحابة.
أما الكتابة فيقصد هبا أن يكون كتب بني يدي الرسول  .أما ما كان بأيدي
الصحابة من القرآن املكتوب ،فكان يطلب من الصحايب الذي يتقدم به أن يُشهد على أن
هذا املكتوب كتب بني يدي النيب  أو روجع على قراءته ،أو مسعه وأقره .ويؤكد هذا
ما قاله أبو بكر لعمر وزيد رضي اهلل عنهم" :اقعدا على باب املسجد فمن جاءكما
بشاهدين على شيء من كتاب اهلل فاكتباه"

()2

كما يدل عليه ما أخرجه ابن أيب داود عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال :قال
عمر" :من كان تلقى من رسول اهلل  شيئا من القرآن فليأتنا به ،وكانوا كتبوا ذلك يف
الصحف واأللواح والعسب ،وكان ال يقبل من أحد شيئا حىت يشهد شهيدان".

( )

وليس املقصود بالشهادة هنا على قرآنية املكتوب ،فقرآنيته بال شك ثابتة متواترة
حبفظ املئات من الصحابة ،وإمنا على أنه كتب بني يدي الرسول  فكما هو معلوم كان
للصحابة رضوان اهلل عليهم مصاحف خاصة هبم كتبوها يف بيوهتم ألنفسهم.
قال أبو شامة موضحا ذلك" :مل تكن البينة على أصل القرآن ،فقد كان معلوما هلم
كما ذكر ،وإمنا كانت على ما أحضروه من الرقاع املكتوبة فطلب البينة عليها أهنا كانت
كتبت بني يدي رسول اهلل  وبإذنه على ما مسع من لفظه ...وهلذا قال :فليمل سعيد،
يعين من الرقاع اليت أحضرت ،ولو كانوا كتبوا من حفظهم مل حيتج زيد فيما كتبه إىل من
ميليه عليه.

()2

( ) انظر  :مجع القرآن ص . 02والبيان يف مباحث من علوم القرآن ص. 11 ، 11
( )2األثر أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص ، 1وقال عنه ابن حجر  :رجاله ثقات مع انقطاعه  .فتح
الباري ج- 9ص. 2
( ) أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص. 0
( )2املرشد الوجيز ص. 10 - 59
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إذن فاملقصود الشهادة على كوهنا مكتوبة ال كوهنا حمفوظة ،وهكذا كان منهج
اجلمع:
عدم االكتفاء مبا مسعاه من رسول اهلل .
وعدم االكتفاء مبا كتباه وقت نزول الوحي.
وعدم االكتفاء مبا حفظاه.
والطلب من الصحابة اآلخرين مبا حفظوه وكتبوه على أن ال يقبل هذا املكتوب إالّ أن
يأتـي صاحبه بشاهدَيْ عدل يشهدان على كتابته بني يدي الرسول  ويطابق ما هو
حمفوظ يف صدورهم.
املطلب السابس :مدة مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر
استغرق مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق  قرابة مخسة عشر شهرا حيث بدأ
بعد معركة اليمامة اليت وقعت يف أواخر السنة احلادية عشرة أو أوائل الثانية عشرة وانتهى
قبل وفاة أيب بكر الصديق  وكانت يف الشهر السادس من السنة الثالثة عشرة ،ومت
ذلك مجعا وكتابة قبل وفاته  ويدل على ذلك قول زيد بن ثابت .كما يف احلديث
السابق الذي أخرجه البخاري "فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه اهلل"

( )

املطلب السابع :مسات مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق
اتسم مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق بعدة مسات ،من أبرزها:
 أن كتابتـه قامـت على أدق وسائل التثبت واالستيثاق ،فلم يقبل فيه إالّ ماأمجع اجلميع على أنه قرآن وتواترت روايته.
 -2أنه مجع يف مصحف واحد مرتب اآليات والسور.
 موافقته ملا ثبت يف العرضة األخرية. -2اقتصاره على ما مل تنسخ تالوته ،وجتريده مما ليس بقرآن.
 -5اشتماله على األحرف السبعة اليت ثبتت يف العرضة األخرية.
( ) انظر  :تاريخ الطربي ج  -ص  ، 2 9 ، 2وأضواء على سالمة املصحف الشريف . 12 ، 1
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 -1إمجـاع الصحابة على صحته ودقته ،وعلى سالمته من الزيـادة والنقصان،
وتلقيهم له بالقبول والعناية ،حىت قال علي بن أيب طالب " أعظم الناس أجرا يف
املصاحف أبو بكر ،فإنه أول من مجع بني اللوحني"

( )

فهذه السمات اجتمعت يف الصحف اليت مجعها أبو بكر الصديق  وإن وجدت
مصاحف فردية لدى بعض الصحابة كمصحف علي بن أيب طالب ،ومصحف أيب بن
كعب ،ومصحف عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهـم إال أهنا مل تكن على هذا النحو
ومل حتظ بالتحري والدقة واجلمع والترتيب ،واالقتصار على القرآن ،حيث كانت متضمنة
تعليقات وشروحا وأدعية ومأثورات كتبهـا الصحابة ألنفسهم ،فهي خاصة هبم
وباستطاعتهم متييز القرآن من غريه ،أما غريهم فقد ال يستطيع ذلك.
املطلب الثامـن :بسميته باملصحف
بعد أن أمت زيد مجع القرآن الكرمي أطلق على هذا اجملموع "املصحف" ،فقد روى
السيوطي عن ابن أشته يف كتابه املصاحف أنه قال" :ملا مجعوا القرآن فكتبوه يف الورق،
سفْر.
قال أبو بكر :التمسوا له امسا ،فقال بعضهم :ال ِ
وقال بعضهم :املصحف ،فإن احلبشة يسمونه املصحف.
وكان أبو بكر أول من مجع كتاب اهلل ومساه "املصحف".

()2

وعلى أي حال فإن املصحف يطلق على جمموع الصحائف املدون فيها القرآن الكرمي،
أما القرآن فهو األلفاظ ذاهتا.

 .وانظر املدخل لدراسة القرآن ص  ، 21ومباحث يف علوم

( ) أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص
القرآن ملناع القطان . 27
( )2اإلتقان يف علوم القرآن ج  -ص 75النوع السابع عشر .
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املطلب التاسـع :خبـر هذا املصحف
دل احلديث السابق الذي أخرجه البخاري على أن الصحف اليت مجع فيها القرآن
سلمت إىل أيب بكر الصديق  فحفظه عنده ،حىت تويف سنة

هـ ،مث آلت إىل أمري

املؤمنني من بعده عمر بن اخلطاب  حىت تويف سنة 2هـ ،وبعد وفاته بقيت عند ابنته
حفصة بنت عمر أم املؤمنني رضي اهلل عنها ،ألن عمر  جعل أمر اخلالفة من بعده
شورى ،فبقى عندها إىل أن طلبه عثمان بن عفان  لنسخها ،مث أعادها إليها مرة
أخرى.
وبقي عندها حىت أرسل مروان بن احلكم

( )

يسأهلا إياه فامتنعت ،وملا توفيت أرسل

مروان إىل أخيها عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنها  -ساعة رجعـوا من جنـازة حفصة -
لُيرْسَِلنّ إليه بتلك الصحف ،فـأرسل بـها إليه ،فأمر هبا مروان فشققت ،فقال مروان:
"إمنا فعلتُ هذا ،ألن ما فيها قد كتب ،وحفظ باملصحف ،فخشيت إن طال بالناس
زمان أن َيرْتاب يف شأن هذه الصحف مرتاب ،أو يقول :إنه قد كان شيء منها مل
يكتب".

()2

( ) مروان بن احلكم قام بالشام بعد بيعة ابن الزبري بأشهر  ،فبايعه مجاعة من أهل الشام سنة 12هـ  ،مث مات يف
رمضان سنة 15هـ  ،فكانت واليته تسعة أشهر وعشرين يوما  ،وتوىل بعده ابنه عبد امللك بن مروان انظر :
تلقيح فهوم أهل األُثر البن اجلوزي ص. 75
( )2انظر  :املرشد الوجيز ص ، 52وتاريخ القرآن لألبياري ص . 79 ، 77
9

مجع القرآن الكرمي حفظًا وكتابةً

املبحث اخلامـس

مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان 
عندما مجع أبو بكر الصديق  القرآن الكرمي كان اهلدف األساس منـه كتابة
القرآن الكرمي يف مصحف واحد مسلسل اآليات مرتب السور ،ومل يكن من أهدافه
القضاء على املصاحف اخلاصة اليت مجع فيها بعض الصحابة القرآن الكرمي ألنفسهم واليت
تضم بعض التفسريات واألدعية واملأثورات وحنوها ،وهم يعلمـون أهنا ليست من القرآن،
أو تركـوا تدوين سورة وهم يعلمون أهنا من القرآن.

( )

فتعدد املصاحف اخلاصة جبوار مصحف أيب بكر ،وانتشار القراء يف األمصار نتيجـة
اتساع الفتوحات اإلسالمية ،وأخذ كل مصر القراءة ممن وفد إليه من الصحابة ،حيث
كان كل صحايب يُعَلِم باحلرف الذي تلقاه من األحرف السبعة اليت نزلت على رسول اهلل
صلى اهلل عيه وسلم .أقول :إن ذلك تسبب يف تعدد القراءات واختالف القراء.
فكان أهل الشام يقرءون بقراءة أيب بن كعب رضي اهلل عنه.
وأهل العراق يقرءون بقراءة عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.
وغريهم يقرءون بقراءة أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه.
فكان بينهم اختالف يف حروف األداء ،ووجوه القراءات ،فكان إذا ضمهم جممع أو
موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجود هذا االختالف حىت كاد األمر يصل إىل
الزناع والشقاق بينهم وإنكار بعضهم على بعض وخباصة من الذين مل يسمعوا من
النيب  مباشرة القراءات القرآنية.
أخرج ابن أيب داود عن أيوب عن أيب قالبة قال" :ملا كان يف خالفة عثمان جعل
املعلم يعلم قراءة الرجل واملعلم يعلم قراءة الرجل ،فجعل الغلمان يلتقـون فيختلفـون
حتـى ارتفع ذلك إىل املعلمني ،قال أيوب :ال أعلمه إالّ قال :حىت كفر بعضهم بقراءة
بعض ،فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال :أنتم عندي ختتلفون فيه فتلحنون ،فمن نأى عين
( ) انظر  :تأويل مشكل القرآن ص ، 29 ، 21واملدخل إىل تفسري القرآن وعلومه ص1
20
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من األمصار أشد فيه اختالفا وأشد حلنا ،اجتمعوا يا أصحاب حممد واكتبوا للناس
إماما"

( )

وممن الحظ االختالف يف األمصار حذيفة بن اليمان  املتوىف سنة  1هـ حيث
شارك يف فتح "أرمينية ،وأذربيجان" سنة 25هـ الذي اشترك فيه أهل الشام وأهل
العراق ،فرأى اختالفا كثريا بني املسلمني يف وجوه القراءة ،ومسع ما كان حيصل بينهم من
جتريح وتأثيم بعضهم البعض ،وقرر الركوب إىل أمري املؤمنني عثمان بن عفان إلخباره مبا
رأى .أخرج البخاري  -قصة ذلك  -يف احلديث الذي رواه أنس بن مالك حيث
قال " :إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ،وكان يغازي أهل الشام يف فتح "أرمينية،
وأذربيجان " مع أهل العراق ،فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة ،فقال حذيفة لعثمان :يا
أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى ،فأرسل
عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف نَنْسَخُها فـي املصاحـف مث نردُها إليكِ
فأرسلت هبا حفصـة إىل عثمـان .فأمـر زيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن الزبري ،وسعيد بن
العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام .فنسخوهـا يف املصاحف .وقال للرهط
القرشيني الثالثة" :إذا اختلفتم أنتم وزيدُ بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان
قريش ،فإمنا نزل بلساهنم" ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان
الصحف إىل حفصة فأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا ،وأمر مبا سواه من القرآن يف
كل صحيفة أو مصحف أن حيرق"

()2

فأفادت هذه الروايات وغريها عدة أمور أوجزها يف املطالب التالية:

( ) األثر أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص . 2
( )2احلديث أخرجـه البخاري يف كتاب فضائـل القرآن  ،باب مجع القرآن  .صحيح البخاري ج- 1ص . 99
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املطلب األول :فكرة اجلمع
ملا مسع عثمان بن عفان  - ما مسع ،وأخربه حذيفة مبا رآه ،مجع  أعالم
الصحابة واستشارهم يف عالج هذه الفتنة وذلك االختالف ،فأمجعوا أمرهم على ثالثة
أمور:
 أن تنسخ الصحف األوىل اليت مجعها زيد بن ثابت يف عهد أيب بكر الصديق يفمصاحف متعددة.
 -2أن ترسل نسخة إىل كل مصر من األمصار فتكون مرجعا للناس منه يقرؤون
ويُقرئون وإليه حيتكمون عند االختالف.
 أن حيرق ماعدا هذه النسخ.مث شرع عثمان بن عفان  يف تنفيذ هذه األمور وكان ذلك يف أواخر سنة 22هـ
وأوائل سنة 25ه

( )

حيث عهد إىل جلنة من الصحابة من خرية احلفاظ والكتاب مؤلفة

من أربعة أشخاص هم:
 زيد بن ثابت األنصاري اخلزرجي أحد كتاب الوحي لرسول اهلل  وهو الذيكلفه أبو بكر الصديق  جبمع املصحف يف عهده .تويف سنة 22هـ وقيل 2هـ
وقيل 25هـ

()2

 -2عبد اهلل بن الزبري بن العوام القرشي ،أحد العبادلة الذين اشتهروا بالعلم ،وعنوا
حبفظ القرآن الكرمي .تويف سنة 1هـ

( )

 سعيـد بن العاص القرشي األموي ،كان من فصحاء قريش ،ومما قيل فيـه :إنعربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص .ألنه كان أشبه الصحابة بلهجة رسول

( ) انظر  :فتح الباري ج - 9ص. 1
( )2انظر  :اإلصابة ج - 2ص . 2
( ) انظر  :اإلصابة ج - 1ص . 7
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اهلل  .تويف سنة 5هـ

( )

 -2عبد الرمحن بن احلارث بن هشام القرشي املخزومي كان من أشراف قريش ،نشأ
يف حجر عمر ،وتزوج بنت عثمان رضي اهلل عنهم مات سنة 2هـ

()2

ويالحظ أن زيد بن ثابت هو األنصاري الوحيد أما الثالثة اآلخرون فهم قرشيون،
وكان نصيبهم كبريا ،ألن القرآن نزل بلغة قريش.
وتشري بعض الروايات إىل أن الذين سامهوا يف نسخ املصاحف اثنا عشر رجال .حيث
أخرج ابن أيب داود عن حممد بن سريين عن كثري بن أفلح قال" :ملا أراد عثمان أن يكتب
املصاحف مجع له اثين عشر رجال من قريش واألنصار فيهم أيب بن كعب وزيد بن
ثابت.

( )

والظاهر أنه ال تنايف بني رواية البخاري اليت اقتصرت على ذكر األربعة وبني الروايات
األخرى اليت أضافت إليهم مخسة أو سبعة ،فرواية البخاري حددت اللجنة األساسية،
والروايات األخرى أضافت إليهم ممن ساعدهم باإلمالء والكتابة.

()2

املطلب الثاين :سبب مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان 
بينت لنا الروايات السابقة أن سبب مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان ميكن
إرجاعه إىل ما يلي:
 رفـع االختالف والتنازع يف القرآن الكرمي ،وقطع املراء فيه ،وذلك باعتمادالقراءات املتواترة اليت ميكن أن يقرأ هبا القرآن الكرمي.
 -2محاية النص القرآين من أي إضافة أو نقص نتيجة وجود عدد من املصاحف
بأيدي الصحابة حيث اشتملت على ما ليس بقرآن كالشروح والتفاسري ،أو مل يكتب فيها
( ) انظر  :اإلصابة ج - 2ص . 2
( )2انظر  :اإلصابة ج - 1ص . 7
( ) أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص. 25
( )2انظر مجع القرآن  ، 2وعلوم القرآن لنور الدين عتر . 12
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بعض السور لعدم حاجتهم لكتابتها مع علمهم بأهنا من القرآن.

( )

املطلب الثالث :منهج مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان 
حينما عزم عثمان بن عفان  على مجع القرآن الكرمي وعيّن اللجنة اليت تباشر هذا
العمل حدَد هلا خطوات العمل الذي ميكن إجيازه مبا يلي:

 اعتباره الصحف اليت مجعها زيد بن ثابت  يف عهد أيب بكر الصديق أساسًا يف نسخ املصاحف حيث أمر عثمان بن عفان  بإحضارها من حفصة بنت عمر
أم املؤمنني حيث قال هلا" :أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك".
 -2إشراف عثمان بن عفان  املباشر على اجلمع حيث كان يتفقد اللجنة
باستمرار ،ويتعاهدهم على الدوام .أخرج ابن أيب داود بإسناده عن كثري بن أفلح أنه قال:
"وكان عثمان يتعاهدهم ،فكانوا إذا تدارءوا يف شيء أخروه"

()2

 رجوع اللجنة إىل اخلليفة عثمان بن عفان  فيما حيتاجون إليه للتأكد منكتابته وكيفية ذلك .أخرج البخاري أن ابن الزبري (أحد أعضاء اللجنة) قال :قلت لعثمان

بن عفان( ) ( }      { :البقرة.( 220 :قال :قد
نسختها األخـرى ،قلت :فلِمَ تَكْتُبُها؟ أَوَتَ َدعُهـا؟ قــال :يابن أخـي ال أغري شيئًا
من مكانه"

()2

 -2استيثاق اللجنة مما يكتبونه وخباصة فيما تعددت فيه القراءة حيث كانوا يسألون
مشاهري الصحابة عن كيفية القراءة به ال عن قرآنيته ،فإن ذلك عرف يف مجع أيب بكر،

ألنه  أراد أن تكتب املصاحف يف جمموعها على مجيع القراءات اليت قرأها الرسول 
( ) انظر  :مدخل إىل القرآن الكرمي لدراز ص  ، 2ومدخل إىل تفسري القرآن وعلومه لزرزور ص ، 20واملدخل
لدراسة القرآن ص. 217
( )2األثر أخرجه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص. 25
( ) سورة البقرة آية . 220 :
( )2احلديث أخرجه البخاري يف كتاب التفسري  ،باب (والذين يتوفون منكم) صحيح البخاري ج - 5ص . 1
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ليقضي على الفتنة اليت حدثت بني املسلمني ،بسبب جهلهم هذه القراءات.
 -5أن الكتابة متت بشكل جيمع ما ثبت من األحرف السبعة يف العرضة األخرية على
أن يكتب بدون تكرار الكلمات ،واتفقوا على رسم الكلمات اليت هبا عدة أوجه بطريقة
جيعلها حمتملة ألن تقرأ بكل تلك األوجه ،وقد ساعد على ذلك عدم التشكيل ،وعدم
التنقيط .قال ابن اجلزري املتوىف سنة

7هـ "وذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف

وأئمة املسلمني إىل أن هذه املصاحف العثمانيـة مشتملة على ما حيتمله رمسها من
األحرف السبعة فقط ،جامعة للعرضة األخرية اليت عرضها النيب  على جربائيل عليه
السالم ،متضمنة هلا مل تترك حرفًا منها" إىل أن قال "وهذا القول هو الذي يظهر صوابه،
ألن األحاديث الصحيحة واآلثار املشهورة املستفيضة تدل عليه وتشهد له"...
مث قال" :فكتب الصحابة املصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة األخرية ،وجردوا
املصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من األحرف السبعة".

( )

 -1عند اختالف اللجنة يف كتابة كلمة فإهنم يكتبونه حبرف قريش .حيث قال عثمان
بن عفان  للرهط القرشيني الثالثة" :إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من
القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم".

()2

فاملقصود باالختالف هنا من حيث الرسم والكتابة ،ال من حيث األلفاظ والكلمات،
ويدل عليه قوله "فاكتبوه" فيكون املعىن :إذا اختلفتم أنتم وزيد يف رسم كلمة ،فاكتبوها
بالرسم الذي يوافق لغة قريش وهلجتها ( ).
املطلب الرابع :نشر عثمان بن عفان املصاحف يف األمصار
بعد أن تـم العمـل بنسخ املصاحف ،أعاد عثمان بن عفان  الصحف إىل
.

( ) النشر يف القراءات العشر ج  -ص
( )2سبق خترجيه .
( ) راجع يف هذا املوضوع  :املقنع يف رسم املصاحف للداين  ،يف رحاب القرآن
القرآنية . 25 :
25
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حفصـة أم املؤمنني رضي اهلل عنها ،وأمر بتوزيع املصاحف على األمصار؛ ليقضي على
التنازع واالختالف يف قراءة القرآن الكرمي ،فأرسل إىل كل مصر من األمصار مبصحف
من املصاحف اليت نسخت ،واحتفظ عنده مبصحف مسي "املصحف اإلمام" ( ).
وقد وقع االختالف يف عدد هذه املصاحف:
 فقيل :إهنا مثان نسخ ،ذكر ذلك ابن اجلزري عن عثمان قال "فكتب منها عدةمصاحف :فوجه مبصحف للبصرة ،ومصحف إىل الكوفة ،ومصحف إىل الشام ،وترك
مصحفًا باملدينة ،وأمسك لنفسه مصحفًا  -الذي يقال له اإلمام  -ووجه مبصحف إىل
مكة ،ومصحف إىل اليمن ،ومصحف إىل البحرين".

()2

 -2وقيل :إهنا أربع نسخ ،قال أبو عمرو الداين" :أكثر العلماء على أن عثمان ملا
كتب املصاحف جعله على أربع نسخ ،وبعث إىل كل ناحية واحدا :الكوفة ،والبصرة،
والشام ،وترك واحدًا عنده

( )

 وقيل :إهنا مخس نسخ ،قال ابن حجر" :فاملشهور أهنا مخسة" ( )2وقرره السيوطييف اإلتقان

()5

وعلى أي حال فإن اجلميع يكاد يتفق على مخسة وهي:
الكويف ،والبصري ،والشامي ،واملدين العام ،واملدين اخلاص  -الذي حبسه عثمان
لنفسه وهو املسمى باإلمام.
واليت حمل خالف ثالثة هي :املكي ،ومصحف البحرين ،واليمن .وإن كان بعضهم
أضاف مصر.
ومل يكتف عثمان  بتوجيه هذه املصاحف إىل تلك البلدان ،وإمنا اختار حفاظًا يثق
( ) األحرف السبعة  ، 212دراسات حول القرآن لبدران أبو العينني . 70-11
( )2النشر البن اجلزري . 1 :
( ) املقنع ص. 0
( )2فتح الباري ج - 9ص. 7
( )5انظر اإلتقان ج  -ص  2النوع الثامن عشر .
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هبم فأرسلهم إليها ليقرئوا أهل البلد املرسل إليهم مع مالحظة أن تكون قراءته موافقة خلط
املصحف.
 فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ باملصحف املدين. -2وبعث عبد اهلل بن السائب املتوىف سنة 10هـ مع املصحف املكي.
 وبعث املغرية بن شهاب املتوىف سنة 9هـ مع املصحف الشامي. -2وبعث أبا عبد الرمحن السلمي املتوىف سنة 12هـ مع املصحف الكويف.
 -5وبعث عامر بن قيس مع املصحف البصري.

( )

املطلب اخلامس :حرق الصحف واملصاحف األخرى ورضا الصحابة عن ذلك
بعد أن أرسل عثمان  املصاحف اليت مت نسخهـا إىل األمصار ،أمر مبا سواها مما
كان بأيدي الناس أن حيرق ،كما يف حديث أنس السابق الذي أخرجه البخاري" :فأرسل
إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا ،وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن
حيرق" .وقد استجاب الصحابة كلهم لذلك ،وقاموا حبرق مصاحفهم ،حىت عبد اهلل بن
مسعود  فإنه بعـد أن امتنع يف أول األمر رجع طواعية ملا علم صواب ذلك ،وأن
مصلحة األمة فيما فعله عثمان.
وقد أشار إىل ذلك ابن أيب داود يف كتاب املصاحف حيث عقد له بابًا مساه "رضاء
عبد اهلل بن مسعود جلمع عثمان  املصاحف.

()2

وأخرج أيضًا عن سويد بن غفلة قال " :قال علي حني حرق عثمان املصاحف :لو مل
يصنعه هو لصنعته".

( )

وأخرج أيضًا عن مصعب بن سعد قال" :أدركت الناس متوافرين حني حرق عثمان

( ) انظر  :املدخل لدراسة القرآن ص  . 27 ، 270ومناهل العرفان ج  -ص . 202 ، 20
( )2املصاحف ص . 7
( ) ملصاحف ص . 2
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املصاحف ،فأعجبهم ذلك ،وقال :مل ينكر ذلك منه أحد.

( )

وجاء يف املصاحف عن سويد بن غفلة أنه قال" :واهلل ال أحدثكم إلّا شيئًا مسعته من
علي بن أيب طالب  مسعته يقول" :يا أيها الناس ال تغلوا يف عثمان ،وال تقولوا له إلّا
خريًا يف املصاحف وإحراق املصاحف ،فواهلل ما فعل الذي فعل يف املصاحف إلّا عن مأل
منا مجيعًا ".مث قال :قال علي :واهلل لو وليت لفعلت مثل الذي فعل

()2

ونقل أبو شامة عن البيهقي يف مجع عثمان" :وذلك كله مبشورة من حضره من علماء
الصحابة  -رضي اهلل عنهم  ،-وارتضاه علي بن أيب طالب  ومحد أثره فيه"

( )

وهكذا استطاع عثمان بن عفان  هبذا العمل اجلبـار أن يزيل جذور اخلالف،
وجيمع األمة عرب كل العصور  -منذ عهد الصحابة رضي اهلل عنهم وحىت عصرنا احلاضر
 على التزام املصحف الذي أمجعوا عليه ،ومحد له املسلمون ذلك العمل .قال الزركشي:"ولقد وفق ألمر عظيم ،ورفع االختالف ،ومجع الكلمة ،وأراح األمة".

()2

املطلب السابس :خرب هذه املصاحف
اعتنت األمة اإلسالمية هبذه املصاحف العثمانية فاختذهتا أصولًا يؤخذ منها ،وأئمة
يقتدى هبا يف كتابة املصاحف جيلًا بعد جيل.
أما عن هذه املصاحف بذاهتا فقد ذكر بعض الرحالة واملؤرخني عن رؤيتهم لبعض
منها.
فيحدثنا ابن جبري املتوىف سنة 1 2هـ يف رحلته إىل الشام عندما زار جامع دمشق
حيث ذكر أنه رأى يف الركن الشرقي من املقصورة احلديثة يف احملراب خزانة كبرية فيها

( ) املصاحف ص . 2
( )2املصاحف البن أيب داود ص  ، 2 ، 22وانظر  :اجلامع ألحكام القرآن ج ص ، 52وفتح ج- 9ص . 7
( ) املرشد الوجيز ص  ، 12وانظر السنن الكربى للبيهقي ج- 2ص . 22 ، 2
( )2الربهان يف علوم القرآن ج -ص. 2 9
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مصحف من مصاحف عثمان ،وهو الذي أرسله إىل الشام.

( )

كمـا أشار ابن بطوطة املتوىف سنة 119هـ إىل رؤيته له يف رحلته إىل الشام.

()2

كما رأى النسخة نفسها ابن كثري الدمشقي املتوىف سنة 112هـ حيث قال" :وأما
املصاحـف العثمانية األئمة ،فأشهرها اليوم الذي يف الشام جبامع دمشق  -عند الركن،
شرقي املقصورة املعمورة بذكر اهلل  -وقد كان قدميًا يف "طربيَة" ،مث نقل منها إىل دمشق
يف حدود مثان عشرة ومخسمائة 5 7هـ ،وقد رأيته كتابًا عزيـزًا جليلًا عظيمًا ضخمًا،
خبط حسن مبني ،قوي ،حبرب حمكم ،يف رق أظنه من جلود اإلبل ،واهلل أعلم"

( )

واستمر هذا املصحف حمفوظا يف اجلامع األموي إىل أوائل القرن الرابع عشر اهلجري،
مث فقد هذا املصحف:
فبعضهم يرى أنه احترق عندما احترق اجلامع األموي .يقول حممد كرد علي يف
حديثه عن اجلامع األموي" :حىت إذا كانت سنة 0

هـ سرت النار إىل جذوع سقفه،

فالتهمتها يف أقل من ثالث ساعات ،فدثر آخر ما بقي من آثاره ورياشه ،وحرق فيه
مصحف كبري باخلط الكويف ،كان جيء به من مسجد عتيق يف بصرى ،وكان الناس
يقولون :إنه املصحف العثماين )2( ،وبعضهم يرى أنه نقل إىل إجنلترا

()5

ويف مصر اآلن مصاحف أثرية ،يقال إهنا مصاحف عثمانية  -يف املسجد احلسيين،
ودار الكتب املصرية  -ولكن يستبعد ذلك لوجود زركشة وزينة ونقوش فاصلة بني
السور ،وعالمات لبيان أعشار القرآن ،وال شك أن املصاحف العثمانية كانت خالية من
كل هذا ،ومن النقط والشكل0

()1

( ) رحلة ابن جبري ص . 222
( )2رحلة ابن بطوطة ج  -ص. 52
( ) فضائل القرآن البن كثري من تفسري القرآن العظيم ج  -ص. 2
( )2خطط الشام حملمد كرد علي ج - 5ص. 212
( )5انظر  :مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصاحل ص. 77
( )1انظر  :مناهل العرفان ج  -ص. 202
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وعلى أي حال فإن فقد هذه املصاحف ال يقلل من ثقتنا مبا تواتر واستفاض نقله من
املصاحف ،ثقة عن ثقة وإماما عن إمام ،وسواء أوجدت هذه املصاحف أم مل توجد فإنا
على يقني بسالمة القرآن الكرمي من الزيادة أو النقصان ( ).
وهكذا سجلت األمة اإلسالمية حبفظها القرآن الكرمي يف الصدور والسطور منذ نزول
القرآن الكرمي يف عهد الرسول  مث بصنيع أيب بكر ،مث بصنيع عثمان بن عفان رضي اهلل
عنهم ،مزية ليس ألمة غريها ،نقلوه عن األصل املكتوب بني يدي رسول اهلل  ومقابلة
ذلك مبا حفظوه يف صدورهم ،وبذلوا فيه كل عوامل الدقة واالستيثاق ،فجاء كامال،
حمفوظا ،عزيزا ،حتقيقا لقوله تعاىل {

         

( )2( } احلجر .)9 :وقوله {

                                    
      

( ) ( }            فصلت)22 -2 :

( ) انظر  :مدخل إىل القرآن لدراز ص. 20
( )2سورة احلجر آية . 9 :
( ) سورة فصلت آية . 22 ، 2
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اخلامتـــــة
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه وبعد:
فقـد تنـاول هذا البحث معىن مجع القرآن الكريـم يف اللغة واالصطالح،
واملقصود حبفظ القرآن الكرمي ،مث مراحل كتابته زمن النيب صلى اله عليه وسلم واخللفاء
الراشدين.
وظهر فيه ما يلي:
أوال :أن القـرآن الكرمي حمفوظ حبفظ اهلل له منذ أن كان يف السماء ،ويف طريقه إىل
األرض ،وحني نزل إىل األرض.
ثانيا :أن كتابة القرآن الكرمي زمن النيب  واخللفاء الراشدين مرت مبراحل ثالث،
كل مرحلة هلا مستها وخصائصها أوجزها مبا يلي:
 -1املراب جبمع القرآن الكرمي يف العهوب الثالثة:
* يف عهد النيب ِ ح ْفظُه عن ظهر قلب ،وكتابته على األدوات املتوفرة ذلك الوقت.
* يف عهد أيب بكر الصديق  كتابة القرآن الكرمي يف مصحف واحد مسلسل
اآليات مرتب السور.
* يف عهد عثمان بن عفان  نسخ املصحف الذي كتب يف عهد أيب بكر مبصاحف
متعددة.
 -2سبب اجلمـع:
* يف عهد النيب  جملرد كتابته وحفظه.
* يف عهد أيب بكر الصديق  خشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب محلته ،حني
كثر القتل بالقراء.
* يف عهد عثمان  ملا كثر االختالف يف وجوه القراءة فأراد حسم هذا اخلالف
جبمعه على مصحف واحد.
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 -3بربيب اآليات يف سورها:
قدر مشترك يف العهود الثالثة ،إالّ أنه يف عهد النيب  مل يكن يربطها رابط ،لعدم
جتانس األشياء املكتوبة فيها.
 -4بربيب السور كتابةً:
يف عهد النيب  مل تكن مرتبة كتابة.
ويف عهد أيب بكر وعثمان  -رضي اهلل عنهما  -فقد كانت مرتبة يف مجعهما.
 -5جتريد الكتابة من املنسوخ بالوة:
قدر مشترك يف العهود الثالثة:
ففي عهد النيب  لئال يلتبس الناسخ باملنسوخ.
ويف عهد أيب بكر؛ فألن نزول القرآن قد اكتمل.
ويف عهد عثمان ،فألن املصاحف قد نسخت من مصحف أيب بكر وكانت خالية
منه.
 -6كتابة القرآن يف مكان واحد:
يف عهد النيب  كان غري جمموع يف موضع واحد.
ويف عهد أيب بكر وعثمان رضي اهلل عنهما كتب يف مكان واحد.
 -7جتريد الكتابة من النقط والشك :
قدر مشترك يف العهود الثالثة؛ لعدم وجودها ذلك الوقت ،وأفاد يف كتابة القرآن
الكرمي بشكل جيمع القراءات املتعددة.
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فهــرس املصــابر
 اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم.نشر اهليئة املصرية العامة لكتاب سنة  912م.
 -2اإلصابة يف متييز الصحابة ،ألمحد بن حجر العسقالين ،نشر مكتبة الكليات
األزهرية ،الطبعة األوىل سنة  77هـ.
 أضواء على سالمة املصحف الشريف من النقص والتحريف د .زيد عمرمصطفى ،نشر :مركز البحوث التربوية جبامعة امللك سعود سنة  2 2هـ.
 -2البداية والنهاية للحافظ ابن كثري ،نشر :مكتبة املعارف بريوت ،الطبعة الثانية سنة
 911م.
 -5الربهان يف علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم،
نشر :دار املعرفة بريوت.
 -1البيان يف مباحث من علوم القرآن ،عبد الوهاب غزالن مطبعة دار التأليف.
 -1تاريخ الرسل وامللوك أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،نشر :دار املعارف بالقاهرة ،الطبعة الثالثة.
 -7تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ،حتقيق :السيد أمحد صقر نشر :دار التراث
بالقاهرة.
 -9ترتيب القاموس احمليط للفريوز ابادي ،ترتيب :الطاهر الزاوي ،نشر :دار الكتب
العلمية سنة  99هـ.
 - 0تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إمساعيل بن كثري ،حتقيق :سامي السالمة،
نشر :دار طيبة بالرياض ،الطبعة األوىل سنة  2 7هـ.
 تلقيـح فهـوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسيـر ،أليب الفرج ابناجلـوزي ،نشر :مكتبة اآلداب بالقاهرة.
 - 2جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير الطربي ،الطبعة الثالثة سنة
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 77هـ مطبعة مصطفى البايب احلليب.
 اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل القرطيب ،نشر :دار الكتاب العريب سنة 71هـ.
 - 2اجلامع الصحيح وهو سنن الترمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،نشر :مكتبة
مصطفى البايب احلليب مبصر ،الطبعة الثانية سنة  97هـ.
 - 5مجال القراء وكمال اإلقراء ،لعلم الدين السخاوي ،حتقيق :د .علي حسني
البواب ،الطبعة األوىل سنة  207هـ.
 - 1مجع القرآن بني احلقائق الثابتة والشبهات اهلابطة د .مجال مصطفى  -الطبعة
األوىل سنة

 2هـ.

 - 1خطط الشام حملمد كرد علي.
 - 7دراسات حول القرآن لبدران أبو العينني بدران ،نشر :مؤسسة شباب اجلامعة
باإلسكندرية.
 - 9ديوان حسان بن ثابت ،نشر :عبد الرمحن الربقوقي.
 -20رحلة ابن بطوطة ،مطبعة التقدم مبصر ،الطبعة الثانية.
 -2رحلة ابن جبري ،نشر :دار صادر ،ودار بريوت سنة  72هـ
 -22سنن الدارمي ،أليب حممد عبد اهلل الدارمي ،حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم ،نشر:
حديث أكادمي بالباكستان سنة  202هـ.
 -2سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث ،دراسة وفهرسة :كمال احلوت،
نشر :دار اجلنان بريوت ،الطبعة األوىل سنة  209هـ.
 -22سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،نشر :دار الفكر بريوت.
 -25الصحـاح إلمساعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الطبعة
الثانية سنة  202هـ.
 -21صحيح البخاري ،نشر :املكتبة اإلسالمية باستانبول سنة  919م.
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 -21صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،نشر دار اإلفتاء بالرياض سنة
 200هـ.
 -27الضـوء املنري على التفسري (تفسري ابن قيم اجلوزية) مجع :علي احلمد الصاحلي،
نشر :مؤسسة النور بالرياض.
 -29علوم القرآن لنور الدين عتر نشر :دار اخلري ،الطبعة األوىل سنة  2 2هـ.
 - 0فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألمحد بن حجر العسقالين ،نشر :دار
املعرفة بريوت ،الطبعة الثانية.
 فضائل القـرآن أليب عبيد القاسم بن سالم ،حتقيق :وهيب سليمان غاوجي، 2هـ.

نشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل سنة

 - 2يف رحاب القرآن الكرمي ،د .حممد سامل حميسن ،نشر :مكتبة الكليات األزهرية
سنة  200هـ.
 الكامل يف التاريخ البن األثري ،نشر :دار الكتاب العريب بريوت. - 2كُتَاب الوحـي د .أمحد عبد الرمحن عيسى ،نشر دار اللواء ،الطبعة األوىل سنة
 200هـ.
 - 5الكشاف جلار اهلل الزخمشري ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعلي معوض ،نشر:
مكتبة العبيكان.
 - 1لسان العرب أليب الفضل مجال الدين بن منظور ،نشر :دار الفكر بريوت.
 - 1مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصاحل ،نشر :دار العلم للماليني ،الطبعة
التاسعة سنة  911هـ.
 - 7مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ،نشر :مكتبة املعارف بالرياض سنة
 2هـ.
 - 9املصباح املضي يف كتاب النيب العريب ،البن حديدة األنصاري  -طبع دائرة
املعارف العثمانية باهلند سنة  91هـ.
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 -20املدخل إىل تفسري القرآن وعلومه د .عدنان حممد زرزور نشر :دار القلم دمشق
والدار الشامية بريوت ،الطبعة األوىل سنة  2 1هـ.
 -2مدخل إىل القرآن الكرمي د .حممد عبد اهلل دراز ،نشر :دار القلم بالكويت سنة
 202هـ.
 -22املدخل لدراسة القرآن الكرمي د .حممد أبو شهبة ،نشر :دار اللواء بالرياض،
الطبعة الثالثة سنة  201هـ
 -2املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،أليب شامة املقدسي ،حتقيق:
طيار قوالج ،نشر :دار صادر بريوت سنة  95هـ
 -22املستدرك على الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،نشر :دار املعرفة
بريوت.
 -25مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،نشر :املكتب اإلسالمي بريوت ،الطبعة الرابعة سنة
 20هـ.
 -21املصاحـف لعبد اهلل بن أيب داود سليمان بن األشعث ،نشر :مؤسسة قرطبة
مبصر.
 -21معجم القراءات القرآنية ،د .أمحد خمتار ،وعبد العال مكرم ،نشر :جامعة
الكويت ،الطبعة الثانية سنة  207هـ.
 -27معجم املؤلفني ،لعمر رضا كحالة ،نشر :مكتبة املثىن ،ودار إحياء التراث
العريب ،بريوت.
 -29مفاتيح الغيب للفخر الرازي ،نشر :دار الفكر بريوت  -الطبعة األوىل سنة
 20هـ.
 -50املفردات للراغب األصفهاين ،حتقيق :حممد كيالين  -مطبعة مصطفى البايب
احلليب مبصر ،سنة  7هـ.
 -5املقنـع أليب عمرو الداين حتقيق :حممد أمحد دمهان ،نشر :دار الفكر دمشق.
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 -52مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حملمد عبد العظيم الزرقاين ،مطبعة عيسى البايب
احلليب بالقاهرة ،الطبعة الثالثة.
 -5موجز علوم القرآن د .داود العطار ،نشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات
بريوت ،الطبعة الثانية سنة  99هـ.
 -52املوطأ لإلمام مالك بن أنس ،ختريج :حممد فؤاد عبد الباقي ،نشر :دار إحياء
التراث العريب بريوت سنة  201هـ.
 -55النبأ العظيم ،د .حممد عبد اهلل دراز ،نشر :دار القلم بالكويت ،الطبعة الثانية
سنة  90هـ.
 -51النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ،نشر :دار الكتب العلمية بريوت.
 -51النهايــة يف غريب احلديث واألثر ،جملد الدين أيب السعادات ابن األثري ،حتقيق:
طاهر الزاوي وحممود الطناحي ،نشر :دار الباز مبكة املكرمة.
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ال تكتبوا عين ،ومن كتب عين غري القرآن فليمحه22 ...........................................
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