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مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين

املقدمة
احلمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول اهلل  ،وعلى آله وصحبه  ،ومن وااله ،
وبعد :
فإن القرآن الكرمي حبر ال يدرك غوره  ،وال تنفد درره  ،وال تنقضي عجائبه  ،فما
أحق األعمار أن تفىن فيه  ،واألزمان أن تشغل به  ،ومما يسعدين أن أشارك يف هذه الندوة
املباركة اليت يعزم جممع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز لطباعة املصحف
الشريف باملدينة املنورة على عقدها بعنوان  :عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي
وعلومه بكتابة حبث يف موضوع  :مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين .
وال شك أن اململكة العربية السعودية منذ نشأهتا وتوحيدها على يد مؤسسها صقر
اجلزيرة امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود (يرمحه اهلل) سباقة إىل كل خري يف
خمتلف اجملاالت  ،وتقدم للمسلمني يف أرجاء املعمورة  -دون متييز بني األبيض واألسود -
كل ما ينفعهم يف الدارين  ،من عقيدة صافية  ،ومنهج سديد  ،وكتاب مفيد  ،وجو
آمن  ،وعيش رغيد  . . .ومن سلسلة أعماهلا اخلرية  -اليت ال تأيت يف احلصر  -قيام هذا
الصرح الشامخ للعناية بكتاب اهلل تعاىل باسم (جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف)
باملدينة النبوية على يد منظم اململكة ومطورها خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد
العزيز آل سعود (رزقه اهلل الصحة والعافية  ،وأمد يف عمره يف طاعته) .
وهذه  -يف احلقيقة -سلسلة مترابطة ومتواصلة لعناية املسلمني حكاماً وشعوباً وأفراداً
ومجاعات بالقرآن الكرمي  -كالم اهلل -عمالً بقول املصطفى 
{ القرآن أفضل من كل شيء  ،فمن وقَر القرآن فقد وقَر اهلل  ،ومن استخف
بالقرآن فقد استخفّ حبق اهلل تعاىل } ( ) .
( ) الوجيز يف فضائل الكتاب العزيز للقرطيب  ،ص  ، 79 :وقد ذكره السيوطي يف اجلامع الكبري وعزاه إىل أيب
نصر السجزي يف اإلبانة  ،واحلكيم الترمذي يف النوادر (مرسال)  ،واحلاكم يف تارخيه (موصوالً)  ،انظر هامش
الوجيز .
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واألمة اإلسالمية عنيت بالقرآن الكرمي عناية فائقة من لدن رسول اهلل  إىل يومنا
هذا  ،فقد حفظت لفظه  ،وكشفت عن معانيه  ،واستقامت على العمل به عمالً بقوله
تعاىل

{      

( . . ) ( } فصلت  ، )03 :وأفنت

أعمارها يف البحث والدراسة فيه  ،ويف الكشف عن أسراره  ،ومل يترك علماء املسلمني
ناحية من نواحيه إال أشبعوها حبثاً ومتحيصاً  ،وألفوا يف ذلك مؤلفات قيمة يف التفسري ،
والقراءات وما يتعلق هبا من علوم كعلم الرسم والضبط والفواصل (عد اآلي) والوقف
واالبتداء  ،وتوجيه القراءات  ،وألفوا يف فضائل القرآن وآداب تالوته  ،وأحكام القرآن ،
ويف الناسخ واملنسوخ  ،وأسباب الزنول  ،ويف إعجاز القرآن  ،وغريبه  ،وإعرابه ،
وقصصه  ،ويف أمثاله وأقسامه  ،ومنهم من ألف يف تناسب آياته وسوره  . . .إىل غري
ذلك من علوم ومعارف يقول فيها اإلمام بدر الدين الزركشي

( )

" ما من نوع من هذه األنواع إال ولو أراد اإلنسان استقصاءه الستفرغ عمره  ،مث مل
حيكم أمره " . . ،

()0

وكل ذلك بتسخري من اهلل (عز وجل) مزنّل هذا الكتاب العزيز مصداقاً لقوله سبحانه

وتعاىل { ( ) ( }        احلجر  ، )7 :وليس هذا إال
معجزة من معجزات هذا الكتاب الذي قال اهلل تعاىل يف وصفه { :

   

( ) ( }           فصلت :

)  ،مث خص به

( ) سورة فصلت آية . 03 :
( ) هو بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي أحد العلماء األثبات  ،ولد يف القاهرة سنة ( 9هـ)  ،له
مؤلفات مفيدة وكثرية عد منها حمقق الربهان ( )00كتاباً  ،تويف يف مصر سنة 97 ( :هـ)  ،ترمجته يف :
حسن احملاضرة للسيوطي  ، 8 / :الدرر البن حجر  ، 079 /0 :الشذرات البن العماد . 00 /6 :
( )0الربهان . / :
( ) سورة احلجر آية . 7 :
( ) سورة فصلت آية . :
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من شاء من بريته وأورثه من اصطفاه من خليقته { :

    

( . . ) ( }   فاطر . )0 :
هذا  ،وأسأل اهلل تعاىل أن يوفقين لكتابة ما ينفعين وينفع األمة اإلسالمية يف الدنيا
واآلخرة  ،ويكون إسهاماً مين يف جمال إبراز دور اململكة العربية السعودية يف خدمة القرآن
الكرمي وعلومه .
واهلل املوفق واملعني ، ، ،

( ) سورة فاطر آية . 0 :
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خطة البحث
لقد قسمت البحث إىل  :متهيد  ،وثالثة مباحث  ،وخامتة .
أما التمهيد  :فيحتوي على :
( ) تعريف القرآن الكرمي لغة واصطالحاً .
( ) مفهوم مجع القرآن الكرمي .
( )0صلة القرآن بالقراءات .
املبحث األول :
مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق  وحتته مطالب :
املطلب األول  :أبو بكر وعهده .
املطلب الثاين  :بواعث اجلمع وأسبابه .
املطلب الثالث  :املكلّف باجلمع .
املطلب الرابع  :كيفية اجلمع .
املطلب اخلامس  :وسائل اجلمع .
املطلب السادس  :نتائج اجلمع وفوائده .
املبحث الثاين :
مجع القرآن يف عهد عثمان بن عفان  وحتته مطالب :
املطلب األول  :عثمان بن عفان وعهده .
املطلب الثاين  :بواعث اجلمع وأسبابه .
املطلب الثالث  :اللجنة املكلفة باجلمع .
املطلب الرابع  :كيفية اجلمع .
املطلب اخلامس  :عدد مصاحف عثمان  ،وإىل أين أرسلت ؟
املطلب السادس  :قضية الرسم املصحفي  ،من حيث كونه توقيفياً أو غري توقيفي .
املطلب السابع  :قضية إتقان الكتابة لدى الصحابة .
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املطلب الثامن  :نتائج اجلمع وفوائده .
املبحث الثالث  :وفيه مطلبان :
( ) الفروق املميزة بني اجلمعني .
( ) األحرف السبعة ومراعاهتا يف اجلمعني .
اخلامتة :
أهم نتائج البحث والدراسة .
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منهج املؤلف يف البحث
لقد حاولت بقدر املستطاع أن تكون املعلومات مستقاة من املصادر األصيلة .
وترمجت لألعالم -عدا أشهر الصحابة  -الوارد ذكرهم يف ثنايا البحث يف احلواشي .
ترمجت للخليفتني الراشدين (أيب بكر وعثمان) وألعالم اللجنة املكلفة جبمع القرآن
الكرمي يف صلب البحث  ،ملا هلم من أمهية بالغة ودور كبري يف املهمة .
وعرفت بلفظ (القرآن) لغةً واصطالحاً  ،وأوضحت مفهوم اجلمع  ،وبينت صلة
القرآن بالقراءات يف التمهيد ألمهية كل ذلك  ،وصلته الوثيقة باملوضوع .
وتعرضت جلمع القرآن الكرمي يف عهد اخلليفتني الراشدين (أيب بكر وعثمان) فقط ،
حيث إن مجعهما هو اجلمع الرمسي  ،أما ما قيل يف مجعه من قبل غريمها فال أصل له .
وحاولت بقدر املستطاع أن ميتاز البحث باجلدية  ،والعمق واألصالة  ،والتركيز
وحسن الترتيب  ،مع مراعاة كونه مفهوماً لدى عامة الناس ومقبوالً لدى خواصهم .
مالحظة  :مل أتطرق لسرد شبهات حول النص القرآين ومجعه وتفنيدها  ،لكونه
عنواناً مستقالً  ،وخامس حماور الندوة .
هذا ما هتيأ يل  ،فإن كنت موقفاً فهو من اهلل تعاىل  ،وله الشكر واملنة  ،وإن كان غري
ذلك فال ألومنّ إال نفسي  ،واسأل اهلل العفو والصفح .

7

مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين

التمهيد
تعريف القرآن :
القرآن (لغةً) مأخوذ من (قرأ) مبعىن  :تال  ،وهو مصدر مرادف للقراءة  ،وقد ورد

هبذا املعىن يف قوله تعاىل {

        

( ) ( } القيامة  ) 8- 9 :أي قراءته .
ومنه قول حسان بن ثابت ( )  يف رثاء عثمان بن عفان 

()0

ضحوا بأمشط عنووان السودود بوه يقطووع الليووت تسووبيحار وارآ ووار
( )
.
أي  :قراءة

و(القرآن) على وزن فعالن كغفران وشكران  ، . .وهو مهموز كما يف قراءة مجهور
القراء  ،ويقرأ بالتخفيف (قران) كما يف قراءة ابن كثري ( ) .
وأصله من (القرء) مبعىن اجلمع والضم  ،يقال  :قرأت املاء يف احلوض  ،مبعىن مجعته
فيه  ،يقال  :ما قرأت الناقة جنيناً  ،أي مل تضمَ رمحها على ولد .
ومسى القرآن قرآناً ألنه جيمع اآليات والسور ويضم بعضها إىل بعض (. )6
ولقد أصبح (القرآن) علماً شخصياً على كالم اهلل تعاىل  ،ومنه قوله تعاىل {



( ) سورة القيامة آية . 8- 9 :
( ) هو حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن  ،وقيل أبو الوليد  ،شاعر رسول
اهلل وأحد املخضرمني  ،عاش ستني سنة يف اجلاهلية ومثلها يف اإلسالم  ،اشتهرت مدائحه يف الغسانيني وملوك
احلرية  ،عمي قبل وفاته  ،وتويف يف سنة ه  .التهذيب  ، 8- 9 / :التقريب  ، 6 / :اإلصابة :
 ، 0 6 /األعالم . 96- 9 / :
( )0ستأيت ترمجته .
( ) البيت يف ديوان حسان بن ثابت  ،وقد استدل به ابن عطية لتأكيد مصدرية القرآن  ،انظر  :مقدمتان يف علوم
القرآن  ،ص  ، 8والشمط  :يف الرجل شيب اللحية  ،اللسان  ،مادة (مشط) . 006-00 /9 :
( ) قال الشاطيب  :ونقل قرآن والقران دواؤنا  . .حرز األماين  ،البيت رقم . 3 :
( )6راجع لسان العرب (قرأ)  ، 8 / :جماز القرآن ملعمر بن املثىن  ، 0- / :مناهل القرآن للزرقاين / :
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. ) ( }      
واصطالحا :
" هو كالم اهلل تعاىل املزنل على حممد  للبيان واإلعجاز  ،اجملموع بني دفيت
املصحف  ،املتعبد بتالوته املنقول بالتواتر جيال بعد جيل " وحول هذا املعىن تدور
تعريفات كثري من األصوليني  ،والفقهاء للقرآن الكرمي ( ) .
يقول الدكتور حممد عبد اهلل دراز

()0

" روعي يف تسميته قرآنا كونه متلوا باأللسن  ،كما روعي يف تسميته كتابا كونه
مدونا باألقالم  ،فكلتا التسميتني من تسمية شيء 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 (أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى)  ،فال
ثقة لنا حبفظ حافظ حىت يوافق الرسم اجملمع عليه من األصحاب  ،املنقول إلينا جيال بعد
جيل على هيئته اليت وضع عليها أول مرة  ،وال ثقة لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما هو
عند احلفاظ باإلسناد الصحيح املتواتر ( ) " .
( ) سورة اإلسراء  ، 7 :وانظر تعريف القرآن يف االتقان . 3 / :
( ) راجع تيسري التحرير ألمري بادشاه  ، 0 /0 :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ، 8 / :كشف األسرار
للنسفي مع نور األنوار للمالجيون  ، 9 / :إرشاد الفحول  ،ص  ، 7 :واقرأ كالم النويري يف رسالته :
القول اجلاذ ملن قرأ بالشاذ  ،ص  ،املطبوعة مع شرح الطيبة للنويري ( .القرآن كالم اهلل  ،منه بدا  ،بال
كيفية قوال  ،وأنزله على رسوله وحيا  ،وصدقه املؤمنون على ذلك حقا  ،وأيقنوا أنه كالم اهلل تعاىل باحلقيقة
ليس مبخلوق ككالم الربية  .فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر) الطحاوية ( 68 /اللجنة العلمية) .
( )0علم من أعالم الفكر اإلسالمي يف العصر احلديث  ،رزق احلظ األوفر من علوم اإلسالم  ،كما هنل من علوم
أوربا الشيء الكثري  ،ولد يف قرية (حملة دياي) مبحافظة كفر الشيخ عام  ، 87وحصل على العاملية األزهرية
عام  7 6م  ،ونال الدكتوراه من فرنسا عام  7 9م  ،من مؤلفاته  :التعريف بالقرآن  ،األخالق يف
القرآن  ،الدين  ،النبأ العظيم  ،تويف يف مدينة الهور بباكستان عام  7 8م  ،انظر فاحتة كتابه  :النبأ العظيم ،
قال الزركلي  :فقيه متأدب  ،األعالم . 6 /6 :
( ) النبأ العظيم ص . 0- :
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مفهوم مجع القرآن :
مجع القرآن يعين أمرين اثنني  ،ومها :
أ -حفظه واستظهاره يف الصدور

( )

فقد حفظ الرسول  كل ما نزل عليه من الوحي يف صدره الشريف  ،وليس أدل

على ذلك من قوله تعاىل {( ) ( }         األعلى ، )6 :

وكان الرسول  يعارض جربيل بالقرآن يف كل عام مرة  ،ويف العام الذي انتقل فيه إىل
رفيقه األعلى عارضه مرتني .
كما ثبت ذلك يف صحيح البخاري وغريه عن عائشة عن فاطمة رضي اهلل عنهما أهنا

قالت  { :أ َسرَ إيلَ النيبُ  أنَ جربيلَ كانَ يعارضُنِي بالقرآنِ كلَ سنةٍ وأنهُ عارضَنِي العامَ
ضرَ أجَلِي } (. " ) ( )0
مرَتنيِ وال أراهُ إال ح َ
ويف ذلك يقول اإلمام أبو عمرو الداين

()5

( ) ومنه قول عثمان ولقد مجعت القرآن على عهد رسول اهلل أي حفظته  ،تاريخ اخللفاء للسيوطي  ،ص :
. 6
( ) سورة األعلى آية . 9-6 :
( )0البخاري املناقب ( ، )0 6مسلم فضائل الصحابة ( ، ) 3الترمذي املناقب (  ، )089ابن ماجه ما جاء
يف اجلنائز (  ، ) 6أمحد (. )99/6
،
( ) البخاري  ،فضائل القرآن  ، 3 /6 :املناقب  ،رقم  00 0 :ن مسلم  ،فضائل الصحابة رقم 3 :
 ،وراجع فضائل القرآن أليب الفضل الرازي  ،ص :
 ،مسند أمحد  ،رقم 37 :
أبو داود رقم 9 :
 ،الربهان للزركشي  ، 0 / :لطائف اإلشارات للقسطالين . 0 / :
( ) عثمان بن سعيد بن عثمان  ،أبو عمرو الداين  ،القرطيب  ،علم من أعالم القراء  ،ثقة حجة يف القراءات
وعلومها  ،ولد بدانية من بالد األندلس يف  09 :هـ  ،له أكثر من مائة مؤلف  ،أشهرها التيسري يف
هـ  ،معرفة القراء الكبار ، 36 / :
القراءات السبع الذي نظمه الشاطيب يف الالمية  ،تويف بدانية يف
غاية النهاية . 30 / :
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يووت

يف كووت عووام مجلووة الت يووت

وكووان يعوورع علووى

فكووان يقريووه يف كووت عرضووة

بواحوود موون ا ووروع السووبعة
( )

حووإ إذا كووان بقوور ا وو  عرضوووه عليوووه مووورت
 من الصحابة  ،منهم اخللفاء الراشدون :
كما حفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب جم غفري
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  ،وكذلك أيب بن كعب  ،وعبد اهلل ابن مسعود  ،وزيد بن

ثابت وأبو الدرداء  ،وأبو موسى األشعري  ،وغريهم من الصحابة رضي اهلل عنهم وهم
الذين دارت أسانيد قراءات األئمة العشرة عليهم ( ) .
يقول العالمة ابن اجلزري

()0

" مث إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور  ،ال على حفظ
املصاحف والكتب  ،وهذه أشرف خصيصة من اهلل تعاىل هلذه األمة  ،ففي احلديث
الصحيح الذي رواه مسلم أن النيب  قال  { :إن ريب قال يل  :قم يف قريش فأنذرهم ،

فقلت له  :رب إذاً يثلغوا

( )

رأسي حىت يدعوه خبزةً  ،فقال  :مبتليك ومبتلى بك ،

ومزنل عليك كتاباً ال يغسله املاء تقرؤه نائمًا ويقظان  ،فابعث جنداً أبعث مثلهم  ،وقاتل
مبن أطاعك من عصاك  ،وأنفق ينفق عليك }

( )

فأخرب تعاىل أن القرآن ال حيتاج يف

حفظه إىل صحيفة تغسل باملاء بل يقرؤه يف كل حال  ،كما جاء يف صفة أمته " أناجيلهم

( ) األرجوزة املنبهة  ،البيت رقم  ، 9 -93 :ص . 89 :
.
 ،مناهل العرفان / :
( ) انظر  :الوجيز للقرطيب ص  ، 99 :النشر  ، 6 / :االتقان / :
( )0حممد بن حممد بن حممد  ،مشس الدين الدين أبو اخلري  ،املعروف بابن اجلزري  ،الدمشقي  ،علم من أعالم
القراء  ،ولد ونشأ يف دمشق سنة 9 :هـ  ،من أشهر مؤلفاته  :النشر يف القراءات العشر  ،غاية النهاية يف
طبقات القراء  ،منظومة الطبية يف القراءات العشر  ،والدرة املضيئة يف القراءات الثالث  ،املقدمة اجلزرية يف
التجويد  ،تويف يف شرياز من مدن إيران احلالية عام 800ه  ،غاية النهاية  ، 9 / :األعالم . /9 :
( ) أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ اخلبز  ،أي يكسر .
 ، )089 / 0( 9وانظره يف الوجيز
( ) مسلك  :صفة اجلنة ونعيمها  ،رقم  ، 86 :مسند أمحد برقم :
للقرطيب ص . 9 :
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يف صدورهم ( ) " .
وقد ساعدهم على حفظه نزوله منجماً ومفرقاً  ،ومل يكن هم الصحابة حفظ ألفاظ
القرآن فحسب  ،بل مجعوا إىل حفظ اللفظ فهم املعىن  ،وتدبر املراد  ،والعمل مبقتضى ما
تضمنه من األحكام واآلداب .
قال أبو عبد الرمحن السلمي

( )

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن  . .أهنم كانوا إذا

تعلموا من النيب  عشر آيات مل يتجاوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ،
قالوا  :فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاً (. )0
وهلذا كانوا يبقون مدة يف حفظ السورة الواحدة  ،وهذا هو السر فيما روى أن ابن
عمر رضي اهلل عنهما أقام على حفظ سورة البقرة مثان سنني ( ) .
ب -كتابته كله حروفًا وكلمات وآيات وسورًا .
وقد حدث ذلك يف الصدر األول ثالث مرات :
األوىل  :يف عهد النيب  حيث كان النيب  ينادي واحداً من كتاب الوحي فيأمره
بكتابة ما نزل عليه من الوحي  ،وكان  يرشدهم إىل مواضع اآليات من السور ( ) ومل
ينتقل الرسول  إىل رفيقه األعلى إال والقرآن كله كان مكتوباً  ،مرتب اآليات يف
سورها  ،غري أنه مل يكن مرتب السور  ،والجمموعاً يف مصحف واحد  ،وال موجوداً يف
( ) النشر . 6 / :
( ) هو عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة السلمي الكويف  ،التابعي اجلليل  ،شيخ احلسنني (رضي اهلل عنهما)  ،ثقة
 ،معرفة القراء / :
ثبت  ،إليه انتهت القراءة جتويدًا وضبطًا  ،تويف بعد (93ه)  ،غاية النهاية / :
 ،التقريب . 38 / :
( )0أخرجه أمحد يف مسنده (  ، ) 3 /وانظره يف جممع الزوائد للهيثمي (  ، ) 6 /والوجيز للقرطيب ص :
. 09
( ) املوطأ  ،باب ما جاء يف القرآن  :رقم . 3 / ، :
 ،رقم  ، 0386 :ومسند أمحد / :
( ) انظر  :سنن أيب داود  ، 36 / :رقم  ، 986 :والترمذي / :
 ، 9ومجال القراء  ، 8 -8 / :وتفسري الطربي  ، 3 / :والقرطيب  ، 6 /8 :وراجع الربهان
للزركشي . 0 / :
02

مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين

مكان واحد  ،بل كان مفرقاً لدى الصحابة  ،وكان ذلك ملا كان يتوقع من نزول ناسخ
آلية حكماً أو تالوة ( ) .
والثا ية  :يف خالفة أيب بكر . ) ( 
والثالثة  :على عهد عثمان بن عفان . )0( 
وسيأيت تفصيل كل ذلك يف الصفحات التالية .
صلة القرآن بالقراءات :
هنا سؤال يطرح نفسه  ،هو أنه  :هل القرآن والقراءات شيء واحد ؟ أي بينهما احتاد
كلّي  ،أو أهنما شيئان متغايران ؟ أي بينهما تغاير كلي .
ب املتأخرين واملعاصرين من علماء القراءات يف ذلك خالع .
أ -يرى بعض املتأخرين من العلماء أن بينهما تغايراً كلياً  ،أي مها شيئان خمتلفان ،
ألن القرآن هو الوحي املزنل على حممد  للبيان واإلعجاز  ،والقراءات  :هي اختالف
ألفاظ الوحي املذكور يف احلروف أو يف كيفيتها من ختفيف وتشديد وغريمها . . .

( )

ب -ويرى بعض املعاصرين أهنما حقيقتان مبعىن واحد  -أي بينهما احتاد كلي ، -
وذلك ألن القرآن  :مصدر مرادف للقراءة  ،والقراءات  :مجع قراءة  ،إذاً فهماً حقيقتان
مبعىن واحد  ،كما أن أحاديث نزول القرآن على األحرف السبعة تدل داللة واضحة على
أنه ال فرق بينهما  ،إذ كل منهما وحي مزنل ( ) .
( ) انظر  :اإلتقان . 6 / :
( ) ستأيت ترمجته .
( )0اإلتقان  ، 8 / :مناهل العرفان . 07 / :
( ) ذهب إليه العالمة بدر الدين الزركشي يف الربهان  ، )0 8( :وتبعه يف ذلك العالمة القسطالين يف لطائف
اإلشارات (  ) 9 /والبنا الدمياطي يف إحتاف فضالء البشر ( . )68 /
( ) انظر " يف رحاب القرآن " للدكتور حممد سامل حميسن  ، 37 / :وقد رد عليه الدكتور شعبان حممد
إمساعيل واستبعد قوله وذهب إىل أهنما ليسا متغايرين تغايراً كلياً كما أهنما ليسا متحدين احتاداً كلياً  ،بل
بينهما ارتباط وثيق كارتباط اجلزء بالكل  ،انظر  :القراءات أحكامها ومصدرها ص  ، 0وهامشه على
كتاب " احتاف فضالء البشر " للدمياطي . 67 / :
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ج -والذي نراه هنا  -واهلل أعلم  -هو أن نفصل القول يف القراءات .
فالقراءات اسمان  :املقبولة واملردودة .
أما املقبولة  ،فهي اليت تتوفر فيها الشروط الثالثة املتفق عليها لقبوهلا  ،وهي :
أن تكون القراءة متواترة  ،وأن توافق وجهاً من وجوه اللغة العربية  ،وأن توافق أحد
املصاحف العثمانية ولو احتماالً .
وهذا القسم هو الذي اال فيه العلماء :
( ) جيب على كل مسلم اعتقاد قرانيته .
( ) يقرأ به تعبداً يف الصلوات وخارجها .
( )0يكفر جاحدُ حرفِ منه .
وهذا بعينه هو ما يقال يف القرآن  ،وهل يقرأ القرآن إال برواية من روايات
القراءات املتواترة ؟ كما نقرأ حنن اليوم برواية اإلمام حفص عن عاصم  ،ويقرأ
أهل ليبيا برواية اإلمام قالون عن نافع  ،ويقرأ أهل موريتانيا ونيجرييا وبعض
البالد األفريقية األ خرى برواية اإلمام ورش عن نافع  ،وكذا يقرأ أهل إثيوبيا
وإرترييا والصومال وما جاورها برواية اإلمام الدوري عن أيب عمرو  ،وقراءة
اإلمام أيب عمرو هي اليت كانت رائجة يف أكثر البالد اإلسالمية يف عهد اإلمام
ابن اجلزري ( أي يف القرن الثامن والتاسع اهلجري ) ( ) كما ه و حال رواية
اإلمام حفص اليوم  ،حيث تقرأ يف أكثر من ثلثي العامل اإلسالمي .
وعلى هذا  ،فالقرآن هو عني القراءات املتواترة  ،وبالعكس كذلك  ،فهما
حقيقتان مبعىن واحد  ،أي بينهما احتاد كلي .
وأما املردودة  ،فهي اليت اختل فيها أحد الشروط الثالثة لقبوهلا  ،أو
كله ا  ،وهي اليت يطلق عليها  :الشاذة  ،وقد قال العلماء فيها :
( ) ال جيوز اعتقاد قرآنيتها .
( ) ال جتوز القراءة هبا تعبداً .
(  ) 0جيب تعزير من أصر على قراءهتا تعبداً وإقرا ءً .
( ) انظر  :النشر / :

 ،ومنجد املقرئني .
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وعلى هذا  ،فالقراءات  :هي غري القرآن  ،وبينهما تغاير كلي  ،ألن الشاذة
حىت لو ثبتت قراءة منها بسند صحيح ال يعتقد قرآنيتها  ،بل تعترب من األخبار
اآلحاد  ،واخلرب الواحد من أقسام احلديث  ،واحلديث غري القرآن ( ) .

املبحث األول

مجع القرآن على عهد أيب بكر الصديق 
املطلب األول أبو بكر وعهده
هو عبد اهلل بن عثمان (أيب قحافة) بن عامر بن كعب التيمي القرشي  ،أبو بكر
الصديق  ،صهر رسول اهلل  أول اخللفاء الراشدين  ،ولد مبكة بعد الرسول  بسنتني
وأشهر  ،وهبا نشأ  ،وهو أول من أسلم من الرجال  ،وأول من صلى مع الرسول 
وكان سباقاً إىل تصديق الرسول  فمن مث لقب بالصديق  ،وهو مزامل النيب يف هجرته ،
وضحى بنفسه وماله يف اهلجرة  ،وهو أفضل الناس بعد الرسول  بإمجاع أهل السنة ،
وقد نزل فيه قرآن كثري ( ) ونشأ سيداً من سادات قريش  ،وغنياً من كبار أثريائهم وعاملاً
بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها  ،له يف عصر النبوة مواقف مشرقة وجليلة  ،وهو
صاحب املواقف البطولية يوم وفاة الرسول  ويف قضية أهل الردة واملتنبئني  ،ففي عهده
قضي على املرتدين  ،وقتل مسيلمة الكذاب  ،وفتحت اليمامة  ،وهو الذي نفذ جيش
أسامة

()0

وميتد عهد خالفته من عام

 0-هـ  ،ملدة سنتني وبضعة أشهر  ،حيث بويع

باخلالفة قبل دفن جثمان الرسول  وتويف  باملدينة يف شهر مجادي اآلخرة سنة
( ) راجع ملزيد من التفصيل  :القول اجلاذ للنويري  ،ص  ، 88-90 :ومقال الشيخ عبد الفتاح القاضي بعنوان :
حول القراءات الشاذة واألدلة على حرمة القراءة هبا  ،املنشور يف جملة كلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية
وما بعدها  ،وكتابه القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب  ،ص ، 8- :
باملدينة املنورة  ،ص :
وكتابنا  :صفحات يف علوم القراءات ص . 3- 9
( ) تاريخ اخللفاء  ،ص . 8 :
( )0تاريخ اخللفاء للسيوطي  ،ص . 90 ، ، 0 :
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 0ه.
وفيه قال حسان بن ثابت 

( )

إذا تذكرت شدوا مون أخوث ةقوة

فاذكر أخوا أبوا بكور فوا فعوال

خووا ال يووة أتقاهووا وأعوود ا

إال الوونو وأوفاهووا فووا ووال
()2

والثوواين التووام ا مووود م ووهده وأول الناس منهم صود الرلوال
املطلب الثاين بواعث اجلمع وألبابه


بعد تويل أيب بكر  إمارة املسلمني واجهته أحداث جسيمة  ،خصوصاً ما كان من
قبل أهل الردة  ،وما دار بعد ذلك من حروب طاحنة ومعارك عنيفة  ،خصوصاً ما كان
يف موقعة اليمامة

()0

حيث استشهد فيها عدد كبري من الصحابة  ،منهم أكثر من سبعني

من قراء الصحابة  ،فاشتد ذلك على الصحابة  ،وال سيما على عمر  فاقترح على أيب
بكر  أن جيمع القرآن  ،خشية ضياعه مبوت احلفاظ وقتل القراء  ،فتردد أبو بكر ألول
األمر مث شرح اهلل صدره ملا شرح له صدر عمر  فكان هو أول من مجع القرآن بني
اللوحني ( ) وكان أحد الذين حفظوا القرآن كله ( ) .
ويتضح ذلك من احلديث الصحيح الذي روي عن زيد بن ثابت  وكان من كتاب

 ، 0التقريب  ، 0 / :غاية النهاية ، 0 / :

 ،التهذيب / :
( ) طبقات ابن سعد /0 :
شذرات الذهب  ، / :األعالم . 3 / :
( )تاريخ اخللفاء  ،ص . 00 :
( )0قال احلموي  :بني اليمامة والبحرين عشرة أيام  ،وهي معدودة من جند وقاعدهتا حجر  ،وتسمى اليمامة جواً
والعَروض  -بفتح العني  ،وكان امسها قدمياً  :جوّا  ،فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم ( ،معجم
)  ،أما غزوة اليمامة فكانت سنة ه (شذرات الذهب  ) 0 / :قتل فيها عدو اهلل
البلدان / :
مسيلمة الكذاب  ،وآالف من جنده وأعوانه  ،وفتحت على يد خالد بن الوليد صلحاً  ،واستشهد فيها أكثر
من سبعمائة من كبار املهاجرين واألنصار ( .الكامل البن األثري  ) 0 / :وما بعدها)  ،وقيل :
 33مقاتل (الشذرات  ، ) 0 / :وانظر  :تاريخ اخللفاء للسيوطي  ،ص . 96
( ) راجع كتاب املصاحف البن أيب داود . 6 / :
( ) تاريخ اخللفاء  ،ص  ، :نقالً عن ابن كثري يف تفسريه  ،والنووي يف التهذيب .
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الوحي  ،وقال فيه  { :أَرْ َسلَ إِلِيَ أَبُو بكرٍ َمقَْتلَ َأ ْهلِ اليَمَامةِ وعندهُ عُمرُ فقالَ أبو بكرٍ إن
عمر أتاين فقال إن القتل قد استحرَ

( )

يوم اليمامةِ بالنّاس وإِنِي أخشَى أن يستَحرَ القَْتلُ

بالقرّاءِ يف املواطن فيذْهبَ كثريٌ من القرآن إال أن جتمعوه وإين ألرى أن جتمعَ القرآن  .قال
أبو بكر قلتُ لعمرَ كيفَ أفعلُ شيئاً مل يفعله رسول اهلل  فقال عمرُ  :هو واهللِ خريٌ فلم
يزل عمر يراجعين فيه حىت شرح اهلل لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر  .قال زيد بن
ثابت وعمر عنده جالسٌ ال يتكلم فقال أبو بكر إنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ وال نتهمك كنتَ
تكتبُ الوحي لرسول اهلل  فتتبع القرآن فامجعه فواهلل لو كلفين نقل جبلٍ من اجلبال ما
كانَ أثقلَ عليّ مما أمرين به من مجع القرآن  .قلتُ كيف تفعالن شيئاً مل يفعله النيب 
فقال أبو بكر هو واهلل خريٌ فلم أزل أراجعه حىت شرح اهلل صدري للذي شرحَ اهلل له
سبِ وصدور
صدر أيب بكرٍ وعمر فقمتُ فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واألكتاف والع ُ
الرجال حىت وجدتُ من سورة التوبة آيتني مع خزمية األنصاري مل أجدمها مع أحدٍ غريه

{          

( ) ( . . . . .التوبة 8 :

} 

 ) 7 ،إىل آخرمها وكانت الصحف اليت مجع فيها القرآن

عند أيب بكر حىت توفّاه اهلل مث عند عمر حىت توفّاه اهلل مث عند حفصة بنت عمر } (. " )0
وعلى هذا  ،فقد بدأ مجع القرآن يف عهد أيب بكر  سنة

( ) أي اشتد .
( ) سورة التوبة آية 8 :
( )0البخاري  ،التفسري :
أمحد  ،مسند العشرة :
داود 97- 67 / :

هـ .

.
 ، 0فضائل القرآن  ، 630 :األحكام  ، 66 :الترمذي  ،التفسري ، 03 8 :
ىف يف كتاب املصاحف البن أيب
 ، 9مجال القراء  ، 86 / :وانظر  :خترجيه مستو ً
 ،وراجع املقنع للداين . 0- :
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املطلب الثالث املكلف باجلمع
ذكر أبو بكر بن أيب داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال  :ملا استحر القتل بالقراء
يومئذ َفرِقَ أبو بكر على القرآن أن يضيع  ،فقال لعمر بن اخلطاب ولزيد بن ثابت اقعدا
على باب املسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب اهلل فاكتباه ( ) .
ويبدو من هذا األثر أن املكلف جبمع املصاحف يف عهد أيب بكر اثنان  ،ومها  :عمر
بن اخلطاب وزيد بن ثابت .
غري أن مجهور العلماء على أن املكلف باجلمع هو زيد بن ثابت وحده  ،أما عمر 
فلم يثبت أنه كان مكلفاً باجلمع  ،واألثر املذكور سابقاً منقطع  ،فال حيتج به  ،وإن سُلّم
فيكون املراد  :اإلشراف على اجلمع  ،والنظر يف الشهادة والكتابة .
وزيد هذا  ،هو :
ابن ثابت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي  ،ولد يف املدينة  ،ونشأ مبكة  ،وقتل أبوه
وهو ابن ست سنني  ،وهاجر مع النيب  وهو ابن ( ) سنة  ،تعلم السريانية يف سبعة
عشر يوماً

( )

وحفظ القرآن الكرمي كله عن ظهر قلب يف حياة الرسول  وكان من

كتاب الوحي لرسول اهلل  مشهوراً بالصدق واألمانة  ،وتفقه يف الدين حىت أصبح رأساً
باملدينة يف القضاء والفتوى والقراءة والفرائض على عهد عمر وعثمان وعلي رضي اهلل
عنهم  ،وكان يعد من الراسخني يف العلم  ،تويف سنة

ه  ،وملا تويف رثاه حسان بن

ثابت  ،وقال أبو هريرة  :اليوم مات حرب هذه األمة وعسى اهلل أن جيعل يف ابن عباس منه
خلفاً (. )0
لقد اختاره أبو بكر  هلذه املهمة العظيمة واخلطب اجلسيم ملا تفرس فيه من األمانة
( ) كتاب املصاحف  ، 67- 68 / :إسناده منقطع  ،ألن عروة مل يلق أبا بكر .
( ) انظر  :كتاب املصاحف البن أيب داود  ، 6 / :ت  :د حمب الدين واعظ .
( )0تذكرة احلفاظ  ، 7 / :هتذيب التهذيب  ، 077 /0 :غاية النهاية  ، 76 / :اإلصابة ، 6 / :
طبقات ابن سعد  ، 90 / :األعالم . 9 /0 :
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ورجاحة العقل وقربه من الرسول  واعتماده  عليه .
يقول العالمة الزرااين ( )0يف ذلك :
" اجتمع فيه من املواهب ذات األثر يف مجع القرآن  ،ما مل جيتمع يف غريه من
الرجال  ،إذ كان من حفاظ القرآن  ،ومن كتاب الوحي لرسول اهلل  وشهد العرضة
األخرية للقرآن يف ختام حياته  وكان فوق ذلك معروفاً خبصوبة عقله  ،وشدة ورعه ،
وعظم أمانته  ،وكمال خلقه  ،واستقامة دينه ( ) .
وقال  :ويؤيد ورعه ودينه وأمانته قوله (فو اهلل لو كلفوين نقل جبل من اجلبال  ،ما
كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن) (. )0
ويشهد بوفرة عقله تردده وتوقفه أول األمر ومناقشته أليب بكر حىت راجعه أبو بكر
وأقنعه بوجه الصواب .
وينطق بدقة حتريه قوله :
(فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال)

( )

املطلب الرابع كيفية اجلمع
استثقل زيد بن ثابت املهمة  ،إال أنه حينما شرح اهلل له صدره باشر هبا  ،وبدأ جبمع
القرآن بوضع خطة أساسية للتنفيذ  ،اعتماداً على مصدرين هامني  ،ومها :
( ) ما كتب أمام الرسول  وبإمالء منه  ،وكان زيد نفسه من كتاب الوحي .
( ) ما كان حمفوظاً لدى الصحابة  ،وكان هو من حفاظه يف حياته  . وكان ال
( ) حممد بن عبد العظيم الزرقاين  ،علم بارز من أعالم األزهر  ،خترج هباء ودرس فيها  ،وتأليفه  :مناهل العرفان
خري دليل على طول باعه  ،وعلوم مكانته يف علوم القرآن  ،تويف بالقاهرة سنة  069 :هـ  ،األعالم /6 :
. 3
.
( ) مناهل العرفان  ، 3 / :وراجع الفتح  ، 0 /7 :واملقنع :
( )0البخاري  ،فضائل القرآن  ، 630 :الترمذي  ،التفسري  ، 03 8 :أمحد  ،مسند العشرة املبشرين باجلنة :
 ، 9ومسند النصار . 36 9 :
( ) البخاري  :فضائل القرآن . 630 :
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يقبل شيئاً من املكتوب  ،حىت يتيقن أنه :
أ -مما كتب بني يدي الرسول  وذلك بشهادة شاهدين عدلني ( ) .
ب -وأنه مما ثبت يف العرضة األخرية  ،ومل تنسخ تالوته .
يدل على ذلك ما أخرجه ابن أيب داود من طريق حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب
قال  :قدم عمر  ،فقال  :من كان تلقى من رسول اهلل  شيئاً من القرآن فليأتنا به ،
وكانوا كتبوا ذلك يف الصحف واأللواح والعسب  ،وكان ال يقبل من أحد شيئاً حىت
يشهد شاهدان ( ) .
كما يدل عليه ما أخرجه ابن أيب داود أيضاً  ،ولكن من طريق هشام بن عروة عن
أبيه أن أبا بكر قال لعمر وزيد  " :اقعدا على باب املسجد  ،فمن جاء كما بشاهدين على
شيء من كتاب اهلل فاكتباه (. " )0
قال احلافظ ابن حجر ( ) (املراد بالشاهدين  :احلفظ والكتابة) ( ) .
وقد ذهب العالمة السخاوي ( )6إىل أن املراد بشاهدين :
( ) اإلتقان . 8 / :
( ) كتاب املصاحف  ، 8 - 8 / :وعنه السيوطي يف الدرر املنثور  ، 00 / :وابن حجر يف الفتح /7 :
 ،وانظر فضائل القرآن البن كثري ( ، ) 9واإلتقان . 66 / :
( )0كتاب املصاحف  ، 67 /وانظر مجال القراء  ، 86 /والفتح  ، /7واللطائف  ، 6 /وكزن العمال
 ، 90 /واملرشد الوجيز . :
( ) أمحد بن علي بن حممد  ،املعروف بابن حجر العسقالين  ،فلسطيين األصل  ،من أعالم احلديث والتاريخ ،
مولده ووفاته بالقاهرة  ،ولد سنة  990 :هـ  ،وتويف سنة  8هـ  ،كثري التصانيف  ،من أشهرها  :فتح
الباري شرح صحيح البخاري  ،خنبة الفكر  ،هتذيب التهذيب  ،وتقريبه  ،لسان امليزان  ،اإلصابة  ،بلوغ
املرام ( ،البدر الطالع :
 ، 89 /األعالم . ) 97- 98 / :
( ) الفتح . /7 :
( )6علي بن حممد بن عبد الصمد  ،علم الدين أبو احلسن السخاوي  ،ولد يف سخا مبصر سنة  8هـ  ،أو
 7هـ  ،من أبرز تالمذة اإلمام الشاطيب  ،وأول من شرح قصيدته باسم  :فتح الوصيد يف شرح القصيد ،
ومن مؤلفاته  :مجال القراء  ،هداية املرتاب  ،الوسيلة إىل شرح العقيلة  ،تويف يف دمشق سنة  6 0 :هـ ،
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رجالن عدالن يشهدان على أنه كتب بني يدي رسول اهلل  أو أنه من الوجوه
السبعة اليت نزل هبا القرآن ( ) .
وقال أبو شامة ( ) وكان غرضهم أن ال يكتب إال من عني ما كتب بني يدي النيب 
ال من جمرد احلفظ .
ومل يعتمد زيد على احلفظ وحده  ،ولذلك قال يف احلديث الذي أوردناه عن
البخاري سابقاً  ،إنه مل جيد آخر سورة براءة إال مع أيب خزمية  ،أي  :مل جيدها مكتوبة إال
مع أيب خزمية األنصاري  ،مع أن زيداً كان حيفظها  ،وكان كثري من الصحابة حيفظوهنا
كذلك  ،ولكنه أراد أن جيمع بني احلفظ والكتابة  ،زيادة يف التوثق  ،ومبالغة يف
االحتياط .
وعلى هذا الدستور الرشيد مت مجع القرآن يف صحف بإشراف أيب بكر وعمر وأكابر
الصحابة وأمجعت األمة على ذلك دون نكري  ،وكان ذلك منقبة خالدة ال يزال التاريخ
يذكرها باجلميل أليب بكر يف اإلشراف  ،ولعمر يف االقتراح  ،ولزيد يف التنفيذ ،
والصحابة يف املعاونة واإلقرار .
قال علي كرم اهلل وجه  " :أعظم الناس أجراً يف املصاحف أبو بكر  ،رمحة اهلل على
أيب بكر  ،هو أول من مجع بني اللوحني (. " )0
وقد قوبلت تلك الصحف اليت مجعها زيد مبا تستحق من عناية فائقة  ،فحفظها أبو
 ،األعالم / :

(معرفة القراء الكبار  ، 60 / :غاية النهاية  ، 68 / :شذرات الذهب / :
. )00
( ) انظر  :مجال القراء . 86 / :
( ) عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم أبو القاسم املقدسي الدمشقي  ،فلسطيين األصل  ،املعروف بأيب شامة ،
لقب به لشامة كبرية فوق حاجبه األيسر  ،من أعالم القراء ومن أبرز تالمذة علم الدين السخاوي  ،ولد
بدمشق سنة  77 :هـ  ،من أشهر مؤلفاته  :إبراز املعاين من حرز األماين  ،املرشد الوجيز  ،قتل يف 66 :
هـ  ،املعرفة  ، 690 / :الغاية  ، 06 / :األعالم . 77 /0 :
( )0كتاب املصاحف  ، 66 / :وانظر املصنف البن أيب شيبة  ، 68 /6 :واملسند ألمحد ، 03 / :
.0
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بكر عنده مدة حياته  ،مث حفظها عمر بعده حىت شهادته  ،مث حفظتها أم املؤمنني حفصة
بنت عمر بعد وفاة والدها  ،حىت طلبها منها عثمان  ليستنتسخ منها مصاحفه اعتماداً
عليها  ،مث ردها إليها إيفاء بالعهد الذي أعطاها إياه  ،فلم تزل عندها حىت أرسل إليها
مروان بن احلكم

( )

حينما ويل املدينة فأبت  ،مث ملا توفيت رضي اهلل عنها سنة

ه،

حضر مروان جنازهتا  ،مث طلب من أخيها عبد اهلل بن عمر  فبعث هبا إليه فأخذها
مروان وأمر بإحراقها ( ) .

( ) مروان بن احلكم بن أيب العاص  ،أو عبد امللك  ،خليفة أموي  ،إليه ينسب بنو مروان  ،ولد مبكة يف ه ،
ونشأ بالطائف  ،وسكن املدينة  ،من خواص عثمانوكاتب سر له  ،ولسببه جرى لعثمان ما جرى له  ،قاتل يف
وقعة اجلمل قتاالً شديداً  ،وشهد صفني مع معاوية  ،وتوىل املدينة يف أيامه  ،وأخرجه منها ابن الزبري فسكن
الشام  ،وهبا تويف يف طاعون سنة  6 :هـ  ،هتذيب التهذيب  ، 7 / 3 :األعالم . 39 /9 :
 ،وانظر
( ) كتاب املصاحف  ، 97 / ، 99 / :وراجع مجال القراء  ، 88 / :مناهل العرفان / :
الفتح . 3 ، 6 /7 :
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وذا بعووود نوووة وشووودة

يقول اإلمام أبو عمرو الوداين يف مجوع

والت وووهد القووورأة األكوووابر

القرآن يف العهد الصديقث  :رت على

وديق
ور إىل الصوو
وت األموو
ووصوو

الصووحب موون أهووت الووردة

واووال عنوود ذلووك الفووارو

يومئوووذ هنوووا وامل ووواهر

وتحرا
ود الوو
وت اوو
إين أرى القتوو

فحمووود ال علوووى التوفيوووق

ورفووا اوود دار مثووت ذاكووا

وق
ودها التوفيووو
وة أيووو
مقالووو

وا
ود كا و
وا او
ور ومو
وتدر األمو
فالو

حبووواملث القووورآن والوووتمرا

ورا ووعا الصووديقا رووا مووره

علووويهم فعووودموا بوووذاكا

فقووال البوون ةابووا إذ ذاكووا

واعمووت علووى أن عمووع القرآ ووا

اوود كنووا بالغووداة والع ووث

ف ووورهلل ال لوووذا صووودره

فأ ووا عنوود ا موون السووبا

إين ووذا األموور اوود أراكووا

ففعووت الووذي بووه اوود أمووره

تكتوووب وحوووث ال للووونو

ومجووع القوورآن يف الصووحا ف

فوووامجع كتوووا ال يف األورا

وات
ون اللغو
وم السووبع مو
وت رلو
بو

وره
ود ذكو
وذي او
وى الو
ودا علو
معتمو

وه
وحف يف حياتوو
وا الصوو
فكا وو

ومل مييوووز أحووورع الت وووالف

ةُموواا عنوود عموور الفووارو

وكووت مووا صوول موون القوورات

وه عنووود أيب بكووور إىل اتوووه
ود حفصو
وارت بع ودح عنو
وا صو
مثو
حوو ا ق ووا خالفووة الصووديق
مزايا هذه الصحف :
وامتازت هذه الصحف مبيزات مهمة  ،منها :ملووا تووويف كمووا يف القصووة

( )

أوالر  :مجع فيها القرآن الكرمي على أدقوجوه البحث والتحري  ،وأسلم أصول
التثبت العلمي .
ةا يار  :اقتصر فيها على ما تنسخ تالوته .
( )املنبهة  ،األبيات . 98- 6 :
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ةالثار  :ظفرت بإمجاع الصحابة  عليها  ،وعلى تواتر ما فيها .
رابعار  :كان هذا اجلمع شامالً لألحرف السبعة اليت هبا نزل القرآن تيسريا على األمة
اإلسالمية ( ) .
أما ما ورد يف بعض الروايات ( ) بأن علياً  أول من مجع القرآن بعد رسول اهلل 
فهي  -على وهنها وضعفها  -تثبت أن علياً أو بعض الصحابة كان قد كتب القرآن يف
مصحف  ،وهي مصاحف فردية  ،ليست هلا تلك الثقة ومل تنل حظها من الدقة
والتحري  ،واجلمع والترتيب  ،واالقتصار على ما مل تنسخ تالوته  ،واملزايا اليت ذكرناها
سابقاً  ،ومل حيجر أبو بكر على أحد مجع وكتابة مصحف لنفسه  ،فكتابة القرآن أمر
مسموح جلميع املسلمني  ،وكان الصحابة يكتبونه ألنفسهم  ،منهم أيب بن كعب ( )0وابن
مسعود  . . .وغريمها من الصحابة  ،وإذا كان بعض املصاحف قد سبق يف الوجود على
صحف أيب بكر فإن مجع أيب بكر هو األول من نوعه على كل حال ( ) .

.
( ) راجع منجد املقرئني  ، :ومناهل العرفان / :
( ) كتاب املصاحف  ، 83 / :وقال ابن أيب داود  :مل يذكر املصحف أحد إال أشعث  ،وهو لني احلديث ،
وإمنا رووا  :حىت أمجع القرآن  ،يعين أمت حفظه  ،فإنه يقال للذي حيفظ القرآن  :قد مجع القرآن  ،وهو بذلك
نفى أن يكون عليقد مجع القرآن  ،وقد صرح ابن حجر بضعف هذه الرواية النقطاع سندها  ،وعلى تقدير
ثبوهتا أوهلا بأن املراد باجلمع  :حفظه يف الصدر  ،على ما ذهب إليه مؤلف كتاب املصاحف  ،انظر الفتح /7 :
 ، 0واإلتقان . 6 / :( )0اإلتقان . 9 / :
.
( ) راجع مناهل العرفان / :
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املطلب اخلامس ولا ت اجلمع
مل تكن وسائل الكتابة وأدواهتا متوفرة وميسرة يف عصر الصحابة وما قبله  ،فكان
الناس يستخدمون لتسجيل أفكارهم وأشعارهم ومعاهداهتم ووثائقهم وسائل خمتلفة من
األحجار واجللود والعظام واألخشاب وما إىل ذلك من األشياء املتوفرة لديهم  ،وذلك
لندرة الورق  ،وهذه الوسائل نفسها هي اليت استخدمها الصحابة لكتابة الوحي يف حياة
الرسول  فمما ورد ذكره يف روايات خمتلفة نستطيع أن نعرف هبا تلك الوسائل  ،وهي
كاآليت :
العسب  ،اللخاف  ،الرقاع  ،األضالع  ،األكتاف  ،قطع األدمي  ،القضم  ،الظرر ،
القراطيس  ،الصحف  ،الكرانيف .
هذه األشياء هي اليت ورد ذكرها يف كتابة القرآن الكرمي يف عهد الصحابة رضي اهلل
عنهم وقد حاولت استقصاءها مما يتوفر لدي من مراجع  -وفيما يلي نعرف كل ما ذكر
من ذلك :
(العسب)  :مجع عسيب  ،وهو جريد النخل  ،كانوا يكشطون اخلُوصَ ويكتبون يف
الطرف العريض منه ( ) .
خفَةٍ) بفتح الالم
(الل اع)  :بكسر الالم وخباء معجمة خفيفة  ،آخره فاء  ،مجع ( :لَ ْ
وسكون اخلاء  :وهي احلجارة الرقاق  ،وقال اخلطايب  :صفائح احلجارة ( ) .
(الرااع)  :مجع ُر ْقعَة  ،وهي اليت تكتب ( )0قال العالمة اجلزائري

( )

وقد تكون من

( ) راجع اللسان  ،مادة (عسب)  ، 78 / :ويف النهاية البن األثري  : ) 0 /0( :هي السَعفة مما ال ينبت
عليه اخلوص  ،وانظر  :القاموس احمليط  ،ص . 9 :
( ) كتاب املصاحف البن أيب داود  ، 93 / :االتقان  ، 86 / :القاموس احمليط . 3 :
( )0اللسان  :مادة (رقع)  ،القاموس . 700 :
( ) طاهر بن صاحل بن أمحد بن موهوب السمعوين  ،جزائري األصل  ،دمشقي املولد واملدفن  ،من أكابر علماء
اللغة واألدب  ،كان شغوفاً جبمع واقتناء املخطوطات  ،ساعد على إنشاء دار الكتب الظاهرية بدمشق ،
واملكتبة اخلالدية يف القدس  ،كان جييد أكثر اللغات الشرقية كالعربية والسريانية واحلبشية والتركية والفارسية ،
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جلد أو ورق أو كاغد ( ) .
(األضالع)  :مجع ضلع  ،بكسر الضاد وفتح الالم (على لغة أهل احلجاز)
وبإسكاهنا (على لغة متيم)  ،وهي عظام اجلنبني ( ) .
(األكتاع)  :مجع كَتِف  ،والكَتِف والكِتْف مثل كَذِب وكِذْب  :عظم عريض
خلف املنكِب  ،يكون يف أصل كتف احليوان من الناس والدواب  ،وهو ما فوق العضد ،
كانوا إذا جفّ كتبوا عليه (. )0
(األاتا )  :مجع قَتَب  ،وهو اخلشب الذي يوضع على ظهر البعري لريكب عليه ،
ويف اللسان  :والقِتب والقَتَب  :إِكاف البعري  . .وقيل  :هو اإلكاف الصغري الذي على
قدر سنام البعري  ،ويف الصحاهلل  :رَحل صغري على قدر السنام ( ) .
(اطع األدمي)  :األدمي  :اجللد املدبوغ واجلمع  :أدم بفتحتني ( ) .
(الق م)  :مجع  :قضيم  ،وهو اجللد األبيض يكتب فيه  ،وقيل هي الصحيفة
البيضاء  ،قال ابن منظور  :ويف حديث الزهري  :قبض رسول اهلل  والقرآن يف العسب
والقضم  ،هي اجللود البيض  ،واحدها قضيم  ،وجيمع أيضاً على َقضَم بفتحتني  ،كأدم
وأدمي  ، . . .عن اللحياين  ،قال  :ومجعها ُ :قضُم كصحيفة وصحف  . . . ،قال
األزهري  :القضيم هنا الرق األبيض الذي يكتب فيه (. )6
(الظرر)  :حجر له حد كحد السكني  ،مجع  :ظِرار  ،مثل  :رُطب ورِطاب  ،ورُبع

له حنو عشرين مؤلفاً  ،ولد يف  68هـ  ،وتويف سنة  008 :هـ  ،مقدمة كتابه  :التبيان لبعض املباحث
.
املتعلقة بالقرآن حملققه الشيح عبد الفتاح أبو غدة  ،األعالم :
( ) التبيان  ،هامش ص . 3 :
( ) املصباح املنري  ،ص . 08 :
( )0اللسان  :مادة ( ،كتف) .
( ) املرجع السابق  ،والقاموس . 9 :
( ) املصباح املنري  ،ص  ، :القاموس . 087 :
( )6اللسان  ،مادة (قضم)  ، 88 / :القاموس . 8 :
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ورِباع  ،و ِظرَان أيضاً مثل  :صُرر وصِردان ( ) .
(القراطيس)  :مجع قرطاس  ،مثلثة القاف  ،وهي الصحيفة الثابتة  -من أي شيء
كانت  -اليت يكتب فيها  ،أو الكاغد  ،ويقال لألدمي الذي ينصب للنضال  :قرطاس
كذلك ( ) .
وقد وردت الكلمة يف سورة األنعام باإلفراد واجلمع يف قوله تعاىل { :

 

( )0( }      األنعام . )9 :
ويف قوله تعاىل ( ) ( }    { :األنعام . )7 :
ونقل العالمة السيوطي ( ) رواية موطأ ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سامل
بن عبد اهلل بن عمر قال  :مجع أبو بكر القرآن يف قراطيس (. )6
(األلواهلل)  :مفرده  :اللوح  ،وهو  :كل صحيفة عريضة من خشب أو عظم كتف
إذا كتب عليه (. )9
(الصحف)  :مجع صحيفة  ،وهي قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه  ،واجلمع :
صحف بضمتني وصحائف  ،مثل  :كرمي وكرائم (. )8
(الكرا يف)  :مجع ُكرْنَافَة  ،بالضم والكسر  ،وهي أصول ال َكرَب  -السعف الغالظ
.

( ) الوجيز للقرطيب  ،ص  ، 60 :وانظر القاموس 6 :
( ) اللسان  ،مادة (قرطس)  ،القاموس . 9 7 :
( )0سورة األنعام آية . 9 :
( ) سورة األنعام آية . 7 :
( ) عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد  ،جالل الدين أبو الفضل اخلضريي السيوطي  ،إمام حافظ مؤرخ أديب  ،له
حنو  633مصنف  ،ولد يف  8 7هـ  ،ونشأ بالقاهر ة يتيماً  ،بقي معتزالً عن الناس إىل أن مات سنة 7 :
هـ  ،من أشهر مؤلفاته  :الدر املنثور  ،اإلتقان  ،شذرات الذهب  ، /8 :حسن احملاضرة ، 88 / :
األعالم . 03 /0 :
( )6اإلتقان . 86 / :
 ،القاموس . 039 :
( )9املصباح املنري  ،ص :
( )8املصباح املنري  ،ص  ، 9 :وراجع القاموس . 368 :
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العراض -تبقى يف اجلذع بعد قطع السعف ( ) .
هذا  ،وقد وقع يف مغازي موسى بن عقبة

( )

-كما نقل عنه السيوطي  -عن ابن

شهاب قال  :ملا أصيب املسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن
طائفة  ،فأقبل الناس مبا كان معهم وعندهم حىت جُمِعَ على عهد أيب بكر يف الورق ،
فكان أبو بكر أول من مجع القرآن يف الصحف (. )0
فهذه الرواية  ،وما نقلنا قبلها من موطأ ابن وهب تثبت بأن وسائل الكتابة املذكورة
سابقاً هي ما كتب عليها القرآن الكرمي قبل عهد أيب بكر  أما يف عهده  فقد كتب
املصحف كله يف الورق .
وقد أيد ذلك احلافظ ابن حجر حيث قال  " :إمنا كان يف األدمي والعسب أوالً  ،قبل
أن جيمع يف عهد أيب بكر  ،مث مجع يف الصحف يف عهد أيب بكر  ،كما دلت عليه األخبار
الصحيحة املترادفة ( ) .
املطلب السادس تا ج اجلمع وفوا ده
كان من تا ج اجلمع يف العهد الصديقث :
أن سجل كامل القرآن الكرمي وقيد بالكتابة .
زال اخلوف من ضياعه بوفاة محلته وقرائه .
حفظ كله يف موضع واحد  ،بعد ما كان مبعثراً يف أماكن متفرقة .
أمجع الصحابة كلهم على ما سجل فيه .
أصبح مبزنلة وثيقة وسجل يرجع إليه وقت الضرورة .
زالت شبهة بدعة اجلمع من أذهان كثري من الصحابة .
( ) املصباح املنري  ، 3 :القاموس . 379- 376 :
( ) موسى بن عقبة بن أيب عياش األسدي بالوالء  ،أبو حممد  ،موىل آل الزبري عامل بالسرية واملغازي  ،حمدث ثقة ،
هـ قال اإلمام أمحد  :عليكم مبغازي ابن عقبة فإنه ثقة  ،هتذيب التهذيب :
ولد باملدينة  ،وهبا تويف سنة
 ، 063 / 3األعالم . 0 /9 :
( )0اإلتقان  ، 86 / :وراجع اإلتقان يف املباحث املتعلقة بالقرآن ص . 3 :
( ) الفتح  ، 0 /7 :وراجع اإلتقان . 89- 86 / :
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املبحث الثاين

مجع القرآن يف عهد عثمان بن عفان 
املطلب األول عثمان بن عفان وعهده
عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية  ،أمري املؤمنني وذو النورين  ،خنت رسول
اهلل  على ابنتيه  ،وثالث اخللفاء الراشدين  ،وأحد املبشرين باجلنة  ،ولد مبكة
سنة  ) 9( :ق هـ  ،وأسلم بعد البعثة بقليل  ،كان من أغنياء قريش  ،وأشرافهم  ،ومن
كتاب الوحي لرسول اهلل  وهو من السابقني األولني  ،ورابع أربعة ممن دخل يف
اإلسالم  ،وأول املهاجرين مع أهله اهلجرتني إىل احلبشة

( )

مث إىل املدينة  ،وأحد الستة

الذين تويف رسول اهلل  وهو عنهم راض  ،وأحد الذين مجعوا القرآن يف حياة
الرسول  وحفظوه

( )

وكان أشبه الناس بإبراهيم (عليه السالم) وسيدنا حممد 

()0

واستشهد صبيحة عيد األضحى يف بيته باملدينة وهو يقرأ القرآن سنة  0 :هـ ( ) .
يبدأ عهد عثمان  بعد استشهاد عمر  يف  :غرة حمرم عام :

هـ  ،حيث

بويع باخلالفة بعد دفن عمر بثالث ليال  ،وقد اتسعت الفتوحات يف زمنه  ففي عهده
فتحت الري  ،وحصون كثرية من الروم  ،وتوسع يف املسجد النبوي  ،وفتحت األندلس ،
واصطخر  ،وبالد كثرية من خراسان  ،ونيسابور  ،وطوس وسرخس ومرو وبيهق وغريها
من البالد

( )

وكثر العمران  ،وتفرق املسلمون يف أرجاء البالد اإلسالمية وأقطارها ،

ونشأ جيل جديد  ،وطال عهد الناس بالرسول والوحي  ،وكان أهل كل إقليم من أقاليم
اإلسالم  ،يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة  ،فكان بينهم اختالف يف حروف
األداء ووجوه القراءة  ،بصورة فتحت باب الشقاق والزناع يف املسلمني يف أمر القراءة ،
( ) تاريخ اخللفاء للسيوطي  ،ص . 9 :
( ) انظر  :طبقات ابن سعد  ، 6 /0 :وتاريخ اخللفاء للسيوطي  ،ص 8 :
.
( )0تاريخ اخللفاء  ،ص :
( ) غاية النهاية  ، 39 / :األعالم . 3 / :
( ) تاريخ اخللفاء  ،ص . 6 :
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أشبه مبا كان بني الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف  ،بل كان هذا
الشقاق أشد  ،لبعد عهد هؤالء بالنبوة  ،وعدم وجود فيصل بينهم يطمئنون إىل حكمه ،
ويصدرون مجيعاً عن رأيه  ،واستفحل الداء حىت خطأ بعضهم بعضاً  ،وكادت تكون فتنة
يف األرض وفساد كبري .
املطلب الثاين بواعث اجلمع يف العهد العثماين
الباعث األساس يف مجع القرآن يف عهد عثمان  هو  :استدراك اختالف القراء يف
وجوه قراءة القرآن الكرمي وختطئة بعضهم البعض  ،بل وصل األمر  -أحيانًا  -إىل تكفري
بعضهم البعض  ،فأراد  مجع األمة على مصحف موحد جممع عليه .
روى اإلمام الب اري ر ه ال يف صحيحه  :عن ابن شهاب أن أنس بن مالكٍ حدَثه
أنّ حذيفة بن اليمان

( )

ق ِدمَ على عثمانَ وكانَ يغازي أهلَ الشام يف فتح إِرْمينية

( )

وأذربيجان ( )0مع أهل العراقِ فأفزَعَ حُذيفةَ اختالفُهم يف القراءةِ فقالَ حُذيفة لعثمانَ  :يا
أمريَ املؤمننيَ أدركْ هذه األمّةَ قبلَ أن خيتِلفُوا يف الكتابِ اختالفَ اليهودِ والنصارى فأرْسَلَ
عثمانُ إىل حفصةَ أن أرسلي إلينا بالصُحف ننسخُها يف املصاحفِ مث نردُها إليكِ فأرسلتْ
هبا حفصَةُ إىل عثمانَ فأ َمرَ زيدَ بن ثابت وعبد اهلل بن الزبريِ وسعيدَ بن العاصِ وعبد الرمحن
( ) هو حذيفة بن حِسل بن جابر العبسي  ،أبو عبد اهلل  ،صحايب من الوالة الشجعان الفاحتني  ،صاحب سر النيب
هـ  ،وفتح
يف املنافقني  ،مل يعلمهم أحد غريه  ،واله عمر على املدائن بفارس  ،وهاجم هناوند سنة :
الدينور وسندان ومهذان والري عنوةً  ،تويف يف املدائن سنة  06هـ  ،هتذيب التهذيب  ، 7 /غاية
النهاية  ، 30 / :وفيه  :تويف بعد عثمان بأربعني يومًا  ،األعالم . 9 / :
( ) اسم لصُقع عظيم يف جهة الشمال  . .قيل مها إرمينيتان  ،وقيل  :ثالث  ،وقيل  :أربع  ،وقد أطال احلموي
يف وصفها  ،وكانت هي بأيدي الروم حىت جاء اإلسالم  ،انظر معجم البلدان . 6 - 7 / :
( )0ذكر احلموي يف ضبطها أربعة أقوال  :أذَرَبيجان  ،أذَرْبيجان  ،آذرْبيجَان  ،وآذرِبيجَان  ،معناها  :بيت النار
بالفارسية  ،أو خازن النار  ،إقليم وساع  ،وصُقْع جليل  ،وملكة عظيمة  ،من مدهنا  :تربيز  ،الغالب عليها
اجلبال  ،ذات قالع كثرية  ،وخريات واسعة  ،وفواكه مجة  ،وبساتني كثرية ومياه وافرة وعيون جارية ،
فتحت أيام عمر بن اخلطاب فوىل عليها احلذيفة بن اليمان  ،مث عزله ووىل عليها عتبة بن فرقد  ،مث ملا عزل
عثمان بن عفان عتبة بن فرقد نقضوا  ،فغزاهم الوليد بن عقبة سنة مخس وعشرين  ،مث صاحل أهلها على صلح
حذيفة  ،انظر  :معجم البلدان للحموي . 7- 8 / :
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بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف ( )  .وأخرج ابن أيب داود ( )  .من طريق
أيب قالبة أنه قال :
(ملا كانت خالفة عثمان  ،جعل املعلم يعلم قراءة الرجل  ،واملعلم يعلم قراءة الرجل ،
فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون حىت ارتفع ذلك إىل املعلمني  ،قال أيوب  :ال أعلمه إال
قال  :حىت كفر بعضهم بقراءة بعض  ،فبلغ ذلك عثمان  ،فقام خطيبًا فقال  :أنتم عندي
ختتلفون وتلحنون  ،فمن نأى عين من األمصار أشد فيه اختالفًا وأشد حلنًا  ،اجتمعوا يا
أصحاب حممد فاكتبوه للناس إمامًا) (. )0
وأخرج ابن أيب داود من طريق لويد بن رفلة اجلعفث اول علث رضث ال عنه .
(يا أيها الناس  :ال تغلوا يف عثمان وال تقولوا له إال خريًا  . .فواهلل ما فعل الذي فعل
يف املصاحف إال عن مأل منا مجيعًا  ،فقال  :ما تقولون يف هذه القراءة ؟ فقد بلغين أن
بعضهم يقول  :إن قراءيت خري من قراءتك  ،وهذا يكاد أن يكون كفرًا  ،قلنا  :فما
ترى ؟ قال  :نرى أن جيمع الناس على مصحف واحد  ،فال تكون فرقة وال يكون
اختالف  ،قلنا  :فنعم ما رأيت  . .قال  :قال علي  :واهلل لو وليت لفعلت مثل الذي
فعل) ( ) .
هلذه األسباب واألحداث  ،رأى عثمان بثاقب رأيه  ،وصادق نظره  ،أن يتدارك
األمر  ،فجمع أعالم الصحابة وذوي البصر منهم  ،وأجال الرأي بينه وبينهم يف عالج
( ) البخاري  ،فضائل القرآن  ،رقم  ، 63 :الترمذي  ،أبواب تفسري القرآن  ،برقم  ، 03 7 :وانظر كتاب
املصاحف  ، 3 / :والفتح  ، /7 :واملقنع . :
( ) عبد اهلل بن سليمان بن األشعث األزدي السجستاين  ،أبو بكر  ،من كبار احملدثني واملقرئني  ،صاحب كتاب
املصاحف  ،ولد يف سجستان (من بالد أفغانستان احلالية)  03ه  ،وتويف سنة 0 6هـ  ،الغاية ، 3 / :
ميزان االعتدال  ، 0 / :األعالم . 7 / :
 ،واألثر مما انفرد به املؤلف بتخرجيه  ،وله شاهدان لديه  ،وإسناده هنا
( )0كتاب املصاحف / :
منقطع إلرسال أيب قالبة حيث مل يصرح هنا مبن حدثه عنه .
 ،واملرشد الوجيز  ،ص :
 ،وراجع السنن الكربى للبيهقي / :
( ) كتاب املصاحف - 0 / :
 ،ولطائف القسطالين  ، 6 / :واإلتقان للسيوطي . 93- 67 / :
30

مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين

هذه الفتنة  ،فأمجعوا أمرهم على استنساخ مصاحف إلرساهلا إىل األمصار  ،فيؤمر الناس
باعتمادها  ،والتزام القراءة مبا يوافقها  ،وبإحراق كل ما عداها  ،وتعترب تلك املصاحف
العثمانية الرمسية األساس واملرجع املعتمد حلسم اخلالف وقطع الزناع واملراء ( ) .
واد ظم ذلك اإلمام أبو عمرو الداين (ر ه ال) فقال :
وانُ
وا عثموو
واسا الرضوو
ووم النوو

ووا
وه ودا وو
وت لوو
وايع الكوو
وبوو

فح ووهم معووا علووى اجلهوواد

فا بعووث القوووم علووى ميعوواد

واصووودوا مصوووحح النيوووة

حنوووو أذربيدوووان وإرمينيوووه

وث
وامث والعرااوو
وا تمع ال وو
فوو

يف ذلووك الغووزو علووى وفووا

فسوومع الووبعا اووراةض الووبعا

فقوووابلوا اووورا م بوووالنقا

واختلفوووا يف أحوورع الووتالوة

حووإ بوودت بينووهم العووداوه

ووصوووت األمووور إىل عثموووان

أخووو ه حذيفوووةا بال وووان

ومووا وورى بينووهم هناكووا

ومووا رأى موون أموورهم يف ذاكووا

واووال هووذا األموور فأدركووه

وه
وال تتركوو
وت فوو
وو مع وو
فهوو

فدمووع اإلمووام موون يف الوودار

مووون املهوووا رين واأل صوووار

واووال  :اوود رأيووا أموورا فيووه

مصوولحة وهووو مووا أحكيووه

رأيووا أن أمجووع هووذه الصووحف

يف مصووحف بصووورة ال تلووف

أدخلوووه موووا بووو دفوووت

فصووو الكووت لووذي النووورين

مقالووه ومووا رأى موون ذاكووا ومل يكووون فوووالف هناكوووا
 يف العهد العثماين
املطلب الثالث جلنة اجلمع


( )

واع خالع يف عدد اللدنة املكلفة باجلمع يف العهد العثماين :

فقيل  :هم مخسة  :زيد  ،وابن الزبري  ،وابن عباس  ،عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،
( ) راجع اإلتقان  ، 89 / :وما بعدها  ،ومناهل العرفان / :
( ) األرجوزه املنبهة للداين  ،األبيات رقم . 8 - 97 :
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عبد الرمحن بن احلارث ( ) .
وقيل  :هم اثنا عشر رجلًا من قريش وأنصار  ،فيهم أيب . .

( )

ويف بعض اآلثار  :ميلي سعيد  ،ويكتب زيد (. )0
را أن ما عليه اجلمهور :
أهنم أربعة  :زيد بن ثابت من األنصار  ،وعبد اهلل بن الزبري  ،وسعيد بن العاص ،
وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام (الثالثة من قريش) ( ) .
أما زيد بن ثابت فقد سبقت ترمجته  ،وأما الثالثة فهم :
عبد ال بن الزبا :
هو عبد اهلل بن الزبري بن العوام القرشي األسدي  ،أبو بكر  ،أمه  :أمساء بنت أيب بكر
الصديق  ،أحد العبادلة األربعة  ،فارس قريش يف زمنه  ،من خطباء قريش املعدودين ،
وأول مولود يف املدينة بعد اهلجرة  ،بويع له باخلالفة بعد موت يزيد بن معاوية سنة 6
هـ  ،وجعل قاعدة ملكه املدينة  ،ودامت خالفته تسع سنني  ،وهو أول من ضرب
الدراهم املستديرة  ،وقتل مظلومًا مبكة بعد قتال عنيف بينه وبني احلجاج بن يوسف
الثقفي  ،يف مجادى األوىل سنة  90هـ ( ) .
لعيد بن العاص :
هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية األموي القرشي  ،صحايب من األمراء
الوالة الفاحتني  ،ترىب يف حجر عمر بن اخلطاب  ،وواله عثمان الكوفة  ،وهو شاب  ،مث
استدعاه عثمان إىل املدينة فأقام فيها إىل أن كانت الثورة على عثمان  ،فدافع سعيد عنه
وقاتل دونه إىل أن استشهد عثمان  ،فخرج إىل مكة فأقام فيها إىل أن ويل معاوية
( ) املقنع . :
( ) كتاب املصاحف . 3 / :
( )0املرجع السابق . 9 / :
( ) انظر  :الفتح  ، /7 :كتاب املصاحف  ، 3 / :لطائف القسطالين . 8- 9 / :
( ) الكامل  ، 0 / :شذرات الذهب  ، 8 -97 / :األعالم . 89 / :
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اخلالفة  ،فعهد إليه بوالية املدينة فتوالها إىل أن مات هبا يف سنة  7هـ  ،وكانت والدته
قبل بدر  ،وهو فاتح طربستان  ،وأحد الذين كتبوا املصحف لعثمان  ،كان قويًا فيه جترب
وشدة  ،سخيًا فصيحًا  ،عاقلًا حليمًا  ،اعتزل اجلمل والصفني  ،وكان أشبههم هلجة
برسول اهلل . ) ( 
عبد الر ن بن ا ارث بن ه ام :
هو عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي القرشي املدين  ،أبو حممد  ،خنت
عثمان  وتزوج عمر  والدته بعد وفاة أبيه يف طاعون عمواس بالشام  ،فترىب يف
حجره  ،تابعي ثقة جليل القدر  ،ولد يف زمن النيب  ومل يسمع منه  ،من أشراف
قريش  ،أحد األربعة الذين تولوا نسخ املصاحف العثمانية  ،وابنه أبو بكر أحد الفقهاء
السبعة املعروفني  ،تويف باملدينة سنة  0 :هـ ( ) .
هؤالء األربعة هم الذين كوّن عثمان جلنة منهم  ،وعهد إليهم تنفيذ قرار نسخ
املصاحف .
قال احلافظ ابن حجر  :وكان ذلك يف أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة مخس
وعشرين  ،وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن إرمينية فتحت فيه (. )0
وذهب العالمة ابن اجلزري وابن األثري إىل أن اجلمع العثماين كان يف الثالثني من
اهلجرة ( ) واألول أصح .
املطلب الرابع كيفية اجلمع
أرسل عثمان إىل أم املؤمنني حفصة بنت عمر  ،فبعثت إليه بالصحف اليت مجع القرآن
فيها على عهد أيب بكر  وتسلمت اللجنة هذه الصحف واعتربهتا املصدر األساس يف
( ) طبقات ابن سعد  ، 7 / :شذرات الذهب  ، 6 / :األعالم . 79-76 /0 :
( ) هتذيب التهذيب  ، 6 /6 :اإلصابة  :رقم  ، 6 7 :األعالم . 030 /0 :
( )0الفتح . /7 :
( ) انظر النشر  ، 9 / :الكامل . /0 :
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هذا اخلطب اجللل  ،مث أخذت يف نسخها  ،حسب الدستور الذي وضعه هلم عثمان 
حيث قال للقرشيني الثالثة :
(إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن

( )

فاكتبوه بلسان قريش فإمنا

نزل بلساهنم) ( ) .
ويف الترمذي ( :قال الزهري فاختلفوا يومئذ يف التابوت والتابوه فقال القرشيون
التابوت

()0

وقال زيدٌ التابوه فرُفعَ اختالفهم إىل عثمان فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل

بلسان قريش) ( ) .
وكان ما ذكر من منهجهم أهنم كانوا ال يكتبون شيئاً يف هذه املصاحف إال بعد ما
يتحققون منه أنه قرآن متلوّ  ،وغري منسوخ  ،وذلك بعرضه على محلته من قراء الصحابة ،
أما لو ثبت نسخ شيء من ذلك تركوه  ،وهو الذي يسمى اليوم  :ب " القراءات
الشاذة " .
فكتبا اللدنة مصاحف متعددة  ،باملنهج اآليت :
جردوا املصاحف كلها من النقط والشكل من أوهلا إىل آخرها .
وحدوا رمسها فيما يلي :
أ  -الكلمات اليت ال تقرأ إال بوجه واحد  ،حنو {

               

( ) ( }  الفاحتة . ) :
ب -الكلمات اليت تقرأ بأكثر من وجه  ،وكتابتها برسم واحد توافق قراءهتا بوجوه
خمتلفة  ،موافقة حقيقة وصرحية  ،ويساعد على ذلك جتردها من النقط والشكل ،
( ) أي يف كيفية كتابته ورمسه  ،كما يدل عليه لفظ  :فاكتبوه .
( ) البخاري فضائل القرآن  ،برقم . 63 :
( )0سورة البقرة  ، 8 :سورة طه  ، 07 :أي يف كتابتها بالتاء اجملرورة أو املربوطة  ،وال يذكر يف التاريخ من
اختالفهم إال يف هذه الكلمة الوحيدة .
( ) الترمذي  ،أبواب تفسري القرآن  ،رقم . 03 7 :
( ) سورة الفاحتة آية . :
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حنو ( :يكذبون)

( )

بالتخفيف  ،وبالتشديد  ،و (فتبينوا)  ،و (فتثبتوا) ( ) (وننشرها)

()0

بالزاي املنقوطة أو بالراء املهملة .
ج  -الكلمات اليت تقرأ بأكثر من وجه  ،وكتابتها برسم واحد توافق قراءهتا بوجوه
خمتلفة  ،تقديراً واحتماالً حنو ( :ملك)

( )

حبذف األلف وبإثباهتا  ،حيث حتذف األلف

وبإثباهتا  ،حيث حتذف األلف من كلمات كثرية اختصاراً لكثرة ورودها فيها  ،وهي ال
تقرأ إال بوجه واحد  ،حنو ( :اهلل) ( ،الرمحن) ( ،العلمني) ( ) .
يف مثل الكلمات واألمثلة املذكورة أعاله كان رمسها واحداً دون اختالف .
أما الكلمات اليت ال يدل رمسها على أكثر من قراءة فإهنم كانوا يرمسوهنا يف بعض
املصاحف برسم يدل على قراءة  ،ويف بعض آخر برسم آخر يدل على قراءة ثانية ،
كقراءة (وَصَى) بالتضعيف و (أوصى) باهلمز

() 6

وكذلك قراءة

{  

( )9( } التوبة  )8( ) 33 :حبذف لفظ ( :من) قبل (حتتها)  ،أو بزيادهتا .

( ) سورة البقرة  ، 3 :قرأ الكوفيون (عاصم ومحزة والكسائي وخلف) بالتخفيف  ،الباقون بالتشديد  ،النشر :
 ، 38- 39 /اإلحتاف . 098 / :
( ) النساء  7 :موضعان  ،احلجرات  :قرأ محزة والكسائي وخلف (فَتَثَبتُوا) والباقون (فَتبَيَنوا)  ،النشر / :
 ،اإلحتاف . 8 / :
( )0البقرة  ، 7 :قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف بالزاي  ،والباقون بالراء  ،النشر ، 0 / :
اإلحتاف . 7 / :
( ) الفاحتة  :قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بإثبات األلف  ،والباقون حبذفها  ،النشر ، 9 / :
اإلحتاف . 060 / :
( ) راجع أمثلة احلذف واإلثبات يف املقنع  3 :وما بعدها .
، 0( )6البقرة  ، 0 :قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر (أوصى)  ،والباقون (وصّى)  ،النشر / :
اإلحتاف . 8 / :
( )9سورة التوبة آية . 33 :
( )8قرأ ابن كثري بزيادة (من) وكسر التاء من (حتتِها)  ،وهي كذلك يف املصاحف املكية  ،والباقون حبذفها وفتح
تاء (حتتَها)  ،النشر  ، 83 / :اإلحتاف . 79 / :
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يقول العالمة الزرااين :
" والذي دعا الصحابة إىل انتهاج هذه اخلطة يف رسم املصاحف وكتابتها أهنم تلقوا
القرآن عن رسول اهلل  جبميع وجوه قراءاته  ،وبكافة حروفه اليت نزل عليها  ،فكانت
هذه الطريقة أدىن إىل اإلحاطة بالقرآن على وجوهه كلها  ،حىت ال يقال  :إهنم أسقطوا
شيئاً من قراءاته  ،أو منعوا أحداً من القراءة بأي حرف شاء على حني أهنا كلها منقولة
نقالً متواتراً عن النيب  ورسول اهلل  يقول  { :فاي ذلك قرأمت أصبتم فال

متاروا } ( ) ( ) .
مصا املصاحف والصحف امل الفة للمصاحف العثما ية :
بعد أن مت نسخ املصاحف العثمانية بالكيفية اليت أوضحناها سابقاً  ،أمر أمري املؤمنني
عثمان بن عفان  بإرساهلا إىل األقطار اإلسالمية الشهرية  ،وأرسل مع كل مصحف
مقرئاً من الذين توافق قراءته يف أغلبه قراءة أهل ذلك القطر  ،وذلك ألن التلقي أساس يف
قراءة القرآن  ،وأمر أن حيرق كل ما عداها من الصحف أو املصاحف الشخصية املوجودة
لدى الصحابة مما ختالفها  ،ليستأصل بذلك سبب اخلالف والزناع بني املسلمني يف قراءة
كتاب اهلل  ،فاستجاب لذلك الصحابة  فجمعت املصاحف والصحف وحرقت أو
غسلت باملاء (. )0
ففي صحيح البخاري ( :حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحفِ ردّ عثمانُ الصحف
إىل حفصة وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سواه من القرآن يف كل
صحيفة أو مصحف أن حيرق) ( ) .
واجتمعوا مجيعاً على املصاحف العثمانية  ،حىت عبد اهلل بن مسعود الذي نقل عنه أنه
( ) أمحد ( . ) 3 /
( ) راجع مناهل العرفان . 7 / :
( )0انظر مناهل العرفان . 6 / :
( ) البخاري  ،فضائل القرآن  ،رقم . 63 :
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أنكر أوالً مصاحف عثمان  ،وأنه أىب أن حيرق مصحفه  ،رجع وعاد إىل حظرية اجلماعة ،
حني ظهر له مزايا تلك املصاحف العثمانية  ،واجتماع األمة عليها  ،وتوحيد الكلمة
هبا ( ) .
مزايا املصاحف العثما ية :
االقتصار على ما ثبت بالتواتر  ،دون ما كانت روايته آحاداً .
إمهال ما نسخت تالوته ومل يستقر يف العرضة األخرية .
ترتيب السور على الوجه املعروف اآلن  ،خبالف صحف أيب بكر  فقد كانت
مرتبة اآليات دون السور .
كتابتها بطريقة جتمع وجوه القراءات املختلفة واألحرف اليت نزل عليها القرآن بعدم
إعجامها وشكلها  ،ومن توزيع وجوه القراءات على املصاحف إذا مل حيتملها الرسم
الواحد .
جتريدها من كل ما ليس قرآناً كالذي كان يكتبه بعض الصحابة يف مصاحفهم
اخلاصة شرحًا ملعىن  ،أو بياناً لناسخ ومنسوخ  ،أو حنو ذلك .
املطلب اخلامس عدد املصاحف العثما ية وإىل أين أرللا
اختلف يف عدة املصاحف اليت أمر عثمان بكتابتها واملشهور أهنا مخسة :
أرسل أربعةً منها إىل مكة  ،واملدينة والكوفة  ،والشام  ،وأمسك عنده واحداً منها ،
وهو املعروف باملصحف اإلمام ( ) .
وقال أبو عمرو الداين  :أكثر العلماء على أهنا كانت أربعة  ،أرسل واحداً منها
للكوفة  ،وآخر للبصرة  ،وآخر للشام  ،وترك واحداً عنده (. )0
وقال ابن أيب داود  :مسعت أبا حامت السجستاين يقول  :ملا كتب عثمان املصاحف
( ) مناهل العرفان . 6 / :
( ) انظر  :اإلتقان . 87 / :
( )0املقنع  ، 7 :وراجع كتاب املصاحف / :

 ،واإلتقان . 87 / :
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حني مجع القرآن  ،كتب سبعة مصاحف  ،فبعث واحداً إىل مكة  ،وآخر إىل الشام ،
وآخر إىل اليمن  ،وآخر إىل البحرين  ،وآخر إىل البصرة  ،وآخر إىل الكوفة  ،وحبس
باملدينة واحداً ( ) .
والراجح أهنا  :ستة  ،أرسلت أربعة منها إىل مكة  ،والشام والكوفة  ،والبصرة ،
وأبقي واحد منها باملدينة  ،ويسمى  :املدين العام  ،وأمسك عثمان واحداً منها لنفسه ،
ويسمى املدين اخلاص  ،أو املصحف اإلمام ( ) .
املطلب السادس ا ية الرلم املصحفث من حيث كو ه توايفيار أم ال
أ -ذهب اجلمهور إىل أن الرسم العثماين توقيفي  ،جيب على األمة اتباعه  ،وال جتوز
خمالفته .
والتدلوا على ذلك بأمور متعددة :
( ) أن كتاب الوحي كتبوا القرآن الكرمي هبذا الرسم أمام الرسول  وقد أقرهم
على ما كتبوه .
( ) كتب القرآن الكرمي بالرسم نفسه يف العهد الصديقي  ،مث يف العهد العثماين ،
وأمجع الصحابة عليه  ،ومل خيالف يف ذلك أحد منهم  ،وإمجاعهم واجب االتباع .
( )0اتبعت األمة هذا الرسم  ،وقلدته يف كتابة املصاحف  ،واستمر العمل عليه يف
عصور التابعني واألئمة اجملتهدين  ،ومل ير من يعتد بقوله خمالفاً له  ،ويف ذلك نصوص
كثرية لعلماء األمة من األئمة األربعة وغريهم ( )0بل نقل البعض إمجاع األئمة األربعة على
ذلك ( ) ومن مث جعل القراء موافقة الرسم العثماين أحد أركان قبول القراءة ( ) .
.
( ) كتاب املصاحف / :
( ) راجع مقال شيخنا الدكتور حممود سيبويه (رمحه اهلل) املنشور يف العدد األول من جملة كلية القرآن الكرمي
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  ،عام  30ه ص . 0 0 - 0 0 :
( )0راجع املقنع للداين  ، 3-7 :الربهان  ، 097 / :اإلتقان . 60 / :
( ) انظر  :مقال د حممود سيبويه  ،ص . 0 :
( ) انظر  :مناهل العرفان . 083-097 / :
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ب -ذهب البعض إىل أن الرسم غري توقيفي  ،وال جتب موافقته  ،بل جتب كتابة
املصاحف بالرسم اإلمالئي حسب ما تقتضيه قواعد أهل صناعة اخلط .
واحتجوا بأن كتاب املصاحف من الصحابة كانوا غري جميدين للخط  ،فوقعوا يف
أخطاء يف الكتابة  ،وال جيب علينا اتباعهم يف ذلك ألن رمسهم قد يوقع الناس يف اخللط
وااللتباس واحلرية وال ميكنهم من القراءة الصحيحة  ،كما أنه مل يرد دليل شرعي يوجب
كتابة املصحف برسم معني ( ) .
ج -ذهب بعض املتأخرين واملعاصرين إىل التوسط بني األمرين  ،فقالوا بوجوب كتابة
املصاحف بالرسم اإلمالئي لعامة الناس  ،وبالرسم العثماين للخواص من أهل العلم ( ) .
مالحظة :
مما مر بنا من أدلة مذهب اجلمهور تظهر قوة قوهلم وترجيحه  ،ولكن جيب علينا أن
نفرق يف هذا املقام بني كون الرسم توقيفياً  ،وبني وجوب االلتزام بالرسم العثماين .
فاألدلة اليت ذكرت يف قول اجلمهور ال يصرح شيء منها بكون الرسم توقيفياً  ،لعدم
وجود دليل صريح من الكتاب أو السنة على ذلك .
أما وجوب االلتزام بالرسم العثماين  ،فنعم  ،وأقوى دليل عليه  ،هو إمجاع الصحابة
أوالً ، -مث إمجاع األمة اإلسالمية منذ العصور املتقدمة .كما أنه ينبغي أن يفرق هنا بني االلتزام بالرسم العثماين لكتابة املصاحف األمهات ،
وبني كتابة اآليات القرآنية يف غري املصاحف .
فبالنسبة لكتابة املصاحف األمهات  :فأرجح يف ذلك قول اجلمهور .
أما بالنسبة لكتابة اآليات القرآنية املفرقة يف غري املصاحف  -كاالستشهاد بآية أو
 ،وأيده الباقالين يف االنتصار  ،وانظر للرد عليه  :رسم

( ) ذهب إليه ابن خلدون يف مقدمة تارخيه 7 :
املصحف لغامن قدوري احلمد . 3 :
( ) جنح إليه العالمة الزركشي يف الربهان  ، 097 / :وشيخ اإلسالم العز بن عبد السالم  ،راجع مناهل
العرفان  ، 08 / :وصفحات يف علوم القراءات . 80- 96 :
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جبزء منها يف مؤلف أو يف رسالة علمية أو يف األجزاء املفرقة اليت تطبع لتعليم الناشئة-
فينبغي فيها االلتزام بالرسم العثماين  ،وهو األحوط للخروج عن اخلالف  ،ولكن مل
يتضح يل وجوب االلتزام بالرسم العثماين فيها ( ) .
املطلب السابع ا ية إتقان الكتابة لدى الصحابة
ومبعىن آخر  :هل كان الصحابة جييدون اخلط والكتابة  ،أو أهنم ارتكبوا أخطاء يف كتابة
املصحف لعدم إجادهتم صناعة اخلط والكتابة ؟
ذهب البعض من املتأخرين

( )

واملعاصرين

()0

إىل أن الصحابة مل يتقنوا صناعة اخلط

والكتابة  ،فمن مث وقعوا يف أخطاء حني كتابة املصاحف .
وهنا نقف فنتساءل هل يستطيع تالمذة املرحلة االبتدائية يف خالل مدة دراستهم يف
هذه املرحلة  ،أن يتقنوا اخلط واإلمالء أم ال ؟ وخباصة إذا كان الطالب ممن يطلق عليهم -
يف االصطالح املعاصر ( : -موهوبون)  ،وال سيما إذا مل تكثر ومل تتعدد لديه املواد
الدراسية .
لإلجابة عن هذا السؤال  :أرى أن هذه املدة تكفي متاماً إلجادة اخلط واإلمالء ،
وهذا هو املشاهد يف املدارس االبتدائية .
والذين مارسوا الكتابة يف مجع القرآن كان على رأسهم زيد بن ثابت األنصاري ،
والذي عرفنا عنه سابقاً أنه تعلم السريانية يف خالل سبعة عشر يوماً فقط  ،وكان ميارس
الكتابة منذ حياة الرسول  حيث كان من كتاب الوحي املشهورين  ،وهو الذي مارس
كتابة القرآن كله حني اجلمع الصديقي سنة

من اهلجرة حني كان عمره حوايل

( ) راجع ملزيد من التفصيل يف املوضوع مقالنا بعنوان  :مسألة االلتزام بالرسم العثماين  . .نشر يف جملة الدراسات
هـ .
اإلسالمية بإسالم آباد باكستان  ،ع  ، :م : 7 :
( ) على رأسهم العالمة ابن خلدون  ،املؤرخ املعروف  ،انظر قوله يف مقدمة تارخيه  ،ص . 7 :
 ،حيث قال  :وحىت هؤالء الذين كانوا يكتبون
( )0منهم األستاذ أمحد أمني يف كتابه  :فجر اإلسالم  ،ص :
الوحي مل يكونوا مهرة يف الكتابة  ،وال كتابتهم سائرة على منط واحد  ،ال خاضعة لقوانني اإلمالء  ،وسبب
ذلك -كما يعلله ابن خلدون ضعفهم يف صناعة اخلط  ،وأهنم مل يبلغوا حد اإلجادة فيها .
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 0سنة  ،مث هو الذي مارس الكتابة يف اجلمع العثماين سنة :

أو

من اهلجرة حني

كان عمره حوايل  0أو  06سنة (أي يف عنفوان شبابه)  ،فهل يتصور من مثل هذا
الشاب املوهوب أنه مل يكن  -يف خالل هذه املدة كلها  -قد أتقن الكتابة مث ارتكب
األخطاء يف كتابة كالم اهلل الذي يقول فيه ( :فواهلل لو كلفوين نقل جبل من اجلبال  ،ما
كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن) ( ) .
فالقضية واضحة  ،وال ينبغي اهتام الصحابة بعدم إجادة صناعة اخلط  ،مث تعليل ذلك
بنسبتهم إىل البداوة وعدم التحضر  -كما فعل ذلك ابن خلدون وأتباعه ( ) .
املطلب الثامن تا ج اجلمع يف العهد العثماين وفوا ده
من أك تا ج اجلمع العثماين :
( ) القضاء على الفرقة واخلالف بني املسلمني يف وجوه قراءة القرآن الكرمي .
( ) احتاد األمة على مصحف واحد  ،بصورة هنائية يوثق فيه ويعتمد عليه .
( )0تعرف كثري من الصحابة  -ألول مرة  -على وجوه وآيات متعددة منسوخة
التالوة .
( ) تعرف كثري منهم على وجوه ثابتة من األحرف السبعة لقراءة القرآن الكرمي .
( ) توزيع املصاحف اجملمع عليها رمسياً من قبل أمري املؤمنني وخليفة املسلمني .
( )6اعتماد األمة هذه املصاحف والتمسك بالقراءة مبا يوافق رمسها وكتابتها .
( )9اخلالص من الصحف واملصاحف اليت مل تكن هلا صفة رمسية ومجاعية .

( ) البخاري  ،فضائل القرآن  ، 630 :الترمذي  ،التفسري  ، 03 8 :أمحد  ،مسند العشرة املبشرين باجلنة :
 ، 9ومسند النصار . 36 9 :
.
( ) انظر قوله يف مقدمته  ، 7 :وراجع فجر اإلسالم ألمحد أمني :
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املبحث الثالث
املطلب األول الفرو املميزة ب اجلمع
الفرق بني اجلمعني هو يف أمرين :
 الباعث . الكيفية .فباعث اجلمع يف العهد الصديقي هو  :خمافة ضياع القرآن بقتل محلته وقرائه  ،حيث
استحرَ القتل فيهم  ،يف حروب الردة .
وباعث اجلمع يف العهد العثماين هو حدوث اخلالف والزناع يف وجوه قراءة القرآن ،
وخباصة لدى الشباب من تالمذة القراء  ،وحتسني بعضهم لقراءة شيخه  ،وختطئته لقراءة
غريه ( ) .
أما الكيفية :
فكان اجلمع الصديقي عبارة عن نقل القرآن املفرق يف الرقاع والعسب واللخاف ،
وكتابته يف صحف مرتب اآليات يف سورها  -على ما كانت هي عليه يف عهد
الرسول  مقتصراً على ما مل تنسخ تالوته  ،مشتمالً على األحرف السبعة اليت نزل هبا
القرآن ووضعها يف موضع واحد .
أما اجلمع العثماين  :فكان عبارة عن نسخ مصاحف متعددة عن الصحف الصديقية ،
مشتملة على الثابت من األحرف السبعة يف العرضة األخرية  ،مرتبة اآليات والسور -
على الصورة املوجودة اآلن  -بصفة ميكن معها قراءة الوجوه املختلفة الثابتة برسم واحد-
بقدر اإلمكان  ، -وتوزيعها على األقطار اإلسالمية املشهورة اليت يكثر فيها القراء  ،جلمع
ومحل األمة على القراءة الثابتة  ،وإزالة الفرقة واخلالف بني املسلمني .
قال ابن التني وغريه  :الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثمان  :أن مجع أيب بكر كان
خلشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب محلته  ،ألنه مل يكن جمموعاً يف موضع واحد ،
( ) راجع اإلتقان . 88 / :
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فجمعه يف صحائف مرتباً آليات سوره على ما وقفهم عليه النيب . ) ( 
وقال القاضي أبو بكر الباقالين ( ) مل يقصد عثمان قصد أيب بكر يف مجع نفس القرآن
بني لوحني  ، ،إمنا قصد مجعهم على القراءات الثابتة املعروفة عن النيب  وإلغاء ما ليس
كذلك  ،وأخذهم مبصحف ال تقدمي فيه وال تأخري  ،وال تأويل أثبت مع تزنيل  ،وال
منسوخ تالوته كتب مع مثبتٍ رمسه ومفروضٍ قراءته وحفظه  ،خشية دخول الفساد
والشبهة على من يأيت بعد (. )0
قلت  :ويف هذا رد على من يقول بنسخ عثمان للقراءات ومجع األمة على قراءة
قريش .
املطلب الثاين األحرع السبعة ومراعا ا يف اجلمع
لقد اتفق العلماء قدمياً وحديثاً على أن الصحف اليت مجعت يف عهد أيب بكر 
كانت مشتملة على األحرف السبعة  ،كما اتفقوا على أن زيد بن ثابت  مل جيمع يف
تلك الصحف إال ما تأكد من صحته وعدم نسخ تالوته .
أما بالنسبة للمصاحف العثمانية  ،وكوهنا مشتملة على األحرف السبعة أم ال ؟ فقد
اختلف العلماء يف املسألة  ،وذهبوا فيها إىل ثالثة أقوال :
أ -ذهب البعض إىل أهنا ال تشتمل إال على حرف قريش واستدلوا على ذلك بقول
عثمان  للقرشيني الثالثة ( :إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل
بلساهنم) ( ) .
( ) املرجع السابق نفسه .
( ) حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن قاسم  ،القاضي أبو بكر الباقالين  ،أصويل متكلم  ،ولد يف البصرة
سنة  008 :هـ  ،وتويف يف بغداد سنة  30 :هـ  ،من مؤلفاته  :إعجاز القرآن  ،هتذيب السري / :
 ، 6األعالم . 96 :
( )0االنتصار .
( ) سبق خترجيه  ،وممن ذهب إىل ذلك  :ابن جرير الطربي  ،والطحاوي وغريمها  . . .انظر  :منجد املقرئني :
.
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واحتدوا  :بأن األحرف السبعة نزلت يف صدر اإلسالم للتيسري على األمة ورفع
احلرج واملشقة عنها يف أمر القراءة  ،وملا ذللت األلسنة ومرنت على لغة قريش أمرت مجيع
القبائل بالقراءة بلغة قريش  ،كما أن القراءة باللغات الكثرية كانت مثار نزاع وخالف
بني املسلمني  ،لذلك اقتصر عثمان  على لغة واحدة  ،وهي لغة قريش  ،أما القراءات
املوجودة اليوم  -على كثرهتا وتعددها  -فهي كلها متثل حرفاً واحداً فقط ( ) .
ت -وذهب مجاعة من الفقهاء والقراء واملتكلمني إىل أهنا كانت مشتمة على مجيع
األحرف السبعة .
واحتدوا  :بأنه ال جيوز لألمة إمهال شيء من األحرف لكوهنا مزنلة قرآناً  ،وبأن
املصاحف العثمانية نقلت من الصحف اليت مجعها أبو بكر وعمر  ،وكانت مشتملة على
األحرف السبعة  ،أما عثمان  فأراد استنقاذ القرآن من فشو اللحن فيه  ،فجمعهم على
القراءات الثابتة عن الرسول  وأمرهم بترك ما سواها ( ) .
ج -وذهب اجلمهور إىل أن املصاحف العثمانية يف جمموعها تشتمل على ما ثبت يف
العرضة األخرية من األحرف السبعة  ،فليس كل مصحف مبفرده يشتمل على مجيع
األحرف السبعة  ،بل الثابت منها منتشر يف املصاحف العثمانية كلها (. )0
واحتدوا :
بأن املصاحف العثمانية مث نسخها من الصحف الصديقية  ،وقد أمجع الصحابة على ما
فيها من األحرف السبعة .
وبأنه مل يرد خرب صحيح وال ضعيف عن عثمان بأنه أمر بإلغاء بقية األحرف .
وبأن اخلالفات املوجودة يف املصاحف العثمانية دليل قاطع على وجود األحرف
( ) قال الدكتور حممد أبو شهبة  :وهو مذهب احملققني  ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي  ،ص 6 :
مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان  ،ص . 69- 66 :
( ) انظر  :النشر  ، 0 -0 / :اإلتقان . 9 / :
( )0النشر . 0 / :
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السبعة فيها  ،فلو كانت املصاحف مكتوبة بلغة واحدة وحبرف واحد فقط ملا كان فيها
وجود هذا اخلالف .
وبأن وجود كثري من الكلمات القرآنية يف املصاحف العثمانية على غري لغة قريش
دليل على أن املصاحف مل يقتصر يف كتابتها على لغة قريش فقط .
قال العالمة ابن اجلزري  :وهذا القول هو الذي يظهر صوابه  ،ألن األحاديث
الصحيحة واآلثار املشهورة املستفيضة تدل عليه وتشهد له ( ) .

( ) املرجع السابق  ،وراجع ملزيد من التفصيل  :مناهل العرفان  ، 67 / :وكتابنا صفحات يف علوم القراءات ،
. 6ص:
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اخلامتة

يف أهم تا ج البحث والدرالة
يف هذه اجلولة السريعة املمتعة يف أجواء القرآن  ،وعهود اخللفاء الراشدين وعموم
الصحابة رضي اهلل عنهم  ،وما قاموا به من بذل جهود جبارة يف خدمة كالم اهلل تعاىل
وكتابه املبني  -دستور األمة احملمدية على مدى الدهور واألزمان إىل أن يرث اهلل األرض
ومن عليها  -مجعاً وكتابةً  ،وتنظيماً وترتيباً  ،وتوثيقاً  ،وتوزيعاً  ،وما أمثرت تلك اجلهود
من نتائج وفوائد نستخلص ما يلي :
( ) الداللة على مدى اهتمام الصحابة  -بعد حياة الرسول األكرم (بأيب هو أمي ،
صلوات اهلل وسالمه عليه)  -حبفظ النص القرآين املزنل من اهلل عز وجل وشغفهم به ،
وحبهم له وتفانيهم فيه .
( ) الداللة على حرص اخللفاء الراشدين على توجيه كلمة املسلمني وملِ مشلهم ،
ومجع كلمتهم  ،وحماولة إبعادهم عن أمراض الفرقة والفساد والشقاق والزناع .
( )0الداللة على مدى اهتمامهم لألخذ مببدأ الشورى يف األمور ذات الشأن يف
الشريعة اإلسالمية .
( ) الداللة على حب بعضهم لبعض  ،واألخذ بالقول احلق  ،حىت ولو خالف
مشاعره وآراءه ما دام فيه مصلحة لإلسالم واملسلمني .
كما كان من فوا د اجلمع القرآين :
( ) مجع األمة واحتادها على قرآن واحد ومصحف معتمد .
( )6زوال اخلوف والوجل على ضياع القرآن وذهابه بذهاب محلته وحفاظه .
( )9التأكد من النص املزنل املتبقي غري املنسوخ .
( )8حفظ وجوه خمتلفة ومتعددة لتالوة القرآن الكرمي  ،وأحرفه اليت نزل هبا تيسرياً
على األمة ورفع املشقة واحلرج عنها يف أمر القراءة .
هذا بعض ما تراءى يل من فوائد ونتائج مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء
47

مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين

الراشدين  ،وال أدعي حصرها فيها  ،وال صحتها من كل الوجوه  ،وبالتأكيد تكون هناك
نتائج وفوائد أخرى أهم مما ذكرته غابت عن قليب وخفيت على بايل  ،ولعل اهلل أن يقيض
هلا من يعىن بإبرازها  ،ويكشف عنها الستار .
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ااتراهلل وتوصية
االهتمام بتلك الوجوه املتعددة املختلفة لقراءة القرآن الكرمي الثابتة بالتواتر من لدن
الرسول  إىل عصرنا هذا دون أدىن شك أو ريبة فيها  ،وهث ما عرفا بالقراءات ،
حيث ال جيوز  -بإمجاع األمة -قراءة شيء من كتاب اهلل إال برواية من رواياهتا  ،وقد قلّ
وندر يف هذا العصر رجاالهتا واملعنون هبا  ،فإىل اهلل املشتكى .
فال تقل العناية هبا أمهية من العناية بالنص املكتوب  ،حيث ال اعتبار لدى األمة
للمكتوب دون تلقيه باملشافهة  ،كما ال اعتبار للمحفوظ إال بشرط موافقته للمرسوم .
وأخرياً ال يسعين إال أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إىل منظمي الندوة املتعلقة بعناية
اململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي وعلومه لتوجيههم دعوة املشاركة إيلّ فيها ببحث
يتعلق جبانب من جوانب خدمة القرآن الكرمي وعناية املسلمني به  ،فلهم مجيعاً شكري
وتقديري مكرراً  ،وخالص دعوايت لقبول أعمالنا مجيعاً وحتليتها باإلخالص هلل والنصح
لكتابه ولألمة مجعاء .
هذا  ،وصلى اهلل وسلم على إمام املرسلني وقائد الغر امليامني وعلى آله وصحبه
وعترته وأمته إىل يوم الدين  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
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فهرس املرا ع واملصادر
( ) القرآن الكرمي .
( ) إحتاف فضالء البشر  ،أمحد البنا الدمياطي  ،ت  :د شعبان حممد إمساعيل ،
مكتبة الكليات األزهرية ط 39 ، :

هـ .

( )0اإلتقان يف علوم القرآن  ،جالل الدين السيوطي  ،ت  :د مصطفى ديب البغا ،
دار ابن كثري  ،بريوت  ،ط  39 ، :هـ .
( ) اإلحكام يف أصول األحكام  ،أبو احلسن اآلمدي  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت 30 ،

هـ .

( ) األرجوزة املنبهة (يف القراءات  ، ) . . .أبو عمر الداين  ،ت  :حممد جمقان
اجلزائري  ،دار املغين الرياض  ،ط 3 ، :

هـ .

( )6إرشاد الفحول  ،الشوكاين  ،مصطفى البايب احلليب  ،مصر  ،ط . 0 6 ، :
( )9اإلصابة يف متييز الصحابة  ،ابن حجر العسقالين  ،مطبعة السعادة  ،تصوير دار
صادر  0 8 ،هـ .
( )8األعالم  ،خري الدين الزركلي  ،دار العلم للماليني  ،بريوت ط  78 ، 6 :م .
( )7البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع  ،الشوكاين  ،دار السعادة القاهرة ،
ط  0 8 ، :هـ .
( ) 3الربهان يف علوم القرآن  ،بدر الدين الزركشي  ،ت  :حممد أبو الفضل
إبراهيم  ،دار املعرفة  ،بريوت .
( ) تاريخ اخللفاء  ،جالل الدين السيوطي  ،ت حممد حمي الدين عبد احلميد (بدون
تاريخ ودار نشر) .
( ) تاريخ القرآن  ،أبو عبد اهلل الزجناين  ،ت حممد عبد الرحيم  ،دار احلكمة ،
دمشق  ،ط 3 ، :

هـ .

( ) 0التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن  ،طاهر اجلزائري  ،ت عبد الفتاح أبو
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غدة  ،مكتب املطبوعات اإلسالمية  ،حلب  ،ط ، 0 :

ه.

( ) تذكرة احلفاظ  ،اإلمام الذهيب  ،دار إحياء التراث العريب  ،بريوت .
( ) تفسري الطربي (جامع البيان يف تفسري القرآن  ،دار الفكر  ،بريوت ،
 078هـ .
( ) 6تفسري القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن) دار الكتب املصرية  09 ،هـ .
( ) 9تقريب التهذيب  ،ابن حجر العسقالين .
( ) 8هتذيب التهذيب  ،ابن حجر العسقالين  ،مصورة ط :

،

 0هـ ،

اهلند .
( ) 7هتذيب سري أعالم النبالء  ،مشس الدين الذهيب  ،هتذيب  :أمحد احلمصي ،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط 0 :

 ،هـ .

( ) 3تيسري التحرير  ،أمري بادشاه البخاري املكي  ،دار الباز  ،مكة املكرمة .
( ) مجال القراء وكمال اإلقراء  ،علم الدين السخاوي  ،ت  :د علي حسني
البواب  ،مكبة التراث مكة املكرمة ط  38 ، :هـ .
( ) حرز األماين يف القراءات السبع  ،أليب القاسم بن فرية الشاطيب  ،مصطفى
البايب  ،مصر ،

 0هـ .

( ) 0حسن احملاضرة  ،جالل الدين السيوطي  ،ت حممد أبو الفضل إبراهيم  ،ط :
 089 ،هـ .
( ) الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  ،ابن حجر العسقالين  ،مصورة دار
اجليل  ،بريوت  ،لطبعة حيدر آباد  ،اهلند .
( ) الدر املنثور  ،جالل الدين السيوطي  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط : 0
 30هـ  ،هـ .
( ) 6رسم املصحف  ،غامن قدوري احلمد  ،ط  .اللجنة الوطنية باجلمهورية
العراقية  ،ط  3 ، :هـ .
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( ) 9سنن أيب داود  ،ت حممد حمي الدين عبد احلميد  ،املكتبة اإلسالمية ،
استانبول  ،تركيا .
( ) 8سنن الترمذي  ،ت عزت عبيد الدعاس  ،املكتبة اإلسالمية  ،استانبول ،
تركيا .
( ) 7السنن الكربى  ،البيهقي  ،دائرة املعارف العثمانية  ،حيدر آباد  ،اهلند  ،ط :
 0هـ .

،

( )03شذرات الذهب  ،ابن العماد احلنبلي  ،دار الباز  ،مكة املكرمة  ،مصورة عن
دار الفكر  ،بريوت  ،ط  077 :هـ  ،هـ .
(  )0صحيح البخاري  ،املكتبة اإلسالمية  ،استانبول  ،تركيا .
(  )0صحيح مسلم  ،ت حممد فؤاد عبد الباقي  ،املكتبة اإلسالمية  ،استانبول ،
تركيا .
( )00صفحات يف علوم القراءات  ،د عبد القيوم بن عبد الغفور السندي  ،املكتبة
اإلمدادية  ،ط ، :

هـ .

(  )0الطبقات الكربى  ،ابن سعد البصري  ،ت حممد عبد القادر عطا  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط 3 :

هـ  )0 ( .غاية النهاية يف طبقات القراء  ،ابن اجلزري ،

دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط  3 ، 0 :هـ .
( )06فتح الباري  ،ابن حجر العسقالين  ،املكتبة السلفية  ،مصر  083 ،هـ .
( )09فجر اإلسالم  ،األستاذ أمحد أمني املصري  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  767 ، 3 ،م .
( )08فضائل القرآن وتالوته  ،أبو الفضل الرازي  ،ت  :د حسن صربي  ،دار
البشائر اإلسالمية  ،بريوت  ،ط ، :

هـ .

( )07فضائل القرآن البن كثري  ،ت  :د حممد إبراهيم البنا  ،دار القبلة ط :
 38هـ .
( ) 3يف رحاب القرآن  ،د حممد سامل حميسن  ،مكتبة الكليات األزهرية  33 ،هـ .
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( ) القاموس احمليط  ،الفريوزآبادي  ،مؤسسة الرسالة  ،دار الريان للتراث  ،ط  39 ، :هـ .
( ) القراءات أحكامها ومصدرها  ،الدكتور شعبان حممد إمساعيل  ،رابطة العامل
اإلسالمي  ،مكة املكرمة  3هـ .
( ) 0القراءات الشاذة وأدلة حرمة القراءة هبا  ،عبد الفتاح القاضي  ،جملة كلية
القرآن الكرمي  ،باملدينة املنورة  ،ع 3 / :

 30-هـ .

( ) القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب  ،عبد الفتاح القاضي  ،دار إحياء
الكتب العربية .
( ) القول اجلاذ ملن قرأ بالشاذ  ،أبو القاسم النويري  ،مع شرح الطبية للنويري ،
ت عبد الفتاح أبو سنة  ،جممع البحوث اإلسالمية  ،األزهر  36 ،هـ .
( ) 6الكامل  ،أبو احلسن ابن األثري  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،ط :

،

 3هـ .
( ) 9كتاب املصاحف  ،ابن أيب داود السجستاين  ،ت  :د حمب الدين واعظ ،
هـ .

وزارة األوقاف  ،دولة قطر  ،ط ، :

( ) 8كشف األسرار  ،أبو الربكات النسفي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط  36 ، :هـ .
( ) 7كزن العمال  ،على املتقي اهلندي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط  37هـ .
( ) 3لسان العرب  ،ابن منظور اإلفريقي  ،دار صادر  ،بريوت  ،ط 3 ، :

هـ .

( ) لطائف اإلشارات  ،شهاب الدين القسطالين  ،ت عامر السيد عثمان  ،د عبد
الصبور شاهني  ،جلنة إحياء التراث اإلسالمي  ،مصر  07 ،هـ .
( ) مباحث يف علوم القرآن  ،مناع القطان  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط :

 30 ،هـ .

( ) 0جماز القرآن  ،معمربن املثىن  ،ت  :د حممد فؤاد سزكني  ،مكتبة اخلاجني ،
القاهرة .
( ) جملة كلية القرآن الكرمي  ،اجلامعة اإلسالمية  ،املدينة املنورة  ،ع 3 ، :
  30هـ .53
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( ) جممع الزوائد  ،نور الدين اهليثمي  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،ط ، 0 :
 30هـ .
( ) 6مدخل القرآن الكرمي  ،د حممد عبد اهلل دراز  ،دار القلم  ،كويت  3 ،هـ .
( ) 9املدخل لدراسة القرآن الكرمي  ،د حممد أبو شهبة  ،دار اللواء  ،الرياض  ،ط :
 39 ، 0هـ .
( ) 8املرشد الوجيز يف فضائل الكتاب العزيز  ،أبو شامة املقدسي  ،ت طيار
قوالج  ،دار صادر  ،بريوت  07 ،هـ .
( ) 7مسألة االلتزام بالرسم العثماين  . . .د عبد القيوم السندي  ،جملة الدراسات
اإلسالمية بإسالم آباد باكستان  ،ع ، 7 : 7 ، :

هـ .
هـ .

( )63مسند أمحد  ،شرح وحتقيق أمحد حممد شاكر  ،دار احلديث القاهرة  ،ط 6 ، :

(  )6املصاحف العثمانية  ،د حممود سيبويه  ،جملة كلية القرآن الكرمي باجلامعة
اإلسالمية املنورة  ،ع 3 :

30 -

هـ .

(  )6املصباح املنري  ،أمحد حممد الفيومي  ،مكتبة لبنان  789 ،م .
( )60املصنف ابن أيب شيبة  ،ت حبيب الرمحن األعظمي  ،اجمللس العلمي  ،اهلند .
(  )6معجم البلدان  ،ياقوت احلموي  ،دار إحياء التراث العريب  ،بريوت ،
 077هـ .
(  )6املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  ،حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر ،
بريوت  ،ط 3 :

 ،هـ .

( )66املعجم املفهرس أللفاظ احلديث  ،دار الدعوة  ،استانبول  786 ،م .
( )69معرفة القراء الكبار  ،مشس الدين الذهيب  ،ت  :بشار عواد معروف وزميليه ،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط  3 ، :هـ .
( )68مقدمتان يف علوم القرآن  ،نشرمها آرثر حفري  ،مكتبة اخلاجني ،
( )67مقدمة ابن خلدون  ،عبد الرمحن بن خلدون  ،دار الفكر  ،بريوت .
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( )93املقنع  ،أبو عمرو الداين  ،ت حممد أمحد دمهان  ،دار الفكر  ،بريوت ،
 30هـ .
(  )9مناهل القرآن  ،حممد عبد العظيم الزرقاين  ،دار الفكر  ،بريوت .
(  )9منجد املقرئني ومرشد الطالبني  ،ابن اجلزري  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت
 33هـ .
( )90املوطأ  ،اإلمام مالك  ،ت حممد فؤاد عبد الباقي  ،الفيصلية  ،مكة املكرمة .
(  )9ميزان االعتدال  ،أبو عبد اهلل دراز  ،دار القلم  ،كويت  ،ط :

،

 073هـ .
(  )9النبأ العظيم  ،د حممد عبد اهلل دراز  ،دار القلم  ،كويت  ،ط :

،

 073هـ .
( )96النشر يف القراءات العشر  ،ابن اجلزري  ،تصحيح علي حممد الضباع  ،دار
الفكر  ،بريوت .
( )99نكت االنتصار  ،أبو بكر الباقالين  ،ت  :د حممد زغلول سالم  ،منشأة
املعارف اإلسكندرية  79 ،م .
( )98الوجيز يف فضائل الكتاب العزيز  ،أبو عبد اهلل القرطيب  ،ت  :د عالء الدين علي
رضا  ،دار احلديث القاهرة .
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فهرس اآليات

إن الذين قالوا ربنا اهلل مث استقاموا تتزنل عليهم املالئكة أال 3 .....................................
إن علينا مجعه وقرآنه 8 .......................................................................
إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات 8 .....................
إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون 3 ..........................................................
إياك نعبد وإياك نستعني 35 .................................................................
مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم 4 ............................
سنقرئك فال تنسى 01 ........................................................................
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