
1   

·]Üœ÷]<ƒ∂<
oËÇ£]<Üí√÷]<±c<ÎÁffl÷]<Üí√÷]<‡⁄<ÌÈ≠Ö^j÷]<‰◊u]Ü⁄<ª<

 .بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن

  وكانت مناقشته في كلية الشريعة بجامعة الكويت

 . هـ 1419في شهر شوال من سنة 

ÃÈ÷`i<

ÇËá<Áe_<Í¬Üç<Ç€¶<

<
 



2   

 
 

ولم يجعل له عوًج�ا، وجعل�ه س�راًجا  ني�ًرا للس�الكين س�بيله،  الد ہ ل الذي أنزل الكتاب
�ا ك �ا أن�زل، ل�م  ويسر لنقله إلين�ا  �ن اخت�اره ووفق�ه  �ن أئ �ة اله�ہى، فوص�ل إلين�ا غّضً
تصل إليه يہ التبہيل والتدريف، ولم تط ح إلى النيل  نه أط اع الجاد�ہين وال عان�ہين، 

�ا َل�ُه  }: ب�ه الدك�يمف�ي كتا -ج�لَّ ِذك�ره-فكان ذلك  صہاًقا لقوله  ْكَر َوإِنَّ ْلَن�ا ال�ذِّ �ا َنْد�ُن َنزَّ إِنَّ
 )1(.{َلَداِفُظونَ 

وأش��هہ أن ال إل��ه إال هللا، وأش��هہ أن  د ��ًہا عب��ہه ورس��وله، بعث��ه هللا ف��ي األ ��ة األ ي��ة، 
أوج��ه  فعل ه��ا ونص��دها، فقا ��ت بدف��ظ كت��اب ربِّه��ا، ونقلت��ه إلين��ا ك ��ا أن��زل، عل��ى أہق

 .التدري واإلتقان
أ ا بعہ، فال يخفى  ا للقرآن العظيم  ن  كانة عنہ ال سل ين، فه�و كت�اب ربه�م وش�رعه 
وہستوره الذي ارتضاه للناس إلى يوم الہين، وهو  عجزة نبيهم التي تد�ہى ِبه�ا الع�رب 

 .والعجم
ات وقہ لقي القرآن  ن ال سل ين عل�ى  �ر العص�ور أبل�غ العناي�ة، ودظ�ي بأقص�ى ہرج�

الدرص والديطة، فك�ان أه�ل ك�ل عص�ر يجته�ہون ف�ي ال دافظ�ة علي�ه بش�تى الوس�ائل 
التي تتاح لهم، فلم يخل عصر  ن العصور، ولم يخ�ل  ص�ر  �ن األ ص�ار،  �ن دا �ل 
للقرآن، يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ك ا ل�م يخ�ل  �ن  ص�دف ش�ريف، س�طرت 

 .فيه آيات القرآن، ودفظت  ن التدريف
، اجتهہ صلوات هللا وسال ه عليه في دفظ القرآن الكريم، دتى كان  النبي  ففي ز ن

يعجل بدفظ القرآن د�ال نزول�ه علي�ه، إل�ى أن ط أن�ه هللا ب�أن تدفيظ�ه  ض� ون علي�ه ، 
ِبْع قُْرآَن�ُه * إِنَّ َعَلْيَنا َجْ َعُه َوقُْرآَن�ُه  }: فقال ك �ا  )2(. {َبَياَن�هُ  ُث�مَّ إِنَّ َعَلْيَن�ا* َف�إَِذا َقَرْأَن�اهُ َف�اتَّ

 .دفظ القرآن خالئق ال يدصون  ن أصدابه 
ن القرآن الكريم بين يہي النبي  ، فكان ذلك التہوين ہرًع�ا لكت�اب وفي ذلك العصر ہوِّ

 .هللا ودافًظا له  ن الضياع والتدريف
ى ال �واطن يجاه�ہون ف�ي إلى الرفيق األعلى، وخرج دف�اظ الق�رآن إل� ثم انتقل النبي 

، فأشار الف�اروق ع �ر عل�ى سبيل هللا، فاستدر فيهم القتل، ففزع أصداب رسول هللا 
رضي هللا عنه ا، بأن يج ع القرآن خوًف�ا علي�ه  �ن الض�ياع، فك�ان  �ا أراہ،  -أبي بكر 

ق  ا وعہ به  ن التكفل بدفظه  .ودفظ هللا كتابه فصہَّ
ت فتن�ٌة عظي �ٌة تق�ع ب�ين ال س�ل ين ف�ي األ ص�ار وفي ز ن عث ان رضي هللا عن�ه، ك�اہ

بسبب االختالف في دروف الق�رآءات، فق�ام اإل �ام و �ن  ع�ه  �ن األص�داب، فنس�خوا 
ال ص��ادف، وأرس��لوها إل��ى األ ص��ار، وأرس��لوا  عه��ا  عل ��ين، يقرئ��ون الن��اس ِبه��ا، 
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 �ن فصارت هذه ال صادف  راجع ألهل تلك البلہان، واستقا ت ق�راءاِتهم عل�ى ق�راءة 
 .أرسل إليهم  ن القراء

واست رت  دافظة ال سل ين على القرآن، واجتهاہهم في ض�بط وكتاب�ة الكت�اب ال ب�ين، 
 ��ن التب��ہيل والتدري��ف، فل��م يع��ہم أه��ل ك��ل عص��ر أن يج��ہوا  ��ا  -ب��إذن هللا-ِب ��ا دفظ��ه 

يبذلون��ه ف��ي س��بيل دف��ظ كت��اب هللا، دت��ى ص��ار ال س��ل ون عل��ى  ��رِّ الز ��ان  ش��اركين 
 .ال دافظة على القرآن الكريم ج عًيا في

دتى في عصرنا الداضر،  ع  ا  نَّ هللا به علينا  ن النعم العظي ة، وأظهر على أيہي 
بني آہم  ن االبتكارات النافعة ال فيہة، وجه هللا بصيرة بعض ال عاصرين إلى ضرورة 

ت ثالً في االستفاہة  ن الوسائل الدہيثة في دفظ القرآن الكريم، فكان  شروع العصر،  
الج ع الصوتي للق�رآن الك�ريم، فك�ان غيًث�ا، ف�ي عص�ر أج�ہبت في�ه األلس�ن، ف �ا ع�اہت 
تنط��ق بالفص��يح، وك��ان ذل��ك الع ��ل دفًظ��ا لكت��اب هللا، بدف��ظ ت��الوات األئ ��ة  ��ن الق��راء 

 .ال جوہين
وقہ كان يہور بفكري وأنا طفل صغير خاطرة كانت توقفني كثي�ًرا، فق�ہ كن�ت أفك�ر ف�ي 

هل يعقل أن القرآن نقل إلينا عبر أربعة عشر قرًنا  ن الز ان، ولم يتب�ہل  :نفسي وأقول
 ن ألفاظه شيء؟؟ وهل هذا النط�ق ال�ذي ينطق�ه الق�راء ه�و نف�س النط�ق ال�ذي نط�ق ب�ه 

 وأصدابه؟؟ النبي 
ثم أنعم هللا علي بدفظ كتابه، وكان هذا فضالً  نه تعالى وكرً ا، أن تد ل ك�الم العزي�ز 

ط، ثم بالغ هللا عز وج�ل ف�ي إنعا �ه وإكرا �ه، ف �نَّ عل�ي الدكيم نفس هذ ا ال قصر ال فرِّ
بالتخصص في ال ردلة الجا عية األولى في ہراسة القرآن الكريم، وفي �ا يتعل�ق ب�ه  �ن 
التفسير وعلوم القرآن، والقراءات، و ا يتعلق ِبها  ن رسم ال ص�ادف وض�بطها، فك�ان 

ن�ت  توجًه�ا إل�ى ال ہين�ة النبوي�ة لہراس�ة الد�ہيث هذا اختي�اًرا  ن�ه تع�الى ل�ي، بع�ہ أن ك
 -جلت قہرت�ه-الشريف وعلو ه، ولكن ساقني سبدانه سوًقا إلى هذا التخصص، فأد ہه 

 .على  ا أنعم علي به  ن دسن االختيار
وفي تلك الفترة  �ن ہراس�تي اختلف�ت إل�ى ہروس الق�راءات، فرأي�ت  �ا ال ينقض�ي  ن�ه 

بنقل��ه، كتاب��ة ونطًق��ا، تجوي��ًہا وتدري��ًرا، دت��ى ف��ي أہق العج��ب  ��ن عناي��ة ن��اقلي الق��رآن 
 .الهيئات،  ن إشارة بشفة، أو ه ٍس بجزٍء  ن دركة

فرأي��ت ع��ن كث��ٍب ج��واب  ��ا ك��ان ي��ہور ِبخ��اطري  ��ن الوس��اوس، وأن الق��وم ق��ہ اعتن��وا 
 .بالكتاب، وقا وا ِب ا أ روا به  ن دفظه ونقله إلى األجيال  ن ال سل ين بعہهم

ة الق��راءات ورس��م ال ص��ادف ع ��ق الرابط��ة ب��ين نق��ل الق��رآن، وب��ين ورأي��ت ف��ي ہراس��
الرسم العث اني، ف ن ہرس هذين الِعْل ين رأى عياًنا أن القراءات ال تواترة ه�ي ترج �ة 
ہقيق��ة  نطوق��ة ل��ذلك الرس��م،   ��ا يوض��ح الجه��ہ العظ��يم، والق��ہر الرفي��ع لل ص��ادف 

 .العث انية، التي أج ع عليها أصداب النبي 
ي عل��ى كثي��ر  ��ن ال س��ل ين ف��ي العص��ور ال ت��أخرة، كثي��ٌر  ��ن أوج��ه عناي��ة وق��ہ خف��
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ال سل ين األوائل بنقل القرآن، دتى صار البعض يشكك في تواتر بعض أوجه الق�راءة، 
 ن الهيئات وينكر وجوب أخذ القرآن  جوًہا ك ا نزل، فہعاني هذا وغيره  ن األسباب 

ض��وًعا ألطرود��ة اس��تك ال  تطلب��ات الت��ي سأوض��دها بع��ہ إل��ى اتخ��اذ ج ��ع الق��رآن  و
ہرجة التخصص ـ ال اجستير، فأرجو هللا أن أكون  وفًقا في ع ل�ي ه�ذا، وأن أك�ون ق�ہ 

 .جلوت الغبار عن صفدات ناصعة  ن عناية السلف بنقل القرآن
 

 . ن سورة الدجر 9اآلية  )1(
 . ن سورة القيا ة 19-17اآليات  ن  )2(
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 أسباب اختيار البدث

 

   :في بدث ال اجستير أسباب كثيرة،  نها) ج ع القرآن(كان وراء اختياري  وضوع 

ش�رع، وق�ہ توجه�ت عناي�ة أن القرآن هو األصل األول عنہ ال سل ين ف�ي تلق�ي أدك�ام ال
عل اء ال سل ين على  ر الت�اريخ إل�ى االهت �ام بنقل�ه عل�ى أہق األوج�ه، وہف�ع الش�بهات 

 .عنه

ِبّي  ، والصدابة ف ن بعہهم بنق�ل الق�رآن، وب�ذلهم غاي�ة خفاء الكثير  ن أوجه عناية النَّ
   .الجهہ في نقله نقالً صديًدا ہقيًقا  تقًنا

الشبهات د�ول ج �ع الق�رآن ف�ي  رادل�ه ال ختلف�ة، ب�ہًءا  �ن   ا أثاره أعہاء اإلسالم  ن
 .عصر النبوة، إلى وقتنا هذا

   .ووجوب التزام أدكام التجويہ )1(تشكيك بعض ال تأخرين في نقل هيئات القراءة 

ال��ہعوات الت��ي ظه��رت قرًن��ا بع��ہ ق��رن ت��ہعو إل��ى كتاب��ة الق��رآن الك��ريم عل��ى الرس��م 
  .ئي، وتطعن في الرسم العث اني ال ج ع عليهاإل ال

وهذا البدث يبرز عناي�ة ال س�ل ين بدف�ظ الق�رآن  �ن عه�ہ النب�وة إل�ى اآلن، ويؤك�ہ أن 
نقل القرآن دظي بأقصى ہرج�ات العناي�ة  �ن ال س�ل ين، وي�رہ عل�ى ش�بهات الط�اعنين 

 ... ن أعہاء اإلسالم على نقل القرآن

  

  -------------

بذلك أدكام التجويہ  ن ال ہ والقصر واإلہغام واإلظهار واإلخف�اء، و �ا ال قصوہ ) 1( 
 ...إلى ذلك 
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 خطة البدث

 :وقہ قس ت البدث إلى  قہ ة وَت هيہ وخ سة أبواب وخات ة

  ــقہ ـــة 

 .ذكرت فيها أسباب اختيار ال وضوع، وخطة البدث، وال نهج ال تبع فيه

 ت هيـــہ 

 اہ بج ع القرآن عنہ عل اء ال سل ينفي  عنى الج ع في اللغة وال ر

 ج ع القرآن في عهہ النبي : الباب األول 

 :وفيه أربعة فصول

 دفظ القرآن في الصہور: الفصل األول

 :وتض ن أربعة  بادث

 فضل دفظ القرآن الكريم : ال بدث األول

ِبّي : ال بدث الثاني  للقرآن الكريم  دفظ النَّ

ِبّي الرہ على ہعوى : ال بدث الثالث  القرآن أو إسقاطه ع ًہا جواز نسيان النَّ

 الدفاظ  ن الصدابة: ال بدث الرابع

 تہوين القرآن الكريم: الفصل الثاني

  :وتض ن ثالثة  بادث

 األ ر بكتابة القرآن: ال بدث األول

 أسباب عہم ج ع القرآن الكريم في  صدف وادہ: ال بدث الثاني

 ُكتَّاب الودي: ال بدث الثالث

 ترتيب اآليات والسور: ل الثالثالفص

 :وتض ن ثالثة  بادث

 اآلية والسورة لغًة واصطالًدا: ال بدث األول

 ترتيب اآليات : ال بدث الثاني

 ترتيب السور: ال بدث الثالث

 العرضة األخيرة: الفصل الرابع

   :وتض ن ثالثة  بادث



7   

 عرض القرآن في كل سنة على جبريل: ال بدث األول

 العرضة األخيرة للقرآن الكريم: ال بدث الثاني

   :أثر العرضة األخيرة في ج ع القرآن: ال بدث الثالث

 ج ع القرآن في عهہ أبي بكر : الباب الثاني 

 :وفيه خ سة فصول

 األسباب الباعثة على ج ع القرآن الكريم في عهہ أبي بكر : الفصل األول

 أول  ن ج ع القرآن  ن الصدابة : الفصل الثاني

  ن قام بالج ع في عهہ أبي بكر : فصل الثالثال

 للقرآن  نهج و زايا ج ع أبي بكر : الفصل الرابع

 :وتض ن  بدثين

  نهج أبي بكر في ج ع القرآن: ال بدث األول

  زايا ج ع القرآن في عهہ أبي بكر : ال بدث الثاني

 هات ال ثارة دول هذا الج عہفع االعتراض على أبي بكر في ج ع القرآن، ورہ الشب: الفصل الخا س

 :وتض ن  بدثين

 ہفع االعتراض على أبي بكر في ج ع القرآن: ال بدث األول

 رہ الشبهات ال ثارة دول ج ع أبي بكر للقرآن: ال بدث الثاني

 ج ع القرآن في عهہ عث ان : الباب الثالث 

 :وفيه خ سة فصول

 م في عهہ عث ان األسباب الباعثة على ج ع القرآن الكري: الفصل األول

  ن قام بالج ع في عهہ عث ان : الفصل الثاني

  نهج ج ع القرآن في عهہ عث ان و زاياه: الفصل الثالث

 :وتض ن هذا الفصل ثالثة  بادث

  نهج عث ان في ج ع القرآن: ال بدث األول

  زايا ج ع القرآن في عهہ عث ان : ال بدث الثاني

 لقرآن في  رادله الثالثالفرق بين ج ع ا: ال بدث الثالث

 ال صادف العث انية: الفصل الرابع
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 :وتض ن أربعة  بادث

 عہہ ال صادف العث انية: ال بدث األول

 الرسم العث اني: ال بدث الثاني

 دكم اتباع الرسم العث اني: ال بدث الثالث

 درق ال صادف ال خالفة: ال بدث الرابع

 ي ج ع القرآن ورہ الشبهات ال ثارة دول هذا الج عف ہفع االعتراض على عث ان : الفصل الخا س

 :وفيه  بدثان

 على عہم توليه الج ع اعتراض ابن  سعوہ : ال بدث األول

 رہ الشبهات التي أثيرت دول الج ع العث اني: ال بدث الثاني

 ج ع القرآن واألدرف السبعة: الباب الرابع 

 :وفيه فصالن

 األدرف السبعة: الفصل األول

 :بدثينوتض ن  

 نزول القرآن على سبعة أدرف: ال بدث األول

 ال راہ باألدرف السبعة: ال بدث الثاني

 األدرف السبعة في ج ع القرآن: الفصل الثاني

 :وتض ن  بدثين

 األدرف السبعة في الج ع النَّبوّي وج ع أبي بكر للقرآن: ال بدث األول

 األدرف السبعة في ال صادف العث انية: ال بدث الثاني

 الج ع الصوتي للقرآن الكريم: الباب الخا س 

  شروع الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم: الفصل األول

 فكرة الج ع الصوتي للقرآن الكريم: ال بدث األول

 أهہاف الج ع الصوتي للقرآن الكريم: ال بدث الثاني

 خطة ال شروع وتنفيذه: ال بدث الثالث

 األول للقرآن الكريم قي ة الج ع الصوتي: ال بدث الرابع

  شروع كلية القرآن بال ہينة النبوية لج ع القرآن بالقراءات العشر: الفصل الثاني
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  شروع الج ع الصوتي للقراءات ال تواترة: ال بدث األول

 خطة الع ل في ال شروع، وتنفيذه: ال بدث الثاني

 تقويم ال شروع: ال بدث الثالث

 الخاِت ة 

 ، والتوصيات واالقتراداتوتض نت أهم نتائج البدث
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  نهج الع ل في البدث

 .ج عت اآليات واألداہيث واآلثار التي تتعلق بال بدث أو ال سألة -1

توخيت في النظر في األداہيث واآلثار الصدة ف�ي ال واض�ع الت�ي يدت�اج فيه�ا إل�ى  -2
 .الصدة لالستہالل

 .عزوت اآليات إلى  واضعها  ن القرآن الكريم -3

تخريج األداہيث  ن  صاہرها التي رواها فيها أصداُبها بأسانيہهم  �ا أ ك�ن ق ت ب -4
 )1(.ذلك

عرضت اآلراء في دالة االختالف عرًضا واضًدا ہون  يل إلى رأي ہون اآلخ�ر،  -5
 .ثم ق ت ببيان الرأي الراجح  ع التہليل عليه

رك��ت الترج ��ة ل ��ن اتس��عت ش��هرُتهم  ��ن ترج ��ت لألع��الم ال��ذين أنق��ل أق��والهم، وت -6
 .الصدابة والعل اء

 .ق ت بشرح وضبط الكل ات الغريبة التي ترہ في أثناء الكالم -7

قہ ت قائ ة ال دتويات على البدث؛ لتكون أسهل تن�اوالً، ث�م ذيل�ت البد�ث بفه�ارس  -8
 :عل ية، وهي كاآلتي

 . صدف الشريففهرس اآليات القرآنية  رتبة دسب ترتيب السور في ال -1

 .فهرس األداہيث واآلثار  رتبة ترتيًبا هجائّيًا -2

 .فهرس األعالم ال ترج ين  رتبين ترتيًبا هجائّيًا -3

 )2(.قائ ة ال راجع،  رتبة ترتيًبا هجائّيًا -4

ب وهللا أسأل أن أكون قہ وفقت في ا طرقته  ن  سائل و بادث، ف ا ك�ان في�ه  �ن ص�وا
ف ن هللا، وِب نِِّه وفضله، و ا كان فيه  ن خطٍأ ف ني و �ن الش�يطان، فه�و ع �ل بش�ري، 

 .يعتريه النقص الذي يعتري البشر

ل�و : إني رأيت أنه ال يكتُب أدٌہ كتاًبا في يو ه، إال ق�ال ف�ي غ�ہه: قال الع اہ األصفهاني
م ه ذا لك�ان أفض�ل، ول�و ُت�رك ُغيِّر هذا لكان أدسن، ولو ِزيہ هذا لكان يستدسن، ولو قُہِّ
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وه��ذا  ��ن أعظ��م الِعَب��ر، وه��و ہلي��ٌل عل��ى اس��تيالء ال��نقص عل��ى ج ل��ة . ه��ذا لك��ان أج ��ل
 .البشر

إنه عل�ى ك�ل ش�يٍء ق�ہير، وباإلجاب�ة ج�ہير، وه�و . أسأل هللا أن يهہينا إلى سـواء السبيل
 .دسبنا ونعم الوكيل

 .ها استئناًسا ال استہالالً ديث قہ وجہت بعض اآلثار، ولم أجہ  ن أسنہها، وذكرتُ ) 1( 

لم أذكر بيانات ال راجع في أول  وضع َلها في البد�ث، وترك�ت ذل�ك للقائ �ة الت�ي  )2(
 .في ِنهاية البدث، ألن  أخذ ذلك أسهل على  ن يريہ الوصول إلى بيانات ال رجع
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 تمهيد
 الجمع في اللغة وجمع القرآن عند علماء المسلمين

 
 

 الج ع في اللغة
 عل اء ال سل ين ج ع القرآن عنہ

 :الجمع في اللغة

 )2(.الجيم وال يم والعين أصٌل وادٌہ، يہلُّ على تضامِّ الشيء )1(:قال ابن فارس
ِق بتقريِب  مُّ ال تفرِّ ْفِريِق َوُهَو َ ْصَہُر َجَ �َع فاْلَجْ ُع ضَّ بعِضِه  ن بعٍض، َوُهَو ِخالَُف التَّ

 )3(.َيْجَ ُع ِ ْن َباِب َ َنعَ 
ْثِقيِل ُ َباَلَغٌة َفاْجَتَ َع : يقال ْعُتُه ِبالتَّ ْيَء َعْن َتْفِرَقٍة أَْجَ ُعُه َجْ ًعا َوأَْجَ ْعـُتُه، َوَج َّ َجَ ْعُت الشَّ

 .اْجَہَ عَ وَ 
): وهو ال�ذي ُجِ �َع  �ن هاهن�ا وهاهن�ا، وإن ل�م ُيْجَع�ل كالش�يء الواد�ہ(ويقال لل ج وع 

 )4(.َجْ ٌع وج يٌع وج اعةٌ 
ى ِبَنْفِسِه َوِباْلَدْرفِ  -َوُيَقاُل أَْجَ َع اْلَ ِسيَر َوَعَلى اْلَ ِسيِر  َقُتُه َجَ �َع َعَزَم َعَلْيِه، َوَدِقي: َيَتَعہَّ

�َياَم َقْب�َل اْلَفْج�ِر َف�الَ ِص�َياَم َل�ُه،: َرْأَيُه َعَلْيِه، َو نُه اْلَدِہيثُ  َ �ْن َل�ْم : أَيْ  )5(َ ْن َلْم ُيْجِ ْع الصِّ
 .َيْعِزْم َعَلْيِه َفَيْنِويه

َفقُوا َعَلْيِه، َواْجَتَ َع  ُع�وا، َواْس�َتْجَ َع َوأَْجَ ُعوا َعَلى األَْ ِر اتَّ اْلَقْوُم َواْس�َتْجَ ُعوا ِبَ ْعَن�ى َتَج َّ
هُ  ْيُل اْجَتَ َع ِ ْن ُكلِّ َ ْوِضٍع، َواْسَتْجَ َعْت لِْلَ ْرِء أُُ وُرهُ اْجَتَ َع َلُه َ ا ُيِدبُّ  .السَّ

ُه َوْقُت اْجِتَ اِع اْلقَُوى هُ؛ ألَنَّ  .، أَْو ألَنَّ لِْدَيَتُه اْجَتَ َعتْ وُيَقاُل َرُجٌل ُ ْجَتِ ٌع إَذا َبَلَغ أَُشہَّ
ُه ُيْجَ ُع َوُيْخَلُط ِ ْن َتْ ِر َخْ ِسيَن َنْخَل�ًة، َوِقي�لَ  َقُل؛ ألَنَّ ْخ�ِل الَ : َواْلَجْ ُع الہَّ ُك�لُّ َل�ْوٍن ِ �ْن النَّ

ِہيِء، َوِ ْن��هُ  ْ ��ِر ال��رَّ ِب��ْع اْلَجْ ��َع "  :اْلَد��ِہيثُ  ُيْع��َرُف اْس��ُ ُه َفُه��َو َجْ ��ٌع، ُث��مَّ َغَل��َب َعَل��ى التَّ
َراِهِم َجِنيًبا َراِهِم ُثمَّ اْبَتْع ِبالہَّ  )6(".ِبالہَّ

 .َواْلَجْ ُع أَْيًضا اْلَجَ اَعُة، َتْسِ َيًة ِباْلَ ْصَہِر، َوُيْجَ ُع َعَلى ُجُ وٍع ِ ْثُل َفْلٍس َوفُلُوسٍ 
�ا ألَنَّ  اَء  َوَجْ ٌع اْسٌم لِْلُ ْزَہلَِف�ِة، إ َّ �ا ألَنَّ آَہَم اْجَتَ �َع ُهَن�اَك ِبَد�وَّ �اَس َيْجَتِ ُع�وَن ِبَه�ا، َوإِ َّ النَّ
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 .َواْزَہَلَف إَلْيَها أَْي َہَنا
ج ���وع، : ال جت ع���ون، وج ع���ه: ج ع���ت الش���يء، والج ���ع:  ص���ہر قول���ك: والج ���ع

 .كالج ع: والج اعة والج يع واْلَ ْجَ ع واْلَ ْجَ َعةُ 
��اِن، وقي��ل )7(ْ ��ٍع،ل��ه َس��ْهُم جَ : وف��ي الد��ہيث أراہ : أي ل��ه س��هٌم  ��ن الخي��ر ُجِ ��َع في��ه دظَّ

 )8(.كسهِم الجيِش  ن الغني ة: بالج ع الجيَش، أي
ْلَجْ ِع َوَعَلى َ ْوِضِع ُيْطَلُق َعَلى ا -ِبَفْتِح اْلِ يِم َوَكْسِرَها ِ ْثُل اْلَ ْطَلِع َواْلَ ْطلِِع  -َواْلَ ْجَ ُع 

 .االْجِتَ اِع، َواْلَجْ ُع اْلَ َجاِ عُ 
 . َقلِيَل األَْلَفاِظ َكِثيَر اْلَ َعاِني أَْي َكاَن َكالَُ ُه  )9(ُبِعْثُت ِبَجَواِ ِع اْلَكلِمِ : وفي الدہيث

َن��اِء َعَل��ى ِهللا بِ : أَيْ . َوَدِ ��ْہُت َهللا تع��الى ِبَ َج��اِ ِع اْلَدْ ��ہِ  َكلَِ ��اٍت َجَ َع��ْت أَْن��َواَع اْلَدْ ��ِہ َوالثَّ
 )10(.تعالى

ا سبق أن الج ع يطلق في اللغة على عہة  عان،  :هي )11(نستخلص ِ  َّ
 .اْلَجْ ُع هو ضم األشياء ال تفرقة بتقريب بعضها  ن بعض - 1
ًقا فَضمَّ بعَضُه إلى بعٍض ا - 2 ْيَء يج ُعه إذا كان  تفرِّ  . ْلَجْ ُع  صہر َجَ َع الشَّ
 .ال جت عون، تس ية بال صہر، كالج اعة والج يع واْلَ ْجَ ع واْلَ ْجَ َعةُ : اْلَجْ عُ  - 3
 .الجيش، كالج يع: اْلَجْ عُ  - 4
 . اجت ع هناك بدواء ن آہم اْلُ ْزَہلَِفُة، ألن الناس يجت عون ِبها، أو أل: َجْ عٌ  - 5
ُه ُيْجَ ُع َوُيْخَلُط، َوِقيَل ُهَو ُكلُّ َلْوٍن ِ ْن النَّْخِل الَ ُيْعَرُف اْسُ ُه، ُث�مَّ : اْلَجْ عُ  - 6 َقل؛ ألَنَّ الہَّ

ِہيِء ِ َن التَّْ رِ   .َغَلَب َعَلى الرَّ

 :جمع القرآن عند علماء المسلمين

 :على أربعة  عاٍن، وهي )12(نثم إن عل اء الشرع أطلقوا ج ع القرآ
 .دفظ القرآن في الصہور - 1
 .تأليف سور القرآن الكريم - 2
 .تأليف اآليات في السورة الوادہة  ن القرآن الكريم - 3
 .كتابة القرآن الكريم في الصدف وال صادف - 4

القرآَن الكريَم ع�ن ظه�ر ديث دفظ ، أ ا اإلطالق األول فقہ دصل في عصر النبي 
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 : {ِ◌نَّ َعَلْيَنا َجْ َعُه َوقُْرآَنُه إ }:  و نه قوله، وج ٌع  ن أصدابه  قلٍب النبيُّ 
ْك ِبِه لَِساَنَك لَِتْعَج�َل ِب�هِ  } : َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِفي َقْولِهِ  إِنَّ َعَلْيَن�ا َجْ َع�ُه َوقُْرآَن�ُه  ! الَ ُتَدرِّ

 )14(.َجْ ُعُه َلَك ِفي َصْہِرَك َوَتْقَرأَهُ : َقالَ  )13(،{
ِب�يِّ :  َس�أَْلُت أََن�َس ْب�َن َ الِ�كٍ : وعن َقَتاَہةُ َقالَ  ؟ َق�اَل َ �ْن َجَ �َع اْلقُ�ْرآَن َعَل�ى َعْه�ِہ النَّ

 )15(.ْعٍب، َوُ َعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَزْيُہ ْبُن َثاِبٍت، َوأَُبو َزْيہٍ أَُبيُّ ْبُن كَ : أَْرَبَعٌة، ُكلُُّهْم ِ َن األَْنَصارِ 
ق�ال أب�و الدس�ين أد �ہ ب�ن ف�ارٍس ف�ي : وأ ا اإلطالقان الثاني والثالث، فقال الزركش�ي

تأليف الس�ور، كتق�ہيم الس�بع : أدہه ا: ج ع القرآن على ضربين: كتاب ال سائل الخ س
 )16(وال ، وتعقيبها بال ئين، فهذا الضرب هو الذي ت�واله الص�دابة رض�ي ال�ه ع�نهمالطُّ 

وأ ا الج ع اآلخر، فضمُّ اآلي بعضها إلى بعٍض، وتعقي�ب القص�ة بالقص�ة، ف�ذلك ش�يٌء 
)17(ـ،7PT توالَّه رسول هللا

P7T  ربهك ا أخبر به جبريل عن أ ر P7T .18(ـ( 
ِق�ِه ف�ي ص�دٍف، وه�و  �ا : وأ ا اإلطالق الراب�ع، فيتض� ن  �ردلتين األول�ى ج �ع  َتَفرِّ

يق ہِّ ج ع تلك الصدف في  ص�دٍف واد�ٍہ، وه�و  �ا : والثانية،  دہث في عصر الصِّ
 )19(ـ.دہث في عصر عث ان بن عفان 

 
  

) ( هو اإلمام العالم�ة اللغ�وي المح�دث أب�و الحس�ين أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكري�ا القزوين�ي، ص�احب كت�اب مجم�ل
تكلًم�ا، وك�ان م�ن رءوس أه�ل الس�نة، المج�ردين عل�ى اللغة، كان رأًسا في األدب، بصيًرا في فقه مال�ٍك، من�اظًرا م

مذهب أهل الحديث، توفي في صفر سنة
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كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تم�ر : رضي هللا عنهما، البخاري في صحيحه- عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة
/(صحيح البخاري مع شرحه فتح الب�اري : بتمر خير منه
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  الباب األول

  جمع القرآن في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم 

 

 دفظ القرآن في الصہور: الفصل األول  

 تہوين القرآن الكريم : الفصل الثاني  

 ترتيب اآليات والسور: الفصل الثالث  

 العرضة األخيرة: الفصل الرابع  
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 الفصل األول

 حفظ القرآن في الصدور
 

 فضل دفظ القرآن الكريم: ال بدث األول
4Tدفظ النبي: اْل بدث الثاني 4للقرآن الكريمT 

4T بواعث دفظ النبي 4للقرآنT   
 

 فضل حفظ القرآن الكريم: اْلمبحث األول

ف هللا  أ ة اإلسالم بخصيصة لم تكن ألدہ  ن أهل اْل لل قبلهم، وهي أنَّهم يق�رءون شرَّ
أ ��ة  )1(:كت��اب رِبه��م ع��ن ظهرقل��ٍب، ك ��ا ج��اء ف��ي ص��فة ه��ذه األ ��ة ع��ن وه��ب ب��ن  نب��ه

م نظ�ًرا، ال ع�ن أهل الكتاب، فق�ہ ك�انوا يق�رءون كت�ِبه بخالف )2(أناجيلهم في صہورهم،
 )3(.ظهر قلب

ا َلُه َلَداِفُظوَن  }: وقہ تكفَّل هللا بدفظ هذا الكتاب، ك ا قال ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْدُن َنزَّ  )4(، {إِنَّ
 .لكتابه أن وفََّق هذه األ ة إلى دفظه واستظهاره وكان  ن دفظه 

ہ تظاهرت األہلة على فضل دفظ الق�رآن الك�ريم، وفض�ل دفظت�ه عل�ى غي�رهم  �ن وق
 :اْل سل ين، ف ن ذلك

ِبيِّ  علوُّ  - 1 َ َثُل الَِّذي َيْق�رأُ  :َقالَ   نزلة َدافظ القرآن، اْل اهر به، فَعْن َعاِئَشَة َعِن النَّ
َفَرِة اْلِكَراِم اْلبَ  َرَرِة، َوَ َثُل الَّ�ِذي َيْق�َرأُ اْلقُ�ْرآَن، َوُه�َو َيَتَعاَه�ُہهُ، اْلقُْرآَن َوُهَو َداِفٌظ َلُه َ َع السَّ

 )5(.َوُهَو َعَلْيِه َشِہيٌہ، َفَلُه أَْجَرانِ 
�ةَ :  َقاَل َرُسوُل ِهللا : وَعْن أَِبي َسِعيٍہ اْلُخْہِريِّ َقالَ  : ُيَقاُل لَِصاِدِب اْلقُْرآِن إَِذا َہَخَل اْلَجنَّ

 )6(.َفَيْقَرأُ، َوَيْصَعُہ ِبُكلِّ آَيٍة َہَرَجًة، َدتَّى َيْقَرأَ آِخَر َشْيٍء َ َعهُ  ،اْقَرْأ َواْصَعہْ 
إِنَّ َرُس�وَل  :و ا ورہ  ن أن دافظ القرآن ال تدرقه النار، فعن ُعْقَبَة ْبِن َعاِ ٍر ق�ال - 2
اِر َ ا اْدَتَرقَ  )7(ِفي إَِهابٍ  ْرآَن ُجِعلَ َلْو أَنَّ اْلقُ : َقالَ  ِهللا   )8(.ُثمَّ أُْلِقَي ِفي النَّ
الق��رآَن ل��م تدرْق��ُه ن��اُر اآلخ��رِة،  ◌ُ َ ��ن علَّ ��ُه هللا: وقي��ل اْل عن��ى…  )9(:اب��ن األثي��ر ق��ال

 )10(..القرآن كاإلهاب له فُجِعَل جسُم دافظ
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َ ��ْن َق��َرأَ اْلقُ��ْرآَن :  َق��اَل َرُس��وُل ِهللا : َق��الَ  و ن��ه تش��فيعه ف��ي أهل��ه، فَع��ْن َعلِ��يٍّ  - 3
َة، َوَشفََّعُه ِفي َعَشَرٍة ِ ْن أَْهِل َبْيِتِه ُكلُُّهْم َقِہ اْسَتْوجَ   )11(.َب النَّارَ َوَدِفَظُه أَْہَخَلُه هللاُ اْلَجنَّ

َق�اَل : و ن ذلك أيًضا أن أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته، فَعْن أََنِس ْبِن َ الِ�ٍك َق�الَ  - 4
��اسِ :  َرُس��وُل ِهللا  ُه��ْم أَْه��ُل  :َي��ا َرُس��وَل ِهللا َ ��ْن ُه��ْم؟ َق��الَ : َق��الُوا .إِنَّ ِل أَْهلِ��يَن ِ ��َن النَّ

ُتهُ اْلقُْرآنِ   )12(.، أَْهُل ِهللا َوَخاصَّ
 نزلته ا، فَع�ْن َس�ْهِل ْب�ِن ُ َع�اٍذ اْلُجَهِن�يِّ  وكذلك إكرام والہي دافظ القرآن، وإعالء - 5

اهُ َتاًج�ا َي�ْوَم َ �ْن َق�َرأَ اْلقُ�ْرآَن، َوَعِ �َل ِبَ �ا ِفي�ِه، أُْل�ِبَس َوالِ�ہَ : َقالَ  َعْن أَِبيِه أَنَّ َرُسوَل ِهللا 
ْنَيا  �ْ ِس ِف�ي ُبُي�وِت ال�ہُّ ُكْم  -اْلِقياَ ِة، َضْوءهُ أَْدَس�ُن ِ �ْن َض�ْوِء الشَّ َل�ْو َكاَن�ْت ِف�يُكْم، َفَ �ا َظ�نُّ

 )13(ِبالَِّذي َعِ َل ِبَهَذا؟
 )14(:ُء ْبُن َيَس�ارٍ و ن ذلك أيًضا أن د لة القرآن  قہ ون على أهل الجنة، َقاَل َعَطا - 6

ةِ  )15(َدَ َلُة اْلقُْرآِن ُعَرَفاءُ   )16(.أَْهِل اْلَجنَّ
أه�ل الق�رآن  : ا  عنى قول الناس :رضي هللا عنه ا -وعن طاوس أنه سأل ابن عباس 

 )17(.رؤساء أهل الجنة :عرفاء أهل الجنة ؟ فقال

 للقرآن الكريم حفظ النبي: اْلمبحث الثاني

ًة، ال تقرأ وال تكتب، واأل ي ـيَّ ًة أ ِّ في دف�ظ  إن ا يعت ہ )18(كان العرب قبل اإلسالم أ َّ
علي�ه  �ا يري�ہ دفظ�ه، وق�ہ ك�ان   ا يدتاج إلى دفظه على ذاكرته، فليس َثمَّ كتاٌب يدفظ

العرب يدفظون في صہورهم  ا يدتاجون إلى دفظه  ن األنس�اب والدق�وق واألش�عار 
 .والخطب

��ـيِّين }:  ق��ال  يِهْم  ◌َ ُه��َو الَّ��ِذي َبَع��َث ِف��ي األُ ِّ َرُس��والً ِ ��ْنُهْم َيْتلُ��وا َعَل��ْيِهْم آَياِت��ِه َوُي��َزكِّ
 )19(. {َة َوُيَعلُِّ ُهُم اْلِكَتاَب َواْلِدْك َ 

؛ دت�ى ال  ول ا ُبِعَث النب�ي  ف�ي ه�ذه األ �ة كان�ت إد�ہى آي�ات وہالئ�ل نبوت�ه أن�ه أ �يٌّ
له  ن ُ َعلٍِّم، ك �ا ق�ال :  يتطرق إلى أوهام  ن يہعوهم أن ہعوته  بنية على علٍم دصَّ

ُه ِبَيِ ِنَك إًِذا الَْرَتاَب اْل ْبِطلُوَن  َوَ ا ُكْنَت َتـْتلُوا ِ ْن َقْبلِِه ِ ْن ِكَتاٍب َوالَ  }  )20(. {َتُخطُّ
فه  فل ا كان النبي  ـّيًا، فال غرَو كان كذلك يعت ہ على ذاكرته ف�ي الدف�ظ، فل �ا ش�رَّ أُ ِّ

ن كا -هللا بالرسالة، وكان القرآن الكريم آيته التي تدہى ِبها الناس كافة والعرب خاصًة 
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وه�و  �ن أش�ہ األد�وال علي�ه، دت�ى لق�ہ  -شہيہ الدرص على دف�ظ الق�رآن د�ال إنزال�ه 
لِِه دفَظ القرآن الكريم،  خافة أن ينساه، دتى أن�زل هللا  كان  يعاني  شقة عظي ة لَتَعجُّ

 :عليه  ا يثبت به فؤاہه، وُيَطْ ِئُنُه أن القرآن لن َيَتفلََّت  نهُ 
ْك  }:  ق��ال هللا  َف��إَِذا َقَرْأَن��اهُ  !إِنَّ َعَلْيَن��ا َجْ َع��ُه َوقُْرآَن��ُه  !ِب��ِه لَِس��اَنَك لَِتْعَج��َل ِب��ِه الَ ُتَد��رِّ

ِبْع قُْرآَنُه   )21(. {َفاتَّ
، وأ �ره أن ينص�ت إل�ى ال�ودي، ك �ا  فط أنه هللا تعالى أن دفظ وبيان الق�رآن إلي�ه 

بِّ ِزْہِن��ي ِعْلً ��ا َوالَ َتْعَج��ْل ِب��اْلقُ  }:  ق��ال   {ْرآِن ِ ��ْن َقْب��ِل أَْن ُيْقَض��ى إَِلْي��َك َوْدُي��ُه َوقُ��ل رَّ
.)22( 

ول ا كان  ن أصل الہين أن اْل باہرة إلى أفع�ال الخي�ر  طلوب�ٌة، : قال الدافظ ابن دجر
وه��و اإلص��غاء إل��ى  فُن��ـبِّه عل��ى أن��ه ق��ہ َيعت��رُض عل��ى ه��ذا اْل طل��وب  ��ا ه��و أَج��لُّ  ن��ُه،

�ُم  �ا َي�ِرُہ  ن�ه، والتش�اغل ب�الدفظ ق�ہ َيُص�ہُّ ع�ن ذل�ك، ف�أُِ َر أالَّ ُيَب�اہر إل�ى  الودي، وَتَفهُّ
 )23(.التدفظ ؛ ألن تدفيظه  ض وٌن على ربه اهـ

ْك ِب�ِه  }: ِفي َقْولِِه تعالى -رضي هللا عنه ا  -عن سعيہ بن جبيٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس  الَ ُتَدرِّ
ُك  َك��اَن َرُس��وُل ِهللا : َق��الَ  {لَِس��اَنَك لَِتْعَج��َل ِب��ِه  ��ا ُيَد��رِّ ًة َوَك��اَن ِ  َّ ْنِزي��ِل ِش��ہَّ ُيَع��الُِج ِ ��َن التَّ

 )24(َشَفَتْيِه،
ُكُهَ ا َلُكْم َكَ ا َكاَن َرُسولُ : َفَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ُكُهَ ا،  ِهللا  َفأََنا أَُدرِّ  ُيَدرِّ

َك َش��َفَتْيِه، َف��أَْنَزَل هللاُ  :َوَق��اَل َس��ِعيہٌ  ُكُهَ ��ا، َفَد��رَّ ��اٍس ُيَدرِّ ُكُهَ ��ا َكَ ��ا َرأَْي��ُت اْب��َن َعبَّ أََن��ا أَُدرِّ
ْك ِبِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل ِب�ِه  }: تعالى ـُه َل�َك ِف�ي َجْ ُع� :َق�الَ  {إنَّ َعَلْيَن�ا َجْ َع�ُه َوقُْرآَن�ُه  !الَ ُتَدرِّ

ِبْع قُْرآَن��ُه  }َص��ـْہِرَك َوَتْق��َرأَهُ،  ُث��مَّ إِنَّ َعَلْيَن��ا  }َفاْس��َتِ ْع َل��ُه َوأَْنِص��ْت،  :َق��الَ  {َف��إَِذا َقَرْأَن��اهُ َف��اتَّ
 .ُثمَّ إِنَّ َعَلْيَنا أَْن َتْقَرأَهُ  {َبَياَنُه 

ِبيُّ َبْعَہ َذلَِك إَِذا أََتاهُ ِجْبِريُل  َفَكاَن َرُسوُل ِهللا  َكَ �ا  اْسَتَ َع َفإَِذا اْنطَلَق ِجْبِريُل َقَرأَهُ النَّ
 )25(.َقَرأَهُ 

ُك َشَفَتْيِه لل شقة التي ك�ان يج�ہها  عن�ہ  وظاهر السياق يدت ل أن يكون إن ا كان ُيَدرِّ
 .نزول الودي، فكان يتعجل بأخذه لتزول اْل شقة سريًعا

ُك به لسانه  خافة أن ينفلت  نه :ى عنہ البخاريوفي روايٍة أخر  )26(.كان ُيَدرِّ
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فهذه الرواية صريدٌة في أن سبب اْل ب�اہرة ه�و خش�ية النس�يان، أي ك�ان يد�رك لس�انه 
 .لئال يفلت  نه درف أو تضيع  نه لفظة

ْعِبيِّ في هذه اآلية ْك ِبِه لِسَ  }: وعن الشَّ ك�ان إذا ن�زل علي�ه : ق�ال {اَنَك لَِتْعَج�َل ِب�ِه الَ ُتَدرِّ
اه  )27(.الودي َعِجَل يتكلم به  ن ُدبِّه إيَّ

للق�رآن، ود�ب الش�يء  وهذه الرواية تہل على أن س�بب اْل ب�اہرة ه�و د�ب الرس�ول 
 .يستلزم الخوف عليه، والخوف  ن ذهابه عنه

ِہ السببِ وال ُبعْ  :قال الدافظ ابن دجر  )28(.َہ في تَعہُّ

 للقرآن بواعث حفظ النبي  

ا سبق بواعث دفظ النبي   :للقرآن الكريم، وهي ُي كن أن نستخلص ِ  َّ
أنه اْل بلِّغ عن ربه تعالى، والدفظ ضروري للبالغ على الوجه األك ل الذي أ �ره  - 1

 .هللا به
 .كريمللقرآن ال دب النبي  - 2
 .خوف نسيان القرآن - 3
 .التوثُّق للقرآن، والتدري في ضبط ألفاظه ودفظ كل اته - 4

 
) ( تابعي ثقة، ولد سنة
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 القرآن أو إسقـاطه عمًدا    الرد على دعوى جواز نسيان النبي  : اْلمبحث الثالث

شكَّك بعض اْل الدہة في األصل ال�ذي قا �ت علي�ه كتاب�ة الق�رآن الك�ريم وج ع�ه، وه�و 
 :، واستہلوا على ذلك بہليلين للقرآن بہعوى جواز النسيان على النبي  دفظ النبي 

 )29(. {إِالَّ َ ا َشاَء هللاُ  !ُنْقِرُئَك َفالَ َتنَسى سَ  }: قوله تعالى: األول
قہ أسقط ع ًہا أو أُنسي  على أن  د ًہا  -بطريق االستثناء  -فزع وا أن اآليات تہل 

 .آيات لم يتفق له  ن يذكره إياها، وتہل أيًضا على جواز النسيان على النبي 
ِب�يُّ  ا روى ال: والثاني َقاِرًئ�ا َيْق�َرأُ  بخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضي هللاُ َعْنَها َقاَل�ْت َس�ِ َع النَّ

َيْرَدُ ُه هللاُ، َلَقْہ أَْذَكَرِني َكَذا َوَكَذا آَيًة أَْسَقْطُتَها ِ ْن ُس�وَرة َك�َذا  :ِ َن اللَّْيِل ِفي اْل ْسِجِہ َفَقالَ 
 )30(.أُْنِسيُتها: وفي رواية. َوَكَذا

 .أسقط ع ًہا بعض آيات القرآن، أو أُنِسَيها فزع وا أن النبي 
 الجواب ع ا تعلق به أصداب هذه الشبهةِ 

 :بعض القرآن فيجاب عن ہعواهم أن اآليات الكري ات تہل على جواز نسيان النبي 
ع��ہم نس��يان  ��ا يق��رؤه  ��ن وع��ٌہ ك��ريٌم ب {َس��ُنْقِرُئَك َف��الَ َتنَس��ى  }:  ب��أن قول��ه : أوالً 

ف�ي اآلي�ة نافي�ة، وليس�ت ناهي�ة، ب�ہليل إش�باع الس�ين، ف�أخبر هللا فيه�ا ) ال(القرآن، إذ إن 
 .بأنه ال ينسى  ا أقرأه إياه

ناهي��ٌة، وإن ��ا وق��ع اإلش��باع ف��ي الس��ين لتناس��ب رءوس اآلي، والق��ول األول ) ال(وقي��ل 
 )31(.أكثر

واألول ه�و اْل خت��ار ؛ ألن االس�تثناء  ��ن النه��ي ال  :ي بع�ہ أن ذك��ر الق��ولينق�ال القرطب��
يك��اہ يك��ون إال  ؤقًت��ا  علوً ��ا، وأيًض��ا ف��إن الي��اء  ثبت��ة ف��ي ج ي��ع اْل ص��ادف، وعليه��ا 

 )32(.القراء
وا س��نعل ك الق�رآن، ف��ال تنس�اه، فه��ي ت�ہل عل��ى عك�س  ��ا أراہ :و عن�ى اآلي�ة عل��ى ه�ذا

 . االستہالل ِبها عليه
إن االستثناء في اآلية  علق على  شيئة هللا إي�اه، ول�م تق�ع اْل ش�يئة، ب�ہليل  �ا  �ر  :ثانًيا

، وألن عہم دصول اْل علق عليه يس�تلزم ع�ہم  {إِنَّ َعَلْيَنا َجْ َعُه َوقُْرآَنُه :  ن قوله تعالى
 .رسالته  شيئة هللا بعہم بلوغ دصول اْل علق، ويستديل أن تتعلق
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 االستثناء في اآلية ال يہل عل�ى  �ا زع �وا  �ن أن�ه ي�ہل عل�ى إ ك�ان أن ينس�ى  :ثالًثا
 : شيًئا  ن القرآن، وفي اْل راہ ِبهذا االستثناء قوالن

، فهو للتبرك، وليس هناك شيٌء اسُتثني :القول األول  .أن االستثناء صوريٌّ ال دقيقيٌّ
خال�ہين فيه�ا  �ا ہا �ت الس� وات  }: ل�م يش�أ أن ينس�ى ش�يًئا، وه�و كقول�ه)33(:قال الفراء

ألعطينَّك كل  ا س�ألَت إال  :وال يشاء، وأنت قائل في الكالم {واألرض إال  ا شاء ربك 
 ا شئُت، وإال أن أشاَء أن أ نعك، والنية أال ت نعه، وعلى هذا  جاري األي �ان، ُيس�تثنى 

 )34(.امفيها، ونية الدالف الت 
 وقي��ل إن الدك ��ة ف��ي ه��ذا االس��تثناء الص��وري أن يعل��م العب��اہ أن ع��ہم نس��يان النب��ي 

القرآن هو  دض فضل هللا وإدسانه، ولو شاء تعالى أن ينسيه ألنساه، وفي ذلك إشعاٌر 
 �ع  �ا ُخ�صَّ ب�ه أنه ہائً ا  غ ور بنع ة هللا وعنايته، وإشعار لأل �ة ب�أن نب�يهم  للنبي 

 ن العطايا والخصائص لم يخرج عن ہائرة العبوہية، فال ُيْفَتُنون به ك ا فُ�ِتَن النص�ارى 
 )35(ـ.باْل سيح 

أن االستثناء دقيقي، وأن اْل راہ به  نسوخ ال�تالوة فيك�ون اْل عن�ى أن هللا  :القول الثاني
أن ينس�يه إي�اه ب�أن  -س�بدانه  - �ا يق�رؤه، إال  �ا ش�اء  تعالى وعہ ب�أن ال ينس�ى نبي�ه 

نسخ تالوته لدك ة، أو عل�ى أن اْل �راہ ب�ه الت�رك، أو  �ا يع�رض لإلنس�ان بدك�م الجبل�ة 
 .البشرية، أو ألجل تعليم الناس وتبيين السنة لهم

 .أي قضى أن ُترفع تالوته:  {إِالَّ َ ا َشاَء هللاُ  }عن الدسن وقتاہة 
 .إال  ا أراہ هللا أن ينسيكه لَتُسنَّ  :رضي هللا عنه ا - وعن ابن عباسٍ 
 :و عن�ى الك�الم :الت�رك، ق�الوا :النسيان في ه�ذا اْل وض�ع :وقال آخرون :وقال الطبري

�ا  سنقرئك يا  د ہ، فال تت�رك الع �ل بش�يء  ن�ه، إال  �ا ش�اء هللا أن تت�رك الع �ل ب�ه ِ  َّ
 )36(.ننسخه
ى هذين القولين ف�ال تعل�ق ألص�داب تل�ك الش�بهة ِبه�ذه اآلي�ات، إذ ال يفه�م  نه�ا أن وعل
ا أ ر بتبليغه النبي   . قہ نسي درًفا وادًہا ِ  َّ

 :والجواب ع ا زع وه في الدہيث الشريف
أن الدہيث الذي أورہوه ال ينهض دج�ًة له�م في �ا زع �وا  �ن الش�ّك ف�ي األص�ل  :أوال
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ث��م ذكره��ا  لق��رآن وج ع��ه، إذ إن اآلي��ات الت��ي أنس��يها النب��ي ال��ذي قا ��ت علي��ه كتاب��ة ا
، وكان�ت  دفوظ�ة ف�ي ص�ہور أص�دابه ال�ذين تلقوه�ا  كانت  كتوب�ة ب�ين ي�ہي النب�ي 

�َره، وإن �ا غاي�ة  �ا في�ه  -عنه، والذين بلغ عہہهم  بلغ التواتر والذين  �نهم ه�ذا ال�ذي ذكَّ
باآليات، وكان قہ أُنس�يها، أو أس�قطها  الہاللة على أن قراءة ذلك الرجل ذكرت النبيَّ 

ا كتبه كتَّاب الودي، وال  �ا  نسياًنا، وليس في الخبر إشارة إلى أن هذه اآليات لم تكن ِ  َّ
 )37(.كانوا نسوها ج يًعا، دتى يخاف عليها الضياع يہل على أن أصداب النبي 

ن هذه اآليات التي س عها الرسول  �ن أد�ہ أص�دابه أن روايات الدہيث ال تفيہ أ :ثانًيا
كانت قہ ان دت  ن ذهن�ه الش�ريف ج ل�ًة، ب�ل غاي�ة  �ا تفي�ہه أنَّه�ا كان�ت غائب�ة عن�ه ث�م 
ذكرها ودضرت في ذهنه بقراءة صادبه، وليس غيبة الش�يء ع�ن ال�ذهن ك د�وه  ن�ه، 

؛  ديل عل�ى النب�ي فالنسيان هنا بسبب اشتغال الذهن بغيره، أ ا النسيان التام فهو  ست
 )38(.إلخالله بوظيفة الرسالة والتبليغ

وإن أرہت أنه ينسى القہَر الذي ينساه الع�اْلم الد�افُظ ب�القرآن، ال�ذي  )39(قال الباقالني
ي ي�ہل عل�ى ج�وازه ال ُينَسب صادبه إلى بالہٍة، فإن ذلك جائز بع�ہ أہائ�ه وبالغ�ه، وال�ذ

أنه غير  فسٍہ له، وال ق�اہح ف�ي آيات�ه، وال  فس�ہ لك �ال ص�فاته، وال  س�قط لق�ہره، وال 
 )40(. نزل له عنه، وال  عرٍض بته ته

، ف�ہل )أُْنِس�يُتها (  : فس�رةٌ بقول�ه ف�ي الرواي�ة األخ�رى) أس�قطتها : (  أن قوله  :ثالًثا
ق��ہ يك�ون أس��قط  ها نس�ياًنا ال ع �ًہا، ف��ال  د�ل ل ��ا أورہوه  �ن أن�ه أس��قط عل�ى أن�ه 

 .ع ًہا بعض آيات القرآن
في �ا ق�ہ بلَّغ�ه  ہليل عل�ى ج�واز النس�يان علي�ه " كنت أُْنِسيُتها: " قوله  :قال النووي

 )41(.إلى األ ة
 .ْل سألة اآلتية، وهي ا وترہ هنا  سألة وقوع النسيان  ن النبي 

 مسألة وقوع النسيان من النبي  

 :يكون على قس ين وقوع النسيان  ن النبي 
 .في ا ليس طريقه البالغ وقوع النسيان  نه  :األول

 . ن الطبيعة البشرية فهذا جائز  طلًقا ل ا ُجبل عليه 
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 . في ا طريقه البالغ وقوع النسيان  نه  :والثاني
 :وهذا جائز بشرطين

أن يقع  نه النسيان بع�ہ  �ا يق�ع  ن�ه تبليغ�ه، وأ �ا قب�ل تبليغ�ه ف�ال يج�وز  :شرط األولال
 .عليه فيه النسيان أصالً 

في �ا  ہليل على جواز النسيان علي�ه  :"كنت أُْنِسيُتها: " قال النووي في شرح قوله 
 )42(.قہ بلَّغه إلى األ ة
إ ��ا بنفس��ه، وإ ��ا : ت ر عل��ى نس��يانه، ب��ل يدص��ل ل��ه ت��ذكرهأن ال يس��: الش��رط الث��اني

 )43(.بغيره
 ج هور اْل دققين على جواز النسيان علي�ه  :رد ه هللا - )44(وقال القاضي عياضٌ 

، ولك�ن  �ن ج�وز ابتہاًء في ا ليس طريق�ه ال�بالغ، واختلف�وا في �ا طريق�ه ال�بالغ والتعل�يم
ره :قال  )45(.ال ُيَقرُّ عليه، بل ال بہ أن يتذكره أو ُيَذكَّ

ا طريقه البالغ يكون على قس ين أيًضا ونسيان النبي   :لشيء ِ  َّ
 :نلشيء  ن القرآن يكون على قس ي النسيان  ن النبي  )46(:قال اإلس اعيلي

نسيانه الذي يتذكره عن قرٍب، وذل�ك ق�ائم بالطب�اع البش�رية، وعلي�ه ي�ہل قول�ه  :أدہه ا
 47(.إنَّ ا أنا بشٌر  ثلكم أنسى ك ا تنسون :في دہيث ابن  سعوہ في السهو( 

ْلَن�ا ال�ذِّ  }:  وهذا القسم ع�ارٌض س�ريع ال�زوال، لظ�اهر قول�ه  �ا َنْد�ُن َنزَّ �ا َل�ُه إِنَّ ْكَر َوإِنَّ
 )48(. {َلَداِفُظوَن 
أن يرفعه هللا عن قلبه على إراہة نسخ تالوته، وهو اْل شار إليه باالستثناء ف�ي  :والثاني

 .عض األقوالعلى ب )49(، {إِالَّ َ ا َشاَء هللاُ  !َسُنْقِرُئَك َفالَ َتنَسى }: قوله تعالى
 )4TP)50()51. {َ ا َننَسْخ ِ ْن آَيٍة أَْو ُننِسَها  }:  وهذا القسم ہاخل في قوله 

وزع��م بع��ض األص��وليين وبع��ض الص��وفية أن��ه ال يق��ع  ن��ه النس��يان ف��ي ش��يء أص��الً، 
 )52(.وإن ا يقع  نه صورته، لَيُسنَّ 

��ن يقت��ہى ب��ه، إال  :ق��ال القاض��ي عي��اضٌ  وه��ذا تن��اقض  ��رہوٌہ، ول��م يق��ل ِبه��ذا أد��ہ ِ  َّ
 ن شيوخنـا، فإنه  ال إليه ورجد�ـه، وه�و ض�عيٌف  )53(األستاذ أبو اْل ظفر اإلسفراييني

 )54(. تناقض
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 .7، وبعض اآلية 6سورة األعلى، اآلية  )29(
-8/702(، و2655: كت�اب الش�هاہات ح) 5/312(رواه البخاري في صديده، انظر ص�ديح البخ�اري  �ع ش�رده ف�تح الب�اري ) 30(

، ورواه  س�لم ف�ي ص�ديده، ص�ديح 6335: كت�اب ال�ہعوات ح) 11/140(، و5037،5038،5042:كتاب فضائل الق�رآن ح) 705

ب�اب رف�ع الص�وت  -كت�اب الص�الة : ، وأبو ہاوہ في س�ننه)6/75( سلم بشرح النووي كتاب صالة اْل سافرين، باب األ ر بتعهہ القرآن 

 .3970: ح) 4/31(، وفي أول كتاب الدروف والقراءات 1331: ح) 2/37(بالقراءة في صالة الليل 
 ).4/500(، تفسير القرآن العظيم )5/420(، وفتح القہير 312نكت االنتصار لنقل القرآن ص ) 31(
 ).20/14(الجا ع ألدكام القرآن ) 32(
هو أبو زكريا يديى بن زياہ األسہي  والهم، العال ة صادب التصانيف، إ ام النداة، وصادب الكسائي، توفي بطريق الدج سنة ) 33(

 ).1/372(، وتذكرة الدفاظ )1/118(سير أعالم النبالء   .هـ207
 ).3/256( عاني القرآن للفراء ) 34(
 ).268-1/267( ناهل العرفان ) 35(
 ).8/702(، وفتح الباري بشرح صديح البخاري )5/422(، وفتح القہير )30/154(تفسير الطبري ) 36(
 ).1/265( ناهل العرفان ) 37(
 ).1/266( ناهل العرفان ) 38(
هو القاضي  د ہ بن الطي�ب ب�ن  د �ہ ب�ن جعف�ر، اإل �ام العال �ة، س�يف الس�نة ولس�ان األ �ة، اْل �تكلم عل�ى لس�ان أه�ل الد�ہيث، ) 39(

ص�نف ف�ي ال�رہ عل�ى الرافض�ة واْل عتزل�ة وغي�رهم  �ن . صادب التصانيف، وكان ُيضرب اْل ثل بفه ه وذكائه، وك�ان ثق�ة إ اً �ا بارًع�ا

 ).17/190(سير أعالم النبالء . هـ 403ہة سنة الفرق،  ات في ذي القع
 .312نكت االنتصار لنقل القرآن ص ) 40(
 ).6/76(شرح النووي على صديح  سلم ) 41(
 ).6/76(شرح النووي على صديح  سلم ) 42(
 ).8/703(فتح الباري بشرح صديح البخاري ) 43(
ظ ش��يخ اإلس��الم، اس��تبدر ف��ي العل��وم، وج ��ع وأل��ف، وس��ارت أب��و الفض��ل عي��اض ب��ن  وس��ى ب��ن عي��اض، اإل ��ام العال ��ة الد��اف) 44(

بتصانيفه الركبان، وهو إ ام الدہيث في وقته، وأعرف الناس بالندو واللغة وكالم العرب،  ن  ؤلفاته الشفا بتعريف دقوق اْل ص�طفى، 

 ).20/212(سير أعالم النبالء . هـ 544توفي سنة . و شارق األنوار
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 ).6/76(، وشرح النووي على صديح  سلم )2/161(ْل صطفى الشفا بتعريف دقوق ا) 45(
هو اإل ام الدافظ الفقي�ه الدج�ة ش�يخ اإلس�الم، أب�و بك�ر أد �ہ ب�ن إب�راهيم ب�ن إس� اعيل ب�ن العب�اس اإلس� اعيلي الش�افعي، ص�نف ) 46(

س��ير أع��الم الن��بالء . 371س��نة ت��وفي . تص��انيف تش��هہ ل��ه باإل ا ��ة ف��ي الفق��ه والد��ہيث، وك��ان واد��ہ عص��ره، وش��يخ اْل د��ہثين والفقه��اء

)16/292.( 
ِه َنْدَو اْلِقْبلَِة َدْيُث َكانَ ) 47( َوجُّ  .401ح ) 1/600. (رواه البخاري في صديده كتاب الصالة َباب التَّ
 . ن سورة الدجر 9اآلية ) 48(
 . ن سورة األعلى 7وبعض اآلية  6اآلية ) 49(
 . ن سورة البقرة 106 ن اآلية ) 50(
 ).8/703(لباري بشرح صديح البخاري فتح ا) 51(
 ).2/161(، و)2/147(الشفا بتعريف دقوق اْل صطفى ) 52(
س�ير أع�الم . هـ 471توفي سنة  هو العال ة اْل فتي طاهر بن  د ہ الطوسي الشافعي، صادب التفسير الكبير، كان أدہ األعالم،) 53(

 ).18/401(النبالء 
 ).77-6/76(، وشرح النووي على صديح  سلم )164-2/163(الشفا بتعريف دقوق اْل صطفى ) 54(
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 الفصل األول

 حفظ القرآن في الصدور
 

 الدفاظ  ن الصدابة: اْل بدث الرابع
أسانيہ القراء العشرة إلى 

   الصدابة

 الحفـاظ من الصحابة: اْلمبحث الرابع

يدفظ�ون الق�رآن بس� اعه  ن�ه، فه�ذه أم هش�ام بن�ت دارث�ة اب�ن  كان أص�داب النب�ي 
 :تدفظ سورة  ن القرآن  ن في رسول هللا  )55(النع ان

ْعَ اِن َقاَلتْ  �وُر َرُس�وِل ِهللا : َعْن أُمِّ ِهَشاٍم ِبْنِت َداِرَثَة ْبِن النُّ َواِد�ًہا  َلَقْہ َكاَن َتنُّوُرَن�ا َوَتنُّ
إِالَّ َعْن لَِساِن َرُسوِل  )56(، {ق َواْلقُْرآِن اْل ِجيِہ  }َنَتْيِن أَْو َسَنًة َوَبْعَض َسَنٍة، َوَ ا أََخْذُت سَ 

 )57(.، َيْقَرُؤَها ُكلَّ َيْوِم ُجُ َعٍة َعَلى اْل ْنَبِر إَِذا َخَطَب النَّاسَ  ِهللا 
يش�جعهم  ك�ان  -الشہيہ على تلقي القرآن  نه ودفظه  و ع درص أصداب النبي 

 :ويدثهم على تعلُّم القرآن وتعلي ه
ِبيِّ  َعْن ُعْثَ اَن   )58(.َخْيُرُكْم َ ْن َتَعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّ هُ : َقالَ  َعِن النَّ

التدق بہار اإلسالم باْل ہينة القرآن، فكان يختار لهم  يدرص أن يتعلم كل  ن وكان 
 : ن يعلِّ هم

اِ تِ  ُيْش�َغُل، َف�إَِذا َق�ِہَم َرُج�ٌل ُ َه�اِجٌر َعَل�ى  َقاَل َكاَن َرُس�وُل ِهللا  )59(َعْن ُعَباَہَة ْبِن الصَّ
ا ُيَعلِّ  َرُسوِل ِهللا   )60(.ُ ُه اْلقُْرآنَ َہَفَعُه إَِلى َرُجٍل ِ نَّ

ولق��ہ دف��ظ الق��رآن الك��ريم  ��ن الص��دابة ج ��ع كبي��ر يص��عب دص��ره، فق��ہ ثب��ت ف��ي 
 :سبعون  ن القراء )61(الصديدين أنه قتل في بئر  عونة

ِب�يِّ : َقالَ  َعْن أََنِس  ِن اْبَع�ْث َ َعَن�ا ِرَج�االً ُيَعلُِّ وَن�ا اْلقُ�ْرآَن أَ : َفَق�الُوا َجاَء َناٌس إَِلى النَّ
��نَّةَ  اُء، َيْق��َرُؤوَن اْلقُ��ْرآَن، . َوالسُّ َفَبَع��َث إَِل��ْيِهْم َس��ْبِعيَن َرُج��ال ِ ��َن األَْنَص��اِر ُيَق��اُل َلُه��ُم اْلقُ��رَّ

َه��اِر َيِجيُئ��وَن ِبالْ   ��اِء َفَيَض��ُعوَنُه ِف��ي اْل ْس��ِجِہ، َوَيَتَہاَرُس��وَن ِباللَّْي��ِل َيَتَعلَُّ ��وَن، َوَك��اُنوا ِبالنَّ
ِب�يُّ  �فَِّة َولِْلفَُق�َراِء َفَبَع�َثُهُم النَّ َع�اَم ألَْه�ِل الصُّ إَِل�ْيِهْم  َوَيْدَتِطُبوَن َفَيِبيُعوَنُه َوَيْش�َتُروَن ِب�ِه الطَّ
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 )62(.َفَعَرُضوا َلُهْم َفَقَتلُوُهمْ 
:  كثير  ن الق�راء، وي�ہل عل�ى ذل�ك ق�ول ُعَ �َر  )63(ي ا ةوروي أنه قتل في وقعة ال

��ي أَْخَش��ى أَْن َيْس��َتِدرَّ اْلَقْت��ُل ِب��اْلقُ  اِء اْلقُ��ْرآِن َوإِنِّ اِء إِنَّ اْلَقْت��َل َق��ِہ اْس��َتَدرَّ َي��ْوَم اْلَيَ اَ ��ِة ِبقُ��رَّ رَّ
 )64(.ِباْل َواِطنِ 

ن قتل في وقعة الي ا ة ك�ان ق�ہ دف�ظ : قال الدافظ في الفتح وهذا يہل على أن كثيًرا ِ  َّ
 )65(.القرآن، لكن ي كن أن يكون اْل راہ أن  ج وعهم َجَ َعُه، ال أن كل فرہ َجَ َعهُ 
عہ ب�ن أب�ي وقہ عرف  ن قراء الصدابة كثيرون،  نهم الخلف�اء األربع�ة، وطلد�ة، وس�

وقاص، وعبہ هللا ب�ن  س�عوہ، ودذيف�ة ب�ن الي �ان، وأب�و  وس�ى األش�عري، و ع�اذ اب�ن 
جب��ل، وأب��و زي��ہ األنص��اري، وس��اْلم  ��ولى أب��ي دذيف��ة، وعب��ہ هللا ب��ن ع ��ر، وعقب��ة ب��ن 

ع بن جارية، وفضا )66(عا ر، لة ب�ن وأبو أيوب األنصاري، وعباہة بن الصا ت، وُ َج ِّ
، وعب�ہ هللا ب�ن عبيہ، و سل ة بن  خلہ، وأُمِّ َوَرَقَة ِبْن�ِت َعْب�ِہ ِهللا ْب�ِن اْلَد�ار ِث األَْنَص�اِريِّ

عب��اس، وأب��و هري��رة، وعب��ہ هللا ب��ن الس��ائب ب��ن أب��ي الس��ائب اْل خزو ��ي، وعب��ہ هللا ب��ن 
 )67(ـ. عياش بن أبي ربيعة 

ِب�يَّ  :ْبُن َعْ ٍرو أنه َذَكَر َعْبَہ ِهللا ْبَن َ ْسُعوٍہ فق�الَ  فَعْن َعْبِہ هللاِ  �ُه ؛ َس�ِ ْعُت النَّ الَ أََزاُل أُدبُّ
  ُْن َعْبِہ ِهللا ْبِن َ ْسُعوٍہ، َوَساْلم، َوُ َعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوأَُب�يِّ : ُخُذوا اْلقُْرآَن ِ ْن أَْرَبَعةٍ  :َيقُول ِ

 )68(.ْبِن َكْعبٍ 
َوِهللا َلَق��ْہ أََخ��ْذُت ِ ��ْن ِف��ي  :وع��ن َش��ِقيِق ْب��ِن َس��َلَ َة َق��اَل َخَطَبَن��ا َعْب��ُہ ِهللا ْب��ُن َ ْس��ُعوٍہ َفَق��الَ 

 )69(.ِبْضًعا َوَسْبِعيَن ُسوَرةً  َرُسوِل ِهللا 
؟ َق�اَل  َ �َع اْلقُ�ْرآَن َعَل�ى َعْه�ِہ َرُس�وِل ِهللا قُْلُت ألََن�ِس ْب�ِن َ الِ�ٍك َ �ْن جَ  :وعن َقَتاَہة َقالَ 

أَُب��يُّ ْب��ُن َكْع��ٍب َوُ َع��اُذ ْب��ُن َجَب��ٍل َوَزْي��ُہ ْب��ُن َثاِب��ٍت َوَرُج��ٌل ِ ��َن : أَْرَبَع��ٌة ُكلُُّه��ْم ِ ��َن األَْنَص��ارِ 
 )71(.ْرَہاِء  كان أَُبيِّ ْبِن َكْعبٍ وفي رواية أَُبو الہَّ  .ُيْكَنى أََبا َزْيہٍ  )70(األَْنَصارِ 

َوَكاَنْت َق�ْہ َجَ َع�ِت اْلقُ�ْرآَن َوَك�اَن  )72(وَعْن أُمِّ َوَرَقَة ِبْنِت َعْبِہ ِهللا ْبِن اْلَداِرِث األَْنَصاِريِّ 
ِبيُّ  ٌن، َوَكاَنْت َتُؤمّ َقْہ أََ َرَها أَْن َتُؤمَّ أَهْ  النَّ  )73(.أَْهَل َہاِرَها ◌ُ َل َہاِرَها، َوَكاَن َلَها ُ َؤذِّ

 :هم )74(ثم ہارت أسانيہ القراء العشرة على ث انية  ن الصدابة 
 .عث ان بن عفان - 1
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 .علي بن أبي طالب - 2
 .أبي بن كعب - 3
 .هللا بن  سعوہعبہ  - 4
 .زيہ بن ثابت- 5
 .أبو  وسى األشعري - 6
 )75(.أبو الہرہاء - 7
 .ع ر بن الخطاب - 8

 أسانيد القراء العشرة إلى الصحابة

 :أذكر هنا َ ن تصل إليه أسانيہ القراء العشرة  ن الصدابة
 )76(:قراءة نافع بن عبہ الرد ن اْل ہني - 1

ع ر بن الخطاب، وزيہ بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبہ هللا  :عن ستة  ن الصدابة هم
 )77(.بن عباس، وعبہ هللا بن عياش، وأبي هريرة

 )78(:قراءة عبہ هللا بن كثير اْل كي - 2
ن ثابت، وأبي بن كع�ب، وعب�ہ هللا ب�ن عب�اس، وعب�ہ هللا عن ع ر بن الخطاب، وزيہ ب

 )79(.بن السائب
 )80(:قراءة أبي ع رو البصري - 3

عن ع ر بن الخطاب، وعث ان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعب�ہ هللا ب�ن  س�عوہ، 
اس، وعبہ هللا بن عياش، وعبہ هللا ب�ن الس�ائب، وأبي  وسى األشعري، وعبہ هللا بن عب

 )81(.وأبي بن كعب، وزيہ بن ثابت، وأبي هريرة
 )82(:قراءة عبہ هللا بن عا ر الشا ي - 4

 )83(.عن عث ان بن عفان، وأبي الہرہاء
 )84(:م بن أبي النجوہقراءة عاص - 5

عن عث ان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبہ هللا بن  سعوہ، وزيہ بن ثابت، وأبي 
 )85(.بن كعب

 )86(:قراءة د زة بن دبيب الزيات - 6
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لب، وأبي بن كع�ب، وزي�ہ ب�ن ثاب�ت، وعب�ہ هللا عن عث ان بن عفان، وعلي بن أبي طا
 )87(.بن  سعوہ، والدسين بن على بن أبي طالب

 )88(:قراءة علي بن د زة الكسائي - 7
عن ع ر بن الخطاب، وعث ان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي ب�ن كع�ب، وزي�ہ 

هللا بن  سعوہ وعبہ هللا بن عباس، وعب�ہ هللا ب�ن عي�اش، وأب�ي هري�رة، بن ثابت، وعبہ 
 )89(.والدسين بن علي بن أبي طالب

 )90(:قراءة أبي جعفر يزيہ بن القعقاع - 8
 )91(.يرةعن زيہ بن ثابت، وأبي بن كعب، وابن عباس، وعبہ هللا بن عياش، وأبي هر

 )92(:قراءة يعقوب بن إسداق الدضر ي - 9
عن ع ر بن الخطاب، وعث ان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي ب�ن كع�ب، وزي�ہ 
بن ثابت، وعبہ هللا بن  سعوہ، وأبي  وسى األش�عري، وعب�ہ هللا ب�ن عب�اس، وعب�ہ هللا 

 )93(.وعبہ هللا بن السائب، وأبي هريرة بن عياش،
 )94(:قراءة خلف بن هشام البزار - 10

عن عث ان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبہ هللا بن  سعوہ، وزيہ بن ثابت، وأبي 
 )95(.بن كعب، والدسين بن على بن أبي طالب

  
وقيل أم هاشم، صدابية أنصارية  شهورة، روت د�ہيث ق�راءة س�ورة ق عل�ى اْل نب�ر ي�وم الج ع�ة، وه�ي أخ�ت ع �رة بن�ت عب�ہ ) 55( 

 .8779ترج ة  759، وتقريب التهذيب ص )7/406(،و)7/403(رفة الصدابة أسہ الغابة في  ع. الرد ن الراوية عن عائشة أل ها
 . ن سورة ق 1اآلية ) 56(
، )6/162(، انظ�ر ص�ديح  س�لم  �ع ش�رح الن�ووي 873: كتاب الج عة باب تخفيف الص�الة والخطب�ة ح: رواه  سلم في صديده) 57(

، )3/107(نظر سنن النسائي  ع شرح الس�يوطي وداش�ية الس�نہي ، ا1411كتاب الج عة، باب القراءة في الخطبة ح: والنسائي في سننه

 .1100ح ) 1/288(وأبو ہاوہ في سننه كتاب الصالة باب الرجل يخطب على قوس 
 .5027) 8/691(رواه البخاري في صديده كتاب فضائل القرآن َباب َخْيُرُكْم َ ْن َتَعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّ ُه ) 58(

P

،  باہة بن الصا ت األنصاري، أدہ النقباء ليلة العقبة، و ن أعي�ان الب�ہريين، ش�هہ اْل ش�اهہ كله�ا  �ع َرُس�ول ِهللا هو أبو الوليہ ع) 59(

 ).62-1/40(، وشذرات الذهب )3/160(، وأسہ الغابة )2/5(سير أعالم النبالء . هـ  34وسكن بيت اْل قہس،  ات بالر لة سنة 
 .22260ح ) 6/443(نصار رواه أد ہ في  سنہه باقي  سنہ األ) 60(
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P

ِبّي ) 61( نفًرا  �ن الق�راء إل�ى أه�ل نج�ہ ي�ہعونهم   دل شرقي اْل ہينة، بين أرض بني عا ر، ودرة بني سليم ِقَبل نجٍہ، وِبها أرسل النَّ

يرة النبوي�ة الب�ن الس�. إلى اإلسالم، فغہر ِبهم عا ُر بن الطفيل فقتلهم، وكانوا سبعين رجالً، وك�ان ذل�ك ف�ي ص�فر س�نة أرب�ع  �ن الهج�رة

 .170، واْل صباح اْل نير ص )108-3/103(هشام 
، و سلم في كتاب 2801ح) 6/23(صديح البخاري  ع فتح الباري . البخاري في كتاب الجهاہ والسير باب  ن ُيْنَكب في سبيل هللا) 62(

 ).47-13/46(صديح  سلم  ع شرح النووي . 677اإل ارة باب ثبوت الجنة للشهيہ ح 
هـ ، استشهہ فيه�ا  �ن الص�دابة  11الي ا ة  ن دروب الرہة، وهي الوقعة التي قاتل فيها اْل سل ون  سيل ة الكذاب و ن  عه سنة  )63(

ت�اريخ األ �م . رجالً، وقتل  ن اْل رتہين أكث�ر  �ن عش�رين أل�ف رج�لٍ  960أكثر  ن ست ائة رجل، وكان ج لة القتلى  ن اْل سل ين ندو 

، وذك�ر 73ه�ـ ص  40-11، وت�اريخ اإلس�الم لل�ذهبي ف�ي ج�زء د�واہث س�نة )6/330(، والبہاي�ة والنهاي�ة )2/283(الطبري  -واْل لوك 

 ).204-1/199(، وانظر اإلتقان في علوم القرآن )8/668(الدافظ في الفتح أن القتلى  ن القراء كانوا سبعين، فتح الباري 
 .4986ح ) 8/626(القرآن، انظر الصديح  ع شرده فتح الباري  رواه البخاري في صديده كتاب فضائل القرآن باب ج ع) 64(
 ).8/628(فتح الباري بشرح صديح البخاري ) 65(
ولك�ن ل�م تتص�ل بن�ا : قال الذهبي بعہ ذكر  عاذ بن جبل، وأبي زيہ، وساْلم  ولى أبي دذيفة، وعبہ هللا ب�ن ع �ر، وعقب�ة ب�ن ع�ا ر) 66(

 ).1/42( عرفة القراء الكبار . قراءتهم
، ف��تح الب��اري بش��رح ص��ديح البخ��اري 70-67، ونك��ت االنتص��ار لنق��ل الق��رآن ص )2/424(ج ��ال الق��راء وك ��ال اإلق��راء : انظ��ر) 67(

 ).204-1/199(، واإلتقان )8/668(
P

 ).8/662(انظر الصديح  ع فتح الباري .4999ح  رواه البخاري في فضائل القرآن باب القراء  ن أصداب النبي ) 68(
P

 ).8/662(انظر الصديح  ع فتح الباري .5000ح  لبخاري في فضائل القرآن باب القراء  ن أصداب النبي رواه ا) 69(
P

هو سعہ بن عبيہ بن النع ان األوسي،  ن بني ع رو بن عوف، بہري، ُيعرف بسعہ الق�ارئ، استش�هہ بالقاہس�ية س�نة : قال النووي) 70(

ه�و ق�يس ب�ن : ه�ذا ه�و ق�ول أه�ل الكوف�ة، وخ�الفهم غي�رهم فق�الوا: ن عب�ہ الب�ر، قال اب� خ س عشرة في أول خالفة ع ر بن الخطاب 

. استشهہ يوم جيش أبي عبيہ بالعراق، سنة خ �س عش�رة أيًض�ا: السكن الخزرجي،  ن بني عہي بن النجار، بہري، قال  وسى بن عقبة

 ).16/20(شرح النووي على صديح  سلم 
P

) سعہ بن عبي�ہ (يعني هذا  -وغيره يصدح أنَّه ا . هذا كله قول الواقہي: أنه قيس بن السكنوقال ابن األثير بعہ أن ذكر ترجيح الواقہي 

 ).6/128(أسہ الغابة في  عرفة الصدابة .   ج يًعا ج عا القرآن على عهہ رسول هللا -وقيس بن السكن 
، وذكر أيًض�ا )7/159(فتح الباري . بن زيہهو ثابت : وذكر الدافظ ابن دجر عن علي بن اْل ہيني أن اس ه أوس، وعن يديى بن  عين

 ).8/669(فتح الباري . قوالً أنه قيس بن أبي صعصعة، وقوالً أنه سعہ بن اْل نذر
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P

، وف�ي فض�ائل )7/159(ص�ديح البخ�اري  �ع ف�تح الب�اري . 3810رواه البخاري في كتاب اْل ناقب ب�اب  ناق�ب زي�ہ ب�ن ثاب�ت ح ) 71(

انظر صديح . ، و سلم في كتاب فضائل الصدابة باب فضائل أبي بن كعب)8/663( 5004ح  ي القرآن باب القراء  ن أصداب النب

 .2465ح ) 16/19( سلم  ع شرح النووي 
P

ِب�ّي ) 72( أن تتخ�ذ  ؤذًن�ا، ف�أذن له�ا، فكان�ت ت�ؤم أه�ل  وقيل أم ورقة بنت نوفل، وهي صدابية، كان�ت ق�ہ ق�رأت الق�رآن، فاس�تأذنت النَّ

ِبّي ہارها،  اتت في خالف التقري�ب ص )409-7/408(أسہ الغاب�ة ف�ي  عرف�ة الص�دابة . يس يها الشهيہة ة ع ر، قتلها خہ ها، وكان النَّ

 .8780، ترج ة 759
 ).1/203(، وانظر اإلتقان 26739ح ) 7/554( سنہ القبائل : رواه أد ہ في  سنہه) 73(

P

ك�ان ف�ي أس�انيہ الق�راء  �ن ل�م يق�رأ عل�ى النب�ي، ب�ل ق�رأ عل�ى بع�ض  باش�رة، وإن  هؤالء الث انية ه�م ال�ذين ق�رءوا عل�ى النب�ي ) 74(

 .الصدابة، كابن عباس والدسينبن علي، وأبي هريرة، وعبہ هللا بن السائب، وعبہ هللا بن عياش، ك ا سيأتي
P

ل�يهم ہارت أس�انيہ ق�راءة ، وأُخ�ذ ع�نهم عرًض�ا، وع  فه�ؤالء ال�ذين بلغن�ا أنَّه�م دفظ�وا الق�رآن ف�ي دي�اة النب�ي: قال اإل ام الذهبي) 75(

ك ا سيأتي قريًبا في  ، وقہ ورہت رواية القرآن عن ع ر ).1/42( عرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار . اهـ . األئ ة العشرة

 ).1/112،120(ذكر  ن روى عنهم القراء  ن الصدابة، وانظر النشر في القراءات العشر 
ن عبہ الرد ن بن أبي نعيم الليثي  والهم، أب�و روي�م اْل ق�رئ اْل �ہني، أد�ہ األع�الم، ول�ہ س�نة بض�ع هو اإل ام دبر القرآن، نافع ب) 76(

ہ كتاب هللا على طائفة  ن الت�ابعين  �ن أه�ل اْل ہين�ة،  �نهم ن�افٌع إ �ام : األع�رج، وأب�و جعف�ر، ق�ال عن�ه  ال�ك: وسبعين للهجرة، قرأ وجوَّ

ش��ذرات ال��ذهب . ه��ـ  169أص��دابه، إذا تكل��م يش��م  ��ن في��ه رائد��ة اْل س��ك، ت��وفي س��نة الن��اس ف��ي الق��راءة، وك��ان طي��ب الخل��ق، يباس��ط 

 ).7/336(، وسير أعالم النبالء )1/107(، و عرفة القراء الكبار )1/270(
P

، وقرأ أب�و هري�رة  أبو هريرة أسلم  تأخًرا، وابن عباس وابن عياش  ن صغار الصدابة، وقہ قرؤوا ج يًعا على أبي بن كعب ) 77(

 ).1/45،57(، و عرفة القراء الكبار )1/112،178(انظر النشر في القراءات العشر . وابن عباس على زيہ بن ثابت أيًضا
هـ، قرأ على عبہ هللا بن السائب اْل خزو ي، و جاهہ وہرباس  �ولى اب�ن عب�اس، وك�ان  48هو اإل ام العلم،  قرئ  كة، ولہ سنة ) 78(

ًها واعًظا  ، )1/86( عرف�ة الق�راء الكب�ار . كبير الشأن، قرأ عليه أبو ع رو بن العالء، وشبل بن عب�اہ، وطائف�ة غي�رهم هيًبا فصيًدا  فوَّ

 ).5/318(وسير أعالم النبالء 
. عبہ هللا بن السائب  ن صغار الصدابة، وقہ قرأ على أبي بن كع�ب وع �ر ب�ن الخط�اب، وق�رأ علي�ه اب�ن كثي�ر  �ن غي�ر واس�طة) 79(

 ).1/47(، و عرفة القراء الكبار )1/120(اءات العشر انظر النشر في القر
هو شيخ القراءة والعربية، اإل ام  قرئ أهل البص�رة، أخ�ذ الق�راءة ع�ن أه�ل الدج�از، ك جاه�ہ واب�ن كثي�ر  �ن  ك�ة، وأب�ي جعف�ر ) 80(

راء العش�رة ش�يوًخا، ويالد�ظ ويزيہ بن رو ان  ن اْل ہينة، وكذلك عن أهل البصرة، كيديى بن يع ر، ونصر بن عاصم، وكان أكثر الق�
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وإلي�ه انته�ت اإل ا �ة ف�ي الق�راءة بالبص�رة، وك�ان أعل�م الن�اس ب�القراءات والعربي�ة وأي�ام . ذلك  ن كثرة  ن قرأ بق�راءتهم  �ن الص�دابة

 ).6/407(، وسير أعالم النبالء )1/100( عرفة القراء الكبار . هـ  154توفي . العرب والشعر
 ).1/133(لعشر النشر في القراءات ا) 81(
ه�ـ، وق�رأ عل�ى أب�ي ال�ہرہاء، واْل غي�رة  21هو اإل ام الكبير  قرئ الشام، وأدہ األعالم، أبو ع ران اليدصبي الہ شقي، ولہ سنة ) 82(

 ).5/292(، وسير أعالم النبالء )1/82( عرفة القراء الكبار . هـ 118بن أبي شهاب، صادب عث ان، توفي سنة 
النش�ر ف�ي الق�راءات . رو الہاني، وصدح ابن الجزري أن عبہ هللا بن عا ر قرأ على أبي الہرہاء ہون واس�طةقطع الدافظ أبو ع ) 83(

 ).1/144(العشر 
هو عاصم بن بهہلة أبي النجوہ األسہي  والهم الكوفي، اإل ام الكبير، انتهت إليه اإل ا ة في القراءة بالكوفة، وكان أدس�ن الن�اس ) 84(

لى أبي عبہ الرد ن السل ي، وِزرِّ ب�ن دب�يش، وق�رأ علي�ه خل�ق كثي�ر، ك�األع ش، واْل فض�ل الض�بي، ودف�ص ب�ن صوًتا بالقرآن، قرأ ع

، وش��ذرات ال��ذهب )5/256(، وس��ير أع��الم الن��بالء )1/88( عرف��ة الق��راء الكب��ار . ه��ـ 128ه��ـ، وقي��ل  127س��لي ان، ت��وفي آخ��ر س��نة 

)1/175.( 
 ).1/155(النشر في القراءات العشر ) 85(
ر، هو اإل ام القہوة، شيخ القراءة، أبو ع ارة التي ي  والهم الكوفي، كان إ اً ا قيً ا لكت�اب هللا، قانًت�ا ل، ثخ�ين ال�ورع، رفي�ع ال�ذك) 86(

، وش�ذرات )7/90(، وس�ير أع�الم الن�بالء )1/111( عرف�ة الق�راء الكب�ار . ه�ـ 156توفي س�نة . عاْل ا بالفرائض والدہيث، عہيم النظير

 ).1/240(الذهب 
 ).1/155،165(رضي هللا عنه ا، النشر في القراءات العشر  -قرأ الدسين على أبيه علي بن أبي طالب) 87(
هو اإل ام شيخ القراءة والعربية، أدہ األعالم، ولہ في دہوہ سنة عشرين و ائة، وقرأ القرآن على د زة وعيسى اله ہاني، وإلي�ه ) 88(

ب الرشيہ وولہه األ ين، فنال  ا لم ينله أدٌہ انتهت اإل ا ة في القراءة والعربي ة، كان أعلم الناس بالندو، وكان أودہ الناس في القرآن، أہَّ

، وس�ير أع�الم )1/120(، و عرف�ة الق�راء الكب�ار )1/321(ش�ذرات ال�ذهب .  ن الجاه واْل ال واإلكرام، ودص�ل ل�ه رياس�ة العل�م وال�ہنيا

 ).9/131(النبالء 
 ).1/172(ات العشر النشر في القراء) 89(
قارئ اْل ہينة، الزاهہ العابہ، رفيع الذكر، قرأ على أبي هريرة، وابن عباس، وقرأ عليه نافع وغيره، وكان  ن أفضل أهل ز ان�ه، ) 90(

 ).1/72(، و عرفة القراء الكبار )1/176(شذرات الذهب . هـ 129رؤي بعہ  وته على ظهر الكعبة يخبر أنه  ن الشهہاء الكرام، توفي 
P

قرأ أبو جعفر على عبہ هللا بن عياش وابن عباس وأبي هريرة بغير واسطة، وقيل إنه قرأ أيًضا على زيہ بن ثابت نفسه، ق�ال اب�ن ) 91(

ف س�دت عل�ى رأس�ه، وہع�ت ل�ه، وأن�ه ص�لى ب�ابن ع �ر ب�ن  وذلك  دت ل، فإنه صح أن�ه أت�ي ب�ه إل�ى أم س�ل ة زوج النب�ي : الجزري
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 ).1/178(النشر في القراءات العشر .. هـ 63َس قبل الدرة، وكانت الدرة سنة الخطاب، وأنه أقرأ النا
قارئ أهل البصرة في عصره، أدہ األئ ة األعالم، قرأ على أبي اْل نذر سالم بن سليم، كان  ن أعلم الناس بالدروف واالخ�تالف ) 92(

 ).1/157(، و عرفة القراء الكبار )2/14(شذرات الذهب . هـ 205في القرآن العظيم، وتعليل  ذاهبه، و ذاهب الندويين، توفي سنة 
 ).186-1/185(النشر في القراءات العشر ) 93(
هـ، قرأ على سليم عن د زة، وله اختيار خ�الف  150هو اإل ام الدافظ الدجة، شيخ اإلسالم، أبو  د ہ البغہاہي البزار، ولہ سنة ) 94(

. ي، والكسائي الصغير، وغيرهم، وكان عاب�ًہا فاض�الً  �ن الن�بالء، كثي�ر العل�م، ص�ادب س�نةفيه د زة، وقرأ عليه أد ہ بن يزيہ الدلوان

 ).10/276(، وسير أعالم النبالء )1/208( عرفة القراء الكبار . هـ 229توفي سنة 
 ).1/191(النشر في القراءات العشر ) 95(
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 الرد على طعن اْلمالحدة في تواتر القرآن

 :يث أنس في دصر  ن ج ع القرآن في عهہ النبي تعلق بعض اْل الدہة بدہ
ِبيُّ : َعْن أََنِس ْبِن َ الٍِك َقالَ  ْرَہاِء َوُ َع�اُذ  َ اَت النَّ َوَلْم َيْجَ ِع اْلقُْرآَن َغْي�ُر أَْرَبَع�ٍة أَُب�و ال�ہَّ

 )96(.ْبُن َجَبٍل َوَزْيُہ ْبُن َثاِبٍت َوأَُبو َزْيٍہ َقاَل َوَنْدُن َوِرْثَناهُ 
؟  َ ْن َجَ َع اْلقُْرآَن َعَل�ى َعْه�ِہ َرُس�وِل ِهللا : قُْلُت ألََنِس ْبِن َ الِكٍ : وفي رواية قتاہة َقالَ 

أَُبيُّ ْبُن َكْعٍب َوُ َع�اُذ ْب�ُن َجَب�ٍل َوَزْي�ُہ ْب�ُن َثاِب�ٍت َوَرُج�ٌل ِ �َن  َقاَل أَْرَبَعٌة ُكلُُّهْم ِ َن األَْنَصارِ 
 )97(.َصاِر ُيْكَنى أََبا َزْيہٍ األَنْ 

كيف يكون القرآن  تواتًرا،  ع  ا يروى عن أنس ِ �ن َدْص�ر َ �ن ج �ع الق�رآن : فقالوا
 . في هؤالء األربعة

: ، فق�الوا وتعلقوا أيًضا بأن أسانيہ القراء تہور على ث اني�ة فق�ط  �ن أص�داب النب�ي 
 .بلغ التواترإن هذا العہہ ال يبلغ  

 : بوجوه ويجاب عن دہيث أنس 
 .الجواب بأن الدصر في كالم أنس إضافي، ال دقيقي: أوالً 

ال  فهوم له؛ وليس الدصر في كال ه دقيقّيًا، ب�ل ه�و دص�ر ) أَْرَبَعةٌ (أي أن قول أنس 
باإلض�افة إل�ى غي�رهم، وإال ف�أين الخلف�اء األربع�ة، وأي�ن س�اْلم  �ولى أب�ي : إضافي، أي

 :ولذلك ثالثة أہلة.ة، وأين أبو  وسى وغيرهمدذيف
 :كثرة الدفاظ  ن الصدابة: األول

، وثب�ت ف�ي الص�ديح أن�ه قُِت�ل  فقہ روي دفظ ج اعات  ن الصدابة في عهہ النب�ي 
��ن ج ��ع الق��رآن،  )99(وروي أن��ه قت��ل ف��ي وقع��ة الي ا ��ة )98(ي��وم بئ��ر  عون��ة س��بعون ِ  َّ

 . ثلهم
فهؤالء الذين قتلوا  ن جا عيه يو ئذ، فكيف الظن ِب ن لم ُيقتل ِ  َّن دضرها، و �ن ل�م 

 .يدضرها وبقي باْل ہينة أو ب كة أو غيره ا
 .استدالة إداطة أنس بدال كل الصدابة وأنَّهم لم يج عوا القرآن كله: الثاني

وإال فكيف له اإلداطة بكل  ن ج ع القرآن  ع  أي بتقہير أنه ال يعلم أن سواهم ج عه،
كثرة الصدابة وتف�رقهم ف�ي البل�ہان، وه�ذا ال ي�تم إال إن ك�ان لق�ي ك�ل واد�ہ  �نهم عل�ى 
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، وه�ذا ف�ي  انفراہه، وأخبره ع�ن نفس�ه أن�ه ل�م يك �ل ل�ه ج �ع الق�رآن ف�ي عه�ہ النب�ي 
أربع�ة، وأ �ا غي�رهم الذين عل ه�م  �ن األنص�ار : وقہ يكون  راہه. غاية البعہ في العاہة

 ن اْل هاجرين واألنصار الذين ال يعل هم فلم ي�نفهم، ول�و نف�اهم ك�ان اْل �راہ نف�ي عل �ه، 
 .وإذا كان اْل رجع إلى  ا في عل ه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك

ك ا أنه لم يذكر في هؤالء األربع�ة أب�و بك�ر وع �ر وعث �ان وعل�ي وند�وهم  �ن كب�ار 
 ��ع كث��رة رغب��تهم ف��ي الخي��ر  )100(البع��ہ أنَّه��م ل��م يج ع��وه، الص��دابة، ال��ذين يبع��ہ ك��ل

ودرص��هم عل��ى  ��ا ہون ذل��ك  ��ن الطاع��ات، وكي��ف نظ��ن ه��ذا ِبه��م، وند��ن ن��رى أه��ل 
العصور الالدقة يدفظ القرآن  نهم في كل بلہة ألوف،  �ع بع�ہ رغب�تهم ف�ي الخي�ر ع�ن 

ن له��م أدك��ام  ق��ررة يعت ��ہوَنها ف��ي س��فرهم ہرج��ة الص��دابة؟  ��ع أن الص��دابة ل��م يك��
، فكي��ف نظ��ن ِبه��م إه ال��ه ؟ فك��ل ه��ذا  ودض��رهم إال الق��رآن، و ��ا س�� عوه  ��ن النب��ي 

وشبهه يہل على أنه ال يصح أن يك�ون  عن�ى الد�ہيث أن�ه ل�م يك�ن ف�ي نف�س األ �ر أد�ہ 
 )101(.ج ع القرآن إال األربعة اْل ذكورون

 اختالف الرواية عن أنس في تدہيہ األربعة: لثالثا
��ا ي��ہل عل��ى إراہة الدص��ر اإلض��افي اخ��تالف الرواي��ة ع��ن أن��س  ف��ي تدہي��ہ  فِ  َّ

وف�ي رواي�ة أخ�رى أب�و ال�ہرہاء  )102(أبي و ع�اذ وزي�ہ وأب�و زي�ہ،: األربعة، ففي رواية
، وه��ذا ہلي��ل عل��ى ع��ہم إراہة الدص��ر الدقيق��ي، فه��و ص��اہق ف��ي كلت��ا  )103( ك��ان أب��يٍّ

ال��روايتين ؛ ألن��ه ل��يس  عق��والً أن يك��ذب نفس��ه، فتع��ين أن اْل ��راہ بالدص��ر هن��ا دص��ر 
تعلق غرضه في وقت  ا بأن يذكر الثالثة، ويذكر  عه�م  إن أنًسا : إضافي، بأن يقال

ي وقت آخر بأن يذكر الثالثة، وي�ذكر أبي بن كعب ہون أبي الہرہاء، ثم تعلق غرضه ف
ْرہاء ہون أَُبيِّ بن كعبٍ   )104(. عهم أبا الہَّ

ك ا اختلف العل اء في تدہيہ أبي زيٍہ اْل ذكور ف�ي ه�ذا الد�ہيث، فبعض�هم َيجعل�ه س�عہ 
 بن عبيہ األوسي، وبعضهم يجعله ق�يس ب�ن الس�كن الخزرج�ي، وبعض�هم يص�دح أنَّه �ا

وبعض��هم يجعل��ه ق��يس ب��ن أب��ي  )105(ـ،�� ج يًع��ا ج ع��ا الق��رآن عل��ى عه��ہ رس��ول هللا 
 )106(.صعصعة

 .واالختالف في تدہيہ اْل عہوہ اْل دصور يہل على عہم إراہة الدصر الدقيقي
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 :الجواب بتقہير  راہ أنس بالدصر اإلضافي: ثانًيا
 :وذلك بوجوه

 .لم يج عه على ج يع الوجوه والقراءات التي نزل ِبها إال أولئك: أن اْل راہ به: األول
 .لم يج ع  ا نسخ  نه بعہ تالوته، و ا لم ينسخ غيرهم: أن اْل راہ: الثاني
بغي�ر واس�طة، بخ�الف غي�رهم،  تَلقِّي�ِه  �ن ِف�ي رس�ول هللا : أن اْل راہ بج عه: الثالث

 .كون تلقى بعضه بالواسطةفيدت ل أن ي
أنَّه�م تص�ہوا إللقائ�ه وتعلي �ه، فاش��تهروا ب�ه، وخف�ي د�ال غي�رهم ع �ن ُع��رف : الراب�ع

 .دالهم، فدصر ذلك فيهم بدسب عل ه
أن اْل راہ بالج ع في ه�ذا الد�ہيث الكتاب�ة، ف�ال ينف�ي أن يك�ون غي�رهم ج ع�ه : الخا س

 .ه عن ظهر قلبدفًظا عن ظهر قلب، وأ ا هؤالء فج عوه كتابة، ودفظو
أن اْل راہ أن أدًہا لم يفصح بأن�ه ج ع�ه ب عن�ى أك �ل دفظ�ه ف�ي عه�ہ رس�ول : الساہس

إال هم، بخالف غيرهم، فلم يفصح أدہ  نهم بأنه أك ل دفظه إال عن�ہ رس�ول هللا  هللا 
  دين نزلت آخر آية  نه، فلعل هذه اآلية األخي�رة و �ا أش�بهها  �ا دض�رها إال أولئ�ك

 )107(.ن ج ع ج يع القرآناألربعة ِ  َّ 
 ع التسليم بثبوت كالم أنس عل�ى الدص�ر الدقيق�ي، ف�إن ذل�ك ال يق�ہح ف�ي ت�واتر : ثالًثا

 .القرآن
فلو ثبت أنه لم يج عه إال األربعة، لم يقہح ذل�ك ف�ي ت�واتر الق�رآن ؛ ف�إن أج�زاءه دف�ظ 

تواتر ببعضهم، وليس  ن ش�رط الت�واتر أن كلَّ جزٍء  نها خالئق ال يدصون، يدصل ال
ينقل ج يُعهم ج يَعه، بل إذا نقل كل جزء عہہ التواتر صارت الج لة  تواترة بال ش�ك، 

 )108(.ولم يخالف في هذا  سلٌم وال  لدہٌ 
 :  نها )109(وهناك ادت االت ضعيفة فيها تكلف،

 .أن اْل راہ بج عه الس ع والطاعة له، والع ل ب وجبه - 1
أن اْل راہ إثبات ذلك للخزرج فقط ہون األوس، ف�ال ينف�ي ذل�ك ع�ن غي�ر القبيلت�ين  - 2

 . ن اْل هاجرين و ن جاء بعہهم
أ ا ہوران أسانيہ القراء على ث انية  ن الصدابة فقط، فيج�اب ب�أن ه�ؤالء الث اني�ة ه�م 
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اءتهم، وال ينف���ي ذل���ك إق���راء غي���رهم، و ع���رفتهم بق���راءة ه���ؤالء، ال���ذين نق���ل إلين���ا ق���ر
وإقرارهم عليها، ك ا أن تواتر القرآن يختل�ف ع�ن ت�واتر الد�ہيث، فعن�ہ عل �اء الد�ہيث 

تواتر الطبقة، و ثلوا له بتواتر القرآن، فقہ تلقاه جيل عن جيٍل، فه�و :  ن أقسام اْل تواتر
 )110(.ال يدتاج إلى إسناہ

  
 

  
وق�د ص�رح ). 8/663( 5004ح  رواه البخاري ف�ي كت�اب فض�ائل الق�رآن ب�اب الق�راء م�ن أص�حاب النب�ي  )96(

، انظ�ر ف�تح )يعن�ي التص�ريح.( ة م�ن األئم�ةوقد استنكره جماع�: أنس في هذه الرواية بصيغة الحصر، قال الحافظ
 ).8/668(الباري 

ح ) 7/159(ص��حيح البخ��اري م��ع ف��تح الب��اري . رواه البخ��اري ف��ي كت��اب اْلمناق��ب ب��اب مناق��ب زي��د ب��ن ثاب��ت )97(
انظ��ر ص��حيح مس��لم م��ع ش��رح الن��ووي . ، ومس��لم ف��ي كت��اب فض��ائل الص��حابة ب��اب فض��ائل أب��ي ب��ن كع��ب3810

 .2465ح ) 16/19(
) 6/23(صحيح البخاري مع ف�تح الب�اري . واه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من يُْنَكب في سبيل هللار )98(

-13/46(ص�حيح مس�لم م�ع ش�رح الن�ووي . 677، ومسلم في كتاب اإلم�ارة ب�اب ثب�وت الجن�ة للش�هيد ح 2801ح
47.( 

 .15هـ، سبق الحديث عنها ص  11اليمامة من حروب الردة، وقعت سنة  )99(
َوهللاِ الَِّذي ال إِلَهَ َغْيُرهُ َما أُْنِزلَْت ُس�وَرةٌ ِم�ْن ِكتَ�اِب هللاِ إِالَّ أَنَ�ا أَْعلَ�ُم أَْي�َن أُْنِزلَ�ْت َوالَ : والذين منهم من كان يقول )100(

كم�ا . ْعلَ�َم ِمنِّ�ي بِِكتَ�اِب هللاِ تُبَلُِّغ�هُ اِإلبِ�ُل لََرِكْب�ُت إِلَْي�هِ أُْنِزلَْت آيَةٌ ِمْن ِكتَاِب هللاِ إِالَّ أَنَا أَْعلَ�ُم فِ�يَم أُْنِزلَ�ْت َولَ�ْو أَْعلَ�ُم أََح�ًدا أَ 
ـ  صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي روى البخاري َعْن َعْبِد هللاِ بن مسعود 

 .5002ح ) 8/662(
ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حيح مس��لم ، و)668-8/667(، وف��تح الب��اري 67نك��ت االنتص��ار لنق��ل الق��رآن ص  )101(
 ).1/200(، واإلتقان )16/19(
ص��حيح البخ��اري م��ع ف��تح الب��اري . 3810رواه البخ��اري ف��ي كت��اب اْلمناق��ب ب��اب مناق��ب زي��د ب��ن ثاب��ت ح  )102(
انظ�ر ص�حيح مس�لم م�ع ش�رح الن�ووي . ، ومسلم في كتاب فضائل الص�حابة ب�اب فض�ائل أب�ي ب�ن كع�ب)7/159(
 .2465ح ) 16/19(
الص��حيح م��ع ف��تح الب��اري  انظ��ر.  النب��ي واه البخ��اري ف��ي فض��ائل الق��رآن ب��اب الق��راء م��ن أص��حاب ر )103(
 .5004ح ) 8/663(
 ).245-1/243(مناهل العرفان  )104(
 ).6/128(أسد الغابة في معرفة الصحابة  )105(
 ).8/669(انظر فتح الباري . ذكره ابن أبي داود فيمن جمع القرآن )106(
 ).201-1/200(، واإلتقان )8/667(، وفتح الباري 69-68تصار لنقل القرآن ص نكت االن )107(
 ).1/200(، واإلتقان )8/668(، وفتح الباري )16/20(شرح النووي على صحيح مسلم  )108(
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 ).669-8/668(انظر فتح الباري  )109(
 .22تعليقات اليماني على نزهة النظر ص  )110(
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 الفصل الثاني

 ريمالكتدوين القرآن
 

 األ ر بكتابة القرآن:اْل بدث األول
 سبب ج ع القرآن كتابة في العصر النبوي

  واہ الكتابة في العصر النبوي
 صدف وادہأسباب عہم ج ع القرآن الكريم في  : اْل بدث الثاني

 

 األمر بكتابة القرآن: اْلمبحث األول

وأص���دابه أول األ ���ر عل���ى ج ���ع الق���رآن ف���ي القل���وب ِبدفظ���ه  ك���ان تعوي���ل النب���ي 
 .واستظهاره، ضرورَة أنَّه نبي أ ي، ُبِعث إلى أ ة أ يَّةٍ 

)P )1:قال ابن الجزري
P قل�وب والص�ہور، ال ثم إن االعت اہ ف�ي نق�ل الق�رآن عل�ى دف�ظ ال

 )2(.على خط اْل صادف والكتب، وهذه أشرف خصيصة  ن هللا تعالى لَِهِذِه األ ة
�ه َق�الَ  في ا َيدكيه عن هللا  ففي الدہيث الذي رواه  سلم عن النبي  َ �ا َبَعْثُت�َك : أنَّ إِنَّ

 )3(.َلْيَك ِكَتاًبا ال َيْغِسلُُه اْل اُء، َتْقَرُؤهُ َناِئً ا َوَيْقَظانَ ألَْبَتلَِيَك، َوأَْبَتلَِي ِبَك، َوأَْنَزْلُت عَ 
 )4(.فأخبر تعالى أن القرآن ال يدتاج في دفظه إلى صديفة تغسل باْل اء

الك�ريم، دت�ى  أن اعتن�وا بكتاب�ة الق�رآن وأص�دابه  ثم كان  ن  زي�ہ عناي�ة النب�ي 
 .يكون ذلك دصًنا ثانًيا لِد ايته  ن التغِيير والضياع

بكتاب�ة الق�رآن، دفًظ�ا ل�ه ف�ي الس�طور بع�ہ أن دفظ�ه ه�و وأص�دابه ف�ي  فأ ر النبي 
 :عن كتابة غير القرآن ؛ دتى ال يلتبس به )5(الصہور، وَنهى في بہاية األ ر

الَ َتْكُتُبوا َعنِّي َشْيًئا إِالَّ اْلقُ�ْرآَن َفَ �ْن َكَت�َب : َقالَ  ُخْہِريِّ أَنَّ َرُسوَل ِهللا َعْن أَِبي َسِعيٍہ الْ 
 )6(.َعنِّي َشْيًئا َغْيَر اْلقُْرآِن َفْلَيْ ُدهُ 

��ا أُ ��ن ذل��ك أذن ف��ي  د��ين خي��ف اختالط��ه ب��القرآن ، )7(وك��ان النه��ي: ق��ال الن��ووي  فل َّ
إنَّ ا َنهى عن كتابة الدہيث  ع الق�رآن ف�ي ص�ديفة واد�ہة ؛ ل�ئال يخ�تلط : الكتابة ، وقيل

 )8(.فيشتبه على القارئ في صديفة وادہة
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وجًه��ا أن النه��ي خ��اص بوق��ت ن��زول الق��رآن خش��ية التباس��ه  وزاہ الد��افظ اب��ن دج��ر 
 )9(.بغيره

اب�ه  وقہ بلغ  ن عناية النبي  بتہوين القرآن أنَّه كان إذا أنزل عليه شيٌء يہعو أد�ہ ُكتَّ
ب ج�رہ نزول�ه  -ولو كان كل ة وادہة ، أو سورة طويل�ة  -، ويأ ره بكتابة  ا نزل عليه 

 :عليه 
ِبيُّ : فعن ُعْثَ اَن بن َعفَّاَن، قال ا َتَنزَّ  َكاَن النَّ ُل َعَلْيِه اآلَياُت َفَي�ْہُعو َبْع�َض َ �ْن َك�اَن ِ  َّ

وَرِة الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَها َكَذا َوَكَذا: َيْكُتُب َلُه، َوَيقُوُل َلهُ   )10(.َضْع َهِذِه اآلَيَة ِفي السُّ
��ِكيَنُة َفَوَقَع��ْت َفِخ��ُذ َفغَ  وَع��ْن َزْي��ِہ ْب��ِن َثاِب��ٍت َق��اَل ُكْن��ُت إَِل��ى َجْن��ِب َرُس��وِل ِهللا  ِش��َيْتُه السَّ

َي  َعَلى َفِخِذي َفَ �ا َوَج�ْہُت ِثْق�َل َش�ْيٍء أَْثَق�َل ِ �ْن َفِخ�ِذ َرُس�وِل ِهللا  َرُسوِل ِهللا  ُث�مَّ ُس�رِّ
وَن ِف�ي ال َيْس�َتِوي اْلَقاِع�ُہوَن ِ �َن اْل �ْؤِ ِنيَن َواْل َجاِه�ہُ (اْكُتْب َفَكَتْب�ُت ِف�ي َكِت�ٍف : َعْنُه َفَقالَ 
��ا َس��ِ َع َفِض��يَلَة ) َس��ِبيِل هللاِ  إَِل��ى آِخ��ِر اآلَي��ِة َفَق��اَم اْب��ُن أُمِّ َ ْكُت��وٍم َوَك��اَن َرُج��الً أَْعَ ��ى َل َّ

�ا َقَض�ى : اْل َجاِهِہيَن َفَقالَ  َي�ا َرُس�وَل ِهللا َفَكْي�َف ِبَ �ْن ال َيْس�َتِطيُع اْلِجَه�اَہ ِ �َن اْل �ْؤِ ِنيَن َفَل َّ
��ِكيَنُة َفَوَقَع��ْت َفِخ��ُذهُ َعَل��ى َفِخ��ِذي َوَوَج��ْہُت ِ ��ْن ِثَقلَِه��ا ِف��ي  َرُس��وَل ِهللا  َكالَ ��ُه َغِش��َيتْ  السَّ

َي َع�ْن َرُس�وِل ِهللا  ِة األُوَلى ُثمَّ ُسرِّ اِنَيِة َكَ ا َوَجْہُت ِفي اْل رَّ ِة الثَّ َفَق�اَل اْق�َرْأ َي�ا َزْي�ُہ  اْل رَّ
�َرِر  } َفَقاَل َرُسوُل ِهللا  {ِ َن اْل ْؤِ ِنيَن  ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُہونَ  }َفَقَرْأُت   {َغْي�ُر أُولِ�ي الضَّ

َفأَْنَزَلَها هللاُ َوْد�َہَها، َفأَْلَدْقُتَه�ا، َوالَّ�ِذي َنْفِس�ي ِبَي�ِہِه َلَك�أَنِّي أَْنُظ�ُر : َقاَل َزْيہٌ . اآلَيَة ُكلََّها )11(،
 )12(.َہ َصْہٍع ِفي َكِتفٍ إِلى ُ ْلَدِقَها ِعنْ 

ه��ي  كي��ة، نزل��ت ُج ل��ة : وروى أب��و ص��الح ع��ن اب��ن عب��اس ف��ي س��ورة األنع��ام، ق��ال
 )13(.وادہة، نزلت ليالً، وكتبوها  ن ليلتهم

 سبب جمع القرآن كتابة في العصر النبوي

إن��ا ند��ن نزلن��ا ال��ذكر وإن��ا ل��ه  }: ك��ريم، ق��ال تع��الىوع��ہ هللا تع��الى بدف��ظ الكت��اب ال
ول ا كانت الكتاب�ة  �ن أس�باب الدف�ظ، فق�ہ يس�رها هللا لل س�ل ين، وأ �ر  )14(،{لدافظون 
اب�ه بدض�رته ِبها النبي  ، ه�ذا، وق�ہ ك�ان لكتاب�ة الق�رآن أس�باب أخ�رى، ، وفعله�ا ُكتَّ

 : نها
ي�ا أيه�ا الرس�ول بل�غ  �ا أن�زل  }:  طالًبا بتبليغ الودي، قال تعالى كان أن النبي  - 1



43   

�ة إل�ى الكتاب�ة، فبه�ا تق�وم الدج�ة عل�ى  �ن  )15(،{إليك  ن رب�ك  والتبلي�غ ف�ي داج�ة  اسَّ
يرى الكتاب   ن لم يس ع البالغ باللسان، إ ا لبع�ہ ہاره أو بع�ہ ز ان�ه ع�ن ہار وز �ان 

 .النبي 
أن الكتابة أہعى إلى دفظ التنزيل وض�بطه، وأبع�ہ ع�ن ض�ياعه ونسيانه،فاقتض�ى  - 2

�ه وإن ك�ان النب�ي  �ا  ذلك تعضيہ اْل دفوظ في الصہور باْل كتوب ف�ي الس�طور، ألنَّ دّيً
بين أظهرهم، إال أنَّه بصہہ أن ي وت، وال ُيہرى  تى ي وت، ك ا أنَّه ال ُي�ؤَ ن أن يفن�ى 

ة، وقہ  رَّ أن سبعين  نهم قتلوا في بئر  عونة، و ثلهم أو يزيہ قتلوا ُدفَّاُظه في أي ساع
 )17(.فاقتضى ذلك أن ُيْكَتب القرآن ِب جرہ نزوله )16(في وقعة الي ا ة،

 مواد الكتابة في العصر النبوي

�ر َله�م يستع لون في كتابة ال كان أصداب النبي  ق�رآن ك�ل  �ا ت�وفَّر ف�ي بيئ�تهم وتيسَّ
 ��ن أہوات الكتاب��ة ك��الجلوہ والعظ��ام والدج��ارة وندوه��ا، فك��انوا يكتب��ون الق��رآن عل��ى 

َق��اع، Pواللخ��اف، )20(َواْلُعُس��ِب، )19(َواألَْكَت��اِف، )18(الرِّ

)21( 
P،23(واألقت��اب، )22(واألض��الع( 

 )26(.والكرانيف )25(وقطع األہيم، )24(واألَلواِح،
َقاِع َواألَْكَتاِف َواْلُعُسبِ : َثاِبٍت قال عن َزْيِہ ْبنِ  ْعُت اْلقُْرآَن أَْجَ ُعُه ِ َن الرِّ  )27(.َفَتَتبَّ
َقاِع َواللَِّخافِ : وفي رواية ْعُت اْلقُْرآَن أَْجَ ُعُه ِ َن اْلُعُسِب َوالرِّ  )28(.َفَتَتبَّ
 )29(.واألقتاب: و ن األضالع، وفي رواية:وفي رواية 

اْہُع لِ�ي َزْي�ًہا َوْلَيِج�ْئ ِب�اللَّْوِح : َفقال ُكْنُت ِعْنَہ َرُسوِل ِهللا : وَعن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب قال
َواةِ  َواِة َواْلَكِتِف أَِو اْلَكِتِف َوالہَّ  )30(.َوالہَّ

ْأِس ِبَيِہِه ِقْطَعُة أَِہيٍم أَْدَ َر، : وَعْن َيِزيَہ ْبِن َعْبِہ ِهللا َقالَ  ا ِباْل ْرَبِہ َفَجاَء َرُجٌل أَْشَعُث الرَّ ُكنَّ
ِف�ي َي�ِہَك، َناِوْلَن�ا َه�ِذِه اْلِقْطَع�َة األَِہي�َم الَِّت�ي : قُْلَن�ا. أََج�لْ : َكأَنََّك ِ ْن أَْهِل اْلَباِہَي�ِة؟ َفَق�الَ : َفقُْلَنا

ٍہ َرُسوِل ِهللا إَِلى َبِني ُزَهْيِر ْبِن أَُقْيٍش : َفَناَوَلَناَها َفَقَرْأَناَها َفإَِذا ِفيَها  )31(…ِ ْن ُ َد َّ
�ه ك�ان  كتوًب�ا عليه�ا . والقرآن ف�ي الكراني�ف: ودہيث الزهري: قال ابن األثير يعن�ي أنَّ

 )32(.قبل ج عه في الصدف
هذه اآلثار وغيرها تہلنا على عظيم بالء الص�دابة ف�ي كتاب�ة الق�رآن، و �ا تد ل�وه  �ن 
اْل شقات، ديث إن  واہ الكتابة في ذلك العهہ لم تكن  توفرة، ك ا أن اْل وج�وہ  نه�ا ل�م 



44   

 .يكن سهل االستع ال، بل كان يدتاج إلى جهہ كبير في التجهيز واإلعہاہ
وأص�دابه، ول�م يج �ع ف�ي  بقي القرآن  كتوًبا على هذه األشياء  دفوًظا عنہ النبي و

 )33(.صدف أو  صادف في ذلك العهہ
، لك�ن غي�ر  ج �وع ف�ي  وقہ كان القرآن كله  كتوًب�ا ف�ي عه�ہه  )34(:قال القسطالني

 )35(.السور وضع وادہ، وال  رتب 

 مصحف واحد أسباب عدم جمع القرآن الكريم في: اْلمبحث الثاني

والق��رآن  ف��رٌق ف��ي الرق��اع والعس��ب والعظ��ام واألدج��ار، ول��م ُيج ��ع  ت��وفي النب��ي 
 :في صدف وال  صادف القرآن في ز نه 

ِبيُّ : قال فعن زيہ بن ثابت   )36(.ُكِن اْلقُْرآُن ُجِ َع ِفي َشْيءٍ ، َوَلْم يَ  قُِبَض النَّ
ألن الك���الم ف���ي كتاب���ة  خصوص���ة عل���ى ص���فة  )37(؛ وال ين���افي ذل���ك: ق���ال الس���يوطي

 )38(. خصوصة
ن غي��ر  ج ��وع ف��ي ، لك�� وق��ہ ك��ان الق��رآن كل��ه  كتوًب��ا ف��ي عه��ہه : ق��ال القس��طالني

 )39(. وضع وادہ، وال  رتب السور
 )40(:ج ع القرآن في  صدف وادہ العتبارات كثيرة،  نها وإنَّ ا ترك النبي 

أنَّه لم يوجہ  ن ہواعي كتابته  ج وًعا في صدف أو  صادف  ثل  ا وجہ عل�ى  - 1
دت�ى  دت�ى كتب�ه ف�ي ص�دف ، وال  ث�ل  �ا وج�ہ ف�ي عه�ہ عث �ان  عهہ أبي بكر 

نسخه في  صادف، فاْل سل ون وقتئذ بخير، والقراء كثيرون، واإلسالم لم تتسع ہولته، 
والفتنة  أ ونة، والتعويل ال ي�زال عل�ى الدف�ظ أكث�ر  �ن الكتاب�ة ، وأہوات الكتاب�ة غي�ر 

ار القرآن تفوق الوصف، فال خ�وف بين أظهرهم، وعنايته باستظه  يسورة ، والنبي 
 .على ضياع شيء  نه في تلك اْل ہة 

كان بصہہ أن ينزل عليه الودي بنسخ  ا ش�اء هللا نس�خه  �ن الق�رآن،  أن النبي  - 2
ولو ج ع القرآن في  صدف وادہ وقتئذ لكان عرضة لتغيير اْل صادف كل ا وقع نسخ 

. 
زل  نجً �ا ف�ي  �ہى عش�رين س�نة أو أكث�ر، أن القرآن لم َيْنِزل ج لة وادہة ، بل ن - 3

��ُزول، ول��و ُجِ ��ع الق��رآن ف��ي  ص��دف  ول��م يك��ن ترتي��ب اآلي��ات والس��ور عل��ى ترتي��ب النُّ
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 .وادہ وقتئذ لكان عرضة لتغيير اْل صادف كل ا نزلت آية أو سورة
  

 
  

هو اإلمام العالمة محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الجزري، اْلمقرئ اْلمجود، صاحب التصانيف العظيمة  )1(
ف��ي الق��راءات، كالنش��ر وتقريبه��ا، وال��درة والطيب��ة، وغيره��ا كثي��ر، وأل��ف أيًض��ا ف��ي التفس��ير والح��ديث والفق��ه 

مقدمة النش�ر ف�ي الق�راءات العش�ر . هـ 833ي سنة توف. والعربية، ونظم كثيًرا في العلوم وغير ذلك في فنون شتى
 ).د/1(
 ).13/400(، وانظر فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )1/6(النشر في القراءات العشر  )2(
ْنيَا أَْه�ُل اْلَجنَّ�ِة َوأَْه� )3( �فَاِت الَّتِ�ي يُْع�َرُف بِهَ�ا فِ�ي ال�دُّ ُل مسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بَاب الصِّ

 .17030ح ) 5/166(، وأحمد في مسند الشاميين 2865ح ) 17/198(النَّاِر 
أراد أنَّ�ه ال يُمح�ى أب�ًدا، ب�ل ه�و محف�وظ ف�ي ص�دور ال�ذين أوت�وا : ال يَْغِسلُهُ اْلماُء قال ابن األثير: في شرح قوله )4(

ال تُجمع حفظًا ، وإنما يعتمد في حفظه�ا وكانت الكتب اْلمنزلة { ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه } العلم، 
النهاي��ة ف��ي غري��ب الح��ديث واألث��ر . عل��ى الص��حف، بخ��الف الق��رآن، ف��إن حفاظ��ه أض��عاف مض��اعفة لص��حفه 

)3/367.( 
�ةَ  )5(  فَقَ�اَم أَبُ�و َش�اٍه َرُج�ٌل ِم�ْن أَْه�لِ : ورد التصريح بكتابة الحديث بعد ذلك ، كما في حديث أَبِ�ي هَُرْي�َرةَ ف�ي ف�تح َمكَّ

ِ : اْليََمِن فَقَالَ  : فَقُْل�ُت لِألَْوَزاِع�يِّ َم�ا قَْولُ�هُ : قَ�اَل اْلَولِي�دُ . اْكتُبُ�وا ألَبِ�ي َش�اهٍ  فَقَ�اَل َرُس�وُل هللاِ . اْكتُبُوا لِ�ي يَ�ا َرُس�وَل هللاَّ
 ِ ِ؟ قَاَل هَِذِه اْلُخْطبَةَ الَّتِي َس�ِمَعهَا ِم�ْن َرُس�وِل هللاَّ رواه مس�لم ف�ي كت�اب الح�ج بَ�اب تَْح�ِريِم .   اْكتُبُوا لِي يَا َرُسوَل هللاَّ

َواِم  ، والبخ�اري ف�ي كت�اب العل�م  1355ح ) 9/129(َمكَّةَ َوَص�ْيِدهَا َوَخالهَ�ا َوَش�َجِرهَا َولُقَطَتِهَ�ا إِال لُِمْنِش�ٍد َعلَ�ى ال�دَّ
بة والت�ابعين ف�ي قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر اخ�تالف الس�لف م�ن الص�حا. 112ح ) 1/248(باب كتابة العلم 

استقر األمر وانعقد اإلجماع على جواز كتابة العلم ، بل على اس�تحبابه ، ب�ل ال يبع�د وجوب�ه عل�ى م�ن : كتابة العلم
، وانظ��ر ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حيح مس��لم )1/246(ف��تح الب��اري . خش��ي النس��يان مم��ن يتع��ين علي��ه تبلي��غ العل��م 

)18/129-130.( 
صحيح مسلم مع شرح النووي  -الرقائق باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم رواه مسلم في كتاب الزهد و )6(
 . 450ح ) 1/119(باب من لم ير كتابة الحديث .، والدارمي في اْلمقدمة3004ح ) 18/129(
 .يعني عن كتابة الحديث )7(
 .وما بعدها 410، واْلمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص )18/130(شرح النووي على صحيح مسلم  )8(
 ).1/251(فتح الباري  )9(
، والترمذي في كتاب تفس�ير الق�رآن 786ح )209-1/208(رواه أبو داود في كتاب الصالة باب من جهر بِها  )10(

، 401ح )1/92(مس��ند العش��رة اْلمبش��رين بالجن��ة  -، وأحم��د ف��ي مس��نده 3086ح ) 5/272(ب��اب س��ورة التوب��ة 
 .501ح ) 1/111(
 .من سورة النساء 95من اآلية  )11(
،  2832ح ) 6/53({ … ال يس��توي القاع��دون }  رواه البخ��اري ف��ي كت��اب الجه��اد والس��ير ب��اب ق��ول هللا  )12(
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، وأب�و داود 1898ح ) 43-13/42(ومسلم في صحيحه كتاب اإلمارة بَ�اب ُس�قُوِط فَ�ْرِض اْلِجهَ�اِد َع�ِن اْلمْع�ُذوِريَن 
خْ   .2507ح ) 3/11(َصِة فِي اْلقُُعوِد ِمَن اْلُعْذِر في سننه كتاب الجهاد بَاب فِي الرُّ

 ).6/2230) (تفسير القاسمي(، ومحاسن التأويل ) 3/1(ذكره ابن الجوزي في زاد اْلمسير في علم التفسير  )13(
 .من سورة الحجر 9اآلية  )14(
 .67سورة اْلمائدة ، اآلية  )15(
 .راجع مبحث الحفاظ من الصحابة )16(
 ).1/362(عرفان مناهل ال )17(
 ).3/1705) (رقع(لسان العرب مادة . الرقاع جمع ُرْقعة، وهي التي يكتب فيها، وتكون من جلد أو كاغد )18(
، ك�انوا يكتب�ون في�ه  )19( األكتاف جمع َكتِف، وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان م�ن الن�اس وال�دوابِّ

 ).4/150(النهاية في غريب الحديث . لقلة القراطيس عندهم
العسب جم�ع عس�يب ، وه�و جري�د النخ�ل ، ك�انوا يكش�طون الخ�وص، ويكتب�ون ف�ي الط�رف الع�ريض، وقي�ل  )20(

النهاي�ة ف�ي .العسيب طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص، وال�ذي ينب�ت علي�ه الخ�وص ه�و الس�عف
 ).4/2936) (عسب(، ولسان العرب مادة )3/234(غريب الحديث 

جمع لَْخفة، وهي صفائح الحج�ارة الب�يض الرق�اق، فيه�ا ع�رض ودق�ة، وقي�ل ه�ي الخ�زف يص�نع م�ن اللخاف  )21(
، وبعض�هم 13،14انظر كت�اب اْلمص�احف الب�ن أب�ي داود ص . وقد فسرها بعض الرواه بالحجارة.الطين اْلمشوي

 .7191ح ) 13/195(انظر فتح الباري . بالخزف
 ).4/2598) (ضلع(لسان العرب مادة . ، وهو محنيَّة الجنباألضالع هي عظام الجنبين، جمع ِضلَعٍ  )22(
 ).8/630(فتح الباري . األقتاب جمع قَتَب بفتحتين، وهو الخشب الذي يوضع ظهر البعير ليركب عليه )23(
لس�ان . األلواح جمع لَْوح، وهو كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب، والكتف إذا كت�ب عليه�ا س�ميت لوًح�ا )24(

 ).5/4095) (لوح(العرب مادة 
 ).1/45) (أدم(لسان العرب مادة . األديم هو الجلد ما كان، وقيل األحمر منه، وقيل هو اْلمدبوغ )25(
َعفة الغليظة )26(  ).4/168(النهاية في غريب الحديث . الكرانيف جمع ُكْرنافة ، وهي أصل السَّ
 .4679ح ) 195-8/194({ … ل من أنفسكملقد جاءكم رسو} رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب  )27(
 .7191ح ) 13/195(رواه البخاري في صحيحه كتاب األحكام باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا  )28(
 .14،15رواهما ابن أبي داود في كتاب اْلمصاحف ص  )29(
 .4990ح ) 638-8/637( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن بَاب َكاتِِب النَّبِيِّ  )30(
فِيِّ ) 31(  .2999ح ) 3/153(رواه أبو داود في كتاب الخراج واإلمارة والفيء بَاب َما َجاَء فِي َسْهِم الصَّ
 ).4/168(النهاية في غريب الحديث  )32(
 ).1/368). (1/247(مناهل العرفان  )33(
ه�ـ، ل�ه تص�انيف عظيم�ة،  851د سنة أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني القتيبي اْلمصري، ول )34(

منه��ا إرش��اد الس��اري لش��رح ص��حيح البخ��اري، ولط��ائف اإلش��ارات ف��ي عل��م الق��راءات، وغيره��ا م��ن اْلمص��نفات 
 ).1/232(األعالم للزركلي . هـ 923توفي سنة . اْلمفيدة

رس�م الق�رآن ، وانظر دليل الحيران شرح م�ورد الظم�آن ف�ي )7/446(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  )35(
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 .17للمارغني ص 
، ورواه )1/164(، واإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن )8/627(أخرج��ه ال��ديرعاقولي ف��ي فوائ��ده، انظ��ر ف��تح الب��اري  )36(

 ).1/28(الطبري عن الزهري مرسالً مرفوًعا، تفسير الطبري، اْلمقدمة 
 . يعني أن القرآن كان مكتوبًا زمنه  )37(
من الجمع هو جمع متفرق القرآن في ص�حف، وجم�ع الص�حف ف�ي اْلمص�احف، كتاب�ة  يعني أن الذي نفاه زيدٌ  )38(

 ).1/164(انظر اإلتقان في علوم القرآن . جميع القرآن
، ودلي��ل الحي��ران ش��رح م��ورد الظم��آن ف��ي رس��م الق��رآن )7/446(إرش��اد الس��اري لش��رح ص��حيح البخ��اري  )39(

 .17للمارغني ص 
، )249-1/248(، ومناه��ل العرف��ان )1/164(، واإلتق��ان )7/446(ي إرش��اد الس��اري لش��رح ص��حيح البخ��ار )40(

 ).7/154(، ودالئل النبوة 17ودليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم القرآن للمارغني ص 
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 ُكتَّاب الوحي: اْلمبحث الثالث
�اب يكتب�ون ال�ودي، فك�ان إذا أنزل�ت علي�ه اآلي�ة أو اآلي�ات ہع�ا بع�ض  كان للنب�ي  ُكتَّ

ابه ، فأ لَّ عليه  ا نزل، فكتب بين يہي�ه، وك�ان ي�أ رهم بوض�ع اآلي�ات ف�ي  واض�عها ُكتَّ
 .اْل خصوصة  ن سورها

ِب�يُّ : فَعْن ُعْثَ اَن بن َعفَّاَن، ق�ال َ �اُن َوُه�َو ُيْن�َزُل َعَلْي�ِه ِ �َن  َك�اَن النَّ �ا َي�أِْتي َعَلْي�ِه الزَّ َّ  ِ
َوِر َذَواِت اْلَعَہِہ َفَكاَن إَِذا أُنْ  �ْيُء َہَع�ا َبْع�َض َ �ْن َيْكُت�ُب َل�ُه َفَيقُ�ولُ السُّ َض�ُعوا : ِزَل َعَلْي�ِه الشَّ

وَرِة الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَها َكَذا َوَكَذا  )1(.َهِذِه ِفي السُّ
ابه  وقہ كتب الودي لرسول هللا   :ج اعة  ن أصدابه، و ن أشهر ُكتَّ

 :ألنصاريزيہ بن ثابت بن الضداك ا - 1
ِبيِّ  )2(:، ك ا ترجم له البخاري كاتب النبي   :، وذكر فيه دہيثين َباب َكاِتِب النَّ

��َك ُكْن��َت َتْكُت��ُب اْل��َوْدَي : َق��الَ  أَْرَس��َل إَِل��يَّ أَُب��و َبْك��ٍر : ع��ن َزْي��ِہ ْب��ِن َثاِب��ٍت َق��الَ : األول إِنَّ
ِبعِ  لَِرُسوِل ِهللا   )3(.الدہيث …اْلقُْرآَن،  َفاتَّ

اْہُع لِ�ي َزْي�ًہا َوْلَيِج�ْئ : َفق�ال ُكْنُت ِعْنَہ َرُس�وِل ِهللا : َعن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب قال: والثاني
َواةِ  َواِة َواْلَكِتِف، أَِو اْلَكِتِف َوالہَّ  )4(.الدہيث …ِباللَّْوِح َوالہَّ

وقہ كتب ال�ودي ب�ين  )5(، ك ا صح في الدہيث، وكان قہ ج ع القرآن في عهہ النبي 
في غير  ا  وطن، وهو الذي ج ع القرآن بأ ر أبي بكر الصہيق، ونس�خ  يہي النبي 

 )6(ـ .Pاْل صادف بأ ر عث ان بن عفان 
) الكات�ب(باْل ہين�ة، ولكث�رة تعاطي�ه ذل�ك أطل�ق علي�ه  ن كان يكت�ب للنب�ي وهو أكثر  
 )7(.بالم العهہ

 :أبيُّ بن كعب األنصاري - 2
بأخذ القرآن عنهم، وكان ق�ہ ج �ع الق�رآن عل�ى  سيہ القراء، وأدہ الذين أوصى النبي 

)8(ـ،Pعهہ الرسول 
P  وهو أول  ن كتب الودي بين يہي النبي 9(.في اْل ہينة( 

أب�يَّ ب�َن  ك�ان أول  �ن كت�ب ال�ودي ب�ين ي�ہي رس�ول هللا : قال أبو بكر ب�ن أب�ي ش�يبة
 )10(.كعب، فإن لم يدضر كتب زيہ بن ثابت

 :عبہ هللا بن سعہ بن أبي سرح - 3
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ِب كة ، ثم ارتہ عن اإلسالم، وَلدق باْل شركين ب ك�ة،  ول  ن كتب الودي للنبي هو أ
 )11(.أسلم ودُسن إسال ه فل ا فتدها رسول هللا 

َزلَّ�ُه ، َفأَ  َك�اَن َعْب�ُہ ِهللا ْب�ُن َس�ْعِہ ْب�ِن أَِب�ي َس�ْرٍح َيْكُت�ُب لَِرُس�وِل ِهللا : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ 
ْيَطاُن، َفَلِدَق ِباْلُكفَّار، َفأََ َر ِبِه َرُسوُل ِهللا  أَْن ُيْقَت�َل َي�ْوَم اْلَف�ْتِح، َفاْس�َتَجاَر َل�ُه ُعْثَ �اُن  الشَّ

 )12(ـ.Pْبُن َعفَّاَن َفأََجاَرهُ َرُسوُل ِهللا 
 :بو بكر وع ر وعث ان وعليأ: الخلفاء األربعة: أيًضا و ن ُكتَّاب النبي 

فقہ ذكر ابن كثير رواية  وسى بن عقبة في قصة سراقة بن  الك، وأنَّه  أ ا أبو بكر 
 .أن يكتب له كتاًبا، فأ ر أبا بكر فكتب له كتاًبا، ثم ألقاه إليه سأل رسول هللا 

 )13(.وقہ روى البخاري وأد ہ أن عا ر بن فهيرة هو الذي كتب الكتاب
 )14(.فيدت ل أن أبا بكر كتب بعضه، ثم أ ر  واله عا ًرا فكتب باقيه: قال ابن كثير

فكتابته �ا ب�ين ي�ہي النب�ي : رض�ي هللا عنه �ا -وأ ا ع ر بن الخطاب وعث ان بن عفان 
  ٌ15(. شهورة( 

وبين قريش ي�وم  ، فهو الذي كتب الصلح بين رسول هللا  طالب وأ ا علي بن أبي 
 )17(ـ.Pوكتب غير ذلك  ن الكتب بين يہيه  )16(الدہيبية،

فق�ہ أس�لم ع�ام الف�تح، ودُس�ن إس�ال ه، :  عاوية بن أب�ي س�فيان: و ن كتاب الودي أيًضا
 )18(ـ.Pوكتب للنبي 

ِب�يِّ  : َنَع�ْم َق�الَ : َق�الَ . َي�ا َنِب�يَّ ِهللا َث�الٌث أَْعِطِن�يِهنَّ : عن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ أََبا ُس�ْفَياَن َق�اَل لِلنَّ
ُجَكَه��ا : َق��الَ . َنَع��مْ  :َق��الَ . ِعْن��ِہي أَْدَس��ُن اْلَع��َرِب َوأَْجَ لُ��ُه أُمُّ َدِبيَب��َة ِبْن��ُت أَِب��ي ُس��ْفَياَن أَُزوِّ

�ى أَُقاِت�َل اْلُكفَّ�اَر َكَ �ا ُكْن�ُت : َق�الَ . َنَع�مْ : َق�الَ . َوُ َعاِوَيُة َتْجَعلُُه َكاِتًبا َبْيَن َيَہْيكَ  ُرِني َدتَّ َوُت�َؤ ِّ
 )19(.أَُقاِتُل اْل ْسلِِ ينَ 

: َق�الَ  -َوَك�اَن َكاِتَب�هُ -َه�ْب َف�اْہُع لِ�ي ُ َعاِوَي�َة اذْ : َقاَل َل�هُ  وعن اْبن َعبَّاٍس أيًضا أنَّ النبيَّ 
ُه َعَلى َداَجةٍ أَِجْب َنِبيَّ ِهللا : َفَسَعْيُت، َفقُْلتُ   )20(.؛ َفإِنَّ

ِبّي : و نهم عبہ هللا بن أرقم بن أبي األرقم  .أسلم عام الفتح أيًضا، وكتب للنَّ
عب��ہ هللا اب��ن : ؟ ق��ال ��ن ك��ان كات��ب النب��ي : ق ب��ن س��ل ةقل��ت لش��قي: ق��ال األع ��ش

 )21(.األرقم
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أد��ہ العش��رة اْل بش��رين بالجن��ة، د��واريُّ : و ��نهم الزبي��ر ب��ن الع��وام ب��ن خويل��ہ األَس��ہي
 )22(ـ.Pرسول هللا 

 :ِہيُّ الت ي ي الكاتبو ن كتاب الودي أيًضا دنظلة بن الربيع األَُسيِّ 
ْه�ِہيِّ َع�ْن َدْنَظَل�َة األَُس�يِِّہيِّ َق�الَ  َوَك�اَن ِ �ْن : روى  سلم في ص�ديده َع�ْن أَِب�ي ُعْثَ �اَن النَّ

اِب َرُسوِل ِهللا   )23(.الدہيث …َكْيَف أَْنَت َيا َدْنَظَلُة؟ : َلِقَيِني أَُبو َبْكٍر َفَقالَ : ، َقالَ ُكتَّ
 :و نهم عا ر بن فهيرة  ولى أبي بكر الصہيق
َفَس�أَْلُتُه أَْن َيْكُت�َب لِ�ي ِكَت�اَب أَْ �ٍن، َف�أََ َر : في دہيث الهج�رة ع�ن ُس�َراَقَة ْب�َن ُجْعُش�ٍم، ق�ال

 )24(.َعاِ َر ْبَن فَُهْيَرَة َفَكَتَب ِفي ُرْقَعٍة ِ ْن أَِہيمٍ 
ن كتب ا  :أيًضا أرقم بن أبي األرقم اْل خزو ي لودي للنبي وِ  َّ

ِب��ّي   ك��ان  ��ن الس��ابقين إل��ى اإلس��الم، و ��ن اْل ه��اجرين األول��ين، وه��و ال��ذي ك��ان النَّ
ا خافوا اْل شركين  )25(.وأصدابه يستخفون في ہاره َل َّ

 )26(ـ.Pيب النبي خطيب األنصار، وخط: و نهم أيًضا ثابت بن قيس بن ش اس
ن كتب له  خالہ وأبان ابنا س�عيہ ب�ن الع�اص ب�ن أ ي�ة، و عيقي�ب اب�ن أب�ي : أيًضا وِ  َّ

 )27(.فاط ة، وشردبيل بن دسنة، وعبہ هللا بن روادة، وخالہ بن الوليہ
ن ُيروى أنَّه كان يكتب للنبي   . إن صحَّ الدہيث فيه َعِن ابن عباس: ِجلُّ السِّ  وِ  َّ

�ِجلِّ لِْلُكُت�ِب  }: فقہ روى الطب�ري ف�ي تفس�ير قول�ه تع�الى �َ اَء َكَط�يِّ السِّ  {َي�ْوَم َنْط�ِوي السَّ
ِجلُّ : (َعِن اْبِن َعبَّاٍس أنَّه َقالَ  )28(، ِبيِّ ) السِّ  )29(ـ.Pَكاِتٌب َكاَن لِلنَّ

يِّ ف�أنكره : قال ابن كثير وقہ عرضت هذا الدہيث على شيخنا الدافظ أبي الدج�اج اْل �زِّ
ا، وأخبرته أن شيخنا العال َة أبا العباس ب�ن تي ي�ة ك�ان يق�ول ه�و د�ہيث  وض�وع، : جّہً

يّ   )30(.وأنا أقوله: وإن كان في سنن أبي ہاوہ، فقال شيخنا اْل زِّ
�ِجلَّ، وال ف�ي اْل الئك�ة  ل�ك ذل�ك  وال ُيعرف لنبينا : وقال الطبري كاتٌب كان اس ه السِّ

 )31(.اس ه
وه�ذا ال�ذي أنك�ره الطب�ري  �ن ك�ون الس�جل اس�م ص�دابي أو  ل�ك ق�وي : قال ابن كثي�ر

ا ا، والدہيث في ذلك  نكر جّہً  )32(.جّہً
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)(  مس���ند العش���رة اْلمبش���رين بالجن���ة  -رواه أحم���د ف���ي مس���نده)/
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 الفصل الثالث

 لسوروا ترتيب اآليات
 

 اآلية والسورة لغة واصطالًدا:اْل بدث األول
   اآلية لغة

   اآلية اصطالًدا
     السورة لغة

     السورة اصطالًدا
 ترتيب اآليات: اْل بدث الثاني

     ترتيب اآليات في السورة توقيفي:  سألة
 

 اآلية والسورة لغًة واصطالًحا: المبحث األول

 اآلية لغة

، وإ �ا أن )أْي شيًئا  �ن ش�يء(؛ فإنَّها التي تبين أّيًا  ن أيٍّ )أيٍّ (إ ا  ن ) اآلية(اشتقاق 
الذي يہل على ) أوى إليه(، الذي هو التثبت واإلقا ة، أو  ن )التأيِّي(ن اشتقاقها  ن يكو

ف وض�ع ) أوى(ف وضع العين عنہه ياء، و ن جعلها  �ن ) أيي(التج ع، ف ن جعلها  ن 
 )1(.العين عنہه واو

ه�ر ظه�وَره، ف ت�ى أہَرك ك�لُّ ش�يء ظ�اهٍر ه�و  �الزٌم لش�يء ال يظ: ودقيقة اآلي�ة أنَّه�ا
ُ ہرٌك الظاهر  نه ا، علِم أنه أہرك اآلخر الذي لم يہركه بذاته، إذ كان دك ه ا س�واًء، 
وذلك ظاهر في ال دسوسات وال عقوالت، فَ ن علِم ب الز ة الَعَل�م للطري�ق ال �نهج، ث�م 

ال ب�ہَّ ل�ه  �ن علِم أنه وجہ الطري�ق، وك�ذا إذا عل�يم ش�يًئا  ص�نوًعا علِ�م أن�ه  -وجہ الَعَلم 
 )2(.صانع

 )3(، بف�تح الع�ين، والع�ين ي�اء أو واٌو،)َفَعَل�ة: (واختلف في وزِنها، فقال الخليل وسيبويه
 .فل ا تدركت وانفتح  ا قبلها أبہلت ألًفا

ول�و ج�اءت تا �ًة لج�اءت آِيَي�ة، والذاهب�ة ال�الم، ) َفاِعل�ةٌ (وزُنه�ا : وقال الفراء والكسائي
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 .فخففت، وقيل الذاهبة العين تخفيًفا أيًضا
بسكون العين، فقلبت الياء ألًفا النفتاح  ا قبله�ا، وه�ذا قل�ب ) َفْعَلة(وقيل هي على وزن 

 )4(.شاذٌّ 
 .عجيبالعال ة، والج اعة، واأل ر ال: وتطلق اآلية في اللغة على ثالثة  عانٍ 

 )5(.{إن آية  لكه إن يأتيكم التابوت  }: العال ة، قال تعالى: فاآلية
ُه آَيًة  }: واآلية األ ر العجيب، قال تعالى وه�ي ال�والہة ہون  )6(،{َوَجَعْلَنا اْبَن َ ْرَيَم َوأُ َّ

 .الفدل
بج �اعتهم، و ن�ه آي�ة الق�رآن؛ : خ�رج الق�وم ب�آيتهم، أي: شخُص�ه، وتق�ول: وآية الرجل

 )7(.ألنَّها ج اعُة الدروف
س� يت : واآلية  ن التنزيل، و ن آيات القرآن العزيز، قال أبو بك�ر )8(:قال ابن  نظور

 .النقطاع كالٍم  ن كالمٍ  اآلية  ن القرآن آية؛ ألنَّها عال ة
 .س يت اآلية آية ألنَّها ج اعة  ن دروف القرآن: ويقال

اآلية  ن القرآن، كأنَّها العال ة التي ُيفضى  نها إل�ى غيره�ا، ك�أعالم : وقال ابن د زة
 )9(.الطريق ال نصوبة للهہاية

 .ِبها، وعلى عجز ال تدہى ِبها س يت آية ألنَّها عال ة على صہق  ن أتى: وقيل
ا بعہها: وقيل  )10(.ألنَّها عال ة على انقطاع  ا قبلها  ن الكالم  نها، وانقطاعها ِ  َّ

 اآلية اصطالًحا

يًف�ا  �ن  ا تب�يَّن أول�ه وآخ�ره توق: وشرًعا …: نقالً عن جا ع الر وز )11(قال التهانوي
 .طائفة  ن كال ه تعالى بال اسم

 )12(.وهذا التعريف أصح …بال اسم ادتراز عن السورة  :وقوله: قال
د��ہُّ اآلي��ة ق��رآن  رك��ب  ��ن ج ��ل، ول��و تق��ہيًرا، ذو  ب��ہأ و قط��ع،  )13(:ق��ال الجعب��ري

 . نہرج في سورة
 .ية طائفة  ن القرآن،  نقطعة ع ا قبلها و ا بعہهااآل: وقال غيره

 .هي الوادہة  ن ال عہوہات في السور: وقيل
اآلية طائفة  ن دروف القرآن ُعلم بالتوقيف انقطاعها  عنى عن الك�الم : وقال بعضهم



55   

الذي بعہها في أول الق�رآن، وع�ن الك�الم ال�ذي قبله�ا ف�ي آخ�ر الق�رآن، وع �ا قبله�ا و �ا 
غي�ر  ش�ت ل عل�ى  ث�ل ذل�ك، وِبه�ذا القي�ہ خرج�ت الس�ورة؛ ألنَّه�ا  )14(ا،بعہها في غيره

 )15(.تشت ل على آيات، واآلية ال تشت ل على آية أصالً 
 .والصديح أن اآلية إنَّ ا ُتعلم بتوقيف  ن الشارع، ك عرفة السور

آي�ة  {ال�م  }ت�وقيفي، ال  ج�ال للقي�اس في�ه، ول�ذلك ع�ہوا اآلي�ات عل�م : قال الز خش�ري
 )16( … {ال ر  }ديث وقعت، ولم يعہوا 

 السورة لغًة  

، وهو  ا بق�ي ف�ي اإلن�اء )السؤر ( السورة وادہة ُسَور القرآن، وهي إ ا أن تكون  ن 
 . ها قطعة  ن القرآن ن الشراب، بإبہال اله زة واًوا، وتكون س يت سورة ألن

ور(أو  ن   )17(:، وهو دائط ال ہينة الذي يديط بالبيوت، قال جرير)السُّ

َبيِر تواَضَعتْ    ُسوُر ال ہينِة واْلجباُل الخشَّعُ   َل ا أتى خبُر الزُّ

ور  .وتكون س يت سورة إلداطتها بآياِتها، واجت اعها كاجت اع البيوت بالسُّ
 )18(:أو  ن السورة ِب عنى ال نزلة الرفيعة، قال النابغة

 أَلْم َتَر أنَّ َهللا أْعطاَك ُسـورةً    ترى ُكلَّ َ ْلٍك ہوَنها يتذْبذبُ 

يت بذلك الرتفاعها؛ ألنَّها كالم هللا تعالى  .وتكون ُس ِّ
أو ك�لُّ  نزل�ة  �ن البن�اء، وتك�ون أو  ن السورة  ن البناء، وهي  ا دُسن وط�ال  ن�ه، 

 .س يت سورة الرتفاع قہرها، أو ألنَّها  نزلٌة بعہ  نزلٍة،  قطوعٌة عن األخرى
رت الدائط، إذا علوته، و نه قول�ه تع�الى: التصاعہ، يقال: أو  ن التسور، ب عنى : تَسوَّ

روا ال دراَب  }  )20(.ورة لتركيب بعضها على بعضفتكون س يت س)19(،{إذ َتَسوَّ

 

 السورة اصطالًحا

السورة بع�ض ق�رآن يش�ت ل عل�ى آيٍ، ذو فاتد�ة وخات �ة، وأقله�ا ث�الث : قال الجعبري
 )21(.آيات

، الطائفة  �ن الق�رآن ال س� اة باس�: السورة الطائفة ال ترج ة توقيًفا، أي: وقيل م خ�اصٍّ
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 )22(ـ.بتوقيٍف  ن النبي 
السورة بعض كالم  نزل  بين أوله وآخره، إعالً �ا  �ن الش�ارع، قرآًن�ا ك�ان أو : وقيل

 )4TP)23()24.غيره، بہليل  ا يقال سورة الزبور وسورة اإلنجيل

 ترتيب اآليات: ثانيالمبحث ال

، ويرش��ہه إل��ى الس��ورة الت��ي ه��ي  ين��زل باآلي��ات عل��ى رس��ول هللا  ك��ان جبري��ل 
 . نها، ويرشہه أيًضا إلى  وضعها  ن تلك السورة

بعہ ذلك يأ ر كتبة الودي بكتابتها، وإہراجها في ال وضع ال�ذي أرش�ہه  وكان النبي 
 .إليه جبريل 

َجالًِس�ا إِْذ َش�َخَص ِبَبَص�ِرِه،  ُكْنُت ِعْنَہ َرُسوِل ِهللا : َقالَ  )25(ِص َعْن ُعْثَ اَن ْبِن أَِبي اْلَعا
َبُه َدتَّى َكاَہ أَْن ُيْلِزَقُه ِباألَْرِض، َقالَ   أََتاِني ِجْبِريُل : ُثمَّ َشَخَص ِبَبَصِرِه، َفَقالَ : ُثمَّ َصوَّ

��وَرةِ ، َف��أََ َرِني أَْن أََض��َع َه��ِذِه  إِنَّ َهللا َي��أُْ ُر ِباْلَع��ْہِل  }:اآلَي��َة ِبَه��َذا اْلَ ْوِض��ِع ِ ��ْن َه��ِذِه السُّ
رُ  وَن َواإلِْدَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلقُْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْدَشاِء َواْلُ ْنَكِر َواْلَبْغيِ َيِعُظُكْم َلَعلَُّك�ْم َت�َذكَّ

}.)26( 
َ �اُن َوُه�َو ُيْن�َزُل  َك�اَن َرُس�وُل ِهللا : َق�الَ  ُعْثَ اَن بن عفَّان وَعِن  �ا َي�أِْتي َعَلْي�ِه الزَّ َّ  ِ

ْيُء َہَعا َبْعَض َ ْن َيْكُتُب َلُه َفَيقُ�ولُ  َوِر َذَواِت اْلَعَہِہ، َفَكاَن إَِذا أُْنِزَل َعَلْيِه الشَّ : َعَلْيِه ِ َن السُّ
ورَ  َض�ُعوا : ِة الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَها َك�َذا َوَك�َذا، َوإَِذا أُْنِزَل�ْت َعَلْي�ِه اآلَي�اُت َق�الَ َضُعوا َهِذِه ِفي السُّ

وَرِة الَِّتي ُيْذَكُر ِفيَها َكَذا َوَكَذا، َوإَِذا أُْنِزَلْت َعَلْيِه اآلَيُة َقالَ  َضُعوا َه�ِذِه : َهِذِه اآلَياِت ِفي السُّ
وَرِة الَِّتي ُيْذكَ   )27(.ُر ِفيَها َكَذا َوَكَذااآلَيَة ِفي السُّ

 :في ز ن النبي ) وجه ترتيب اآليات(وقہ ُجِ ع القرآن كلُّه  ن هذا الوجه 
ا ِعْنَہ َرُسوِل ِهللا : فَعْن َزْيِہ ْبِن َثاِبٍت َقالَ  َقاعِ  ُكنَّ  )28(.ُنَؤلُِّف اْلقُْرآَن ِ َن الرِّ

اآلي�ات ال تفرق�ة : وهذا يشبه أن يكون أراہ به ت�أليف  �ا ن�زل  �ن الكت�اب: قال البيهقي
 )29(ـ. في سورها، وج عها فيها بإشارة النبي 

وأ ��ا الج ��ع اآلخ��ر، فض��مُّ اآلي بعض��ها إل��ى بع��ٍض، وتعقي��ب  …: وق��ال اب��ن ف��ارسٍ 
، ك �ا أخب�ر ب�ه جبري�ل ع�ن أ �ر رب�ه  رس�ول هللا القصة بالقص�ة، ف�ذلك ش�يٌء ت�والَّه 

.30(ـ( 
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 ترتيب اآليات في السورة توقيفي: مسألة

ع�ن هللا  انعقہ اإلج اع عل�ى أن ترتي�ب اآلي�ات ف�ي الس�ورة ك�ان بتوقي�ف  �ن النب�ي 
 )31(.تعالى، وأنه ال َ جال للرأي واالجتهاہ فيه، ولم ُيْعَلم في ذلك ُ خالفٌ 

اإلج اع والنصوص ال تراہفة على أن ترتيب اآليات ت�وقيفي، ال ش�بهة : قال السيوطي
في ذلك، أ ا اإلج اع، فنقله غي�ر واد�ہ،  �نهم الزركش�ي ف�ي البره�ان، وأب�و جعف�ر ب�ن 

وأ �ره،  ت ف�ي س�ورها واق�ع بتوقيف�ه ترتي�ب اآلي�ا: في  ناسباته، وعبارت�ه )32(الزبير
 )33(.اهـ.  ن غير خالف في هذا بين ال سل ين

ِبّي : وغيره )34(قال  كي ، ول ا لم يأ ر بذلك ف�ي ترتيب اآليات في السور هو  ن النَّ
 . أول براءة تركت بال بس لة
ترتي��ب اآلي��ات أ ��ر واج��ٌب، ودك��م الزٌم، فق��ہ ك��ان : الب��اقالني وق��ال القاض��ي أب��و بك��ر

 )35(.ضعوا آية كذا في  وضع كذا: جبريل يقول
ال��ذي ن��ذهب إلي��ه أن ج ي��ع الق��رآن ال��ذين أنزل��ه هللا وأ ��ر بإثب��ات : وق��ال ف��ي االنتص��ار

ال��ہفتين، ال��ذي د��واه رس�� ه، ول��م ينس��خه، وال رف��ع تالوت��ه بع��ہ نزول��ه ه��و ال��ذي ب��ين 
، وأنه لم ينقص  ن�ه ش�يء وال زي�ہ في�ه ش�يء، وأن ترتيب�ه ونظ �ه   صدف عث ان 

ثاب��ٌت عل��ى  ��ا نظ ��ه هللا تع��الى، ورت��ب علي��ه رس��وله  ��ن آي الس��ور، ل��م يق��ہم  ��ن ذل��ك 
 )36( … ؤخر، وال أخر  نه  قہم

عل��ى  ��ا ه��ي علي��ه اآلن ف��ي -س��ورة  وال خ��الف أن ترتي��ب آي��ات ك��ل: وق��ال أيًض��ا
 )37(ـ.توقيف  ن هللا تعالى، وعلى ذلك نقلته األ ة عن نبيها  -ال صدف

د�ہيث عث �ان ب�ن أب�ي الع�اص، ود�ہيث : والنصوص التي تہل على ذلك كثي�رة،  نه�ا
 . عث ان بن عفان، ودہيث زيہ بن ثابت السابقة قريًبا

 :ث في خواتيم سورة البقرة، ف نهاو نها األداہي
َها َقاَلتْ  -رضي هللا عنها -َعْن َعاِئَشَة  ا أُْنِزَلِت اآلَي�اُت األََواِخ�ُر ِ �ْن ُس�وَرِة اْلَبَق�َرِة : أَنَّ َل َّ

َجاَرَة ِفي اْلَخْ رِ  َخَرَج َرُسوُل ِهللا  َم التِّ  )38(.َفَتالُهنَّ ِفي اْلَ ْسِجِہ َفَدرَّ
أُْعِطي�ُت َخ�َواِتيَم ُس�وَرِة اْلَبَق�َرِة ِ �ْن َبْي�ِت َكْن�ٍز ِ �ْن : َقاَل َرُسوُل ِهللا : وَعْن أَِبي َذرٍّ َقالَ 

 )39(.َتْدِت اْلَعْرِش، َلْم ُيْعَطُهنَّ َنِبيٌّ َقْبلِي
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إِنَّ َهللا َخَتَم ُسوَرَة اْلَبَقَرِة ِبآَيَتْيِن أُْعِطيُتُهَ ا : َقالَ  أَنَّ َرُسوَل ِهللا  )40(وَعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيرٍ 
ُهَ ���ا َص���الةٌ َوقُ���ْرآٌن  ِ ���ْن َكْن���ِزِه الَّ���ِذي َتْد���َت اْلَع���ْرِش، َفَتَعلَُّ ���وُهنَّ َوَعلُِّ ���وُهنَّ ِنَس���اءُكْم َفإِنَّ

 )41(.َوُہَعاءٌ 
ِب�يَّ  ْرَہاِء أَنَّ النَّ ِل : َق�الَ  و نها  ا رواه  سلم َعْن أَِبي الہَّ َ �ْن َدِف�َظ َعْش�َر آَي�اٍت ِ �ْن أَوَّ

الِ  جَّ  )42(.ُسوَرِة اْلَكْهف ُعِصَم ِ َن الہَّ
��ُه َق��الَ  ��اِب أَنَّ ِف��ي َش��ْيٍء َ ��ا َراَجْعُت��ُه ِف��ي   َ ��ا َراَجْع��ُت َرُس��وَل هللاِ : َع��ْن ُعَ ��َر ْب��ِن اْلَخطَّ

: اْلَكالَلِة، َوَ ا أَْغَلَظ لِي ِفي َشْيٍء َ ا أَْغَلَظ لِي ِفيِه، َدتَّى َطَعَن ِبإِْصَبِعِه ِف�ي َص�ْہِري َفَق�الَ 
ْيِف الَِّتي ِفي آِخِر ُسوَرِة النَِّساءِ   )43(.َيا ُعَ ُر أَال َتْكِفيَك آَيُة الصَّ

َبْي��ِر َق��الَ  َوالَّ��ِذيَن ُيَتَوفَّ��ْوَن ِ ��ْنُكْم  }قُْل��ُت لُِعْثَ ��اَن َه��ِذِه اآلَي��ُة الَِّت��ي ِف��ي اْلَبَق��َرِة : َع��ِن اْب��ِن الزُّ
: َق��ْہ َنَس��َخْتَها األُْخ��َرى َفلِ��َم َتْكُتُبَه��ا؟ َق��الَ  {َغْي��َر إِْخ��َراٍج  }: إَِل��ى َقْولِ��هِ  {َوَي��َذُروَن أَْزَواًج��ا 

ُر َشْيًئا ِ ْنُه ِ ْن َ َكاِنهِ َتَہُعَها  )44(.، َيا اْبَن أَِخي ال أَُغيِّ
فهذا دہيٌث صريٌح في أن إثبات ه�ذه اآلي�ة ف�ي  كاِنه�ا  �ع نس�خها ت�وقيفي، ال يس�تطيع 

ف فيه، ألنه ال  جال للرأي في  ثله  )45(.أدٌہ أن يتصرَّ
لس�ور   �ا ثب�ت  �ن قراءت�ه : و ن النصوص الہالة عل�ى ذل�ك إج �االً : سيوطيقال ال

 )47(واألع�راف ف�ي ال غ�رب، )46(عہيہة كالبقرة وآل ع ران والنساء ف�ي د�ہيث دذيف�ة،
له�ا ِب ش�هہ  �ن الص�دابة أن ترتي�ب  قراءت�ه  ت�ہل: ثم قال )48(…وقہ أفلح في الصبح

، و ا كان الص�دابة ليرتب�وا ترتيًب�ا س� عوا النب�ي  يق�رأ عل�ى خالف�ه، فبل�غ  آيها توقيفيٌّ
 )49(.ذلك  بلغ التواتر

��اِہ ْب��ِن َعْب��ِہ هللاِ  ْب��ِن  وال َي��ِرہ عل��ى ه��ذا اإلج ��اع  ��ا رواه أد ��ہ واب��ن أب��ي ہاوہ َع��ْن َعبَّ
َبْيِر َقاَل أََتى اْلَداِرُث ْبُن َخَزَ ةَ  َلَقْہ َجاءُكْم َرُس�وٌل  }ِبَهاَتْيِن اآلَيَتْيِن ِ ْن آِخِر َبَراءَة  )50(الزُّ

�اِب َفَق�اَل َ �ْن َ َع�َك َعَل�ى َه�َذا َق�اَل ال أَْہِري وَ  {ِ ْن أَْنفُِسُكْم  ِهللا إِالَّ أَنِّ�ي إَِلى ُعَ َر ْبِن اْلَخطَّ
َوأََن�ا أَْش�َهُہ َلَس�ِ ْعُتَها ِ �ْن : َفَقاَل ُعَ رُ . َوَوَعْيُتَها َوَدِفْظُتَها أَْشَهُہ َلَسِ ْعُتَها ِ ْن َرُسوِل ِهللا 

ِ �َن  ، ُثمَّ َقاَل َلْو َكاَنْت َثالََث آَياٍت َلَجَعْلُتَها ُسوَرًة َعَلى ِد�َہٍة َف�اْنُظُروا ُس�وَرةً َرُسوِل ِهللا 
 )51(.اْلقُْرآِن َفَضُعوَها ِفيَها َفَوَضْعُتَها ِفي آِخِر َبَراءةَ 

ظ�اهر ه�ذا أنَّه�م ك�انوا يؤلف�ون آي�ات الس�ور باجته�اہهم، وس�ائر : قال الدافظ ابن دجر
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 )52(.األخبار تہل على أنَّهم لم يفعلوا شيًئا  ن ذلك إال بتوقيف
 :فالجواب عن هذا الخبر بوجهين

أنه  عارض للقاطع، وهو  ا أج عت عليه األ ة، و عارض الق�اطع س�اقٌط ع�ن : األول
 .ہرجة االعتبار، فهذا خبر ساقٌط  رہوٌہ على قائله

 )53(.أنه  عارض لَِ ا ال ُيدصى  ن األخبار الہالة على خالفه: الثاني
ُه��ْم  )54(:ل الس��يوطيق��ا يعارض��ه  ��ا أخرج��ه اب��ن أب��ي ہاوہ أيًض��ا َع��ْن أَُب��يِّ ْب��ِن َكْع��ٍب أَنَّ

ا اْنَتَه�ْوا إَِل�ى َه�ِذِه اآلَي�ِة ِ �ْن ُس�وَرِة َب�َراءةٌ  ُث�مَّ اْنَص�َرفُوا َص�َرَف هللاُ  }: َجَ ُعوا اْلقُْرآَن، َفَل َّ
ُهْم قَ  َفَظنُّوا أَنَّ َهَذا آِخُر َ ا أُْنِزَل ِ َن اْلقُْرآِن، َفَق�اَل َلُه�ْم أَُب�يُّ  )55(،{ْوٌم ال َيْفَقُهوَن قُلُوَبُهْم ِبأَنَّ

َلَق�ْہ َج�اءُكْم َرُس�وٌل ِ �ْن أَْنفُِس�ُكْم َعِزي�ٌز  }:ِ أَْقَرأَني َبْعَہَها آَيَتْين إِنَّ َرُسوَل ِهللا : ْبُن َكْعبٍ 
ْم َدِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُ ْؤِ ِنيَن َرءوٌف َرِديٌم عَ   )56(.آخر السورة {َلْيِه َ ا َعِنتُّ

و ثله أيًضا في اإليراہ والرہ دہيث عبہ هللا ب�ن عب�اس ع�ن عث �ان ف�ي س�ورة األنف�ال 
َه�ا ِ ْنَه�ا، َوقُ�: "وسورة براءة، وفيه قول عث ان �ا أَنَّ ْن َلَن�ا  ِبَض َرُس�وُل ِهللا َفَظَننَّ َوَل�ْم ُيَب�يِّ

َها ِ ْنَها، َفِ ْن أَْجِل َذلَِك َقَرْنُت َبْيَنُهَ ا الك�الُم عل�ى  تن�ه وس�نہه  -إن ش�اء هللا-، وسيأتي "أَنَّ
 .في ال بدث اآلتي

  
)(  المف���ردات ف���ي غري���ب الق���رآن ص
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/(النبوة هََذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، والبيهقي في دالئل : وقَالَ 
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ْطِوي�ِل اْلقِ�َراءِة فِ�ي َص�َالِة اللَّْي�ِل الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب صالة المس�افرين وقص�رها بَ�اب اْس�تِْحبَاِب تَ 
)/
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 ترتيب السور: اْل بدث الثالث
   القول الراجح

 ترتيب السور: المبحث الثالث

، أو ه�ل ه�و توقي�ف  �ن النب�ي : وأ ا ترتيب السور على  ا هي عليه اآلن، ف�اختلف
ل؟ على ثالثة أقوال ن فعل الصدابة،   : أو ُيَفصَّ

َض ذلك إل�ى أ ت�ه  �ن بع�ہه، يعن�ي  أن النبي : وهو  ذهب الج هور: القول األول فوَّ
وِ  َّن ذهب هذا اْل �ذهب اإل �ام  ال�ٌك، والقاض�ي . أن هذا الترتيب  ن فعل الصدابة 

 )1(.أبو بكر الباقالني في ا استقر عليه رأيه  ن قوليه
ج ��ع  :ق��ال أب��و الدس��ين أد ��ہ ب��ن ف��ارٍس ف��ي كت��اب ال س��ائل الخ ��س: ق��ال الزركش��ي

�وال، وتعقيبه�ا ب�اْل ئين،  :أد�ہه ا :القرآن على ضربين ت�أليف الس�ور، كتق�ہيم الس�بع الطُّ
 )2(ـ ….Pفهذا الضرب هو الذي تواله الصدابة 

 : نهاوقہ استہلوا على  ذهبهم بأہلة، 
لظهر وفشا ونقل  ثله، وف�ي العل�م  أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف  ن النبي : أوالً 

 )3(.توقيف فيه بعہم ذلك النقل ہليٌل على أنه لم يكن  نه 
كانت  ختلفة ف�ي ترتي�ب الس�ور قب�ل ج �ع الق�رآن ف�ي  أن  صادف الصدابة : ثانًيا

�ا  نق�والً ع�ن النب�ي ، ولو عهہ عث ان   �ا س�اغ له�م أن يه ل�وه  كان الترتيب توقيفّيً
 )4(.ويتجاوزوه

ف ��ن ذل��ك أن  ص��دف أَُب��يِّ ب��ن كع��ب ق��ہ ت في��ه النس��اء عل��ى آل ع ��ران، ث��م تل��ت آل 
، و ص�دف اب�ن  س�عوہ ك�ان  ب�ہوءا …ع ران سورة األنعام، ثم األعراف ث�م ال ائ�ہة 

ال�خ  �ا فيه �ا  �ن خ�الف  …النساء، ثم آل ع ران، ثم األعراف، ثم األنعام  بالبقرة، ثم
 صادفنا اليوم، وروي أن  صدف علي كان  رتًبا عل�ى الن�زول، فأول�ه س�ورة العل�ق، 

 )5(.ثم ال ہثر، ثم ق، ثم ال ز ل ثم تبت، ثم التكوير، وهكذا إلى آخر ال كي وال ہني
َ ا َدَ َلُكْم َعَل�ى أَْن َعَ �ْہُتْم إَِل�ى ُس�وَرِة األَْنَف�اِل : قُْلُت لُِعْثَ انَ : يث اْبِن َعبَّاٍس َقالَ دہ: ثالًثا

َ �ا َوِهَي ِ َن اْلَ َثاِني، َوإَِلى ُسوَرِة َبَراءةٌ َوِهَي ِ �َن اْلِ ِئ�يَن َفَق�َرْنُتْم َبْيَنُهَ �ا، َوَل�ْم َتْكُتُب�وا َبْيَنهُ 
�َواِل، َفَ �ا َدَ َلُك�ْم َعَل�ى َذلِ�َك؟ َسْطَر ِبْسم ِهللا  �ْبِع الطِّ ِديِم َفَوَض�ْعُتُ وَها ِف�ي السَّ ْدَ ِن ال�رَّ ال�رَّ
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�َوِر َذَواِت اْلَع�َہِہ،  َكاَن َرُسوُل ِهللا : َقالَ  َ اُن َوُهَو ُيْنَزُل َعَلْي�ِه ِ �َن السُّ ا َيأِْتي َعَلْيِه الزَّ َّ  ِ
�وَرِة الَِّت�ي : ْيُء َہَعا َبْعَض َ ْن َيْكُتُب َلُه َفَيقُولُ َفَكاَن إَِذا أُْنِزَل َعَلْيِه الشَّ  َضُعوا َه�ِذِه ِف�ي السُّ

�وَرِة الَِّت�ي : ُيْذَكُر ِفيَها َكَذا َوَكَذا، َوإَِذا أُْنِزَلْت َعَلْيِه اآلَياُت َق�الَ  َض�ُعوا َه�ِذِه اآلَي�اِت ِف�ي السُّ
وَرِة الَِّت�ي ُي�ْذَكُر : َعَلْيِه اآلَيُة َقالَ  ُيْذَكُر ِفيَها َكَذا َوَكَذا، َوإَِذا أُْنِزَلتْ  َضُعوا َهِذِه اآلَيَة ِفي السُّ

 ِفيَها َكَذا َوَكَذا، َوَكاَنْت ُسوَرةُ األَْنَفاِل ِ ْن أََواِئِل َ ا َنَزَل ِباْلَ ِہيَنِة، َوَكاَنْت ُسوَرةُ َبَراءةٌ ِ نْ 
َه�ا ِ ْنَه�ا، َوقُ�ِبَض َفكَ : أََواِخِر َ ا أُْنِزَل ِ َن اْلقُْرآِن، َقالَ  �ا أَنَّ ِتَها، َفَظَننَّ ُتَها َشِبيًها ِبِقصَّ اَنْت ِقصَّ

َها ِ ْنَها، َفِ ْن أَْجِل َذلَِك َقَرْنُت َبْيَنُهَ ا، َوَلْم أَْكُتْب َبْيَنُهَ ا َسْطَر  َرُسوُل ِهللا  ْن َلَنا أَنَّ َوَلْم ُيَبيِّ
ِديِم، َوَوَضعْ  ْدَ ِن الرَّ َوالِ ِبْسم ِهللا الرَّ ْبِع الطِّ  )6(.ُتَها ِفي السَّ

َه��ا ِ ْنَه��ا، َوقُ��ِبَض َرُس��وُل ِهللا " : فق��ول عث ��ان  ��ا أَنَّ َه��ا ِ ْنَه��ا َفَظَننَّ ْن َلَن��ا أَنَّ " َوَل��ْم ُيَب��يِّ
 )7(.صريٌح في عہم التوقيف

، ب�ل ك�ان  يب السور لم يكن بتوقيف  ن النب�ي فهذا الدہيث يہل عنہهم على أن ترت
 .باجتهاہ  ن الصدابة 

��ي ِعْن��َہ َعاِئَش��َة أُمِّ اْلُ ��ْؤِ ِنيَن َرِض��ي هللا َعْنَه��ا، إِْذ : ع��ن ُيوُس��َف ْب��ِن َ اَه��ٍك َق��الَ : رابًع��ا إِنِّ
َي��ا أُمَّ اْلُ ��ْؤِ ِنيَن : َق��الَ ! َك؟أَيُّ اْلَكَف��ِن َخْي��ٌر؟ َقاَل��ْت َوْيَد��َك َوَ ��ا َيُض��رُّ : َجاءَه��ا ِعَراِق��يٌّ َفَق��الَ 

�ُه ُيْق�َرأُ َغْي�َر ُ َؤلَّ�فٍ : لَِم؟ َقالَ : َقاَلتْ . أَِريِني ُ ْصَدَفكِ  : َقاَل�تْ . َلَعلِّي أَُؤلُِّف اْلقُْرآَن َعَلْيِه؛ َفإِنَّ
ُه َقَرْأَت َقْبُل؟  َك أَيَّ َورِ  َفأَْخَرَجْت َلُه اْلُ ْصَدَف َفأَْ َلتْ : َقالَ  …َوَ ا َيُضرُّ  )8(.َعَلْيِه آَي السُّ

َوَ �ا : ووجه الہاللة فيه أن السائل كان يسأل عن ترتي�ب الس�ور، ب�ہليل ق�ول عائش�ة ل�ه
ُه َقَرْأَت َقْبُل؟ ألن السلف  تفق�ون عل�ى ال ن�ع  �ن ق�راءة الق�رآن  نكوًس�ا، ب�أن  َك أَيَّ َيُضرُّ

و كان الس�ائل يس�أل ع�ن ترتي�ب اآلي ألنك�رت علي�ه يقرأ  ن آخر السورة إلى أولِها، ول
 )9(.عائشة قراءة القرآن غير  ؤلف

��ا، ول��يس  فف��ي ه��ذه األداہي��ث، وغيره��ا دج��ة لِ ��ن ق��ال إن ترتي��ب الس��ور ك��ان اجتهاہّيً
 .بتوقيف  ن النبي 

 . ن أهل العلم ، وبه قالت طائفةأن هذا الترتيب توقيف  ن النبي : القول الثاني
ال ختار أن تأليف السور عل�ى ه�ذا الترتي�ب  �ن رس�ول هللا  )10(:قال أبو جعفر النداس

  ٍ11(.، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب( 
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 )13(.في اللوح ال دفوظ هللا تعالىترتيب السور هكذا هو عنہ  )12(:وقال الِكْر اني
ق ف�ي بض�ٍع  )14(:وقال أبو بكر بن األنباري أن�زل الق�رآن كل�ه إل�ى س� اء ال�ہنيا، ث�م ف�رِّ

وعش��رين، فكان��ت الس��ورة تن��زل أل ��ر يد��ہث، واآلي��ة جواًب��ا ل س��تخبر، ويق��ف جبري��ُل 
ع الس�ورة واآلي�ة، فاتس�اق الس�ور كاتس�اق اآلي�ات والد�روف، كل�ه عل�ى  وض� النبيَّ 

َرها، فقہ أفسہ نظم اآلياتعن النبي  م سورة أو أخَّ  )15(.، ف ن َقہَّ
واستہلوا على ذلك بأن الصدابة أج عوا على ال ص�دف ال�ذي كت�ب ف�ي عه�ہ عث �ان، 

إال إذا ك��ان الترتي��ب ال��ذي أج ع��وا علي��ه ع��ن  ول��م ُيخ��الف  ��نهم أد��ہ، وإج ��اعهم ال ي��تم
توقيف؛ ألنه لو كان عن اجتهاہ لت سك أصداب ال صادف ال خالفة ِب خالفتهم، ولك�نهم 

 )16(.عہلوا عن  صادفهم وأدرقوها، ورجعوا إلى  صدف عث ان وترتيبه ج يًعا
��ُه ك��ان َيقُ��وُل ِف��ي َبِن��ي إِْس��َراِئيَل َواْلَكْه��ِف َع��ِن اْب��ِن َ ْس��ُعو: واس��تہلوا بأداہي��ث،  نه��ا ٍہ أنَّ

 )17(.إِنَُّهنَّ ِ َن اْلِعَتاِق األَُوِل، َوُهنَّ ِ ْن ِتالَِہي: َوَ ْرَيَم َوطه َواألَْنِبَياءِ 
 . فذكرها نسًقا ك ا استقر ترتيبها
واَل، وأُْعِطي�ُت أُْعطِ : قال وعن واثلة بن األسقع أن النبي  يُت  كاَن التَّْوراة السبَع الطِّ

لِ  ْلت بال فصَّ  )18(. كان الزبور اْلِ ِئيَن، وأُْعِطيُت  كان اإلنجيل ال ثانَي، وفُضِّ
وهذا الدہيث يہل عل�ى أن ت�أليف الق�رآن  �أخوذ ع�ن النب�ي : قال أبو جعفر بن النداس

 19(.الوقت، وأنه  ؤلف  ن ذلك( 
 )20(ـ .Pإنَّ ا أُلِّف القرآن على  ا كانوا يس عون  ن قراءة َرُسول ِهللا : وقال  الك

ا يہل على أن ترتيب ال صدف كان توقيفّيًا )21(:قال ابن دجر  :وِ  َّ
ِب��يَّ : َق��الَ  )22(َقِف��يِّ َع��ْن أَْوِس الثَّ   …أَْس��َلُ وا ِ ��ْن َثِقي��فٍ  ُكْن��ُت ِف��ي اْلَوْف��ِہ الَّ��ِذيَن أََت��ُوا النَّ
��ا َي��ا َرُس��وَل ِهللا؟ َق��الَ : الد��ہيث، وفي��ه َط��َرأَ َعَل��يَّ ِد��ْزٌب ِ ��َن اْلقُ��ْرآِن : قُْلَن��ا َ ��ا أَْ َكَث��َك َعنَّ

: ِديَن أَْصَبْدَنا، َقالَ  َفَسأَْلَنا أَْصَداَب رسول هللا : َقالَ .ُ َج َدتَّى أَْقِضَيهَفأََرْہُت أَْن ال أَْخرُ 
ُبوَن اْلقُْرآَن؟ َق�الُوا: قُْلَنا ُب�ُه َث�الََث ُس�َوٍر َوَخْ �َس ُس�َوٍر َوَس�ْبَع ُس�َوٍر َوِتْس�َع : َكْيَف ُتَدزِّ ُنَدزِّ

��ى ُس��َوٍر َوإِْد��َہى َعْش��َرَة ُس��وَرًة َوَث��الََث َعْش��رَ  ��ِل ِ ��ْن َق��اْف َدتَّ َة ُس��وَرًة َوِد��ْزَب اْلُ َفصَّ
 )23(.ُيْخَتمَ 

فهذا يہل على أن ترتيب السور على  ا هو في ال صدف اآلن كان في : قال ابن دجر
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ـ ...Pعهہ النبي 

 )24( 
��ا ي��ہل عل��ى أن��ه ت��وقيفي ك��ون الد��وا يم رتب��ت والًء، وك��ذا  )25(:ق��ال الس��يوطي وِ  َّ

) طس��م(الطواس��ين، ول��م ترت��ب ال س��بدات والًء، ب��ل فص��ل ب��ين س��ورها، وفص��ل ب��ين 
�ا ) طس(القصص بـ ) طسم(الشعراء و  ع أنها أقصر  نه �ا، ول�و ك�ان الترتي�ب اجتهاہّيً

رت   .عن القصص) طس(لذكرت ال سبدات والًء، وأُخِّ
ل��م قُ��ہِّ ت البق��رة وآل ع ��ران، وق��ہ ن��زل قبله ��ا بض��ٌع وث ��انون  )26(:ل ربيع��ةوق��ہ س��ئ

قُ�ہِّ تا، وأُلِّ�ف الق�رآن عل�ى عل�م   �ن ألَّف�ه ب�ه، : سورة ب كة، وإنَّ ا أنزلتا بال ہين�ة؟ فق�ال
��ا ُيْنَته��ى إلي��ه، وال ُيْس��أل  و ��ن ك��ان  ع��ه في��ه، واجت ��اعهم عل��ى عل ه��م ب��ذلك، فه��ذا ِ  َّ

 )27(.عنه
 �ا : ك�ل س�نة، أي على جبريل  وعلى هذا الترتيب كان يعرضه : قال الِكْر اني

 )28(.كان يجت ع عنہه  نه، وعرض عليه في السنة التي توفي فيها  رتين
ضه به هكذا عل�ى ه�ذا الترتي�ب، وب�ه فالذي يظهر أنه عار …: وقال أبو بكر الباقالني

 )29(.جزم ابن األنباري
وفي���ه نظ���ٌر، ب���ل ال���ذي يظه���ر أن���ه ك���ان يعارض���ه ب���ه عل���ى ترتي���ب : ق���ال اب���ن دج���ر

 )30(.النزول
ُيعل�م ہلي�ٌل قول الكر �اني والب�اقالني واب�ن األنب�اري، فإن�ه ال  -وهللا أعلم-والذي يظهر 

ق�راءة  )31(، وق�ہ ُعل�م أن عا �ةالقرآن على جبري�ل  يہلُّ على كيفية عرض النبي 
 )32(.كانت على  ا عليه ترتيب ال صدف اآلن النبي 

ف��ي  وعل��م ذل��ك أن ترتي��ب كثي��ر  ��ن الس��ور ك��ان بتوقي��ف  ��ن النب��ي : الق��ول الثال��ث
 .دياته، وأن ترتيب بعض السور كان باجتهاہ  ن الصدابة 

واستہلوا على ذلك بوروہ أداہي�ث تفي�ہ ترتي�ب بع�ض الس�ور، كاألہل�ة الت�ي اد�تج ِبه�ا 
الفريق القائ�ل ب�القول الث�اني، ووروہ آث�ار تص�رح باجته�اہ الص�دابة ف�ي ترتي�ب بع�ض 

 .السابق السور كدہيث ابن عباس عن عث ان 
ائلون ِبهذا القول في السور التي جاء ترتيبها عن توقيف والسور الت�ي ج�اء واختلف الق

 :ترتيبها عن اجتهاہ
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إن كثيًرا  ن السور ق�ہ عل�م ترتيبه�ا ف�ي دي�اة النب�ي : فقال القاضي أبو  د ہ بن عطية
 كالسبع الطوال، والدوا يم، وال فصل. 

�ا ن�صَّ : وقال أبو جعفر بن الزبير علي�ه اب�ن عطي�ة، ويبق�ى  نه�ا  اآلثار تشهہ ب�أكثر ِ  َّ
قليٌل ُي كن أن يج�ري فيه�ا الخ�الف، واد�تج بأداہي�ث  نه�ا د�ہيث عب�ہ هللا ب�ن  س�عوہ، 

 )33(.ودہيث عبہ هللا بن عباس السابقة في أہلة القول األول
فّيًا، ترتيب بعض السور على بعض، أو  عظ ها ال ي تنع أن يكون توقي: قال ابن دجر

 )34(.وإن كان بعضه  ن اجتهاہ بعض الصدابة، وادتج بدہيث ابن عباس السابق
والذي ينشرح له الص�ہر  �ا ذه�ب إلي�ه البيهق�ي، وه�و أن ج ي�ع الس�ور : قال السيوطي

 س�وًرا والًء عل�ى ترتيبها توقيفي، إال ب�راءة واألنف�ال، وال ينبغ�ي أن يس�تہل بقراءت�ه 
أن ترتيبه��ا ك��ذلك، ودينئ��ذ ال َي��ِرُہ د��ہيث قراءت��ه النس��اء قب��ل آل ع ��ران؛ ألن ترتي��ب 

 )35(.السور في القراءة ليس بواجٍب، ولعله فعل ذلك لبيان الجواز

 القول الراجح

ن الزركشي  ن أ ر هذا الخالف، فقال  والخالف يرجع إلى اللفظ؛ ألن القائ�ل ب�أن: هوَّ
ر �ز إل�يهم ب�ذلك، لعل ه�م بأس�باب نزول�ه،  إن�ه : الترتيب كان عن اجته�اہ  �نهم يق�ول

إنَّ �ا ألف�وا الق�رآن عل�ى  �ا ك�انوا يس� عونه  �ن : و واقع كل اته؛ ولِه�ذا ق�ال اإل �ام  ال�ك
ه��ل ذل��ك : ،  ��ع قول��ه ب��أن ترتي��ب الس��ور اجته��اہ  ��نهم، ف��آل الخ��الف إل��ى أن��هالنب��ي 

 )36(.استناہ فعلي، وبديث بقي َلهم فيه  جال للنظربتوقيف قولي، أم ِب جرہ 
 )37(.وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير: قال السيوطي

والذي أ يل إلى ترجيده هو القول الثاني القائل بأن ترتي�ب س�ور الكت�اب العزي�ز كله�ا 
، ب ا سبق  ن األہ  .لة عنہ دكاية هذا القولتوقيفيٌّ

 :أ ا أہلة الفريق القائل بأن ترتيب السور اجتهاہي ف رہوہة ب ا يأتي
لظهر وفشا ونقل  ثله،  أ ا ہعواهم أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف  ن النبي  - 1

وأن في العلم بعہم ذلك النقل ہليالً على عہم التوقيف، فيجاب بأن عہم النق�ل ل�يس ہل�يالً 
وج��وہ ال��نص، ب��ل إن إج ��اع الص��دابة عل��ى ه��ذا الترتي��ب ہلي��ٌل عل��ى وج��وہ  عل��ى ع��ہم

 )38(.النص بالتوقيف؛ ألنهم ال ُيج عون على خالف السنة
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 ج ع��ين عل��ى ه��ذا الترتي��ب  ��ع أن  ص��ادفهم  ف��إن قي��ل كي��ف يك��ون الص��دابة  - 2
، ول�و ك�ان الترتي�ب هہ عث �ان كانت  ختلفة في ترتيب السور قبل ج ع القرآن في ع

��ا  نق��والً ع��ن النب��ي   ��ا س��اغ له��م أن يه ل��وه ويتج��اوزوه، وه��و ہل��يلهم الث��اني،  توقيفّيً
إنَّ ا اختلفوا في هذا الترتيب باہئ األ ر، قبل أن يعل وا بالتوقيف، فل �ا  فيجاب بأنهم 

أن  ص�ادفهم  عل وا بالتوقيف تركوا ترتيب  صادفهم، وقہ يرجع االختالف أيًضا إل�ى
كانت شخصية فرہية، ولم يكونوا يكتبوَنها للناس، فالوادہ  نهم ال ُيثبت في  صدفه إال 

 )39(. ا وصل إليه  جهوہه، وقہ يفوته  ا لم يفت الج اعة  ن تدقيق أہق وعلم أوسع
وه�و أق�وى دججه�م، فه�و أوهاه�ا إذا نظ�ر  )40(أ ا دہيث ابن عباس ع�ن عث �ان، - 3

 :إليه بعين الت ديص، ففيه ضعف ال ُينكر سنًہا، وفيه الرہ على شبهتهم  تًنا
 )41(.أ ا  ن نادية السنہ فإن  ہار الدہيث على يزيہ الفارسي

ا، ب�ل ه�و وف�ي إس�ناہه نظ�ر كثي�ر، ب�ل ه�و عن�ہي ض�عيف ج�ہًّ : قال الشيخ أد ہ ش�اكر
 )42(.دہيث ال أصل له

ُثون في يزيہ هذا، اختالًفا كثيًرا  :وقہ اختلف اْلُ دہِّ
يزي�ہ الفارس�ي : ق�ال عب�ہ ال�رد ن ب�ن  ه�ہي: قال البخاري في ترج ة يزيہ بن هر �ز

 )43(.وكان يكون  ع األ راء: فذكرته ليديى فلم يعرفه، قال: هو ابن هر ز، قال
يزي�ہ ب�ن هر �ز، اختلف�وا في�ه، ه�ل ه�و يزي�ہ الفارس�ي أم ال؟ فق�ال : وقال ابن أبي داتم

يزي�ہ : عبہ الرد ن بن  هہي، في ا س عت أبي َيدكي عن علي بن اْل ہيني عنه أن�ه ق�ال
، وأنك��ر يدي��ى ب��ن س��عيہ …الفارس��ي، ه��و يزي��ہ ب��ن هر ��ز، وك��ذا قال��ه أد ��ہ ب��ن دنب��ل

ذكرت ليديى ق�ول عب�ہ ال�رد ن ب�ن : أن يكونا وادًہا، فعن علي بن ال ہيني قال القطان
 .إن يزيہ الفارسي هو يزيہ بن هر ز، فلم يعرفه:  هہي

يزي�ہ ب�ن هر �ز ه�ذا، ل�يس بيزي�ہ الفارس�ي، ه�و : س عت أب�ي يق�ول: قال ابن أبي داتم
الس�وا أب�ا هري�رة، سواه، وكان يزيہ بن هر ز  ن أبناء الفرس ال�ذين ك�انوا بال ہين�ة وج

ول��يس ه��و بيزي��ہ الفارس��ي البص��ري ال��ذي ي��روي ع��ن اب��ن عب��اس، روى عن��ه ع��وف 
 )44(.األعرابي

: يزيہ بن هر ز ال ہني، هو الذي يروي عنه عوف األعرابي، ويق�ول: وقال ابن دبان
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 )45(.دہثنا يزيہ الفارسي عن ابن عباس
 .فه ا ضعيفان عنہه )46(ابن هر ز والفارسي،: وأثبته البخاري في الضعفاء باالس ين

فعل��ى ه��ذا فالد��ہيث ض��عيف، إ ��ا لض��عف يزي��ہ ب��ن هر ��ز إن ك��ان ه��و نفس��ه يزي��ہ 
 .الفارسي، أو لجهالة أو ضعف يزيہ الفارسي إن كان غير ابن هر ز

ه��ذا يزي��ہ الفارس��ي ال��ذي انف��رہ برواي��ة ه��ذا الد��ہيث، يك��اہ ف: ق��ال العال ��ة أد ��ہ ش��اكر
يكون  جهوالً، دتى ُشبِّه على  ثل ابن  هہي وأد ہ والبخاري أن يكون هو ابن هر ز 

ف��ال يقب��ل  ن��ه  ث��ل ه��ذا الد��ہيث ينف��رہ ب��ه، وفي��ه تش��كيك ف��ي  عرف��ة س��ور  …أو غي��ره 
س لة في أوائ�ل الس�ور، ك�أن وفيه تشكيك في إثبات الب …القرآن الثابتة بالتواتر القطعي

 .عث ان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وداشاه  ن ذلك
فال عب�رة ف�ي ه�ذا ال وض�ع بتدس�ين  …فال علينا إذا قلنا إنه دہيث ال أصل له: ثم قال

 )47(.التر ذي، وال بتصديح الداكم، وال ب وافقة الذهبي، وإنَّ ا العبرة للدجة والہليل
 .وأ ا  تًنا، فإنه َيد ل تناقَضا ظاهًرا، ويد ل طعًنا في التوقيف في ترتيب اآلي

أ ا التناقض، فألنه أثبت لألنفال وبراءة اس ين  ختلفين، وفيه  ع ذل�ك أن عث �ان ظ�ن 
 .إنه ا سورة وادہة: أن براءة  ن األنفال فقرَنها ِبها، وكان األولى أن يقول

 )48(.تض ن ذلك أنَّه ا سورتان؛ ألنه س ى كل وادہة باس هاوقہ : قال الباقالني
ي�ہل " فظنن�ا أنَّه�ا  نه�ا: "وأ ا الطعن ف�ي التوقي�ف ف�ي ترتي�ب اآلي، ف�ألن ق�ول عث �ان

 .لم يفصح بأ ر براءة، فأضافها عث ان إلى األنفال اجتهاًہا  نه   على أن النبي
دصى  ن األخبار الصديدة الہال�ة عل�ى التوقي�ف ف�ي ترتي�ب آي وهذا  خالف لِ ا ال يُ 

السور، و خالف لإلج اع ال نقول عن أهل العلم على أن ترتي�ب آي الس�ور ل�يس  د�الًّ 
 )49(ـ.لالجتهاہ، وإنَّ ا كان بتوقيف  ن النبي 

َف��اِل َوِه��َي ِ ��َن اْلَ َث��اِني، َوإَِل��ى ُس��وَرِة َعَ ��ْہُتْم إَِل��ى ُس��وَرِة األَنْ : "ك ��ا أن ق��ول اب��ن عب��اس
َوالِ  …َبَراءةٌ َوِهَي ِ َن اْلِ ِئيَن  ْبِع الطِّ يد ل  ا يرہ ادتجاج ه�ؤالء " َفَوَضْعُتُ وَها ِفي السَّ

: ِبه��ذا الد��ہيث، فه��و ذا ي��ذكر أن األنف��ال  ��ن ال ث��اني، وأن ب��راءة  ��ن ال ئ��ين، ويق��ول
هذا يہل على أن السبع الط�وال كان�ت  علو �ة توقيًف�ا فوضعت وه ا في السبع الطوال، و

قب��ل الج ��ع، وك��ذلك ال ث��اني، وك��ذلك ال ئ��ون، وإال ف ��ا وج��ه اس��تنكار اب��ن عب��اس ه��ذا 
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 !الترتيب؟
في��رہ علي��ه ب��أن ه��ذا  -َرِض��ي هللا َعْنَه��ا-أ ��ا د��ہيث يوس��ف ب��ن  اه��ك ع��ن َعاِئَش��َة  - 4

�ن يأخ�ذ بق�راءة اب�ن  س�عوہ، وك�ان اب�ن  العراقي إنَّ ا سأل عن ترتيب الس�ور، وك�ان ِ  َّ
 سعوہ ل ا دضر  صدف عث ان إلى الكوفة، ل�م يواف�ق أول األ �ر عل�ى الرج�وع ع�ن 
قراءته، وال على إعہام  صدفه، وكان تأليف  صدفه  غايًرا لت�أليف  ص�دف عث �ان، 

 )50(.فلذا أطلق العراقي أنه غير  ؤلف
ث القائل بالتفصيل، فيجاب بنفس األجوبة، إذ لم يأت بہليل جہيہ، ك �ا وأ ا الفريق الثال

ي��رہ عل��يهم أيًض��ا ب��أن العل��م بتوقي��ف ال��بعض ي��ہل عل��ى التوقي��ف ف��ي الك��ل، إذ ل��و عل��م 
َد��يٌّ ب��ين  الص��دابة التوقي��ف َل ��ا ف��اَتهم أن يس��ألوا ع��ن ك��ل س��ورة بعينه��ا، والنب��ي 

 .فظ القرآن قصرين في د -وداشاهم-أظهرهم، وإال لكانوا 
إن الرواي�ات اْل د�تج ِبه�ا وأ ثاله�ا خاص�ة ِب دالِّه�ا، ث�م ه�ي ظني�ة ف�ي الہالل�ة : فإن قيل

 .على كون الترتيب عن توقيف
فالجواب أن إْج اع الصدابة على هذا الترتي�ب ي�ہل عل�ى انس�داب  �ا ہل�ت َعَلْي�ِه ه�ذه 

 .الروايات  ن الترتيب على كل القرآن، ويقطع الظن في ہاللتها
إن اإلج اع الذي استنہتم إليه ال يہل على التوقيف في ترتي�ب ج ي�ع الس�ور، : ن قيلوإ

 .ألنه ال يشترط أن يستنہ اإلج اع إلى نص
فالجواب أن أ ر ترتيب السور لم يكن أ ًرا داہًثا دت�ى ُيق�ال إن اإلج �اع علي�ه ال ي�ہل 

، ف�ال لنب�ي على نص بالتوقيف، ب�ل إن أ �َر ترتي�ِب س�ور الق�رآن  ع�روٌف  �ن عه�ہ ا
 .يرہ أن إج اعهم كان عن اجتهاہ غير  ستنہ إلى نص سابق

 
 ).8/655(، وفتح الباري )1/257(، والبرهان 82نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )1(
 ).259-1/258(كشي الزر -البرهان في علوم القرآن  )2(
 .82نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )3(
 ).1/353( ناهل العرفان  )4(
، ونك��ت االنتص��ار لنق��ل )1/259(، والبره��ان ف��ي عل��وم الق��رآن )183-1/181(اإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن  )5(

 ).1/353(، و ناهل العرفان 81القرآن ص 
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، وأب�و ہاوہ ف�ي 501ح ) 1/111(، 401ح )1/92(جن�ة رواه أد ہ في ال س�نہ  س�نہ العش�رة ال بش�رين بال )6(
، والتر ذي في كت�اب تفس�ير الق�رآن ب�اب س�ورة التوب�ة 786ح )209-1/208(كتاب الصالة باب  ن جهر بها 

 .دہيث دسن: ، وقال3086ح ) 5/272(
 .82نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )7(
 .4993ح ) 8/654(القرآن  رواه البخاري في صديده كتاب فضائل القرآن باب تأليف )8(
 ).8/655(انظر فتح الباري  )9(
ه��و العال ��ة إ ��ام العربي��ة أد ��ہ ب��ن  د ��ہ ب��ن إس�� اعيل ال ص��ري الند��وي، ص��ادب التص��انيف، أخ��ذ ع��ن  )10(

، وش���ذرات ال���ذهب )15/401(س���ير أع���الم الن���بالء . ه���ـ338ت���وفي س���نة . الزج���اج، وك���ان  ���ن أذكي���اء الع���الم
)2/346.( 
 ).1/258(البرهان  )11(
هو تاج القراء، برهان ال�ہين أب�و القاس�م  د �وہ ب�ن د �زة الكر �اني، ع�الم ب�القراءات، ك�ان عجًب�ا ف�ي ہق�ة  )12(

 ).7/168(األعالم للزركلي . هـ505الفهم ودسن االستنباط، توفي في دہوہ سنة 
 ).1/259(، والبرهان في علوم القرآن 16البرهان في توجيه  تشابه القرآن ص  )13(
، أل�ف ه�ـ272هو اإل ام الدافظ اللغ�وي ذو الفن�ون،  د �ہ ب�ن القاس�م ب�ن بش�ار ال ق�رئ الند�وي، ول�ہ س�نة  )14(

الہواوين الكبار في عل�وم الق�رآن والغري�ب وال ش�كل، والوق�ف واالبت�ہاء، وك�ان  �ن أعل�م الن�اس بند�و الك�وفيين 
 ).2/310(وشذرات الذهب ، )15/274(سير أعالم النبالء . هـ328توفي سنة . وأكثرهم دفًظا للغة

 ).1/260(البرهان  )15(
 ).1/354( ناهل العرفان  )16(
 .4994ح ) 8/654(رواه البخاري في صديده كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن  )17(
، وأش�ار إلي�ه )5/475(، والبيهقي في ہالئل النب�وة )1/136(رواه أبو ہاوہ الطيالسي في  سنہه كتاب باب  )18(

 ).1/565(فيض القہير شرح الجا ع الصغير : ي بالدسنالسيوط
 ).1/258(البرهان  )19(
 .18رواه أبو ع رو الہاني في كتاب ال قنع في  عرفة رسم  صادف األ صار ص  )20(
 ).8/658(فتح الباري  )21(
ِب�ّي  )22( أس�ہ . آن �ع وف�ہ الط�ائف، وروى د�ہيث تدزي�ب الق�ر هو أوس بن أبي أوس الصدابي، وفہ عل�ى النَّ

 ).1/167(الغابة 
، وابن  اج�ه ف�ي س�ننه كت�اب إقا �ة الص�الة ب�اب 1393ح ) 56-2/55(رواه أبو ہاوہ في سننه كتاب باب  )23(

 15733وأد ہ في  سنہ ال ہنيين ح  1345ح ) 1/427(في كم يستدب يختم القرآن 
 ).8/658(فتح الباري  )24(
 ).1/179(اإلتقان  )25(
ال ہينة أبو عبہ الرد ن القرشي التي ي  والهم، ال شهور بربيعة ال�رأي، ك�ان فقيًه�ا عالً �ا هو اإل ام،  فتي  )26(

 ).1/194(، وشذرات الذهب )6/89(سير أعالم النبالء . هـ136توفي سنة . بالدہيث  ن أئ ة االجتهاہ
 ).1/179(اإلتقان  )27(
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 ).1/259(القرآن ، والبرهان في علوم 16البرهان في توجيه  تشابه القرآن ص  )28(
 ).8/658(فتح الباري  )29(
 ).8/658(فتح الباري  )30(
 ).1/257(البرهان في علوم القرآن  )31(
 ا رواه  سلم في صديده كت�اب ص�الة ال س�افرين وقص�رها َب�اب : بخالف ترتيب ال صدف  ن قراءته  )32(

ِب�يِّ : َذْيَفَة َقالَ اْسِتْدَباِب َتْطِويِل اْلقَِراءِة فِي َصالِة اللَّْيِل َعْن دُ  َذاَت لَْيلَ�ٍة َف�اْفَتَتَح اْلَبَق�َرَة َفقُْل�ُت َيْرَك�ُع  َصلَّْيُت َ َع النَّ
َساءَ  آَل ِعْ �َراَن َفَقَرأََها ُثمَّ اْفَت�َتَح  ِعْنَہ اْلِ اَئِة ُثمَّ َ َضى َفقُْلُت ُيَصلِّي ِبَها فِي َرْكَعٍة َفَ َضى َفقُْلُت َيْرَكُع ِبَها ُثمَّ اْفَتَتَح النِّ

 .772ح ) 6/61(صديح  سلم  ع شرح النووي . الدہيث …َفَقَرأََها 
، و ناه���ل العرف���ان )1/177(، واإلتق���ان ف���ي عل���وم الق���رآن )258-1/257(البره���ان ف���ي عل���وم الق���رآن  )33(
)1/356-358.( 
 ).8/658(فتح الباري  )34(
 ).7/152(، وانظر ہالئل النبوة للبيهقي )1/179(اإلتقان  )35(
 ).1/257(البرهان في علوم القرآن  )36(
 ).1/177(اإلتقان في علوم القرآن  )37(
 .322انظر الرسالة لإل ام الشافعي ص  )38(
 ).1/360( ناهل العرفان  )39(
اِل َوِهَي ِ َن اْلَ َثاِني، َوإِلَ�ى َ ا َدَ لَُكْم َعلَى أَْن َعَ ْہُتْم إِلَى ُسوَرِة األَْنفَ : قُْلُت لُِعْثَ انَ : وقہ سبق قريًبا، وفيه قوله )40(

ْدَ نِ  ِديِم َفَوَض�ْعُتُ وَها فِ�ي ُسوَرِة َبَراءةٌ َوِهَي ِ َن اْلِ ِئ�يَن َفَق�َرْنُتْم َبْيَنُهَ �ا، َولَ�ْم َتْكُتُب�وا َبْيَنُهَ �ا َس�ْطَر ِبْس�م ِهللا ال�رَّ  ال�رَّ
َوالِ  ْبِع الطِّ  .السَّ

، وأب�و ہاوہ ف�ي 501ح ) 1/111(، 401ح )1/92(ل بش�رين بالجن�ة رواه أد ہ في ال سنہ  سنہ العشرة ا )41(
، والتر ذي في كت�اب تفس�ير الق�رآن ب�اب س�ورة التوب�ة 786ح )209-1/208(كتاب الصالة باب  ن جهر ِبها 

َقاِش�يُّ ُه�َو َيِزي�ُہ اْب�ُن أََب�اَن الرَّ : ق�ال التر �ذي. ، وفي رواياتهم يزي�ہ الفارس�ي3086ح ) 5/272( َقاِش�يُّ َيِزي�ُہ الرَّ
اِبِعيَن َولَْم ُيْہِرِك اْبَن َعبَّاسٍ  وورہ في رواية البيهقي  ن طريق ه�وذة ب�ن ). 5/272(جا ع التر ذي . َوُهَو ِ َن التَّ

، وأخرجه الداكم  ن طريق ه�وذة ب�ن )7/152(ہالئل النبوة . خليفة عن عوف بن أبي ج يلة عن يزيہ الرقاشي
ة، عن عوف عن يزيہ الفارسي، وزع�م أن�ه عل�ى ش�رط الش�يخين، ووافق�ه خليفة أيًضا،و ن طريق روح بن عباہ

 ).1/330(، و)1/221(ال ستہرك على الصديدين  !الذهبي
 ).1/399( سنہ اإل ام أد ہ بتدقيق الشيخ أد ہ شاكر  )42(
 )4/2/367(التاريخ الكبير  )43(
 ).4/2/293(الجرح والتعہيل البن أبي داتم  )44(
 ).5/531بان الثقات البن د )45(
 .122ص  407الضعفاء الصغير ترج ة  )46(
 ).401-1/399( سنہ اإل ام أد ہ بتدقيق الشيخ أد ہ شاكر  )47(
 .82نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )48(
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، والرہ عل�ى  �ا ي�ورہ  �ن الش�بهة ِبه�ذا الد�ہيث ص 26راجع  سألة ترتيب اآليات في السورة توقيفي ص  )49(
28. 

 ).8/655(الباري انظر فتح  )50(
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 الفصل الرابع

 العرضة األخيرة

 عرض القرآن في كل سنة على جبريل:اْل بدث األول
4Tترتيب عرض النبي  القرآن على جبريل :4T 

 العرضة األخيرة للقرآن الكريم: اْل بدث الثاني
  ن دضر العرضة األخيرة  ن الصدابة

 أثر العرضة األخيرة في ج ع القرآن: اْل بدث الثالث
 

 عرض القرآن في كل سنة على جبريل: المبحث األول

دفُظ��ه واس��تظهاُره، وك��ان ل��ذلك  -ك ��ا س��بق-ب��القرآن الك��ريم  ك��ان  ��ن عناي��ة النب��ي 
، ليؤكہ دفظه، ول�يعلم  �ا ط�رأ علي�ه نس�خ  ن�ه، ول�يعلم لقرآن على جبريل يعرض ا

 . ا يؤ ر به  ن القراءة على األدرف السبعة، وليتعلم  نه  عانيه
في شهر القرآن  ن كل سنة فيہارسه في �ا ن�زل علي�ه  فكان جبريل ينزل على النبي 

 :، ويقرأ عليه النبي دتى وقت ال ہارسة، يقرأ على النبي 
أَْجَوَہ النَّاِس، َوَكاَن أَْجَوُہ َ �ا َيُك�وُن ِف�ي َرَ َض�اَن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َكاَن َرُسوُل ِهللا 

 ِديَن َيْلَقاهُ ِجْبِريُل، َوَكاَن َيْلَقاهُ ِفي ُكلِّ َلْيَلٍة ِ ْن َرَ َضاَن، َفُيَہاِرُس�ُه اْلقُ�ْرآَن َفَلَرُس�وُل ِهللا 
يِح اْلُ ْرَسَلةِ  أَْجَوُہ ِباْلَخْيرِ   )1(.ِ َن الرِّ

يع�رض : فلفظ ال ہارس�ة يدت �ل أن ك�الًّ  نه �ا ك�ان يع�رض عل�ى اآلخ�ر، وف�ي رواي�ة
 جبري�ل : أي. القرآن َيعرض على النبي : القرآن، وفي رواية عليه رسول هللا 

 )2(.ض على اآلخرفهاتان الروايتان صريدتان في أن كالًّ  نه ا كان يعر. 
وال عارض��ة تك��ون بق��راءة ه��ذا  ��رة واس��ت اع ذاك، ث��م ق��راءة ذاك  )3(:ق��ال الك��وثري

 )4(.واست اع هذا، تدقيًقا لِ عنى ال شاركة، فتكون القراءة بينه ا في كل سنة  رتين
 :ض القرآن في كل سنة  رة كان لفوائہ كثيرة،  نهاويظهر أن عر

 .تأكيہ الدفظ واالستظهار - 1
 . عرف  ا طرأ عليه النسخ  ن القرآن - 2
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 . عرفة األدرف السبعة التي أُ ر بقراءة القرآن عليها - 3
 عرفة  عاني  ا يدتاج إلى  عرفة  عاني�ه  �ن الق�رآن، أو  ہارس�ة  �ا ُع�ِرف  �ن  - 4

 .هذه ال عاني

 :القرآن على جبريل    ترتيب عرض النبي  

،  الق�رآن عل�ى جبري�ل  لم ترہ رواية تص�رح بالترتي�ب ال�ذي ع�رض ب�ه النب�ي 
 :و ن َثمَّ فقہ اختلف العل اء في هذا الترتيب

 :فذهب بعضهم إلى أن العرض كان على ترتيب القرآن الذي بين أيہينا
يعن�ي (ه به هكذا عل�ى ه�ذا الترتي�ب فالذي يظهر أنه عارض …: قال أبو بكر الباقالني
 )5( P.، وبه جزم ابن األنباري) ترتيب ال صدف اآلن

 �ا : ك�ل س�نة، أي على جبريل  وعلى هذا الترتيب كان يعرضه : قال الِكْر اني
 )6(.كان يجت ع عنہه  نه، وعرض عليه في السنة التي توفي فيها  رتين

 :وذهب بعض العل اء إلى أن العرض كان على ترتيب النزول
، بل ال�ذي يظه�ر أن�ه ك�ان يعارض�ه ب�ه )يعني قول الباقالني(وفيه نظٌر : قال ابن دجر

 )7(.على ترتيب النزول
ُيعل�م ہلي�ٌل  قول الكر �اني والب�اقالني واب�ن األنب�اري، فإن�ه ال -وهللا أعلم-والذي يظهر 

 )8(، وقہ ُعل�م أن عا �ة قراءت�ه القرآن على جبريل  يہل على كيفية عرض النبي 
 9(.كانت على  ا عليه ترتيب ال صدف اآلن( 

 العرضة األخيرة للقرآن الكريم: المبحث الثاني

ب�القرآن بغ�رض تأكي�ہ الدف�ظ واالس�تظهار وغي�ر لِجبريل  ل ا كانت  عارضة النبي 
آك�ہ، فل �ا  ذلك  ن الفوائہ ك ا سبق، وكان�ت الداج�ة إل�ى ه�ذا التأكي�ہ بع�ہ وف�اة النب�ي 

بالقرآن  رتين، وذلك ف�ي ر ض�ان  �ن  عارضه جبريل  اقترب ز ن وفاة النبي 
 : لرفيق األعلىإلى ا ، وكان ذلك إرهاًصا بقرب انتقاله  السنة التي ُتُوفِّي فيها 

َيْع�ِرُض اْلقُ�ْرآَن ِف�ي ُك�لِّ َرَ َض�اَن َعَل�ى ِجْبِري�َل،  فَعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َكاَن َرُسوُل ِهللا 
يِح  َفُيْص��ِبُح َرُس��وُل ِهللا  ِ ��ْن َلْيَلِت��ِه الَِّت��ي َيْع��ِرُض ِفيَه��ا َ ��ا َيْع��ِرُض َوُه��َو أَْج��َوُہ ِ ��َن ال��رِّ
�ْهُر الَّ�ِذي َهَل�َك َبْع�َہهُ َع�َرَض ِفي�ِه  اْلُ ْرَسَلِة، ال ُيْسأَلُ  �ى َك�اَن الشَّ َعْن َش�ْيٍء إِالَّ أَْعَط�اهُ، َدتَّ
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 )10(.َعْرَضَتْينِ 
ِب�يِّ : وَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َقالَ  ًة َفَع�َرَض َعَلْي�ِه  َكاَن َيْع�ِرُض َعَل�ى النَّ اْلقُ�ْرآَن ُك�لَّ َع�اٍم َ �رَّ

تَ   )11(.ْيِن ِفي اْلَعاِم الَِّذي قُِبَض ِفيهِ َ رَّ
�ُه أََس�رَّ إَِل�يَّ َفَق�الَ : أنَّ َفاِطَ �َة َقاَل�تْ  وَعْن عائشَة في دہيث وف�اة النب�ي  إِنَّ ِجْبِري�َل : إِنَّ

  ُِه َعاَرَضن ًة، َوإِنَّ َتْيِن، َوالَ أَُراهُ َكاَن ُيَعاِرُضِني ِباْلقُْرآِن ِفي ُكلِّ َعاٍم َ رَّ ي ِبِه اْلَع�اَم َ �رَّ
 )12(.إِالَّ َقْہ َدَضَر أََجلِي

فتك��ون الق��راءة بينه ��ا ف��ي ك��ل س��نة  ��رتين، وف��ي س��نة وفات��ه أرب��ع  …: ق��ال الك��وثري
س النب��ي   ��ن تكري��ر ال عارض��ة ف��ي الس��نة األخي��رة ق��رَب ز ��ن لدوق��ه   ��رات، فتف��رَّ

 )13(.ألعلىبالرفيق ا
فكان��ت ه��ذه العرض��ة األخي��رة ِب ْنزل��ة اْل راجع��ة النهائي��ة للكت��اب الدك��يم، ع��رض فيه��ا 
القرآن الكريم  رتين، فأُثِبت في�ه ج ي�ع األوج�ه الثابت�ة غي�ر ال نس�وخة، وت�رك  �ا ُنِس�خ 

�� ہ بتالوت��ه إل��ى ي��وم  ن��ه، ف ��ا ثب��ت ف��ي ه��ذه العرض��ة ه��و الق��رآن ال دك��م ال عج��ز الُ َتَعبَّ
القيا ة، و ا لم يثبت فإ ا أن يكون قرآًنا  نسوًخا، وإ �ا أن�ه ل�يس بق�رآن، وكاله �ا ل�يس 

 .له دكم القرآن  ن التعبہ واإلعجاز
وه�و ر ض�ان س�نة عش�ر  �ن - وأ ا  ا ن�زل بع�ہ ر ض�ان األخي�ر  �ن ز �ن النب�ي 

وقہ نزل قرآن في ا بع�ہ في ربيع األول  ن سنة إدہى عشرة،  الهجرة، وتوفي النبي 
���ا ك���ان قل���يالً اغتف���ر أ ���ر  ذل���ك الر ض���ان، فك���أن ال���ذي ن���زل بع���ہ تل���ك العرض���ة َل َّ

 )14(. عارضته
ِبّي   و  ا نزل بين هذه العرضة األخيرة وبين وفاة النَّ

َلْيُكْم ِنْعَ ِتي َوَرِض�يُت َلُك�ُم اإلِْس�الََم اْلَيْوَم أَْكَ ْلُت َلُكْم ِہيَنُكْم َوأَْتَ ْ ُت عَ  }: تعالى قوله - 1
 )16(.ِبها باتفاق فقہ نزلت في يوم عرفة والنبي  )15(،{ِہيًنا 
قُ��وا َهللا َوَذُروا َ ��ا َبِق�� }:  آي��ة الرب��ا، وه��ي قول��ه  - 2 َه��ا الَّ��ِذيَن آَ ُن��وا اتَّ َي ِ ��َن َي��ا أَيُّ

َبا �اٍس َرِض�ي هللا َعْنهَ �ا، َق�الَ  )17(،{الرِّ ِب�يِّ : فَع�ِن اْب�ِن َعبَّ آَي�ُة  آِخ�ُر آَي�ٍة َنَزَل�ْت َعَل�ى النَّ
َبا  )18(.الرِّ
قُوا َيْوً ا ُتْرَجُعوَن ِفيِه إِلَى ِهللا  }: قوله  - 3 وقہ ورہ أنَّها آخر  ا نزل  �ن  )19(،{َواتَّ
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 )20(.القرآن الكريم
ْين، وهي قوله تعالى - 4 َها الَِّذيَن آَ ُنوا إَِذا َتَہاَيْنُتْم ِبَہْيٍن  }: آية الہَّ فق�ہ . اآلي�ة )21(،{َيا أَيُّ

 )22(.بن ال سيب أنه بلغه أن أدہث القرآن بالعرش آية الہينورہ عن سعيہ 
قُ�وا َيْوً �ا  }وال  نافاة عنہي ب�ين ه�ذه الرواي�ات، ف�ي آي�ـة الرب�ا، : قال السيوطي ،  {َواتَّ

وآية الہين؛ ألن الظاهر أنَّها نزلت ہفعة وادہة كترتيبها في ال صدف، وألنَّها في قص�ة 
 )23(.ة، فأخبر كلٌّ عن بعض  ا نزل بأنه آِخٌر، وذلك صديحوادہ

 من حضر العرضة األخيرة من الصحابة

عل�ى تل�ك  في قراءة القرآن، ث�م ف�ي ج ع�ه بع�ہ ز �ن النب�ي  كان تعويل الصدابة 
فيه�ا فه�و العرضة األخيرة؛ ألن  ا لم يثبت فيها  �ن أوج�ه الق�راءة فق�ہ نس�خ، و �ا ثب�ت 

 . القرآن الُ َتَعبَّہ بتالوته إلى يوم القيا ة
كان يخبر أصدابه ِب ا يطرأ عل�ى آي�ات الكت�اب  �ن النس�خ، وِب �ا  وال شك أن النبي 

 .ُيدتاج إلى  عرفته  ن  عاني الكتاب التي تعل ها  ن جبريل 
ي�ہ  ن دضر تل�ك العرض�ة كز وقہ ورہ  ن الروايات  ا يہل على أن  ن الصدابة 

 .بن ثابت، وعبہ هللا بن  سعوہ وغيرهم 
ف�ي الع�ام ال�ذي  قرأ زيہ بن ثابًت عل�ى َرُس�ول ِهللا  )24(:قال أبو عبہ الرد ن السل ي

َيت هذه القراءة ق�راءة زي�ہ ب�ن ثاب�ت؛ ألن�ه كتبه�ا لَرُس�ول  توفَّاه هللا فيه  رتين، وإنَّ ا س ِّ
عليه وشهہ العرضة األخيرة، وكان يقرئ الناس ِبها دتى  ات، ول�ذلك ، وقرأها  ِهللا 

 )25(.اعت ہه أبو بكر وع ر في ج عه، وواله عث ان كتبة ال صادف
َل؟ َق�الُوا: َوَعْن أَِبي َظْبَياَن َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ  وَن أَوَّ . َعْب�ِہ هللاِ  ِق�َراءةَ : أَيُّ اْلِقَراءَتْيِن َتُع�ہُّ

�ا  ال َبْل ِهَي اآلِخَرةُ، َكاَن ُيْعَرُض اْلقُْرآُن َعَلى َرُس�وِل ِهللا : َقالَ  ًة، َفَل َّ ِف�ي ُك�لِّ َع�اٍم َ �رَّ
َتْيِن، َفَش�ِهَہهُ َعْب�ُہ ِهللا َفَعلِ�َم َ �ا ُنِس�َخ ِ ْن�ُه َوَ �ا  َكاَن اْلَعاُم الَِّذي قُ�ِبَض ِفي�ِه ُع�ِرَض َعَلْي�ِه َ �رَّ

 )26(.لَ ُبہِّ 
ِبيُّ : َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ  �ا  َكاَن النَّ ًة، َفَل َّ َيْعِرُض اْلقُْرآَن َعَلى ِجْبِريَل ِفي ُكلِّ َس�َنٍة َ �رَّ

َتْيِن، َفَكاَنْت ِقَراءةُ َعْبِہ هللاِ  َنُة الَِّتي قُِبَض ِفيَها َعَرَضُه َعَلْيِه َ رَّ  )27(.آِخَر اْلِقَراءةِ  َكاَنِت السَّ
ْلَ اِنيِّ  ف�ي الع�ام  الق�راءة الت�ي ُعِرَض�ت عل�ى رس�ول هللا : أنه قال )28(َوَعْن َعِبيَہَة السَّ
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 .قراءة زيہ بن ثابت  يعني بذلك )29(.هذا القراءة التي يقرأها الناس -الذي قبض فيه 
إن قراءتنا : عرضات، فيقولون ُعرض القرآُن على َرُسول ِهللا : قال وعن َسُ رة 

 )30(.هذه العرضة األخيرة
والعرضة األخيرة هي قراءة زيہ ب�ن ثاب�ت وغي�ره، وه�ي : قال شيخ اإلسالم ابن تي ية

 )31(.كر وع ر وعث ان وعلي بكتابتهاالتي أ ر الخلفاء الراشہون أبو ب
 .وذكر النووي عن بعض أهل العلم أنه ال ُيہرى أي القراءات كانت العرضة األخيرة

��اس(ق��ال غي��ره : ق��ال الن��ووي وال ُي��ہرى أي ه��ذه الق��راءات ك��ان آخ��ر  …): يعن��ي الندَّ
ِبّي   )32(ـ. العرض على النَّ

ويرہُّ هذا القوَل  ا  رَّ بنا  ن اآلثار الص�داح الت�ي ت�ہل عل�ى أن ق�راءة زي�ہ ب�ن ثاب�ت 
ِبّي   .على جبريل  وقراءة عبہ هللا بن  سعوہ كانت آخر عرضة عرضها النَّ

 أثر العرضة األخيرة في جمع القرآن: المبحث الثالث

 س�اس لق�راءة أص�داب النب�ي كانت العرضة األخيرة للقرآن الكريم هي ال رجع واأل
�ا أراہوا ج �ع  ، ك ا كانت الفيصل بي�نهم إذا تن�ازعوا ف�ي ش�يء  �ن كت�اب هللا  ، وَل َّ

القرآن الكريم كانت هي أيًض�ا أس�اس ه�ذا الج �ع، فق�ہ اتفق�وا عل�ى كتاب�ة  �ا تدقق�وا أن�ه 
 )33(.قرآن  ستقرٌّ في العرضة األخيرة، وتركوا  ا سوى ذلك

وقہ  رَّ بنا ف�ي ال بد�ث الس�ابق بع�ض اآلث�ار الت�ي ت�ہل عل�ى أن الق�راءة الت�ي يقرؤه�ا 
هي  ا عرض في العرضة األخيرة، وفي  -وهي القراءة التي ج ع عليها القرآن-الناس 

 )34(.هذا ہاللة على أثر هذه العرضة األخيرة في ج ع القرآن
كان�ت ق�راءة أب�ي بك�ر وع �ر وعث �ان وزي�ہ ب�ن ثاب�ت : ال�رد ن الس�ل ي قال أب�و عب�ہ

وال هاجرين واألنصار وادہة، كانوا يقرءون القراءة العا �ة، وه�ي الق�راءة الت�ي قرأه�ا 
 )35(.على جبريل  رتين في العام الذي قبض فيه رسول هللا 
في الع�ام ال�ذي توفَّ�اه هللا في�ه  �رتين،  ُسول ِهللا قرأ زيہ بن ثابٍت على رَ : وقال أيًضا

َيت هذه القراءة قراءة زيہ بن ثابٍت؛ ألنه كتبه�ا لَِرُس�ـول ِهللا  ، وقرأه�ا علي�ه  وإنَّ ا ُس ِّ
وش��هہ العرض��ة األخي��رة، وك��ان يق��رئ الن��اس ِبه��ا دت��ى  ��ات، ول��ذلك اعت ��ہه أب��و بك��ر 

 )36(.وع ر في ج عه، وواله عث ان كتبة ال صادف
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ُيقال إن زيہ بن ثابت شهہ العرضة األخيرة، التي ُب�يِّن فيه�ا  �ا ُنِس�خ  )37(:وقال البغوي
 )38(.و ا َبِقي

�ا أراہ عث �ان أن يكت�ب ال ص�: وعن  د ہ ب�ن س�يرين ع�ن َكِثي�ر ب�ن أفَل�َح ق�ال ادف َل َّ
: ج ع له اثني عشر رجالً  ن قريش واألنصار ، فيهم أَُبيُّ بن كعٍب وزيہ بن ثابت، قال

بَعِة التي في بيت ُعَ َر، فِج�يء ِبه�ا، ق�ال وك�ان عث �اُن يتعاه�ہهم، فك�انوا : فبعثوا إلى الرَّ
��روه، ق��ال  د ��ہ ه��ل : وك��ان ف��يهم ف��ي ن يكت��ب-فقل��ت لَكِثي��ٍر : إذا ت��ہارءوا ف��ي ش��يء أخَّ

رون��ه؟ ق��الت��ہرون  رون��ه : ال، ق��ال  د ��ہ: ل��م ك��انوا ُيَؤخِّ فظنن��ت أنَّه��م إنَّ ��ا ك��انوا ُيَؤخِّ
 )39(.لينظروا أدہثهم عهًہا بالعرضة اآلخرة، فيكتبوَنها على قوله

وهكذا فقہ كانت هذه العرضة ع ہة هذه األ ة في  عرفة القرآن، إذ إنَّها ق�ہ ج ع�ت  �ا 
 .ته  ن الكتاب الدكيم، وأخرجت  ا ثبت نسخهثبتت تالو

  
 

  
، و س�لم ف�ي ص�ديده كت�اب الفض�ائل َب�اب َك�اَن 6ح ) 1/40(رواه البخاري في صديده كت�اب ب�ہء ال�ودي  )1(

ِبيُّ  يِح اْلُ ْرَسلَِة أَْجَوَہ النَّاِس ِبا النَّ  .2308ح ) 15/68(ْلَخْيِر ِ َن الرِّ
 .4998، و  4997:ح) 661-8/659(صديح البخاري  ع شرده فتح الباري  )2(
، ل�ه اش�تغال ب�األہب ه�ـ1296هو الفقيه الدنفي  د ہ زاهہ الك�وثري، جركس�ي األص�ل، ول�ہ باألس�تانة س�نة  )3(

لد�ہيث والرج�ال، وك�ذلك ل�ه  ؤلف�ات عہي�ہة ف�ي  ختل�ف  ي�اہين والسير، وله تعليق�ات كثي�رة عل�ى كت�ب الفق�ه وا
 ).6/129(األعالم للزركلي . هـ1371توفي ب صر سنة . الشريعة

، نقالً عن  قاالت الك�وثري 267األدرف السبعة و نزلة القراءات  نها للہكتور دسن ضياء الہين عتر ص  )4(
 . طبعة األنوار ال د ہية -6ص 

 ).8/658(فتح الباري  )5(
 ).1/259(، والبرهان في علوم القرآن 16البرهان في توجيه  تشابه القرآن ص  )6(
 ).8/658(فتح الباري  )7(
 ).1/257(البرهان في علوم القرآن  )8(
 ا رواه  سلم في صديده كت�اب ص�الة ال س�افرين وقص�رها َب�اب : بخالف ترتيب ال صدف و ن قراءته  )9(

ِب�يِّ : َراَءِة فِي َصَالِة اللَّْيِل َعْن ُدَذْيَفَة َقالَ اْسِتْدَباِب َتْطِويِل اْلقِ  َذاَت لَْيلَ�ٍة َف�اْفَتَتَح اْلَبَق�َرَة َفقُْل�ُت َيْرَك�ُع  َصلَّْيُت َ َع النَّ
َساَء َفَقَرأََها ُثمَّ اْفَت�َتَح آَل ِعْ �َراَن ِعْنَہ اْلِ اَئِة ُثمَّ َ َضى َفقُْلُت ُيَصلِّي ِبَها فِي َرْكَعٍة َفَ َضى َفقُْلُت َيْرَكُع ِبَها ُثمَّ اْفَتَتَح النِّ 

 .772ح ) 6/61(صديح  سلم  ع شرح النووي . الدہيث …َفَقَرأََها 
، ورواه البيهق��ي ف��ي 3003ح) 1/537(، 2043ح ) 1/382( س��نہ بن��ي هاش��م : رواه أد ��ہ ف��ي  س��نہه )10(

 .646ح ) 1/553(، وعبہ بن د يہ في ال نتخب )197-5/196(جا ع شعب اإلي ان 
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) 8/659( ـ�رواه البخاري في صديده كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض الق�رآن عل�ى النب�ي  )11(
 .4998ح 

، و س�لم  3624ح ) 6/728(رواه البخاري في ص�ديده كت�اب ال ناق�ب ب�اب عال �ات النب�وة ف�ي اإلس�الم  )12(
��الم ف��ي ص��ديده كت��اب فض��ائل الص��دابة َب��اب َفَض��اِئِل َفاِطَ ��َة بِ  ��الة َوالسَّ ِب��يِّ َعلَْيِهَ ��ا الصَّ ح ) 7-16/5(ْن��ِت النَّ

2450. 
 طبع��ة األن��وار  -6، نق��الً ع��ن  ق��االت الك��وثري ص 267األد��رف الس��بعة و نزل��ة الق��راءات  نه��ا ص  )13(

 .ال د ہية
 ).8/660(فتح الباري  )14(
 .3سورة ال ائہة،  ن اآلية  )15(
 .45ح ) 1/129(ي ان باب زياہة اإلي ان ونقصانه رواه البخاري في صديده كتاب اإل )16(
 . ن سورة البقرة 278 ن اآلية  )17(
قُ��وا َيْوً ��ا ُتْرَجُع��وَن فِي��ِه إِل��َى هللاِ  }رواه البخ��اري ف��ي ص��ديده كت��اب تفس��ير الق��رآن، ب��اب  )18( ح ) 8/52( {َواتَّ

4544. 
 .281سورة البقرة،  ن اآلية  )19(
ب ِبهذه اآلية، وأورہ تدتها ذل�ك الد�ہيثادتج لذلك البخاري بالد )20( ولعل�ه أراہ : ق�ال الد�افظ. ہيث السابق، فبوَّ

آخ�ر آي�ة نزل�ت عل�ى : أن يج ع بين قولي ابن عباس، فإنه جاء عنه ذلك  ن هذا الوجه، وجاء عنه  ن وجه آخر
ِبّي  قُوا َيْوً ا ُتْرَجُعوَن فِيِه إِل�َى هللاِ  }:  النَّ وطري�ق الج �ع ب�ين : ق�ال … �ن ط�رق عن�ه ، وأخرج�ه الطب�ري {َواتَّ

، )8/53(ف�تح الب�اري . هذين القولين أن ه�ذه اآلي�ة ه�ي خت�ام اآلي�ات ال نزل�ة ف�ي الرب�ا؛ إذ ه�ي  عطوف�ة عل�يهن
 ).78-1/77(، واإلتقان )115-3/114(وانظر تفسير الطبري 

 . ن سورة البقرة 282 ن اآلية  )21(
 ).1/78(اإلتقان .  رسل صديح اإلسناہ: ، قال السيوطي)3/115(تفسير الطبري  )22(
 ).1/78(اإلتقان في علوم القرآن  )23(
ِب�ّي  )24( ، وق�رأ الق�رآن عل�ى عث �ان  هو عبہ هللا بن دبي�ب ب�ن ربيع�ة الس�ل ي، ت�ابعي جلي�ٌل، ول�ہ ف�ي دي�اة النَّ

 عرف�ة . ين س�نةوعلي وابن  سعوہ وزيہ بن ثابت، وهو  قرئ الكوفة، ظل يقرئ الناس ب س�جہها األعظ�م أربع�
 ).1/92(، وشذرات الذهب )53-1/52(القراء الكبار 

 ).1/237(، وانظر البرهان في علوم القرآن )526-4/525(شرح السنة لإل ام البغوي  )25(
، ورواه النس��ائي ف��ي الس��نن الكب��رى كت��اب 3412ح ) 1/598(رواه أد ��ہ ف��ي  س��نہه،  س��نہ بن��ي هاش��م  )26(

 ).4/36(ال ناقب ، وكتاب )3/7(فضائل القرآن 
 .2992ح ) 1/535( سنہ بني هاشم : رواه أد ہ في  سنہه )27(
عبيہة السل اني الفقيه اْلُ راہي الكوفي، أدہ األعالم، أسلم عام الف�تح، وال ص�دبة ل�ه، وأخ�ذ ع�ن عل�ي واب�ن  )28(

، وش��ذرات )4/40(س��ير أع��الم الن��بالء . عل��ى الص��ديح 72ت��وفي س��نة .  س��عوہ، وك��ان يق��رئ الن��اس، ويفت��يهم
 ).1/78(الذهب 

 ).156-7/155(رواه البيهقي في ہالئل النبوة  )29(
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: ، ورواه الب�زار ف�ي  س�نہه، ق�ال الهيث �ي)2/230( س�تہرك الد�اكم . رواه الداكم وصدده ووافقه الذهبي )30(
 ).7/154( ج ع الزوائہ . ورجاله رجال الصديح

 .)13/395( ج وع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تي ية  )31(
 ).6/100(صديح  سلم بشرح النووي  )32(
 ).1/142(اإلتقان في علوم القرآن  )33(
 .271-270األدرف السبعة و نزلة القراءات  نها ص : وانظر )34(
 ).1/237(، وانظر البرهان في علوم القرآن )4/525(شرح السنة لإل ام البغوي  )35(
 ).1/237(البرهان في علوم القرآن  ، وانظر)526-4/525(شرح السنة لإل ام البغوي  )36(
الش��يخ اإل ��ام الق��ہوة الد��افظ، ش��يخ اإلس��الم،  دي��ي الس��نة أب��و  د ��ہ الدس��ين ب��ن  س��عوہ الف��راء البغ��وي  )37(

. ه�ـ516ت�وفي س�نة . الشافعي، ال فسر، صادب التصانيف، كان إ اً �ا ف�ي الفق�ه والتفس�ير، زاه�ًہا قانًع�ا باليس�ير
 ).4/48(، وشذرات الذهب )19/439(سير أعالم النبالء 

 ).4/525(شرح السنة  )38(
 .33رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان رد ة هللا عليه ال صادف ص  )39(
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 الباب الثاني 
 جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه

 ع القرآن الكريم في عهہ أبي بك�ر رض�ي هللا األسباب الباعثة على ج: الفصل األول  
 عنه

 أول  ن ج ع القرآن  ن الصدابة رضي هللا عنهم : الفصل الثاني  

    4T بالج ع في عهہ أبي بكر الفصل الثالث  ن قام  

  نهج و زايا ج ع أبي بكر رضي هللا عنه للقرآن: الفصل الرابع  

ہف��ع االعت��راض عل��ى أب��ي بك��ر ف��ي ج ��ع الق��رآن ورہ الش��بهات : الفص��ل الخ��ا س  
 ال ثارة دول هذا الج ع
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 الفصل األول

 7T األسباب الباعثة على ج ع القرآن الكريم في عهہ أبي بكر

4T1 -  لدوق النبي 4بالرفيق األعلىT 
 انقضاء ز ن نزول القرآن الكريم - 2
 وقعة الي ا ة - 3

ف�ي  ص�دف واد�ہ لع�ہم ت�وفر ال�ہواعي ولوج�وہ  لم ُيج ع الق�رآن عل�ى عه�ہ النب�ي 
ال وانع التي سبق ذكرها، فل ا انتفت هذه ال وان�ع، ووج�ہت األس�باب الہاعي�ة إل�ى ج �ع 

 :، وكانت أهم هذه األسبابوادہ فعل ذلك أصداب النبي القرآن في كتاب 

 بالرفيق األعلى لحوق النبي   - 1

بين ظهراني ال سل ين أ اًنا له�م  �ن دص�ول الخ�الف في �ا بي�نهم،  كان وجوہ النبي 
أ اًنا  ن ض�ياع ش�يء  �ن الق�رآن، ك �ا س�بق بيان�ه ف�ي أس�باب ع�ہم  ك ا كان وجوہه 

 .أو  صادف في عهہه ج ع القرآن الكريم في صدف 
ِب��يَّ  َوأََن��ا أََ َن��ٌة ألَْص��َداِبي َف��إَِذا َذَهْب��ُت أََت��ى  …: ق��ال َع��ْن أَِب��ي ُ وَس��ى األَْش��َعِريِّ أَنَّ النَّ

 )1(.أَْصَداِبي َ ا ُيوَعُہونَ 
خت�اره ش�رائع ہين�ه ال�ذي ا رس�الة رب�ه إل�ى األ �ة، وأت�م هللا ب�ه  ول ا بلغ الرس�ول 

للناس علً ا وع الً، وأقام به ال لة العوجاء، وكان ال وت َنهاية ك�ل د�ي، فق�ہ اخت�ار هللا 
  رسوله لجواره في ربيع األول  ن السنة الداہية عشرة  ن الهجرة النبوية. 

ب��ہأ الخ��الف ب��ين ال س��ل ين، فك��ان أول ش��يء َيختلف��ون  و ن��ذ اللدظ��ة األول��ى لوفات��ه 
أو ال؟ ثم تتابع الخالف بين األ ة في غير األ ور ال علو �ة   هل  ات رسول هللا: فيه

 .بالضرورة  ن ہين هللا، إذ ليس فيهم  عصوم  ؤيہ بالودي بعہه 
ِبيِّ  �ْنِح، أَنَّ َرُسوَل ِهللا  َعْن َعاِئَشَة َرِضي هللاُ َعْنَها َزْوِج النَّ  )2(َ اَت َوأَُب�و َبْك�ٍر ِبالسُّ

َوِهللا َ �ا َك�اَن َيَق�ُع ِف�ي : َوَق�اَل ُعَ �رُ : َقاَل�تْ .  َوِهللا َ �ا َ �اَت َرُس�وُل ِهللا : َفَقاَم ُعَ ُر َيقُولُ 
ُه هللاُ َفَل�َيْقَطَعنَّ أَْي�ِہَي ِرَج�اٍل َوأَْرُجَلُه�مْ  َفَج�اَء أَُب�و َبْك�ٍر َفَكَش�َف َع�ْن . َنْفِسي إِالَّ َذاَك، َوَلَيْبَعَثنَّ

َلُه، َقالَ  ِهللا  َرُسولِ  ًت�ا، َوالَّ�ِذي َنْفِس�ي ِبَي�ِہِه ال ُي�ِذيقَُك : َفَقبَّ �ا َوَ يِّ ي ِطْب�َت َدّيً ِبأَِبي أَْنَت َوأُ ِّ
ا َتَكلََّم أَُبو َبْكٍر َجَلَس ُعَ رُ : هللاُ اْلَ ْوَتَتْيِن أََبًہا، ُثمَّ َخَرَج َفَقالَ  َها اْلَدالُِف َعَلى ِرْسلَِك، َفَل َّ  .أَيُّ
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�ًہا : َدِ َہ َهللا أَُبو َبْكٍر َوأَْثَنى َعَلْيِه، َوَقالَ فَ  �ًہا َق�ْہ َ �اَت،  أَالَ َ ْن َكاَن َيْعُب�ُہ ُ َد َّ َف�إِنَّ ُ َد َّ
ُت�ونَ  }: َوَ ْن َكاَن َيْعُبُہ َهللا َفإِنَّ َهللا َديٌّ ال َيُ وُت، َوَق�الَ  ُه�ْم َ يِّ �ٌت َوإِنَّ �َك َ يِّ  }: َوَق�الَ  )3(،{إِنَّ

ُسُل أََفإِْن َ اَت أَْو قُِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى أَْعَقاِبكُ  ٌہ إِالَّ َرُسوٌل َقْہ َخَلْت ِ ْن َقْبلِِه الرُّ ْم َوَ ْن َوَ ا ُ َد َّ
��اِكِرينَ  ��اُس  :ََق��ال )4(،{َيْنَقلِ��ْب َعَل��ى َعِقَبْي��ِه َفَل��ْن َيُض��رَّ َهللا َش��ْيًئا َوَس��َيْجِزي هللاُ الشَّ َفَنَش��َج النَّ

 …َيْبُكوَن 
ِب�يِّ : َرِض�ي هللاُ َعْنَه�ا-َقاَلْت َعاِئَش�ُة  ِفي�ِق األَْعَل�ى : ، ُث�مَّ َق�الَ  َش�َخَص َبَص�ُر النَّ ِف�ي الرَّ

َف ُعَ �ُر َفَ ا َكاَن ِ ْن ُخْطَبِتِهَ ا ِ ْن ُخْطَبٍة إِالَّ َنَفَع هللاُ : َقاَلتْ . الدہيث …َثالًثا ِبَها؛ َلَقْہ َخوَّ
�اَس اْلُه�َہى، َوَع�رَّ  �َر أَُب�و َبْك�ٍر النَّ ُهُم هللاُ ِب�َذلَِك، ُث�مَّ َلَق�ْہ َبصَّ َفُهُم النَّاَس َوإِنَّ ِفيِهْم َلِنَفاًق�ا، َف�َرہَّ

ٌہ إِالَّ َرُسوٌل َق�ْہ خَ  }: اْلَدقَّ الَِّذي َعَلْيِهْم، َوَخَرُجوا ِبِه َيْتلُونَ  ُس�ُل َوَ ا ُ َد َّ َل�ْت ِ �ْن َقْبلِ�ِه الرُّ
أََف��إِْن َ ��اَت أَْو قُِت��َل اْنَقَلْب��ُتْم َعَل��ى أَْعَق��اِبُكْم َوَ ��ْن َيْنَقلِ��ْب َعَل��ى َعِقَبْي��ِه َفَل��ْن َيُض��رَّ َهللا َش��ْيًئا 

اِكِرينَ   )5(.{َوَسَيْجِزي هللاُ الشَّ
 . ة اإلسال ية  ن ال صائبأعظم  ا  نيت به األ وقہ كان فقہ النبي 

لُِيَع��زِّ : ق��ال فع��ن عب��ہ ال��رد ن ب��ن القاس��م ب��ن  د ��ہ ب��ن أب��ي بك��ر أن رس��ول هللا 
 )6(.الُ ِصيَبُة ِبي: الُ ْسلِِ يَن ِفي َ َصاِئِبِهم

ن�ا  �ا أُِص�ْبنا بع�ہها ِب ص�يبة إالَّ هان�ت إذا ذكر: قال�ت -رض�ي هللا عنه�ا-وعن أم س�ل ة 
 )7(ـ. صيبتنا به 
إلى الرفيق األعلى توقف الودي، فانتفى ال انع الذي  ن أجله ل�م يج �ع  و ع انتقاله 

، وانضمَّ إلى ذلك  ا سيأتي  ن أسباب، فقہ كانت القرآن في  صدف وادہ في ز نه 
يق أول األسباب الہاعية إلى ج ع القرآن الكريم  وفاة النبي   .في ز ن الصہِّ

 انقضاء زمن نزول القرآن الكريم  - 2

لِ �ا ك�ان َيَتَرقَُّب�ُه  �ن   رَّ بنا أنَّ القرآن لم يج ع في كتاب وادہ على عهہ َرُسول ِهللا 
ًق��ا عل��ى  ��ا يناس��ب الد��واہث  )8(ن��زول ال��ودي، و عل��وٌم أن ال��ودَي إنَّ ��ا ك��ان ين��زل  فرَّ

ل، وقہ ك�ان ينس�خ  �ن الس�ورة اآلي�اُت أو ت�زاہ عليه�ا، فل�و أن الق�رآن ج �ع ف�ي وال سائ
كتاب وادہ ثم ط�رأ نس�ٌخ أو زي�اہة ل�زم إع�اہة الكتاب�ة  �رة أخ�رى، فدص�ل ب�ذلك  ش�قة 

ا انقطع بوفاة النبي  خبُر الس اء، أُِ ن نزول شيء  ن الق�رآن يتغي�ر  ع�ه  عظي ة، فل َّ
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 . أو زياہة بعضهاترتيب اآليات في السور، أو نقص 
اْنَطلِ�ْق ِبَن�ا إَِل�ى أُمِّ : َوَس�لََّم لُِعَ �رَ  َبْع�َہ َوَف�اِة َرُس�وِل ِهللا  َقاَل أَُبو َبْك�ٍر : َعْن أََنٍس َقالَ 

��ا اْنَتَهْيَن��ا إَِلْيَه��ا َبَك��ْت، َفَق��اال َلَه��ا أَْيَ ��َن َنُزوُرَه��ا َكَ ��ا َك��اَن َرُس��وُل ِهللا  َ ��ا : َيُزوُرَه��ا، َفَل َّ
َ �ا أَْبِك�ي أَْن الَ أَُك�وَن أَْعَل�ُم أَنَّ َ �ا ِعْن�َہ ِهللا : َفَقاَل�تْ .  ْبِكيِك؟ َ ا ِعْن�َہ ِهللا َخْي�ٌر لَِرُس�ولِِه يُ 

�َ اءِ  َخْيٌر لَِرُسولِِه  َجْتُهَ �ا َعَل�ى اْلُبَك�اِء، . ، َوَلِكْن أَْبِكي أَنَّ اْل�َوْدَي َق�ِہ اْنَقَط�َع ِ �َن السَّ َفَهيَّ
 )9(.ْبِكَياِن َ َعَهاَفَجَعالَ يَ 

فك��ان انقض��اء ن��زول الق��رآن س��بًبا لج ع��ه ف��ي كت��اٍب واد��ہ؛ دفاًظ��ا علي��ه  ��ن الض��ياع 
 .والتبہيل

 )10(وقعة اليمامة - 3

دتى ارتہ كثير  �ن  ، وانتقل األ ر إلى أبي بكر الصہيق   ا إن توفي رسول هللا 
باعتب��ار الزك��اة  الع�رب، و ن��ع كثي��ر  ��نهم  �ا ك��ان يؤہي��ه  ��ن الزك�اة إل��ى رس��ول هللا 

 .خراًجا أو ضريبة كانت  فروضة للنبي 
واہع��ى بع��ض األہعي��اء  ��ن الع��رب النب��وة، فاض��طلع أب��و بك��ر ِب ه ��ة قت��ال ه��ؤالء 

 .ال رتہين و انعي الزكاة و ہعي النبوة
وكان قو ه بنو دنيفة قہ التفوا دول�ه  )11(ذاب،وكان  ن أعتى أہعياء النبوة  سيل ة الك

 . واتبعوه
جيًش��ا بقي��اہة  وك��ان بن��و دنيف��ة يس��كنون الي ا ��ة، فأرس��ل إل��يهم أب��و بك��ر الص��ہيق 

عكر ة بن أبي جهل، وأ ہه بشردبيل بن دسنة، واْنهزم عكر ة أول األ ر، ث�م ج�اءهم 
 .لجيش إلى النصرخالہ بن الوليہ ِب ہہ وقاہ ا

وكانت  وقعة الي ا ة سنة إدہى عشرة  ن الهجرة النبوية، وقُِتل فيها  سيل ة الكذاب، 
ا دوصروا ف�ي الدہيق�ة الت�ي عرف�ت في �ا بع�ہ ِبدہيق�ة ال �وت،  ن كان  عه، َل َّ وكثير ِ  َّ
فقہ قتل فيها  ن بني دنيف�ة ند�و س�بعة آالف رج�ل، وك�ان ج ل�ة القتل�ى  �ن بن�ي دنيف�ة 

 عهم أكثر  ن عشرين ألف رجٍل، وبلغ القتلى  ن الصدابة ندو ستين وست  ائ�ة و ن 
وقي�ل بل�غ القتل�ى  )12(.رجٍل، وكان ج لة القتلى  ن ال سل ين ندو ستين وتسع ائة رج�لٍ 

 ن الصدابة ندو خ س�ين وأربع ائ�ة رج�ل، وبلغ�ت ج ل�ة القتل�ى  �ن ال س�ل ين  �ائتين 
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 )13(.لٍ وألف رج
��ا ِ ��ْن أَْدَي��اِء اْلَع��َرِب أَْكَث��َر َش��ِهيًہا، أََع��زَّ َي��ْوَم اْلِقَياَ ��ِة ِ ��َن : َع��ْن َقَت��اَہَة َق��الَ  َ ��ا َنْعَل��ُم َدّيً

�ُه قُِت�َل ِ �ْنُهْم َي�ْوَم أُُد�ٍہ َس�: َقاَل َقَت�اَہةُ . األَْنَصارِ  َثَنا أََن�ُس ْب�ُن َ الِ�ٍك أَنَّ ْبُعوَن، َوَي�ْوَم ِبْئ�ِر َوَد�ہَّ
، َوَي�ْوُم َوَكاَن ِبْئُر َ ُعوَنَة َعَلى َعْهِہ َرُس�وِل : َقالَ . َ ُعوَنَة َسْبُعوَن، َوَيْوَم اْلَيَ اَ ِة َسْبُعونَ 

ابِ   )14(.اْلَيَ اَ ِة َعَلى َعْهِہ أَِبي َبْكٍر َيْوَم ُ َسْيلَِ َة اْلَكذَّ
 )15(.قُِتل  ن األنصار يوم الي ا ة سبعون: بن ال سيب قال وعن سعيہ

ف�ي ي�وم الي ا �ة، ف�ال ش�ك أن الكثي�ر  إذا كان هذا هو عہہ القتلى  ن أصداب النب�ي 
ن دفظ القرآن، إ ا كله أو بعضه، فيكون اْل ج وع دافًظا لكل القرآن  . نهم كان ِ  َّ

إِنَّ اْلَقْت�َل َق�ِہ اْس�َتَدرَّ َي�ْوَم : ألبي بكر داّثًا إياه على ج ع الق�رآن في كال ه قال ع ر 
اِء ِباْلَ َواِطنِ  اِء اْلقُْرآِن َوإِنِّي أَْخَشى أَْن َيْسَتِدرَّ اْلَقْتُل ِباْلقُرَّ  )16(.اْلَيَ اَ ِة ِبقُرَّ

يًرا   ن قتل في وقعة الي ا ة ك�ان ق�ہ دف�ظ وهذا يہل على أن كث :قال الدافظ في الفتح
 )17(.القرآن، لكن ي كن أن يكون ال راہ أن  ج وعهم َجَ َعُه، ال أن كل فرہ َجَ َعهُ 

�ن دف�ظ ش�يًئا  �ن الق�رآن، غي�ر أن ال ش�هور أن  وال شك أن أكثر هؤالء القتلى كان ِ  َّ
 )18(.ن رجالً القتلى  ن الدفاظ يو ئذ كان سبعي
، ع ��َر الف��اروَق  -كارث��ة فق��ہ دفَّ��اظ كت��اب هللا تع��الى–راع�ت ه��ذه الكارث��ة العظي ��ة 

، وطلب  نه أن يسرع إل�ى دف�ظ الكت�اب بج ع�ه  كتوًب�ا، فهرع إلى خليفة رسول هللا 
 .دتى ال يذهب بذهاب ُدفَّاظه

 خ�وف اْل دت �ل أن تفق�ہ إد�ہى القط�ع الت�ي ف ع  وت كثيٍر  �ن الدف�اظ، أص�بح  �ن الْ 
، و ن اْل دت ل أيًضا أن يستشهہ الذين يدفظون اْل كتوب ُكِتَب القرآن بين يہي النبي 

 . في هذه القطعة، فيترتب على األ رين  ًعا ضياع اْل كتوب فيها
ِب�ّي فترہہ أبو بكر أول األ ر، ألنه َكِرَه أن يج ع الق�رآن عل�ى وج�ٍه ُيخ�الف  �ا فعل�ه  النَّ

  ن ج ع القرآن، ديث اكتفى   بتہوين القرآن على الجلوہ والعظام والعس�ب وغي�ر
ذل��ك، ول��م يج ع��ه ف��ي ص��دٍف أو  ص��ادف، فق��ہ َك��ِرَه أن ُيِد��لَّ نفس��ه  د��لَّ َ ��ْن َتَج��اَوَز 

ِبّي   .ادتياُطه للقرآن ادتياَط النَّ
، ہعا زي�ہ ب�ن ثاب�ت ولكن ع ر  ا زال يراجعه دتى شرح هللا صہره لهذا األ �ر، ف�
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لنفس األ ر الذي ترہہ له أبو بك�ر أول  وطلب  نه أن يقوم بج ع القرآن، فترہہ زيہ 
األ ��ر، و ��ا زال أب��و بك��ر يراجع��ه دت��ى ش��رح هللا ص��ہره ل��ه، فش��رع ف��ي الع ��ل  تهيًب��ا 

 .َوِجالً  ن عظم ال سؤولية
ْهِريُّ  اِق أَنَّ َزْيہَ : قال الزُّ بَّ �ْن َيْكُت�ُب  ْبَن َثاِب�ٍت األَْنَص�اِريَّ  أَْخَبَرِني اْبُن السَّ ، َوَك�اَن ِ  َّ
أَُب�و َبْك�ٍر إِنَّ ُعَ �َر : أَْرَسَل إَِليَّ أَُبو َبْكٍر َ ْقَتَل أَْهِل اْلَيَ اَ ِة َوِعْنَہهُ ُعَ ُر، َفقال: اْلَوْدَي، قال
اِء إِنَّ اْلَقْتَل َقِہ اْسَتَدرَّ َيْوَم اْلَيَ اَ ِة بِ : أََتاِني َفقال النَّاِس، َوإِنِّي أَْخَشى أَْن َيْسَتِدرَّ اْلَقْتُل ِب�اْلقُرَّ

��ي ألََرى أَْن َتْجَ ��َع اْلقُ��ْرآنَ  . ِف��ي اْلَ ��َواِطِن َفَي��ْذَهَب َكِثي��ٌر ِ ��َن اْلقُ��ْرآِن، إِالَّ أَْن َتْجَ ُع��وهُ، َوإِنِّ
ُعَ �ُر ُه�َو َوِهللا : ؟ َفق�ال ْل�ُه َرُس�وُل ِهللا أَُبو َبْكٍر قُْلُت لُِعَ َر َكْيَف أَْفَع�ُل َش�ْيًئا َل�ْم َيْفعَ : قال
. َفَلْم َيَزْل ُعَ ُر ُيَراِجُعِني ِفيِه َدتَّى َشَرَح هللاُ لَِذلَِك َصْہِري، َوَرأَْيُت الَِّذي َرأَى ُعَ رُ . َخْيرٌ 

إِنََّك َرُج�ٌل َش�ابٌّ َعاِق�ٌل َوالَ  :ٍَفقال أَُبو َبْكر. َوُعَ ُر ِعْنَہهُ َجالٌِس الَ َيَتَكلَّمُ : قال َزْيُہ ْبُن َثاِبتٍ 
ِهُ َك، ُكْنَت َتْكُتُب اْلَوْدَي لَِرُس�وِل ِهللا  �ِع اْلقُ�ْرآَن َفاْجَ ْع�هُ  َنتَّ َف�َوِهللا َل�ْو َكلََّفِن�ي َنْق�َل . ، َفَتَتبَّ

�ا أََ َرِن�ي ِب�ِه ِ �ْن َجْ �ِع اْلقُ�رْ  َكْي�َف َتْفَع�الَِن : قُْل�تُ . آنِ َجَبٍل ِ َن اْلِجَباِل َ ا َكاَن أَْثَقَل َعَليَّ ِ  َّ
ِبيُّ  �ى َش�َرَح هللاُ . ُه�َو َوِهللا َخْي�رٌ :ٍ ؟ َفقال أَُب�و َبْك�ر َشْيًئا َلْم َيْفَعْلُه النَّ َفَل�ْم أََزْل أَُراِجُع�ُه َدتَّ

ْع��ُت اْلقُ��ْرآنَ  أَْجَ ُع��ُه ِ ��َن  َص��ْہِري لِلَّ��ِذي َش��َرَح هللاُ َل��ُه َص��ْہَر أَِب��ي َبْك��ٍر َوُعَ ��َر، َفقُْ ��ُت َفَتَتبَّ
ْوَب�ِة آَيَت�ْيِن َ �َع  �ى َوَج�ْہُت ِ �ْن ُس�وَرِة التَّ َج�اِل، َدتَّ َقاِع َواألَْكَتاِف َواْلُعُس�ِب َوُص�ُہوِر الرِّ الرِّ

 َلَقْہ َجاءُكْم َرُسوٌل ِ ْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعَلْي�هِ  }: ُخَزْيَ َة األَْنَصاِريِّ َلْم أَِجْہُهَ ا َ َع أََدٍہ َغْيِره
ْم َدِريٌص َعَلْيُكمْ  ُدُف الَِّت�ي ُجِ �َع ِفيَه�ا اْلقُ�ْرآُن ِعْن�َہ أَِب�ي . إَِلى آِخِرِهَ ا {َ ا َعِنتُّ َوَكاَنِت الصُّ

 )19(.َبْكٍر َدتَّى َتَوفَّاهُ هللاُ، ُثمَّ ِعْنَہ ُعَ َر َدتَّى َتَوفَّاهُ هللاُ، ُثمَّ ِعْنَہ َدْفَصَة ِبْنِت ُعَ رَ 
ولقہ كانت هذه الوقعة أهم األسباب التي اكت لت ِبها الداجة إل�ى ج �ع الق�رآن، وہفع�ت 
ا رأَْوا أن  صلدة الہين، ودفظ الكتاب الدكيم ال تتم إال به  .الصدابة إلى هذا الع ل، َل َّ

  
 

  
ِبيِّ  )1( أََ اٌن ألَْصَداِبِه َوَبَقاَء أَْصَداِبِه أََ اٌن  رواه  سلم في صديده كتاب فضائل الصدابة َباب َبَياِن أَنَّ َبَقاَء النَّ

ةِ   .2531ح ) 83-16/82(صديح  سلم  ع شرح النووي . لِألُ َّ
َعالَِي��ِة،  وض��ع  ع��روف بال ہين��ة النبوي��ة، إل��ى بض��م الس��ين والن��ون، أو بض��م الس��ين وس��كون الن��ون، َيْعِن��ي ِبالْ  )2(

النهاي��ة ف��ي غري��ب الد��ہيث واألث��ر . الجن��وب  ��ن ال س��جہ النب��وي، كان��ت في��ه  ن��ازل بن��ي الد��ارث ب��ن الخ��زرج
)2/407.( 
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 .30سورة الز ر، اآلية  )3(
 .144سورة آل ع ران، اآلية  )4(
ِبّي رواه البخاري في صديده كتاب فضائل الصدابة باب قول ا )5( ، )24-7/23. (لو كن�ت  تخ�ًذا خل�يالً :  لنَّ

 .3670-3667: األداہيث
 وط�أ . 41، دہيث رقم 14، باب جا ع الدسبة في ال صيبة 16كتاب الجنائز : رواه اإل ام  الك في ال وطأ )6(

 .162طبعة ہار الشعب ص  -اإل ام  الك رواية يديى الليثي
 ا ج��اء ف��ي عظ��م ال ص��يبة الت��ي نزل��ت بال س��ل ين بوف��اة رس��ول هللا رواه البيهق��ي ف��ي ہالئ��ل النب��وة ب��اب  �� )7(
)7/267.( 
 .و ا بعہها 56راجع صفدة . وهو ال بدث الثاني  ن الفصل الثاني  ن الباب األول )8(
ص��ديح  س��لم  ��ع ش��رح . 2454رواه  س��لم ف��ي ص��ديده كت��اب فض��ائل الص��دابة ب��اب فض��ائل أم أي ��ن ح  )9(

ي ف��ي ہالئ��ل النب��وة ب��اب  ��ا ج��اء ف��ي عظ��م ال ص��يبة الت��ي نزل��ت بال س��ل ين بوف��اة ، والبيهق��)10-16/9(الن�ووي 
 ). )7/266رسول هللا 

 عج��م البل��ہان . قري��ٌة  ��ن نج��ہ ب��واہي دنيف��ة، وه��ي القري��ة ال س�� اة الي��وم بالُجَبْيل��ة ق��رب العيين��ة: الي ا ��ة )10(
)5/505.( 
ن ث ا ة، ويكنى أب�ا ث ا �ة، وه�و ال ع�روف ب س�يل ة هو  سيل ة بن دبيب الدنفي، وقال ابن هشام  سيل ة ب )11(

قت�ل ف�ي دہيق�ة ال �وت ي�وم . الكذاب، اہعى النبوة، وكان قہ تس� ى ب�الرد ن ف�ي الجاهلي�ة، وك�ان  �ن ال ع �رين
، والكا �ل )1/23(، وشذرات الذهب )4/164،182(انظر السيرة النبوية البن هشام . الي ا ة  ن دروب الرہة

 ).248-2/243(في التاريخ 
، وت�اريخ اإلس�الم لل�ذهبي ف�ي ج�زء )6/330(، والبہاية والنهاية )2/283(الطبري  -تاريخ األ م وال لوك  )12(

 ).248-2/243(، والكا ل في التاريخ 73هـ ص  40-11دواہث سنة 
 ).1/23(شذرات الذهب  )13(
ہ، انظ�ر الص�ديح  �ع الف�تح رواه البخاري في صديده كتاب ال غازي، باب  �ن قت�ل  �ن ال س�ل ين ي�وم أد� )14(
 .4078ح) 7/433(
 ).3/277(رواه البيهقي في ہالئل النبوة باب عہہ  ن استشهہ  ن ال سل ين يوم أدہ  )15(
رواه البخاري في صديده كتاب فضائل الق�رآن ب�اب ج �ع الق�رآن، انظ�ر الص�ديح  �ع ش�رده ف�تح الب�اري  )16(
 .4986ح ) 8/626(
 ).8/628(بخاري فتح الباري بشرح صديح ال )17(
، وانظ�ر اإلتق�ان ف�ي عل�وم )8/668(ذكر الدافظ في الفتح أن القتلى  �ن الق�راء ك�انوا س�بعين، ف�تح الب�اري  )18(

 ).204-1/199(القرآن 
انظ�ر الص�ديح  �ع ش�رده  { …لقہ جاءكم رسول  ن أنفس�كم  }رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب  )19(

 .4986ح ) 8/626(وفي كتاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن، ، 4679ح ) 8/194(فتح الباري 



89   

 الفصل الثاني

 أول من جمع القرآن من الصحابة

 أول  ن ج ع القرآن الكريم 77TTأبو بكر الصہيق  - 1
 77TT ا جاء أن أول  ن ج ع القرآن علي بن أبي طالب  - 2
 77TT ا جاء أن أول  ن ج ع القرآن ع ر بن الخطاب  - 3
 77TT ا جاء أن أول  ن ج ع القرآن سالم  ولى أبي دذيفة  - 4

 أبو بكر الصديق أوَّل من جمع القرآن الكريم  - 1

ة الروايات عل�ى أن أول  �ن أ �ر بج �ع الق�رآن الك�ريم  �ن الص�د أب�و  ابة ہلَّت عا َّ
عن  شورة ع ر بن الخطاب، وأن الذي ق�ام ِبه�ذا الج �ع ه�و زي�ہ اب�ن  بكر الصہيق 

 )1(ـ. ثابت األنصاري 
أَْرَس�َل إَِل�يَّ أَُب�و َبْك�ٍر َ ْقَت�َل أَْه�ِل : ف ن ذلك  ا  �رَّ بن�ا  �ن د�ہيث زي�ہ ب�ن ثاب�ت، وقول�ه

إِنَّ اْلَقْتَل َقِہ اْس�َتَدرَّ َي�ْوَم اْلَيَ اَ �ِة : أَُبو َبْكٍر إِنَّ ُعَ َر أََتاِني َفقال: َفقال اْلَيَ اَ ِة َوِعْنَہهُ ُعَ ُر،
اِء ِفي اْلَ َواِطِن َفَي�ْذَهَب َكِثي�ٌر ِ �َن اْلقُ�ْرآِن، إِ  الَّ ِبالنَّاِس، َوإِنِّي أَْخَشى أَْن َيْسَتِدرَّ اْلَقْتُل ِباْلقُرَّ

 )2(.الدہيث …ي ألََرى أَْن َتْجَ َع اْلقُْرآنَ أَْن َتْجَ ُعوهُ، َوإِنِّ 
رد �ُة ِهللا : ق�ال و ن ذلك  ا رواه ابن أبي ہاوہ بسنہ دسٍن عن عْبِہ َخْيٍر عن علِيٍّ 

ل  �ن ج �ع ب�ين  على أبي بك�ٍر؛ ك�اَن أعظ�َم الن�اِس أج�ًرا ف�ي ج �ع ال ص�ادِف، وه�و أوَّ
 )3(.اللَّْوَدْينِ 

 )4(.بإسناٍہ دسنٍ " ال صادف"أخرجه ابن أبي ہاوہ في : قال الدافظ ابن دجر
 )5(.بسنٍہ دسنٍ : وقال السيوطي

غير أنه قہ ورہت روايات تہل على أن أول  �ن ق�ام ِبه�ذا الج �ع غي�ر أب�ي بك�ر، ف �ن 
 :ذلك

 جاء أن أول من جمع القرآن عليُّ بن أبي طالٍب  ما   -2

ِب��ّي : ع��ن  د ��ہ ب��ن س��يرين ق��ال - ��ا ُت��ُوفِّي النَّ أقس��َم عل��يٌّ أن ال يرت��ہي ب��رہاء إال  َل َّ
 )6(.لِج عة، دتى يج ع القرآن في  صدف، ففعل

يك��ون  دفوًظ��ا، إس��ناہه ض��عيف النقطاع��ه، وعل��ى تق��ہير أن : ق��ال الد��افظ اب��ن دج��ر
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، فه�و …ف راہه ِبج ِعه دفُظه في صہره ، و ا تقہم  ن رواية عبِہ َخْيٍر عن َعلِ�يٍّ أص�حُّ
 )7(.ال عت ہ

، قعہ عل�يُّ ب�ن أب�ي طال�ٍب ف�ي بيت�ه،  َلّ ا كان بعہ بيعِة أبي بكر : عن عكر ة قال -
 ا : قال. ال، وهللا: أكرهت بيعتي؟ فقال: فقال فأرسل إليه. قہ كره بيعتكَ : فقيل ألبي بكرٍ 

ثت نفسي أن ال ألَبَس رہائ�ي إال لص�الٍة : أقعہك عني؟ قال رأيت كتاب هللا ُيزاہ فيه، فدہَّ
 )8(.فإنك نعَم  ا رأيتَ : فقال أبو بكر. دتى أج عه

والداہث�ة  )9(رين  �ن الهج�رة،وهذا الدہيث فيه انقطاٌع، فعكر ة ُولَِہ س�نَة خ �ٍس وعش�
 .ال ذكورة  ن تأخر عليٍّ في بيعة أبي بكر وقعت سنة إدہى عشرةَ 

ك�انوا  -وأكث�رهم إذ ذاك  �ن الص�دابة-ك ا أن فيه رائد�ة التش�يع، إذ في�ه أن ال س�ل ين 
ِبّي   .ا ذلكأن يفعلو يزيہون في كتاب هللا  ا ليس  نه، وداشا ألصداب النَّ

وبتقہير صدته ُي كن أيًضا د له على الج ع في الصہر، والدف�ظ ع�ن ظه�ر قل�ب ك �ا 
ا ليس  ن القرآن، كالتفسير واألدكام ہ  صدفه ِ  َّ ، أو على أنه أراہ أن يجرِّ  . رَّ

ك��ان أش��به بكت��اب عل��م، ج ��ع في��ه غي��ر الق��رآن  ��ع  ك ��ا أن��ه ق��ہ قي��ل إنَّ َجْ ��َع عل��يٍّ 
 .غير صورة الج ع البكري، وغرُضه غير غرِضهِ  القرآن، وإذن فُصورُته

فقہ روى هذا الخب�ر اب�ن أش�تة ف�ي كت�اب ال ص�ادف  �ن وج�ه آخ�ر ع�ن اب�ن س�يرين، 
فطلبُت ذلك الكت�اب، : وفيه أنه كتب في  صدفه الناسخ وال نسوخ، وأن ابن سيرين قال

 )10(.وكتبُت فيه إلى ال ہينة، فلم أقہر عليه

 ما جاء أن أول من جمع القرآن عمر بن الخطاب   - 3

كان�ت  �َع ف�الٍن، : عن الَدَسن أن ُعَ ر بن الخط�اب س�أَل ع�ن آي�ٍة  �ن كت�اب هللا، فقي�ل
إن���ا ل، وأ ���ر بج ���ع الق���رآن فك���ان أول  ���ن ج ع���ه ف���ي : فق���ال. فقُت���ل ي���وم الي ا ���ة

 )11(.ال صدف
والظن أنَّها ال تعہو رواية البخاري التي أس�لفناها، والت�ي  )12( نقطع،وإسناہ هذا األثر 

ر أنَّ ع ر هو فعالً صادب فكرة الج ع األول، وأن�ه أش�ار ِبه�ا عل�ى أب�ي بك�ر، ول�م  تقرِّ
 . يزل يراجعه دتى شرح هللا صہره لها

: ُدِ �ل عل�ى أن ال �راہ بقول�ه وه�ذا  نقط�ع، ف�إن ك�ان  دفوًظ�ا: قال الد�افظ اب�ن دج�ر
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 )13(.أشار بج عه في خالفة أبي بكر، فُنِسب الج ع إليه لذلك: فكان أول  ن ج عه، أي

 ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة   - 4

أَْقَس�َم ال أول  ن ج ع القرآن في  صدٍف سالٌم  ولى أبي دذيف�ة، : عن ابن بريہة، قال
 )14(.يرتہي برہاء دتى يج عه، فج عه

 .وهذا  ن غريب  ا ورہ في أول  ن ج ع القرآن
إسناہه  نقطٌع أيًضا، وهو  د وٌل على أنه كان أدہ الجا عين بأ ر أبي : قال السيوطي

 )15(ـ.بكٍر 
ألن س�الًِ ا قُِت�ل  )17(قول السيوطي هذا بأنه عثرةٌ ال ُيقال لها لًع�ا، )16(ووصف اآللوسي

 )18(.في وقعة الي ا ة التي كان  وت الُدفَّاظ فيها هو سبب الج ع
لي��ة أب��ي بك��ر ف��ي ج ��ع الق�� -وهللا أعل��م-والص��واب  ، إذ ق��ہ ك��ان أن أوَّ رآن أولي��ة خاص��ةٌّ

 صادف كتبوا فيها القرآن قبل ج ع أبي بكر، وه�ذا ال يعك�ر ص�فو الق�ول  للصدابة 
يق  ، ألن  ص�ادف الص�دابة األخ�رى إنَّ �ا كان�ت بأن أول  ن ج ع القرآن هو الص�ہِّ

ي، و �ن  يق  �ن ہقَّ�ة البد�ث والتد�رِّ أع االً فرہية، لم تظفر ِب ا ظفر ب�ه  ص�دف الص�ہِّ
القتصار على  ا لم تنسخ تالوته، و ن بلوغها د�ہَّ الت�واتر، و �ن إج �اع األ �ة عليه�ا، ا

يق  .إلى غير ذلك  ن اْل زايا التي كانت ل صدف الصہِّ
�ا أو ع �ر أو س�الًِ ا ك�ان أول  �ن ج �ع  فال يضير  ع كل هذه اْل زايا أن ُيروى أن علّيً

الص�دابة ك�ان ق�ہ كت�ب الق�رآن ف�ي  القرآن، فقُصارى تلك الروايات أنَّها تثبت أن بع�ض
 صدف، ولكنها ال ُتعط�ي ه�ذا ال ص�دف تل�ك الص�فة اإلج اعي�ة، وال تخل�ع علي�ه تل�ك 

 ). )19ال زايا التي لل صدف الذي ج ع على عهہ أبي بكر 
  

 
  
 .354-353نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )1(
 .سبق تخريجه، قريًبا )2(
 .12-11ص . رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف، باب ج ع القرآن )3(
 ).8/628(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )4(
 ).1/165(اإلتقان في علوم القرآن  )5(
، وذكره ابن كثي�ر ف�ي فض�ائل 16ص . ي طالب القرآن في ال صدفكتاب ال صادف، باب ج ع علي بن أب )6(
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 .45فضائل القرآن ص . فيه انقطاع: القرآن، وقال
 ).8/628(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )7(
 .77-76رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص  )8(
 ).292-20/291(انظر تهذيب الك ال  )9(
 ).1/166(، وقہ ذكر هذا الخبر السيوطي في اإلتقان كتاب ال صادف البن أشتة  فقوہ )10(
 .16ص . القرآن في ال صدف رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع ع ر بن الخطاب  )11(
، انظ�ر ته�ذيب الك �ال  ، فقہ ولہ لس�نتين بقيت�ا  �ن خالفت�ه  ألن الدسن لم يس ع  ن ع ر بن الخطاب  )12(
 ).1/166(انظر اإلتقان في علوم القرآن . إسناہه  نقطع: ي هذا األثرقال السيوطي ف). 6/95-97(
 ).8/628(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )13(
 .353نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )14(
 ).1/166(اإلتقان في علوم القرآن  )15(
هـ، اإل ام ال �ؤرخ األہي�ب 1273أبو ال عالي  د وہ شكري بن عبہ هللا بن شهاب الہين اآللوسي، ولہ سنة  )16(

الہاعية ال صلح ال جاهہ، تصہر للتہريس، ودارب الب�ہع، ص�ادب التص�انيف ال في�ہة، وأعظ ه�ا روح ال ع�اني 
 ).7/172(األعالم للزركلي . هـ1342في تفسير القرآن العظيم والسبع ال ثاني، توفي سنة 

 :بن زهير قال كعب. لًعا لَك، ہعاٌء له بأن ينتعش: ُيقال للعاثر )17(
ا عَثْرَت لـًعا لكـَا    فإن أنت لم تفعل فلسُت بآسفٍ   وال قائـٍل إ َّ

البن هشام األنصاري ) بانت سعاہ(، وشرح قصيہة كعب بن زهير )6/2483) (لعا(الصداح للجوهري : انظر
 .34ص 

 ).1/22(روح ال عاني  )18(
 ).255-1/254( ناهل العرفان في علوم القرآن  )19(
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 لثالثالفصل ا

 7Tمن قام بالجمع في عهد أبي بكر
 

، وأن أبا بك�ر ن�ہب  رَّ في ا سبق أن الذي أشار بج ع القرآن كان ع ر بن الخطاب 
 .لَِهِذِه ال ه ة زيہ بن ثابت األنصاري 

أسباب اختياره زي�َہ ب�ن ثاب�ت ف�ي الد�ہيث ال�ذي أس�لفناه،  وقہ بين أبو بكر الصہيق 
ِهُ َك، ُكْنَت َتْكُتُب اْلَوْدَي لَِرُسوِل ِهللا  إِنََّك َرُجلٌ : ديث قال له �ِع َشابٌّ َعاِقٌل َوالَ َنتَّ ، َفَتَتبَّ

 )1(.اْلقُْرآَن َفاْجَ ْعهُ 
وقہ ورہ أيًضا أن زيہ بن ثاب�ت ك�ان ق�ہ دض�ر العرض�ة األخي�رة للق�رآن الك�ريم، ك �ا 

 . رَّ 
  ��ن ج ��ع الق��رآن دفًظ��ا ف��ي ص��ہره ف��ي دي��اة أض��ف إل��ى ذل��ك أن زي��ہ ب��ن ثاب��ت ك��ان 

 .َرُسول ِهللا 
؟ َق�اَل َ �ْن َجَ �َع اْلقُ�ْرآَن َعَل�ى َعْه�ِہ َرُس�وِل ِهللا  :قُْل�ُت ألََن�ِس ْب�ِن َ الِ�كٍ  :َفَعْن َقَتاَہة َق�الَ 

ُن َثاِب��ٍت َوَرُج��ٌل ِ ��َن أَُب��يُّ ْب��ُن َكْع��ٍب َوُ َع��اُذ ْب��ُن َجَب��ٍل َوَزْي��ُہ ْب��: أَْرَبَع��ٌة ُكلُُّه��ْم ِ ��َن األَْنَص��ارِ 
 )2(.ُيْكَنى أََبا َزْيہٍ  األَْنَصارِ 

 )3(:إنَّ ا اختار لِهذه ال ه ة الشاقة زيہ بن ثابت لألسباب اآلتية فتبين أن أبا بكر 
لش�ابَّ أق�وى أنه كان ش�اّبًا، وف�ي ذل�ك خص�ال تواف�ق غ�رض الص�ہيق، دي�ث إن ا - 1

وأجلُہ على الع ل الصعب  ن الشيخ، ك ا أن الشابَّ ال يكون شہيہ االعتہاہ برأيه، فعنہ 
 )4(.دصول الخالف يسهل قبوله النصح والتوجيه

��ا يؤهل�ه إلْت ��ام ه�ذه ال ه ��ة  - 2 أن زي�ہ ب�ن ثاب��ت ك�ان  عروًف��ا ب�وفرة عقل��ه، وه�ذا ِ  َّ
 .الجسي ة

نه كان غير  تهم في ہينه، فقہ كان  عروًفا بشہة الورع، واأل انة وك ال الخل�ق، أ - 3
 .واالستقا ة في الہين

، فكان يش�اهہ ، ويرى إ الء َرُسول ِهللا أنه كان يلي كتابة الودي لَرُسول ِهللا  - 4
 ��ن أد��وال الق��رآن  ��ا ال يش��اهہه غي��ره، وه��ذا يؤهل��ه أكث��ر  ��ن غي��ره ليكت��ب الق��رآن، 
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 .عهويج 
ِب�ّي  - 5 عل�ى  أنه كان دافًظا للقرآن الكريم عن ظهر قلب، وكان دفظه في ز ن النَّ

 .العرضة األخيرة
ن شهہ العرضة األخيرة للقرآن الكريم، ك ا  رَّ علينا - 6  )5(.أنه في ا روي كان ِ  َّ

�ا أ �ره أب�و بك�ر ج�ہيًرا ِبه�ذه الثق�ة، وي�ہل عل�ى  كان زيہ بن ثابت  وقہ ذل�ك قول�ه َل َّ
�ا أََ َرِن�ي ِب�ِه ِ �ْن ! َفَوهللاِ : بج ع القرآن َلْو َكلََّفِني َنْقَل َجَبٍل ِ َن اْلِجَباِل َ ا َكاَن أَْثَقَل َعَليَّ ِ  َّ
 )6(.َجْ ِع اْلقُْرآنِ 

 ن التقصير ف�ي إدص�اء  �ا أُِ �ر وإنَّ ا قال زيہ بن ثابت ذلك لِ ا َخِشَيُه : قال ابن دجر
 )7(.{ولقہ يسرنا القرآن للذكر }: بج عه، لكن هللا تعالى يسر له ذلك، ك ا قال تعالى

وش��رع زي��ہ ب��ن ثاب��ت َيج ��ع الق��رآن  ��ن الرق��اع واللخ��اف والعظ��ام والجل��وہ وص��ہور 
 )8(.الصدابة الرجال، وأشرف عليه وعاونه في ذلك أبو بكر وع ر وكبار

فقہ شارك في الع ل في هذا الج �ع ع�ہہ  �ن كب�ار الص�دابة،  �نهم ع �ر ب�ن الخط�اب 
 .وأَُبيُّ بن كعب، وغيره ا

ا استدرَّ القتل بالقراء يو ئ�ٍذ، َف�ِرق أب�و بك�ٍر عل�ى الق�رآن : فعن عروة بن الزبير قال َل َّ
اقعہا على باب ال سجہ، ف ن جاءك ا : يہ بن ثابتأن يضيَع، فقال لع ر بن الخطاب ولز

 )9(.بشاهہين على شيء  ن كتاب هللا فاكتباه
وعن أبي العالي�ة ع�ن أَُب�يِّ ب�ن كع�ب أنَّه�م َج ع�وا الق�رآن ف�ي  ص�دٍف ف�ي خالف�ة أب�ي 

 )10(.…بكٍر، فكان رجاٌل يكتبون، وُي لي عليهم أَُبيُّ بن كعٍب 
، وِبه��ذه ال ش��اركة أخ��ذ ه��ذا الج ��ع الص��فة اإلْج اعي��ة، فق��ہ اتف��ق علي��ه الص��دابة 

 .وتعاونوا على إْت ا ه على أك ل وجه

 
 .سبق تخريجه قريًبا )1(
ص��ديح البخ��اري  ��ع ف��تح الب��اري . 3810كت��اب ال ناق��ب ب��اب  ناق��ب زي��ہ ب��ن ثاب��ت ح  رواه البخ��اري ف��ي )2(
، و س��لم ف��ي كت��اب )8/663( 5004ح  ، وف��ي فض��ائل الق��رآن ب��اب الق��راء  ��ن أص��داب النب��ي )7/159(

 .2465ح ) 16/19(انظر صديح  سلم  ع شرح النووي . فضائل الصدابة باب فضائل أبي بن كعب
 .271، األدرف السبعة و نزلة القراءات  نها ص 25 قہ ة كتاب ال باني ص : اوانظر في ذلك أيضً  )3(
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 .369نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )4(
 .في  بدث العرضة األخيرة للقرآن الكريم، وهو ال بدث الثاني  ن الفصل الرابع  ن الباب األول )5(
 .سبق تخريجه قريًبا )6(
 ).8/629(ظر فتح الباري بشرح صديح البخاري وان.  ن سورة الق ر 17 ن اآلية  )7(
 ).1/250( ناهل العرفان في علوم القرآن  )8(
، ق�ال الد�افظ اب�ن 12رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع أبي بكر الق�رآن ف�ي ال ص�ادف ص  )9(

 ).8/630(فتح الباري . رجاله ثقات  ع انقطاعه: دجر
وف�ي ب�اب خب�ر . 15ل صادف باب ج ع أبي بكر الق�رآن ف�ي ال ص�ادف ص رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ا )10(

،ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن باب في ا نزل  ن الق�رآن ب ك�ة 38ص  {لقہ جاءكم رسول  }:  قوله 
 و ا نزل بال ہينة
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 الرابعالفصل

7Tمنهج ومزايا جمع أبي بكر 7T للقرآن 
4Tنهج أبي بكر :اْل بدث األول  4في ج ع القرآن الكريمT 
4Tزايا ج ع القرآن في عهہ أبي بكر : اْل بدث الثاني  4T 

 

 منهج أبي بكر في جمع القرآن: المبحث األول

باْل دافظة على القرآن الغايَة القصوى، ف ع أنَّهم شاهہوا تالوة  بلغ اهت ام الصدابة 
ِبّي  ِب�ّي  القرآن  ن النَّ عشرين س�نة، و �ع أن الق�رآن ك�ان بالفع�ل  كتوًب�ا عل�ى عه�ہ النَّ

 ًقا، و ع أن تزوير  ا ليس  نه ك�ان  أ وًن�ا، و �ع أن زي�ہ ب�ن ثاب�ت ، إال أنه كان  فرَّ
بُع�وا ف�ي ج �ع -ره  �ن الص�دابة َيدفظ�ون الق�رآن كان هو وغي) الذي قام بالج ع( فق�ہ اتَّ

 نهًجا ہقيًقا دريًصا، أعان على وقاية الق�رآن  �ن ك�ل  �ا  القرآن على عهہ أبي بكٍر 
 .َلدق النصوص األخرى  ن  ظنة الوضع واالنتدال

 :وُي كن تلخيص ذلك ال نهج في النقاط اآلتية
به إلى زيہ بن ثابت و ن  رآن  ن َرُسول ِهللا أن يأتي كلُّ  ن تَلقَّى شيًئا  ن الق - 1
 . عه

ويہل لذلك  ا رواه ابن أبي ہاوہ  ن طريق يديى بن عبہ الرد ن ب�ن داط�ب أن ع �ر 
ش�يًئا  �ن الق�رآن فليأتن�ا   ن كان تلقى  ن َرُس�ول ِهللا : بن الخطاب قام في الناس فقال

كان ال يقبل  �ن أد�ہ ش�يًئا دت�ى به وكانوا كتبوا ذلك في الصدف واأللواح و الُعُسب، و
 )1(.يشهہ شهيہان

أن ال ُيقبل  ن أدٍہ شيٌء دتى يشهہ عليه شهيہان، أي أنه ل�م يك�ن يكتف�ي ِب ج�رہ  - 2
 .وجہان الشيء  كتوًبا دتى يشهہ عليه شهيہان

بق، وك�ذلك ق�ول أب�ي بك�ٍر لع �ر ب�ن الخط�اب ولزي�ہ اب�ن ويہل على ذلك أثر ع �ر الس�ا
اقع���ہا عل���ى ب���اب ال س���جہ، ف ���ن جاءك ���ا بش���اهہين عل���ى ش���يء  ���ن كت���اب هللا : ثاب���ت
 )2(.فاكتباه

http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#R1
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#R2
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(1)
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(2)
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 :وقہ اختلف في ال راہ بالشهاہة هنا
ال راہ أنَّه ا يشهہان على أنَّ ذلك ال كتوب ُكِتب ب�ين ي�ہي َرُس�ول ِهللا  )3(:فقال السخاوي

أو ال راہ أنَّه ا يشهہان على أن ذلك  ن الوجوه التي نزل ِبها القرآن ،. 
ث�م ذك�ر ادت �ال ال�وجهين  )4(.وك�أن اْل �راہ بالش�اهہين الدف�ظ والكت�اب: وقال ابن دج�ر

 .األولين
ِب��ّي : ق��ال الس��يوطي ��ا ُع��رض عل��ى النَّ ع��ام  أو ال ��راہ أنَّه ��ا يش��هہان عل��ى أن ذل��ك ِ  َّ

 )5(.وفاته
ِب�ّي  -وهللا أعل�م-ظهر والذي ي �ا أن ال �راہ الش�هاہة عل�ى كتابت�ه ب�ين ي�ہي النَّ ، وأن�ه ِ  َّ

، إذ القرآن ك�ان َ دفوًظ�ا ف�ي ُعرض على جبريل في العام الذي توفي فيه َرُسول ِهللا 
 .، فلو أراہوا اإلشهاہ على دفظه لوجہوا العشراتصہور كثير  ن الصدابة 

 .دفأن يكتب  ا يؤتى به في الص - 3
�ُدُف الَِّت�ي ُجِ �َع ِفيَه�ا : ويہلُّ عليه قول زي�ٍہ ف�ي د�ہيث ج �ع الق�رآن الس�ابق َوَكاَن�ِت الصُّ

�ى َتَوفَّ�اهُ هللاُ، ُث�مَّ ِعْن�َہ َدْفَص�َة بِ  ْن�ِت اْلقُْرآُن ِعْنَہ أَِبي َبْكٍر َدتَّى َتَوفَّ�اهُ هللاُ، ُث�مَّ ِعْن�َہ ُعَ �َر َدتَّ
 )6(.ُعَ رَ 

أ ابن وهب عن ابن ع ر قال  .ج ع أبو بكر القرآن في قراطيس: و ا في  وطَّ
َلّ ا أصيب ال س�ل ون بالي ا �ة ف�زع أب�و : وفي  غازي  وسى بن عقبة عن الزهري قال

دتى ُجِ ع  بكر، وخاف أن يذهب  ن القرآن طائفة، فأقبل الناُس ب ا كان  عهم وعنہهم،
 )7(.على عهہ أبي بكر في الورق، فكان أبو بكر أول  ن ج ع القرآن في الصدف

ا ُيؤتى به إال  ا تدقق فيه الشروط اآلتية - 4  : أن ال ُيقبل ِ  َّ
ِبّي  -أ ُ جرہ الدفظ،  �ع ال بالغ�ة ف�ي االس�تظهار  ، ال  نأن يكون  كتوًبا بين يہي النَّ

 .والوقوف عنہ هذا الشرط
ِب�ّي  )8(:قال أبو شا ة ، ال وكان غرضهم أال ُيكت�ب إال  �ن ع�ين  �ا ُكت�ب ب�ين ي�ہي النَّ

 )9(. ن  جرہ الدفظ
ِبّي  -ب  .عام وفاته، أي في العرضة األخيرة أن يكون   ا ثبت عرضه على النَّ

وذل��ك أن  ��ا ل��م يثب��ت عرض��ه ف��ي العرض��ة األخي��رة ل��م تثب��ت قرآنيت��ه، وق��ہ  ��رَّ قريًب��ا 

http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(3)
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(4)
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(5)
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(6)
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(7)
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(8)
http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(9)
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ا عرض في العرضة األخيرة  .ادت ال كون اإلشهاہ على أن ال كتوب كان ِ  َّ
ا أراہ عث ان أن يكتب ال صادف ج ع :  د ہ بن سيرين عن َكِثير بن أفَلَح قال وعن َل َّ

: ل��ه اثن��ي عش��ر رج��الً  ��ن ق��ريش واألنص��ار، ف��يهم أَُب��يُّ ب��ن كع��ٍب وزي��ہ ب��ن ثاب��ت، ق��ال
بَعِة التي في بيت ُعَ َر، فِج�يء ِبه�ا، ق�ال وك�ان عث �اُن يتعاه�ہهم، فك�انوا : فبعثوا إلى الرَّ

��روه، ق��ال  د ��ہ إذا ت��ہارءوا ف��ي ه��ل : وك��ان ف��يهم ف��ي ن يكت��ب-فقل��ت لَكِثي��ٍر : ش��يء أخَّ
رون��ه؟ ق��ال رون��ه : ال، ق��ال  د ��ہ: ت��ہرون ل��م ك��انوا ُيَؤخِّ فظنن��ت أنَّه��م إنَّ ��ا ك��انوا ُيَؤخِّ

 )10(.لينظروا أدہثهم عهًہا بالعرضة اآلخرة، فيكتبوَنها على قوله
أن تكتب اآليات في سورها على الترتيب والضبط اللذين تلقاه �ا ال س�ل ون ع�ن  - 5

ِبّي   ).)11النَّ
وقہ الُتزم في هذا الج ع كل الض�وابط الس�ابقة بہق�ة ص�ار ة، دت�ى إن�ه روي أَنَّ ع �ر 

 .بن الخطاب أتى بآية الرجم، فلم ُتْقبل  نه؛ ألنه كان ودہه
ل  ن ج ع القرآن : فقہ أخرج ابن أشتة في كتاب ال صادف عن الليث بن سعہ، قال أوَّ

أبو بكر، وكتبه زيٌہ، وكان الناس ي�أتون زي�ہ ب�ن ثاب�ت، فك�ان ال يكت�ب آي�ة إال بش�اهہي 
اكتبوه��ا؛ ف��إن : ة ب��ن ثاب��ت، فق��الع��ہل، وإن آخ��ر س��ورة ب��راءة ل��م توج��ہ إال  ��ع خزْي ��

وإن ع ��ر أت��ى بآي��ة ال��رجم، فل��م . جع��ل ش��هاہته بش��هاہة رجل��ين، فكت��ب َرُس��ول ِهللا 
 )12(.يكتبها؛ ألنه كان ودہه

 مزايا جمع القرآن في عهد أبي بكر  : المبحث الثاني

 نزلة عظي ة بين ال سل ين، فلم َيدصل خالف  القرآن في عهہ أبي بكر  كان لِج ع
ا فيه، وا تاز ِب زايا عہيہة،  نها  )13(:على شيء ِ  َّ

أنه ج �ع الق�رآن عل�ى أہقِّ وج�وه البد�ث والتد�ري، وأس�لم أص�ول التثب�ت  .1
  .ك ا  رَّ بنا في  نهج أبي بكر في ج ع القرآنالعل ي، 

  .دصول إج اع األ ة على قبوله، ورضى ج يع ال سل ين به .2
بلوغ  ا ُجِ ع في ه�ذا الج �ع د�ّہ الت�واتر، إذ دض�ره وش�هہ علي�ه  �ا يزي�ہ  .3

  .على عہہ التواتر  ن الصدابة 
أن��ه اقتص��ر ف��ي ج ��ع الق��رآن عل��ى  ��ا ثب��ت قرآنيت��ه  ��ن األد��رف الس��بعة،  .4

http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(10)
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ثبوت عرضه في العرضة األخيرة، فكان ش�ا الً ل �ا بق�ي  �ن األد�رف الس�بعة، ب
ا ُنِسَخت تالوته  . ولم يكن فيه شيء ِ  َّ

  .أنه كان  رتب اآليات ہون السور .5
،  ولقہ دظي هذا الج ع ال بارك برضى ال سل ين، ودص�ل علي�ه إج �اع الص�دابة 

 . ولقي  نهم العناية الفائقة
دتى وفاته، ثم انتقل�ت إل�ى  ُج ع فيها القرآن عنہ أبي بكر  فقہ دفظت الصدف التي

، فطلبه�ا دتى ُتُوفِّي، ث�م كان�ت بع�ہ ذل�ك عن�ہ ابنت�ه دفص�ة زوج َرُس�ول ِهللا  ع ر 
، فنسخ  نها ال صادف إلى األ صار ثم أرجعه�ا إليه�ا، فكان�ت  نها عث ان بن عفان 

ال صادف في ز ن عث ان  هي األساس لنسخ الصدف ال ج وعة في عهہ أبي بكر 
 ا يہل على  كانة هذا الج ع عنہ الصدابة  .، وهذا ِ  َّ

�ى َتَوفَّ�اهُ : قال زيہ بن ثابت  ُدُف الَِّتي ُجِ َع ِفيَها اْلقُْرآُن ِعْنَہ أَِب�ي َبْك�ٍر َدتَّ َوَكاَنِت الصُّ
 )6(.َة ِبْنِت ُعَ رَ هللاُ، ُثمَّ ِعْنَہ ُعَ َر َدتَّى َتَوفَّاهُ هللاُ، ُثمَّ ِعْنَہ َدْفصَ 

رد ��ُة ِهللا عل��ى أب��ي بك��ٍر؛ ك��اَن أعظ��َم الن��اِس أج��ًرا ف��ي ج ��ع : ق��ال وع��ن علِ��يٍّ 
ل  ن ج ع بين اللَّْوَدْينِ   )14(.ال صادِف، وهو أوَّ

ل ال نصف  ا فعله أبو بكٍر  ن ذلك جزم بأنه يعہ في فض�ائله، : قال ابن دجر وإذا تأ َّ
ه بعظ�يم  نقبت�ه؛ لثب�وت قول�ه   �ن س�نَّ س�نة دس�نًة فل�ه أجره�ا وأج�ر  �ن ع �ل : وُينوِّ

 )15(.ِبها
 )16(.ف ا ج ع القرآن أدٌہ بعہه إال وكان له  ثل أجره إلى يوم القيا ة: ثم قال

 
 .17القرآن ص  رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع ع ر بن الخطاب  )1(
، ق�ال الد�افظ اب�ن 12رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع أبي بكر الق�رآن ف�ي ال ص�ادف ص  )2(

 ).8/630(فتح الباري . رجاله ثقات  ع انقطاعه: دجر
ام العال ة، شيخ القراء واألہباء، علم الہين أبو الدسن علي بن  د ہ، أقرأ الناس ہهًرا، وك�ان هو الشيخ اإل  )3(

إ اً ا في العربية، بصيًرا باللغة، عالً ا بالقراءات وعللها،  جوًہا لها، بارًعا في التفسير، وك�ان  �ع س�عة علو �ه 
. ه�ـ643ت�وفي س�نة . س له شغل إال العلم ونش�رهوفضائله ہيًنا دسن األخالق  دبًبا إلى الناس، وافر الدر ة، لي

 ).4/332(، واألعالم للزركلي )5/222(، وشذرات الذهب )23/122(سير أعالم النبالء 
 ).8/630(فتح الباري  )4(

http://www.khayma.com/sharii/ch2/004.htm#(6)
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 ).1/142(، وانظر أيًضا نفس ال رجع )1/167(اإلتقان في علوم القرآن  )5(
 .سبق تخريجه قريًبا )6(
، وأش�ار )8/631(، وذكر هذين األثرين ابن دج�ر ف�ي ف�تح الب�اري )1/169(م القرآن انظر اإلتقان في علو )7(

 . إلى أنه ا أصح  ا نقل في ا ج ع فيه القرآن في عهہ أبي بكر 
عبہ الرد ن ب�ن إس� اعيل ال قہس�ي الہ ش�قي، أب�و القاس�م ش�هاب ال�ہين، ال �ؤرخ ال د�ہث، ول�ي  ش�يخة ہار  )8(

 ).3/299(األعالم للزركلي . هـ665توفي سنة . زيرة، وقہ وقفها ج يًعاالدہيث األشرفية، له تصانيف غ
 ).8/630(، وفتح الباري )1/167(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )9(
 .33رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان رد ة هللا عليه ال صادف ص  )10(
 ).8/634(انظر فتح الباري  )11(
 ).168-1/167(في علوم القرآن  انظر اإلتقان )12(
 ).1/253(وانظر  ناهل العرفان في علوم القرآن  )13(
 .12-11ص . رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف، باب ج ع القرآن )14(
ص�ديح  س�لم  �ع ش�رح الن�ووي . ب�اب العل�م، ب�اب  �ن س�ن س�نة دس�نة: رواه  سلم ع�ن جري�ر ب�ن عب�ہ هللا )15(
)16/225-226.( 
 ).8/628(الباري بشرح صديح البخاري  فتح )16(
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 الباب الثالث

 عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنهجمع القرآن في

األسباب الباعثة على ج ع الق�رآن الك�ريم ف�ي عه�ہ عث �ان رض�ي هللا : الفصل األول  
 عنه

   4T ن قام بالج ع في عهہ عث ان رضي هللا عنه : الثانيالفصل  

 هہ عث ان و زاياه نهج ج ع القرآن في ع: الفصل الثالث  

 ال صادف العث انية: الفصل الرابع  

ال ث�ارة ہفع االعتراض على عث ان في ج �ع الق�رآن ورہ الش�بهات : الفصل الخا س  
 دول هذا الج ع
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 الفصل األول

  األسباب الباعثة على جمع القرآن الكريم
في عهد عثمان 

 اتساع بالد المسلمين وتفرق الصحابة فيها - 1
 غزو أرمينية وأذربيجان - 2
 

 ت�ّہت خالفت�ه عش�ر ، واَتَولَّى ع ُر بن الخطاب الخالفة بعہ وفاة أبي بك�ٍر الص�ہيق 
سنين، اتسعت فيها بالہ ال سل ين، وہان الشرق والغرب لدك ه�م، وَلّ �ا ُطِع�ن ع �ر ب�ن 

س��نة ث��الث وعش��رين  ��ن الهج��رة النبوي��ة، وأيق��ن ب��ہنو األج��ل، جع��ل أ ��ر  الخط��اب 
عث �ان ب�ن عف�ان، وعل�ي ب�ن أب�ي طال�ب، : ال سل ين شورى بين ستٍة  ن الصدابة، ه�م

والزبي��ر ب��ن الع��وام، وعب��ہ ال��رد ن ب��ن ع��وف، وس��عہ ب��ن أب��ي  وطلد��ة ب��ن عبي��ہ هللا،
، فَتَولَّى عث ان ب�ن وّقاص، وانتهى أ ر الشورى بين هؤالء الستة إلى اختيار عث ان 

خالف��ة ال س��ل ين ف��ي األي��ام األخي��رة  ��ن س��نة ث��الٍث وعش��رين  ��ن الهج��رة  عف��ان 
 )1(النبوية

دہاٌث أّہت إلى التفكير في ج ع القرآن  رة ثانية، وإرسال نس�ٍخ أ ودہثت في ز نه 
 : نه إلى األ صار، وكانت أهم أسباب هذا الج ع

 اتساع بالد المسلمين وتفرق الصحابة فيها  - 1

، دت�ى وص�لت إل�ى كانت رقعة بالہ ال سل ين قہ اتسعت في أيام ع ر بن الخط�اب 
 .س غرًبابالہ  ا وراء النهر شرًقا، وإلى طراُبلُ 

وا تہت الفتودات التي ابتہأها ع ر بن الخطاب ف�ي أي�ام عث �ان ب�ن عف�ان، فاس�ت رت 
ہ لل سل ين في ا فتح  ن قبل  ن البلہان  )2(.طيلة فترة خالفته، تفتح بالًہا جہيہة، وتوطِّ

ي�ہعون إل�ى هللا، وباتساع ہولة اإلسالم كُثر ال سل ون، وتفرق الصدابة في األ صار، 
 .ويعلِّ ون العلم، وُيقِرئون القرآن

وك��ان الن��اس يق��رؤون ك ��ا ُعلِّ ��وا، فأه��ل الش��ام يق��رؤون بق��راءة أب��ي ب��ن كع��ب، وأه��ل 
الكوفة يقرؤون بقراءة عبہ هللا ب�ن  س�عوہ، وأه�ل البص�رة يق�رؤون بق�راءة أب�ي  وس�ى 

 )3(.األشعري، وهكذا



103   

أهل البصرة يقرؤون قراءة أبي  وسى، وأه�ل الكوف�ة يق�رؤون ق�راءة : الفعن دذيفة ق
 )4(.عبہ هللا

ِب�ّي  وكان هؤالء القراء  ن الصدابة  ، ق�ہ ش�هہوا ن�زول الق�رآن، وس� عوه  �ن النَّ
ا وعل وا وجوه قراءته، ولم يكن شيٌء  ن ذلك لِ �ن تعلَّ�م  �نهم ف�ي األ ص�ار، فك�انوا إذ

اجت ع الوادہ  نهم  ع  ن قرأ على غير الوجه الذي قرأ عليه يعجبون  ن ذلك، وينك�ر 
 .بعضهم على بعض، وقہ يصل األ ر إلى تأثيم أو تكفير بعضهم البعض

إني لفي ال سجہ ز َن الوليہ ب�ن عقب�ة ف�ي دْلق�ٍة فيه�ا : عن يزيہ بن  عاوية النخعي قال
رأ عل�ى ق�راءة أب�ي  وس�ى فلي�أِت الزاوي�َة الت�ي عن�ہ َ ن كاَن يق: دذيفة، إذ َهَتَف هاتٌف 

أبواب ِكْنہَة، و ن كان يقرأ على قراءة عبہ هللا بن  سعوٍہ فليأِت ه�ذه الزاوي�َة الت�ي عن�ہ 
وا الدج والع �رة للبي�ت: ( ہار عبہ هللا، واختلفا في آية  ن سورة البقرة، قرأ هذا ، )وأِت ُّ

وا اْلَدجَّ َوا }: وقرأ هذا  )P)5،{ْلُعْ َرَة ِل َوأَِت ُّ
P ت عين�اه، ث�م ق�ام فف�رز فغضب دذيفُة واد �رَّ

Pق يَصُه في ُدْجَزِتهِ 

)6( 
Pا أن َيْرك�َب إل�ىَّ : وهو في ال سجہ، وذاك في ز ن عث ان، فقال إ َّ

ا أن أْركَب، فهكذا كان َ ن قبَلكم  )7(… أ يُر ال ؤ نين، وإ َّ
إن قراءت�ي خي�ٌر : فق�ہ بلغن�ي أن بعض�هم يق�ول: عن عليِّ بِن أبي طالٍب أنَّ عث �ان ق�ال
 )P)8. ن قراءتك، وهذا يكاہ أن يكون ُكْف�ًرا

Pن�رى أن نج �ع الن�اس : ف �اذا ت�رى؟ ق�ال: قلن�ا
 )9(.فنعم  ا رأيت: قلنا. كون اختالفٌ على  صدٍف وادٍہ، فال تكون فرقٌة، وال ي

�أ بعض�هم  وانتشرت دلقات تعليم القرآن، فانتقل الخ�الف إل�ى الغل �ان وال عل �ين، فخطَّ
 .بعًضا، وأنكر بعضهم قراءة بعض

ج�ل، وا: فعن أبي قالبة قال ا كان في خالفة عث ان، جعل اْل علِّم ُيعلِّم قراءَة الرَّ ل علِّ�م َل َّ
جل، فجعل الغل ان يلتقون فيختلفون، دتى ارتفع ذلك إلى ال علِّ ين، ق�ال : ُيعلِّم قراءَة الرَّ

أن��تم عن��ہي : دت��ى َكَف��ر بعض��هم بق��راءة بع��ٍض، فبل��غ ذل��ك عث ��ان، فق��ام خطيًب��ا، فق��ال
اجت ع��وا ي��ا . تختلف��ون وتلدن��ون، ف ��ن ن��أى عن��ي  ��ن األ ص��ار أش��ہُّ في��ه اختالًف��ا ولدًن��ا

 )10(.د ٍہ، فاكتبوا للناس إ اً اأصداب  
�ا وق�ع  �ا وق�ع  �ن  والظاهر أن هذه األدہاث كانت قبل غزو أر يني�ة وأذربيج�ان، وَل َّ
الخ��الف الش��ہيہ والفتن��ة العظي ��ة ب��ين ال س��ل ين ف��ي غ��زو أر يني��ة وأذربيج��ان، تأك��ہت 
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 . سل ين، وتجتثُّ به جذور تلك الفتنةالداجة إلى ج ع جہيہ للقرآن، ُيَلمُّ به ش ل ال
وه�ذه القص�ة لدذيف�ة يظه�ر ل�ي أنَّه�ا كان�ت  تقہ �ة عل�ى القص�ة : قال الدافظ ابن دجر

Pالتي وقعت له في القراءة،

)11( 
P ،ا رأى االختالف أيًضا ب�ين أه�ل الش�ام والع�راق فكأنه َل َّ

 )12(.أن عث ان أيًضا وقع له ندو ذلك اشتہَّ خوفه، فركب إلى عث ان، وصاہف

 )14(وأذربيجان )13(غزو أرمينية - 2

وأه�ل الع�راق ف�ي غ�زو  في عام خ س وعشرين  ن الهجرة النبوية اجت �ع أه�ل الش�ام
 . أر ينية وأذربيجان

هم بث اني�ة : قال الذهبي جاشت الروم، دتى اس�ت ہَّ أ �راء الش�ام  �ن عث �ان  �ہًہا، فأ �ہَّ
 )15(.آالٍف  ن العراق

وك��ان أ ي��ر جن��ہ الش��ام ف��ي ذل��ك العس��كر دبي��ب ب��ن  س��ل ة الفه��ري، وك��ان أ ي��ر جن��ہ 
دذيفُة بن الي ان  ن ج لة  ن غزا  عهم، وكان  بيعة الباهلي، وكانالعراق سل ان بن ر

 )16(.على أهل ال ہائن  ن أع ال العراق
وكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وكان أهل العراق يق�رؤون بق�راءة عب�ہ 

�أ بعض�هم بعًض�ا،  هللا بن  سعوہ، فتنازع أهل الشام وأهل العراق في الق�راءة، دت�ى خطَّ
 .وأظهر بعضهم إكفار بعٍض، والبراءة  نه، وكاہت تكون فتنة عظي ة

وكان السبب وراء هذا الخالف عہم  شاهہة هؤالء نزوَل القرآن، وُبْع�ہهم ع�ن  عاين�ة 
إبادة قراءته بأوجه  ختلفة، فظنَّ كلٌّ  نهم أن  ا يقرأ به غيره خطأ ال َيجوز في كت�اب 

 . تكون تلك الفتنة هللا، فكاہت
ِب�ّي : قال  كي بن أبي طالب ، فل�م يك�ن وكان قہ تع�ارف ب�ين الص�دابة عل�ى عه�ہ النَّ

ِب��ّي  ��ا انته��ى ذل��ك ينك��ر أد��ٌہ ذل��ك عل��ى أد��ٍہ، ل ش��اهہتهم  ��ن أب��اح ذل��ك، وه��و النَّ ، فل َّ
االختالف إلى  ا لم يع�اين ص�ادَب الش�رع، وال علِ�م ِب �ا أب�اح  �ن ذل�ك، أنك�ر ك�لُّ ق�وٍم 

 )17(.على اآلخرين قراءَتهم، واشتہ اْلخصام بينهم
رأى هذا الخالف العظيم دذيفة بن الي ان، إضافًة إلى  ا رآه  ن االختالف بين الن�اس 
في القراءة في العراق، ففزع إلى عث ان بن عفان، وأنذره بالخطر الہاهم، وانض�م ذل�ك 

لخالف بين ال عل ين وك�ذلك ب�ين الغل �ان، فص�ّہق ذل�ك  �ا  ن ا إلى  ا عاينه عث ان 
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 .كان استنبطه  ن أن  ن كان أبعہ  ن ہار الخالفة بال ہينة فهو أشہُّ اختالًفا
َث�ُه أَنَّ ُدَذْيَف�َة ْب�َن اْلَيَ �اِن َق�ِہَم َعَل�ى ُعْثَ �اَن، َوَك�اَن  عن اْبِن ِش�َهاٍب أَنَّ أََن�َس ْب�َن َ الِ�ٍك َدہَّ

أِْم ِفي َفْتِح أَْرِ يِنَيَة َوأَْذَرِبيَج�اَن َ �َع أَْه�ِل اْلِع�َراِق، َف�أَْفَزَع ُدَذْيَف�َة اْخ�ِتالَفُُهْم ُيَغاِزي أَهْ  َل الشَّ
�َة َقْب�َل أَْن َيْخَتلِفُ�وا ِف�ي : ِفي اْلِقَراءِة، َفَقاَل ُدَذْيَفُة لُِعْثَ انَ  َيا أَِ يَر اْلُ ْؤِ ِنيَن، أَْہِرْك َه�ِذِه األُ َّ

 )18(.ِب اْخِتالََف اْلَيُهوِہ َوالنََّصاَرىاْلِكَتا
�ى أََت�ى  وعن زيہ بن ثابت أنَّ ُدَذْيَفَة ْبَن اْلَيَ اِن َقِہَم ِ ْن َغْزَوٍة َغَزاَها، َفَلْم َيْہُخْل َبْيَت�ُه َدتَّ

��اسَ : ُعْثَ ��اَن، َفَق��الَ  َغ��َزْوت : َوَ ��ا َذاَك؟ َق��اَل : َق��اَل ُعْثَ ��انُ فَ ! َي��ا أَِ ي��َر اْلُ ��ْؤِ ِنيَن، أَْہِرْك النَّ
 ، �اِم يق�رؤون ِبِق�َراءِة أَُب�يٍّ اِم، َف�إَِذا أَْه�ُل الشَّ َفْرَج أَْرِ يِنَيَة، َفَدَضَرَها أَْهُل اْلِعَراِق َوأَْهُل الشَّ

إَِذا أَْه��ُل اْلِع��َراِق يق��رؤون َفَي��أُْتوَن ِبَ ��ا َل��ْم َيْس��َ ْع أَْه��ُل اْلِع��َراِق، َفُيَكفِّ��ُرُهْم أَْه��ُل اْلِع��َراِق، وَ 
��امِ  ��اِم، َفُيَكفِّ��ُرُهْم أَْه��ُل الشَّ : َق��اَل َزْي��ہٌ . ِبِق��َراءِة اْب��ِن َ ْس��ُعوٍہ، َفَي��أُْتوَن ِبَ ��ا َل��ْم َيْس��َ ْع أَْه��ُل الشَّ

 )19(.َفأََ َرِني ُعْثَ اُن أَْن أَْكُتَب َلُه ُ ْصَدًفا
ة هي أهم األسباب التي بعثت على ج ع القرآن في ز ن عث ان، فق�ہ فكانت هذه اْلداہث

ن كان بہار الخالفة باْل ہين�ة و �ا  أكہت  ا ظنه   ن أن أهل األ صار أشہ اختالًفا ِ  َّ
 .دوَلها

 
 ).3/234(، )3/190) (الخلفاء الراشہون(سال ي التاريخ اإل: انظر )1(
 ).3/234(، )3/190) (الخلفاء الراشہون(التاريخ اإلسال ي : انظر) 2(
 ).1/255(، و ناهل العرفان )634-8/633(، وفتح الباري )4/193(انظر تأويل  شكل اآلثار ) 3(
 .20ص . سعوہ ذلكباب كراهية عبہ هللا بن  . رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف) 4(
 .196سورة البقرة  ن اآلية ) 5(
 ).1/344(النهاية في غريب الدہيث واألثر .. الُدْجزة  وضع شّہ اإلزار، وهو الوسط) 6(
 .18رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف ص ) 7(
ْبَعِة أَْد��ُرٍف، َعلَ��ى أَيِّ َد��ْرٍف َق��َرْأُتْم َفَق��ْہ َن��َزَل اْلقُ��ْرآُن َعلَ��ى َس��: َق��الَ  َع��ْن َعْ ��ِرو ْب��ِن اْلَع��اِص أَنَّ َرُس��وَل ِهللا ) 8(

 .17364ح) 5/232( سنہ الشا يين : رواه أد ہ في  سنہه.أََصْبُتْم، َفالَ َتَتَ اَرْوا فِيِه َفإِنَّ اْلِ َراَء فِيِه ُكْفرٌ 
بإس�ناہ : ج�رقال الد�افظ اب�ن د. 30رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان ال صادف ص ) 9(

 ).8/634(فتح الباري . صديح
 .29-28رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان ال صادف ص ) 10(
 .يعني في غزو أر ينية وأذربيجان) 11(
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 ).8/634(فتح الباري ) 12(
، وكس�ر وبس�كون ال�راء …وأر ينية بف�تح اله �زة عن�ہ اب�ن الس� عاني، وبكس�رها عن�ہ غي�ره : قال ابن دجر) 13(

ف�تح الب�اري . ال يم، بع�ہها تدتاني�ة س�اكنة، ث�م ن�ون  كس�ورة، ث�م تدتاني�ة  فتود�ة خفيف�ة، وق�ہ تثق�ل، قال�ه ي�اقوت
 ).1/191( عجم البلہان . وهي صقع عظيم في جهة الش ال، و ن  ہائنها تفليس). 8/632(
إقل��يم  ش��هوٌر بن��وادي جب��ال . مب��الفتح ث��م الس��كون، وف��تح ال��راء، وكس��ر الب��اء ال ود��ہة، وي��اء س��اكنة، وج��ي) 14(

 ).156-1/155( عجم البلہان . العراق، غربي أر ينية
 .309عهہ الخلفاء الراشہين ص  -تاريخ اإلسالم ) 15(
 ).7/150(، والبہاية والنهاية )8/632(انظر فتح الباري ) 16(
 .49-48انظر اإلبانة عن  عاني القراءات ص ) 17(
 .4987ح ) 8/626(تاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن ك: رواه البخاري في صديده) 18(
أُْن�ِزَل اْلقُ�ْرآُن : ِ �ْن َقْولِ�هِ  رواه الطداوي في تأويل  شكل اآلثار، باب َبَياُن ُ ْشِكِل َ ا ُرِوَي َعْن َرُس�وِل ِهللا ) 19(

 ).8/633(وذكره الدافظ في الفتح ). 4/193. (َعلَى َسْبَعِة أَْدُرفٍ 
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 الفصل الثاني

  ن قام بج ع القرآن الكريم

 في عهہ عث ان 
عل�ى أن يج ع�وا  -بعہ  ا رأوا  ن اختالف الناس ف�ي الق�راءة- انعقہ عزم الصدابة 

الق��رآن، ويرس��لوا  ن��ه ُنَس��ًخا إل��ى األ ص��ار، لتك��ون  رجًع��ا للن��اس يرجع��ون إلي��ه عن��ہ 
 .االختالف

يكتب��وا الق��رآن ف��ي  ل��ذلك اثن��ي عش��ر رج��الً، وأ ��رهم ب��أن فانت��ہب عث ��ان ب��ن عف��ان 
 .اْل صادف، وأن يرجعوا عنہ االختالف إلى لغة قريش

ا أراہ عث ان أن يكتب ال صادف ج �ع : عن  د ہ بن سيرين عن َكِثير بن أفَلَح قال َل َّ
 )1(.له اثني عشر رجالً  ن قريش واألنصار، فيهم أَُبيُّ بن كعٍب وزيہ بن ثابت

انتہب رجلين فقط أول األ ر، ه ا زيہ بن ثابت وسعيہ ب�ن  أن عث ان  والذي يظهر
 .العاص

: فقي�ل: أن�ه ق�ال -في قصة ج �ع الق�رآن ز �ن عث �ان-ك ا جاء عن عليِّ بِن أبي طالٍب 
أفصح الناس سعيہ بن العاص، وأق�رؤهم زي�ہ : أيُّ الناس أفصح؟ وأي الناس أقرأُ؟ قالوا

ہُه ا وُي ل���ي اآلخ���ر، ففع���ال، ُوجِ ���ع الن���اُس عل���ى ليكت���ْب أد���: فق���ال عث ���ان. ب���ن ثاب���ت
 )2(. صدفٍ 

 )3(.بإسناٍہ صديح: قال الدافظ ابن دجر
��ا  فالظ��اهر أنَّه��م اقتص��روا عليه ��ا أول األ ��ر لل عن��ى ال ��ذكور ف��ي ه��ذا األث��ر، ث��م َل َّ

دسب الداجة إلى ع�ہہ ال ص�ادف الت�ي ُترس�ل إل�ى ادتاجوا إلى  ن يساعہ في الكتابة بِ 
 .اآلفاق أضافوا إلى زيٍہ وسعيٍہ عبَہ هللا بَن الزبير وعبَہ الرد ن بَن الدارث بن هشام

َبْي�ِر َوَس�ِعيَہ ْب�َن اْلَع�اِص َوَعْب�َہ  فَعْن أََنٍس أَنَّ ُعْثَ اَن َہَع�ا َزْي�َہ ْب�َن َثاِب�ٍت َوَعْب�َہ ِهللا ْب�َن الزُّ
ْد َ  Pِن ْب���َن اْلَد���اِرِث ْب���ِن ِهَش���اٍم، َفَنَس���ُخوَهاال���رَّ

)4( 
P ْهِط ِف���ي اْلَ َص���اِدِف، َوَق���اَل ُعْثَ ���اُن لِل���رَّ

إَِذا اْخَتَلْف��ُتْم أَْن��ُتْم َوَزْي��ُہ ْب��ُن َثاِب��ٍت ِف��ي َش��ْيٍء ِ ��َن اْلقُ��ْرآِن َف��اْكُتُبوهُ ِبلَِس��اِن : اْلقَُرِش��يِّيَن الثَّالََث��ةِ 
َ ا َنَزَل ِبلَِساِنِهْم َفَفَعلُوا َذلِكَ قُرَ   )5(.ْيٍش، َفإِنَّ

ثم أضافوا بعہ ذلك آَخِريَن بدسب  ا كانوا يدتاجون إلي�ه  �ن اإل �الء والكتاب�ة، وك�ان 
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 نهم أبيُّ بن كعب الذي ادتاجوا إليه لالستظهار، ك ا ورہ في رواية  د �ہ ب�ن س�يرين 
 .السابقة

 :ہ وقع في الروايات الوارہة تس ية تسعٍة  ن هؤالء االثني عشر رجالً، وهموق
 .َزْيہ ْبن َثاِبتٍ  - 1
َبْيرِ  - 2  . َعْبہ ِهللا ْبن الزُّ
 )6(.َسِعيہ ْبن اْلَعاِص  - 3
ْدَ ِن ْبن اْلَداِرِث ْبِن ِهَشامٍ  - 4  )7(.َعْبہ الرَّ

 .وهؤالء هم األربعة ال ذكورون في دہيث أنسبن  الك السابق قريًبا
 .أبي بن كعب، ك ا في دہيث كثير ال تقہم أيًضا - 5
 .أنس بن  الك - 6
 )8(.عبہ هللا بن عباس - 7
 )10(.ك  ن روايتهجہ  الك بن أنس، ثبت ذل )9( الك بن أبي عا ر، - 8

�ن ق�رأ ف�ي ز �ان عث �ان، : وقال اإل ام  الك بن أنس ي  الك بن أبي ع�ا ٍر ِ  َّ كان جہِّ
 )11(.وكان ُيكتبه ال صادفَ 

 .ك ا في دہيث ابن سيرين ال تقہم )12(كثير بن أفلح، - 9
هل تہرون لم كانوا ): في ن يكتب(وكان فيهم -فقلت لَكِثيٍر : وفيه قول  د ہ بن سيرين

رونه؟ قال رون�ه لينظ�روا أد�ہثهم عه�ًہا : ال، قال  د ہ: ُيَؤخِّ فظننت أنَّهم إنَّ �ا ك�انوا ُيَؤخِّ
 )13(.بالعرضة اآلخرة، فيكتبوَنها على قوله

: أن��ه د��ين أراہ أن يكت��ب ال ص��دف ق��ال  ل��يح ع��ن عث ��ان وق��ہ روي ع��ن أب��ي ال
 )15(.ُهذيٌل، وتكتُب َثِقيفٌ  )14(ُتِ لُّ 

 )16(.ال ُيْ لَِينَّ في  َصاِدِفنا إالَّ ِغل اُن قَُريٍش وَثِقيفٍ : وعن ع ر بن الخطاب أنه قال
أ ا األثر ال�وارہ ع�ن ع �ر ب�ن الخط�اب، ف�ال  �ہخل ل�ه هن�ا، إذ ع �ر ق�ہ  �ات قب�ل أن 

 .تكتب ال صادف في عهہ عث ان 
Pوأ ا األثر الوارہ عن عث �ان، فإن�ه  نقط�ٌع؛ ألن أب�ا ال ل�يح ل�م يل�ق عث �ان،

)17( 
P ك �ا أن

ن ورہ تس يتهم في الروايات أدٌہ  �ن َثِقي�ٍف أو فيه َنكارةٌ، ألنه  خالف للواقع، فليس في 
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ا أنصاريٌّ  ، وإ َّ  )18(.ُهَذْيٍل، بل كلهم إ ا قَُرِشيٌّ
ن ورہ تس يتهم أيًضا في ن شارك في هذا الج ع بالكتابة أو اإل الء  : وِ  َّ
ن ب�ن س��عيہ ب��ن عب�ہ هللا ب��ن ع �ر ب��ن الخط�اب، وعب��ہ هللا ب��ن ع �رو ب��ن الع�اص، وأب��ا

 )19(.العاص
أد�ہ األربع�ة ال�ذين اختي�روا  -وأبان ب�ن س�عيہ ب�ن الع�اص، ه�و ع�مُّ س�عيہ ب�ن الع�اص 

 :للج ع، وقہ ورہ أنه شارك في هذا الج ع
�ُه َق�الَ  : فعن ُع ارة بن َغِزيَّة عن ابن شهاٍب عن خارجة ب�ن زي�ٍہ ع�ن زي�ہ ب�ن ثاب�ت أنَّ

��ي َجاِع��ٌل َ َع��ك َرُج��الً َلِبيًب��ا َفِص��يًدا، َفَ ��ا . ُعْثَ ��اُن أَْن أَْكُت��َب َل��ُه ُ ْص��َدًفا َف��أََ َرِني َوَق��اَل إنِّ
، َفَجَع��َل َ َع��ُه أََب��اَن ْب��َن َس��ِعيِہ ْب�� ِن اْجَتَ ْعُتَ ��ا َعَلْي��ِه َفاْكُتَب��اهُ، َوَ ��ا اْخَتَلْفُتَ ��ا ِفي��ِه َفاْرَفَع��اهُ إَل��يَّ

 )20(.اْلَعاِص 
وأبان بن سعيہ بن العاص قتل في سنة اثنت�ي عش�رة ي�وم أجن�اہين، قب�ل وف�اة أب�ي بك�ر 
ْفر، في صہر خالفة ع ر، وقيل إنه توفي سنة  بقليل، أو سنة أربع عشرة يوم  ْرج الصُّ

 )21(.تسع وعشرين، واألول قول أكثر أهل النسب
 ،"سعيہ"بہل " أبان بن سعيہ بن العاص"في رواية ُع ارة بن َغِزيَّة ووقع : قال الدافظ
ووِهم ُع ارة في ذلك؛ ألن أبان قُِتل بالشام في خالفة ع ر، وال  ہخل ل�ه : قال الخطيب

اب��ن أخ��ي أب��ان  -ف��ي ه��ذه القص��ة، وال��ذي أقا ��ه عث ��ان ف��ي ذل��ك ه��و س��عيہ ب��ن الع��اص 
 )22(.ال ذكور اهـ

 
، وأورہه الدافظ 33رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان رد ة هللا عليه ال صادف ص ) 1(

 .45فضائل القرآن ص . إسناہه صديح: ابن كثير  ن طريق ابن أبي ہاوہ، وقال
 .30رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان ال صادف ص  )2(
 ).8/634(فتح الباري ) 3(
 . يعني الصدف التي كتبت في عهہ أبي بكٍر ) 4(
 .3506ح )6/621(كتاب ال ناقب باب نزل القرآن بلسان قريٍش : رواه البخاري في صديده) 5(
ِب�ّي  هو سعيہ بن العاص بن أ ية بن عبہ ش س بن )6( ول�ه  عب�ہ  ن�اف القرش�ي األ �وي، ل�ه ص�دبة، ت�وفي النَّ

ثم ولي إ �رة الكوف�ة،  تسع سنين، وكان أ يًرا شريًفا، ذا دلم وعقل يصلح للخالفة، ولي إ رة ال ہينة ل عاوية 
لكتابة ال صادف؛ لفص�ادته وش�به لهجت�ه بلهج�ة َرُس�ول  وغزا طبرستان ففتدها، وكان أدہ  ن نہبهم عث ان 
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، )5/30(، وطبق�ات اب�ن س�عہ )3/444(س�ير أع�الم الن�بالء لل�ذهبي . ،  ات س�نة س�بع أو ث �ان وخ س�ين هللاِ 
 ).2/391(وأسہ الغابة في  عرفة الصدابة 

ِب��ّي  )7( وه��و اب��ن عش��ر س��نين، وك��ان  ��ن ن��بالء الرج��ال، و ��ن فض��الء   ��ن أش��راف بن��ي  خ��زوم، ت��وفي النَّ
. توفي في خالف�ة  عاوي�ة. ہٍر، شهہ الج ل  ع عائشة، وكان صهًرا لعث انال سل ين وخيارهم علً ا وہيًنا وعلو ق

 ).3/484(، وسير أعالم النبالء )3/327(أسہ الغابة 
وق�ع ذل�ك ف�ي رواي�ة إب�راهيم ب�ن : قال الدافظ ابن دجر ع�ن  ش�اركة اب�ن عب�اس وأن�س ب�ن  ال�ك ف�ي الكتاب�ة) 8(

 .)8/635(فتح الباري . إس اعيل بن  ج ع عن ابن شهاب
 ن كبار التابعين وعل �ائهم، وأب�وه أب�و ع�ا ر ب�ن ع �رو ب�ن الد�ارث، ص�دابي ش�هہ ال غ�ازي كله�ا  �ا خ�ال  )9(

 ).10/19(تهذيب التهذيب . ليالً إلى قبره بہًرا، وهو أدہ الذين د لوا الخليفة عث ان بن عفان 
 .29انظر ال صادف البن أبي ہاوہ ص ) 10(
 .34ال صادف باب ج ع عث ان ال صادف ص رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ) 11(
 ).1/71(شذرات الذهب . هـ63 ولى أبي أيوب األنصاري، قُِتل في وقعة الدرة سنة  )12(
، وأورہه 33رواه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب ال ص��ادف ب��اب ج ��ع عث ��ان رد ��ة هللا علي��ه ال ص��ادف ص ) 13(

 .45فضائل القرآن ص . ديحإسناہه ص: الدافظ ابن كثير  ن طريق ابن أبي ہاوہ، وقال
وأ �لَّ : قال الجوهري ف�ي الص�داح. 282البقرة .  {فليكتب ولُيْ لِِل الذي عليه الدقُّ  }: أي ُت لي، قال تعالى )14(

 ).5/1821) ( لل(الصداح . أ للُت عليه الكتابَ : ُيقال. عليه أيًضا، ب عنى أ لى
 .34ث ان ال صادف ص رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع ع) 15(
 .17القرآن في ال صدف ص  باب ج ع ع ر بن الخطاب : رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف) 16(
 ).317-34/316(انظر ترج ته في تهذيب الك ال ) 17(
 ).8/635(انظر فتح الباري ) 18(
ي الش�هير بالد�ہاہ ف�ي ، ش�يخ الق�راء  د �ہ ب�ن عل�ي ب�ن خل�ف الدس�ين258نكت االنتصار لنق�ل الق�رآن ص ) 19(

 .21الكواكب الہرية ص : كتابه
 ).4/193. (رواه الطداوي في تأويل  شكل اآلثار) 20(
 ).1/47(أسہ الغابة في  عرفة الصدابة ) 21(
 ).1/39(، وانظر الجا ع ألدكام القرآن للقرطبي )8/635(فتح الباري ) 22(
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 الفصل الثالث

 منهج جمع القرآن

 اهومزاي في عهد عثمان 

  نهج عث ان في ج ع القرآن: ال بدث األول
4T1 -  ع ل عث ان 4في ج ع القرآنT   

     خطة الع ل - 2
 منهج عثمان في جمع القرآن: المبحث األول

 في جمع القرآن عمل عثمان   - 1

 ع القرآن ز ن عث ان قطع ہابر الفتنة التي طرأت على ال سل ين كان ال قصوہ  ن ج
 ن االختالف ف�ي كت�اب هللا، بج �ع وتدہي�ہ األوج�ه ال ت�واترة ال ج �ع عليه�ا ف�ي ت�الوة 

 .القرآن، وإبعاہ كل  ا لم تثبت قرآنيته، سواء بنسخ، أو بأن لم يكن قرآًنا أصالً 
أب��ي بك��ٍر ف��ي ج ��ع نف��س الق��رآن ب��ين  ل��م يقص��ہ عث ��اُن َقْص��ہَ : ق��ال القاض��ي الب��اقالني

ِب��ّي  ، وإلغ��اء  ��ا ل�ودين، وإن ��ا قص��ہ ج َعه��م عل�ى الق��راءات الثابت��ة ال عروف��ة ع�ن النَّ
ليس كذلك، وأْخَذُهم ِب صدٍف ال تقہيم في�ه وال ت�أخير، وال تأوي�ل أُثِب�ت  �ع تنزي�ٍل، وال 

خش�ية وق�وع الفس�اہ  نسوخ تالوته ُكِت�َب  �ع ُ ْثَب�ت رس� ه و ف�روٍض قراءُت�ه ودفُظ�ه؛ 
 )1(.والشبهة على  ن يأتي بعہ

 صادف  ج ًعا عليها  أن ينسخ  ن الصدف التي ج عها أبو بكر  فأراہ عث ان 
 .تكون أئ ة للناس في تالوة القرآن

أن ي�أتي فاس�ٌق يس�عى ف�ي كي�ہ ال�ہين، أو أن يِه�َم واه�ٌم  خشي عث ان : قال ابن دزم
ل شيًئا  �ن ال ص�دف، فيك�ون اخ�تالف ي�ؤہي إل�ى الض�الل، فكت�ب  ن أه ل الخير، فيبہِّ

ل- صادف  ج ًعا عليها، وبعث إلى كل أفق  صدًفا، لكي  ل  ب�ہِّ  -إن وهم واهٌم، أو بہَّ
 )2(.ُرِجع إلى ال صدف ال ج ع عليه، فانكشف الدق، وبطل الكيہ والوهم

ن ج ع  ا ليس  ج وًع�ا، فق�ہ ك�ان الق�رآن ز �ن الص�ہيق ق�ہ ُجِ �ع، فلم يكن قصہ عث ا
 . وإن ا قَصَہ نسَخ  ا كان  ج وًعا  نه ز ن الصہيق في  صادف يقتہي ِبها ال سل ون
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وقوع االختالف ال ؤہي إلى ت�رك ش�يء  �ن الق�رآن، أو  خاف عث ان : قال النووي
ل�ذي أج ع�ت الص�دابة علي�ه الزياہة فيه، فنس�خ  �ن ذل�ك ال ج �وع ال�ذي عن�ہ دفص�ة، ا

 صادَف، وبعث ِبها إلى البلہان، وأ ر ب�إتالف  �ا خالفه�ا، وك�ان فعل�ه ه�ذا باتف�اق  ن�ه 
 )3(ـ.و ن علي بن أبي طالب، وسائر الصدابة، وغيرهم 

ف�ي  ص�ادف ) ف�ي عه�ہ أب�ي بك�ر( ا ج ع�ه ف�ي الص�دف ) زيہٌ (ثم نسخ : قال البيهقي
 )4(ـ.على  ا رسم ال صطفى  ث ان بن عفان بإشارة ع

 خطة العمل  - 2

شرع الصدابة ال وكلون بج �ع الق�رآن ف�ي كتاب�ة ال ص�دف اإل �ام، ال�ذي نس�خوا  ن�ه 
يتعاه�ہهم ويش�رف  بعہ ذلك ال صادف ال رسلة إلى األ صار، وكان الخليفة عث �ان 

 .بة ج يًعا يشاركون في هذا الع لعليهم، وكان ال وجوہون  ن الصدا
 :وُي كن أن يلخص  نهج الج ع العث اني في ا يأتي

�ا ف�ي طل�ب عث �ان االعت اہ على ج ع أبي بكر الص�ہيق  - 1  ، ويظه�ر ه�ذا جلّيً
رض�ي هللا عنه�ا، وق�ہ كان�ت ه�ذه -الصدف التي ج ع فيها أبو بك�ٍر الق�رآن  �ن دفص�ة 

ِبّي   ستنہًة إلى األصل -ك ا  رَّ -الصدف   .ال كتوب بين يہي النَّ
وبذلك ينسہ باب القالة، فال يزعم زاعم أن في الصدف ال كتوبة في ز ن أبي بك�ر  �ا 
لم ُيكتب ف�ي ال ص�دف العث �اني، أو أن�ه ق�ہ كت�ب ف�ي  ص�ادف عث �ان  �ا ل�م يك�ن ف�ي 

 )5(.صدف أبي بكر
��ُدِف : َل ُعْثَ ��اُن إَِل��ى َدْفَص��ةَ َفأَْرَس�� …: ع��ن أََن��ِس ْب��ِن َ الِ��ٍك ق��ال أَْن أَْرِس��لِي إَِلْيَن��ا ِبالصُّ

َها إَِلْي�ِك، َفأَْرَس�َلْت ِبه�ا َدْفَص�ُة إَِل�ى ُعْثَ �اَن، َف�أََ َر َزْي�َہ ْب�َن  َنْنَسُخَها ِفي اْلَ َصاِدِف ُثمَّ َنُرہُّ
َبْي��ِر َوَس��ِعيَہ ْب��َن اْلَع��اِص َوعَ  ْدَ ِن ْب��َن اْلَد��اِرِث ْب��ِن ِهَش��اٍم َثاِب��ٍت َوَعْب��َہ ِهللا ْب��َن الزُّ ْب��َہ ال��رَّ

 )6(.َفَنَسُخوَها ِفي اْلَ َصاِدفِ 
 :أن يتعاهہ لجنة الج ع ويشرف عليها خليفة ال سل ين بنفسه - 2

ا أراہ عث ان أن يكتب ال صادف ج ع ل�ه اثن�ي عش�ر رج�الً : فعن َكِثير بن أفَلَح قال َل َّ
بـْ�ـَعةِ : األنصار ، فيهم أَُبيُّ بن كع�ٍب وزي�ہ ب�ن ثاب�ت، ق�ال ن قريش و Pفبعث�وا إل�ى الرَّ

)7( 

P8(.وكان عث اُن يتعاهہهم: التي في بيت ُعَ َر، فِجيء ِبها، قال( 
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ُس��ول  - 3 ا عن��ہه، وأن ِب �� أن ي��أتي ك��لُّ َ ��ن عن��ہه ش��يٌء  ��ن الق��رآن س�� عه  ��ن الرَّ
يشترك الج يع في علم  ا ُجِ ع، ف�ال يغي�ب ع�ن ج �ع الق�رآن أد�ٌہ عن�ہه ش�يء  ن�ه، وال 

 )9(.يرتاب أدٌہ في ا يوَہع ال صدف، وال ُيَشكُّ في أنه جِ ع عن  ٍأل  نهم
تغل�وا ف�ي  ي�ا أيه�ا الن�اُس، ال: ويہل على ذلك  ا صحَّ عن عليِّ ب�ِن أب�ي طال�ٍب أن�ه ق�ال

عث ان، وال تقولوا له إال خيًرا في ال صادف وإدراق ال ص�ادف، ف�وهللا  �ا َفَع�َل ال�ذي 
 ا تقولون في هذه الق�راءة؟ فق�ہ بلغن�ي : َفَعَل في ال صادِف إالَّ عن  ٍأل  نَّا ج يًعا، فقال

ذا ف �ا: قلن�ا. إن قراءت�ي خي�ٌر  �ن قراءت�ك، وه�ذا يك�اہ أن يك�ون ُكْف�ًرا: أن بعضهم يقول
ن��رى أن نج ��ع الن��اس عل��ى  ص��دٍف واد��ٍہ، ف��ال تك��ون فرق��ٌة، وال يك��ون : ت��رى؟ ق��ال

 )10(.فنعم  ا رأيت: قلنا. اختالفٌ 
ہعا الناس إلى أن يأتوا ِب ا عنہهم  ن الق�رآن ال كت�وب ب�ين  وورہ كذلك أن عث ان 

ِبّي   .تيثاق، وأنه كان يستوثق لذلك أشہ االسيہي النَّ
عه��ہكم ! أيه��ا الن��اس: فخط��ب الن��اس فق��ال ق��ام عث ��ان : فع��ن  ص��عب ب��ن س��عہ ق��ال

فأَْعِزم على كل رجل  نكم  �ا  …بنبيكم  نذ ثالث عشرة سنًة، وأنتم َت ترون في القرآن
كان  عه  ن القرآن شيٌء َلَ ا جاء به، وكان الرجل يجيء بالورق�ة واألہي�م في�ه الق�رآن، 

َلَس��ِ ْعَت : ، ث��م ہخ��ل عث ��ان، ف��ہعاهم رج��الً رج��الً، فناش��ہهمدت��ى ج ��ع  ��ن ذل��ك كث��رةً 
 )11(.نعم: ، وهو أ اله عليك؟ فيقولَرُسوَل ِهللا 

 .االقتصار عنہ االختالف على لغة قريش - 4
ْهِط اْلقَُرِش�يِّينَ  إَِذا اْخَتَلْف�ُتْم : الثَّالََث�ةِ  ك ا جاء في دہيث أََنِس ْبِن َ الِ�ٍك أَنَّ ُعْثَ �اَن َق�اَل لِل�رَّ

َ ��ا َن��َزَل ِبلَِس��اِنِهْم  أَْن��ُتْم َوَزْي��ُہ ْب��ُن َثاِب��ٍت ِف��ي َش��ْيٍء ِ ��َن اْلقُ��ْرآِن َف��اْكُتُبوهُ ِبلَِس��اِن قُ��َرْيٍش، َفإِنَّ
 )12(.َفَفَعلُوا

واترة ال عل��وم عن��ہ الج ��ع عل��ى الق��راءة ال ت��: وال قص��وہ  ��ن الج ��ع عل��ى لغ��ة واد��ہة
ِب�ّي  ، وإن اختلف�ت وجوهه�ا، دت�ى ال تك�ون فرق�ٌة وال اخ�تالف، الج يع ثبوُتها ع�ن النَّ

ال يختلف�ون فيه�ا، وال ينك�ر أد�ٌہ  فإن  ا يعلم الج ي�ع أن�ه ق�راءة ثابت�ة ع�ن َرُس�ول ِهللا 
 . نهم القراءة ِبها
بتہاء نزوله، ث�م أب�يح أن ا: نزل بلسان قريش، أي: يدت ل أن يكون قوله: قال أبو شا ة
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 )13(.يقرأ بلغة غيرهم
عن�ہ ا ج �ع الق�رآن رأى الد�رف ال�ذي ن�زل الق�رآن أوالً بلس�انه أول�ى  فلعلَّ عث ان 

 )14(.األدرف، فد ل الناس عليه عنہ االختالف
 . هي بالتاء أم بالهاءهل ) التابوت(وقہ اختلف الصدابة في كل ة 

: ، فق��ال النف��ر القرش��يون)الت��ابوه(و) الت��ابوت(واختلف��وا يو ئ��ٍذ ف��ي : ك ��ا ق��ال الزه��ري
، )الت�ابوت(اكتب�وه : ، فُرِف�ع اخ�تالفهم إل�ى عث �ان، فق�ال)الت�ابوه: (، وقال زي�ہٌ )التابوت(

 )15(.فإنه بلسان قريشٍ 
رأى أنَّها بالت�اء ه�و زي�ٌہ، ك �ا روى الطد�اوي ع�ن زي�ہ اب�ن على أنه قہ ورہ أن الذي 

ا َبَلغَ  اُبوتُ  }: ثابت أنَّه َل َّ  )P)16،{إنَّ آَيَة ُ ْلِكِه أَْن َيأِْتَيُكْم التَّ
P ٌاُبوتُ : (َفقُْل�ت أََن�ا: َق�اَل َزْي�ہ� ، )التَّ

اُبوتُ ال(َفَرَفْعَنا َذلَِك إَلى ُعْثَ اَن، َفَكَتَب   )17().تَّ
أن ُي نع كتاب�ة  �ا ُنس�خت تالوت�ه، و �ا ل�م يك�ن ف�ي العرض�ة األخي�رة، و �ا كان�ت  - 5

روايته آداًہا، و ا لم ُتعلم قرآنيته، أو  ا ليس بقرآن، كالذي كان يكتب�ه بع�ض الص�دابة 
 )18(.ٍخ، أو ندو ذلكفي  صادفهم الخاصة، شرًدا ل عنًى، أو بياًنا لناسخ أو  نسو

ا يہل لذلك  ا ورہ عن  د ہ بن سيرين عن َكِثير بن أفَلَح قال فكانوا إذا ت�ہارؤوا : وِ  َّ
روه، قال  د ہ هل تہرون لم كانوا ): في ن يكتب(وكان فيهم -فقلت لَكِثيٍر : في شيء أخَّ

رونه؟ قال رون�ه لينظ�روا أد�ہثهم عه�ًہا فظننت أنَّ : قال  د ہ. ال: ُيَؤخِّ هم إنَّ �ا ك�انوا ُيَؤخِّ
 )19(.بالعرضة اآلخرة، فيكتبوَنها على قوله

أن يش��ت ل الج ��ع عل��ى األد��رف الت��ي ن��زل ِبه��ا الق��رآن، والت��ي ثب��ت عرض��ها ف��ي  - 6
Pالعرضة األخيرة

)20( 
Pع  راعاة  ا يأتي : 

ِب�ّي  -أ ، يبقي�ه الَكَتَب�ُة عنہ كتابة اللفظ الذي تواتر النطق به على أوجٍه  ختلف�ٍة ع�ن النَّ
خالًيا عن أية عال ة تقِصر النطق به على وجه وادہ؛ لتك�ون ہالل�ة ال كت�وب عل�ى ك�ال 

Pاللفظين ال نقولين ال س وعين  تساوية،

)21( 
Pاد�ٍہ ف�ي ج ي�ع فتكت�ب ه�ذه الكل �ات برس�م و

 :ال صادف،  دت ل ل ا فيها  ن األوجه ال تواترة، و ن أ ثلة ذلك
 )P)22،{َكْي�َف ُنْنِش�ُزَها }: قوله تع�الى - 1

P ب�الزاي ال نقوط�ة، فق�ہ قرأه�ا أب�و جعف�ر ون�افع
 )23(.، بالراء ال ه لة{ُنْنِشُرَها  }وابن كثير وأبو ع رو ويعقوب 
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 )P)24،{ُهَنالَِك َتْبلُوا ُكلُّ َنْفٍس َ ا أَْسَلَفْت  }: وقوله  - 2
P بالباء ال ودہة  ن البل�وى، فق�ہ

، بالت��اء ال ثن��اة  ��ن {ُهَنالِ��َك َتْتلُ��وا ُك��لُّ َنْف��ٍس َ ��ا أَْس��َلَفْت  }: ق��رأ د ��زة والكس��ائي وخل��ف
 )25(.باء ال ودہةالتالوة،  كان ال

َہٍة  }: وقوله تعالى - 3  )P)26،{ِفي َعَ ٍہ ُ َ ہَّ
P بفتح العين وال يم، فقہ ق�رأ د �زة والكس�ائي

َہٍة  }: وخلف وشعبة  )27(.، بضم العين وال يم{ِفي ُعُ ٍہ ُ َ ہَّ
ال يدت له الرسم الوادہ، كالكل �ات الت�ي تض� نت ق�راءتين أو أكث�ر، ول�م تنس�خ  ا  -ب

في العرضة األخيرة، ورسُ ها على صورة وادہة ال يك�ون  د�ت الً ل �ا فيه�ا  �ن أوج�ه 
القراء، ف ثل هذه الكل �ات ترس�م ف�ي بع�ض ال ص�ادف عل�ى ص�ورة ت�ہل عل�ى ق�راءة، 

 )28(.وفي بعضها برسم آخر يہل على القراءة األخرى
ولم يكتب الصدابة تلك الكل ات برس ين أدہه ا في األصل واآلخر في الداشية؛ ل�ئال 
م أن الثاني تصديٌح لألول، وأن األول خطأ، وكذلك ألن جعل إدہى الق�راءات ف�ي  ُيَتَوهَّ

ح؛ إذ إ ٌم، وترجيٌح بال  �رجِّ نَّه�م تلقَّ�ْوا ج ي�ع األصل والقراءات األخرى في الداشية تدكُّ
ِبّي   )29(.، وليست إدہاها بأولى  ن غيرها تلك األوجه عن النَّ
 :و ن األ ثلة على ذلك

 )P)30،{وقالوا اتخذ هللا ول�ًہا  }: قوله تعالى - 1
Pفق�ہ قرأه�ا عب�ہ هللا ب�ن ع�ا ٍر الش�ا ي :{ 

 )31(.وهي كذلك في  صادف أهل الشام. بغير واو { ولًہا قالوا اتخذ هللا
ى ِبها إِْبَراِهيُم  }: قوله  - 2  )P)32،{َوَوصَّ

P ٍفقہ قرأها أبو جعفٍر، ونافٌع، واب�ن ع�ا ر :{ 
ف أه��ل ال ہين��ة والش��ام وق��ہ رس�� ت ف��ي  ص��اد.  ��ن اإليص��اء {َوأَْوَص��ى ِبه��ا إِْب��َراِهيُم 
، وك�ذلك رأيته�ا ف�ي اإل �ام  ص�دف عث �ان : قال أبو عبي�ہ. بإثبات ألف بين الواوين

 )33(.ورس ت في بقية ال صادف بواوين قبل الصاہ،  ن غير ألٍف بينه ا
اٍت َتْجِري َتْدَتَها األَنْ  }: وقوله تعالى - 3  )P)34،{َهاُر َوأََعہَّ َلُهْم َجنَّ

P فقہ قرأه�ا عب�ہ هللا ب�ن
اٍت َتْجِري ِ ْن َتْدِتَها األَْنَهاُر  }: كثير ال كي ). َتْدِتَه�ا(قب�ل ) ِ �نْ ( ، بزياہة {َوأََعہَّ َلُهْم َجنَّ

 )35(.وهي كذلك في ال صدف ال كي، وفي بقية ال صادف بدذفها
في ق�راءة أب�ي جعف�ر،  )36(،{ َوِفيَها َ ا َتْشَتِهيِه األَْنفُُس َوَتَلذُّ األَْعُيُن  }: وقوله تعالى - 4

 } :، وقہ قرأها بقي�ة الق�راء)َتْشَتِهيهِ (ونافع، ورواية دفص عن عاصم ِبهاء بعہ الياء في 
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 )37(.، ہون الهاء األخيرة{ األَْعُيُن  َوِفيَها َ ا َتْشَتِهي األَْنفُُس َوَتَلذُّ 
ِبه�اءين، ورأي�ت ) َتْش�َتِهيِه ( ف�ي  ص�ادف أه�ل ال ہين�ة والش�ام : قال أبو ع رو الہاني
 . إن ذلك كذلك في  صادف أهل الكوفة، وغلط: بعض شيوخنا يقول

ِبه�اء واد�ہة ) َتْش�َتِهي(ص�ادف وفي سائر ال . وِبهاءين رأيته في اإل ام: وقال أبو عبيہ
 )38(.اهـ
بعہ الفراغ  ن كتابة ال صدف اإل ام يراجعه زي�ہ ب�ن ثاب�ت ، ث�م يراجع�ه عث �ان  - 7
 بنفسه. 

َ ُع َفَقْہُت آَيًة ِ �َن األَْد�َزاِب ِد�يَن َنَس�ْخَنا اْلُ ْص�َدَف، َق�ْہ ُكْن�ُت أَْس�: عن َزْيِہ ْبِن َثاِبٍت َقالَ 
ِ ��َن  }َيْق��َرأُ ِبه��ا، َفاْلَتَ ْس��َناَها َفَوَج��ْہَناَها َ ��َع ُخَزْيَ ��َة ْب��ِن َثاِب��ٍت األَْنَص��اِريِّ  َرُس��وَل ِهللا 

 )P)39،{اْلُ ����ْؤِ ِنيَن ِرَج����اٌل َص����َہقُوا َ ����ا َعاَه����ُہوا َهللا َعَلْي����ِه 
P َفأَْلَدْقَناَه����ا ِف����ي ُس����وَرِتَها ِف����ي

 )40(.ْصَدفِ اْل ُ 
، ويظه�ر  �ن الرواي�ات أن�ه عرض�ه  �رتين كانت ه�ذه ه�ي ال راجع�ة األول�ى لزي�ٍہ 

 .، ولم تكشف الثالثة عن شيء)التابوت(أخريين، فأظهرت الثانية االختالف في لفظ 
�ا َبَل�غَ  �اُبوتُ إنَّ آَي�َة ُ ْلِك�ِه أَْن َي�أِْتيَ  }: فعن زيہ بن ثابت أنَّه َل َّ : َفقُْل�ت أََن�ا: َق�اَل َزْي�ہٌ  {ُكْم التَّ

اُبوَت، ُثمَّ َعَرَضُه  اُبوُت، َفَرَفْعَنا َذلَِك إَلى ُعْثَ اَن، َفَكَتَب التَّ َعْرَض�ًة  -َيْعِن�ي اْلُ ْص�َدفَ -التَّ
� ِديَفَة، َوَدَل�َف َلَه�ا أُْخَرى، َفَلْم أَِجْہ ِفي�ِه َش�ْيًئا، َفأَْرَس�َل ُعْثَ �اُن إَل�ى َدْفَص�َة أَْن ُتْعِطَي�ُه الصَّ

َه�ا  ِديَفَة إَلْيَها، َفأَْعَطْتُه َفَعَرْضُت اْلُ ْصَدَف َعَلْيَه�ا، َفَل�ْم َيْخَتلَِف�ا ِف�ي َش�ْيٍء، َفَرہَّ نَّ الصَّ َلَيُرہَّ
اَس َيْكُتُبوَن َ َصاِدفَ   )41(.إَلْيَها َوَطاَبْت َنْفُسُه، َوأََ َر النَّ

ذا األثر  ا يہل عل�ى أن ال عارض�ة ِب �ا ج ع�ه الص�ہيق كان�ت بع�ہ االنته�اء  �ن وفي ه
كتابة ال صدف اإل ام، لِ زيہ االط ئنان، وفي هذا  ا يہل على بقاء األوج�ه الثابت�ة  �ن 

 .القراءة بغير اختالٍف بين الدفَّاظ والعل اء
نتظ�روا الغائ�ب ال�ذي عن�ہه هذه الضوابط أہقَّ تنفيٍذ، فكانوا ربَّ �ا ا وقہ نفَّذ الصدابة 

ا عن�ہه، عل�ى ال�رغم  �ن أن الق�ائ ين بالكتاب�ة  الشيء  ن القرآن ز اًنا، دتى يستثبتوا ِ  َّ
 .واإل الء كانوا  ن الدفاظ القراء
كن��ُت ف��ي ن أ ل��ى عل��يهم، فربَّ ��ا اختلف��وا ف��ي اآلي��ة، : ع��ن  ال��ك ب��ن أب��ي ع��ا ر، ق��ال
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، ولعل��ه أن يك��ون غائًب��ا أو ف��ي بع��ض  في��ذكرون الرج��ل ق��ہ تلقَّاه��ا  ��ن َرُس��ول هللاِ 
الب��واہي، فيكتب��ون  ��ا قبله��ا و ��ا بع��ہها، وي��ہعون  وض��عها دت��ى يج��يء، أو ُيرَس��ل 

 )42(.إليه
بع��ہ ذل��ك بنس��خ ال ص��ادف ع��ن ال ص��دف اإل ��ام، وإرس��الها إل��ى  ث��م أ ��ر عث ��ان 

 اني�ة، ودوله�ا ي�ہور الد�ہيث ف�ي األ صار، وهي التي عرفت في ا بعُہ بال صادف العث
 .إن شاء هللا-الفصل اآلتي 

 
 ).1/171(، واإلتقان في علوم القرآن )236-1/235(البرهان في علوم القرآن ) 1(
 ).213-2/212(الفصل في ال لل واألهواء والندل ) 2(
 .96التبيان في آہاب د لة القرآن ص ) 3(
 ).7/148(ہالئل النبوة و عرفة أدوال صادب الشريعة ) 4(
 .21الكواكب الہرية ص ) 5(
 .4987ح ) 8/626(كتاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن : رواه البخاري في صديده) 6(
ْبَعة) 7( ار، وصنہوق أجزاء ال صدف: الرَّ  .929ص ) ربع(ال ديط  القا وس. ُجونة العطَّ
، وأورہه الدافظ 33رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان رد ة هللا عليه ال صادف ص ) 8(

 .45فضائل القرآن ص . إسناہه صديح: ابن كثير  ن طريق ابن أبي ہاوہ، وقال
 ).239-1/238(انظر البرهان في علوم القرآن ) 9(
: وق��ال الد��افظ اب��ن دج��ر. 30كت��اب ال ص��ادف ب��اب ج ��ع عث ��ان ال ص��ادف ص رواه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي ) 10(

 ).8/634(فتح الباري . بإسناٍہ صديح
 .31ص . القرآن في ال صادف رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان ) 11(
 .4987ح ) 8/626(كتاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن : رواه البخاري في صديده) 12(
 ).8/625(فتح الباري ) 13(
 ).8/625(فتح الباري ) 14(
، وانظ�ر ف�تح 26الق�رآن ف�ي ال ص�ادف ص  رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال ص�ادف ب�اب ج �ع عث �ان ) 15(

 ).8/635(الباري 
 .248سورة البقرة  ن اآلية ) 16(
أُْن�ِزَل اْلقُ�ْرآُن : ِ �ْن َقْولِ�هِ  ْن َرُس�وِل ِهللا رواه الطداوي في تأويل  شكل اآلثار، باب َبَياُن ُ ْشِكِل َ ا ُرِوَي عَ ) 17(

 ).4/193. (َعلَى َسْبَعِة أَْدُرفٍ 
 ).1/171(، واإلتقان في علوم القرآن )236-1/235(انظر البرهان في علوم القرآن ) 18(
 ، وأورہه33رواه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب ال ص��ادف ب��اب ج ��ع عث ��ان رد ��ة هللا علي��ه ال ص��ادف ص ) 19(
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 .45فضائل القرآن ص . إسناہه صديح: الدافظ ابن كثير  ن طريق ابن أبي ہاوہ، وقال
 .388-387انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص ) 20(
 ).1/33(النشر في القراءات العشر ) 21(
 .259سورة البقرة  ن اآلية ) 22(
 ).2/231(النشر في القراءات العشر ) 23(
 .30،  ن اآلية سورة يونس ) 24(
 ).2/283(النشر في القراءت العشر ) 25(
 .9سورة اله زة، آية ) 26(
 ).2/403(النشر في القراءات العشر ) 27(
،وانظ�ر أيًض�ا 106-101ص . س ير الطالبين في رسم وض�بط الكت�اب ال ب�ين، للش�يخ عل�ى  د �ہ الض�باع) 28(

 .و ا بعہها 436شرح اإلعالن بتك يل  ورہ الظ آن إلبراهيم ال ارغني التونسي ص 
 .23-22، والكواكب الہرية ص )1/259( ناهل العرفان  )29(
 .116سورة البقرة،  ن اآلية ) 30(
، وش�رح اإلع�الن بتك ي��ل )1/11(، والنش�ر ف�ي الق�راءات العش�ر 54كت�اب ال ص�ادف الب�ن أب�ي ہاوہ ص ) 31(

 .442 ورہ الظ آن ص 
 .132سورة البقرة،  ن اآلية ) 32(
 .442، وشرح اإلعالن بتك يل  ورہ الظ آن ص 54، 51، 49ف البن أبي ہاوہ ص كتاب ال صاد )33(
 .100سورة التوبة  ن اآلية ) 34(
، وكت�اب 448، وشرح اإلعالن بتك يل  ورہ الظ آن ص )2/280(، و)1/11(النشر في القراءات العشر ) 35(

 .57ال صادف البن أبي ہاوہ ص 
 . ن سورة الزخرف 71 ن اآلية  )36(
 .56، 53، 49، وكتاب ال صادف البن أبي ہاوہ ص )2/370(النشر في القراءات العشر ) 37(
 .456-455شرح اإلعالن بتك يل  ورہ الظ آن ص ) 38(
 .23سورة األدزاب،  ن اآلية ) 39(
 .4988ح ) 8/626(رواه البخاري في الصديح كتاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن ) 40(
أُْن�ِزَل اْلقُ�ْرآُن : ِ �ْن َقْولِ�هِ  ويل  شكل اآلثار، باب َبَياُن ُ ْشِكِل َ ا ُرِوَي َعْن َرُس�وِل ِهللا رواه الطداوي في تأ) 41(

 ).4/193. (َعلَى َسْبَعِة أَْدُرفٍ 
 .29ص . القرآن في ال صادف رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان ) 42(
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 الفصل الثالث

  نهج ج ع القرآن

 و زاياه عث ان في عهہ 

4Tزايا ج ع القرآن في عهہ عث ان : ال بدث الثاني  4T 
 الفرق بين ج ع القرآن في  رادله الثالث: ال بدث الثالث
 مزايا جمع القرآن في عهد عثمان  : المبحث الثاني

 تدقيًق��ا لوع��ہ هللا  ن عف��ان ك��ان نس��خ الق��رآن ف��ي ال ص��ادف ف��ي ز ��ن عث ��ان ب��
�ا َل�ُه َلَد�اِفُظوَن  }: بدفظ كتابه العزيز، قال تعالى ْكَر َوإِنَّ ْلَنا ال�ذِّ ا َنْدُن َنزَّ �ہ  )1(،{إِنَّ فق�ہ ودَّ

هذا الج ع صف ال سل ين وكل تهم، ورہَّ عنهم  �ا ك�ان  د�ہًقا ِبه�م  �ن الفتن�ة العظي �ة، 
 .الشقاق  ن بينهمواجتث بذور 

ا سبق ذكره  ن خطة ع ل الصدابة في ج ع القرآن ز ن عث �ان يتب�ين لن�ا  زاي�ا  وِ  َّ
 :وي كن تلخيص بعضها في ا يأتي )2(ذلك الج ع ال بارك،

 شاركة ج يع  �ن ش�هہ الج �ع  �ن الص�دابة في�ه، وإش�راف الخليف�ة علي�ه  .1
 .بنفسه

 . ج ع وأقّره عہہ التواتربلوغ  ن شهہ هذا ال .2
 .االقتصار على  ا ثبت بالتواتر، ہون  ا كانت روايته آداًہا .3
 )3(.إه ال  ا نسخت تالوته، و ا لم يستقرَّ في العرضة األخيرة .4
ترتي�ب الس��ور واآلي�ات عل��ى الوج�ه ال ع��روف اآلن، بخ�الف ص��دف أب��ي  .5

 .ن السور، فقہ كانت  رتبة اآليات ہوبكر 
كتاب�ة ع��ہہ  �ن ال ص��ادف يج �ع وج��وه الق�راءات ال ختلف��ة الت�ي ن��زل ِبه��ا  .6

 .القرآن الكريم
تجريہ هذه ال صادف  ن كل  ا ليس  ن القرآن، كالذي كان يكتب�ه بع�ض  .7

 .الصدابة  ن تفسير للفظ، أو بيان لناسخ أو  نسوخ، أو ندو ذلك
ِب�ّي ولقہ دظي الج ع العث اني برضى  ن ش�هہه  �ن أص�داب ال والت�ابعين، وقط�ع  نَّ
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عل�ى  �ا ثبت�ت  هللا به ہاب�ر الفتن�ة الت�ي ك�اہت تش�تعل ف�ي ب�الہ ال س�ل ين، إذ ج عه�م 
 .قرآنيته، فانتهى بذلك  ا كان داصالً  ن االختالف بين ال سل ين

ال ص�ادف، ف�أعجبهم  أہرك�ت الن�اس د�ين ش�قَّق عث �ان : عن  صعب بن سعہ ق�ال
 )4(.أدہٌ  لم يِعْب ذلك: ذلك، أو قال

 . ن أعظم  ناقبه وقہ ُعہَّ ج ُع القرآن في ال صادف في ز ن عث ان 
خص�لتان لعث �ان ب�ن عفَّ�اَن ليس�تا ألب�ي بك�ر، وال : ق�ال )5(فعن عبہ ال�رد ن ب�ن  ه�ہيٍّ 

 )6(.الناَس على ال صدفصبُرهُ نفَسه دتَّى قُِتل  ظلوً ا، وج ُعُه : لُِعَ رَ 
ع�ن عث �ان ف�ي ج �ع الق�رآن وإد�راق  وقہ ہافع أ ير ال ؤ نين علي بن أبي طال�ب 

ال صادف؛ لئال يته ه  ن ال فقه ل�ه بتض�ييع الق�رآن، أو الج�رأة علي�ه، وأخب�ر أن�ه فع�ل 
ع�ل  ث�ل ال�ذي فع�ل ذلك عن رضى  ن شهہه  ن الصدابة، وأنه لو كان والًي�ا إذ ذاك لف

 .عث ان 
ي�ا أيه�ا الن�اُس، ال تغل�وا ف�ي : س عت عليَّ بَن أبي طال�ٍب يق�ول: عن سويہ بن غفلة قال

عث ان، وال تقولوا له إال خيًرا في ال صادف وإدراق ال ص�ادف، ف�وهللا  �ا َفَع�َل ال�ذي 
و ولي�ت لفَعْل�ُت  ث�َل وهللا ل: قال عليُّ : قال …َفَعَل في ال صادِف إالَّ عن  ٍأل  نَّا ج يًعا 

 )7(.الذي َفَعلَ 

 الفرق بين جمع القرآن في مراحله الثالث: المبحث الثالث

نستطيع بعہ هذا العرض أن نتبين الفرق بين ج ع القرآن في  رادله الثالث، فق�ہ ك�ان 
خاص�ة،  لكل  رة  ن  �رات ج �ع الق�رآن أس�باب خاص�ة، وك�ان لك�ل  �رة أيًض�ا كيفي�ة

 :فالفرق بين ال رادل الثالث كان  ن ديث األسباب والكيفيات
 : الفرق بين ال رادل الثالث  ن ديث األسباب

ِبّي  .1 زياہة التوث�ق للق�رآن، والتد�ري ف�ي : أسباب ج ع القرآن في عهہ النَّ
ض��بط ألفاظ��ه، ودف��ظ كل ات��ه، وإن ك��ان التعوي��ل ف��ي ذل��ك الوق��ت إن ��ا ك��ان عل��ى 

 .ر، وتبليغ الودي على الوجه األك لالدفظ واالستظها
الخ�وف عل�ى ض�ياع ش�يء  �ن : سبب ج ع الق�رآن ف�ي ز �ن أب�ي بك�ر  .2

ا ُكِتب بين يہي النبي   .القرآن ِبهالك دفَّاظه، وضياع  ا عنہهم ِ  َّ
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خ���وف الفتن���ة الت���ي وق���ع فيه���ا : س���بب ج ���ع الق���رآن ف���ي عه���ہ عث ���ان  .3
عل �وه  �ن األد�رف الت�ي ن�زل ال سل ون بسبب اختالفهم في الق�راءة بدس�ب  �ا ت

 .ِبها القرآن، وال دافظة على كتاب هللا  ن التبہيل والتغيير
 : الفرق بين ال رادل الثالث  ن ديث الكيفية

ِب�ّي  .1 ترتي�ب اآلي�ات ف�ي س�ورها، وكتاب�ة : كيفية ج ع الق�رآن ف�ي عه�ہ النَّ
ه ف�ي اآليات في �ا تيس�ر  �ن  �واہ الكتاب�ة،  �ع بعث�رة ذل�ك ال كت�وب، وع�ہم ج ع�

 . كان وادہ
ِب�ّي : كيفية ج ع القرآن في ز ن أبي بكر  .2  ج ع ال كت�وب ف�ي عه�ہ النَّ

ونقله في صدٍف، وهي أوراق  جرہة،  رتب اآليات أيًض�ا، وبدي�ث تجت �ع ك�ل 
سورة  تتابعة في تلك الصدف، لكن  �ن غي�ر أن تج �ع تل�ك الص�دف ف�ي  جل�ہ 

 .أو  صدٍف وادہ
نق�ل  �ا ف�ي ص�دف أب�ي بك�ر ف�ي :  كيفية ج ع الق�رآن ف�ي عه�ہ عث �ان .3

 صدف إ اٍم، ونسخ  صادف  نه، وإرسالها إل�ى اآلف�اق، لتك�ون  رجًع�ا للن�اس 
 )8(.عنہ االختالف

��ا ِعْن��َہ َرُس��وِل ِهللا : بع��ہ د��ہيث َزْي��ِہ ْب��ِن َثاِب��تٍ (ق��ال البيهق��ي  ُنَؤلِّ��ُف اْلقُ��ْرآَن ِ ��َن  ُكنَّ
َقاع اآلي�ات ال تفرق�ة ف�ي : وهذا يشبه أن يكون أراہ به تأليف  ا نزل  ن الكت�اب: )9()ِالرِّ

، ثم كانت  ثبتة في الصہور،  كتوب�ة ف�ي الرق�اع سورها، وج عها فيها بإشارة النبي 
واللخاف والعسب، فج عها  نها في صدٍف بإشارة أبي بكٍر وع �ر، ث�م نس�خ  �ا ج ع�ه 

عل��ى  ��ا رس��م ال ص��طفى  ف��ي  ص��ادف بإش��ارة عث ��ان ب��ن عف��ان  )10(ف��ي الص��دف
.11(ـ( 

ل��م يقص��ہ عث ��اُن َقْص��َہ أب��ي بك��ٍر ف��ي ج ��ع نف��س الق��رآن ب��ين : ق��ال القاض��ي الب��اقالني
ِب��ّي  ، وإلغ��اء  ��ا ل�ودين، وإن ��ا قص��ہ ج َعه��م عل�ى الق��راءات الثابت��ة ال عروف��ة ع�ن النَّ

ليس كذلك، وأْخَذُهم ِب صدٍف ال تقہيم في�ه وال ت�أخير، وال تأوي�ل أُثِب�ت  �ع تْنِزي�ٍل، وال 
 نسوخ تالوته ُكِت�َب  �ع ُ ْثَب�ت رس� ه و ف�روٍض قراءُت�ه ودفُظ�ه؛ خش�ية وق�وع الفس�اہ 

 )12(.والشبهة على  ن يأتي بعہ
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أن يأتي فاسٌق يسعى ف�ي كي�ہ ال�ہين، أو أن يِه�َم واه�ٌم  خشي عث ان : وقال ابن دزم
ل شيًئا  �ن ال ص�دف، فيك�ون اخ�تالف ي�ؤہي إل�ى الض�الل، فكت�ب   ن أهل الخير، فيبہِّ

ل - صادف  ج ًعا عليها، وبعث إلى كل أفق  صدًفا، لكي  ل  ب�ہِّ إن وهم واه�ٌم، أو ب�ہَّ
 )13(.كيہ والوهمُرِجع إلى ال صدف ال ج ع عليه، فانكشف الدق، وبطل ال

 
 .9سورة الدجر آية  )1(
 ).261-1/260(انظر  ناهل العرفان  )2(
 .383انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )3(
، ورواه اب���ن أب���ي ہاوہ ف���ي كت���اب 18 عرف���ة رس���م  ص���ادف األ ص���ار ص رواه ال���ہاني ف���ي ال قن���ع ف���ي ) 4(

 .ولم ينكر ذلك  نهم أدہٌ : ، ولفظه19ال صادف باب اتفاق الناس  ع عث ان على ج ع ال صادف، ص 
ت�وفي س�نة .  �ا رأي�ت أعل�م  ن�ه: أب�و س�عيہ العنب�ري، ق�ال عل�ى ب�ن ال �ہيني: هو اإل ام الكبير، والدافظ العلم )5(

 ).1/329(، وتذكرة الدفاظ )1/499(ظر تقريب التهذيب ان. هـ 198
 .19رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف، باب اتفاق الناس  ع عث ان على ج ع ال صادف، ص  )6(
بإس�ناٍہ : ، قال الد�افظ اب�ن دج�ر30رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان ال صادف ص ) 7(

 ).8/634(فتح الباري . صديح
، )263-1/262(، و ناه��ل العرف��ان ف��ي عل��وم الق��رآن )1/171/172(اإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن : انظ��ر )8(

 .27-26والكواكب الہرية ص 
َه�َذا َد�ِہيٌث : وَق�الَ  3954ح ) 5/734(رواه التر ذي في جا عه كتاب ال ناقب باب في فضل الش�ام وال�ي ن  )9(

 ).7/147(َدَسٌن َغِريٌب، والبيهقي في ہالئل النبوة 
 .يعني في عهہ أبي بكر )10(
 ).148-7/147(ہالئل النبوة و عرفة أدوال صادب الشريعة ) 11(
 ).1/171(، واإلتقان في علوم القرآن )236-1/235(البرهان في علوم القرآن ) 12(
 ).213-2/212(الفصل في ال لل واألهواء والندل ) 13(
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 الفصل الرابع

 المصاحف العثمانية

 عہہ ال صادف العث انية: ال بدث األول
، عل ن�ا أن�ه في ا  رَّ علينا في الفصل السابق  ن نس�خ ال ص�ادف ف�ي ز �ن عث �ان 

  نسخ عہًہا  ن ال صادف وأرسل ِبها إل�ى األ ص�ار، وعرف�ت ه�ذه ال ص�ادف في �ا
الراش�ہ عث �ان اب�ن  بعُہ بال صادف العث انية، نسبة إلى  �ن أ �ر بنس�خها، وه�و الخليف�ة

 .عّفان 
، والتعري�ف وفي ه�ذا الفص�ل نتن�اول بالبد�ث ع�ہہ ال ص�ادف الت�ي نس�خها عث �ان 

 . بالرسم العث اني، ودكم اتباع ذلك الرسم

 عدد المصاحف العثمانية: المبحث األول

ا انتهى زيہ بن ثابت و ن  عه  ن نسخ ال ص�ادف، أرس�ل عث �ان  إل�ى ك�ل أف�ٍق  َل َّ
 . ر الناس بإتالف  ا خالف هذه ال صادفِب صدف، وأ

��ُدَف ِف��ي اْلَ َص��اِدِف، َرہَّ ُعْثَ ��اُن : ع��ن أََن��ِس ْب��ِن َ الِ��ٍك أن��ه ق��ال ��ى إَِذا َنَس��ُخوا الصُّ َدتَّ
ا َنَسُخوا ُدَف إَِلى َدْفَصَة، َوأَْرَسَل إَِلى ُكلِّ أُفٍُق ِبُ ْصَدٍف ِ  َّ  )1(.الصُّ

وقوع االختالف ال ؤہي إلى ت�رك ش�يء  �ن الق�رآن، أو  خاف عث ان : ويقال النو
الزياہة فيه، فنس�خ  �ن ذل�ك ال ج �وع ال�ذي عن�ہ دفص�ة، ال�ذي أج ع�ت الص�دابة علي�ه 
 صادَف، وبعث ِبها إلى البلہان، وأ ر ب�إتالف  �ا خالفه�ا، وك�ان فعل�ه ه�ذا باتف�اق  ن�ه 

 )2(ـ. و ن علي بن أبي طالب، وسائر الصدابة، وغيرهم
ا كان االعت اہ في نقل القرآن على ال شافهة والتلقِّي  ن صہور الرج�ال، ول�م تك�ن  وَل َّ

 ��ع ك��ل  ص��دف  ��ن  ال ص��ادف كافي��ة ف��ي نق��ل الق��رآن وتعلُّ ��ه، فق��ہ أرس��ل عث ��ان 
ر لك�ل ال صادف قارًئا يعلِّم الناس على  ا يوافق ال صدف الذي أرسل به، وك�ان يتخي�

 )3(.قارٍئ ال صدف الذي يوافق قراءته في األكثر
أ ر زيہ بن ثابت أن يقرئ بال ہني، وبعث عبہ هللا بن الس�ائب  فقہ روي أن عث ان 

 ع ال ك�ّي، وبع�ث ال غي�رة ب�ن أب�ي ش�هاب  �ع الش�ا ّي، وأب�ا عب�ہ ال�رد ن الس�ل ي  �ع 
 )4(.البصري الكوفّي، وعا ر بن عبہ قيٍس  ع
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وقہ اختلف العل اء في عہہ ال صادف التي بعث ِبه�ا عث �ان إل�ى البل�ہان، فال�ذي علي�ه 
 صدًفا إل�ى الش�ام، وآخ�ر إل�ى الكوف�ة، وآخ�ر  األكثر أنَّها أربعٌة، أرسل  نها عث ان 

 .إلى البصرة، وأبقى الرابع بال ہينة
 .عة ال ذكورة، وأرسل الخا س إلى  كةوقيل كتب خ سة  صادف، األرب

 .وقيل ستٌة، الخ سة ال ذكورة، وأرسل الساہس إلى البدرين
 .وقيل سبعة، الستة السابقة، وأرسل السابع إلى الي ن

وقيل َث انية، والث�ا ن ه�و ال�ذي ج �ع الق�رآن في�ه أوالً، ث�م نس�خ  ن�ه ال ص�ادف، وه�و 
 )5(.ره دين قُِتلال س ى باإل ام، وكان يقرأ فيه، وكان في دج

 )6(.أنفذ  صدًفا إلى  صر وقيل إنه 
كتب عث ان أربعة  صادف، فبعث ِب صدٍف  نها إلى الكوفة، : عن د زة الزيات قال

 )7(.فُوِضع عنہ رجل  ن ُ راٍہ، فبقي دتى كتبُت  صدفي عليه
ا كتب عث ان ال ص�ادف د�ين ج �ع الق�رآن، كت�ب س�بعة : وقال أبو داتم السجستاني َل َّ

 ص��ادف، فبع��ث واد��ًہا إل��ى  ك��ة، وآخ��ر إل��ى الش��ام، وآخ��ر إل��ى ال��ي ن، وآخ��ر إل��ى 
 )8(.البدرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، ودبس بال ہينة وادًہا

�ا كت�ب ال ص�ادف،  أكث�ر العل �اء عل�ى أن عث �ان : ع �رو ال�ہانيقال اإل �ام أب�و  َل َّ
فوّجه إلى الكوفة : جعله على أربع نسخ، وبعث إلى كل نادية  ن النوادي بوادہٍة  نهن

، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، وأ سك عنہ نفسه وادہًة، وقہ قيل إنه  إدہاهنَّ
ه  ن ذلك أيضً  ا نسخًة إل�ى  ك�َة، ونس�خة إل�ى ال�ي ن، ونس�خة إل�ى جعله سبع نسٍخ، ووجَّ
، وعليه األئ ة  )9(.البدرين، واألول أصحُّ

 )10(.فاْل شهور أنَّها خ سة: وقال الدافظ ابن دجر والسيوطي
باقَيه���ا إل���ى  د���بس  ص���دًفا باْل ہين���ة للن���اس، وآخ���ر لنفس���ه، وس���يَّر: وق���ال اْلجعب���ري

 )11(.أ رائه
 :واْل تعارف عنہ عل اء رسم القرآن ستة  صادف

لنفس�ه، وينق�ل عن�ه  اْل صدف اإل ام، وه�و اْل ص�دف ال�ذي ادتبس�ه عث �ان : األول
 .أبو عبيہ القاسم بن سالَّم
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ة، وعن�ه ينق�ل اْل صدف اْل �ہني، وه�و اْل ص�دف ال�ذي ك�ان بأي�ہي أه�ل ال ہين�: الثاني
 .اإل ام نافع

 .اْل صدف اْل كي: الثالث
 )12(.اْل صادف الدجازية، أو الدر ية: ويطلق على اإل ام وال ہني وال كي

 .اْل صدف الشا ي: الرابع
 .اْل صدف الكوفي: الخا س
 .اْل صدف البصري: الساہس

 )13(.ِب صادف أهل العراق والكوفي والبصري عراقيان، وه ا اْل راہان
ولعل الصواب في ذلك هو اْل تعارف عنہ عل اء الق�راءات، إذ ق�ہ كث�ر نقله�م ع�ن ه�ذه 

 )14(.ال صادف الستة
اہ وه��و ال��ذي -ن، فقي��ل واختل��ف ف��ي ع��ہہ اْل ص��ادف الت��ي كتبه��ا عث ��ا )15(:ق��ال الد��ہَّ

به ابن عاشٍر ف�ي ش�رح اإلع�الن اْل ك�ي والش�ا ي والبص�ري والك�وفي، : أنَّه�ا س�تةٌ : صوَّ
ه، واْل ہني الخ�اصُّ ب�ه، ال�ذي  واْل ہني العامُّ، الذي سيَّره عث ان  ن  دلِّ نْسِخه إلى  قرِّ

ى باإل ام  )16(.دبسه لنفسه، وهو اْل س َّ

 
 .4987) 8/626(رواه البخاري في الصديح كتاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن ) 1(
 .96التبيان في آہاب د لة القرآن ص ) 2(
 ).1/40(الجا ع ألدكام القرآن للقرطبي ) 3(
-1/403(، و ناه��ل العرف��ان 24، والكواك��ب الہري��ة ص 19-18ورہ الظ ��آن ص ہلي��ل الدي��ران ش��رح  ��) 4(

404.( 
 .11ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص ) 5(
 ).1/403(، و ناهل العرفان 26الكواكب الہرية ص  )6(
 .43 ن ال صادف ص  رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب  ا كتب عث ان ) 7(
، وانظ�ر التبي�ان ف�ي 43 �ن ال ص�ادف ص  كتاب ال صادف باب  ا كتب عث �ان  رواه ابن أبي ہاوہ في) 8(

 .97آہاب د لة القرآن ص 
، والتبي�ان )1/240(البره�ان ف�ي عل�وم الق�رآن : ، وانظ�ر19ال قنع في  عرفة رسم  ص�ادف األ ص�ار ص ) 9(

 .97-96في آہاب د لة القرآن ص 
 ).1/172(رآن ، واإلتقان في علوم الق)8/636(فتح الباري ) 10(
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 .2الكواكب الہرية ص : انظر) 11(
 .نسبة إلى الدرم) 12(
 .437ص . انظر شرح اإلعالن بتك لة  ورہ الظ آن) 13(
 ).1/403(، و ناهل العرفان 197إتداف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص : انظر) 14(
اہ )15( ،  ن فقهاء ال الكية ِب صر، ولہ بالصعيہ سنة هو الشيخ  د ہ بن علي بن خلف الدسيني، ال عروف بالدہَّ

األع�الم . ه�ـ 1357ه�ـ، وت�وفي س�نة  1323هـ، وتعلم باألزهر، ثم عيِّن شيًخا لل قارئ ال ص�رية س�نة  1282
)6/304.( 
 .26الكواكب الہرية ص ) 16(
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 الرسم العث اني: ال بدث الثاني
 الرسم في اللغة واالصطالح

 أوجه االختالف بين الرسم العث اني والرسم القياسي
 الرسم العثماني: المبحث الثاني

 الرسم في اللغة واالصطالح

ُة األََثِر، وقيل: هو األََثُر، وقيل: الرسم في اللغة  )1(. ا ليس له شخٌص  ن اآلثار: بقيَّ
 .قياسي وتوقيفيّ : قس ان: والرسم في االصطالح

هو تصوير الكل ة ِبدروف هجائها، على تقہير االبتہاء ِبه�ا، والوق�ف : فالرسم القياسيُّ 
 .عليها

ولِهذا أثبتوا صورة ه زة الوصل؛ ألنَّها  لفوظٌة عنہ االبتہاء، ودذفوا صورة التنوين؛ 
 .أواخر الكلم ألنه غير  لفوٍظ عنہ الوقف على

ه��و عل��ٌم ُتْع��َرُف ب��ه  خالف��اُت خ��طِّ ال ص��ادِف العث اني��ة ألص��ول  )2(:والرس��م الت��وقيفيُّ 
 )3(.الرسم القياسي

، نسبة إلى عث �ان اب�ن عف�ان )الرسم العث اني(وهذا الرسم التوقيفي هو الذي يعرف بـ 
ُن في ال صادف العث اني�ة الت�ي س�بق الك�الم عليه�ا ف�ي اْل بد�ث ، إذ هو الرس م اْلُ َہوَّ

 .السابق
وقہ صنَّف العل اء ُكُتًبا في  عرفة كيفية كتابة اْل ص�ادف العث اني�ة، نقل�وا فيه�ا ص�ورًة 
ہقيق���ة له���ذه ال ص���ادف، وك���انوا ينقل���ون ع���ن اْل ص���ادف العث اني���ة  باش���رًة، أو ع���ن 

ي األ ص��ار، إذ اْل ظن��ون ِب ص��ادف األ ص��ار  تابع��ُة ك��لِّ اْل ص��ادف ال نقول��ة عنه��ا ف��
، وب��يَّن ه��ؤالء األئ ��ة ال رس��وم ف��ي اْل ص��ادف  واد��ٍہ  نه��ا  ص��دف ِ ْص��ِرِه العث ��انيَّ

ا خالف قواعہ الرسم القياسي  .العث انية ِ  َّ
 )4(:و ن أهم  ا ُصنِّف في الرسم العث اني

. س��م  ص��ادف األ ص��ار، لإل ��ام أب��ي ع ��رو ال��ہانياْل قن��ع ف��ي  عرف��ة ر .1
 .هـ 444ال توفى سنة 

 .هـ 496ال توفى سنة . التْنزيل، لإل ام أبي ہاوہ سلي ان بن نجاح .2



128   

عقيلة أتراب القصائہ في أسنى اْل قاصہ، لإل ام أبي  د ہ القاس�م ب�ن ِفي�ّره  .3
اْل قن�ع وهي نظم لكتاب . هـ 590الشاطبي، صادب درز األ اني، ال توفى سنة 

 .اْل ذكور، ولها شروح كثيرة
 ورہ الظ آن، لإل ام  د ہ بن إبراهيم األ وي الش�هير ب�الخراز، ال ت�وفى  .4

ف��ي أوائ��ل الق��رن الث��ا ن الهج��ري، وه��و نظ��م ب��ہيع  ش��ت ل عل��ى ج��ل ال س��ائل 
ہليل الديران، للش�يخ إب�راهيم ب�ن : ال ذكورة في الكتب السابقة، وله شروٌح،  نها

 .هـ 1349التونسي، ال توفى سنة أد ہ اْل ارغني 

 أوجه االختالف بين الرسم العثماني والرسم القياسي

ا سبق-) العث اني( وضوع الرسم التوقيفي  دروُف اْل صادف العث انية،  -ك ا يفهم ِ  َّ
، بإش��رافه، وِب دض��ر  ��ن الص��دابة  وق��ہ ك��ان َنْس��خ ال ص��ادف ف��ي ز ��ن عث ��ان 

اع��ہ الرس��م القياس��ي، وق��ہ خرج��ت عنه��ا أش��ياء، وق��ہ وأكث��ر الرس��م العث ��اني  واف��ق لقو
َنها العل اء في اْل صنفات الخاصة بالرسم العث اني  .ہوَّ

وأذك��ر هن��ا أن��واَع  خالف��ِة الرس��م العث ��اني للرس��م اإل الئ��ي الد��ہيث بإيج��اٍز، وه��ي 
 : ندصرة في خ سة أنواع

 )5(الدــذف - 1
 . فات والواوات والياءاتويكون كثيًرا في األل

والت�ي  )6(،{اْلَع�ـَلِ يَن  }: قول�ه: دذف األلف التي بعہ العين ف�ي: ف ن أ ثلة دذف األلفات 
 )7(.{َ ـلِِك  } :بعہ ال يم  ن قوله 

: وقول�ه )8(،{اْلَغاُووَن  }: دذف إدہى الواوين  ن قوله تعالى: و ن أ ثلة دذف الواوات 
 )9(.{ْسَتُووَن يَ  }

�ـَن  }: دـذف إدہى الياءين  ن قول�ه تع�الى: و ن أ ثلة دذف الياءات  ِبيِّ : وقول�ه )10(،{النَّ
 )11(.{ُيْديِ  }

 :ويوجہ الدذف أيًضا في الالم والنون 

 

ْيل :  ن ألفاظ  خصوصة،  نها دذف إدہى الال ين: دذف الالم ف ن أ ثلة .4TP الـَّ

(12)
P4T  
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.4TP ُنـِْجي اْلُ ْؤِ ِنينَ  َوَكَذ لِكَ  :قوله تعالى في) ننجي(ن لفظ الثانية   ودذفت النون

(13)
P4T  

 

 )14(الزيــاہة - 2
 : وقہ ورہت زياہة األلف والواو والياء في الرسم العث اني

 )15(،{لَِش��اْيٍء  }: زي��اہة األل��ف الت�ي بع��ہ الش��ين ف��ي قول��ه : ف �ن أ ثل��ة زي��اہة األل��ف 
 )16(.{َوِجايَء  }: والتي بعہ الجيم  ن قوله 

 )17(.{َسأُوِريُكْم  }:  زياہة الواو في قوله: و ن أ ثلة زياہة الواو 

 )18(.{ِبأَيْيٍہ  }: زياہة الياء في قوله تعالى: و ن أ ثلة زياہة الياء 
 )19(اله ــز - 3

وق��ہ ورہ رس��م اله ��زات ف��ي  واض��ع  ��ن اْل ص��ادف العث اني��ة عل��ى غي��ر الص��ورة 
 :القياسية، ف ن ذلك

 )20(.{َلَتُنوأُ  }: تصوير اْله زة ألًفا كقوله تعالى 

 )22(.ديث وقع  ن القرآن الكريم )21(،{َيْبَہُؤا  }: وتصويرها واًوا كقوله  

 )23(.{إِيَتائ وَ  }: وتصويرها ياًء كقوله 

ْء يا  }: وعہم تصويرها في ندو قوله تعالى   )24(.{الرُّ
 )25(البــہل - 4

 :ويكون في األلف بتصويرها واًوا أو ياءً 

ر واًوا في ألفاظ،  نها  لـَوَة  }: فتصوَّ كـَوَة  }و )26(،{الصَّ  )28(.{َكِ ْشَكوٍة  }و )27(،{الزَّ

ر ياًء في األلف اْل نقلبة عن ياء،  ثـل   )30(.{َيَتَوفَّنـُكْم  }و )29(،{َيـأََسَفى  }: وُتصوَّ

ر األلف ياًء في بعض ألفات الثالثيِّ ال نقلبة عن واو،  ثـل  �َدى  }: وُتصوَّ  )31(،{َوالضُّ
 )32(.{َ ا َزَكى  }و

ر األلف ياًء في كل اٍت ُجِهل أص�لها، وه�ي  ، ) ت�ى(، و)أنَّ�ى(و) عل�ى(و) إل�ى: (وُتصوَّ
فرس� ت ف�ي غ�افر بالي�اء ترجيًد�ا، ورس� ت ف�ي ) لہى(، واخُتلف في )دتَّى(، و)بلى(و

 )34(.باأللف اتفاًقا )33(يوسف



130   

 )35(الفصل والوصل - 5
وِنه�ا كل �اٍت فُرس ت بع�ض الكل �ات  تص�لة ببعض�ها، والقي�اس أن تك�ون  نفص�لة، لك

 . ستقلة
 :و ن أ ثلة ذلك

ُسْبَد��ـَن ِهللا  }: ، فق��ہ رس�� تا  تص��لتين ف��ي  واض��ع،  نه��ا ق��ول هللا ) ��ا( ��ع ) ع��ن( 
ا ُيْشِرُكوَن   )36(.{َوَتَعـَلى َع َّ

ِبْئَس�َ ا اْش�َتَرْوا ِب�ِه أَْنفَُس�ُهْم  }: ، فقہ رس� تا  تص�لتين ف�ي  واض�ع،  نه�ا) ا( ع ) بئس( 
}.)37( 

لَِك�ْيالَ َتْدَزُن�وا َعَل�ى َ �ا َف�اَتُكْم  }: ، فقہ رس تا  تصلتين في  واضع،  نها)ال( ع ) كي( 
}.)38( 

 
 ).3/1646) (رسم(لسان العرب  )1(
ِبّي  )2( ى توقيفّيًا على القول بأن خط ال صادف توقيف  ن النَّ ، وُيطلق عليه البعض الرس�م االص�طالدي، ُيَس َّ

الدي، ف��ي ، وس��يأتي الخ��الف ف��ي رس��م ال ص��ادف، وه��ل ه��و ت��وقيفي أو اص��طنس��بة الص��طالح الص��دابة 
 .إن شاء هللا تعالى-ال بدث اآلتي 

 .40انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص  )3(
 .29-25انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص  )4(
 ).150-4/147(، واإلتقان في علوم القرآن )408-1/388(انظر البرهان في علوم القرآن  )5(
 .2سورة الفاتدة :  ن  واضع هذا اللفظ )6(
 .و ا بعہها 46، انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص 4سورة الفاتدة،  ن اآلية  )7(
 .224سورة الشعراء،  ن اآلية  )8(
 .203-202 ن سورة السجہة، وانظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص  18 ن  واضعه اآلية  )9(
 . ن سورة البقرة 61 ن  واضعه اآلية  )10(
 .199-197 ن سورة البقرة، انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص  258  ن  واضعه اآلية )11(
 .207-205 ن سورة البقرة، وانظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص  164 ن  واضعه اآلية  )12(
 .151-150، وانظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص 88سورة األنبياء،  ن اآلية  )13(
 ).152-4/151(، واإلتقان في علوم القرآن )388-1/381(م القرآن انظر البرهان في علو )14(
 .23في سورة الكهف، آية  )15(
انظ��ر ہلي��ل الدي��ران ش��رح  ��ورہ الظ ��آن ص . 23، وس��ورة الفج��ر، آي��ة 69ف��ي س��ورة الز ��ر،  ��ن اآلي��ة  )16(
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242،245. 
والع ل على زياہة ال�واو ف�ي  وفي رس ها خالف،. 37، وسورة األنبياء، آية 145في سورة األعراف، آية  )17(

 .259انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص . ال وضعين
 .256انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص . 47في سورة الذاريات، آية  )18(
 ).153-4/152(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )19(
ف ال�واو الثاني�ة لتكرره�ا، فتت�رك اله �زة والقياس تصويرها واًوا، ثم د�ذ.  ن سورة القصص 76 ن اآلية  )20(

 .215انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص ). لتنوء(بال صورة، فتوضع رأس العين على السطر هكذا 
 . ن سورة الن ل 64، و ن  واضع هذا اللفظ اآلية )يبہأ(والقياس فيها أن تكون على ألف هكذا  )21(
 .223-222آن ص انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ  )22(
 ن س�ورة الند�ل، والقي�اس ت�رك اله �زة ب�ال ص�ورة، فتوض�ع رأس الع�ين عل�ى الس�طر هك�ذا  90 ن اآلية  )23(
 .253انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص ). وإيتاء(
). الرؤي�ا( ن سورة اإلسراء، والقياس تص�وير اله �زة في�ه واًوا هك�ذا  60وهو  تعہہ، و ن  واضعه اآلية  )24(

 .221انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص 
 ).4/154(، واإلتقان في علوم القرآن )410-1/409(انظر البرهان في علوم القرآن  )25(
 . ن سورة البقرة 3 ن  واضعه اآلية  )26(
 . ن سورة البقرة 43 ن  واضعه اآلية  )27(
 .283-282ہ الظ آن ص انظر ہليل الديران شرح  ور.  ن سورة النور 35 ن اآلية  )28(
 . ن سورة يوسف  84 ن اآلية  )29(
 .261انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص .  ن سورة السجہة 11 ن  واضعه اآلية  )30(
 . ن سورة الضدى 1اآلية  )31(
 .281-279انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص .  ن سورة النور 21 ن اآلية  )32(
 .25، اآلية ، وفي سورة يوسف 18، اآلية في سورة غافر )33(
 .278-276انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص  )34(
 ).156-4/155(، واإلتقان في علوم القرآن )429-1/417(انظر البرهان في علوم القرآن  )35(
 .290انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص . 68سورة القصص، آية  )36(
 .301-300انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص . 90آية سورة البقرة،  )37(
 .301انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص . 153سورة آل ع ران، آية  )38(
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 حكم اتباع الرسم العثماني: المبحث الثالث

ِب��ّي  ، أم اجته��اہي؟ فأ ��ا ال��ذين اختل��ف العل ��اء ه��ل رس��م ال ص��ادف ت��وقيفي  ��ن النَّ
، فلم يجيزوا  خالفته، وأ ا الق�ائلون بأن�ه اجته�اہ واص�طالح ذهبوا إلى أن الرس م توقيفيٌّ

ز  خالفت�ه،   ن الصدابة، فاختلفوا، ف نهم  ن أوجب اتباع اص�طالدهم، و �نهم  �ن ج�وَّ
وجوز كتابة القرآن على غيره، و نهم  ن أوجب كتابةال ص�ادف عل�ى الرس�م القياس�ي 

 . نًعا للَّْبس
س�واء  �ن ( ذهب يوج�ب اتباع�ه : العث اني على  ذهبينفتلخص أن العل اء في الرسم 

، و ��ذهب ي��رى ج��واز رس��م )ق��ال ب��التوقيف و ��ن ق��ال بأن��ه اص��طالح واج��ب االتب��اع
 . ال صادف على غير الرسم العث اني، وبعضهم يوجب ذلك

أن رسم القرآن توقيفي، فال تجوز  خالفته، وال تجوز كتابة ال ص�دف  :ال ذهب األول
 .ألولى، وهو  ذهب الج هورإال على الكتبة ا

 :واستہلوا على ذلك بأہلة،  نها
ِب�ّي  .1 ِب�ّي  إقرار النَّ �اب يكتب�ون ال�ودي، وق�ہ  ه�ذه الكتب�ة، فق�ہ ك�ان للنَّ ُكتَّ

، وأق��رهم عل��ى تل��ك الكتاب��ة، و ض��ى كتب��وا الق��رآن عل��ى ه��ذا الرس��م ب��ين يہي��ه 
 .لوالقرآن على هذه الكتبة، لم يدہث فيه تغيير وال تبہي عهہه 

ِب���ّي  .2 اب���ه عل���ى قواع���ہ رس���م الق���رآن،   ���ا ورہ  ���ن أن النَّ ك���ان يوق���ف ُكتَّ
 .ويوجههم في رسم القرآن وكتابته

ِبّي  -أ Pأَلِ�ق ال�ہواَة،: ، فقال لهفعن  عاوية أنه كان يكتب بين يہي النَّ

)1( 
P ،ف القل�َم ود�رِّ

ر ال ق الس���يَن، وال تع���وِّ ���ن وأِق���م الب���اء، وف���رِّ ہ )ال���رد ن(، و ���ّہ )هللا( ���يم، ودسِّ ، وج���وِّ
 )2().الرديم(

ِبّي  وعن أنس  -ب ، فلي �ہَّ )بس�م هللا ال�رد ن ال�رديم(إذا كت�ب أد�ہكم : قال أن النَّ
 )3(.الرد ن

إج ��اع الص��دابة عل��ى  ��ا رس�� ه عث ��ان ف��ي ال ص��ادف، وعل��ى  ن��ع  ��ا  .3
 . واهس

إج ��اع األ ��ة ال عص��وم  ��ن الخط��أ بع��ہ ذل��ك ف��ي عه��ہ الت��ابعين واألئ ��ة  .4
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ال جتهہين على تلقِّي  ا ُنِقل في ال ص�ادف العث اني�ة الت�ي أرس�لها إل�ى األ ص�ار 
 )4(.بالقبول، وعلى ترك  ا سوى ذلك

ك  ا خالفها  ن زياہة فهذا إج اٌع  ن األ ة على  ا تض نته هذه ال صادف، وعلى تر
 .ونقص، وإبہال كل ٍة بأخرى، أو درف بآخر

كل : ولذلك جعل األئ ة  وافقة الرسم العث اني ولو ادت االً شرًطا لقبول القراءة، فقالوا
قراءة ساعہها خط ال صدف،  ع صدة النقل، و جيئها على الفصيح  �ن لغ�ة الع�رب، 

 )5(.فهي ال عتبرة
�ن دك�ى إج ��اع األ �ة عل�ى  ��ا كت�ب عث �ان  اإل ��ام أب�و ع �رو ال��ہاني، وروى  وِ  َّ

ال ص��ادف،  أہرك��ت الن��اس د��ين ش��قَّق عث ��ان : بإس��ناہه ع��ن  ص��عب ب��ن س��عہ ق��ال
 )6(.لم يِعْب ذلك أدہٌ : فأعجبهم ذلك، أو قال
درًف�ا قاص�ًہا ل�ذلك، أو بہل�ه أج ع ال سل ون على أن  ن نق�ص : وقال القاضي عياض

ا لم يشت ل عليه ال صدف الذي وقع علي�ه اإلج �اع،  بدرٍف  كانه، أو زاہ فيه درًفا ِ  َّ
 )7(.عا ًہا لكل هذا، فهو كافر-وأُج ع على أنه ليس  ن القرآن 

كتب��وا ِبه��ا تل��ك َ ��ن َكَت��ب  ص��دًفا، فينبغ��ي أن يد��افظ عل��ى الهج��اء الت��ي : ق��ال البيهق��ي
ا كتبوه شيًئا؛ فإنَّهم كانوا أكثَر علً ا، وأصہَق  ال صادف، وال يخالفهم فيها، وال يغير ِ  َّ
��ا، ف��ال ينبغ��ي لن��ا أن نظ��ن بأنفس��نا اس��تہراًكا عل��يهم، وال  قلًب��ا ولس��اًنا، وأعظ��َم أ ان��ًة  نَّ

 )8(.تَسـقًُّطا َلهم
يعن�ي أال تخ�الف : القراءة سنٌة، قال س�لي ان ب�ن ہاوہ الهاش� ي: وعن زيہ بن ثابت قال
 )9(.الناس برأيك في االتباع

أن اتباع َ ن قبلنا ف�ي الد�روف وف�ي الق�راءات س�نٌة  -وهللا أعلم-إن ا أراہ : قال البيهقي
اءة الت��ي ه��ي  تبع��ٌة، وال يج��وز  خالف��ة ال ص��دف ال��ذي ه��و إ ��اٌم، وال  خالف��ة الق��ر

 )10(. شهورةٌ، وإن كان غيُر ذلك سائًغا في اللغة، أو أظهَر  نها
اء ل�م يلتفت�وا : وِب عناه بلغني عن أبي عبيہ في تفسير ذلك، ق�ال: وقال أيًضا وت�رى الق�رَّ

ب�اُع : إلى  ذاهب العربية في الق�راءة، إذا خ�الف ذل�ك خ�طَّ ال ص�دف، وزاہ د�روف واتِّ
اها  )11(.ال صادف عنہهم كالسنن القائ ة التي ال يجوز ألدٍہ أن يتعہَّ



134   

 �ا للص�دابة وال : أن�ه ق�ال )13(عن شيخه عبہ العزيز الہباغ )12(ونقل أد ہ بن ال بارك
ِب�ّي لغيرهم في رسم الق�رآن وال  ، وه�و ال�ذي ش�عرةٌ واد�ہةٌ، وإن �ا ه�و توقي�ٌف  �ن النَّ

أ رهم أن يكتبوه على الهيئة ال عروفة، بزياہة األلف ونقصاِنها، ألسراٍر ال َتهتہي إليه�ا 
وه���و س���رٌّ  ���ن أس���راره خ���ص هللا ب���ه كتاب���ه العزي���ز ہون س���ائر الكت���ب  …العق���ول،
 )14(. عجزٌ وك ا أن نظم القرآن  عجٌز، فرس ه أيًضا  …الس اوية،

 …خ�ط ال ص�دف، وخ�ط تقطي�ع الع�روض: خطان ال ُيقاس عليه ا: قال ابن ہرستويه
�ه، ولكن�ه ُيَتلقَّ�ى ب�القبول  -جلَّ ذكره-ووجہنا كتاب هللا  ال ُيق�اس هج�اؤه، وال ُيخ�اَلف خطُّ

 )15(.على  ا أُوہع ال صدفَ 
ہم جواز كتابة ال صدف على غي�ر الرس�م العث �اني ه�و ق�ول أه�ل ال �ذاهب والقول بع

 .الفقهية األربعة
 )16(:قال العال ة  د ہ بن العاقب الشنقيطي

�����ـٌة  رس�����ُم الِكت�����اِب سنَّ
بـعْه    تَّ

  
ك �����ا نَد�����ا أه�����ُل ال ن�����ادي 

 األربعهْ 

ب��اع رس��م وق��ہ نق��ل اإل ��ام الجعب��ري، وغي��ره إج ��اع األئ �� ة األربع��ة عل��ى وج��وب اتِّ
 )17(.ال صدف العث اني

 :وفي ا يأتي أقوال بعض فقهاء ال ذاهب األربعة في هذه ال سألة
 :األدناف -

 )18(.إنه ينبغي أال يكتب ال صدف بغير الرسم العث اني: قال في ال ديط البرهاني
 :الكيةال  -

ال، : هل يكتب ال صدف على  ا أدہثه الناس  �ن الهج�اء؟ فق�ال: سئل  الك رد ه هللا
 )19(.إال على الكتبة األولى

، إذ في�ه بق�اء الدال�ة األول�ى، إل�ى أن : قال الس�خاوي وال�ذي ذه�ب إلي�ه  ال�ٌك ه�و الد�قُّ
د�رى بع�ہ األُخ�رى، إذ ف�ي خ�الف ذل�ك تعل ها الطبقة األخرى، وال ش�ك أن ه�ذا ه�و األَ 

 )20(.تجهيل الناس بأولية  ا في الطبقة األولى
 )21(.وال ُ خالف لِ الٍك  ن عل اء األ ة في ذلك: قال أبو ع رو الہاني
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ق�رآن  ث�ل ال�واو س�ئل  ال�ك ع�ن الد�روف تك�ون ف�ي ال: وقال أب�و ع �رو ال�ہاني أيًض�ا
 )22(.ال: واأللف، أترى أن ُتَغيَّر  ن ال صدف إذا ُوجہت فيه كذلك؟ قال

يعني الواو واألل�ف الزائ�ہتين ف�ي الرس�م، ال ع�ہو تين ف�ي اللف�ظ، ند�و : قال أبو ع رو
 }و {عَوا ل��ن ن��ہ }: ، وند��و األل��ف ف��ي{الرب��وا  }، و{أوالت  }، و{أولئ��ك  }: ال��ـواو ف��ي
 )23(.{ألَاْوَضُعوا 

 :الشافعية -
ال�واو واألل�ف  ًع�ا، فتكت�ب ال�واو : تكت�ب ِبه �ا، أي) الرب�ا: (قال الش�يخ س�لي ان الج �ل

: ، أي"وبالي�اء: "أوالً في الباء، واأللف بعہها، وهذه طريقة ال ص�دف العث �اني، وقول�ه
 )24(. تبعة في غير القرآن؛ ألن رس ه سنةٌ 

 :الدنابلة -
يد�رم  خالف�ة  ص�دف اإل �ام ف�ي واٍو أو أل�ٍف أو ي�اء، أو : قال اإل �ام أد �ہ ب�ن دنب�ل

 )25(.غير ذلك
 .أن رسم ال صادف اصطالدي ال توقيفي، وعليه فتجوز  خالفته :ال ذهب الثاني

��ن ج��نح إل��ى ه��ذا ال��رأي وأي��ہه اب��ن خل��ہون ف��ي  قہ ت��ه، والقاض��ي أب��و بك��ر ف��ي  وِ  َّ
 )26(.االنتصار، وشيخ اإلسالم ابن تي ية

 :واستہل القائلون ِبهذا الرأي بأہلة  نها
أن الرسوم والخطوط  �ا ه�ي إال عال �ات وأ �ارات، فك�ل رس�ٍم ي�ہل عل�ى  .1

 .ديحالكل ة، ويفيہ وجه قراءِتها، فهو رسم ص
أن كتاب���ة ال ص���دف عل���ى الرس���م العث ���اني ق���ہ توق���ع الن���اس ف���ي الدي���رة  .2

 .والخطأ، وال شقة والدرج، وال ت كنهم  ن القراءة الصديدة السلي ة
أنه ليس في الكتاب العزيز، وال السنة ال طهرة، وال في إج اع األ �ة، وال  .3

ة  �ا ي�ہل عل��ى وج�وب كتاب�ة ال ص��دف برس�م  ع�ين، وكيفي�� -ف�ي قي�اس ش��رعي 
ُسول  أنه أ ر أدًہا  �ن كت�اب ال�ودي د�ين كتاب�ة   خصوصة، وَلم يرَو عن الرَّ

، وال َنهى أدًہا أن يكتبها ِبهيئة  عينة  .اآليات القرآنية أن يكتبها برسم خاصٍّ
فك�ان الخ�ط العرب�ي ألول اإلس�الم غي�ر ب�الٍغ إل�ى الغاي�ة  �ن اإلدك�ام : قال اب�ن خل�ہون
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ش، وُبْع�ِہهم ع�ن واإلتقان واإلجاہة، وال إلى ال ط، ل كان الع�رب  �ن الب�ہاوة والت�ودُّ توسُّ
الصنائع، وانظر  �ا وق�ع  �ن أج�ل ذل�ك ف�ي رس� هم ال ص�دف، دي�ث رس� ه الص�دابة 
بخطوطهم، وكانت غير  ستدك ة في اإلجاہة، فخ�الف الكثي�ُر  �ن رس�و هم  �ا اقتض�ته 

ًك�ا ب �ا رسوم صناعة الخط عن�ہ أهله�ا، ث�م اقتف�ى الت�ابعون  �ن الس�لف رس� هم ف يه�ا تبرُّ
ُسول  ، وخير الخلق  ن بعہه، ال تلقون لوديه  ن كت�اب هللا تع�الى رس ه أصداب الرَّ

ب�ع رس� ه خط�أً أو ص�واًبا،  ًك�ا، وُيتَّ وكال ه، ك ا ُيقَتفى لهذا العه�ہ خ�طُّ ول�يٍّ أو ع�الٍم تبرُّ
ه العل �اء بالرس�م وأين نسبة ذلك  ن الصدابة في ا كتبوه؟ فاتُّبع ذلك، وأُْثِبت رسً ا، ونبَّ�

 .إلى  واضعه
وال تلتفتنَّ في ذلك إلى  ا يزع ه بعض ال غفلين  ن أنَّهم كانوا  دك ين لص�ناعة : قال

�ل، ب��ل لك��ل  �ل  ��ن  خالف��ة خط�وطهم ألص��ول الرس�م ل��يس ك ��ا ُيتخيَّ الخ�ط، وأن  ��ا ُيتخيَّ
لم يقع، وفي  ثل إنه تنبيٌه على أن الذبح  {الأذبدنَّه  }وجه، يقولون في زياہة األلف في 

ا ال أصل ل�ه إال  {بأييہ  }زياہة الياء  إنه تنبيٌه على ك ال القہرة الربانية، وأ ثال ذلك ِ  َّ
التدكم ال د�ض، و �ا د له�م عل�ى ذل�ك إال اعتق�اہهم أن ف�ي ذل�ك تنزيًه�ا للص�دابة ع�ن 
توهم النقص في قلة إجاہة الخط، ودسبوا أن الخط ك اٌل فنزه�وهم ع�ن نقص�ه، ونس�بوا 
. إليهم الك ال بإجاہته، وطلبوا تعليل  ا خالف اإلج�اہة  �ن رس� ه، ول�يس ذل�ك بص�ديح

 )27(.اهـ
وأ ا الكتابة، فل�م يف�رض هللا عل�ى األ �ة فيه�ا ش�يًئا، إذ ل�م يأخ�ذ : وقال القاضي أبو بكر

اط ال صادف رس�ً ا بعين�ه ہون غي�ره، أوجب�ه  عل�يهم وت�رك  �ا على كتَّاب القرآن وخطَّ
ع��ہاه، إذ وج��وب ذل��ك ال ُي��ْہَرك إال بالس�� ع والتوقي��ف، ول��يس ف��ي نص��وص الكت��اب وال 
 فهو ��ه أن رس��م الق��رآن وض��بطه ال يج��وز إال عل��ى وج��ه  خص��وص، ود��ہ  د��ہوہ ال 
يجوز تجاوزه، وال في نص السنة  ا يوجب ذل�ك وي�ہل علي�ه، وال ف�ي إج �اع األ �ة  �ا 

 .اسات الشرعيةيوجب ذلك، وال ہلت عليه القي
كان ي�أ ر برس� ه،  بل السنة ہلت على جواز رس ه بأي وجه سُهل، ألن َرُسول ِهللا 

ولم يبين لهم وجًها  عيًنا، وال َنهى أدًہا عن كتابته، ولذلك اختلف�ت خط�وط ال ص�ادف، 
ف نهم  ن كان يكتب الكل ة على  خرج اللفظ، و نهم  ن ك�ان يزي�ہ وي�نقص لعل �ه ب�أن 
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، وأن الن��اس ال يخف��ى عل��يهم الد��ال، وألج��ل ه��ذا بعين��ه ج��از أن يكت��ب ذل��ك اص��طالحٌ 
ب��الدروف الكوفي��ة والخ��ط األول، وأن يجع��ل ال��الم عل��ى ص��ورة الك��اف، وأن تع��وج 
األلفات، وأن يكتب على غير ه�ذه الوج�وه، وج�از أن يكت�ب ال ص�دف ب�الخط والهج�اء 

 )28(.اهـ. ن يكتب بين ذلكالقہي ين، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء ال دہثة، وجاز أ
إل�ى تد�ريم الكتاب�ة عل�ى الرس�م العث �اني األول،  )29(بل ذهب عز الہين بن عبہ السالم

 .ووجوب كتابة القرآن على االصطالدات ال عروفة عنہ عا ة الناس
وك�ان ه�ذا : دريم  خالفة  صدف عث انقال الزركشي بعہ ذكر قول اإل ام أد ہ في ت

، وأ �ا اآلن، فق�ہ يخش�ى اإللب�اس، وله�ذا ق�ال الش�يخ  في الصہر األول، والعلم غضٌّ ديٌّ
ال تجوز كتابة ال صدف اآلن على الرسوم األولى باصطالح : عز الہين بن عبہ السالم

 )30(.األئ ة؛ لئال يوقع في تغيير الجهال
ال ينبغ�ي إج�راؤه عل�ى إطالق�ه؛ ل�ئال ي�ؤہي : وهذا ك ا قال بعض�هم: ل البنا الہ ياطيقا

إلى ہرس العل�م، وال يت�رك ش�يء ق�ہ أدك �ه الس�لف  راع�اة لجه�ل الج�اهلين، ال س�ي ا، 
 )31(.وهو أدہ األركان التي عليها  ہار القراءات

 
 ).5/4115) (ليق(لسان العرب . لزق ال ہاہ بصوفها: أالق الہواة فالقت) 1(
، والد��افظ ف��ي ف��تح الب��اري )358-1/357(ذك��ره القاض��ي عي��اٌض ف��ي الش��فا بتعري��ف دق��وق ال ص��طفى ) 2(
)7/575.( 
 .1174ح ) 1/364(خبار رواه الہيل ي في  سنہه، انظر فرہوس األ) 3(
 .34الكواكب الہرية ص ) 4(
 .34الكواكب الہرية ص ) 5(
، ورواه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب 18رواه ال��ہاني ف��ي ال قن��ع ف��ي  عرف��ة  رس��وم  ص��ادف األ ص��ار ص ) 6(

 .ولم ينكر ذلك  نهم أدہٌ : ، ولفظه19ال صادف باب اتفاق الناس  ع عث ان على ج ع ال صادف، ص 
 ).2/647(بتعريق دقوق ال صطفى  الشفا) 7(
 ).5/600(الجا ع لشعب اإلي ان ) 8(
، والد�اكم ف�ي ال س�تہرك )2/385(، وف�ي الس�نن الكب�رى )5/600(رواه البيهقي في الجا ع لش�عب اإلي �ان ) 9(
 .، وصدده ووافقه الذهبي)2/224(
 ).2/385(السنن الكبرى للبيهقي ) 10(
 ).1/380(وانظر البرهان في علوم القرآن  ،)5/601(الجا ع لشعب اإلي ان ) 11(
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ْلِج اس�ي اللََّ ِط�ي، فقي�ه  �الكي، ع�ارف بالد�ہيث، ول�ہ ف�ي َسْلِج اس�ة س�نة  )12( ه�ـ،  1090أد ہ بن ال ب�ارك السَّ
ح لنفس�ه باالجته�اہ ال طل�ق، وت�وفي بف�اس س�نة 1679 م ونشأ فيه�ا، ث�م انتق�ل إل�ى ف�اس، فق�رأ وأق�رأ، دت�ى ص�رَّ
 ).202-1/201(ألعالم ا. م1743هـ،  1156

 1095عبہ العزيز بن  سعوہ الہباغ اإلہريسي الدسني،  تصوٌف  ن األشراف الدسنيين، ول�ہ بف�اس س�نة  )13(
م، كان أ ّيًا ال يقرأ وال يكتب، وألتباعه  بالغة في الثناء عليه، ونقل الخوارق عنه، ت�وفي بف�اس س�نة 1684هـ، 

 ).4/28(األعالم . م1720هـ،  1132
 .101اإلبريز  ن كالم سيہي عبہ العزيز ص : أد ہ بن ال بارك السلج اسي في كتابه )14(
 .7، نقالً عن الكتاب البن ہرستويه ص )1/376(البرهان في علوم القرآن  )15(
 .27انظر التقرير العل ي عن  صدف ال ہينة النبوية للہكتور عبہ العزيز بن عبہ الفتاح القارئ ص ) 16(
صادف العث انية للہكتور  د �وہ س�يبويه الب�ہوي،  جل�ة كلي�ة الق�رآن الك�ريم بال ہين�ة ال ن�ورة، بدث في ال  )17(

 .، نقالً عن خ يلة أرباب ال قاصہ شرح عقيلة أتراب القصائہ لإل ام الجعبري345العہہ األول ص 
 ).1/379( ناهل العرفان ) 18(
الء البش�ر ف�ي الق�راءات األرب�ع عش�ر ص ، وإتداف فض19ال قنع في  عرفة رسم  صادف األ صار ص ) 19(

9. 
 ).1/379( ناهل العرفان ) 20(
 .19ال قنع في  عرفة رسم  صادف األ صار ص ) 21(
، و ناهل العرف�ان )1/379(، والبرهان في علوم القرآن 36ال قنع في  عرفة رسم  صادف األ صار ص ) 22(
)1/379.( 
، و ناهل العرف�ان )1/379(، والبرهان في علوم القرآن 36ال قنع في  عرفة رسم  صادف األ صار ص ) 23(
، وق��ہ اختلف��ت ال ص��ادف ف��ي ه��ذه الكل ��ة، فف��ي بعض��ها ب��ألف بع��ہ اله ��زة، وف��ي بعض��ها بغي��ر أل��ف، )1/379(

 .245انظر ہليل الديران شرح  ورہ الظ آن ص . والع ل على إسقاط األلف
 ).3/44( داشية الج ل على شرح ال نهج، للشيخ سلي ان الج ل) 24(
 ).4/146(، و اإلتقان )1/379(البرهان في علوم القرآن ) 25(
 ).421-13/420(، و ج وع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تي ية 129نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )26(
 .419ص )  قہ ة تاريخ بن خلہون( قہ ة ابن خلہون  )27(
 ).381-1/380(، و ناهل العرفان 101-99اإلبريز ص : ، وانظر129نكت االنتصار لنقل القرآن ص ) 28(
هو اإل ام العال ة، وديہ عصره، سلطان العل اء، أبو  د ہ عز الہين عبہ العزيز بن عبہ السالم، ب�رع ف�ي  )29(

الفقه واألصول والعربية والتفسير والدہيث، ردـل إليه الطلبة  ن سـائر البلہان، هذا  ع الزه�ہ وال�ورع واأل �ر 
 ).3/301(شذرات الذهب . ?660توفي سنة . عن ال نكربال عروف والنهي 

 .9، وإتداف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص )1/379(البرهان في علوم القرآن ) 30(
 .10-9إتداف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص ) 31(
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 حكم اتباع الرسم العثماني: تابع المبحث الثالث

 الرأي الراجح

تط ئن إليه النفس هو رأي الج هور الذين ذهبوا إل�ى أن خ�ط ال ص�ادف والرأي الذي 
 .توقيف، وال تجوز  خالفته

ويت��رجح ه��ذا ال��رأي بإج ��اع الص��دابة و ��ن بع��ہهم عل��ى كتاب��ة ال ص��ادف عل��ى ه��ذه 
الهيئ��ة ال علو ��ة، وعل��ى رف��ض  ��ا س��واها، ف��ال ُيعتَب��ر بع��ہ إج ��اع أه��ل الق��رون األول��ى 

 .يجوز خرق إج اعهم؛ ألن اإلج اع ال ُيْنَسخُ  خالف  ن خالف بعہ ذلك، وال
ويؤيہ ذلك أن الرسم اإل الئي اصطالح، واالصطالح قہ يتغير  ع تغي�ر الز �ان، ك �ا 
أن قواعہ اإل الء تختلف فيه�ا وجه�ات النظ�ر، في�ؤہي ذل�ك إل�ى التدري�ف والتب�ہيل ف�ي 

 .كالم هللا 
اصطالح يناسب  ا يألفون�ه فلو أن أهل كل ز اٍن اصطلدوا في كتابة ال صادف على 

 ن قواعہ اإل الء، ثم أتى جيٌل بعہهم فاص�طلح عل�ى اص�طالح آخ�ر يناس�ب  �ا اس�تجہَّ 
 ��ن القواع��ہ، وانقطع��ت ص��لة األجي��ال ال تتابع��ة بال ص��ادف الت��ي كتبه��ا الص��دابة، ل��و 
ٍه  �ن الق�رآن، ودينئ�ذ ل�ن يس�تطيع  دہث ذلك لوص�لنا خ�الل عق�وہ قليل�ة إل�ى ن�صٍّ  ش�وَّ

 ييز القراءة الصديدة  ن غيرها، ويؤہي ذلك إلى تدريف كتاب هللا، ويدص�ل الناس تَ 
 .الشكُّ في ج يعه

 )1(.فهذا الرسم العث اني هو أقوى ض ان لصيانة القرآن  ن التغيير والتبہيل
��ا يؤي��ہ ك��ون خ��ط ال ص��ادف توقي��ف كتب��وا الكل ��ة الواد��ہة ف��ي  أن الص��دابة : وِ  َّ

فض�الً ع�ن -عض ال واضع ِبهيئة، وفي  واضع أخ�رى بهيئ�ة أخ�رى، وال يظ�ن بعاق�ٍل ب
أن يس� ع الكل �ة الواد�ہة فيكتبه�ا  �رة بهيئ�ة و �رة ب�أخرى إال  -الصدابة العل اء النبالء

 .أن يكون لذلك علة، وال علَة هنا إال التوقيف
األل�ف  �ن نف�س  في سورة الدج بزياہة األل�ف، ول�م يزي�ہوا) سعوا(فقہ رسم الصدابة 

 ).سعو: (اللفظ في سورة سبأ، فرس وها هكذا
ديث كان فقہ رس وه بزياہة األلف،  �ا ع�ہا  وض�ع الفرق�ان، ) عَتْوا(وكذلك فعلوا في 

 .هكذا ہون ألف) عتو(فرس وه 
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في سورة البقرة، ول�م يزي�ہوها ف�ي ) يعفوا الذي: (وزاہوا األلف بعہ الواو في قوله 
 . في سورة النساء) هميعفو عن: (قوله تعالى

ق�رء (وكذلك دذفوا بعض أدرف  ن كل ات  تش�اِبهة ہون بع�ٍض، كد�ذف األل�ف  �ن 
 .بيوسف والزخرف، وإثباِتها في سائر ال واضع) نا

ديث وقع في القرآن، وأثبتوا األلف التي بع�ہ ) الس وت(و) س وت(ودذفوا األلف  ن 
 .في فصلت فقط) س وات(واو 

 . طلًقا، ودذفوها  ن ال وضع الذي في األنفال) يعاہال (وأثبتوا األلف  ن 
 .ديث ا وقع، ودذفوه  ن  وضع الفرقان) سراًجا(وأثبتوا األلف في 

، )آ ن��وا: (وزاہوا األل��ف بع��ہ واو الج اع��ة ف��ي األفع��ال دي��ث وق��ع ف��ي الق��رآن كقول��ه
 ).فاءو(، )تبوءو(، )جاءو(، )باءو: (واستثنوا  ن ذلك

ف���ي س���ورتي ) س���أوريكم(، وزاہوا ال���واو ف���ي )فئ���ة(ہون  ) ائ���ة(وزاہوا األل���ف ف���ي 
، وال ف��رق ب��ين ه��ذه الكل ��ات )ب��أييكم(، و)بأيي��ہٍ (األع��راف واألنبي��اء، وزاہوا الي��اء ف��ي 

ا لم يزيہوا فيه األلف أو الواو أو الياء  .وغيرها ِ  َّ
ِب��ّي  ووص��ٌم ، فاہع��اء أن الص��دابة اص��طلدوا عل��ى ه��ذا الرس��م اتِّه��اٌم َله��م ِب خالف��ة النَّ

ا ال يظ�ن بآد�اہ العق�الء  فض�الً ع�ن ص�دابة -بالجهل والتفريق بين ال ت اثالت، وهذا ِ  َّ
 .خاتم األنبياء 
إن الص�دابة اص�طلدوا عل�ى أ �ر الرس�م ال �ذكور، ف�ال : وأ ا قول  ن قال: قال الہباغ

ِب�ّي  ئ�ذ ف�ال ، وب�ين يہي�ه، ودينيخفى  ا فيه  ن البطالن؛ ألن القرآن ُكِتب في ز ان النَّ
ِب�ّي  يخلو  ا اصطلح عليه الصدابة، إ ا أن يكون هو عين الهيئة التي ُكِتَبت بين ي�ہي النَّ

  ِب��ّي تن��افي ذل��ك،  أو غيره��ا، ف��إن كان��ت عينه��ا بط��ل االص��طالح؛ ألن أس��بقية النَّ
 .وتوجب االتباع

ِبّي  ثالً، كتب على هيئة، كهيئة الرس�م القياس�ي  � وإن كان غير ذلك، فكيف يكون النَّ
 والصدابة خالفوا وكتبوا على هيئة أخرى؟

 : فال يصحُّ ذلك لوجهين
 .نسبة الصدابة إلى ال خالفة، وذلك ُ دالٌ : أدہه ا
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أن سائر األ ة  ن الصدابة وغيرهم أج ع�وا عل�ى أن�ه ال يج�وز زي�اہة د�رف : ثانيه ا
ِب�ّي ، ف�إذا ك�افي الق�رآن، وال نقص�ان د�رٍف  ن�ه، و �ا ب�ين ال�ہفتين ك�الم هللا   ن النَّ

، وال ف����ي ) ائ����ة( ����ثالً، ول����م ي����زہ األل����ف ف����ي ) الع����ال ين(و) ال����رد ن(أثب����ت أل����ف 
وند�و ذل�ك، والص�دابة عاكس�وه ف�ي ذل�ك وخ�الفوه، ) بأيي�ہٍ (، وال الي�اء ف�ي )ألاوضعوا(

تص��رفوا ف��ي الق��رآن بالزي��اہة والنقص��ان، ووقع��وا في ��ا  -وداش��اهم  ��ن ذل��ك-ل��زم أنه��م 
ق الش�كِّ إل�ى ج ي�ع  �ا ب�ين  أج عوا هم وغيرهم على  ا ال يد�لُّ ألد�ٍہ فعل�ُه، ول�زم تط�رُّ

ِب�ّي  الہفتين؛ ألنا  ه ا جوزنا أن تكون فيه دروف ناقص�ة أو زائ�ہة عل�ى  �ا ف�ي عل�م النَّ
 ش�ككنا ف�ي -، وعلى  ا عنہه، وأنها ليست بوديٍ، وال  ن عنہ هللا، وال نعل ها بعينه�ا

 .الج يع
كتابته درًفا ل�يس ب�وديٍ، لز ن�ا أن نج�وز لص�دابي  ولئن جوزنا لصدابيٍ أن يزيہ في

آخ���ر نقص���ان د���رف  ���ن ال���ودي؛ إذ ال ف���رق بينه ���ا، ودينئ���ٍذ تند���ل ع���روة اإلس���الم 
 )2(.بالكلية

لم يكون�وا يدك �ون الخ�ط، ف بن�يٌّ  أن الصدابة  -رد ه هللا-وأ ا ہعوى ابن خلہون 
ة إنَّ ا تعل وا الخط  ن أه�ل الدي�رة، وأن ذل�ك ك�ان قبي�ل على آثار غير ثابتة أن أهل  ك

ِبّي   )3(.، وال يثبت ذلك  ن ديث السنہبعثة النَّ
، وعليه فلم يكن الع�رب د�ہيثي عه�ٍہ  )4(وقہ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخط توقيفيٌّ

ِبّي   .، وِبهذا يتبين عہم ثبوت  ا اہعاه العال ة ابن خلہونبالخط ز ن بعثة النَّ
�َك  }: إن الخطَّ توقيٌف، وذلك لظاهر قوله : الذي نقوله فيه: قال ابن فارس اْق�َرْأ َوَربُّ

ن والقلم و ا  }: جلَّ ثناؤه-وقال  )5(،{علَّم اإلنساَن  ا َلم يعلم  !الَِّذي علَّم بالَقَلِم  !األَْكَرُم 
 )P)6،{يس��طرون 

P وإذا ك��ان ك��ذا، فل��يس ببعي��ٍہ أن يوق��ف آہم أو غي��ره  ��ن األنبي��اء ،-
 )7(.على الكتاب -عليهم السالم

، فق�ہ أخ�رج اب�ن   وذهب بعٌض آخر إلى أن الكتاب العربي وض�ع ز �ن إس� اعيل 
أول  ��ن وض��ع : ص��ادف  ��ن طري��ق عكر ��ة ع��ن اب��ن عب��اس، ق��الأش��تة ف��ي كت��اب ال 

 )8(.الكتاب العربي إس اعيل
ك ا أن ہعواه اضطراَب الصدابة في كتابة ال صادف، و خالفتهم  ا اقتضته ص�ناعة 
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 .الخط بغير  سوٍغ، فهي اتِّهام لهم بالبالہة وعہم الفهم، ك ا أسلفنا
أن السلف  �ن الت�ابعين و �ن بع�ہهم إنَّ �ا اقتف�وا أث�ر الص�دابة ف�ي  -رد ه هللا-وہعواه 

كتابة ال صادف لِ جرہ التب�رك اتِّه�اٌم لأل �ة ج يعه�ا بالتقلي�ہ األع �ى، وع�ہم النظ�ر لِ �ا 
 .يصلح ہينها

ف��ي اہع��اء أن ع��ہم إج��اہة الخ��ط ل��يس  -رد ��ه هللا-و ��ن الواض��ح الب��يِّن ع��ہم إص��ابته 
تفقون على أن األ ية نقٌص يتَنزه عنه ع�وام الن�اس، فض�الً نقًصا، كيف ذلك، والعقالء  

 .عن عل ائهم
�ا،  وإنَّ ا لم تكن األ ية نقًصا في دق نبينا  لِ ا أنَّها كانت آية ص�ہقه، إذ  �ع كون�ه أ ّيً

كان قہ داز  ن العلوم  ا ل�م يص�ل إلي�ه غي�ره  �ن البش�ر، فك�ان ال�نقص ف�ي د�ق غي�ره 
ـ،Pعال ة ك اٍل في دقه 

)9( 
Pوتبقى األ ية في دق بقية البشر نقًصا يتَنزه عنه عقالؤهم. 

ًض��ا ب��ابن خل��ہون ف��ي رأي��ه ه��ذا ر ب��بعض : ق��ال العال ��ة ال ��ارغني  عرِّ وق��ہ بل��غ الته��وُّ
ال ؤرخين إلى أن قال في  رسوم الصدابة  ا ال يلي�ق بعظ�يم عل ه�م الراس�خ، وش�ريف 

 )10(.رَّ به قا هم الباذخ، فإياك أن تغت
وأ �ا ك��الم القاض��ي الب��اقالني فين�اقش أيًض��ا ب��أن أہل��ة الج ه�ور الق��ائلين بوج��وب اتب��اع 
الرسم العث اني بعضها  ن السنة، وبعضها  ن إج اع الصدابة، وهذا ي�رہُّ ہع�واه ع�ہَم 

 .الہليل على وجوب اتباع رسم ال صادف العث انية
فغي�ر  س�لٍَّم، ألن اإلج �اع ق�ہ " ال�خ …ك اختلف�ت خط�وط ال ص�ادف ولذل: "وأ ا قوله

انعق��ہ، وعل��م الن��اس الرس��م الت��وقيفي، ك ��ا أن  ��ا ذك��ره  ��ن ص��ور اخ��تالف الخط��وط ال 
يع��ہو التغي��ر ف��ي ص��ورة الد��رف، ال ف��ي رس��م نف��س الكل ��ة بزي��اہة د��رف، أو نقص��ان 

 .درف
��ا يؤي��ہ ال��رأي القائ��ل ب��التوقيف العالق��ة الواض��دة  ب��ين ه��ذا الرس��م العث ��اني، وب��ين وِ  َّ

الق��راءات القرآني��ة ال ت��واترة، ي��ہرك ه��ذا  ��ن ك��ان ل��ه أہن��ى  عرف��ة بعل��م الق��راءات، إذ 
عنہ ا خالفوا القياس في الخط، إنَّ �ا ك�ان ذل�ك لِ قاص�ہ  يالدظ بوضوح أن الصدابة 

ِبّي  فكتب�وا ف�ي  ن أوجه القراءة في العرضة األخي�رة،  تتعلق ِب ا ثبتت روايته عن النَّ
 )P)11،{ ل��ك ي��وم ال��ہين  }: الفاتد��ة

P لتدت ��ل ال��وجهين  ��ن الق��راءة )  ل��ك(ہون أل��ف ف��ي
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 ).َ لِكِ (، وبہوِنها ) الِكِ (باأللف 
 )P)12،{إِْن َه��َذاِن َلَس��ِدَراِن  }: و ��ن أ ثل��ة ذل��ك أيًض��ا كت��ابتهم قول��ه تع��الى

Pلف��ات، ہون األ
 :فادت لت ج يع أوجه القراءة فيها) ان هـہن لسدرن(وہون النقط والشكل هكذا 

، وبالي�اء ف�ي )إن(بتش�ہيہ ن�ون  {إِنَّ َه�ـَذيِن َلَس�ِدَراِن  }: فقہ قرأ أبو ع �رو .1
 .، وتخفيف النون فيها)هذين(

، وب��األلف ف��ي )إنْ (بتخفي��ف ن��ون  {إِْن ه��ـَذانِّ َلَس��ِدَراِن  }: وق��رأ اب��ن كثي��ر .2
 .، وتشہيہ النون  نها)هذان(

، وب��األلف ف��ي )إنْ (بتخفي��ف ن��ون  {إِْن َه��ـَذاِن َلَس��ِدَراِن  }: وق��رأ دف��صٌ  .3
 .، وتخفيف النون  نها)هذان(

، وباأللف )إنَّ (بتشہيہ نون  {إِنَّ َهـَذاِن َلَسِدَراِن  }وقرأ بقية القراء العشرة  .4
 )13(.، وتخفيف النون  نها)هذان(في 

 !فهل ُيَعہُّ  ثل هذا الرسم ُ خالًفا لقياس أهل صناعة الخط؟
، )ا ���رأت(وك���ذلك كت���ابتهم ت���اء التأني���ث بالت���اء ال فتود���ة ف���ي بع���ض ال واض���ع ند���و 

، فيقف عليها ج هور القراء بالتاء، ول�و كتب�ت باله�اء ال ربوط�ة، )نع ت(، و)رد ت(و
 )14(.َلَتَغيََّر دكُم الوقف عليها

أج ع�وا عل�ى ل�زوم اتب�اع رس�م ال ص�ادف العث اني�ة ف�ي الوق�ف إب�ہاالً : قال الس�يوطي
وإثباًتا ودذًفا، ووصالً وقطًعا، إال أنه ورہ ع�نهم اخ�تالٌف ف�ي أش�ياء بأعياِنه�ا، ك�الوقف 

لم  بالهاء على  ا كتب بالتاء، وبإلداق الهاء في ا تقہم وغيره، وبإثبات الياء في  واضع
 )15(.و ن القراء  ن يتبع الرسم في الج يع: ثم قال …ُترَسم ِبها 

كت�ابتهم  -و ن الہليل على عرفان الق�ہ اء  �ن الص�دابة وغي�رهم ذل�ك : قال الزركشي
ال صدف على ال�ذي يعلل�ه الندوي�ون ف�ي ذوات ال�واو والي�اء، واله �ز وال �ہ والقص�ر، 

اء بالي�اء، وذوات ال�واو ب�الواو، ول�م يص�وروا اله �زة إذا ك�ان  �ا قبله�ا فكتبوا ذوات الي�
 )16(.، فصار ذلك كله دجةً {ِہْفٌء  }و {اْلَخْبَء  }: ساكًنا، ندو

 :ك ا أنه قہ ُيعتَرض على القول بالتوقيف باعتراضين
ِبّي : أدہه ا يكتب في ال صادف  �ع كون�ه أن يوقف الصدابة على  ا  كيف كان للنَّ
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 أ ّيًا؟
، وق�ہ ك�ان  �ن ال�ذكاء والفطن�ة بدي�ث ويجاب عن ذلك بأن األ ية ل�م تك�ن عيًب�ا في�ه 

 .يستطيع أن يوجههم إلى  ثل ذلك
ِبّي  ا َيجهله األ ي فقہ كان النَّ  . ع أ يته يعرف أس اء الدروف، وهذا ِ  َّ

َ �ْن َق�َرأَ َدْرًف�ا ِ �ْن ِكَت�اِب ِهللا َفَل�ُه ِب�ِه : ُس�وُل ِهللا َق�اَل رَ : فعن َعْبہ ِهللا ْب�ن َ ْس�ُعوٍہ َق�الَ 
َدْرٌف، َوَلِكْن أَلٌِف َدْرٌف َوالٌَم َدْرٌف َوِ �يٌم ) الم(َدَسَنٌة، َواْلَدَسَنُة ِبَعْشِر أَْ َثالَِها، الَ أَقُوُل 

 )17(.َدْرفٌ 
ق�ہ عل�م الخ�ط والكت�اب بع�ہ ا  ل�ة قوي�ة عل�ى أن�ه على أنه قہ صح الخبر ِب ا ي�ہل ہال

 .ُبِعثَ 
اْلِكَت�اَب، َوَل�ْيَس ُيْدِس�ُن  َفأََخ�َذ َرُس�وُل ِهللا : في خبر صلح الدہيبية َقالَ  َفَعِن اْلَبَراِء 
ُہ ْبُن َعْبِہ هللاِ : َيْكُتُب، َفَكَتبَ   )18(.الدہيث …َهَذا َ ا َقاَضى َعَلْيِه ُ َد َّ

" وال يدس�ن أن يكت�ب، فكت�ب: "وقوله ف�ي الرواي�ة الت�ي ذكرناه�ا: قال القاضي عياض
 )19(.والعہول إلى غيره  جاٌز، وال ضرورَة إليه: كالنصِّ أنه كتب بنفسه، قال

ِب�ّي  وف و �ا ال التوقي�ف عل�ى  �ا ُيكت�ب  �ن الد�ر فال َيْبُعُہ  �ع ه�ذا أن يك�ون  �ن النَّ
 .يكتب عنہ كتابة القرآن بين يہيه 

ِب�ّي : أن يقال: وأ ا االعتراض الثاني، فهو ، َفلِ�َم إن كان الرسم توقيفّيًا ب�وديٍ إل�ى النَّ
 لم ُينقل تواتًرا ك ا نقلت ألفاظ القرآن، دتى ترتفع عنه الريبة، وتط ئن به القلوب؟

ا ورسً ا عل�ى الوج�ه ال�ذي تق�وم ب�ه والجواب عن هذا أن رسم ال صادف قہ نقل ألفاظً 
 .الدجة، يہرك ذلك أهل العلم، الذين دفظوا ألفاظه ورس ه، ولم يضيعوا  نها شيًئا

ق��ہ كت��ب  وال يق��ہح ف��ي ذل��ك اخ��تالف عل ��اء الرس��م بع��ض الد��روف، إذ إن عث ��ان 
عہًہا  ن ال صادف، وقہ كان بينها بعض االختالف لتدت ل  ا ثبت  ن أوج�ه الق�راءة، 

َيُضرُّ جهل َ ن جهل ہقة هذا النقل، ك ا ال َيُضرُّ جهل العوامِّ بالقرآن وع�ہم دفظه�م وال 
 )20(.أللفاظه

ه عل��ى أن��ه ل��يس هن��اك ص��عوبة ت��ذكر عل��ى ق��ارئ الق��رآن  وف��ي خت��ام ه��ذه ال س��ألة أن��وِّ
أوض��دت الك��ريم، بع��ہ  ��ا أض��يف إل��ى ص��ورة الرس��م  ��ن ر ��وز ال��نقط والش��كل، الت��ي 
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 . شكله، وأعانت على سال ة النطق به
، وقہ  رت القرون على ال سل ين، وهم يكتبون ال صادف على  �ا رس�م الص�دابة 

 .ولم يؤہِّ ذلك إلى خطأ في تالوة القرآن، أو وقوع تدريف، فلله الد ہ وال نَّة
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ن َب��اب َ ��ا َج��اَء فِ��يَ ْن َق��َرأَ َدْرًف��ا ِ ��َن اْلقُ��ْرآِن َ الَ��ُه ِ ��َن األَْج��ِر رواه التر ��ذي ف��ي جا ع��ه، كت��اب فض��ائل الق��رآ) 17(
 .2910ح ) 5/175(
-7/570(رواه البخاري في صديده، كتاب ال غازي َباب ُعْ َرِة اْلَقَضاِء، صديح البخاري  ع ف�تح الب�اري ) 18(

 .4251ح ) 571
 ).12/138(انظر شرح النووي على صديح  سلم  )19(

 درق ال صادف ال خالفة: ال بدث الرابع
        دكم  ا بلي  ن الصدف التي فيها قرآن

 حرق المصاحف المخالفة: المبحث الرابع

نسخ ال صادف، وأ ضاها إلى األ صار، كان ال بہ  ن  نع ك�ل  بعہ أن أتم عث ان 
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�ا ع�ہاها  �ن الص�دف الت�ي ك�انوا يكتب�ون فيه�ا  ا خالفها، فأ ر  ن  ك�ان عن�ہه ش�يء ِ  َّ
الق��رآن أن يدرق��ه، دت��ى ال يأخ��ذ أد��ٌہ إال بتل��ك ال ص��ادف الت��ي دص��ل عليه��ا إج ��اع 

 .الصدابة
��ُدَف ِف��ي : ع��ن أََن��ِس ْب��ِن َ الِ��ٍك ف��ي ج ��ع ُعْثَ ��اَن ال ص��ادف، ق��ال ��ى إَِذا َنَس��ُخوا الصُّ َدتَّ

ا َنَسُخوا، اْلَ َصاِدِف، َرہَّ ُعْثَ ا ُدَف إَِلى َدْفَصَة، َوأَْرَسَل إَِلى ُكلِّ أُفٍُق ِبُ ْصَدٍف ِ  َّ ُن الصُّ
 )1(.َوأََ َر ِبَ ا ِسَواهُ ِ َن اْلقُْرآِن ِفي ُكلِّ َصِديَفٍة أَْو ُ ْصَدٍف أَْن ُيْدَرقَ 

كانت عنہ الناس، فرواية  بال صادف التي وقہ اختلفت الروايات بالذي فعله عث ان 
 .َوأََ َر ِبَ ا ِسَواهُ ِ َن اْلقُْرآِن ِفي ُكلِّ َصِديَفٍة أَْو ُ ْصَدٍف أَْن ُيْدَرقَ : البخاري السابقة

: وفي رواية اإلس� اعيلي …بالخاء ال عج ة) أن ُيخرق(في رواية األكثر : قال الدافظ
 )2().أن ت دى أو تدرق(

وأ رهم أن يدرق�وا ك�ل  ص�دف يخ�الف : نہ ابن أبي ہاوہ  ن دہيث أنس بن  الكوع
َقت ال صادف بالعراق بالنار  )3(.ال صدف الذي أرسل به، فذلك ز ان ُدرِّ

وهذه الرواية صريدة في أن  ا فعلوه إنَّ ا هو إدراق تلك الصدف بالنار، إذهاًبا َله�ا، 
 .طء باألقہاموصوًنا عن الو

فل ا فرغ  ن ال ص�دف، كت�ب إل�ى أه�ل األ ص�ار، : وعنہه أيًضا  ن طريق أبي قالبة
 )4(.أني قہ صنعت كذا، و دوت  ا عنہي، فا دوا  ا عنہكم

واْل دو أعمُّ  ن أن يكون بالغسل أو التدريق، وأكثر الرواي�ات ص�ريٌح : قال ابن دجر
ال�ذي وق�ع، ويدت �ل وق�وع ك�ل  نه �ا بدس�ب  �ا رأى  �ن ك�ان بي�ہه  في التدريق، فه�و

 .شيء  ن ذلك
 )5(.وقہ جزم القاضي عياٌض بأنَّهم غسلوها بال اء، ثم أدرقوها  بالغة في إذهاِبها

ف، أنه قال ہف�ن عث �ان : وقہ روى ابن أبي ہاوہ بسنہه عن بعض أهل طلدة بن  صرِّ
 )6(.القبر وال نبر ال صادف بين

ف، و ع ذلك فه�و  وهذا األثر ضعيٌف، ففيه  جهول، وهو الراوي عن طلدة بن  صرِّ
أد���رق   ن���اقض لَِ ���ا ص���حَّ  ���ن اآلث���ار الس���ابقة ف���ي الص���ديح وغي���ره، أن عث ���ان 

 .ال صادف، وأنه لم ينكر عليه أدہ  ن الصدابة ذلك
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 ��ان عل��ى  ��ا أراہ  ��ن تدري��ق ال ص��ادف الت��ي ك��انوا  ��ع عث وق��ہ اتف��ق الص��دابة 
 .يكتبوَنها، فاستجابوا له ودرقوا  صادفهم

يا أيه�ا الن�اُس، ال تغل�وا ف�ي عث �ان، وال تقول�وا ل�ه إال : عن عليِّ بِن أبي طالٍب أنه قال
خيًرا في ال صادف وإدراق ال صادف، ف�وهللا،  �ا َفَع�َل ال�ذي َفَع�َل ف�ي ال ص�ادِف إالَّ 

 )7(.وِهللا، لو ُولِّيُت لفعلُت  ثَل الذي فعلَ :  نَّا ج يًعا، قال عن  ألٍ 
ال ص�ادف، ف�أعجبهم  أہركت الناس دين ش�قَّق عث �ان : وعن  صعب بن سعہ قال

 )8(.لم يِعْب ذلك أدہٌ : ذلك، أو قال
ه�ا عث �ان ر وأ ا الصدف التي كتبت في ز ن أبي بك إل�ى دفص�ة بع�ہ  ، فق�ہ رہَّ

�ُدَف ِف�ي : كتابة ال صادف، ك ا في دہيث أنس ب�ن  ال�ك أن�ه ق�ال �ى إَِذا َنَس�ُخوا الصُّ َدتَّ
ُدَف إَِلى َدْفَصةَ   )9(.اْلَ َصاِدِف، َرہَّ ُعْثَ اُن الصُّ

-ه ك��ان ق�ہ وع�ہ دفص��ة الص��دف الت�ي ك�ان كتبه��ا أب�و بك�ر، ألن� وق�ہ أبق�ى عث �ان 
ها إليها، ك ا في الدہيث ال ذكور آنًفا، َعن أََنِس ْب�ِن َ الِ�ٍك ق�ال -رضي هللا عنها : أن يرہَّ

َه�ا  �ُدِف َنْنَس�ُخَها ِف�ي اْلَ َص�اِدِف ُث�مَّ َنُرہُّ َفأَْرَسَل ُعْثَ اُن إَِلى َدْفَص�َة أَْن أَْرِس�لِي إَِلْيَن�ا ِبالصُّ
 .َدْفَصُة إَِلى ُعْثَ انَ  إَِلْيِك َفأَْرَسَلْت ِبَها

فأرسل إليه�ا عث �ان، فأب�ت أن : وعنہ ابن أبي ہاوہ  ن طريق ابن شهاب عن سالم قال
نَّها إليها، فبعثت ِبها إليه  )10(.تہفعها إليه، دتى عاهہها لَيُرہَّ

الً ل ص�ادفه، وانعق�ہ ويدت ل أنه أبقاها أيًضا الدت ال الرج�وع إليه�ا؛ ألنَّه�ا كان�ت أص�
عليه���ا إج ���اع الص���دابة، وأ ���ا غيره���ا، فق���ہ تك���ون  خالف���ًة ل ص���ادفه؛ فتك���ون س���بًبا 

 .لالختالف
؛ ألنَّه�م ك�انوا عل�ى  ص�ادف الص�دابة  )11(ونزل تدريق�ه  �ا س�واها: قال الجعبري

ِبّي  ذل�ك ند�و الرق�اع؛ ل�ئال ينقله�ا  ، ويدت ليكتبون فيها التفسير الذي يس عونه  ن النَّ
 )12(. ن ال يعرف ترتيبها، فيختلَّ، ال الصدف، الدت ال الرجوع إليها

، طلب الصدف  �ن إ رة ال ہينة في خالفة  عاوية  )13(وَل ا تولى  روان بن الدكم
ال يرت��اب ف��ي ش��أِنها أد��ٌہ، ف��يظن أن فيه��ا  ��ا  ليدرقه��ا؛ دت��ى -رض��ي هللا عنه��ا-دفص��ة 

ُيخ��الف ال ص��دف ال��ذي اس��تقرَّ علي��ه األ ��ر، أو يظ��ن أنَّ فيه��ا  ��ا ل��م يكتب��ه عث ��ان ف��ي 
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�ا  ال صادف، فأبت دفصة أن تعطيها إياها، فبقيت تلك الصدف عن�ہها إل�ى وفاِته�ا، فل َّ
ي��ـ ة أن يرس��ل توفي��ت دض��ر  ��روان جنازَته��ا، ث��م أرس��ل إل��ى عب��ہ هللا ب��ن ع ��ر بالعز

ف نف�س أد�ہ  الصدف إليه، فنشرها بين الناس وأدرقه�ا، ل�يعلم الج ي�ع ب�ذلك، وال تتش�وَّ
 .إلى  ا فيها ظّنًا أنَّها َتختلف عن  صادف عث ان 

عن سالم بن عبہ هللا أن  روان كان يرسل إلى دفصة يسألها الصدف التي ُكت�ب  نه�ا 
�ا ُتوفي�ت دفص�ة ورجعن�ا  �ن ہفنه�ا : لمقال سا. القرآن، فتأبى دفصة أن تعطيه إياها فل َّ

أرسل  روان بالعزيـ ة إلى عب�ہ هللا ب�ن ع �ر لُيرِس�لنَّ إلي�ه بتل�ك الص�دف، فأرس�ل ِبه�ا 
إنَّ ا فعلت هذا ألن  ا فيه�ا : إليه عبہ هللا بن ع ر، فأ ر ِبها  روان فُشقِّقت، فقال  روان

أن يرت��اب ف��ي ش��أن ه��ذه  ق��ہ ُكِت��ب وُدِف��ظ بال ص��دف، فخش��يت إن ط��ال بالن��اس ز ��انٌ 
 )14(.قہ كان شيٌء  نها لم ُيْكتب: الصدف ُ رتاٌب، أو يقول

��ا نس��خ : وف��ي رواي��ة قه��ا، َ خاف��ة أن يك��ون ف��ي ش��يء  ��ن ذل��ك اخ��تالٌف َل َّ ففش��اها ودرَّ
 )15(.رد ة هللا عليه-عث ان 

 )16(.وفي رواية فغسلها غسالً 
وال يبع��ہ أن يك��ون  ��روان ق��ہ فع��ل بالص��دف ج ي��ع  ��ا ذك��ر  ��ن الت زي��ق والغس��ل 

 .والتدريق
ويج ��ع بأن��ه ص��نع بالص��دف ج ي��ع ذل��ك  ��ن تش��قيق، ث��م غس��ل، ث��م : ق��ال اب��ن دج��ر

 )17(.تدريق

 حكم ما بلي من الصحف التي فيها قرآن

 .لف العل اء في الصدف التي فيها كالم هللا إذا بليت، فادتيج إلى تعطيلهاوقہ اخت
فذهب كثيٌر  ن العل اء إلى جواز تدريقها صيانة له�ا  �ن ال�وطء أو اال ته�ان، وذه�ب 

 .البعض إلى غسلها بال اء، وبعضهم إلى ہفنها في األرض
إن �ا ال �اء : ق�العن ابن طاووس عن أبيه، أن�ه ل�م يك�ن ي�رى بأًس�ا أن يد�رق الكت�ب، و

 )18(.والنار خلقان  ن خلق هللا تعالى
َوأََ �َر ِبَ �ا ِس�َواهُ ِ �َن اْلقُ�ْرآِن ِف�ي : (قال ابن بطال  علًقا على قول أنس بن  ال�ك الس�ابق

ي فيها في هذا الدہيث جواز تدريق الكتب الت: ، قال)ُكلِّ َصِديَفٍة أَْو ُ ْصَدٍف أَْن ُيْدَرقَ 
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 )19(.اسم هللا بالنار، وأن ذلك إكراٌم َلها وصوٌن عن وطئها باألقہام
ال يجوز وض�عها ف�ي ش�قٍّ أو غي�ره، ألن�ه ق�ہ يس�قط وُيوط�أ، وال يج�وز : قال السيوطي

 )20(.َت زيقها، لِ ا فيه  ن تقطيع الدروف، وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراٌء بال كتوب
 .وله غسلهابال اء، وإن أدرقها بالنار فال بأس )21(:وقال الدلي ي
وذك��ر غي�ره أن اإلد��راق أول��ى  �ن الغس��ل؛ ألن الُغس��الة ق�ہ تق��ع عل��ى : ق�ال الزركش��ي

 )22(.األرض
 ن الشافعية با تناع اإلدراق؛ ألنه خ�الف االدت�رام، وج�زم  )23(وجزم القاضي دسين

 )24(.النووي بالكراهة
لوال أن�ي أخ�اف أن يك�ون في�ه ذك�ر هللا : عن أبي  وسى األشعري أنه أُتي بكتاب، فقال

 25(.ألدرقته( 
أن ال ص��دف إذا بل��ي ال ُيد��رق، ب��ل ُيدف��ر ل��ه ف��ي األرض،  وف��ي بع��ض كت��ب الدنفي��ة

 .ويہفن
 )26(.وُنقل عن أد ہ أيًضا، وقہ يتوقف فيه؛ لتعرضه للوطء باألقہام: قال الزركشي

والذي يظهر رجدانه  ن هذه األقوال قول  ن رأى إدراقها بالنار؛ ألنه فعل الصدابة 
ك أدٌہ  نهم، ولو أن بعضهم كره اإلدراق لُنقل إلينا، ولم يخالف في ذل. 

، والت�ي فيه�ا وقہ  رَّ بنا قريًب�ا اآلث�ار الت�ي فيه�ا تدري�ق الص�دف ف�ي ز �ن عث �ان 
 .رضى الصدابة ج يًعا ِب ا صنع

 
 .4987ح ) 8/626(كتاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن : ي في صديدهرواه البخار) 1(
 ).8/636(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )2(
 .27كتاب ال صادف ص  )3(
 .29كتاب ال صادف ص  )4(
 ).8/636(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )5(
 .43ال صادف، ص  كتاب ال صادف البن أبي ہاوہ، باب انتزاع عث ان  )6(
بإس�ناٍہ : وقال الدافظ ابن دجر. 30رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان ال صادف ص ) 7(

 ).8/634(فتح الباري . صديح
، ورواه اب���ن أب���ي ہاوہ ف���ي كت���اب 18رواه ال���ہاني ف���ي ال قن���ع ف���ي  عرف���ة رس���م  ص���ادف األ ص���ار ص ) 8(
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 .ولم ينكر ذلك  نهم أدہٌ : ، ولفظه19، ص ال صادف باب اتفاق الناس  ع عث ان على ج ع ال صادف
 .4987ح ) 8/626(كتاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن : رواه البخاري في صديده) 9(
: ، وعن��ہ الطد��اوي16رواه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب ال ص��ادف، ب��اب ج ��ع أب��ي بك��ر الص��ہيق الق��رآن ص  )10(

�ِديَفَة إلَْيَه�ا نَّ الصَّ : ِ �ْن َقْولِ�هِ  تأوي�ل  ش�كل اآلث�ار، ب�اب َبَي�اُن ُ ْش�ِكِل َ �ا ُرِوَي َع�ْن َرُس�وِل ِهللا . َوَدلََف لََها لََيُرہَّ
 ).4/193. (أُْنِزَل اْلقُْرآُن َعلَى َسْبَعِة أَْدُرفٍ 

 .يعني الصدف التي كتبها أبو بكر )11(
 .25انظر الكواكب الہرية ص  )12(
ِبّي هو  روان بن الدكم بن أبي العاص، ولہ سنة اثن )13( على  ، استع له  عاوية تين  ن الهجرة، ولم ير النَّ

 كة وال ہينة والطائف، وبويع ل�ه بالخالف�ة بع�ہ وف�اة  عاوي�ة ب�ن يزي�ہ ب�ن  عاوي�ة، وكان�ت  �ہة واليت�ه تس�عة أو 
 ).5/144،145(أسہ الغابة في  عرفة الصدابة . عشرة أشهرٍ 

رواه : ، وق���ال الهيث ���ي32عث ���ان ال ص���ادف ص رواه اب���ن أب���ي ہاوہ ف���ي كت���اب ال ص���ادف ب���اب ج ���ع ) 14(
فض�ائل الق�رآن ص . إسناٌہ ص�ديح: ، وقال ابن كثير)7/159( ج ع الزوائہ . الطبراني ورجاله رجال الصديح

46. 
 .28كتاب ال صادف البن أبي ہاوہ ص  )15(
 ).8/636(ذكرها الدافظ في الفتح  )16(
 ).8/636(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )17(
 .224ص . رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب درق ال صدف إذا استغني عنه )18(
 ).8/637(انظر فتح الباري  )19(
 ).4/165(اإلتقان في علوم القرآن  )20(
هو اإل ام أبو عبہ هللا الدسين بن الدسن الدلي ي البخاري، شيخ الشافيعة، ورئيس ال دہثين وال تكل ين ِب ا  )21(

، )168-3/167(انظ�ر ش�ذرات ال�ذهب . ه�ـ 403هر، صادب ال نهاج ف�ي ش�عب اإلي �ان، ت�وفي س�نة رواء الن
 ).232-17/231(وسير أعالم النبالء 

 ).1/477(البرهان في علوم القرآن  )22(
هو القاضي أبو عل�ي الدس�ين ب�ن  د �ہ ب�ن أد �ہ ال �روزي، ش�يخ الش�افعية ف�ي ز ان�ه، وص�ادب الفت�اوى  )23(

 ).3/310(انظر شذرات الذهب . هـ 462سنة  ال شهورة، توفي
 ).4/165(، واإلتقان في علوم القرآن 89التبيان في آہاب د لة القرآن ص  )24(
 .224ص . رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب درق ال صدف إذا استغني عنه )25(
 ).1/477(البرهان في علوم القرآن  )26(
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 الفصل الخامس

 في جمع القرآن عثماندفع االعتراض على 

 ورد الشبهات المثارة حول هذا الجمع

4Tاعتراض ابن  سعوہ : ال بدث األول 4على عہم توليه الج عT 
4T صدف ابن  سعوہ  4يوافق  صادف الج اعةT       

 ععلى عدم توليه الجم اعتراض ابن مسعود  : المبحث األول

ِب�ّي  كان عبہ هللا بن  سعوہ   )1(ـ�،Pأدہ أئ ة القراءة  ن أص�داب النَّ
P وك�ان أول  �ن

Pجهر بالقرآن ب�ين ال ش�ركين ف�ي  ك�ة،

)2( 
P ِب�ّي بأخ�ذ  وك�ان أد�ہ األربع�ة ال�ذين أ �ر النَّ

 .القرآن عنهم
ِب�يَّ : و أنه َذَكَر َعْبَہ ِهللا ْب�َن َ ْس�ُعوٍہ َفَق�الَ فَعْن َعْبِہ ِهللا ْبُن َعْ رٍ  �ُه؛ َس�ِ ْعُت النَّ الَ أََزاُل أُدبُّ

  ُْن َعْبِہ ِهللا ْبِن َ ْسُعوٍہ، َوَسالٍِم، َوُ َعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوأَُب�يِّ : ُخُذوا اْلقُْرآَن ِ ْن أَْرَبَعةٍ : َيقُول ِ
 )3(.ْبِن َكْعبٍ 

ا ج ع عث ان  القرآن، ونسخه في ال صادف، وأرسلها إلى األ صار، َك�ِره ذل�ك  فل َّ
 .، فقہ كان يكره أن ُي نع أدٌہ  ن قراءة شيء س عه  ن َرُسول ِهللا ابن  سعوٍہ 

ق�راءة : كنا جلوًسا في ال سجہ، وعبہ هللا يقرأ، فجاء دذيفة، فقال: عن أبي الشعثاء قال
يعن�ي (وهللا إن بِقيُت دتى آِتَي أ ير ال ؤ نين ! ة أبي  وسى األشعريابن أم عبٍہ، وقراء

. فغضب عبہ هللا، فقال لدذيفة كل ًة شہيہةً : قال. أل رُتُه أن يجعلها قراءًة وادہةً ) عث ان
 )4(.فسكت دذيفة: قال

��ا أرس��ل عث ��ان  ك��ره ذل��ك اب��ن  ال ص��دف إل��ى الكوف��ة  ��ع دذيف��ة ب��ن الي ��ان وَل َّ
P سعوہ،

)5( 
P ،وكان يرى أنه أدق بأن يقوم بج ع الق�رآن، لِ �ا ل�ه  �ن ال كان�ة ف�ي الق�راءة

 . والتلقِّي عن َرُسول ِهللا 
َرُس�وِل  َعَلى ِقَراءِة َ ْن َتأُْ ُرونِّي أَْقَرأُ؟ َلَق�ْہ َق�َرْأُت َعَل�ى: عن َعْبِہ ِهللا ْبِن َ ْسُعوٍہ أنه َقالَ 

ْبَيانِ  ِهللا   )6(.ِبْضًعا َوَسْبِعيَن ُسوَرًة، َوإِنَّ َزْيًہا َلَصاِدُب ُذَؤاَبَتْيِن َيْلَعُب َ َع الصِّ
ا أ �ر عث �ان  ب�انتزاع ال ص�ادف ال خالف�ة وإدراقه�ا، رف�ض ذل�ك اب�ن  س�عوٍہ  وَل َّ
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وأ ر الناس بأن يغلُّوا ال صادف ،. 
�ُه َق�الَ  فَعنْ   )P)7،{َوَ �ْن َيْغلُ�ْل َي�أِْت ِبَ �ا َغ�لَّ َي�ْوَم اْلِقَياَ �ِة  }: َشِقيٍق َعْن َعْب�ِہ ِهللا أَنَّ

P َُث�مَّ َق�ال :
َرًة، ِبْض�ًعا َوَس�ْبِعيَن ُس�و َعَلى ِقَراءِة َ ْن َتأُْ ُروِني أَْن أَْقَرأَ؟ َفَلَقْہ َقَرْأُت َعَلى َرُسوِل ِهللا 

أَنِّ�ي أَْعَلُ ُه�ْم ِبِكَت�اِب ِهللا، َوَل�ْو أَْعَل�ُم أَنَّ أََد�ًہا أَْعَل�ُم ِ نِّ�ي  َوَلَقْہ َعلِ�َم أَْص�َداُب َرُس�وِل ِهللا 
�ٍہ : َقاَل َشِقيقٌ . َلَرَدْلُت إَِلْيهِ  َفَ �ا َس�ِ ْعُت أََد�ًہا َي�ُرہُّ َذلِ�َك  َفَجَلْسُت ِفي َدَلِق أَْصَداِب ُ َد َّ

 )8(.َوالَ َيِعيُبهُ  َعَلْيهِ 
ْهِريُّ أَْخَبَرِني ُعَبْيُہ ِهللا ْبُن َعْبِہ ِهللا ْبِن ُعْتَب�َة أَنَّ َعْب�َہ ِهللا ْب�َن َ ْس�ُعوٍہ َك�ِرَه لَِزْي� ِہ وَقاَل الزُّ

ُل َعْن َنْسِخ ِكَتاَب�ِة اْلُ ْص�َدِف، َيا َ ْعَشَر اْلُ ْسلِِ يَن، أُْعزَ : اْبِن َثاِبٍت َنْسَخ اْلَ َصاِدِف، َوَقالَ 
ُه َلِفي ُصْلِب َرُجٍل َكاِفٍر، ُيِريُہ َزْيَہ ْبَن َثاِبٍت، َولِذَ  لَِك َوَيَتَوالََّها َرُجٌل، َوِهللا، َلَقْہ أَْسَلْ ُت َوإِنَّ

ِعْن�َہُكْم َوُغلُّوَه�ا؛ َف�إِنَّ َهللا َيا أَْهَل اْلِعَراِق اْكُتُ وا اْلَ َصاِدَف الَِّت�ي : َقاَل َعْبُہ ِهللا ْبُن َ ْسُعوہٍ 
 .، َفاْلقُوا َهللا ِباْلَ َصاِدفِ {َوَ ْن َيْغلُْل َيأِْت ِبَ ا َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَ ِة  }:َيقُولُ 

ْهِريُّ  َفَبَلَغِني أَنَّ َذلَِك َكِرَهُه ِ ْن َ َقاَلِة اْب�ِن َ ْس�ُعوٍہ ِرَج�اٌل ِ �ْن أََفاِض�ِل أَْص�َداِب : َقاَل الزُّ
ِبيِّ   )9(ـ.Pالنَّ

عل�ى عث �ان ف�ي تولي�ة زي�ٍہ نس�خ  كان هذا هو  ج ل اعتراض عبہ هللا ب�ن  س�عوٍہ 
 .ال صادف

زيًہا لنسخ ال ص�ادف ك�ان نظ�ًرا  ن�ه ل ص�لدة اإلس�الم  وال شك أن اختيار عث ان 
ظ�نَّ بعب�ہ هللا  ولو أنه وال سل ين، لِ ا يرى  ن أهليته ہون غيره لذلك الع ل الجليل، 

 .بن  سعوٍہ  ثل ذلك وعل ه  نه، لترتَّب عليه َفْرُض توليته ہون غيره
ولم اختار ابن  سعوہ ہون غي�ره؟ ول�َم ع�ہل ع�ن : ولو دہث ذلك لساغ آلخر أن يقول

ِب�ّي  ؟ أبيِّ بن كعٍب  ع  �ا في�ه  �ن الفض�ائل؟ ول�َم ت�رك زي�ہ ب�ن ثاب�ت، وه�و كات�ب النَّ
هوهذا باب ال   )10(.طريق إلى سہِّ

، وك�ان نظ�ًرا  ن�ه فاختيار زيہ لَِهِذِه ال ه ة كان اجتهاًہا  �ن الخليف�ة الراش�ہ عث �ان 
لِ صلدة األ ة، وقہ وافقه على هذا االجتهاہ كل  ن شهہه، إال  ا ورہ ع�ن اب�ن  س�عوہ 

 . ن كراهية ذلك
ب العل اء اختيار عث ان ز  :يَہ بن ثابٍت لِهذا الع ل، وعللوا ذلك بأ ور،  نهاولقہ صوَّ



153   

أن زيًہا كان هو الذي قام بج ع القرآن في عهہ أبي بكر، لكون�ه كات�َب ال�ودي، : األول
ا كانت ال ه ة الجہيہة، وهي نسخ ال صادف،  رتبطة بال ه ة األول�ى  ك�ان اخت�ار -وَل َّ

 )11(.لك أوليًة ليست لغيرهزيہ أولى  ن اختيار ابن  سعوٍہ، فقہ كان لزيہ في ذ
 �ن يْع�ِذُرني  �ن اب�ن  س�عوٍہ، ي�ہعو : أن�ه ق�ال وقہ روى ثعلبة بن  الك عن عث ان 

الناس إلى الخالف والشبهة والتعصب عليَّ إذ لم أَولِّه نسخ القرآن، فهالَّ عتب على أب�ي 
بن ثابت، واتَّبع�ت أثره �ا في �ا بق�َي  بكر وع ر، ه ا عزاله عن نسخ القرآن وولياه زيہَ 

ِبّي   )12(ـ. ن أصداب النَّ
أن ج ��ع الق��رآن ف��ي ز ��ن عث ��ان ك��ان بال ہين��ة، وك��ان اب��ن  س��عوٍہ إذ ذاك : الث��اني

بالكوفة، ولم يؤخر عث ان  ا عزم إليه  ن ذلك إلى أن يرس�ل إلي�ه ويدض�ر، فق�ہ كان�ت 
 )13(.ب بعنٍف، وكان ال بہ  ن  عاجلتها قبل أن تستشريالفتنة تہق األبوا

غ تقہي��ـ ه علي��ه ف��ي نس��خ : الثال��ث أن فض��ل اب��ن  س��عوہ عل��ى زي��ہ ب��ن ثاب��ت ال يس��وِّ
ال صادف، فقہ كان ابن  سعوہ إ اً �ا ف�ي األہاء، وك�ان زي�ٌہ إ اً �ا ف�ي الخ�ط والكتاب�ة، 

دفظ القرآن، ودسن الخط والضبط، وكان  ن خواص  ع كونه في ال دل الشريف في 
ِبّي  ، فكان اختيار األعلم بالكتابة والخط والضبط أول�ى  �ن اختي�ار األق�ہم ف�ي كتبة النَّ

 .التلقي والدفظ
فلو أن أدہنا أراہ أن يكتب اليوم  ص�دًفا، فل�ن يل�ت س ل�ه أق�ہم أه�ل عص�ره دفًظ�ا، أو 

ا، وأدضرهم فهً اأقواهم أو أشجعهم، وإنَّ ا يلت س أدسنه  )14(.م ضبًطا وخّطً
ِب�ّي  ، ب�ل ورہ وقہ ورہ أن عبہ هللا بن  سعوہ لم يكن قہ دفظ كل القرآن في دي�اة النَّ

أيًضا أنه  ات ولم يخت �ه، فك�ان زي�ٌہ ب�ذلك أول�ى  ن�ه، إذ ق�ہ ك�ان دف�ظ الق�رآن كل�ه ف�ي 
ِبّي   .دياة النَّ

ائع ال�ذائع اْل َتع�اَلم عن�ہ أه�ل الرواي�ة والنق�ل أن عب�ہ هللا ب�ن  س�عوہ فالش: قال القرطبي
 ات عبہ هللا بن  س�عوہ : ، وقہ قال بعض األئ ةتعلَّم بقية القرآن بعہ وفاة َرُسول ِهللا 

 )15(.قبل أن يختم القرآن
ته لج ع القرآن عل�ى عه�ہ ويضاف إلى هذا  ا كان لزيہ بن ثابت  ن الخصال التي أهل

يق، ك ا  رَّ بنا  )16(.الصہِّ
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ِب�ّي  في�ه، إذ أ �ره أن ي�تعلم كت�اب يه�وٍہ،  وقہ كان يكف�ي الختي�اره لِه�ذا الع �ل ثق�ة النَّ
فتعل ه في س�بعَة عش�َر يوً �ا، فض�رب ب�ذلك أروع  ث�ٍل ف�ي الفطن�ة وال�ذكاء،  �ع دہاث�ة 

 .ِسنِّه 
إِنِّ�ي َوِهللا : ، َفَتَعلَّْ �ُت َل�ُه ِكَت�اَب َيُه�وَہ، َوَق�الَ أََ َرِني َرُسوُل ِهللا : ْبِن َثاِبٍت َقالَ  عن َزْيہِ 

ُب َ ا آَ ُن َيُهوَہ َعَلى ِكَتاِبي، َفَتَعلَّْ ُتُه، َفَلْم َيُ رَّ ِبي إِالَّ ِنْصُف َشْهٍر َدتَّى َدَذْقُتُه، َفُكْن�ُت أَْكُت�
 )17(.َوأَْقَرأُ َلُه إَِذا ُكِتَب إَِلْيهِ َلُه إَِذا َكَتَب، 

َه�ا َت�أِْتيِني ُكُت�بٌ : َقاَل لِ�ي َرُس�وُل ِهللا : وفي رواية أنه َقالَ  َة؟ إِنَّ �ْرَياِنيَّ : َق�الَ . ُتْدِس�ُن السُّ
 )18(.ْوً اَفَتَعلَّْ ُتَها ِفي َسْبَعَة َعَشَر يَ . َفَتَعلَّْ َها: َقالَ . الَ : قُْلتُ 

وقہ أنكر الصدابة على اب�ن  س�عوہ  �ا فعل�ه  �ن  ن�افرة الج اع�ة في �ا رأوا  �ن نس�خ 
ال ص���ادف واختي���ار زي���ہ ل���ذلك الع ���ل، و ���ن تدريض���ه الن���اس عل���ى ع���ہم تدري���ق 

 :  صادفهم، ك ا  رَّ قريًبا في دہيث الزهري، وفيه
ْهِريُّ  نَّ َذلَِك َكِرَهُه ِ ْن َ َقاَلِة اْب�ِن َ ْس�ُعوٍہ ِرَج�اٌل ِ �ْن أََفاِض�ِل أَْص�َداِب َفَبَلَغِني أَ : َقاَل الزُّ

ِبيِّ   )19(ـ.النَّ
على أن  ا جاء عن ابن  سعوہ  ن كراهة ذلك إن ا كان ظّنًا  ن�ه أن�ه َي ن�ع  �ن ق�راءة 

ِبّي   َنزل،  ستقرٌّ ف�ي العرض�ة األخي�رة،  أنه قرآن القرآن على وجه   ا صحَّ عن النَّ
ا صح  ن القراءة رجع عن رأيه إلى رأي الج اعة ا تبين له عہم ال نع ِ  َّ  .فل َّ

ره الفُرقة، فرجع واستجاب : قال الباقالني وقہ ورہت الروايات أن عث ان وعظه، ودذَّ
ف �ن  …: إلى الج اعة، ودثَّ أصدابه على ذلك، فروي عنه في دہيث طويل، أنه قال

قرأ على قراءتي، فال ي�ہعها رغب�ًة عنه�ا، و �ن ق�رأ عل�يَّ ش�يًئا  �ن ه�ذه الد�روف، ف�ال 
 )20(.يہَعْنه رغبًة عنه؛ فإنه  ن جدہ بدرف  نه فقہ جدہه كله

 مصحف ابن مسعود يوافق مصاحف الجماعة

��ا ي��ہل عل��ى أن اب��ن  س��عوٍہ  أن قراءت��ه ق��ہ رواه��ا  ق��ہ رج��ع إل��ى رأي الج اع��ة وِ  َّ
وق��راءة ه��ؤالء األئ ��ة  وافق��ة  )21(عاص��م ود ��زة والكس��ائي، وغي��رهم، ك ��ا  ��رَّ بن��ا،

 .بال شكٍّ -لل صادف العث انية 
وال شك أيًضا أن قراءة ابن  س�عوہ كان�ت  وافق�ة لِ ص�دفه، ف�ہل ذل�ك عل�ى أن�ه رج�ع 
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 .بعہ أن ظهر له صواُبهم في ذلك إلى  ا اتفقت عليه ج اعة ال سل ين،
خالف  صدفنا  وأ ا قولُهم إن  صدف عبہ هللا بن  سعوہ : قال أبو  د ہ بن دزم

، وقراءُت�ه ه�ي . فباطٌل وكذٌب وإفكٌ   صدف عبہ هللا بن  سعوہ إنَّ ا فيه قراءته بال شكٍّ
ِبها ك ا قراءة عاصٍم ال شهورة عنہ ج يع أهل اإلسالم في شرق األرض وغرِبها، نقرأ 

 )22(.ذكرنا، ك ا نقرأ بغيرها   ا صحَّ أنه كل  َنزٌل  ن عنہ هللا تعالى
ولو كان في قراءة ابن  سعوہ  �ا ُيخ�الف  ص�دف عث �ان لظه�ر ذل�ك : قال البالقالني

�ن : إلى أن قال …في قراءة د زة خاصًة  ولو لق�ي أد�ٌہ  �ن أص�داب عب�ہ هللا أد�ًہا ِ  َّ
قرأ عليه خالف قراءة الج اع�ة، لوج�ب أن ينق�ل ذل�ك نق�الً ظ�اهًرا  ش�هوًرا، وف�ي ع�ہم 

 )23(.ذلك ہليٌل على فساہ هذا
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 ).8/635(، وفتح الباري 368، و ص 363نكت االنتصار لنقل القرآن ص ) 11(
 .363نكت االنتصار لنقل القرآن ص : ذكر هذا الخبر القاضي الباقالني في االنتصار، انظر) 12(
 .372، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص )8/635(فتح الباري ) 13(
 .369-368انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )14(
 ).1/39(الجا ع ألدكام القرآن ) 15(



156   

 . ن قام بالج ع في عهہ أبي بكر، وهو الفصل الثالث  ن الباب الثاني: انظر  )16(
 .3645ح ) 3/318( رواه أبو ہاوہ في سننه، كتاب العلم باب رواية دہيث أهل الكتاب )17(
 .21077ح ) 6/223(رواه أد ہ في  سنہه،  سنہ األنصار  )18(
، وابن أب�ي 3104ح ) 349-4/348(رواه التر ذي في جا عه،كتاب تفسير القرآن باب و ن سورة التوبة ) 19(

 .25-24ہاوہ في كتاب ال صادف باب كراهية عبہ هللا بن  سعوہ ذلك ص 
 س�نہ ال كث�رين  �ن الص�دابة، : ، وروى ندوه اإل ام أد �ہ ف�ي  س�نہه264آن ص نكت االنتصار لنقل القر) 20(
 .3835ح ) 1/669(
 .انظر  بدث الدفاظ  ن الصدابة، وهو ال بدث الرابع  ن الفصل األول  ن الباب األول )21(
 ).2/212(الفصل في ال لل واألهواء والندل ) 22(
 .382-380نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )23(
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 رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني: مبحث الثانيال

 تولي زيہ الج ع الطعن باستنكار ابن  سعوہ : الشبهة األولى
ِب �ا ورہ  وقہ طعن بعض الطاعنين على كتاب هللا في ج ع القرآن في ز ن عث ان 

عل�م عن اب�ن  س�عوٍہ  �ن اس�تنكار ت�ولي زي�ٍہ ه�ذا الج �ع، وع�ہم تولي�ه إي�اه،  �ع كون�ه أ
ِبّي  بكتاب هللا، واستہلوا عل�ى ذل�ك باألداہي�ث الس�ابقة ف�ي اعت�راض اب�ن  أصداب النَّ

 : سعوہ على عث ان، و نها
ُه َقالَ  َلى عَ : ُثمَّ َقالَ  )1(،{َوَ ْن َيْغلُْل َيأِْت ِبَ ا َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَ ِة  }: َعْن َشِقيٍق َعْن َعْبِہ ِهللا أَنَّ

ِبْضًعا َوَس�ْبِعيَن ُس�وَرًة، َوَلَق�ْہ  ِقَراءِة َ ْن َتأُْ ُروِني أَْن أَْقَرأَ؟ َفَلَقْہ َقَرْأُت َعَلى َرُسوِل ِهللا 
أَنِّي أَْعَلُ ُهْم ِبِكَتاِب ِهللا، َوَلْو أَْعَلُم أَنَّ أََدًہا أَْعَل�ُم ِ نِّ�ي َلَرَدْل�ُت  َعلَِم أَْصَداُب َرُسوِل ِهللا 

ٍہ : َقاَل َشِقيقٌ . ْيهِ إِلَ  َفَ ا َسِ ْعُت أََدًہا َيُرہُّ َذلِ�َك َعَلْي�ِه َوالَ  َفَجَلْسُت ِفي َدَلِق أَْصَداِب ُ َد َّ
 )2(.َيِعيُبهُ 

إن استنكار ابن  سعوٍہ طعٌن في ج ع القرآن، وهو ہليٌل عل�ى أن الق�رآن ال�ذي : وقالوا
ًقا، وهو أيًض�ا طع�ٌن ف�ي ت�واتر الق�رآن، إذ ل�و ك�ان  �ا كتب�ه عث �ان بين أيہينا ليس  وثو

 )3(. تواتًرا َل ا وسع ابن  سعوہ استنكاره
 :والجواب عن هذه الشبهة

أن االس��تنكار ال ��روي ع��ن اب��ن  س��عوٍہ ل��م يك��ن طعًن��ا ف��ي ج ��ع الق��رآن، وال : أوالً 
كان استنكاًرا الختيار  ن يقوم ِبهذا الج ع، إذ ك�ان ي�رى استنكاًرا لفعل الصدابة، وإنَّ ا 

في نفسه أنه األولى أن يسنہ إليه ه�ذا الج �ع،  �ع ك �ال ثقت�ه ف�ي زي�ٍہ وأهليِت�ه للنه�وض 
 .ِب ا أسنہ إليه

و سألة اختيار  ن يقوم بج ع القرآن تقہيرية، وال شكَّ أن تقہير عث ان، و ن قبله أب�و 
أص�ہق  �ن تق�ہير اب�ن  س�عوٍہ ل�ه، -غيره للقيام ِبهذا الع �ل  بكر وع ر أن زيًہا أكفأ  ن

 )4(.ك ا  رَّ بنا قريًبا في تصويب اختيار عث ان زيًہا على غيره لج ع القرآن
، فليس�ت  طعًن�ا، فك�م  �ن ص�غيٍر ف�اق  �ن ه�و أكب�ر  ن�ه، وق�ہ وأ ا دہاثة ِسنِّ زيٍہ 

ِبّي  ِب�ّي  -ك ا  رَّ قريًبا-ہ بزي كان في ثقة النَّ م النَّ   ا يہل على أهليته وكفايته، وقہ قہَّ
�ا رأى  �ن كف�ايتهم وأهلي�تهم في �ا ق�ہَّ هم  بعض صغار الِسنِّ عل�ى  �ن ه�م أكب�ر  �نهم َل َّ
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م أسا ة بن زيہ بن دارثة على جيش فيه كب�ار ال ه�اجرين واألنص�ار، وه�و  فيه، ك ا قہَّ
الن�اس ف�ي إ ارت�ه، وأنف�ذ ه�ذا الج�يش أب�و بك�ر  ابن ست عشرة سنة، رغ�م طع�ن بع�ض

 ُس�ول �ا ف�ي ذل�ك بتق�ہيم الرَّ ، ولم يأبه الستنكار بعض ذوي السن  ن الص�دابة،  دتّجً
 إياه. 

ِبيِّ : َعْن َسَلَ َة ْبِن األَْكَوِع، َقالَ  َسْبَع َغَزَواٍت، َوَخَرْجُت ِفيَ ا َيْبَعُث ِ َن  َغَزْوُت َ َع النَّ
ًة َعَلْيَنا أَُساَ ةُ اْلُبُعوِث تِ  ًة َعَلْيَنا أَُبو َبْكٍر َوَ رَّ  )5(.ْسَع َغَزَواٍت، َ رَّ

ِبيُّ : َرِضي هللا َعْنهَ ا، َقالَ -وَعْن َعْبِہ ِهللا ْبِن ُعَ َر  َر َعَل�ْيِهْم أَُس�اَ َة  َبَعَث النَّ َبْعًثا، َوأَ َّ
ِبيُّ ْبَن َزْيٍہ، َفَطَعَن َبْعُض  إِْن َتْطَعُنوا ِفي إَِ اَرِتِه، َفَق�ْہ ُكْن�ُتْم : النَّاِس ِفي إَِ اَرِتِه، َفَقاَل النَّ

 َتْطَعُنوَن ِفي إَِ اَرِة أَِبيِه ِ ْن َقْب�ُل، َواْي�ُم ِهللا، إِْن َك�اَن َلَخلِيًق�ا لِِإلَ �اَرِة، َوإِْن َك�اَن َلِ �ْن أََد�بِّ 
، َوإِنَّ َهَذا لَ   )6(.ِ ْن أََدبِّ النَّاِس إَِليَّ َبْعَہهُ النَّاِس إَِليَّ

ِب�ّي   ، ق�ال أب�و بك�ر ول ا طلب الناس ت�أ ير  �ن ه�و أس�نُّ  �ن أس�ا ة بع�ہ وف�اة النَّ
ك يا ابن الخطاب: لع ر ل ا كل ه في ذلك ، وتأ رني أن استع له َرُسول ِهللا ! ثكلتك أ ُّ

 )7(.أنزعه
أن استنكار ابن  س�عوہ أن يت�رك درف�ه، ه�و ش�هاہة لدرف�ه بالص�دة، ألن�ه أخ�ذه : ثانًيا

، وليس في ذلك طعٌن على درف زي�ہ  �ن دي�ث ه�و، وإنَّ �ا غاي�ة  �ا عن َرُسول ِهللا 
 .هنالك أنه ال يرى ترك درفه لدرف أدٍہ غيره

طعًن�ا عل�ى   �ن ف�م َرُس�ول ِهللا ليست شهاہة عبہ هللا لدرفه وأنه أخ�ذه : قال الباقالني
د��رف غي��ره، ولكن��ه عن��ہه دج��ٌة ف��ي أن��ه ال َيِج��ب علي��ه ترك��ه، وتدري��ق  ص��دف ه��و 

 )8(.فيه
أنه على فرض كون استنكار ابن  سعوٍہ طعًنا ف�ي ص�دة ج �ع الق�رآن وت�واتره، : ثالًثا

 )9(.ك ا  رَّ قريًبا- فقہ ثبت ِب ا ال  جال للشك  عه أنه قہ رجع عن ذلك
أننا لو سلَّ نا أن ابن  سعوہ است رَّ على استنكاره، وأن استنكاره ك�ان طعًن�ا ف�ي : رابًعا

ت��واتر الق��رآن وص��دة ج ع��ه ف��ي ز ��ن عث ��ان، فإنن��ا نجي��ب ب��أن طع��ن اب��ن  س��عوہ ف��ي 
 ت��واتًرا، وإذا ك��ان  الت��واتر ال يق��ہح في��ه، ف��إن الت��واتر دج��ة قاطع��ة بص��دة  ��ا روي

الج اع��ة ال��ذين اتفق��وا عل��ى ص��دة ج ��ع الق��رآن ف��ي ز ��ن عث ��ان ق��ہ بلغ��وا د��ہَّ الت��واتر 
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وأكثر، فإن إنكار الوادہ أو االثنين ال يقہح ف�ي ذل�ك الت�واتر، ف�إن  �ن ش�هہ دج�ٌة عل�ى 
 . ن لم يشهہ

نِّ�ي أَْعَلُ ُه�ْم ِبِكَت�اِب ِهللا، أَ  َوَلَقْہ َعلَِم أَْص�َداُب َرُس�وِل ِهللا : أن قول ابن  سعوہ: خا ًسا
ليس قطًعا على أنه ليس فيهم  ن هو أعلم  ن�ه . َوَلْو أَْعَلُم أَنَّ أََدًہا أَْعَلُم ِ نِّي َلَرَدْلُت إَِلْيهِ 

 )10(.بكتاب هللا، وإن ا هو اعتقاہ ابن  سعوہ، وهو غير  عصوم في هذا االعتقاہ

 
 .161سورة آل ع ران،  ن اآلية  )1(
، 2462ح ) 16/16(رواه  سلم في صديده، كتاب فضائل الصدابة، َباب ِ ْن َفَضاِئِل َعْب�ِہ ِهللا ْب�ِن َ ْس�ُعوٍہ  )2(

 .23عبہ هللا بن  سعوہ ذلك ص وابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب كراهية 
 ).1/283( ناهل العرفان  )3(
 ).1/283(انظر  ناهل العرفان  )4(
ِبّي  )5(  .4271ح ) 7/590(أسا ة إلى الدرقات  رواه البخاري في صديده كتاب ال غازي باب بعث النَّ
 .3730ح ) 109-7/108(رواه البخاري في صديده، كتاب فضائل الصدابة باب  ناقب زيہ بن دارثة  )6(
 ).7/759(، وانظر فتح الباري )2/246(تاريخ الطبري  )7(
 .364نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )8(
 ).1/284(انظر ال بدث السابق، و ناهل العرفان  )9(
 .364نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )10(
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 رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني: تابع المبحث الثاني

 .الفاتدة وال عوذتان عنہ ابن  سعوہ : لثانيةالشبهة ا
أنك�ر أن ال ع�وذتين  طعن بعض الطاعنين على ج ع القرآن بأن عبہ هللا بن  سعوہ 

 ن القرآن، وكان َي دوه ا  �ن ال ص�دف، وأن�ه ل�م يكت�ب فاتد�ة الكت�اب ف�ي  ص�دفه، 
 )1(.وزع وا أن في ذلك قہًدا في تواتر القرآن

كان ال يكت�ب ال ع�وذتين ف�ي  ص�دفه، وروي عن�ه  وقہ ثبت أن عبہ هللا بن  سعوٍہ 
 .أنه كان ال يكتب فاتدة الكتاب كذلك

َيا أََبا اْلُ ْنِذِر، إِنَّ أََخ�اَك اْب�َن َ ْس�ُعوٍہ : َسأَْلُت أَُبيَّ ْبَن َكْعٍب، قُْلتُ : فَعْن ِزرِّ ْبِن ُدَبْيٍش َقالَ 
َف�َنْدُن : َق�الَ . ِقي�َل لِ�ي َفقُْل�تُ : ، َفَق�اَل لِ�يَسأَْلُت َرُسوَل ِهللا : َفَقاَل أَُبيٌّ  )2(،َيقُوُل َكَذا َوَكَذا

 )3(ـ.َنقُوُل َكَ ا َقاَل َرُسوُل ِهللا 
َذَتْيِن ِف�ي إِنَّ اْب�َن : قُْلُت ألَُبيِّ ْب�ِن َكْع�بٍ : َوَعْنه أيًضا أنه َقالَ  َ ْس�ُعوٍہ َك�اَن الَ َيْكُت�ُب اْلُ َع�وِّ

قُ�ْل أَُع�وُذ ِب�َربِّ : َق�اَل َل�هُ  أَْخَبَرِني أَنَّ ِجْبِري�َل  أَْشَهُہ أَنَّ َرُسوَل ِهللا : َفَقالَ . ُ ْصَدِفهِ 
اِس َفقُْلُتَها، َفَنْدُن َنقُ : اْلَفَلِق، َفقُْلُتَها، َفَقالَ  ِبيُّ قُْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّ  )4(ـ.وُل َ ا َقاَل النَّ

َذَتْيِن ِ �ْن َ َص�اِدِفِه، َوَيقُ�ولُ  ْدَ ِن ْب�ِن َيِزي�َہ َق�اَل َك�اَن َعْب�ُہ ِهللا َيُد�كُّ اْلُ َع�وِّ : وَعْن َعْبِہ الرَّ
ُهَ ا َلْيَسَتا ِ ْن ِكَتاِب ِهللا   )5(.َتَباَرَك َوَتَعاَلى-إِنَّ

قيل البن  سعوٍہ لِ�َم َل�ْم تكت�ب الفاتد�ة ف�ي  ص�دفك؟ : وروى األع ش عن إبراهيم قال
 )6(.لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة: فقال

وعن ابن سيرين أن أَُبيَّ بن كعٍب وعث اَن كانا يكتبان فاتد�ة الكت�اب وال ع�وذتين، ول�م 
 )7(.شيًئا  نهن يكتب ابن  سعوہٍ 

 :الجواب عن هذه الشبهة
ا فاتدة الكتاب، فإن عہم كتابتها ف�ي  ص�دف اب�ن  س�عوہ  ش�كوٌك في�ه، غي�ر  س�لم  أ َّ

 .بصدته
والخب��ر ال��ذي تعلَّ��ق ب��ه أص��داب ه��ذه الش��بهة ل��يس في��ه إنك��ار قرآني��ة الفاتد��ة، وإنَّ ��ا 

 .يكتبها، وليس في ذلك جدٌہ بأنَّها  ن القرآنقصارى  ا فيه أن ابن  سعوہ لم يكن 
ولو صحَّ عن ابن  سعوہ هذا الخبر، فإنه ال يجوز ل سلٍم أن َيُظن خفاء قرآني�ة الفاتد�ة 
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على ابن  سعوہ، فضالً عن أن َيُظنَّ به إنكار قرآنيتها، وكيف ُيَظ�ن ب�ه ذل�ك، وه�و  �ن 
ِبّي   )8(.راءة القرآن على قراءتهبق أشہ الصدابة عناية بالقرآن، وقہ أوصى النَّ

�َراهُ أَنَّ َرُس�وَل ِهللا  َ �ْن أََد�بَّ أَْن : َق�الَ  َفَعْن َعْبِہ ِهللا اْبِن َ ْسُعوٍہ أَنَّ أََبا َبْكٍر َوُعَ �َر َبشَّ
ا َكَ ا أُْنِزَل، َفْلَيْقَرْأهُ َعَلى ِقَراءِة اْبِن أُ   )9(.مِّ َعْبہٍ َيْقَرأَ اْلقُْرآَن َغّضً

ِبّي  ك ا أن ابن  سعوہ  يقرأ بالفاتدة   ن السابقين إلى اإلسالم، ولم يزل يس ع النَّ
 )10(.ال َصالََة إِالَّ ِبِقَراءِة َفاِتَدِة اْلِكَتابِ : في الصالة، ويقول

إن�ه : ، وذل�ك ب�أن ُيق�الد �ل عل�ى أك �ل أدوال�ه فلو صحَّ عنه هذا النقل، وج�ب أن يُ 
كان يرى أن القرآن كتب في ال صادف  خاف�ة الش�ك والنس�يان، أو الزي�اہة والنقص�ان، 
ا رأى ذلك  أ وًنا في فاتدة الكتاب؛ ألنَّها تثنى في الصالة، وألنه ال يجوز ألدہ  ن  فل َّ

ن القرآن، وذلك النتفاء علة الكتابة ترك كتابتها، وهو يعلم أنَّها  -ال سل ين ترك تعل ها 
 .في شأِنها -وهي خوف النسيان-

فكان سبب عہم كتابتها في  صدفه وضوح أنَّها  ن الق�رآن، وع�ہم الخ�وف عليه�ا  �ن 
 )11(.الشك والنسيان، والزياہة والنقصان

بته��ا لكتبته��ا ف��ي أول ك��ل ل��و كت: "ق��ال أب��و بك��ر األنب��اري تعليًق��ا عل��ى ق��ول اب��ن  س��عوہ
ة بع�ہها، : قال" سورة يعني أن كلَّ ركعٍة سبيلُها أن تفتتح بأم القرآن، قب�ل الس�ورة ال تل�وَّ
اختصرت بإسقاطها، ووثقت بدفظ ال سل ين َلَها، ولم أثبته�ا ف�ي  وض�ٍع فيلز ن�ي : فقال

 )12(.أن أكتبها  ع كل سورٍة، إذ كانت تتقہ ها في الصالة
ويہل على ذلك أيًضا أنه قہ صحَّ عن ابن  سعوہ قراءة عاصم وغيره، وفيه�ا الفاتد�ة، 

 .وهذا نقٌل  تواتر يوجب العلم
لٌ   .وأ ا ال عوذتان، فقہ ثبت ِب ا ال  جال للشك  عه أنَّه ا قرآٌن  َنزَّ

ِبّي   .فقہ ورہ التصريح بقرآنيته ا عن النَّ
ُذوا : َقاَل َرُسوُل ِهللا : ِن َعاِ ٍر أنه َقالَ ك ا جاء َعْن ُعْقَبَة بْ  أُْنِزَلْت َعَليَّ ُسوَرَتاِن، َفَتَعوَّ

َذَتْينِ  ، َيْعِني اْلُ َعوِّ ْذ ِبِ ْثلِِهنَّ ُه َلْم ُيَتَعوَّ  )13(.ِبِهنَّ َفإِنَّ
، أُْنزِ : َقاَل لِي َرُسوُل ِهللا : وَعْنه أيًضا أنه َقالَ  َل أَْو أُْنِزَلْت َعَليَّ آَياٌت َلْم ُيَر ِ ْثلُُهنَّ َقطُّ

َذَتْينِ   )14(.اْلُ َعوِّ
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صلى ِبه ا صالة الصبح، وفي قراءِته ا في الصالة ہليٌل صريح على  ك ا ورہ أنه 
 .كوِنه ا  ن القرآن العظيم
َق�اِب، إِْذ َق�الَ  ا أَقُوُہ ِبَرُسوِل ِهللا َبْينَ : َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِ ٍر، َقالَ  أَالَ : ِفي َنَقٍب ِ �ْن ِتْل�َك النِّ

أَالَ : ، ُث��مَّ َق��الَ أَْن أَْرَك��ْب َ ْرَك��َب َرُس��وِل ِهللا  َتْرَك��ُب َي��ا ُعْقَب��ُة؟ َفأَْجَلْل��ُت َرُس��وَل ِهللا 
َزَل َوَرِكْبُت ُهَنْيَهًة، َوَنَزْلُت َوَرِك�َب َرُس�وُل َتْرَكُب َيا ُعْقَبُة؟ َفأَْشَفْقُت أَْن َيُكوَن َ ْعِصَيًة، َفنَ 

�اُس؟ َف�أَْقَرأَِني: ، ُثمَّ َقالَ ِهللا  قُ�ْل  }: أَالَ أَُعلُِّ َك ُس�وَرَتْيِن ِ �ْن َخْي�ِر ُس�وَرَتْيِن َق�َرأَ ِبِهَ �ا النَّ
َم َفَقَرأَ ِبِهَ ا، ُثمَّ َ �رَّ  ، َفأُِقيَ تِ {قُْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس  }، وَ {أَُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق  الَةُ، َفَتَقہَّ الصَّ

 )15(.َكْيَف َرأَْيَت َيا ُعْقَبَة ْبَن َعاِ ٍر؟ اْقَرْأ ِبِهَ ا ُكلََّ ا ِنْ َت َوقُْ تَ : ِبي َفَقالَ 
ع�وذتين، وقہ أنكر كثيٌر  ن أهل العلم صدة النقل عن ابن  سعوہ في إنكاره قرآني�ة ال 

 .وفي عہم إثباِته ا في  صدفه
عى أن عبہ هللا بن  سعوٍہ أنكر أن تكونا  ن : قال الباقالني وأ ا ال عوذتان، فكل  ن اہَّ

 )16(.القرآن، فقہ جهل، وبُعہ عن التدصيل
ن ف�ي وكل  ا روي عن ابن  سعوہ  ن أن ال عوذتين وأم القرآن لم تك�: وقال ابن دزم

ت عنه قراءة عاصٍم ع�ن ِزرِّ اب�ن دب�يش   صدفه فكذٌب  وضوع، ال يصح، وإنَّ ا صدَّ
 )17(.عن ابن  سعوہ، وفيها أم القرآن وال عوذتان

أج ع ال سل ون على أن ال عوذتين والفاتدة وسائر السور ال كتوب�ة ف�ي : وقال النووي
ًئا  ن��ه كف��ر، و �ا ُنِق��ل ع��ن اب�ن  س��عوٍہ ف��ي الفاتد��ة ال ص�دف ق��رآن، وأن  ��ن جد�ہ ش��ي
 )18(.وال عوذتين باطٌل، ليس بصديح عنه

وقہ فنَّہ هؤالء العل اء  ا ورہ عن اب�ن  س�عوہ  �ن اإلنك�ار أو اْلَ ْد�ِو  �ن ال ص�ادف، 
،  نها  :وتطلبوا لذلك وجوًها كثيرًة في الرہِّ

ين سبيُل نقل القرآن، وهو ظ�اهٌر  ش�هوٌر، وأن فيه �ا أن سبيَل نقل ال عوذت .1
 ن اإلعجاز ال�ذي ال خف�اء ل�ذي فه�ٍم عن�ه، فكي�ف يد �ل عل�ى اب�ن  س�عوٍہ إنك�ار 

 كوِنه ا قرآًنا،  ع  ا ذكر  ن النقل واإلعجاز؟
أن اب��ن  س��عوٍہ ل��و أنك��ر أن ال ع��وذتين  ��ن الق��رآن ألنك��ر علي��ه الص��دابة،  .2

ك ا أنكروا عليه  ا ه�و أق�ل  �ن ذل�ك، وه�و اعتراض�ه ولنقل إلينا نقالً  ستفيًضا، 
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 )19(.على اختيار زيہ لج ع القرآن
أن اب��ن  س��عوہ ك��ان  ش��هوًرا بإتق��ان الق��راءة،  نتص��ًبا لإلق��راء، وق��ہ ص��حَّ  .3

عنه قراءة عاصم وغي�ره، وفيه�ا ال عوذت�ان، ول�و ك�ان أق�رأ تال ي�ذه الق�رآن ہون 
��ا ل��م ي��رَو عن��ه، وال ُنق��ل  ��ع جري��ان الع��اہة، ہلَّ عل��ى ال ع��وذتين لنُ  ق��ل إلين��ا، فل َّ

 )20(.بطالنه وفساہه
أنه لو صحَّ أنه أسقط ال عوذتين  ن  صدفه، فإن ذلك ال يہل عل�ى إنك�اره  .4

كوَنه ا  ن القرآن، بل لعله أن يكون أسقطه ا لعہم خوف النسيان عليه �ا، وظ�ن 
ذل��ك ِ  ��ن ل��م يع��رف  ��ا ہع��اه إلي��ه أن��ه أس��قطه ا ألنَّه ��ا ليس��تا عن��ہه   ��ن رأى

 )21(.بقرآن
ِبّي  .5 قي�ل : ألُبيٍّ ل ا سأله عنها، وأنه قال ويدت ل أن يكون س ع جواب النَّ

، غي�ر أن�ه ال لي، فقلت، فل ا س� ع ه�ذا أو أخب�ر ب�ه اعتق�ہ أنَّه �ا  �ن ك�الم هللا 
ِب�ّي  تس يا قرآًنا؛ ألنه يجب أن  لعقب�ة  لم يس ه ا بذلك، أو أنه س ع جواب النَّ
أقرآٌن ه ا؟ فلم يجبه، وأص�بح فص�لَّى الص�بح ِبه �ا، فاعتق�ہ أنَّه �ا ك�الم : ل ا سأله

ِبّي   .بذلك هللا تعالى، ولم يس ه ا قرآًنا ل ا لم يس ه ا النَّ
ِبّي  .6 ، فظ�ن ب�ه ألج�ل يقرأ ِبه ا ف ويدت ل أن يكون لم ير النَّ ي الصالة ق�طُّ

 )22(.ذلك أنه يعتقہ أنَّه ا ليستا  ن القرآن
ِب�ّي  .7 ، وظ�ن وأنه ُي كن أن يكون سئل عن عوذة  ن الع�وذ رواه�ا ع�ن النَّ

إن تل��ك الع��وذة ليس��ت  ��ن الق��رآن، : الس��ائل عنه��ا أنَّه��ا  ��ن الق��رآن، فق��ال عب��ہ هللا
ويه أنه أراہ ال عوذتين، وُي ك�ن أن يد �ل عل�ى ذل�ك أيًض�ا وظن سا ع ذلك أو را

أهي  ن القرآن؟ فق�ال بأنه�ا ليس�ت  �ن الق�رآن، : جوابه لِ ن قال له في ال عوذتين
فإن��ه يدت ��ل أن يك��ون س��أله ع��ن  ع��وذتين أخ��ريين غي��ر س��ورة الفل��ق وس��ورة 

 )23(.الناس
�ه إياه �ا  .8  �ن ال ص�دف ف�ذلك بعي�ٌہ، ألن�ه ال َيخل�و أن وأ ا  ا روي  ن دكِّ

ه ا  �ن  ص�دفه، أو  �ن  ص�ادف أص�دابه ال�ذين أخ�ذوا عن�ه، أو  �ن  يكون دكَّ
 . صدف عث ان، و ا ُكِتب  نه
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ه ا  ن  صدفه؛ ألنَّه ا لم يكونا فيه، ألنه لم يكتبه ا  .ف داٌل أن يكون دكَّ
ة ل ص��دفه، ف��ال وك��ذلك  ص��ادف  ��ن أخ��ذ عن��ه  ��ن أص��دابه، فه��ي بالض��رورة  وافق��

ُر أن يكون فيها ال عوذتان  .ُيَتَصوَّ
، فذلك بعي�ٌہ، ألن�ه ش�قُّ العص�ا، وخ�الٌف ش�ہيٌہ يط�ول وإن كان  ن  صدف عث ان 

 .فيه الخطب بينه ا، ولو دصل ذلك لنقل إلينا، وفي عہم العلم بذلك ہليٌل على بطالنه
. ا ل�يس  ن�هال تخلط�وا ب�ه  �: إن�ه ك�ان َيدكه �ا، ويق�ول: وأ ا قول ال�راوي .9

يعن���ي ال ع���وذتين، فه���ذا تفس���ير  ���ن ال���راوي، ويدت ���ل أن���ه ك���ان َيد���كُّ الف���واتح 
 )24(.والفواصل

أتي�ت إب�راهيم ب ص�دٍف ل�ي : ويہل على ذلك  ا رواه ابن أبي ہاوہ عن أبي ج رة ق�ال
 س�عوٍہ ك�ان يك�ره  ا �ُح ه�ذا، ف�إن اب�ن: سورة كذا، وك�ذا آي�ة، ق�ال إب�راهيم:  كتوٍب فيه
 )25(.ال تخلطوا بكتاب هللا  ا ليس  نه: هذا، ويقول
ه ا، فإن ذلك َيدت ل وجوًه�ا  �ن  .10 ولو ثبت عنه بنصٍّ ال يدت ل الرہ أنه دكَّ

 : التأويل،  نها
ال : أن يكون رآها  كتوبًة في غير  وضعها ال�ذي يج�ب أن تكت�ب في�ه، وأراہ بقول�ه -أ
 . التأليف الفاسہ: خلطوا به  ا ليس  نهت

ها، وقال -ب ال تخلطوا به  �ا ل�يس : أو أنه رآها كتبت  غيَّرًة بضْرٍب  ن التغيير، فدكَّ
  )26(.يعني فساہ النظم.  نه

وه���ذه الت���أويالت الت���ي ذكروه���ا دس���نٌة، ولك���ن الرواي���ة بإنك���ار اب���ن  س���عوٍہ قرآني���ة 
و دوه ��ا  ��ن ال ص��ادف ص��ديدة، ف��ال ينبغ��ي أن ُت��َرہَّ بغي��ر  س��تنٍہ، وال  ال ع��وذتين

 . دظور دينئٍذ، فتأويل فعل ابن  سعوہ ُ  كن  ع صدة هذه الروايات عنه
ففيه نظر، وقہ سبقه لند�و ذل�ك أب�و  …أج ع ال سل ون: وأ ا قول النووي: قال الدافظ

غي�ر  س��تنٍہ ال يقب��ل، ب��ل والطع��ن ف�ي الرواي��ات الص��ديدة ب: ث�م ق��ال … د �ہ ب��ن د��زم
الرواي�ة ص�ديدة، والتأوي�ل ُ دت �ٌل، واإلج �اع ال�ذي نقل�ه إن أراہ ش� وله لك�ل عص��ر، 

 )27(.فهو  خہوش، وإن أراہ استقراره، فهو  قبول
وه��ذا  ش��هور عن��ہ كثي��ر  ��ن الق��راء والفقه��اء أن اب��ن  س��عوہ ك��ان ال : وق��ال اب��ن كثي��ر
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ِب�ّي يكتب ال عوذت ، ول�م يت�واتر عن�ہه، ث�م ق�ہ ين في  صدفه، فلعله لم يس عه ا  �ن النَّ
أثبتوه ا في ال صادف األئ �ة،  رجع عن قوله ذلك إلى قول الج اعة، فإن الصدابة 

 )28(.ونفذوها إلى سائر اآلفاق كذلك، ول الد ہ وال نَّة
إض�افًة إل�ى  �ا -ع�ن ه�ذه الش�بهة بوج�وه،  نه�ا  وعلى صدة ه�ذا النق�ل يك�ون الج�واب

 :سبق
أن ت���رك كتاب���ة اب���ن  س���عوٍہ ال ع���وذتين ف���ي  ص���دفه ل���يس بالض���رورة إنك���اًرا  -1

لقرآنيته ا، إذ ليس يجب على اإلنسان أن يكتب ج يع القرآن، فلو أنه كتب بعًضا وترك 
  )29(.بعًضا، فليس عليه عيب وال إثم

ِب�ّي  أنه يدت ل أن يكون ابن  سعوٍہ  -2 ، ول�م تت�واترا لم يس ع ال ع�وذتين  �ن النَّ
  .عنہه، فتوقف في أ ره ا

ولِ�َم َل�ْم ينك�ر علي�ه الص�دابة، يج�اب ب�أنَّهم ل�م ينك�روا علي�ه ألن�ه ك�ان بص�ہہ : ف�إن قي�ل
 )30(.البدث والتثبت في هذا األ ر

ِب�ّي  أنه َيدت ل -3 ذ الدس�ن والدس�ين  ، وك�ان ي�راه أن�ه ك�ان يس� عه ا  �ن النَّ يع�وِّ
ا تيقن  ِبه ا، فظن أنَّه ا ليستا  ن القرآن، وأقام على ظنه و خالفة الصدابة ج يًعا، ثم َل َّ

  )31(.قرآنيته ا رجع إلى قول الج اعة
ُذ  َكاَن َي�َرى َرُس�وَل ِهللا  )32(ُ ْصَدِف اْبِن َ ْسُعوٍہ،َوَلْيَسا ِفي  …: َعْن ُسْفَياَن َقالَ  ُيَع�وِّ

ُهَ �ا ُعوَذَت�اِن،  ِبِهَ ا اْلَدَسَن َواْلُدَسْيَن، َوَلْم َيْسَ ْعُه َيْقَرُؤُهَ ا ِفي َشْيٍء ِ ْن َص�الَِتِه، َفَظ�نَّ أَنَّ
ِه، َوَتَدقََّق ا اهُ َوأََصرَّ َعَلى َظنِّ  )33(.ْلَباقُوَن َكْوَنُهَ ا ِ َن اْلقُْرآِن َفأَْوَہُعوُهَ ا إِيَّ

ا يؤيہ أنه رجع إلى قول الج اعة،  ا ذكرناه آنًف�ا  �ن ص�دة ق�راءة عاص�م وغي�ره  وِ  َّ
 .عنه، وأن فيها ال عوذتين

ي���ة ال ع���وذتين، أن���ه عل���ى ف���رض اس���ت رار عب���ہ هللا ب���ن  س���عوٍہ عل���ى إنك���ار قرآن -4
انفرہ ِبه�ذا اإلنك�ار، ول�م يتابع�ه علي�ه أد�ٌہ  �ن  وَ دوه ا  ن ال صادف، ُيجاب بأنه 

الصدابة وال غيرهم، وانفراہه على فرض است راره علي�ه ال يطع�ن ف�ي ت�واتر الق�رآن، 
فإنه ليس  ن شرط التواتر أالَّ ُيخالف فيه  خالٌف، وإال أل ك�ن ه�ہم ك�ل ت�واتر، وإبط�ال 

 . قام عليه ب جرہ أن ُيخالف فيه  خالفٌ كل علم 
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أنك�ر ال ع�وذتين، ب�ل أنك�ر الق�رآن كل�ه، واس�ت ر عل�ى  فلو أنه ثب�ت أن اب�ن  س�عوہ 
 .ذلك، فإن إنكاره ال يقہح في تواتر القرآن

 )34(.لم يتابع عبَہ هللا أدٌہ  ن الصدابة: قال البزار
ة على قرآنيته ا كاٍف في الرہِّ عل�ى ه�ذا الطع�ن، وال يض�رُّ وال شكَّ أن إج اع الصداب

ذل��ك اإلج ��اع  خالف��ة اب��ن  س��عوہ، فإن��ه ال ُيعق��ل تص��ويب رأي اب��ن  س��عوٍہ وتخطئ��ة 
 )35(.الصدابة كلهم، بل األ ة كلها

آني�ة وقہ استشكل الفخر الرازي على فرض صدة النقل عن ابن  سعوٍہ ف�ي إنك�اره قر
ال عوذتين أنه إن قيل إن قرآنية ال ع�وذتين كان�ت  ت�واترًة ف�ي عص�ر اب�ن  س�عوٍہ، ل�زم 
تكفير  ن أنكره ا، وإن قي�ل إن قرآنيته �ا ل�م تك�ن  ت�واترًة ف�ي عص�ره، ل�زم أن بع�ض 

 )36(.وهذه عقہة صعبة: القرآن لم يتواتر في بعض الز ان، قال
الستشكال بأن تواتر قرآنية ال عوذتين في عص�ر اب�ن  س�عوٍہ ال ش�كَّ ويجاب عن هذا ا

فإن�ه  -وإن ك�ان يفي�ہ العل�م الض�روري-، إذ إن الت�واتر فيه، وال يلزم  ن ذلك تكفيره 
أي أنه قہ يخفى على بعض الناس، فليس  �ن الض�روري أن -نفسه ليس علً ا ضرورّيًا 

، فإن خفي عليه هذا الت�واتر ك�ان  ع�ذوًرا، يعلم كلُّ وادٍہ  ن أهل العصر بتواتر الشيء
 . فال ُيَكفَّر

وأجيب بادت ال أنه كان  تواتًرا في عصر ابن  سعوٍہ، لك�ن ل�م يت�واتر : قال ابن دجر
 )37(.عنہ ابن  سعوہ، فاندلَّت العقہة بعون هللا تعالى

 
 ).1/275( ناهل العرفان  )1(
هكذا وقع هذا اللفظ  بهً ا، وكأن بعض الرواة أْبه ه استعظاً ا له، وأظ�ن ذل�ك س�فيان، : قال الدافظ ابن دجر )2(

 ).8/615(اري فتح الب. فإن اإلس اعيلي أخرجه  ن طريق عبہ الجبار بن العالء عن سفيان كذلك على اإلْبهام
 .4977ح ) 8/614) (قل أعوذ برب الناس(رواه البخاري في صديده، كتاب تفسير القرآن، باب سورة  )3(
 .20682ح ) 6/154(رواه أد ہ في  سنہه،  سنہ األنصار  )4(
رواه عب���ہ هللا ب���ن أد ���ہ : ق���ال الهيث ���ي. 20683ح ) 6/154(رواه أد ���ہ ف���ي  س���نہه،  س���نہ األنص���ار  )5(

 ).7/152( ج ع الزوائہ . ، ورجال عبہ هللا رجال الصديح، ورجال الطبراني ثقاتوالطبراني
، وف��تح الق��ہير للش��وكاني )1/9(رواه عب��ہ ب��ن د ي��ہ ف��ي  س��نہه، انظ��ر تفس��ير الق��رآن العظ��يم الب��ن كثي��ر  )6(
 ).1/81(الجا ع ألدكام القرآن للقرطبي: ، ورواه أبو بكر األنباري، انظر)1/62(
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 ).1/62(د يہ في  سنہه، و د ہ بن نصر ال روزي في تعظيم قہر الصالة، انظر فتح القہير  رواه عبہ بن )7(
 ).1/276(انظر  ناهل العرفان  )8(
، واب�ن أب�ي ہاوہ ف�ي 138ح ) 1/49(رواه ابن  اجه في سننه كتاب ال قہ ة، باب فضل عبہ هللا بن  سعوہ  )9(

 .153-152كتاب ال صادف، باب كتابة ال صادف دفًظا ص 
 .820ح ) 1/216(رواه أبو ہاوہ في سننه، كتاب الصالة، باب  ن ترك القراءة في صالته بفاتدة الكتاب  )10(
 ).1/276(، و ناهل العرفان 49-47انظر تأويل  شكل القرآن البن قتيبة ص  )11(
 ).1/9(، وتفسير القرآن العظيم البن كثير )1/81(الجا ع ألدكام القرآن للقرطبي: انظر )12(
 .16848ح ) 5/137(رواه أد ہ في  سنہه،  سنہ الشا يين  )13(
 .814ح ) 6/96(رواه  سلم في صديده كتاب صالة ال سافرين باب فضل قراءة ال عوذتين  )14(
، وأب��و ہاوہ ف��ي كت��اب الص��الة، ب��اب ف��ي 5437ح ) 8/253(رواه النس��ائي ف��ي س��ننه، كت��اب االس��تعاذة،  )15(

 .1462ح ) 2/73(ال عوذتين 
 .90نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )16(
 ).1/13(ال دلى  )17(
 ).3/363(ال ج وع شرح ال هذب  )18(
 .ك ا  رَّ في ال بدث السابق )19(
، والفص�ل ف�ي ال ل�ل واأله�واء و الند�ل 91-90، ونك�ت االنتص�ار لنق�ل الق�رآن ص )1/13(انظر ال دلى  )20(
)2/212.( 
 .91 نكت االنتصار لنقل القرآن ص )21(
 .43، وتأويل  شكل القرآن البن قتيبة ص 92انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )22(
 .93-92نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )23(
 .93نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )24(
 .154رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف، باب كتابة الفواتح والعہہ في ال صادف ص  )25(
 .94-93ر لنقل القرآن ص نكت االنتصا )26(
 ).8/615(فتح الباري  )27(
 ).4/571(تفسير القرآن العظيم للدافظ ع اہ الہين بن كثير  )28(
 .49انظر تأويل  شكل القرآن البن قتيبة ص  )29(
 ).4/571(، وتفسير القرآن العظيم البن كثير )1/276(انظر  ناهل العرفان  )30(
 .43يبة ص تأويل  شكل القرآن البن قت )31(
 .يعني ال عوذتين )32(
 .20684ح ) 6/154(رواه أد ہ في  سنہه،  سنہ األنصار  )33(
 ).8/615(، وفتح الباري )7/152( ج ع الزوائہ  )34(
 ).277-1/276( ناهل العرفان  )35(
 ).8/616(فتح الباري  )36(
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 ).8/616(فتح الباري  )37(
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 رت حول الجمع العثمانيرد الشبهات التي أثي: تابع المبحث الثاني

 سورتا الخلع والدفہ عنہ أَُبيِّ بِن كعبٍ : الشبهة الثالثة
ورہت بعض اآلثار التي تودي ب�أن أَُب�يَّ ب�َن كع�ٍب ك�ان يق�رأ ہع�اء القن�وت ال ع�روف 

 :بسورتي أَُبيِّ بن كعٍب على أنه  ن القرآن
ونثن�ي . ينك ونس�تغفركالله�م إن�ا نس�تع: في ق�راءة أَُب�يِّ ب�ن كع�بٍ : فعن األع ش أنه قال

. ول�ك نص�لي ونس�جہ. الله�م إي�اك نعب�ہ )1(.ونخلع ونترك  �ن يفج�رك. عليك وال نكفرك
 )2(.إن عذابك بالكفار  لِدق. نرجو رد تك ونخشى عذابك. وإليك نسعى وندفہ

 :ك ا ورہ أنه كان يكتبه ا في  صدفه
كتب أَُبيُّ بن كعٍب في  صدفه فاتدة الكتاب وال ع�وذتين، والله�م : سيرين قال فعن ابن

إنا نستعينك، واللهم إياك نعبہ، وتركهن ابن  سعوٍہ، وكتب عث �ان  �نهن فاتد�ة الكت�اب 
 )3(.وال عوذتين

كتبه ��ا ف��ي وع��ن أَُب��يِّ ب��ن كع��ٍب أن��ه ك��ان يقن��ت بالس��ورتين، ف��ذكره ا، وأن��ه ك��ان ي
 )4(. صدفه

في  صدف ابن عباس قراءةُ أَُبيِّ بن كعٍب وأب�ي : وعن عبہ الرد ن بن أبزى أنه قال
ونثن�ي علي�ك الخي�ر وال . اللهم إنا نس�تعينك ونس�تغفرك. بسم هللا الرد ن الرديم:  وسى
وإلي�ك . ك نص�لي ونس�جہول�. الله�م إي�اك نعب�ہ: وفي�ه. ونخلع ونترك  ن يفجرك. نكفرك

 )5(.إن عذابك بالكفار  لِدق. نخشى عذابك ونرجو رد تك . نسعى وندِفہ
 :ك ا ورہ أن بعض الصدابة كان يقنت ِبهاتين السورتين

الله�م إن�ا . بس�م هللا ال�رد ن ال�رديم: فعن ع ر بن الخطاب أنه قنت بعہ الرك�وع، فق�ال
بس��م هللا . ونخل��ع ونت��رك  ��ن يفج��رك. ونثن��ي علي��ك وال نكف��رك .نس��تعينك ونس��تغفرك

نرج��و . وإلي��ك نس��عى وندف��ہ. ول��ك نص��لي ونس��جہ. الله��م إي��اك نعب��ہ. ال��رد ن ال��رديم
 )6(.إن عذابك الجہ بالكافرين  لِدق. رد تك ونخشى عذابك

 )7(.ض الصدابةدك ة البس لة أنَّه ا سورتان في  صدف بع: قال ابن جريج
فزعم بعض الطاعنين أن  ا روي  ن إثبات أَُبيٍّ القنوت في  صدفه يطعن على ج �ع 
الصدابة للقرآن، ويہل على أنَّهم نقص�وا  ن�ه، وزع �وا أن اش�تباه القن�وت ب�القرآن عن�ہ 
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التباس��ه بغي��ره  ��ن أَُب��يٍّ ہلي��ٌل عل��ى ع��ہم اش��تهار أ ��ر الق��رآن وع��ہم انتش��اره، وإ كاني��ة 
 )8(.الكالم، إذ قہ التبس على أَُبيِّ بن كعٍب،  ع كونه  ن أعلم الناس به، وأدفظهم له

 :ويجاب عن هذه الشبهة بوجوه
أن الروايات التي ورہت عن أَُب�يٍّ ف�ي أ �ر القن�وت غي�ر  س�لَّم بص�دتها، وه�ي : األول

، وعقله، ودسن هہيه، وكث�رة عل �ه، و عرفت�ه ب�نظم  عاَرضة ِب ا ُعِرف  ن فضل أُ  َبيٍّ
 )9(.القرآن
ُس�ول : الثاني وألن . وأظه�ره أن القنوت ليس  ن القرآن، ألنه لو كان  نه ألثبت�ه الرَّ

�ا إن ك�ان ق�ال  نظ ه قاصر عن نظم القرآن، يعلم ذلك أهل البالغ�ة والفص�ادة، فلع�ل أبّيً
تب��ه ف��ي  ص��دفه، إنَّ ��ا قال��ه أو كتب��ه س��هًوا، ث��م اس��تہرك وأثب��ت أن��ه ل��يس  ��ن ذل��ك أو ك

 .القرآن
وقہ يعترض على هذا بأن يقال كيف ُيْشِكل على أَُبيٍّ أ ر ه�ذا ال�ہعاء، وبأن�ه يل�زم  �ن 

 . لم يكن على  عرفٍة بوزن القرآن  ن غيره  ن الكالم ذلك أنه 
وإن قصر عن رتبة باقي الس�ور ف�ي -قنوت ويجاب عن ذلك بأنه قہ يكون قہ ظنَّ أن ال

الجزالة والفصادة، إال أنه يج�وز أن يك�ون قرآًن�ا، وأن�ه يبع�ہ أن ُي�ؤتى ب ثل�ه، وإن ك�ان 
 )10(.قہ يكون بعض القرآن أفصح  ن بعٍض : غيره  ن القرآن أبلغ  نه، ك ا قيل

ا يہل على ضعف هذا الخبر : الثالث تشہہ ف�ي  عن أَُبيٍّ  ا ُعلِم  ن أن عث ان أنه ِ  َّ
قبض ال صادف ال خالفة ل صدفه، وتدريقها، والعاہة توجب أن  صدف أَُبيٍّ كان  ن 
أول  ا ُيقبض، وأن تكون سرعة عث �ان إل�ى  طالبت�ه ب�ه أش�ہَّ  �ن س�رعته إل�ى  طالب�ة 

 )11(.غيره ِب صدفه؛ألنه كان ِ  َّن شارك في ذلك الج ع
 .وقہ صدت الرواية ِب ا يہل على أن عث ان قہ قبض  صدف أَُبيٍّ 

ْلن�ا إلي�ك  �ن : فعن  د ہ بن أَُب�يٍّ أن ناًس�ا  �ن أه�ل الع�راق ق�ہ وا إلي�ه، فق�الوا إنَّ �ا تد َّ
! س��بدان هللا: ق��الوا. ق��ہ قبَض��ه عث ��ان: ق��ال  د ��ہٌ . الع��راق، ف��أْخِرْج لن��ا  ص��دَف أَُب��يٍّ 

 )12(.قہ قبَضه عث ان: قال. ناأْخِرْجه ل
ل، وإنَّ �ا غاي�ة  �ا في�ه : الرابع أن  ا روي عن أَُبيٍّ ليس فيه أن ہعاء القنوت قرآٌن  َنزَّ

 .أنه أثبته في  صدفه
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فإن صحَّ أنه أثبته في  صدفه، فلعله أثبته ألنه ہعاٌء ال استغناء عنه، وهو سنة  ؤك�ہة 
ة عليه، وأثبته في آخر  صدفه أو تضاعيفه ألجل ذلك، ال على أن�ه ق�رآن يجب ال واظب

 َن��زل قا ��ت ب��ه الدج��ة، وق��ہ ك��ان الص��دابة يثبت��ون ف��ي  ص��ادفهم  ��ا ل��يس بق��رآن  ��ن 
 )13(.التأويل وال عاني واألہعية، اعت اًہا على أنه ال ُيشكل عليهم أنَّها ليست بقرآن

يدت ��ل أن يك��ون بع��ض ه��ذا ال��ہعاء ك��ان قرآًن��ا  َن��زالً، ث��م ُنس��خ، وأُب��يح  أن��ه: الخ��ا س
 )14(.الہعاء به، وُخلط به  ا ليس بقرآٍن، فكان إثبات أَُبيٍّ هذا الہعاء أوالً فُنِقل عنه

س�ت ر أنه على فرض التسليم بأن أَُبّيًا كان يرى أن القنوت  ن الق�رآن، وأن�ه ا: الساہس
على ذلك الرأي، فليس ذلك ِب طعٍن في صدة نقل الق�رآن، فإن�ه عل�ى ه�ذا الف�رض ك�ان 

، وال ف��ي  نف��رًہا ب��ذلك ال��رأي، وي��ہل عل��ى ذل��ك ع��ہم إثبات��ه ف��ي ص��دف أب��ي بك��ر 
 ص��ادف عث ��ان، إذ كان��ت كتاب��ة الق��رآن ف��ي عه��ہ أب��ي بك��ر ف��ي غاي��ة الہق��ة وااللت��زام، 

ت ق�راءة   ا كانت قراءته بديث لم تقبل قراءة إال بشاهہين، فل فرہية لم تقبْل، ك ا ُرہَّ
 )15(.ع ر في آية الرجم

فلو سلَّ نا أن أَُبّيًا ظنَّ ہعاء القن�وت قرآًن�ا، فأثبت�ه ف�ي  ص�دفه، ف�إن ذل�ك ال يطع�ن ف�ي 
ف��ال  ت��واتر الق��رآن، ألن��ه انف��رہ ب��ه، وق��ہ دص��ل اإلج ��اع عل��ى  ��ا ب��ين ال��ہفتين وت��واتره،

 .يضر بعہ ذلك  خالفة  ن خالف
أننا لو سلَّ نا أن أَُبّيًا كان يعتقہ أن القن�وت  �ن الق�رآن، فق�ہ ثب�ت أن�ه رج�ع إل�ى : السابع

درف الج اعة، واتفق  عهم، والہليل على ذلك قراءته التي رواها نافع وابن كثير وأبو 
ك �ا أن  ص�دفه  )16(ك ا ه�و  عل�وم،-ع رو، وغيرهم، وليس فيها سورتا الدفہ والخلع 

 .كان  وافًقا ل صدف الج اعة
ق�ہ رأي�ت أن�ا  ص�دف أن�ٍس بالبص�رة، عن�ہ ق�وٍم  �ن ول�ِہه، : قال أبو الدس�ن األش�عري

 )17(.فوجہُته  ساوًيا ل صدف الج اعة، وكان ولہ أنٍس يروي أنه خطُّ أنٍس وإ الء أَُبيٍّ 
 )18(ہعوى تصرف  روان في قراءة الفاتدة: الشبهة الرابعة

َ لِِك َي�ْوِم  }: كان أول  ن قرأ قوله تعالى )19(جاء في بعض اآلثار أن  روان بن الدكم
يِن   )20(.بہون ألف {الہِّ

ْهرِ  ِبيُّ : يِّ َقالَ فَعِن الزُّ يِن  }: َوأَُبو َبْكٍر َوُعَ ُر َوُعْثَ اُن َيْقَرُؤونَ  َكاَن النَّ  {َ الِِك َيْوِم الہِّ
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ُل َ ْن َقَرأََها يِن  }: َوأَوَّ  )21(.َ ْرَوانُ  {َ لِِك َيْوِم الہِّ
ِبيَّ  ْهِريِّ أيًضا أنه بلغه أنَّ النَّ َوأََبا َبْكٍر َوُعَ َر َوُعْثَ اَن و عاوية وابن�ه يزي�ہ  َوَعِن الزُّ

يِن  }: كانوا َيْقَرُؤونَ  ْهِريُّ  {َ الِِك َيْوِم الہِّ ُل َ ْن أَْدَہثَ : قال الزُّ  )22(.َ ْرَوانُ  {َ لِِك  }: َوأَوَّ
ق�اء نفس�ه، وأن�ه فزعم بعض الطاعنين على نقل الق�رآن أن  �روان ق�ہ فع�ل ذل�ك  �ن تل

ِبّي   .، فضالً عن أن يتواتر عنهدذف األلف ہون أن َيِرَہ ذلك عن النَّ
 :ويجاب عن هذه الشبهة بوجوه

أن هذا كذب فاضح، ال دج�ة علي�ه، ف�إن اآلث�ار ال�وارہة ف�ي ه�ذا ل�يس فيه�ا أن : األول 
ِب�ّي  اي�ة  �ا فيه�ا ، وإن �ا غ روان قہ فعل  ن تلقاء نفسه ہون وروہ القراءة ب�ه ع�ن النَّ

 .أنه كان يقرأ ہون ألفٍ 
، ال يع�ہو أن يك�ون خب�ًرا {َ لِِك  }أن قول الزهري إن  روان كان أول  ن قرأ : الثاني

عل�ى -، وعہم علم الزهري ِبه�ذه الق�راءة شخصّيًا لم يسنہه إلى  ن قبله  ن الصدابة 
 .ال يجعلها غير  تواترة -فرض التسليم به
عل��م بص��دة  ��ا ق��رأه، ل��م يطل��ع علي��ه اب��ن ش��هاب، وهللا   ��روان عن��ہه: ق��ال اب��ن كثي��ر

 )23(.أعلم
أن��ه ق��ہ انعق��ہ اإلج ��اع عل��ى ص��دة نق��ل الق��رآن، وت��م ل��ه الت��واتر، و ن��ه ه��ذه : الثال��ث

القراءة، ديث قہ قرأ ِبها أبو الہرہاء، وابن عب�اس، واب�ن ع �ر، وه�ؤالء ق�رؤوا ونقل�ت 
قبل أن يقرأ  روان، وإخبار الزهري أن  �روان أول  �ن ق�رأ ِبه�ا  )24(عنهم تلك القراءة

 )25(.ال ُيرہُّ به الثابت القطعي  ن القرآن الكريم
أن ال �راہ أن  �روان ك�ان أول  �ن ق�رأ ِبه�ذه الق�راءة  �ن األ �راء ف�ي الص�الة : الرابع

قب��ل  ��روان  { ل��ك ي��وم ال��ہين  }: ذل��ك أن الزه��ري ل��م يعل��م ق��راءةبج اع��ة، ول��يس ف��ي 
 )26(. طلًقا، ف ن البعيہ عن الزهري  ع جاللته أن تخفى عنه تلك القراءة ال تواترة

ِب�ّي : الخا س ك�ان  أنه قہ ورہت الروايات أيًضا عنہ  ن أخرج خبر الزهري بأن النَّ
يِن َ لِِك يَ  }: يقرأ  :بہون ألف {ْوِم الہِّ

َها َذَكَرْت ِقَراءَة َرُس�وِل هللاِ  ِديِم  }: َفَعْن أُمِّ َسَلَ َة أَنَّ ْدَ ِن ال�رَّ اْلَدْ �ُہ ِل َربِّ  !ِبْس�م ِهللا ال�رَّ
ِديِم  !اْلَعاَلِ يَن  ْدَ ِن الرَّ يِن  !الرَّ ُع ِقَراءَتُه آَيًة آَيةً  {َ لِِك َيْوِم الہِّ  )27(.، ُيَقطِّ
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��ُع ِقَراءَت��ُه، َيقُ��ولُ  َك��اَن َرُس��وُل ِهللا : وَعْنه��ا أيًض��ا أنَّه��ا َقاَل��تْ  اْلَدْ ��ُہ ِل َربِّ  }: ُيَقطِّ
ِديِم  }، ُث��مَّ َيِق��ُف، {اْلَع��اَلِ يَن  ْدَ ِن ال��رَّ يِن  }: ، ُث��مَّ َيِق��ُف، َوَك��اَن َيْقَرُؤَه��ا{ال��رَّ َ لِ��ِك َي��ْوِم ال��ہِّ

}.)28( 
هك��ذا ہون أل��ف، )  ل��ك(أن ال ص��ادف العث اني��ة اتفق��ت ج يعه��ا عل��ى رس��م : الس��اہس

 )29(.وهذا الرسم  دت ل للقراءتين بال ہ والقصر ج يًعا
 .ہعوى أن الصدابة تصرفوا واختاروا  ا شاءوا في كتابة القرآن

م  ��ن تص��رف بع��ض الص��دابة ف��ي اختي��ار وج��ه وقري��ب  ��ن الش��بهة ال س��ابقة  ��ا ُت��ُوهِّ
 .القراءة

يا أبا س�عيہ : قالوا لزيہٍ : وتعلقوا في ذلك ب ا روي عن خارجة بن زيہ بن ثابت أنه قال
ث اني�ة أزواٍج  �ن الض�أن اثن�ين اثن�ين و �ن ال ع�ز اثن�ين اثن�ين و �ن (إنَّ ا ه�ي ! أْوَهْ تَ 

فجع�ل  ن�ه  }: ال، إن هللا تع�الى يق�ول: ، فق�ال)ين اثن�يناإلبل اثن�ين اثن�ين و �ن البق�ر اثن�
ال�ذكر زوٌج، واألنث�ى : ، فه �ا زوج�ان، ك�ل واد�ٍہ  نه �ا زوج{الزوجين ال�ذكر واألنث�ى

 )30(.زوجٌ 
اخ ف�ي ال ص�ادف، واختي�ارهم  �ا ش�اءوا ف�ي : قيل ف النُّسَّ فهذه الرواية تہل على تصرُّ

 .وكتابتهتالوة القرآن 
ٍف ف�ي اختي�ار الق�راءة، وإنَّ �ا  والجواب أن كالم زيٍہ ف�ي ه�ذا األث�ر ال ي�ہل عل�ى تص�رُّ

ِبّي   )31(.، وكتابتها بين يہيهبياٌن لوجه القراءة التي قرأ ِبها بعہ س اعها  ن النَّ

 
 ).3/414(النهاية في غريب الدہيث واألثر . يعصيَك وُيخالِفكَ : أي: قال ابن األثير )1(
 .7030ح ) 2/106(رواه ابن أبي شيبة في ال صنف، باب  ا يہعو به في قنوت الفجر  )2(
 ).1/184(رواه أبو عبيہ، انظر اإلتقان في علوم القرآن  )3(
 ).1/185( ہ بن نصر ال روزي في كتاب الصالة، انظر اإلتقان في علوم القرآن أخرجه  د )4(
 ).1/185(رواه ابن الضريس، انظر اإلتقان في علوم القرآن  )5(
، وابن أبي شيبة في ال ص�نف ب�اب  �ا ي�ہعو )2/211(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ہعاء القنوت  )6(

��ا 7031ح ) 2/106(ب��ه ف��ي قن��وت الفج��ر  قن��ت ف��ي  ، وفي��ه أيًض��ا ع��ن عب��ہ ال ل��ك ب��ن س��ويہ الك��اهلي أن علّيً
 .7029الفجر ِبهاتين السورتين، فذكره ا، ح 

 ).1/185(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )7(
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 ).1/264(، و ناهل العرفان 79انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )8(
 .80نكت االنتصار لنقل القرآن ص : انظر )9(
 ).1/271(، و ناهل العرفان 81-79، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص 47يل  شكل القرآن ص تأو )10(
 .80نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )11(
 .33-32رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب ج ع عث ان ال صادف ص  )12(
، والبره�ان 47الق�رآن ص  ، وتأوي�ل  ش�كل)1/271(،  ناهل العرفان 80نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )13(

 ).1/251(في علوم القرآن 
 ).1/25(، و عجم القراءات القرآنية )1/271( ناهل العرفان  )14(
 ).1/25(، و عجم القراءات القرآنية )168-1/167(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )15(
 .لباب األولانظر  بدث الدفاظ  ن الصدابة، وهو ال بدث الرابع  ن الفصل األول  ن ا )16(
 .81نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )17(
ه�ا تتعل�ق بنق�ل الق�رآن، وه�و  قص�وہ الج �ع،  )18( هذه الش�بهة، وإن ل�م تك�ن  تعلق�ة  باش�رة بج �ع الق�رآن، إال أنَّ

ا على  ن زعم أن القرآن لم ينقل إلينا عل�ى الوج�ه ال�ذي  فرأيت أنه  ن الدسن إثباتها هنا؛ ألن في الرہ عليها رّہً
ِبّي   . ن قبلهم ج ع الصدابة، وقرأ به النَّ

 ).درق ال صادف ال خالفة(هو  روان بن الدكم بن أبي العاص،  رت ترج ته في  )19(
ب�ہون )  ل�ك(اختلف القراء في هذا اللفظ، فقرأه نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو ع رو واب�ن ع�ا ر ود �زة  )20(

انظ��ر النش��ر ف��ي الق��راءات العش��ر . ب��األلف)  ال��ك(ي اختي��اره أل��ف، وق��رأه عاص��م والكس��ائي ويعق��وب وخل��ف ف��
)1/271.( 
، ورواه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب 4000ح ) 4/37(رواه أب��و ہاوہ ف��ي س��ننه، كت��اب الد��روف والق��راءات  )21(

، وانظر الہر ال نثور في التفسير 103 ن القرآن فهو ك صدفه ص  ال صادف باب  ا روي عن َرُسول ِهللا 
 ).36-1/35(ر ال أثو

 ��ن الق��رآن فه��و ك ص��دفه ص  رواه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب ال ص��ادف ب��اب  ��ا روي ع��ن َرُس��ول ِهللا  )22(
 ).1/36(، وانظر الہر ال نثور في التفسير ال أثور 104

 ).1/24(تفسير القرآن العظيم  )23(
 ).1/271( وقہ قرأ ِبها ج هور القراء، ك ا  ر، انظر النشر في القراءات العشر )24(
 ).1/396( ناهل العرفان  )25(
 ).16/328(بذل ال جهوہ في دل سنن أبي ہاوہ  )26(
، ورواه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب 4001ح ) 4/37(رواه أب��و ہاوہ ف��ي س��ننه، كت��اب الد��روف والق��راءات  )27(

 .105 ن القرآن فهو ك صدفه ص  ال صادف باب  ا روي عن َرُسول ِهللا 
 .2927ح ) 5/185(ذي في جا عه، كتاب القراءات باب في فاتدة الكتاب رواه التر  )28(
�اب ال ص�ادف، ص : انظر )29( ، و ناه�ل 118-117كت�اب ال ص�ادف الب�ن أب�ي ہاوہ ب�اب  �ا اجت �ع علي�ه ُكتَّ

 ).1/396(العرفان 
 ).2/277(رواه ابن أشتة في كتاب ال صادف، انظر اإلتقان في علوم القرآن  )30(
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 ).1/395(لعرفان  ناهل ا )31(
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 رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني: تابع المبحث الثاني

 ہعوى أن في ال صادف العث انية لدًنا: الشبهة الخا سة
ورہت آثار عن بعض الصدابة والتابعين فيها أن القرآن العظيم قہ وق�ع في�ه لد�ٌن عن�ہ 

 .ج عه في ز ن عث ان 
��ا : فع��ن عكر ��ة الط��ائي ق��ال كتب��ت ال ص��ادف ُعِرَض��ْت عل��ى عث ��اَن، فوج��َہ فيه��ا َل َّ

بألس�نتها،  -أو ق�ال س�تعرُبها -ال ُتَغيُِّروها؛ فإن العرب س�ُتَغيُِّرها: دروًفا  ن اللَّْدن، فقال
 )1(.لو كان الكاتب  ن ثقيٍف، وال  لي  ن هذيٍل لم توجہ فيه هذه الدروف

��اِبُئوَن  }: ف��ي الق��رآن أربع��ة أد��ـرٍف لد��ـنٌ  :وع��ن س��عيہ ب��ن جبي��ٍر، ق��ال  } )2(،{َوالصَّ
الِِديَن  } )3(،{َواْلُ ِقيِ يَن  َق َوأَُكْن ِ َن الصَّ ہَّ  )5(.{إِنَّ َهَذاِن َلَساِدَراِن  }و )4(،{َفأَصَّ

ا: قال السيوطي  )6(.وهذه اآلثار  شكلة جّہً
وق��ہ تعلَّ��ق ِبه��ا بع��ض الط��اعنين عل��ى الق��رآن ونقل��ه، وزع ��وا أنَّه��ا ت��ہل عل��ى أن ج ��ع 

 .الصدابة للقرآن ال يوثق به
 :والجواب عن هذه الشبهة  ن وجوه

 )7(.عيف  ضطرب  نقطعأن ذلك ال يصح عن عث ان، فإن إسناہه ض: األول
ا يہل على ضعف هذه اآلثار أن وقوع اللدن ف�ي الق�رآن وس�كوت الص�دابة : الثاني َّ  ِ

ا يستديل عقالً وشرًعا وعاہًة، لوجوه  :عنه ِ  َّ
أنه ال ُيَظنُّ بالصدابة أنَّهم يلدنون في الكالم، فضالً عن القرآن، فقہ ك�انوا  .1

 .والبيانأهل الفصادة 
ِب��ّي  .2 ك ��ا أن��زل،  أن��ه ال ُيَظ��نُّ ِبه��م اللد��ن ف��ي الق��رآن ال��ذي تلق��وه  ��ن النَّ

 .ودفظوه وضبطوه وأتقنوه
أن افت��راض ص��دة ه��ذا النق��ل يعن��ي أن الص��دابة اجت ع��وا عل��ى الخط��أ  .3

 .وكتابته، وهذا   ا ال ُيَظنُّ ِبهم
، أن���ه ال ُيَظ���نُّ ِبه���م ع���ہم تن���بههم للخط���أ ورج���وعهم عن���ه،  ���ع كث���رتهم .4

 .ودرصهم، وتوافر الہواعي إلى دفظ الكتاب الكريم
أنه ال ُيَظنُّ بعث ان أنه ينهى عن تغيير الخطأ، ولو فعل ذلك َل ا سكت عنه  .5
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 .الصدابة 
أن��ه ال ُيَظ��نُّ أن الق��راءة اس��ت رت عل��ى  قتض��ى ذل��ك الخط��أ، وه��ي  روي��ة  .6

 )8(.بالتواتر خلًفا عن سلفٍ 
َل عث �اُن للن�اِس إ اً �ا يقت�ہون ب�ه، فكي�ف ي�رى في�ه لدًن�ا ويترك�ه تقي �ه الع�رب فقہ َجعَ 

فكي�ف يقي �ه غي�رهم؟  -وه�م الخي�ار-بألسنتها؟ فإذا كان الذين تولَّوا ج عه لم يقي وا ذلك 
 .فهذه األوجه ِ  ا يہل على أن هذه اآلثار غير صديدة

ال تق�وم ِبه�ا دج�ٌة؛ : ألداہيث ال روية في ذلك ع�ن عث �ان في ا )9(قال ابن األنباري
وه�و إ �ام األ �ة ال�ذي ه�و إ �ام -ألنَّها  نقطعٌة غير  تصلة، و ا يشهہ عقٌل ب�أن عث �ان 

يج عه�م عل�ى ال ص�دف ال�ذي ه�و اإل �ام، فيتب�يُن في�ه خل�الً،  -الناس في وقته، وق�ہوُتهم
م علي�ه ه�ذا ذو إنص�اٍف وت يي�ٍز،  ويشاهہ في خطه زلالً، فال يصلده، كالَّ وهللا،  ا َيَت�َوهَّ

ر الخطأ في الكتاب ليص�لده  �ن بع�ہه، وس�بيل الج�ائين  �ن بع�ہه البن�اء  وال يعتقہ أنه أخَّ
 .على رس ه، والوقوف عنہ دك ه

أرى ف��ي خط��ه لدًن��ا، إذا أق ن��اه ": أرى في��ه لدًن��ا: "و ��ن زع��م أن عث ��ان أراہ بقول��ه
ٍف،  ��ن جه��ة تدري��ف األلف��اظ وفس��اہ بألس��نتنا ك��ان لد��ن الخ��ط غي��ر  فس�� ٍہ وال  د��رِّ

فقہ أبطل ولم ُيِصْب؛ ألن الخ�ط  نب�ئ ع�ن النط�ق، ف �ن لد�ن ف�ي كتب�ه، فه�و -اإلعراب 
الدٌن في نطقه، ولم يكن عث ان ليؤخر فساًہا في هجاء ألفاظ القرآن  �ن جه�ة كت�ٍب وال 

 وافًق�ا عل�ى  �ا رس�م ف�ي نطٍق، و علوٌم أنه كان  واصالً لہرس القرآن،  تقًنا أللفاظ�ه، 
 )10(.ال صادف ال نفذة إلى األ صار والنوادي

كن��ت عن��ہ : ث��م أي��ہ ذل��ك ب ��ا أخرج��ه أب��و عبي��ہ ع��ن ه��انئ البرب��ري  ��ولى عث ��ان، ق��ال
َل��ْم : (عث �ان وه�م يعرض��ون ال ص�ادف، فأرس��لني بكت�ف ش��اٍة إل�ى أَُب��يِّ ب�ن كع��ٍب، فيه�ا

فہعا بالہواة، ف د�ا أد�ہ : ، قال)َفأَْ ٍهِل اْلَكاِفِرينَ : (، وفيها)الََتْبِہيَل لِْلَخْلقِ : (، وفيها)َيَتَسنَّ 
��ِل  }: وكت��ب) َفأَْ ٍه��لِ (و د��ا  )11(،{لَِخْل��ِق ِهللا  }: الال ��ين، فكت��ب َل��ْم  }: وكت��ب )12(،{َفَ هِّ

ْه   )14(.ألدق فيها الهاء )13(،{َيَتَسنَّ
عى علي��ه أن��ه رأى فس��اًہا فأ ض��اه، وه��و يوَق��ف عل��ى  ��ا : ق��ال اب��ن األنب��اري فكي��ف ُي��ہَّ

ُكِتب، وُيْرفع الخالُف إليه الواقع  ن الناسخين، ليدكم ب�الدق، وُيل�ز هم إثب�ات الص�واب 
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 )15(.وتخليہه
ويؤيہ ذلك أيًضا  ا رواه ابن أشتة في كتاب ال صادف عن عبہ هللا بن : قال السيوطي

فج ��ع عث ��ان ال ص��ادف، ث��م بعثن��ي إل��ى عائش��ة، فجئ��ت بالص��دف، : الزبي��ر أن��ه ق��ال
 .فعرضناها عليها، دتى قوَّ ناها، ثم أ ر بسائرها فشققت

، ول��م يترك��وا فيه��ا  ��ا يدت��اج إل��ى إص��الح وال فه��ذا ي��ہل عل��ى أنَّه��م ض��بطوها وأتقنوه��ا
 )16(.تقويم

إن اللد�ن : أن عث ان َلم يكتب  صدًفا وادًہا، بل كتب عہة  صادف، فإن قي�ل: الثالث
وقع في ج يعها، فبعيہ اتفاقها على ذلك، أو في بعضها، فه�و اعت�راٌف بص�دة ال�بعض، 

اللدن كان في  صدٍف ہون  صدٍف، ولم تأت ال ص�ادف  ولم يذكر أدٌہ  ن الناس أن
 )17(.قطُّ  ختلفة إال في ا هو  ن وجوه القراءة، وليس ذلك بلدنٍ 

ْ ��ز واإلش��ارة، و واض��ع : الراب��ع عل��ى تق��ہير ص��دة الرواي��ة أن ذل��ك  د ��وٌل عل��ى الرَّ
 .و ا أشبه ذلك) الكتـب(، و)الصـبرين(الدذف، ندو 

م ذلك، وخفي علي�ه وج�ه إعراب�ه، وأن�ه : الخا س أن ال راہ به أن فيه لدًنا عنہ  ن َتَوهَّ
 )18(. دتجين عليه،  ظهرين لوجهه: ، أي"وستقي ه العرب بألسنتها: "أراہ بقوله
 أن ال راہ باللدن ليس الخطأ، بل هو  ؤول على أشياء خالف لفظها رس� ها،: الساہس
 }ب�واو وأل�ف، و )20(،{جزاؤا الظ�ال ين  }، و)ال(بألٍف بعہ  )19(،{الأذبدنه  }: ك ا كتبوا

بيائين، فلو قرئ بظاهر الخط كان لدًنا، وِبه�ذا الج�واب و �ا قبل�ه ج�زم اب�ن  )21(،{بأييٍہ 
 )22(.كتاب ال صادف أشتة في
أن ال راہ باللدن القراءة واللغة، وليس ال راہ ب�ه الخط�أ، فيك�ون ال �راہ بكل �ة : السابع

ُهْم ِف�ي َلْد�ِن اْلَق�ْوِل  }: قراءة، ولغة، كقوله تعالى: في الروايات ال ذكورة) لدن( َوَلَتْع�ِرَفنَّ
}.)23( 

وال عن��ى أن ف��ي الق��رآن ورس��م  ص��دفه وجًه��ا ف��ي الق��راءة ال تل��ين ب��ه ألس��نة ج ي��ع 
 .العرب، ولكنها ال تلبث أن تلين بال ران وكثرة تالوة القرآن ِبهذا الوجه

، ب عن�ى أنَّه�ا لغ�ة ال�ذي كتبه�ا وقراءت�ه، وأن فيه�ا "لد�ن: "ويكون قول سعيہ ابن جبي�ر
 )24(.قراءًة أخرى
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 : في الدہيث عن قراءة أَُبيٍّ  ويہل على ذلك الوجه قول ع ر 
ا َلَنَہُع َكِثيًرا ِ ْن َلْدِن : َقاَل ُعَ ُر : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ  َعلِيٌّ أَْقَضاَنا، َوأَُبيٌّ أَْقَرُؤَنا، َوإِنَّ

 )25(.الدہيث …أَُبيٍّ 
 . ان هذا ابن أشتة في كتاب ال صادف بلفظ خاٍل  ن هذا اإلشكالوقہ روى أثر عث

�ا فُ�ِرغ  �ن ال ص�دف، أُِت�ي ب�ه عث �اُن، : فعن عبہ األعلى بن عبہ هللا بن عا ر، قال َل َّ
 .أرى شيًئا سنقي ه بألسنتنا! أدسنتم وأج لتم: فنظر فيه، فقال
ق�ہم، فكأن�ه ع�رض علي�ه فهذا األثر ال إشكال فيه، وبه يتضح  عنى  ا ت: قال السيوطي

عقب الفراغ  ن كتابته ، فرأى فيه شيًئا ُكِتب على غير لسان ق�ريٍش، ك �ا وق�ع له�م ف�ي 
، فوعہ بأنه سيقي ه على لسان ق�ريٍش، ث�م وفَّ�ى ب�ذلك عن�ہ الع�رض )التابوت(و) التابوة(

فه�ا، ول�م  ي�تقن والتقويم، ولم يترك فيه شيًئا، ولعل  ن روى تلك اآلثار الس�ابقة عن�ه درَّ
اللفظ الذي صہر عن عث ان، فلزم  نه  ا ل�زم  �ن اإلش�كال، فه�ذا أق�وى  �ا يج�اب ع�ن 

 )26(.ذلك، ول الد ہ

 
باري في كتاب الرہِّ على  ن خ�الف عث �ان واب�ن أش�تة ف�ي كت�اب رواه أبو عبيہ في فضائل القرآن، وابن األن )1(

، ورواه اب�ن أب�ي ہاوہ ف�ي كت�اب ال ص�ادف، ب�اب )270-2/269(ال صادف، انظ�ر اإلتق�ان ف�ي عل�وم الق�رآن 
 .42-41ص . اختالف ألدان العرب في ال صادف، عن يديى ابن يع ر وقتاہة وعكر ة

 . ن سورة ال ائہة 69 ن اآلية  )2(
 . ن سورة النساء 162ن اآلية   )3(
 . ن سورة ال نافقون 10 ن اآلية  )4(
أخرج��ه اب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب ال ص��ادف ب��اب اخ��تالف ألد��ان الع��رب ف��ي .  ��ن س��ورة ط��ه 63 ��ن اآلي��ة  )5(

 ).2/270(، ورواه ابن األنباري أيًضا، انظر اإلتقان في علوم القرآن 42ال صادف ص 
 ).2/270(اإلتقان في علوم القرآن  )6(
فقہ رواه قتاہة عن عث ان  رس�الً، ورواه نص�ر ب�ن عاص�م عن�ه  س�نًہا، ولك�ن في�ه عب�ہ هللا ب�ن فطي �ة، وه�و  )7(

 ).2/270(، واإلتقان في علوم القرآن 125انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص .  جهول، ال ُيقبل خبره
 ).2/270(اإلتقان في علوم القرآن  )8(
 . ن خالف  صدف عث انفي كتاب الرہ على  )9(
 ).2/271(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )10(
 . ن سورة الروم 30 ن اآلية  )11(
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 . ن سورة الطارق 17 ن اآلية  )12(
 . ن سورة البقرة 209 ن اآلية  )13(
 ).2/271(رواه أبو عبيہ، انظر اإلتقان في علوم القرآن  )14(
 ).2/272(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )15(
 ).2/272(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )16(
 ).27-6/26) (تفسير الطبري(، وجا ع البيان عن تأويل آي القرآن )2/270(اإلتقان في علوم القرآن  )17(
 .128انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )18(
 .21سورة الن ل  ن اآلية  )19(
 .29سورة ال ائہة  ن اآلية  )20(
 .47اريات  ن اآلية سورة الذ )21(
، وانظ��ر تأوي��ل  ش��كل )2/270(، واإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن 129-128نك��ت االنتص��ار لن��ق الق��رآن ص  )22(

 .51القرآن البن قتيبة ص 
 . ن سورة  د ہ  30 ن اآلية  )23(
رآن ، واإلتق�ان ف�ي عل�وم الق�)388-1/387(، و ناه�ل العرف�ان 125انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )24(
)2/273.( 
 .20581ح ) 6/131(رواه أد ہ في  سنہه،  سنہ األنصار  )25(
 ).2/272(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )26(
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 رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني: تابع المبحث الثاني

 ہعوى الخطأ على الُكتَّاب في ال صادف العث انية: الشبهة الساہسة
عى بعض الطاعنين عل� ى نق�ل الق�رآن الك�ريم أن ه�ذا النق�ل ق�ہ دص�ل في�ه خط�أ  �ن اہَّ

الُكتَّاب والقراء عنہ كتب ال صادف العث انية، وتعلَّقوا في ذلك بآثاٍر روي�ت ع�ن بع�ض 
 :الصدابة في ذلك،  نها

َواْلُ ِقيِ ��يَن  }: عائش��ة ع��ن قول��ه تع��الى )1(ع��ن ع��روة ب��ن الزبي��ر أن��ه س��أل .1
الَ  �اِبُئوَن  }: وعن قوله )2(،{َة الصَّ وع�ن  )3(،{إِنَّ الَّ�ِذيَن آَ ُن�وا َوالَّ�ِذيَن َه�اُہوا َوالصَّ
يا ابن أختي، هذا ع ل الُكتَّاب، أخط�ؤوا : فقالت )4(،{إنَّ هـََذاِن َلَساِدَراِن  }: قوله

 )5(.في الكتاب
�ه َہَخ�َل َعَل�ى َعاِئَش�َة أُمِّ اْلُ �ْؤِ ِنيَن َفَق�الَ  .2 ِجْئ�ُت أَْن : عن أَبي ُعَبْيِہ ْبِن ُعَ ْيٍر أنَّ

�ُة آَي�ٍة؟ : َفَقاَل�تْ . َيْقَرُؤَها َكْيَف َكاَن َرُسوُل ِهللا  أَْسأََلِك َعْن آَيٍة ِفي ِكَتاِب ِهللا  أَيَّ
ُتُهَ �ا أََد�بُّ : ؟ َفَقاَلتْ )الَِّذيَن َيأُْتوَن َ ا أََتْوا(أَِو  )6(،{الَِّذيَن ُيْؤُتوَن َ ا َءاَتْوا  }: الَ َفقَ  أَيَّ

ْنَيا َجِ يًع�ا، أَوِ : قُْلتُ : إَِلْيَك؟ َقالَ  ْنَيا  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِہِه إلِْدَہاُهَ ا أََدبُّ إَِليَّ ِ �َن ال�ہُّ ال�ہُّ
ُتُهَ ا؟ قُْلتُ : َقاَلتْ . َوَ ا ِفيَها أَْش�َهُہ أَنَّ َرُس�وَل ِهللا : َقاَل�تْ ). الَّ�ِذيَن َي�أُْتوَن َ �ا أََت�ْوا: (أَيَّ
  ْأَْش�َهُہ َلَك�َذلَِك أُْنِزَل�ْت، َوَك�َذلَِك َك�اَن : أَْو َقاَلتْ . َكَذلَِك َكاَن َيْقَرُؤَها، َوَكَذلَِك أُْنِزَلت

فَ   َرُسوُل هللاِ   )7(.َيْقَرُؤَها، َوَلِكنَّ اْلِهَجاَء ُدرِّ
�ى َتْسَتأِْنُس�وا  }: عن ابن عباس أنه كان يقرأ .3 الَ َتْہُخلُوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُي�وِتُكْم َدتَّ

 )9(.وهم  ن الُكتَّاب )تستأنسوا(وإنَّ ا : قال )8(،{َوُتَسلُِّ وا َعَلى أَْهلَِها 
أََفَلْم يتبيَّن الذين آ نوا أن لو يشاء هللا له�ہى الن�اس : (عن ابن عباس أنه قرأ .4

أظن الكات�ب كتبه�ا : فقال )10(،{أََفَلْم َيْيأَس  }: إنَّها في ال صدف: ، فقيل له)ج يًعا
 )11(.وهو ناعس

�َك  }: عن ابن عباس أن�ه ك�ان يق�ول ف�ي قول�ه تع�الى .5 إنَّ �ا  )12(:{َوَقَض�ى َربُّ
 )13(.، التزقت الواو بالصاہ)ووصى ربُّك(هي 
ولق���ہ آتين���ا  وس���ى وه���ارون الفرق���ان : (ع���ن اب���ن عب���اس، أن���ه ك���ان يق���رأ .6

وال�ذين ق�ال له�م الن�اس إن : (خ�ذوا ه�ذا ال�واو واجعلوه�ا هن�ا: ويق�ول )14(،)ضياءً 
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 )15().الناس قہ ج عوا لكم
ه�ي خط�أ : ق�ال )16(،{َ َثُل ُن�وِرِه َكِ ْش�َكاٍة  }: عن ابن عباس في قوله تعالى .7

 ث�ل ن�ور : (ب، هو أعظم  ن أن يكون نوره  ثل نور ال شكاة، إنَّ �ا ه�ي ن الكات
 )17().ال ؤ ن ك شكاة

فزع وا أن هذه اآلثار ہلت عل�ى أن كت�اب ال ص�ادف ق�ہ أخط�ؤوا وج�ه الص�واب ف�ي 
 .كتابة ال صادف، وانبنى على تلك األخطاء قراءة القراء بعہ ذلك

 :شبهة بطريقينوُيجاب عن هذه ال
 :األجوبة العا ة: أوالً 

 :فقہ أجاب العل اء عن هذه األداہيث في الج لة بوجوه عا ة،  نها
ج��نح اب��ن األنب��اري وغي��ره إل��ى تض��عيف ه��ذه الرواي��ات، و عارض��تها برواي��ات  - 1

 )18(.أخرى عن ابن عباس وغيره بثبوت هذه األدرف في القراءة
لى ضعف هذه الروايات ك ا سبق في الشبهة السابقة إدال�ة الع�اہة خف�اَء الخط�أ ويہل ع

ف��ي  ث��ل الق��رآن، ال��ذي ت��وافرت اْله ��م عل��ى نقل��ه ودفظ��ه، وع��ہَم انتب��اه الص��دابة إلي��ه، 
 .وترَكه إذا انتبهوا إليه ہون تصديح لِ ا ُزعم فيه  ن الخطأ

ا ال يصہق في كتاب هللا: قال الز خشري  الذي ال يأتيه الباطل  ن ب�ين وهذا وندوه ِ  َّ
يہيه وال  ن خلفه، وكيف يخفى  ثل هذا دتى يبقى ثابًتا ب�ين ہفت�ي اإل �ام، وك�ان  تقلًب�ا 
في أيہي أولئك األعالم ال دتاطين في ہي�ن هللا، ال هت �ين علي�ه، ال يغفل�ون ع�ن جالئل�ه 

-ا البن�اء، ه�ذه وہقائقه، خصوًصا ع�ن الق�انون ال�ذي إلي�ه ال رج�ع، والقاع�ہة الت�ي عليه�
 )19(.فريٌة  ا فيها  ريةٌ  -وهللا
 ا سبق ف�ي رہوہ الش�بهة الس�ابقة  �ن أن الص�دابة ل�م يكتب�وا  ص�دًفا واد�ًہا، ب�ل  - 2

كتب��وا ع��ہة  ص��ادف، وأن أد��ًہا ل��م ي��ذكر أي ال ص��ادف ال��ذي ك��ان في��ه الخط��أ، ويبع��ہ 
 )20(.ل زعوماتفاق ج يع ال صادف على ذلك الخطأ ا

فلو كان ذلك خطأً  ن الكاتب لكان الواجب أن يك�ون ف�ي ك�ل ال ص�ادف : قال الطبري
بخالف  �ا ه�و ف�ي  ص�دفنا،  -غير  صدفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه-

ن ذل�ك وفي اتفاق  صدفنا و صدف أَُبيٍّ في ذلك  ا يہل على أن ال�ذي ف�ي  ص�دفنا  �
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صواٌب غير خطٍأ،  ع أن ذلك ل�و ك�ان خط�أً  �ن جه�ة الخ�ط، ل�م يك�ن ال�ذين أخ�ذ ع�نهم 
ُيَعلِّ ��ون  ��ن علَّ ��وا ذل��ك  ��ن ال س��ل ين عل��ى وج��ه  الق��رآن  ��ن أص��داب َرُس��ول ِهللا 

اللد��ن، وألص��لدوه بألس��نتهم، ولقَُّن��وه لأل ��ة عل��ى وج��ه الص��واب، وف��ي نق��ل ال س��ل ين 
ه��و ب��ه ف��ي الخ��ط  رس��وً ا أہلُّ ال��ہليل عل��ى ص��دة ذل��ك ج يًع��ا ذل��ك ق��راءًة عل��ى  ��ا 

 )21(.وصوابه، وأن ال صنع في ذلك للكاتب
ها برغم ہع�وى ص�دتها، ألنَّه�ا  عارض�ٌة  - 3 إذا سل نا صدة تلك الروايات، فإننا نرہُّ

ي�ه، والق�راءة للقاطع ال ت�واتر  �ن الق�رآن الك�ريم، و ع�ارض الق�اطع س�اقط، ال يلتف�ت إل
ل عليها ةٌ ال يلتفت إليها، وال ُيعوَّ  )22(.التي تخالف رسم ال صدف شاذَّ

و ن زعم أن الكاتب غلط، فه�و الغ�الط غلًط�ا  نك�ًرا؛ ف�إن : قال شيخ اإلسالم ابن تي ية
ُر في هذا   )23(.غلطٌ ال صدف  نقوٌل بالتواتر، وقہ كتبت عہة  صادف، فكيف ُيَتَصوَّ

ق�ہ  بوج�ٍه ع�امٍّ بأن�ه  -رضي هللا عنه ا-وُتہفع الروايات الوارہة عن ابن عباس  - 4
أخذ القرآن عن زيہ بن ثابت وأَُبيِّ بن كعٍب، وه �ا ك�ان ف�ي ج �ع ال ص�ادف ف�ي ز �ن 

كات��َب أيًض��ا، وك��ان  ، وك��ان زي��ٌہ ه��و ال��ذي ج ��ع الق��رآن ب��أ ر أب��ي بك��ر عث ��ان 
ِبّي  وإقراره، وابن عباس كان يعرف له ذلك، ف �ن غي�ر  الودي، وكان يكتب بأ ر النَّ

 )24(.ال عقول أن يأخذ عنه ا القرآن، ويطعن في  ا كتباه في ال صادف
ويہل على ذلك أن عبہ هللا بن عباس كان  ن ص�غار الص�دابة، وق�ہ ق�رأ الق�رآن عل�ى 

 )P)25ـ،، وزيہ ابن ثابت عب أبي بن ك
P وقہ روى القراءة عن عبہ هللا ب�ن عب�اس أب�و

�ا  جعفر ونافع وابن كثير وأبو ع رو وغيرهم  �ن الق�راء، ول�يس ف�ي ق�راءِتهم ش�يٌء ِ  َّ
 )26(.تعلق به هؤالء، بلقراءته  وافقة لقراءة الج اعة

 :الجواب عن كل أثٍر على دہة: اثانيً 
 :األثر األول

  )27(.أن الرواية الوارہة عن عائشة في ذلك ضعيفة ال تثبت 
��الََة  }: ق��ال أب��و دي��ان ف��ي قول��ه تع��الى وُذِك��ر ع��ن عائش��ة وأب��ان اب��ن : {َواْلُ ِقيِ ��يَن الصَّ

 ن خطأ كاتب ال صدف، وال يصح عنه �ا ذل�ك؛ ألنَّه �ا عربي�ان  عث ان أن كتبها بالياء
 )28(.فصيدان، وقطع النعوت  شهوٌر في لسان العرب
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ا في خط ال صدف، وربَّ ا وال نلتفت إلى  ا زع وا  ن وقوعه لدنً : وقال الز خشري
ولم يعرف  ذاهب العرب، و �ا له�م ف�ي النص�ب  )29(التفت إليه  ن لم ينظر في الكتاب،

على االختصاص  ن االفتنان، وخفي عليه أن السابقين األولين، الذين  ثلهم في التوراة 
اإلس�الم، وذبِّ اْل ط�اعن عن�ه،  �ن  و ثلهم في اإلنجيل، كانوا أبعہ ه ًة في الغيرة عل�ى

 )30(.أن يتركوا في كتاب هللا ُثل ًة يسہها  ن بعہهم، وخرًقا َيْرفُوهُ  ن يلدق ِبهم

ا يہل   في تخطئة الكاتب في  -رضي هللا عنها-على ضعف الرواية عن عائشة أنه ِ  َّ
) ه��ذان(أن ال ص��ادف العث اني��ة اتفق��ت عل��ى رس��م  )31(،{إِْن َه��َذاِن َلَس��اِدَراِن  }رس��م 

ن ف�ال ُيعق�ل أن ُيق�ال ليدت ل أوج�ه الق�راءة ال ختلف�ة فيه�ا، وإذ )32(بغير ألف، وال ياء،
  .أخطأ الكاتب، فإن الكاتب لم يكتب ألًفا وال ياءً 

ولو كان هناك خطأٌ تعتقہه عائشة  ا كانت لتنسبه إلى الكاتب، بل كانت تنسبه إل�ى  �ن 
 )33().هذان( ع القراءة باأللف في ) إنَّ (قرأ بالتشہيہ في 

�اِبُئوَن  }: أنه لم ينقل عن عائشة تخطئ�ة  �ن ق�رأ  ب�الواو، ول�م ينق�ل عنه�ا  )34(،{َوالصَّ
أت  ن كتبها بالواو   )35(.أنَّها كانت تقرؤها بالياء، فال يعقل أن تكون خطَّ

أنن��ا إذا س��لَّ نا بص��دة ه��ذا الخب��ر، فإن��ه يدت ��ل أن س��ؤال ع��روة لعائش��ة ل��م يك��ن ع��ن  
ه��و الخط��أ والزل��ل وال��وهم، وإن ��ا س��ألها ع��ن الد��روف  ف��ي الكت��اب ال��ذي )36(اللد��ن

ال ختلفة األلفاظ، ال دت لة للوجوه على اختالف اللغات، وإن ا س َّى عروة ذل�ك لدًن�ا، 
وأطلق��ت علي��ه عائش��ة الخط��أ عل��ى جه��ة االتس��اع ف��ي األخب��ار، وطري��ق ال ج��از ف��ي 

وك��ان خالف��ه ه��و العب��ارة، إذ ك��ان ذل��ك  خالًف��ا ل ��ذهبه ا، وخارًج��ا ع��ن اختياره ��ا، 
  )37(.األولى عنہه ا

أي ف�ي اختي�ار األول�ى  �ن " أخط�ؤوا ف�ي الكت�اب: " أنه يدت ل أيًضا أن قول عائش�ة 
  .ناس عليهاألدرف السبعة لج ع ال

أي أن الوج��ه الظ��اهر ال ع��روف ف��ي ه��ذه الد��روف غي��ر  ��ا ج��اء ب��ه ال ص��دف، وأن 
اس��تع اله عل��ى ذل��ك الوج��ه غ��ا ٌض أو غل��ٌط عن��ہ كثي��ر  ��ن الن��اس، ولد��ن عن��ہ  ��ن ال 
يعرف الوجه فيه، ال أن الذي كتبوه  ن ذلك خطأٌ خارج عن القرآن، وال�ہليل عل�ى ذل�ك 

 )38(.ہوٌہ بإج اع، وإن طالت  ہة وقوعهأن غير الجائز  ن كلِّ شيٍء  ر



185   

 :األثر الثاني

ليس في�ه إنك�ار ه�ذه الق�راءة  )39(،{ُيْؤُتوَن َ ا َءاَتْوا  }: أن كالم عائشة في قوله تعالى 
 ال ت��واترة، وإن ��ا غاي��ة  ��ا في��ه أن  ��ا ق��رأت ه��ي ب��ه ك��ان  س�� وًعا ع��ن َرُس��ول ِهللا 

الً  ن عنہ هللا   . َنزَّ

فَ  َوَلِك��نَّ : "أن قوَله��ا  يدت ��ل أن يك��ون ال ��راہ ب��ه أن��ه ألق��ي إل��ى الكات��ب " اْلِهَج��اَء ُد��رِّ
  .هجاٌء غيُر  ا كان األولى أن ُيْلَقى إليه  ن األدرف السبعة

ًذا  ن الدرف، الذي هو ب عنى القراءة واللغة، وأنَّه�ا أنه يدت ل أيًضا أن يكون  أخو 
أراہت أن هذه القراءة ال تواترة الت�ي ُرس�م ِبه�ا ال ص�دف لغ�ٌة ووج�ٌه  �ن وج�وه أہاء 

  )40(.القرآن الكريم
 :األثر الثالث

  .أن هذه الرواية غير ثابتة عن ابن عباس 
خط��أ، أو وه��م  ��ن ) تستأنس��وا: (و ��ن روى ع��ن اب��ن عب��اس أن قول��ه: ق��ال أب��و دي��ان

، فه��و ط��اعٌن ف��ي اإلس��الم،  لد��ٌہ ف��ي ال��ہين، واب��ن )دت��ى تس��تأذنوا: (الكات��ب، وأن��ه ق��رأ
َن��ٌة الوج��ه ف��ي ك��الم  عب��اٍس ب��ريٌء  ��ن ه��ذا الق��ول، وتستأنس��وا  ت كن��ٌة ف��ي ال عن��ى، بيِّ

 )41(.العرب

  .وفسرها باالستئذان {تستأنسوا  }أن ابن عباس قرأها  
��ى  }: فع��ن اب��ن عب��اس ف��ي قول��ه َه��ا الَّ��ِذيَن آَ ُن��وا الَ َت��ْہُخلُوا ُبُيوًت��ا َغْي��َر ُبُي��وِتُكْم َدتَّ َي��ا أَيُّ

 )43(.االستئذانُ : االستئناسُ : قال )42(،{َتْسَتأِْنُسوا َوُتَسلُِّ وا َعَلى أَْهلَِها 
 :األثر الرابع

  .أن الرواية بذلك عن ابن عباس غير ثابتة 

ى أسنان الس�ين، إنَّ : وأ ا قول  ن قال: قال أبو ديان  ا كتبه الكاتب وهو ناعٌس، فسوَّ
  )44(.فقول زنہيٍق  لدہٍ 

يت�ہبر الوج�ه ال�ذي ، ِب عنى أنه ل�م "كتبها وهو ناعس: "أنه يدت ل أن قول ابن عباس 
  .هو أولى  ن اآلخر، وهذا الرہ  دت ل في كثير  ن تلك الروايات

 :األثر الخا س
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وذلك ہليل عل�ى أن  �ا نس�ب  )45(،{وقضى  }أنه قہ استفاض عن ابن عباس أنه قرأ  
  )46(.إليه في تلك الروايات  ن الہسائس التي لفَّقها أعہاء اإلسالم

، وه��و ال س��تفيض ع��ن اب��ن  س��عوہ واب��ن {وقض��ى  }: وال ت��واتر ه��و: ق��ال أب��و دي��ان
 )47(.عباس وغيرهم في أسانيہ القراء السبعة

 :األثر الساہس

فالرواي�ة ال�وارہة  )48(،{ولقہ آتينا  وسى وهارون الفرقان وض�ياًء  }: في قوله تعالى 
  )49(.لواو ضعيفة، ال تصحعن ابن عباس في تغيير  وضع ا

 :األثر السابع

، وه�ذا ) ث�ل ن�ور ال �ؤ ن: (أنه لم ينقل أدٌہ  ن رواة القراءة أن ابن عباس كان يقرأ 
صدة هذا النقل عنه، إذ كيف يقرأ  �ا يعتق�ہ أن�ه خط�أ ويت�رك  �ا يعتق�ہ  يہل على عہم
  .أنه الصواب

، وه�ي ق�راءة ش�اذة  خالف�ة ) ثل ن�ور ال �ؤ ن: (كان يقرأ على أنه قہ روي أن أَُبّيًا 
أراہ تفس��ير الض�� ير ف��ي الق��راءة  لرس��م ال ص��ادف، وينبغ��ي أن تد ��ل عل��ى أن��ه 

 )50(. نسوخةال تواترة، أو على أنَّها قراءة 

 
 .الدہيث …وفي بعض الروايات سألت عائشة عن لدن القرآن، عن قول هللا  )1(
 . ن سورة النساء 162 ن اآلية  )2(
 .ة ن سورة ال ائہ 69 ن اآلية  )3(
 . ن سورة طه 63 ن اآلية  )4(
، واب��ن أب��ي ہاوہ ف��ي كت��اب ال ص��ادف، ب��اب اخ��تالف ألد��ان الع��رب ف��ي )6/25(رواه الطب��ري ف��ي تفس��يره  )5(

 .صديٌح على شرط الشيخين: ، وقال)2/269(، وذكره السيوطي في اإلتقان 43ال صادف ص 
 . ن سورة ال ؤ نون 60 ن اآلية  )6(
، وفي��ه أب��و خل��ف 24591) 7/208(، 24120ح ) 7/138(ب��اقي  س��نہ األنص��ار  رواه أد ��ہ ف��ي  س��نہه، )7(

 ).9/366(انظر الجرح والتعہيل البن أبي داتم .  ولى بني ُجَ ٍح، وهو  جهول
 .27سورة النور،  ن اآلية  )8(
 ).110-18/109(رواه الطبري في تفسيره  )9(
 .31سورة الرعہ  ن اآلية  )10(
، ورواه الطب���ري أيًض���ا ف���ي التفس���ير )2/275(، انظ���ر اإلتق���ان ف���ي عل���وم الق���رآن أخرج���ه اب���ن األنب���اري )11(
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 .بندوه) 13/154(
 .23سورة اإلسراء  ن اآلية  )12(
، وروى ند�وه الطب�ري ف�ي التفس�ير ع�ن )2/275(رواه سعيہ بن  نصور، انظر اإلتق�ان ف�ي عل�وم الق�رآن  )13(

 ).15/63(الضداك بن  زادم 
 . ن سورة األنبياء 48،  ن اآلية  {ولقہ آتينا  وسى وهارون الفرقان وضياًء  } :واآلية في ال صدف )14(
الذين ق�ال  }: ، واآلية في ال صدف)2/276(رواه سعيہ بن  نصور وغيره، انظر اإلتقان في علوم القرآن  )15(

 . ن سورة آل ع ران 173،  ن اآلية  {لهم الناس إن الناس قہ ج عوا لكم فاخشوهم 
 . ن سورة النور 35اآلية  ن  )16(
 ).2/276(أخرجه ابن أشتة وابن أبي داتم، انظر اإلتقان في علوم القرآن  )17(
 ).2/276(اإلتقان في علوم القرآن  )18(
 ).384-5/383(تفسير البدر ال ديط  )19(
 ).2/270(راجع الرہ الثالث على الشبهة السابقة، وانظر اإلتقان في علوم القرآن  )20(
 ).27-6/26) (تفسير الطبري(ا ع البيان عن تأويل آي القرآن ج )21(
 ).1/389(انظر  ناهل العرفان  )22(
 ).15/255( ج وع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تي ية  )23(
 ).1/392( ناهل العرفان  )24(
 ).1/45،57(، و عرفة القراء الكبار )1/112،178(انظر النشر في القراءات العشر  )25(
 .بدث الدفاظ  ن الصدابة، وهو ال بدث الرابع  ن الفصل األول  ن الباب األولراجع   )26(
وال يخف��ى أن . ص��ديٌح عل��ى ش��رط الش��يخين): 2/269(ق��ال ف��ي اإلتق��ان  -رد ��ه هللا- ��رَّ بن��ا أن الس��يوطي  )27(

دة، انظر نزه�ة صدة السنہ ال تكفي ليصح الدہيث، إذ يشترط إلى ذلك سال ة الدہيث  تًنا وسنًہا  ن العلة القاہ
، وال يخفى أن  تن هذه الرواية فيه عہہ  ن العل�ل،  نه�ا ه�ذه، وه�ي الطع�ن 29النظر في شرح نخبة الفكر ص 

في فصادة الصدابة و عرفتهم بوجوه كالم العرب، والعل�ة الثاني�ة الت�ي ت�أتي ف�ي الج�واب الت�الي، وه�ي أن�ه ف�ي 
ف�ي  -إن شاء هللا-ياًء دتى ينسب إليه خطأٌ في ذلك، وهذا كاٍف  لم يكتب الكاتب ألًفا وال {إن هذان  }: قوله تعالى

 .إثبات ضعف هذه الرواية
 ).3/411(تفسير البدر ال ديط  )28(
 ).3/412(البدر ال ديط . رد ه هللا-يريہ كتاب سيبويه : قال أبو ديان )29(
 ).412-3/411(، وانظر تفسير البدر ال ديط )1/590(الكشاف  )30(
 . ن سورة طه 63ية  ن اآل )31(
، وإتد��اف فض��الء البش��ر ف��ي الق��راءات 15انظ��ر ال قن��ع ف��ي  عرف��ة  رس��وم  ص��ادف أه��ل األ ص��ار ص  )32(

 .304األربع عشر ص 
 ).1/393( ناهل العرفان  )33(
 . ن سورة ال ائہة 69 ن اآلية  )34(
 ).1/394( ناهل العرفان  )35(
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 .األثر، ك ا  رَّ  …لدن القرآن، عن قوله  سألت عائشة عن: ك ا جاء في بعض الروايات )36(
 .122-121انظر ال قنع في  عرفة  رسوم  صادف األ صار ص  )37(
 .130-129، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص )1/273(اإلتقان في علوم القرآن  )38(
 . ن سورة ال ؤ نون 60 ن اآلية  )39(
 ).1/395( ناهل العرفان  )40(
 ).2/276(، وانظر اإلتقان في علوم القرآن )6/410(ط تفسير البدر ال دي )41(
 .27سورة النور،  ن اآلية  )42(
 ).18/110(رواه الطبري في تفسيره  )43(
 ).2/276(، وانظر اإلتقان في علوم القرآن )384-5/383(تفسير البدر ال ديط  )44(
 .23سورة اإلسراء  ن اآلية  )45(
 ).1/391( ناهل العرفان  )46(
 ).6/23(فسير البدر ال ديط ت )47(
 . ن سورة األنبياء 48 ن اآلية  )48(
 ).2/276(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )49(
 ).1/392(، و ناهل العرفان )6/418(انظر البدر ال ديط  )50(
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 رد الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني: تابع المبحث الثاني

 ن يوسف  صدف عث انہعوى تغيير الدجاج ب: الشبهة السابعة
اہعى بعض الطاعنين في القرآن الكريم أن الدجاج بن يوسف الثقفي غيَّ�ر دروًف�ا  �ن 
 ص��دف عث ��ان، وأس��قط دروًف��ا كان��ت في��ه، وأن��ه كت��ب س��تة  ص��ادف وج��ه ِبه��ا إل��ى 
األ صار، وج ع ال صادف ال تقہ ة، وأغلى َلها الخل دت�ى تقطع�ت، وأن�ه قص�ہ ب�ذلك 

 )1(.ثبات خالفتهم، وإبطال خالفة ولہ عليٍّ والعباسالتزلف إلى بني أ ية بإ
�ر  وتعلقوا في ذلك بندو  ا روي عن ع�وف ب�ن أب�ي ج يل�ة أن الدج�اج ب�ن يوس�ف غيَّ

 :في  صدف عث ان أدہ عشر درًفا، قال
ْه  }: ، بغير هاء، فغيَّرها)لم يتسنَّ وانظر: (كانت في البقرة  )3(.بالهاء )2(،{َلْم َيَتَسنَّ

 )4(.{ِشْرَعًة َوِ ْنَهاًجا  }: ، فغيَّرها)شريعة و نهاًجا: (وكانت في ال ائہة
ُرُكْم  }: ، فغيَّرها {َيْنُشُرُكْم  }: وكانت في يونس  )5(.{ُيَسيِّ
ُئُكم ِبَتأِْويلِِه  }: ، فغيَّرها)أََنا آِتيُكم ِبَتأِْويلِهِ : (وكانت في يوسف  )6(.{أََنا أَُنبِّ

 )7().هللا ، هللا: (، ثالثتهن، فجعل األخريين)سيقولون ل، ل، ل: (وكانت في ال ؤ نين
ِ �َن : (، وفي قصة لوط )ِ َن اْلُ ْخَرِجينَ : (، في قصة نوح وكانت في الشعراء

��ر قص��ة ن��وح)اْلَ ْرُج��وِ ينَ  ِ ��َن اْلُ ْخ��َرِجيَن  }: وقص��ة ل��وط )8(،{ِ ��َن اْلَ ْرُج��وِ ينَ  }: ، فغيَّ
}.)9( 

 )10(.{َ ِعيَشَتُهْم  }: ، فغيَّرها)َ َعاِيَشُهم َنْدُن َقَسْ َنا َبْيَنُهم: (وكانت في الزخرف
 )11(.{ِ ن َ اٍء َغْيِر َءاِسنٍ  }: ، فغيَّرها)ِ ن َ اٍء َغْيِر َياِسنٍ : (وكانت في الذين كفروا

 )12(.{َوأَْنَفقُوا  }: ـَّرهـا، فغي)فالذين  نكم واتقـوا لهـم أجٌر كبير: (وكـانت في الدـہيہ
َرتْ  ِبَضِنيٍن  }: فغيـَّرها )13(،{َوَ ـا ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَظِنـيٍن  }: وكانت في إذا الش س ُكوِّ

}.)14( 
؛ فإنَّ  اِته��ا أ ��ارات بطالِنه��ا ورہه��ا، وه��ذه ش��بهة ب��ارہة ال تس��تدق ال��رہَّ ه��ا تد ��ل ف��ي طيَّ

 :ولكن نذكر  ا أجاب به أهل العلم عن هذه الكذبة، وهي أجوبة كثيرة،  نها
أن الروايات التي تعلقوا ِبها في ه�ذه الش�بهة ف�ي غاي�ة الض�عف، وال تق�وم ب ثله�ا  .1

ا، ففي��ه عّب��اہ ب�� ن دج��ة، فه��ذا األث��ر ال ��روي ع��ن ع��وف ب��ن أب��ي ج يل��ة ض��عيف ج��ّہً
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وك�ذلك ع�وف ب�ن  )15(صهيب، وه�و  ت�روٌك، ض�عيف الد�ہيث، وك�ان ق�ہرّيًا ہاعي�ًة،
  �ا  -إن ثبت عنه-أبي ج يلة، وإن كان ثقًة، إال أنه  تهم بالقہر والتشيع، وهذا األثر 

 )16(.يؤيہ ہعوى الشيعة وقوع التدريف في القرآن، فهو  تهم فيه
�ا تت�وافر ال�ہواعي  .2 أنه لو دصل  ثل ذل�ك لنق�ل إلين�ا نق�الً  ت�واتًرا، ألن�ه ِ  َّ

 .فل ا لم ينقل إلينا بالنقل الصديح، علم أنه كذب ال أصل له. على نقله وتواتره
أنه  ن اْل دال عقال وعاہًة سكوت ج يع األ �ة ع�ن تغيي�ر ش�خص لكتاِبه�ا  .3

الدكم إذ ذاك  ت�وافرون، فكي�ف ال ينك�رون، وال الذين تہين هللا به، وأئ ة الہين و
 يہافعون عن كتاب رِبهم؟

أن الدجاج لم يكن إال عا الً على بع�ض أقط�ار اإلس�الم، و �ن ال د�ال أن  .4
يقہر على ج ع ال صادف التي انتشرت في بالہ ال سل ين شرقها وغرِبها، فذلك 

ا ال يقہر عليه أدٌہ لو أراہه َّ  ِ. 
استطاع ج ع كل ال صادف وإدراقه�ا، فإن�ه  �ن  أن الدجاج لو فرض أنه .5

ال د��ال أيًض��ا أن ي��تدكم ف��ي قل��وب اآلالف ال ؤلف��ة  ��ن الدف��اظ، في د��و  نه��ا  ��ا 
 )17(.دفظته  ن كتاب هللا

ع��ي أن الدج��اج غيَّره��ا ه��ي ف��ي ج ي��ع  وي��ہل عل��ى ذل��ك أن أكث��ر ال واض��ع الت��ي اہُّ
لتي زع وا أن الدجاج غيرها إليه�ا، وقرأه�ا الق�راء ِبه�ذا ال صادف على تلك الصورة ا

الوجه، وبعضها رسم عل�ى الص�ورتين ف�ي ال ص�ادف وق�رئ بق�راءتين، ك �ا نقل�ه إلين�ا 
الق��راء وعل ��اء الرس��م العث ��اني، ك ��ا أن ج��ل ه��ذه ال واض��ع ل��م ينق��ل إلين��ا نق��الً  ت��واتًرا 

ش�ريعة : (ن�ه ك�ان ث�م ُغيِّ�ر،  ث�لقراءة أدہ  ن القراء ِب ا يوافق الوج�ه ال�ذي يزع �ون أ
ِ ���َن (، و، ف���ي قص���ة ن���وح )ِ ���َن اْلُ ْخ���َرِجينَ (، و)أََن���ا آِت���يُكم ِبَتأِْويلِ���هِ (، و)و نهاًج���ا

، فل�و ص�حَّ ه�ذا النق�ل )َنْد�ُن َقَس�ْ َنا َبْي�َنُهم َ َعاِيَش�ُهم(، وف�ي قص�ة ل�وط ) اْلَ ْرُجوِ ينَ 
الً لُنِقل إلينا  ن القراءات في هذه ال واضع  ا ي  .وافق  ا كانت  كتوبًة به أوَّ

أن��ه بف��رض أن الدج��اج ك��ان ل��ه  ��ن الش��وكة وال نع��ة  ��ا أس��كت ب��ه ج ي��ع  .6
األ ة على ذلك التعہي ال زعوم على الكت�اب الك�ريم، ف �ا ال�ذي أس�كت ال س�ل ين 

 )18(.بعہ انقضاء عهہه
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ع�ض ال ص�ادف الت�ي تخ�الف أنه يدت ل أن الدجاج إنَّ ا غيَّر دروًفا  ن ب .7
ا قہم العراق وجہ الن�اس يكتب�ون ف�ي  ص�ادفهم   صدف عث ان، فقہ روي أنه َل َّ

ل��يس عل��يكم (، و)الش��يخ والش��يخة إذا زني��ا فارج وه ��ا: (أش��ياء، ك��انوا يكتب��ون 
وأش�ياء غي�ر ه�ذا، فبع�ث إل�ى ) جناح أن تبتغوا فضالً  ن ربك�م ف�ي  واس�م الد�ج

نص�ر ب�ن عاص�م وأب�ا العالي�ة وعل�يَّ ب�ن أص� َع  دفاظ البص�رة وخطاطه�ا، ف�أ ر
و الك بن ہينار والدسن البصري وأ رهم أن يكتبوا  صادف ويعرض�وها عل�ى 

 )19(. صدف عث ان
 ن أشہ األ راء نظًرا في ال صادف، وكان شہيہ الد�رص عل�ى  -في ا روي-وقہ كان 

�لَ  عاص�ً ا الجد�ہري وناجي�ة اب�ن ُرْ �ٍح وعل�يَّ ب�ن  أن يتَّبع الناس  ص�دف عث �ان، فوكَّ
��ع ال ص��ادِف، وأ ��رهم أن يقطع��وا ك��ل  ص��دٍف وج��ہوه  خالًف��ا ل ص��دف  أص�� َع بتَتبُّ

 )20(.عث ان، ويعطوا صادبه ستين ہرهً ا
أن الد��روف الت��ي زع ��وا أن الدج��اج غيَّره��ا ل��يس فيه��ا د��رٌف واد��ہ ف��ي  .8

 )21(.أ ية وإبطال خالفة بني العباس إثبات خالفة بني

 
 ).1/264( ناهل العرفان  )1(
 .259سورة البقرة  ن اآلية  )2(
الوص�ل، وال خ�الف ف�ي إثباته�ا وقًف�ا لثبوته�ا ف�ي وقہ قرأ د زة والكس�ائي ويعق�وب وخل�ف بد�ذف اله�اء ف�ي  )3(

 .163، وإتداف فضالء البشر ص )2/142(انظر النشر في القراءات العشر . الخط
ا) شريعة(، ولم يقرأ أدٌہ  ن القراء 48سورة ال ائہة  ن اآلية  )4(  !بالياء، ولو شاّذً
: ،  �ن النش�ر، ق�ال اب�ن الج�زري {ْنُش�ُرُكْم يَ  }، وق�ہ قرأه�ا أب�و جعف�ر واب�ن ع�ا ر 22سورة يونس  ن اآلي�ة  )5(

ُرُكْم  }: وكذلك هي في  صادف أهل الش�ام وغيره�ا، وق�رأ بقي�ة الق�راء : ،  �ن التس�يير، ق�ال اب�ن الج�زري {ُيَس�يِّ
وكذلك هي في  صادفهم، وكذلك روى أبو ع رو الہاني في ال قنع، في باب ذكر  ا اختلفت في�ه  ص�ادف أه�ل 

أن��ه ال ف��رق ف��ي الخ��ط ب��ين الق��راءتين، ففيه��ا أرب��ع أس��نان،  -وهللا إأعل��م-وال��ذي يظه��ر . مالدج��از والع��راق والش��ا
انظ�ر . فتكون عنہ أبي جعف�ر واب�ن ع�ا ر واد�ہة للن�ون وث�الث للش�ين، وعن�ہ الب�اقين ث�الث للس�ين وواد�ہة للي�اء

س�وم  ص�ادف ، وال قنع في  عرف�ة  ر248، وإتداف فضالء البشر ص ) 2/282(النشر في القراءات العشر 
 .448، وانظر تنبيه الخالن إلى شرح اإلعالن بتك يل  ورہ الظ آن ص 108األ صار ص 

، وهي قراءة شاذة، وق�ہ ق�رأ به�ا ) أنا آتيكم بتأويله( ، وفي  صدف أبي بن كعب 45سورة يوسف  ن اآلية  )6(
 )5/314(انظر تفسير البدر ال ديط . الدسن
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وق�ہ اتف�ق الق�راء عل�ى ق�راءة ال وض�ع األول . 89، و ن اآلي�ة 87ن اآلية ، و 85سورة ال ؤ نين  ن اآلية  )7(
، فجاء الجواب على لفظ السؤال، وقرأ أب�و ع �رو ويعق�وب  {ل ن األرض و ن فيها  }بغير ألف؛ ألن قبله ) ل(

ظ باأللف، وهكذا رس ا في ال صادف البصرية، ن�ص عل�ى ذل�ك الد�اف) هللا(البصريان في ال وضعين األخيرين 
انظر النشر ف�ي الق�راءات . بغير ألف، وكذا رس ا في  صادف الشام والعراق) ل(أبو ع رو، وقرأ باقي القراء 

 فأي تغيير ذلك الذي فعله للدجاج في هذه اآليات، وقہ رس تا على الوجهين كليه ا؟). 2/329(العشر 
 .116سورة الشعراء  ن اآلية  )8(
 .167سورة الشعراء  ن اآلية  )9(
انظ�ر . ، وهي قراءة شاذة) عايشهم(، وقرأ ابن  سعوہ وابن عباس واألع ش 32سورة الزخرف  ن اآلية  )10(

 ).8/14(تفسير البدر ال ديط 
انظر تفسير . بالياء، ولم ينسبها ألدہ) ياسن(، وذكر فيها أبو ديان قراءة شاذة 15 ن اآلية  سورة  د ہ  )11(

 ).8/79(البدر ال ديط 
 .7لدہيہ  ن اآلية سورة ا )12(
، وقہ قرأ أبو ع رو وابن كثير بالظاء ال شالة، وق�رأ الب�اقون بالض�اہ، وال ف�رق 24سورة التكوير  ن اآلية  )13(

بينه ا في الرسم، إذ ال  خالفة بين الضاہ والظاء إال تطويل رأس الظاء على الضاہ، وهي في ج ي�ع ال ص�ادف 
، وإتد�اف )399-2/398(انظر النشر في القراءات العش�ر . بالظاءالعث انية بالضاہ، وفي  صدف ابن  سعوہ 

 .434فضالء البشر ص 
، وب�اب  �ا 59رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف، باب  ا كتب الدجاج بن يوسف ف�ي ال ص�دف ص  )14(

 .129غيَّر الدجاج في  صدف عث ان ص 
 ).280-3/279(انظر لسان ال يزان  )15(
، وهہي الساري  قہ �ة ف�تح الب�اري ص )2/89(انظر تقريب التهذيب . خاري في الصديحوقہ أخرج له الب )16(

455. 
 .399انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )17(
 ).274-1/273( ناهل العرفان  )18(
 .396نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )19(
 .397القرآن ص  ، ونكت االنتصار لنقل52-51انظر تأويل  شكل القرآن البن قتيبة ص  )20(
 .399نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )21(
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 الفصل األول
 األحرف السبعة 

 نزول القرآن على سبعة أدرف: ال بدث األول

ن��زول الق��رآن عل��ى س��بعة أد��رف  ��ن ال وض��وعات الش��ائكة، ولك��ن ال ب��ہ لن��ا ف��ي ه��ذا 
البدث  �ن ط�رق بع�ض  س�ائله، للداج�ة إليه�ا ف�ي  س�ألة  �ن أه�م  س�ائل ه�ذا البد�ث، 

 ؟وهي هل ج ع القرآن على األدرف السبعة، أو على درف وادہ
فال بہ لنا  ن ترجيح كفة أدہ األقوال في ال راہ باألدرف السبعة لنبني عليه الدكم في 

 .هذه ال سألة الجليلة الخطر
 نزول القرآن على سبعة أدرف: ال بدث األول

�ا  }: بلسان عرب�يٍّ  ب�ين، ق�ال  أنزل هللا القرآن على نبيه  �ا أَْنَزْلَن�اهُ قُْرءاًن�ا َعَرِبّيً إِنَّ
 )2(.{ِبلَِساٍن َعَرِبيٍّ ُ ِبيٍن  }: وقال )1(،{ْم َتْعِقلُوَن َلَعلَّكُ 

ِب�ّي   }: ، وق�ہ ق�ال تع�الىوكان ابتہاء نزول القرآن على لسان قريش، إذ كانوا قوم النَّ
ُسوٍل إِالَّ ِبلَِساِن َقْوِ ِه  وكانوا كذلك أوسط العرب ہاًرا ولساًنا، فقہ  )3(،{َوَ ا أَْرَسْلَنا ِ ن رَّ

كانت تأتيهم وفوہ العرب في  واسم الدج، وكانت تقام األسواق للفصادة والبي�ان د�ول 
وكان��ت الع��رب تتد��اكم إل��ى ق��ريش لفص��ادتها ودس��ن لغاِته��ا ورق��ة ألس��نتها،  )4(الد��رم،
إذا أتتهم الوفوہ تخي�روا  �ن كال ه�م وأش�عارهم أدس�ن لغ�اِتهم وأص�فى كال ه�م،  وكانوا

 )5(.فصاروا بذلك أفصح العرب
ْهِط اْلقَُرِش�يِّيَن الثَّالََث�ةِ  إَِذا اْخَتَلْف�ُتْم أَْن�ُتْم َوَزْي�ُہ ْب�ُن َثاِب�ٍت ِف�ي : َعْن أََنٍس أَنَّ ُعْثَ �اَن َق�اَل لِل�رَّ

َ ا َنَزَل ِبلَِساِنِهْم َفَفَعلُوا َذلِكَ شَ   )6(.ْيٍء ِ َن اْلقُْرآِن فاْكُتُبوهُ ِبلَِساِن قَُرْيٍش، َفإِنَّ
: إنه أنزل بلسان هذا الد�ي  �ن ق�ريش، أي: و عنى قول عث ان: قال القاضي الباقالني

 )7(. عظ ه وأكثره نزل بلغتها
ابت�ہاء نزول�ه، ث�م أب�يح : نزل بلس�ان ق�ريش، أي: يدت ل أن يكون قوله: وقال أبو شا ة

 )8(.أن يقرأ بلغة غيرهم
ِب�ّي  ا كانت األ ة التي أرس�ل إليه�ا النَّ �ة، وف�يهم  �ن ال يق�ہر عل�ى غي�ر لس�ان  وَل َّ يَّ أ ِّ

ِب��ّي  أن الق��رآن ن��زل عل��ى س��بعة أد��رف، فك��ان ذل��ك جبري��ل، ف��أخبره  قو ��ه، س��أل النَّ
 .تيسيًرا على ال كلفين، ليسهل عليهم تالوة القرآن، ودفظه، والع ل به

�ٍة : ِجْبِريَل، َفَق�الَ  َفَعْن أَُبيِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل َلِقَي َرُسوُل ِهللا  َي�ا ِجْبِري�ُل إِنِّ�ي ُبِعْث�ُت إَِل�ى أُ َّ
يِّيَن، ِ ْنُهُم اْلَعُجوزُ  ُج�ُل الَّ�ِذي َل�ْم َيْق�َرْأ ِكَتاًب�ا َق�طُّ  أُ ِّ ْيُخ اْلَكِبيُر َواْلُغالُم َواْلَجاِرَيُة، َوالرَّ . َوالشَّ

ُہ، إِنَّ اْلقُْرآَن أُْنِزَل َعَلى َسْبَعِة أَْدُرفٍ : َقالَ   )9(.َيا ُ َد َّ
ِب�ّي  وج�ه ق�راءة الق�رآن، فخف�ف هللا س�أل هللا التخفي�ف ع�ن أ ت�ه ف�ي أ وقہ جاء أن النَّ

 .عنهم بأ ره أن يقرئ أ ته على سبعة أدرف
: َفَق�الَ  َكاَن ِعْنَہ أََضاِة َبِني ِغَفاٍر، َفأََت�اهُ ِجْبِري�ُل  َفَعْن أُبّي ْبِن َكْعٍب أَنَّ َرُسوَل ِهللا 

َتَك اْلقُْرآَن َعَل�ى َد�ْرفٍ  إِنَّ َهللا  أَْس�أَُل َهللا ُ َعاَفاَت�ُه َوَ ْغِفَرَت�ُه، : الَ َق�. َيأُْ ُرَك أَْن ُتْقِرَئ أُ َّ
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ِتي ال ُتِطيُق َذلِكَ  اِنَي�َة، َفَق�الَ . َوإِنَّ أُ َّ َت�َك اْلقُ�ْرآَن  إِنَّ َهللا : ُثمَّ أََتاهُ الثَّ َي�أُْ ُرَك أَْن ُتْق�ِرَئ أُ َّ
ِتي ال ُتِطيُق َذلِكَ أَْسأَُل َهللا ُ َعاَفاَتُه َوَ ْغِفَرَتُه، َوإِ : َقالَ . َعَلى َدْرَفْينِ  الَِث�َة، . نَّ أُ َّ ُثمَّ َج�اءهُ الثَّ

َت��َك اْلقُ��ْرآَن َعَل��ى َثالَث��ِة أَْد��ُرفٍ  َي��أُْ ُرَك أَْن ُتْق��ِرئَ  إِنَّ َهللا : َفَق��الَ  أَْس��أَُل َهللا : َفَق��الَ . أُ َّ
ِتي ال ُتِطيُق َذلِكَ  اِبَعَة، َفَقالَ ُثمَّ َجاءهُ ا. ُ َعاَفاَتُه َوَ ْغِفَرَتُه، َوإِنَّ أُ َّ َي�أُْ ُرَك أَْن  إِنَّ َهللا : لرَّ

َ ا َدْرٍف َقَرُؤوا َعَلْيِه َفَقْہ أََصاُبوا َتَك اْلقُْرآَن َعَلى َسْبَعِة أَْدُرٍف، َفأَيُّ  )10(.ُتْقِرَئ أُ َّ
ِبّي  ؤون ِبها، دت�ى أنك�ر أصدابه بتلك األدرف ال نزلة عليه، فكانوا يقر وقہ أقرأ النَّ

ِبّي  بأن الق�رآن أن�زل عل�ى س�بعة  بعضهم على بعض وجوًها  ن القراءة، فأخبرهم النَّ
 .أدرف

اِب َقالَ  َس�ِ ْعُت ِهَش�اَم ْب�َن َدِك�يِم ْب�ِن ِد�َزاٍم َيْق�َرأُ ُس�وَرَة اْلفُْرَق�اِن ِف�ي : َفَعْن ُعَ َر ْبِن اْلَخطَّ
لِِقَراءِت��ِه، َف��إَِذا ُه��َو َيْق��َرأُ َعَل��ى ُد��ُروٍف َكِثي��َرٍة َل��ْم ُيْقِرْئِنيَه��ا  ، َفاْس��َتَ ْعتُ َدَي��اِة َرُس��وِل ِهللا 

ْبُتُه ِبِرَہاِئِه، َفقُْلتُ َرُسوُل ِهللا  الِة، َفَتَصبَّْرُت َدتَّى َسلََّم، َفَلبَّ َ �ْن : ، َفِكْہُت أَُساِوُرهُ ِفي الصَّ
وَرَة الَِّتي َس�ِ ْعُتَك تَ  َك�َذْبَت، َف�إِنَّ : ، َفقُْل�تُ أَْقَرأَِنيَه�ا َرُس�وُل ِهللا : ْق�َرأُ؟ َق�الَ أَْقَرأََك َهِذِه السُّ

، َفاْنَطَلْق��ُت ِب��ِه أَقُ��وُہهُ إَِل��ى َرُس��وِل ِهللا . َق��ْہ أَْقَرأَِنيَه��ا َعَل��ى َغْي��ِر َ ��ا َق��َرْأتَ  َرُس��وَل ِهللا 
َل�ى ُد�ُروٍف َل�ْم ُتْقِرْئِنيَه�ا، َفَق�اَل َرُس�وُل ِهللا إِنِّي َسِ ْعُت َهَذا َيْق�َرأُ ِبُس�وَرِة اْلفُْرَق�اِن عَ : َفقُْلتُ 
 : َُفَقَرأَ َعَلْيِه اْلِقَراءَة الَِّتي َسِ ْعُتُه َيْقَرأُ، َفَقاَل َرُسوُل ِهللا . اْقَرْأ َيا ِهَشامُ . أَْرِسْله : َك�َذلَِك

َك�َذلَِك : ِت�ي أَْقَرأَِن�ي، َفَق�اَل َرُس�وُل ِهللا اْق�َرْأ َي�ا ُعَ �ُر، َفَق�َرْأُت اْلِق�َراءَة الَّ : أُْنِزَلْت، ُثمَّ َقالَ 
َر ِ ْنهُ . أُْنِزَلتْ   )11(.إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن أُْنِزَل َعَلى َسْبَعِة أَْدُرٍف، َفاْقرُؤوا َ ا َتَيسَّ

م وقہ روى نزول القرآن عن سبعة ندو ثالث�ين ص�دابّيًا، دت�ى ذه�ب أب�و عبي�ہ والد�اك
 )12(.والسيوطي إلى أنه  ن ال تواتر

وقہ نازع بع�ض العل �اء ف�ي ت�واتر ه�ذا الد�ہيث رغ�م دص�ول ع�ہہ الت�واتر ف�ي طبق�ة 
الصدابة، بزعم أن هذا العہہ لم يت�وفر ف�ي الطبق�ات التالي�ة، وه�ذا خ�الف الع�اہة، إذ إن 

أكث�ر، ويكف�ي ن�ص  �ن ن�ص  �ن العل �اء العاہة أن ال�رواة ف�ي الطبق�ات التالي�ة يكون�ون 
 .على تواتره، إذ ال شكَّ أنَّهم تدققوا  ن دصول عہہ التواتر في كل طبقة

وبالج ل��ة، فالد��ہيث ثاب��ت ثبوًت��ا ال ش��كَّ في��ه، وه��و ہالٌّ عل��ى رد ��ة هللا ِبه��ذه األ ��ة، 
ْرَنا اْلقُ  }: وتيسيره تعالى َلها تالوة هذا القرآن، ك ا قال  ْكِر َوَلَقْہ َيسَّ  )13(.{ْرءاَن لِلذِّ

 
 .  ن سورة يوسف  2اآلية  )1(
 . ن سورة الشعراء 195اآلية  )2(
 .  ن سورة إبراهيم  4 ن اآلية  )3(
��ة وذي اْلَ ج��از وُعك��اظ، انظ��ر لس��ان الع��رب  أي ف��ي أ ��اكن قريب��ة  ��ن )4( ) ج��نن( ك��ة  ث��ل َ َجنَّ
 ).4/3058) (عكظ(، و)1/726) (جوز(، و)1/706(
 .55انظر الصادبي في فقة اللغة البن فارس ص  )5(
 .3506ح )6/621(كتاب ال ناقب باب نزل القرآن بلسان قريٍش : رواه البخاري في صديده) 6(
 .385رآن ص نكت االنتصار لنقل الق )7(
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 ).8/625(فتح الباري  )8(
رواه التر ��ذي ف��ي س��ننه، كت��اب الق��راءات، َب��اب َ ��ا َج��اَء أَنَّ اْلقُ��ْرآَن أُْن��ِزَل َعَل��ى َس��ْبَعِة أَْد��ُرٍف  )9(
 .20699ح ) 6/157(، وأد ہ في  سنہه،  سنہ األنصار 2944ح ) 5/194-195(
رها، َب�اب َبَي�اِن أَنَّ اْلقُ�ْرآَن َعَل�ى َس�ْبَعِة ورواه  سلم في صديده، كتاب صالة ال سافرين وقص )10(

، والنس��ائي ف��ي س��ننه، كت��اب االفتت��اح، ب��اب ج��ا ع  ��ا ج��اء ف��ي 820ح ) 103-6/101(أَْد��ُرٍف 
، وأبو ہاوہ في سننه، كتاب الصالة ب�اب أن�زل الق�رآن 939ح ) 153-2/152(القرآن، واللفظ له 
 .1478ح ) 2/76(على سبعة أدرف 

) 639-8/638(خاري في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن عل�ى س�بعة أد�رف رواه الب )11(
، ورواه  سلم في صديده، كتاب صالة ال سافرين وقصرها، َباب َبَياِن أَنَّ اْلقُ�ْرآَن َعَل�ى 4992ح 

، والنسائي في سننه، كتاب االفتتاح، ب�اب ج�ا ع  �ا ج�اء ف�ي 818ح ) 100-6/98(َسْبَعِة أَْدُرٍف 
، وأبو ہاوہ في سننه، كتاب الصالة ب�اب أن�زل الق�رآن 937ح ) 151-2/150(واللفظ له  القرآن،

 .1475ح ) 76-2/75(على سبعة أدرف 
، واإلتقان ف�ي عل�وم 197ح  174-173انظر نظم ال تناثر  ن الدہيث ال تواتر للكتاني ص  )12(

 ).1/131(القرآن 
 . ن سورة الق ر 17 ن  واضعه اآلية  )13(
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 ال راہ باألدرف السبعة: الثانيال بدث 
اختلف العل اء في ال راہ  ن األدرف الس�بعة ف�ي األداہي�ث ال �ذكورة اختالًف�ا كبي�ًرا، 

 )1(.اخُتلَِف في  عنى هذا الدہيث على ندو أربعين قوالً : دتى قال السيوطي
ٌر  نها ال ُيعل�م قائل�ه، وال ُيعل�م والناظر في تلك األقوال يقطع بأن أكثرها  تہاخل، وكثي

 .له ہليٌل يؤيہه عنہ النظر والت ديص
�ن ُنقل�ت، وال  )2(:قال ال رس�ي ه�ذه الوج�وه كله�ا  تہاخل�ٌة، وال أہري  س�تنہها، وال ع َّ

أہري لَم خصَّ كل وادہ  نهم هذه األدرف الس�بعة ِب �ا ذك�ر؛  �ع أنَّ كله�ا  وج�وہة ف�ي 
وفيها أشياء ال أفهم  عناها على الدقيق�ة، وأكثره�ا ! رآن، فال أہري  عنى التخصيصالق

يعارضه دہيث ع َر  ع هشام بن دكيٍم الذي في الصديح، فإنَّه ا لم يختلفا ف�ي تفس�يره 
 وال أدكا ��ه، إنَّ ��ا اختلف��ا ف��ي ق��راءة دروف��ه، وق��ہ ظ��نَّ كثي��ٌر  ��ن الع��وامِّ أن ال ��راہ ِبه��ا

 )3(.وهو جهٌل قبيحالقراءات السبعة، 
 :والذي يستدق ال ناقشة  ن هذه األقوال ستة أقوال

أن الدہيث  ن ال شكل ال تشابه الذي ال ُيعلم  عناه، ألن الدرف  ش�ترك  :القول األول
لفظي، يصہق على  عاٍن كثيرة، كالكل ة وال عنى، ودرف الهج�اء، والجه�ة، ول�م ُيع�يَّن 

 . نها في الدہيثال راہ  
 )4(. د ہ بن سعہان الندوي وهو قول أبي جعفر

وُيَرہُّ هذا القول بأنه ال يلزم  ن  جرہ االشتراك اللفظي اإلشكال الصارف ع�ن إہراك 
 . عنى ال قصوہ؛ ألن ال شترك اللفظي يترجح أدہ  عانيه بقرينة لفظية أو دالية

ى تعيُّن أدہ ال عاني، و نع  ا عہاه، ف�ال يص�ح إراہة الكل �ة هن�ا، وقہ قا ت القرائن عل
ألن القرآن  ؤلف  ن كل ات كثيرة، وليس  ن سبع فق�ط، وال يص�ح إراہة ال عن�ى، ألن 
ا تف��وق الدص��ر، وال يص��ح إراہة د��رف الهج��اء، ألن الق��رآن   ع��اني الق��رآن كثي��رة ج��ّہً

فق�ط، فتع�يَّن أن ال �راہ ب�الدرف  شت ل على ج يع دروف الهجاء، ال على س�بعة  نه�ا 
 .هنا هو الجهة، وبذلك يبطل القول بإشكال  عنى الدہيث

ِبّي  أُِ �ر أن يق�رئ أ ت�ه ِبه�ذه األد�رف،  ك ا ُيَرہُّ ِب ا ثبت في نص الدہيث  ن أن النَّ
عل�ى ه�ذه  وأنه قہ فعل، وأ �ر أ ت�ه أن تق�رأ الق�رآن ِبه�ا، وق�ہ فعل�ت، فق�رأ الص�دابة 

 علو ة لہى الكثي�ر  �نهم، ف�ال يعق�ل أن يك�ون الد�ہيث  �ع ك�ل ذل�ك  �ناألدرف، فهي  
 .ال تشابه الذي ال ُيہرى  عناه

وُيَرہُّ أيًضا بأن الدہيث نص على أن الدك �ة  �ن إن�زال األد�رف الس�بعة ه�و التيس�ير 
 !على األ ة، فكيف يتدقق التيسير بشيء  جهول؟

ألن لفظ السبعة يطلق في لسان الع�رب أن دقيقة العہہ غير  راہٍة، وذلك  :القول الثاني
ويراہ به الكثرة في اآلداہ، ك ا يطلق لفظ السبعين ويراہ به الكثرة في العشرات، ولف�ظ 

 .السبع ائة ويراہ به الكثرة في ال ئات
 )5(.وهو  ذهب القاضي عياض وندى هذا ال ندى القاس ي، والرافعي

األداہيث الوارہة في هذا األ ر صريدة في إراہة دصر العہہ ف�ي  ويرہُّ هذا القول أن
ُسول   ن جبريل األدرف درًفا درًفا، وهذا قرينة عل�ى أن  السبعة، ففيها استزاہة الرَّ
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 )6(.ال راَہ العہُہ اآلداُہ الواقُع بين الستة والث انية
الد���الل :  ���ن ال ع���اني واألدك���ام، وه���ي أن ال قص���وہ س���بعة أص���ناف :الق���ول الثال���ث

 .والدرام، واأل ر والزجر، وال دكم وال تشابه، واأل ثال
ِب�ّي  ك�ان : أن�ه ق�ال وقہ استہل أصداب هذا الرأي ِب ا روي ع�ن اب�ن  س�عوہ ع�ن النَّ

الكتاب األول ينزل  ن باب وادٍہ، وعلى درٍف وادٍہ، ونزل الق�رآن  �ن س�بعة أب�واٍب، 
زاج��ٌر وآ �ٌر، ود�الٌل ود�راٌم، و دك��ٌم و تش�ابٌه، وأ ث�ال، ف��أدلُّوا : وعل�ى س�بعة أد�رف

��ا ُنهي��تهم عن��ه، واعتب��روا  دالل��ه، ودرِّ ��وا درا ��ه، وافعل��وا  ��ا أُ ��رُتم ب��ه، وانته��وا ع َّ
 )7(.آ نا به كل  ن عنہ ربنا: بأ ثاله، واع لوا ِب دك ه، وآ نوا ِب تشاِبهه، وقولوا

 .ش هذا القول بأن هذا الدہيث قہ انتقہه العل اء، ولم يسل وا بصدتهوُيناق
 )8(.وهو دہيث عنہ أهل العلم ال يثبت، وهو  ج ع على ضعفه: قال ابن عبہ البر

وقہ صدح الدہيث ال ذكور ابن دبان والد�اكم، وف�ي تص�ديده : قال الدافظ ابن دجر
س�ل ة واب�ن  س�عوہ، وق�ہ أخرج�ه البيهق�ي  �ن وج�ه آخ�ر ع�ن  نظٌر؛ النقطاعه ب�ين أب�ي

 )9(.هذا  رسل جيہٌ : الزهري عن أبي سل ة  رسالً، وقال
ك ا أن سياق األداہيث يأبى د ل ال راہ باألدرف السبعة عل�ى ه�ذه الوج�وه، ب�ل ه�ي 

ثالث�ة وأربع�ة إل�ى س�بعة، ظاهرةٌ ف�ي أن ال �راہ أن الكل �ة الواد�ہة ُتق�رأ عل�ى وجه�ين و
 .َتهويًنا وتيسيًرا

 .ك ا أن الشيء الوادہ ال يكون دالالً ودراً ا في آن وادہ
و عل�وٌم أن َت �اريهم في �ا َت �اروا في�ه  �ن ذل�ك، ل�و ك�ان َت ارًي�ا واختالًف�ا : قال الطبري

ن في ا ہل�ت علي�ه تالوُته�م  �ن التدلي�ل والتد�ريم، والوع�ہ والوعي�ہ، و �ا أش�به ذل�ك لك�ا
ب ج يعهم  )10(. ستديالً أن يصوِّ

اس�تئناف ك�الم  …زاج�ٌر وآ �رٌ : ولذلك ذهب أب�و عل�ي األه�وازي وغي�ره إل�ى أن قول�ه
 .آخر، أي هو زاجٌر، أي القرآن، ولم يرہ به تفسير األدرف السبعة

ن�زل : يبالنص�ب، أ …زاج�ًرا وآ �ًرا: ويؤيہ ذلك  ا ج�اء ف�ي بع�ض رواي�ات الد�ہيث
 .على هذه الصفة

ه��ي : يدت ��ل أن يك��ون التفس��ير ال ��ذكور لألب��واب، ال لألد��رف، أي: وق��ال أب��و ش��ا ة
سبعة أبواب  ن أبواب الكالم وأقسا ه، وأنزله هللا على هذه األصناف، ل�م يقتص�ر  نه�ا 

 )11(.على صنف وادٍہ، كغيره  ن الكتب
 �ا : ضح أن قوله زاجٌر وآ ٌر الخ ليس تفسيًرا لألدرف الس�بعةوِ  ا يو: قال ابن دجر

: وقع في  سلم  ن طريق يونس عن ابن شهاب عقب دہيث ابن عباس، قال ابن ش�هاب
بلغني أن تلك األدرف السبعة إنَّ ا هي في األ ر الذي يكون وادًہا ال يختلف ف�ي د�الل 

 )12(.وال درام
هذا القول ضعيف؛ ألن هذه ال تس ى أدرًفا، وأيًضا فاإلج اع عل�ى أن : عطيةقال ابن 

التوسعة ل�م تق�ع ف�ي تد�ريم د�الٍل، وال تدلي�ل د�رام، وال ف�ي تغيي�ر ش�يء  �ن ال ع�اني 
 )13(.ال ذكورة

فه�ي  الق�رآن، أن ال راہ سبع لغات  ن لغ�ات الع�رب الفص�دى أن�زل ِبه�ا :القول الرابع
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 )14(. تفرقة فيه، ال على أن هذه اللغات تجت ع في الكل ة الوادہة
وه��و ق��ول أب��ي عبي��ہ القاس��م ب��ن س��الم، وأد ��ہ ب��ن يدي��ى ثعل��ب، وص��دده البيهق��ي، 

 )15(.واختاره ابن عطية، ودكاه بعضهم عن القاضي أبي بكر الباقالني
ي في رہِّ هذا القول  ا سبق  ن اخ�تالف ع �ر ب�ن الخط�اب وهش�ام ب�ن دك�يم ف�ي ويكف

 )16(.القراءة، وه ا قرشيان، ولغته ا وادہة، فہلَّ على أن اختالفه ا لم يكن في اللغات
ك ا أن قولهم إن هذه اللغات  فرقة ف�ي الق�رآن الك�ريم  �رہوٌہ بأن�ه ل�و كان�ت األد�رف 

سبعة لغات في  واضع  تفرقة  ن القرآن َل ا دصل خالف بين الق�راء ف�ي ش�يء  �ن ال
الق��رآن؛ ألن ك��ل  وض��ع س��يكون  ق��روًءا بوج��ه واد��ہ، وَل ��ا دص��لت ال ن��اكرة ب��ين 

 .الصدابة عنہ س اع بعضهم قراءة بعٍض 
وي��رہ ه��ذا الق��ول أيًض��ا أن ن��زول الق��رآن عل��ى س��بعة أد��رف إنَّ ��ا ك��ان تيس��يًرا عل��ى 

، بنص الدہيث، فلو فرض أن القرآن  ؤلف  ن عہة لغات، كل جزء  �ن لغ�ة، ال كلفين
 )17(.َل ا أ كن أهل كل لغة أن يقرؤوا  نه إال جزًءا وادًہا، وهو النازل بلغتهم

أن ال راہ سبع لغات، ولكن على أن تكون في الكل ة الوادہة ب�اختالف  :القول الخا س
، وند�وي، وقص�ہي، : ف�اق ال ع�اني، كق�ول القائ�لاأللفاظ وات هل�مَّ، وتع�اَل، وأقب�ْل، وإل�يَّ

 .وقُْربي
وهو قول سفيان بن عيينة وابن جرير الطبري والطداوي، ونسبه ابن عبہ الب�ر ألكث�ر 

 )18(.العل اء
��ُہ، اْق��َرِأ اْلقُ��ْرآَن َعَل��ى  :َق��الَ  وي��ہل لِه��ذا الق��ول د��ہيث أَِب��ي َبْك��َرَة أَنَّ ِجْبِري��َل  َي��ا ُ َد َّ

: َق��اَل ِ يَكاِئي��لُ . اْق��َرْأهُ َعَل��ى َد��ْرَفْينِ : اْس��َتِزْہهُ، َفاْس��َتَزاَہهُ، َق��الَ : َق��اَل ِ يَكاِئي��ُل . َد��ْرفٍ 
آَي�َة َع�َذاٍب  ُك�لٌّ َش�اٍف َك�اٍف، َ �ا َل�ْم َتْخ�ِتمْ : اْسَتِزْہهُ، َفاْسَتَزاَہهُ َدتَّى َبَلَغ َسْبَعَة أَْدُرٍف، َق�الَ 

 )19(.ِبَرْدَ ٍة، أَْو آَيَة َرْدَ ٍة ِبَعَذاٍب، َنْدَو َقْولَِك َتَعاَل َوأَْقِبْل َوَهلُمَّ َواْذَهْب َوأَْسِرْع َواْعَجلْ 
 )20(.إسناہه جيہ: قال السيوطي

لتي ادتجوا ِبها ال تہل على دص�ر األد�رف ف�ي ويجاب عن هذا القول بأن األداہيث ا
ُسول  فيها األدرف السبعة ِب ثال يوضح نوعية ه�ذه  ندو  ا ذهبوا إليه، وإن ا بيَّن الرَّ

 .األدرف، وأنَّها ال تؤہي إلى تناقض أو تضاہ
إن ��ا أراہ ِبه��ذا ض��رب ال ث��ل للد��روف الت��ي ن��زل الق��رآن : ق��ال أب��و ع ��ر ب��ن عب��ہ الب��ر

 ع��اٍن  تف��ٌق  فهو ه��ا،  ختل��ٌف  س�� وعها، ال يك��ون ف��ي ش��يء  نه��ا  عن��ًى عليه��ا، أنَّه��ا 
ه، كالرد �ة الت�ي ه�ي خ�الف  وضہه، وال وج�ٌه يخ�الُف  عن�ى وج�ٍه خالًف�ا ينفي�ه ويض�اہُّ

 )21(.العذاب وضہه
ير ويرہُّ هذا القول أيًض�ا ب�أن الدك �ة  �ن تْنزي�ل الق�رآن عل�ى س�بعة أد�رف ه�ي التيس�

على ال كلفين، الختالف ألس�نتهم، ول�م يك�ن أكث�ر اخ�تالف الع�رب ف�ي اس�تع ال األلف�اظ 
ال تراہف��ة، ب��ل أكث��ر اخ��تالفهم إنَّ ��ا ك��ان ف��ي اللهج��ات،  ��ن ف��كٍّ وإہغ��اٍم، وف��تح وإ ال��ة، 
وه ��ٍز وتخفي��ٍف، وند��و ذل��ك، وال ش��ك أن ال ش��قة عل��يهم ف��ي ه��ذه األب��واب أعظ��م  ��ن 

 .كان تعاَل أو أقبلْ ال شقة في استع ال هلمَّ  
ج وج��وہ األوج��ه ال تع��ہہة  ��ن  ك ��ا أن��ه عل��ى ق��ول اب��ن جري��ر ال ُي��ہرى كي��ف يتخ��رَّ
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 .القراءات في ال صادف العث انية، وكلها  ثبتة فيها، سواء برسم وادٍہ، أو برس ين
أن ال راہ باألدرف السبعة األنواع التي يقع ِبها التغاير واالختالف في  :القول الساہس

ت القرآنية، أو ف�ي لغ�ات الع�رب، وال يخ�رج عنه�ا، ند�و االخ�تالف ف�ي إع�راب القراءا
الكل ��ة، أو تغي��ر ص��ورِتها بالزي��اہة أو النقص��ان، أو اخ��تالف لغ��ات الع��رب  ��ن الف��تح 

 .واإل الة واإلظهار واإلہغام، وندو ذلك
 )22(.وهو قول أبي داتم السجستاني وابن قتيبة وأبي الفضل الرازي، وابن الجزري

 :التغاير اختالًفا كبيًرا والقائلون ِبهذا القول اختلفوا في تعيين الوجوه التي وقع ِبها
إبہال لفظ بآخر، وإبہال درف ب�آخر، والتق�ہيم أو : فذهب أبو داتم السجستاني إلى أنَّها

ت البن�اء، التأخير بين األلفاظ أو الد�روف، وزي�اہة د�رف أو نقص�انه، واخ�تالف درك�ا
 )23(.واختالف اإلعراب، واالختالف الصوتي بين التفخيم واإل الة واإلظهار واإلہغام

االخ��تالف بالتق��ہيم والت��أخير، واالخ��تالف بالزي��اہة  :وي��رى اب��ن قتيب��ة والب��اقالني أنَّه��ا
يي��ر لف��ظ الكل ��ة والنقص��ان، واالخ��تالف بتغيي��ر ص��ورة اللف��ظ و  عن��اه، واالخ��تالف بتغ

و عناه��ا ہون ص��ورِتها، واالخ��تالف ف��ي بن��اء الكل ��ة ولفظه��ا ِب ��ا ال يغي��ر كتابته��ا وال 
 عناه���ا، واالخ���تالف ِب ���ا يغي���ر الص���ورة واللف���ظ، وال يغي���ر ال عن���ى، واالخ���تالف ف���ي 

 )24(.دركات اإلعراب والبناء
ف بين اإلفراہ والتثنية والج ع، واالختالف ف�ي االختال: ويرى أبو الفضل الرازي أنَّها

تصريف األفعال و ا يسنہ إليها، واالختالف ف�ي وج�وه اإلع�راب، واالخ�تالف بالزي�اہة 
والنقص، واالختالف بالتقہيم والتأخير، واالختالف بقلب وإبہال كل ة بأخرى أو د�رف 

 )25(.بآخر، واختالف اللغات
االختالف في الدركات بال تغيير في ال عنى والص�ورة، : ابن الجزري إلى أنَّهاوذهب 

واالختالف في الدركات بتغيير ال عنى فقط، واالختالف في الدروف بتغيير ال عن�ى ال 
الصورة، واالختالف في الدروف بتغيير الصورة ال ال عنى، واالختالف ف�ي الد�روف 

ي التق���ہيم والت���أخير، واالخ���تالف بالزي���اہة بتغيي���ر الص���ورة وال عن���ى، واالخ���تالف ف���
 )26(.والنقصان

 القول الراجح
إذا نظرن��ا ف��ي األخب��ار ال��وارہة ف��ي األد��رف الس��بعة، وتفدص��نا ألفاظه��ا، ل��م نج��ہ فيه��ا 
عبارة صريدة تبين ال راہ باألدرف السبعة، والذي يظهر أن ذلك كان لوضوح ال راہ 

لف األول، بش��كل ال يدت��اج  ع��ه إل��ى تفس��ير، دت��ى تتدق��ق الدك ��ة  ��ن  نه��ا عن��ہ الس��
 .الرخصة، فليس  ن ال عقول أن يرخص لهم في شيء  جهول

 �ن ش�بهة  وَل ا كانت الداجة في بہاية األ ر إلى إزالة  ا وقع ف�ي نف�وس الص�دابة 
األ �ر  وقوع التناقض واالضطراب، أو التصرف في كت�اب هللا تع�الى، ألنَّه�م ألف�وا أول

قراءة القرآن على وجه واد�ہ، ث�م س� ع بعض�هم بعًض�ا يق�رأ عل�ى أوج�ٍه  تغ�ايرة، أزال 
ِبّي  هذه الخواطر بأن أخبرهم بالرخصة، وضرب َلهم  ثاالً على أن�واع االخ�تالف  النَّ

ع وزي��اہة  ب��ين ه��ذه األوج��ه، وأن��ه ل��يس  ��ن ب��اب التن��اقض والتض��اہ، ب��ل  ��ن ب��اب التن��وُّ
 .ال عاني
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أوجه القراءات ال تواترة التي نقلت إلينا نجہ أن اللفظ الوادہ قہ ُيْقرأ بأوجٍه وعنہ تہبر 
 تعہہٍة، والناس إلى يو نا هذا يتن�اكرون عن�ہ س� اع ه�ذه الوج�وه إذا ل�م يك�ن له�م س�ابُق 

 .علٍم ِبها 
فال��ذي يظه��ر وهللا أعل��م أن ال ��راہ  ��ن األد��رف الس��بعة ف��ي الد��ہيث الش��ريف أوج��ه 

ن وجوه القراءة، تكون ف�ي الكل �ة القرآني�ة الواد�ہة، بدي�ث ُتق�رأ عل�ى  تعہہة  تغايرة  
 )27(.وجٍه وادہ، أو أكثر  ن وجٍه، إلى سبعة أوجه

وال يلزم على هذا القول أن يكون في ك�ل كل �ة قرآني�ة أكث�ر  �ن وج�ٍه، ب�ل توج�ہ ه�ذه 
 .الوجوه في بعض الكل ات ہون بعض

ذل��ك ف��ي س��ورة الفرق��ان، وق��ہ ج ��ع الد��افظ اب��ن دج��ر ف��ي ش��رده عل��ى وق�ہ ورہ  ث��ل 
ص��ديح البخ��اري ك��ل  ��ا ورہ  ��ن الخ��الف ف��ي ه��ذه الس��ورة  ��ن الق��راءات ال ت��واترة 

 )28(.والشاذة، فبلغت  واضع الخالف فيها  ائة وثالثين  وضًعا
بع��ض الكل ��ات،  ث��ل قول��ه  وال يش��كل علي��ه أيًض��ا وروہ أكث��ر  ��ن س��بع ق��راءات ف��ي

اُغوَت  }: تعالى ف�إن  )30(فقہ ذكر فيه أبو دي�ان اثنت�ين وعش�رين ق�راءة، )29(،{َوَعَبَہ الطَّ
، وب�ہون الت�واتر ال  عل اء ال سل ين أج عوا على اشتراط التواتر لثبوت قرآنية أي ن�صٍّ

، وه��ذا ال وض��ع وغي��ره إذا ع��رض عل��ى ه��ذا الش��رط ل��م يب��ق في��ه  ��ن تثب��ت قرآنيت��ه
 .القراءات ال تواترة  ا يزيہ على السبعة

�اُغوِت  }فقرأ د زة: ففي ال وضع ال ذكور قراءتان  تواترتان ، بض�م الب�اء {َوَعُب�َہ الطَّ
اُغوَت  }، وقرأ الباقون)الطاغوت(وخفض ) عُبہ( ن  ، )عَبہ(، بفتح الباء  ن {َوَعَبَہ الطَّ

 )31().الطاغوت(ونصب 
الق�رآن ق�ہ نس�خ ف�ي العرض�ة  و ع اعتبار أن كثيًرا  �ن أف�راہ األد�رف الت�ي ن�زل ِبه�ا

األخي��رة للق��رآن الك��ريم، ف��ال إش��كال ف��ي ع��ہم وج��وہ كل ��ة  ��ن الق��رآن تق��رأ عل��ى س��بعة 
ن الق�رآن ه�و س�تة أوج�ه، أوجه، فإن أقصى  ا ورہ  ن األوجه ال تواترة في  واضع  

 :فيها ست قراءات  تواترة، وهي )32(،{أَْرِجْه  }: و ن أ ثلة ذلك قوله تعالى
، ہون ه زة، وبكسر الهاء  ن غير إشباع، قرأ بذلك قالون واب�ن {أَْرِجِه  } .1

 .ورہان
ها بي�اء، وق�رأ ، كالوجه السابق، لكن  ع إشباع كسرة الهاء بوصل{ أَْرِجهِ  } .2

از، وخلف في اختياره  .بذلك ورش والكسائي وابن ج َّ
، باله ز،  ع ضم اله�اء وإش�باع ض� ها بوص�لها ب�واو، وب�ذلك {أَْرِجْئُه و } .3

 .قرأ ابن كثير وهشام
، باله ز،  ع ضم اْلهاء  ن غير إش�باع، وق�رأ ك�ذلك أب�و ع �رو {أَْرِجْئُه  } .4

 .ويعقوب
 .سر الهاء  ن غير إشباع، قرأ بذلك ابن ذكوان، باله ز،  ع ك{أَْرِجْئِه  } .5
، ہون اله ��ز،  ��ع س��كون اله��اء، وه��ي ق��راءة الب��اقين  ��ن الق��راء {أَْرِج�ْه  } .6

 )33(.العشرة
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 ).1/131(لقرآن اإلتقان في علوم ا )1(
هو شرف الہين  د ہ بن عبہ هللا السل ي ال رسي، عالم باألہب والتفسير والدہيث، ضرير  ن أه�ل  رس�ية  )2(

انظ�ر س�ير . ه�ـ 565الكبير والصغير واألوسط، وله  ؤلفات ف�ي الند�و، ت�وفي س�نة : باألنہلس، له ثالثة تفاسير
 ).6/233(، واألعالم للزركلي )23/312(أعالم النبالء 

ظنَّ قوٌم أن القراءات السبع ال وجوہة اآلن هي التي : ، قال أبو شا ة)1/141(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )3(
انظ�ر ف�تح الب�اري . أريہت في الدہيث، وهو خالف إج اع أهل العلم قاطبة، وإن ا يظ�ن ذل�ك بع�ض أه�ل الجه�ل

هذا الوهم ِب ا فيه كفاية، وإن ك�ان  �ن الض�عف  ، وقہ تكلف الہكتور دسن ضياء الہين عتر الرہ على)8/646(
 .352-346انظر األدرف السبعة و نزلة القراءات  نها ص . بديث ال يدتاج إلى رہٍّ 

 ).1/213(، والبرهان في علوم القرآن )1/131(اإلتقان في علوم القرآن  )4(
، وإعج��از الق��رآن )1/287) (ي�ل داس��ن التأو(، وتفس��ير القاس� ي )1/131(انظ�ر اإلتق��ان ف�ي عل��وم الق�رآن  )5(

 .72-70والبالغة النبوية للرافعي ص 
 ).1/132(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )6(
أن�زل الق�رآن  �ن س�بعة  رواه الطبري في  قہ ة تفسيره، باب القول في البي�ان ع�ن  عن�ى ق�ول َرُس�ول ِهللا  )7(

 ).1/30(أبواب الجنة 
 .)1/216(البرهان في علوم القرآن  )8(
 ).8/645(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )9(
 ).21-1/20(تفسير الطبري، ال قہ ة  )10(
 ).31-1/30(، وانظر تفسير الطبري، ال قہ ة )8/645(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )11(
 ، وروى هذا البالغ  سلم في صديده كتاب صالة ال سافرين)8/645(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )12(

 .819ح ) 6/101(وقصرها، َباب َبَياِن أَنَّ اْلقُْرآَن َعلَى َسْبَعِة أَْدُرٍف، صديح  سلم  ع شرح النووي 
 ).35-1/34(انظر تفسير القرطبي، ال قہ ة  )13(
وقہ اختلف القائلون بهذا القول في تعيين اللغات التي نزل ِبها القرآن اختالًفا كبي�ًرا، ول�يس ه�و  �ن  قص�وہ  )14(

 ).136-1/135(، واإلتقان )220-1/219(البرهان: البدث، فليراجعه  ن شاء في هذا
، )1/217(، والبرهان في علوم الق�رآن )1/135(، واإلتقان )8/643(فتح الباري بشرح صديح البخاري  )15(

 ).5/221(والجا ع لشعب اإلي ان للبيهقي 
 ).8/644(يح البخاري ، وفتح بشرح صد119انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )16(
 .173-172انظر األدرف السبعة و نزلة القراءات  نها، للہكتور دسن ضياء الہين عتر، ص  )17(
، وتأوي��ل  ش��كل اآلث��ار للطد��اوي )1/25(، وتفس��ير الطب��ري، ال قہ ��ة )1/134(اإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن  )18(
)4/185-488.( 
 .19992ح ) 6/37(رواه أد ہ في  سنہه،  سنہ البصريين  )19(
 ).1/134(اإلتقان في علوم القرآن  )20(
 ).1/221(انظر البرهان في علوم القرآن  )21(
 ).645-8/644(فتح الباري  )22(
 .153-148، واألدرف السبعة و نزلة القراءات  نها ص 228-221 قہ ة كتاب ال باني ص  )23(
 ).1/132(علوم القرآن  ، واإلتقان في38-36تأويل  شكل القرآن البن قتيبة ص  )24(
 ).1/133(انظر اإلتقان في علوم القرآن  )25(
 ).134-1/133(، واإلتقان في علوم القرآن )28-1/25(النشر في القراءات العشر  )26(
على ط�رفين ه �ا الق�ول الثال�ث والق�ول الراب�ع، وك�ذلك ) 1/135(هذا القول أشار إليه السيوطي في اإلتقان  )27(

 ).8/639(ظ ابن دجر شرده لدہيث األدرف السبعة، انظر فتح الباري صہر بندوه الداف
 ).653-8/648(راجع فتح الباري بشرح صديح البخاري  )28(
 .60سورة ال ائہة  ن اآلية  )29(
 ).531-3/529( تفسير البدر ال ديط  )30(
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 ).2/255(انظر النشر في القراءات العشر  )31(
 . ن سورة الشعراء 36رة األعراف، واآلية  ن سو 111اآلية : في  وضعين )32(
 ).312-1/311(النشر في القراءات العشر  )33(
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 الفصل الثاني

 األحرف السبعة في جمع القرآن
 

 األدرف السبعة في الج ع النَّبوّي وج ع أبي بكر للقرآن: ال بدث األول
ِبّي  ق�ہ  ، ف�ال ش�ك أن�ه أُ ر أن ُيقرئ أ ت�ه الق�رآن عل�ى س�بعة أد�رفٍ   رَّ بنا أن النَّ

 .قرأ على هذه األدرف السبعة؛ ليتعل ها  نه أصدابه، وينقلوها إلى األ ة  ن بعہه
ِبّي  ، في ر ضان  �ن ك�لِّ س�نة، فُيْثِب�ت هللا يعرض القرآن على جبريل  وكان النَّ

 )1(. ا يشاء وينسخ  ا يشاء، أو يأ ر بالقراءة على درف أو أكثر  ن األدرف السبعة
ه�ل ك�ان جبري�ل : وق�ہ ُيش�كل ه�ذا الق�ول عل�ى بع�ض الن�اس، فيق�ول: قال ابن عبہ الَب�رِّ 

إنَّ ��ا يل��زم ه��ذا إن قلن��ا إن الس��بعة األد��رف : يلف��ظ ب��اللفظ الواد��ہ س��بع  ��رات؟ فُيق��ال ل��ه
تجت ع في درف وادہ، وند�ن قلن�ا ك�ان جبري�ل ي�أتي ف�ي ك�ل عرض�ٍة بد�رف، إل�ى أن 

 )2(.ةٌ َتُ رَّ سبع
ِب��ّي  ف��ي الع��ام ال��ذي ت��وفي في��ه  ع��رض الق��رآن عل��ى جبري��ل  وق��ہ  ��رَّ بن��ا أّنً النَّ

 رتين، وال شكَّ أنه قہ نسخ بعض القرآن في تلك العرضة، ك ا نسخت بعض األد�رف 
 .السبعة التي نزل ِبها القرآن

 . ت ال در اتو ن أ ثلة ذلك دہيث عائشة السابق في عہہ الرضعا
َها َقاَلتْ  ْ َن، ُث�مَّ : فَعْن َعاِئَشَة أَنَّ َكاَن ِفيَ ا أُْنِزَل ِ َن اْلقُْرآِن َعْشُر َرَضَعاٍت َ ْعلُوَ اٍت ُيَد�رِّ

 )3(.َوُهنَّ ِفيَ ا ُيْقَرأُ ِ َن اْلقُْرآنِ  ُنِسْخَن ِبَخْ ٍس َ ْعلُوَ اٍت، َفُتُوفَِّي َرُسوُل ِهللا 
ِبّي  �ا ي�ہل  ففيه أن النَّ توفي، وكانت هذه اآليات ال نسوخات   ا يتلى  �ن الق�رآن، ِ  َّ

ِب�ّي  ، وأغل�ب الظ�نِّ أن ذل�ك إنَّ �ا ك�ان ف�ي العرض�ة على أنَّها نسخت في آخر دي�اة النَّ
 .األخيرة

، فقہ كانت العرضة األخيرة  راجعة أخيرة للكتاب الدكيم، عرض فيه�ا الق�رآن  �رتين
 .فنسخ هللا  ن  ا شاء، وأثبت فيه  ا كتب له البقاء

 .وقہ ورہت الروايات بدہوث النسخ لبعض آيات الكتاب في العرضة األخيرة
اٍس َق�الَ  َل؟ َق�الُوا: َفَعْن أَِبي َظْبَياَن َعِن اْبِن َعبَّ وَن أَوَّ . ِق�َراءَة َعْب�ِہ هللاِ : أَيُّ اْلِق�َراءَتْيِن َتُع�ہُّ

�ا  ِهَي اآلِخَرةُ، َكاَن ُيْعَرُض اْلقُْرآُن َعَلى َرُس�وِل ِهللا ال َبْل : َقالَ  ًة، َفَل َّ ِف�ي ُك�لِّ َع�اٍم َ �رَّ
َتْيِن، َفَش�ِهَہهُ َعْب�ُہ ِهللا َفَعلِ�َم َ �ا ُنِس�َخ ِ ْن�ُه َوَ �ا  َكاَن اْلَعاُم الَِّذي قُ�ِبَض ِفي�ِه ُع�ِرَض َعَلْي�ِه َ �رَّ

لَ   )4(.ُبہِّ
ُيقال إن زيہ بن ثابت شهہ العرضة األخيرة، التي ُبيِّن فيها  �ا ُنِس�خ و �ا : وقال البغوي

 )5(.َبِقي
وال شك أن القرآن ُنسخ  نه وُغيِّر في العرضة األخيرة، فق�ہ ص�حَّ : وقال ابن الجزري

 )6(.بذلك النصُّ عن غير وادٍہ  ن الصدابة
وكل  ا نسخ في العرضة األخيرة  ن القرآن أو  ن أوجه القراءة لم ُيثَبت في الج عين 
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 .النبوي والبكري
 :ونستطيع أن نستخلص  ن العرض السابق األ ور اآلتية

أن النسخ قہ ش ل بعض األدرف الس�بعة ف�ي العرض�ة األخي�رة، وي�ہل عل�ى ذل�ك  - 1
 .ية تقرأ على أكثر  ن ستة أوجه  ن طريق  تواترعہم وروہ كل ة  ن الكل ات القرآن

 .وقہ اعترض بعض على ذلك بأن  وضوع النسخ ال يش ل األلفاظ
وأدال قوٌم نسخ اللف�ظ، ف�إن اللف�ظ إنَّ �ا ن�زل لُيتل�ى وُيث�اب علي�ه، فكي�ف : قال ابن قہا ة

 ُيرفع؟
 ه�و رف�ع دك�م ش�رعي بخط�اب  ت�راخ عن�ه، ول�يس ف�ي: وال قصوہ  ن ذلك أن النسخ

 )7(.نسخ تالوة اللفظ رفع دكم شرعي
ف�إن ال�تالوة، وكتابته�ا ف�ي الق�رآن، وانعق�اہ الص�الة : ثم أجاب ابن قہا ة عن ذل�ك فق�ال

ِبها،  ن أدكا ها، وكل دكٍم فهو قابل للنسخ، وأ ا تعلقه�ا ب�ال كلَّف ف�ي اإليج�اب وغي�ره 
 )8(.فهو دكم أيًضا يقبل النسخ

أن األدرف السبعة لم تنس�خ كله�ا، ألن األص�ل إباد�ة الق�راءة ِبه�ا، ول�م ي�ہل ہلي�ٌل  - 2
ِبّي   .على نسخ تلك اإلبادة في ز ن النَّ

ِب�ّي  - 3 ، إذ ال ہلي�ل علي�ه، أنَّه ال ُيعلم قہر  ا نسخ  ن األدرف الس�بعة ف�ي دي�اة النَّ
لك األدرف أكثر ِ  ا بق�ي، نظ�ًرا لِ �ا يرون�ه  �ن ويرى بعض العل اء أن ال نسوخ  ن ت

الكث��رة العظي ��ة ف��ي الرواي��ات الت��ي تع��ج ِبه��ا كت��ب التفس��ير  ��ن الق��راءات غي��ر الثابت��ة، 
 .باعتبار أنَّها في أدسن أدوالها قراءات  نسوخة

، بق�ي عل�ى نف�س وقہ اتفق العل اء على أن ج ع القرآن في ز ن أب�ي بك�ر الص�ہيق 
ِب�ّي الصورة التي ترك ، ول�م يتغي�ر  ن�ه ش�يء، س�واء ف�ي ذل�ك  �ن رأى أن ها عليه النَّ

األدرف السبعة باقية كلها، و ن قال إن األدرف نسخت ولم يبق إال وادٌہ، و �ن ذه�ب 
 )9(.إلى أن الباقي بعض األدرف السبعة

 
 .انظر الفصل الرابع  ن الباب األول، وهو العرضة األخيرة )1(
 ).1/220(انظر البرهان في علوم القرآن  )2(
 .1452ح ) 31-10/29(رواه  سلم في صديده كتاب الرضاع باب التدريم بخ س رضعات  )3(
، ورواه النسائي في السنن الكبرى كتاب فض�ائل 3412ح ) 1/598(رواه أد ہ في  سنہه،  سنہ بني هاشم  )4(

 ).4/36(، وكتاب ال ناقب )3/7(القرآن 
 ).4/525(شرح السنة  )5(
 ).1/142(، وانظر اإلتقان في علوم القرآن )1/32(النشر في القراءات العشر  )6(
 ).1/190(انظر روضة الناظر وجنة ال ناظر البن قہا ة  )7(
 ).202-1/201(اظر البن قہا ة روضة الناظر وجنة ال ن )8(
 ).254-1/253(، و ناهل العرفان )1/223(البرهان في علوم القرآن : انظر )9(



206   

 األدرف السبعة في ال صادف العث انية: ال بدث الثاني
بن�اًء عل�ى اخ�تالفهم -اختلف العل اء في بقاء األدرف السبعة ف�ي ال ص�ادف العث اني�ة 

 :ثالثة أقوالعلى  -في ال راہ باألدرف السبعة
 :القول األول

أن ال ص��ادف العث اني��ة اش��ت لت عل��ى د��رف واد��ہ فق��ط  ��ن األد��رف الس��بعة، وه��و 
ِب��ّي  ، أو اتف��ق الص��دابة د��رف ق��ريش، وأن األد��رف الباقي��ة إ ��ا نس��خت ف��ي ز ��ن النَّ

 .على تركها ہرًءا للفتنة التي كاہت تفتك باأل ة عنہ ا اختلف الناس في قراءة القرآن
ذه��ب اب��ن جري��ر الطب��ري، وأب��و جعف��ر الطد��اوي، واب��ن دب��ان، والد��ارث وإل��ى ذل��ك 

 )1(.ال داسبي، وأبو ع ر بن عبہ البر، وأبو عبيہ هللا بن أبي صفرة
ح أبو جعفر الطبري واألكثرون  ن بعہه بأنه درف  نها: وقال أبو شا ة  )2(.وصرَّ

ف�ي األداہي�ث عن�ہ ج ه�ور  )3(فهذا  عنى األدرف السبعة ال �ذكورة: عبہ البرقال ابن 
أهل الفقه والد�ہيث،  �نهم س�فيان ب�ن عيين�ة، واب�ن وه�ب، و د �ہ ب�ن جري�ر الطب�ري، 

 )4(.والطداوي وغيرهم، وفي  صدف عث ان الذي بأيہي الناس  نها درٌف وادہ
ه�ذه الق�راءات الس�بع إن �ا ش�رعت  �ن د�رف واد�ہ : وقال أبو عبيہ هللا بن أبي ص�فرة

 ن السبعة ال ذكورة في الدہيث، وهو الذي ج �ع عث �ان علي�ه ال ص�دف، وه�ذا ذك�ره 
 )5(.النداس وغيره

الكل ة الواد�ہة وهذا القول  بني على القول بأن ال راہ باألدرف السبعة سبع لغات في 
 .باختالف األلفاظ واتفاق ال عاني، وهو قول ابن جرير و ن وافقه

فق��ہ رأى الق��ائلون ِبه��ذا الق��ول ن��ہرة الكل ��ات القرآني��ة الت��ي يص��ہق عليه��ا  ��ا رأوه ف��ي 
ال راہ باألدرف السبعة، فق�الوا إنَّه�ا نس�خت، أو اتف�ق الص�دابة عل�ى  ن�ع الق�راءة ِبه�ا، 

 .وادہ، هو لسان قريش وكتبوا ال صادف على درف
 :وادتج القائلون ِبهذا القول بأہلة  نها

ْهِط اْلقَُرِشيِّيَن الثَّالََثةِ  قول عث ان   َثاِبٍت ِفي َش�ْيٍء ِ �َن إَِذا اْخَتَلْفُتْم أَْنُتْم َوَزْيُہ ْبُن : لِلرَّ
َ ا َنَزَل ِبلَِساِنِهْم َفَفَعلُوا َذلِكَ   )6(.اْلقُْرآِن َفاْكُتُبوهُ ِبلَِساِن قَُرْيٍش، َفإِنَّ

وهذا يہل على أنَّهم ج عوا القرآن على درف وادہ، وهو لسان قريش، وترك�وا : قالوا
 . ا سوى ذلك  ن األدرف الستة

أن األدرف السبعة كان�ت ف�ي أول األ �ر خاص�ة؛ للض�رورة؛ الخ�تالف لغ�ة الع�رب  
و شقة أخذ ج يع الطوائف بلغة وادہة، فل ا كثر الناس والكتاب، وارتفعت الضرورة 

ح ذلك قياُم الخالف بين القراء، ب �ا ك�اہ ي�ؤہي إل�ى فتن�ة ارتفع دكم هذه ال سبعة، ورجَّ
عل��ى أن  عظي ��ة، فأج ع��ت األ ��ة بقي��اہة إ ا ه��ا الناص��ح الش��فيق عث ��ان ب��ن عف��ان 

تقتصر عل�ى د�رف واد�ہ  �ن األد�رف الس�بعة، ج ًع�ا لكل �ة ال س�ل ين، فأخ�ذت ب�ه، 
 )7(.وادہٍ وأه لت كل  ا عہاه، فعاہ  ا ُيقرأ به القرآن على درٍف 
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أن القراءة على األدرف السبعة لم تك�ن واجب�ًة عل�ى األ �ة، وإن �ا كان�ت ج�ائزًة له�م  
أي د���رف اخت���اروه، فل ���ا رأى  رخًص���ا له���م فيه���ا، وق���ہ جع���ل إل���يهم االختي���ار ف���ي 

الصدابة أن األ ة تفت�رق وتختل�ف إذا ل�م يجت ع�وا عل�ى د�رف واد�ہ، اجت ع�وا عل�ى 
ذلك اجت اًعا شائًعا، وهم  عصو ون  ن الضاللة، ولم يكن في ذل�ك ت�رك واج�ب وال 

 )8(.فعل درام
و د��رف واد��ہ، ه��ل نس��خت ث��م اختل��ف الق��ائلون ب��أن الب��اقي  ��ن األد��رف الس��بعة ه��

ِبّي  ، أو أن الصدابة اتفقوا على تركها؟ فذهب أكثرهم إل�ى األدرف الستة في دياة النَّ
ِبّي  ، واستقر األ ر على درف وادہ، وذلك بعہ ا النت ألس�نة أنَّها نسخت في دياة النَّ

 .العرب بالقرآن، وت كن الناس  ن االقتصار على الطريقة الوادہة
أو بع��ہ وفات��ه؟ واألكث��رون عل��ى  ه��ل اس��تقر ف��ي ديات��ه : ث��م اختلف��وا :ق��ال القرطب��ي

 )9(.األول
 :القول الثاني

أن ال ص��ادف العث اني��ة اش��ت لت عل��ى ج ي��ع األد��رف الس��بعة، ول��م ُته ��ل  نه��ا درًف��ا 
 .وادًہا

اختاره القاضي وهو  ا ذهب إليه ج اعات  ن القراءة والفقهاء وال تكل ين، وهو الذي 
 .الباقالني وابن دزم والہاوہي وغيرهم

الص��ديح أن ه��ذه األد��رف الس��بعة ظه��رت واستفاض��ت ع��ن : ق��ال القاض��ي الب��اقالني
، وضبطها عنه األئ ة، وأثبتها عث ان والج اعة ف�ي ال ص�دف، وأخب�روا َرُسول ِهللا 

تختل�ف  عانيه�ا ت�ارة  بصدتها، وإنَّ ا دذفوا  نها  ا لم يثبت  تواتًرا، وأن هذه األدرف
 )10(.وألفاظها أخرى، وليست  تضاربة وال  تنافية

ليس كل درف  نها هو  وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم ِبها: وقال الہاوہي
 )11(.أدہ تلك السبعة، بل تكون  فرقة فيها

 :بأہلة  نها واستہلوا على ذلك
ل   .أنه ال يجوز على األ ة أن ُته ل نقل شيء  ن األدرف السبعة؛ ألنَّها قرآن  َنزَّ
أج عوا على نقل ال ص�ادف العث اني�ة  �ن الص�دف الت�ي كتبه�ا أب�و  أن الصدابة  

 )12(.بكر، وقہ كانت  شت لة على األدرف السبعة، وأج عوا على ترك  ا سوى ذلك
أن األد��رف الس��بعة ك��ان  رخًص��ا فيه��ا، وال يج��وز أن ُينه��ى ع��ن الق��راءة ب��بعض  

 )13(.ال رخص فيه، إذ ليس بعضه بأولى  ن بعٍض 
أن الدك ة  ن نزول القرآن على سبعة أد�رف كان�ت التيس�ير عل�ى األ �ة ف�ي ت�الوة  

القرآن، والتيسير  ا زال  دتاًجا إليه، إذ لم تكن قراءة القرآن على د�رف واد�ہ، ف�ي 
أصعب  نها على  ن أتى بعہهم  ن ال سل ين في -العصر األول بين العرب األقداح 

العصور ال تأخرة، وقہ فشا فيهم اللدن والعج ة، فهم أد�وج إل�ى التيس�ير  �ن الع�رب 
 .األَُول

 :القول الثالث
أن ال صادف العث انية اشت لت على  ا يدت له رس ها  ن األد�رف الس�بعة،  تض� نة 
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 .ل ا ثبت في العرضة األخيرة
ال س�ل ين إل�ى أنَّ  وذهب ج اهير العل اء  ن الس�لف والخل�ف وأئ �ة: قال ابن الجزري

ه��ذه ال ص��ادف العث اني��ة  ش��ت لة عل��ى  ��ا يدت ل��ه رس�� ها  ��ن األد��رف الس��بعة فق��ط، 
،  تض�� نة َله��ا، ل��م عل��ى جبري��ل  جا ع��ة للعرض��ة األخي��رة الت��ي عرض��ها النب��ي 

 .تترك درًفا  نها
وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ ألن األداہيث الصديدة، واآلثار ال ستفيضة : قال
 )14(.عليه، وتشهہ له تہلُّ 

واد��تج أص��داب ه��ذا الق��ول ِب ��ا اد��تج ب��ه أص��داب ال ��ذهب الث��اني عل��ى بق��اء بع��ض 
األد��رف الس��بعة، والداج��ة إليه��ا، وادتج��وا عل��ى أن الس��بعة ل��م تب��ق كله��ا ِب ��ا ورہ  ��ن 

اءة، فكت�ب اآلثار التي تہل على د�ہوث النس�خ ف�ي العرض�ة األخي�رة ل�بعض أوج�ه الق�ر
الص��دابة ف��ي ال ص��ادف عن��ہ الج ��ع  ��ا تيقن��وا أن��ه ق��رآن ثاب��ت ف��ي العرض��ة األخي��رة، 

 .وتركوا  ا سوى ذلك
��ر، ف��اتفق : ق��ال الس��يوطي وال ش��ك أن الق��رآن ُنس��خ  ن��ه ف��ي العرض��ة األخي��رة وُغيِّ

الصدابة على أن كتبوا  �ا تدقق�وا أن�ه ق�رآن  س�تقرٌّ ف�ي العرض�ة األخي�رة، وترك�وا  �ا 
 )15(.كسوى ذل

ُيق�ال إن زي�ہ ب�ن ثاب�ت ش�هہ العرض�ة األخي�رة الت�ي ب�ين : وقال البغوي في شرح السنة
الناس دت�ى  ، وقرأها عليه، وكان ُيقرئ ِبهالرسول هللا  فيها  ا ُنسخ و ا بقي، وكتِبها

 )16(. ات، ولذلك اعت ہه أبو بكر وع ر في ج عه، وواله عث ان كتب ال صادف
وقہ ورہت اآلثار ب�أن الق�رآن ق�ہ نس�خ  ن�ه وُغيِّ�ر ف�ي العرض�ة األخي�رة، وأن قراءتن�ا 

 .التي ج عها الصدابة هي  ا كان في تلك العرضة
ْلَ اِنيِّ أنه قال ف�ي الع�ام ال�ذي  القراءة التي ُعِرَضت عل�ى رس�ول هللا : َفَعْن َعِبيَہَة السَّ

 .يعني بذلك قراءة زيہ بن ثابت  )17(.ذا القراءة التي يقرأها الناسه-قبض فيه 
إن قراءتنا : عرضات، فيقولون ُعرض القرآُن على َرُسول ِهللا : قال وعن س رة 

 )18(.هذه العرضة األخيرة
كل سنة في شهر ر ض�ان  �رًة،  نبي كان جبريل يعارض ال: وعن ابن سيرين، قال

فل ��ا ك��ان الع��ام ال��ذي ق��بض في��ه عارض��ه  ��رتين، في��رون أن تك��ون قراءتن��ا ه��ذه عل��ى 
 )19(.العرضة األخيرة

 
 ).6/100(، وشرح النووي على صديح  سلم )1/224،226،239،241(لوم القرآن انظر البرهان في ع )1(
 ).1/223(البرهان في علوم القرآن  )2(
 .الخ …يعني القول بأنَّها أوجه  ن ال عاني ال تفقة، باأللفاظ ال ختلفة، ندو أقبل، وهلم، وتعال )3(
 ).1/220(انظر البرهان في علوم القرآن  )4(
 ).6/100(ح النووي صديح  سلم بشر )5(
 .3506ح )6/621(كتاب ال ناقب باب نزل القرآن بلسان قريٍش : رواه البخاري في صديده) 6(
 ).6/100(صديح  سلم بشرح النووي : ، وانظر)191-4/190(تأويل  شكل اآلثار للطداوي  )7(
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 ).396-13/395( ج وع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تي ية  )8(
 ).1/213(م القرآن انظر البرهان في علو )9(
 )224-1/223(، والبرهان في علوم القرآن )6/100(صديح  سلم بشرح النووي  )10(
 ).6/100(صديح  سلم بشرح النووي  )11(
 ).142-1/141(اإلتقان في علوم القرآن  )12(
 ).396-13/395( ج وع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تي ية  )13(
 ).142-1/141(وانظر اإلتقان في علوم القرآن  ،)1/31(النشر في القراءات العشر  )14(
 ).1/142(اإلتقان في علوم القرآن  )15(
 ).526-4/525(شرح السنة لإل ام البغوي  )16(
 ).156-7/155(رواه البيهقي في ہالئل النبوة  )17(
: الهيث �ي ، ورواه الب�زار ف�ي  س�نہه، ق�ال)2/230( س�تہرك الد�اكم . رواه الداكم وصدده ووافقه الذهبي )18(

 ).7/154( ج ع الزوائہ . ورجاله رجال الصديح
 ).1/142(أخرجه ابن أشتة، انظر اإلتقان في علوم القرآن  )19(
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 األدرف السبعة في ال صادف العث انية: تابع ال بدث الثاني
 القول الراجح

والقول الذي يظهر صوابه هو  ا ذهب إلي�ه ج �اهير العل �اء  �ن الس�لف والخل�ف  �ن 
ل�م  باقي  ن األدرف الس�بعة ه�و  �ا ثب�ت ف�ي العرض�ة األخي�رة، وأن الص�دابة أن ال

يخت��اروا بع��ض األد��رف الثابت��ة ہون بع��ض، ب��ل ہون��وا ونقل��وا ك��ل  ��ا ثبت��ت قرآنيت��ه، 
 .وتركوا  ا سوى ذلك

إن ال صادف غير  شت لة إالَّ على  ا يدت له رس ها : ولكن ينبغي التنبه إلى أن قولهم
عل��ى جبري��ل،  جا ع��ة للعرض��ة األخي��رة الت��ي عرض��ها النب��ي   ��ن األد��رف الس��بعة،

في�ه ن�وع تن�اقض، إذ ق�ہ ُيفه�م  ن�ه أن هن�اك ش�يًئا  �ن - تض نة لها، لم تترك درًفا  نها 
ِبّي  على جبريل في العرضة األخيرة، ولم يكتبه الصدابة  األدرف السبعة عرضه النَّ

 .في ال صادف العث انية
عرضة األخيرة، ويلغى التقيي�ہ ِب �ا يدت ل�ه رس�م ال ص�ادف، فاألولى أن يقال جا عة لل
ق�ہ كتب�وا  ص�ادف  تع�ہہة، وف�اوتوا بينه�ا ليدت �ل ال�بعض  إذ قہ عل نا أن الص�دابة 

 . نها  ن أوجه القراءة  ا ال يدت له البعض اآلخر
ويہل على صدة هذا القول  ج وع األہل�ة الس�ابقة، ف�ال ش�كَّ أن الدك�م ببق�اء األد�رف 

ة أو ع�ہم بقائه�ا  بن�يٌّ عل�ى ال �راہ ب�األدرف الس�بعة، وند�ن إذا نظرن�ا إل�ى كاف�ة السبع
األقوال التي ذكرناها في ال راہ باألدرف السبعة، بقطع النظر عن الراجح  نه�ا وج�ہنا 

 .في القرآن بعض تلك األوجه بال شكٍّ 
ا على القول بأن الدہيث  شكٌل ال ُيہرى  عناه، فال إشكال في بقاء ا ألد�رف الس�بعة أ َّ

أث�ٌر عل�ى اعتب�ار األد�رف الس�بعة  -على ضعفه الشہيہ-أو عہم بقائها، فليس لهذا القول 
 .باقية أو غير باقية

ا على القول الثاني القائل بأن دقيقة العہہ غير  راہٍة، بل ال راہ الكثرة، فال إشكال  وأ َّ
اهرةٌ، ال ي كن  عها الزعم بأن أيًضا، إذ القراءات ال تواترة التي نقلت إلينا فيها كثرةٌ ظ

 .كل هذه االختالفات هي درٌف وادہ
��ا عل��ى الق��ول الثال��ث القائ��ل ب��أن ال قص��وہ س��بعة أص��ناف  ��ن ال ع��اني واألدك��ام،  وأ َّ

الد��الل والد��رام، واأل ��ر والزج��ر، واْل دك��م وال تش��ابه، واأل ث��ال، ف��ال ش��كَّ أن : وه��ي
 .ظاهر جليالقرآن ال نقول إلينا فيه كل ذلك، وهو أ ر 

 .على أن كل األوجه السابقة في غاية الضعف
ا على القول الرابع القائل بأن ال راہ سبع لغات  ن لغات الع�رب الفص�دى  تفرق�ة  وأ َّ
في القرآن ال تجت ع في الكل ة الوادہة، فذلك أيًض�ا كثي�ٌر ف�ي الق�رآن، فق�ہ ورہ في�ه  �ن 

بالتص�نيف، ونق�ل الس�يوطي  �ن غير لسان قريش شيء كثير، وقہ أفرہه بعض العل �اء 
ذلك الكثير في باب أفرہه في ا وقع بغير لغة الدجاز، وذكر فيه  ا وقع في الق�رآن عل�ى 

 )1(.ندو ثالثين لغة  ن لغات العرب
 .وقہ سبق الرہ على هذا القول وبيان ضعفه

��ا عل��ى الق��ول الخ��ا س القائ��ل ب��أن ال ��راہ س��بع لغ��ات ت ك��ون ف��ي الكل ��ة الواد��ہة وأ َّ
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ب��اختالف األلف��اظ واتف��اق ال ع��اني، فه��و ال��ذي ہع��ا أص��داب الق��ول األول إل��ى زع��م أن 
األدرف الستة غير باقية في القرآن، وعلى فرض التس�ليم ب�أن ق�ولهم ه�و الص�واب ف�ي 
ال راہ باألدرف السبعة في الدہيث، فإنه  ا زال ف�ي الق�رآن كل �ات تق�رأ ب�اختالف ف�ي 

 :اتفاق ال عنى، و ن أ ثلة ذلك  ن القراءات ال تواترة اللفظ،  ع
الث��اء ال ثلث��ة، فق��رأ د ��زة والكس��ائي ب )2(،{قُ��ْل ِفيِهَ ��ا إِْث��ٌم َكِبي��ٌر  }: ج��لَّ ِذْك��ُرهُ -قول��ه  

 )3(.والباقون بالباء، واللفظان  توافقان في ال عنى
ُن�وا  }: قوله تع�الى  إِْن َج�اءُكْم َفاِس�ٌق ِبَنَب�ٍأ  }: وقول�ه )4(،{إَِذا َض�َرْبُتْم ِف�ي َس�ِبيِل ِهللا َفَتَبيَّ

ُنوا  فقہ قرأه�ا الج ه�ور هك�ذا  �ن التب�يُّن، وق�رأ د �زة والكس�ائي وخل�ف ف�ي  )5(،{َفَتَبيَّ
ُتوا  }: اختياره  )6(. ن التثبت، والتبين والتثبت  تفقان في ال عنى {َفتَثبَّ

ياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَہْي َرْدَ ِتِه  }: قوله   فقہ قرأ عاصٌم هكذا  )7(،{َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ
لبش��ر، ج ��ع بش��ير، وق��رأ الب��اقون  ��ن النش��ر، فق��رأ د ��زة والكس��ائي وخل��ف ف��ي  ��ن ا

ناش��رًة، أو  نش��ورًة، أو ذات َنْش��ٍر، وق��رأ أب��و : عل��ى أن��ه د��ال، أي {َنْش��ًرا  }: اختي��اره
، بض�م الن�ون والش�ين ج ��ع {ُنُش��ًرا  } :جعف�ٍر ون�افع واب�ن كثي��ر وأب�و ع �رو ويعق�وب

بض��م الن��ون وس��كون الش��ين، كالس��ابق  ��ع  {ًرا ُنْش�� }: ناش��ر، وق��رأ عب��ہ هللا ب��ن ع��ا ر
 )8(.التخفيف بتسكين الشين، والبشر والنشر  توافقان في ال عنى

��ا عل��ى الق��ول الس��اہس ب��أن ال ��راہ ب��األدرف الس��بعة األن��واع الت��ي يق��ع ِبه��ا التغ��اير  وأ َّ
ف�ال وجوہ  نه�ا ف�ي الق�راءات  واالختالف في الق�راءات القرآني�ة، أو ف�ي لغ�ات الع�رب،

ال ت��واترة يف��وق الدص��ر، وه��و ك��ل  ��ا اختل��ف في��ه الق��راء،  ��ن ف��تح وإ ال��ة، وإثب��ات 
 )9(.ودذف، واختالف دركات اإلعراب، والزياہة والنقصان

 و ��ن أظه��ر األہل��ة عل��ى أن الص��دابة عن��ہ ا نس��خوا ال ص��ادف ف��ي ز ��ن عث ��ان 
اخ���تالُف -ت عرض���ه ف���ي العرض���ة األخي���رة  ���ن األد���رف الس���بعة كتب���وا ك���ل  ���ا ثب���

إذ ل�و كان�ت  كتوب�ة بلغ�ة واد�ہة، عل�ى  )10(ال صادف العث انية وتفاوُته�ا، ك �ا  �رَّ بن�ا،
 .درف وادہ َل ا كان بينها اختالفٌ 

ا القول األول القائل بأن األدرف السبعة قہ ذهبت ولم يبق إال  درٌف وادٌہ، فيجاب وأ َّ
 :عن أہلته ِب ا يأتي

َ �ا َن�َزَل ِبلَِس�اِنِهمْ : أ ا استہاللهم بقول عث ان   فق�ہ س�بق . َف�اْكُتُبوهُ ِبلَِس�اِن قُ�َرْيٍش، َفإِنَّ
لينا  تواتًرا  ن القرآن فيه الكثي�ر  �ن غي�ر لغ�ة ق�ريش، وس�بق أيًض�ا بيان أن  ا نقل إ

 ن ذلك أن أكثر القرآن و عظ ه ن�زل بلس�اِنهم، أو أن ابت�ہاء  بيان أن  راہ عث ان 
نزوله كان كذلك، وعليه فال إشكال في هذا األثر على القول بأن بعض األدرف باٍق، 

 )11(.درفأ ر بإلغاء تلك األ إذ ليس فيه أن عث ان 
 عظ �ه : إنه أنزل بلسان ه�ذا الد�ي  �ن ق�ريش، أي: و عنى قول عث ان: قال الباقالني

 …وأكث��ره ن��زل بلغته��ا، ول��م تق��م دج��ة قاطع��ة عل��ى أن الق��رآن بأْس��ِره ن��زل بلغ��ة ق��ريش
 )13(…ولم يقل قرشّيًا )12(،{إنا جعلناه قرآًنا عربّيًا }: ويجزئ  ن الہليل قوله تعالى

يہل على أن�ه ل�م ي�أ ر بإلغ�اء  …إَِذا اْخَتَلْفُتْم أَْنُتْم َوَزْيُہ ْبُن َثاِبتٍ : ك ا أن قول عث ان 
األدرف السبعة، فاللفظ صريٌح في أنه أ ر بإثبات لغة ق�ريش عن�ہ االخ�تالف فق�ط، أ �ا 
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ِبّي عنہ االتفاق ف قرأ ِبها ف�ي العرض�ة األخي�رة، ول�م ينق�ل  ليكتبوا بأي لغة صحَّ أن النَّ
 )14(.ك ا  رَّ ) التابوت(إلينا أنَّهم اختلفوا في شيء إال في لفظ 

وأ ا ادتجاجهم بأن األدرف الس�بعة كان�ت ف�ي أول األ �ر ض�رورة الخ�تالف لغ�ات  
العرب، و شقة أخذ ج �يعهم بلغ�ة واد�ہة، فق�ہ س�بق الك�الم عل�ى أن ال ش�قة  �ا زال�ت 

ةِ  ُجُل الَّ�: (باقية، ف ا زال في األ َّ ْيُخ اْلَكِبيُر َواْلُغالُم َواْلَجاِرَيُة، َوالرَّ ِذي َل�ْم اْلَعُجوُز َوالشَّ
ا كانت عليه في ا  ضى)َيْقَرْأ ِكَتاًبا َقطُّ   .، بل لعلها اآلن أشہ ِ  َّ

وأ ا قولهم إن القراءة على األدرف السبعة لم تكن واجب�ة عل�ى األ �ة، ف�ندن نواف�ق  
على ذلك، ولكن نخالف في أن القراءة غير الدفظ، فإنه وإن لم يكن واجًبا على األ �ة 
أن تقرأ باألدرف السبعة ج يعها، فإنه ال شكَّ أن دفظ هذه األدرف الت�ي ه�ي بع�ض 

 .القرآن  ن الضياع واجٌب على األ ة
�اب ويہل على بقاء األدرف التي ثبت�ت ف�ي العرض�ة األخي�رة أيًض�ا أن�ه ق�ہ ثب�ت أن  ُكتَّ

ال صادف في ز ن عث ان إن �ا انتس�خوا  �ا كتب�ه الص�ہيق ف�ي الص�دف ف�ي  ص�ادف 
�ا ثب�ت ف�ي  وأرسلوها إلى األ صار، وقہ عل نا أن ج ع أبي بك�ر للق�رآن ل�م يل�غ ش�يًئا ِ  َّ
�ا ج �ع ف�ي ز �ن  العرضة األخيرة باتفاق، فثبت بذلك أن ج ع عث ان لم ي�نقص ش�يًئا ِ  َّ

 .أبي بكر 
��ُدِف : َفأَْرَس��َل ُعْثَ ��اُن إَِل��ى َدْفَص��ةَ  …: ِن َ الِ��ٍك ق��الع��ن أََن��ِس ْب�� أَْن أَْرِس��لِي إَِلْيَن��ا ِبالصُّ

َها إَِلْي�ِك، َفأَْرَس�َلْت ِبه�ا َدْفَص�ُة إَِل�ى ُعْثَ �اَن، َف�أََ َر َزْي�َہ ْب�َن  َنْنَسُخَها ِفي اْلَ َصاِدِف ُثمَّ َنُرہُّ
َبْي��ِر وَ  ْدَ ِن ْب��َن اْلَد��اِرِث اْب��ِن ِهَش��اٍم َثاِب��ٍت َوَعْب��َہ ِهللا ْب��َن الزُّ َس��ِعيَہ ْب��َن اْلَع��اِص َوَعْب��َہ ال��رَّ

 )15(.َفَنَسُخوَها ِفي اْلَ َصاِدفِ 
إذ نس��خ ال ص��ادف ألغ��ى األد��رف الس��تة واقتص��ر عل��ى  وي��رہُّ ہع��وى أن عث ��ان 

�اب ال ص�ادف أن أ �ر كُ  أنه لم يرہ في خبر صديح، وال ضعيف أنه -درف وادہ  تَّ
 )16(.يقتصروا في كتابتها على درف وادہ، ويلغوا الستة الباقية

ج ��ع الن��اس عل��ى د��رف واد��ہ،  وي��رہُّ ه��ذه ال��ہعوى أيًض��ا أن��ه ل��و ص��حَّ أن عث ��ان 
وألغى الستة الباقية، وأج ع  عه على ذلك الصدابة لك�ان ذل�ك كافًي�ا ف�ي القط�ع ب�اْل راہ 
باألدرف الستة، وَلَ ا اختلف العل اء بعہ ذلك في ال راہ  نه�ا ك�ل ه�ذا االخ�تالف، وَلَ �ا 
دصل خالف بعہ اإلج اع األول في بقاء األدرف السبعة  ن عہ �ه، إذ اإلج �اع دج�ة 

 )17(.عنہ ال سل ين، وال يسوغ بعہه خالفٌ 
ا يرہ به هذا القول أيًضا أنه ، واتِّهاً �ا له�م بالتص�رف يد ل طعًنا في الص�دابة  وِ ّ ً

برأيهم في كتاب هللا تعالى، وال يكاہ يصہق  ؤ ٌن يعل�م ق�ہر الخليف�ة الراش�ہ عث �ان ب�ن 
��ه ق��رر برأي��ه إلغ��اء األد��رف الس��تة واإلبق��اء عل��ى د��رف واد��ہ، وال يك��اہ  عف��ان  أنَّ

 .يقرونه على ذلك الفعل وهم كثرة كاثرةٌ في ذلك الوقت يتصور أيًضا أن الصدابة 
والخالف الذي زع وا أنه استہعى إلغ�اء تل�ك األد�رف ك�ان ق�ہ دص�ل  ثل�ه ف�ي ز �ن 

ِبّي  ، ك ا جاء في الروايات الت�ي أورہناه�ا قريًب�ا ف�ي أول ه�ذا الب�اب، فل�م ي�ؤہِّ إل�ى النَّ
ِب��ّي  إل��ى أن الق��رآن أن��زل عل��ى ج ي��ع تل��ك  إلغ��اء األد��رف ال َنزل��ة، ب��ل أرش��ہهم النَّ

 )18(.األوجه، وأقر كل وادہ  ن ال ختلفين على قراءته
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ل�و أراہ أن يج �ع  ص�ادف  ويہل أيًض�ا عل�ى ع�ہم ص�دة ه�ذه ال�ہعوى أن عث �ان 
الناس ج يًعا َل ا استطاع، ولو استطاع َلَ ا قہر على أن يسلبهم  ا يدفظون  ن الكت�اب، 

الوقت  تسعة إلى د�ہِّ يس�تديل  ع�ه  ث�ل ه�ذا، فج ع�ه  إذ قہ كانت ہولة اإلسالم في ذلك
 كان أن كتب للناس  صادف أئ ة ُيرجع إليها عنہ االختالف . 

ل��م ي��ِل إالَّ  باط��ٌل ببره��ان كالش�� س، وه��و أن عث ��ان  )19(ك��ل ه��ذا: ق��ال اب��ن د��زم
جہ، والق���راء يعل ���ون وجزي���رة الع���رب كله���ا َ  ل���وءة بال س���ل ين وال ص���ادف وال س���ا

، وال�ي ن كله�ا ف�ي أيا �ه  �ہن وق�رى، والبد�رين  الصبيان والنساء، وك�ل  �ن ه�بَّ وہبَّ
كذلك، وُع ان كذلك، وه�ي ب�الہ واس�عة،  �ہن وق�رى و لكه�ا عظ�يم، و ك�ة والط�ائف، 
وال ہينة والش�ام كله�ا ك�ذلك، ف�ي ك�ل ه�ذه ال�بالہ  �ن ال ص�ادف والق�راء  �ا ال يدص�ي 

 . عالى ودہه، فلو رام عث ان  ا ذكروا  ا قہروا على ذلك أصالً عہہهم إال هللا ت
إنه ج ع الناس على  صدف، فباطٌل،  ا كان يق�ہر عل�ى ذل�ك لَِ �ا ذكرن�ا، : وأ ا قولهم

أن ي�أتي  وال ذهب عث ان قطُّ إلى ج ع الناس على  صدف كتبه، إن ا خشي عث �ان 
ل ش�يًئا  �ن ال ص�دف، فاسٌق يسعى في كيہ الہين، أو أن يِهَم واهٌم  ن أ هل الخي�ر، فيب�ہِّ

فيكون اختالف يؤہي إلى الضالل، فكتب  صادف  ج ًع�ا عليه�ا، وبع�ث إل�ى ك�ل أف�ق 
ل - صدًفا، لكي  ل  بہِّ ُرِجع إلى ال صدف ال ج ع عليه، فانكشف -إن وهم واهٌم، أو بہَّ

 . الدق، وبطل الكيہ والوهم
 �ن ق�ال ذل�ك، ول�و فع�ل عث �ان ذل�ك وأ ا قول  ن قال أبطل األدرف الستة، فقہ كذب 

وأراہه لخرج عن اإلسالم، وَلَ ا  طل س�اعة، ب�ل األد�رف الس�بعة عن�ہنا  وج�وہة كله�ا 
 )20(.قائ ة ك ا كانت،  بثوثة في القراءات ال شهورة ال أثورة، والد ہ ل رب العال ين

السبعة باقية فُيَرہُّ ِب ا  رَّ  �ن ثب�وت وق�وع وأ ا القول الثاني القائل بأن ج يع األدرف 
النسخ لبعض وجوه القراءة ف�ي العرض�ة األخي�رة، وك�ذلك بأن�ه ال يوج�ہ ف�ي الق�رآن  �ا 
يق��رأ عل��ى س��بعة أوج��ه ب��النظر إل��ى الخ��الف ف��ي ال ��راہ ب��األدرف الس��بعة عل��ى أغل��ب 

ة، وال يخف���ى أنَّ الش���اذَّ  ال يثب���ت ل���ه الدك���م  األق���وال، إال باعتب���ار وج���وه الق���راءة الش���اذَّ
 . بالقرآنية دتى تبنى عليه  ثل هذه ال سألة

والخالصة أننا إذا نظرنا إلى دقيقة الخالف بين الفريقين الثاني والثالث وج�ہناه خالًف�ا 
��ا ع��رض ف��ي  ش��كلّيًا، إذ كاله ��ا  تف��ٌق عل��ى أن الص��دابة ل��م يزي��ہوا ول��م ينقص��وا ِ  َّ

األد�رف كله�ا بقي�ت ف�ي العرض�ة األخي�رة أم  العرضة األخيرة شيًئا، وإن ا اختلف�وا ه�ل
ال، وال يخفى أن النسخ قہ ورہ على كثير  �ن تل�ك األد�رف ك �ا  �ّر بن�ا، فخالفه�م إذن 

 .هو في دصول ذلك النسخ أو عہم دصوله
وأ ا الفريق األول القائل بأن الباقي درف وادہ، ف�أكثرهم ي�رى أن ذل�ك لثب�وت النس�خ 

، وهو  ا يوافق القولين الثاني والثال�ث، وإًذا يص�بح وعہم العرض في العرضة األخيرة
الخالف شكلّيًا أيًضا، باعتبار أن ال�بعض ي�رى أن اخ�تالف الق�راء ه�و األد�رف الس�بعة 
ال ��ذكورة ف��ي الد��ہيث، وال��بعض ي��رى أن ه��ذا االخ��تالف ه��و د��رف واد��ہ،  ��ع اتف��اق 

ا عرض في العرضة األخي الج يع على أن الصدابة   .رة شيًئالم ينقصوا ِ  َّ
اتفق�وا عل�ى أن ترك�وا س�تة أد�رف، وج ع�وا الن�اس  وأ ا الذين ي�رون أن الص�دابة 
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ِب�ّي  األد�رف الس�بعة وق�رأ  على درف وادہ بتصرف  �نهم واتف�اق، بع�ہ أن ت�رك النَّ
ز �ن أب�ي بك�ر وع �ر وص�ہًرا  �ن خالف�ة عث �ان، فه�ؤالء ه�م ال�ذين اختلفن�ا  الناس ِبه�ا

 .نا عليها عهم، وناقشنا أہلتهم ورہہ
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 . ن سورة النساء 94 ن اآلية  )4(
 . ن سورة الدجرات 6 ن اآلية  )5(
 ).2/251(النشر في القراءات العشر  )6(
 . ن سورة األعراف 57 ن اآلية  )7(
 .226، وإتداف فضالء البشر ص )270-2/269(انظر النشر في القراءات العشر  )8(
، واإلتق�ان ف�ي 38-36، تأويل  شكل القرآن البن قتيب�ة ص )28-1/25(العشر والنشر في القراءات : انظر )9(

 ).134-1/132(علوم القرآن 
 . انظر ال بدث األول  ن الفصل الثالث  ن باب ج ع القرآن في ز ن عث ان  )10(
، وف���تح الب���اري 385، ونك���ت االنتص���ار لنق���ل الق���رآن ص )1/284(انظ���ر البره���ان ف���ي عل���وم الق���رآن  )11(
)8/625.( 
 . ن سورة الزخرف 3 ن اآلية  )12(
 .385نكت االنتصار لنقل القرآن ص  )13(
وتأوي�ل  ش�كل اآلث�ار للطد�اوي ). 8/635(، وف�تح الب�اري 26كتاب ال صادف البن أب�ي ہاوہ ص : انظر )14(
 .، وقہ  ّر الدہيث عن ذلك في الفصل الثالث  ن الباب الثالث)4/193(
 .4987ح ) 8/626(كتاب فضائل القرآن باب ج ع القرآن : هرواه البخاري في صديد) 15(
ال يخفى أن الدہيث الذي هو ع ہة القائلين بذلك القول في أ ر عث �ان الكت�اب ب�أن يرجع�وا إل�ى لغ�ة ق�ريش  )16(

االقتص�ار عل�ى لغ�ة  -ك �ا أس�لفنا-عنہ االخ�تالف ال ي�ہل عل�ى األ �ر بإلغ�اء األد�رف الس�تة، إذ قص�ارى  �ا في�ه 
 .ہ االختالف فقطقريش عن

 ).1/178(انظر  ناهل العرفان  )17(
 ).1/177(انظر  ناهل العرفان  )18(
 .ج ع الناس على درف وادہ وترك األدرف الستة يعني ہعوى أن عث ان  )19(
 ).213-2/212(الفصل في ال لل واألهواء والندل  )20(
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 الج ع الصوتي للقرآن الكريم

  شروع الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم: الفصل األول  

  شروع كلية القرآن بال ہينة النبوية لج ع القرآن بالقراءات العشر : الفصل الثاني  
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 الفصل األول 

 صوتي األول للقرآن الكريممشروع الجمع ال

 فكرة الج ع الصوتي للقرآن الكريم: ال بدث األول
     ت هيـــــہ

     فكرة الج ع الصوتي 
     القرآن اْل رتل، أو ال صدف ال رتل

 فكرة الج ع الصوتي للقرآن الكريم: ث األولال بد
 ت هيہ

ًرا عل ّيًا هائالً، وكان  ن ذلك اخت�راع آل�ة التس�جيل  شهہ القرن األخير  ن الز ان تطوُّ
عل�ى ي�ہ ال خت�رع األ ريك�ي تو �اس إہيس�ون ) الفون�وغراف (الصوتي 

 )1(.م1887في عام ) م1931-847( ـ
واس��تفاہ ال س��ل ون  ��ن آالت التس��جيل الص��وتي  ن��ذ وص��ولها إل��ى ب��الہ ال س��ل ين، 
لت بع�ض الخط�ب والكل �ات للعل �اء، وبع�ض ال�تالوات القرآني�ة ل ش�اهير الق�راء،  فُسجِّ

تس��جيالت الق��ارئ الش��يخ  د ��ہ -ولع��ل أق��ہم  ��ا وص��ل إلين��ا  ��ن التس��جيالت القرآني��ة 
 )2(.رفعت

على أن التسجيالت في ذلك الوقت لم تع�ُہ  �ا ك�ان يق�رؤه الق�راء  �ن أج�زاء الس�ور أو 
 .قصارها في الدفالت وال ناسبات

وج�وب االس�تفاہة -كان يہور بخلہ صادب هذا ال شروع قبل سنين  ن تقہيم  شروعه 
ا وصل إليه العل�م  �ن تس�جيل األص�وات ف�ي ج �ع الق�رآن ج ًع�ا ص�وتّيًا، إ ذ ل �ح أن ِ  َّ

العل اء  ن كل فنٍّ أتيح لهم البقاء، و واصلة العطاء ول�و بع�ہ ال �وت، ِب �ا يہونون�ه  �ن 
 .كتبهم، أ ا القراء، فتراثهم الصوتي يفنى بفنائهم

ال يشكُّ أدٌہ أن علم القراء ينتقل إلى تال يذهم، فيدوزون ب�ذلك الث�واب العظ�يم  �ن هللا 
ہاء الص�وتي والت ي�ز في�ه ال ينتق�ل ہائً �ا إل�ى التال ي�ذ، تعالى، ولكن ال شكَّ أنَّ إتق�ان األ

 .والكثير  ن القراء الداذقين يخلفهم  ن ال يعہلهم أستاذية ودذًقا
 فكرة الج ع الصوتي

العا ة  إلى الج عية )4(تقہم الہكتور لبيب السعيہ )3(هـ،1378في شهر شعبان  ن سنة 
لل دافظة على القرآن الكريم باقتراح بشأن تس�جيل الق�رآن الك�ريم ص�وتّيًا بك�ل روايات�ه 

 .ال تواترة وال شهورة وغير الشاذة
 :وجاء في نص االقتراح
 بسم هللا الرد ن الرديم

ٌم إلى  جلس إہارة الج عية  ن رئيسها   اقتراٌح  قہَّ
 لبيب السعيہ
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 ا بكل رواياته ال تواترة وال شهورة وغير الشاذةبشأن تسجيل القرآن الكريم صوتيًّ 
ُي كن اآلن أن يتجاوز ال سل ون التس�جيل الكت�ابي للق�رآن الك�ريم إل�ى تس�جيله ص�وتّيًا، 

وقہيً ا تطور تس�جيل الكت�اب العزي�ز  �ن الكتاب�ة عل�ى . فيصبح لہيهم التسجيالن كاله ا
الق ���اش، ث���م األوراق العظ���ام واللخ���اف وعس���يب النخ���ل، إل���ى تس���طيره عل���ى الجل���ہ و

 .بأنواعها
وك ��ا تط��ورت طريق��ة كتاب��ة ال ص��دف ب��أن أض��يف إلي��ه ال��نقط والش��كل والض��وابط 

 .وال دسنات الخطية، تطورت أيًضا طريقة التسجيل  ن الكتابة باليہ إلى الطباعة
روايت�ه وتلقين�ه : على أن أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم عبر ال�ہهور، كان�ت و �ا زال�ت

فاًها، فً ا لف�ٍم، وه�ذا ه�و ال عت �ہ عن�ہ عل �اء الق�راءة، ألنَّ ف�ي الق�راءة  �ا ال  باشرة وش
 .ي كن إدكا ه إال عن طريق الس اع وال شافهة

و تابعة للتطور، وتأكيًہا لطريقة النقل الشفوي، وتط�ويًرا َله�ا، ي ك�ن اآلن االتج�اه إل�ى 
ن يك�ون ه�و أص�لح أس�اليب تسجيل القرآن الكريم تسجيالً صوتّيًا، ولعل ه�ذا األس�لوب أ

ا ب ختلف  ًہا و تلّوً العصر، وأكثرها تيسيًرا على ال سل ين في تلقِّي الكتاب العزيز،  جوَّ
 .القراءات

و عل���وم أن ل���ہى ہور اإلذاع���ة تس���جيالٌت  ���ن آي ال���ذكر الدك���يم  ���ن ترتي���ل بع���ض 
ها، القارئين، ولكن التسجيالت التي نريہها  ن طراز آخر، فالتطريب ليس  �ن أغراض�

وإن ا التعليم هو غرض�ها األول، و فه�وم أن الف�رہ الع�اہيَّ ال يس�تطيع، وال يج�ب علي�ه 
في دياته الع لية، أن يقرأ القرآن بالطريقة التلدينية التي يذيعه ِبها اآلن القراء ف�ي ہور 

 .اإلذاعة، وفي ال دافل
لكت�اب العظ�يم، أہاء ا - �ع األس�ف-وال الدظ اآلن أن كثيًرا  ن ال س�ل ين ال ُيدس�نون 

. دسب أصول التجويہ،  ع أنهم بالضرورة يؤ نون ِبهذا الكتاب، ويدبون�ه، ويس�تهہونه
وال الد��ظ أيًض��ا أن أغل��ب دف��اظ الق��رآن الك��ريم ال يعرف��ون غي��ر رواي��ة دف��ص، وه��ذا 
وذاك أ ران بالغا الخطورة، ويتعين على الج عية العا ة لل دافظة على القرآن الك�ريم، 

ليظ��ل  ي��راث الق��رآن  دفوًظ��ا أدس��ن دف��ظ عل��ى  ��ہى ال��ز ن، أن وه��ي الت��ي تع ��ل 
وربَّ ا كان  شروع تسجيل الق�رآن ص�وتّيًا  �ن كب�ار عل �اء . لهذه الدال عاجالً  )5(تَطبَّ 

 .القرآن هو السبيل الع لية السهلة إلى العالج ال نشوہ
ى الع��ال ين، وال اإلش��ارة إل��ى  ��ا ولس��ت هن��ا بص��ہہ التنوي��ه بفض��ل الق��رآن الك��ريم عل��

يرج��ى  ��ن وراء تعل ��ه واتباع��ه وتالوت��ه د��ق ال��تالوة،  ��ن خي��ٍر يع��مُّ البش��رية، ويهي��ئ 
لل س��ل ين والع��رب اإل ا ��ة ف��ي األرض، فه��ذا كل��ه أوض��ح  ��ن أن يوض��ح، ولك��ن ال��ذي 

يتلهف�ون عل�ى وس�يلة  يس�ورة يتعل �ون  -في  ختل�ف البق�اع-أشير إليه هو أن ال سل ين 
طريقه��ا كت��ابهم األق��ہس، ويتلون��ه عل��ى نس��قها ت��الوة ص��ديدة يق��وى عليه��ا الف��رہ ع��ن 

 .العاہي
،  -بالنس�بة لل�ہول اإلس�ال ية غي�ر العربي�ة-وال ريب أن الداجة إلى ه�ذه الوس�يلة  أَ �سُّ

وأن انتش��ار الق��رآن بفض��ل ه��ذه الوس��يلة س��يكون أوس��ع، وطالب��ه س��يكونون أكث��ر، وأن 
خطي��ًرا لزي��اہة توث��ق العالق��ات ب��ين ال س��ل ين ف��ي ال ص��دف ال س�� وع س��يكون س��بًبا 
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 … شارق األرض و غارِبها
وفي ا يختص بالتسجيل نفسه، أقترح أن يش ل تالوة الكتاب العزيز كله بقراءة دفص، 
ہ اآلي��ة  ث��م ب ختل��ف الق��راءات ال ت��واترة وال ش��هورة وغي��ر الش��اذة، وعل��ى أن ال ُت��َرہَّ

الوة الواد�ہة، ك �ا يش� ل التس�جيل ہروًس�ا ع لي�ة الوادہة بأكثر  ن قراءة وادہة في ال�ت
 .في أدكام التجويہ بطريقة سهلة  يسرة، ت كن الج هور العاہي  ن االنتفاع ِبها

أ ��ا في ��ا يخ��تص ِب ��ن يتول��ون الق��راءة والت��ہريس الع ل��ي، فيج��ب أن يكون��وا  ��ن أعل��م 
خبرُته�ا القرآني�ة  عل اء القرآن،  ع  ناس�بة أص�واِتهم للتس�جيل، وأن تخت�ارهم لج�اٌن َله�ا

 .العظ ى، ويشارك فيها األزهر الشريف، والهيئات العل ية واللغوية والثقافية األخرى
��ن ُيرج��ى نفع��ه  وأقت��رح تش��كيل لجن��ة  ��ن أعض��اء الج عي��ة تض��م إليه��ا  ��ن تش��اء ِ  َّ
ألع اله��ا، وتض��ع اللجن��ة  نهاًج��ا ك��ا الً  فص��الً لتنفي��ذ ال ش��روع، س��واء  ��ن النادي��ة 

نادي��ة التس��جيل الفن��ي، أو  ��ن الن��اديتين الت ويلي��ة واإلہاري��ة، ك ��ا تد��ہہ  القرآني��ة، أو
ال عاون��ات ال  ك��ن الدص��ول عليه��ا  ��ن الجه��ات الدكو ي��ة والش��عبية ال ختلف��ة، وك��ذلك 
تتولى اللجنة ترشيح أعضاء اللجان التي يعهہ إليه�ا باختي�ار عل �اء الق�رآن الك�ريم   �ن 

 )6(.سيناط ِبهم التسجيل
 القرآن اْل رتل، أو ال صدف اْل رتل

اس��م  ج وع��ة ص��دائف الق��رآن،  رتب��ة اآلي��ات والس��ور، وق��ہ ش��اع ) ال ص��دف(لف��ظ 
 .كعلم على  ا ج عت فيه صدف القرآن الكريم" ال صدف"استع ال لفظ 

َل��ْت في��ه ُجعِ : أي: والُ ْص��َدُف، ُ َثلََّث��َة ال ��يم،  ��ن أُْص��ِدَف، بالض��مِّ : ق��ال الفيروزأب��اہي
ُدفُ   )7(.الصُّ

ي فيها  ا ج ع فيه القرآن  صدًفا  : وقہ ورہت بعض األداہيث النبوية التي س ِّ
ا َيْلَدُق اْلُ ْؤِ َن ِ �ْن َعَ لِ�ِه َوَدَس�َناِتِه َبْع�َہ : َقاَل َرُسوُل ِهللا : َفَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َقالَ  إِنَّ ِ  َّ

َث�ُه، أَْو َ ْس�ِجًہا َبَن�اهُ، أَْو َبْيًت�ا : َ ْوِتهِ  ِعْلً ا َعلََّ ُه َوَنَشَرهُ، َوَوَلًہا َصالًِدا َتَرَكُه، َوُ ْص�َدًفا َورَّ
ِتِه َوَدَياِت�ِه َيْلَدقُ�هُ  ِبيِل َبَناهُ، أَْو َنْهًرا أَْجَراهُ، أَْو َصَہَقًة أَْخَرَجَها ِ �ْن َ الِ�ِه ِف�ي ِص�دَّ  الْبِن السَّ

 )8(.َ ْوِتهِ  ِ ْن َبْعہِ 
الغرباء في الہنيا أربعة ق�رآن ف�ي ج�وف ظ�الم و س�جہ ف�ي ن�اہي : وعنه أيًضا  رفوًعا

 )9(.قوم ال يصلي فيه و صدف في بيت ال يقرأ فيه ورجل صالح  ع قوم سوء
بال صدف إلى أرض الع�ہو  خاف�ة أن  َنهى أن ُيساَفر وعن ابن ع َر أنَّ َرُسول ِهللا 

 )10(.يناله العہوُّ 
اص��طلدوا عل��ى تس�� ية  ��ا ج ع��وه في��ه  -بع��ہ ج ��ع الق��رآن- ك ��ا ورہ أن الص��دابة 

 . صدًفا
ا ج عوا القرآن، فكتبوه ف�ي ال�ورق، ق�ال أب�و بك�ر: عن ابن شهاب، قال الت س�وا ل�ه : َل َّ
ْفر، وقال بعضهمال: اسً ا، فقال بعضهم ال ص�دف، ف�إن الدبش�ة يس� ونه ال ص�دف، : سِّ

اه ال صدف  )11(.وكان أبو بكٍر أول  ن ج ع كتاب هللا وس َّ
ا ج ع أبو بكر القرآن، قال: وقال ال ظفري في تاريخه وه، فقال بعض�هم: َل َّ وه : س ُّ س� ُّ

وه ا: إنج��يالً، فكره��وه، وق��ال بعض��هم ��ْفر، فكره��وه  ��ن يه��وہ، فق��ال اب��ن  س��عوہس�� ُّ : لسِّ
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ْوه به  )12(.رأيت بالدبشة كتاًبا يہعونه ال صدف، فس َّ
ل على نبيِّه  د ٍہ  ، ال كت�وب ، بواس�طة جبري�ل والقرآن كالم هللا ال عجز، ال َنزَّ

��ہ بتالوت��ه، ف��ي ال ص��ادف، ال نق��ول إلين��ا ب��التواتر، ال تد��ہى بأقص��ر س��ورة   ن��ه، ال تعبَّ
 )13(.ال بہوء بسورة الفاتدة، ال ختوم بسورة الناس

عل��ى ال ق��روء، ك ��ا يص��ح إطالق��ه عل��ى ال كت��وب ف��ي ) الق��رآن(ويص��ح إط��الق لف��ظ 
ال صادف، ويصح إطالق�ه عل�ى ال�بعض، ك �ا يص�ح إطالق�ه عل�ى الك�ل، فه�و  ش�ترك 

 )14(.لفظي
عل�ى  ج وع�ة أس�طوانات الق�رآن، " الق�رآن اْل رت�ل"وقہ ہعا البعض إلى إط�الق اس�م 

، ولك�ن ص�ادب فك�رة الج �ع الص�وتي آث�ر اس�تع ال " ال صدف اْل رتل" بہالً  ن اسم 
نف��س االس��م ال��ذي اس��ُتع ل لص��دف الق��رآن، ل��وروہه ف��ي األداہي��ث النبوي��ة، أو الختي��ار 

 )15(ـ.عهہ الخليفة األول  ال سل ين ذلك االسم على
عل�ى  �ا ُج �ع في�ه ص�دف ) ال صدف(اسم  وقہ الدظ في ذلك أن إطالق الصدابة 

وه�و الق�رآن -وهي  ا ُيكَتب فيه، وبين ال كت�وب فيه�ا -القرآن، كان تفريًقا بين الصدف 
 �ن اال ته�ان، ب�أن ) القرآن(للفظ الذي هو كالم هللا تعالى، ك ا كان هذا اإلطالق تْنزيًها 

، : يقال  ثالً  ، بہل  صدف اب�ن  س�عوہ، أو  ص�دف أب�يٍّ قرآن ابن  سعوٍہ أو قرآن أبيٍّ
 )16(.وجہ خطأٌ في قرآن فالٍن، يريہ  صدفه، أو ندو ذلك: أو أن يقال

ل فيه�ا  لِ ج وع�ة األس�طوانات أو األش�رطة" ال ص�دف"فيكون اختي�ار اس�م  الت�ي ُس�جِّ
 .تشبيًها َلها بالصدف التي ُكِتب فيها القرآن-القرآن الكريم  قروًءا 

ٌز يسير  قبول، فإن اسم  أصبح في االستع ال  قتص�ًرا عل�ى  �ا " ال صدف"وهذا تجوُّ
ا، ويك�ون الج�ا ع  ل في�ه الق�رآن  تل�ّوً ُجِ ع فيه القرآن، فال  انع  ن إطالقه عل�ى  �ا ُس�جِّ

 .ل كتوب وال صدف ال قروء أن كالًّ  نه ا قہ ُجِ ع فيه كالم هللا تعالىبين ال صدف ا
ا استع ال لف�ظ  ف�ي اس�م ذل�ك ال ج �وع ف�ي األس�طوانات، فه�و  �أخوذ  �ن ) اْل رت�ل(أ َّ

 .الترتيل
ْرتيلُ  ك�ةً  وه�و  �أخوذ  �ن   التَّْرسيُل في الِقراءِة، والتبي�ين بغي�ر بغ�ي،: والتَّ َت�ُل،  درَّ : الرَّ
يُِّب  ن كلِّ شيٍء، ُيقال وهو ُدْسنُ  َل الك�الَم : َتناُسِق الشيِء، والَدَسُن  ن الكالِم، والطَّ َرتَّ

 )17( .أْدَسَن تأليفهُ : َتْرِتيالً 
الق��راءة بت��ؤہة واط ئن��ان، وإخ��راج ك��ل د��رف  ��ن : والترتي��ل ف��ي اص��طالح الق��راء

 )18(.ف خرجه،  ع تہبر ال عاني، و راعاة الوقو
 )19(.هو خفض الصوت، والتدزين بالقراءة: وقيل: قال الجرجاني

ِب�ّي  ، ك �ا نعت�ت أم س�ل ة والترتيل هو أفضل  راتب الق�راءة، إذ ه�و ص�فة ق�راءة النَّ
��رة درًف��ا درًف��ا، قراءت��ه  َوَك��اَن َيْق��َرأُ : رض��ي هللا عنه��ا-وقال��ت عائش��ة  )20(بأنَّه��ا  فسَّ

لَُها، َدتَّى َتُكوَن أَْطَوَل ِ ْن أَْطَوَل ِ ْنَها وَرِة َفُيَرتِّ  )21(.ِبالسُّ
و عظم السلف على تفضيل القراءة بالترتيل؛ ألن�ه يس�اعہ عل�ى الت�ہبُّر، فال قص�وہ  �ن 

ق���ه في���ه، والع ���ل ب���ه، وألن الق���راءة بالترتي���ل أق���رب إل���ى الت���وقير الق���رآن فهُ ���ه والتف
 )22(.واالدترام، وأشہ أثًرا في نفس القارئ والسا ع
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، ال ل ج�رہ الت�ہبر، ف�إن العج �ي ال�ذي ال يفه�م : قال الغزالي واعلم أن الترتيل  س�تدبٌّ
الترتي�ل والت�ؤہة؛ ألن ذل�ك أق�رب إل�ى الت�وقير   عنى القرآن ُيْسَتدبُّ له أيًضا في القراءة

 )23(.واالدترام، وأشہ تأثيًرا في القلب  ن الهذر ة واالستعجال
، ألن ص��ادب الفك��رة أراہ أن )اْل رت��ل(واختي��ار وص��ف ذل��ك ال ص��دف الص��وتي ب��ـ 

الق��راء،  ��ع تك��ون تس��جيالت ذل��ك ال ص��دف عل��ى طريق��ة الترتي��ل ك ��ا اص��طلح عليه��ا 
االعت ���اہ عل���ى ہق���ة األہاء، وع ���ق ال عرف���ة بتطبي���ق أدك���ام التجوي���ہ، والت���زام ط���رق 

 )24(.القراءات

 
  ايكروس�وفت إنكارت�ا  وس�وعة  )1(

 .""،  اہة 
هو القارئ الش�يخ  د �ہ ب�ن  د �وہ رفع�ت، أش�هر الق�راء ف�ي العص�ر األخي�ر، وأعل�م ق�راء  ص�ر ب واض�ع  )2(

ن إلي�ه الوقف  ن اآليات، ا تاز ببراعة في الترتيل، وإتقاٍن للتجوي�ہ، ف�ي ص�وٍت ع�ذب ينف�ذ إل�ى القل�وب، وتط �ئ
، ه�ـ1369م، وُكفَّ بصره وهو في الساہسة، وتوفي بالقاهرة س�نة 1882، هـ1300النفوس، ولہ بالقاهرة سنة 

 ).7/91(األعالم لخير الہين الزركلي . م1950
 .م1959 ارس ) آذار(فبراير، أو أوائل ) شباط(ال وافق أواخر  )3(
ريم، ع �ل  راقًب�ا ب�وزارة االقتص�اہ ال ص�رية، و ہرًس�ا كان الہكتور لبي�ب الس�عيہ  �ن ال هت �ين ب�القرآن الك� )4(

 �ن . لألہب العربي بكلية اآلہاب، بجا عة عين ش س، وكان رئيس الج عية العا ة لل دافظة على القرآن الك�ريم
 .الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم:  واضع  تفرقة  ن كتابه

���بِّ  )5( ) طب���ب(انظ���ر لس���ان الع���رب . ترف���ق إلص���الده: وط���ب للش���يءال���ـِدْذق باألَش���ياِء وال ه���ارةُ ِبه���ا، : الطَّ
)4/2631.( 
 .105-102الج ع الصوتي للقرآن الكريم  )6(
 .1068ص ) صدف(القا وس ال ديط  )7(
 ).89-1/88( 242رواه ابن  اجة في سننه كتاب ال قہ ة باب ثواب  علم الناس الخير ح  )8(
 .5791ح )4/409(رح الجا ع الصغير رواه الہيل ي في  سنہه، انظر فيض القہير ش )9(
 .206ص . رواه ابن أبي ہاوہ في كتاب ال صادف باب السفر بال صادف إلى أرض الكفر )10(
 ).1/149(انظر اإلتقان في علوم القرآن . أخرجه ابن أشتة في كتاب ال صادف )11(
الً ف�ي الدبش�ية، وأن ل�يس ف�ي وق�ہ ذك�ر بع�ض الب�ادثين أن للكل �ة أص�). 1/149(اإلتقان في علوم الق�رآن  )12(

 84انظر الج ع الصوتي األول للق�رآن الك�ريم ص . اللغة العربية فعٌل ثالثي ي كن أن تشتق  نه كل ة ال صدف
 عروفة في اللغة العربية، و نه�ا الص�ديفة ل �ا ) صدف(وال شك أن في هذا بعًہا عن الصواب، ف اہة . بالداشية

 {يتل�و ص�دًفا  طه�رة  }: ، وق�ال13، س�ورة ع�بس آي�ة  {دف  كر �ة ف�ي ص� }: يكتب فيه، وق�ہ ق�ال ع�ز وج�ل
 .2سورة البينة  ن اآلية 

 ).21-1/18(انظر  ناهل العرفان  )13(
 ).23-1/22(انظر  ناهل العرفان  )14(
 .85الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص  )15(
ذه الص�ورة ال لبس�ة، دي�ث عث�ر بعض�هم، استع ل بعض الطاعنين في القرآن  ن ال ستشرقين ه�ذا اللف�ظ به� )16(

عل�ى أوراق  �ن  ، وآجنس س يث ل�ويس ألفونس  نجانا : وه ا
أوراق  ن ثالث قرآنات قہي ة، ي كن أن تكون سابقة لل صدف العث اني،  ع " صادف قہي ة، فنشراها بعنوان 

 .411لصوتي األول للقرآن الكريم ص انظر الج ع ا. قائ ة ِب ا فيها  ن اختالفات
 ).4/1704) (رتل(، والصداح 1300ص ) رسل(، 1297ص ) رتل(القا وس ال ديط  )17(
 .83-82، والتعريفات للجرجاني ص 49-48انظر الت هيہ في علم التجويہ البن الجزري ص  )18(
 .83-82التعريفات للجرجاني ص  )19(
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، والنس�ائي ف�ي 1466ح) 74-2/73(اب اس�تدباب الترتي�ل ف�ي الق�راءة رواه أبو ہاوہ ف�ي كت�اب الص�الة ب� )20(
 .1022ح ) 2/181(كتاب االفتتاح باب تزيين القرآن بالصوت 

، و عن�ى 733ح ) 6/13(رواه  سلم في صديده كتاب ص�الة ال س�افرين ب�اب ج�واز النافل�ة قائ �ا وقاع�ًہا  )21(
ا هو أط�ول  نه�ا  �ن الس�ور الت�ي دتى يظن س: دتى تكون أطول  ن أطول  نها، أي: قولها ا عها أنَّها أطول ِ  َّ

 .يقرؤها السا ع قراءة سريعة غير  تئہة
 .49-48، والت هيہ في علم التجويہ ص )209-1/208(انظر النشر في القراءات العشر  )22(
 ).1/209(انظر النشر في القراءات العشر  )23(
، ولك�ن "ال صدف ال س� وع" شروع تسجيل القرآن الكريم اسم  في البہاية أطلق الہكتور لبيب السعيہ على )24(

يعترض على ) ال ردوم الشيخ  د وہ شلتوت(أبلغه األستاذ الشيخ دسن  صطفى وهہان أن شيخ األزهر آنذاك 
، ولذلك يرى تغيير االسم، ففكر الہكتور )ال شهور( راہًفا ل) ال س وع(إن العا ة تجعل : اسم ال شروع، ويقول

انظ�ر . اْل رتل، الص�ائت، الن�اطق، فاخت�ار اْل رت�ل: سعيہ في تغيير االسم، وورہ على خاطره صفات  ثللبيب ال
 .112، وانظر ال رجع نفسه أيًضا ص 108الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص 
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4T4الكريم أهہاف الج ع الصوتي للقرآن :ال بدث الثانيT 
   الدفظ: أوالً 
     تدقيق التلقي الشفوي - 1
     ال دافظة على القراءات الثابتة - 2
   التعليم: ثانًيا
     وضع الن اذج الصوتية للتالوة ال تقنة - 1
     عالج  شكلة اختالف رسم ال صادف عن الرسم اإل الئي - 2
   الہفـــاع: ثالًثا
      عاضہة ال صدف العث اني ال ج ع عليه - 1
     ہرء التدريف - 2

 
 أهہاف الج ع الصوتي للقرآن الكريم: انيال بدث الث

رأين��ا ف��ي األب��واب الس��ابقة أن الج ��ع البك��ري والج ��ع العث ��اني للق��رآن الك��ريم، كان��ا 
�ة ہع�تهم إل�ى التفكي�ر ف�ي س�بيل دف�ظ  ألسباب ألجأت الصدابة  إلي�ه، ولض�رورة  لدَّ

،  ، وہرء الفتن�ة ع�ن ال س�ل ين ف�ي ز �ن عث �انالكتاب الكريم ف�ي عه�ہ الص�ہيق 
 .وقہ كان ج عهم ذلك كافًيا لدفظ الكتاب العزيز إلى آخر الز ان

أ ا الج ع الصوتي للقرآن الكريم، فال يبلغ الباعث عليه دہَّ الضرورة، ولكن كانت ل�ه 
 .أهہاٌف في الج لة خاہ ٌة لدفظ الكتاب، و ساعہة عليه

، والتعل��يم، الدف��ظ: فق��ہ كان��ت أه��ہاف الج ��ع الص��وتي للق��رآن الك��ريم ف��ي ث��الث جه��ات
 .والہفاع
 الدفظ: أوالً 

كتاب��ه، ووع��ہ بدفظ��ه، وق��ہ ق��ام ال س��ل ون عل��ى  ��رِّ العص��ور ِب ��ا يج��ب  أن��زل هللا 
للق�رآن  عليهم تجاه الكتاب الكريم  ن الدفظ والعناية، فك�ان  �ن ذل�ك ج �ع الص�دابة 

 رضي هللا عنه ا، وكان واجًبا على ال سل ين في كل عصر-في ز ن الصہيق وعث ان 
أن يقو ��وا ِب ��ا يس��تطيعون لل دافظ��ة عل��ى كت��اب ربِّه��م، وكان��ت فك��رة الج ��ع الص��وتي 
ا يصبُّ في ذات القناة، ويس�اعہ عل�ى دف�ظ الق�رآن  للقرآن الكريم في العصر الدہيث ِ  َّ

ا يفيہه الج ع الصوتي، وهي  :الكريم  ن التدريف، ويتبين ذلك في عہة أ وٍر ِ  َّ
 )1(تدقيق التلقِّي الشفوي - 1

ِب�ّي  إل�ى ز انن�ا  كان التلقِّي الشفوي هو الطريقة ال عت ہة في نقل القرآن  ن�ذ عه�ہ النَّ
ال تأخ��ذ الق��رآن  ��ن : ه��ذا، ف��األہاء الص��وتي ال ُي ك��ن تعل ��ه  ��ن الكت��اب، ول��ذلك ق��الوا

 .ُ ْصَدِفيٍّ 
ل في علوم الشريعة  ن الس  اع  ن لفظ الشيخ والق�راءة فقہ تنوعت طرق النقل والتد ُّ
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وظ�اهٌر أنَّ ه�ذه  )2(عليه، إلى ال ناولة واإلجازة وال كاتبة والوصية واإلعالم والوج�اہة،
الط��رق تص��لح لنق��ل لج ي��ع عل��وم الش��ريعة، أ ��ا نق��ل الق��رآن، ف��إن  ��ا ع��ہا الط��ريقتين 

نقل القرآن على الس� اع  �ن لف�ظ الش�يخ األوليين ال يتأتى فيه، لذا فقہ اقتصر القراء في 
 )3(.والقراءة عليه، وهذا أ ٌر يعت ہ على ال شافهة

ِب�ّي   )4(، ك �ا  �رَّ بن�ا،الق�رآن عل�ى جبري�ل  ويستہل لِهاتين الطريقتين بعرض النَّ
ِبّي  ك ا كان الصدابة   :ويتعل ون  نه  شافهة، يقرءون على النَّ

َوِهللا َلَقْہ أََخْذُت ِ ْن ِفي َرُس�وِل  :فعن َشِقيِق ْبِن َسَلَ َة َقاَل َخَطَبَنا َعْبُہ ِهللا ْبُن َ ْسُعوٍہ َفَقالَ 
 )5(.ِبْضًعا َوَسْبِعيَن ُسوَرةً  ِهللا 

ِب�يُّ َق�اَل لِ�: وَعْن َعْبِہ ِهللا ْبِن َ ْسُعوٍہ َقالَ  َي�ا َرُس�وَل ِهللا، آْق�َرأُ : قُْل�تُ . اْق�َرْأ َعَل�يَّ : ي النَّ
َفَكْي�َف  }: َفَقَرْأُت ُسوَرَة النَِّساِء، َدتَّى أََتْي�ُت إَِل�ى َه�ِذِه اآلَي�ة. َنَعمْ : َعَلْيَك َوَعَلْيَك أُْنِزَل؟ َقالَ 

ٍة ِبَشِهيٍہ َوِجْئَنا ِبَك َعَلى  َفاْلَتَف�تُّ . َدْس�ُبَك اآلنَ : َق�الَ  )6(،{َهُؤَالِء َش�ِهيًہا إَِذا ِجْئَنا ِ ْن ُكلِّ أُ َّ
 )7(.إَِلْيِه َفإَِذا َعْيَناهُ َتْذِرَفانِ 

ِبّي   : يقرأ أيًضا على أصدابه، ليست عوا إلى قراءته، ويتعل وا  نه  وكان النَّ
ِبيُّ :  َعْنه َقالَ فَعْن أََنٍس َرِضي هللاُ  . إِنَّ َهللا أََ َرِني أَْن أَْق�َرأَ َعَلْي�َك اْلقُ�ْرآنَ : ألَُبيٍّ  َقاَل النَّ

اِني َلَك؟ َقالَ : َقاَل أَُبيٌّ  اَك لِي َفَجَعَل أَُبيٌّ َيْبِكي: آلُ َس َّ  )8(.هللاُ َس َّ
ف��ي نق��ل الق��رآن ألن الهيئ��ات الص��وتية  ��ن وق��ہ اقتص��ر الق��راء عل��ى طريق��ة ال ش��افهة 

ال ي ك�ن َت ييزه�ا -تفخيم وترقيق، و ہٍّ وقصٍر، وإہغام وإظهاٍر، وفتح وإ ال�ة، وغيره�ا 
 )9(.وإتقان النطق بالكتاب، بل ال بہَّ في كل ذلك  ن ال شافهة

ة الكا ل�ة، ال يش�كُّ وبعہ  �رور ند�و أربع�ين س�نة عل�ى تس�جيل أول ال ص�ادف ال رتل�
أدہ أن ال صادف ال رتلة ال سجلة كان َلها أث�ٌر ظ�اهٌر ف�ي تس�هيل تطبي�ق تل�ك األدك�ام 

 )10(.الصوتية، وأنَّها سهَّلت على الكافَّة األخذ ِبها
 )11(ال دافظة على القراءات الثابتة - 2

أرسل ال صادف إلى األ صار، وأرسل  �ع ك�ل  لباب الثالث أن عث ان  رَّ بنا في ا
 صدٍف قارًئا يقرئ الناس ِب ا يوافق ال صدف الذي أرسل  عه، فتتابع القراء بعہ ذلك 
ا تَلقَّ�وه ع�ن  ش�ايخهم، ث�م نقل�ت إلين�ا اختي�ارات  يقرءون ِب ا يوافق  صادف بلہاِنهم، ِ  َّ

 .ف ا زالت  قروءة  نقولة إلى اآلن )12(عشرة  ن األئ ة في القراءة،
وقہ اتفق على أن قراءات األئ ة العشرة  تواترة،  قروء ِبها، وعلى أن  ا خالفه�ا  �ن 

 )13(.اختيارات غيرهم شاذة، غير  قروء ِبها
اقتص��ر عليه��ا الش��اطبي،  الق��راءات الس��بع الت��ي: ق��ال عب��ہ الوه��اب ب��ن عل��ي الس��بكي

 ت�واترة  علو �ة  �ن -والثالث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعق�وب وق�راءة خل�ف 
الہين بالضرورة، وكل درف انفرہ به وادہ  ن العشرة  علوٌم  ن الہين بالضرورة أنه 

ل على َرُسول ِهللا  ، ال يكابر في شيء  ن ذلك إال جاهٌل، وليس تواتر شيء  نها  َنزَّ
أش�هہ أن ال إل�ه : قصوًرا على  ن قرأ بالروايات، بل هي  تواترة عنہ ك�ل  س�لٍم يق�ول 

ّيًا جلًف�ا، ال يدف�ظ  �ن الق�رآن  إال هللا، وأشهہ أن  د ًہا رسول هللا، ولو كان  ع ذلك عا ِّ
 )14(.درًفا
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اي��ة الس��قوط، وال يص��ح الق��ول ب��أن الق��راءات ال��ثالث غي��ر  ت��واترة ف��ي غ: وق��ال أيًض��ا
 )15(.القول به ع ن يعتبر قوله في الہين

أن يج �ع الق�رآن -فكان  ن أهہاف الج ع الصوتي التي ر �ى إليه�ا ص�ادب ال ش�روع 
على ج يع الروايات الثابتة، ويقصہ ِبها الروايات التي رويت عن األئ ة العش�رة، عل�ى 

ت ة  ستقلٍة على غ�رار  �ا فع�ل عث �ان ف�ي ج �ع ال ص�ادف، أن تج ع كل رواية في خ
ع  ا ال يدت له الرسم الوادہ على أكثر  ن  صدف  ن ال صادف التي كتبها ا وزَّ  .َل َّ

نشُرها بين ال سل ين، إذ إن  عرف�ة -وكان الهہف  ن ج ع تلك الروايات ج ًعا صوتّيًا 
ل لق�راءة عل�ى غيره�ا، فج يعه�ا عوامِّ ال سل ين بالقراءات في تناقص  ست ر، وال فض�

ودٌي  نزل، وكلها كالم هللا تعالى، وال شكَّ أن تيسيرها للناس  س وعًة يس�هل نش�رها، 
فإن  عرفة القراءات  ن بطون الكتب عسيرة على ال تخصص�ين ف�ي العل�وم الش�رعية، 
 فضالً عن العوامِّ، وال ي كن  عرفتها إال عن طريق ش�يوخ الق�راءة، و �ن العس�ير عل�ى
الكثيرين الوصول إليهم، ألنهم قليٌل، ك ا تخلو كثير  ن البلہان  نهم، وفوق ذلك تدت�اج 
�ة، ب��ل يكف�يهم أن يس�� عوا  تل�ك ال عرف�ة إل��ى ہراس�ة ش��اقة طويل�ة، وال يدت�اج إليه��ا العا َّ

 .كافة الروايات ك ا يس عون الرواية ال شهورة في بالہهم في الصلوات وغيرها
��ا يلد��ق ِبه��ذا اله�� ہف ال ن��ع ب��القراءة بغي��ر تل��ك الق��راءات ال ت��واترة  ��ن الق��راءات وِ  َّ

، وإن ص���حَّ س���نہها، وك���ان لَه���ا وج���ٌه  ���ن الش���اذة الت���ي تخ���الف  ص���دف عث ���ان 
 )16(.العربية

، وال ُيَص�لَّى  وقہ نقل ابن عبہ البر إج اع ال سل ين عل�ى أن�ه ال تج�وز الق�راءة بالش�واذِّ
 )17(.قرأ ِبهاخلف  ن ي

 ُيش�ترط أن يك�ون ال ق�روء ب�ه عل�ى ت�واتر نقل�ه ع�ن َرُس�ول ِهللا : وقال اب�ن الص�الح
قرآًنا واستفاض نقله بذلك، وتلقته األ ة بالقبول، كهذه القراءات السبع؛ ألن ال عتب�ر ف�ي 

�ا ع�ہا ف �ا  -على  ا تقرر وَت هَّہ ف�ي األص�ول-ذلك اليقين والقطع  ل�م يوج�ہ في�ه ذل�ك ِ  َّ
العش��رة، ف  ن��وٌع  ��ن الق��راءة ب��ه،  ن��َع تد��ريٍم، ال  ن��َع كراه��ٍة، ف��ي الص��الة وخ��ارج 

، وواجٌب على  ن ق�ہر عل�ى األ �ر ب�ال عروف والنه�ي ع�ن ال نك�ر أن يق�وم …الصالة
، ويج�ب  ن�ع الق�ارئ بالش�واذِّ وتأثي �ه بع�ہ تعريف�ه، وإن ل�م ي تن�ع فعلي�ه …بواجب ذل�ك

 )18(.ير بشرطهالتعز
وال شك أن ال عرفة باألوجه الثابتة ال تواترة عن طريق التالوات ال سجلة يعين الكافة 

 .على الت ييز بين القراءات ال تواترة والشاذة
 التعليم: ثانًيا

تعل�يم الق�رآن ش��عاٌر  �ن ش�عارات ال��ہين، أخ�ذ ب��ه ال س�ل ون، وہرج�وا علي��ه ف�ي ج ي��ع 
لبل��ہان، وجعل��وه أص��ل ك��ل تعل��يٍم، فب��ہءوا تعل��يم الص��غار ب��ه، ووق��ف أثري��اء ال س��ل ين ا

 .الكثير  ن أ والهم على هذا التعليم
أن تعل��يم الق��رآن يدت��اج إل��ى ال ش��افهة والس�� اع، وكثي��ر  ��ن  -ك ��ا  ��رَّ قريًب��ا-وال ش��ك 

 جت �ع النس�اُء ال سل ين قہ يتعذر عليهم هذا األ ر بسبب بعہ القراء عنهم، ك ا أن في ال
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الالتي ال يتيسر لهن  ن يعل هن القرآن؛ بسبب ال نع  ن الخلوة ب�ال رأة، ك �ا روى اْب�ُن 
ِبيِّ   )19(.الَ َيْخلَُونَّ َرُجٌل ِباْ َرأٍَة إِالَّ َ َع ِذي َ ْدَرمٍ : َقالَ  َعبَّاٍس َعِن النَّ

ه الفئ��ة  ��ن النس��اء الت��ي ال يتيس��ر َله��ا ق��راءة فال ص��ادف ال س��جلة ب��ال ش��كٍّ تس��اعہ ه��ذ
القرآن على القراء ال تخصصين، فيستطعن س اع ه�ذه ال ص�ادف ف�ي ك�ل وق�ت، وف�ي 

 .كل  كان،  ع كون القارئ خبيًرا ن وذجي األہاء، وال يضر  ع ذلك الخلوة به
وهن��اك فئ��ة أخ��رى ال تس��تطيع االعت ��اہ عن��ہ الدف��ظ إال عل��ى التلق��ي الش��فهي، وه��م 

 كفوف��ون، فه��ؤالء عن��ہ ا يتعل ��ون الق��رآن يتطلب��ون  ��ن ال عل��م جه��ًہا كبي��ًرا، ألن��ه ال ال
 رجع لهم  �ن الص�دف يرجع�ون إلي�ه، وه�ذه ال ص�ادف ال س�جلة تيس�ر عل�يهم وج�وہ 

 .القارئ  عهم، وتقلل عناء ال قرئين الذين يعل وَنهم
م ليس�تفيہ ب�ه 1959في  ص�ر ف�ي ع�ام  )20(ـ)(وقہ طبع القرآن بطريقة بريل 

ال كفوفون، غير أن هناك صعوبات كثيرة في استع ال هذه الطريق�ة، إذ ال ي�ؤ ن  عه�ا 
تعرض القارئ للخطأ، ك ا أنَّها تكون في  جلہات كثيرة، يثق�ل د له�ا، وتس�تلزم ت�ہريًبا 

ا ال يتاح لكل  كفوف، فكانت هذه ال صادف ال سجلة  ن أعظ�م ا ل س�اعہين عل�ى خاّصً
 )21(.تعلم هؤالء ال كفوفين القرآن

 :وتفيہ ال صادف ال سجلة  تعل ي القرآن الكريم في بطريقين أساسيين، ه ا
 وضع الن اذج الصوتية للتالوة ال تقنة - 1

أراہ ص�ادب ه�ذا ال ش�روع أن يج �ع الق�رآن -ك ا  رَّ في فكرة الج ع الص�وتي قريًب�ا 
صوتًيا على طريقة الترتيل ال رسل، على ند�و يش�به ق�راءة األئ �ة ف�ي الص�لوات، وأن 
يبتعہ القراء في ذلك الج ع عن القراءة التطريبية، وه�ذه الن �اذج ال قترد�ة  �ن الق�راءة 
ال رسلة أقرب إلى الت�ہبر والخش�وع، وأع�ون لل �تعلم عل�ى إتق�ان ال�تالوة، ك �ا أنَّه�ا ف�ي 

ف الق��راءة التطريبي��ة الت��ي تدت��اج إل��ى ق��وة الص��وت، وط��ول ط��وق كاف��ة الن��اس، بخ��ال
 )22(.النفس، وتدتاج إلى ہراسة قواعہ خاصة ِبها

وأوہ اإلش��ارة هن��ا إل��ى أ ��ر خطي��ر ف��ي ش��أن التس��جيالت الص��وتية للق��رآن الك��ريم، فق��ہ 
الہ ال سل ين، دتى انتشر في العصر األخير تسجيل القرآن كله أو بعضه في كثير  ن ب

ص��ارت تتن��افس في��ه اإلذاع��ات، وتج��اوز األ ��ر التس��جيل ف��ي اإلذاع��ات إل��ى تس��جيل 
 .قراءات األئ ة في ال ساجہ في صالة التراويح وغيرها

 :وهذه األع ال خطيرة  ن وجوه
أن القائ ين على هذه التسجيالت ال يراعون فيها شيًئا أكثر  ن ج �ال ص�وت : األول 

  .في غالب األديان، أو شهرته-القارئ 
ن األخط��اء  ��ا ال يغتف��ر  ثل��ه ف��ي  وض��ع أن ه��ذه ال ص��ادف يك��ون فيه��ا  ��: والث��اني 

التس��جيل، وإن اغتف��ر ف��ي الص��الة  ��ثالً، ألن الق��ارئ عرض��ة للخط��أ، وال يتيس��ر ل��ه 
تص��ديح األخط��اء ہائً ��ا، بخ��الف ال ص��ادف ال س��جلة، ف��إن س��ا عها يث��ق أنَّه��ا ق��رآن 

  .صديح ال خطأ فيه
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أن هذه التس�جيالت ال يت�وفر َله�ا  �ن يراجعه�ا ال ف�ي أثن�اء الق�راءة، ال قب�ل : والثالث 
العرض واإلذاعة، فضال عن أن يوجه الق�ارئ إل�ى وج�ه الص�واب أثن�اء قراءت�ه، وال 

وا  �ن أه�ل أق�ل بص�ًرا بأخطائ�ه   �ن يس� عه، خاص�ة إذا ك�ان -غالًب�ا-شك أن الق�ارئ 
  .الدذق واإلتقان

إن ش��اء هللا بي��ان  ��ا لِقَيْت��ه ال ص��ادف الت��ي س��جلت ف��ي  ص��ر تنفي��ذا له��ذا -وس��يأتي 
ال شروع  ن العناي�ة والہق�ة، و �ن الواج�ب عل�ى الق�راء اآلن أن يرجع�وا إليه�ا ويقتف�وا 

غيره، أثرها في الہقة والعناية، وأن ال يثق القارئ بنفسه، فيترفع عن أن يراجع قراءته 
أسوة دسنة، فقہ كان  ع فص�ادته وعص� ته ف�ي ال�بالغ ع�ن هللا،  ولنا في َرُسول ِهللا 

 )23(.يہارس جبريل القرآن ويعرضه عليه في ر ضان  ن كل عام، ك ا  ر بنا
 عالج  شكلة اختالف رسم ال صادف عن الرسم اإل الئي - 2

بي�اُن أوج��ه اخ��تالف خطه�ا ع��ن الخ��ط  )24(لعث اني��ةس�بق ف��ي الد��ہيث ع�ن ال ص��ادف ا
اإل الئي القياسي، وال شك أن ال تعلم ال بتہئ في تعلم القرآن يلقى صعوبات كثي�رة ف�ي 
التعا ل  ع الخط العث اني، و ا تلبث هذه الصعوبات أن تزول إذا  �ا الن لس�انه بكت�اب 

 .هللا، وتعلم  نه بعض السور
و ع  ا رأيناه  ن رجدان القول بوجوب التزام الرسم العث اني ف�ي كتاب�ة ال ص�ادف، 
و ع الصعوبات التي نراها في صورة هذا الرسم ال خالفة للرسم القياسي، والص�عوبات 
الناش��ئة ع��ن اخ���تالف طريق��ة ض��بط ال ص���ادف ب��ين ال ش��ارقة وال غارب���ة،  ��ع ه���ذه 

الت��ي تأخ��ذ س��ا عها  باش��رة إل��ى الوج��ه  الص��عوبات تظه��ر قي ��ة التس��جيالت الص��وتية،
 .الصديح في األہاء، فتوفر عليه عناء التفكير في كل هذه الخالفات

ال ش��ك أن ال ص��دف ال س��جل ص��وتّيًا يد��ل  ش��كلة كبي��رة ف��ي أ ��ر اخ��تالف الرس��م 
العث اني عن القياس�ي، وادت �ال خط�أ الق�ارئ في�ه، وق�ہي ا ل �ا كث�ر اللد�ن والخط�أ ب�ين 

 ���اء عال ���ات نق���ط الد���روف، ث���م عال ���ات الض���بط، ووق���ع أيًض���ا الن���اس، وض���ع العل
التصديف على بعض الناس، فالت سوا لذلك ديلًة، فلم يق�ہروا إال عل�ى األخ�ذ  �ن أف�واه 
الرجال، فرجع األ ر إلى  ا كان عليه أوالً  ن أه ية التلقي الش�فهي، وه�ذه ال ص�ادف 

ا كبي���ًرا عل���ى ال عل ���ين ال س���جلة بالش���روط الت���ي تض��� ن الہق���ة واإلتق���ان ت���وفر جه���ہً 
 )25(.وال تعل ين

 )26(الہفـــاع: ثالًثا
  عاضہة ال صدف العث اني ال ج ع عليه - 1

سبق في األبواب الثالثة األولى  ن هذا البدث ع�رض الطع�ون الت�ي طع�ن ِبه�ا أع�ہاء 
ونقل�ه، وال�رہ عليه�ا، والج �ع الص�وتي ي�ہفع الكثي�ر  �ن الہين على ج ع الق�رآن الك�ريم 

هذه الطعون، ويعض�ہ ال ص�دف العث �اني ال ج �ع علي�ه، وذل�ك ب�االلتزام ِب �ا ثب�ت  �ن 
 )27(.القراءات التي  ن شروط قبولها  وافقة أدہ ال صادف العث انية، ولو ادت االً 

 ہرء التدريف - 2
 .جيل الصوتي للقرآن الكريم صيانة له عن التدريفوكذلك في التس
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وق�ہ يدص��ل التدري�ف بغي��ر قص�ہ، ك ��ا ن��رى  �ن انتش��ار اللد�ن ب��ين الن�اس  ن��ذ ز ��ن 
بعيہ، وشہة انتشاره في هذا الز ان، لِ ا أصبح علي�ه الن�اس  �ن البع�ہ ع�ن لغ�ة الع�رب، 

وج�وب  فأصبدوا في داج�ة إل�ى س� اع الق�رآن عل�ى الوج�ه الص�ديح، وتأك�ہ ف�ي دقه�م
 .التلقي الشفهي، وعہم االكتفاء بال صادف ال كتوبة

ك ا قہ شنَّ بعض أعہاء اإلسالم في العصر األخير درًبا شعواء على القرآن، دت�ى ق�ہ 
م  �ن طب�ع 1960ظهر  ن يداول تدريف القرآن جهاًرا، ك ا فعلت إس�رائيل ف�ي ع�ام 

تدري��ف والتب��ہيل،  ��ن  ائ��ة أل��ف نس��خة  ��ن الق��رآن الك��ريم، تدت��وي عل��ى الكثي��ر  ��ن ال
أخطاء لفظية و طبعية، و ن دذف بعض الكل ات، وإسقاط بعض اآليات، وقام العل �اء 
ال سل ون بالواجب عليهم تجاه تلك الهج ة الشرس�ة، فبين�وا  �ا ف�ي تل�ك ال ص�ادف  �ن 

 )28(.األخطاء، وأبرزوها لل سل ين ودذروهم  نها، و ن تہاول تلك ال صادف
وقہ اعتبر  شروع ال صدف ال رتل وسيلة فعالة لِ قاو ة هذه الجري ة، واعتب�ر د�ہًثا 
عاَل يا ل كافدة تدريف إسرائيل للقرآن، وتقرر توزيع ال صدف ال رتل في البالہ التي 

 )29(.وزعت فيها إسرائيل  صادفها ال درفة

 
 .و ا بعہها 131انظر الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص  )1(
�ل الد�ہيث، ك �ا ي�ذكرها ال د�ہثون، ينظ�ر ف�ي التعري�ف بك�ل طريق�ة  نه�ا )2( : هذه الث انية هي ط�رق نق�ل وتد ُّ

 .180-132 قہ ة ابن الصالح في علوم الدہيث ص 
 ).1/279(اإلتقان في علوم القرآن  )3(
 ).العرضة األخيرة(في الفصل الرابع  ن الباب األول  )4(
انظ�ر الص�ديح .5000ح  رواه البخاري في صديده كتاب فضائل القرآن باب القراء  ن أص�داب النب�ي  )5(

 ).8/662( ع فتح الباري 
 . ن سورة النساء 41 ن اآلية  )6(
 .5050ح ) 8/711(صديده كتاب فضائل القرآن َباب َقْوِل اْلُ ْقِرِئ لِْلَقاِرِئ َدْسُبَك رواه البخاري في  )7(
، و س��لم ف��ي 4960ح ) 8/597( {ل��م يك��ن }رواه البخ��اري ف��ي ص��ديده كت��اب تفس��ير الق��رآن ب��اب س��ورة  )8(

اِق فِي�ِه َوإِْن َك�اَن اْلَق�اِرُئ صديده كتاب ص�الة ال س�افرين َب�اب اْس�ِتْدَباِب قِ�َراَءِة اْلقُ�ْرآِن َعلَ�ى أَْه�ِل اْلفَ  ْض�ِل َواْلُد�ذَّ
 .799ح ) 6/85(أَْفَضَل ِ َن اْلَ ْقُروِء َعلَْيِه 

 .59-53انظر الت هيہ في علم التجويہ البن الجزري، ص  )9(
ال شكَّ أن التلقي بالس اع فق�ط ہون ع�رض عل�ى الش�يخ يعس�ر  ع�ه اإلتق�ان، خاص�ة ف�ي العص�ور ال ت�أخرة  )10(

رفت فيها ألسنة الناس، ولكن يبقى أن البعض   ن ُوهب أذًنا ہقيقة الس ع، يستطيع أن يستفيہ الكثير  �ن التي اند
هذه ال صادف ال سجلة، وقہ كان�ت بہاي�ة تعلُّ �ي التجوي�ہ ع�ن طري�ق ه�ذا الس� اع، فبلغ�ت  ن�ه ف�ي ش�هور قليل�ة 

 .ي كن تدصيلها عن طريق الس اع فقط  بلًغا دسًنا، ثم قرأت بعہ ذلك على القراء، فاستفہت فوائہ كثيرة ال
 .161انظر الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص  )11(
 ).ال بدث الرابع  ن الفصل األول  ن الباب األول( رَّ ذكرهم في  بدث الدفاظ  ن الصدابة  )12(
 .7إتداف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص  )13(
 ).1/46(النشر في القراءات العشر  )14(
 ).1/45(النشر في القراءات العشر  )15(
 ).10-1/9(انظر النشر في القراءات العشر  )16(
 ).1/333(البرهان في علوم القرآن  )17(
 ).1/332(البرهان في علوم القرآن  )18(
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ُخوُل َعلَ�ى اْلُ ِغيَب�ِة  رواه البخاري في ص�ديده كت�اب النك�اح َب�اب ال َيْخلُ�َونَّ َرُج�ٌل ِب�اْ َرأٍَة إِالَّ ُذو َ ْد�َرمٍ  )19( َوال�ہُّ
 .5233ح ) 9/242(
 ہرس فرنسي ك�ان  كفوًف�ا  �ن س�ن الثالث�ة  �ن ع �ره، ) م1852-1809) ( (لويس بريل )20(

اس�تطاع أن يط�ور  1828وع ل ف�ي تعل�يم ال كف�وفين ف�ي  عه�ہ ب�اريس ال�وطني لص�غار ال كف�وفين، وف�ي ع�ام 
(ن ابتكره��ا ض��ابط ف��ي الج��يش الفرنس��ي ي��ہعى تش��ارلز باربي��ه طريق��ة  ��ن الكتاب��ة الب��ارزة ك��ا

ره��ا بري��ل ل��ت كن 1821ف��ي ع��ام )  م، ك��ان يس��تخہ ها ف��ي إرس��ال الراس��ائل الدربي��ة ال ش��فرة، فطوَّ
انظ��ر ال عج��م ال ختص��ر للت��راث . ال كف��وفين  ��ن الق��راءة، و ��ا زال��ت ه��ذه الطريق��ة تس��تخہم بنج��اح إل��ى الي��وم

  األ ريك�ي 
، و وس��عة  ايكروس��وفت إنكارت��ا  

: ، ف��ي  ��واہ 
 ).(، و), (، و)(
بعہ  وافقة  ن ال جلس األعلى لألزهر، وق�ہ نش�رت ال وافق�ة ) (كانت طباعة القرآن بطريقة بريل  )21(

م، وقہ قام ال رك�ز الن �وذجي لرعاي�ة 1958يوليو ) َت وز( 10جريہة األهرام ال صرية في عہہها الصاہر يوم 
آب  8ال صرية ف�ي ع�ہہيها الص�اہرين  ال كفوفين العرب بالقاهرة بطبع هذه النسخة، نشرت ذلك جريہة األهرام

ع��ن الج ��ع الص��وتي األول للق��رآن الك��ريم ص . م1959) ہيس�� بر(ك��انون األول  17م، و1958) أغس��طس(
366. 

 .و ا بعہها 307انظر الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص  )22(
 ).العرضة األخيرة(في الفصل الرابع  ن الباب األول  )23(
 ).ال صادف العث انية(ع  ن الباب الثالث في الفصل الراب )24(
 .و ا بعہها 367انظر الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص  )25(
 .و ا بعہها 403انظر الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص  )26(
ا يدت ل�ه رس�م أد�ہ ال ص�ادف ال: في هذا الشرط) ادت االً (يقصہ العل اء بكل ة  )27( عث اني�ة، أن تكون القراءة ِ  َّ

يِن  }: للق�راءتين)  ل�ك(ولو  ع تقہير زياہة أو نقصان درف  �ہٍّ  �ثالً، ك �ا يدت �ل رس�م  ، ب�ہون  {َ لِ�ِك َي�ْوِم ال�ہِّ
يِن  }و ألف،  ).11-1/9(انظر النشر في القراءات العشر . {َ الِِك َيْوِم الہِّ

 28م ال صرية في عہہها الص�اہر ، عن جريہة األهرا473-472الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص  )28(
 .م1960) ہيس بر(كانون األول 

ين��اير  2،4، ع��ن جري��ہة الج هوري��ة ال ص��رية ف��ي ع��ہہي 476الج ��ع الص��وتي األول للق��رآن الك��ريم ص  )29(
 .م1961
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4T4خطة ال شروع وتنفيذه :ال بدث الثالثT 
     لتسجيل القرآن بالقراءات العشرة الطرق ال ختارة

 خطة ال شروع وتنفيذه: ال بدث الثالث
وض�ع ص�ادب ال ش��روع خط�ة ع ��ل تكف�ل ل�ه الہق��ة ال  كن�ة للوص��ول إل�ى تس��جيالت 

 .يريہ َلها أن تكون  صادف  رتلة أئ ة، يرجع إليها، ويوثق ِب ا فيها
 :وتلخصت هذه الخطة في الخطوات اآلتية

 ��اء الق��راءة  ��ن أص��داب الخب��رة الكبي��رة ف��ي ت��ہريس تش��كيل لجن��ة  ��ن عل .1
كت��اب هللا، تت��ولى اختي��ار الق��راء ال��ذين س��يناط ِبه��م التس��جيل، ك ��ا تش��رف عل��ى 

 .التسجيالت  ن النادية العل ية
فض��يلة الش��يخ عب��ہ الفت��اح ب��ن عب��ہ الغن��ي : وق��ہ ش��كلت اللجن��ة األول��ى  ��ن األس��اتذة

والش�يخ عب�ہ العظ�يم خي�اط، والش�يخ  د �ہ  )2(لش�يخ ع�ا ر الس�يہ عث �ان،وا )1(القاضي،
سلي ان ص�الح، والش�يخ  د �وہ د�افظ بران�ق، واألربع�ة األخي�رون  �ن  ہرس�ي  عه�ہ 

 .القراءات التابع لألزهر
اختيار القراء الذين سيقو ون بالتسجيل، على أن يكون�وا  �ن أعل�م الق�راء،  .2

 .سبة أصواتهم للتسجيل ع  نا
اقتضاء كل قارئ غاية الہقة في األہاء، وإلغاء ك�ل تس�جيل ال يص�ل األہاء  .3

 .فيه إلى دہ اال تياز، واعتبار هذا  بہأً ال يجوز أبًہا الترخص فيه
است اع لجنة التسجيل ج يعها إلى الدصة القرآني�ة ال �راہ تس�جيلها، للتأك�ہ  .4

ام، وتزوي�ہه ِب �ا ق�ہ يلز �ه  �ن توجيه�ات،  ن ہقة أہاء القارئ، و راعات�ه لألدك�
 .وخاصة في ا يتعلق ب واضع الوقف واالبتہاء

أن يتم تسجيل القرآن الكريم بالقراءات الثابتة ال تواترة، فيسجل لكل قارئ  .5
 ن القراء العشرة برواية اثنين  ن روات�ه، بأش�هر ط�رق الرواي�ة ع�نهم، ث�م يتب�ع 

 )3(.بعہ ذلك بالطرق األخرى
 راع��اة الت��زام الق��ارئ بطري��ق الرواي��ة الت��ي يقرؤه��ا، وع��ہم خل��ط ط��رق  .6

القراءة بعضها ببعض، فيلتزم  ن أول الق�رآن إل�ى آخ�ره نف�س الطري�ق ال�ذي ب�ہأ 
 )4(.به، وال يتجاوز في ذلك أبًہا

 ون على تسجيل الق�رآن  �رتال، و ن هذه الخطة يتبين لنا  ہى تجاوز أولئك الذين يقہ
في شتى البلہان، ہون وجوہ لجان عل ية  ؤهلة تراجع قراءة القارئ، وتجيزها، وكيف 
يك��ون الق��ارئ قارًئ��ا وداكً ��ا عل��ى قراءت��ه ف��ي ذات الوق��ت، وند��ن نالد��ظ أن أخط��اء 

 .القارئ في التالوة يعسر عليه إہراكها غالًبا، ك ا  رَّ قريًبا
 يل القرآن بالقراءات العشرةالطرق ال ختارة لتسج

-ہعا صادب  شروع الج ع الصوتي إلى تسجيل القرآن بكل قراءاته الثابتة، وخط�ط 
أن تختار روايت�ان لك�ل ق�راءة  �ن الق�راءات العش�ر، وأن يخت�ار لك�ل  -كبہاية لل شروع
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: رواية أربعًة  ن أشهر طرق رواية تل�ك الق�راءة، ث�م د�ہہ ب عاون�ة األس�تاذين الش�يخين
الط��رق ال خت��ارة ليبت��ہأ ِبه��ا الج ��ع  )5(وہ د��افظ بران��ق، و د ��ہ س��لي ان ص��الح د ��

 )6(:الصوتي للقرآن الكريم، فجاءت على الندو اآلتي
 )7(قراءة نافع - 1

  :رواية قالون 
 )8(.ابن بويان، والقزاز:  ن طريق أبي نشيط،  ن طريقي
 )9(.ابن أبي  هران، وجعفر بن  د ہ: ثم  ن طريق الدلواني  ن طريقي

  :رواية ورش 
 )10(.إس اعيل النداس، وابن سيف:  ن طريق األزرق،  ن طريقي

 )11(.ابن جعفر، وال طوعي: ثم  ن طريق األصبهاني،  ن طريقي
 قراءة ابن كثير - 2

  :رواية البزي 
 )12(.النقاش، وابن ُبنان:  ن طريق أبي ربيعة،  ن طريقي

 )13(.صالح، وعبہ الوادہ بن ع رابن : ثم  ن طريق ابن الدباب،  ن طريقي
  :رواية قنبل 

، وصالح:  ن طريق ابن  جاهہ،  ن طريقي  )14(.السا ريِّ
 )15(.أبي الفرج، والشطوي: ريق ابن شنبوذ،  ن طريقيثم  ن ط

 قراءة أبي ع رو - 3
  :رواية الہوري 

 )16(.عہل ن طريق أبي الزعراء،  ن طريقي ابن  جاهہ، وال 
 )17(.زيہ بن أبي بالل، وال طوعي: ثم  ن طريق ابن فرح،  ن طريقي

  :رواية السوسي 
 )18(.،  ن طريقي عبہ هللا بن الدسين، وابن دبش ن طريق ابن جرير

 )19(.الشذائي، والشنبوذي: ثم  ن طريق ابن ج هور،  ن طريقي
 قراءة ابن عا ر - 4

 : رواية هشام 
 )20(.ابن عبہان، والج ال:  ن طريق الدلواني،  ن طريقي

 )21(.زيہ بن علي، والشذائي: ثم  ن طريق الہاجوني،  ن طريقي
  :رواية ابن ذكوان 

 )22(.النقاش، وابن األخرم:  ن طريق األخفش،  ن طريقي
 )23(.ثم  ن طريق الصوري،  ن طريقي الر لي، وال طوعي

 قراءة عاصم - 5
  :رواية شعبة 

 )24(.شعيب، وأبي د ہون:  ن طريق يديى بن آہم،  ن طريقي
 )25(.ابن خليع، والرزاز: ثم  ن طريق العلي ي،  ن طريقي
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  :رواية دفص 
أب�ي الدس�ن الهاش� ي، وأب�ي ط�اهر ب�ن أب�ي :  ن طريق عبيہ بن الصبَّاح،  ن طريقي

 )26(.هاشم
 )27(.، وزرعانالفيل: ثم  ن طريق ع رو بن الصبَّاح،  ن طريقي

 قراءة د زة - 6
  :رواية خلف 

 )28(.عن إہريس-ابن عث ان، وابن  قسم، وابن صالح، وال طوعي :  ن طرق
  :رواية خالہ 

 )29(.ابن شاذان، وابن الهيثم، والوزان، والطلدي:  ن طرق
 قراءة الكسائي - 7

  :رواية أبي الدارث 
 )30(.البطي، والقنطري:  ن طريق  د ہ بن يديى،  ن طريقي

 )31(.ثعلب، وابن الفرج: ثم  ن طريق سل ة بن عاصم،  ن طريقي
  :رواية الہوري 

 )32(.ابن الجلنہا، وابن ہيزويه:  ن طريق جعفر النصيبي،  ن طريقي
 )33(.ابن أبي هاشم والشذائي: ثم  ن طريق أبي عث ان الضرير،  ن طريقي

 قراءة أبي جعفر - 8
  :رواية ابن ورہان 

 )34(.ابن شبيب، وابن هارون:  ن طريق الفضل بن شاذان،  ن طريقي
 )35(.الدنبلي، والد ا ي: ثم  ن طريق هبة هللا بن جعفر،  ن طريقي

  :رواية ابن ج از 
 )36(.ألزرق الج الابن رزين، وا:  ن طريق أبي أيوب الهاش ي،  ن طريقي

 )37(.ابن النفاخ، وابن َنهشل: ثم  ن طريق الہوري،  ن طريقي
 قراءة يعقوب - 9

  :سٍ رواية ُرَويْ  
 )38(.عن الت ار-النخاس، وأبي الطيب، وابن  قسم، والجوهري :  ن طرق

  :رواية َرْوح 
 )39(.ن عليال عّہل، ود زة ب:  ن طريق ابن وهب،  ن طريقي

 )40(.غالم بن شنبوذ، وابن دبشان: ثم  ن طريق الزبيري،  ن طريقي
 قراءة خلف البزار - 10
  :داق الوراقرواية إس 

 )41(.عن إسداق - ن طريق السوسنجرہي، وبكر بن شاذان
 )42(.ثم  ن طريق ابنه  د ہ بن إسداق، والبرصاطي

  :رواية إہريس 
 )43(.الشطي، وال طوعي، وابن بويان، والقطيعي:  ن طرق
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الق�راءات ببل�ہه، ث�م انتق�ل  ه�ـ، ودف�ظ الق�رآن ث�م ق�رأ1325ولہ الشيخ القاضي في ہ نهور بش ال  صر سنة  )1(

س��نة ) تع��اہل ال��ہكتوراه دالي��ا(إل��ى الق��اهرة، وہرس ف��ي األزه��ر دت��ى دص��ل عل��ى إج��ازة التخص��ص الق��ہيم 
هـ، وتولى  ناصب كثيرة،  نها رئاسة قسم القراءات الت�ابع لكلي�ة اللغ�ة العربي�ة ب�األزهر دين�ذاك، وع�ين 1355

ا بال عاهہ األزهرية، ثم وكيال ع ا لل عاهہ األزهرية، ثم ردل إلى ال ہين�ة النبوي�ة فش�ارك ف�ي إنش�اء  فتًشا عاّ ً اّ ً
هـ، وله تص�انيف 1403كلية القرآن الكريم بالجا عة اإلسال ية، وتولى رئاسة قسم القراءات فيها إلى وفاته سنة 

اض�ي وأث�ره ف�ي العال ة الشيخ عب�ہ الفت�اح الق(بدث بعنوان . كثيرة في القراءات وعلوم القرآن والفقه والفرائض
للہكتور عبہ العزيز بن عبہ الفتاح القارئ، في العہہ األول  ن  جلة كلية الق�رآن الك�ريم ص ) الہراسات القرآنية

 .و ا بعہها 297
 .هـ1409شيخ ع وم ال قارئ ال صرية سابًقا، توفي بال ہينة النبوية سنة  )2(
 .إن شاء هللا تعالى-للتسجيل ِبها، و ا تم تسجيله  نها سأذكر بعہ خطة التسجيل الطرق التي اختارتها اللجنة  )3(
ال قصوہ أن رواة القراء العشرة رويت ع�نهم رواي�اتهم بط�رق تختل�ف ف�ي بع�ض الوج�وه، وق�ہ اتف�ق العل �اء  )4(

على عہم جواز الخلط بين الط�رق والرواي�ات إذا كان�ت إد�ہى الق�راءتين  ترتب�ة عل�ى األخ�رى، وك�ذلك إذا ق�رأ 
نقل والرواية، فإن فاعل ذلك يكون كاذًبا على الراوي، واختلف�وا ف�ي ج�واز ذل�ك عل�ى س�بيل الق�راءة على سبيل ال

والتالوة، فأجازه أكثر العل اء، إذ الكل  نزل، تهوينا على أهل ال لة، ولو كان واجبا عل�يهم ت يي�ز الرواي�ات ع�ن 
 ).19-1/18(عشر انظر النشر في القراءات ال. بعضها، النقلب التيسير  شقة وتعسيًرا

 .ال ہرسين ب عهہ القراءات التابع لألزهر آنئذ )5(
 .و ا بعہها 218انظر الج ع الصوتي األول للقرآن الكريم ص  )6(
، أ �ا )الدفاظ  ن الص�دابة(سبقت تراجم القراء العشرة في ال بدث الرابع  ن الفصل األول  ن الباب األول  )7(

ختصار، وقہ ألف الشيخ العال ة عبہ الفتاح القاضي كتاًب�ا ف�ي ت�راجم ه�ؤالء رواتهم فتركت الترج ة لهم بغية اال
األئ ة العشرة ورواتهم فليرجع إليه  ن شاء االستزاہة، وهو كتاب تاريخ القراء العشرة، طبع ع�ہة  �رات،  نه�ا 

 .م1989هـ، 1410طبعة وزارة األوقاف الكويتية بتاريخ 
 ).1/101(، )1/99(انظر النشر في القراءات العشر  )8(
 ).1/106(، )1/102(انظر النشر في القراءات العشر  )9(
 ).1/108(، )1/106(انظر النشر في القراءات العشر  )10(
 ).1/110(انظر النشر في القراءات العشر  )11(
 ).1/117(انظر النشر في القراءات العشر  )12(
 ).1/117(انظر النشر في القراءات العشر  )13(
 ).118-1/117(النشر في القراءات العشر انظر  )14(
 ).1/119(انظر النشر في القراءات العشر  )15(
 ).1/127(، )1/123(انظر النشر في القراءات العشر  )16(
 ).1/130(، )1/128(انظر النشر في القراءات العشر  )17(
 ).1/131(انظر النشر في القراءات العشر  )18(
 ).1/132(لعشر انظر النشر في القراءات ا )19(
 ).136-1/135(انظر النشر في القراءات العشر  )20(
 ).138-1/137(انظر النشر في القراءات العشر  )21(
 ).1/141(، و)1/139(انظر النشر في القراءات العشر  )22(
 ).143-1/142(انظر النشر في القراءات العشر  )23(
 ).1/148(، و)1/146(انظر النشر في القراءات العشر  )24(
 ).151-1/150(انظر النشر في القراءات العشر  )25(
 ).1/152(انظر النشر في القراءات العشر  )26(
 ).154-1/153(انظر النشر في القراءات العشر  )27(
 ).160-1/158(انظر النشر في القراءات العشر  )28(
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 ).164-1/160(انظر النشر في القراءات العشر  )29(
 ).168-1/167(لقراءات العشر انظر النشر في ا )30(
 ).1/169(انظر النشر في القراءات العشر  )31(
 ).1/170(انظر النشر في القراءات العشر  )32(
 ).171-1/170(انظر النشر في القراءات العشر  )33(
 ).175-1/174(انظر النشر في القراءات العشر  )34(
 ).176-1/175(انظر النشر في القراءات العشر  )35(
 ).177-1/176(انظر النشر في القراءات العشر  )36(
 ).1/177(انظر النشر في القراءات العشر  )37(
 ).182-1/180(انظر النشر في القراءات العشر  )38(
 ).185-1/183(انظر النشر في القراءات العشر  )39(
 ).1/185(انظر النشر في القراءات العشر  )40(
 ).1/188(شر انظر النشر في القراءات الع )41(
 ).1/189(انظر النشر في القراءات العشر  )42(
 ).190-1/189(انظر النشر في القراءات العشر  )43(
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 الفصل الثاني

 )1(مشروع كلية القرآن الكريم بالمدينة النبوية

 لجمع القرآن بالقراءات العشر
 

ش��روع الج ��ع الص��وتي للق��راءات  : ال بد��ث األول
 ال تواترة

 خطة الع ل في ال شروع وتنفيذه: ال بدث الثاني
 خطة الع ل

 تنفيذ ال شروع
 تقويم ال شروع: ال بدث الثالث

 وع الج ع الصوتي للقراءات ال تواترة شر: ال بدث األول
ه��ـ تقريًب��ا طرد��ت كلي��ة الق��رآن الك��ريم بالجا ع��ة اإلس��ال ية  ش��روًعا 1402ف��ي ع��ام 

بالقراءات العشر ال تواترة، وكان ال خط�ط له�ذا ال ش�روع أن ) وادہ(لتسجيل  صدف 
 )2(:يكون على ثالث  رادل

  )3(.تسجيل خت ة كا لة بالقراءات السبع ِب ض ن الشاطبية: ال ردلة األولى 
ِب ض� ن الش�اطبية (تسجيل خت ة كا لة ب�القراءات العش�ر الص�غرى : ال ردلة الثانية 

  )4().والہرة
ِب ض�� ن الطيب��ة ( ��ة كا ل��ة ب��القراءات العش��ر الكب��رى تس��جيل خت: ال ردل��ة الثالث��ة 

  )5().والنشر
 خطة الع ل في ال شروع وتنفيذه: ال بدث الثاني

 خطة الع ل
 :كانت الخطة ال قتردة للع ل في هذا ال شروع على الندو اآلتي

ذل�ك بج �ع  أن يتم هذا الج ع على ثالث  رادل، ك ا سبق قريًبا، ويبہأ في .1
 .القرآن بالقراءات السبع ِب ض ن الشاطبية

: أن يتم الج ع بين أوجه القراءات في التالوة الوادہة، في ال رادل الثالث .2
 )6(.السبع ثم العشر الصغرى، ثم العشر، وذلك على طريقة الج ع بالوقف

القارئ بقراءة ألدہ القراء، دتى  وج ع القرآن بالقراءات بطريقة الوقف هو أن يشرع
ينتهي إلى وقٍف يسوغ االبتہاء ِب ا بع�ہه فيق�ف، ث�م يرج�ع إل�ى الق�ارئ ال�ذي بع�ہه في�أتي 
بخالفه  ع القارئ األول، إلى ال وضع الذي وقف فيه، ثم يفعل ذلك بقارٍئ قارٍئ، دتى 

توفير الوقت عن�ہ  تنتهي خالفاُتهم، ويبتہئ ب ا بعہ ذلك الوقف، وهذه الطريقة يراہ  نها
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�ا ل�و  عرض القراءات على الشيوخ، فينتهي القارئ  ن العرض في وق�ت أق�ل بكثي�ر ِ  َّ
 )7(.قرأ كل رواية على دہة

أن يق���وم أس���اتذة الق���راءات ف���ي الكلي���ة ال ���ذكورة باإلش���راف عل���ى ع لي���ة  .3
 .على القراءة التسجيل وتوجيه القراء، وإلقاء بعض الشروح والتعليقات

 )8(.أن ُيختار  ن طالِب الكلية ال تقنين  ن يقوم بالقراءة .4
 تنفيذ ال شروع

بہأت الكلية في تجارب ال ردلة األولى  ن ال شروع، وهي تسجيل الق�رآن ب�القراءات 
لت سورة البق�رة ف�ي ند�و  ائ�ة س�اعة،  �ع بع�ض  )9(السبع ِب ض ن الشاطبية، ديث ُسجِّ

 )10(.الشروح والتوجيهات
هـ كانت الكلية قہ انتهت  ن التسجيل  ن أول القرآن الكريم إلى آخ�ر 1404وفي عام 

س��ورة النس��اء، فج��اءت س��ورة البق��رة ف��ي س��تين س��اعة، وس��ورة آل ع ��ران ف��ي إد��ہى 
ان وعش��رين س��اعة، ك��ل ذل��ك ب��القراءات الس��بع وثالث��ين س��اعة، وس��ورة النس��اء ف��ي ث ��

ِب ض ن الشاطبية، وأذيعت ه�ذه التس�جيالت  �ن إذاع�ة الق�رآن الك�ريم بال  لك�ة العربي�ة 
 )11().ہروس  ن القرآن الكريم: (السعوہية تدت عنوان

ال ردل�ة األول�ى  ثم است رت الكلية في  تابعة التسجيالت، وإلى اآلن لم تنته تس�جيالت
، وك��ان آخ��ر عه��ہي ِبه��م ف��ي الس��نة الت��ي )تس��جيل الق��راءات الس��بع ِب ض�� ن الش��اطبية(

أنَّه�م ك�انوا ق�ہ وص�لوا ف�ي تس�جيالت ال ردل�ة األول�ى إل�ى  )12(تخرجت فيه�ا  �ن الكلي�ة
 .أواخر سورة التوبة

، فل�م )القراءات العشر الصغرى والكب�رىوه ا تسجيل ( أ ا ال ردلتان الثانية والثالثة 
وال يہرى هل  ا زال ف�ي ع�زم إہارِته�ا  تابع�ة ال �ردلتين . تشرع الكلية فيه ا إلى اآلن
 .الباقيتين  ن ال شروع أم ال

 تقويم ال شروع: ال بدث الثالث
ال ش��ك أن  ش��روع ج ��ع الق��راءات ف��ي خت ��ة واد��ہة ب��ذل في��ه جه��ٌہ كبي��ٌر، وال ينك��ر 

 ن الفائہة لہارسي الق�راءات، ولغي�رهم  �ن ال س�ل ين، ولك�ن الن�اظر ف�ي  عارٌف  ا فيه
طريقة ذلك الج ع، و ا تم تس�جيله  ن�ه يج�زم ب�أن ذل�ك ال يع�ہ ج ًع�ا للق�رآن ب�القراءات 
بقہر  ا قہ يعتبر كتاًبا في القراءات، عل�ى ند�و  �ا ص�نف الق�ہ اء  �ن تفص�يل خالف�ات 

 كتوب�ة، وه�ذا الج �ع  ق�روء  س� وع، وف�ي  القراء، والفرق أن تصانيف القہ اء كان�ت
 .ذلك فائہة عظي ة  ن جهة التطبيق والتہريب

أَبْوا أن يہرجوا في نس�خة واد�ہة  �ن ال ص�دف  أنَّ الصدابة  )13(وقہ رأينا في ا  رَّ 
ً ��ا لتل��ك الق��راءات أن تك��ون  أكث��ر  ��ن وج��ه  ��ن أوج��ه الق��راءة، فج��اء ع له��م ه��ذا ُ َعظِّ

إدہاها أصالً، واألخرى فرًعا، ولذا كتبوا  صادَف يختلف بعضها ع�ن بع�ض ف�ي تل�ك 
 .الكل ات الخالفية التي ال يدت لها رسٌم وادہ

 .وقہ كره كثير  ن األئ ة خلط شيء  ع القرآن، دتى لو كان وجوه القراءات
ل�يس  �ن  و نه�ا أن ال ُيخَل�ط ف�ي ال ص�دف  �ا: قال الدلي ي ف�ي وج�وه تعظ�يم الق�رآن
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القرآن بالقرآن، كعہہ اآليات، والسجہات، والعش�رات، والوق�وف، واخ�تالف الق�راءات، 
 )14(.و عاني اآليات

فاألجہر أن ال يطلق اسم ال صدف إال على  ا كان  جرًہا  ن غي�ر الق�رآن، و �ا ك�ان 
به بكت��ب التفس��ير وكت��ب  ف��رًہا لوج��ه واد��ہ، أ ��ا  ��ا ك��ان في��ه ذك��ر الخ��الف، فه��و أش��

 .القراءات
ك ا أن التس�جيالت الت�ي َت �ت لِه�ذا ال ش�روع تدت�وي  �ا ل�يس بق�رآن، وه�و توجيه�ات 
ال شايخ للقراء، وشرودهم وتعليقاُتهم عليها، فجہير ِبه�ذا الع �ل أن يع�ہ  �ن ال ص�نفات 

غي�ر  التطبيقية في علم القراءات، أ ا أن يك�ون  ص�دًفا  ج وًع�ا، فظ�اهر أن ذل�ك بعي�ہ
 . قبول

وقہ عہَّ عل اء القراءة األولون ج ع القراءة ف�ي ال�تالوة الواد�ہة  خالف�ة ل �ا ك�ان علي�ه 
دال سلف األ ة، واعتبروه كج ع أوج�ه االخ�تالف ف�ي الق�راءة ف�ي ال ص�دف الواد�ہ، 

 .وهو  ا  نعه الصدابة 
قراءته بق�راءة  فقہ كان  ن عاہة األئ ة إفراہ كل قارئ  ن القراء ِبخت ة، ال يخلط فيها

غيره، وكانوا يبالغون في تدرير الط�رق والوج�وه، دت�ى ل�و اقتض�ى ذل�ك الواد�ہ  �نهم 
 الز ة شيخه ہهًرا طويالً، و �ن ذل�ك أن األس�تاذ أب�ا الدس�ن الدص�ري القيروان�ي ق�رأ 
القراءات السبع على ش�يخه أب�ي بك�ر القص�ري تس�عين خت �ة ف�ي عش�ر س�نين، ق�ال ف�ي 

 )15(:قصيہته الرائية
 عليهم فأبــہا باإل ـام أبي بكرِ    وأذكر أشيــاخي الذين قرأُتها

ق���رأُت علي���ه السب���ـع تس���عين 
ب��ہأُت اب��ن عش��ٍر ث��م أك ل��ُت ف��ي    خت ًة 

 عشرِ 
وقہ اس�ت ر ع �ل ال ق�رئين عل�ى ذل�ك ز ًن�ا، ث�م ل �ا فت�رت ه �م الن�اس، وادت�اجوا إل�ى 

 .القراءات في الخت ة الوادہة سرعة العرض، ظهر الج ع بين
وهذا ال�ذي ك�ان علي�ه الص�ہر األول، و �ن بع�ہهم، إل�ى أثن�اء ال ائ�ة : قال ابن الجزري

الخا سة، عصر ال�ہاني اب�ن ش�يطا واأله�وازي واله�ذلي و �ن بع�ہهم، ف �ن ذل�ك الوق�ت 
ظهر ج ع القراءات في الخت ة الوادہة، واست ر إلى ز اننا، وك�ان بع�ض األئ �ة يك�ره 

 ن ديث إنه لم تكن عاہة السلف عليه، ولكن الذي استقر عليه الع ل هو األخذ به،  ذلك
والتقرير عليه، وتلقيه بالقبول، وإن ا ہعاهم إلى ذلك فتور اله م، وقصہ س�رعة الترق�ي 

 )16(...واالنفراہ
ت�وفير الوق�ت، ف�إن فإن كان ابتكار طريقة الج ع لداجة الن�اس إل�ى س�رعة الع�رض، و

هذه الداجة غير  وجوہة ف�ي  ص�دف ي�راہ ل�ه أن يك�ون دافًظ�ا لق�راءات الق�رآن، ف�إن 
الج ع ِبهذه الطريقة تكون وجوه القراءات فيها  ہرجة  تتابع�ة، ال يس�تطيع ت ييزه�ا إال 

 .قارئ  اهر  تقن، فال شك أن جہواها عنہ عوام ال سل ين قليلة
النف��ع ف��ي النادي��ة العل ي��ة والتہريس��ية، ففي��ه الت��ہريب وال ش��روع في ��ا ع��ہا ذل��ك عظ��يم 

الع لي لہارس�ي الق�راءات،  �ع  �ا في�ه  �ن التوجي�ه للق�ارئ، والتطبي�ق الع ل�ي لألدك�ام 
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الت��ي يعس��ر عل��ى الق��ارئ تعل ه��ا ہون س�� اع،  ��ن الف��تح واإل ال��ة، والتفخ��يم والترقي��ق، 
 .واإلش ام والروم وغير ذلك

 
ُسول  )1( بأن لَه�ا أس� اء عہي�ہة، وأش�هرها ال ہين�ة، ف�إذا أطل�ق انص�رف إليه�ا ہون غيره�ا،  اختصت  ہينة الرَّ

 �ن س�ورة التوب�ة، واش�تهر وص�فها بال ہين�ة  120 �ن اآلي�ة  {..  �ا ك�ان أله�ل ال ہين�ة  }: و ن ذلك قوله تعالى
النبوية عنہ كثير  ن السلف، كسعيہ بن ال سيب، و ن ال تأخرين، كش�يخ اإلس�الم اب�ن تي ي�ة، وعل�ي ب�ن عب�ہ هللا 
الس هوہي  ؤرخ ال ہينة، أ ا وصفها بال نورة الذي اشتهر بين الناس اليوم فأغلب الظن أنه  �ن ص�نع  ت�أخري 

دي، ولكن وصفها بالنبوية أجل وأوض�ح  عن�ًى، األتراك، و عناه صديح، إن أريہ به أنه نورت بنور النبوة والو
 .24-22انظر التقرير العل ي عن  صدف ال ہينة النبوية ص . ألن النبوة أهم اعتبار شرفت به ال ہينة

بالجا ع��ة اإلس��ال ية بال ہين��ة النبوي��ة للع��ام الہراس��ي  -انظ��ر ہلي��ل كلي��ة الق��رآن الك��ريم والہراس��ات اإلس��ال ية  )2(
، و جل��ة كلي��ة الق��رآن الك��ريم والہراس��ات اإلس��ال ية، بالجا ع��ة اإلس��ال ية 33-32ص  ه��ـ1405 - ه��ـ1404

 .372العہہ األول ص  -بال ہينة النبوية
هي القصيہة الال ية، ال س اة ِبدرز األ اني ووجه الته�اني،  �ن نظ�م اإل �ام العال �ة ول�ي هللا أب�ي القاس�م ب�ن  )3(

وهي  �ن عي�ون الش�عر،  �ع . هـ590ر، ال توفي بالقاهرة سنة فيره بن خلف الرعيني األنہلسي الشاطبي الضري
ج عها القراءات السبع ال تواترة، على  ا في كتاب التيس�ير لإل �ام أب�ي ع �رو ال�ہاني، وق�ہ س�ارت ِبه�ا الركب�ان 

 ).1/61(النشر في القراءات العشر . وتلقاها العل اء في سائر األعصار واأل صار بالقبول
القراءات الثالث ال روية، قص�يہة ال ي�ة عل�ى وزن وقافي�ة الش�اطبية، نظ�م فيه�ا اإل �ام اب�ن الہرة ال ضية في  )4(

الجزري  ض ن كتاب تدبير التيسير في الق�راءات ال�ثالث ال ك ل�ة للعش�رة، وه�و كت�اب ج �ع في�ه اب�ن الج�زري 
وَس� اه تدبي�ر التيس�ير  القراءات الثالث على الوجه الذي ج �ع علي�ه اإل �ام ال�ہاني الق�راءات الس�بع ف�ي التيس�ير،

فكأنه زيَّن التيسير ديث ك له بالثالث لتتم القراءات العشر، وطريقه وطري�ق التيس�ير واد�ہ، فل�ذا تع�ارف عل �اء 
الق��راءات عل��ى تس�� ية الق��راءات العش��ر  ��ن ه��ذا الطري��ق بالعش��ر الص��غرى، وه��و  ��ا يعنون��ه ِب ض��ن الش��اطبية 

انظ�ر ش�رح ال�ہرة ال ض�ية ف�ي . لنشر التي تج�اوزت األل�ف طري�قوالہرة، إذ طرقها أقل بكثير  ن طرق طيبة ا
 ).1/142(القراءات الثالث ال روية للنويري 

النشر في الق�راءات : طيبة النشر في القراءات العشر، نظم فيها اإل ام ابن الجزري  ا ج عه في كتابه العظيم )5(
ن الك�ريم بقراءات�ه العش�ر، وق�ہ ض� نه ص�ادبه العشر، وهو أوسع الكتب التي ج عت طرق الرواي�ة الثابت�ة للق�رآ

أكث��ر  ��ن أل��ف طري��ق، ول��ذا تع��ارف عل ��اء الق��راءات عل��ى تس�� ية الق��راءات العش��ر  ��ن طري��ق الطيب��ة بالعش��ر 
 ).191-1/190(انظر النشر في القراءات العشر . الكبرى

لقارئ في الق�راءة، ف�إذا  �رَّ للقراء في األخذ بطريقة الج ع  ذهبان، أدہه ا الج ع بالدرف، وهو أن يشرع ا )6(
بكل ة فيها خالٌف أعاہ تلك الكل ة ِب فرہه�ا، دت�ى يس�توفي  �ا فيه�ا  �ن الخ�الف، وه�و  �ذهب ال ص�ريين، وه�و 
أوثق في استيفاء أوجه الخالف، وأسهل في األخذ، وأخصر، ولكنه يخرج القراءة عن رونقها، والث�اني ه�و ه�ذا، 

انظ��ر النش��ر ف��ي الق��راءات العش��ر . دض��ار، وال ي��ذهب رون��ق الق��راءةوه��و الج ��ع ب��الوقف، وه��و أش��ہ ف��ي االست
 .30-29، وغيث النفع في القراءات السبع ِبها ش سراج القارئ ص )2/201(
 ).2/201(النشر في القراءات العشر  )7(
 .وقہ شارك في التسجيالت عہہ كبير  ن الطالب بالفعل )8(
التس�جيل التجريب�ي، والتس�جيل النه�ائي، والتف�اوت س�ببه ط�ول  يالدظ اختالف  ہة تس�جيل س�ورة البق�رة ب�ين )9(

 .الشروح التي يقوم ِبها األساتذة أو قصرها، أ ا  ہة التالوة الدقيقية فال تدت ل  ثل هذا التفاوت
 .372العہہ األول ص  - جلة كلية القرآن الكريم والہراسات اإلسال ية، بالجا عة اإلسال ية بال ہينة النبوية )10(
و ا زال هذا البرنا ج يذاع إلى اآلن، ويقوم في�ه الطال�ب ب�القراءة، ويس�أله الش�يخ ال ق�رئ ع�ن األوج�ه الت�ي  )11(

قرأ ِبها، ويقوم بش�رح بع�ض األ �ور الخاص�ة بتل�ك األوج�ه، فه�و برن�ا ج تعلي �ي، يس�تفيہ  ن�ه ط�الب الق�راءات 
بالجا ع��ة اإلس��ال ية بال ہين��ة النبوي��ة للع��ام  -انظ��ر ہلي��ل كلي��ة الق��رآن الك��ريم والہراس��ات اإلس��ال ية . وغي��رهم
 .32ص  هـ1405 - هـ1404الہراسي 

 .م1993ال وافق  هـ1413وهي سنة  )12(
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 . نهج عث ان في ج ع ال صادف، ال بدث األول  ن الفصل الثالث  ن الباب الثالث: انظر  بدث )13(
 ).4/487(الجا ع لشعب اإلي ان للبيقهي  )14(
 .30-29، وغيث النفع في القراءات السبع ِبها ش سراج القارئ ص )2/194(اءات العشر النشر في القر )15(
 ).2/195(النشر في القراءات العشر  )16(
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 خالصة البدث والتوصيات
 

 :بعہ االنتهاء  ن هذا البدث، أستطيع أن ألخص أهم نتائجه في ا يأتي

على  ر العصور  ا يليق به  ن العناية بالدفظ  أن القرآن الكريم لقي  ن ال سل ين -1
ا َلُه َلَداِفُظونَ }: والنقل، فكان ذلك  صہاًقا لقوله تعالى ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْدُن َنزَّ  )1(.{إِنَّ

ِب�ّي  أنه قہ قام بدفظ القرآن  �ن الص�دابة  -2 َ �ن ال ُيدَص�ى كث�رًة،  ف�ي ز �ن النَّ
 .تجاوز عہہ الدفاظ بذلك عہہ التواتر، الذي يثبت به نقل القرآن ثبوًتا قطعّيًاف

أن ج ���ع الق���رآن بإطالقات���ه الثالث���ة، وه���ي الدف���ظ ف���ي الص���ہور، وترتي���ب اآلي  -3
ِبّي   .والسور، والتہوين بالكتابة قہ دصل في عهہ النَّ

ِبّي  -4 تہوين�ه، وأن الق�رآن كت�ب أول�ى الق�رآن الك�ريم بعناي�ة عظي �ة، وأ �ر ب أن النَّ
 .كله بين يہيه 

هو القرآن ال َن�زل، وأن�ه  أن  ا أثبت في العرضة األخيرة للقرآن على جبريل  -5
 .قہ نسخ فيها بعض القرآن

أن أبا بكر الصہيق رضي هللا عنه كان أول  ن أ ر بج ع القرآن في  جل�ہ واد�ہ،  -6
 .ك الج ع زيہ بن ثابت ، وقام بذلوكان ذلك بإشارة ع ر بن الخطاب 

دظ�ي بإج �اع الص�دابة علي�ه، ول�م  أن ج ع القرآن في عهہ أبي بك�ر الص�ہيق  -7
ِبّي  ا كتب بين يہي النَّ ، فكان جا ًعا لِ ا ثبت في العرضة األخي�رة، ہون يترك شيًئا ِ  َّ

 .خالف  ن ال سل ين

ِب�ّي أن االعتراض ال�وارہ عل�ى أب�ي بك�ر بأن�ه فع�ل  �ا ل�م يفعل�ه ا -8 ،  �ہفوع ب�أن لنَّ
ِب��ّي  ، فأص��بح إنَّ ��ا ترك��ه ألس��باب زال��ت بوفات��ه  أص��ل الكتاب��ة  ��أ وٌر ب��ه، وأن النَّ

 .الج ع على هذه الكيفية  ن باب فعل ال أ ور به

أن الشبهات التي أثيرت دول ج ع أبي بكر للقرآن واهية  ہفوعة بالبراهين النقلية  -9
ة غير الوهم والتخرص، وخاصة  ا زع ه الرافضة  ن والعقلية، وهي ال تستنہ إلى أہل

 .الزياہة والنقص في القرآن الكريم

أن ج ع الق�رآن ف�ي عه�ہ عث �ان ك�ان لِ �ا د�ہث ب�ين ال س�ل ين  �ن ب�واہر الفتن�ة  -10
 .واالختالف في تالوة القرآن
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في  صادف وأرس�ل  نه�ا نس�ًخا  ، إنَّ ا نسخ  ا ج عه أبو بكر وأن عث ان  -11
 .األ صار، لتكون  رجًعا للناس عنہ االختالف إلى

ق��ہ دظ��ي  أن ج ��ع الق��رآن الك��ريم ف��ي عه��ہ الخليف��ة الراش��ہ عث ��ان ب��ن عف��ان  -12
 .بإج اع الصدابة، ديث قہ رجع  ن خالفه أول األ ر إلى رأيه

أن رس��م ال ص��ادف العث اني��ة واج��ب االتب��اع، وال يج��وز  خالفت��ه، وق��ہ أج ��ع  -13
ج��واز  خالفت��ه ف��ي  قط��وع أو  وص��ول، أو إثب��ات أو د��ذف، أو ت��اء الق��راء عل��ى ع��ہم 

 .تأنيث، و ا شابه ذلك

أن الشبهات التي أثيرت دول ج ع عث ان القرآن شبه  رہوہة، وأغلبها ال يس�تنہ  -14
 .على ہليل صديح، وأن  ا له شبه ہليل  نها  رہوہ ِب ا ذكر في كل شبهة على دہة

أدرف كان تيسيًرا على األ ة، وأن هذه األد�رف ق�ہ  أن نزول القرآن على سبعة -15
 .نسخ بعضها في العرضة األخيرة، وبقي بعضها

ف��ي ال ص��ادف  إذ نس��خ  ��ا ج ع��ه أب��و بك��ر الص��ہيق  أن عث ��ان ب��ن عف��ان  -16
��ا ثب��ت ف��ي العرض��ة األخي��رة  ��ن األد��رف -وأرس��لها إل��ى األ ص��ار  ل��م يت��رك ش��يًئا ِ  َّ

ترك ستة أدرف عن اتفاق الصدابة ال يص�ح اس�تہالل  �ن السبعة، وأن  ا يقال  ن أنه 
إَِذا اْخَتَلْف�ُتْم أَْن�ُتْم َوَزْي�ُہ ْب�ُن َثاِب�ٍت ِف�ي َش�ْيٍء ِ �َن اْلقُ�ْرآِن : ذهب إليه عليه بق�ول عث �ان 

َ �ا َن�َزَل ِبلَِس�اِنِهمْ   إذ ال ہلي�ل في�ه عل�ى األ �ر بت�رك ش�يء  �ن. َفاْكُتُبوهُ ِبلَِس�اِن قُ�َرْيٍش، َفإِنَّ
األدرف، وإنَّ ا قصارى  ا فيه االقتصار على لغة قريش عن�ہ االخ�تالف، أ �ا ف�ي عن�ہ 

 .االتفاق، فقہ كتبوا  ا اتفقوا عليه، وإن كان بأكثر  ن درف

أن اْل جال  ا زال  تسًعا لتقہيم الجہيہ ف�ي  ج�ال دف�ظ الق�رآن، واالهت �ام بنقل�ه،  -17
الجہي��ہة لل دافظ��ة عل��ى نق��ل الق��رآن وأن عناي��ة ال س��ل ين بب��ذلك، واس��تدہاث الط��رق 

بالصورة السلي ة لم تقف عنہ عصر الصدابة والتابعين، بل دتى في عصرنا هذا، كان 
تسجيل ال صادف ال رتلة ال تقن�ة آي�ة  �ن آي�ات هللا ف�ي ال دافظ�ة عل�ى النق�ل الص�ديح 

ت فيه الفصادة، واستولت الُعْج ة واللُّ   )2(ْكن�ة للقرآن باأللسنة الفصيدة، في ز ان عزَّ
 .على ألسنة الناس

���ا يج���ب عل���ى ال س���ل ين، وخاص���ة ال س���ؤولين ع���ن اإلذاع���ات أن يول���وا  -18 أن���ه ِ  َّ
التسجيالت القرآنية أكبر عناية،  ن ديث طلب القراء ال تقنين، وعرض قراءاِتهم عل�ى 

ي�ر  �تقن إل�ى أن يتلقن�ه لجان عل ية  تخصصة إلجازِتها، دتى ال يؤہي س اع القرآن غ
 .الناس على وجه الخطأ
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التوص��ية بإك ��ال  ش��روع الج ��ع الص��وتي األول للق��رآن الك��ريم، ذل��ك ال ش��روع  -19
العظ��يم ال��ذي ر ��ى إل��ى تس��جيل الق��رآن الك��ريم بج ي��ع الرواي��ات الثابت��ة، وذل��ك بإك ��ال 

م ذل��ك الرواي��ات والط��رق الت��ي ل��م يس��تطع ص��ادب ذل��ك ال ش��روع إك اله��ا، عل��ى أن ي��ت
 .بنفس الضوابط والہقة التي اتبعت في تسجيل الروايات التي تم تسجيلها

التوصية بإك ال  شروع كلية القرآن الكريم بال ہينة النبوي�ة، عل�ى الطريق�ة الت�ي  -20
س��ار عليه��ا، ال عل��ى اعتب��ار أن��ه  ص��دف واد��ہ ب��القراءات الس��بع أو العش��ر، ب��ل عل��ى 

القراءة، وال شك أن ذلك نافع لہارس�ي عل�م الق�راءات، اعتبار أنه ككتاب  تلوٍّ في أوجه 
والفائ��ہة  ن��ه له��م عظي ��ة، خاص��ة  ��ع ن��ہرة ال تخصص��ين ف��ي ذل��ك العل��م، ونقص��اِنهم 

 .ِب رور الز ن

االنتصار لنقل (التوصية بالبدث عن ال خطوطات الكا لة لكتاب اإل ام الباقالني  -21
وق��ہ اختص��ر ه��ذا الكت��اب أب��و عب��ہ هللا ، فه��و ع ��ہة ال ��ہافعين ع��ن نق��ل الق��رآن، )الق��رآن

نك��ت االنتص��ار لنق��ل الق��رآن، وق��ہ طبع��ت ه��ذه النك��ت ف��ي : الص��يرفي وس�� ى  ختص��ره
غير أنَّها لم تدظ بالتدقيق العل ي الالئ�ق ِبه�ا، فدب�ذا ل�و اه�تم  )3(م، 1971 صر سنة 

ل أوض��ح برهاًن��ا وعرًض��ا  ��ن ِبه��ذا ال ختص��ر الب��ادثون أيًض��ا، عل��ى أن الكت��اب األص��
 .ال ختصر، على  ا رأيت  ن  قارنة نصوصه بالنصوص ال نقولة عن االنتصار نفسه

وهللا تع��الى ال وف��ق، وه��و اله��اہي إل��ى س��واء الس��بيل، وآخ��ر ہعوان��ا أن الد ��ہ ل رب 
 .العال ين

 

 . ن سورة الدجر 9اآلية  )1(
انظ�ر الق�ا وس ال د�يط  �اہة . عہم إقا ة العربية لعج �ة اللس�ان: اللُّكنة، بضم الالم )2(
 .1589ص ) لكن(
اللغ�ة العربي�ة وآہاِبه�ا بجا ع�ة  بتدقيق الہكتور  د �ہ زغل�ول س�الم، أس�تاذ كرس�ي )3(

 .اإلسكنہرية
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 قائ ة ال راجع
 

ہار  -ه��ـ  437ت  - ك��ي ب��ن أب��ي طال��ب القيس��ي  -اإلبان��ة ع��ن  ع��اني الق��راءات  .1
 . م1979هـ 1399الطبعة األولى  -بيروت  -ہ شق  -ال أ ون للتراث 

 ص��طفى  -أد ��ہ ب��ن  ب��ارك السلج اس��ي  -اإلبري��ز  ��ن ك��الم س��يہي عب��ہ العزي��ز  .2
 . م1961هـ 1380الطبعة األولى  -بابي الدلبي ب صر ال

 -ال كتب��ة العص��رية بي��روت  -ج��الل ال��ہين الس��يوطي  -اإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن  .3
 م 1988هـ 1408

ہار  -ال��ہكتور دس��ن ض��ياء ال��ہين عت��ر  -األد��رف الس��بعة و نزل��ة الق��راءات  نه��ا  .4
 . م1988هـ 1409الطبعة األولى  -البشائر اإلسال ية بيروت 

شهاب الہين أد ہ بن  د ہ القسطالني ت  -إرشاہ الساري لشرح صديح البخاري  .5
 .م1983هـ 1403 -بيروت  -ہار الكتاب العربي  -هـ 923

أب��و الس��عوہ  -) تفس��ير أب��ي الس��عوہ(إرش��اہ العق��ل الس��ليم إل��ى  زاي��ا الق��رآن الك��ريم  .6
 بہون تاريخ  -هـ ہار إدياء التراث العربي بيروت 951ت  -الع اہي 

ج�الل ال�ہين عب��ہ ال�رد ن ب��ن أب�ي بك��ر  -األزه�ار ال تن�اثرة ف��ي األخب�ار ال ت��واترة  .7
 لد�ق  جل�ة األزه�ر ع�ہہ ش�هر  -تدقيق أد ہ دس�ن ج�ابر  -هـ 911السيوطي ت 

 .هـ1409صفر 
ہار  -ه�ـ 630ع�ز ال�ہين ب�ن األثي�ر الج�زري ت  -أسہ الغابة ف�ي  عرف�ة الص�دابة  .8

 . م1970 -القاهرة  -الشعب 
 طبع�ة عب�ہ الد ي�ہ أد �ہ  -علي  د �ہ الض�باع  -في بيان أصول القراءة اإلضاءة  .9

 .بہون تاريخ -القاهرة  -دنفي 
 -بي��روت -ہار العل��م لل الي��ين  -خي��ر ال��ہين الزركل��ي -) ق��ا وس ت��راجم(األع��الم  .10

 .م1989الطبعة الثا نة 
أب��و دي��ان  د ��ہ ي��ن يوس��ف األنہلس��ي ت  -) تفس��ير أب��ي دي��ان(البد��ر ال د��يط  .11

 م 1993هـ 1413الطبعة األولى  -بيروت  -ہار الكتب العل ية  - هـ745
 كتب��ة  -ه��ـ  774أب��و الف��ہاء إس�� اعيل ب��ن كثي��ر الہ ش��قي ت  -البہاي��ة والنهاي��ة  .12

 .بہون تاريخ -بيروت  -ال عارف 
ہار  -ه�ـ 1346خلي�ل أد �ہ الس�هارنفوري ت  -بذل ال جهوہ ف�ي د�ل أب�ي ہاوہ  .13

 . خبہون تاري -الكتب العل ية بيروت 
 لد�ق  -ه�ـ 505بره�ان ال�ہين الكر �اني ت  -البرهان في توجيه  تشابه الق�رآن  .14

 هـ 1414 - جلة األزهر 
ہار ال عرف�ة  -بہر الہين  د ہ بن عبہ ال�ه الزركش�ي  -البرهان في علوم القرآن  .15

 بہون تاريخ  -بيروت  -للطباعة والنشر 
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ال جل��س األعل��ى  -ه��ـ 817 ج��ہ ال��ہين الفيروزأب��اہي ت  -بص��ائر ذوي الت يي��ز  .16
 م 1996هـ 1416الطبعة الثالثة  -القاهرة  -للشؤون اإلسال ية 

ش س الہين  د �ہ ب�ن أد �ہ ال�ذهبي  -تاريخ اإلسالم ووفيات ال شاهير واألعالم  .17
 -بي�روت  -ہار الكت�اب العرب�ي  -تدقيق ع �رو عب�ہ الس�الم ت�ہ ري  -هـ  748ت 

 .م1990هـ 1411الطبعة األولى 
ہار  -ه��ـ 310أب��و جعف��ر  د ��ہ ب��ن جري��ر الطب��ري ت  -ل ل��وك ت��اريخ األ ��م وا .18

 م 1988هـ 1408الطبعة الثانية  -الكتب العل ية بيروت 
ہار الكتب  -هـ 256أبو عبہ هللا  د ہ بن إس اعيل البخاري ت  -التاريخ الكبير  .19

 .بہون تاريخ -بيروت  -العل ية 
ف الہين النووي الش�افعي أبو زكريا يديى بن شر -التبيان في آہاب د لة القرآن  .20

 - ؤسسة علوم القرآن بہ شق، و كتبة ہار الت�راث بال ہين�ة ال ن�ورة  -هـ  665ت 
 م 1983هـ 1403 -الطبعة األولى 

ہار إدي��اء  -ه��ـ  748ش�� س ال��ہين  د ��ہ ب��ن أد ��ہ ال��ذهبي ت  -ت��ذكرة الدف��اظ  .21
 .بہون تاريخ -التراث العربي 

ہار الكت��ب العل ي��ة  -ش��ية نزه��ة النظ��ر بدا -تعليق��ات الي ��اني عل��ى نزه��ة النظ��ر  .22
 . م1981هـ 1401 -بيروت 

 كتبة  -هـ  774أبو الفہاء إس اعيل بن كثير الہ شقي ت  -تفسير القرآن العظيم  .23
 . بہون تاريخ -ہار التراث القاهرة 

ال كتب��ة  -ه��ـ  852أد ��ہ ب��ن عل��ي ب��ن دج��ر العس��قالني ت  -تقري��ب الته��ذيب  .24
 . بہون تاريخ -ال ہينة ال نورة  -العل ية 

الہكتور عبہ العزيز بن عب�ہ الفت�اح  -التقرير العل ي عن  صدف ال ہينة النبوية  .25
 . هـ1405 -الجا عة اإلسال ية بال ہينة ال نورة  -القارئ 

ش�� س ال��ہين  د ��ہ ب��ن أد ��ہ ال��ذهبي ت  -تلخ��يص ال س��تہرك عل��ى الص��ديدين  .26
 . بہون تاريخ -ہار الكتاب العربي بيروت  -هـ  748

أب�و الخي�ر  د �ہ ب�ن  د �ہ ب�ن الج�زري الہ ش�قي ت  -ت هيہ ف�ي عل�م التجوي�ہ ال .27
الطبع��ة  -الري��اض  - كت��ب ال ع��ارف  -عل��ي دس��ين الب��واب . تدقي��ق ہ -ه��ـ 833

 .م1985هـ 1405األولى 
إب��راهيم ب��ن أد ��ہ  -تنبي��ه الخ��الن إل��ى ش��رح اإلع��الن بتك ي��ل  ��ورہ الظ ��آن  .28

 .م1981 -القاهرة  -رية  كتبة الكليات األزه -ال ارغي التونسي 
بش�ار ع�واہ . تدقي�ق ہ -ه�ـ 742أب�و الدج�اج يوس�ف ال �زي ت  -َتهذيب الك ال  .29

 .م1983هـ 1403الطبعة الثانية  -بيروت  - ؤسسة الرسالة  - عروف 
تدقي�ق الش�يخ  -ه�ـ 370أبو  نصور  د ہ بن أد ہ األزه�ري ت  -َتهذيب اللغة  .30

 .م1964هـ 1384 -ليف والترج ة الہار ال صرية للتأ -عبہ السالم هارون 
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 طبع��ة  جل��س ہائ��رة  -ه��ـ 354 د ��ہ ب��ن دب��ان ب��ن أد ��ہ البس��تي ت  -الثق��ات  .31
 .م1993 -ديہرأباہ الہكن  -ال عارف العث انية 

أب��و جعف��ر ب��ن جري��ر  -) تفس��ير الطب��ري(ج��ا ع البي��ان ع��ن تأوي��ل آي الق��رآن  .32
 . م1968هـ 1388 - صطفى البابي الدلبي القاهرة  -هـ 310الطبري ت 

 -ه�ـ 297ت  -أبو عيسى  د ہ بن عيسى ابن س�ورة التر �ذي  -جا ع التر ذي  .33
 . بہون تاريخ -بيروت  -ہار إدياء التراث العربي 

أب��و عب��ہ هللا  د ��ہ ب��ن إس�� اعيل  -)  ��ع ش��رده ف��تح الب��اري(الج��ا ع الص��ديح  .34
 . هـ1407الطبعة الثالثة  -ال كتبة السلفية بالقاهرة  -هـ 256البخاري ت 

ت  -أب��و عب��ہ هللا  د ��ہ ب��ن أد ��ہ األنص��اري القرطب��ي  -الج��ا ع ألدك��ام الق��رآن  .35
 .م1988هـ 1408الطبعة األولى  -بيروت  -ہار الكتب العل ية  -هـ 671

 -الہار الس�لفية  -هـ  458ت  - أد ہ بن الدسين البيهقي -الجا ع لشعب اإلي ان  .36
 . م1991هـ 1411الطبعة األولى  -الهنہ  -بو باي 

 طبع��ة  -ه��ـ  327ت  -عب��ہ ال��رد ن ب��ن أب��ي د��اتم ال��رازي  -ج��رح والتع��ہيل ال .37
 . م1953 -هـ 1373 -الهنہ  -ديہرأباہ الہكن  - جلس ہائرة ال عارف العث انية 

 -ه�ـ 643علم ال�ہين عل�ي ب�ن  د �ہ الس�خاوي ت  -ج ال القراء وك ال اإلقراء  .38
 .م1987 - ة  كة ال كر - كتبة التراث  -علي دسين البواب . تدقيق ہ

 -ه�ـ 321أبو بكر  د ہ بن الدسن بن ہريہ األزہي البص�ري ت  -ج هرة اللغة  .39
 . بہون تاريخ -القاهرة  - كتبة الثقافة الہينية 

ب�ہون  -بي�روت  -ہار الفك�ر  -س�لي ان الج �ل  -داشية الج ل على شرح ال نهج  .40
 تاريخ 

الس��يہ  د��ب  -ي��ة الخط��وط العريض��ة لألس��س الت��ي ق��ام عليه��ا ہي��ن الش��يعة اإل ا  .41
 .بہون تاريخ -ال كتبة السلفية بالقاهرة  -الہين الخطيب 

ت  -أد �ہ ب�ن الدس�ين البيهق�ي  -ہالئل النب�وة و عرف�ة أد�وال ص�ادب الش�ريعة  .42
الطبع�ة  -بي�روت  -ہار الكت�ب العل ي�ة  -عب�ہ ال عط�ي قلعج�ي . ندقي�ق ہ -هـ 458

 .م1985هـ 1405األولى 
إب�راهيم ب�ن أد �ہ  -ن ف�ي رس�م وض�بط الق�رآن ہليل الدي�ران ش�رح  �ورہ الظ �آ .43

 .م1981 -القاهرة  - كتبة الكليات األزهرية  -ال ارغي التونسي 
بالجا ع��ة اإلس��ال ية بال ہين��ة  -ہلي��ل كلي��ة الق��رآن الك��ريم والہراس��ات اإلس��ال ية  .44

 .هـ 1405 -هـ 1404النبوية للعام الہراسي 
برواية األص عي وابن  -ابعة الذبياني زياہ بن  عاوية الن -ہيوان النابغة الذبياني  .45

الطبع�ة الثاني�ة  -ہار ال ع�ارف بالق�اهرة -تدقيق  د ہ أبو الفضل إب�راهيم  -السكيت
 .م1985
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تدقي�ق الش�يخ  -ه�ـ 204اإل ام  د ہ بن إہري�س الش�افعي ال طلب�ي ت  -الرسالة  .46
 .م1979هـ 1399الطبعة الثانية  -ہار التراث بالقاهرة -أد ہ شاكر

ش��هاب ال��ہين  د ��وہ  -ع��اني ف��ي تفس��ير الق��رآن العظ��يم والس��بع ال ث��اني روح ال  .47
الطبع��ة  -بي��روت  -ہار إدي��اء الت��راث العرب��ي  -ه��ـ 1270اآللوس��ي البغ��ہاہي ت 

 .م1985هـ 1405الرابعة 
تدقي��ق  -ه��ـ 275أب��و ہاوہ س��لي ان ب�ن األش��عث السجس��تاني ت  -س�نن أب��ي ہاوہ  .48

 .بہون تاريخ -بيروت  -العصرية  ال كتبة - د ہ  ديي الہين عبہ الد يہ 
 -ه�ـ  275أب�و عب�ہ هللا  د �ہ ب�ن يزي�ہ ب�ن  اج�ه القزوين�ي ت  -سنن ابن  اج�ه  .49

 .بہون تاريخ -ہار الدہيث بالقاهرة -تدقيق  د ہ فؤاہ عبہ الباقي 
 -ہار الكت��ب العل ي��ة  -ه��ـ 255عب��ہ هللا ب��ن الفض��ل ال��ہار ي ت  -س��نن ال��ہار ي  .50

 .بہون تاريخ -بيروت 
ہار ال عرف�ة للطباع�ة  -ه�ـ  458ت  -أد ہ بن الدسين البيهق�ي  -ن الكبرى السن .51

 هـ 1340الطبعة األولى  -بيروت  -والنشر 
أبو عب�ہ ال�رد ن أد �ہ ب�ن  -)  ع شرح السيوطي وداشية السنہي(سنن النسائي  .52

 .بہون تاريخ -القاهرة  -ہار الريان للتراث -هـ 303شعيب النسائي ت 
 ؤسس�ة  -ه�ـ  748ش س ال�ہين  د �ہ ب�ن أد �ہ ال�ذهبي ت  -سير أعالم النبالء  .53

 .م1994هـ 1414الطبعة العاشرة  -بيروت  -الرسالة 
تدقي��ق  -ه��ـ  774أب��و الف��ہاء إس�� اعيل ب��ن كثي��ر الہ ش��قي ت  -الس��يرة النبوي��ة  .54

 .م1966 -بيروت  -ہار إدياء التراث العربي  - صطفى عبہ الوادہ 
تدقيق طه  -هـ 213ل لك بن هشام ال عافري ت أبو  د ہ عبہ ا -السيرة النبوية  .55

 .م1974 -القاهرة  - كتبة الكليات األزهرية  -عبہ الرءوف سعہ 
ہار الكت�ب العل ي�ة  -ه�ـ 1089عبہ الدي بن الع اہ الدنبلي ت  -شذرات الذهب  .56
 .بہون تاريخ -بيروت  -
الن�ويري   د ہ بن أبي القاسم -شرح الہرة ال ضية في القراءات الثالث ال روية  .57

 طبوع��ات كلي��ة الق��رآن  -تدقي��ق الش��يخ عب��ہ الراف��ع رض��وان عل��ي  -ه��ـ 897ت 
 .هـ 1411الطبعة األولى  -الكريم بالجا عة اإلسال ية بال ہينة النبوية 

تدقي�ق  -ه�ـ 516أبو  د ہ الدس�ين ب�ن  س�عوہ الف�راء البغ�وي ت  -شرح السنة  .58
 -الطبعة الثاني�ة  -بيروت  -ال كتب اإلسال ي  -شعيب األرناؤوط وزهير الشاويش 

 .م1983هـ 1403
ال طبع�ة  -ه�ـ 676أبو زكريا يدي�ى ب�ن ش�رف الن�ووي ت  -شرح صديح  سلم  .59

 .بہون تاريخ -القاهرة  -ال صرية و كتبتها
ج ��ال ال��ہين  د ��ہ ب��ن هش��ام  -) بان��ت س��عاہ(ش��رح قص��يہة كع��ب ب��ن زهي��ر  .60

 -الطبع�ة الثاني�ة  -بي�روت -ہ ش�ق - ؤسسة علوم القرآن  -هـ  761األنصاري ت 
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 . م1982هـ 1402
 544القاضي عياض بن  وس�ى اليدص�بي ت  -الشفا بتعريف دقوق ال صطفى  .61

 . بہون تاريخ -ہار الكتب العل ية بيروت  -هـ 
 -ه�ـ 395أب�و الدس�ين أد �ہ ب�ن ف�ارس اب�ن زكري�ا ت  -الصادبي في فقه اللغ�ة  .62

 . م1993هـ 1414الطبعة األولى  -بيروت  - كتبة ال عارف 
�اہ الج�وهري  -) تاج اللغة وص�داح العربي�ة(الصداح  .63 تدقي�ق  -إس� اعيل ب�ن د َّ

ه�ـ 1399 -الطبع�ة الثاني�ة  -ہار العل�م لل الي�ين بي�روت -أد ہ عب�ہ الغف�ور عط�ار 
 . م1979

اإل �ام أب�و الدس�ين  س�لم ب�ن الدج�اج  -)  ع ش�رح اإل �ام الن�ووي(صديح  سلم  .64
 .بہون تاريخ -القاهرة  - كتبتهاال طبعة ال صرية و -هـ 261القشيري ت 

شركة  -علي  د ہ الضباع -صريح النص في الكل ات ال ختلف فيها عن دفص  .65
 .هـ 1346 -و طبعة  صطفى البابي الدلبي 

تدقي�ق  -ه�ـ 256أبو عبہ هللا  د ہ بن إس اعيل البخاري ت  -الضعفاء الصغير  .66
 . م1984الطبعة األولى  -بيروت  -عالم الكتب  -بوران الضناوي 

أب���و ع ���رو عث ���ان ب���ن عب���ہ ال���رد ن  -)  قہ ���ة اب���ن الص���الح(عل���وم الد���ہيث  .67
 -ہارالفك��ر  -ن��ور ال��ہين عت��ر . تدقي��ق ہ -الش��هرزوري ال ع��روف ب��ابن الص��الح 

 .م1986هـ 1406 -ہ شق 
أد ��ہ ب��ن عل��ي ب��ن دج��ر العس��قالني ت  -ف��تح الب��اري بش��رح ص��ديح البخ��اري  .68

 . هـ1407 -الطبعة الثالثة  -ال كتبة السلفية بالقاهرة  -هـ  852
 د �ہ ي�ن عل�ي  -فتح القہير الجا ع ب�ين فن�ي الرواي�ة والہراي�ة  �ن عل�م التفس�ير  .69

ہار الوف���اء للطباع���ة  -عب���ہ ال���رد ن ع ي���رة . تدقي���ق ہ -ه���ـ 1250الش���وكاني ت 
 .م1994هـ 1415الطبعة األولى  -ال نصورة  -والنشر 

الد�افظ ش�يرويه  -الش�هاب  فرہوس األخبار ب أثور الخطاب ال خرج عل�ى كت�اب .70
ه���ـ 1408الطبع���ة األول���ى  -ہار الري���ان للت���راث الق���اهرة  -ب���ن ش���هرہار ال���ہيل ي 

 . م1987
أب��و  د ��ہ عل��ي ب��ن د��زم الظ��اهري ت  -الفص��ل ف��ي ال ل��ل واأله��واء والند��ل  .71

ش�ركة  كتب�ات  - د ہ إب�راهيم نص�ر . عبہ الرد ن ع يرة وہ. تدقيق ہ - هـ456
 . م1982هـ 1402لى الطبعة األو -عكاظ جـہة 

 طبع��ة  -ه��ـ  774أب��و الف��ہاء إس�� اعيل ب��ن كثي��ر الہ ش��قي ت  -فض��ائل الق��رآن  .72
 . هـ1347 -ال نار ب صر 

. تدقي�ق ہ -ه�ـ 295 د ہ بن أيوب بن يدي�ى ب�ن الض�ريس ت  -فضائل القرآن  .73
ه�ـ 1408الطبع�ة األول�ى  -ہار د�افظ للنش�ر والتوزي�ع  - سفر ابن س�عيہ الغا �ہي 

 .م1988
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ہار ال عرف�ة  - د ہ عبہ ال�رءوف ال ن�اوي  -لقہير شرح الجا ع الصغير فيض ا .74
 .م1972هـ 1391الطبعة الثانية  -بيروت  -
 -ه��ـ 817 ج��ہ ال��ہين  د ��ہ ب��ن يعق��وب الفيروزأب��اہي ت  -الق��ا وس ال د��يط  .75

 . م1987هـ 1407الطبعة الثانية  -بيروت  - ؤسسة الرسالة 
 د ہ بن عبہ الك�ريم الج�زري ال ع�روف  عز الہين علي بن -الكا ل في التاريخ  .76

 .م1995 -الطبعة الثانية  -بيروت  -ہار الكتب العل ية  -هـ 630بابن األثير ت 
ہار الكت�ب العل ي�ة  -أبو بكر عبہ هللا بن أبي ہاوہ السجستاني  -كتاب ال صادف  .77
 .م1985هـ 1405الطبعة األولى  -بيروت  -
 -ه�ـ 1158الف�اروقي الته�انوي ت  د �ہ ب�ن عل�ي  -كشاف اصطالدات الفن�ون  .78

 .م1861هـ 1278 -بيروت  -ہار صاہر 
 كتب�ة و طبع�ة  -) الد�ہاہ( د �ہ ب�ن عل�ي ب�ن خل�ف الدس�يني  -الكواكب الہرية  .79

 . هـ1344 - صطفى البابي الدلبي ب صر 
 . بہون تاريخ -ہار ال عارف بالقاهرة -ابن  نظور اإلفريقي  -لسان العرب  .80
 -بي��روت  -ہار الكت��ب العل ي��ة  -اب��ن دج��ر العس��قالني  الد��افظ -لس��ان ال ي��زان  .81

 . م1996 -هـ 1416 -الطبعة األولى 
 –الري�اض  – كتب�ة ال ع�ارف  – ن�اع خلي�ل القط�ان  – بادث في علوم القرآن  .82

 . م1996هـ  1417الطبعة الثانية 
 جل��ة كلي��ة الق��رآن الك��ريم والہراس��ات اإلس��ال ية، بالجا ع��ة اإلس��ال ية بال ہين��ة  .83

 .هـ 1403هـ 1402العہہ األول  -بويةالن
ہار الكتب العل ية  -الفضل بن الدسن الطبرسي  - ج ع البيان في تفسير القرآن  .84

 . م1997هـ 1418الطبعة األولى  -بيروت 
ہار الكت�اب  -ه�ـ 807نور ال�ہين عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الهيث �ي ت  - ج ع الزوائہ  .85

 .م1982 -هـ 1402الطبعة الثالثة  -بيروت  -العربي 
تدقي�ق زهي�ر  -ه�ـ 395أبو الدسين أد ہ بن فارس ابن زكريا ت  - ج ل اللغة  .86

ه��ـ 1406 -الطبع��ة الثاني��ة  -بي��روت  - ؤسس��ة الرس��الة  -عب��ہ ال جس��ن س��لطان 
 .م1986

أبو العباس أد ہ بن عبہ الدليم بن تي ي�ة  - ج وع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تي ية  .87
ان��ي ت  ال��رد ن ب��ن  د ��ہ ب��ن قاس��م العاص�� ي  ج ��ع وترتي��ب عب��ہ -ه��ـ 728الدرَّ

 . بہون تاريخ -القاهرة  -ہار ال ہني  -النجہي
ہار إدي��اء - د ��ہ ج ��ال ال��ہين القاس�� ي  -) تفس��ير القاس�� ي (  داس��ن التأوي��ل  .88

 .بہون تاريخ -القاهرة  -) فيصل عيسى الدلبي(الكتب العربية 
 - ر اآلف�اق الجہي�ہةہا -ه�ـ 456أبو  د ہ عل�ي ب�ن د�زم الظ�اهري ت  -اْلُ َدلَّى  .89
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 . بہون تاريخ -بيروت  -ہار الجيل 
تدقي��ق  -ه��ـ  458ت  -أد ��ہ ب��ن الدس��ين البيهق��ي  -ال ��ہخل إل��ى الس��نن الكب��رى  .90

ب�ہون  -الكوي�ت  -ہار الخلف�اء للكت�اب اإلس�ال ي  - د ہ ضياء ال�رد ن األعظ �ي 
 . تاريخ

اكم النيس�ابوري أب�و عب�ہ هللا  د �ہ ب�ن عب�ہ هللا الد� -ال ستہرك على الصديدين  .91
 . بہون تاريخ -بيروت  -ہار الكتاب العربي  -هـ 405ال عروف بابن البيع ت 

تدقي�ق الش�يخ  -ه�ـ 241اإل �ام أد �ہ ب�ن دنب�ل ت  -)  سنہ اإل �ام أد �ہ(ال سنہ  .92
 .م1954هـ 1373 - صر  -ہار ال عارف  -أد ہ شاكر 

ہار إدي��اء  - ه��ـ241اإل ��ام أد ��ہ ب��ن دنب��ل ت  -)  س��نہ اإل ��ام أد ��ہ(ال س��نہ  .93
 .م1991هـ 1412-بيروت الطبعة األولى  -التراث العربي

أب�و ہاوہ س�لي ان ب�ن ہاوہ ب�ن الج�اروہ الطيالس�ي ت  - سنہ أب�ي ہاوہ الطيالس�ي  .94
 .بہون تاريخ -بيروت  -ہار ال عرفة  -هـ 204

 -ع��الم الكت��ب  -ه��ـ 207أب��و زكري��ا يدي��ى ب��ن زي��اہ الف��راء ت  - ع��اني الق��رآن  .95
 .تاريخ بہون -بيروت 

 -الطبعة الثاني�ة  -إستانبول  -ہار الہعوة  - ج ع اللغة العربية  -ال عجم الوسيط  .96
 . بہون تاريخ

ش�� س ال��ہين  د ��ہ ب��ن أد ��ہ  - عرف��ة الق��راء الكب��ار عل��ى الطبق��ات واألعص��ار  .97
 . م1984هـ 1404 ؤسسة الرسالة الطبعة األولى  -هـ  748الذهبي ت 

تدقي�ق وض�بط  د �ہ س�يہ  -غ�ب األص�فهاني الرا -ال فرہات في غري�ب الق�رآن  .98
 . بہون تاريخ -بيروت  -ہار ال عرفة  -كيالني 

اإل ��ام أب��و الدس��ن عل��ي ب��ن إس�� اعيل  - ق��االت اإلس��ال يين واخ��تالف ال ص��لين  .99
 كتب��ة النهض��ة  -تدقي��ق  د ��ہ  دي��ي ال��ہين عب��ہ الد ي��ہ  -ه��ـ 330األش��عري ت 

 .م1969هـ 1389الطبعة الثانية  -القاهرة  -ال صرية 
تدقيق  -هـ 395أبو الدسين أد ہ بن فارس ابن زكريا ت  - قاييس اللغة  .100

ه��ـ 1402الطبع��ة الثالث��ة  -الق��اهرة  - كتب��ة الخ��انجي  -الش��يخ عب��ہ الس��الم ه��ارون 
 .م1981

ہار  -عب�ہ ال�رد ن ب�ن  د �ہ ب�ن خل�ہون الدض�ر ي  - قہ ة ابن خل�ہون  .101
 . م1982هـ 1402الطبعة الخا سة  -الرائہ العربي بيروت 

أب�و ع �رو عث �ان ب�ن س�عيہ  -ال قنع في  عرفة رس�م  ص�ادف األ ص�ار  .102
 . بہون تاريخ -القاهرة  - كتبة الكليات األزهرية  -هـ  444الہاني ت 

 ہار الفك�ر - د ہ عبہ العظيم الزرق�اني  - ناهل العرفان في علوم القرآن  .103
 . م1988هـ 1408 -بيروت  -
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تدقي�ق  ص�طفى الع�ہوي  -ہ بن د ي�ہ عب -)  سنہ عبہ بن د يہ(ال نتخب  .104
 . م1985هـ 1405الطبعة األولى  -الكويت  -ہار األرقم  -شلباية 

تدقي�ق  د �ہ ف�ؤاہ  -ه�ـ 179اإل ام  الك بن أن�س األص�بدي ت  -ال وطأ  .105
 .بہون تاريخ -القاهرة  -ہار الشعب  -عبہ الباقي 

ني ت أد ہ بن عل�ي ب�ن دج�ر العس�قال -نزهة النظر في شرح نخبة الفكر  .106
 . م1981هـ 1401 -ہار الكتب العل ية بيروت  -هـ  852

أب��و الخي��ر  د ��ہ ب��ن  د ��ہ ب��ن الج��زري  -النش��ر ف��ي الق��راءات العش��ر  .107
 -ہار الكت��اب العرب��ي  -راجع��ه الش��يخ عل��ي  د ��ہ الض��باع -ه��ـ 833الہ ش��قي ت 
 .بہون تاريخ

 -ت�اني أب�و عب�ہ هللا  د �ہ ب�ن جعف�ر الك -نظم ال تناثر  ن الدہيث ال تواتر .108
 .بہون تاريخ -القاهرة  -ہار الكتب السلفية 

القاضي أب�و بك�ر  د �ہ ب�ن الطي�ب الب�اقالني  -نكت االنتصار لنقل القرآن  .109
 -اإلس��كنہرية  - نش��أة ال ع��ارف  - د ��ہ زغل��ول س��الم . تدقي��ق ہ -ه��ـ 403ت 

 .م1971
ش�ركة و طبع�ة  - د �ہ  ك�ي نص�ر  -ِنهاية القول ال فيہ ف�ي عل�م التجوي�ہ  .110

 .هـ 1349 -القاهرة  -ى البابي الدلبي  صطف
 ج��ہ ال��ہين ب��ن األثي��ر الج��زري ت  -النهاي��ة ف��ي غري��ب الد��ہيث واألث��ر  .111

 . بہون تاريخ-ال كتبة العل ية بيروت  -هـ 606
 - وف�ق ال�ہين عب�ہ هللا ب�ن قہا �ة ال قہس�ي  -روضة الناظر وُجنة ال ناظر  .112

 بہران الہ شقي  ع شرده نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبہ القاہر بن 
113. 

 
114. 
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