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 علـى والسـالم ةوالصـال .زالل كمـاءٍ  عـذباً  الكـريم القـرآن أنزل والكمال، الجالل ذي المتعال، الكبير  الحمد
  واآلل. بحْ الصَّ  وعلى األميِّ  النبي محمد سيدنا

ْكرَ  َنزَّْلَنا َنْحنُ  ﴿ِإنَّا القائلين: أصدق وهو تعالى هللا قال فقد وبعد...   .]9 [الحجر: َلَحاِفُظوَن﴾ َلهُ  َوإِنَّا الذِّ
 الــوحي أمــين طريــق عــن  الكــريمَ  هنبيَّــ أقــرأ فقــد شــاء؛ وكيــف شــاء بمــا الكــريم كتابــه تعــالى هللا حفــظ قــدو 

  النبــي وكـان ،]6 [األعلـى: َتْنَسـى﴾ َفـَال  ﴿َسـُنْقِرُئكَ  :ينسـى فـال يقـرأ أن لـه وضـمن ،السـالم عليـه جبريـل
 إلــى يســتمع بــأن ســبحانه العــزة رب فــأمره القــرآن منــه يتفلــت أن مــن خشــية الــوحي؛ نــزول عنــد شــفتيه يحــرك
ــا حافظــاً  نفســه وســيجد الســالم، عليــه يــلجبر  تــالوة ــرِّكْ  ﴿َال  الكريمــات: اآليــات مــن ســمعه بمــا عالًم  ِبــهِ  ُتَح

 - 16 [القيامـة: َبَياَنـُه﴾ َعَلْيَنـا ِإنَّ  ُثمَّ  ُقْرآَنُه* َفاتَِّبعْ  َقرَْأَناهُ  َفِإَذا َوُقْرآَنُه* َجْمَعهُ  َعَلْيَنا ِإنَّ  ِبِه* ِلَتْعَجلَ  ِلَساَنكَ 
19[.  
نٌ دَ ُمـوَ  ،هُ جميُعـ مكتـوبٌ  الكريمُ  والقرآنُ  األعلى الرفيق إلى  األكرم النبي تقلان وقد  فـي معروفـاً  كـان فيمـا وَّ
   واحٍد. مكانٍ  في مجموع غير ولكنه وغيرها. د،و والجل واألكتاف، خاف،واللِّ  ب،سُ العُ  من الزمان؛ ذلك
ـ بكـرٍ  بـوأ لُ األوَّ  الراشـدُ  الخليفـةُ  بعـده من جاء ثم  فـي مرتبـاً  كـامالً  المصـحف وجمـع عنـه هللا رضـي ديقُ الصِّ

 البكريــةَ  الصــحفَ  وأحضــر عنــه، هللا رضــي عفــان بــنُ  عثمــانُ  الــثُ الثَّ  دُ اِشــالرَّ  الخليفــةُ  جــاء ثــم واحــٍد. مكــانٍ 
 رَ َمــأَ وَ  م،الكـري القـرآن لقـراءة ةَ المعتمـد وحـدها تكـون لكـي األمصــار؛ فـي وفرَّقهـا النسـخ مـن عـدداً  منهـا َوَنَسـخَ 
  غيرها. على االعتماد بعدم
ــة الـــثالث: المراحـــل فـــي تدوينـــه عنـــد الكـــريمُ  القـــرآنُ  حظـــيَ  ولقـــد  وجمـــع النبـــوي، العهـــد فـــي والتـــدوين الكتابـ

 بـاليقين معهـا ُيقطـع التـي واإلثبـات، التثبـت درجـات بأعلى العثمانية، المصاحف وانتساخ البكرية، الصحف
  . أنزله هللا تعالى على نبيه محمَّدٍ  ما عينُ  هو الكريم كتابال من أيدينا بين ما أن الجازم
والثَِّقــة  واإلثبــات التثبــت يحصــل بهــا شــتَّى؛ مهــايعُ  الثالثــة العهــود فــي الكــريم القــرآن تــدوين فــي اتُّبعــت ولقــد

  التامَّة بوصول القرآن الكريم سالمًا من أيٍّ تحريف أو تبديل.
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية، بالتعاون مع مجمع القُـرَّاء واإلقـراء،  هذا... وقد بادرت

، فاسـتخرت هللا تعـالى فـي المشـاركة فـي »الجمـع العثمـاني ومـا إليـه«: إلى عقـد مـؤتمر كـريم تحـت عنـوان
سائال هللا تعـالى أن ، »ممهايع التثبت واإلثبات في تدوين القرآن الكري«هذا المؤتمر العتيد ببحث عنوانه: 

  تقبل من الجميع، إنه هو السميع العليم.ي

  تظهر أهمية موضوع هذه الدراسة من خالل اآلتي: 
، ، قديمًا وحديثاً الشبهات حول كتاب هللا تعالىالتساؤالت و تُثار حوله الكثير من دقيٌق موضوع  أنه .1

  بهات.وال بدَّ من الردِّ على تلك التساؤالت والش
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موضوع تعددت حوله الروايات المنقولة في تراثنا اإلسالمي، فكان ال بدَّ من دراستها وتحرير  أنه .2
 القول فيها.

في دين اإلسالم الحنيف؛ من العقيدة، والتفسير،  متعددةٍ  تنبني عليه آثاٌر في جوانبَ أنه موضوع  .3
  وأصول الفقه، وغير ذلك.

  أهمها: ،تحقيق عدد من األهدافتهدف هذه الدراسة إلى 
التي تهدف  اإلجابة عن التساؤالت التي تثار حول مدى وثاقة القرآن الكريم، والردِّ على الشبهات .1

 .إلى الطعن في وثاقته

المنقولة في تراثنا اإلسالمي، المتعلقة بموضوع كتابة القرآن الكريم، الروايات تحرير القول في  .2
القرآن الكريم الذي بأيدينا اليوم هو عين ما أنزله هللا تعالى على  ؛ بما يثبت أنَّ ونسخه ،وجمعه

 . نبيه محمد

تسليط الضوء على الجوانب الدقيقة والحساسة في تدوين القرآن الكريم وجمعه ونسخه، واستنباط  .3
 الدالالت منها.

  في هذه الدراسة على المناهج اآلتية: دَ مِ اعتُ 
؛ مما له ع الروايات المتعلِّقة بتدوين القرآن الكريم وجمعه ونسخهب؛ وذلك بتتالمنهج االستقرائي .1

  اتصال بموضوع البحث؛ وهو: مهايع التثبت واإلثبات في تدوين القرآن الكريم.
المتعددة فيها، وبيان ما  قشة تلك الروايات، وبيان الجوانب؛ وذلك من خالل مناالمنهج الوصفي .2

  عليها. لها وما
  ؛ وذلك بتحليل الروايات والحوادث؛ وصوًال إلى ما فيها من دالالٍت وٕاشاراٍت.المنهج االستنباطي .3
؛ وذلك بتتبع الحوادث المتعلقة بتدوين القرآن الكريم وجمعه ونسخه، وكذا ما المنهج التاريخي .4

  في أثناء البحث. أسماؤهميتعلق باألشخاص الذين تظهر 

في  هفي تدوين القرآن الكريم في العهد النبوي، وجمعت واإلثبات بدراسة مهايع التثبُّ  اسة محدودةٌ هذه الدر 
  في العهد العثماني. هالعهد البكري، ونسخ

  تدون القرآن الكريم ووثاقته عدة دراسات، من أبرزها:في موضوع  تْ بَ تِ كُ 
 جبلحسن محمد حسن لدكتور لألستاذ ا، إلى أمته  وثاقة نقل النص القرآني من رسول هللا .1



 3  

  كثيرةٌ. ئد، رحمه هللا تعالى. وهو كتاب حافٌل، وفيه فواهـ)1436(ت 
، حفظه هللا نور الدين عتر، لألستاذ الدكتور  توثيق وجمع القرآن الكريم في عهد النبي .2

  وائد كثيرٌة.تعالى. وهو أيضًا كتاب حافٌل، وفيه ف
حفظه هللا،  زكريا الخضر ، لألستاذ الدكتورالبحث العلمي من خالل جمع القرآن وتدوينه منهج .3

استخالص المناهج العلمية المعاصرة من خالل تتبع تدوين القرآن وهو بحث لطيف؛ يتضمَّن 
  وجمعه ونسخه.

ب مطبوع ، وأصله رسالة وهو كتا، أكرم الدليمي ، للدكتورجمع القرآن دراسة تحليلية لمروياته .4
جامعية. ويتضمَّن الكتاب جمع الروايات الحديثية المتعلقة بجمع القرآن الكريم وبيان درجتها 

  .الصحة، مع تحليل تلك الروايات
ألبي  (المرشد الوجيز)ـعلوم القرآن؛ كفي ثنايا كتب  وتوجد الكثير من المباحث المتعلقة بهذا الموضوع

 )اإلتقان في علوم القرآن(، و)هـ794للزركشي (ت  هان في علوم القرآن)(البر )، وهـ665شامة (ت 
ي الحمد، حفظه هللا. غانم قدور لألستاذ الدكتور  )محاضرات في علوم القرآن(هـ)، و910للسيوطي (ت 
  وغيرها كثير.

لقرآن وأما ما امتاز به هذا البحث فهو التركيز على جانب مخصوٍص؛ وهو التثبُّت واإلثبات في تدوين ا
الكريم، مع تعميق النظر والتحليل واالستنباط للمسائل المتعلقة بهذا الجانب. وهللا الموفق والهادي إلى 

  سواء السبيل.

  ؛ وذلك على النحو اآلتي:وخاتمةٍ  مباحثَ  تسعةِ هذا البحث في مقدمة و وقد انتظم 
  المقدمة، وفيها استعراض أدبيات البحث.

  .ر النبوي بتدوين القرآن الكريمالمبحث األول: األم

ُن من القرآن الكريم    .المبحث الثاني: المراجعة والتدقيق لما ُيَدوَّ
 .المبحث الثالث: المبادرة واإلسراع في تدوين القرآن الكريم في العهود الثالثة

 .المبحث الرابع: وسائل تدوين القرآن الكريم في العهد النبوي ودورها في التثبت واإلثبات

ن فيه القرآن الكريم  .المبحث الخامس: آليات الحفظ والتداول واالنتقال لما ُدوِّ

  .المتاحة المصادر جميع من الكريم القرآن جمع على الحرص: السادس المبحث

 المبحث السابع: التخطيط المحكم لتدوين القرآن الكريم في العهود الثالثة.

 .لى تدوين القرآن الكريم في العهود الثالثةالمبحث الثامن: اإلشراف بأعلى المستويات ع

 المبحث التاسع: إسناد مهمة التدوين في العهود الثالثة إلى أصحاب الكفاءات العالية.
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خير الجزاء، المؤتمر العلمي الرابع للقراءات القرآنية بالمملكة المغربية وَهللا أسأل أن يجزَي القائمين على 
. إنه وليُّ ذلك والقادر والمشاركين فيهلهذا المؤتمر والقائمين عليه  والقبولَ وأن يكتب جلَّ جالله التوفيَق 

  عليه. 
  

  وصلى هللا على سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً 
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نبيـه  علـىهللا تعـالى  هأنزلـ مـا عـين هـو ناأيـدي بـين الـذي الكـريم القـرآن كون بها يتجلى التي األمور أهمِّ  من
 وقــد إال مدنيــة، أو كانــت مكيــة الحكــيم، الــذكر آي مــن آيــة مــن فمــا الكــريم؛ القــرآن بتــدوين األمــرُ   محمــدٍ 

 واللخاف، ،والعسب كالرقاع، الزمان؛ ذلك في والتدوين الكتابة أدوات من تيسر فيما بتدوينها  النبي أمر
  .وغيرها واأللواح،

 نافلة من وليس واالهتمام، الِجدِّ  محمل على محمول األمر أن على بيِّن دليل بالتدوين النبوي فاألمر
  .لبابها لبِّ  من هو بل األعمال؛

 يَيْسَتوِ  الَ ﴿ :َنَزَلتْ  َلمَّا :َقالَ  ،عنهما هللا رضي عازب بن الَبَراءِ  َعنِ  صحيحيهما في الشيخان أخرج
َِّ  َسِبيلِ  ِفي َوالُمَجاِهُدونَ  الُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  الَقاِعُدونَ   َوالدََّواةِ  ِباللَّْوحِ  َوْلَيِجئْ  ،َزْيًدا ِلي اْدعُ « : النَِّبيُّ  َقالَ  ،﴾ا

  .)1(الحديثَ  »....اْكُتبْ « :َقالَ  ثُمَّ  »َوالدََّواةِ  الَكِتفِ  َأوِ  ،َوالَكِتفِ 
ها كثيرةٌ  دالالتٌ  الحديث هذا من ويؤخذ   :، من أهمِّ

 مذهب هو كما الوجوب، يفيد واألمر أمٌر، »اْكُتبْ « :قوله وكذا »َزْيًدا ِلي اْدعُ « : النبي قول .1
 فال واجباً  كان وٕاذا .واجباً  أمراً  وكتابته الكريم القرآن تدوين فيكون .)2(األصوليين من الجماهير

  .التواني وأ التقصير وأ للتفريط فيه المج
 من العديد  النبي حول كان فقد هم؛مسدَّ  همغيرُ  يسدُّ  ال نون،معيَّ  أشخاٌص  لها التدوين مهمة أن .2

 صاحبَ  هو كانْذ إ زيدًا؛ له يدعوا بأن أمرهم هولكنَّ  أجمعين، عنهم هللا رضي الكرام الصحب
 يننمعيَّ  أشخاصٍ  تعيين مشروعية على دليلٌ  هذا وفي .الكريم القرآن وينتد ةمَّ هَ مَ  في االختصاص

 من بذلك يتصل وما وضبطها، رسمها وتدقيق وطباعتها المصاحف لتدوين برةالخِ  أهل من
  .األمور

 الجهد؛ وتوفير الوقت، الختصار وتعليمٌ  إرشاد فيه »َوالَكِتفِ  َوالدََّواةِ  ِباللَّْوحِ  َوْلَيِجئْ « : النبي قول .3
 وفيه إلحضارها. أخرى مرة عمله أو بيته إلى يعود أن َلَلِزَمه الكتابة، أدوات بدون زيدٌ  َحَضر لو إذْ 

 بتدوين متعلق األمر إذ يتأخر؛ وال يتوانى فال ؛ النبي بها يريده التي بالمهمة لزيدٍ  إعالمٌ  أيضاً 
 الكريم. القرآن

 زيٍد، عند محفوظةً  كانت »والكتف واللوح، الدواة،« وهي الكتابة؛ أدوات أن على الحديث يدل .4
 في إحضارها من أيسرَ  األمرُ  فيكون ، النبي عند ُتحفظ لمْ  لمَ  قيل: فإن . النبي عند وليس

 يرتاده بيته أن الشريف، مسجده أكان سواءٌ  ، النبي مجلس أن فالجواب: زيد؟ عند من مرةٍ  كلِّ 

                                           
 وأخرجــه ).4990( رقــم الحــديث وســلم، عليــه هللا صــلى النبــي كاتــب بــاب: القــرآن، فضــائل اب:كتــ فــي البخــاري أخرجــه )1(

 ).1898( رقم الحديث المعذورين، عن الجهاد فرض سقوط باب باب: اإلمارة، كتاب: في مسلم
 .13 ص: للشيرازي الفقه أصول في اللمع .31 ص: الفقه أصول في التبصرة .2/87 األصول في الفصول ينظر: )2(
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 تلك فتكون المتعلمين. وغير والمتعلمون وغيرهم. والمؤمنون والصغار، الكبار الناس، جميع
ن فيما الثقة إفقاد من فيه ما ذلك وفي العبث، أو فلَ للتَّ  عرضةً  واألكتافُ  األلواحُ   القرآن من يدوَّ
 أبلغمن  وهذا ذكر. مما شيءٍ  أيُّ  إليها يصلَ  ال بأن ضمانٌ  يهفف زيدٍ  عند إبقاؤها وأما الكريم.

 نالمدوَّ  على نقصان أو زيادة أو تحريف أو تغيير أو تبديل أيِّ  حصول عدم إثبات على الدالالت
 كاتبٍ  كلُّ  بها نيدوِّ  التي واألكتاف األلواح تكون أن أيضاً  لذلك الحكم من ولعل الكريم. القرآن من
ةً  حيالو  ُكتَّاب من التثبت  مدى على آخر دليلٌ  هذا وفي غيره. كاتبٌ  فيها يكتب ال به؛ خاصَّ

 أدرى كذلك وهو كتب، وكيف كتب، بما أدرى كاتبٍ  كلَّ  ؛ ِإْذ ِإنَّ الكريم القرآن لتدوين واإلثبات
نَ  بما وأدرى كتبها، التي األلواح بترتيب  وال عنده، منهم كلٍّ  ألواح تكون أن َجَرمَ  فال فيها، ُدوِّ
نٌ  هو بما الثقة درجات أعلى على حفاظاً  ه؛غيرُ  فيها يكتب  فيها. ُمَدوَّ

. عهد وهو للعهد، )َوالَكِتفِ  َوالدََّواةِ  اللَّْوحِ ( في »ال« أن الظاهر .5  ال أن بذلك المقصود فيكون ذهنيٌّ
 هذا وفي ريم.الك القراء لتدوين المعهوَدْين الكتفَ  أو اللوحَ  بل كتف؛ أيَّ  أو لوحٍ  أيَّ  زيدٌ  يحضر
 ه،غيرُ  شيءٌ  الكريم القرآن فيها يدون التي األلواح مع ُيكتب ال أن إلى  الكريم النبي من إرشادٌ 
َال َتْكتُُبوا َعنِّي، َوَمْن َكَتَب َعنِّي َغْيَر اْلُقْرآِن : « قوله في صريحاً  عنه النهي جاء ما وهو

  .)1(»َفْلَيْمُحهُ 
 

                                           
  ). 3004، الحديث رقم (باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، كتاب الزهد والرقائقأخرجه مسلم في صحيحه:  )1(
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ن ُيكتب أمرٍ  بأيِّ  العناية مظاهر أهمِّ  من  الناس. بين وبثِّه نشره قبل ُيكتب لما وتدقيقٍ  مراجعةٍ  وجودُ  ويدوَّ
 واتخذت نظيرهما، عزَّ  وتدقيقٍ  بمراجعةٍ  الكريم القرآنِ  تدوينُ  يَ ظِ حَ  وقد بعامَّة. بالكتابة يتعلق ما هذا

  وهي: الكريم. القرآن تدوين من مختلفةٍ  مراحل في عدَّة، أشكاالً  والتدقيق المراجعة

   . النبي على الوحي نزول ُعقيب الفورية المراجعة أوًال:
ن من الوحي كتَّاب ِمنْ  يدعو الوحي عليه نزيل إذا  النبي فكان   يكن ولم نزلت. التي اآليات تلك يدوِّ
ن لما والحفظ التثبُّت من فيه ما مع– التدوين ؛ ِإْذ ِإنَّ بذلك يكتفي  قبل وتدقيقٍ  مراجعةٍ  إلى بحاجة هو - يدوَّ

  ويحفظوه. ليتعلموه الناس؛ بين ُينشر أن
 َفَرْغتُ  َفِإَذا ....صلى هللا عليه وسلم هللاِ  ِلَرُسولِ  ْلَوْحيَ ا َأْكُتبُ  ُكْنتُ « َقاَل: عنه هللا رضي ثَاِبتٍ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ 
  .)1(»النَّاسِ  ِإَلى ِبهِ  َأْخُرجُ  ثُمَّ  َأَقاَمُه، طٌ َسقَ  ِفيهِ  َكانَ  َفِإنْ  ،»اْقَرأْهُ « َقاَل:

 بتدوين  النبي كتفِ ي لم؛ ِإْذ الكريم القرآن تدوين في الكامل التثبُّت على واضحةً  داللةً  يدلُّ  والحديث
 الكريم القرآن من ُكِتبَ  ما يكون كي َكَتَب؛ ما يقرأ بأن عنه هللا رضي زيداً  أمر بل فحسب؛ النازل الوحي

؛ أدنى دون بصحته مقطوعاً   بل عنهم؛ هللا رضي الصحابة ِقَبل من تكن لم المراجعةَ  تلك أن ذلك شكٍّ
   الوحُي. عليه نزل الذي ، النبي من كانت
ن لما يةر الفو  المراجعة على األخرى األدلة ومن  لقصة داود أبي رواية في جاء ما الكريم القرآن من يدوَّ
 ،»اْكُتبْ « َفَقاَل: َعْنُه، ُسرِّيَ  ُثمَّ  ".... ]:95 [النساء: اآليةَ  ﴾اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي َال ﴿ آية نزول

َِّ  َسِبيلِ  ِفي َواْلُمَجاِهُدونَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي َال ( َكِتٍف: ِفي َكَتْبتُ فَ   اْبنُ  َفَقامَ  اْآلَيِة، آِخرِ  ِإَلى )ا
َِّ  َرُسولَ  َيا َفَقاَل: اْلُمَجاِهِديَن، َفِضيَلةَ  َسِمعَ  َلمَّا أَْعَمى َرُجًال  َوَكانَ  َمْكُتوٍم، ُأمِّ   َيْسَتِطيعُ  َال  ِبَمنْ  َفَكْيفَ  ،ا

َِّ  َرُسولَ  َغِشَيتْ  َكَالَمهُ  َقَضى َفَلمَّا اْلُمْؤِمِنيَن، ِمنَ  اْلِجَهادَ  ِكيَنةُ   ا  َوَوَجْدتُ  َفِخِذي َعَلى َفِخُذهُ  َفَوَقَعتْ  السَّ
َِّ  َرُسولِ  َعنْ  ُسرِّيَ  ُثمَّ  اْألُوَلى، اْلَمرَّةِ  ِفي َوَجْدتُ  َكَما الثَّاِنَيِة، اْلَمرَّةِ  ِفي ِثَقِلَها ِمنْ   ،»َزْيدُ  َيا اْقرَأْ « َفَقاَل:  ا

َِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،﴾اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي َال ﴿ َفَقَرْأُت: َررِ  ُأوِلي ْيرُ غَ ﴿ : ا  َقالَ  ُكلََّها، اْآلَيةَ  ﴾الضَّ
َُّ  َفَأْنَزَلَها َزْيٌد:    .)2("َكِتفٍ  ِفي َصْدعٍ  ِعْندَ  ُمْلَحِقَها ِإَلى َأْنُظرُ  َلَكَأنِّي ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي َفَأْلَحْقُتَها، َوْحَدَها، ا
 المراجعة فهو ،»َزْيدُ  َيا اْقرَأْ « قوله وأما ليدونوه. الوحي تابك على اإلمالء هو »اكتب« لزيدٍ   فقوله

نه لما الفورية    .)3(الوحي كتاب دوَّ
                                           

 )4888( رقــــــم الحــــــديث ،5/142 الكبيــــــر: وفـــــي ).1913( رقــــــم الحــــــديث ،2/257 األوســـــط فــــــي الطبرانــــــي أخرجـــــه )1(
: قال ).4889و(  .1/152 الزوائد مجمع ينظر: ُمَوثَُّقوَن. َوِرَجاُلهُ  الهيثميُّ

 عنـد وأصـله ).2507( رقـم الحـديث العـذر، مـن القعود في الرخصة في باب: الجهاد، كتاب سننه: في داود أبو أخرجه )2(
 تقدم. كما البخاري

 .166 ص: القرآني النص نقل وثاقة ينظر: )3(
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 ُكِتبَ  الذى أن تعني فهي جدا؛ عظيمةٌ  دالالتٌ  لها الوحي من ينزل ما تدوينِ  مع ةُ الفوريَّ  المراجعةُ  وهذه
 فرصةٍ  أيَّ  تدع ال الفورية ِإنَّ ؛ ِإْذ تماماً  هب يأوح ما عين هو نزوله رو ف وُروجع ، يالنب يدى بين

 األحرف رخصة وفق بلهجاتهم عنهم هللا رضي الصحابة كتبه ما قبيل نم هو تبك ما يكون أن الفتراض
   .)1(بمعناها أخرى ةٍ غيص أو كلمةٍ  ةءراق نم السبعة؛

 عليه جبريل هب نزل ما نُ يْ عَ  هو  يبنال يدي بين يالوح من لجِّ سُ  ما بأن واليقينُ  القطعُ  لُ يحصُ  وبهذا
 ما نُ يْ عَ  هو  يالنب ييد بين كتب الذى هذا ثم .يٍّ بشر  فٍ رُّ صت يِّ بأ سَّ مَ يُ  لم ، يبنال على السالم

 ما أن ويالحظ . ولسالر  عن ُتُلقِّيَ  ما نوبي بينه بالمطابقة ؛هقُ توثي يدَ زِ  ولكن بكر، يأب عمج في لجِّ سُ 
 .)2(األمد عليه طال مهما عينه هو ليظل  ثابٌت؛  هيدي بين لجِّ سُ 

  الكريم. القرآن من ينزل ما لكل الشاملة السنوية معارضةال ثانيًا:
 بمرتبة الكريم القرآن حظي وقد تقدم، كما وُرهاود أهميُّتها لها الكريم القرآن من ينزل لما الفورية المعارضة

 وذلك العرض؛ من مأخوذة وهي (المعارضة)؛ باسم ُيعرف ما وهي والتدقيق؛ المراجعة مراتب من أخرى
 ما جميع  النبي فيعرض رمضان، في عامٍ  كلَّ   النبيَّ  ىقَ لْ يَ  كان السالم عليه جبريلَ  الوحي أمين أن

  .)3(لقراءته يستمع وجبريل يقرأ،  النبي أن أي رمضان، شهر في الكريم القرآن من عليه نزل
 ُكلَّ  الُقْرآنَ   النبي ُيَعاِرُض  َكانَ  السالم عليه ِجْبِريلَ  نَّ أ عنها هللا رضي الزهراءِ  فاطمةَ  عن الشيخان أخرج
َتْينِ  ِفيهِ  توفِّيَ  الذي الَعام في َعاَرَضهُ  َأنَّهُ وَ  َمرًَّة، َسَنةٍ      .)4(َمرَّ
ن ما وثاقة على دالالتٌ  فيها السنوية المعارضة وهذه  كان الكريم القرآن إن حيثُ  من ؛الكريم القرآن من دوِّ
 واألكتاف واأللواح الرقاع في التدوين حيثُ  فمن أولها، قبل السورة آخر ينزل وقد الحوادث، بحسب يتنزل

؛ أدنى إليه يتطرق ال تدويناً  مدوَّن هو وغيرها  ترتيب أن غير هذه، قبل التي النقطة في تقدم كما شكٍّ
   .المحفوظ اللوح في الكريم القرآن ترتيب وفق مرتَّبة تكون كي مراجعة؛ إعادة إلى يحتاج السور في اآليات

 على الكريم القرآن فيها يعرض  النبيُّ  كان التي السنوية المراجعة هذه إلى الحاجة دعت هنا ومن
  .السالم عليه جبريل

 ما رفع ألجل كان المراجعة تلك من الغرض أن هم؛وغيرُ  الحديث رَّاحشُ  يذكره آخر احتمالٍ  إلى باإلضافة
 :إحداهما ؛حكمتان - المعارضة في أي– ذلك وفي" :حجر ابن قال تالوُته، وُنِسَختْ  الكريم القرآن من نزل

                                           
 .167 ص: القرآني النص نقل وثاقة ينظر: )1(
 .168 ص: القرآني النص نقل وثاقة )2(
 . 1/31 حجر البن الباري فتح. 12/3902 للطيبي المشكاة شرحينظر:  )3(
 مسـلم وأخرجـه ).3624( رقـم الحـديث اإلسـالم، فـي النبـوة عالمـات باب: المناقب، كتاب صحيحه: في البخاري أخرجه )4(

 والسـالم، الصـالة عليهـا النبـي بنـت فاطمـة فضـائل بـاب: عـنهم، تعـالى هللا رضي الصحابة فضائل كتاب صحيحه: في
  ).2450( رقم الحديث
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  .)1("نسخ ما عُ فْ ورَ  ،منه نسخيُ  لم ما ةُ يَ قِ بْ تَ  واألخرى ،هدُ تعاهُ 
 عليه ينزل بما   النبيَّ  يعارض كان السالم عليه جبريل أنَّ  لشعبيِّ ا عن )فضائله( في عبيد أبو وأخرج

 ما يهِ سِ نْ ويُ  ،يشاء ما تُ بِ ثْ ويُ  ،يشاء ما مُ كِ حْ فيُ  :تفسيره في الثعلبيُّ  زادو  .)2(رمضان شهر في السنة سائر في
  .)3(يشاء

 إال الحياة هذه فارق ما  النبي بأن التامُّ  عُ طالق السنوية والمراجعة الفورية المراجعة وجود من ويتحصل
ن قد الكريم والقرآن  أو نقصان أو زيادة من خلٍل؛ أيِّ  حصول بعدم دُ والتأكُّ  قينُ يال وحصل كامًال، دوِّ
  .تعالى هللا عند من المنزَّل الوحي في تبديل أو تحريف

  
  .لجمع البكريِّ ا في والتدقيق المراجعة: ثالثاً 
ن ما أن وكما  من بمراجعاتٍ  حظي فقد السنوية، وبالمراجعة الفورية، بالمراجعة حظي الكريم القرآن من ُدوِّ
  . الجمع البكريِّ  إبَّان أخرى أنواعٍ 

 بِ سُ والعُ  فِ حُ فتتبعت القرآن أنسخه من الصُّ : قال رضي هللا عنهما حدَّث به زيٌد  ذلك فيمما جاء و 
َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن ﴿يقرؤها:   حتى فقدت آية كنت أسمع رسول هللا .وصدور الرجال، واللخاف
  .)4(ابت فأثبتها في سورتهافالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ث ،]128[التوبة:  ﴾َأْنُفِسُكمْ 

في الجمع البكريِّ هو أبيُّ بن  ألمراسقوط اآليتين المذكورتين أول  ظَ حَ وقد جاء في رواية أخرى أن الذي لَ 
َلى َكاَن ِرَجاٌل َيْكتُُبوَن َوُيْمِلي َعَلْيِهْم ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َفَلمَّا اْنَتَهْوا إِ ؛ فقد قال أبو العالية: رضي هللا عنه كعب

َُّ ُقُلوَبُهْم ِبَأنَُّهْم َقْوٌم َال َيْفَقُهونَ ﴿َهِذِه اْآلَيِة ِمْن ُسوَرِة َبَراَءَة:  ] َفَظنُّوا 127[التوبة:  ﴾ُثمَّ اْنَصَرُفوا َصْرَف ا
َِّ  ،َأنَّ َهَذا آِخُر َما ُأْنِزَل ِمَن اْلُقْرآنِ  : ِإنَّ َرُسوَل ا َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ﴿َأْقَرَأِني َبْعَدُهنَّ آَيَتْيِن: : َقدْ   َفَقاَل ُأَبيٌّ

َُّ َال ِإَلَه ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم، َفِإْن َتَولَّْوا َفُقلْ   َحْسِبَي ا
  . )5(﴾َتَوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه 

من زيٍد وأبيٍّ رضي  تذكران أن مرجع استدراك اآليتين هو حفظ كلٍّ  السابقتين أنَّهماالروايتين  فييالحظ و 
قد  :، وأبيٌّ يقول» كنت أسمعها من رسول هللا«؛ فزيد يقول:  لآليتين؛ تلقيا عن رسول هللاهللا عنهما 

                                           
 . 9/5 حجر البن الباري فتح) 1(
 . 368 ص: سالم بن للقاسم القرآن فضائل) 2(
 . 2/68 الثعلبي تفسير) 3(
، الحديث رقم 60/ 2السنن الكبرى ). والبيهقيُّ في 612، الحديث رقم (501/ 1أخرجه أبو داود الطيالسيُّ في مسنده  )4(

  .53المصاحف ص: في بي داود ابن أو ). 2372(
، الحديث رقم 360/ 3والضياء المقدسي في المختارة ). 21226، الحديث رقم (149/ 35) أخرجه أحمد في مسنده 5(

   .56المصاحف ص: في ابن أبي داود و ). 1155(
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  .)1(»تينك اآليتين  أقرأني رسول هللا«
وسأجعل «: رضي هللا عنه قال لزيدٍ  رضي هللا عنهأبا بكٍر  ومن جانٍب آخر فإن بعض الروايات تذكر أنَّ 

ا أنزل القرآن بلغة فإنه فتًى من قريش فصيح، وٕانم معك رجًال؛ أبان بن سعيد بن العاص األموي األكبر؛
؛ ألكون معكما فيه قريش، فابتدئه على بركة هللا، فإن أشكل عليكما شيءٌ    .)2(»فارفعاه إليَّ

ويتحصل من مجموع الروايات أن التثبُّت مما يدوَّن من آي الذكر الحكيم كان أمرًا ظاهرًا في الجمع 
؛ سواٌء من خليفة المسلمين، أو من اللجنة المكلفة    الجميع. رضي هللا عنالجمع،  لكبذالبكريِّ

  .إنجازه وبعد العثمانيِّ  النسخ أثناء في والتدقيق المراجعة :رابعاً 
يق  دِّ  رضي عثمانُ  َحَرَص  كذلكعلى مراجعة ما يدوَّن من القرآن الكريم ف رضي هللا عنهوكما َحَرَص الصِّ

 ثابت بن زيدُ  كان وقد .المنسوخة صاحفالم في ندوَّ ي ما لكلِّ  والتوثيق التوثق على الحرص أتمَّ  عنه هللا
 فإن ؛إنجازه وبعد العمل، أثناء في المصاحف ُيْكَتب ما يدققون أجمعين عنهم هللا رضي معه ومن

   .)3(ومراجعتها عرضها بعد إال األمصار إلى ترسل لم المصاحف
ُحفَ  َنَسْخَنا َلمَّا :َقالَ  عنه هللا رضي زيدٌ  قاله ما العمل أثناء في مراجعتهم من جاء ومما  ِفي الصُّ

َِّ  َرُسولَ  َأْسَمعُ  َكِثيًرا ُكْنتُ  اَألْحَزاِب، ُسوَرةِ  ِمنْ  آَيةً  َفَقْدتُ  الَمَصاِحفِ   َمعَ  ِإالَّ  َأَحدٍ  َمعَ  َأِجْدَها َلمْ  ،َيْقَرُؤَها  ا
َِّ  َرُسولُ  َجَعلَ  الَِّذي ،اَألْنَصاِريِّ  ُخَزْيَمةَ   َما َصَدُقوا ِرَجالٌ  الُمْؤِمِنينَ  ِمنَ ﴿ :»َرُجَلْينِ  َشَهاَدةَ  َشَهاَدَتهُ   ا
ََّ  َعاَهُدوا   .)4(]23 :األحزاب[ ﴾َعَلْيهِ  ا

َِّ  َرُسولَ  عُ َأْسمَ  ُكْنتُ  الُمْصَحَف، َنَسْخَنا ِحينَ  اَألْحَزابِ  ِمنَ  آَيةً  َفَقدتُّ  :قال أنه أخرى رواية وفي  َيْقَرأُ   ا
ََّ  َعاَهُدوا َما َصَدُقوا ِرَجالٌ  الُمْؤِمِنيَن، ِمنَ ﴿ :األَْنَصاِريِّ  ثَاِبتٍ  ْبنِ  ُخَزْيَمةَ  َمعَ  َفَوَجْدَناَها ،َفاْلَتَمْسَناَها ،ِبَها  ا

  .)5(الُمْصَحفِ  ِفي ُسوَرِتَها ِفي َفَأْلَحْقَناَها ،]23 :األحزاب[ ﴾َيْنَتِظرُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َنْحَبهُ  َقَضى َمنْ  َفِمْنُهمْ  َعَلْيِه،
؛ النسخِ  في َوَقعَ  قد األمر هذا أن نيالروايت هاتين وظاهر ُحفَ  َنَسْخَنا َلمَّا" زيدٍ  لقولِ  العثمانيِّ  ِفي الصُّ

 نسخوه ما هو "المصاحف" بقوله قصودوالم البكريَّة، الصحف هو "الصحف" بقوله فالمقصود ؛"الَمَصاِحفِ 
  .البكريَّة الصحف من

 َأْنُتمْ  ِفيهِ  اْخَتَلْفُتمْ  َما معه: ومن لزيدٍ  قال هللا رضي عثمان أن أيضاً  العمل أثناء في المراجعة من جاء ومما
 َفَقالَ  َو(التَّاُبوِه)، (التَّاُبوِت) ِفي َيْوَمِئذٍ  اْخَتَلُفوافَ  ِبِلَساِنِهْم... َنَزلَ  َفِإنََّما ُقَرْيٍش، ِبِلَسانِ  َفاْكتُُبوهُ  ثَاِبتٍ  ْبنُ  َوَزْيدُ 

                                           
 .184ينظر: وثاقة نقل النص القرآني ص:  )1(
  .20مقدمتان في علوم القرآن ص: )2(
 . 67 :علوم القرآن صمحاضرات في ) 3(
 ،َتْبــِديًال﴾ َبــدَُّلوا َوَمـا َيْنَتِظــرُ  َمـنْ  َوِمــْنُهمْ  َنْحَبـهُ  َقَضــى َمـنْ  ﴿َفِمــْنُهمْ  بـاب: التفســير، كتـاب صـحيحه: فــي البخـاري أخرجـه )4(

  ).4784( رقم الحديث
  ).4049( رقم الحديث أحد، غزوة باب المغازي، كتاب صحيحه: في البخاري أخرجه )5(



 11  

 َنَزلَ  َفِإنَّهُ  (التَّاُبوُت)؛ اْكتُُبوهُ  َفَقاَل: ُعْثَماَن، ِإَلى اْخِتَالُفُهمْ  َفُرِفعَ  (التَّاُبوُة) َزْيٌد: َوَقالَ  (التَّاُبوُت)، الُقَرِشيُّوَن:
   .)1(ُقَرْيشٍ  ِبِلَسانِ 
 كنت :قال عنه هللا رضي ُعْثَمانَ  َمْوَلى اْلَبْرَبِريُّ  َهاِنئٌ  رواه ما العمل إنجاز بعد المراجعة من جاء ومما
 ال« وفيها ،»يتسنَّ  لم« فيها ،كعبٍ  بن أبيِّ  إلى شاةٍ  فِ تِ بكَ  فأرسلني المصاحف، يعرضون مْ هُ وَ  عثمانَ  عند

َِّ  ِلَخْلقِ ﴿ وكتب الالمين، إحدى فمحا واةِ بالدَّ  فدعا :قال .»الكافرين فأمهل« وفيها ،»للخلق تبديل  ﴾ا
 ألحق ]259 :البقرة[ ﴾َيَتَسنَّهْ  َلمْ ﴿ وكتب ،]17 :الطارق[ ﴾َفَمهِّلِ ﴿ وكتب ،»فأمهل« ومحا ،]30 :الروم[

  .)2(الهاء فيها
 خٍ نس دَ مجرَّ  وخٌ سمن هو العثمانية المصاحف هذه محتوى إن حيثُ  من ؛نافلةٌ  المراجعةَ  هذه أن بادريت دقو 

 على ورةً صمقتكون  أن دَّ ب فال مراجعة هناك نتكا إذا حتى أنه يتبادر أو ،يالبكر  المصحف من ونقلٍ 
 في المصاحف نسخ طبيعة ولكن .كرب يأب حفصم يف بما العثمانية المصاحف يف لنقو الم مضاهاة

 ،العمل ةأهميَّ  مع يتناسب بما ذلك كلُّ  ،التنفيذ يف والحرص التَّحريَ  تتطلب عنه هللا رضي عثمان عهد
 لوجها على العمل إتمام على اننلالطمئ التنفيذ؛ بعد المراجعة يتطلب وهذا الكريم، القرآن شأن علوِّ و 

  .)3(بو المطل
 ال يقينٌ  لدينا يتحصل المختلفة العهود الكريم القرآن لتدوين والتدقيق للمراجعة االستعراض هذا وبعد

 عينُ  وهو ، محمدٍ  نبيِّه على تعالى هللا عند من نزل كما هنصُّ  فظحُ  قد الكريم القرآن أن في شكٌّ  يخالطه
  .والمنة الحمد و .حرفٌ  فيه ُيَزدْ  وَلمْ  حرٌف، منه يسقط لم ، عنه الكرام الصحابة تلقاه ما

                                           
  ).3104( رقم الحديث التوبة، سورة ومن باب: القرآن، تفسير أبواب سننه: في الترمذي خرجهأ )1(
 .286 ص: القرآن) (فضائل في عبيد أبو أخرجه )2(
 .217 ص: القرآني النص نقل وثاقة )3(
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 وتتجلى الكريم، القرآن تدوين في واإلسراع المبادرة الثالثة العهود في الكريم القرآن جمع به َتَميَّز ما أهم من
  :اآلتي خالل من ذلك مظاهر

  . النبي عهد في الكريم القرآن تدوين في المبادرة :أوالً 
 من ينزل ما تدوين في واإلسراع المبادرة إلى تشير شريفة أحاديث عدة الشريفة النبوية السنة في ورد وقد

 ِمنَ  الَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي الَ ﴿ نزلت عندما  النبي أناألول  المبحث في تقدم ما :ومنها الكريم؛ القرآن
 .الكتف أو ،واللوح بالدواة معه ويجيء يحضر بأن ثابت بن زيد إلى أرسل النساء سورة من ﴾الُمْؤِمِنينَ 

 القاعدون يستوي ال( هكذا نزلت اآلية هذه أن الكريم القرآن تدوين في والمسارعة ةر المباد به تتجلى ومما
نها ،)هللا سبيل في والمجاهدون المؤمنين من  َوَكانَ  َمْكُتوٍم، ُأمِّ  اْبنُ  َفَقامَ  ، النبي عليه أمالها كما زيدٌ  فدوَّ

، َرُسولَ  َيا :َفَقالَ  اْلُمَجاِهِديَن، َفِضيَلةَ  َسِمعَ  َلمَّا ىأَْعمَ  َرُجًال  َِّ  اْلُمْؤِمِنيَن، ِمنَ  اْلِجَهادَ  َيْسَتِطيعُ  َال  ِبَمنْ  َفَكْيفَ  ا
َِّ  َرُسولَ  َغِشَيتْ  َكَالَمهُ  َقَضى َفَلمَّا ِكيَنةُ   ا َِّ  ولِ َرسُ  َعنْ  ُسرِّيَ  ثُمَّ  ،السَّ  :َفَقَرْأتُ  ،»َزْيدُ  َيا اْقَرأْ « :َفَقالَ   ا
َِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،]95 :النساء[ ﴾اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي َال ﴿ َررِ  ُأوِلي َغْيرُ ﴿ : ا  اْآلَيةَ  ﴾الضَّ

َُّ  َفَأْنَزَلَها :َزْيدٌ  الَ قَ  ُكلََّها،  ِفي َصْدعٍ  ِعْندَ  ُمْلَحِقَها ِإَلى َأْنُظرُ  َلَكَأنِّي ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي َفَأْلَحْقُتَها، َوْحَدَها، ا
  .)1(َكِتفٍ 
ر؛ ما وفق يكن لم التدوين أمر أن الدالالت من الحديث هذا وفي  واهتمامٌ  ةٌ أولويَّ  له أمراً  كان بل يتيسَّ
 َمنْ  أمر بل الوحي؛ كتبة من غير أو زيدٌ  يأتي حتى التدوين أمر يؤجل فلم ؛ النبي قبل من انبالغ

  .زيداً  له ايدعو  أن بحضرته
 َسُنْقِرُئكَ ﴿ تعالى: قوله في وذلك ينساه؛ فال الكريم القرآن يحفظ بأن  للنبي تعالى هللا تكفل قد قيل: فإن
 تعالى وهللا فالجواب الكريم؟ القرآن تدوين في عةر والمسا المبادرة من الحكمة فما ،]6 [األعلى: ﴾َتْنَسى َفَال 

  النبي كان فإذا ذلك. في ويسارعوا الكريم القرآن تدوين إلى يبادروا بأن ألمته؛ تعليماً  كان ذلك أنَّ  أعلم:
 في ذلك كان الكريم القرآن تدوين إلى يبادر نسيان غير من الكريم القرآن حفظ له تعالى هللا َضِمنَ  الذي
. بالدليل وألزم، آكد عدهب من أمته حقِّ    البرهانيِّ

  البكريِّ  الجمع في الكريم القرآن تدوين في المبادرة :ثانياً 
 جمع في ارعةوالمس المبادرة عنه هللا رضي بكر أبي عهد في الكريم القرآن جمع حادثة من جليا يظهر
  اآلتية: األمور تظهر الرواية تلك في والتأمل وبالنظر واحٍد، مصحفٍ  في الكريم القرآن

 فقد عنه؛ هللا رضي الصديق بها اضطلع التي المهام أوائل من كانت الكريم للقرآن البكريِّ  الجمع بداية أنَّ 
                                           

 أحمـد وأخرجه .)2507( رقم الحديث العذر، من القعود في الرخصة في باب الجهاد، كتاب سننه: في داود أبو أخرجه )1(
 وٕاسناده صحيح. فيه. تخريجه وُينظر )،21664( رقم الحديث ،35/518 مسنده في
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 اثنتي سنة العلم أهل أكثر قول في كانت وقد المرتدين، حروب في اليمامة وقعة ُعَقْيبَ  الجمع ذلك وقع
 وفي .)2(جماعةٍ  قول في عشرة إحدى سنة كانت إنها فقيل: فيها؛ خالفاً  الجوزيِّ  ابن وأورد .)1(للهجرة عشر
 ولوياتاأل من كان أنه أي خالفته، من األولى السنة في كان الكريم للقرآن البكري الجمع فإنَّ  الحالتين كلتا
  عنهما. هللا رضي الخطاب بن عمر من بإشارة الصديق إليها بادر التي
 عنـدما عنهمـا هللا رضـي بكـر ألبـي الخطـاب بـن عمـر قول ذلك في االهتمام تسترعي التي النصوص ومن

 الَيَماَمـــةِ  َيــْومَ  )3(اْســَتَحرَّ  قَــدْ  الَقْتــلَ  ِإنَّ  اليمامــة: وقعــة فــي القــراء مقتــل عقــب القــرآن جمــع فكــرة عليــه عــرض
  .)4(َتْجَمُعوهُ  َأنْ  ِإالَّ  الُقْرآنِ  ِمنَ  َكِثيرٌ  َفَيْذَهبَ  الَمَواِطِن، ِفي ِبالُقرَّاءِ  الَقْتلُ  َيْسَتِحرَّ  َأنْ  َأْخَشى يَوإِنِّ  ِبالنَّاِس،

 هادةشــال فــي واعاز نــت امــةميلا يــوم ساالنَّــ إن هللا، رســول فــةخلي يــا قــال: عنــه هللا رضــي عمــر أن روايــةٍ  وفــي
 لـك أرى يوٕانـ ،لتـهحم هابذبـ وهالكـه نآالقـر  هلـكي أن تشـيخ يوٕانـ ،النـار يفـ فـراشال تهافـت فيها وتهافتوا

 .)5(واحدةٍ  حيفةٍ ص يف كتبهت أن

   منها: مظاهر؛ عدة خالل من ظهرت البكريِّ  العهد في الكريم القرآن جمع إلى فالمبادرة
 الكـريم رآنلقـل جمـعال هذا استغرق قدو  عنه. هللا رضي الصديق خالفة في واكتمل تمَّ  األمر هذا أن 

 هللا رضــي الصــديق وفــاة وقبــل ،اليمامــة معركــة بعــد -تقــدَّم كمــا– ذلــك مَّ َتــ فقــد ؛ســنةٍ  مــن يقــرب مــا
 وفـاة قبـل تـم القـرآن جمـع أن فـي شـك وال .)6(عشـرة ثـالث سـنة اآلخرة جمادى في كانت التي عنه،

 حتــى عنــده أودعــت القــرآن فيهــا جمــع التــي الصــحف أن إلــى تشــير الروايــة ِإنَّ ؛ ِإْذ بمــدةٍ  الصــديق
   .)7(هللا توفاه

 َيْســَتِحرَّ  َأنْ  َأْخَشــى َوإِنِّــي« عنــه هللا رضــي عمــر قــول أيضــاً  الجمــع هــذا فــي المبــادرة مظــاهر ومــن 
 هلكي أن تشيخ يوٕان« األخرى: الرواية وفي ،»الُقْرآنِ  ِمنَ  َكِثيرٌ  َفَيْذَهبَ  الَمَواِطِن، ِفي ِبالُقرَّاءِ  الَقْتلُ 
 القـرآن أن عنـه؛ هللا رضـي اإلسـالم لعبقريِّ  الثاقب النظر هو فهذا ».لتهحم هابذب وهالكه ن،آالقر 
نٌ  الوقت ذلك في  فـي مجموعـاً  يكـن ولـم مفرقـًا، كـان أنـه غيـر ، هللا رسـول وفاة قبل بالكامل مدوَّ

 فـي نقـٌص  عليـه طـرأ همعـدَّدَ  أنَّ  خـال متـوافرين، اليمامـة وقعـة قبـل القـرآن حفَّـاظكـان و  واحـٍد. مكانٍ 
 عرضــةً  ســيكون الكــريم القــرآن فــإن الــوتيرة وبتلــك الحــال، تلــك علــى األمــر اســتمرَّ  فــإن الِوقعــة، تلــك

                                           
 .6/353 والنهاية البداية) 1(
 .4/83 واألمم الملوك تاريخ في المنتظم) 2(
 .وَكُثر اشتدَّ  أي: )3(
كم عزيـــز عليـــه مـــا ﴿لقـــد جـــاءكم رســـول مـــن أنفســـ قولـــه: بــاب القـــرآن، فســيرت كتـــاب صـــحيحه: فــي البخـــاري أخرجــه )4(

   ).4679( رقم الحديث ،عنتم...﴾
 .20 ص: القرآن علوم في مقدمتان )5(
 . 3/65 للذهبي اإلسالم تاريخينظر:  )6(
 . 126 ص: لمروياته تحليلية دراسة - القرآن جمع. 60 :محاضرات في علوم القرآن ص) 7(
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 القــرآن لحفــاظ مكــروه حــدث فــإن كتابيــًا، القــرآن جمــع إلــى بالمبــادرة الرائــدة الفكــرة فكانــت للخطــر،
  اظ.الحف عدد في نقصٍ  أيِّ  عن تعويٌض  منه المكتوب في كان الكريم

 اإلسـالم تـاريخ مـن الُمَبكِّـر الوقـت هـذا فـي المصـحف بجمـع عنـه هللا رضـي بكـر أبـي على اإلشارة 
 فــي حفظــوه الــذين القــرآن حفــاظ ِإنَّ ؛ ِإْذ نظــره وُبْعــدِ  عنــه هللا رضــي حفــصٍ  أبــي َحَصــاَفةِ  علــى َيــُدلُّ 
ـــي حيـــاة ــه وتلقـــوه  النب ـــإن ؛آجـــالً  وٕانْ  عـــاجالً  إنْ  ســـيذهبون عنـ ـــم ف ـــْبُهمُ  ل  ســـبيل فـــي الشـــهادةُ  ُتَغيِّ

ـــر، وقـــت فـــي األمـــر هـــذا إلـــى عنـــه هللا رضـــي عمـــر فتنبَّـــه المـــوُت. فســـيغيُِّبُهمُ   األمـــر واســـتدرك مبكِّ
  تعالى. هللا من بتوفيق كلُّه وذلك وذكائه، بفطنته

  العثمانيِّ  الجمع في الكريم القرآن تدوين في المبادرة :ثالثاً 
 هللا رضي اليمان بن حذيفة أن هو عنه هللا رضي عثمان عهد في المصاحف نسخ سبب أن المعلوم من

 حذيفةَ  فأفزع العراق، أهل مع وأذربيجان أرمينية، فتح في ماالش أهل يغازي وكان عثمان على قدم عنه،
 الكتاب في يختلفوا أن قبل األمة، هذه أدرك المؤمنين، أمير يا لعثمان: حذيفة فقال القراءة، في اختالُفهم
 ثم المصاحف، في هاننسخْ  بالصحف إلينا أرسلي أن حفصة إلى عثمان فأرسل والنصارى، اليهود اختالف

  .)1(عثمان إلى حفصة بها فأرسلت إليك، نردها
 هللا رضي عثمان على قدم حتى َرِكبَ  ذلك أفزعه حينما عنه هللا رضي حذيفة أن الروايات بعض وفي
 في والنصارى اليهود اختالف القرآن في يختلفوا أن قبل األمة هذه أدرك المؤمنين أمير يا فقال: عنه،

 من َقِدمَ  حينما عنه هللا رضي حذيفة أن الروايات بعض وفي .)2(َشِديًدا َفَزًعا عثمان لذلك ففزع الكتب؛
  .)3(عنه هللا رضي عثمان أتى حتى بيته يدخل لم أرمينية

  منها: أمور؛ ةعد خالل من المبادرة تظهر العهد هذا وفي
 ةٍ  جهةٍ  أعلىوهو – المؤمنين أمير تنبيه في المبادرة  القـرآن يتهـدد الـذي الـداهم الخطـر إلى -مختصَّ

 الفضــل مــن ســبيل فــي للغــزو مــا مــع الغــزاِة، مــع الغــزوَ  عنــه هللا رضــي حذيفــة يكمــل فلــم الكــريم؛
 فــي الجهــاد مــن آخــر نــوعٍ  إلــى هوتنبَّــ تفطَّــن قــد النبيــه الفِطــن الصــحابيَّ  حذيفــة ألن وذلــك والمزيَّــة؛

 هللا رضـي عثمـان إلـى يركـب أن إلـى دعـاه مـا وهـذا الكـريم. القـرآن حفـظ وهـو أال تعـالى؛ هللا سبيل
 الداهم. الخطر ذلك إلى وينبهه عنه،

 ل فالتــاريخ خطرهـــا؛ ويستشــريَ  تســـتفحل أن قبــل الداهمـــة الفتنــة تلـــك تطويــق إلـــى المبــادرة  أن يســـجِّ
قـْت، فتفرقَّـتْ  ُكتُبهـا، فـي اختلفـتْ  قـد قبلنـا التي األمم ق لـم وٕان وتمزَّ  القـرآن علـى الداهمـة الفتنـة ُتَطـوَّ

                                           
  ).4987( رقم الحديث رآن،الق جمع باب القرآن، فضائل كتاب صحيحه: في البخاري أخرجه )1(
 رقـم الحـديث ،4/157 الشـاميين مسـند فـي والطبرانـي ).4507( رقم الحديث ،10/364 صحيحه في حبان ابن أخرجه )2(

 .3/992 المدينة تاريخ في شبة وابن ).2374( رقم الحديث ،2/61 الكبرى السنن في والبيهقي ).2991(
 . 1/352 للمستغفري القرآن فضائل) 3(
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 مــن الــذين تفـرق كمــا كتــابهم فـي فيتفرقــوا قـبلهم؛ مــن األمــم أصـاب مــا المســلمين يصـيب فقــد الكـريم
  قبلهم.

 ـــادرة ــة مـــن الصـــحف بطلـــب عثمـــان مب ــال ومبادرتهـــا عنهـــا، هللا رضـــي حفصـ  إلـــى الصـــحف بإرسـ
  تأخير. أو تسويف أيَّ  يحتملُ  وال جدٌّ  فاألمر ن؛عثما

 بها اتَّسم مْيَزةً  كانت التنفيذ في واإلسراع األحداث واستباق والمسارعة المبادرة أن سبق ما لجميع والخالصة
  الثالثة. عهوده في الكريم القرآن تدوين
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 والرقاع، واللِّخاف، الُعُسب،ك ُصلبٍة؛ موادَّ  على األمر أول في الكتابةُ  تكون أن الربانية الحكمة اقتضت
   .)1(ذلك وغير ،واألقتاب واألكتاف،

 ال بأن اضمانً  عليها الكتابة في ِإنَّ ؛ ِإْذ بالغةٌ  ربانيَّةٌ  حكمةٌ  البدائية الوسائل هذه على الكتابة في كان ولقد
ن التي المواد تلفت  بعوامل الموادِّ  هذه تأثر ألن األرضة؛ أو الرطوبة، أو بالماء، الكريم؛ القرآن هافي ُدوِّ

 بالمحافظة عاليةً  ثقةً  عليها القرآن ُكِتبَ  التي األدوات َوفََّرتْ  وقد بالورق، مقارنة جدا وضئيلٌ  بطيءٌ  لفالتَّ 
   .)2(المكتوب على
 ألنه أو بقائه، لطول الّرق في القرآن كتابة على عنهم هللا رضي الصحابة رأي أجمعو  القلقشندي قال

 بين عمله وفشا الورق كثر وقد الخالفة الرشيد ولي أن إلى ذلك على الناس وبقي حينئذ. عندهم الموجود
 بخالف التزوير، فتقبل واإلعادة المحو تقبل ونحوها الجلود ألن الكاغد؛ في إال الناس يكتب أالّ  أمر الناس
   .)3(كشطه ظهر طَ شِ كُ  وٕان ،دَ سَ فَ  منه يَ حِ مُ  متى فإنه الورق؛
 ممكن قدر أكبر بكتابة تسمح وجيِّدٍة، واسعةٍ  مساحةٍ  ذاتُ  ماثلها وما والجلود الرقاعأنَّ  ذلك إلى يضاف

  .)4(اآليات من
 َقاَلْت: أنها عنها هللا رضي عائشة حديث على الكريم القرآن وثاقة في الطاعنين بعض اتكأ وقد ... هذا
َِّ  َرُسولُ  َماتَ  َفَلمَّا َسِريِري، َتْحتَ  َصِحيَفةٍ  ِفي َكانَ  َوَلَقدْ  َعْشًرا، اْلَكِبيرِ  َوَرَضاَعةُ  الرَّْجمِ  آَيةُ  َنَزَلتْ  َلَقدْ    ا

 فما الصحيفة، فأكل البيت إلى دخل الداجن أن الطعن نوموط .)5(َفَأَكَلَها َداِجنٌ  َدَخلَ  ِبَمْوِتِه، َوَتَشاَغْلَنا
  ُأَخَر!! آياتٍ  َأَكلَ  قد الداجن يكون ال أن ضمني الذي

 الحديث متن وفي به. تفرَّد بما يحتج وال ،إسحاق بن محمَّد به تفرد إذْ  يصح؛ ال الحديث هذا أنَّ  والجواب
   .)6(ارةكَ نَ 

  ويردُّها. الرواية هذه يأبى النبويِّ  العصر في الكتابة وسائل ذكر من تقدَّم وما
                                           

 َلَخفَـة؛ جمـع واللِّخـاف: العـريض. الطـرف فـي ويكتبـون الخـوص يكشـطون كـانوا النخـل جريـد وهـو عسـيب جمـع لعسب:ا )1(
 كاغـــد. أو رق أو جلـــد مـــن تكـــون وقـــد رقعـــة، جمـــع والرقــاع: الحجـــارة. صـــفائح الخطـــابي: وقـــال الـــدقاق، الحجـــارة وهــي

 الخشــب هــو َقَتــب؛ جمــع واألقتــاب: عليــه. كتبــوا فجــ إذا كــانوا الشــاة أو للبعيــر الــذي العظــم وهــو كتــف جمــع واألكتــاف
 . 1/207 القرآن علوم في اإلتقانينظر:  عليه. ليركب البعير ظهر على يوضع الذي

 .417 – 416ص: منهج البحث العلمي من خالل جمع القرآن وتدوينه  )2(
 .2/515 اإلنشاء صناعة في األعشى صبح) 3(
 .417ص: قرآن وتدوينه منهج البحث العلمي من خالل جمع ال )4(
). وأحمــد فـي المسـند، الحــديث 1944أخرجـه ابـن ماجـه فــي سـننه: َأْبـَواُب النَِّكــاِح، بـاب ال رضـاع بعـد فصــال، الحـديث رقـم () 5(

 ).  7805، الحديث رقم (8/12). والطبراني في األوسط 299، الحديث رقم (18/257). والبزار في مسنده 26316رقم (
 أيضًا. بتحقيقه ،43/343 أحمد ومسند األرناؤوط. بتحقيق ،3/125 ماجه ابن سنن :في تخريجه ينظر )6(
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 واأللواح األكتاف حفظ في المحكمة اآلليات الكريم القرآن تدوين في واإلثبات التثبت على يدلُّ  ما أبرز من
نَ  ممـــا وغيرهـــا  المصـــاحف ثـــم البكريـــة، الصـــحف ذلـــك بعـــد ومـــن النبـــوي، العهـــد فـــي ريمالكـــ القـــرآن فيـــه ُدوِّ

  العثمانية.
 الحفـظ؛ مـن عاليـة بدرجـة حظيت أنها الرابع المبحث في تقدم فقد شابهها وما والرقاع واأللواح األكتاف أما
 مـن شـكلٍ  أيُّ  اإليه يصل ال أن ذلك أسباب من ولعل الوحِي؛ ُكتَّابِ  عند ُتْحَفظُ  واأللواح األكتاف كانت فقد

 النـاس، جميـع يرتـاده عامـا مكانـاً   النبـي مسجد كان إذْ  ؛نقصانٍ  أو ،زيادةٍ  أو ،بمحوٍ  التحريف؛ أو التلف
ـةً  -االفتراضـية النظريـة الناحيـة مـن ولـو– الوسـائل تلـك فتكون مميزين، غيرُ  أطفالٌ  فيهم كان وربما  معرضَّ
 القــرآن مــن جديــدٍ  شــيءٍ  تــدوين عنــد ُتْحَضــرَ  وأن اب،تَّــالكُ  عنــد حفــظَ تُ  أن مــةالحك فكانــت ذكــر. ممــا لشــيءٍ 
  الكريم.

 التلــف علــى َعِصــيَّةً  أنفســها فــي كانــت أنهــا أيضــاً  َتَقــدَّمَ  فقــد الكــريم القــرآن فيهــا دون التــي الوســائل تلــك وأمــا
  الزيادة. أو النقص أو التحريف وحدوث

  النبي من حفظوه الذي التأليف على وتأليفها جميعها من تهاءاالن بعد حفظت فقد البكرية الصحف وأما
ــ المســلمين، خليفــة عنــد  درجــات أقصــى علــى يــدلُّ  وٕامــامهم المســلمين خليفــة عنــد وحفظهــا .)1(خالفتــه ةَ بقيَّ

 اعتنــى بـل د؛لألفــرا أمُرهـا ُيتْـَركْ  فلــم والعنايـة؛ الحفــظ درجـات أقصـى فــي كونهـا ذلــك دالالت ومـن االهتمـام.
  بنفسه. الخليفة بها

 هللا رضــي الخطــاب بــن عمــر الثــاني الخليفــة عنــد عنــه هللا رضــي الصــديق وفــاة بعــد حفظهــا فــي يقــال وكــذا
  .خالفته ةَ مدَّ  عنه
 أجلـه من الذي السبب ذكر في شحيحةٌ  والمصادر عنها. هللا رضي المؤمنين أم حفصة تهبن إلى انتقلت ثم

 ذلـك فـي قيـل وممـا الجميع. عن هللا رضي عثمان الثالث الخليفة عند وليس حفصة، عند الصحف ُحِفَظت
ــيَّ  عنـــدها تْ َظـــفِ حُ  الصـــحف أن ــه القـــرآن تحفـــظ كانـــت ألنهـــا ؛)2(عنهمـــا هللا رضـــي أبيهـــا مـــن ةٍ بوصـ  فـــي كلـ

ــت صـــدرها، ـــرأ وكانـ ــب، تق ــة المـــؤمنين، وأمُّ  ، هللا رســـول زوجُ  وهـــي وتكتـ ــة بالخطـــا بـــن عمـــر وابنـ  خليفـ
 يــوصِ  لــم عنــه هللا رضــي عمــر ألن إليــه؛ ُتَســلَّم حتَّــى عمــر؛ وفــاة حــين خليفــة َيَتَعــيَّن لــم إنــه ثــم المســلمين.

 عنها هللا رضى حفصة كانت االعتبارات فلهذه أشخاص. بضعة في شورى جعلها وٕانما أحد؛ إلى بالخالفة
 صـفات هـي األولـى األجوبـة أن خفىي وال .)3(وأحكم أصوب عمر ونظر المصحف، بحفظ غيرها من أولى

                                           
 عنــتم...﴾، مــا عليــه عزيــز أنفســكم مــن رســول جــاءكم ﴿لقــد قولــه: بــاب القــرآن، فســيرت كتــاب البخــاري: صــحيح ينظــر: )1(

 .55 ص: داود أبي البن المصاحف. 281 ص: سالم بن للقاسم القرآن فضائل ).4679( رقم الحديث
 .7/67 العلمية ط الغابة أسد. 4/1812 األصحاب معرفة في االستيعاب ينظر: )2(
 .25 ص: الكردي طاهر لمحمد الكريم القرآن تاريخ) 3(
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 َيَتَعيَّن لم َأنَّه األخير؛ الجواب هو فاألوجه الجميع. عن هللا رضي حفصة متوفرة هي كما عثمان في تتوفر
  أعلم. وهللا عمر. وفاة حين خليفة

 ِسِليَأرْ  َأنْ  عنها: هللا رضي حفصة إلى أرسل البكريَّةَ  الصحف ينسخ أن عنه هللا رضي عثمان أراد وعندما
ـُحفِ  ِإَلْيَنا  َنَسـُخوا ِإَذا َحتـَّى ُعْثَمـاَن، ِإلَـى َحْفَصـةُ  ِبهَـا َفَأْرَسـَلتْ  ِإَلْيـِك، َنُردَُّهـا ثُـمَّ  الَمَصـاِحِف، ِفـي َنْنَسـُخَها ِبالصُّ

ُحفَ  ُحفَ  ُعْثَمانُ  َردَّ  الَمَصاِحِف، ِفي الصُّ  َوَأَمرَ  َنَسُخوا، ِممَّا َحفٍ ِبُمصْ  ُأُفقٍ  ُكلِّ  ِإَلى َوَأْرَسلَ  َحْفَصَة، ِإَلى الصُّ
  .)1(ُيْحَرقَ  َأنْ  ُمْصَحفٍ  َأوْ  َصِحيَفةٍ  ُكلِّ  ِفي الُقْرآنِ  ِمنَ  ِسَواهُ  ِبَما

 عنـد الحفـظِ  تمام محفوظة كانت الصحف أن منها: النسخ؛ تلك حفظ على تدلُّ  أمور عدة الرواية هذه وفي
 مكـروه. أو سـوءٍ  أيُّ  إليهـا يصـل ولـم بذلك، إليها دعه عندما أبيها نظر فيها فَصحَّ  عنها، هللا رضي حفصة
 المصــاحف، فــي نســخها مــن االنتهــاء بعــد عنــه هللا رضــي حفصــةَ  إلــى أخــرى مــرة الصــحف إعــادة ومنهــا:
 الـذي عثمان بعهد وفاءً  عندها؛ من أخذوها كما إليها عوهاجوأر  المحافظة، تمام َمَعهُ  ومن زيدٌ  عليها فحافظ
  الجميع. نع هللا رضي لحفصة أعطاه
 هللا رضــي عثمــان أن الكــريم القــرآن شــأن فــي التثبُّــت علــى الروايــة هــذه تضــمنتها التــي الــدالالت أبــرز ومــن
 المدينـة فـي ذلـك أكـان سـواء منـه، شـيء علـى يبقـي أن دون ُيْحـَرَق، َأن ُمصحفٍ  َأو َصحيفةٍ  بكلِّ  أمر عنه
 مسـعود بـن هللا عبـد مـن كـان مـا إال أحـد، يـهف يعـارض ولم األمر، ذلك تمّ  وقد األمصار. من غيرها في أم

 المصـحف هـذا كـني ولـم عنهمـا. هللا رضـي الخليفـة أمـر التـزام إلـى عاد ثم األمر، بادئ في عنه هللا رضي
 ،واألصـل العمـدة وهـ هُ أنَّ  طالما بقائه من محذور وال ،لذلك داعي ال؛ ِإْذ المصاحف من أحرق ما جملة في

 توفيـت، حتـى عنهـا هللا رضـي حفصـة عنـد الصـحف تلـك وبقيـت اخـتالف. كبيـرُ  نسـخ مـا وبـين بينـه وليس
 وحفـظ كتـب قـد فيهـا مـا ألن هـذا، فعلـت إنمـا تصـّرفه: عـن مـدافعا وقـال وأحرقهـا، الحكـم بن مروان فأخذها

   .)2(مرتابٌ  الصحف هذه شأن في يرتاب أن زمان بالناس طال إن فخشيت اإلمام، بالمصحف

 هللا عنـد مـن المنـزَّل الكـريم القـرآن علـى المحـافظ فـي األهميَّـة بـالغُ  عنـه هللا ضـير  عثمان به قام الذي وهذا
 التــي الفتنــة فــي الســبب هــي كانــت المســلمين بعــض بحــوزة كانــت التــي الخاصــة المصــاحف ِإنَّ ؛ ِإْذ تعــالى
 لمينالمسـ يجمـع أن عنـه هللا رضـي عثمـان فـأراد االخـتالف، مـن بينها ما بسبب المسلمين؛ تدهم أن كادت
) مصحفٍ  على    مهدها. في الفتنة دُ ئِ يَ وَ  النزاع، يرفع واحٍد، (رسميٍّ

 مـا الكـريم القـرآن بكونهـا معـه يقطـع مـا الثقـة من عنه هللا رضي عثمان انتسخها التي النسخ لتلك توفر وقد
 ىعلـ مشـتملة رقاعـاً  أو كاملـة مصـاحف أكانـت سـواء– األخـرى النسـخ وأمـا النسـخ. مـن غيرهـا في يوجد ال

  جوانب: عدة من وذلك الوثاقة؛ بتلك ليست هانفإ -الكريم القرآن من أجزاء

                                           
  ).4987( رقم الحديث القرآن، جمع باب القرآن، فضائل كتاب صحيحه: في البخاري أخرجه )1(
 . 86 ص: كثير البن قرآنال فضائل. 103 ص: داود أبي البن المصاحف ينظر: )2(
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 عملٍ  نتاجُ  هي العثمانية النسخ أن ،  الثقة ؛ ِإذشاسعٌ  بينهما والفرق أفراٍد، فنتاج غيرها وأما جماعيٍّ
 .الثاني أضعاف أضعاف باألول

 به حظيت بما حظيت وقد البكريَّة، الصحف وهو أصيٍل؛ أصل عن منقولةٌ  العثمانية النسخ أن 
 وأما .األخيرة العرضة وفق الكريم، القرآن من هو فيها ما كون بصحة معه يقطع الذي التدقيق من
 من بكونها يقطع ال مما ذلك غير أو صاحبها، حفظ من مدونةً  تكون قد؛ ِإْذ كذلك فليس سواها ما

 الكريم. القرآن
 فقد غيرها وأما آيٌة. وال سورٌة، منه تنقص ال كامًال، الكريم القرآن على تشتمل العثمانية النسخ أن 

 كامًال. الكريم القرآن على تشتمل ال ولكنها سوٍر، عدة أو واحدة، سورةً  يكون
 كتابتها، أثناء في بالتدقيق حظيت فقد غيرها؛ في مثله يتأتى ال بتدقيقٍ  حظيت العثمانية النسخ أن 

  البحث. من موضعه في مفصالً  يأتيس كما إنجازها؛ بعد بالتدقيق أيضاً  وحظيت
  

 َسـِمْعتُ  قَـاَل: َغَفلَـةَ  ْبـنِ  ُسـَوْيدِ  َعـنْ ف خيرًا، عليه وأْثَنْوا عنه، هللا رضي عثمان فعله ما الكرامُ  الصحبُ  أيَّدَ  وقد
ََّ  "اتَّقُـوا َيُقوُل: عنه هللا رضي َعِليا َِّ  اْلَمَصـاِحِف، رَّاقَ َحـ َتُقولُـوا َوَال  ِفيـِه، َتْغلُـوا َوَال  ُعْثَمـاَن؛ ِفـي ا  َفَعـلَ  َمـا فَـَوا
ــٍد، َأْصــَحابَ  ِمنَّــا َمــَألٍ  َعــنْ  ِإالَّ   َيُقــوُل: َبْعَضــُكمْ  َأنَّ  َبَلَغِنــي َفَقــدْ  اْلِقــَراَءِة؟ َهــِذهِ  ِفــي َتُقوُلــونَ  َمــا َفَقــاَل: َدَعاَنــا ُمَحمَّ

 ُقْلَنـا: اْخِتَالفًـا"، َأَشـدَّ  َبْعـَدُكمْ  َلَمـنْ  َكـانَ  اْلَيـْومَ  اْخَتَلْفُتمُ  ِإنِ  َوإِنَُّكمْ  ًرا،ُكفْ  َيُكونُ  َيَكادُ  َوَهَذا ِقَراَءِتَك، ِمنْ  َخْيرٌ  ِقَراَءِتي
: قَـالَ  ».اْخـِتَالفٌ  َوَال  ُفْرقَـةٌ  َتُكـونُ  فَـَال  َواِحـٍد؛ ُمْصـَحفٍ  َعلَـى النَّـاَس  َأْجَمعَ  َأنْ « َقاَل: َتَرى؟ َفَما َِّ « َعلِـيٌّ  لَـوْ  َوا

  .)1(»َفَعلَ  الَِّذي ِمْثلَ  َعْلتُ َلفَ  ُولِّيتُ 
 َذِلـَك، فَـَأْعَجَبُهمْ  اْلَمَصـاِحفَ  ُعْثَمـانُ  َشـقَّقَ  ِحـينَ  النَّـاَس  َأْدَرْكـتُ « قَـاَل: َوقَّـاصٍ  َأبِـي ْبنِ  َسْعد ْبنِ  ُمْصَعبِ  وَعنْ 

  .)2(»َأَحدٌ  َذِلكَ  َيِعبْ  َلمْ  َقاَل: َأوْ 
ــل والــذي  القــدر لهــا تــوفر آليَّــاتٍ  كانــت والمصــاحف والصــحف الرقــاع حفــظ آليــات أن ســبق مــا بعــد يتحصَّ
ن ما بكون معها يقطع التي الثقة من الوافر  محمـدٍ  نبيـه علـى تعـالى هللا لـهز أن الـذي القـرآن عين هو فيها دوِّ
.  

                                           
. 284 ص: ســـالم بـــن للقاســـم القـــرآن فضـــائل. 4/1784 لآلجـــري الشـــريعة. 3/995 شـــبة البـــن المدينـــة تـــاريخينظـــر:  )1(

 . 2/488 للباقالني للقرآن االنتصار. 97 ص: داود أبي البن المصاحف
  .1/359 أيضاً  فضائله في والمستغفري  .284 ص: فضائله في عبيد أبو أخرجه )2(
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ــة الثِّقــة لحصــول ةالكافيــ األدلــة تــوفر مــع  المحفــوظ بــين المطابقــة علــى الحــرص مــع المــدون، بصــدق التامَّ
 فــي والمحفـوظ الصـدور، فـي المحفـوظ جميـع اســتوعبت العثمانيـة المصـاحف انتسـخت إذا حتـى والمكتـوب،
  الكريم. القرآن من السطور،

 رضـي أنـس عـن روايـة فـي وجـاء ؛ الرسـول حيـاة فـي الكـرام الصـحابة مـن كبيـرٌ  عـددٌ  الكـريمَ  القرآنَ  حفظ
 ْبـنُ  َوَزْيـدُ  َجَبـٍل، ْبـنُ  ُمَعـاذُ  وهـم: ؛ هللا رسـول عهد في الكريم القرآن جمعوا األنصار من أربعة أن عنه هللا

، َزْيـدٍ  َوَأُبـو ثَاِبٍت،  فـي الكـريم القـرآن حفـظ مـن يـعجم هـم ليسـوا األربعـة وهـؤالء .)1(َكْعـبٍ  ْبـنُ  َوُأَبـيُّ  اَألْنَصـاِريُّ
ــله كمــا ذلــك، أضــعافِ  أضــعافَ  كــانوا بــل ؛ هللا رســول عهـد  هللا رحمــه البــاقالني القاضــي عليــه ودلَّــلَ  فصَّ

  .)2(اليمامة وقعة في قتلوا الذين القراء كثرة ذلك لصحة يشهد ومما تعالى.

 إن ثـم :)3(تعـالى هللا رحمه الجزريِّ  ابنُ  قال الكتابة. من رأكث الحفظ على وقتئذٍ  العرب اعتماد جلُّ  كان وقد
 أشـــرف وهـــذه والكتـــب، المصـــاحف حفـــظ علـــى ال والصـــدور، القلـــوب حفـــظ علـــى القـــرآن نقـــل فـــي االعتمـــاد
 هللاَ  َوإِنَّ « قــال:  النبــي أن مســلم رواه الــذي الصــحيح الحــديث ففــي األمــة، لهــذه تعــالى هللا مــن خصيصــةٍ 

 ِألَْبَتِلَيـــكَ  َبَعْثتُــكَ  ِإنََّمــا َوَقـــاَل: اْلِكتَــاِب، أَْهــلِ  ِمــنْ  َبَقاَيـــا ِإالَّ  َوَعَجَمهُــْم، َعــَرَبُهمْ  ؛َفَمقَـــَتُهمْ  اْألَْرِض، أَْهــلِ  ِإلَــى َنظَــرَ 
 يحتـاج ال القـرآن أن تعـالى فـأخبر .)4(»انَ َوَيْقَظـ َناِئًمـا َتْقـَرُؤهُ  اْلَمـاُء، َيْغِسُلهُ  َال  ِكَتاًبا َعَلْيكَ  َوَأْنَزْلتُ  ِبَك، َوَأْبَتِليَ 

  حاٍل. كل في ُيْقرأُ  بل بالماء؛ ُتغسل صحيفةٍ  إلى حفظه في

 التوثيـق، َمْصـَدَريِ  بـين الجمـع الثالثـة العهـود فـي الكـريم القـرآن تدوين في والتثبت اإلثبات مهايع أجلِّ  ومن
 أكثـر كـان معـاً  المصـدران فيـه تـوفَّر ومـا ور،السـط في والكتابة الصدور، في الحفظ معًا: الفضيلتين وحيازة

  فحسب. أحدهما له توفر مما ثقةً 
  الثالثة: العهود في جليا واصحاً  معاً  المصدرين اجتماع ظهر وقد
 .]6 [األعلـى: ﴾َتْنَسـى َفـَال  َسُنْقِرُئكَ ﴿ ينساه فال القرآن يحفظ أن  لنبيه تعالى هللا تكفل النبوي العهد ففي

 هـذا مـن موضـع مـن أكثـر فـي تقـدم كمـا الـوحَي، لـه يكتبـون ُكتَّاًبـا  النبـي اتخـذ فقـد ذلـك مـن الرغم وعلى
نَ  وقد إال الرفيق إلى  النبي ينتقل ولم البحث.    كامًال. الكريمُ  القرآنُ  ُدوِّ

 فــي مفرقــا كــان ولكنــه ،بكتابتــه يــأمر كــان  فإنــه ؛بمحدثــة ليســت القــرآن "كتابــة المحاســبي: الحــارث قــال

                                           
 .  79 ص: للنسائي القرآن فضائل. 374 ص: سالم بن للقاسم القرآن فضائلينظر:  )1(
 .1/38 الوجيز المرشد .1/165 للباقالني للقرآن االنتصار ينظر: )2(
 .1/6 العشر القراءات في النشر) 3(
 وأهـل الجنـة أهـل الـدنيا في بها يعرف التي الصفات باب  وأهلها، نعيمها وصفة الجنة كتاب صحيحه: في مسلم أخرجه) 4(

  ).2865( رقم الحديث النار،
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 بمنزلــة ذلــك وكــان مجتمعــا مكــاٍن، إلــى مكــانٍ  مــن بنســخها الصــديق أمــر فإنمــا والعســب؛ واألكتــاف الرقــاع
 يضــيع ال حتــى بخــيٍط؛ ربطهــاو  ،جــامعٌ  فجمعهــا ،منتشــرٌ  القــرآن فيهــا ، هللا رســول بيــت فــي وجــدت أوراق
  .)1(شيٌء" منها

 قـولُ  لهـذا ويشـهد النبـوي. العهـد فـي اجتمعـا كمـا المصـدران اجتمـع ؛ ِإذالبكـريِّ  الجمـع فـي األمر هو وكذلك
: الجمـع َعـنِ  عنـه هللا رضي ثَاِبتٍ  ْبنِ  زيدِ  ـُحفَ  َنَسـْختُ « البكـريِّ  ُسـوَرةِ  ِمـنْ  آَيـةً  َفَفقَـْدتُ  الَمَصـاِحِف، ِفـي الصُّ

َِّ  َرُسولَ  ْسَمعُ أَ  ُكْنتُ  اَألْحَزابِ  ـُحفَ  "َنَسـْختُ  قوله ففي ؛)2(»ِبَها َيْقَرأُ   ا  أن علـى دليـلٌ  الَمَصـاِحِف" ِفـي الصُّ
 يسـمعونه كـانوا الـذي السور ترتيب وفق على بمرت واحدٍ  مصحف في للصحف تجميعاً  كان البكريَّ  الجمعَ 

َِّ  َرُسـولَ  َأْسـَمعُ  ُكْنـتُ  اَألْحـَزابِ  ُسـوَرةِ  ِمـنْ  آَيـةً  "َفقَـْدتُ  قوله: وفي . النبي من  أنَّ  علـى دليـلٌ  ِبهَـا" َيْقـَرأُ   ا
  والمكتوب. المحفوظ بين جمع بل وحدها؛ الصحف على يعتمد لم البكريَّ  الجمعَ 
 اْقُعَدا« عنهما: هللا رضي ثَاِبتٍ  ْبنِ  َوِلَزْيدِ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ِلُعَمرَ  عنه هللا رضي َبْكرٍ  َأبي قول أيضاً  لذلك ويشهد
َِّ  ِكَتابِ  ِمنْ  َشْيءٍ  َعَلى ِبَشاِهَدْينِ  َجاَءُكَما َفَمنْ  اْلَمْسِجدِ  َبابِ  َعَلى : قال .)3(»َفاْكُتَباهُ  ا  هذا "معنى السخاويُّ

 . هللا رسول يدي بين كتب الذي هللا كتاب من شيء ىعل بشاهدين جاءكم من :-أعلم وهللا-  الحديث
 أيضًا: وقال .)5(»والكتابة الحفظ بالشاهدين: المراد« حجر: ابن وقال .)4(للقرآن" جامًعا زيد كان فقد وٕاالّ 

 وقال .)6(لحفظ"ا مجرد من ال  النبي يدي بين كتب ما عين من إال يكتب ال أن غرضهم "وكان
:  والتثبُّت؛ للتأييد »لالستظهار« ومعنى .)7(العلم" الستحداث ال لالستظهار؛ كان للرجال "وتتبعه الزركشيُّ

  أعلم. تعالى وهللا بالمكتوب. المحفوظ وتأييد بالمحفوظ، المكتوب لتأييد أي
 عثمــان استحضــر فقــد معــًا؛ المصــدرين اجتمــاع بجــالء يظهــر؛ ِإْذ العثمــانيِّ  العهــد فــي األمــر كــان وكــذلك
 عـدة ينسخ أن عنه هللا رضي ثابتٍ  بن زيدَ  وَأَمرَ  عنها، هللا رضي حفصةَ  عند من الصحف عنه هللا رضي
 الحفـاظ مـن َمَعـهُ  ومـن زيـدٌ  كـان وقـد المهمـة. تلـك فـي يعاونونـه بمعـاونين َوَرَفَدهُ  البكرية، الصحف من نسخٍ 

   الكريم. للقرآن الجامعين
 والكتابـة. الحفـظ مصـدرْيه: مـن بأخـذه الكـريم؛ القـرآن تـدوين فـي والتثبُّـت اإلثبـات الثالثة العهود في فاجتمع
  العالمين. رب  والحمد

                                           
 . 1/206 القرآن علوم في اإلتقان) 1(
ََّ  تعالى: هللا قول باب والسير، الجهاد كتاب صحيحه: في البخاري أخرجه) 2( ﴿ِمـَن الُمـْؤِمِنيَن ِرَجـاٌل َصـَدُقوا َمـا َعاَهـُدوا ا

  ).2807( رقم الحديث ،ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِديًال﴾َعَلْيِه، َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه وَ 
 . 9/14 حجر البن الباري فتحينظر:  انقطاعه. مع ثقات ورجاله حجر: ابن قال.  51 ص: داود أبي البن المصاحف) 3(
 . 1/302 اإلقراء وكمال القراء جمال) 4(
 . 9/14 حجر البن الباري فتح) 5(
 . 9/15 حجر البن الباري فتح) 6(
 . 1/234 القرآن علوم في البرهان) 7(
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 ومتقنــاً  دقيقــاً  التخطــيط يكــون امــ قــدربو  وتخطــيط، إعــداد مــن لــه بــدَّ  فــال وموفقــاً  ناجحــاً  أمــرٍ  أيُّ  يكــون حتــى
  نجاحًا. أكثر األمر يكون

   .التخطيط أدَّقَ  له مخطًطا كان بل ؛ارتجالياً  أمراً  هُ نسخُ  أو الكريمِ  القرآنِ  تدوينُ  يكنْ  ملو 
  النبوي: العهد في التخطيط هذا أشكال أبرز ومن
 هللا رســول أمــر  أولــى الكــريم والقــرآن ،)1(»بالكتــاب العلــم دواقّيــ« قولــه: فــي وذلــك القــرآن؛ بكتابــة 

 هللا رضـي اْلُخـْدِريُّ  َسـِعيدٍ  َأُبـو رواه الـذي المشـهور الحـديث فـي  قـال لقـد حتـى غيـره، من بالتقييد
 األمـر وهـو .)2(»َفْلَيْمُحـهُ  اْلقُـْرآنِ  َغْيـرَ  َعّنِـي َكتَـبَ  َوَمـنْ  َعنِّي، َتْكتُُبوا َال « َقاَل:  هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  عنه
 هـو -نسـيانه وعـدم القرآن بحفظ له تكفل تعالى هللا أن مع– حياته في الكريم القرآن كتابةب  منه
 إلــى األمــة دفأرشــ ،األعلــى الرفيــق إلــى منتقــلٌ  أنــه  علــم قــد؛ ِإْذ المســتقبليِّ  التخطــيط صــميم مــن

 :تعــالى هللا لقــول تحقيقــاً  لــذلك؛ الحاجــة تــأتي حينمــا جمعــه علــيهم لَ هُ َيْســ كــي الكــريم؛ القــرآن كتابــة
ْكرَ  َنزَّْلَنا َنْحنُ  ِإنَّا﴿   .]9 [الحجر: ﴾َلَحاِفُظونَ  َلهُ  َوإِنَّا الذِّ

 النبــــيُّ  اتخــــذ   ُأليِّ  غــــاب أو أحــــدهم مــــرض إذا حتــــى ؛)3(عشــــرة عــــن عــــددهم زاد ،لــــوحيل اتَّاًبــــك 
 واألحوال. الظروف كانت مهما اآليات تدوين ينقطع فال ،حاضراً  غيُرهُ  يكون عارٍض،

 البحث. من موضعه في تقدم كما .تأخيرٍ  دون نزولها، فورَ  اآلياتِ  بتدوين الُكتَّابُ  يقوم 

 النبــي يملــي  فــي خطــإٍ  ألدنــى احتمــال أدنــى يوجــد فــال اوبهــذ بنفســه، القــرآن الكتَّــابَ  هــؤالء علــى 
ن. القرآن  في زيادة كتبوه؛ ما عليه يقرؤوا أن الكتاب هؤالء من  النبي يطلب اإلمالء وبعد المدوَّ

 يعارضـه عـامٍ  كـل وفـي الفوريـة)، بــ(المراجعة البحـث فـي تسـميته سـبقت ما وهذا والتثبت. االحتياط
 السنوية). بـ(المراجعة تسميته سبقت ما وهو القرآَن،

 
  :البكريِّ  جمعال في التخطيط أشكال أبرز ومن
 هـذه أجـل مـن عنـه؛ هللا رضـي ثابـتٍ  بـن زيـد برئاسة ،واالختصاص الخبرة ذوي من (لجنة) تشكيل 

 العظيمة. المهمة

 هللا رسول عن القرآن من شيئاً  َدوَّن من كل يأتي أن  ُيقبـل ال وأن معـه، ومـن ثابـت بن زيدٍ  إلى 
 شهيدان. عليه قام إذا إال شيءٌ  أحدٍ  من

                                           
 وكـذا مرفوعـًا. عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث من )556( رقم الحديث ،1/340 المخلصيات في البغداديُّ  أخرجه )1(

 مرفوعــاً  كثيــرٍة، أوجــهٍ  مــن وروي ).395( رقــم الحــديث ،1/306 وفضــله العلــم بيــان جــامع  فــي البــر عبــد وابــن أخرجــه
 وشواهده. طرقه بمجموع صحيح وهو وموقوفًا.

  ).3004( رقم الحديث العلم، كتابة وحكم الحديث في التثبت باب والرقائق، الزهد كتاب صحيحه: في مسلم أخرجه) 2(
 .8سمير الطالبين ص: . 5/340 . البداية والنهاية9/334إمتاع األسماع : ينظر عددهم وتفصيالت ما يتعلق بهم في )3(
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 ــة الئــــقٍ  مكــــانٍ  تخصــــيص ــو الجمــــع؛ بعمليــ  فحــــوى عــــن النــــاس لجميــــع اإلعــــالن مــــع المســــجد، وهــ
ن مما بشيءٍ  يأتي من كلُّ  يكون كي المشروع؛  منه. المطلوبة األمور من بيِّنة على القرآن من ُدوِّ

 النبي يدي بين كتب ما نعيْ  من تكون أن (اللجنة) إلى ةِ الُمَقدَّمَ  الوثيقة في يشترط ، تجـزئُ  فـال 
  .بإطالق وثيقةٍ  أيُّ 

 والمكتوب. المحفوظ بين تطابق أن (اللجنة) وظيفة 

  :العثمانيِّ  النسخ في التخطيط أشكال أبرز ومن
  الفتنــة لمواجهــة اآلراء نأحســ وانتقــاء المشــورة، أخــذ أجــل مــن المســلمين؛ عمــوم علــى األمــر عــرُض 

 يكـون كـي آخـرَ  جانـب ومـن جانب. من هذا الكريم، القرآن قراءة في الناساختالف  إلى أدَّت التي
َِّ  عنه: هللا رضي عليٍّ  قول من تقدم كما الخفاء؛ في ال الظاهر، في علنيا العمل  ِإالَّ  َفَعـلَ  َمـا "فَـَوا

 ُمَحمٍَّد". َأْصَحابَ  ِمنَّا َمَألٍ  َعنْ 

 الجمع في سبق ما غرار على (لجنة) تعيين ، ْخُص  ويرأسها البكريِّ  في اْلَجْمعَ  َتَولَّى الذي نفُسه الشَّ
 أســمى مــن هــذا وكــلُّ  المــنهج. وتوحيــد والجهــد، الوقــت تــوفير مــن فيهــا مــا ذلــك وفــي الســابقة. المــرة

 التخطيط. سمات

 فــي فـــ(اللجنة) وٕاتقــان؛ بســرعة مهمــةال إتمــام أجــل مــن المعــاونين؛ األفــراد مــن الكــافي العــدد تــوفير 
 العـاص، بـن وسـعيد الزبيـر، بـن هللا عبـدو  ،ثابـت بـن زيـد أشـخاص: أربعـة من مشكلة كانت أصلها
 .)1(رجـالً  عشـر اثنـي فصـاروا آخـرون؛ ثمانيـة إليهم أضيف ثم هشام. بن الحارث بن الرحمن وعبد
 ؛)2(الكتابـة فـي يسـاعدهم من إلى احتاجوا ثم أوال، عثمان انتدبهم الذين األربعةب األمر ابتداء وكأن
 .)3(كتابتها عليهم كان التي المصاحف لكثرة نظرا

 اْخَتَلْفـُتمْ  ِإَذا« عنـه: هللا رضـي عثمـان قـول وذلكـم ؛االخـتالف وقـوع عنـد إليها حتكميُ  ةمرجعيَّ  تعيين 
  .)4(»ِبِلَساِنِهمْ  َنَزلَ  َفِإنََّما ُقَرْيٍش، ِلَسانِ بِ  َفاْكُتُبوهُ  الُقْرآِن، ِمنَ  َشْيءٍ  ِفي ثَاِبتٍ  ْبنُ  َوَزْيدُ  َأْنُتمْ 

 (اللجنة) كتبته مابنفسه  يراجع فعثمان (اللجنة)؛ لعمل والتدقيق المراجعة.  
 عثمــان بــه قــام الــذي العمــل جــوهر ينــافي بقاءهــا ألن الرســميَّة)؛ (غيــر النســخ جميــع مــن الــتخلص 

 عنه. هللا رضي

                                           
 .104 ص: داود أبي البن المصاحف. 3/381 العلمية ط الكبرى الطبقات ينظر: )1(
 .1/111 اإلشارات لطاف ينظر: )2(
 . 65 :محاضرات في علوم القرآن ص) 3(
  ).3506( رقم الحديث قريش، بلسان القرآن نزل باب الَمَناِقِب، ِكَتابُ  صحيحه: في البخاري أخرجه) 4(
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  اآلتية: المظاهر في َتَجلَّتْ  وقد الكريم، القرآن تدوين في والتثبت لإلثبات الميزات أبرز من ميزةٌ  وهذه
 النبيُّ  يأمر النبوي العهد في  ذاه من المتقدمة المباحث في هذا ظهر وقد .القرآن الكريم بتدوين 

 وكالتــدوين ،القــرآن الكــريم غيــر شــيءٍ  تــدوين عــن والنهــي للــوحي، ُكتَّاًبــا  النبــي كاتخــاذ البحــث؛
 ممـا تقـدم، مـا آخـر إلـى النـاس، على يعمم أن قبل يدون لما الفورية المراجعة مع ينزل، لما الفوري
 أن بــدَّ  ال بنفســه عليــه اإلشــراف  نبــيال يتــولَّى مــا ِإنَّ ؛ ِإْذ األمــر هــذا أهميــة علــى بوضــوحٍ  يــدلل
  بال. ذا أمراً  يكون

 مكـانٍ  فـي الشـريف الصـحف جمـع علـى اإلشـراف عنـه هللا رضي بكر أبو يتولى البكري الجمع في 
 منهمــا األمــرُ  وُيتَــاَبعُ  عنهمــا، هللا رضــي الخطــاب بــن عمــر األول وزيــره مــن ومعاونــةٍ  بإشــارة ،واحــدٍ 
 تقـدم. مـا إلـخ المسـجد.... بـاب علـى بـالجلوس عنهمـا هللا رضـي وزيـداً  عمـرَ  الصديقُ  َأَمرَ ؛ ِإْذ مًعا

 ينتقــل ثـم خالفتــه، مـدَّةَ  عنــده جمعـه مــن االنتهـاء بعــد بالمصـحف عنــه هللا رضـي ديقصــال ويحـتفظ
   كذلك. عنده فيبقى عنه هللا رضي عمر خليفته إلى

 هللا رضـي الصـحابة فيجمـع ؛المهمـة تلـك علـى فاإلشـرا بنفسـه عثمـان تـولى العثماني النسخ وعند 
ــيرهم عــــنهم ــة فــــي ويستشــ ــة كيفيــ ــة مواجهــ ــو الداهمــــة. الفتنــ ــكيل يتــــولى الــــذي وهــ  التــــي (اللجنــــة) تشــ

 إنهـــاء أجـــل مـــن المعـــاونين؛ مـــن ةبمجموعـــ ويرفـــدها الشـــريفة، المصـــاحف نســـخ بمهمـــة ستضـــطلع
 كــل مــع ويرسـل األمصــار، إلــى المصـاحف ينفــذ الــذي وهـو وجــه. أحســن علـى وجــه بأســرع المهمـة

 تعالى. هللا رضوان عليه النورين ذو به قام ما آخر إلى المصر... ذلك أهل يقرئ رجالً  مصحفٍ 

 ــه هللا رضــــي عثمــــان يتــــولى العثمــــانيِّ  النســــخ وفــــي ــه عنــ ـــدقيق بنفســ ــة التـ ــب لمــــا والمراجعــ  فــــي ُيكتــ
ــُتمْ  يــهِ فِ  اْخَتَلْفــُتمْ  َمــا معــه: ومــن لزيــدٍ  عنــه هللا رضــي قــال فقــد المصــاحف؛ ــاْكُتُبوهُ  ثَاِبــتٍ  ْبــنُ  َوَزْيــدُ  َأْن  َف

ــَرْيٍش، ِبِلَســانِ  ــَزلَ  َفِإنََّمــا ُق ــاْخَتَلُفوا .... ِبِلَســاِنِهمْ  َن ــذٍ  َف ــي َيْوَمِئ  الُقَرِشــيُّوَن: َفَقــالَ  َو(التَّــاُبوِه)، (التَّــاُبوِت) ِف
  ِبِلَسانِ  َنَزلَ  َفِإنَّهُ  (التَّاُبوُت) اْكُتُبوهُ « َفَقاَل: ُعْثَماَن، ِإَلى اْخِتَالُفُهمْ  َفُرِفعَ  (التَّاُبوُة) َزْيٌد: َوَقالَ  (التَّاُبوُت)،

إن االخــتالف فــي تلــك الكلمــة فــي المكتــوب؛ إذ وفــي هــذا داللــة بالغــة جــدا علــى التــدقيق  .)1(ُقــَرْيشٍ 
ة أو التـاء تأثر به النطق وصًال؛ ألنها تلفظ تاًء مرفوعة، سواٌء كان رسمها بالتاء المبسوطيمما ال 

يتـــأثر بـــه النطـــق ال فيمـــا علـــى هـــذا القـــدر فـــإذا كـــان االهتمـــام المربوطـــة، وكـــذا ال يتـــأثر المعنـــى. 
  .من باب أولىكان االهتمام بما يؤثر في اللفظ والمعنى أكبر والمعنى 

  اآلتي: ونسخه الكريم القرآن جمع على العالية المستويات بتلك اإلشراف دالالت ومن
 األفراد جهود فيه تجزئ وال الدولة، في األول المستوى إشراف من له بدَّ  ال ضخامةال بهذه حدثاً  أن 

                                           
  ).3104( رقم الحديث التوبة، سورة ومن باب: القرآن، تفسير أبواب سننه: يف الترمذي أخرجه )1(
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يســتطيعه  ال؛ فمــن أوضــح الواضــحات أن الجمــَع البكــريَّ ومتفانيــةً  مخلصــةً  همجهــودُ  كانــت مهمــا
واحــٌد مــن الصــحابة الكــرام منفــردًا كائنــًا مــن كــان؛ بســبب تــوزع الرقــاع واألكتــاف واأللــواح فــي كــلِّ 

، وٕانَّ مجــرد جمعهــا وتــدوينها مهمــة تحتـــاج وقتــًا يمتــدُّ لســنوات؛ بحســب أدوات الكتابــة التـــي مكــانٍ 
 الخطــر لمواجهـة فرصــة؛ أسـرع فـي كاملــةً  المهمـة إنجـاز المطلــوب كـان وقـد ومئــٍذ.ي كانـت موجـودةً 

ــة ومـــن اليمامـــة. يـــوم القـــراء استشـــهاد عـــن نشـــأ الـــذي ــة أن القـــول نافلـ  العثمـــاني النســـخ فـــي المهمـ
ـــاحفللم ــت صـ ـــرٍ  أطــــول كانــ ـــابقتها؛ مــــن بكثيـ ــــا سـ ــه هللا رضــــي عثمــــان أن ِلَم ــ  عــــدة نســــخ أراد عن

 ســـتة ستســـتغرق -الحســـاب ببداهـــة– المهمـــة هـــذه فـــإن ثـــمَّ  ومـــن ؛)1(ســـتة أنهـــا والـــراجح مصـــاحف،
 بــأعلى الرســميُّ  اإلشــراف فكــان الشــريف. للمصــحف البكــريُّ  الجمــع اســتغرقه الــذي الوقــت أضــعاف
 فرصٍة. أسرع في المهمة إلنجاز الحقيقيّ  الضمان هو مستوياته

 مـــن العامـــة نظـــر ِإنَّ ؛ ِإْذ الجمـــع مهمـــة مـــن تمامـــاً  للمطلـــوب محققـــة تكـــون ال قـــد األفـــراد جهـــود أن 
 الغايــة بلـوغ عــن الجهـود قصـرت فربمــا لألمـة؛ والريــادة القيـادة مهمـة َيَتَبــوَّأُ  مـن كنظــر ليسـت األفـراد

 .المنشودة

 إلــى الحاجــة بــأمّسِ  هــو الضــخامة وبهــذه الحجــم بهــذا عمــالً  أن يخفــى ال ؛ ِإذْ الجهــود بــين التنســيق 
 اشـترك فلقـد البكـريِّ  الجمـع فـي فأمـا النسـخ. أو الجمـع فـي المشـتركة الجهات جميع بين تامٍّ  تنسيقٍ 

 كـلِّ  مـن طلـب بكـر أبـا أن تقـدَّم فقـد ؛وحـده ازيـدً  ولـيس النـاِس؛ مـن ُيحصـى ال مـن المهمَّـة تلـك في
 هللا رضـي عثمـان يتـولى العثمـانيِّ  النَّسـخ وفـي بـه. يـأتي أن الكـريم القـرآن مـن شيءٌ  عنده كان من
 رضـي حفصـة مـن البكريـة الصـحف طلـب بنفسه يتولى الذي فهو كذلك؛ الجهود بين التنسيق عنه
 إتمــام أجــل مــن ين؛يِّ فإضــا بمعــاونين ويرفــدهم بنفســه، المشــرفة (اللجنــة) يعــيِّن الــذي وهــو عنهــا، هللا

 تلـــك كانـــت لـــو نســـُخه أو المصـــحف جمـــعُ  ُيْنَجـــزَ  أن جـــدا العســـير ومـــن الممكنـــة. بالســـرعة األمـــر
 وأكمـــل أتـــمَّ  كـــان المســـتويات أعلـــى مـــن التنســـيق كـــان وٕاذا بينهـــا. تنســـيق وبـــدون مبعثـــرة، الجهـــود
 وأحسن.

 ومــا قــريٍش، بلغــة الكــريم القــرآن يكتبــوا أن معــه الــذي والــرهط لزيــدٍ  عنــه هللا رضــي عثمــان أمــر فــي 
 االهتمـــام علـــى الـــدالالت أقـــوى مـــن داللـــة (التـــابوت)، كلمـــة كتابـــة فـــي يومئـــذٍ  اخـــتالفهم مـــن حـــدث

ن؛ فيما والتثبُّت الكريم القرآن تدوين بأمر الرسميِّ   التـدقيق أمـر عنـه هللا رضـي عثمـان َيِكـلْ  فلم يدوَّ
 (اللجنـــة)، هـــو لخـــالفا فـــي ســـيبتُّ  الـــذي ألن الـــدَّْور؛ إلـــى ذلـــك سيفضـــي؛ ِإْذ نفســـها (اللجنـــة) إلـــى

 تـولى ولـذا الخـالف؛ بـتَّ  تتولى عليا جهةٍ  من بدَّ  ال فكان (اللجنة)، أعضاء بين نشأ إنما والخالف
 هللا رسـول حيـاة فـي وحفظـه الكـريم القـرآن قـرأ الـذي وهـو بنفسـه، األمـر ذلـك عنـه هللا رضي عثمان
. 
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 مإنجـازاته تتـابع جهـة هنالـك تكـن لم إن– األفراد أو ردالف فإن ه؛إنجاز  سرعةو  العمل إتمام ضمان- 
 أنَّ  أو يتمُّوهـا، ولـم أصـحابها ابتـدأها علميـة أعمـال من رأينا وكم والسآمة، الماللة تعتريهم ما غالباً 

 وجمـــع الكــريم القـــرآن تــدوين وأمــا آنفـــًا. المــذكور للســبب وذلـــك جــدا؛ طــويالً  وقتـــاً  اســتغرق إتمامهــا
 مـن وذلـك منقوصـة؛ غيـر كاملة المهمة إتمام مع اإلنجاز، سرعة له يضمن بما حظيَ  فقد ونسخه
 وجمعــًا، تــدوينًا، الكــريم: بــالقرآن يتعلــق مــا جميــع علــى بعــده مــن والخلفــاء  النبــي إشــراف خــالل

 ونسخًا.

 هللا رضـي مسـعود ناب من َبَدرَ  مام هذا على أدلَّ  وال المخالفين. مع التصرُّف وضمان ،اإللزام قوة 
 ِكَتاَبــةِ  َنْســخِ  َعــنْ  أُْعــَزلُ  الُمْســِلِميَن! َمْعَشــرَ  َيــا« َوقَـاَل: الَمَصــاِحِف؛ َنْســخَ  ثَاِبــتٍ  ْبــنِ  ِلَزْيــدِ  َكــِرهَ ؛ ِإْذ عنـه

َهـــا الُمْصــَحفِ  َِّ  َرُجــلٌ  َوَيَتَوالَّ ــهُ  َأْســـَلْمتُ  َلَقـــدْ  َوا  أن األمـــر بـــادئ رفــض ».َكـــاِفرٍ  َرُجـــلٍ  ُصــْلبِ  َلِفـــي َوإِنَّ
ــالَ  مصــاحفهم، يحرقــوا أن النــاس مــن عنــه هللا رضــي عثمــان طلــب حينمــا مصــحفه يحــرق  اْبــنُ  فَق
ََّ  َفــِإنَّ  َوُغلُّوَهــا؛ ِعْنــَدُكمْ  الَِّتــي الَمَصــاِحفَ  اْكُتُمــوا الِعــَراِق، أَْهــلَ  َيــا« عنــه: هللا رضــي َمْســُعودٍ   َيُقــوُل: ا

ََّ  َفــالُقوا ]،161 عمــران: [آل ﴾الِقَياَمــةِ  مَ َيــوْ  َغــلَّ  ِبَمــا َيــْأتِ  َيْغُلــلْ  َوَمــنْ ﴿  أن فلنــا .)1(»ِبالَمَصــاِحفِ  ا
 الراشـدين الخلفـاءَ  ولـيس أفـراٌد، أو فـردٌ  ونسـخها المصـاحف بجمـع اضـطلع الذي أن لو كيف نتخيَّل

 وٕاشـرافهم ونسـخه، القـرآن بجمـع الخلفـاءِ  تكفُّـلَ  ولكـنَّ  طاعتهم!؟ على  النبي حثَّنا الذين المهديِّين
 ابـن َرَجـعَ  أن ذلـك بركـة مـن وكـان فتنـٍة. ثنايـا فـي َالَحـتْ  فتنـةٍ  مـن األمـة َعَصـمَ  ذلـك علـى بأنفسهم
ــه هللا رضـــي مســـعود ـــى عنـ ـــاق إل  عـــن هللا رضـــي عثمـــان ألمـــر اســـتجابة مصـــحفه؛ فحـــرق ؛)2(الوف
 أفــرادٍ  أو فــردٍ  ألمــرٍ  االســتجابةك ليســت وحــاكمهم المســلمين خليفــة ألمــر االســتجابة ِإنَّ ؛ ِإْذ الجميــع
 َبـَدرَ  كمـا ونسـخه؛ القـرآن بجمـع قـاموا مـن علـى ميزةً  لنفسه يرى المعترض كان إذا وبخاصة منهم.

   األمر. أول في عنه هللا رضي مسعود ابن من
  ُهـذهوب الحجـم بهـذا عمـالً  ِإنَّ ؛ ِإْذ البشـرية الطاقـات أو الماليـة، الجهـود سـواءٌ  الالزمة، الجهودِ  توفير 

 يسـتطيعون. وال ذلـك، مثـل يملكـون ال واألفـراد بشـريَّة، وطاقـات ماليـة، روافـدَ  إلـى يحتـاج الضخامة
 بجمـع زيـداً  يـأمر عنـه هللا رضـي بكـر وأبـو نزولـه. فـور الـوحي بكتابـة يْأمرهم ُكتَّاًبا يتخذ  فالنبي
 القـول نافلـة ومـن عنـه. هللا رضـي عثمان عهد في األمر وكذا ذلك، في يساعده بمن ويرفده القرآن

  الكبير. المشروع لهذا يلزم ما لكل المالية بالتغطية الخلفاء يتكفل أن
 

   الثالثة. العهود في الكريم القرآن لتدوين واإلثبات التثبت من الكاملِ  القدرِ  ضمانُ  هي َتَقدَّمَ  ما ِلُكلِّ  والنتيجة

                                           
 فــي أحمــد وأخرجــه ).3104( رقــم الحــديث التوبــة، ســورة ومــن بــاب: القــرآن، تفســير أبــواب ســننه: فــي الترمــذي أخرجــه )1(

 بـاب عـنهم، تعـالى هللا رضـي الصـحابة فضـائل ابكتـ مسـلم: صحيح في وأصله ).3929( رقم الحديث ،7/43 مسنده
  ).2462( رقم الحديث عنهما، تعالى هللا رضي وأمه مسعود بن هللا عبد فضائل من
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ـد وٕاذا باريهـا. القـوس وٕاعطـاء أهلـه، ىإل األمر توسيد النجاح عالمات من  تـوفرت ممـن أهلـه إلـى األمـر وسِّ
  األمر. في الثقة األسباب أهمِّ  من ذلك كان المؤهالت فيهم
 مـؤهالت ِعـدَّة فـيهم وتـوفرت الصـفات، مـن بعـددٍ  ونسـخه وجمعـه الكريم القرآن بتدوين قاموا من اتَّصف وقد

   الثقة. من طابعاً  عملهم على وَأْضَفتْ  غيرهم، على المقدمين جعلتهم
ها ومن جوانب، عدة لتشمل والمؤهالتُ  الصفاتُ  تلك وتتنوَّع    اآلتي: وأبرزها أهمِّ

  والعملية: العلمية والكفاءة الخبرة أصحاب اختيارأوًال: 
 هللا رضــي ثابــت بــن زيـد أبــرزهم ومــن للــوحي، كتاًبـا ليكونــوا الكــرام الصــحابة مـن عــدداً   النبــي اختــار فقـد

 مــن وغيرهــا بالعربيـة والقــراءة الكتابــة مـن متمكنــاً  عنـه هللا رضــي زيــدٍ  كـون نصــوص عــدة مـن ويظهــر عنـه،
 َوَأْقَرْأتُـهُ  ُكتَُبـُه،  ِللنَّبِـيِّ  َكَتْبـتُ  َحتـَّى الَيهُـوِد؛ ِكتَـابَ  َيـَتَعلَّمَ  َأنْ  َمـَرهُ أَ   النَِّبيَّ  َأنَّ  عنه هللا رضي فعنه اللغات؛
 َيْقَرأََهـا َأنْ  ُأِحـبُّ  َوَال  النَّـاسِ  ِمـنَ  ُكتُـبٌ  َيـْأِتيِني ِإنَّـهُ « لـه: قـال  النبـي أن روايـة وفـي .)1(ِإَلْيـهِ  َكَتُبوا ِإَذا ُكُتَبُهْم،

ْرَياِنيَِّة؟ ِكَتابَ  َتَتَعلَّمَ  َأنْ  َتْسَتِطيعُ  َفَهلْ  َأَحٍد، ُكلُّ   .)2(يومـاً  َعَشـرَ  َسـْبَعةَ  ِفـي َفَتَعلَّْمُتهَـا َنَعْم، ُقْلُت: زيٌد: َقالَ  ،»السُّ
ـــين وُيجمـــع ــه الـــروايتين ب ـــم بأنـ ــه معـــًا؛ اللســـانين تعل ـــى الحتياجـ ــك. إل ـــدٌ  يكـــون أن يضـــاً أ ويجـــوز ذلـ  تعلَّـــم زي

ريانية؛  غيـره دون لزيـدٍ  بـذلك  النبـي أمـر فـي فـإن كـان مـا وأيـا .)3(اليهوديـة كتابـة َتَعلُّـمِ  الزمِ  مـن ألنهـا السُّ
 هللا رضـي زيـدٌ  كـان غـروَ  فـال وعليـه لـذلك، وقابليـة اسـتعداًدا أكثـرهم زيدٍ  كون إلى إيماءً  الكرام الصحابة من
    . هللا لرسول الوحي كتابة على ةً مَ وَ مدا أكثرهم هعن

 اختيـار وقـع وكـذا الكـريم، القـرآن جمـع بمهمـة للقيـام نفسه لزيدٍ  عنه هللا رضي بكر أبي اختيار وقع ثمَّ  ومن
 اءةالقـــر  مجـــال فـــي واســـعةٌ  خبـــرةٌ  لديـــه كانـــت؛ ِإْذ المصـــاحف نســـخ بمهمـــة للقيـــام لـــه عنـــه هللا رضـــي عثمـــان

  الكريم. للقرآن حافظاً  وكونه وبغيرها، بالعربية والكتابة،
؛ ِإْذ الوثاقـة درجـات أقصـى بـه قـام الـذي العمـل يمـنح عنـه هللا رضـي زيـدٍ  شـخص فـي العوامل هذه رُ وتضافُ 

  والقراءة. الكتابة في أجمعين عنهم هللا رضي الصحابة أمهر هو كان
فـي بيَّ بن كعٍب رضي هللا عنه هو الذي كان ُيْمِلي القـرآن ومن جانٍب آخر فإن بعض الروايات تحدد أن أ

علــى اختيــار الشــخص األنســب مــن الناحيــة العلميــة للقيــام  وفــي هــذا األمــر أيضــًا داللــةٌ  .)4(الجمــع البكــري

                                           
  ).7195( رقم الحديث واحد، ترجمان يجوز وهل الحكام، ترجمة باب باب: األحكام، كتاب صحيحه: في البخاري أخرجه )1(
 )،21587( رقـم الحـديث ،35/463 مسـنده في وأحمد ).138( رقم الحديث ،1/110 مسنده في شيبة أبي ابن أخرجه )2(

 صحيح. ٕاسنادهو 
 . 13/187 حجر البن الباري فتحينظر:  )3(
، الحديث رقم 360/ 3والضياء المقدسي في المختارة ). 21226، الحديث رقم (149/ 35) أخرجه أحمد في مسنده 4(

  . 56المصاحف ص: في ابن أبي داود ). و 1155(
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بِـُأمَِّتي َأُبـو َبْكـٍر،  َأْرَحـُم ُأمَّتِـي«  بالمهمة؛ َفَكْوُن أبـيٍّ رضـي هللا عنـه هـو المملـي ينسـجم مـع حـديث النبـيِّ 
ــَرا ــالَحَالِل َوالَح ــْم ِب ــُن َعفَّــاَن، َوأَْعَلُمُه ــاُن ْب ــاًء ُعْثَم ــُر، َوَأْصــَدُقُهْم َحَي َِّ ُعَم ــِر ا ــي َأْم ــٍل، َوَأَشــدُُّهْم ِف ــُن َجَب ــاُذ ْب ِم ُمَع

الحرص علــى الدقــة والثقــة كــان أبــيٌّ هــو األقــرأ فــفــإذا ؛ )1(»َوَأْقــَرُؤُهْم أَُبــيُّ ْبــُن َكْعــبٍ ، َوَأْفَرُضــُهْم َزْيــُد ْبــُن ثَاِبــتٍ 
  يقتضي أن يكون هو المملي للقرآن الكريم.

  الكريم: القرآن لتدوين التامَّة الُجُهوزيةثانيًا: 
 بيت من بيته قرب الوحي لكتابة مالزمةً  الكرام الصحابة أكثر زيداً  جعلت التي األخرى المرشحات ومن
، َأْرَسلَ  اْلَوْحيُ  َنَزلَ  ِإَذا َوَكانَ  ، النبي َجارَ  ُكْنتُ « بقوله: ذلك عن هللا رضي زيدٌ  حدَّثَ  فقد ؛ النبي  ِإَليَّ

  .)2(»اْلَوْحيَ  َفَكَتْبتُ 
 يلزم؛ ِإْذ االستعداد أُْهَبة وعلى جاهزًة، الكريم القرآن لتدوين الالزمة الطاقات تكون أن على داللة هذا وفي

  الحضور. سرعة مع األمر، لزم كلما التدوين إلى حضوره سهولةُ   النبي بيت من جواره قرب نم

  الكريم للقرآن األخيرة بالعرضة عهداً  األقرب اختيارثالثًا: 
 ِفيهِ  توفِّيَ  الذي الَعام في هُ َعاَرضَ وَ  َمرًَّة، َسَنةٍ  ُكلَّ  الُقْرآنَ   النبي ُيَعاِرُض  السالم عليه جبريل كان

َتْينِ    .)3(َمرَّ
  هللا رسول عرضها التي األخيرة العرضة شهد ثابتٍ  بنَ  زيدَ  إن ويقال: السلمي: الرحمن عبد أبو قال

   َبِقي. وما ُنِسخَ  ما فيها بيَّن التي وهي جبريل، على
 وٕانما مرتين، فيه هللا توفاه الذي العام في  هللا رسول على ثابت بن زيد قرأ أيضًا: الرحمن عبد أبو وقال

 األخيرة، العرضة وشهد عليه، وقرأها ، هللا لرسول كتبها ألنه ثابت بن زيد قراءة القراءة هذه سميت
 المصاحف، كتب عثمان وواله جمعه، في وعمر بكر أبو هاعتمد ولذلك مات، حتى بها الناس يقرئ وكان
  .)4(أجمعين عنهم هللا رضي

 في الكريم القرآن جمع مهمة لتولي غيره من حظا أوفر يجعله األخيرة العرضة عنه هللا رضي زيدٍ  فحضور

                                           
، الجـراح بـن عبيـدة وأبـي ،وأبـيٍّ  ثابـت، بـن وزيـد جبـل، بـن معـاذ مناقـب بـاب المناقـب، أبـواب سـننه: فـي الترمـذي أخرجه) 1(

 رسـول أصـحاب فضـائل فـي بـاب السـنة، أبـواب سـننه: فـي ماجـه ابـن وأخرجـه ).3790( رقـم الحديث عنهم، هللا رضي
 صحيح. وٕاسناده ).154( رقم الحديث وسلم، عليه هللا صلى هللا

 وأخرجــه ).4882( رقــم الحــديث ،5/140 الكبيــر وفــي ).8697( رقــم الحــديث ،8/301 األوســط فــي الطبرانــي أخرجــه )2(
  ).13340( رقم الحديث ،7/83 الكبرى السنن في البيهقي

 مسـلم وأخرجـه ).3624( رقـم الحـديث اإلسـالم، فـي النبـوة عالمـات باب: المناقب، كتاب صحيحه: في البخاري أخرجه )3(
 والسـالم، الصـالة عليهـا النبـي بنـت فاطمـة فضـائل بـاب: عـنهم، تعـالى هللا رضي الصحابة فضائل كتاب صحيحه: في

  ).2450( رقم الحديث
 .1/69 العزيز بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجيز المرشد. 4/525 للبغوي السنة شرح) 4(
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 الكريم؛ رآنالق عليه استقرَّ  ما آخر هي العرضة تلك كانت؛ ِإْذ العثماني العهد في ونسخة البكري، العهد
 ما أن على الداللة من فيه ما األمر هذا وفي واإلحكاُم. النَّْسخُ  حيثُ  ومن واآليات، السور ترتيبُ  حيثُ  من

  ذلك. في شكٍّ  أدنى دون ، النبي يدي بين كتب ما عين هو الكريم القرآن من وصلنا

 غيره على ُمَقدًَّما وجعلته زيداً  أهَّلتْ  التي مؤهالتال من الميزة هذه كون في )1(المعاصرين بعض نازع وقد
، العهد في الكريم القرآن جمع في ؛ العهد في ونسخه البكريِّ  هللا رضي مسعودٍ  ابن أن ثبت بأنه العثمانيِّ
 واستصوب سواًء. الحيثيَّة هذه من عنهما هللا رضي وزيدٌ  هو فيكون أيًضا، األخيرة العرضة شهد قد عنه
مَ  ألجله الذي لسببا يكون أن  جرى حيثُ  المدينة في يكن لم مسعود ابن أن هو مسعود ابن على زيدٌ  ُقدِّ

؛ الكوفة من ليأتي مسعود ابن إلى يرسل حتى يؤخر أن من أعجل كان واألمر الشريف، المصحف جمع
   .)2(بالءالن أعالم سير في الذهبيُّ  به صرَّح ما وهو شهرين، من تقرب وٕاياًبا ذهاًبا المسافةِإْذ 

 السبب هو الكوفة في مسعود ابن كون فإنَّ  سواٌء، األخيرة العرضة حضور في إنَّهما قيل بما التسليم وعلى
 استغرقت البكري الجمع ُمدَّة أن البحث ثنايا في تقدم؛ ِإْذ مسلَّم غير الكريم القرآن جمع توليته لعدم الحقيقي

 االستفادة فتكون أشهٍر، عشرة مدة العمل في ويشارك شهرين، بعد مسعودٍ  ابن يأتي أن نكفيم سنًة،
   بالكامل!! خسارتها من أفضلَ  الخبرة من عنده مما المتأخرة

 ابن عند ليست عنده ذاتيَّةٍ  لصفاتٍ  ذلك استأهل وأنه ُذِكَر، ما خالف على زيدٍ  إلى األمر إسناد فدلَّ 
 وأما الرَّْسم، في إمامٌ  فهو  هللا لرسول الوحي بيكت كان زيًدا أنَّ  - الذهبيُّ  قال كما– وهي وغيره؛ مسعودٍ 

  وأعلم. أعلى وهللا .)3(األداء في إمامٌ  فهو مسعود ابن

هما وانتفاء ،واألمانة الثقة توفررابعًا:    ضدِّ
 فكيــف منقــوٍل. علــمٍ  أيِّ  علــى الوثاقــة إلضــفاء يلــزم مــا أهــمِّ  مــن النقــل فــي العلميــةَ  والدقَّــةَ  واألمانــةَ  الثِّقــةَ  إنَّ 

  الكريم!! بالقرآن
 فـي الصفات تلك فانعدام الكريم؛ القرآن تدوين في والتثبُّت اإلثبات لحصول الالزمات ألزم من األمور وهذه
ن. فـي الثِّقـة ُيْفِقدُ  العثماني، والنسخ البكري، بالجمع قاموا الذين والرهط الوحي، كتاب  يكسـب وتوفرهـا المـدوَّ

  والثبوت. الثقة المدوَّن
 واســتقامة خلقــه، وكمــال ورعــه، وشــدة عقلــه، خصــوبة الشــاقة المهمــة لهــذه زيــد اختيــار أســباب مــن كــان وقــد

 لــه اختيــاره علــل؛ ِإْذ غيــره دون اختيــاره إلــى عنــه هللا رضــي بكــر أبــا دفــع مــا وذلكــم .)4(أمانتــه وعظــيم دينــه،

                                           
 . 126 ص: السقيم الصدر وشفاء الحزن إذهاب) 1(
 .1/111 للقسطالني اإلشارات لطائف وينظر:.  1/488 النبالء أعالم سير) 2(
 . 1/488 النبالء أعالم سير) 3(
 .1/250 القرآن علوم في العرفان مناهل) 4(
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، َرُجلٌ  ِإنَّكَ « بقوله: َِّ  ِلَرُسولِ  الَوْحيَ  َتْكُتبُ  ُكْنتَ  ،َنتَِّهُمكَ  َوالَ  َعاِقٌل، َشابٌّ   .)1(»َفاْجَمْعهُ  الُقْرآنَ  َفَتَتبَّعِ  ، ا
  الكريم. القرآن لنقل الطمأنينة وحصول عنه، الريبة وانتفاء ألمانته، عنوان »َنتَِّهُمكَ  الَ « فقوله

  الجسم وفي العلم في القوة خامسًا:
 طـالوت: وصـف فـي وتعـالى سـبحانه قـال فقـد العظيمـة؛ اتمـللمه منه بد ال أمرٌ  الجسم وفي لعلما في القوة

ََّ  ِإنَّ ﴿   .]247 [البقرة: ﴾َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  ِفي َبْسَطةً  َوزَاَدهُ  َعَلْيُكمْ  اْصَطَفاهُ  ا
 منهمـا بـدَّ  ال أمـران لجسـما فـي والقـوة العلـم فـي القـوة فـإن العسـكريَّة المهمـة مقـام فـي الوصـف ذلـك كان وٕاذا

 رضـي بكـر أبـي تعليـل مـن كـان فقـد ولـذا ونسـخه. وجمعـه الكـريم القـرآن تدوين في المتمثلة الدينيَّة؛ للمهمة
، َرُجلٌ  ِإنَّكَ « العمر: مقتبل في شابا كونه عنه هللا رضي زيدٍ  الختيار عنه هللا    ».َعاِقلٌ  َشابٌّ

َِّ « عنــه: هللا رضــي زيــدٌ  قــال ولــذا فيهــا؛ مــا ةالمشــق مــن فيهــا بــل ســهلًة؛ ليســت فالمهمــة  َنْقــلَ  َكلَّفُــوِني لَــوْ  فَــَوا
 تبـرز فريـقٍ  إلـى تحتـاج كهذه ومهمة .)2(»الُقْرآنِ  َجْمعِ  ِمنْ  ِبهِ  َأَمَرِني ِممَّا َعَليَّ  َأْثَقلَ  َكانَ  َما الِجَبالِ  ِمنَ  َجَبلٍ 
 بهـم، الظـنِّ  حسـن عنـد ويكونـون قيـام، خيـر إليهم وكلةالم بالَمَهمَّات يقومون أنهم أي ؛»الرجولة« صفة فيه

ــهامةٍ  أصـــحاب ـــك فــــي أيضـــاً  وتبـــرز وكرامــــٍة. شـ ــباب« صــــفة الفريـــق ذل ــث مـــن ؛»الشـ  والنَّشــــاط، القـــوة، حيــ
  المشاقِّ. وتحمل والحيويَّة،

 المصــاحف لجمــع عنــه هللا رضــي بكــر أبــو انتدبــه عنــدما عمــره كــان فقــد عنــه هللا رضــي ثابــت بــن زيــد أمــا
دق تمامَ  فيه ويصدق .)3(تقريًبا سنة وعشرين ثًاثال  يق قول الصِّ دِّ   ».شابٌّ  رجلٌ « عنه هللا رضي الصِّ
  

ـــانيِّ  العهــــد فــــي المصــــاحف نســــخ تــــولَّى الــــذي الفريــــق وأمــــا ــةٍ  مــــن مؤلفــــاً  كــــان فقــــد العثمـ ــباب مــــن أربعــ  شــ
  :)4(الصحابة

  تقريبًا. سنةً  وثالثين ستا يومئذٍ  ُعُمُرهُ  وكان ،األنصاري ثابت بن زيد - 1
َبْير ْبن هللا عبد - 2    .)5(تقريباً  سنة وعشرين خمساً  يومئذٍ  عمره وكان .األسديُّ  القرشيُّ  العوام ْبن الزُّ
  .)6(الزبير كابن ؛تقريباً  سنة وعشرين خمساً  يومئذٍ  عمره وكان ،األمويُّ  القرشيُّ  العاص بن سعيد - 3
ــد - 4 ــرحمن عب ــن ال ــن الحــارث ب  ســنة وعشــرين أربعــاً  يومئــذٍ  عمــره وكــان ،المخزومــيُّ  القرشــيُّ  هشــام ب

                                           
عليـــه مـــا ﴿لقـــد جـــاءكم رســـول مـــن أنفســـكم عزيـــز  قولـــه: بــاب القـــرآن، فســيرت كتـــاب صـــحيحه: فــي البخـــاري أخرجــه )1(

 ).4679( رقم الحديث ،عنتم...﴾
  ).4986( رقم الحديث القرآن، جمع باب القرآن، فضائل كتاب صحيحه: في البخاري أخرجه )2(
 األصـحاب معرفـة فـي االسـتيعابينظـر:  سنة. عشرة إحدى المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدوم عند عمره كان )3(

 . 2/346 الغابة أسد. 2/537
 . 65 :ينظر: محاضرات في علوم القرآن ص )4(
 . 3/241 العلمية ط الغابة أسد. 3/905 األصحاب معرفة في االستيعابينظر:  .بعامٍ  بعدها أو الهجرة، عام ولد )5(
 . 2/481. أسد الغابة ط العلمية 2/621ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب  بعاٍم. بعدها أو الهجرة، عام أيضاً  ولد )6(
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   .)1(تقريباً 
 مثــل كبيــر عمــل يتطلبــه الــذي ؛العقلــيِّ  والنضــجِ  ،البدنيــة بــالقوة فيهــا يتمتعــون ســنٍّ  فــي األربعــة هــؤالء فكــان

  .)2(المصاحف انتساخ
 نقـل فـي فوجـوده ٍل،منقـو  أيِّ  فـي الثقـة لحصـول تـوفره يجـب مهـمٌّ  عنصـرٌ  الجسـم؛ كقـوة فهـي العقـل قـوة وأما

   وأحرى. أولى وتدوينه الكريم القرآن
 وجــود ضــرورة عنــه هللا رضــي بكــر أبــو أدرك وقــد ،»عاقــل« بقولــه عنــه هللا رضــي بكــر أبــو إليهــا أشــار فقــد
 بخصــوبة معــروف ألنــه زيــدًا؛ فاختــار القــرآن؛ لجمــع يختــاره فــيمن المقارنــة ودقــة الفهــم، وحســن العقــل، وفــرة

 وفهمــه عقلــه رجاحــة علــى ويـدلُّ  وتدوينــه. القــرآن جمــع فــي العلميـة ولدقتــه لألمــور، زنتــهوموا وفهمــه، عقلـه،
 النبــي قــول ذلـك علــى ويـدلُّ  قبــل. مــن تقـدم كمــا معـًا؛ همــا أو الســريانية، أو العبريـة بــتعلم لـه  النبــي أمـر
: » ُِتــي َأْرَحــم َِّ  َأْمــرِ  ِفــي َوَأَشــدُُّهمْ  ،َبْكــرٍ  َأُبــو ِبــُأمَِّتي ُأمَّ  َوأَْعَلُمُهــمْ  َعفَّــاَن، ْبــنُ  ُعْثَمــانُ  َحَيــاءً  َوَأْصــَدُقُهمْ  ُعَمــُر، ا

 َهـِذهِ  َوَأِمـينُ  َأِمـينٌ  ُأمَّـةٍ  َوِلُكـلِّ  َكْعـبٍ  ْبـنُ  ُأَبيُّ  َوَأْقَرُؤُهمْ  ،ثَاِبتٍ  ْبنُ  َزْيدُ  َوَأْفَرُضُهمْ  َجَبٍل، ْبنُ  ُمَعاذُ  َوالَحَرامِ  ِبالَحَاللِ 
  .)4(المواريث أْي: الفرائض؛ بعلم أعلمهم »َأْفَرُضُهمْ « ومعنى .)3(»الَجرَّاحِ  ْبنُ  ُعَبْيَدةَ  َأُبو اُألمَّةِ 

 يكتــب كــان وحينمــا الفهــم. وحســن اإلدراك، وقــوة العقــل، ووفــرة الفطنــة، مــن غايــة فــي زيــدٌ  كــان لقــد نعــم...
 العثمـاني. والنسـخ البكري، الجمع في كتبه حينما وكذا فيه، الصفات وتلك يكتبه كان  هللا لرسول الوحي
 واإلتقـــان اإلحكــام مــن الغايــة إلــى بــالغ غيــر اإلســالم ألّول كــان العربــيّ  الخــطّ  إنَّ  قيــل: كمــا األمــر ولــيس

 إلــى دَّىأ ذلــك وأنَّ  الّصــنائع، عــن وبعــدهم والتــوّحش البــداوة مــن العــرب لمكــان الّتوّســط؛ إلــى وال واإلجــادة،
 فـــي مســتحكمة غيــر وكانــت بخطـــوطهم، الّصــحابة َرَســَمهُ  حيــث المصــحف؛ رســـمهم فــي ذلــك ألجــل وقــوع

 وٕاتقـــان اللغـــة إتقـــان مـــن عاليــةٍ  درجـــةٍ  علـــى كـــانوا معــه ومـــن زيـــًدا بـــأنَّ  يشــهد الواقـــع بـــل .)5(إلـــخ اإلجــادة...
  كتابتها.

 العثمــاني والنســخ البكــري، الجمــع عليــه اشــتمل امــ بــأن والتثبُّــت الثقــة تــزداد ةالمــذكور  األمــور هــذه وباجتمــاع
  أجمعين. وصحيه آله وعلى  محمد النبي على الكريم، القرآن من نزل ما لعين كان

                                           
 أسـد. 2/827 األصـحاب معرفـة فـي االسـتيعابينظـر:  .وسـلم عليـه هللا صـلى النبـي تـوفي حـين سنين عشر عمره كان )1(

 . 3/428 الغابة
 . 65 :محاضرات في علوم القرآن ص) 2(
، الجـراح بـن عبيـدة وأبـي ،وأبـيٍّ  ثابـت، بـن وزيـد جبـل، بـن معـاذ مناقـب بـاب المناقـب، أبـواب سـننه: فـي الترمـذي أخرجه) 3(

 رسـول أصـحاب فضـائل فـي بـاب السـنة، أبـواب سـننه: فـي ماجـه ابـن وأخرجـه ).3790( رقـم الحديث عنهم، هللا رضي
 صحيح. وٕاسناده ).154( رقم الحديث وسلم، عليه هللا صلى هللا

 . 1/460 للمناوي القدير فيض) 4(
 . 1/526 خلدون ابن تاريخ) 5(
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ل إليها من خالل البحث:وفي ختام هذا البحث هذه أبرز النتائج    التي ُتُوصِّ
لقرآن الكـريم واتخـذت أشـكاًال عـدة؛ تناسـب كـلٌّ منهـا مـع تنوََّعْت مهايع اإلثبات والتثبت في تدوين ا .1

العهد الذي ُوِجَد فيه؛ فمنهـا مـا كـان فـي تـدوين القـرآن الكـريم فـي العهـد النبـوي، ومنهـا مـا كـان فـي 
الجمع البكري للمصحف، ومنهـا مـا كـان فـي النسـخ العثمـاني للمصـاحف. وهـي بمجموعهـا تعطـي 

 لذي بأيدينا هو عين القرآن الكريم الذي أنزله هللا تعالى نبيه محمدٍ اليقين القاطع بأن القرآن الكريم ا
.  

ُن مـن  .2 من أبرز مهـايع التثبـت واإلثبـات فـي تـدوين القـرآن الكـريم اآلتـي: المراجعـة والتـدقيق لمـا ُيـَدوَّ
والحـرص علـى جمـع  القرآن الكريم. والمبادرة واإلسـراع فـي تـدوين القـرآن الكـريم فـي العهـود الثالثـة.

القــرآن الكــريم مــن جميــع المصــادر المتاحــة. والتخطــيط المحكــم لتــدوين القــرآن الكــريم فــي العهــود 
الثالثــة. واإلشــراف بــأعلى المســتويات علــى تــدوين القــرآن الكــريم فــي العهــود الثالثــة. وٕاســناد مهمــة 

  التدوين في العهود الثالثة إلى أصحاب الكفاءات العالية.
تدوين القرآن الكريم في العهد النبوي أثٌر ودوٌر في التثبت واإلثبات. وكذا آليات كان لوسائل  .3

ن فيه القرآن الكريم.  الحفظ والتداول واالنتقال لما ُدوِّ
اتخـــذت المراجعـــة والتـــدقيق أشـــكاًال عـــدَّة، فـــي مراحـــل مختلفـــٍة مـــن تـــدوين القـــرآن الكـــريم؛ المراجعـــة  .4

المعارضــة الســنوية الشـاملة لكــل مــا ينـزل مــن القــرآن . و  الفوريـة ُعقيــب نـزول الــوحي علــى النبـي
 الكريم. والمراجعة والتدقيق في أثناء النسخ العثماني وبعد إنجازه.
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هـــ)، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية، 910، جــالل الســيوطي (ت اإلتقــان فــي علــوم القــرآن )1(
 م.1998 -هـ1418 ،1بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: عبـد الملـك بـن 643، ضياء الدين أبـو عبـد هللا محمـد بـن عبـد الواحـد المقدسـي (ت: األحاديث المختارة )2(
  م.2000 -هـ1420، 3عبد هللا بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

ـــــــي )3( ـــــــيم النب ـــــــي تعل ـــــــريم  إذهـــــــاب الحـــــــزن وشـــــــفاء الصـــــــدر الســـــــقيم ف ـــــــرآن الك ـــــــاظ الق   ،أصـــــــحابه ألف
 م.2004، 1القاهرة، ط –د. عبد السالم مقبل المجيدي اليمني، دار اإليمان 

هـــ)، تحقيــق: 463، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا عبــد البــر النمــري القرطبــي (ت: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب )4(
 م.1992 -هـ1412، 1علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: 630، عز الدين أبـو الحسـن علـي بـن محمـد ابـن األثيـر الجـزري، (ت: أسد الغابة في معرفة الصحابة )5(
 م.1994 -هـ1415، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -علي محمد معوض 

أبـو العبـاس، أحمـد بـن علـي المقريـزي ، تقـي الـدين، إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألمـوال والحفـدة والمتـاع )6(
 م.1999 -هـ1420، 1، ط، بيروتهـ)، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية845(ت: 

 -هـ)، تحقيق: د. محمد عصـام القضـاة، دار الفـتح 403، أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني (ت: االنتصار للقرآن )7(
ان، دار ابن حزم  م.2001 -هـ1422 ،1، ط، بيروتَعمَّ

، أحمد بن عمرو البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا، مؤسسة علوم القرآن، بيـروت ، مكتبـة العلـوم البحر الزخار )8(
 م.1989 -هـ1409، 1والحكم، المدينة المنورة، ط

 م.1986 -هـ1407 هـ)، دار الفكر، بيروت،774، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: البداية والنهاية )9(
، لمحمـد بـن بهـادر بـن عبـد هللا الزركشـي، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار المعرفـة، البرهان في علوم القرآن )10(

 م.1971 -هـ1391بيروت، 
، تاريخ ابن خلدون المسمى (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الشـأن األكبـر) )11(

هـــ)، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيــروت، 808بــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد  بــن خلــدون (ت: ولــي الــدين أ
 م.1988 -هـ1408، 2ط

هــ)، تحقيـق: 748، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الـذهبي (ت: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم )12(
 م.1993 -هـ1413، 2ط عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،

 م.1946 -هـ1365هـ)، مطبعة الفتح بجدة، 1400، محمد طاهر الكردي المكي الخطاط (ت: تاريخ القرآن الكريم )13(
 هـ.1399، 1حقيق: فهيم محمد شلتوت، طهـ)، ت262، أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري، (ت: تاريخ المدينة )14(
هــ)، تحقيـق: د. محمـد حسـن هيتـو، دار 476يم بـن علـي الشـيرازي (ت: ، أبو اسـحاق إبـراهالتبصرة في أصول الفقه )15(

 هـ.1403، 1دمشق، ط –الفكر 
هــ)، تحقيـق: أبـي 427)، أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبـي (ت تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن )16(

  م.2002 -هـ1422، 1بيروت، طمحمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، 
هـــ)، تحقيــق: أبــي األشـــبال 463، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا عبــد البــر النََّمــري (ت: جــامع بيــان العلــم وفضــله )17(

 م.1994 -هـ1414، 1الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
هـــ)، دراســة وتحقيــق: عبــد 643الســخاوي (ت: علــي بــن محمــد  أبــو الحســن ، علــم الــدينجمــال القــراء وكمــال اإلقــراء )18(
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 م.1999 -هـ1419، 1، ط، بيروتالحق عبد الدايم سيف القاضي، الكتب الثقافية
ـــرآن  )19( ـــه -جمـــع الق ـــة لمرويات ـــدليمي، دار دراســـة تحليلي ، 1الكتـــب العلميـــة،  بيـــروت، ط، أكـــرم عبـــد خليفـــة حمـــد ال

 م.2006 -هـ1427
هـــ)، المكتبــة األزهريــة للتــراث، 1381 :، علــي محمــد الضــباع (تمبــينســمير الطــالبين فــي رســم وضــبط الكتــاب ال )20(

 م.1999 -هـ1420، 1القاهرة، ط
، عــادل مرشــدو  ،هـــ)، تحقيــق: شــعيب األرنــؤوط273، أبــو عبــد هللا محمــد بــن يزيــد القزوينــي (ت: ســنن ابــن ماجــه )21(

 م.2009 -هـ1430، 1وت، طَعبد الّلطيف حرز هللا. دار الرسالة العالمية، بير ، و محمَّد كامل قره بلليو 
ِجْســتاني (ت: ســنن أبــي داود )22( ــد كاِمــل، و هـــ)، تحقيــق: شــَعيب األرنــؤوط275، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث السَّ   مَحمَّ

 م.2009 -هـ1430، 1قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط
ق: أحمــد محمــد شــاكر هـــ)، تحقيــق وتعليــ279، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن َســْورة الترمــذي، (ت ســنن الترمــذي )23(

 م.1975 -هـ1395، 2وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط
هــــ)، تحقيــق: محمـــد عبــد القـــادر عطــا، دار الكتـــب 458، أبـــو بكــر أحمـــد بــن الحســـين البيهقــي (ت: الســنن الكبـــرى )24(

 م.2003 -هـ1424، 3العلمية، بيروت، ط
هــ)، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققـين 748و عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي (ت: ، شمس الدين أبسير أعالم النبالء )25(

 م.1985-هـ 1405، 3بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
هـــ)، تحقيــق: شــعيب األرنــؤوط 516، محيــي الســنة أبــو محمــد الحســين بــن مســعود الفــراء البغــوي (ت: شــرح الســنة )26(

 .م1983 -هـ1403، 2دمشق، بيروت، ط -مكتب اإلسالمي ومحمد زهير الشاويش، ال
)، شـرف الـدين الحسـين بـن عبـد هللا شرح الطيبي على مشـكاة المصـابيح المسـمى بــ (الكاشـف عـن حقـائق السـنن )27(

، 1الريــاض)، ط -هـــ)، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز (مكــة المكرمــة 743الطيبــي (
 م.1997 -هـ1417

الريـاض،  –هــ)، تحقيـق: د. عبـد هللا الـدميجي، دار الـوطن 360، أبو بكر محمد بـن الحسـين اآلُجـرِّيُّ (ت: لشريعةا )28(
 م.1999 -هـ1420، 2ط

 .هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت821، أحمد بن علي القلقشندي (ت: صبح األعشى في صناعة اإلنشا )29(
هــ)، تحقيـق: شـعيب األرنـاؤوط، 354د بن أحمد ابـن حبـان (ت: ، أبو حاتم محمصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )30(

 م.1993 -هـ1414، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، بيـروت: دار طـوق 1هـ)، تحقيق: محمد زهيـر الناصـر، ط256، محمد بن إسماعيل البخاري (ت: صحيح البخاري )31(

 م.2002 -هـ1422النجاة، 
هـــ)، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبــد البـــاقي، دار إحيـــاء التـــراث 261، مســـلم بــن الحجـــاج النيســـابوري (ت: صـــحيح مســـلم )32(

 العربي، بيروت.
هــ)، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر 230، أبو عبد هللا محمد بن سعد الهاشمي المعـروف بـابن سـعد (ت الطبقات الكبرى )33(

 م.1990 -هـ1410، 1عطا، الكتب العلمية، بيروت، ط
هــــ)، تحقيــق: محمــد فـــؤاد عبــد البـــاقي ، محــب الـــدين 852(ت:  ، أحمــد بـــن علــي بــن حجـــر العســقالنيفــتح البـــاري )34(

 م. 1959 -هـ1379الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 
 .م1994 -هـ1414، 2هـ)، وزارة األوقاف الكويتية، ط370، أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (ت: الفصول في األصول )35(
ــِد المُ فضــائل القــرآن )36( هـــ)، تحقيــق: أحمــد بــن فــارس الســلوم، دار ابــن 432ْســَتْغِفِريُّ (ت: ، َأُبــو الَعبَّــاِس َجْعَفــُر بــُن ُمَحمَّ
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 م.2008، 1حزم، بيروت، ط
 هـ.1416، 1هـ)، مكتبة ابن تيمية، ط774، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: فضائل القرآن )37(
دار إحيـــاء ، فــاروق حمــادة هـــ)، تحقيــق: د.303، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي (ت: فضــائل القــرآن )38(

 م.1992 -هـ1413، 2بيروت / الدار البيضاء، ط -العلوم/ دار الثقافة 
 -هــ)، تحقيـق: مـروان العطيـة وآخـرين، دار ابـن كثيـر224البغـدادي (ت  ، أبو ُعبيـد، القاسـم بـن سـّالمرآنفضائل الق )39(

 هـ.1420بيروت،  -دمشق 
هـ)، المكتبة 1031حمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي (ت: ، زين الدين مفيض القدير شرح الجامع الصغير )40(

 هـ.1356، 1مصر، ط –التجارية الكبرى 
هــ)، تحقيـق: محمـد 316، أبو بكر بـن أبـي داود عبـد هللا بـن سـليمان بـن األشـعث السجسـتاني (ت: كتاب المصاحف )41(

 .م2002 -هـ1423، 1مصر / القاهرة، ط -بن عبده، الفاروق الحديثة 
هـ)، تحقيق: مركز 923شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد المصري (ت: ، طائف اإلشارات لفنون القراءاتل )42(

 هـ.1434، 1الدراسات القرآنية بمجمع الملك المدينة النبوية لطباعة المصحف الشريف، ط
، 2العلميــة، بيــروت، طالكتــب  هـــ)، دار476، أبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــي الشــيرازي (ت: اللمــع فــي أصــول الفقــه )43(

 م.2003 -هـ1424
هــ)، تحقيـق: حسـام الـدين 807، أبو الحسن نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي (ت: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )44(

 .م1994هـ،  1414القدسي، القاهرة،  القدسي، مكتبة
 م.2003 -هـ1423، 1، د. غانم بن قدوري الحمد، دار عمار، عمَّان، طمحاضرات في علوم القرآن )45(
هــ)، تحقيـق: 393، محمـد بـن عبـد الـرحمن البغـدادي المَخلِّـص (ت: المخلصيات وأجزاء أخرى ألبي طاهر المخلـص )46(

 م.2008 -هـ1429، 1نبيل سعد الدين جرار، األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر، ط
ــز )47( ــاب العزي ــق بالكت ــوم تتعل ــى عل ــوجيز إل عبــد الــرحمن بــن إســماعيل المقدســي  ، أبــو القاســم شــهاب الــدينالمرشــد ال

 م.1975 -هـ1395،، بيروتهـ)، تحقيق: طيار آلتي قوالج، دار صادر665المعروف بأبي شامة (ت: 
ق: محمـد بـن عبـد يـحق، تهــ)204: تأبـو داود سـليمان بـن داود بـن الجـارود الطيالسـي (، مسند أبي داود الطيالسي )48(

  م.1999 -هـ 1419، 1، طمصر، دار هجر، المحسن التركي
هــ)، تحقيــق: عـادل بـن يوسـف العــزازي 235، أبـو بكــر عبـد هللا بـن محمـد بــن أبـي شـيبة (ت: مسـند ابـن أبــي شـيبة )49(

 م.1997، 1الرياض، ط –وأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن 
ل هــ)، تحقيـق وتخـريج: شـعيب األرنـؤوط، عـاد241، لإلمـام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل (مسند اإلمام أحمد بن حنبـل )50(

  م.2001 -هـ1421، 1مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
هـــ)، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، 360، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي (ت: مســند الشــاميين )51(

 م.1984 –هـ 1405، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
هـ)، تحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمد ، عبد 360، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: المعجم األوسط )52(

 القاهرة. –المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 
هـــ)، تحقيـق: حمــدي بـن عبــد المجيـد الســلفي، دار 360، أبـو القاســم سـليمان بــن أحمـد الطبرانـي (ت: المعجـم الكبيــر )53(

 م.1994 -هـ1415، 1الرياض، ط –الصميعي 
مقدمـــة كتـــاب (المبـــاني)، ومقدمـــة ابـــن عطيـــة، تحقيـــق المستشـــرق: آرثرجفـــري، مكتبـــة ؛ مقـــدمتان فـــي علـــوم القـــرآن )54(
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 م.1954الخانجي، القاهرة، 
 م.1996 -هـ1416، 1هـ)، دار الفكر، بيروت، ط1367، محمد عبد العظيم الزرقاني (ت مناهل العرفان في علوم القرآن )55(
هــ)، تحقيـق: محمـد ومصـطفى عبـد القـادر عطـا، 597: ، أبو الفرج بن الجوزي (تالمنتظم في تاريخ الملوك واألمم )56(

 م.1992 -هـ1412، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية 
علـوم ، أ. د. زكريـا الخضـر. بحـث منشـور فـي مجلـة (دراسـات منهج البحث العلمي من خالل جمع القـرآن وتدوينـه )57(

 م،2012العدد، 39المجّلد، ) الجامعة األردنية،الشريعة والقانون
هـ)، تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع، دار  833، محمد بن محمد بن الجزري (ت ي القراءات العشرالنشر ف )58(

 الكتب العلمية، بيروت.
، 1، أ. د. محمـد حسـن حسـن جبـل، دار الصـحابة بطنطـا، طإلـى أمتـه  وثاقة نقل النص القرآني من رسول هللا )59(

 م.2001

  


