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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 ..املنتجبني صحبه عن ريضو الطاهرين الطيبني وآله حممد األنام خري عىل اهللا وصىل

 :بعد أما

 يقرأ أن خاص، بشكل العلمي والباحث عموماً لإلنسان مهم جد ٌءشي
 سوف ألنه ويعتقد، يفكر ما يف منعزالً منطوياً، يبقى وال خراآل بعني وعقائده تراثه
 نتيجة يتولد الذي واإلصالح التجدد والديناميكية، وهذا واحلركية التجدد يفقد

 طرياً، غضاً، حياً، الزمن، مر على ومعتقده الفرد دين من جيعل اآلخر، مع املباراة
 مجع  مسألةالدراسة تتناول وهذه الشبهات، به تعبث وال التخرصات التشوبه

 املوضوع، هلذا االستشراقية الرؤية وهي اآلخر ورؤيته، الطرف زاوية من القرآن
وهو  )John Gilchristجلكريست  جون( معني مستشرق يف البحث وختصص
تارةً به، يرتبط وما القرآن مجع عن كتب أفريقيا، جنوب من معاصر مستشرق 

  :بكتابه متثل مستقل، وأخرى مؤلفاته، يف متناثر بشكل
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»JAM' AL-QUR'AN THE CODIFICATION OF THE QUR'AN TE«  

   .»مجع القرآن ـ تدوين نص القرآن«

 القرآن مجع حول وشبهام املستشرقني موقف حتليل الباحث تناول وقد
 القيام مث اإلسالمية، املصادر هي األوىل، مادا كانت اليت وكتابته، وتدوينه
 بسط بعد الكالم، وتراشق والشتم التهجم عن بعيدة علمية، مناقشة آرائهم مبناقشة
 جلكريست جون املستشرق به جاء ما مع مقارنتها مث وافياً عرضاً وعرضها آرائهم

 لردا املسلمني من حدأ يستطيع ال بأنه: عنها يقول وتساؤالت استدالالت من
   .النظر وبإنعام بدقة وحتليلها ونقدها لدراستها الباحث فسيعمد عليها،

 أن املتتبع، على خيفى فال القرآنية، باملنظومة وصلته املوضوع أمهية وعن
 هي كانت وإن القرآين، البحث مستوى على كربى أمهية حتتل القرآن مجع مسألة

 علوم بني وثيق تداخل هناك أن أيضاً، خيفى ال أنه إال تاريخ القرآن، مفردات من
   .وتأرخيه القرآن

متاميته  وإثبات القرآين النص بتاريخ لتعلقه أمهيته املوضوع هذا فاستمد
 من متثله عما فضالً وحقيقته، التاريخ هذا حجية صوب تتجه ع الشبهات اليتودف

 وصونه، الكرمي القرآن حفظ بعملية حتيط اليت واملناخات االجواء يف خطورة
 املثالية والطريقة املتوخاة بالدقة اثباا يتم مل إذا القرآن مجع قضية ان وذلك

 العلمي، البحث يواجه فسوف م،العظي السماوي بالكتاب تليق اليت الصحيحة،
 حتريف شبهة أمام اال فسح رأسها وعلى ذاا، حبد وخطرية كبرية مشاكل
موثوقية   تبقى فال موضوعها، بانتفاء القضية سالبية حنو البحث وسيتجه القرآن،

  .بصدور النص القرآين وقدسيته أصالً؛ فمن ذلك اكتسب البحث أمهيته
 نفق عملية مجع القرآن يفق بولوج املستشرقني أما إشكالية البحث فتتعل
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الستحداث الشبهات حول صحة وكمال النص القرآين، وتلخصت تلك اإلثارات 
والتساؤالت على يد املستشرق جون جلكريست وإثارة شبهة التحريف ووقوع 

 ـ وهذه مشكلة البحث الثانية ـ إلثبات حمتجني  وآياته، سوره ىف والنقصان الزيادة
 حول والتفسري التاريخ وكتب والسرية احلديث والصحاح بكتب جاء امب ذلك

  .النبوى العصر بعد وترتيبه القرآن مجع قضية

تأكيد  إىل م يعمدونأ ،اآلن إىل والغريب يف موقف بعض علماء املسلمني
 بكتب جاء ما أن متناسني الصحاح، بكتب واردة ألا الروايات؛ هذه صحة

صحة  أو املنت صحة تعين ال السند وصحة السند، ةصح إال ال يعين الصحاح
ظواهر وغافلني عن لوازم هذا املوقف، وأمهها ما ميكن أن يبىن على . احلديث

   .تلك الروايات والنصوص من شبهات يف فهم احلقائق اإلسالميةمتون 

 القرآن سالمة يف موقف املستشرقني املشككيني من زاد قد وهذا األمر
 بصحة الدين ورجال العلماء هؤالء إقرار ألن وقوة؛ ، صالبةًالتحريف وحفظه من

 لشكّ ـ القرآن من للنيل سواها حجة ليس للمشككني الىت ـ الروايات هذه
 ووقوع القرآن حفظ على عدم للتأكيدظاهراً  هلم قوية وحجة أساسية ركيزة

وا وهكذا أقام. أهلها من شاهد شهادة من أقوى حجةً هناك فليس فيه، التحريف
  .منظومة شبهام، إنطالقاً من قاعدة ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم 

 وترتيب جبمع يقم ومل  النىب تويف وهل اجلمع؟ هذا حقيقة هى فما
 فعالً متت وهل الروايات؟ بعض تقول كما لألمة إمام ويسلمه مصحٍف ىف القرآن
 اجلمع عملية ةحقيق يه وما بكر وعمر؟ أىب عهد ىف للقرآن وتدوين مجع عملية

أدلة تدفع تلك  من هناك وهل عثمان؟ عهد ىف متت الىت املصاحف توحيد أو
  القرآن؟  وصيانة سالمة وتثبت الشبهات
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بدايةً، أن يتم التحقيق يف : كما يليوفرضية حلّ إشكالية البحث املتصورة 
 معرفة األساس الذي بىن وشيد عليه املستشرقون تشكيكهم حول القرآن، هل

إهلية  وبعناية  على أساس الرأي القائل جبمع القرآن يف عهد النيب الكرمي كان
ترك هلا كتاباً كامالً مل يترك األمة سدى، بل وإنه ، وحتت إشراف جربيل

 وعتريت اهللا كتاب الثقلني فيكم تارك إين(: يعصم من متسك به من الضالل، إذ قال
ساس الذي يصر بأن القرآن  األعلىتشكيكهم ذلك ، أم اْم بنوا )...بييت أهل

 مفرقاً بني الرقاع واللخاف والعسب  حتى توفّاه اهللا عز وجلّتركه النيب
أن أعوزم احلاجة بعد سنة كاملة يف معركة  إىل وأكتاف اإلبل وصدور الرجال،

   .اليمامة فجمع على إثرها

 التحقيق يف بعد معرفة األساس الذي اعتمده املستشرقون، يتم: األمر اآلخر
املوارد اليت استورد منها املستشرقون أدلتهم وحججهم، عرب ذلك األساس الذي 
اعتمدوه يف بناء رؤيتهم، والوقوف على تلك االستدالالت إن كانت ناهضة، 

فكل ما تقدم ذكره، مع اْنه كان عرضاً .  تصمد أمام النقد العلمي أو ال،معتربة
ت ختص ذلك، وفرضيات للحلول، تعد من ملوضوع البحث وإشكاليته وإستفهاما
الدخول يف هذه احللبة البحثية خلوض  إىل جانب آخر، أسباباً حفّزت الباحث

MN  M  L  K  غمار الفكر والعلم فيها   J  I   H  G  FL.  

 :خرى هلذه الدراسةُوهناك أسباب أ

 املستشرق  على رأس كل األسباب بل وأمهها، وهو أنّ يعد:السبب األول
ن جلكريست، مستشرق معاصر، ومعاصرته اآلن، تعين الشيء الكثري واملهم، جو

والسيما إذا تأكد أنه نقل واجتر أغلب آراء من سبقه من املستشرقني، وأمههم 
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 وأوائل من تناولوا املستشرقني أشهر الذي يعد من )م١٩٣٠ ـ م١٨٣٦(نولدكه 
كثرياً  يعتمد كان بعده أتى من وكما سيتضح أن كل القرآن، مجع وترتيب موضوع

  . ومنهم جلكريست) القرآن تاريخ( كتابه على
ميالدية، ومعىن ذلك، أن تلك  ١٨٦٠ عام نشر كتابه ويذكر أن نولدكه قد

الشبهات واإلجتهادات اليت أثارها نولدكه ومن تبعه، مر عليها ما يقارب قرناً 
ا من الشبهات أن، ونصف من الزمن، وقد يتصور كثري من املتابعني هلذا الشأ

 الشيء لكن هذا صبحت من اآلراء القدمية،أواآلراء اليت عفا الدهر عليها ونسيها، و
 يعين يفسر تفسرياً مغايراً من ذلك، وهو ال )اآلن جلكريست معاصرة املستشرق(

سوى أن تلك اآلراء والشبهات، ما زالت حية، غضة، طرية، تعيش يف األوساط 
  .أنا احلقيقة الباقية اليت جيب أن تصدقوا وتسلّموا ا:  يقولالعلمية ولسان حاهلا

صياغة تلك اآلراء صياغة جديدة،  إىل فاملستشرق جلكريست عمد
 قد تستهوي املتلقياليت وتأطريها بإطار ملون بألوان املنهجية والعلمية احلديثة، 

  .بسهولة؛ ومن هنا كان هذا السبب، أهم األسباب

 شأا من اليت واملستفيضة الكافية الدراسات جودو  عدم:السبب الثاين
البحث واشباعه، مما خيتص برؤى املستشرقني جلمع القرآن، وال سيما  إغناء

ملناقشة مستشرق اختص بالكتابة عن مجع القرآن، نعم هناك بعض الدراسات ذا 
ها بعض املهتمني ذا الشأن، هي نفس قبل الشأن، إال أن مناقشاا وردودها من

  .اآلخر لكالم والدعم التأكيد مبثابة وتأيت لشبهة املستشرق منطلقا وتأييداً تشكّل

شِبع حبثاً اُإن موضوع مجع القرآن قد : قد يعترض معترض على هذا ويقول
لو أن شخصاً معاِصراً ـ واملعاصرة هي : فجوابه. وتفصيالً من علماء الفريقني

ة عند اجليل القارئ ـ ألّف كتاباً يشكلُ املهمة هنا، وهذا الشخص مسموع الكلم
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، وعدم اهتمامه جبمع القرآن، فهل يكفي أن يقال له يف فيه على نبوة النيب 
إذهب فدونك موسوعة الكتب القرآنية الكثر اليت : معرض الرد على إشكاالته

ردت على إشكاالت شبيهة بإشكاالتك، ستجد فيها أقوى احلجج اليت ميكن أن 
بالبداهة هذا جواب ليس بصحيح وال مقنع، بل الصحيح تناول .  احنتج عليك

مفردات هذا املُشِكل، مفردة مفردة، وإشكاالته واحداً تلو اآلخر، وطريقته يف 
االستدالل وغريها، وهكذا كي يجاب عليه من خالل حيثية وطبيعة اإلشكال 

   .الذي يطرحه

مخسة  إىل عد املقدمة والتمهيدما تقدم ذكره مت تقسيم الكتاب بعلى وبناًء 
 الرؤية(تكفّل الفصل األول حبسب عنوانه . ردفت خبامتة وقائمة باملصادراُفصول و

 كتب ضمنتها  بعرض الروايات املهمة اليت)الكرمي القرآن مجع حول اإلسالمية
واملصادر احلديثية، واليت بنيت على أساسها آراء خمتلف طوائف املسلمني،  التاريخ
 ضرورة هذا الفصل أن يكون األول؛ للتعرف يف البدء على مجع القرآن من فكانت

  . رؤى املستشرقني إىل خالل ما أقره املسلمون أنفسهم، قبل الوثوب

 )الكرمي القرآن مجع حول اإلستشراقية الرؤية(: الفصل الثاين، كان عنوانه
الروايات (ألول فقد اعتىن هذا الفصل، مبا استنتجه املستشرقون من مادة الفصل ا

، وكيفية انتهاج املستشرقني يف تعاملهم معها، وأي )اإلسالمية اخلاصة باجلمع
مث تناول عرض ألكثر من مخسني . منحى من املصادر اختذوا ليستخرجوا نتائجهم

مستشرقاً، تناولوا مجع القرآن وتدوينه يف مؤلفام، ومتت مناقشة تلك العروض 
   .ونقدها وحتليلها

اجلزئي، إذ ضيق الدائرة  إىل نتقال من الكليالفصل الثالث، كاالمث يأيت 
أصبحت مسلطة ضمن مستشرق معني وهو فبعد أن كانت يف ثُلة من املستشرقني، 
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 واهتماته سلط الضوء على بعض من ترمجة حياتهجون جلكريست، فبعد أن ت
ك حزمة كبرية ومؤلفاته ومناظراته العلنية املتلفزة مع علماء املسلمني، كانت هنا

 وكيف كان هذا )مجع القرآن( تأليفه لكتابه أهدافمن هذا الضوء على أسباب و
الكتاب ميثل ردة فعل إنفعالية من قبله ـ مع أنه حاول أن خيفي اإلنفعالية ـ على 

  .من قبل ثالثة من علماء املسلمنيمنشورات صادرة 

يف جلكريست ونج املستشرق مع(: س الفصل الرابع الذي كان عنوانهوكُر 
سالمية يف تقسيم  تعاطيه مع الروايات والنظرة اإلته يفي لدراسة منهج)القرآن مجع

  . مراحل ما بعد النيب وإغفال أي احتمال جلمعه يف أثناء حياة النيب إىل اجلمع

؛ ليبني حقائق أسهمت يف  ويف الفصل اخلامس سار البحث صوب النهاية
ط واإلرباك احلاصل من جراء تداخل بسبب اخلل إذكاء فتيل الشبهات،

 منها مصطلح اجلمع، الكتاب )القرآن مجع حقائق(: املصطلحات؛ لذا كان عنوانه
واملصحف، القراءة واإلقراء، وحقيقة أخرى تناوهلا هلا اخلطورة الواضحة يف هذا 
اال، وهي النسخ وحقيقة ارتباطه باجلمع، وأخرياً حقيقة تعود بالبحث من حيث 

 الفصل األول، وهي حقيقة روايات مجع القرآن، ملاذا كان هلا هذا الصدى بدأ يف
  . وحامت حوهلا كتابات املستشرقني

 العربية املتنوعة املصادر من تبقى املصادر اليت أغنت البحث، كانت جمموعة
 كتب فاحتلت االستشراق والدراسات القرآنية، مبوضوع اختصت اليت واالجنبية

 ة، وعلى قمتها مؤلفات جون جلكريست وهي كثر، فباإلضافةالصدار املستشرقني
  . الذي شغل املساحة األكرب)مجع القرآن(كتابه إىل 

 لشيخ )تاريخ القرآن(وحبوث االستشراق ال ميكن إال أن متر عرب كتاب 
 )بريتون مجع القرآن ـ جون(: املستشرقني نولدكه، وكتب أخرى كثرية أمهها
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 )سل كانونـ  القرآن تدوين( و)Arthur Jefferyين ـ  القرآ النص تاريخ أدوات(و
بل، وبالشري،   ريتشارد)القرآن يف مقدمة(وبعنوان  )موير وليام ـ حممد حياة(و

  .وات ومونتجمري
واستفيد من املصادر اإلسالمية العربية إلثراء البحث، منها كتب احلديث 

تاريخ الطربي، وكتب وعلى رأسها كتب الصحاح الستة، وكتب التاريخ والسري، ك
التفاسري، كتفسري امليزان للعالمة الطباطبائي، واألمثل لناصر مكارم الشريازي، 
وتفسري الكبري للفخر الرازي، ومؤلفات أخرى يف القرآن، كان هلا األثر املهم، مثل 

 للسيد اخلوئي، وكتاب ) البيان يف تفسري القرآن(كتاب املصاحف البن أيب داود و
  .)القرآن الكرمي وروايات املدرستني( العسكري السيد مرتضى

 آلراء موضوعي ونقد وحتليل لعرض املخترب ستكون مبرتلة الدراسة فهذه
 نتائج من املستشرقون إليه توصل ما بني مقارنة دراسة وستكون املستشرقني،

 مث ومن القرآن، مجع فهموا مسألة وكيف اإلسالمية التراثية النصوص أصل وبني
  . هلا استيعابه ومدى الفكر هذا ونقد، النتائج تلكىل  إتوصلهم

وأخرياً، أستميحكم والتمسكم العذر بعد العذر هلفوات القلم وأخطائه، 
عني ألنّ متىن على القارئ املتتبع أن ينظر هلذه الدراسة بعني العناية والرضا؛ أو

ه وتقومياته  عيٍب كليلة، يف احلني ذاته أالّ يبخل علينا مبالحظاتالرضا عن كلّ
  . نظر واهتمام، واهللا ويل التوفيقالسديدة، ألا ستكون حمطّ

A   @  ?  >  =  <  
 رباح صعصع الشمري
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  بين يدي البحث

  

  مصطلحات البحثّهمأًأوال ـ 

 ً جون جلكريست ـ أنموذجا ـ،حماكاة الضمري االسترشاقيًثانيا ـ 

 منهج البحثًثالثا ـ 

  للمسترشق جون جلكريست)لقرآنمجع ا(كتاب ًرابعا ـ 
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  :  ـ أهم مصطلحات البحثأوالً

 : ـ االسترشاق١

يرى املستشرق رودي بارت أن االستشراق اختلفت تعريفات االستشراق، 
علم خيتص بفقه اللغة خاصة، وأقرب شيء إليه إذن أن نفكر يف االسم «: هو

 وكلمة شرق تعين »شرق«الذي أطلق عليه كلمة استشراق مشتقة من كلمة 
 دراسة يقوم ا الغربيون لقضايا الشرق، وخباصة كل«أو هو  )١(»مشرق الشمس

أما املفكر . )٢(»رخيه ولغاته وآدابه وفنونه وعلومه وتقاليده وعاداتهأما يتعلق بت
منطٌ من اإلسقاط الغريب على الشرق «: إدوارد سعيد فيعرف االستشراق بأنه

   .)٣(»وإرادة السيطرة عليه

 : ـ املسترشق٢

كان االستشراق يستقطب هذه الصيغ من التعريف االصطالحي  وإذا
                                                             

 منذ األملان املستشرقون (األملانية اجلامعات يف واإلسالمبة العربية الدراسات: رودي بارت، ـ ١
  .١١ ص، )نولدكه تيودور

  .١٧ االديب، املعجم جبور، النور، عبد ـ ٢
  .١٢٠ ص االستشراق،: إدوارد سعيد، ـ ٣
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 ـ هو الغريب الذي يدرس تراث الشرق، وكل ما يتعلق عىنفاملستشرق ـ ذا امل
 وهلذا يرى املستشرق .)١(بتأرخيه ولغاته وآدابه وفنونه وعلومه وتقاليده وعاداته

هو ذلك الباحث الذي حياول دراسة «: األملاين ألربت ديتريش أن املستشرق
نتائج سليمة ما مل يتقن لغات  إىل الشرق وتفهمه، ولن يتأتى له الوصول

عامل متمكن من املعارف اخلاصة بالشرق ولغاته «: إذن فاملستشرق هو .)٢(»الشرق
  .)٣(»وآدابه

 جون جلكريست مستشرقاً بامتياز، دمن خالل ماتقدم حيق للباحث أن يع
إذ أنه كتب عدة مؤلفات . عات واملعاجم اإلستشراقيةود امسه يف املوسوإن مل يوج

  .ختص الشأن القرآين وأبرزها كتاب مجع القرآن

 :)القرآن( ـ مجع، تدوين، ترتيب، ٣

 )تدوين القرآن(  ومرة)مجع القرآن(  مرة بلفظ،جاءت الروايات يف هذا الباب
  :ريق بني هذه األلفاظ الثالثة فكان لزاماً التمييز والتف)ترتيب القرآن(وأخرى 

 القوم وتجمع قطع وبابه فاجتمع املتفرق الشيَء جمع«: يف اللغة: أ ـ اجلمع
 ضم اجلمع« : يف مفرداته)هـ ٥٠٢ ت(وقال الراغب  .)٤(»وهنا هنا من اجتمعوا

  .)٥(»فاجتمع  مجعته يقال بعض، من بعضه بتقريب الشئ

                                                             

  .١١ص القرآنية، والدراسات املستشرقون، حسني، حممد د الصغري،: ظ ـ ١
 ،٧ص احلايل، ووضعها التألرخيي تطورها أملانيا، يف العربية الدراسات: الربت ديترش، :ظ ـ ٢

  .١١ص القرآنية، والدراسات املستشرقون حممدحسني،.د الصغري،:ظ: عن نقالً م،١٩٦٢/جوتنجن
  .٦ص، املستشرقني، أمساء: حيىي مراد، ـ ٣
  .٥٣ص ،٨ج العرب، لسان منظور، بن: وينظر ،١١٠ص مجع، مادة الصحاح، تارخم الرازي، ـ ٤
  .اجليم باب ،٩٦ص القرآن، غريب مفردات حممد، بن احلسني القاسم أبو االصفهاىن، الراغب ـ ٥
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 على حفظه يف الصدور احدمها معنيان له القرآن مجع«: واجلمع اصطالحاً
 اآلخر واملعىن حفاظه أي القرآن مجاع قولنا جلميع آياته ومنها االستيعاب سبيل
  .)١(»وتسجيله يف أوراق بشكل كامل كتابته جلمعه

 وقد دواِوين، ومنه الصحف، جمتمع وهو الديوان من مشتق: ب ـ التدوين
  .ين على وزن تفعيل مبعىن جعل الشيء يف الديوان  والتدو.)٢(دونَ الديوان أنشأه

فالتدوين يتحدد معناه مبا أضيف إليه، فتدوين القرآن هو .ويف االصطالح 
  .غري تدوين السنة، ومها غري تدوين العلوم األخرى

 ،كترتب يتحرك ومل ودام ثَبت : رتوباً يرتب الشيُء رتب «:ج ـ الترتيب
شيا وعرِتب : ثَاِبت اِئمد روأَم أَي راِتب ارد ٣(»ثَاِبت(.  

القرآن  سور ترتيب على القدماء اصطلح لقد«: والترتيب يف االصطالح
 تأليف  فمصطلح.بالتأليف: ذلك تسمية على اصطلحوا السورة داخل وآياته
  .)٤(»املصحف ترتيبها يف حسب وسوره آياته مجع يعين القرآن

  :ـ أُنموذجاًـ  كاة الضمير االستشراقي، جون جلكريستـ محا ثانياً
عند املستشرقني، الكرمي مجع القرآن ( حبكم عنوانه الكتاب ـ مبا أن هذا ١

 أو غري مباشرة، صوب ةه بصورة مباشر موج)أُمنوذجاً جون جلكريست
 جون جلكريست، فهو موجه ال سيمااملستشرقني الذين اعتنوا بالشأن القرآين و

                                                             

  .١١١ص القرآن، علوم باقر، حممد احلكيم، ـ ١
  ).دون (مادة ،٦٣٤ ،١ج وسيط،ال املعجم: وينظر . ١١٩٧ص احمليط، القاموس آبادي، الفريوز: ظ ـ ٢
 العرب، لسان منظور، بن: وينظر ،)رتب (مادة ،٤٨١ص ،٢ج العروس، تاج الزبيدي، ـ ٣

  .٤٠٩،ص١ج
  .٤ /٣ الشاملة املكتبة قرص البيت، أهل مدرسة يف القرآن هاشم، السيد املوسوي، ـ ٤
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ه الشرحية الرائدة يف البحث العلمي، ليحاكي الضمري مبا هو ضمري، والعقل حنو هذ
  .مبا هو عقل مبعزل عن االنتماء الديين واملذهيب واجلغرايف

 ـ ومبا أن أغلب املستشرقني مبا فيهم جلكريست، يف األساس ال يؤمنون ٢
مر الذي ، األ)القرآن الكرمي(ومعجزته اخلالدة    ورسالة الرسول االعظمبنبوة

يعيثوا يف البحث فساداً، وإم لو آمنوا واعتقدوا بنبوة النيب الكرمي حلُلَّت جعلهم 
من أديان ـ وليس بشرط أساسي أن يتركوا ما يعتقدون به .  من املشاكلكثري

  .ويعتنقوا اإلسالم كدين ـ فقط لو كانوا يؤمنون به كنٍيب مبعوث من قبل السماء

 أي متهد لقراءة احملتوى )متهيداً(الوىل تسمى  ـ  وألن هذه الوريقات ا٣
واملضمون، صار من املناسب فيها أن ميهد الباحث هلذه املواجهة العلمية الفكرية، 

   .وأن يقدم دليالً ولو بسيطاً، يستدل به على نبوة النيب اخلامت

والدليل هو دليل علمي استقرائي مبا أمساه مفكر عصره وفيلسوف زمانه 
ومنهج الدليل االستقرائي القائم على حساب االحتماالت . دباقر الصدرالسيد حمم

ونظرية . يتم من خالل عرض دراسة حتليلية كاملة، لألسس املنطقية لالستقراء
  .)١(االحتمال

فأنت يف حياتك االعتيادية، حني جتد أن طبيباً جنح يف عالج حاالت 
ستعمل إبرة بنسلني يف وحني ت. مرضية، فتثق به وتتعرف على أنه طبيب حاذق

عشر حاالت مرضية، وتصاب فور استعماهلا، يف كل مرة بأعراض معينة متشاة، 
أنت يف كل  .البنسلني حساسية خاصة اجتاه مادةك جسم فتستنتج من ذلك أن يف 

االستقرائي، القائم  هذه االستدالالت وأشباهها تستعمل يف احلقيقة، منهج الدليل

                                                             

  .٤١٠- ١٣٠ص لالستقراء، املنطقية االسس باقر، حممد الصدر، : يراجع ـ ١
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  .)١(على حساب االحتماالت

: بالدليل االستقرائي كاآليت  واالستدالل إلثبات نبوة الرسول األعظم
 رسالة من أحد أقاربه، اإلنسانإذا تسلم : هناك مثال قبل خطوات االستدالل

 اإلنسانوكان هذا القريب صبياً يدرس يف مدرسة إبتدائية بأحد األرياف فالحظ 
بعبارات مركزة وبليغة، وعرضها الذي تسلم الرسالة، أا قد كتبت بلغة حديثة، و

بصورة مثرية، فسوف يستنتج ـ مستلم الرسالة ـ أن شخصاً مثقفاً، واسع اإلطالع، 
  .قد أملى الرسالة على هذا الصيب

  :اخلطوات التالية إىل وإذا أردنا أن حنلل هذا االستنتاج

  .ن كاتب الرسالة صيب ريفي ويدرس يف مدرسة ابتدائيةإ: االوىل

  .ن الرسالة تتميز بأسلوب بليغ، ودرجة كبرية من اإلجادة الفنيةإ: الثانية

ن االستقراء يثبت يف احلاالت املماثلة، أن صبياً بتلك املواصفات إ: الثالثة
اليت تقدمت يف اخلطوة االوىل، ال ميكنه أن يصوغ رسالة، باملواصفات اليت 

لرسالة من نتاج يتنتج من ذلك، إذن إن ا: الرابعة.لوحظت يف اخلطوة الثانية
شخص آخر، استطاع ذلك الصيب بشكل وآخر، أن يستفيد منه ويسجله يف 

  .رسالته

 كلما لوحظت ظاهرة معينة، ضمن عوامل وظروف :ملخص االستدالل
حمسوسة، ولوحظ استقرائياً أن هذه العوامل والظروف احملسوسة يف احلاالت 

                                                             

 أراد ملن االستدالل هذا  تفصيل.٢٠ص الرسالة، املرسل،الرسول، كتاب باقر، حممد الصدر،:  ظ ـ ١
 سيتم لكن. ٨٤-٧١ص صفحة، عشر أربعة شرحه يقارب ما السابق املصدر يف يراجع، أن

  .جداً ومقتضبة موجزة بصورة هنا عرضه
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وجود عامل آخر غري نفس الظاهرة، فيدل ذلك على  إىل املماثلة، ال تؤدي
  .منظور ال بد من افتراضه لتفسري الظاهرة

فإن النتيجة إذا جاءت أكرب من الظروف والعوامل احملسوسة، حبكم 
االستقراء للحاالت املماثلة، كشفت عن وجود شيء غري منظور وراء تلك 

  .الظروف والعوامل احملسوسة

أعلنها  لرسالة اليت، واوهذا ما يصدق متاماً على نبوة الرسول األعظم (
  :وذلك ضمن اخلطوات التالية )على العامل باسم السماء

 إن هذا الشخص، الذي أعلن رسالته على العامل باسم السماء، :وىلُاأل
اجلزيرة العربية، اليت كانت من أشد أجزاء األرض ختلفاً يف ذلك احلني  إىل ينتسب

ل احلضارات، اليت نشأت قبل من عدة نواحي ومل متر احلجاز بالذات تأرخيياً مبث
  .ذلك مبئات السنني

 نادرة وحىت القراءة والكتابة بوصفها أبسط أشكال الثقافة، كانت حاالً
 مل يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب، ومل يتلق أي تعليم  نسبياً، وكان شخص النيب

M ` _ ^] \ [     Z Y X W V     U T .منظممنظم أو غري 

aL ) النص القرآين، دليل واضح على مستوى ثقافة ا  وهذ،)٤٨العنكبوت
بربانية القرآن؛  وهو دليل حاسم حىت يف حق من ال يؤمن. الرسول قبل البعثة

 على بين قومه فلم يعترض أحد على ما  ألنه على أي حال نص أعلنه النيب
وقد عاش أربعني سنة قبل البعثة يف قومه، دون أن تربز يف ،  ما ادعىقال وعلى

 MX  . أي بذور علمية، أو اجتاهات جادة حنو عملية التغيري الكربىحياته

`  _ ^] \ [ Z    YL ولو كان النيب  اًقد بذل جهد 
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واملسيحي، للوحظ ذلك، وال ميكن أن متر لالطالع على مصادر الفكر اليهودي 
 دون أن تترك بصماا على كثري من التحركات  منهذا القبيل حماولة من
  .والعالقات

على العامل متمثلة يف القرآن   ا النيب خرج الرسالة اليت نّإ :لثانيةا
  .الكرمي والشريعة اإلسالمية، متيزت خبصائص كثرية

إا جاءت بنمط فريد من الثقافة اإلهلية عن اهللا سبحانه، وهذه : منها
الثقافة اإلهلية مل تكن أكرب من الوضع الفكري والديين تمع وثين منغمس يف 

بادة االصنام فحسب، بل كانت أكرب من كل الثقافات الدينية اليت عرفها العامل ع
  .)١(يومئذ، وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي، يف جمتمع وثين شبه معزول

وإن حماكاة العقل هذه، والفطرة السليمة األصيلة، انتزعت من املستشرق 
نه ليدهشين إحقاً «: يقول فيها اليت اإلنساين، صيحة الضمري )اتيني دينيه(الفرنسي 

أن يرى بعض املستشرقني أن حممداً قد انتهز فرصة اخللوة هذه فروى ورتب 
حممداً ألّف يف  أبعد من ذلك فوسوس بأن إىل بل قد ذهب بعضهم. عمله املستقبل

أحقاً مل يالحظوا أن هذا الكتاب اإلهلي خاٍل من أية خطة . تلك الفترة القرآن كله
ية، وأن كل سورة من اإلنسانلى وجوده، مرسومة على نسق املناهج سابقة ع

سوره منفصلة عن غريها وخاصة حبادثة وقعت بعد الرسالة، طيلة فترة تزيد على 
  .)٢(»عشرين عاماً، وأنه كان من املستحيل على حممد أن يتوقع ذلك ويتنبأ به؟

ل والتشريعات  والعماإلنسانإا جاءت بقيم ومفاهيم عن احلياة و: ومنها
حكام وكانت كلها ـ حىت من وجهة نظر من ال يؤمن بربانيتها ـ من أنفس واأل

                                                             

  .٨٤- ٦٧من الصفحات، الرسالة املرسل،الرسول، كتاب باقر، حممد الصدر،:   ظ ـ ١
  .٨٧ص، براهيمإ سليمان اجلزائري،: تأليفه يف وشارك اهللا، رسول حممد اتيني، كتاب،  دينيه، ـ ٢
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  . من قيم حضارية وتشريعات اجتماعيةاإلنسانريخ أروع ما عرفه تأومن 
فابن جمتمع القبيلة ظهر على مسرح العامل والتاريخ فجأة، لينادي بوحدة 

من التمييز عل أساس العرق والنسب،ست ألواناًالبشرية ككل، وابن البيئة اليت كر  
 إىل وابن الصحراء اليت مل تفكر إال يف مهومها الصغرية وسد جوعتها، ظهر ليقودها

 يف شرق الدنيا وغرا، وابن ذلك الفراغ الشامل محل أكرب اهلموم وانقاذ املظلومني
له نظامه سياسياً واقتصادياً، ظهر فجأة ليمأل ذلك الفراغ وجيعله جمتمعاً ممتًأل 

وشريعته يف احلكم ويعلن مبادئ التكافل االجتماعي اليت مل تناد ا التجربة 
  .االجتماعية البشرية، إال بعد مئات السنني

 الرسالة حتدثت عن تاريخ االنبياء وأممهم وما مرت م من نّإ: ومنها
ئاً عنها مية تعرف شيوقائع وأحداث بتفاصيل مل تكن بيئة النيب العريب الوثنية واأل

الكتاب اليهود والنصارى النيب أهل ى علماء وقد حتدأكثر من مرة .  

 إىل ن القرآن بلغ يف روعة بيانه، وبالغته وجتديده يف أساليب البيانإ: ومنها
درجة جعلت منه حىت من وجهة نظر غري املؤمنني بربانيته، حداً فاصالً بني 

  .يف اللغة وأساليبها تحول هائلمرحلتني من تاريخ اللغة العربية، وأساساً ل
إذ . وقد استسلموا أمام التحدي املستمر واملتصاعد، الذي واجههم النيب به

وأخرى عجزهم عن اإلتيان مبا ينظر . أعلن عجزهم جمتمعني عن اإلتيان مبثله
سورة واحدة، أعلن ذلك وكرره على جمتمع مل يعرف صناعة، كما عرف صناعة 

 الذي جاء ذا الزاد نّأكما أتقن فن احلديث، والطريف الكالم، ومل يتقن فناً 
األديب اجلديد، إنسان مكث فيهم أربعني سنة، فلم يعهدوا له مشاركة يف حلبة 

  .)١(أدبية، والمتيزاً يف أي فن من فنون القول
                                                             

  .٨٤- ٦٧من الصفحات، الرسالة املرسل،الرسول، كتاب باقر، حممد الصدر،:  ظ ـ ١



   

 ٢٣ 

إلهلية احلقة، وهذا ما أقره هانس اومنها وحدة املصدر لألديان السماوية 
يف التوراة والكتاب املقدس والقرآن، جيد أم جاءوا من كل من ينظر «فـ : كونج

أليس إذن االعتراف بأنبياء إسرائيل وإنكار نبوة حممد حكماً جدلياً ... منبع واحد
شياء حتتم علينا حنن املسيحني أن نصحح تصورنا عن حممد كل هذه األ... خاطئاً

  .)١(»ونترك األحكام اخلاطئة اليت نشأت من الكراهية ضد اإلسالم

لنؤكد على أساس االستقراء العلمي، يف : وهنا يأيت دور اخلطوة الثالثة
تاريخ اتمعات، إن هذه الرسالة بتلك اخلصائص اليت درسناها يف اخلطوة الثانية، 
هي أكرب بدرجة هائلة من الظروف والعوامل اليت مرت يف اخلطوة االوىل، فإن 

ثرية، إنساناً يربز على صعيد جمتمعه، تاريخ اتمعات إن كان قد شهد حاالت ك
لة من تلك احلاالت لوجود ااألمام غري أننا ال نواجه ح إىل فيقوده ويسري خطوة

  .فوارق كبرية

فمن ناحية حنن نواجه هنا طفرة هائلة وتطوراً شامالً، يف كل جوانب 
   .األفضل إىل قالباً يف القيم واملفاهيم مبختلف جماالت احلياةواناحلياة، 

ومن ناحية أخرى إن أي تطور شامل يف جمتمع، إذا كان وليد الظروف 
واملؤثرات احملسوسة، فال ميكن أن يكون مرجتالً ومفاجئاً، ومنقطع الصلة عن 
مراحل متهد له وعن تيار يسبقه ويظل ينمو وميتد فكرياً وروحياً حىت تنضج يف 

 يف تاريخ الرسالة  مداًداخله القيادة الكفوءة لتزعمه، وخالفاً لذلك جند أن حم
من تيار، وأما التيار الذي  حلقة من سلسلة، ومل يكن ميثل جزءاًاجلديدة مل يكن 

هو  تكون من صفوة املسلمني األوائل، فقد كان من صنع الرسالة والقائد، ومل يكن
                                                             

-٣١ص س،إ فان وجوزيف كونج هانس: واإلسالم، املسيحية حوار يف والقرآن والنبوة التوحيد ـ ١
٣٢.  



   

 ٢٤ 

املناخ املسبق الذي ولدت فيه الرسالة؛ لذا جند أن الفارق بني عطاء النيب وعطاء 
  له، وهذا يربهن على أن حممداًدفارقاً أساسياً الح د من هؤالء، كانأي واح

  .)١(مل يكن جزءاً من تيار بل كان التيار اجلديد جزءاً منه
شك أن حممداً مل يدر خبلده أثناء تلك الفترة، شيء مما يزعمه  ال«فـ

تأمل، حقيقة أنه، يف خلوته كان ي. املستشرقون ومل يرو يف نفسه أية خطة أو منهج
أن حان املوعد الذي حددته العناية  إىل ولكنه مل يكن يقدر، ولقد استمر كذلك

  .)٢(»اإلهلية لتتجلى عن طريق من اختارته رسوالً
ومن ناحية ثالثة يربهن التاريخ على أن القيادة الفكرية والعقائدية 
واالجتماعية لتيار جديد، إذا تركزت يف حمور واحد، من خالل حركة تطور 

ري واجتماعي، فال بد من أن يكون يف هذا احملور من القدرة والثقافة واملعرفة، فك
ته على خط ضعما يتناسب مع ذلك، وال بد من ممارسة متدرجة أنضجته وو

 قد مارس بنفسه القيادة  حممداً وخالفاً لذلك جند أن. القيادة لذلك التيار
تارخيه ـ كإنسان أمي مل يقرأ يكون الفكرية والعقائدية واالجتماعية، من دون أن 

ومل يكتب ومل يعرف شيئاً من ثقافة عصره وأديانه املتقدمة ـ يرشحه لذلك من 
  . دون ممارسات متهيدية للعمل القيادي ومن.الناحية الثقافية

اليت نواجه فيها التفسري : اخلطوة الرابعة إىل وعلى ضوء ذلك كله ننتهي
وهو افتراض عامل إضايف وراء الظروف الوحيد، املعقول واملقبول للموقف، 

والعوامل احملسوسة، وهو عامل الوحي، عامل النبوة الذي ميثل تدخل السماء يف 
   .)٣(توجيه األرض

                                                             

  .٨٣- ٨١من الصفحات، الرسالة املرسل،الرسول، كتاب باقر، حممد الصدر،:  ظ ـ ١
  .٨٨ص، أبراهيم سليمان تأليفه، اجلزائري، يف وشارك اهللا، رسول حممد اتيني، كتاب، دينيه، ـ ٢
  .٨٤- ٦٧من الصفحات، الرسالة املرسل،الرسول، كتاب باقر، حممد الصدر،:  ظ ـ ٣



   

 ٢٥ 

 واستنطق العقل )م١٨٨١ ـ ١٧٩٥(من أجل ذلك رجع توماس كارليل 
 لقد أصبح من أكرب: من أكرب العار القول أن حممداً كذاباً«: وقال قولته املشهورة

 دين أنّبمن يظن  إىل العار، على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغي
اإلسالم كذب، وأن حممداً خداعاً مزوراً، وآن لنا أن حنارب ما يشاع من مثل هذه 
األقوال السخيفة املخجلة فإن الرسالة اليت أداها ذلك الرسول ما زالت السراج 

خلقهم اهللا الذي  ،)*( مليون من الناس أمثالنااملنري مدة اثين عشر قرناً لنحو مائيت
خلقنا، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة اليت عاشت ا، وماتت عليها هذه 
املاليني الفائقة احلصر واإلحصاء أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فال أستطيع أن أرى هذا 

صادفان الرأي أبداً، ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق اهللا هذا الرواج، وي
منهم مثل ذلك التصديق والقبول، فما الناس إال بلّه وجمانني، وما احلياة إال سخف 

  .)١(»وعبث وأضلولة، كان األوىل ا أن ال تخلق

  : ثالثاً ـ منهج البحث

  :يف هذه الدراسة يتلخص بالنقاط التاليةي منهج

معاجلة من خالله مناقشة وت  ـ هناك منهج يعرف باملنهج التفصيلي حاول١
دون اخلوض يف الكليات من كلّ مفردة من مفردات املستشرقني حبسبها، 

األساسية اجلامعة هلا واحلاكية عنها، وستوضع هذه املناقشات واملعاجلات يف سياق 
تفصيالت مفردات الشبهات اليت ستِرد تباعاً ويشار هلا يف إطار تبويبات هذا 

  .البحث

                                                             

  .نسمة مليار من أكثر الناس وتعداد قرناً عشر أربعة من أكثر فاملدة االن أما  ـ*
  .١٠ص األعلى، املثل اهللا رسول حممد توماس، كارليل، ـ ١



   

 ٢٦ 

عملت  يعرف باملنهج الكلّي، وعن طريقه  ـ وهناك منهج آخر متبع،٢
بانتزاع عنوان كلّي عن كلّ جمموعة تفصيالت معبرة عن شبهة أساسية معينة، 

  .ويتم نقدها وحتليلها وبيان احلق يف مقابلها ضمن حبٍث مستقٍل ا
تقييم بعض املصادر وإثبات كوا بدرجة من املوثوقية ليست ت  ـ حاول٣

إسالمية ومنها مصادر للمستشرقني، لكن يف نفس الوقت بعالية، منها مصادر 
بتلك املصادر وال تكاد ختلو صفحة واحدة، إال وكانت هلا حظٌ من ت استشهد

 الذي أجاز ذلك، هو قاعدة ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم، فقد إمناتلك املصادر؛ 
  .كانت طبيعة مستندات املستشرقني من نفس تلك املصادر، مستشهدين ا

موضوعات، يراها الرائي خارج  إىل رقـاضطر الباحث أن يتط ـ ٤
 هو الذي جلكريست لكن املستشرق )البحث وعـموض(قرآن ـع الـموضوع مج

حاول سحبها بصورة أو بأخرى جلمع القرآن؛ لكي يثبت ما يثبت من شبهات، 
، األحرف اناختالف املصاحف، اخلط والرسم القرآني(مثالً من املوضوعات 

  . وغريها)بعة، احلجاج وتغيريه آلي القرآن، والناسخ واملنسوخالس

 دون حتليلها ونقدها؛  من ـ هناك آراء للمستشرقني، مت عرضها فقط،٥
ها ال ختتلف عنها يف املضمون، بوصفألا سوف تناقش مع آراء جلكريست، 
 ته، هي مبثابة نقاش آراء املستشرقنيافمناقشة وحتليل آراء جلكريست واجتهاد

  حتليل ومناقشة آراء املستشرقني، وبالعكس أيضاً،ذات ال غريه،الذا املوضوع ب
 فيما تتقاطعأما اليت .  ختتلف معها يف احملتوىا الأل؛ آراء جلكريست   مبثابةتعد

   .بينها، فكان هلا كالم آخر
 ـ رأي املستشرق جلكريست يف أغلب األحيان، هو حمور البحث، ٦

كلٌ حبسبه، فإذا كان  سلوب املناقشة معه ومع غريهأو اقشة،وعليه تعقد املن
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استدالله على رأٍي ما أو شبهٍة ما، نقلي، سيكون جوابه ونقاشه عرب املنظومة 
  .النقلية، وإذا كان عقلياً، منطقياً، فلسفياً، سيكون كذلك

  : للمستشرق جون جلكريست)جمع القرآن(رابعاً ـ كتاب 

  :تعريف إمجايل
 كان أكثر ما تدور رحى البحث حوله، ألن املستشرق ضمن هذا الكتاب

 حول مجع القرآن فيه، وتناول مرحليت اجلمع املشهورتني يف كتب ئهجلّ آرا
، ويفهم من عرضه هذا، )مرحلة مجع أيب بكر، ومرحلة عثمان بن عفان(املسلمني 

لقرآن يف أن ال مجع يف عهد النيب للقرآن، بذلك تناول ما أمساها مراحل تطور ا
عات وه تناول تدوين القرآن، وغريها من املوضنأزمن النيب وبعده، ويذكر 

م من مراحلاملرتبطة مبا تقد.  

دع ـ بأن املستشرق ـذي يقرأ كتابه ألول مرة، سيظن ـ ال أقول سينخـوال
مل يترك شاردة أو واردة يف مجع القرآن إال وذكرها، ال ليس األمر كذلك، وإمنا 

رك ـ، وت ه شبهاتهـشرق من مجع القرآن، ما حيتاج إليه وما تعتاش عليأخذ املست
 من القضايا والروايات املهمة اليت ال يستنطق منها إثارة اًـ قد يكون تعمداً ـ كثري

على دراسة هذا الكتاب بكل ما فيه؛ لسبب أعمل لكن مل  . أية شبهة حول القرآن
فكان . عات خارج نطاق البحثدرجه ملوضو وجيه ذُكر يف نقطة سابقة، وهو

  .ألن العنوان عن مجع القرآن باخلصوص؛  ال يسمح بذلكالبحثعنوان 

 بأنه غري ،واجتهد املستشرق على إظهار صورة غري صحيحة عن القرآن
قوله أكثر من من غم  بالرمكتمل، وغري مدون بالكامل، بالتايل إثارة شبهة حتريفه،

 مقاالت من علماء ة كتابه هذا، رداً على ثالثمرة، إن القرآن غري حمرف، وقد جاء



   

 ٢٨ 

املسلمني من جنوب افريقيا، وكانت هذه املقاالت نفسها ردوداً على مقال كان قد 
عاء جلكريست، كانت بعض ردودهم على داسب حبو. نشره جلكريست سابقاً

ال أجد مربراً للرد على هؤالء العلماء «: مقاله ملؤها الشتم والتهجم، لذا قال
سلمني بعبارات شامتة كاليت استعملوها ضدي ألنين أمتلك احلرية الكاملة امل

للخوض يف هذا املوضوع بدون أية عراقيل نفسية وبدون أية فرضية أو فكرة 
  .)١(»مسبقة

  

***  

  

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 6. 
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  : توطئة

 الفكر الروايات واآلراء املطروحة يف همأعند يتم الوقوف يف هذا الفصل س
 منظومة واحدة مترابطة؛ كي نسلِّم ا تشكلمجع القرآن، وهل حول اإلسالمي، 

 يف ما بينها ويوجد فيها من التهافت والتناقض  و أا متضاربةأونلتزم معها؛ 
  ؛، فال ميكن أن يسكت الفكر واحلال هذه، واألخذ بالرأيني املتناقضني معاًالكبري

 دون اآلخر  منن ترجيح رأي واجتاه معنيميك ، وال لـألنه خالف املنطق والعق
  .بال مرجح عقالئي، ودليل برهاين

حاديث، ضمنتها كتب التاريخ أروايات ويف هذا الفصل ض عرتوس
اين، وكيف ـ على ماهية اجلمع وما يشمل من معواملصادر اخلاصة بالقرآن، وقفت

د مفارقته هذه شرافه، أو بعإوحتت  األكرم ، ومىت، وهل مت قبل رحيل الرسول مت
بال ضمانات لالمة، هي اليت تقوم جبمعه بعد ان يرحل، كما  األمر الدنيا، وإنه ترك

خرى كذلك كمسألة اخلالفة للشورى ـ حبسب رأي شرحية واسعة أترك مسائل 
  .من املسلمني ـ 

 أنّول للرأي واالجتاه القائل بيتعرض األ:  مبحثنياذا سيكون الفصل ذل
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  يف عهد الرسوله متّنأوالثاين عن االجتاه القائل   النيب  بعدمجع القرآن كان
أيهما يتناغم وروح اإلسالم والقرآن والنبوة وثوابت العقل معرفة ، واألكرم 

ن الوسائل والطرق ـ، لك واملنطق، وهذان االجتاهان غايتهما وهدفهما واحد
 يؤدي لذلك  الطريقنييأذلك اهلدف قد ختتلف، وسيتضح جلياً سلوك ـللوصول ل

  .اهلدف املثايل
  

  
  ولالمبحث األ

  االتجاه القائل بجمع القرآن بعد الرسول 

 :يب بكرأول فة األيف عهد اخللي: ول املطلب األ

 أن مجع القرآن مل يكن من قبل النيب ويف تفيدهناك مجلة من الروايات 
ه نأهان يب بكر، وقد ذكر الزركشي يف الربأول عهده، بل مت على يد اخلليفة األ

قبض النيب ومل يكن « وعن زيد بن ثابت قال )١(»جمع القرآن على عهد أىب بكر«
 قال اخلطايب إمنا مل جيمع« ويعلل ذلك السيوطي بقوله )٢(»القرآن مجع يف شيء

القرآن يف املصحف ملا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه 
ى نزوله بوفاته أهلم اهللا اخللفاء الراشدين ذلك وفاء أحكامه أو تالوته فلما انقض

  . )٣(»بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه األمة

  ملدة سنة كاملة بعد وفاة الرسول اًهلام جاء متأخرن هذا اإلإ: قولأ
                                                             

  .عشر الثالث النوع ،٢٣٣ص ،١ج القرآن، علوم يف الربهان: حممد، الدين بدر الزركشي، ـ ١
  .٥٨ص ،١ج عشر، الثامن القرآن،النوع علوم يف التقانا : السيوطي ـ ٢
  .٥٩- ٥٨ص ،١ج : ن . م ـ ٣
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ن هذا اجلمع بدأ بعد معركة اليمامة اليت وقعت يف السنة الثانية عشرة وكانت أل
 وإذا كنا ة احلادية عشر من اهلجرة بعد وفاة الرسول يف السن أيب بكر خالفة

خرية، القرآن يف السنة األ  عرض على الرسول نعلم جيداً أن جربائيل 
وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها «مرتني؛ فقد جاء يف صحيح البخاري 

رآن كل أن جربيل كان يعارضين بالق وسلم] وآله[صلى اهللا عليه السالم أسر إيل النيب 
كان النيب يعقل فهل  )١(»سنة وإنه عارضين العام مرتني وال أراه إال حضر أجلي

  اليعلم أن هناك ناسخ للقرآن؟

 الأمجع القرآن ونزل بعدها ناسخ؛   األكرم وعلى فرض  أن الرسول
ن سبب أن يضع الناسخ يف مكانه؟ فالرواية املعروفة يف وقعة اليمامة، تبني أميكن 

عن  ف، جاء كردة فعل على اشتداد القتل يف قراء القرآن يف تلك الوقعة،مجع القرآن
أرسل إيل أبوبكر مقتل أهل اليمامة فإذا «عبيد بن السباق روى زيد بن ثابت 

عمر بن اخلطاب عنده قال أبو بكر إن عمر أتاين فقال إن القتل قد استحر يوم 
لقراء باملواطن فيذهب كثري  القتل بابقراء القرآن وإين أخشى أن يستحر اليمامة

  .من القرآن وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن

؟ قال عمر  ]وآله [صلى اهللا عليهقلت لعمر كيف تفعل شيئاً مل يفعله رسول اهللا 
هذا واهللا خري فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح اهللا صدري لذلك ورأيت ذلك 

   .الذي رأى عمر

اقل ال نتهمك وقد كنت تكتب  أبوبكر إنك رجل شاب ع: قال:قال زيد
  كلفوينفواهللا لو. فتتبع القرآن فامجعه وسلم] وآله[صلى اهللا عليه الوحي لرسول اهللا 

                                                             

 جربيل كان باب ،١٩١١- ٤ البخاري، صحيح املعروف، املختصر، الصحيح اجلامع :البخاري ـ ١
  .وسلم ]وآله [عليه اهللا صلى النيب على القرآن يعرض



   

 ٣٤ 

   .القرآن مجع من به أمرين مما علي أثقل كان ما اجلبال من جبل نقل

 فلم ،؟ قال هو واهللا خري  كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا:قلت
وعمر  أيب بكر  شرح اهللا صدري للذي شرح له صدريزل أبوبكر يراجعين حىت

 الرجال حىت وجدت آخر  وصدور فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف
| { M سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها مع أحد غريه 

 ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~L )حىت خامتة براءة ، )١٢٨ :التوبة
 مث عند عمر حياته مث عند حفصة حىت توفاه اهللا أيب بكر فكانت الصحف عند

  .)١(»بنت عمر

نفسه مل يهتم جبمع اً  املستشرقون، ومنهم جلكريست؛ بأن حممدأفادوهكذا 
ن كان آن القرأالقرآن رغم ضخامة املشروع الذي من أجله تردد زيد وابو بكر، و

 نه وجد آية لو مل جيدها عند ايبأماكن متناثرة، راح زيد يبحث عنها وأمفرقاً يف 
  .)٢(خزمية لفقدت من القرآن

جياد إ يف ما ذكره زيد من ،تناقض الرواية اآلنفة أخرى هناك روايةٌ: قولأ
سورة   من٢٣املفقودة، هي آية  اآلية  فُقدت منه، ففي الرواية اآلتية يذكر انآيٍة

 وليست آخر سورة التوبة، M( ' & % $ # " !L االحزاب 
هري، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن عن الز« :كتاب املصاحف كما جاء يف

! " # $ % & M  عند رجل من األنصار  فوجدا...قال  ثابت

                                                             

 بن أمحد ومسند.  ٤٧١٠ ،احلديث القرآن مجع باب، القرآن فضائل كتاب : البخاري صحيح ـ ١
 داود، أيب ابن السجستاين :   وينظر ،٢٢٤ ص ،١ ج ،٥٧احلديث ،أيب بكر مسند باب حنبل،
  .٥ص املصاحف، كتاب

2 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 11. 



   

 ٣٥ 

( 'L ا فأحلقتها يفسور...«)ميكن التوفيق بني الروايتني واجلمع  وقد ال، )١
ذكر خرى تأيب بكر، وأول ذكر يف زمن اخلليفة األن الروايتني، تارةً تبينهما؛ أل

ية من زيد بن ثابت يف زمن اخلليفة الثالث عثمان ان اآلقدبنفس مضمون فقرة  ف
عن أنس بن مالك، أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان «فـ بن عفان 

مع أهل العراق، فرأى حذيفة اختالفهم يف القرآن، فقال ... يغازي أهل الشام
 الكتاب كما  يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف:لعثمان بن عفان

ننسخها يف  حفصة أن أرسلي إيل بالصحف إىل اختلف اليهود والنصارى، فأرسل
 عثمان بالصحف، فأرسل عثمان إىل املصاحف، مث نردها إليك، فأرسلت حفصة

زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد إىل 
ما : ، وقال للرهط القرشيني الثالثةاهللا بن الزبري أن انسخوا الصحف يف املصاحف

اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل بلسام حىت إذا 
كل أفق مبصحف من تلك  إىل نسخوا الصحف يف املصاحف، بعث عثمان

وقال  ـ املصاحف اليت نسخوا، وأمر بسوى ذلك يف صحيفة أو مصحف أن حيرق
فقدت : حدثين خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قالو: قال الزهري ـ خيرق: غريه

 : يقرؤها وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا ولـرس عاألحزاب كنت أمس آية من سورة
 M )( ' & %  $ # "  ! 0 / . - ,   + *L 

، وأحلقتها يف سورا وقال ]أو أيب خزمية[فالتمستها فوجدا مع خزمية بن ثابت 
التابوت، وقال :  التابوت والتابوه، فقال النفر القرشيونواختلفوا يومئذ يف: الزهري

اكتبوه التابوت، فإنه بلسان : عثمان، فقال إىل التابوه، فرفع اختالفهم: زيد
                                                             

 ،٦٧٦٨ احلديث رقم ،٢٦٢٩ص ،٦ج البخاري، وصحيح. ٤٣٠ص ،٦ج للنسائي، الكربى السنن ـ ١
 واملصاحف. ١٢٩ص ،٥ج للطرباين، الكبري واملعجم. عاقال أمينا يكون أن للكاتب يستحب: ابب

  .٨- ٧ص داود، أيب البن
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  .)١(»قريش

، أو قد يحتمل  رى يف عهد اخلليفة الثالثـخأ فقد اآلية مرة اًن زيدأفهل 
 زمن اخلليفة االول، هو آخر ـ متاشياً مع ما جاء يف هذه الروايات ـ أن ما فُقد يف

 ٢٣ سورة التوبة، وأن ما فقد يف املرة االخرى يف زمن اخلليفة الثالث، هو اآلية
، فقد ذُكرت )الفقدان( لكن املشكلة تكمن يف كلمة ومعىن ؟االحزاب سورة من

 يف أكثر من رواية؛ فكانت ثقيلةً على مسامع )فَقدت، فقدنا، فُِقدت(هذه الكلمة 
مني، طيعةً خفيفةً على مسامع املستشرقني، فهذا جلكريست كان يف حلبٍة املسل

واحدة مع هذه الروايات وناقشها بإسهاب، وقال لصاحبه ـ كوكب صديق ـ وهو 
 يف اآلية جيد مل زيداً بأن يقنعنا أن جديد من صديق حياول«: حياوره، ما نصه

 الواضح املعىن يرفض إنه. الصحابة لدى جيداً معروفة كوا رغم مكتوب شكل
 من شيء فيه إن قائالً )...األحزاب سورة من يةآ فُِقدت( قدمنا الذي للحديث

 زيد يكن مل أخرى  بعبارة)...آية أجد مل( هو احلقيقي املعىن  وإن)الدقة عدم(
 .)٢(»مكتوب شكل على وجودها من التأكد فقط حاول بل اآلية هذه وجود جيهل

 احلديث يف الرئيسية الكلمة«ذا التأويل؛ ألن لكن جلكريست مل يرتض ه
 حالة يف اإلستعمال شائعة هي و )...من حِرمت ،مين ضاع(  وتعين)فُِقدت( هي
 يهمنا الذي احلديث سياق يف املعىن. )املتوىف   الشخص=املفقود ( ما شخص وفاة
 ن،القرآ من كتب ما يف الصحابة عند حمفوظة آية عن البحث حاول زيداً أن ليس

 أيب عند إال أخرياً توجد ومل من القرآن كلياً ضاعت آية جيد أن حاول بل
                                                             

 ،١ج يعلى، أيب ومسند. القرآن مجع باب ،٤٧٠٢ احلديث رقم ،١٩٠٨ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ١
 شهادة باب ،٣٦٧ص ،٨ج الصنعاين، الرزاق عبد ومصنف. الصديق أيب بكر مسند باب ،٩٢ص

  .ثابت بن خزمية
1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QURAN: p ,54. 



   

 ٣٧ 

  .)١(»خزمية

يتني تنقل نفس املضمون، بأن من جيد عنده زيد اآل أخرى وهناك رواية
وسيأيت بعد قليل،  ـ بو خزميةأ وليس )خزمية االنصاري( من سورة التوبة هو

 وصدور واللخاف العسب من أمجعه القرآن فتتبعت... « ـ  واحداما ليسإ
 مع أجدها مل بن ثابت األنصاري خزمية مع التوبة سورة آخر وجدت حىت الرجال

¥ M  غريه أحد  ¤ £  ¢ ¡ � ~ } |

¦L...«)تتعارض مع ماسبق من ، لكنها ذُكرت أخرى  وكذلك رواية)٢
ه الروايات يف ما ذُكر من فقدان اآليتني من آخر سورة براءة من زيد بن ثابت وان

حد أتتبعهما بنفسه وإنه وجدها عند خزمية بن ثابت االنصاري، ومل جيدها مع 
حدثنا أبوجعفر، عن الربيع، عن أيب العالية، أم مجعوا القرآن يف مصحف «غريه 

 بن كعب، فلما يباُالصديق، فكان رجال يكتبون وميلي عليهم  أيب بكر يف خالفة
 Mq y x w v u t sr براءة هذه اآلية من سورة إىل انتهوا

zL )يباُ فقال ،لقرآنانزل من اُ هذا آخر ما ظنوا أنّ )١٢٧ :التوبة :  

| M قد أقرأين بعدهن آيتني  وسلم ]هوآل[صلى اهللا عليه إن رسول اهللا 

§  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } 

ª ©   ¨    * ® ¬  ¯  °   ¶µ  ´    ³   ² ±   ¸

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QURAN: p ,54 - 55.  
 حبان، بن وصحيح. القرآن مجع باب ،٤٧٠١ احلديث رقم ،١٩٠٧ص ،٤ج، البخاري صحيح ـ ٢

 واألسباب احلوادث من يقع ملا لنفسه الكاتب اختاذ لإلمام يستحب ما ذكر باب ،٣٦٠ص ،١٠ج
، القرآن تأليف يف جاء ما باب ١٥٠-١٤٩ص ،٧ج للبيهقي، النبوة ودالئل. املسلمني أمور يف

  .حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا وجل عز وقوله



   

 ٣٨ 

 ¾ ½  ¼   » º¹L )نزل من اُا آخر ما فهذ:  قال)١٢٨ ـ ١٢٧: التوبة
! " # $ %  M :القرآن فختم األمر مبا فتح به لقول اهللا جل ثناؤه

( ' &    . -       ,  +  *   )   /L )١(»)٢٥: االنبياء(.   
 كلياً افتقدوا اآلخرون والصحابة زيداً فهذه الروايات، تربز بوضوح أن

 ضمن كانتا ملا يب خزميةو اُأ ولوال خزمية بن ثابت، .القرآن نسخ عند اآليتني هاتني
 مرور بعد إال القرآن من آية فقدان يكتشف مل زيد كون من نستغرب فقط. القرآن

 الصحايب نفس عند وجدها قد يكون الصدفة ومبحض حممد وفاة على سنة )١٩(
لتناقض يف الروايات ، فا)٢( !براءة سورة من األخريتني اآليتني عنده وجد الذي

يضاً ـ  أ أيب بكر فيق بينها، فهنا ـ ويف عهد اخلليفة االولواضح، وعدم امكان التو
 هو الذي  تتبعها اًه على اآليتني من سورة براءة، وليس زيديب هو بنفسه الذي نباُ

   .ووجدها عند خزمية بن ثابت
ارض يف روايات ـذكره السيد اخلوئي ـ من تناقض وتع من مجلة ماو

 هل هو خزمية بن ؟)آخر سورة براءة(يتني  من الذي أتى اتني اآل:اجلمع ـ وهو
 على صالًأ ةـنسب بينهما ليس النـومها رج«   ـخزمية االنصاري؟أبو  أو ثابت؟

بو خزمية أ: قال ابن عبد الرب«جاء يف تفسري القرطيب  فقد )٣(»عبدالرب ابن  ذكره ما
 خزمية بن أوس بن زيد بن أبو اليوقف على صحة امسه وهو مشهور بكنيته وهو

أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار شهد بدراً وما بعدها من املشاهد 
                                                             

 عن الرياحي العالية أيب حديث باب ،٢١٢٦٤ احلديث رقم ،١٣٤ص ،٥ج حنبل، بن أمحد مسند ـ ١
 الفوائد، ومنبع الزوائد وجممع. ٩ص: داود أيب البن واملصاحف. عنه تعاىل اهللا رضي كعب بن أيب
  .١١٤ص ،٧ج اهليثمي، أيب بكر بن علي الدين نور

2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QURAN: see, p35-36. 
  .٢٤٩ص: القرآن تفسري يف البيان اخلوئي، السيد ـ ٣



   

 ٣٩ 

 يف خالفة عثمان بن عفان وهو أخو مسعود بن أوس قال ابن شهاب عن وتويف
يب خزمية األنصاري أوجدت آخر التوبة مع : عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت

سب إال اجتماعهما يف وهو هذا وليس بينه وبني احلارث بن خزمية ايب خزمية ن
 فتجد عدم التماسك جلي بني )١(»حدمها أوسي واآلخر خزرجيأاألنصار 

 ضاعت نعم ضاعت، قد خزمية وأيب خزمية آيات بل آية إن زيد الروايات، فقول
 مث عمر، زمن يف القرآن هو مجع عندما سنة عشرة بضع قبل األول اجلمع يف

 موجودة تكن ومل! أيضاً زيد دهاووج ثانية ضاعت مث !خزمية عند زيد وجدها
 يطلب ومل وحده خزمية شهادة زيد فقبل ! خزمية آل عند إال الناس من أحد عند

 وجدها أنه نفسه زيد عن رواية الشهادتني، ويف ذا: اهمس  النيب ألن شاهدين،
 ابنه ال خزمية أيب عند وجدها أنه رواية ويف خزمية، عند وليس خزمية ابن عند
 حكم مجيعاً عليهم فأجرى )آخر خزمية(عند وجدها أنه رواية ويف !حفيده وال

  .)٢( !خزمية اسم رد، الشهادتني ذي خزمية

 فتح باٍب إلطالق الشبهات ن يف االثر البيا كان هلأجواء هذه الرواياتو ـ
له من مستند واضح الداللة أو وفتح الثغرة أمام املستشرق؛ ليلج منها، فهو البد 

 إثارة ومنها غرضه، ميكن النفاذ إلجياد وإبراز أوتقدمي داللة معينة ختدمفيه ثغرة 
 بن ثابث اعتمد اًزيد«ألن  هذا  مصدر واحد؛على أخذه يف دِمعتا القرآن أن شبهة

خبصوص اآليتني األخريتني من سورة التوبة على مصدر واحد فقط ألن ال أحد 
 )٣(»األمر كذلك لفقدتا من القرآنكان على دراية ما ولو مل يكن  غري أيب خزمية

أن : ما ادعاه بعض علماء املسلمني إىل وإن احلديث كما دونه البخاري اليشري
                                                             

  .٥٦ص ،١ج: القرطيب تفسري ـ ١
  .٣٢٣ص القرآن، تدوين الكوراين، :ظ ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QURAN , p 31. 
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 الذي الوحيد فقط كان خزمية ولكن أباكانتا مكتوبتني عند كل الصحابة اآليتني 
 تشري  الحاديثاملباشر حملمد، فاأل اإلشراف اآليتني حتت كتابة فرصة له أتيحت

  .)١(القبيل هذا من شيء إىل بتاتاً

هل ميكن ويعقل : وقد حاول بعض علماء املسلمني، الرد على السؤال التايل
 نّأ :فاجلواب«ثنني؟ و اإلأاملسلمني كافة، خبرب الواحد،  إىل ان القرآن ينقل ويصل

خزمية رضي اهللا عنه ملا جاء ما تذكرمها كثري من الصحابة وقد كان زيد 
فقدت آيتني من آخر سورة التوبة ولو مل يعرفهما مل يدر هل : قاليعرفهما ولذلك 
 إمنا ثبتت :  جواب ثاٍن.  فاآلية إمنا ثبتت باإلمجاع ال خبزمية وحده،فقد شيئا أو ال

 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه بشهادة خزمية وحده لقيام الدليل على صحتها يف صفة النيب 
ف آية األحزاب فإن تلك ثبتت بشهادة فهي قرينة تغين عن طلب شاهد آخر خبال
  .)٢(»وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  زيد وايب خزمية لسماعهما إياها من النيب

قد غاب عن املفسر الكبري ف )شياءأحفظت شيئاً وغابت عنك (: قولأ
 وروايات تدل على احلفظ أحاديثتناقلته مصادر املسلمني من  القرطيب، ما

ن أقبل الصحابة؛ وماتداولته آراء علماء املسلمني، يف  للقرآن من الواسع والغالب
 وكان حيرص على يام الرسول  أحفظ القرآن كان الشغل الشاغل للمسلمني

، فكيف يتناسب هذا ـ حفظ الصحابة املشهور للقرآن ـ مع تعليمهم وحفظهم
 عن« القول أن الصحابة مل يتذكروا اآليتني إال بعد ما جاء ما خزمية؟ فقد جاء

 ، يشغلُ فإذا قَِدموسلم] وآله[صلى اهللا عليه  كان رسول اهللا قالعبادة بن الصامت 
رجل منا يعلمه  إىل  دفعه، وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  رسول اهللا علىهاجرمرجل 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QURAN , p , 32. 

  .٥٦ص ،١ج: القرطيب تفسري ـ ٢



   

 ٤١ 

 قال: موسى أيب عن بردة أبو وقال« وكما جاء يف صحيح البخاري )١(»...القرآن
حني  بالقرآن األشعريني رفقة أصوات ألعرف إين موسل] وآله[صلى اهللا عليه  النيب

 أر مل كنت وإن بالليل بالقرآن فبعد أصوام من منازهلم وأعرف بالليل يدخلون
هذا  موقد خص اهللا تعاىل هذه األمة يف كتا )٢(»...بالنهار نزلوا منازهلم حني

م يف كتبها ـاألممبا مل يكن ألمة من ، وسلم] وآله[صلى اهللا عليه املرتل على نبيهم 
 دون سائر الكتب ومل يكل حفظه إلينا قال  مناملرتلة فإنه تعاىل تكفل حبفظه

وذلك إعظام ألعظم  )٩: احلجر( M i h g  m  l k jL تعاىل
مث إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ  ،وسلم] وآله[صلى اهللا عليه معجزات النيب 

ب وهذه أشرف خصيصة من اهللا والصدور ال على حفظ املصاحف والكت القلوب
  . )٣(تعاىل هلذه األمة

أما بعد وفاته عليه الصالة والسالم فقد أمت حفظ القرآن آالف مؤلفة من «
كذلك كان كل من حفظ القرآن أو شيئا منه من الصحابة حفظه مرتب  الصحابة

 وشاع ذلك وذاع ومأل البقاع واألمساع يتدارسونه فيما ،اآليات على هذا النمط
ينهم ويقرؤونه يف صالم ويأخذه بعضهم عن بعض ويسمعه بعضهم من بعض ب

بالترتيب القائم اآلن فليس لواحد من الصحابة واخللفاء الراشدين يد وال تصرف 
   .)٤(»يف ترتيب شيء من آيات القرآن الكرمي

عقلنا االمور، عقل  إذا كيف ميكن ـهذا احلفظ للقرآن الذي ال نظري له؛ 
                                                             

  .الصامت بن عبادة حديث ،٢٢٨١٨ احلديث ،رقم٣٢٤ص ،٥ج امحد، مسند ـ ١
 ،٤ج مسلم، وصحيح. خيرب غزوة باب ،٣٩٩١ احلديث رقم ،١٥٤٧ص ،٤ج البخاري، صحيح ـ ٢

  .األشعريني فضائل من باب ٢٤٩٩ احلديث رقم ،١٩٤٤ص
  .١٤- ١٢ ص ،١ج، :العشر القراءات يف النشر: اجلزري ابن: ظ ـ ٣
  .٢٤٠-١: العرفان مناهل عبدالعظيم، حممد الزرقاين، ـ ٤



   

 ٤٢ 

ن نذعن ونؤمن، بأن الصحابة كانوا ينتظرون شخصاً أقل رواية ـ ع دراية، ال
  .واحداً ليذكرهم بآية من القرآن الكرمي

، تقول بأن اجلمع مت يف  مجع اخلليفة أيب بكريف شأن أخرى روايةهناك 
 قرملا استحر القتل بالقراء يومئذ فَ: عن هشام بن عروة، عن أبيه قال«ه عهد

اقعدوا على :  يضيع فقال لعمر بن اخلطاب ولزيد بن ثابتأبوبكر على القرآن أن
 نّإ )١(»باب املسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب اهللا فاكتباه

شارة إزيد بن ثابت وعمر بن اخلطاب ب ؛ هو يف هذه الروايةاملتصدي جلمع القرآن
يد خرى قرأناها، صرحت بأن من تصدى للجمع زأيب بكر، يف حني روايات أمن 

  .)٢(شارة عمرعليهإيب بكر، بعد أبتكليف من 

 من أول هو بكر أبا اهللا يرحم علي قال قال خري عبد عن« ورواية أخرى
  لكن يوجد )٣(» رحم اهللا أبا بكر هو أول من مجع بني اللوحنيبني اللوحني مجع

 ولاأل اخلليفة فيما تقدم من أن وهو غريها، مع متناقضاً يعد قدفيها امر آخر 
وهذه ال تتوافق مع  القرآن، جبمع ثابت بن وزيد عمر على شارأ الذي هو بابكر،أ

  إىلعمر بن اخلطاب ومن مثَّ إىل إن الذي أشار بعملية اجلمع زيد: أخرى تقول
شهاب  وابن سريين، وابن احلسن عن أرقم، بن سليمان روى«فـ أيب بكر 

 يومئذ منهم قتل اليمامة يوم القرآن قراء يف القتل أسرع ملا: قالوا. الزهري
 هو القرآن هذا إن: له فقال اخلطاب، بن عمر ثابت بن زيد رجل، لقي أربعمائة

                                                             

  .١٢ ص : املصاحف: داود ايب ابن ـ ١
  .٢٤٧ ص: القرآن تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:ظ ـ ٢
 ايب ابن: وينظر ٤٧٥٢ : العمال كرت اهلندي املتقي: وينظر. ١٤٨ص ،٦ج: شيبة أيب ابن مصنف ـ ٣

، ١ج القرآن، علوم يف الربهان حممد، الدين بدر الزركشي،: وينظر. ٥ ص، :املصاحف داود،
   .٢٣٣ص



   

 ٤٣ 

 يف القرآن أمجع أن على عزمت وقد ديننا، ذهب القرآن لديننا فإن ذهب اجلامع
 بذلك، فأخرباه أيب بكر  إىلفمضيا بكر، أبا أسأل حىت انتظر: له كتاب، فقال

 بذلك، فأخربهم الناس يف خطيباً قام مث املسلمني، شاورأ حىت تعجل ال :فقال
كان  من: الناس يف فنادى منادياً بكر أبو فأمر القرآن، فجمعوا أصبت، :فقالوا
  .)١(»به فليجئ القرآن من شئ عنده

اخلطاب،  عمربن الثاين اخلليفة بأنّ تصرح صرحية، روايات ذلك مقابل ويف
ثابت، كما مر  بن زيد مع الشأن ذا تكلم خريواأل بكر، يبأ على شارأ من هو
  .)٢(آنفاً

اخلليفة الثاين عمر قُتل   تؤكد بأن خمالفة جلميع ماتقدم، توجد روايةبينما
 )٣(»قُتل عمر ومل جيمع القرآن: عن حممد بن سريين قال«والقرآن بعد مل جيمع  

سف كل ما ستن: وهذه الرواية فيها دالالت مهمة لو لبست ثوب االعتبار، منها
قيل عن اجلمع يف عهد أيب بكر، بل أكثر من ذلك، حىت ما قيل يف اجلمع بعهد 

  :النيب، أما إذا اُريد هلا السقوط عن االعتبار
 كوا آحاد ومل تنقلها كتب الصحاح، والذي نقلها فقط صاحب كرت :أوالً

  .العمال
 عمر نأ احلسن عن« يوجد ما هو على طريف نقيض معها، ما جاء :وثانياً

 اليمامة يوم وقتل فالن مع كانت فقيل اهللا كتاب من آية عن سأل اخلطاب بنا
                                                             

  .٤٧٦٢ احلديث رقم ،٥٧٥ص ،٢ج العمال، كرت اهلندي، املتقي ـ ١
 بن أمحد ومسند.  ٤٧١٠ ،احلديث لقرآنا مجع باب، القرآن فضائل كتاب : البخاري صحيح ـ ٢

. ١٩٥ص ،١ج للبيهقي، اإلميان شعب و ،٢٢٤ ص ،١ ج ،٥٧احلديث بكر، يبأ مسند باب حنبل،
  .التوبة سورة باب ،٣١٠٣ احلديث رقم ،٢٨٣ص ،٥ج الترمذي، وسنن

/ ٢٧ للسيوطي، ،األحاديث وجامع ،٤٧٥٧احلديث رقم ،٥٧٤،ص٢العمال،ج كرت: اهلندي املتقي ـ ٣
  .الشاملة املكتبة قرص  ٤٩٦



   

 ٤٤ 

 ولكن )١(»املصحف يف مجعه من أول فكان فجمع بالقرآن وأمر هللا إنا : فقال
 يف الرواية   جندسقوطها عن االعتبار سوف ال يعدل من واقع الروايات شيئاً، إذ

 ذلك سأل دنفسه، مجع القرآن ومن مث بعبكر  بوأن املتصدي للجمع هو أاآلتية، 
 ال تتفقيضاً أبو بكر بعمر، وهي أ ذلك، فاستعان ىب زيدأ للنظر يف ما مجع، واًزيد
عن ابن شهاب، عن سامل، « يف ما سبق من رواية وقعة اليمامة، مر آنفاًملا 

 اًأن أبا بكر الصديق كان مجع القرآن يف قراطيس وكان قد سأل زيد وخارجة، 
 ثابت النظر يف ذلك، فأىب حىت استعان عليه بعمر ففعل، وكانت تلك الكتب بن

  .)٢(» ...حىت تويف أيب بكر عند
 

 :يف عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب : املطلب الثاين

 تذهب بعض املصادر اإلسالمية اليت تضمنت موضوع مجع القرآن الكرمي،
صلى اهللا عليه  عهد الرسول إىل معتقسيم مراحل  اجلمع على ثالث، تنسب اجلإىل 

يب بكر، أو عهد عثمان بن عفان؛ و مل أجد حبسب االستقراء أ عهد  أووسلم] وآله[
جعل جهده يف اجلمع،  أو من أفرد للخليفة الثاين عمر بن اخلطاب مجعاً للقرآن،

حباث، كما هو رأي احلاكم يف غلب األأإذ أن الرأي السائد يف  .مرحلةً من مراحله
 حبضرة بعضه مجع فقد واحدة، مرة يكن مل القرآن مجع إنّ «: حيث قالتدركهمس

 يف هو الثالث واجلمع الصديق، أيب بكر حبضرة بعضه مجع  مثاهللا رسول

                                                             

 للسيوطي، األحاديث وجامع. املصحف يف القرآن عمر مجع باب ،١٠ص املصاحف، داود، أيب ابن ـ ١
 رقم ،٥٧٤ص ،٢ج العمال، كرت يف اهلندي املتقي أيضاً ونقلها.  الشاملة املكتبة قرص ٢٦/١١٣

  .٤٧٥٨ احلديث
 فيها خولف اليت األحاديث كتاب قطين،والدار. ٣٠٤ص ،٥ج اآلثار، مشكل شرح الطحاوي، ـ ٢

. ٤٧٥٥ احلديث رقم ،٥٧٣ص ،٢ج اهلندي، للمتقي العمال وكرت. ٥٤ص أنس، بن مالك
  .٩ ص داود، أيب البن واملصاحف



   

 ٤٥ 

  .)١(»عفان بن عثمان املؤمنني أمري خالفة يف كان السورة ترتيب

اثنني  وقصرها على ،وسلم] وآله[صلى اهللا عليه وهناك من استثىن عهد النيب 
 مجعه يف ترك إمنا « عن مجعه بأنه،وسلم] وآله[صلى اهللا عليه ل امتناع النيب وعلّ

 بعض تالوة رفعت مث مجعه فلو بعض على يرد كان النسخ ألن واحد مصحف
 زمان انقضاء إىل القلوب يف اهللا فحفظه الدين واختالط االختالف إىل ألدى
  .)٢(»نوالراشد اخللفاء جلمعه وفق مث النسخ

 ويستدل )٣( أبا بكر أول جامع للقرآن، وسلموجيعل من استثىن النيب 
  .)٤(»بكر أبو اللوحني بني اهللا كتاب مجع من أول« : قال خري عبد عنمبا جاء 

 مجع من املهاجرين من أن على الدليل«ويستدل ابن كثري على ذلك بـ 
 على إماماً مرضه يف ،لموس ]وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول أبا بكر قدمه أن القرآن

 أقرؤهم القوم يؤم( :قال ،وسلم ]وآله[صلى اهللا عليه  أنه مع واألنصار، املهاجرين
   .)٥(»عليهم قدمه ملا اهللا لكتاب أقرؤهم كان هأن فلوال  )اهللا لكتاب

يف املصاحف فقد أفرد لعمر بن اخلطاب )هـ ٣١٦ ـ ٢٣٠(يب داود أا ابن أم 
زى ابن ـوع. )٦()املصحف يف اخلطاب القرآن بن عمر جمع(: مجعاً خاصاً بعنوان

 عن سأل أيب داود اجلمع اخلاص لعمر بن اخلطاب، ملا تقدمت من رواية أن عمر
                                                             

  .٢٣٧ص ١ج: القرآن تفسري يف الربهان للشام، طوىب باب: الصحيحني على املستدرك ـ ١
  .٢٣٥ص  ١ج القرآن، تفسري يف الربهان ـ ٢
  .٢٣٣ص ١ج ن، .  م :ظ ـ ٣
 كتابه يف بشران، وابن. ٥ص: هـ ٤٣٠ واملصاحف. ٢٨٠ص القرآن، فضائل سالم، بن القاسم ـ ٤

  .٨٣ص بشران، ابن أمايل
  .٥٣ ،١ج: كثري بن تفسري ـ ٥
  .١٠ص املصاحف، داود، أيب ابن: ظ ـ ٦



   

 ٤٦ 

القرآن، فكان أول من مجع القرآن يف املصحف، وهكذا ما تتوجه به رواية  يف آية
ن كتب املصحف أن اخلليفة الثاين عمر، هو م إىل أخرى تؤكد هذا املعىن، وتشري

 أقعد اإلمام ]املصحف[يكتب  أن أراد عمر ملا: قال فضالة بن اهللا عبد عن«االمام 
 القرآن فإنّ. مضر، بلغة فاكتبوها اللغة يف اختلفتم  إذا:وقال أصحابه من نفراً له

بينما سنجد يف ما بعد يف الروايات ـ وهو املعروف ،  )١(»مضر من رجل على نزل
   .مام، هو اخلليفة الثالث عثمان بن عفانذي كتب املصحف اإل النّأواملشهور ـ 

نسب للخليفة عمر مجعاً جزئياً ففي روايٍة أنه وجند من بني الروايات ما ي
 حاطب بن الرمحن عبد بن حيىي عن«قُتل ومل يكتمل مجعه للقرآن، وهذا ماجاء 

 تلقى كان نم: فقال الناس يف فقام القرآن، جيمع أن اخلطاب بن عمر أراد: قال
 ذلك كتبوا وكانوا به، فليأتنا القرآن من شيئاً ،وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول من
 شهيدان يشهد حىت شيئاً أحد من يقبل ال وكان والعسب، واأللواح الصحف يف

 اهللا كتاب من عنده كان من: فقال عفان بن عثمان إليه فقام ذلك جيمع وهو فقتل
 خزمية فجاء شهيدان، عليه يشهد حىت شيئاً ذلك من يقبل ال وكان به فليأتنا شيء

: قال مها؟ وما: قالوا. تكتبومها مل آيتني تركتم رأيتكم قد إين: فقال ثابت بن
� M  :وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول من تلقيت  ~ } |

 ª ©   ¨ § ¦  ¥ ¤ £  ¢ ¡L 
 جنعلهما؟ أن ترى فأين اهللا ندع من أما أشهد فأنا: عثمان قال السورة آخرإىل 
 وهكذا يذهب ابن )٢(»براءة ا فختمت القرآن من زلـن ما آخر ا اختم: قال

                                                             

  .٥٧٥ص ،٢ج العمال، كرت اهلندي، املتقي ـ ١
 رقم ،٥٧٥ص ،٢ج، اهلندي، للمتقي العمال، وكرت. ٣٦٥ص ،١٦ج دمشق، تاريخ عساكر، ابن ـ ٢

  .١١-١٠ص داود، أيب البن واملصاحف. ٤٧٥٩ احلديث



   

 ٤٧ 

  . أن املتصدي االول للجمع، هواخلليفة الثاين عمر إىل أيب داود يف هذا الباب،

 ويف أيب بكر مجع يف بروكلمان شكك وأمثاهلا، الروايات هذه جراء ومن
: بكر، فقال أيب قبل من القرآن جلمع دعى الذي السبب اكو اليمامة، معركة

 مع احلامسة اليمامة معركة أن من الرواية ذكرته ما الشك من كثرياً حيتمل ومما«
 اليت هي الصحابة، قراء من كبري عدد قتل فيها اليت م ٦٦٣ ـ هـ ١٢ سنة مسيلمة
ثابت  بن زيد أمر ذيال هو عمر اخلليفة أن على ... القرآن مجع إىل الداعي قدمت
 القرآن جبمع يقوم  أنوسلم] وآله[صلى اهللا عليه  للنيب كثرياً كتب مدنياً شاباً وكان

 هذا ولعل. حفصة ورثته مث عمر، يف حوزة اموع هذا وبقي. الوحي وكتابات
  .)١(»متناثرة صحفاً كان األول اموع

ستبعاد ألي دور ويالحظ هنا ـ حبسب هذه الرواية والروايات األخرى ـ ا
يف مجع القرآن، فالرواية صرحية بأنه كان يف عهد عمر، فقد قالت  أيب بكر للخليفة

 وفيها ايضاً، أن خزمية بن ثابت هو الذي )...فقتل وهو جيمع ذلك فقام عثمان(
  .جاء بااليتني من نفسه، بال تتبع من قبل زيد بن ثابت

 عن إسحاق أيب عن«: ايةوعن آلية هذا اجلمع يورد اصحاب هذا الرأي رو
 أعرب من عمر سأل املصحف اخلطاب بن عمر مجع ملا: قال أصحابه بعض

: قال ثابت بن زيد فقيل الناس؟ أكتب من: فقال العاص بن سعيد قيل الناس؟
  الكوفة إىل منها مصحفاً فأنفذ أربعة مصاحف فكتبوا زيد وليكتب سعيد فليمِل

  .)٢(»احلجاز إىل ومصحفا شامال إىل ومصحفاً البصرة إىل ومصحفاً

                                                             

  .بعدها وما ١٣٩ص ،١ج العريب، االدب تاريخ: بروكلمان ـ ١
  .٥٧٨ص ٢ج: العمال كرت اهلندي، املتقي ـ ٢



   

 ٤٨ 

 أيب إن كان اجلمع يف عهد: وعليه ميكن أن يقال يف مقام النقد واملناقشة
، وهي أقرب خالفة لزمن الرسالة وكانت عليه كل هذه )هـ١٢(بدأ سنة بكر 

املؤاخذات والنقوص والنقوض فكيف احلال إن كان يف عهد اخلليفة الثاين عمر أو 
ان، بالتأكيد ستتراكم شبهات على مدى ثالثة عهود من عهد اخلليفة الثالث عثم

بعيد ، اخلالفة، فيبقى اجلمع يف عهد راعي الرسالة السماوية، الرسول األعظم 
  .أي شبهات وتناقضات كما سيتبنيعن 

لذا حرص املستشرقون على إثارة شبهام من خالل مراحل اجلمع بعد 
 بعد القرآن مجع حول عليها نتوفر يتاملعلومات ال خالل من«: النيب فقال قائلهم

 )١(»حممد عهد يف واحد مصحف وضعه يف أبداً يتم مل القرآن أن حممد نستنتج وفاة
 ذلك ألم مل جيدوا ثغرة يلجوا منها إذا كان اجلمع قد مت يف عهد النيب 

 أيب بكر الذي جمع خالل مرحليت[ املصحف أن هذا من يستنتج«فـاملستشرق 
 فتريت خالل وعمر أيب بكر رعاية من استفاد لذلك عالية قيمة له كانت ]وعمر 

 يعطَ مل املصحف هذا أن شك أدىن هناك فليس هذا كل من بالرغم لكن. خالفتهما
 هو نفسه حممد كان فلو«:  ليعلل ذلك بالقول)٢(»عهديهما يف رمسي طابع أي له

  .)٣(»بالرمسي نعت املصحف لصح القرآن مجع عملية على وأشرف رخص الذي

أمر آخر قد جيهض كل ما قيل يف هذا اجلمع املختص بعهد اخلليفة عمر، 
، إذ أمر به وتصدى له اخلليفة الثالث )مجع عثمان(وكذلك اجلمع الذي عرف بـ

أن الدواعي : عثمان عندما رأى اختالف الناس يف القرآن ـ على ما سيأيت ـ وهو

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p, 19-20. 
2 - Ibid, p, 40. 
3 - Ibid, p , 46. 



   

 ٤٩ 

مع يف عهد النيب احلقيقية جلمع القرآن ـ إن مل يكن ج ـ هي دواعي أقوى 
غياب : منها يف عهد عمر أو عثمان، منها أيب بكر وأشد تأكيداً يف عهد

 ورحيله عن مسرح الدنيا، ووصيته ألصحابه جبمع القرآن وأن الرسول
مجعه ـ حىت ولو مل  إىل اليضيعوه كما ضيعت اليهود والنصارى كتبهم، احلاجة

ـ، حروب الردة وخوف فقدان احلفاظ، وبدء حترك يوجد الداعيان املتقدمان 
الصحابة لألمصار لنشر القرآن الكرمي وتعليمه، وأخرياً ويبدو أنه الشيء األهم، 

عمل وثيق  إىل وىل ـ بغض النظر عن تسمية شخصها ـحتياج اخلالفة األاهو 
من متداداً للرسول ورسالة السماء، وال يوجد عمل أفضل ايربطها روحياً وجيعلها 

  .احلفاظ على دستور السماء بعد غياب حمرره
  

 :يف عهد اخلليفة الثالث عثامن بن عفان : املطلب الثالث

:  هي للمصاحفالرواية املشهورة واليت انقدح منها، ما يعرف جبمع عثمان
عن أنس بن مالك، أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل «

أذربيجان مع أهل العراق، فرأى حذيفة اختالفهم يف  و...الشام يف فرج أرمينية 
 أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف يا : القرآن، فقال لعثمان بن عفان

حفصة أن أرسلي إيل بالصحف  إىل الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى، فأرسل
حف، عثمان بالص إىل ننسخها يف املصاحف، مث نردها إليك، فأرسلت حفصة

زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبدالرمحن بن احلارث بن  إىل فأرسل عثمان
بن الزبري أن انسخوا الصحف يف املصاحف، وقال للرهط القرشيني اهشام، وعبداهللا 

ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل بلسام : الثالثة
كل أفق مبصحف من تلك  إىل عث عثمانحىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف، ب

ة أو مصحف أن حيرق قال ـر بسوى ذلك يف صحيفـاملصاحف اليت نسخوا، وأم



   

 ٥٠ 

فقدت آية : ابن شهاب وأخربين خارجة بن زيد بن ثابت مسع زيد بن ثابت قال
 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه من األحزاب حني نسخنا املصحف قد كنت أمسع رسول اهللا 

# M  :سناها فوجدناها مع خزمية بن ثابت األنصاريفالتم يقرأ ا  " !

 $  %  &  '  )(  *  ,   + -   .   / 0L   فأحلقناها يف
   .)١(»سورا يف املصحف

 املستشرق جون جلكريست، يقف طويالً عند مضامني هذه الرواية وما
هل هو مجع مستقل باملعىن الذي : ثمانفجمع عجرى فيها من إحراق املصاحف، 

وعمر، أو هو مرحلة ثالثة وأخرية من مراحل اجلمع؟ إن قيل  أيب بكر ق يفسب
ما معىن اجلمعني : جه بالسؤال اآليتاإنه مجع منفرد بذاته عن سابقيه؛ سيو

 أيب من بأمر زيد قبل من جمع الذي املصحف مرتلة كانت ماذا« السابقني؟ و
 لألمة رمسياً مصحفاً هجعل الغرض كان أم باخلليفة خاصاً مصحفاً كان هل بكر؟

  .)٢(»النمو؟ يف سائرة آنذاك كانت اليت اإلسالمية

وإن قيل هو مرحلة ثالثة مكملة من مراحله، سيجابه هذا القول بشبهة أنه 
 مل يكن هناك قرآناً مصحفاً رمسياً موحداً على مدى عشرين سنة من وفاة النيب

القرآن مل يكتمل نصه حلني زمن خالفة عثمان، كما عده جلكريست؛ ليثري أن إىل 
 أيب بكر عهد يف زيد مجعه الذي األصلي املصحف إن :خالفة عثمان، إذ قال

 عثمان من عهد كافياً يف كان نسخه أن عتقاداال إىل البعض مييل وعهد عمر، قد
. فيه النظر وإعادة عليه حيتوي أن جيب ما عن موسع حبث إىل حاجة أية دون

                                                             

 للبيهقي، الكربى والسنن القرآن، مجع باب ٤٧٠٢احلديث رقم ،١٩٠٨ص ،٤ج: البخاري صحيح ـ ١
  . أيب بكرمسند باب ،٩٢احلديث رقم ،٩٢ص ،١ج يعلى، أيب ومسند. ٤١ص ،٢ج

2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p, 39. 



   

 ٥١ 

 واذ األساس هذا على إليه ينظر يكن مل النص هذا نأ إىل تشري أدلة هناك لكن
  .ذلك األمر تطلب كلما تصحيحه وكذا بإعادة مجعه أمر قد عثمان أن جند

 يكتشف مل للمصحف، ودليله أن زيداً شاملة مراجعة ورمبا كانت هناك
 ومبحض حممد وفاة على سنة )١٩( كانت ورمبا مرور بعد إال القرآن من آية فقدان

 األخريتني يتنياآل عنده وجد الذي الصحايب نفس عند وجدها قد ونيك الصدفة
  .)١(براءة سورة من

وقد ميكن التوفيق واخلروج من هذا، بفرضية األمر بني أمرين، أي من 
  . ناحية، إنه مجع مستقل، ومن ناحية أخرى هو مرحلة مكملة لسابقه

صاحف املسلمني لضرورة توحيد امل  ما يسميه تربير جلكريستوينتقد
القرآنية بكون أن األحرف السبعة اليت نزل ا القرآن مل تكن معروفة عند كل 

ن املسلمون عاملسلمني لذلك يكون قد وجب اإلبقاء على نص واحد؛ لذلك شر
القرار الذي اختده عثمان بإحراق مصاحف مهمة ومشروعة آنئذ، يربره 

فتحها بني مسلمني حديثي الصراعات اليت كانت قائمة آنذاك يف املناطق اليت مت 
واختالف . العهد بالقرآن مل تكن هلم دراية بكل أشكال القراءات املشروعة

 تدقيق كل النسخ القرآنية لدرجة وجب معها القراءات؛ فكان من الصعب جداً
 وحيد تنحية مجيع هذه النسخ من أجل احلفاظ على مصحف واحد جيتمع كحلّ

  .)٢(عليه كل املسلمني
واملشهور عند : )هـ٢٤٣-١٧٠( هللا احلارث بن أسد احملاسيبد اوقال أبو عب

الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك إمنا محل عثمان الناس على القراءة 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN: see, p , 51- 53. 
2 - Ibid,see, p, 50. 



   

 ٥٢ 

 واحد على اختيار وقع بينه وبني من شهده من املهاجرين واألنصار ملا هبوج
رآن وأما عند اختالف أهل العراق والشام ىف حروف القراءات والق خشى الفتنة

قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجوه من القراءات املطلقات على احلروف السبعة 
  .)١(الىت أنزل ا القرآن

إذن أصبح من املالئم تنحية ست قراءات مشروعة لفائدة قراءة واحدة «
فقط ألن اخلليفة رأى أنه من الصعب قراءة املصاحف األخرى بالرغم من أنه كان 

الميكن . دوين كل هذه املصاحف كما حصل مع مصحف زيدباإلمكان تصحيح وت
للمرء إال أن يستغرب من الطريقة اليت حياول ا بعض املسلمني تربير ما قام به 
عثمان من إحراق مصاحف كانت هلا قيمة عالية يف نفوس املسلمني دون أن 

 :ستمر جلكريست بتحريك مشاعر املسلمنياو. )٢(»خيدش هذا التفكري أحاسيسهم
إنه ملن املشوق معرفة ما سيكون رد املسلمني لو قام أحد يف عصرنا احلاضر 
بإحراق أجزاء من القرآن حتت نفس الذريعة، أو لو قرر أحدهم تصوير شريط 

 قرار إحراق مصاحف قرآنية، ال ميكن تفسريه ذا .حول ما قام به عثمان
  .)٣(ا جبدية هذه املسألةاإلستخفاف لذلك وجب على الباحثني املسلمني أن يقَيمو

حراق كالم املستشرق جلكريست هذا، وما عرضه من تربير املسلمني إل
السبعة، كله يؤخذ بنظر االعتبار لو كان  األحرف املصاحف بسبب اختالف

شرعي من القرآن أو السنة النبوية الشريفة، لكن  لالحرف السبعة وجود وسند
عبر املناطقة، فثبت العرش مث النقش، أي جيب القضية، سالبة بانتفاء املوضوع كما ي

                                                             

  .٢٣٩ص ١ج القرآن، علوم يف الربهان  حممد، الدين بدر الزركشي،: ظ ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p, 50. 
3 - Ibid, see: p, 50. 
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السبعة أوالً، وهل هلا أساس على الساحة القرآنية  األحرف إثبات وجود
مث بعدها جيري النقاش فيها؛ هل تنفع   األكرم واحلديثية عن طريق الرسول

 ما تناقلته بعض مصادر املسلمني من أحاديث أما .أن تكون سبباً لذلك أو ال تنفع
السبعة، فقد أفاد السيد اخلوئي هذا املوضوع وأشبعه حبثاً وتفصيالً، ألحرف ا

ن االختالف يف أ«ا تبني إذف وافت معانيها، حاديثوأثبت تناقض تلك األ
وقد ظهر ذلك يف عصر عثمان، فكيف يصح أن . القراءة كان نقمة على االمة

 إىل  اهللا أن جييبهوكيف يصح على. من اهللا ما فيه فساد االمة  يطلب النيب
  .)١(»ذلك ؟ وقد ورد يف كثري من الروايات النهي عن االختالف

وإذا كان االختالف الذي أوجب لعثمان أن حيصر القراءة يف حرف واحد، 
كل قارئ على قراءته، وأمر  وقد أقر النيب ، قد اتفق يف عصر النيب 

السبعة ـ رمحة من اهللا   األحرفاملسلمني بالتسليم جلميعها، وأعلمهم بأن ذلك ـ
ذا كان ذلك للرمحة فكيف صح لعثمان إهلم، فكيف جيوز ألحد أن يشدد عليها، و

وأخذ قول  أن يتجاوز هذه الرمحة؟ وكيف جاز للمسلمني رفض قول النيب 
ة من نبيها أو أنه تنبه لشئ قد معثمان وإمضاء عمله، أفهل وجدوه أرأف باأل

أو أن الوحي قد نزل على عثمان بنسخ تلك من قبل وحاشا،  جهله النيب 
  .)٢(!احلروف؟

 نّأ ففيها، ختلو من النقاش ال ـ اليت تقدمت بداية املطلب ـ على أن الرواية
، والرواية هنا تصرح بأنه جرى يف أيب بكرمضمون هذه الرواية جرى يف عهد 

ن يف عهد هذا كا: ن نقولأوكيف يصح . عهد عثمان، وبني التارخيني كثري من املدة

                                                             

  .١٩٣ - ١٧٠ص من م. ن مراجعة وللتفصيل. ١٨٢القرآن،ص تفسري يف البيان اخلوئي، السيد ـ ١
  .١٨٢ص البيان، اخلوئي، السيد: وينظر. ٩٩-٩٨ص القرآن، تاريخ حسني، حممد د ،الصغري: ظ ـ ٢



   

 ٥٤ 

ه نأ كان هذا يف عهد عثمان ولو اختلف تاريخ احلديث؟ ونعلم: ، مث نقولأيب بكر
 احلديث يف يوم من اوله وآخره لوجب رده؛ فكيف ان  صدورلو اختلف تاريخ

  .)١(خيتلف بني هاتني املدتني الطويلتني؟

 ف وجه احلق فيه، امنا مجعمر مل خيأهذا «: قال القاضي ابوبكر ابن العريب
ا مجعه يف زمان عثمان، فكان الجل االختالف مأو.... زيد القرآن بذهاب القراء 

فاق حىت يرفع اآل إىل مع يف املصاحف لريسلالواقع بني الناس يف القراءة، فج
  .)٢(»االختالف

ذا كان القرآن قد مجع على عهد إ :ابن العريب وهو إىل يبقى سؤال يوجه
يب خزمية، وانتهى أرة التوبة ووجدوها عند ، وافتقدوا يومئذ آخر سوأيب بكر

خذ عثمان املصحف من أ، مث عمر، مث أيب بكربذلك كتابة املصحف، وكان عند 
ذن فقدوا آية من االحزاب، ووجدوها عند خزمية بن إفكيف   .حفصة واستنسخه
   .)٣(!ثابت االنصاري؟

 حدثنا: حدثنا إمساعيل قال«فيما خيص مجع عثمان  أخرى ويف رواية
ملا كان يف خالفة عثمان جعل املعلم يعلم قراءة الرجل، : أيوب، عن أيب قالبة قال

 إىل واملعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حىت ارتفع ذلك
حىت كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك : ال أعلمه إال قال: املعلمني قال أيوب
 ختتلفون فيه فتلحنون، فمن نأى عين من أنتم عندي:  فقالعثمان، فقام خطيباً

، اجتمعوا يا أصحاب حممد واكتبوا للناس ، وأشد حلناًاألمصار أشد فيه اختالفاً

                                                             

  .٨٨ص ٢ج العسكري، مرتضى السيد املدرستني، وروايات الكرمي القرآن: ظ ـ ١
  .       ٨٩ص ٢ج: م. ن  ـ ٢
  .٨٩ص ٢ج: م. ن:  ظ ـ ٣
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كنت فيمن أملي عليهم فرمبا : قال فحدثين أنس بن مالك: ، قال أبو قالبةإماماً
 وسلم] هوآل[صلى اهللا عليه رسول اهللا  اختلفوا يف اآلية فيذكرون الرجل قد تلقاها من

، أو يف بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وما بعدها، ويدعون ولعله أن يكون غائباً
: أهل األمصار إىل كتب املصحف موضعها حىت جييء أو يرسل إليه، فلما فرغ من

 .)١(»أين قد صنعت كذا حموت ما عندي فاحموا ما عندكم

حابة كانوا قد وهذه ال تنسجم مع ما جاء يف الراويات، أن مجعاً من الص
 كانوا حيتاجون وكيف!  مجعوا وحفظوا وتعلموا القرآن على عهد رسول اهللا 

من كان يف البوادي، فيكتبون ما قبلها وما بعدها، ويدعون  إىل يف كتابة اآلية
قد بلغها ذلك الرجل  يرسل إليه وهل كان الرسول  أو موضعها حىت جييئ

 السبب هنا يف نّأيضاً فيها أو، )٢(ن اآلخرين؟وحده ومل يبلغ اآلية غريه وكتمها ع
شار به حذيفة بن اليمان بعيد عودته عندما كان يغازي أتوحيد القراءة مل يكن مبا 

أهل الشام يف فرج أرمينية؛ وامنا كان بسبب اختالف الغلمان واملعلمني وتكفري 
  .ه سبب آخر مضاف لالولنإ: ن نقولأبعضهم بعضاً؛ إال 

من نوع آخر تؤكد عملية مجع ثانية قد حصلت، وليس نسخاً ويف روايات 
قام عثمان فخطب الناس : عن مصعب بن سعد قال«فحسب  أيب بكر لصحف

أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثالث عشرة وأنتم متترون يف القرآن، وتقولون : فقال
ى كل رجل واهللا ما تقيم قراءتك فأعزم عل:  وقراءة عبداهللا يقول الرجليباُقراءة 

منكم ما كان معه من كتاب اهللا شيء ملا جاء به، وكان الرجل جييء بالورقة 
واألدمي فيه القرآن، حىت مجع من ذلك كثرة، مث دخل عثمان فدعاهم رجالً رجالً 

                                                             

  .٢١ص: املصاحف داود، ايب ابن ـ ١
  .٨٥ص ٢ج العسكري، مرتضى السيد ستني،املدر وروايات الكرمي القرآن: ظ ـ ٢



   

 ٥٦ 

: وهو أماله عليك ؟ فيقول وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  مسعت رسول اهللا فناشدهم هل
 كاتب رسول اهللا : من أكتب الناس؟ قالوا: لنعم، فلما فرغ من ذلك عثمان قا

فليمل : سعيد بن العاص قال عثمان: فأي الناس أعرب؟ قالوا: زيد بن ثابت قال
سعيد وليكتب زيد، فكتب زيد، وكتب مصاحف ففرقها يف الناس، فسمعت بعض 

  .)١(»قد أحسن: أصحاب حممد يقول

 خمتلف عن   النيبويف رواية شبيهة بسابقتها، إال أن فيها تاريخ رحيل
مسع عثمان قراءة أيب وعبد اهللا ومعاذ، فخطب : عن مصعب بن سعد قال«وىل األ

إمنا قبض نبيكم منذ مخس عشرة سنة، وقد اختلفتم يف القرآن، : الناس مث قال
 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه عزمت على من عنده شيء من القرآن مسعه من رسول اهللا 

 يأتيه باللوح، والكتف والعسب فيه الكتاب، فمن أتاه ملا أتاين به فجعل الرجل
أي الناس : ؟ مث قال وسلم] وآله[صلى اهللا عليه أنت مسعت من رسول اهللا : بشيء قال

زيد بن ثابت : أي الناس أكتب ؟ قالوا: سعيد بن العاص، مث قال: أفصح؟ قالوا
ار، فما وكتب مصاحف فقسمها يف األمص: فليكتب زيد وليمل سعيد قال: قال

  .)٢(» عاب ذلك عليهرأيت أحداً

نالحظ هنا يف ذينك الروايتني وكأن عملية مجٍع جديدة قد متت، فطلب 
ن يأيت مبا كان معه شيء من كتاب اهللا، ويناشدهم أاخلليفة عثمان من كل رجل 

 ماله عليه، وقد كان قبل ذلك مجعأ واهللا انه ان كان مسع ذلك من الرسول اهللا 
كدت الروايات بكمال اجلمع أ نقص ـ وقد نطقت ويألٌ وسامل من كامأيب بكر 

                                                             

 قرص  ١٢٤ /٢٩ ،األحاديث جامع الدين، جالل السيوطي،. ٢٣ص: املصاحف داود، أيب ابن ـ ١
  .الشاملة املكتبة
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 ٥٧ 

خرى؟ وقد قرأنا سابقاً، ان عثمان مل جيمع أاجلمع مرةً  إىل حتيجاحينئذ ـ  فلماذا 
استنسخ «ام خالفته فقط يأفي فمنا وحد القراءات على قراءة واحدة، إالقرآن و

أيب بكر لنيب عمل أصحاب اتلك الصحف يف مصاحف على تلك الكتبة وأقر 
  .)١(»وعثمان

ن طلب اخلليفة من الناس ملا عندهم من القرآن ومناشدته إياهم أ يبدو
كثر وضبط أكان للتثبت ليس إال، وللتحقق  الرسول  م تلقوه من إ

مجعها ابوبكر، لكن مضامني  كان لديه من الصحف اليت النصوص ومطابقتها مع ما
ن جيمع أراد أ عمر نّأ يف املطلب السابق جاء فقد يساعد على ذلك؛ الروايات ال

من كان عنده من :  فقام عثمان بن عفان فقال،فقتل وهو جيمع ذلك إليه«القرآن 
 حىت يشهد عليه شهيدان، كتاب اهللا شيء فليأتنا به وكان ال يقبل من ذلك شيئاً

  .)٢(»...إين قد رأيتكم تركتم آيتني مل تكتبومها : فجاء خزمية بن ثابت فقال

 :ينربي إلثارة التساؤالت املريبةأن  املستشرق جلكريست  من حقوهنا
 )١٩(فقط نستغرب من كون زيد مل يكتشف فقدان آية من القرآن إال بعد مرور «

سنة على وفاة حممد ومبحض الصدفة يكون قد وجدها عند نفس الصحايب الذي 
  أن خزمية هذا هوالفاًلقد رأينا س! األخريتني من سورة براءة اآليتني وجد عنده

فإذا كان هنالك نص . عدم وجود آيتني من سورة براءة إىل الذي أثار انتباه زيد
آخر فُقد ومل يوجد إال معه فلماذا بقي صامتاً ومل يتحدث عنه خالل هذه املدة 

  .)٣(»الطويلة ؟

                                                             

  .٢٦١ص ١ج عرفان،ال مناهل عبدالعظيم، حممد الزرقاين، ـ ١
  .١١ص املصاحف داود، أيب ابن ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p, 32. 



   

 ٥٨ 

تناقض وتتعارض مع جمموع ما ذكر من ت أخرى  هناك رواياتنّأعلى 
ا على سبيل املثال ال ـ، منه ه من الكتابـ تفصيلها يف حملالروايات، سيأيت

  : احلصر
 حذيفة، أيب موىل سامل مصحف يف القرآن مجع من أول: قال بريدة ابن عن«

 مسوه: بعضهم فقال يسمونه ما ائتمروا مث فجمعه، مجعه حىت برداء يرتدي ال أقسم
 يسمى باحلبشة مثله رأيت: فقال فكرهوه، اليهود تسمية ذلك: قال السفر،

 : بينما السيوطي يقول)١(»املصحف يسموه أن على رأيهم فاجتمع املصحف،
 لكن .)٢(بكر أيب بأمر اجلامعني أحد كان أنه على حممول وهو أيضاً منقطع إسناده

 وقعة يف حذيفة أيب موىل سامل قتل وقد« ال توجد صراحةً يف الرواية على ذلك
  .دأ بعد وقعة اليمامةب أيب بكر  مجعنّأ و)٣(»اليمامة

بتناقض هذه الروايات وعدم  أخرى  مرةًالتسليم هذا،فاملخرج الوحيد من 
التحريف؛  باب فتح يلزم منها صحت لو الروايات هذه ؛ ألنانسجامها فيما بينها

 للزيادة قابالً يكون على طريقة هذه الروايات كما أشار السيد اخلوئي اجلمع ألن
  .)٤(أوالنقصان

 بسيطة بني الروايات وهي دعوة للمستشرقني الذين سلّموا تسليماً ومبقارنة
 إال خلدمة أغراضهم، دعوم للتوفيق بني متناقضاا إن يءبتلك الروايات، ال لش

استطاعوا، وسؤاهلم بنفس املصادر اليت استنبطوا منها ـ ببداهة الروايات ـ أن 
 ترك قد حممد كان إذا«هة أبابكر هو أول من مجع القرآن بعد النيب إلثارة شب

                                                             

  .عشر الثامن النوع ،٥٩ص ١ج: االتقان السيوطي، ـ ١
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  .١٩٢ص ،١ج:  م .ن ـ ٣
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 ٥٩ 

 حاجة هناك كانت فلماذا املسلمون العلماء يزعم كما وجمموعاً كامالً نصاً بالفعل
  .)١(»وفاته بعد مجعهإىل 

إن املصدر الذي نطق لكم بذلك وسالَ لعاب أقالمكم حنوه، خيربكم : فيقال
لقرآن، قتل عمر ومل جيمع ا: أن عمر أول جامع للقرآن، ويف آخر: يف موضع آخر

أن عملية اجلمع متت بأمر عثمان، وغريها كثري، ومجيعاً بنفس درجة : ويف ثالث
  . املوثوقية لديهم

 وأنه ، مبضموا األخذ إمكان وعدم ، الروايات هذه بطالن«فيثبت بذلك 
 عن بعضها اآليات متيز إىل الراجع والتأليف اجلمع بكون االلتزام عن حميص ال

 تلك من وموقعها بل الفالنية، السورة من جزء الفالنية يةاآل كون وتبين بعض،
 متيز وكذا وهكذا، أوالرابعة الثالثة أو مثالً ـ ـ منها الثانية اآلية هي نهاأو السورة،

 غاية خباره،إو بأمره  وعصره النيب عهد يف واقعاً بعض عن بعضها السور
 كالعسب فيها واملنقوشة ليها،ع املكتوبة األشياء جهة من وتشتتها تفرقها األمر

  .)٢(»ومثلهما واللخاف

  
  المبحث الثاني

   األكرم االتجاه القائل بجمع القرآن في عهد الرسول

دلتهم الوفرية، أ من علماء املسلمني وهلم هذا االجتاه، والذي يقول به كثري
  واهتم به املسلمون اللَّه متّ مجع القرآن ـ يف عهد رسول«نه قد أيقرر ب

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p, 21. 
  .٣٠٤-٣٠٣ص التفسري، مدخل،  هـ١٤٢٨ ـ ١٣٥٠ الفاضل حممد الشيخ:  اللنكراين ـ ٢



   

 ٦٠ 

األوائل أقصى درجات اِإلهتمام، يف جمال تعلم أحكامه وحفظه، لدرجة أصبحت 
  .)١(»فيها مكانة الفرد اِإلجتماعية تقاس بقدر حفظه من سور القرآن الكرمي

 بأمر القرآن حبفظه، وقراءته، وترتيل آياته، واهتمام فإن اهتمام النيب 
 القطع بكون القرآن  وبعد وفاته يورثالصحابة بذلك يف عهد رسول اهللا 

  يف القراطيس، وقد يف الصدور، أو تدويناً، حفظاً أو متفرقاً عندهم، مجعاًحمفوظاً
الذي  اهتموا حبفظ أشعار اجلاهلية وخطبها، فكيف ال يهتمون بأمر الكتاب العزيز،

م، عرضوا أنفسهم للقتل يف دعوته، وإعالن أحكامه، وهجروا يف سبيله أوطا
ضوا ا ، وأعرضوا عن نسائهم وأطفاهلم، ووقفوا املواقف اليت بيوبذلوا أمواهلم

بالقرآن؟ حىت يضيع  امهممهتوجه التاريخ، وهل حيتمل عاقل مع ذلك كله عدم ا
وهل هذا إال كاحتمال  شهادة شاهدين؟ إىل بني الناس، وحىت حيتاج يف إثباته

  .)٢(رتل؟  من القرآن امليءالزيادة يف القرآن بل كاحتمال عدم بقاء ش

وما نراه من إصرار لدى مجاعة على عدم مجع القرآن يف عصر رسول 
 وعلى نسبة هذا األمر للخليفة عثمان أو للخليفة األول أو الثاين، فإنما اهللا

استقصاء طبيعة األشياء يف  إىل ظروف ومالبسات تأرخيية، وإذا رجعنا إىل يعود
 هذه املهمة قول أن يترك النيب جمال مجع القرآن، ألفينا أنه من غري املع

  .)٣(. بينما جنده يهتم بدقائق اُألمور املرتبطة بالرسالة الكبرية،

أما إذا بقي البحث ملتزم ومتعبد فقط مبا تنقله الروايات من أخبار؛ سوف 
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 ٦١ 

 موضوعية وذاتية،  ظروف وخصائصةجمموعنتيجة معقولة، فهناك  إىل ال يصل
فمن تلك ،  جبمع القرآن يف عهده ضرورة قيام النيببيؤمن املتتبع من خالهلا 

  :الظروف واخلصائص املوضوعية
ل مة اإلسالمية وهو يشكّساسي لأل الدستور األد القرآن الكرمي يعنّإ ـ ١

  .العقيدي والتشريعي والثقايف األمة  يقوم عليه كيانذي الحجر األساس
هاره انطالقاً من عكف املسلمون منذ البدء على حفظ القرآن واستظ ـ ٢
 .مهية اليت حيتلها يف حيام االجتماعيةالقرآن الكرمي وشعوراً باأل إىل نظرم

 يعيش مع األمة يف آماهلا وآالمها مدركاً حلاجاا كان الرسول  ـ ٣
وواعياً للمسؤولية العظيمة اليت تفرضها طبيعة الظروف احمليطة بتكوينها واالخطار 

  .)١(.اليت تتهددها
 االختالف وارتفاع كاإلعجاز(وصف بأوصاف خاصة  القرآن إنّ  ـ٤
 ،)ذلك غري إىل السماوية الكتب سائر على والنورية والذكرية واهليمنة واهلداية

 أو لفظ يف تغيري نقيصة أو أو بزيادة األوصاف هذه من شيء يف تغير كان لوف
 آلثار واجداً بأيدينا الذي رآنالق لكنا جند قطعاً، الصفة تلك آثار فقَدل مؤثّر ترتيب

 حتريف فيه يقع فلم يكون، ما وأحسن ميكن ما على أمتّ املعدودة الصفات تلك
  .)٢(صفاته شيئاً من يسلبه

مكانات  ال تعين هذه اإل، إذ النيب عهد يف ميسرة كانت الكتابة نّإ ـ ٥
نوا  كاشخاصاًأن  أمن ذلك )٣(شخاص قادرين على الكتابةأال وجود إحينئذ 

                                                             

  .١٠٠- ٩٩ ص، القرآن علوم باقر، حممد احلكيم، ـ ١
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: با هريرة يقولأمسعت « :خيهأقال وهب بن منبه عن  يكتبون حديث النيب 
ال ما كان إكثر حديثاً عنه مين أحد أ وسلم] وآله[صلى اهللا عليه صحاب النيب أما من 
 .)١(»كتبأه كان يكتب وال نإ بن عمرو فاهللامن عبد

 ختتلط حتدي القرآن ملن يأيت مبثله جيعل من الضروري مجعه لكي ال ـ ٥
  .على الناس احملاوالت اليت أبداها البشر لتقليد القرآن وحماكاته ببعض الكالم

ن جند من يشك يف توفره أخالص للقرآن الكرمي وأهدافه، ال ميكن إلا ـ ٦
  ألنّ؛مهما بلغ ذلك الشخص من التطرف يف الشك والتفكري  لدى النيب

ميان كني وهو على هذا اإلالقرآن معجزته وبرهان دعوته الذي به حتدى املشر
ن حيرص على حفاظه ويكون خملصاً يف ذلك أبعد االخالصأ وبالقرآن البد. 

اليقني بأنّ القرآن  إىل ن ننطلق ونتجه منهاأ ممكن الستةوهذه العناصر 
مهية القرآن الذاتية مع أن أل؛ الكرمي قد مت مجعه وتدوينه يف زمن الرسول 

دوات التدوين والكتابة مث أا اخلطر وتوفر وجود اخلطر عليه والشعور ذ
 خالص للقرآن حني جتتمع ال يبقى جمال للشك بتدوين القرآن يف عهد رسولاإل

  .)٢(وكتابته يف زمانهاللَّه 

  :دلة هذا االتجاهأ

 :ًأوال ـ الروايات

نه مل يكن جمموعاً كله يف أن تثبت ، أكثر روايات مجع القرآنأفقد حاولت 
نه كان موزعاً سوراً وآيات مكتوبةً أ و من عهد النيب )مصحف(كتاب واحد 

                                                             

  .العلم كتابة باب ،١١٣احلديث رقم ،٥٤ص ،١ ج: البخاري صحيح ـ ١
  .١٠٠-٩٩ ص، :القرآن ،علوم باقر حممد: احلكيم: ظ  ـ٢



   

 ٦٣ 

 كما يقول زيد بن )واللخاف وصدور الرجال العسب والرقاع(عند هذا وذاك على 
 املتتبع يف مصادر احلديث والتاريخ جيزم بأن نّأغري . ثابت يف رواية البخاري

 يف موجودةً وان نسخه كانت القرآن كان جمموعاً يف مصحف من عهد النيب 
من   يف صدور العديد ويف مسجده، وعند كثريين كما كان حمفوظاً، بيت النيب

   .)١(وغريهم بيت النيب  أهل الصحابة من

  املطلب، ففي علىافرة اليت تدلّظطائفة كبرية من الروايات املتفهناك 
: قال حذيفة بن أوس جده عن الثقفي أوس بن اهللاعن عثمان بن عبد«رواية 

 فسألنا ... ثقيف من أسلموا وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب أتوا الذين الوفد يف كنت
 بونحتز كيف قلنا قال أصبحنا حني وسلم] وآله[صلى اهللا عليه   اهللارسول أصحاب

 وإحدى سور وتسع سور وسبع سور سور ومخس ثالث بهحنز :قالوا ؟القرآن
  .)٢(»خيتم حىت قاف نم لاملفص وحزب سورة عشرة وثالث سورة عشرة

 حزابأ إىل منا يقسمونهإ كما اليوم، وجزاًءأ مل يكن آنذاك تقسيم القرآن إذ
 القرآن جمموع كما هو الواضح من احلديث ـ فهذا احلديث واضح الداللة بأنّـ 

صحاب أومتداول لدى  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  األكرم الرسول لتمامه حبضرة
  عدد السور اليت يف احلديث ـ معتذا جنه إأل وسلم] آلهو[صلى اهللا عليه الرسول 

ثَ ِإحدى عشرةَ سورةً وثَالثَ سوٍر وخمس سوٍر وسبع سوٍر وِتسع سوٍر وثَال
وسورة قاف تعدادها يف . ربعني سورةأعشرةَ سورةً ـ يكون اموع مثان و

حد  إىل فتكون السور مبجموعها. خلمسوناملصحف الذي بني ايدينا اليوم، هوا
                                                             

  .٢٣١ص القرآن، تدوين  الكوراين،: ظ ـ ١
. الثقفي أوس أيب بن أوس حديث باب ،١٦٢١١ احلديث رقم ،٩ص ،٤ج حنبل، بن أمحد مسند ـ ٢

 يستحب كم يف باب ،١٣٤٥ احلديث رقم ،٤٢٧ص ،١ج ماجة، بن سنن يف املعىن بنفس وجاء
  .٣٦١٨ احلديث رقم ،٥٤٩ص ،٢ج للهيثمي، الزوائد جممع يفو. القرآن خبتم



   

 ٦٤ 

وسورة قاف وما بعدها لتمام القرآن حزب واحد ـ . سورة قاف احزاب متعددة
تعين : )اخلتم(و ـ )وِحزب الْمفَصِل ِمن قَاف حتى يختم(حبسب صريح احلديث 

كما جاء يدخل إليه شيء والخيرج منه،  ن الأقفل الشيء بعد بلوغ ايته ومتامه ب
التغطية  معىن ختم وطَبع يف اللغة واحد وهو: ذلك يف معاجم اللغة، قال أَبو ِإسحق

M f e  d  على الشيء واالسِتيثاق من أَن ال يدخله شيء، كما قال جلّ وعال

gL)١(.سورة من يبدأ القرآن من :ل واملفص )سوره لقصر باملفصل ومسي )ق 
القرآن وسمي  واخرأ«وبعبارة أخرى إنه يعين  )٢(بعض من بعضهن انفصال وقرب

وساط أطوال و: قسامأواملفصل ثالثة ... البسملةب هباملفصل لكثرة الفصل بني سور
وساطه من سورة أسورة الربوج، و إىل ول احلجراتأوقصار؛ فطواله من 

  .)٣(»آخر القرآن إىل )زلزلت(، وقصاره من)مل يكن( سورة إىل )الطارق(

 عن«دل على متامية وجاهزية القرآن الكرمي أيام النيب وحديث صريح ي
 اهللا إن: يقول وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول مسع أنه عنه اهللا رضي أنس،

 بني ما وأعطاين اإلجنيل، مكان الراءات التوراة، وأعطاين مكان السبع أعطاين
 نيب قرأهن ما ل،صواملف باحلواميم وفضلين احلواميم مكان الزبور، إىل الطواسني
 سورة واحدة مل حتسب كرقم؛ ، سورة قافحد إىل لكنه يبقى الفرق )٤(»من قبلي

 ـ سورة براءة  فقطقد يكون من احملتمل كأطروحة، ام مل حيسبوا ـ بلغة االرقام
 عليه صلى اهللاعِن ابِن عباٍس قَالَ كَانَ النِبى «ألا ال تبدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم  

                                                             

 العروس، تاج مرتضى، الزبيدي،: وينظر. ختم مادة ،١٦٣ص ١٢ج العرب، لسان منظور، بن: ظ ـ ١
  .ختم مادة ،٤١ص ،٣٢ج

  .القرآن تأليف باب ،٤٧٠٧ص ،٤ج البخاري، صحيح: ظ ـ ٢
  .٦٤ص سعيد، رأفت مدحم الدكتور االستاذ: الكرمي القرآن نزول تاريخ ـ ٣
  .٥٧٢ص ،١ج العمال، وكرت، الشاملة املكتبة قرص  ٧/٤٦٢ ،األحاديث جامع السيوطي، ـ ٤



   

 ٦٥ 

  .)١(»السورِة حتى تنزلَ علَيِه ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم  الَ يعِرف فَصلَوسلم] وآله[

 الشيخ الكوراين مبا اشتهر من كتابة املصحف كامالً على عهد واستدلّ
مر أ فيالنيب  إىل يت بالورقأن الرجل املسلم كان يإ:  قالكرم الرسول األ

 : يف سننه)هـ ٤٥٨ ـ ٣٨٤( يب الصحابة فينسخوا له القرآن فقد روى البيهقيالن
يت بورقه عند النيب أ كان الرجل ي،تباع عن ابن عباس قال كانت املصاحف ال«

 حىت ، مث يقوم آخر فيكتب،فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب وسلم] وآله[صلى اهللا عليه 
ين ما تصوره الروايات من أاذن ف ، فقد كان الورق موجوداً)٢(»يفرغ من املصحف

ة كانت على االحجار الرقاق والعظام ـوان وسائل الكتاب، ورقـانعدام ال
  ؟)٣(واخلشب

  عن االمام جعفر الصادق مامية اإلما روته مصادر، ويدل عليه ايضاً
 عن الرحيم، عبد بن روح عن« الكايف يف الكليين  روىقدعن مكان املصحف، ف

 يوضع كان إمنا: فقال وبيعها املصاحف شراء عن سألته: قال  اهللاعبد يبأ
رجل منحرف  أو  بني املنرب واحلائط قدر ما متر الشاةما وكان املنرب عند الورق

فما ترى : هم اشتروا بعد ذلك قلتنإيت ويكتب من ذلك مث أفكان الرجل ي: قال
عطي على أ نأفما ترى :  قلت،بيعهأن أ من يلّإ حبأاشتري : يف ذلك؟ قال يل

  .)٤(»س ولكن هكذا كانوا يصنعونأال ب: ؟ قالجراًأكتابته 

 مسجد يف مكان يوجد كان هنأ صحيحه يف )هـ٢٦١ ـ ٢٠٦( مسلم وروى

                                                             

  .٢٨٨ص ١ج السجستاين، األشعث بن سليمان داود أبو: داود ايب سنن ـ ١
  ١٦ ص ٦ ج: البيهقي سنن ـ ٢
  .٢٣٨ص الكوراين، علي الشيخ: القرآن تدوين: ظ ـ ٣
  .املصاحف بيع باب ،٧٢ ص ٥ ج: الكايف: الكليين ـ ٤



   

 ٦٦ 

مام اإلتقدم، وملا جاء عن  ملا مؤيد وهو )املصحف مكان( يسمى  النيب
عن يزيد يعين ابن ايب عبيد عن سلمة وهو ابن «ففي الصحيح  الصادق 

صلى  اهللا ن رسولأ وذكر ،ح فيهه كان يتحرى موضع مكان املصحف يسبنأوع االك

 وكان بني املنرب والقبلة قدر ممر ،كان يتحرى ذلك املكان وسلم] وآله[اهللا عليه 
  .)١(»الشاة

ّثانيا ـ مجاع القرآن ُ ً: 

 جامعيه كانوا من الكثرة نّإو   القرآن كان جمموعاً يف عهد النيبإنّ
 عليه تارة، وخيصصون تارة أخرى، وال حياط م سواهم؛ فيدلّحبيث يعدون 

 الذين  ومجلة كبرية من االصحابطائفة الروايات والدالئل والرباهني إلثباته
  .)٢(: الكرمي القرآن مجعوا

 عهد على القرآن مجعوا من نّأ  ،)هـ٢٥٦- ١٩٤(  البخاري يف  .١
 عهد على القرآن مجع من  مالك بن أنس سألت قال« قتادة فعن أربعة، النيب

 كعب، بن أيب  األنصار من كلهم أربعة  قال ؟ وسلم  ]وآله[  عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .)٣(»زيد وأبو ثابت، بن وزيد جبل، بن ومعاذ

  :أربعة غري القرآن جيمع ومل وسلم  ]وآله[  عليه اهللا صلى النيب تما« .٢
  .)٤(»زيد وأبو ثابت، بن وزيد جبل، بن ومعاذ أبوالدرداء،

                                                             

  .السترِة ِمن الْمصلِّى ودن باب ،١١٦٣ احلديث رقم ،٥٩ ص ٢ ج: مسلم صحيح ـ ١
.                                                                                     ٦٨ ـ ٦٦ ـ ٦٥ ص :القرآن يختار علي حسني حممد. د الصغري،: ظ ـ ٢
  .وسلم ]وآله [عليه اهللا صلى النيب اصحاب من القراء باب ،١٩١٣ص ،٤ج: البخاري  ـ صحيح٣
  .٣٦٢ ، ص٧األوسط، ج املعجم الطرباين،: وأخرجه. ٤٧١٨ احلديث رقم، صفحةنفس ال: ن. م ـ ٤



   

 ٦٧ 

 عن وهشام أيوب عن زيد بن محاد أخربنا« الكربى الطبقات يف وجاء .٣
 أيب  :أربعة وسلم  ]وآله[  عليه اهللا صلى اهللا، رسول عهد على القرآن مجع  :قال حممد

 فقال رجلني، يف واختلفوا: قال. زيد وأبو ثابت بن وزيد جبل بن ومعاذ كعب بن
 دهأور و)١(»الدرداء وأبو عثمان: بعضهم وقال الداري، ومتيم عثمان: بعضهم
  .)٢(سريين ابنطريق  عن )املدخل( يف كتاب البيهقي

 مجع الشعيب، عن« تارخيه يف  )هـ ٥٧١ ـ ٤٩٩(  عساكر ابن وذكر  .٤
 عبيد، بن وسعد الدرداء، وأبو وزيد، ،يباُ  :ستة  اهللا رسول عهد على القرآن

 جيمعه ومل  : قال  .ثالثة أو سورتني إال خذهأ وقد جارية بن وجممع زيد، وأبو
  .)٣(»عثمان غري حممد أصحاب من اخللفاء من أحد

 منهم وبعض كله، القرآن الصحابة من بعض  النيب عهد على ومجع  .٥
 إن« الفهرست يف إسحاق بن حممد وذكر ، النيب بعد كملهأ مث القرآن، مجع

 عبيد بن وسعد  طالب  أيب يب علي :هم  النيب عهد على للقرآن اجلماع
 ثابت وأبوزيد أوس، بن جبل بن ومعاذ زيد، بن عومير الدرداء، وأبو النعمان، بن
  .)٤(»ثابت بن وزيد معاوية، ابن وعبيد ،بكع بن وأيب زيد، بن

 الذين هم املتقدمة األعداد أن الذهيب، الدين مشس احلافظ وذكر« .٦
 بنا يتصل ومل منهم، مجعه من وأما دهم،أساني بنا واتصلت  النيب على عرضوه
 وعلي عفان، بن عثمان: فسبعة  النيب على القرآن عرضوا الذين وأما. فكثري

                                                             

  .٣٥٦ص ،٢ج سعد، البن، الكربى الطبقات ـ ١
  .٢٤٢ ـ ٢٤١ص ١ج : الربهان  حممد، الدين بدر، الزركشي: ظ ـ ٢
 ١ج : الربهان  حممد، الدين بدر، الزركشي: وينظر. ١٧٩ص ،٣٩ج دمشق، تاريخ عساكر، ابن ـ ٣

  .٢٤١ص
   .٤٦ ص : القرآن تأريخ، الزجناين ـ ٤



   

 ٦٨ 

 موسى وأبو ثابت، بن وزيد كعب، بن وأيب مسعود، بن وعبداهللا طالب، أيب بنا
  النيب عهد يف اجلمع نفسه الذهيب احلافظ أكد وقد ،الدرداء وأبو األشعري،

 وسامل زيد، وأيب جبل، بن كمعاذ الصحابة، من غريهم القرآن مجع قدو  :فقال
 .)١(  »عامر بن وعقبة عمر، بن اهللا وعبد حذيفة، أيب موىل

 على القرآن مجع  :قال اح،بر بن علي عن مناقبه يف اخلوارزمي روى« .٧
  .)٢(  »كعب بن وأيب  طالب أيب بن علي  اهللا رسول عهد

 مجع«  :قال القرظي، كعب بن حممد طريق نع داود أيب بن أخرج .٨
 بن معاذ  :األنصار من مخسة وسلم  ]وآله[  عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على القرآن
 )٣(»األنصاري وأبوأيوب وأبوالدرداء، كعب، بن وأيب الصامت، بن وعبادة جبل،

  .)٤(ِإرساله مع حسن وِإسناده  :حجر بن قال

 وعبداهللا كعب، بن يباُ وأما« الزركشي أكده فيما اسيب،احمل احلارث قال  .٩
  .)٥(»متظاهرة عليه والدالئل القرآن مجعوا شك فبغري جبل بن ومعاذ مسعود، بنا

  ]وآله[  عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على القرآن مجع قال الشعيب عن«  .١٠

 وأبوالدرداء جبل بن ومعاذ ثابت بن وزيد كعب بن أيب األنصار من نفر ستة وسلم
 أو سورتني إال أخذه قد جارية ابن جممع وكان زيد  وأبو عبيد بن وسعيد
  .)٦(»ثالثة

                                                             

    .بعدها وما ٢٤٢ ص : الربهان  حممد، الدين بدر، الزركشي ـ ١
  ٤٧ : القرآن تأريخ، الزجناين ـ ٢
  .٢٠٢ص ،١ج : االتقان، السيوطي ـ ٣
  .٥٣ص ،٩ج الباري، فتح حجر، ابن العسقالين، ـ ٤
  .٢٣٩ص ١ج: الربهان حممد، الدين بدر، الزركشي ـ ٥
  .٥٨٩ص ،٢ج العمال، كرت: اهلندي ملتقيا ـ ٦



   

 ٦٩ 

 وهو صعصعة، أيب بن قيس «القرآن مجع فيمن داود أيب بنا ذكرو  .١١
  .)١(»زيد أبا يكنى خزرجي

 بن سعد غري األوس من القرآن جيمع مل«  : العسكري أمحد أبو قال  .١٢
 عهد على القرآن مجع من أحد عبيد بن سعد  :راحملب يف حبيب ابن وقال  .عبيد
   .)٢(» النيب

 ومل القرآن، مجعت الصحابيات من بامرأة ظفرت«  : السيوطي قال  .١٣
 بن الفضل أنبأنا  :الطبقات يف سعد ابن فأخرج ذلك، يف تكلم ممن أحد يعدها
 بنت ورقة أم جديت حدثتين  :الق مجيع، بن اهللا عبد بن الوليد  :حدثنا قال دكني،

 قد وكانت الشهيدة ويسميها يزورها،  اهللا رسول وكان  احلارث بن اهللا عبد
  .)٣(»...القرآن مجعت

فال ،وإال  )التدوين (الروايات هذه يف اجلمع من املراد يكون نأ والبد 
 بأن نلتزم نأ الضروري فمن ذنإ  .احملدود العدد هذا احلفاظ عدد يكون نأ يعقل

 مينع متقن كامل بشكل  اهللا الرسول زمن وتدوينه مجعه مت قد الكرمي القرآن
  .)٤(ليهإ والتزوير التشويه تسرب من

 يف اجلمع هو الروايات هذه يف اجلمع من املراد نبأ :يقول قائالً ولعل
 إىل أضف عليها، شاهد ال دعوى القول وهذا ،اجلامع املوحد التدوين ال الصدور

 أمساؤهم، حتصى أن من أكثر كانوا اهللا رسول عهد على القرآن فاظح أن ذلك

                                                             

  .٢٠٢ص ،١ج االتقان: السيوطي ـ ١
  .٢٠٢ص ،١ج : م . ن ـ ٢
  .٢٠٢ص ،١ج : م . ن ـ ٣
  .١٠٥ص القرآن، علوم باقر، حممد احلكيم، ـ ٤



   

 ٧٠ 

 الصحابة، الحوال املتصفح وإن  !! ستة؟ أو أربعة يف حصرهم ميكن فكيف
 رسول عهد على جمموعاً كان القرآن بأن اليقني العلم له حيصل  النيب وأحوال

 عن البخاري رواه ام يف تقدم ما وأما  به يستهان ال له اجلامعني عدد وأن اهللا
 نه أل؛فهو مردود مطروح، أربعة غري القرآن جيمع ومل  النيب مات  :قال أنس،

وكيف . ذلك أنه غري قابل للتصديق به إىل معارض للروايات املتقدمة ويضاف
على كثرم،  ميكن أن حييط الراوي جبميع أفراد املسلمني حني وفاة النيب 

حواهلم ليمكنه أن حيصر اجلامعني للقرآن يف أربعة، وتفرقهم يف البالد، ويستعلم أ
  .)١(وهذه الدعوى خترص بالغيب، وقولٌ بغري علم

  

 : ةـنتيج

 كبرية طائفة لنا تربز بعض إىل بعضها بضم الروايات من اجلملة هذه« فـ
 وليس  اهللا رسول عهد يف القرآن مجعت قد واألنصار املهاجرين أعالم من
 على تواطئوا قد عصورهم اختالف مع مجيعاً الرواة ءهؤال يكون أن املرجح من

 هلم منازع وال القرآن، مجعوا ممن الصحابة من اجلمهرة هذه ذكر فأوردوا الكذب،
 داللة تدل الروايات هذه أن ترى وأنت  .األعالم من مناقش وال بل ذلك، يف

 يفسر نأ للبعض حيلو وقد جمموع، يف التدوين وهو املتعارف، اجلمع على قاطعة
 األصل عن باللفظ انتقال نهإ إذ عليه، لغوية داللة وال الصدور، يف باحلفظ اجلمع

 الذين احلفظة جبمهور معارض وألنه األول، املعىن عن تعرف قرينة دون سواه إىل
 وفيهم والرجال النساء من وشيوعاً، اًوتواتر كثرة  النيب عهد يف يعدون ال

 يف املسلمني آالف عدا  اهللا رسول وذرية نياملؤمن وأمهات األربعة اخللفاء

                                                             

  .٢٥١ص اخلوئي، للسيد: البيان ـ ١



   

 ٧١ 

  .)١(»وعرضها البالد طول
  

 :ومناقشته املرتىض السيد كالم ـً ثالثا

 ـ ٣٥٥( علي بن احلسني املوسوي القاسم أبو املرتضى، األجل السيد ذكر
  :يف كتابه املوضح عن وجه إعجاز القرآن )هـ٤٣٦

مؤلفاً على ما هو عليه جمموعاً   ن القرآن كان على عهد رسول اهللاإ«
اآلن، واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس وحيفظ مجيعه يف ذلك الزمان حىت 

  كان يعرض على النيب هعني على مجاعة من الصحابة يف حفظهم له، وإن
ويتلى عليه، وإن مجاعة من الصحابة مثل عبد اهللا بن مسعود، وأيب بن كعب، 

ختمات، وكل ذلك يدل بأدىن تأمل  عدة  وغريمها، ختموا القرآن على النيب
   .)٢(»على أنه كان جمموعاً مرتباً غري مبتور وال مبثوث

بأنّ القرآن نزل جنوماً، ومتّ : أوالً «:ورد على كالم السيد املرتضىوقد اُ
  . فإن صح ما نقله فاملراد درس ما كان عنده من السور  بتمام عمره

جلمع القرآن وتأليفه   يف بيته بعده  ننيبأنّ قعود أمري املؤم: وثانياً
من ضياعه مما ال يقبل اإلنكار بعد استفاضة األخبار بذلك، وكيف جيتمع  خوفاً

  . هذا مع كونه جمموعاً مؤلَّفاً مرتباً متداوالً بني الصحابة يف حياته

ما  فإن ...نّ ابن مسعود، واُيب وغريمهامن أمبا ملخصه أنّ ما نقله : وثالثاً
هو من خرب ضعيف، رواه املخالفون، مثّ ذكر طائفة من الروايات املتقدمة الدالّة 
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 ٧٢ 

على أنّ اجلمع وقع يف عصر النيب  «)١(.  

نّ نزول إ ،على السيد املرتضى يراداإلما عن أ: وأُجيب عن ذلك مبا يأيت
املرتضى بوجه،  ال ينايف ما أفاده السيد ،القرآن جنوماً ومتاميته بتمام عمره الشريف

 بعد مالحظة أنّ القرآن كان من حني نزوله متصفاً بأنه املعجزة الوحيدة والسيما
اخلالدة اليت يتوقّف أساس الدين، وأصل الشريعة على بقائها ووجودها بني 

  .يوم القيامة إىل الناس، كما نزلت

وامتيازه عن املصحف املعروف ال يتفاوت   ن مصحف أمري املؤمننيإو
نقله من أنّ ابن مسعود  ما ماأأصل القرآن وآياته أصالً، و إىل ه يف شيء يرجعمع

 االعتماد فيه على ضعاف األخبار العامية، ن يك، ملواُيب وغريمها، ختموا القرآن
بل على األمر املعروف بني املسلمني من وجود مصحف لكلّ واحد منهم، وظهور 

كون مجعهم يف عهد النيب  ٢(وعصره(.  

 بن طاووسا(مجع القرآن قبل وفاته؛ ذكر  للداللة يف أنّ النيب و
إنّ القرآن مجعه أبو بكر : قول من قال  وانكاره)*()البلخي( كالم ) هـ٦٦٤ت

وأما الذي : فقال البلخي يف إنكار ذلك ما هذا لفظه وعثمان بعد وفاة النيب 
 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه لنيب يدلّ على إبطال قول من يدعي الزيادة والنقصان وأنّ ا

مل جيمعه حتى مجعه أصحابه بعده، وإني العجب من أن يقبل املؤمنون قول من 
ترك القرآن ـ الّذي هو حجته على أمته  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه زعم أنّ رسول اهللا 

                                                             

  .٢٩٩-٢٩٨، :التفسري مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،: ظ ـ ١
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 ٧٣ 

لذي والّذي تقوم به دعوته والفرائض الّيت جاء ا من عند ربه وبه يصح دينه ا
قاً يف قطع اخلرق ومل جيمعه ومل يصنه ومل حيفظه ومل حيكم بعثه اهللا داعياً إليه مفر

مر يف قراءته وما جيوز من االختالف فيها وما ال جيوز ويف إعرابه ومقداره األ
ة املسلمني فكيف برسول وتأليف سوره وآيه، هذا ال يم على رجل من عامتوه

   .)١(رب العاملني
  

 : اللة ترتيب اآلياتًرابعا ـ د

تؤيد حقيقة مجع القرآن بالترتيب الذي بأيدينا اليوم يف  أخرى مثّة أدلّة
  .)٢(:  منهاوبأمره وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  عصر الرسول

صلى اهللا عليه كنا عند رسول اهللا : عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه، قال ـ ١

حلاكم هذا حديث صحيح على شرط نؤلف القرآن من الرقاع، قال ا وسلم] وآله[
أن مجع القرآن مل يكن مرة واحدة، فقد : وفيه البيان الواضح الشيخني، ومل خيرجاه،

  . )٣( وسلم] وآله[صلى اهللا عليه مجع بعضه حبضرة رسول اهللا 

ن القرآن إمنا مجع على إ: فيه الدليل الواضح «لكن السيد اخلوئي يؤكد بأن 
 إىل والتدوين، وضم شيء لة التأليف، تعين اجلمع ودال)٤(» عهد رسول اهللا

 البعض ومنهم دعاءإوال دليل على  شيء، ليصح أن يطلق عليه اسم التأليف،
 ال يكون كل القرآن مِلف،   بأن بعض القرآن جمع حبضرة النيبالزركشي،

                                                             

  .٤٢٣ص طاووس، البن للنفوس، السعود سعد:  ـ ظ١
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 ٧٤ 

علماً بأنه قد سبقه من صرح جبمع القرآن كله ال بعضه   جمع يف حضرة النيب
أنه مل يكن جيمع القرآن كله إال نفر يسري من « )١(مبا نصه، د النيب عه يف

  .)٢(»أصحاب الرسول 

 مجاعة، منهم ابن مارواه   ـ والذي يدل على مجعه وتأليفه يف عهده٢
 )هـ٢٧٩ ـ ٢٠٩( )٤(والترمذي )هـ٢٤١ ـ ١٦٤( )٣(أيب شيبة وأمحد بن حنبل

 )هـ٣٥٤ت( وابن حبان )هـ ٣٢٠ـ  ٢٩٥( )٥( والبيهقي)هـ٣٠٣ ـ ٢١٥( والنسائي
ما محلكم : قلت لعثمان بن عفان: قال « عن ابن عباس)هـ٣٧٨ ـ ٢٨٥( )٦(واحلاكم

االنفال وهي من املثاين، وإىل براءة، وهي من املئني فقرنتم  إىل على أن عمدمت
بسم اهللا الرمحن الرحيم؟ ووضعتمومها يف السبع : بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر

 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه إن رسول اهللا :  ما محلكم على ذلك؟ فقال عثمانالطوال،
كان مما يأيت عليه الزمان يرتل عليه السورة ذات العدد، وكان إذا نزل عليه الشئ 

ضعوا هذا يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا، : يدعو بعض من يكتب عنده فيقول
السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا، وكانت ضعوا هذا يف : وترتل عليه اآليات فيقول

، وكانت االنفال من أول ما أنزل باملدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزوالً
 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أا منها، وقبض رسول اهللا

بسم (: رسط ومل يبني لنا أا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ومل أكتب بينهما

                                                             

  .٧٢ص القُرآِن، تاِريخ حسني، حممد الدكتور الصغري،: ظ ـ ١
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 ٧٥ 

  .)١(» ووضعتهما يف السبع الطوال)اهللا الرمحن الرحيم

، فتكون هذه التسمية من )الفاحتة(تسمية سورة الفاحتة ذا االسم  ـ ٣
وأا كانت  ن مجع القرآن يف مصحف كان يف عصر النيب أالشواهد على 

من التسمية  بداية ذلك املصحف اموع يف عصره، بناء على ما روي عنه 
  .)٢(ملذكورةا

والذين يتوفون «قلت لعثمان : ما أخرجه البخاري عن ابن الزبري قال ـ ٤
يا ابن :  تكتبها أوتدعها، قالمقد نسخها اآلية األخرى فِل» منكم ويذرون أزواجاً

  .)٣(أخي ال أغري شيئاً منه من مكانه

عن لموس] وآله[صلى اهللا عليه ما رواه مسلم عن عمر قال ما سألت النيب  ـ ٥
تكفيك آية : شيء أكثر مما سألته عن الكاللة حىت طعن بأصبعه يف صدري وقال

  .)٤(الصيف اليت يف آخر سورة النساء

كنت : ما أخرجه امحد بإسناد حسن بن عثمان بن أيب العاص قال ـ ٦
: إذ شخص ببصره مث صوبه مث قال وسلم] وآله[صلى اهللا عليه جالساً عند رسول اهللا 

إن اهللا يأمر «فأمرين أن أضع هذه اآلية هذا املوضع من هذه السورة أتاين جربيل 
  .)٥(آخرها إىل »بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب
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 ٧٦ 

أما رواية عثمان بن أيب : ب العالمة الطباطبائي على الرواية قائالًوعقّ
يف بعض اآليات يف اجلملة ال  العاص، فال تدل على أزيد من فعله 

ن رواية عثمان بن أيب إ:  حول تعقيب الطباطبائيانه ميكن ان يقالاال  .)١(باجلملة
ال تدل على العموم والشمول، إال ان يستفاد منها ذلك  ن كانت بظاهرهاإالعاص و

بعد مالحظة أنه الخصوصية ملوردها، خصوصاً بعدما ذُكر من الروايات واجلهات 
  .)٢( كون اآليات مرتبة يف عهده وبيده  إىل اليت ترجع

واملسلمني إمنا كانوا يعلمون متام  والروايات الدالة على ان النيب «
حياناً بوضع آية كذا يف السورة أ األمر تنايف صدور  ال،السورة برتول البسملة

على نزول البسملة ال داللة فيه على  الفالنية، فإن كون العلم بتمام السورة متوقفاً
  .)٣(»صالًأ عدم إمكان وضع آية فيها بأمر من جربئيل

  

 :ًخامسا ـ قراءة القرآن وختمه وكتابته

إذ ، ه، وختمه، يف عهد رسول اهللا تنطق بوجود مجعي لهقراءة القرآن كلّ
  .)٤(كيف يقرأ فيه من مل حيصل عليه

 ٍنباب وسلم] وآله[صلى اهللا عليه تى النيب أ ن رجالًإ بن عمرو اهللاعن عبد«.  ١
 فَقَالَ ، املصحف بالنهار ويبيت بالليلأذا يقران ابين ه اهللا يا رسول: له فقال 
  .)٥(»ما تنِقم أَنَّ ابنك يظَلُّ ذَاِكرا ويِبيت ساِلما وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  رسولُ اهللا
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 ٧٧ 

سبعة جيري : وسلم ]وآله[ صلى اهللا عليهقال رسول اهللا : عن أنس قال«. ٢
  أو حفر بئراً راًى أو كرمن علم علماً: للعبد أجرهن من بعد موته وهو يف قربه

 يستغفر له بعد  أو ترك ولداً أو ورث مصحفاً أو بىن مسجداًأو غرس خنالً
  .)١(»موته

صلى اهللا عليه  قال: عن عثمان بن عبد اهللا بن أوس الثقفي عن جده قال«. ٣

قراءة الرجل يف غري املصحف ألف درجة وقراءته يف املصحف  :وسلم] وآله[
  .)٢(»ف على ذلك ألفي درجةتضاع

كان عكرمة بن أيب جهل يأخذ املصحف فيضعه : وعن أيب ملكية قال«. ٤
  .)٣(»كالم ريب كالم ريب: ويقول ويبكي على وجهه 

قدمت يف وفد ثقيف حني قدموا على : عن عثمان بن أيب العاص قال«. ٥
فسألته  وسلم] وآله[ه صلى اهللا عليفدخلت على رسول اهللا ... وسلم] وآله[صلى اهللا عليه 

   .)٤(» كان عنده فأعطانيهمصحفاً

قلت يا رسول اهللا، يف كم أقرأ القرآن؟ : عن عبد اهللا بن عمرو، قال«. ٦
اختمه يف عشرين، قلت : قال اختمه يف شهر، قلت إين أطيق أفضل من ذلك، قال

قلت إين أطيق أفضل من  ختمه يف مخس عشرة،ا: إين اطيق أفضل من ذلك، قال
إختمه يف مخس، : قلت إين أطيق أفضل من ذلك، قال. يف عشر ختمها: لك، قالذ

                                                             

 االميان وشعب. ٣٤٤ص ،٢ج لألصبهاين، األولياء وحلية. ٤٠٩ص ١ج:اهليثمي: الزوائد جممع ـ ١
  .٢٤٨ص ،٣ج للبيهقي،

  .٣٤٣ص ٧ج: اهليثمي: الزوائد جممع ـ ٢
  .٦٤٣ ٩ج للهيثمي، الزوائد جممع. ٢٧١ ،٣ج الذهيب، بتعليق الصحيحني على املستدرك احلاكم، ـ ٣
  .٦٢٠ص ٩ج: للهيثمي الزوائد جممع ـ ٤



   

 ٧٨ 

  .)١(» ...قلت إين أطيق أفضل من ذلك
 قال وسلم ]وآله[ صلى اهللا عليه اهللا رسول أن عمرو بن عبداهللا عن«وروي  .٧

 فأي قرآن يشري )٢(»مل يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث :وسلم] وآله[صلى اهللا عليه 
  .)٣(تتيسر قرائته عند املسلمني  مبا ومتداوالًإن مل يكن جمموعاً ليه النيبإ

 الكتابة نّأ،  من عهد النيب  القرآن كان جمموعاًنّأدلة على ومن األ
 خاصة يف املدن وترد ادعاء الباقالين ،بل وقبله النيب  كانت ميسرة يف عهد

 أيب بكر وعهد اخلليفتني ن الكتابة مل تكن متيسرة يف عهد النيب أوغريه ب
  .)٤(وعمر

 على خلقه مبا علمهم نتواملعىن إنه تعاىل ام )م بالقلمالذي علّ(وقوله تعاىل 
من كيفية الكتابة بالقلم، ملا يف ذلك من كثرة االنتفاع خللقه، فقد نوه اهللا بذكر القلم 

 فقد كان ن الدواوين،ول من دوأ  النيب نّأ: من ذلك و.)٥(إذ ذكره يف كتابه
  .)٦(وديوان فيه امساء ااهدين،  املسلمنيمساء كلّأفيه  عند النيب ديوان

 قال :عنه قال اهللا يب وائل عن حذيفة رضيأعمش عن عن األ«وجاء 
  فكتبنا له الفاً،اكتبوا يل من تلفظ باإلسالم من الناس: وسلم] وآله[صلى اهللا عليه النيب 

                                                             

 ،١ج داود، أيب سنن يف آخر بلفظ وجاء. ٢٩٤٦ احلديث، رقم ،١٩٦ص ،٥ج الترمذي، سنن ـ ١
 ،٦٥٤٦ احلديث رقم ،١٦٥ص ،٢ج أمحد، مسند يف وكذا. )الْقُرآن يقْرأ كَم ىف ببا( ،٥٢٧ص

  .عمرو بن اهللا عبد مسند
 وسنن.٢٩٤٦احلديث رقم ،١٩٦ص ،٥ج الترمذي، وسنن. ٢٥ص ،٥ج للنسائي، الكربى السنن ـ ٢

  .القرآن خبتم يستحب كم يف باب ،١٣٤٧احلديث رقم ،٤٢٨ص ،١ج ماجه، ابن
  .٧٣ص: القُرآِن، تاِريخ حسني، حممد د ،الصغري: ظ ـ ٣
  .٢٣٢ص القرآن، تدوين الكوراين،: ظ ـ ٤
  .٣٦٤ص ١٠القرآن،ج تفسري يف التبيان الطوسي،: ظ ـ ٥
  .٢٣٢ ص القرآن، تدوين الكوراين، ـ ٦



   

 ٧٩ 

هاشم املوسوي برواية إسالم اخلليفة الثاين السيد  واستشهد )١(»ومخسمائة رجل
ن عمر هاجم بيت إ وتداوله بني املسلمني، فجاء  ومجعهعمر، على تدوين القرآن
ن كان احلق يف إو«: ختهأن القرآن، فضرما، فقالت له ءااخته وزوجها، ومها يقر

 : عبده ورسوله، فقال عمرن حممداًأو اهللا الإله إن ال أشهد أين أغري دينك 
: ختهأقرأه، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت أعندكم ف عطوين الكتاب الذي هوأ
، مث أ، فقام فتوضأتوض أو ال املطهرون فقم واغتسلإه نه ال ميسإنك رجس، وإ
. M   :ىلإحىت انتهى  M EL  أخذ الكتاب، فقرأ   -     ,  + * ) ( ' 

0 / 1 L )٢(.  

ن القرآن من بدء كان يدو   الرسولنّأهذه الوثيقة تؤكد ودراسة 
 وعبارة )معه صحيفة فيها طه(وذلك واضح يف عباريت  .املكرمة الدعوة يف مكة

فحوادث هذه الوثيقة، كما يذكر  )قرأهأعندكم ف واعطوين الكتاب الذي هو(
ذلك، مما  إىل وكما تشري احلادثة ذاا املؤرخون، كانت يف املرحلة السرية،

مجعه يف صدور  إىل ، اضافةين القرآن ومجعه مدوناًيكشف املشروع النبوي لتدو
   .)٣(احلفاظ، كما ذكر

وروايات تعدد ترتيب املصاحف تدل ايضاً على ان اكثر من صحايب كان «
إذ لو مل يكن هناك مجع باملعىن املتبادر  )٤(» يف مصحف واحدقد مجع القرآن مدوناً

ومجع   هو دليل اجلمع،، إن وجودها نفسهإليه، ملا كانت تلك املصاحف أصالً

                                                             

  .للناس االمام كتابة باب ،١١١٤ص ،٣ج: البخاري صحيح ـ ١
  .٨٨ص ،١ج الكربى، السنن: البيهقي ـ ٢
  .الشاملة املكتبة قرص ٣/٥: البيت أهل مدرسة يف القرآن، هاشم السيد املوسوي،: ظ ـ ٣
  .الشاملة املكتبة قرص ٣/١٠: البيت أهل مدرسة يف القرآن، هاشم السيد املوسوي، ـ ٤



   

 ٨٠ 

ال فما معىن تسميتها إهؤالء الصحابة للقرآن هو اجلمع الذي نقول به، ال احلفظ، و
معىن اختالف هذه املصاحف فيما تدعي الروايات؛ إذ مل يصدر  باملصاحف؟ وما

ال تكتبوا عين  « )١( تقولعن مجعه، بل هناك رواية عنه  النيب  منمنع 
  .)٢(»كتب عين غري القرآن فليمحه سوى القرآن، فمن شيئاً

فلماذا مل  وإذا فرضنا عدم اهتمام املسلمني جبمع القرآن على عهده 
 عن بنفسه مع اهتمامه الشديد بأمر القرآن؟ فهل كان غافالً يهتم بذلك النيب 

ومن ! غفال، أو كان غري متمكن من اجلمع، لعدم يؤ الوسائل عنده؟نتائج هذا اإل
   .)٣(مجيع ذلكالواضح بطالن 

 

 :ومجع القرآن  ٌعيلًسادسا ـ 

صلوات اهللا يب طالب أمرياملؤمنني علي بن أفقد كان أول من مجع القرآن، 
 يف حجر النبوة وحضن عرعيكون كذلك وهو ربيب القرآن، وتر وكيف ال )٤(ليهع

كما يف  ي ويبلغ القرآن عن رسول اهللاوحد الذي يؤدالرسالة وهو الوحيد األ
روى احلاكم أبو القاسم احلسكاين بإسناده عن مساك بن  « سورة براءة،تبليغ

أهل إىل  أيب بكر بعث براءة مع حرب، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا 
وقال ال يذهب ا إال رجل من أهل  مكة، فلما بلغ ذا احلليفة بعث إليه فرده،

 ين، سلوين فما من آية إالفِقدوسلُوين قبل أن ت«: وهو القائل )٥(»بييت، فبعث علياً

                                                             

  .٧٢ص: القُرآِن تاِريخ الصغري،. د: ظ ـ ١
  .١٢ص ،٣ج امحد، مسند ـ ٢
  .٢١٦ص اخلوئي، السيد : البيان: ظ ـ ٣
  .٦ص ١ ج املشهدي حممد املريزا: الدقائق كرت تفسري: ظ ـ ٤
  .٢٦٦ص ٢١ج للمجلسي،: األنوار حبار ـ ٥



   

 ٨١ 

  .)١(»أعلم أبليٍل نزلَت أم بنهار، أم يف سهل أم يف جبل

طلحة إن كل آية أنزهلا اهللا عز وجل على  يا«:  روي عنه  ويف ما
وخط يدي وتأويل كل آية أنزهلا اهللا على  بإمالء رسول اهللا عندي حممد

 يوم إىل إليه األمةوكل حالل وحرام أو حد أو حكم أو شئ حيتاج  حممد 
وكيف  )٢(»وخط يدي حىت أرش اخلدش  رسول اهللاءالقيامة مكتوب بإمال

يكون باب علم رسول اهللا ويقف متفرجاً، الحيرك ساكناً امام القرآن وقد امره 
  :، وجاء يف الرواياتجبمع القرآن وعدم تضييعه النيب حممد 

صلوات  يل لعلقا ن رسول اهللا إ: قال   عبداهللا يبأعن « ـ  ١
 القرآن خلف فراشى يف الصحف احلرير والقراطيس فخذوه ييا عل: هعلياهللا 

فجمعه يف ثوب   ي وال تضيعوه كما ضيع اليهود التوراة، فانطلق علهوامجعو
كان الرجل   هنإ ف،مجعهأ حىت يرتدأال : صفر مث ختم عليه يف بيته وقالأ

  . )٣(»رداء حىت مجعه ليأتيه فيخرج إليه بغري

وكان يف بيته القرآن كامالً بكل سوره   وقد كان ذلك يف حياة الرسول
الوصية  ذ علي  فنفّ) القرآن خلف فراشينّإ( جزائه ـ مبا دل عليه كلمةأو

 تعين قفل الشيء بعد )اخلتم( هو ظاهر الرواية ـ وكما ـ  ومجعه بعلم النيب
معىن : بو ِإسحقخيرج منه، قال أليه شيء والإيدخل  ن الأبلوغ ايته ومتامه ب

ختم وطَبع يف اللغة واحد وهو التغطية على الشيء واالسِتيثاق من أَن ال يدخله 
ْأم شيء، كما قال جلّ وعال  ْ أقٍبْوُلُ قَىلَ عَ واخلَتم أَيضاً حفْظُ ما يف  ، هاـُالَفَ

                                                             

  .١٥١ص اللغة، فقه يف الصاحيب ـ ١
  .٤٢ص ١ج: الصايف تفسري الكاشاين، الفيض ـ ٢
  .٤٤ ص الزجناين، اهللا عبد أبو القرآن، تاريخ: وينظر.٧٢٦ص ،٥ج الثقلني، نور تفسري احلويزى، ـ ٣



   

 ٨٢ 

 بلغ آخره وختم فالن القرآن ِإذا ختم الشيء يخِتمه ختماً. الكتاب بتعِليم الطِّينة
  .)١(آخره إىل قرأَه

قال يف مرضه الذي تويف فيه لعلي  ويف أخبار أيب رافع أن النيب  ـ ٢
 يف ثوب يا علي هذا كتاب اهللا خذه إليك، فجمعه علي : بن أيب طالب 

فه كما أنزل اهللا، وكان به علي فألّ جلس  مرتله، فلما قبض النيب إىل فمضى
  .)٢(عاملاً

 إنه رأى من «: روى السدي عن عبد خري عن اإلمام علي ـ وكذلك ٣
فأقسم أن ال يضع عن ظهره رداء حىت   الناس طرية عند وفاة رسول اهللا

فجلس يف بيته حىت مجع القرآن، فهو أول مصحف مجع فيه : جيمع القرآن، قال
  .)٣(»القرآن

ه قال جلابر بن يزيد، نأاقر وعن االمام عن أيب جعفرحممد بن علي الب ـ ٤
خطب الناس   إمسع وِع وبلغ حيث انتهت بك راحلتك إن أمري املؤمنني: قال

وذلك حني فرغ من مجع القرآن  باملدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول اهللا 
  .)٤(وتأليفه

 ييرتد ال أن علي أقسم  النيب تويف ملا: قال سريين بن حممد  ـ عن٥
  .)٥(ففعل يف مصحف القرآن جيمع حىت عةللجم الإ برداء

فأرسل إليه « أيب بكر وكانوا يظنون بعدم خروجه من بيته؛ قد كره خالفة

                                                             

  .ختم مادة ،٤١ص ،٣٢ج العروس، تاج والزبيدي،. ١٦٣ص ١٢ج العرب، لسان منظور، بنا: ظ  ـ١
  .١٥٩ص ٤٠ج :السي باقر حممد الشيخ  ،األنوار حبار: ظ ـ ٢
  .٢٦٥ص ٢٨ج : م . ن ـ ٣
   .الوسيلة خطبة ،١٤ص ،٨ج الكليين،:  الكايف: ظ ـ ٤
  .٢٠٥-٢٠٤ص ،٢٨ج: األنوار حبار: ظ ـ ٥



   

 ٨٣ 

ين أقسمت أن أال واهللا إال :  أكرهت إماريت يا أبا احلسن؟ قال:أبو بكر بعد أيام
خروجي حيلة ألين يف  إىل  أن ليسيفراسلهم عل، )١(»ال أرتدي برداء إال جلمعة

اب اهللا الذي قد نبذمتوه، وأهلتكم الدنيا عنه، وقد حلفت أن ال أخرج من مجع كت
  .)٢(مجع القرآنأبيىت وال أضع ردائي على عاتقي حىت 

، ليهصلولت اهللا عنه أوجاء يف املصاحف يف باب تصغري املصاحف،  ـ ٦
  . )٣(كان يكره أن يكتب القرآن يف الشيء الصغري

إلمام علي  ا أن بوضوحنبئفهذه الروايات ت ن جمموع آكان لديه قر
  .ه دفعه إليه يف حياته كامالً، حيث كان خلف فراشهنأ أو على عهد النيب 

يف ج البالغة بأن االمام كان يتحدث عن  مام وقد ورد يف كلمات اإل
  .  وليس خاصاً به،القرآن مبا هو قرآن للمسلمني مجيعاً وانه جمموع كامل

منا ا مل حنكم الرجال وإمنا حكّإن« التحكيم يف  فمن كالٍم له ـ ١
وهذا القرآن إمنا هو خط مستور بني الدفتني ال ينطق بلسان، والبد له من . القرآن

 .)٤(»ترمجان

وتعلموا القرآن فإنه أحسن احلديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، « ـ ٢
 .)٥(»سن القصصوأحسنوا تالوته فإنه أح.  شفاء الصدورهواستشفوا بنوره فإن

أال إن فيه علم . ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخربكم عنه« ـ ٣

                                                             

  .١٠ص: املصاحف داود، أيب ابن ـ ١
  .٢٠٤ص ٢٨ج: األنوار حبار: ظ ـ ٢
  .١٣٦ص: املصاحف داود، أيب ابن: ظ ـ ٣
 ورق حتويان جلد من صفحتان : الدفتني ان يذكر الكتاب هامش ويف. ٥ص ٢ج: البالغة ج ـ ٤

  .املصحف
  .٢١٦ص ١ج الرضي، الشريف مجع: البالغة ج ـ ٥



   

 ٨٤ 

 .)١(»ونظم ما بينكم املاضي، ودواء دائكم، ما يأيت، واحلديث عن

 الذي يادـش، واهلـواعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغ« ـ ٤
أحد إال قام عنه بزيادة وما جالس هذا القرآن . ، واحملدث الذي ال يكذباليضلّ

واعلموا أنه ليس على أحد بعد . زيادة يف هدى، أو نقصان يف عمى: أو نقصان
حد قبل القرآن من غىن فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا القرآن من فاقة، وال أل

عن القرآن الذي  قرآن، هل هوالمام وكالمه عن فحديث اإل . )٢(»به على ألوائكم
م عن القرآن أوصدورالرجال؟  والعظام اللخاف واالحجارمت مجعه من العسب و

وتأليفه اوالً بأول؟ وإال ملا جاز لالمام  األكرم الرسول شرافإالذي مت مجعه ب
و أ هنا وهناك، على ترك القرآن مهجوراً ضائعاًوجود السكوت وهو قطب ال

   . السكوت على شيء ميس القرآن بسوء
 مل ينقل عنه مصحف على ما قيل ياًإن عل«: وبعد كل هذا يأيت من يقول

إا خبط : وال غري ذلك، ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماين، يقال
كتبه علي بن أيب طالب، وهذا : علي، رضي اهللا عنه، ويف ذلك نظر، فإنه يف بعضها

رضي اهللا عنه، من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو  حلن من الكالم؛ وعلي
  .)٣(»أول من وضع علم النحواملشهور عنه هو 

  

 :ًسابعا ـ روايات حديث الثقلني

افرة تدلنا على أن القرآن كان ظن أخبار الثقلني املتإ ،مجيع ذلك إىل افةضإ
إين تارك فيكم «بطرق متعددة  ويف قول النيب  جمموعاً على عهد رسول اهللا،

                                                             

  .٥٤ص ٢ج ،الرضي الشريف مجع: البالغة ج ـ ١
  .٩١ص ٢ج : م . ن ـ ٢
  .٣٤ص ١ج: كثري تفسريابن كثري، ابن ـ ٣



   

 ٨٥ 

 )١(»احلوض علي ايرد حىت يتفرقا لن  أهل بييت وإماالثقلني كتاب اهللا وعتريت
نه ال يصح إطالق الكتاب عليه ويف هذا داللة على أنه كان مكتوباً جمموعاً، أل

كتاف، إال على وهو يف الصدور، بل وال على ما كتب يف اللخاف، والعسب، واأل
حنو ااز والعناية، وااز ال حيمل اللفظ عليه من غري قرينة، فإن لفظ الكتاب 

 د واحد مجعي، وال يطلق على املكتوب إذا كان جمزء غريفيما كان له وجو ظاهر
بل ويف هذه  .)٢( يف الصدور فقطكتب، وكان حمفوظاًا إذا مل ي عمجمتمع، فضالً

ن  ألالروايات داللة صرحية على تدوين القرآن، ومجعه يف زمان النيب 
فإن ـ . الكتاب ال يصدق على جمموع املتفرقات، وال على احملفوظ يف الصدور 

كتاب اهللا وعتريت ال يصح إذا كان بعض :  تارك فيكم الثقلنيإين: قوله ـ 
   .)٣( يف عصره، فإن املتروك حينئذ يكون بعض الكتاب ال مجيعهالقرآن ضائعاً

فهل يعين استخالف الكتاب أن يترك بني عسب ورقاع وألواح تارة، أو «
 له ينبغي أن يكون تارة أخرى، أم أن استخالفه بني أقتاب وأكتاف وخلاف

  .)٤(»جمموعاً منظماً صاحلاً ملعىن اخلالفة

***  

                                                             

 هذا: عنه وقال.١٦٠ص ،٣ج الذهيب، بتعليق الصحيحني على املستدرك النيسابوري، احلاكم ـ ١
 ،٣٣ص ،٤ج للطرباين، األوسط واملعجم. خيرجاه ومل الشيخني شرط على اإلسناد صحيح حديث

 ابن ومسند. ٢٦٧٩احلديث رقم ،٦٥ص ،٣ج للطرباين، لكبريا واملعجم. ٣٥٤٢ احلديث رقم
 احلديث رقم ،١٧ص ،٣ج حنبل، بن أمحد ومسند. ٢٨٠٥ احلديث رقم ،٢٧٢ص ،١ج اجلعد،

  .اخلدري سعيد أيب مسند ،١١١٤٧
  .٢٥٣- ٢٥٢ص اخلوئي، للسيد: البيان: ظ ـ ٢
  .٢١٦ص اخلوئي، للسيد: البيان: ظ ـ ٣
  .٧٨ص لصغري،ا الدكتور: القرآن تاريخ ـ ٤
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  ولالمبحث األ
  مصادر المستشرقين في جمع القرآن

  :توطئة

مهية مبكان التعرف على املصادر اليت استخدمها املستشرقون يف باب من األ
وايات التراث ساسية هي من نصوص ورأل القرآن، وال شك كانت مادم امجع

اإلسالمية،  املصادر مع الولوج يف كيفية تعامل املستشرقني وقبل اإلسالمي، احلديثي
من الضروري إلقاء نظرة عامة وسريعة على واقع تلك املصادر؛ ولفت االنتباه 
حلقيقٍة، هي واضحةٌ للجميع، وتنبيه من حياول التغافل عنها، وتوجيه اخلطاب 

 ن كانوا متناسني ومل يلتفتوا غفلةً أو تعمداً،إ وإيعازهم حتديداً لشرحية املستشرقني
 االختالف، شدأأن هناك تنوعاً واختالفاً باملصادر اليت يأخذ منها املسلمون إىل 

ساس سباب هذا االختالف، فستكون هذه النظرة مقدمة ضرورية، للمطلب األأو
   .املصادر املستعملة يف مجع القرآن من قبل املستشرقني: وهو

منا االكتفاء إعلى أساس عدم الولوج كثرياً يف غور التفاصيل الفرعية، و
مصدر منها  أو عصمة ألي كتاب ه النأافتراق تلك املصادر، و إىل شارةفقط باإل

  .إال القرآن الكرمي
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 :املسترشقون والرتاث احلديثي اإلسالمي: ولاملطلب األ

 :نظرة عامة يف واقع املصادر اإلسالمية ـ ١

االنقسام واالختالف : اإلسالمي وهي الواقع يف وجليةٌ واضحةٌ ك حقيقةٌهنا
سنةً (التقسيم الثنائي : فئات وفرق متعددة، وعلى رأسها إىل يف النسيج اإلسالمي

   . ومنها تتفرع جماميع من الفرق)وشيعةً

، الختالفوقد أكد القرآن الكرمي يف آيات كثرية، على اجتناب الفرقة وا
} | { ~ �M   تعاىلكما يف قوله  z y x w  vL ) آل

MF Eوقوله تعاىل  ،)١٠٥عمران  D C B AL )١٠٣ :آل عمران(، 
مر ـ التفرق واالختالف ـ سيقع يف اتمع ن هذا األأ إىل إمنا هو تلميحوذلك 

يصر على شيء إال وكان  أو اإلسالمي مستقبالً؛ ألن القرآن مل حيذر من شيء
   .)١(ملستقبلذلك اشارةً على وقوعه يف ا

 عن حدث بعده إذ قال أوهناك من املسلمني من كذب على الرسول و
 علي يرد: قال وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول أن«:  كان حيدث املسيب أنه ابن
أصحايب؟  رب يا فأقول احلوض عن فيجلون أصحايب من رهط القيامة يوم

  .)٢(»القهقرى أدبارهم على تدواار إم بعدك أحدثوا مبا لك علم ال إنك فيقول

  بني النيب وفاة بعد بيناً انقساماً جند اإلسالمي الفكر تاريخ ويف
 )*(العثمانيني اخللفاء آخر حىت الرسول بعد اخللفاء متعارضتني، مدرسة مدرستني

                                                             

  .٣٨٣ص ٢ج االمثل، تفسري مكارم، ناِصر الِشريازي،: ظ ـ ١
  .٦٢١٤ احلديث رقم ،٢٤٠٧ص ،٥ج البخاري، صحيح ـ ٢

   =    الثاين مامباإل البيت أهل ومدرسة العثمانيني اخللفاء بآخر احلاكمة السلطة مدرسة حددنا مناـ إ* 
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 بني قائماً اخلالف يزل ومل عشر، الثاين ماماإل حىت البيت أهل أئمة ومدرسة
 احلاضر عصرنا حىت كذلك يزال وال املسلمني من وأتباعهما املدرستني خرجيي

 وحرمه أحله مبا وتلتزمان الكرمي، القرآن يف املدرستان وتتفق. اهللا شاء ما واىل
 مث االختالف، أشد آياته متشابه وخاصة تأويله يف وختتلفان إليه، وندب وفرضه
  :التالية الثالثة األمور يف ختتلفان

 .ابةأ ـ عدالة مجيع الصح

 الشريعة مصادر إىل الوصول سبل من ومها واخلالفة مامةاإل ب ـ يف
  .اإلسالمية

  .)١(القرآن بعد اإلسالمية الشريعة مصادر يف ج ـ 

وإن البديهية اليت يتسامل على االعتراف ا مجيع علماء املسلمني، هي أن 
 وتشريعاً ساسي يف تلقي املعارف اإلسالمية ويف فهم اإلسالم عقيدةًاملصدر األ

  . وآداباً وأخالقاً ورؤى كونيةً ومفاهيم دينية هو القرآن الكرمي والسنة النبوية

ولكن بالرغم من وحدة املصدر يف استلهام اإلسالم وفهمه، جند املسلمني 
ومن املعروف إن العامل اإلسالمي منقسم يف  .فرق ومذاهب وتيارات إىل منقسمني

  :معاجلة هذه املشكلة على قسمني

البيت وأولويتهم يف نقل السنة  أهل مرجعية العترة من إىل قسم يذهب
النبوية وشرحها وتفسري النص القرآين، وإيضاح ما حيتويه من معارف ورؤى 

                                                             

 وتسميهم النيب بعد اخللفاء حكومة بشرعية تلتزم ءاخللفا مدرسة الن البيت، أهل أئمة من   عشر =
 وصياءأ وتسميهم احلكم يف عشر ثيناإل ئمةاأل بأحقية البيت أهل مدرسة وتلتزم النيب، خبلفاء
 معامل مرتضى، العسكري،: ظ. البيت أهل مبدرسة والثانية اخللفاء مبدرسة االوىل مسينا وهلذا النيب،

  .٧٧ص ،١ رقم هامش املدرستني،
  .٧٧ص العسكري، مرتضى: املدرستني، معامل: ظـ  ١
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ولوية عطائهم األإالصحابة و إىل إيكال هذه املهام إىل وقسم آخر يذهب. ومفاهيم
  .)١(يف ممارسة هذا الدور

 تفصيل مدار عليها اليت السنن إن...  «:الغابة سدأ مقدمة يف ثريألا ابن قال
 فإذا ؛وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول أصحاب واملقدم عليهم أوهلم ... حكاماأل

 بأنسام فوايعر أن فينبغي إنكاراً، وأعظم جهالً، أشد بغريهم كان اإلنسان جهلهم
 اجلرح يف إال لكذ مجيع يف الرواة سائر يشاركون والصحابة...  وأحواهلم
  .)٢(»اجلرح إليهم يتطرق ال عدول كلهم فإم والتعديل؛

 وتشتتت القرآن فهم يف املسلمون اختلف حاديثاأل اختالف جراء ومن
 إىل أدى ذلك كل خمتلفة، بيئات يف وجودهم إليه الدهر، أضف أبد كلمتهم

 مما الصحيحو الكرمية اآليات تأويل إىل بعضهم وبادر لإلسالم، رؤيتهم اختالف
لإلسالم على هذا يكون حمل  ورؤيتهم لرأيهم وفقاً الشريف احلديث من يديهمأب

ي يف السنة أول، الرتاع باملصدر الثاين من مصدري فهم اإلسالم وليس املصدر األ
  .)٣(النبوية وليس يف القرآن الكرمي

اً بعد هذه االنقسامات واالختالفات بني املسلمني فكر: وهنا السؤال ينربي
وتارخياً، واالختالف يف طريق تلقي السنة النبوية واملعارف الدينية  وعقيدةً

هل أن املصادر اليت تنقل املعارف الدينية، واليت : ي هوساسللقرآن، والسؤال األ
 أهل مدرسة اخللفاء والصحابة، ومدرسة العترة من(تأخذ منها كال املدرستني 

م وسري وجمموعات حديثية ومصادر  من تفاسري وكتب متون وكتب تراج)البيت

                                                             

  .٣٨-٣٧ص البصري، ابراهيم: بقلم احليدري، كمال السيد حماضرات: االموي اإلسالم معامل: ظ ـ ١
  .١ص ١ج، الغابة أسد: األثري ابن ـ ٢
  ١٥ص ،١ج املدرستني، معامل العسكري،: ظ ـ ٣
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 منها تنقل اليت ذاا هي هل وغريها؛ الفقه صولأو التاريخ وكتبعلوم القرآن 
اخرى؟ بطبيعة احلال ستكون خمتلفة أيما  إىل مدرسة من خمتلفة مأ املدرستان

  . اختالف؛ ألا لو كانت واحدة ملا حدثت تلك االختالفات املتشعبة
 الطرفني صحة مجيع ما جاء يف تلك الكتب واملصادر، بيد انه ال يدعي كال

 فالكايف مع«: ففي دراسة علمية حملقق هو السيد هاشم احلسيين جزم فيها بقوله
 ستاذهأو احللي العالمة عصر إىل تأليفه منذ احلديث يف ااميع وثقأ من كان نهأ
 عند املرتلة ذه كان نهأ مع الزمن من قرون ثالثة من كثرأ طاووس بن محدأ

 يثقوا مل والصدوق زهرة، وابن دريس،إ وابن كاملفيد منهم مجاعة فإن املتقدمني،
 فيها تتوفر مل اليت املرويات من كغريها بالضعف بعضها ووصفوا مروياته بكل

 االعتماد على جيمعوا مل املتقدمني ان تبني ذلك ومن. الرواية على االعتماد شروط
  . )١(»فصيالًوت مجلة مروياته مجيع على

جاء يف مجيع مصادرها، إال ما يقرره  السنة ال تدعي صحة ما أهل وكذلك
 علماؤهم يف كتايب صحيح البخاري ومسلم، والسيما صحيح البخاري، فعن حممد

 أبو الصحيح، البخاري وتاله يف صنف من أول إن: الشافعي قال يوسف بن
   .)٢(العزيز اهللا كتاب بعد كتبال أصح القشريي، وكتاما احلجاج بن مسلم احلسني

 واخللف السلف أن إال حتصى أن من أكثر احلديث علم يف املصنفة والكتب«
 البخاري صحيح : وتعاىل سبحانه اهللا كتاب بعد الكتب أصح أن على أطبقوا قد
  .)٣(»مسلم صحيح مث

                                                             

  .١٣٤ص  حلسين،ا معروف هاشم للسيد: واحملدثني احلديث يف دراسات ـ ١
 البن احملرقة الصواعق: وينظر. ١٠ص الباري، فتح مقدمة الساري هدي حجر، ابن العسقالين،: ظ ـ ٢

  .٣١ص ،١ج اهليثمي، حجر
  .٦٣٥ص ،١ج الظنون، كشف خليفة، حاجي ـ ٣
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حاديث أبينما املُالحظ يف واقع كتاب البخاري غري ذلك؛ فإنه توجد فيه 
 والًأ ونقدم« حاديث مكذوبة كما يف غريه من كتب املسلمني عامة،أوضعيفة 

 البخاري احتج لقد: الصالح ابن قال البخاري عند املُعتمدين من النماذج بعض
 اويس، بن وامساعيل عباس، ابن موىل كعكرمة م الطعن غريه من سبق جبماعة
 ألفيتِه شرح يف قيالعرا وقال. وغريهم وغريهم مرزوق بن وعمر علي بن وعاصم

 حىت الثقة عن الإ خيرج ال نهأالبخاري  شرط من إن قال من على الرد مقام يف
 مجاعة ضعف النسائي الن جبيد، ليس القول هذا: قال : الصحايب  إىل ينتهي
  .)١(»الشيخان هلم اخرج

 عن حتدث عندما ،)الصادق االمام( كتابه يف زهرة أبو الشيخ قال وقد
: قال صحيحه، يف مرضية غري مرويات وجود من موقفه تربير حماوالً البخاري

 ذلك كان وما: حاديثأعليه  اخذت قد اسناداً الكتب اصح هو ذاته والبخاري
  .)٢(رواه الذي الصحيح لنقض مسوغاً ذلك كان وال البخاري لتكذيب مسوغا

 بوكت مصادر وتباين الدينية املعارف تلقي طرق يف االفتراق ذا والنتيجة،
 املعلومة رصد وباختالف اآلخر، بعضها وضعف بعضها احلديث وصحة ورجاالت

 باختالف النتائج ختتلف سوف البديهي ومن حتماً منها؛ االستفادة وكيفية
  .مقدماا

  

 كيف تعامل املسترشقون مع املصادراإلسالمية؟ ـ ٢

مون كانت املصادر اليت يستنبط منها املسل إذا ي،ساسالسؤال األ إىل عودة

                                                             

    ١٦٥ص احلسين، معروف هاشم للسيد: واحملدثني احلديث يف دراسات ـ ١
  .٣٥٦- ٣٥٥ص: ن.م ـ ٢
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 كيف: حكامهم ومعارفهم الدينية، متباينةٌ بتباين الفرق واملذاهب؛ فالسؤال هوأ
 مأ واحد، مبستوى منها استقائهم كان وهل ؟وهذا االختالف تعامل املستشرقون

 اجترار هي مأ صيلة،أ إسالمية مصادر كانت وهل خرى؟أ إىل فئة من خمتلف هو
 وضوابط خضعوها لشروطأ وهل ا؟فيه قيل ملا ونقالً أخرى كتب يف ذُكر ملا

 بعد الكتب صحأبرمتها على أا  م اعتمدوهاأ الرجال، وعلم والتعديل اجلرح
 يبىن نأ وممكن الشك، أو اخلطأ يقبل ال صحيح فيها ورد ما كل نَّإو اهللا، كتاب
  واملسلمني؟ اإلسالم عقائد عليه

 ومذاهب مع إن املستشرقني على علٍم جيٍد بأن املسلمني على ِفرق
شهد اإلسالم، شيمة كل ديانة، تعدد املذاهب «: متعددة، قال لويس غارديه

 تلك الفرق واملذاهب متعددة يف مصادرها لنقل املعارف الدينية، نّإ و)١(»والفرق
  املشتركة بنيحاديثه يوجد مقدار كبري جليل القدر من األنإ: قال جولد تسيهر

 تفترق فحسب يف االسانيد اليت حاديثالسنة والشيعة، غري أن هذه األأهل 
م، هم أن نعدهم خصوماً ملبدأ السنة؛ بل يعتقدون أفالشيعة الحيتملون . تؤيدها

م يأخذون بالروايات الصادقة اليت أوحدهم الذين يعملون بالسنة الصحيحة، و
 تناقلها آلُ البيت، ويرونَ أن السنيني يبنون سنتهم على روايات الصحابة الذين

   .)٢(يؤمنون بعدالتهم مجيعاً
 تنبين ال األحاديث إن: املستشرقني من وغريه ماكدونالد املستشرق يقول«

 يدل مما التارخيية األغالط كثري مضطرب سجل وإا التارخيية، احلقائق عليها
   .)٣(»احلديث الوضع يف على

                                                             

  .١٨٨ص غارديه، لويس: العربية العقلية يف سالماإل ثرأ ـ ١
  ،٢٠٤- ٢٠٣ص:اإلسالم يف والشريعة العقيدة تسيهر، جولد: ظ ـ ٢
  .الشاملة املكتبة قرص .١/١٤ السنة، حول املستشرقني شبهات دفع: بوقرين حممد أمحد ـ ٣
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االختالف يف  إىل سبب التنازع، يرجع إىل جوينبل أشار واملستشرق
 يف كانت املروي احلديث مادة أن املقام هذا يف نذكر أن وينبغي«: ديث، فقالاحل

 كان الذي هو هوى من احلديث موضوع يف ما أن فالغالب التنازع، أصل الواقع
 كان وإمنا احملدث، قيمة به مقصوداً يكن مل النهائي فاحلكم دائماً، املعارضة يثري

 ونادراً ما تكون الروايات )١(»يرويها ليتا الروايات مادة على احلكم به املقصود
، ألن بعضها )٢(اإلسالمية كلها صحيحة وتكون جديرة باالعتماد عليها بكليتها

تأيت من أخبار مأخوذة من قصص إسرائيلية من مراجع يهودية األصل، كاليت 
جاء ا ابن جرير الطربي يف تفسريه، ويعد كتابه يف األوساط اإلسالمية بالنسبة 

  .)٣(وايات اإلسرائيلية على األكثر، الكرت والغىن ذه املوادللر

الروايات والتراث اإلسالمي  إىل بعد هذا، جتد املستشرقني عندما يأتونو
بني الغث والسمني، بني الصحيح والسقيم، حيث جتد  ترفون غرفاً، اليفرقون منهغي
، لذا قال السيد م استندوا على رواياٍت بال متحيص هلا وجدوا بغيتهم فيهاأ
كان البد يل يف دراسة الروايات أن أُمهد هلا دراسة خصائص «: تضى العسكريرم

 متحيصبال اليت[ اتمع الذي نزل فيه القرآن وانتشر منه الُقارن بني تلك الروايات
الروايات  تلك يناقض الذي التارخيي والواقع ]املستشرقون استخدمها واليت

 بعدها جيري العسكري، مسحاً )٤(» يناقض تلك الرواياتوالواقع التارخيي الذي
سريعاً لروايات مجع القرآن، وروايات الزيادة والنقصان يف القرآن ـ معاذ اهللا ـ 

                                                             

 املكتبة رصق  ٣٨/ ١١ اإلسالم، أعداء شبهات على الرد يف املفصل: الشحود نايف بن علي ـ ١
  .الشاملة

  .١١٥ص مسلماين، مالك ترمجة، املقدسة، للكتب وشهادته وتعاليمه نظمه القرآن موير، ويليام: ظ ـ ٢
  .٩٦-٩٥ص اإلسالمي، التفسري مذاهب تسيهر،  جولد:ظ ـ ٣
  .١٠ص ١ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن: مرتضى السيد العسكري، ـ ٤



   

 ٩٧ 

وروايات اختالف املصاحف والنسخ واالنساء، وروايات القراءات املختلفة ونزول 
   :ع من ذلكتقومي تلك الروايات ليتفر إىل القرآن على سبعة اوجه، مث توصل

والً ـ إن فيها، روايات اسرائيليةٌ وروايات الغالة والزنادقة ومن مجلتها أ
روايات موضوعةٌ ومفتراةٌ على اهللا ورسوله وكتابه، وفيها ما افتري ا على 

  .  البيت أهل الصحابة وأئمة

ثانياً ـ يف تلكم الروايات روايات صحيحة، غري أن فيها مصطلحات قرآنية 
صبح هلا اليوم معاٍن أمعانيها، وتبدلت بعد عصر الصحابة متدرجاً حىت تغريت 

. الصحابة أحاديثو  اهللا  رسول وحديث القرآن يف غري اليت قصد منها
 للمعىن خالفاً له اجلديد املعىن يف القرآن علوم كتب يف ذلك املصطلح عملستاو

 مصطلحي ،لكذ مثال. الصحابة عصر حىت عصر الرسول يف فيه استعمل الذي
حي تالوة لفظ ويتلقى عن طريق ال كان الرسول األعظم : ) واإلقراءالقراءة(

¥  ¦ Mمثل آيات األحكام وغريها، وذلكم من معاين   ويتعلم معناه، القرآن

§ L  وكان الرسول يفعل يف إقرائه القرآن للصحابة، ويسمى عندئذ من تعلّم
م معناه بالقارئ، وإذا قام القارئ بإقراء شيئاً كثرياً من تالوة لفظ القرآن مع تعل

] وآله[صلى اهللا عليه  النيب قال :قال عفان بن عثمان عن «.)١(اآلخرين يسمى باملقرئ

  . )٢(»وعلّمه القرآن تعلم من أفضلكم إن: وسلم

والظاهر أن التعلّم ليس تالوته وحفظه فقط، أي ال ميكن أن يختزل 
  . )من حفظ القرآن وحفّظه(معناه احلديث يف معىن واحد فقط، فيكون 

                                                             

  .١٦ ـ ١١ص ١ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن: مرتضى السيد العسكري،: ظ ـ ١
. ٥٧ص ،١ج حنبل، بن أمحد ومسند. ،٤٧٤٠ احلديث رقم ،١٩١٩ص ،٤ج البخاري، صحيح ـ ٢

  .٢٢٦ص ،٢ج القضاعي، الشهاب ومسند. ٢٥١ص ،٥ج العكربي، بطة البن الكربى، واإلبانة



   

 ٩٨ 

وقد روى البخاري يف تفسري سورة النصر أن اخلليفة الثاين عمر طلب من 
 عمر كان«ابن عباس أن يعلّم بعض الصحابة تفسريها، بسنده عن ابن عباس 

 M E D C B AL  يف  تقولون ما فقال ...بدر أشياخ مع يدخلين
مبعىن تعلم تالوة :  عصر الرسول  وبناًء على ذلك كانت القراءة يف)١(» ...

تعليم تالوة لفظ القرآن مع تعليم معىن اللفظ الذي : القرآن مع تعلم معناه، واإلقراء
غالباً يف   تعلّمه واستعملت القراءة واإلقراء بعد عصر الرسول إىل حيتاج

 عىن االصطالحي، وأحياناً استعمل يف أحد جزأي املعىن االصطالحي وهو تعليمامل
  .)٢(معىن القرآن أي تعليم تفسري القرآن

 على يطلق معاً ملعنيني موضوع اسم كل«: )قرأ(غب يف مادة اوقد قال الر
 واحد منهما كل يسمى قد مث وللطعام، للِخوان كاملائدة انفرد إذا منهما واحد كل

   .)٣(»به بانفراده
ريد القرآن عن لكن ملّا أمر اخللفاء الثالثة، سيما اخلليفة الثاين عمر بتج

 بالقرآن هلم قرية أهل تأتون إنكم: فقال«بيان الرسول وحديثه، كما روي عنه 
 وأقلوا القرآن جردوا فتشغلوهم، باألحاديث تصدوهم فال النحل، كدوي دوي

 فلما قدم :قالوا شريككم، وأنا امضوا وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول عن الرواية
  .)٤(»انا ابن اخلطاب: فقال حدثْنا،: قالوا قرظة

 صحيح  حديث هذا«:  بتعليقه على املستدرك)هـ٧٤٨ ـ ٦٧٣(وقال الذهيب 
                                                             

  .٥٠٩ص ،٨ج كثري، ابن وتفسري. ٤٠٤٣احلديث رقم ،١٥٦٣ص ،٤ج البخاري، صحيح: ظ ـ ١
  .٢٩٤ص ١ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن: مرتضى السيد العسكري،: ظ ـ ٢
  ).قرأ (مادة ،٤٠٢ القرآن، غريب مفردات الراغب، ـ ٣
 السنن ومعرفة. ١٨٣ ص ،١ج الذهيب، بتعليق الصحيحني على املستدرك النيسابوري، احلاكم ـ ٤

  .٣١٦ص ،١٥ج للطحاوي، اآلثار مشكل وشرح  ،١٤٦ص ،١ج للبيهقي، واآلثار



   

 ٩٩ 

 من مسع صحايب: األنصاري كعب بن وقرظة ا، ويذاكر طرق جتمع له اإلسناد
فعلى ذلك نسخ القرآن جمرداً عن احلديث،  )١(»وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول

األول اهلجري مسوا بعض علماء العربية كل حديث أو تفسري ويف أخريات القرن 
 باملقرئ، واستمر )حتريفات(مع القرآن حتريفاً، وكل من يعلِّم تلك اليت مسوها 

م فسروا ما األمر على ذلك قروناً، ونتيجة لتبدل معىن القراءة واإلقراء يف حماورا
عندهم، أي قراءة  ىن املتداولجاء منها يف الكتاب والسنة وحماورات الصحابة باملع

القراءات املختلفة، فاستعملت القراءة واإلقراء يف تعلم تلك القراءات املختلفة حىت 
  .)٢(عصرنا احلاضر

 : ـ استغالل املسترشقني للروايات املكذوبة٣

لقد استعمل املستشرقون وخصوم اإلسالم تلكم الروايات املفترى ا على 
فقها وفيها أكل رواية يلوح يف  إىل ب رسوله، واستندواصحاأاهللا ورسوله وكتابه و

نه متعدد أخرى وديان األألمشّة من حتريف القرآن، أو تشبيه النص القرآين بكتب ا
وخمتلف فيه فكتبوا ورووا أن مصاحف الصحابة كانت ختتلف بعضها مع بعض مثل 

املؤمنني مهات أمصاحف عمر وعلي واُيب وابن مسعود وابن عباس وابن الزبري و
حد عشر مصحفاً من مصاحف التابعني أم سلمة وكذلك عدوا أعائشة وحفصة و

وقام املستشرقون بالبحث عن املؤلفات اليت جاء .  كانت ختتلف بعضها مع بعض
 الذي )برجشتر(حدوث تغيريات على النص القرآين، مثل  إىل شارةإفيها 

آرثر جفري  .، ومثل د)شواذ القرآن(استخرج من كتاب البديع البن خالويه 
يب داود السجستاين ملا فيها أ الذي طبع كتاب املصاحف البن )م١٩٥٩ ـ ١٨٩٢(

                                                             

  .١٨٣ ص ،١ج الذهيب، بتعليق الصحيحني على املستدرك ـ ١
  .٢٩٨-٢٩٦ص ١ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن: مرتضى السيد العسكري،: ظ ـ ٢



   

 ١٠٠ 

  .)١(من روايات من اختالف املصاحف والقراءات

غابر التاريخ إلثارة ما هو ليس حبقيقة وجعله كحقيقة مسلّماً  إىل فيذهبون
 أثريت وقد«: آن بقولهيرمز لشبهة حتريف القر )Buhlبول ـ (ا، فهذا املستشرق 

 يصرون فالشيعة. املختلفة اإلسالمية الفرق بني جدل من وقع فيما التحريف مة
 ما تفنيد حمو أو بغية القرآن يف آيات وأثبتوا حذفوا قد السنة أهل أن على عادة
 نفس احلال بطبيعة السنة أهل كال وقد ملذهبهم، معززاً الشواهد من فيه جاء

أي مصدر يذكر ذلك االام  إىل  وقد أخلّ باحلقيقة ومل يشر)٢(»للشيعة التهمة
  .غري املوجود

  

 :طبيعة املستندات التي تفاعل املسترشقون معها: املطلب الثاين

إن املستشرقني تعرفوا على العامل اإلسالمي بكل تفاصيله وفروعه وفرقه 
لذي حيكم  الفضاء انّأمن خالل العامل اإلسالمي بقسمه السين؛ لذلك نالحظ 

؛ وكما )٣(ماميإلحباث االستشراقية هو الفضاء البعيد عن الفضاء االتفكري واأل
 املذهب  السنة يرون أنّبأنّ: )الفلسفة وعلم الكالم اإلسالمي(يعتقد واط يف كتابه 

اً صيغة يالسين بأنه املعتقد اإلسالمي منذ البداية، وكيف بلغ املذهب السين تدرجي
، حينما اضطرت ظروف املسلمني حلسم اخلالف بني أكمل وأدق ملعتقداته

التفسريات املتنافسة للنصوص األساسية، فيمكن أن يقال إن املذهب السين أصبح 

                                                             

  .١٨ ـ ١٧ص ١ج: م. ن: ظ ـ ١
  .حتريف مادة ،٦٠٨ص ،٤ج اإلسالمية، املعارف دائرة: Buhl ـ بول ـ ٢
 املنهاج، يف جملة حبث موضوعية، وحقائق استشراقية رؤية القرآن مجع مسألة جميد، د معارف،: ظ ـ ٣

  .م،٢٠٠٩- هـ١٤٣٠ خريف ٥٥: العدد ،٢٩٠ص



   

 ١٠١ 

  .)١( واقعاًاًاملذهب الرمسي للخالفة، وصار أمر

 هذا يف خصوباأل القرآنية الدراسات غلبأ يف املستشرقون لذا حاول
 آخر، دون طرف من مصادر إىل ستنادواال االستقاء  ـالقرآن مجع ـ الباب

 شطر إىل املتعمد االلتفات وعدم ،ساساأل هذا على والفرضيات النتائج وترتيب
 ضيقٍة، ال منفرجة، زاويٍة ومن واحدة بعني والنظر املسلمني مصادر من كبري

واملفترض ان ما يكتب عن أي ديٍن أو مذهب جيب أن ينتهج احلقيقة واملوضوعية 
 الدراسات مصادر نواعأل وعميقة واسعة بدراسات قاموا« ، فهمقدر االمكان

 وبعض الروايات وبعض الكتب بعض يف املنشودة ضالتهم فوجدوا اإلسالمية
 ونشروها بذكرها شادواأو منها فاستفادوا املسلمني علماء من اخلاطئة االجتهادات

  .)٢(»املسلمني بالد يف

 يف ميادين من التاريخ اإلسالمي الكثري من املستشرقني عند الكتابة« فنجد
اجليل االول منهم يصرون ـ بسبب سيادة الرواية االموية  إىل والسيما بالنسبة

 حداثأ من الشيعية احلركات إقصاء أو التشيع، عقيدة قصاءإوالعباسية ـ على 
متاماً حبسب التوجه الذي سطرته رواية ابن حزم الظاهري يف . اإلسالمي التاريخ
 وأن )*()هرطقة( الشيعة هم  على أنّ)هواء والنحلصل يف امللل واألالف(كتابه 

 فمن البديهي عندما تقصى عقيدةٌ ما، .)٣(»املذهب الشيعي إن هو إال بدعة
  .بالداللة التضمنية سيقصى كلُّ تراثها بطبيعة احلال

                                                             

1 - See, Watt, Montgomery,ISLAMIC PHILOSOPHY AND THEOLOGY,see: p56.  
  .١٠١ص الدين، عدس كاظم ترمجة اإلسالمي، الكالم وعلم الفلسفة العربية، النسخة: ويراجع

  .٧٣٦ص ٢ج: املدرستني، روايات:  العسكري مرتضى ـ ٢
  .الديين باملروق وتعرف الرئيس املعتقد عن اخلروج: اهلرطقةـ *  

  .١٥٦ ـ ١٥٥ص واالستشراق، التشيع، اجلبار عبد.ناجي، د ـ ٣



   

 ١٠٢ 

 قبل الروايات القائلة جبمع القرآن من إىل لذلك جند نولدكه عندما يأيت
ن أالشيعة، فيذكر  إىل ، يرفضها وال يقبلها بوصفها منسوبةعلي اإلمام 

بن عم حممد وصهره، كان وراء مجع إيب طالب، أإن علياً بن «روايات خمتلفة تقول 
حدى الروايات، فقد قام ذا والنيب كان اليزال على قيد إوبناًء على . القرآن

وراق، وقطع قماش أآن من نه مجع القرأويرد .  منهأمٍراحلياة، وذلك بناء على 
قسم بأال يغادر املرتل قبل االنتهاء أنه أحريرية، وجدها خلف وسادة النيب، و

تنسب هذه « :يتعامل مع هذه الروايات ألا بقوله  ال)*()نولدكه(ـ ف)١(»منه
  .)٢(»كثر عرضةً للشكوكأنسل علٍي، وهي ذا تصبح  إىل الروايات مجيعها

                                                             

  .٢٤٣ص ٢ج تامر جورج ترمجة القرآن، تاريخ :نولدكه تيودور ـ ١
، بل وجيب أن يؤخذ هذا بنظر االعتبار، عندما يذكَر رأي لنولدكه، ميكن القول أنه واجلدير بالذكرـ  *

 قال كما كتابه إلن منهم؛ واسعة طبقة أقل أو ال باجلملة، ال اجلملة يف ميثل رأي املستشرقني
 لكتاب مقدمته يف جفري: ظ أوربا، يف القرآن علوم يف حبث كل أساس اآلن يعترب جفري

 لنولدكه به ندين الذي العظيم العمل بعد« استطراداً قاله فيما آخر لبالشري وقول. ٤ص املصاحف،
ميكن اعتبار ما «  و٣١ص تدوينه، نزوله، القرآن، بالشري، »القرآن تاريخ كتاب يف ومدرسته

حممد والقرآن، : باريت، رودي، يف كتابه» نتائج ائية) تاريخ القرآن(توصل إليه نولدكه يف كتابه 
   .٢٢٨فوك، يوهان، تاريخ حركة االستشراق، ص:  وينظر.٢٧٢ص
 باعادة قام الذي شفايل: املتخصصني، هو وثالثة املستشرقني من ربعةأ آراء ميثل نولدكه أقل ال أو

ضاف بعض أم وأوغوست فيشر الذي ١٩٠٩عام  نفسه نولدكه من بطلب الكتاب صياغة
جناز اجلزء الثالث منه، وبرتزل الذي إة وكلت إليه مهماُالتصحيحات عليه، وبرجشترسر الذي 

ثالثة أجيال من علماء الدراسات القرآنية ). برجشترسر(ستاذه أكمل اجلزء الثالث بعد وفاة أ
، على هذا االثر، حىت ابصر النور، فهو يضم ما توصلوا إليه من نتائج يف هذا اًملان تعاقبت، إذاأل

 مقدمة الترمجة العربية لكتاب نولدكه، تاريخ جورج تامر،: ظ. اال خالل سبعة عقود ونيف
وإتقانه ... يعد نولدكه شيخ املستشرقني االملان غري مدافع أتاح له نشاطه«إذاً . XI: القرآن، ص

مع استطالة عمره حىت جاوز الرابعة ) العربية والسريانية والعربية(التام لثالث من اللغات السامية 
» ة ليس فقط بني املستشرقني االملان، بل بني املستشرقني مجيعاًوالتسعني ـ أن يظفر ذه املكان

  .٥٩٥بدوي، عبدالرمحن، موسوعة املستشرقني، ص
  .٢١ رقم هامش ،٢٤٣ص ٢ج تامر جورج ترمجة القرآن، تاريخ :نولدكه  تيودور ـ ٢



   

 ١٠٣ 

وجيعلون القَسم على «: مام قالقليل شأن عمل اإلةً منه لتمييع وتوحماول
مث يذكر رأياً البن حجر يورده ، )١(»أيب بكرلسان علي، لكي يأخذ الكرامة من 

  .)٢( يف تلك الرواية تأيت مبعىن حفظ يف الذاكرة)مجع(السيوطي مفاده أن 

نولدكه قَِبل هذا التفسري بكل رحابة، ملا عليه من تفسري بعض من علماء 
مجع (ففي الواقع، ال تشري اجلملة املستعملة يف هذه التقاليد «: لمني، قالاملس

احملمدية  التفسريية تقر السلطات كما ولكن، كتاب، يف النصوص مجع إىل )القرآن
  .)٣(»احلفظ يف الذاكرة إىل املهتمة باحلديث،

وهذه النقطة ينبغي التأمل فيها والوقوف عندها، وهي عدم قبول نولدكه 
 فيفهم للشكوك؛ عرضة اأنسل علي ـ على تعبريه ـ و إىل يات اليت تنسبللروا

وتفسريات الطرف اآلخر وال يعدها عرضةً  بروايات يعتقد إنه املنطوق، هذا من
دوا ستثمر له طبيعياً أن القرآن مل يجمع بالشكل املثايل وبقي للشكوك، ألن ومل ي

ملستشرقني يف مجع القرآن وما أثاروه من حمفوظاً فقط يف الذاكرة، ودونك أحباث ا
نسل علي  إىل تنسب(شبهات مجة، مل يستعملوا فيها أي حديث شيعي أو رواية 

  .)على تعبري نولدكه

 وهو املعىن الذي )تفسري اجلمع باحلفظ يف الذاكرة(وقد أشار هلذا املعىن 
د أن علياً كان أول ما ور: حممد حممد ابوليلة قائالً. يستثمره نولدكه، أشار إليه د

ومما يلفت . من مجع القرآن، معناها أن علياً مجع القرآن كله، يعين أنه حفظه بأكمله
اجلُماع للقرآن (:  قد أورد يف الفهرست هذا العنوان)هـ ٤٦٣ت(النظر أن ابن الندمي 

                                                             

  .٢١ رقم هامش ،٢٤٣ص ٢ج تامر جورج ترمجة القرآن، تاريخ :نولدكه تيودور  ـ ١
  .٥٣ ص االتقان يف السيوطي: راجع . ٢٢ رقم هامش الصفحة، نفس: ن . م: ظ  ـ ٢
  .٢٤١ ص ٢ ج : القرآن تاريخ :نولدكه  ـ ٣



   

 ١٠٤ 

 مبعىن حفاظه، وعد ابن الندمي من هؤالء وسلم ]وآله[ يهصلى اهللا علعلى عهد النيب 
  .)١() أيب طالب حلفاظ علي بنا

مجع (تقان، جيده قد ذكر قبل حديث السيوطي يف اإل إىل ولو يرجع املتتبع
 يف مجع الصحابة للقرآن ومل يفسر اجلمع باحلفظ ومل أحاديث، عدة )علٍي للقرآن

يب أهناك، كما فعل عند إيراده حديث علي ابن  بن حجرارأي  إىل يشر
 يهصلى اهللا عل اهللا رسول عهد على القرآن مجع ...«: ن، فقد جاء يف االتقاطالب

 كعب، بن وأيب الصامت، بن وعبادة جبل، بن معاذ: األنصار من  مخسةوسلم ]وآله[
 سريين ابن عن املدخل يف البيهقي وأخرج. وأبو أيوب األنصاري وأبوالدرداء،

: فيهم خيتلف ال ربعة أوسلم ]وآله[ يهصلى اهللا عل اهللا رسول عهد على القرآن مجع: قال
 الدرداء أيب: من ثالثة رجلني يف واختلفوا وأبوزيد، كعب، بن جبل، وأيب بن معاذ

: قال عن الشعيب داود أيب هووابن وأخرج. الداري ومتيم عثمان وعثمان، وقيل
 وأبوالدرداء، ومعاذ، أيب،:  ستةوسلم ]وآله[ يهصلى اهللا علالنيب  عهد يف القرآن مجع

  .)٢(»أوثالثة سورتني إال أخذه وقد جارية، بن وجممع وأبوزيد عبيد، بن وسعيد

وقد وقف مستشرقون آخرون ضد هذا التحديد اخلاطئ عند نولدكه، حيث 
زعم بعض الكتبة أن املراد «: آرثر جفري خيالف نولدكه يف ذلك بقوله. جند د

 علياً محل ما  ألن؛باجلمع يف هذا احلديث احلفظ، ولكنا ال نوافق على قوهلم هذا
  .)٣(»الصحابة إىل مجعه على ظهر ناقته وجاء به

 اليضع أنه  عندما أقسميإذن نولدكه بالفعل مل يرتِض رواية القَسم لعل

                                                             

  .١٥٢ص االستشراقي، املنظور يف الكرمي القرآن حممد، حممد: ليلة بوأ: ظ ـ ١
  .ورواته حفَّاِظِه معِرفَِة ِفي: الِْعشرونَ النوع. ٢٤٨ص ،١ج القرآن، علوم يف اإلتقان: السيوطي ـ ٢
  .٥ص، املصاحف كتابل مقدمته يف آرثر،: جفري ـ ٣



   

 ١٠٥ 

قد يكون ـ وفقاً ملا  حىت جيمع القرآن، فإا مل ترق لنولدكه رداؤه ظهره لىع
ألا وردت يف سبق وما عرف عن نولدكه بعدم قبوله للروايات الشيعية ـ 

وألن كتاب الفهرست البن الندمي، وإن كان يحسب على ؛ )١(الفهرست البن الندمي
املصادر السنية، ومؤلفه سين، إال أن كُتبه ـ ذات أثر شيعي حبسب نولدكه ـ وأنه 

  .)*(المألع يف ا)هـ ١٣٩٦ ـ ١٣١٠(متشيع بعض الشيء كما ترمجه الزركلي 

فقد  رقون متاشى مع التفسريات اإلسالمية العامةتفسري نولدكه ومعه املستش
 كتابته دون له من حبفظهم للقرآن مجعهم يفسروا إخواننا أن علماء اكثر حاول«

 معناه فيكون حفظه، من على تعبري يطلق )القرآن مجع( بذلك، ولكن وحيصروه
 أو مصحف يف مجعه معناه فيكون ودونه، كتبه من على يطلق كما صدره، يف مجعه

اجلمع  نوع على تدل قرينة معه ويوجد القرآن مجع تعبري يرد وعندما تاب،ك
 املعىن على اجلمع يحمل نأ فينبغي قرينة توجد مل نإو املتبعة، فهي املقصود
 جممالً معناه فيبقى أبيت نإمجع القرآن بكتابته، و وهو شيوعاً واالكثر االقرب
 يف يوجد وكما رأينا مرجح، بالاآلخر  على أحدمها ترجيح ألن املعنيني، حيتمل

 يباُ الكتابة، وكقول مجع به املقصود أن على تدلّ قرائن اجلمع أحاديث من عدد
 ورثنا يقصد فانه  ورثناه، وحنن وتويف عمنا ابن فالن القرآن مجع :كعب بن

   .)٢(»للقرآن حفظه ورثنا ال مصحفه

                                                             

  .٤١ص الفهرست، الندمي، الفرج أبو إسحاق بن حممد: الندمي ابن ـ ١
: )م١٠٤٧هـ ـ  ٤٣٨ت (الندمي  يعقوب أيب بن الفرج أبو إسحاق، بن حممد بن إسحاق بن حممدـ  * 

 كتابه يدل. متشيعاً معتزلياً وكان. أفضلها ومن التراجم كتب أقدم من) الفهرست (كتاب صاحب
 األعالم، الدين، خري: يالزركل). احلشوية (السنة أهل يسمي حجر، ابن يقول كما فانه، ذلك، على

  .٢٩ص ٦ج
  .٢٤٨ص القرآن، تدوين: الكوراين ـ ٢



   

 ١٠٦ 

نية فيها مشةٌ وأثر بعد ذلك يعقِّب نولدكه ويترقى بعدم قبوله حىت ملصادر س
خبار ـ تفاسري فمصادر هذه األ. ال شيء من الصحة يف هذا كله «شيعي بقوله 

قرآنية شيعية وكتب تارخيية سنية ذات اثر شيعي ـ مشكوك بأمرها، ذلك أن كل 
. )*()١(»ما يرويه الشيعة عن ويل شيعتهم االعلى، غري موضوعي ومنحاز جبملته

يقبل التفسريات الشيعية وإا التساوي شيئاً؛ إذا ال: وصرح يف موضع ثاٍن إنه
تأكدت قيمة التفاسري السنية، فإن التفاسري الشيعية كانت أقل صدقاً من منافساا 

    .)٢(السنية

ويف أدىن تأمل، جيد املتعقِّل ملوقف نولدكه وغريه من املستشرقني يف مجع 
 نّأخرى، ذلك ددة من دون األالقرآن، من األخذ وتقبل مصادر إسالمية معينة، حم

األوىل تتناغم والغايات والنتائج اليت يتوخاها يف استخالص الشبهات حول 
   .القرآن، خبالف الثانية

                                                             

  .٢٤٤ص ٢ج القرآن، تاريخ: نولدكه ـ ١
يذكر ان نولدكه ـ وجيب أخذ هذا الشيء بنظر االعتبار ـ عندما أراد اخراج كتابه للطبعة الثانية  ـ *

 بتعبريه ـ  آثار الوقاحة الصبيانية حاضرة –م، اعترف انه اجنزه بسرعة وعجلة وكانت١٩٠٩عام 
فقال ما نصه يف مقدمة الطبعة الثانية . يف الكتاب وان بعض ما قاله بثقٍة، انعدمت ثقته به بعد ذلك

الكتاب الذي بقدر االمكان جبعل ] شفايل[وقد قام «: بعد ما كلف تلميذه شفايل باعادة النظر فيه
ألن آثار ) بقدر االمكان(أقول . أجنزته بسرعة قبل نصف قرن مراعياً املستلزمات احلاضرة

بعض ما . الوقاحة الصبيانية لن ميكن حموها بالكلية، من دون أن يعاد  تأليف الكتاب من جديد
ابه تاريخ القرآن، مقدمة نولدكه لكت» كثري من الثقة، انعدمت ثقيت به الحقاً أو قلته حينذاك بقليل

كلما طالت دراسيت «: ويف موضع آخر عند ترتيبه للسور املكية واملدنية يقول . XXXIص 
وكم من دليل وجدته من قبل مناسباً هلذا الغرض بدا يل الحقاً غري موثوق به، ... للقرآن وتعمقت

أدق أنه زعم غري  أبديته قبالً بقدر كبري من الثقة، بدا يل من بعد فحص متكرر ووكم من زعٍم
  .٦٨، ص١نولكه، تاريخ القرآن، ج» أكيد

  .٣٩٩-٣٩٨ص ،٢ج القرآن، تاريخ: نولدكه: ظ ـ ٢



   

 ١٠٧ 

 القرآن جلمع السائدة الروايات يف جاء ما لكل متقبل إن نولدكه املقابل، يف
 يناقش جعله مما لغريها، وضابطاً ميزاناً جعلها اإلسالمية االخرى؛ بل املصادر يف
 إا: وقال ـ  علي ماملإل القرآن جبمع الروايات ـ اخلاصة تلك مضمون يف

املتعلقة جبمع زيد  التقاليد فال. كلها االكيدة التاريخ ووقائع خباراأل تناقض
، تذكر للقرآن، وال تلك املتعلقة مبحاوالت مجعه االخرى يف املدة السابقة لعثمان

ائياً عن اإلومن بعد ذلك ي .)١( كهذاشيئاً عن عمٍل لعلي مام ريد نفي هذا العمل
  .)٢(»هذا العمل، ال يف فترة خالفته وال قبلها إىل وال هو يشري« فيقول  علي

يف املبحث االول من  ومجع القرآن  اإلمام علي وقد فُصل القول بشأن
ن ايب بأن له مصحفاً معروفاً مبصحف علي ب: ميكن االضافة  الثاين، لكنالفصل
كان احد كُتاب الوحي، فال   اإلمام علي ، وإن املعروف واملشهور أن)٣(طالب

  .عجب أن جيمع القرآن يف مصحف وتكون له نسخةٌ خاصةٌ به

 ال يقبل هذا )تدوين القرآن(وكذلك جند املستشرق كانون سل يف كتابه 
د على وجود اخبار مثرية للشبهات والتأكي إىل النوع من الروايات، فبعدما يتطرق

 وعلى سقوط سورة الفاحتة وسورة الفلق والناس )احلفد واخللع(سوريت ما تسمى 
قد  وأنه   اإلمام علي من مصحف ابن مسعود، يذكر نسخة مصحف

رتب القرآن الكرمي فيها حبسب التسلسل التارخيي لرتول السور، لكنه لعدم 
ليست لدينا هذه النسخة، ومبا أنه «: وجودها اآلن ينفي صحة هكذا رواية بقوله

   .)٤(»فمن املستحيل القول ما إن كانت هذه الرواية صحيحة أم ال
                                                             

  .٢٤٤ص ٢ج :القرآن تاريخ: نولدكه: ظ ـ ١
  .الصفحة نفسها: م . ن : ظ ـ ٢
  .٥٣ص داود، ايب البن املصاحف: راجع ـ ٣
  .١٣ص القرآن، تدوين: سل كانون ـ ٤



   

 ١٠٨ 

وهذا االستدالل غريب منه؛ ألنه كيلٌ مبكيالني، إذ ملاذا ال يرفض النسخ 
مسعود،  بن اهللا عبد نسخة لعل االخرى مع إا مل تصل لديه أيضاً؟ ومن يدري

 فعل كما روايتها صحة الينفي فلماذا !)سل(لدى  موجودة أو نسخة اُيب بن كعب،
 القرآن مالك مسلماين، مترجم كتاب تدوين(الكتاب  مترجم كفى وقد غريها؟ مع

 على تعقيباً نفسها الصفحة هامش يف  مؤونةً)سل( املستشرق ، كفى)سل لكانون
 ذو ألنه التارخيية، املوثوقية تفتقد اليعقويب رواية بأن لكالمه،  وتعزيزاً)سل(كالم 
 تفيد رواية تارخيه يف الشيعي اهلوى ذو اليعقويب يورد«: نصه ما فقال شيعي هوى
 جزاء،أ سبعة إىل إياه مقسماً حممٍد؛ وفاة غداة القرآن مجع أيب طالب بن علي بأن

 الزمين التعاقب أساس على تصنيف إىل يشري ال اليعقويب يورده الذي والتقسيم
 إدراجها يف وبالوسع. التارخيية املوثوقية يعقويبال رواية   وتفتقد.القرآن لنظم

 شخصيات بقية على فضليةأ علي ملنح حماولةٌ الشيعي وهي ـ الصراع السين سياق
  .)١(»املبكر اإلسالمي العهد

هل أن علياً : وقد يكون هنا خروج عن نطاق البحث، لو أردنا أن نثبت
توج بأنه افضل شخصية بعد حمتاج ملزية مجع القرآن لكي يليه صلوات اهللا ع

 مبرتلة مين تكون أن ترضى أال«: بعد قول الرسول ذلك النيب؟ وملاذا حيتاج 
 له شهد وقد ، ذلكحيتاج وملاذا )٢(»بعدي نيب ليس أنه إال موسى؟ من هارون

                                                             

  .١٣ ص ،١ رقم هامش سل، كانون للمستشرق القرآن تدوين كتاب ممترج مالك،: مسلماين ـ ١
 ٤ج مسلم، وصحيح تبوك، غزوة باب ،٤١٥٤: احلديث رقم ،١٦٠٢ص ٤ج: البخاري صحيح ـ ٢

 علي مسند باب ،٢٨٥ص ١ج يعلى، أيب ومسند. طالب أيب بن علي فضائل من باب ،١٨٧٠ص
 وصحيح. عميٍس ِبنِت أَسماَء حِديثُ باب ،٤٣٨ص ٦ج أمحد ومسند. السالم عليه أيب طالب بن
 بكل املسلمني مصادر من كثري وغريها. السالم عليه علي مناقب ،٣٧١ص ١٥ج حبان، ابن

  .متعددة وطرق وبألفاظ احلديث نقلت طوائفها،



   

 ١٠٩ 

ْعن « هلم منهن واحدةً تكون أن ومتنوا املرتبة، شريفة خبصاٍل  النيب صحابة َ

َعامر بن س ِ ْ ِ ِ َعد بن أبى وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبى سفيان سعدا فقال ما َ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ ًَّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ َِ ِ َِ ٍ ِ

ُمنعك أن تسب أبا الرتاب فقال أما ما ذكرت ثالثا قاهل َ َ ً َ َ َ َ َ َْ َُ ْ َ َّ َ ُ ََ َ َِ ُّ ََ َّ ََ ُن له رسول اهللاَ َُ َ ُ صىل اهللا عليه  َّ

ْفلن أسبه ألن وسلم] وآله[ َ ََ ُ َّ ُْ ُّ تُكون ىل واحدة منهن أحبَ َ َّ ُ ََ ْ ِ ٌِ َ َِ ِمن محر ال إىل َ ْ ُ ْ ُنعم سمعت ِ ْ َِ َ ِ َّ

َرسول اهللا ُ َ يقول له حني خلفه ىف بعض مغازيه فقوسلم] وآله[صىل اهللا عليه  َ َ َ َّ َ ُ ُِ ِ َِ َ ِ ْ َ ُ ُ َال لـََ ٌّه عىل ـَ
ِ َ ُ

َيا رسول اهللاَِّ خلفتنى مع النساء والصبيان فق َ ْ َّ َِ َ ْ ِّ َ َ َِ َ َ ُ َِّ ِ َ ُال له رسول اهللاَِّ َ َ َُ َ : وسلم] وآله[صىل اهللا عليه ُ

ِأما ترىض أن تُكون منى بمنز ْ َِّ ْ َِ ِ َ َْ ََ َّلة هارون من موسى إالََ َ َِ َ ُ ُْ ِ ِ أنه ال نبوة بعدَِ ْ َ َّ ُ َُ ُ ََّ ُوسمعته يقول . يَ ُ َ ُ ْ َُ ِ َ

َيوم خيرب َ َْ ْ ُّألعطني الراية رجال حيب : ََ ُ َِ ُِ َّ ًْ َ َّ ََ َ ورسوله واهللاَُ ُ ََ ُ ُحيبه َ ُّ ِ ُ ورسولهاهللاُُ َُ ُ َقال فتطاولنا هلا . َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ

َفقال َ َادعوا ىل عليا، فأتى به أرمد فبصق ىف عينه ودفع الراية إليه ففتح : َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ ْ ََ َ ُِ َ َ ِ ُ َ عليه ولاهللاُِ ِْ َ َّام ـََ

ُنزلت هذه اآلية ََ ِ ِ َ ْ َ َ M»  ¼  ½  ¾  ¿L َُِّدعا رسول اهللا ُ َ َ ] وآله[صىل اهللا عليه  َ

ّعلي وسلم ِ َ وفاطمة وحسنا وحسينا فقالًاَ َ َ َ ًَ ًْ ُ َ َ َ ََ َ َ ِاللهم هؤالء أهىل: ِ ْ ََ ِ َ َُّ َّ ُ«)١(.  

يسجل  الشيعي واملأثور: بالقول يردفها لكنه الصدد ذا رواية )سل( وينقل
ل ـ تلوحياً منه بعدم  اعتمادها؛ ألنه يف املقابل عندما ينقل روايات أخرى مل يق

 يف ؛يفراش خلف القرآن نّإيا علي ( :النيب قال واملأثور السين يسجل ـ بأن: عنها
 )التوراة اليهود ضيعت كما عوهوالتضي وامجعوه والقراطيس فخذوه احلرير الصحف

  .)٢(صفٍر وقرأها على النيب يف بيتهأوقال علي بأنه استلم هذه النسخة يف ثوٍب 

                                                             

 للنسائي، الكربى والسنن طالب، ايب بن علي فضائل من باب، ١٨٧٠ص ٤ج: مسلم صحيح  ـ ١
 النيسابوري للحاكم الصحيحني، على واملستدرك  ،٦٣٨ص ٥ج ترمذي،ال وسنن ،١٠٨ص ٥ج

.  صحيح: احلديث عن قوله الذهيب تعليق مذكور الصفحة نفس ويف ،١٤٣ص ،٣ج الذهيب بتعليق
  .املصادر من وغريها. ١٢٦ص ٦النوري،ج الفضل اليب، اجلامع واملسند

  .١٣ص القرآن، تدوين سل، كانون: ظ ـ ٢



   

 ١١٠ 

 الواقعة هذه أن وبافتراض«: بقوله ةالواقع صحة بعدم يصرح قليل وبعد
 بوصفها ا معترفاً نسخته جيعل مل علياً أن كيف: سؤال طبيعياً ينشأ فإنه صحيحة،

  .)١(»الوحيد املوثوق الكتاب

فقد اهتم املستشرقون منذ القرن التاسع عشر للميالد ورمبا ابعد من ذلك 
لقرآن وعن حياة النيب اهتماماً ملحوظاً يف الكتابة التارخيية عن اإلسالم وا

الشخصية، وعنوا ايضاً ضمن هذا التوجه بدراسة التشيع واحلركة الشيعية، لكنهم 
 املؤلفاتإىل  األمور هذه حول الفكرية مبانيهم تأسيس عموماً قد استندوا يف

 يف اعتمدت بدورها املصادر وهذه اآلونة، تلك يف واحملققة املعروفة اإلسالمية
 وىل مناأل بالدرجة والعباسية مويةاأل الرواية من املألوف على التارخيي سردها

 مت نإ والعباسية مويةاأل الروايتني فإن معروف هو وكما الشيعية، الرواية دون
التارخيي غري منصف وغري عادل؛  التدوين يكون عندئٍذ لوحدها عليها االعتماد

موية والعباسية، ، األصليون الذين تأثروا اتني السلطتني السياسيتنيفالرواة األ
 إىل الطمع يف الدنيا أو م اضطروا بدافع اخلوفكانوا غري منصفني يف مرويام أل

 اإلمام يب تراب أيأن يغيبوا الرواية الشيعية، الرواية اليت عرفها االمويون بروايِة أ
  .)٢(م قد سايروا السياسةأعمداً أو علي 

املصادر والروايات، اليت حتقق هلم فنجد املستشرقني حرصوا على استعمال 
مهها التشكيك يف ثبوت النص أنتائج مدروسة وجاهزة مسبقاً، و إىل وتوصلهم

كيف وجد بغيته يف  آرثرجفري املستشرق القرآين الذي بأيدينا؛ لذلك نلحظ
الروايات من كتاب املصاحف اليت أورد خالصتها واستنتج منها تطور النص 

                                                             

  .١٤- ١٣ص القرآن، نتدوي سل، كانون ـ ١
  .١٥٦ ـ ١٥٥ص واالستشراق، التشيع ناجي، اجلبار عبد: ظ ـ ٢



   

 ١١١ 

 نّيب داود؛ ألأنفسه نشر كتاب اختالف املصاحف البن القرآين وحتوله وللسبب 
ونتيجة هذا البحث . أول مراتب هذا البحث كما قال إىل هذا الكتاب يوصله

عصور الطبع مرات متعددة  إىل إن القرآن قد تغري وتبدل منذ عصر نزوله: عنده
ا مع مساء الكتب اليت يستفاد منها اختالف املصاحف بعضهأولتأييد قوله هذا نشر 
  :وهي طوارأ ، فهو يرى تطور القرآن يف ستة)١(بعض على مرالعصور

  .طور املصاحف القدمية. ١
٢ .ا لألطور املصاحف العثمانية اليت ب مصار عث.  
 . طور حرية االختيار يف القراءات. ٣

  .العشرة أو طور تسلط السبعة. ٤
  . طور االختيار يف روايات العشرة. ٥
  .)٢( حفص وهو طور النسخ املطبوعةطور تعميم قراء ة. ٦

 عن النظر بغض والروايات املصادر من كانت أياً باستعمال يتوانون ال فهم
الغرض  إىل سانيدها ومدى صحة وضعف تلك املصادر، ما دامت تؤدي مأ

املطلوب، فقد كان لدى املستشرقني طريقتهم اخلاصة، الغريبة يف البحث 
 بأمجعها والتصورات وهامواأل والظنون اآلراء جيمعوا أن البحث يف فطريقتهم«

 وظروف والزمان للمكان مطابقاً منها كان ما واالكتشاف بالفحص ليستنتجوا
إس . جوزيف فان ( بينما املستشرق )٣(»االسناد دون املنت معتربين حوالاأل

Josef van Ess( ،همل السند على حساب املنتأمره بني أمرين، يرى أن ال ي 

                                                             

  .٧٤٦ص ٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن العسكري، مرتضى: ظ ـ ١
  .٩ص املصاحف، كتاب مقدمة: جفري:  ظ ـ ٢
  .٤ص ن،.  م  ـ ٣



   

 ١١٢ 

حلني أن ال يترك املنت بدون حماكمة على وفق الضوابط املنطقية، فقال وبنفس ا
جتاه العدد اهلائل من آالف األحاديث النبوية كان الطريق «: استطراداً يف عرضه

الذي يقاس به صدق احلديث، ليس هو بناؤه املنطقي أو مطابقة حمتواه للتصور 
حلديث وقد أخذ ذه الطريقة ولكن يعتمد كلية على الثقة يف راوي ا. اإلسالمي

؛ ...وكان هذا سبباً يف اختالف الشيعة عن أهل السنة . أهل السنة والشيعة أيضاً
فاعتمد الشيعة يف معرفة األحكام على اإلمام، أما أهل السنة فقد أخذوا باحلديث 

وترتب على ذلك عدم أخذ الشيعة بطريقة . النبوي الذي تثبت صحة سنده
بأن احلقيقة قد تكون عند ] الشيعة[ ا أهل السنة، بل اعتقدوا اإلمجاع اليت أخذ

ن أظروف اختيار اخللفاء، حيث  إىل عدد قليل من الناس واستندوا يف ذلك
  .)١(»اإلمجاع أو رأي األغلبية مل يكن يف رأيهم على حق

لذلك عندما ظهرت الطبعة االوىل من تاريخ القرآن لنولدكه استنكر عليه 
نقل يف الشرق واموه بالطعن يف الدين وزعموا أن الذين صحاب الأبعض 

  .)٢(حباثهمأيتتبعون هذه الطريقة ليسوا خالني من احملاباة يف 

 إنصافهم وصدق نيتهم وعدم حمابام نّإ«بينما جفري يثين عليهم ويرى 
يرومون إال الكشف عن احلق، وكان عيبهم  ظاهر، ويتبني من كتبهم ام ال

النقل أم يعتربون املنت دون االسناد وخيتارون من آراء  أهل نيالوحيد يف أع
 ما فكثرياً ضعيفة، أم كانت سانيد متواترةأالقدماء ما يطابق ظروف االحوال من 

بني العلماء منذ  عرف قد الذي النقل أهل تعليم الطريقة ذه احباثهم نتائج تناقض

                                                             

 واإلسالم، املسيحية وارح يف والقرآن والنبوة التوحيد ،)Josef van Ess (جوزيف إس،  فان ـ ١
  .٣٨ص

  .٤ص املصاحف، كتاب مقدمة: جفري:  ظ ـ ٢



   

 ١١٣ 

  .)١(»زمن بعيد

والتصورات  واالوهام الظنون ستخرج منوعاقل يأمن لنتيجة ت فأي منصف
 سانيدها، وبالتأكيد كما صرح ستؤديأومن نصوص ال يراعى فيها قوة وضعف 

يب أمن هذا، تلحظ أن جفري يف حتقيقه لكتاب املصاحف البن . التناقضإىل 
داود، واملستشرقني اآلخرين، اليهمهم ما قيل يف توثيق صاحب الكتاب، وال 

التراجم والسري واجلرح والتعديل، فقد ذكره ابن  أهل العلماء منيعتنون مبا ذكره 
 بن علي«عن : )الكامل يف الضعفاء( يف كتابه )هـ٣٦٥-٢٧٧(عدي اجلرجاين 

 كذَّاب هذا عبداهللا ابين يقول السجستاين داود أبا مسعت يقول اجلنيد بن احلسني
 موسى بن القاسم بن موسى مسعت فيه أبوه قال ما كفانا :يقول صاعد بنا وكان

 إبراهيم األصبهاين مسعت بكر قال أبو حدثين يقول األشيب موسى بن احلسن بن
  .)٢(»كذاب داود أيب بن بكر أبو يقول

 عبدالرمحن أبو قال «)هـ٧٤٨ ـ ٦٧٣(سري اعالم النبالء للذهيب  يف وجاء
 على مالكال يف اخلطأ كثري ثقة،: فقال داود، أيب ابن عن الدارقطين سألت: السلمي
، وبعد ذلك يذكر اجلرجاين عن نصب ابن ايب داود وعداءه لعلي بن )٣(»احلديث

 تكلم قد داود أيب فابن: )وىلرابع اخللفاء والصحايب من الدرجة األ(أيب طالب 

                                                             

  .٤ص املصاحف، كتاب مقدمة: جفري   ـ ١
 الرجال، ضعفاء يف الكامل، اجلرجاين أمحد أبو حممد بن عبداهللا بن عدي بن عبداهللا: عدي  بن ـ ٢

 العسقالين الفضل أبو رحج بن علي بن أمحد، العسقالين حجر البن امليزان، ولسان ،٢٦٥،ص٤ج
  .٨٦ص ٢٩ج عساكر، ابن دمشق، وتاريخ. ٢٩٤ص ٣ج الشافعي،

 علي بن أمحد العسقالين، حجر البن امليزان، ولسان. ٢٢١ص ١٣ج النبالء، سرياعالم  الذهيب، ـ ٣
 ٢٩ج عساكر، ابن دمشق، وتاريخ ،٢٩٣ص ٣ج الشافعي، العسقالين الفضل أبو حجر بن

  .٤٧٤ص ٩ج البغدادي، خطيبلل بغداد، وتاريخ  ،٨٦ص



   

 ١١٤ 

 مسعت النصب، من شيء إىل االبتداء ونسب إليه يف األصبهاين وإبراهيم أبوه فيه
 الطري، فقال حديث عن بالري داود أيب بنا سألت يقول الداهري اهللا بن عبد علي

يقصد [  النيب حاجب عن حكى ألنه باطل النيب فنبوة الطري حديث صح إن
 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب وحاجب خيانة ]أنس ابن مالك، إذ ورد عنه احلديث

ومل يبني ماهي اخليانة ومل تنقل عن أي مصدر، فهذا  ،(*))١( خائناً يكون ال
                                                             

  .٢٦٦ص ٤ج الضعفاء، يف الكامل: اجلرجاين عدي ابن : ظ ـ ١
وإلثبات صحة حديث الطري ـ ومن األمهية مبكان إثباته هنا ـ فقد جاء يف كتب الفريقني سنة  * 

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن  «:وشيعة ونصه كما يف سنن الترمذي
وسلم ] وآله[عليه  صلى اهللايب كان عند الن: عن السدي عن أنس بن مالك قال عيسى بن عمر 

 وقال عنه »اللهم آئتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري فجاء علي فأكل معهطري فقال 
 »هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه«: أبو عيسى الترمذي نفسه
، أمحد حممد شاكر )سنن الترمذي(ديث قد تزول، بتعليق حمققو الكتاب فكالم الترمذي بغرابة احل

قد روي من غري وجه عن أنس وعيسى بن عمر هو كويف والسدي إمسعيل بن : وآخرون قالوا
احلسني بن علي وثقه شعبة وسفيان الثوري زائدة  عبد الرمحن ومسع من أنس بن مالك ورأى

   .٦٣٦، ص٥مذي، جسنن التر. ووثقه حيىي بن سعيد القطان 
وكذلك ممكن مناقشته من جهة كثرة طرق روايته، فقد روي هذا احلديث بعدة طرق كثرية، 

حدثين أبو علي «: فأخرجه احلاكم من طريق سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، عن أنس قال
: ات قاالاحلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيوب الصفار ومحيد بن يونس بن يعقوب الزي

ثنا حممد بن أمحد بن عياض بن أيب طيبة ثنا أيب ثنا حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل عن 
] وآله[حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

: لتاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري، فق: ، فقدم له فرخ مشوي، فقالوسلم
إن رسول اهللا على حاجة، مث جاء، فقلت : اجعله رجال من أهلي من االنصار، فجاء علي، فقلت

افتح، : وسلم] وآله[اللهم ائتين كذلك، فقلت ذلك، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ذلك، فقال
 ما محلك: إنه هذه آخر ثالث كرات يردين أنس، فقال: فقال ما حبسك يا علي؟: فدخل فقال

 وقال احلاكم هذا حديث صحيح على »أحببت أن يكون رجال من قومي: على ما صنعت؟ قلت
قد رواه عن : (شرط الشيخني و مل خيرجاه، وقال حمقق كتاب املستدرك مصطفى عبد القادر عطا

أنس مجاعة من أصحابه زيادة على ثالثني نفساً مث صحت الرواية عن علي وأيب سعيد اخلدري 
   = يف   وعلّق الذهيب على ختريج احلاكم). أنس زيادة ألفاظ ث ثابت البناين عنوسفينة ويف حدي



   

 ١١٥ 

أي إذا صح حديث الطري باألدلة والقرائن املثالية؛ : ، أما املفهوم فواضح١نطوقامل
سوف يتقرر ويثبت جواب الشرط الذي حكم به ابن أيب داود على نفسه، هو 

                                                             

ابن «:  املستدرك بكون أحد رجال السند غري معروف عند الذهيب، هو أمحد بن عياض بقوله =
، رقم احلديث ١٤١، ص٣، ج بتعليق الذهيب، املستدرك على الصحيحني للحاكم»عياض ال أعرفه

  . أمرياملؤمنني علي رضي اهللا تعاىل عنه، باب ذكر إسالم٤٦٥٠
: وبطريق وبلفظ آخر، ٣٧٨، ٨ويف ج، ٣٩٠ص، ٣ تاريخ بغداد، ج يفوذكره، اخلطيب البغدادي،

 وبطريق آخر أخرجه النسائي يف كتابه .٥٦٠، ص٢جأمحد بن حنبل يف  فضائل الصحابة، 
 طرق أخرى وبألفاظ ، بعدةاألنواروأخرجه السي يف حبار . ٥١خصائص أمري املؤمنني ص

  .٣٥٨ ـ ٣٥٢، من ص٣٨أخرى، راجع، ج
وأما حديث الطري «: جتد الذهيب يف تذكرة احلفاظ جيرب هذا احلديث؛ لكثرة طرقه املتعددة فقالو

فله طرق كثرية جداً، قد أفردا يف مصنف وجمموعها هو يوجب أن يكون احلديث له أصل واما 
، ٣احلفاظ، ج الذهيب، تذكرة »أفردت ذلك أيضاًحديث من كنت مواله فله طرق جيدة وقد 

  .١٦٤ص
وباجلملة  ففي القلب من «: وابن كثري عواطفه ال تطاوعه بقبول احلديث برغم قول الذهيب، فقال

  .٣٥٤، ص٧ جوالنهاية البداية، »ن كثرت طرقه واهللا اعلمإصحة احلديث هذا، نظر، و
 خيضع إىل القواعد العلمية وقواعد علم على أية حال يعتقد أن سبب تضعيف هذا احلديث ال

الرجال واجلرح والتعديل، وإمنا كان البعض يوزن االمر، كون راوي احلديث أو من يذكراحلديث 
، بغض النظر عما فيه من صحة، لذا وجهت مة التشيع ـ إن )رافضياً(  شيعياً،يف كتابه أو خيرجه

، فذكر ابن كثري يف ترمجة أبو جعفر بن جرير صح التعبري ـ حىت لبعض أعالم مدرسة أهل السنة
ونسبوه إىل الرفض ومن «: الطربي املفسر الكبري وصاحب التاريخ املعروف بتاريخ الطربي قال

اجلهلة من رماه باإلحلاد وحاشاه من ذلك كله بل كان أحد أئمة اإلسالم علماً وعمالً بكتاب اهللا 
مد بن داود الفقيه الظاهري حيث كان يتكلم فيه وسنة رسوله وإمنا تقلدوا ذلك عن أيب بكر حم

وقد رأيت له كتاباً مجع فيه أحاديث غدير خم يف جملدين ضخمني ... ويرميه بالعظائم وبالرفض 
  . ترمجة الطربي١٤٧، ص١١، البداية والنهاية البن كثري،ج»وكتاباً مجع فيه طريق حديث الطري

مي بالتشيع من أجل إخراجه حلديث الطري وأمثاله، والعلم اآلخر، احلاكم النيسابوري، الذي ر
حدثين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عبيد «: ذكر أبو طاهر السلفي أمحد بن حممد قال فقد

الطرابلسي باإلسكندرية، أنبأنا أبو علي احلسني بن علي بن مناس القريواين بطرابلس الغرب، 
مسعت أيب القاضي أبا الوليد سليمان بن خلف بن : لأنبأين أبو القاسم أمحد بن سليمان الباجي قا

 =                                                                            :سعد الباجي باألندلس يقول



   

 ١١٦ 

، بعد ذلك كيف يصح أن ١)على تعبريه فنبوة النيب باطل(عدم إميانه بنبوة النيب 
ن أصالً بالنبوة وكتابه املشهور  وتستلهم النتائج من شخص اليؤمحاديثتؤخذ األ

 )جون جلكريست( عند املستشرقني اً، ليس مهمءهذا الشي ؟ لكن)املصاحف(

                                                             

قال لنا أبو ذر عبد بن أمحد بن عفري اهلروي مبكة، كنا يف حلقة احلاكم أيب عبد اهللا بن الربيع  =
السدي يف الصحيح نتغامز عليه، وذلك أنه روى حديث الطري ومل  ر إذا أخرج عنبنيسابو احلافظ

أبو طاهر السلفي، كتاب أخبار وتراجم أندلسية، : »يتابعه أحد عليه، وكان ينسب إىل التشيع
  .٧٤ص

 يف ترمجة احلاكم والنهاية وابن كثري يف البداية ،ويقرب من ذلك ما ذكره الذهيب يف السري
من أهل الدين واألمانة والصيانة والضبط والتجرد والورع لكن قال  وقد كان«: النيسابوري

كان أبو عبد اهللا احلاكم ثقة، وكان مييل إىل التشيع مجع أبو عبد اهللا احلاكم : البغدادي  اخلطيب
أحاديث، وزعم أا صحاح على شرط البخاري ومسلم، فأنكر عليه أصحاب احلديث ذلك ومل 

 حديث الطري مل خيرج : قال احلاكم: والموه يف فعله وقال حممد بن طاهر املقدسييلتفتوا إىل قوله
قال ابن طاهر بل موضوع ال يروى إال عن أسقاط . يف الصحيح وهو صحيح منها حديث الطري 

أهل الكوفة من ااهيل عن أنس فإن كان احلاكم ال يعرف هذا فهو جاهل واال فهو معاند كذاب 
ن السلمي دخلت على احلاكم وهو خمتف من الكرامية ال يستطيع أن خيرج وقال أبو عبدالرمح

 يف فضائل معاوية السترحت مما أنت منه فقال ال جييء من قليب منهم فقلت له لو خرجت حديثاً
  والنهاية البن كثري،  والبداية١٦٨، ص١٧، ج للذهيب سري أعالم النبالء»ال جييء من قليب

  ٣٥٥، ص١١ج
االمام احلافظ الثقة الرحال، : ابن السقاء« املعىن يف ترمجة ابن السقاء عند الذهيب وكذلك جاء هذا

كان من وجوه ... أبو حممد، عبداهللا بن حممد بن عثمان الواسطي ابن السقاء حمدث واسط
واتفق أنه أملى حديث الطائر، فلم حتتمله أنفسهم فوثبوا به، ... الواسطيني وذوي الثروة واحلفظ 

، وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته ال حيدث أحداً من الواسطيني، وهلذا قل حديثه وأقاموه
  .٣٥٢، ص١٦الذهيب، سري أعالم النبالء، ج. »عندهم

: وكذلك ما جاء يف ترمجة أحد رواة حديث الطري، مل يعنت به وإن كان صدوقاً؛ لذا قال العسقالين
رافضي حديثه يف البخاري مقرون بالغ ابن عباد ابن يعقوب الرواجين أبو سعيد الكويف صدوق «

وظاهر أن نعته  .٢٩١ ص،، ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب»حبان فقال يستحق الترك
   .فاظ اجلرحلبالرافضي من أ

  .ومقام البحث ال يسمح أكثر يف تفصيل حديث الطري



   

 ١١٧ 

   .غرضهم املنشود بأسرع الطرق إىل وهو عندهم سواٌء، مادام يؤدي
!!! يب داود أجراً من اهللا على كلمته هذه أ الذهيب يكتب البن نّأوالغريب 

] وآله[صلى اهللا عليه  حممد نبوة حنس، بل وكالم ،عبارة رديئة هذه: قلت«: فقد قال

 وقد... ؟ االرتباط وجه وما يصح، مل وإن الطري خرب صح إن قطعي،  حقوسلم
 شرط من وليس واحد، أجر خطئه على وله وقوله، عبارته يف أيب داود ابن أخطأ
كر وكذلك يذ!  مالكم كيف حتكمون ؟.)١(»يسهو وال يغلط وال خيطئ ال أن الثقة

الضعفاء، حديث يرويه ابن أيب داود، يف ذم  يف الكامل اجلرجاين يف كتابه
جيلّ مقام البحث ، ، وفيه قدح للنيب  يب طالبأأمرياملؤمنني علي ابن 

  .)٢(عن ذكره، وقد ذكره ابن حجر يف لسانه، وابن عساكر يف تارخيه
قرآن، نقل  أحاديث مجع الهمأفهكذا كان حال من ينقل عنه املستشرقون 

علي (حد أعاظم صحابة النيب وهو أ إىل  الشاذة والغريبة، ونصب العداءحاديثاأل
 ما وبسبب  وكان االعتماد على كتابه، اعتماد كبري يف بابه)يب طالب أبن 

ثارة الشبهات حول القرآن الكرمي، من اختالف إكتاب ـ املصاحف ـ من  حيقق
 إال بسبب معركة اليمامة وذهاب كثري من دها، وان القرآن مل جيمعوتعد املصاحف

احلفاظ فيها وبقاءه مفرق على العسب واللخاف والعظام وصدور الرجال وعدم 
 بعض نّعاماً، وامكان فقدان آيات منه؛ ألثبوت نٍص رمسٍي له اال بعد مخسة عشر 

اآليات مل جيدوها اال عند شخص واحد، ونقصانه آيات كآية الرجم لعدم ثبوا 
جفري حمقق الكتاب .هدين، وغريها كثري مما اُثري ويثار؛ هلذا السبب رفض دبشا

يب داود، كما قال ـ جفري ـ بعد أواملستشرقون معه، رفضوا قول العلماء يف ابن 
                                                             

  .٢٣٣ص ١٣ج ،١ رقم هامش النبالء، اعالم سري  الذهيب، ـ ١
 حجر البن امليزان، ولسان. ٢٦٦ص ٤ج الضعفاء، يف الكامل: اجلرجاين عدي ناب:  يراجع ـ ٢

  .٨٧ص ٢٩ج عساكر، ابن دمشق، وتاريخ. ٢٩٤ص ٣ج العسقالين،



   

 ١١٨ 

أن استعرض سرية حياة ابن ايب داود، وأنه صنف كتباً كثرية وكانت شهرته يف فن 
ومع هذا زعم بعض  «)١(كتباً كثريةاحلديث وعلوم القرآن وألَّف يف هذا الفن 

العلماء أنه غري ثقة، وقيل أن أباه أبا داود كذّبه، وقال الدارقطين هو ثقةٌ إال أنه 
كثري اخلطأ يف الكالم على احلديث، وقال يف املغىن، عبد اهللا بن سليمان ثقة كذبه 

ها حجة ا مل تقم عليابوه يف غري حديث، وهذه مة مل يرض ا املستشرقون أل
 البحث قاعدة على هأحاديث اختربوا موأل  اليت رويت عنه،حاديثمن األ
 لدى اجلديدة البحث قاعدة فإنّ )٢(»صادقة صحيحة فوجدوها اجلديدة

املستشرقني حول القرآن هي صحة كلما يثبت عدم ثبوت النص القرآين وتبدله 
٣(العصور وتغريه على مر( .  

فيغلب «:  الشاذة مبا قالحاديث ينقل األنهأوالواضح إن جفري على علم 
 يرضى عنها  هذه التهمة نشأت من كونه يروي أحاديث شاذة النّأعلى الظن 

  .)٤(»النقلأهل 
  

  : خالصة تحليلية 

ي، ملاذا ميز املستشرقون يف استعماهلم املصادر اليت ساسعودة للسؤال األ
ادر إسالمية معينة من دون يستقون منها ـ حتديداً يف مجع القرآن ـ فانتقوا مص

خرى، واعتمدوا على آراء معينة لعلماء املسلمني من دون ثانية، ومل يكونوا على أ
مسافٍة واحدٍة مع مصادر وآراء علماء املسلمني؟  باختصار جييب عن هذا السؤال 

                                                             

  .٧٤٦ ـ ٧٤٥ص ٢ج املدرستني، روايات: العسكري مرتضى:  ظ ـ ١
  .١٢ص املصاحف، يف مقدمته : جفري ـ ٢
  .٧٤٦ ص ٢ج املدرستني، روايات العسكري، مرتضى:  ظ ـ ٣
  .١٢ص املصاحف، يف مقدمته :  جفري ـ ٤



   

 ١١٩ 

آرثر جفري، بأن املستشرقني اليقبلون روايات وآراء بعض املسلمني .املستشرق د
وانه كان هناك كتاب ومصحف    إن القرآن جمع يف عهد النيب:ألا تقول

 كامل بأيدي املسلمني، فبالتايل هذا الرأي وهذا االجتاه ال ينسجم وال يوصلهم
ملا قُبض «: القول بنقص القرآن وعدم متاميته وضياع آيات منه، فقال صراحةًإىل 

صلى اهللا  قيل ان النيب ـتاب يدي قومه كأمل يكن يف  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه النيب 

كان كلما نزلت عليه آيات أمر بكتابتها وكان يعرض على جربيل  وسلم] وآله[عليه 
مرة يف كل سنة ماكتب من الوحي يف تلك السنة وعرضه عليه مرتني سنة موته، 

وراق، أيف صحف و وسلم] وآله[صلى اهللا عليه وهكذا جمع القرآن كله يف حياة النيب 
باً كما هو اآلن يف سوره وآياته إال أنه كان يف صحف ال يف مصحف، وكان مرت

أو قل [ خرىأ أحاديثوهذا الرأي ال يقبله املستشرقون النه خيالف ماجاء يف 
ومل  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه أنه قُبض ] وفرضيات نتائج من إليه يطمحون خيالف ما

 أيب بكرر بن اخلطاب و، وهذا يطابق ماروي من خوف عمءجيمع القرآن يف شي
الصديق ملا استحر القتل بالقراء وخنشى أن يستحر القتل بالقراء يف املواطن كلها 

 قد كانوا الذين فيذهب قرآن كثري، ويتبني من هذا أن سبب اخلوف هو قتل القراء
كان القرآن قد جمع وكُتب ملا كانت هناك علةً خلوفهما وفضالً  ولو القرآن، حفظوا

ن علماء الغرب ال يوافقون على أن ترتيب نص القرآن كما هو اليوم عن ذلك فإ
   .)١(»وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  يدينا من عمل النيبأيف 

فحرصوا أن يبعدوا هذا االجتاه ـ مجع القرآن يف عهد النيب ـ من ساحة 
صحاب البحث، وعلى ذلك جند نولدكه يصرح بذكِر روايِة ما يقال يف جمموعة األ

وكانت هلم نسخ من القرآن الكرمي   األكرم ن مجعوا القرآن حبضرة الرسولالذي

                                                             

  .٥ص املصاحف، يف مقدمته :  جفري ـ ١



   

 ١٢٠ 

مهما يكن من أمر ... كعلٍي قد رتبوا السور زمنياً، فروايةٌ ال تستحق التصديق «
كما ال ننتظر من أي من اصحاب النيب أن يكون قام . أن علياً مل يقم بعمل كهذا

وال ينبغي أن ننسى أن كل ] د نولدكهواملهم عن. [ذا العمل العلمي التارخيي
الروايات اليت تتحدث عن علي كجامٍع للقرآن وحمرر له ختضع للشك بأا من 

يام أ فصار لديهم أمر بديهي إالّ يكون القرآن قد جمع كامالً يف )١(»اختالق الشيعة
  .)٢(النيب

واحدة ية برواية شيع أن يأتوا يف النهاية وبعد هذا كله مل يستطع املستشرقون
ح املاء من البحر ـ  ال أن يغترفوها كما يغترف املالّصحيحة صرحية معتربة ـ

ممكن أن تثري شبهة حول مجع القرآن، ال يستطيعون أن يأتوا ا ولو كان بعضهم 
وسيتبني بتفصيل أكثر إن شاء اهللا يف املبحث القادم ملاذا أبعدوا  .لبعٍض ظهرياً

  .وقبول الرأي املقابل   عهد النيبالرأي القائل جبمع القرآن يف

  
  المبحث الثاني

  آراء المستشرقين في تدوين القرآن الكريم

 :توطئة

اًنه مرتبط مع حبث مجع القرآن ارتباط من التعرض لتدوين القرآن؛ ألالبد 
غلب أ نّ؛ فكيف يكون هناك مجعاً إذا مل يكن هناك تدويناً؟ وكذلك ألاًوثيق

  . املسألة يف حبث مجع القرآناملستشرقني تناولوا هذه
                                                             

  .٢٧٨ص ٢ج القرآن، تاريخ:  نولدكه ـ ١
  .٢٤٠ص ٢ج: ن . م: ظ ـ ٢
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مدرستني  إىل يف البدء هناك من يقسم الذين تناولوا موضوع التدوين
 اليت تبين حجتها، وتستنبط نتائجها مما يقدم هلا )التقليدية(املدرسة : فكريتني، أوالً

حيان مع احلديث احلديث النبوي من دالئل، وهذه املدرسة قد ال تتعامل بعض األ
 احلديث النبوي  اليت ال تعد)النقدية( املدرسة: ايايت، موضوعي، وثانياًتعامالً در

على وفق  مصدراً تأرخيياً مهماً، بذلك قد يكون اعتمادها على الرؤية الشخصية،
  .)١( مؤدجلةحداث قراءةًالقناعات املتأتية من قراءة األ

لديهم  من  وهم)التقدمييني(حدمها أوتضم املدرسة التقليدية جمموعتني «
وهم  )احملافظني(  النبوية، وثانيهما جمموعةحاديثاالستعداد للتساؤل عن صحة األ

.  النبويةحاديثمن يلتزمون مبا جاء من آراء معروفة حول القيمة التارخيية للأل
املدرسة النقدية؛ اليت وإن كانت تضم جمموعة من املتشددين  إىل وباملثل بالنسبة

فضون متاماً االعتماد على احلديث، إال أن هناك واملستشرقني اجلدد الذين ير
اقل تشدداً تتزايد اعدادها اليت ما زالت تضع احلديث مثاراً للشك،  أخرى جمموعة

ولكنها ال ترفض متاماً املنهج اإلسالمي وتبحث عن ارضية مشتركة للتعامل مع 
  .)٢(»اجلانب اآلخر

هل دون كامالً أم بقيت فما رأيهم يف ذلك؟ هل كُتب القرآن أم مل يكتب؟ و
مقاطع مل تدون منه وبقيت يف صدور الرجال واحلفظة؟ ويف هذا اال حاول 

 وجيعلوها املصدر الوحيد لبقاء القرآن )احلفظ(املستشرقون أن يضخموا من مسألة 
الكرمي، وأن املسلمني كانوا أشد الناس ذكاًء، وهذه املوهبة متأتية من اهللا سبحانه، 

 سجلها التاريخ هلم، وغريها من أحلى انواع املديح غري املسبوق حول وهذه ميزةٌ

                                                             

  .١١٣ص الدين، نور جنوان ترمجة، االسس، اإلسالم كولني، ترينر،:  ظ ـ ١
  .١١٤ ـ ١١٣ص : ن .  م ـ ٢
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أن القرآن مل يدون يف عهد النيب كامالً : مواهب شدة احلفظ؛ للخروج بنتيجٍة وهي
  !!ما دام حمفوظاً يف الصدور

  

 :عرض آرائهم يف التدوين: ولاملطلب األ

ٌ  يف هذا الب اب، وكيف ال تكون كانت للمستشرقني آراٌء غريبةٌ، عجيبة
يصور بأن املسلمني مل ، Blache كذلك عندما جتد املستشرق الفرنسي بالشري

يدركوا ضرورة تدوين القرآن ألم مل يعرفوا من قبل فكرة نٍص مكتوٍب، 
الكتابة على أيدي املسيحني واليهود يف  إىل ويستغرب كونه حىت بعد ما اهتدوا

ن مفهوم النص املكتوب كان أال شك «: قال ما نصهاملدينة؛ مل يبدأوا بالتدوين، ف
حاضراً يف اذهان املهتدين املكيني االُول الذين مل جياوز عددهم املئة إبان اهلجرة 

ولقد أمدهم بذلك املفهوم ما كانوا يعرفون من التوراة اليت كانت بني . م٦٢٢سنة 
واحلبشة الذين كانوا ناجيل نصارى جنران أ أو ايدي املسحيني واليهود يف املدينة،

نصار حممد مل يشعروا مباشرةً بضرورة أومع ذلك فإن . على عالقات جتارية م
وىل غرابة، أن تلك الرسالة وهي األ األمر ولقد يزيد هذا. تدوين الرسالة اجلديدة

، )١( ٣فصلت: املتلقاة يف اللغة العربية، تعلن عن ذاا أا آية من اهللا، السور
  .)٤()»٣( ١٩، والتكوير)٢( ٨٠والواقعة

أن فكرة تدوين مقاطع «لذلك ما دعاه أن يبين رأيه ويرسلها مسلمةً بـ
اف، ـود واللخـة على مواد من اجللـي اهلامة اليت نزلت يف السنوات السالفـالوح

                                                             

ِّكتاب فص« تعاىل قوله ـ ١ ٌُ َ ُلت آياته ِ َُ َْ ْقرآَ ّعربي ًانُ ِ َ َ لقوم يعلمونًاَ َُ َ ْ َ ٍْ   .٣: اآلية فصلت »ِ
ٌتنْزيل «تعاىل  قوله ـ ٢ ِ ْمن َ ِّرب ِ َالعاملني َ ِ َ   .٨٠: اآلية الواقعة »َْ
ُإنه«تعاىل  قوله ـ ٣ َّ ُلقول ِ َْ ٍرسول َ ُ ٍكريم َ ِ   .١٩: اآلية التكوير »َ
  .٢٨ ص وتأثريه، ترمجته ،تدوينه نزوله، القرآن، رجييس، بالشري، ـ  ٤
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التدوين مل تظهر فيما  إىل على أن احلاجة. مل تنشأ إال بعد إقامة حممد يف املدينة
  .)١(» واآلخربعد إال بني احلني

نظم إدارة حياة  إىل أمل تكن الدولة حتتاج: ممكن مناقشة هذا الكالم ببداهة
اتمع آنئذ؟ فبماذا كانت تدار أمور احلياة العامة وشؤوا، إن مل يكن هناك 

إن النيب كان يكفي يف ذلك؛ : تدوين لدستورها املتمثل بالقرآن، وقد يقول قائل
ن ِقبل السماء، وحيفظ القرآن بعناية إهلية، وقد أُمر بأن بوصفه معصوماً ومسدداً م
  .يبني للناس ما نزل إليهم

ية، ساسمع كل هذا كانت من مهامه األ وهذا مردود من جهة أن النيب 
 القرآن، هذا ما دأب عليه يف سياسته وسريته إىل إرجاع األمة وتربيتها للرجوع

ابة القرآن على ما سيظهر بوضوح ذلك، أمره بكت إىل الواضحة، وإذا ضممنا
   .الحقاً

إن زيد بن ثابت كان حيفظ بعض السور «: وللحط من قيمة التدوين يقال
  .)٢(»عندما استقر النيب يف املدينة، وقد دون بعض ما نزل على النيب من الوحي

 حياته، يف القرآين النص لكتابة أمهية يعط مل ويشري بالشري، بأن حممداً
 وفكرة .املكيني املسلمني ذاكرة يف حمفوظاً مبكة النازل املكي القرآن مفهوم وبقي

دعية أرمبا كانت تنشأ عن حتمس شخصي لبعض نصوص تشتمل على «التدوين 
حكام شرعية كانوا يروا هامة، ولقد شجع النيب محاسة التدوين هذه، ولكنه أأو 

  .)٣(»مل جيعلها واجبة
                                                             

  .٢٩ ص وتأثريه، ترمجته تدوينه، نزوله، القرآن، رجييس، بالشري، ـ  ١
  .ثابت بن زيد مادة ،٩ص ،١١ج اإلسالمية، املعارف دائرة، A.J  Wensinck  فنسنك، ـ ٢
  .٢٩ص وتأثريه، ترمجته تدوينه، نزوله، القرآن، رجييس،  بالشري، ـ ٣
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 يف كتابه ) بيترهاينه(ملستشرق االملاينوقد مشى مع ركب بالشري يف رأيه، ا
املدينة واستوطن فيها توىل الصحايب  إىل بعدما هاجر الرسول«:  فقال)اإلسالم(

وكانت نصوص الوحي تكتب ... النيب  إىل زيد بن ثابت مهمة توثيق ما يوحى
لواح اخلشب، وما تيسر من وسائل أغصان النخيل أو أخرى على أعلى الرقاع، و

 وهذه األقوال جرأم ألن يقولوا أن القرآن مل يدون )١(»يف ذلك العصرالكتابة 
 يلثث حوايل والذي يشكل القرآن من املكي القسم أن يعين مما«حىت يف مكة 

 بعض النصوص دون قد كان حممداً أن فرض يدون مطلقاً، وعلى مل القرآنية املادة
 املسلمني اصطحاب تذكر ال ألن احلوليات التارخيية فُقدت، فإا مكة، يف

 التارخيية املصادر يف ال جند لذلك، إضافةً للهجرة، ترحاهلم أثناء ملدونات قرآنية
  .)٢(»مكة يف كتبة للقرآن عن حديث أي

 املسلمني وملاذا جيب أن تكون هناك حوليات تأرخيية تذكراصطحاب
ال يطلب بدليل، مر البديهي مر أمراً بديهياً، واألليس األقرآنية؟ أو ملدونات

فاصطحام إياها كان أكيداً؛ المهيتها الكربى وقيمتها العالية، مث اين ذهب راعي 
؟ بل على صاحب هذه الدعوى )  الرسول االعظم(هذه الرسالة عن كل هذا 

م صطحام لتلك املدونات، ولو سلِّأن يدلنا على حوليات تأرخيية تذكر عدم ا
 يدون يف مكة أو فُقد؛ اين تذهب الرواية اليت تلهج ا جدالً، بأن ثلثي القرآن مل

، من ِقبل جربئيل،  اللوائح التأرخيية، وهي عرض القرآن الكرمي على النيب
نزله اهللا عزوجل من أ، مع ما  مرة يف العام، وكأا عملية مطابقة ما عند النيب

 املدينة على وفق مبناكم قرآن يف تلك الفترة، فبذلك أال يستطيع تدوينه كامالً يف
                                                             

  .٧٩ ـ ٧٨ ص الشحماين، اسامة ترمجة م،اإلسال بيتر،  هاينه، ـ ١
  :موقع على كتاب ،٣١ص القرآن،  معضلة ـ ٢
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واحلال هذه، يصعب « بعد ما يعرضه عليه جربئيل؟ إذاً )تدوين القرآن يف املدينة(
التصور أن حممداً مل يكن ينوي، منذ البداية، أن ينجز وثيقة للوحي أو أن يثبته 

  .)١(»كتابةً
فتبعاً لتلك املقدمة اخلاسئة ـ والنتيجة تتبع أخس املقدمات ـ استنتج 

، إال بضع منه   بأنه مل يدون القرآن كامالً يف حياة النيب)هاينه(ملستشرق ا
جزاًء من الوحي أوتؤكد الروايات التارخيية على أن «:  فقالللرواياتوعزا ذلك 

  .)٢(»كانت قد متت كتابتها يف حياة الرسول

تباعه على حفظ أحرص يف أثناء حياة النيب حممد «وأراد أن يؤكد فقط 
 الكرمي عن ظهر قلب، ومنهم من قام بكتابته وتثبيته على سعف النخيل، القرآن

حجار أو قطع من اخلشب وغريها مما يكتب عليه يف ذلك الوقت، ولكن كل واأل
 ومعه )٣(»هذه النصوص خضعت لعملية التحرير والكتابة املشكلة بعد وفاة النيب

. تبت يف حياة الرسوللعل جنوماً متفرقة من الوحي كانت قد كُ«: بروكلمان قال
ولكن اكثر الوحي كان يروى بال ريب شفاهاً من الذاكرة فحسب، فلما غاض 

مة، أمجع املسلمون كلمتهم ي الذي كان قيماً على حياة األبوفاة الرسول منبع الوح
كون  إىل  إشارة)٤(»على تسجيل كل ما كان ممكناً مجعه بعد من القطع واالجزاء

 شربجنرملاين عه بالكامل، وهذا ما وصل إليه املستشرق األمكانية مجإعدم وجود 

Sprenge  موهبة : وهو(من نفس الدهليز الذي سعى فيه غريه من املستشرقني
 أم كامالً كتاباً أنتج أنه لو فيما متأكدين غري إننا« إىل  توصل)احلفظ يف الذاكرة

                                                             

  .٢٣٧ص ،٢ج القرآن، تاريخ  نولدكه، ـ ١
  ٧٩ص الشحماين، اسامة ترمجة اإلسالم، بيتر،  هاينه، ـ ٢
  .٨٠ ص :ن.  م  ـ ٣
  .١٣٩ص ،١ج العريب، االدب يختار، كارل  بروكلمان، ـ ٤
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 القرآن نّأ هو منه اتأكدن ما ولكن الكتابة خالل من القرآن مجع لو فيما أو ال،
  .)١(»والقلب الذاكرة يف حمفوظاً كان

وهذا ما دأب عليه املستشرقون، التركيز والتأكيد على مسألة احلفظ القليب، 
يف مقابل عدم الكتابة والتدوين، وما مييز املسلمني، شدة وقوة احلفظ يف الصدور، 

لُق يف صدور صحابة أن السبيل الوحيد لتسجيل القرآن هو ما ع إىل شارة منهمإ
 الذي الكرمي، القرآن«وهذا ما نراه جلياً فيما تبناه املستشرق ونتر بأن .  النيب
 على عتماداال وفق فقط وإمنا ،) املكتوب (التحريري للتدوين اعتبار دون نشأ

   .)٢(»النيب وفاة عند ةوريب شك فجوات ترك قد كان ... منه حفظ وما الذاكرة

 وهو يردد متأثراً بزمالئه، )غريهارد بويرينغ( املستشرقيضاً عند أويظهر 
أن جيمعوا النص : ن ثالث مهمات أساسيةوبأنه بعد موت حممد، واجه املسلم

القرآين، وتأسيس هيكلية نص من احلروف الساكنة، وإمتام العمل بنص مضبوط 
يترك وقد انبثق هذا السيناريو من افتراض أن حممداً مل  «)٣(بعالماٍت للحركات

نصاً مكتوباً كامالً للقرآن وأن القرآن حفظ أساساً بصيغة شفهية يف ذاكرة عدد 
كبري من مستمعيه املباشرين، عالوة على صيغة كتابية من قبل الكُتاب خالل 

   .)٤(»حياته
                                                             

1 - A . Sprenger , Leben und die lehre Mohammad , (Berlin ـ P , XXXl . 

  .١٢١ص املستشرقني، دراسات يف الكرمي القرآن بشري، مشتاق. د الغزايل،: نقالًعن
2 - Winter, Der Koran, P  , 10. 

  .١٢٥ص املستشرقني، دراسات يف الكرمي القرآن بشري، مشتاق. د الغزايل،: عن نقالً
: كتاب ضمن جاء القرآن، بناء حول األحدث البحث: بعنوان حبث غريهارد، بويرينغ،:  ظ ـ ٣

 رينولدز، سعيد جربئيل اعداد البحوث، من جمموعة يتضمن كتاب) التارخيي حميطه يف القرآن(
  .١٢١ ص
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حياة حممد ـ : مريكي إرفنج يف كتابيهوعلى نفس الشاكلة املستشرق األ
)LIFES OF MAHOMET( ،أراد أن يؤكد، كحقيقة تارخيية د وخلفاؤه، حمم:وكتاب 

ناس، واحتفظوا أن القرآن الكرمي قد نزل مبناسبات خمتلفة وقام بتدوينه اُ
حياناً أحدى زوجات الرسول ويكتفون إبالتدوينات يف صندوق كانت حترسه 

مل يقم املسلمون يف « ألنه ؛)١(يوم وفاته إىل  وظل متفرقاًحبفظ القرآن يف الصدور
الرسول بتدوين القرآن تدويناً شامالً منظماً، وظل القرآن حىت وفاته يف حياة 

  .)٣(»كانت ذاكرة العرب املدهشة املستودع العظيم للقرآن«، إذ )٢(»ذاكرة املسلمني

وهذه الكلمة قد تشد آذان السامع هلا وتبهره، ملا فيها، من أن القرآن كان 
ني، لكنها كلمة حٍق اُريد ا باطل، والقصد حمفوظاً واحلمد هللا متاماً يف ذاكرة املسلم

عناء ملعرفته، فهناك مقدمتان مطويتان، مث نتيجة يف هذا الكالم،  إىل منها الحيتاج
 اهودات كانت مهما«: ترددت وعزفت عليها أوتار املستشرقني، فاملقدمة االوىل

 تبقى إلنسانا ذاكرة فإن كامل بشكل القرآن حلفظ األوائل الصحابة ا قام اليت
 واملقدمة )٤(»القرآن طول اإلعتبار بعني أخذنا إذا. واخلطأ للنقصان عرضة دائماً

 أن  على عديدة أدلة هناكوالقرآن  بتدوين قام من أول كان بكر إن أبا«: الثانية
   .)٥(»واحد مصحف يف تدوينه وقت مكتمل غري كان القرآن

                                                             

  .٤٥٤ ـ ٤٥٣ ص، وخلفاؤه، حممد واشننت، رفنج،إ: ظ ـ ١
2 - IRVNG, WASHINGTON, LIVES OF MAHOMET, P, 143. 

 املؤلف، لنفس: وينظر ،٢٩٤ ـ ٢٩٣ ص حممد، حياة واشننت، ارفنج،: املترمجة النسخة وينظر
  .٤٥٤ ـ ٤٥٣ ص وخلفاؤه، حممد

  .٢٩٠ص حممد، حياة بوديل،: وينظر. ٤مسلماين،ص مالك ترمجة، القرآن، تدوين كانون،، سل ـ  ٣
4 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p , 27. 

5 - Ibid , p , 26. 
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 تطور على االدلة أو حلقائقا أو التاريخ يف أساس يوجد ال«: والنتيجة هي
 سليماً حفظه مت قد القرآن أن وهي املسلمون ا يعتز اليت الفرضية لدعم النص

حق املستشرق  هل من أدري بعد ذلك ال، )١(»وحرف نقطة آخر إىل مطلق وبشكل
: ابات املسلمنيعد ما ينقل مايتردد على ألسنة كتجون جلكريست، أن يتساءل، ب

 قلب، ظهر عن بأكمله القرآن يعرفون صحاب حممد كانواأمن من أن كل احلُفّاظ 
 على اهلائلة القدرة هذه أن وزعم أحد علماء املسلمني، حرفاً وحرفاً كلمةً كلمةً
 أم لدرجة للعرب اهللا وهبها ملكة الذاكرة قوة إهلية، وإن موهبة هي القرآن حفظ
 هلذه الكامل إلستعمالا. السهولة ببالغ الشعر أبيات من الفاآل حيفظون كانوا

، هل من حقه )٢(الضياع من وصيانته القرآن حفظ من مكن ما هو املوهبة
 احلفظ يف هائلة مقدرة إذا كان الصحابة وزيد على رأسهم يتوفرون على: التساؤل

هذه هي الفرضية  ـ ربانية برعاية و نقصان أو غلط أي واإلستظهار بدون
 يكن ومل. سهلة إال تكون لن القرآن مجع عملية اإلسالمية ـ فالنتيجة املنطقية، أن

 الصحابة من يطلب و ذاكرته يف القرآن من حيفظ كان ما يكتب أن إال زيد على
 فلماذا جند زيد ومن غري املعقول يقوم جبمع القرآن بالشكل .كتب ما يضبطوا أن

 و اللخاف و العسب من أمجعه القرآن فتتبعت: الذي فعله، من خمتلف املصادر
   .)٣(الرجال صدور

 كان حمتواه أن القرآن جند«النتيجة املتوقعة مما تقدم بأن  إىل وبذلك يصل
 على مكتوبة أجزاءه بعض كانت بينما الناس ذاكرات يف واسع بشكل موزعاً
 نص أي هنالك يكن مل لكن الكتابة يف آنذاك تستعمل كانت اليت املواد خمتلف

                                                             

1- Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p , 138. 
2 - see:  Ibid  , see: p , 23.  
3 - see: Ibid ,see: p, 23. 
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فإن استظهار القرآن وحفظه عادة قدمية عند ، )١(»اإلسالمية لألمة به أمر موحد
مهية عظمى يف صدر اإلسالم حلفظ القرآن ساملاً أاملسلمني، وهذه العادة كانت هلا 

  .)٢(من التغيري والتحريف لعدم انتشار املطابع يف ذلك الوقت
، ال يعترف H. Lammensعلى النقيض من ذلك، جند املستشرق المنس 

 الرجال والصدور؛ ألنه ينفي أصالً ويشكك بوجود أن القرآن حمفوظ يف ذاكرة
حفظة وقراء للقرآن ذا العدد، بل ويذهب أبعد من ذلك يف حبثه يف دائرة املعارف 

 واحلادثة املشهورة يف مقتل سبعني رجالً من )*()بئر معونة(اإلسالمية، حتت مادة 
القرآن فقال ما قراء القرآن، يرى أا من اختراع املسلمني؛ الثبات كثرة قراء 

 قارئاً لتحفيظ القرآن، بل ال شك يف أنه مل ٧٠مل تكن هناك حاجة تتطلب  «: نصه
حوال ال يرسل وكان النيب يف مثل هذه األ. يكن يف املدينة حينئذ مثل هذا العدد

ثون هذه  وقد اخترع احملد) اخل٩، ١٩ ص٦غاين، جاأل(اثنني فقط  سوى قارئ أو
ا التوفيق وإلثبات كثرة عدد القراء وشدة قدمهم وإلسباغ القصة لتغطية محلة خا

 قد سأل النيب أن ينصره على )بو براءأ(ن يكون أومن احملتمل ... القداسة عليهم 
 األمور منافسه عامر بن الطفيل؛ وكانت خطة النيب تقتضي التدخل يف مثل هذه

و سليم قرب بئر الدنيوية؛ ولذلك فقد أنفذ سبعني فارساً من االنصار باغتهم بن
                                                             

1 - Ibid , p, 21. 
 النيب حكم كتاب،  يف ونشرها الروسية، ترمجان جريدة عن قبعني، سليم للعربية هاترمج مقالة:  ظ ـ ٢

  .٥٣ص تولستري، الروسي للفيلسوف حممد،
سرية رض بين سليم، و قصة أرض بين عامر وأوهو ماء من مياه بين سليم وهو بني : بئر معونةـ  * 

سبعني ، عندما أرسل الرسولالسري واملغازي والتاريخ واحلديث،  معروفة يف كتب بئر معونة
ويتعلمون،  بالليل ويتدارسون القرآن يقرؤون كانوا) قراء القرآن(رجالً من االنصار يسمون القراء 

 و يعلموم القرآن والسنة، فلما نزلوا ببئر معونة، غدروا  يدعون بين عامر للإلسالمفأرسلهم، 
  .٥١، ص٢بن سعد، جالكربى ال الطبقات: ينظر. م املشركني وقتلوهم ظلماً
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   .)١(»معونة وأفنوهم

كاذيب، فهم وقد نوقش هذا الكالم، بأن املسلمني ليسوا حباجة الختراع األ
وبعده، وكانوا  وسلم] وآله[ عليه اهللا صلى كانوا حياربون املشركني يف عهد النيب

مل يكن يف املدينة مثل هذا (ينتصرون كما كان ينتصر عليهم عدوهم، وزعمه 
خبار واأل الصحيحة حاديثاأل تواتر من مالٌ بال دليل وحماولةٌ لرد  قو)العدد

 وأرجع )فقط اثنني أو قارئ سوى  النيب اليرسلنّإ(املتعلقة باإلسالم، وقوله 
ليه، إشار أمستند مدعياً وجود النص، فاليوجد شيء يف املوضع الذي  إىل القارئ

 )اخل ٩ ،١٩ص ،٤ج غايناأل( يهاف ويف الطبعة االصل الفرنسية لدائرة املعارف، وجد
 وجد  فيه قصة غزوة بدر؛ فما )٣٣ إىل ١٧من ص(اجلزء الرابع  إىل الرجوع وبعد

  .)٢(الداعي انبة احلقيقة؟

بعدم    فيجعل من املسلمني مرتبكني عند وفاة النيب)سيديو(أما 
حوال اً، فكانت األمل يدون القرآن تدويناً متتابع«نه برأيه معرفتهم بترتيب القرآن أل

 تملى على حممد ماينِذر به قومه، فارتبك املسلمون، حىت عند وفاته، يف االهتداء
بكر ذا العمل فأمتَّه اخلليفة  أبو النيب ترتيباً تارخيياً، وقام إىل ترتيب ما أُنزلإىل 

ن ماجاء يف الروايات اإلسالمية م إىل شارةً منهإ. )٣(»الثالث عثمان يف احلقيقة
ما جاء  إىل ترتيب للسور من قبل الصحابة، بتقدمي السور الطوال على القصار، أو

                                                             

 خورشيد، زكي ابراهيم وحترير، ترمجة اإلسالمية، املعارف دائرة، H. Lammens هنري،  المنس، ـ ١
  .معونة بئر مادة ،٥٦٤ص ،٨ج يونس، عبداحلميد د الشنتناوي،أمحد 

 بئر« مادة على تعليق ،٥٦٦- ٥٦٥ص ،٨ج، اإلسالمية املعارف دائرة شاكر، حممد أمحد :  ظ ـ ٢
  .»ةمعون

 العرب، تاريخ خالصة كتابه،: وينظر. ٧٤ص زعيتر، عادل ترمجة العام، العرب تاريخ  سيديو، ـ ٣
  .٧١ص
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يكتبوها  م تركوا آيتني ملأ: منها املسلمني، من روايات عند مجع القرآن يف مصادر
ين يضعوا، فختمت ا أم تساءلوا فيما بينهم، إوذكَّرهم ا خزمية بن ثابت و

   .)١(براءة

 ـ حضـارة اإلسالم الكالسيكـية( سوردال يدعي يف كتابه املستشرقبينما 
civilisation de l’Islam classique Ia( بأنه يستدل باآلثار اإلسالمية، بأن 

ن اآلثار إ« :القرآن مل يسجل كامالً يف حياة النيب إال من خالل احلفظة، بقوله
ة حتت رقابة النيب عدم قيد اآليات القرآنية بالكتابى اإلسالمية نفسها تدل عل

حممد، وال هو ضمها ضمن جمموع كامل، بل اكتفى فقط قبيل وفاته باإلعالن عن 
سب حب  سنوات طويلة، ومت تبليغه جنوماًمدةاية الوحي، الذي امتد على 

   .االقتضاءات

ومبادرة بعض الصحابة هي وحدها اليت تفسر تدوين خمتلف املقاطع 
ة وبأدوات بدائية خمتلفة، انصرف عنها التسجيل يف غري منتظم  وبطريقةتدرجيياً

  .)٢(»ذاكرة بعض احلفظة إىل نسخ

، من أن حممداً مل يكن Sprenger  شربجنرونولدكه يستبعد ما ذهب إليه 
ينوي، من البداية، أن ينجز وثيقة للوحي أو أن يثبته كتابةً، وأنه ال وجود ألخبار 

وحفظ مادته؛ إال تلميحاً من القرآن وثيقة عن  تفاصيل عملية تدوين القرآن 

                                                             

  .٢٢هذا الكتاب ص من االول الفصل راجع ـ ١
2 - D. et j. sourdel: la civilisation de l’Islam classique ;p 120- 121. 

 الغرب وعلماء املستشرقني لدى إلسالمياتا يف البحث مناهج البشري، حممد. د مغلي،: عن نقالً
 ويليام، موير،: ينظر الرأي هذا من وقريب. ٢٥٢ ص القادر، عبد األمري جبامعة ماجستري رسالة

  .٢٥ ص مسلماين، مالك ترمجة، املقدسة، للكتب وشهادته وتعاليمه، نظمه القرآن كتابه، يف
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  .)١( ٤٨-٤٧نفسه، كما يف سورة العنكبوت اآلية 
أن حممداً كان ينوي التدوين، لكن مهَّه : ومن سفه القول إن نولدكه يرى

كان منصباً ألجل أن يعترف اجلمهور به كرسول، فبقي التدوين جمرد فكرة مل 
يت يعطيها حممد للتدوين، ال ميكننا أن ال األمهية رغم«: تدخل حيز التنفيذ، بقوله

نتوقع مقداراً كبرياً من الكمال أو أمانة حرفية، أقله يف مكة، حيث كان صراعه 
بسبب الظروف . لكسب اعتراف الناس به مرسالً من اهللا صراع حياة أو موت

اخلارجية الضاغطة، بقي التدوين، حىت ولو كان يف نية حممد منذ البداية، جمرد 
  .)٢(»ألكثر من مرةمشروع 

رمبا كانت هناك أيضاً « ساسوكما هو معهود، فاحلفظ يف الذاكرة هو األ
جانب هذا، كان هناك احلفظ يف  إىل ...تتفاوت يف حجمها  أخرى عمليات تدوين

الذاكرة، الذي كان، يف وقت كانت القراءة والكتابة من الفنون النادرة، ذا أمهية 
القليل من الصحابة الذين حفظوا غيباً مقاطع قصرية، العدد غري  إىل اضافة. كبرية

وبذلك وعن طريق هذا النموذج . )٣(»بقدر ما كان هذا ضرورياً لتالوة الصلوات
ضياع كثري من القرآن؛ ألن  وهي، سلفاً، النتيجة املعدة إىل من املقدمات يصل

 يدون نصه فراد الصحابة استطاعوا أن حيفظوا جزءاً من القرآن يف صدورهم، ملأ
بعد من ذلك يذهب أو. )٤(بداً أو ضاع يف ظروف معينة، من الفقدان التامأ

                                                             

َوكذلك أنزلنَا إليك الكتاب فالذين «تعاىل   قوله.٢٣٧ص ،٢ج القرآن، تاريخ نولدكه،:  ظ ـ ١ َ ْ َِ ِ َِّ ْ َ َْ ََ َ َْ َ َِ َ

ُآتينَاهم الكتاب يؤمنُون به ومن هؤالء من يؤمن به وما جيحد  َ ْ ُ ْ َ ََ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ َ ْْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َْ َُ ُياتنَا إال الَكافرون وما كنْت تتلو ِبآَ ْ ّْ َ َ ُ َ َُ ََ ِ ِ

َمن قبله من كتاب وال ختطه بيمينك ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ ِْ ُّ ََ َ ٍ َ ْ الرتاب الًاِإذ ِ ََ َ َمبطلونـْ ُ ِ ْ   .٤٨- ٤٧ العنكبوت »ُ
  .٢٣٩ ، ص٢ج القرآن، تاريخ نولدكه، ـ ٢
 ،١ج النجار،.د ترمجة، العريب، االدب تاريخ كارل، بروكلمان،: وينظر. ٢٣٩ ، ص٢ج: ن . م ـ ٣

  .١٣٩ص
  .٢٣٩ ص ،٢ج القرآن، تاريخ نولدكه،: ظ ـ ٤
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، )وتأثريها ومستوياا تارخيها العربية، اللغة(يف كتابه  )فريشتيخ كيس( املستشرق
 املسلمون بدأ عندما«عدم احساس العرب واملسلمني حباجة الكتابة إال إىل يذهب

. وواضح موحد كتابة نظام إىل باحلاجة الناس أحس وتسجيله، القرآن مجع يف
 أبو العريب للنحو املزعوم املخترع بينهم من كثريين، حنويني إىل الناس وعزى
  . إشارة منه، ولو على بعٍد، لعدم االهتمام بتدوين القرآن الكرمي)١(»الدؤيل األسود

عند وفاة حممد «: وعلى نفس النهج املستشرق الفرنسي هنري ماسيه، قال
وما من شك يف . مل يكن هناك أية جمموعة للنصوص القرآنية قررت بشكل ائي

 إىل  وبطبيعة احلال يصل)٢(»حفظت ول مل تكن قدأن عدداً من جمموعة الوحي األ
النتيجة املشتركة جلميع ما أدىل به املستشرقون، واليت ال حتتاج إعمال العقل من 

رار ذلك ـ يف أن القرآن كما وصل ما من شك ـ وجيب تك« :اجل استنباطها وهي
  .)٣(»الينا ال يتضمن الوحي كله

لينا إيصل  وهذا طبيعي إذا مل يتم تدوينه كله يف عهد الرسالة، سوف ال
لكن ال ميكن أخذ هذه اآلراء كاملسلَّمات، مع وجود ما يثبت خالف . كامالً حتماً

  .طلب الالحقية كما سيتبني يف املذلك باستفاضة الدالئل العقلية والنقل
  

 :مناقشة اآلراء: املطلب الثاين

  : حموريناملستشرقني يف حترير القرآن، عربباإلمكان مناقشة آراء 
                                                             

  .٧٧ ص وتأثريها، ومستوياا خيهاتار العربية، اللغة: فريشتيخ  كيس ـ ١
  :االنكليزية والنسخة.  ١٠٥ص شعبان، يج ترمجة، اإلسالم، هنري،  ماسيه، ـ ٢

L”Islam, H.MASSE  p, 100. 

  :االنكليزية النسخة ومراجعة.  ١٠٨ ص : ن .  م ـ ٣
L”Islam, P, 97. 
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   : املستشرقون القائلون بتدوين القرآن يف عهد النيب ًأوال ـ

من املستشرقني، هلا رأي مغاير عما رآه  أخرى فما كتبه ونقله وتبناه طائفةٌ
 التناقض بني الرأيني؛ فلماذا نأخذ ذا الرأي أو ذاك من اآلخرون، فاذا حصل

دون غريه؟ أما لو وجدت مؤيدات وشواهد نقلية وعقلية، تدعم أحد الرأيني، 
  .ليهإبذلك ال يسع املنصف إال أن يركن 

، )حياة حممد(  عندما يتحدث عن القرآن يف مقدمة كتابه)بوديل( حيث جند
وعرف هذا الكتاب «:  الكتاب املقدس، فقال ن بعناية نبوية، خبالفبأنه دوي

وعلى الرغم . بالقرآن، وهو اليوم كما كان يوم كتب ألول مرة حتت إشراف حممد
من أن االفكار قد دونت يف الرقاع وسعف النخل والعظام يف حلظات غريبة، فإن 

مي صيلة قد حفظت، وما عمل هذا، كما هو احلال يف العهد القدالسور واآليات األ
  .)١(»حىت عشرات السنني بعد موت املؤلف والعهد احلديث، بعد قرون أو

 ) قيل(وهكذا آرثر جفري، يقرر ذلك لكن على استحياء، فنراه يورد كلمة
ـ وهو فعلٌ يبىن فاعله للمجهول كما معروف، وقد يراد منها التقليل والتضعيف ـ 

ما نزلت عليه آيات ان كلّقيل ان النيب ك«يف مقدمته املشهورة لكتاب املصاحف 
أمر بكتابتها وكان يعرض على جربيل مرة يف كل سنة ما كتب من الوحي يف 

   .)٢(»تلك السنة
على النقيض من ذلك جند وبكل ثقة، املستشرق الفرنسي موريس بوكاي، 

وفور ترتيله أوالً بأول، كان الكتبة يؤكد بأن القرآن قد ثبت ودون يف عصر النيب 
ونونه، وكان واملؤمنون من حوله يتلونه عن ظهر قلب، وأثبت من صحبه يد

                                                             

  .١٠ ص حممد، حياة الرسول بوديل، ـ ١
  .٥ ص املصاحف، بكتا مقدمة آرثر،  جفري، ـ ٢
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ثبات القرآن حتريرياً إ وغريه من املستشرقني، من عدم )بالشري(خالف ما ردده 
 املدينة إىل مكة من هجرته قبل القرآن من النيب على يف مكة؛ بل أفاد أن ما اُنزل

، )١(ات قرآنية على ذلكبالكتابة ويستشهد بآي مثبوتاً كان )اهلجرة عام قبل يأ(
مور ال تتفق مع الواقع، على حني أ إىل من غري املعقول أن يشري القرآن«: ويقول

 ربع سور تشريأ وهناك ميكن التحقق منها لدى كتبة النص من صحب النيب 
اآليات اليت   ومن،)٢(»م٦٢٢ مكة عامتسجيل القرآن قبل أن يغادر النيب إىل 

 )٢٢-٢١الربوج( MÃ Â    Á À  * Ç Æ ÅL  :وعالقوله جلَّ :  يستشهد ا
!  " #% & '( * M  ومن سورة الواقعة يف قوله عز من قائل

1  0 / . ,     +L )ومن قوله تعاىل ، )٨٠-٧٧الواقعة MM     L   K  

*      Q P O  *        U T  S    * X W  *       [ Z *     ^    ]L )١٦- ١١ :عبس( .  

رق الفرنسي جاك بريك يف مستهل مقدمته لترمجة القرآن، هذا وإن املستش
بأنه وفقاً للمصادر التراثية فإن تدوين القرآن قد «ى رأياً مغايراً متاماً لبالشري، تبن

، لكنه كغريه، يوكلُ التوثيق للذاكرة كما رآها املسلمون )٣(»بدأ مع بداية الرسالة
جتميعات وقد ظلت هذه ىل  إوسرعان ما أدى ذلك«: على حد تعبريه، فيقول

 صدقاً من كثرأاحملفوظات جمزأة، حيث كان املسلمون يرون أن ذاكرة الرواة 
  .)٤(»مهية اليت تضفيها هذه اتمعات على الصوت اآلدميالوثائق وذلك نظراً لأل

، لكن على طريقته ن يف عهد النيب فيعترف بأن القرآن مدو)لوبون( أما

                                                             

  .١٦٠ ـ ١٥٩ ص والعلم، اإلجنيلو والتوراة موريس،القرآن بوكاي،:  ظ ـ ١
  .١٦٠ ص ن،. م  ـ ٢
  .١٣ ص مستشرق، وأوهام القرآن حسني، حممد العال، ايب عن نقالً جاك،  بريك، ـ ٣
  .الصفحة نفس: ن .  م ـ ٤



   

 ١٣٦ 

كُتب تبعاً ملقتضيات «ن التأسيسي ويصور بأن القرآن هو، حبيث يلغي دور القرآ
الزمن باحلقيقة، فإذا ما اعترضت حممداً معضلةٌ أتاه جربيل بوحي جديد حالً هلا 

   .)١(»ودونَ ذلك يف القرآن

وكذلك جلكريست استشهد باآليات اآلنفة الذكر من سورة عبس، مبا 
صوص تدوينه  يف املرحلة املكية ، وخب)٢(يستدل منها أن القرآن مدون كتابياً
 على حجج أيضاً هناك«: بن اخلطاب، بقوله بالتحديد، استدل برواية إسالم عمر

 رواية هناك. آنذاك كتب املكية املرحلة يف القرآن من موجوداً كان مما أجزاءاً أن
 حني مبكة بيتها يف أخته ضرب كافراً يزال ال كان حني اخلطاب بن عمر أن حتكي
 هذه عطينأ: هلا قال من الدم أصاا ما رأى فلما القرآن بعض تقرأ مسعها

 وبعد ،)٣(»حممد به جاء الذي هذا ما أنظر آنفا تقرؤون مسعتكم اليت الصحيفة
 املنهج هو كان احلفظ أن لنا يتضح هذا مع«: جلكريست قائالً هذا، يصر استدالله

 الصحابة بعض كان لقد ....أكرب أمهية له تعطى كانت و حممد وفاة حني إىل السائد
  . )٤(»قلب ظهر عن القرآن حفظاً لتعلم جهدهم كل يكرسون حممد من املقربون

 وتدون تكتب أمل احلني؟ نفس يف كامالً ويدون القرآن يحفظ أن املانع وما
 السور؟ باقي على ذلك تعميم نستطيع ال فلماذا املتقدمة؟ الرواية يف كما طه سورة
كاملتقدم؟  باستدالل القرآن سور من سورة لكل يأتوا أن على املسلمني جيب وهل

 نص من كتابته متت ما مقدار عن كافية معلومات«لكن جلكريست يبحث عن 
 كتب القرآن جمموع أن على دليل أي هنالك ليس فبالتأكيد. حممد عهد يف القرآن

                                                             

  .١١٧ص زعيتر، عادل ترمجة العرب، حضارة غوستاف، لوبون، ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN: see, P 18.  

3 - Ibid , P, 18. 

4 - Ibid , P, 19. 
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  .)١(»هغري أو حملمد املباشر اإلشراف حتت سواء واحد مصحف يف آنذاك
عهد  يف كامالً كتابته بل هناك من املعلومات كافية، مبا يدل أن القرآن متت

، وهذا ما ارتآه وتبناه مجلة من املستشرقني، كما اُشري  حممد كرمالرسول األ
  : واملؤيدات على ذلك الشواهد من إليه قبل قليل، وما سيأيت

MK J Lجلَّ شأنه ما استشهد به بوكاي قولهمن مجلة . ١  

 M  P  O N  Q  RL )شارةواملقصود هنا اإل «،)٥: الفرقان 
 إىل مر فاآلية تشريوأياً كان األ... له بالكذب واإلدعاء عداء النيبأاامات إىل 

  .)٢(»عداء حممدأهذا التسجيل بالكتابة الذي ينوه به حىت 
 THE LIFE OF  يف كتابه حياة حممداستشهد درمنغم،  أخرى من جهٍة. ٢

MAHOMET(*)   مبا كان يرتل من الوحي، وكان بعض املسلمني يكتبونه كما ميليه
اية : النساء M % $ # " !L  فلما أُنزلت عليه النيب عليهم 

 وكان زيد بن ثابت يكتب ذلك، فرتل عليه )**(مكتوم ضرارتهأم  ـ شكى ابن ٩٥

                                                             

1 - Ibid , P , 19. 
  .١٦١ ص والعلم، اإلجنيلو والتوراة القرآن موريس،  بوكاي، ـ ٢

 بصيغة ، حممد الرسول السم  املستشرقني من كثري من الصادرة التعبريات هذه استخدام انـ * 
)Mahomet(ا بل اعتباطاً تأت  ملاب عليه سار الذي واخلط توافق معاين حتمل االكت 

 اللغة يف وتعين) Mahound, Mamutius , Maomatto , Mahound (تعبري وكذلك الالهوتيني
 يف املعادية املتطرفة راءاآل ذه املنادين وائلأ من  D’Ancone دانكونا ويعد. الظالم اله الالتينية،

) La Leggenda di Maomatto im occidenta (املوسومة االيطالية باللغة القدمية كتابته
 ومها Hildebert وهيلدبرت Guibert جيوبرت كتابات يف وتركزت ،)الشرق يف حممد اسطورة(

 يف الناسك بطرس كتابات يف التعبريات هذه وظهرت عشر، احلادي القرن يف الدين رجال من
 العريب، التراث دراسة يف االستشراق تطور اجلبار، عبد ناجي،: ينظر. دللميال عشر الثاين القرن
  .٨٧ص

  . ذهاب بصرهيأ  ـ** 
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! M  بعد M( ' & L  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  مث تال حممد... الوحي ثانياً 

 % $ # "L )ملا قال الرباء عن« البخاري ما روى إىل شارةإ )١ 
 يل دعاُ ،وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب  قالM % $ # " !L  نزلت
 يستوى ال أكتب قال مث والدواة الكتف أو والدواة والكتف باللوح وليجئ زيداً

 كتابة القرآن الكرمي أوالً  وال ريب بوضوح داللة هذه الرواية، يف)٢(»...القاعدون 
 .بأول

 يعدها ورمبا مكة، يف  للنيب كتبة وجود على دالّة روايةٌ، وهناك  .٣
 أيب بن اِهللا بعبد تتصل كاتب وجود منها يفهم اليت الوحيدة اإلشارة« بأا البعض
 املستشرق ذلك تبىن وعليه ،)٣(»مكة يف ملُحمّد القرآن كتب أنه روي الذي سرٍح،

 La Littérature العريب االدب كتابه يف Célmemt Huart  هوار كليمنت( الفرنسي

Arabe(  ابه، احد يدعو كان حملمد، الوحي يأيت كان حينما انهعبداهللا والسيما كت 
 )٤(املصحف من ذاك أو املوضع هذا يف فتوضع ويأمر نزل ما عليه فيملي سعد، بن

} | {  ~ � ¡ M  نزول قوله تعاىلجاء يف كثري من التفاسري، سبب فقد 

¢ L )يكتب وكان القرشي، سرح أيب بن سعد بن اهللا عبد يف نزلت «،)٩٣: االنعام 

                                                             

1 - DERMENGHEM, EMILE,  THE LIFE OF MAHOMET, see: p, 253.  

  .٢٤٧ ص زعيتر، عادل حممد ترمجة، حممد حياة إميل،، درمنغم العربية، النسخة: وينظر
  . وسلم ]وآله [عليه اهللا صلى النيب كاتب باب. ١٦٧٧ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ٢
  :٣١ص القرآن، معضلة ـ  ٣

 http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php 
4 - Huart, Célmemt, La Littérature Arabe, see: p,33. 

 املستشرقني من نفر لترمجات دراسة ابراهيم، د عوض،: نقالًعن العريب، االدب، هوار كليمنت
  .١٤٥ص فيه، وآرائهم للقرآن الفرنسيني
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 حكيماً، عليماً هو كتب عليماً مسيعاً قال إذا فكان، وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  للنيب
M fنزلت  فلما ذلك وأشباه رحيماً، غفوراً كتب حكيماً عليماً قال وإذا  e

 g k j  i  hL اهللا رسول  ـ أمالها١٢: املؤمنون، ِجبمن اهللا عبد ع 
صلى اهللا  اهللا رسول :فقال. اخلالقني أحسن تبارك اهللا :فقال اإلنسان خلق تفصيل

 لقد صادقاً حممد كان لئن: وقال اهللا عبد فشك نزلت، فهكذا أكتبها، وسلم] وآله[عليه 
 ، فارتد عن)كتب كما(لقد قلت  كاذباً كان ولئن إليه أوحي كما إيلّ أوحي

  .)١(»باملشركني وحلق املسلمني

بوضوح إنه كان يكتب كثرياً من  الشاهد املهم يف هذه الرواية، إا دالّة
القرآن للنيب يف مكة، خصوصاً وإن اآلية مكية، بغض النظر عما سيصطاده 

استدل أن املستشرقون من هذه الرواية، إلثبات غري ذلك، كما فعل بالشري، و
 كنا وإذا «:القرآن قد يزاد فيه من كالم كُتاب الوحي، إذ قال عن كتبة الوحي

، سرح أيب بن اهللا كعبد رجل يف نقول فماذا مطلقة، ثقة ببعضهم نثق نأ نستطيع
 عزيزاً( عليه ميلي النيب كان حيث )رحيماً غفوراً(يكتب كان بأنه وافتنت رتدا الذي

فمن هذه القصة ميكننا أن :  بدلوه يف بئر هذه القصة قائالًرفنج أدىلإ، و)٢(»حكيماً
ندرك ما دخل على القرآن من حتريف، ورمبا يكون السبب من عدم التناسق 
والتكرار؛ ألن القرآن مل يدون وقتئذ إال جزء بسيط منه، وظل الباقي يف 

                                                             

 ،٢١٨ص ،٩ج املعاين، روح األلوسي،: وينظر. ١٧٠ص ،٤ج والبيان، الكشف تفسري الثعلىب، ـ ١
. ٦٧ص ،١٣الرازي،ج للفخر الكبري التفسري املعروف ـ الغيب مفاتيح، الرازي، الدين فخر: وينظر
 التبيان الطوسي،: وينظر ،٢٣٥ ص ،٤ ج ثل،االم تفسري مكارم، ناِصر الشيخ الِشريازي،: وينظر

  .٢٠١ ص ،٤ ج، القرآن تفسري يف
2 - Blachere , Introduction au coran , P, 12. 

  .    ١٣١ ص بشري، مشتاق د الغزايل،: عن نقالً
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  . )١(الذاكرة

 زيد«عجم الكبريعن خرى، أوردها الطرباين، يف املأيدفع هذا القول روايةٌ 
 وكان ،وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول عند الوحي أكتب كنت: قال ثابت بن

 علي ميلي وهو فأكتب عنه يسري مث اجلمان مثل شديداً عرقاً ويعرق نفسه يشتد
، )٢(»أقامه سقط فيه كان فإن هأفأقر اقرأ: قال فرغت فإذا يثقل حىت أفرغ فما

 واألمر قد ال حيتاج. مةٌ على رسول اهللا، من غري متحيٍص دقيٍقفالميكن أن متر كل
عشرات من الكتبة، فكاتب واحد قد جيمع كل ما تفرق من نصوص، والريب إىل 

  .أن حفاظ القرآن كانوا بالعشرات، بل رمبا املئات

 أن :رواياٍت مفادها هناك إن ـ جلكريست وليكن ـ ورمبا هنا، قائلٌ يقول
 فقدان القرآن، وبالتايل إمكانية أجزاء بعض لنسيان عرضةً فسهن هو كان حممداً
 إمسعيل ابن يعين موسى حدثنا« )٣(النص القرآين واستدل بالرواية  أجزاء بعض
 الليل، من قام رجالً أنّ عائشة عن عروة عن عروة بن هشام عن محاد حدثنا

  رحموسلم] وآله[ه صلى اهللا علي اهللا قال رسول أصبح فلما صوته بالقرآن فرفع فقرأ
، واعتمد التفسري )٤(»أسقطتها قد كنت الليلة أذكرنيها آية من كأين فالناً اهللا

                                                             

  .٢٩٥ص، حممد حياة واشنطن، ارفنج،:  ظ ـ ١
 جممع   بكر، أيب بن علي الدين ورن  اهليثمي،:  وينظر ،١٤٢ص ،٥ج الكبري، املعجم الطرباين، ـ ٢

  .٣٨١ص ،١ج الفوائد، ومنبع الزوائد
3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, see: P, 29. 

  :والقراءات احلروف كتاب داود، ايب سنن عن بنقلها جلكريست استغلها الرواية  هذه ـ ٤
Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN:P, see: p29.  

 ِفى ِبالِْقراَءِة الصوِت رفِْع ِفى باب التطوع، كتاب والقراءات، احلروف كتاب د،داو ايب سنن راجع
 ،١٣٣٣: احلديث رقم ،٥١٠ص ،١ج، ن . م وراجع ،٣٩٧٢ ح رقم ،٥٥ص ،٤ج اللَّيِل، صالَِة

  .٧٦ ص ،٥ ج داود، ايب صحيح كتاب االلباين، راجع، االلباين، صححها والرواية
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 بل تلقائياً اآليات بعض ينس مل حممداً إن«: اخلاطئ لآليات القرآنية، فأردف قائالً
 كان النسيان بأن القول ...للمسلمني  عربة بذلك مقيماً إياها أنساه الذي هو اهللا
* + M : التالية اآلية على يعتمد اهللا من  ) (  ' & % $  # " 

 5 4     3 2 1 0  / .  -,L )من ننسها أصلها كلمة  ...،)١٠٦ :البقرة 
 خمتلف على مرة ٤٥ القرآن ـ وردت  يف وجد أينما يعين الذي نسي فعل

 وشاطره يف هذا الرأي مونتجمري )١(»اإلنسان ذاكرة من الشيء األشكال ـ فقدان
  .)٢(كتابه اإلسالم واملسيحيةوات، يف 

 كانت املدنية الفترات بعض أثناء وكذلك املكية، املرحلة طول على إذاً،
 يعتمد ال أداة الذاكرة ولكن القرآن، نصوص تسجيل يف الرئيسية األداة هي الذاكرة
  .)٣(نفسه محمداً ختون كانت بل عليها،

، حماولةً منه تطويع هنا جلكريست، تشبث وتعلَّق بأهداب هذه الرواية
الرواية، زيادةً على ذلك لقَّحها بالفهم غري الصحيح واملغلوط لآلية القرآنية؛ 
لتكتمل والدة النتيجة املتقدمة الذكر؛ لذا سيدور النقاش، مدار ما استدل به 

   .)الرواية، واآلية(

وقبل الدخول يف التفاصيل، هناك نقطة يف قول جلكريست السابق، يتصور 
إن مادة نسيان كلما وردت يف القرآن، يعين فقدان : ستمر مرور الكرام، قولهأا 

لكن من السهل جداً إحباط هذا القول، بإيراد أمنوذجني فقط . الشيء من الذاكرة

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN:P, 30.  
  .٥٨ص الشيخ، اهللا عبد الرمحن عبد د ترمجة واملسيحية، اإلسالم مونتجمري، وات، ـ  ٢
  :كتاب على االنترنت ،٣١ص القرآن، معضلة ـ ٣

http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php 
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M  7 6 5 4    3 2 1      0 / . -   8 من بطن القرآن الكرمي 

 : 9L )اإلعراض عن يةكنا النسيان«وبأبسط تفسري هنا يكون ، )٣٤: اجلاثية 
 وأهواله شدائده يف هلم وتركه عنهم إعراضه القيامة يوم هلم تعاىل فنسيانه والترك،

 )١(»للقائه التأهب وتركهم تذكره عن إعراضهم الدنيا يف ذاك يومهم لقاء ونسيام
 ومن «)٥١: األعراف( M Õ Ô Ó Ò    Ø  × Ö L : وقوله تعاىل

 نعاملهم أننا مبعىن هو اهللا إىل هنا نِسب لذيا )النسيان( من املراد أنّ البديهي
 فسوف نسيتين أنك كما(: لصديقه شخص يقول أن مثل متاماً، الناسي معاملة
 ألنه لو فُسرت )٢(»لشيء املتناسي معاملة أعاملك سوف أنين أي )أيضاً اأن أنساك

 عما يصفون، بفقدان الذاكرة؛ للزم أن ينسى اهللا ذا املعىن، وسبحانه وتعاىل اهللا
 هذا يومهم تركوا كما السعيدة حيام بلوازم نقوم وال نتركهم اليوم«فيكون املعىن 

 جعل يف اآلية ونظري جيحدون بآياتنا كانوا ومبا له يعملوا أن جيب مبا يقوموا فلم
"   !M قوله  القيامة يوم له اهللا لنسيان سبباً اآليات تكذيب    &% $  #   

 '  )    (L )واألمر يف غاية الوضوح، ال حيتاج لبيان وتفصيل )٣(»)١٢٦: طه 
   .أكثر

لكن هذه الرواية ـ بغض النظر عن سندها ـ الميكن أن تصمد أمام صريح 
قوم القرآن الكرمي ومعارضته هلا، هذا بلحاظ أن القرآن الكرمي، هو املعيار األ

الباطل من بني يديه  والروايات؛ ألنه ال يأتيه حاديثوامليزان الذي توزن به األ
 ، من عرض األكرم وال من خلفه، على وفق القاعدة  اليت أسس هلا الرسول

                                                             

  .اجلاثية سورة تفسري ،١٨٤ص ،١٨ج امليزان، تفسري  الطباطبائي، ـ ١
  .٦٥ص ،٥ج مثل،األ تفسري كارم،م اصرن الشيخ ريازي، الش ـ ٢
  .٥١ آية االعراف سورة تفسري ،١٣٧ص ،٨ج امليزان، تفسري  الطباطبائي، ـ ٣



   

 ١٤٣ 

  .القرآن  علىأحاديثما جاء من روايات و

   : على القرآنحاديث عرض األًثانيا ـ

وهذه قاعدة قرآنية أساسية ومهمة ومطردة ميكن استعماهلا يف عدة مشاكل 
 لشبهة اليت عرض هلا املستشرقون واملستندةتواجه البحث القرآين، ومنها هذه ا

علماء اإلسالم أمجعوا على أن القرآن هو الوحي « رواية البخاري اآلنفة، فـإىل 
ومن القواعد املقررة أنه إذا خالف .  هي الوحي غري املتلوحاديثاملتلو، واأل

احلديث آية من آيات القرآن، وجب رفض احلديث، ألم يعتربون القرآن كالم 
  .)١(»اهللا

، يعرض على القرآن  الرسول إىل فعند الشك يف حديٍث ما، ينسب
? M  ،يءش لكل تبيانٌ فيه مبني، ونور يضل، ال الذي اهلادي فهو الكرمي،

H G F E D C B A  @L )وقال )٨٩: النحل 
من غري املمكن  )٧:احلشر( Mw v  u t s r q pL  تعاىل

، فلم يترك )ما آتاكم الرسول(ديث على أساس أن نأخذ بكلِّ ما جنده يف كتب احل
 بل وضع مقياساً ومرجعاً  ـسدى ـ كما يظن بعض الباحثني األمر رسول اهللا 

 وباجلملة أوليائه، ومن منه املنقولة املعارف به يوزن ميزاناً كلياً أعطى« و لالمة،
 عن اتومي بطالنه يظهر أن يلبث ال مث احلق ساحة عن الباطل يدفع فبالقرآن
 على فاعرضوه عين أتاكم ما «  فقال.)٢(»األعيان عن أميت كما احلية القلوب
 وكيف أنا، أقله فلم اهللا كتاب خالف وإن قلته فأنا اهللا كتاب وافق فإن اهللا كتاب

                                                             

  .٤ص اإلسالم، مصادر كلري،  تسدل، ـ ١
  .١٠٣ اآلية البقرة سورة تفسري ،٢٧٣ص ،١ج١ امليزان، الطباطبائي، ـ ٢



   

 ١٤٤ 

وقد ج على هذا التأسيس، ِعدلُ الكتاب،   )١(»اهللا وبه هداين اهللا، كتاب أخالف
 من عنا أتاكم ما«:  قالفعن االمام الصادق الم، م الس عليهالبيت أهل أئمةُ

ست هذه القاعدة احلديثية بعدما  اُس.)٢(»باطل فهو اهللا كتاب قهيصد ال حديث
  حياته يف عليه والكذب اهللا رسول على حاديثاأل اختالق ظاهرة انتشرت«

رحيله، فكان ال بد من هذه الظاهرة من عالج  قبل مسامعه ا تدوي واخذت
واء يأمن من خالله املسلمون على صحة ما يرد اليهم من أحكام وسنن ود

، لذا أوعز )٣(»على املسلمني األمور وعقائد عن الرسول الكرمي؛ لئال تلتبس
 إن: يقول وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب مسعت: املغرية قال عن« الرسول فيما أوعز 

 من فليتبوأ مقعده متعمداً علي كذب من أحٍد على ككذٍب ليس علي كذباً
صلى اهللا  اهللا رسول مسعت اين أما :قال «يب طالب أ، وعن علي بن )٤(»النار

                                                             

 من االصول يعقوب بن حممد الكليين،: راجع، خمتلفة وبالفاظ ني،الفريق طرق من احلديث جاء ـ ١
 بن محمد  العاملي،. ٢٤٢ص ،٢ ج ،األنوار حبار باقر، حممد السي،. ٤١ص ،١ج الكايف،
: وينظر. ٣٧٢ص ،٥ج الدارقطين، سنن: وينظر. ١١١ ص ،٢٧ ج الشيعة، وسائل احلُر، احلسن

 بيان جامع:وينظر. ١١١ص ،٦ج الرزاق، عبد مصنف م،مها بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاين،
  .١١٨٩ص ،٢الرب،ج عبد البن وفضله العلم
 يدل وما صحته مدى يف وتفصيالً، حبثاً واشبعه افاده فقد احلديث، هذا عن التفصيل اراد ملن

 «حديث: بعنوان املطهرة، احلسينية الروضة ـ املصباح جملة يف حبث الغريفي، حممود السيد عليه،
 ،٢٠١٢ صيف ـ العاشر العدد وداللته، سنده يف قراءةٌ »اهللا كتاب على فاعرضوه عين جاءكم ما

  .فراجع  ،١٧ ص
 ،١ج احملاسن،، حممد بن أمحد الربقي،. ٢٤٢ص ،٢ ج ،األنوار حبار باقر، حممد  السي، ـ ٢

  .٢٢١ص
 »اهللا كتاب على عرضوهفا عين جاءكم ما« حديث: بعنوان حبث املقدس، حممود السيد الغريفي، ـ ٣

 ـ ٢٠١٢ صيف ـ العاشر العدد املطهرة احلسينية الروضة ـ املصباح جملة وداللته، سنده يف قراءةٌ
  .٢١ ص

 ،١ج، الدارمي سنن: وانظر. ٤٣٤ص ،١ج البخاري، صحيح إمساعيل، بن حممد البخاري، ـ ٤
  .٣٠٣ص



   

 ١٤٥ 

 ما نبأ فيه اهللا كتاب :قال منها املخرج وما قلت فنت، ستكون يقول وسلم] وآله[عليه 
:  وجاء أيضاً)١(»...باهلزل  ليس الفصل هو بينكم ما وحكم بعدكم ما وخرب قبلكم

: وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول قال: قال عنهم اهللا رضي علي أمامة عن عن«
 وافق فما القرآن على فاعرضوها أحاديث عين يروون رواة بعدي سيكون إنه

   .)٢(»به تأخذوا فال القرآن يوافق مل وما، به فخذوا القرآن

 ومن هيةالفق األخبار يف  يتم)العرض على القرآن(ذلك  أن بعضهم ذكره وما
اآليات، فهذا  سائر ذلك ينفع وال األحكام آيات خصوص يف نلتزم أن اجلائز
 ختصيص بذلك فتخصيصها ،مطلقة العرض على الكتاب أخبار بأنّ مدفوع القول

  .)٣(خمصص غري من

وعوداً على بدء مع جلكريست، فهل تنسجم تلك الرواية اليت استدل ا 
 سقاطها، مع روح القرآن يف قوله تعاىلإوعلى نسيان النيب لبعض آيات القرآن 

M § ¦  ¥L )احلروف ضم والقراءة«:   قال الراغب يف مفرداته)٦ :علىاأل 
 قرأت ال يقال مجع لكل ذلك يقال وليس يف الترتيل، بعض إىل بعضها والكلمات

 به تفوه إذا الواحد للحرف أنه ال يقال ذلك على ويدل، مجعتهم إذا القوم
 على القراءة أخذ واإلقراء: امع يف وقال«ر صاحب امليزان وذك ،)٤(»قراءة

  .التايل والقارىء الزلل، لتقومي باالستماع القارىء

                                                             

 املكتبة قرص ٢١ /٦ ،يثاألحاد جامع السيوطي،: وينظر. ٢٠٩٨ص ،٤ج الدارمي،  سنن ـ ١
  .الشاملة

   .٣٧٢ ،٥ج الدارقطين، سنن:  وينظر.  ٣٥٦ص املقرئ، ابن  معجم ـ ٢
  .٩ آية احلجر، سورة تفسري ،١٠٦ص ،١٢ج امليزان، الطباطبائي،:  ظ ـ ٣
  .٤٠٠ص املفردات، حممد، بن احلسني القاسم أىب االصفهاين،  الراغب ـ ٤



   

 ١٤٦ 

 باستماع بعضاً، بعضنا إقراء مثل  القرآن، نبيه تعاىل إقراؤه وليس
 النيب من يعهد فلم فيه يغلط أو الحيسنه ما وإصالح القارىء يقرؤه ملا املقري

 يقرأ مث للوحي نسيان عن فيه يغلط أو حيسنه فال القرآن من شيئا يقرأ أن
 أو بزيادة يغريه أن غري من أنزل كما القرآن قراءة من متكينه املراد بل فيصلح،

  .النسيان بسبب حتريف أو نقص

 بالقرآن العلم من ميكنه ، أن لنبيه منه وعدM § ¦  ¥L   :فقوله
 يف املالك وهو اُنزل، كما فيقرؤه نسيانال عنه يرتفع حبيث أنزل، ما على وحفظه

  .)١(»إليه أوحي كما الوحي تبليغ

رسله هلداية البشرية لذلك هو اهللا القادر والكفيل بأن أفإن اهللا عزوجل 
خيطها على قلبه مبا ال ميكن آلفة النسيان أن تعبث ولو حبرٍف واحد، فعدم النسيان 

  .)٢(آنية إذا كان ينساها؟ مالك التبليغ، إذ كيف سيبلِّغ رسالته القر

 وأن إطالقها على اإلهلية القدرة لبقاء مفيد استثناء M¬ « ª  ©L  وقوله«
 ال حبيث باإلعطاء، سبحانه عنه ينقطع ال تنسى، ال حبيث اإلقراء وهي العطية هذه
 مىت إنسائك يشاء أن له قدرته، إطالق على باٍق هو بل إنسائك؛ على بعد يقدر
M Ð Ï Î  قوله يف الذي االستثناء نظري فهو ذلك؛ يشاء ال كان وإن شاء

 à ß Þ ÝÜ Û Ú   Ù Ø ×  Ö Õ Ô Ó     Ò ÑL ) هود

 عبارة فإذن، أبداً، منها اجلنة أهل خروج عدم على دليلٌ )Ô Ó( فـ)٣(»)١٠٨

                                                             

  .٤-١آية االعلى سورة تفسري ،٣٠٠-٢٩٩ص ،٢٠ج القرآن، تفسري يف امليزان  الطباطبائي، ـ ١
  .١٣١ص ،٢٠ج االمثل، مكارم، ناصر الشريازي،:  ظ ـ ٢
  .٤-١آية االعلى سورة تفسري ،٣٠٠ص ،٢٠ج القرآن، تفسري يف امليزان  الطباطبائي، ـ ٣



   

 ١٤٧ 

)ÝÜ Û Ú   Ù( كلّ وارتباط اإلهلية، والقدرة اإلرادة حاكمية إىل إشارة تكون 
   .)١(البقاء يف أم الوجود بداية يف سواًء عال،و جلّ مبشيئته شيء

كذلك اآلية، لعل جلكريست، فسرها هذا التفسري اخلاطئ، معتمداً ومتكئاً 
عالم مفسري املسلمني وما تناقلته كتب التفسري، من أعلى ما تردد عند بعض 

جواز نسيان النيب آليات القرآن مبشيئة اهللا وميحوها من  ذاكرته ومن قلبه، 
  . )٢(على انه نوع من النسخ ذهاا بأن ال تبقى يف احلفظ،وإ

أي الذكر ضد النسيان وهو من ننسها، أو «يزوكما جاء يف تفسري ابن ج 
 كما عند )٤(، ونقلوا اخباراً يف ذلك)٣(»اهللا بإذن وسلم ]وآله[ صلى اهللا عليه النيب ينساها

 تعاىل اهللا كان :قال ،M"  ' & % $ #L  :قوله يف قتادة عن«الطربي 
  .)٥(»شاء ما وينسخ شاء، ما وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  نبيه ينسي ذكره

 وأبو محيد بن عبد أخرج« وذكرالعالمة الطباطبائي ما جاء يف الدر املنثور
 اهللا نيب وكان اآلية تنسخ اآلية كانت: قال قتادة عن جرير وابن ناسخه يف داود
، وأشار )٦(»...نبيه اهللا فينسيها ترفع مث السورة من اهللا شاء وما والسورة اآلية يقرأ

                                                             

  .١٣٢ص ،٢٠ج االمثل، مكارم، ناصر الشريازي،:  ظ ـ ١
 املعروف والتنوير، التحرير عاشور، ابن: وينظر. ٩١ص ،١ج املديد، حرالب تفسري عجيبة، ابن:  ظ ـ ٢

: وينظر. ٧٣٨ص ،٤ج للزخمشري، الكشاف تفسري: وينظر. ٦٦١ص ،١ج عاشور، ابن بتفسري
 ،٥ج:ن .م: وينظر ،١٦٨ص ،١ج املري، زمنني أيب بن اهللا عبد أبو زمنني، أىب ابن تفسري

  .١٣٣ ـ ١٣١ص ،٣١ج ،الغيب مفاتيح، تفسريالرازي،: وانظر.١٢ص
  .٩٣ص ،١ج الترتيل، لعلوم التسهيل ،يزج  ابن ـ ٣
 الرازي، حامت أيب البن حامت، ايب ابن وتفسري. ٢٥٦ص ،١ج للسيوطي، املنثور، الدر، :يراجع ـ ٤

 القرآن تفسري يف املعاين روح اآللوسي، وتفسري. ٣٧٧ص ،١ج: كثري ابن وتفسري. ٢٠٠ص ،١ج
  .٣١٧ص ،١٥ج ،املثاين والسبع العظيم

  ٤٧٤ص ،٢ج القرآن، تأويل يف البيان جامع الطربي،  تفسري ـ ٥
  .٢٥٥ص ،١ج للسيوطي، املنثور،  الدر ـ ٦



   

 ١٤٨ 

 يف هذا الباب أمثاهلا، مجيعها عديدة الطباطبائي، بأن هذه الرواية، وروايات
 اإلنساء، ، من)& ' (:تعاىل يف آية النسخ فقوله. مبخالفة الكتاب مطروحة

 ولبرس خمتص غري أو عام كالم مطلق، وهو والذكر، العلم عن اإلذهاب مبعىن
M ¬ « ª  تعاىل لقوله أصال؛ له شامل غري  بلاهللا   © § ¦  ¥L وهذه 

، )¦ § (:تعاىل قوله بعد النسيان عليه جيوز فال مدنية، النسخ وآية مكية، اآلية
 من تقدم ما إىل ضافةفباإل ـ )١(اهللا شاء ما إال: بقوله على االستثناء اشتماله وأما

 إخراج باالستثناء املراد ليس«ة ـ يقال بأنه بيان معىن االستثناء الوارد يف اآلي
 شاء ما إال شيئاً تنسى فال سنقرئك :واملعىن النفي عموم من النسيان أفراد بعض

 فال أشياء وينسى أشياء حيفظ احلال هذه على إنسان كل أن وذلك تنساه؛ أن اهللا
 )٢(»هوبني غري بينه مشتركاً كونه مع االمتنان بلحن  بالنيب الختصاصه معىن
 )¦ §( بقوله لالمتنان يكن مل اخلارج يف الوقوع لبيان مسوقاً االستثناء كان ولو

 تعاىل منه كالمها ونسيانه وذكره ن حيفظ وينسى،أكلُّ شخٍص ممكن  إذ معىن،
بقوله  املوعود االمتناين هذا اإلقراء قبل  كذلك اهللا رسول كان وقد ومبشيته،

 إال االستثناء معىن فليس تعاىل، اهللا يةمبش وينسى اهللا مبشية يذكر ،)¥(
 إنسائك على قادر ذلك مع واهللا أبدا تنسى فال سنقرئك أي القدرة إطالق إثبات

  .)٣(هذا

 خمالفة فهي القرآن، لصريح خمالفتها إىل باإلضافة )النسيان رواية( والرواية
 كيت آية نسيت يقول أن ألحدكم بئسما « عنه روي فقد القطعية للسنة أيضاً

                                                             

  .١٠٦ آية البقرة، سورة تفسري ،٢٥٠ص ،١القرآن،ج تفسري يف امليزان الطباطبائي،: ظ ـ ١
  .٥ آية االعلى، سورة تفسري ،٣٠٠ص ،٢٠ج: ن . م ـ ٢
  .١٠٦ آية البقرة، سورة تفسري ،٢٥٠ص ،١ج، ن . م: ظ ـ ٣



   

 ١٤٩ 

 من صدور الرجال من نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياًاُوكيت بل 
النفكيف يصح أن يذم النيب شيئاً، وهو يفعله)١(»مع .   

حد علماء املسلمني أغرب من إثارة املستشرق هو ما رد به عجب واألواأل
حديث صحيح رواه االمام البخاري يف صحيحه وقد جاءت كلمة «بأن احلديث 

 لتدل على )سقطتهاأ(: وىل قوله يف الرواية الثانية تفسرياً ملا يف الرواية األ)نسيتهاأُ(
 بشر وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  سقاط كان بطريق النسيان ال العمد، ورسول اهللان اإلأ

 )٢(»ينسى كما ينسى بقية بين البشر ولكنه حمفوظ من اهللا سبحانه وتعاىل بتذكريه
أنه : أنه بعد ما يقع منه تبليغ القرآن، واآلخر:  بشرطنيفيجوز نسيان النيب

 وهذا الرد، هو نفسه حيفز لشبهة .)٣(اليستمر على نسيانه، بل حيصل له تذكره
  .لدى اآلخر

على علماء   صاحب تفسري روح املعاين)هـ١٢١٧ت (وقد عاب اآللوسي 
 واملشهور«: لالشيعة ترتيههم للنيب عن النسيان والسهو، وهو يرى خالف ذلك، قا

 مذهب نّإ... النسيان عن مرته وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب أن اختيار الرافضة عن
 أحكام يف وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  عليه النسيان جواز ]أهل السنة[ العلماء مجهور
الصالة والسالم عليه  أنه على اتفقوا لكن،  واألحاديث القرآن ظاهر وهو الشرع

  .)٤(»به تعاىل اهللا يعلمه بل هعلي يقر ال
                                                             

 وصحيح. وتعاهده القرآن استذكار باب ،٤٧٤٤ احلديث رقم ،١٩٢١ ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ١
 كذا آية نسيت قول وكراهة القرآن بتعهد األمر باب ،٢٢٨ احلديث رقم ،٥٤٤ص ،١ج مسلم،
 عبداهللا مسند ،٣٩٦٠ احلديث رقم ،٤١٧ص ،١ج حنبل، بن أمحد ومسند. أنسيتها قول وجواز

  .مسعود بنا
  .٤٣٢ص ،١ج وتفسريه، الكرمي القرآن حول املستشرقني آراء ابراهيم، بن عمر د  رضوان، ـ ٢
  .٨٦ص ،٩الباري،ج فتح حجر، ابن العسقالين،:  ظ ـ ٣
  .١٧٣ص ،٤ج، الدين شهاب  اآللوسي، ـ ٤



   

 ١٥٠ 

وعلى وفق هذة املستندات وغريها استلهم املستشرقون بسهولة، شبهة 
ينفع  وسوف ال. ضياع آيات من القرآن حبجة أن النيب قد يكون نسيها

تفاسري ما أمساهم  إىل  إذا ما ذهبوا يف تفسري هذه اآليةءاملستشرقون بشي
نسيان والسهو عن سيد الكونني وأشرف  إذ رفضوا نسبة ال)الرافضة(اآللوسي 

وإذا جاز على النيب .  ؛ ألنه من الواضح سوف ال خيدم غرضهماخللق حممد 
نسيان آيات القرآن ـ وإن كان على وفق هذه املستندات بعد تبليغها كما 
يسوغون ـ فتباعاً سيجوز عليه النسيان يف الصالة والصيام ويف احلج والزكاة، بل 

مات والكبائر نسياناً وسهواً وحاشاه، وهذا ال يصمد أمام العقل قد يفعل احملر
  . M 54 3 2 1 0L  والنقل

  
  المبحث الثالث

  آراء المستشرقين في جمع القرآن الكريم
  

هناك كثري من اآلراء املكررة واملتشاة حلٍد ما؛ فأغلب من كَتب عن 
ام، يتطرق ملسألة القرآن الكرمي من املستشرقني على اختالف مشارم وجنسي

، من كتب عن اإلسالم بشكل عام، أو عن شخصية النيب حممدكذلك اجلمع، و
   .جتده يعرج على مباحث قرآنية ومنها كيفية مجعه

وكانت هلم آراء واجتهادات خمتلفة يف املقام، لكن حاول أغلبهم جاهدين، 
 أبداً يف زمن على وفق ما لديهم من معطيات، إثبات أن مجع القرآن، مل يتم

القرآن الذي حرر تقريباً يف الشكل « جفري تعبري حد  ويف عهده، علىالنيب



   

 ١٥١ 

 بل ومل يلتفت إليه من ِقبل النيب، ومل )١(»الذي لدينا خالل جيل من وفاة حممد
؛ ذلك لكي يكون متسع من الشد )٢( حداً جبمعه، وإمنا كان بعد رحيله أيأمر 

   .غري ذلك إىل آن وزيادته ونقصانه،واجلذب يف شبهات حتريف القر

 أو يف مقدمٍة خمصصٍة ملباحث ته عرب مقدمة كتاٍبشاراإفمنهم من ضمن 
  .قرآنية ومنهم من جاء استطراداً ومروراً بدون تفصيل، على شكل فتاوى

  

 ؟ متى ومن مجع القرآن: ولاملطلب األ

 بعض كرقبل الولوج يف تسليط الضوء على مجلة من آرائهم ال بد من ذ
وكان هلا األثر . هذا املوضوع وتناولت املستشرقون ألفها اليت الكتب واملصادر

الواضح يف صياغة رؤية جلكريست حول اجلمع، فبعض اقتبس منها، وبعض آخر 
أفاد من معطياا، وبعض ثالث اجتر آراءها، فعليه سيكون هذا املطلب ذا 

  :حمورين

  :  املستشرقني حول مجع القرآناحملور األول ـ إطاللة على مؤلفات

  :وأمهها هناك مؤلفات للمستشرقني حول مجع القرآن

  .مستشرقون أفردوا مؤلفات ملوضوع مجع القرآن الكرمي: والًأ
   .)مجع القرآن(جون برتون ـ  ١

 .)القرآن مجع(جولكر  جون ـ ٢

 John Gilchrist, JAM' AL-QUR'AN )مجع القرآن(جون جلكريست  ـ ٣

                                                             

  .٣ص التارخيي، حممد عن حبثاً آرثر،  جفري، ـ ١
  .١١٩-١١٨ ص  :القرآن مجع  برتون، جون  ـ٢



   

 ١٥٢ 

ـ  The Collection and Sources of the Qu'ran(  املؤلف لهنفس ـ ٤
 .)١()دالئل مجع القرآن

 Recensions of the Quran CANONتدوين القرآن ـ (كانون سل  ـ ٥

SELL,()٢(.  

: مؤلفام، وهم على قسمني كتبوا حول املوضوع خالل مستشرقون: ثانياً
 )مانشيت(و افرده بعنوان قسم كتب عن املوضوع وخصص له جزءاً من كتابه أ

  :خيص املوضوع
 . اجلزء الثاين من الكتاب بعنوان مجع القرآن)تاريخ القرآن(نولدكه  ـ ١

تدوين :  كتب عن املوضوع بعنوان)سساإلسالم األ(كولني ترينر  ـ ٢
   .)٣(القرآن الكرمي وتواتره

  :القرآن، نظمه وتعاليمه، وشهادته للكتب املقدسة(ويليام موير  ـ ٣
WILLIAM MUIR ـ THE CORAN ITS COMPOSITION AND TEACHING, AND THE 
TESTIMONY IT BEARS TO THE HOLY SCRIPTURES.)     ـ  

 .)٤()٢٥مجع القرآن وترتيبه، ص: وفيه عن املوضوع بعنوان

بعنوان مجع القرآن،  . The Qur'an Dilemma   :)معضلة القرآن( كتاب ـ ٤
   .)٥(٢٩ص

                                                             

  :موقع على االنترنت، شبكة على منشور كتاب ـ ١
 http://answering-islam.org/Gilchrist/Vol ١/٥ b.html 

 من متناثرة مواضع يف املوضوع عن كتب مسلماين، مالك ترمجة، القرآن، تدوين كانون،، سل:  ظ ـ ٢
  .الكتاب

  .١١٣ص الدين، نور جنوان ة،ترمج االسس، اإلسالم كولني، ترينر،:  ظ ـ ٣
  http://www.horreya.com:  موقع على االنترنت، شبكة على منشور  كتاب ـ ٤
  http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php    :موقع على منشور كتاب ـ ٥



   

 ١٥٣ 

 الفصل الثاين )اإلسالم واملسيحية يف العامل املعاصر(وات مونتجمري  ـ ٥
   .٥٩دراسة عن القرآن ضمنها عنوان مجع القرآن، ص

 عن فيه وجاء القرآن، عن منه الثالث الفصل )اإلسالم( ماسيه هنري ـ ٦
 .)القرآن نص تثبيت( عنوان حتت اجلمع

  :القرآن كتاب اإلسالم(جون جلكريست  ـ ٧
The Qur'an  The Scripture of Islam ،John Gilchrist. 

   .)١(جتميع لنصوص القرآن: الفصل اخلامس منه معنون
 خمصصٍة مقدمٍة يف أو كتاب مقدمة خالل من شاراتهإ ضمن والقسم االخر

  :قرآنية منها ملباحث
  .)داود  ايب البن املصاحف كتاب يف مقدمتة(جفري  آرثر.  ١
  :)نالقرآ يف مقدمة( بل ريتشارد . ٢

 .Bell's Introduction to the Quran ـ 
  :)القرآن يف مقدمة(بالشري . ٣

 .Introduction to the Quran  Blachere  ـ 
  .Montgomery Watt     )القرآن مقدمة( وات مونتجمري. ٤
  .)حممد حياة كتابه، الرسول يف مقدمة(بوديل . ٥
  .)القرآن لترمجة مقدمته مستهل يف(بريك  جاك. ٦
 يف الصفحات )القرآن لترمجة مقدمته يف( Edward Montet مونتيه إدوار. ٧

  .)٢()مجع القرآن( وعنوان فرعي )تكون القرآن( فصاعداً، حتت عنوان رئيسي ٢٩
                                                             

  :موقع على منشور  كتاب ـ ١
 http://answering-islam.org/authors/gilchrist/quran.html    

 فيه، وآرائهم للقرآن الفرنسيني املستشرقني من نفر لترمجات دراسة براهيم،إ .د عوض،: ظ ـ ٢
  .١٢٨ص

  



   

 ١٥٤ 

 )Barthélemy Saint Hilaire هيلر سانت بارتلمي( الفرنسي املستشرق. ٨
خلامس منه عن خصص الفصل ا )(Mahomet et Coran )والقرآن حممد( كتابه يف

   .القرآن وجاء فيه عن مجع القرآن
 القرآن؛ لدراسة منه الثاين الفصل )العرب حضارة( لوبون، غوستاف.٩
  .اجلمع عن موجزة فكرة فأعطى

  :تضارب املستشرقني يف شخص وزمن مجع القرآن: احملور الثاين

اء ستكون البداية مع شيخ املستشرقني نولدكه، وليس باالستطاعة إال االبتد
به؛ ألنه الرائد يف هذا اال، وقد اعتمد على كتابه هذا، ول منه وتبىن آرائه يف 

 فقد خصص جزءاً )*(موضوع مجع القرآن، كثري ممن جاء بعده من املستشرقني
فأول ما يقرر نولدكه على . كامالً عن مجع القرآن، يف كتابه املشهور تاريخ القرآن

.                                                                                                                     ن قد جمع كامالً يف أيام النيب أمراً بديهياًإالّ يكون القرآ: شكل فتوى هو
فلم يجمع ائياً إال بعد وفاة حممد، وكانت نصوص الوحي مبعثرة 

  رواية تقول إن القرآن مل يجمع يف مدة خالفةالتفاوت بني إىل ، ويشري)١(ومتفرقة
ما أمساه  إىل ، ويشري)٢(وبني أخبار تتحدث عن نسخٍة أجنزها أبو بكرأيب بكر 

شخاص ح بأمساء األتناقضأ مع النظرة السائدة، بوجود كٍم من الروايات تصر
ولني ء األبينما روايات اُخر، تعد اخللفا. الذين كانوا قد مجعوا القرآن أيام النيب

                                                             

 مرجعاً واصبح وكتابه آرائه على املستشرقون  واعتمد به تأثر كيف سابق، موضع يف بني قدـ *  
  .١٠٧لكتاب، صهذا ا الثاين من الفصل من االول املبحث من الثاين املطلب  راجع.هلم وميزانأً

  .٢٤١ ـ ٢٣٩ ص القرآن، تاريخ نولدكه،:  ظ ـ ١
  .الصفحة نفس، م . ن: ظ ـ  ٢



   

 ١٥٥ 

مكانية اجلمع بني جمموع تلك إ إىل شارأ و.)١(أول من نظَم النسخ القرآنية ومجعها
شار اليها أا تقدم تفسرياً واحداً، هو أن اجلمع يفسر باحلفظ كما أالروايات و

 ففي الواقع، التشري اجلملة املستعملة يف هذه التقاليد« نفسهم،أعلماء املسلمني 
مجع نصوص الوحي يف كتاب، ولكن، كما تقر السلطات  إىل ،)مجع القرآن(

فإن حفظ النصوص ... حفظه يف الذاكرة إىل التفسريية احملمدية املهتمة باحلديث،
  .)٢(»يساساأل األمر املقدسة غيباً كان يف كل االزمنة،

وما زال نولدكه يف عرضه الختالف روايات اجلمع ونقدها، حبسب 
مصادر املسلمني، ففي روايٍة يظهر عمر بوصفه العقل املعطيات املتوافرة لديه من 

ي عالقة جبمع أول مل تكن له ن اخلليفة األأ أخرى ول، بينما تفيداملدبر للجمع األ
ن بداية العمل أو )عمر كان أول من مجع القرآن يف صحف( القرآن، وثالثة بأن

ن جيمع ح بأن عمر مات قبل أيام خالفته، ورابعةٌ تصرأوايته حصل يف 
   .)٣(القرآن

 يحتمل أن يكون نصيبه «)Buhlبول ـ ( وليس ببعيد عن نولدكه فإنّ
 بعض الروايات االخرى تذكر أن عمر هو أول من هذا العمل ضئيالً؛ ألنّ] ابوبكر[

 لعب )تقان للسيوطياإل( ويرى نولدكه، أن عمر حبسب )٤(»من قام جبمع القرآن

                                                             

   .الصفحة نفس،  م . ن:  ظ ـ ١
  .٢٤١ ـ ٢٣٩ ص القرآن، تاريخ نولدكه، ـ  ٢
 اإلسالمية، املصادر من مصدره إىل كلٌ الروايات، هذه نولدكه أرجع وقد. ٢٤٩ص: ن. م :  ظ ـ ٣

) مجع (فعل أو كلمة السيوطي تفسري نولدكه، يرتض ومل. نفسها الصفحةو نفسه املصدر راجع
 هذا فإن«: قائالً نولدكه علَّق اجلمع، بعملية مباشرة يقم مل انه أي) جبمعه أشار (بقوله تفسريها

  .٤٤ رقم هامش نفسها، والصفحة نفسه، املصدر: انظر ،» مركّب تعسف االرجح على
   .أبوبكر مادة، ،٣١٤ص ،١ج اإلسالمية، فاملعار دائرة، Buhl ـ  بول ـ ٤



   

 ١٥٦ 

تفترضه الروايات املتعلقة بآية الرجم، حماوالً دوراً رئيساً يف مجع القرآن، مبا 
ضمن املصحف؛  اآلية ن عمر يقر حبرية تامة مل يضعأدراجها جزءاً من الوحي، وإ

نه مل جيد الوحي، وانه اختذ هذا املوقف أل إىل ضاف شيئاًأالنه ال يريد ان يتهم أنه 
ا من الوحي مستدالً   لكن نولدكه يريد توكيدها بأ)١(شاهدين على صحة االية،

 آية الرجم نّأيف رأي كل الروايات : بالروايات وبتمسك اخلليفة عمر ا فقال
جزء من الوحي، وحاولت أن اُظهر خطأ هذا الرأي؛ لكن من الصعب ايضاً تناسي 

  .)٢(االعتقاد أن شخصاً كعمر قد دافع بعناد عن أصالتها

 أيب بكر أن حكم«كه على وال خيفي نولدكه استغرابه، ورمي ِشباك شكو
دام سنتني وشهرين قصري نسبياً إذا ما اخذنا باحلسبان صعوبة مجع النصوص 

خصوصاً إذا كان البدء بالعمل قد مت بعد . املبعثرة كما تتحدث عنه الروايات
كانت مخسة عشر  أيب بكر معركة اليمامة، ما يعين أن الفترة املتبقية من حكم

  . )٣(»شهراً

ب آراء املستشرقني مع رأي نولدكه، فهذا املستشرق الفرنسي وتالئمت أغل
إن «:  قال) Mahomet le Coranحممد والقرآن( يف كتاب  Montetمونتيه

اموعات القرآنية القدمية جمعت بعد وفاة حممد بوقت قليل، يف مقاطع متفرقة، 
 )٤(»اة النيبويظهر يل أنه من احملتمل جداً أن هذا اجلمع كان يف وقت قريب من وف

 يف كتابه تاريخ اتمعات )البيدوس( و)٥( يف كتابه حضارة العرب)لوبون(و
                                                             

  .٢٥٠ص القرآن، تاريخ نولدكه،: ظ ـ  ١
  .الصفحة نفس، ن . م:  ظ ـ ٢
  .٢٥٣-٢٥٢ص: ن. م  ـ ٣

4 - Montet, Mahomet le Coran, p, 40.  
  .١١٧ العرب، حضارة غوستاف، لوبون،:  ظ ـ ٥



   

 ١٥٧ 

 يف مقدمته للقرآن من حتقيق )Bell'sبل ـ ( ونفس الشاكلة كان رأي )١(اإلسالمية
 لكن يف رأٍي على خالف الرأي )٢()Revised by Montgomery Wattوات (

بعني سنة، بعد أن ماثله بغريه من الكتب السائد، لدرمنغم، إن القرآن جمع بعد س
ومل تدون الكتب املقدسة إال بعد تبليغها بطويل زمن، أي حني «: املقدسة بقوله

يكون حفظها قد ضعف وتكون رواياا قد كَثُرت، ومثلُ هذا أمر القرآن الذي 
 يعتد  وهذا القول ال)٣(»اختري له نص رمسي بعد النيب بسبعني سنة فأُتلف ماسواه

  .به وال يستحق النقاش؛ لوضوح بطالنه

راء املستشرقني يف من الذي تصدى جلمع القرآن ـ حبسب وفرة آوتباينت 
منطلق فهمهم للنص واستنطاقه  املصادر التارخيية وطبيعة املعطيات لديهم، وحبسب

وتوجيه هذا الفهم مبا خيدم مصاحلهم وأغراضهم ـ لكن كانت الرواية الرائجة يف 
واكثرها تداوالً أن عمر بن اخلطاب، الحظ «صادر اإلسالمية بني املستشرقني امل

م ٦٣٣أن عدداً كبرياً من القراء أو احلفاظ قد مات يف معركة اليمامة حوايل 
ديق ـالصر ـ أيب بكاقترح علىـ، ف ن الصدورـاف من ضياع بعض القرآن مـفخ

زيد بن  إىل  بكر ذه املهمةف جبمع القرآن، فعهد أبوـ اخلليفة يومئذ ـ أن يكلّ
 اجلريد صولأو الرقاق البيض حجارثابت الذي شرع جيمعه من قطع الربدي واأل

وراق أواجللود والواح اخلشب وصدور الرجال فلما أمت اجلمع يف  كتافواأل
Leavesا ا أيب بكر  إىل متساوية احلجم دفع إىل فلما حضرته الوفاة عهد 

                                                             

  .٧٧ص ،١ج جتكر، فاضل ،ترمجة سالمية،اإل اتمعات تاريخ البيدس،.م  أيرا: ظ ـ ١
2 - see, Bell's, Introduction to the Quran, p 8. 

  ). Revised by Montgomery Watt (،وات مونتجمري ومراجعة حتقيق القرآن، مقدمة
3 - DERMENGHEM, EMILE,  THE LIFE OF MAHOMET, p254.  

  .٢٤٨ص حممد، حياة اميل، درمنغم،: العربية النسخة ويراجع



   

 ١٥٨ 

  .ابنته حفصة إىل عمر الذي عهد ا

م حيث حدث خالف يف عهد عثمان بن ٦٥٠وظل هذا اموع حىت سنة 
 زيد وثالثة من إىل  الذي جيب التقيد به، فعهد عثمان بن عفان)النص(عفان يف 

 عداد نسخإمر بأمن املصحف الذي عند حفصة، مث  أخرى مكة بنسخ نسخةأهل 
تالف إمر بألة اإلسالمية واملراكز الرئيسية يف الدو إىل رسال نسخةإومت أخرى 

ن هي النسخة الرمسية اليت وزعها خرى واملصاحف اليت بني أيدينا اآلالنسخ األ
   .(*))١(»عثمان

                                                             

  .٦٠- ٥٩ املعاصر، العامل يف واملسيحية اإلسالم مونتجمري، ات،و  ـ ١
رددها  تسميات، طاملا )خرية النص النهائي، الوثيقة األالنسخة الرمسية، القرآن الرمسي،( - *

ن، وكأنه، شبه اتفاق وإصرار عليها من لقرآن الكرمي الذي بني أيدينا اآللتوصيف ا؛ املستشرقون
ال ريب أا  ن هذه التسميات، أ واملرجح إم يشعرون، إذا عرفنا حيث يشعرون أو اليشعرون،

ضافات؛ ومرور مبراحل تطور، واختالف وزيادة إوجود تعديالت أو  إىل قريب أو ترمز من بعيد
الصيغة النهائية  إىل خراجه بعد إنقصان، وحذف وتثبيت، وشد وجذب؛ ليخرج النص املراد  أو

  . والرمسية كما يعبرون
الحظ ذلك من خالل ما تضمنته احباثهم، على سبيل املثال، نولدكه يف كتابه تاريخ القرآنفي 
 النسخة إعداد وإن«، واملستشرق ويلش يف دائرة املعارف اإلسالمية، إذ قال )٢٥١، ص٢ج(

 ،٤٠٤ص اإلسالمية، املعارف دائرة (»تطورها عرب مراحل بثالث مر للقرآن القانونية أو الرمسية
 نقدية دراسة االستشراقي املنظور من الكرمي القرآن حممد  حممد ليلة، أبو: عن نقالً ،ب عمود

  . )١٤٣ص، حتليلية
  : ودرمنغم يف كتابه حياة حممد

(See: DERMENGHEM, EMILE,  THE LIFE OF MAHOMET,p254. 
 اإلسالم مونتجمري، وات، : وينظر.٢٤٨حممد، ص درمنغم، حياة: وينظر النسخة العربية

  . )٦٠- ٥٩ املعاصر، العامل يف واملسيحية
ان النصوص اليت مجعها زيد مل تكن : قال) اإلسالم واملسيحية(ومونتجمري وات، يف كتابه أعاله 

رمسية أو معتمدة، واملستشرقان، جان سوفاجيه وكلود كاين، يف كتابيهما، مصادر دراسة التاريخ 
 التاريخ دراسة مصادر (عتمدة للخليفة عثماناإلسالمي، إذ عبرا بتعبري النسخة االصلية امل

  =                  .)١٩٩عبد الوهاب علوب، ص. ترمجة، دعبد الستار حلوجي و د اإلسالمي،



   

 ١٥٩ 

اخلليفة االول والثالث فهذا  إىل يف مجع القرآن يعود الفضل أن يرى قسم
التحريرين  إىل وحنن ندين بالقرآن كما هو حبوزتنا اآلن«: كانون سل يؤكد بقوله

فالتحرير جرى . )١(»أبوبكر وعثمان: اخلليفة االول والثالث لّلذين أجرامهاا
، إال أن طبيعته كانت مشروع خاص؛ لكن عظمة قيمته أيب بكربتوجيه مباشر من 

  .)٢( لالصدار املوثوق للخليفة عثمانساستنبع من أنه شكّل األ

 الثالث عثمان، أما روم الندو فيعتقد ان القرآن مل يجمع إال يف عهد اخلليفة
إن الشكل املكتوب للوحي الذي تلقاه حممد مثْبت، وفقاً لالعتقاد «ذلك 

  . اإلسالمي، كما أنزله اهللا متاماً من طريق جربيل

فقد دون أصدقاء الرسول وأنسباؤه كلماته على أيما سطح تيسر هلم 
 هذه املدونات الوقوع عليه، كعظام أكتاف الضأن أو جلود احليوانات اففة، ولكن

 )٣(»م  برعاية عثمان اخلليفة الثالث٦٥١مل تجمع كلها يف كتاب واحد إال يف عام  
العام  إىل ٥٦٠تكامل مجع القرآن يف فترة زمنية واقعة بني العام «ذلك احلني إىل 
  .)٤(» وبعبارة أدق بعد مضي عشرين عاماً على وفاة الرسول٦٥٦

ه، نظرة جديدة يف سرية رسول اهللا،  يف كتاب)كونستانس(وكذلك كان رأي 

                                                             

   ).١٠٨ماسيه، اإلسالم، ص(وكذلك ماسيه يف كتابه االسالم = 
سخ القرآن فقد حدثت اختالفات يف ن: قال حممد، ج على كتابه، يف كارل، واملستشرق إيرنست،

إيرنست، كارل، يف (جديرة باملالحظة ما دعى اخلليفة عثمان إىل اختاد نسخة رمسية من النص 
  ).١٣٢كتابه، على ج حممد، ص

  .٤ص القرآن، تدوين كانون،  سل، ـ ١
  .٦ص ن، . م:  ظ ـ ٢
  .٣٦ص البعلبكي، منري ترمجة والعرب، اإلسالم روم،  الندو، ـ ٣
  .٧٩ص سالم،اإل بيتر،  هاينه، ـ ٤



   

 ١٦٠ 

 أمهية  وحاول أن يفتت)١(»ومل يجمع القرآن إال يف عهد خالفة عثمان«: قال
وقيمة رواية إسالم عمر، وما هلا من استدالل على تدوين القرآن يف عهد النيب، 

ة، ولعل املسلمني كتبوا بضعة آيات، ومنهم أحد هؤالء الثالث«: وحتديداً مبكة، بقوله
  .)٢(» حىت ال ينساها، وسقطت بيد عمر)خته سعيدأخته وزوج أعمر و(

ويف رأٍي غريب، يصور وكأا لعبة سياسية، وصفقة ال يدنو منها إال 
 قيل اليت الشخصيات إنّ«: أمر مساوي ورسايل، يقول األمر أصحاب النفوذ، ال أن

 كانوا أم لنا ويلوح اعي،ثقل اجتم ذات ليست محمد، عهد يف القرآن إنها مجعت

 دائرة عن كانت بعيدةً الشخصيات هذه أن إال اِإلسالم، خملصني لدعوة أناساً

 هذه إىل أُضيف امسه رمبا الذي عفّان، بن عثمان :هذه القائمة من ويستثىن القرار،

 مسلمني كثريين انتقاد كان حمل أنه سيما القداسة عليه، من نوع إلسباغ القائمة

  .)٣(»حكمه ِإبان
  

 :سبب مجع القرآن وعلته: املطلب الثاين

رمبا يكون هذا العنوان ألول وهلة، معناه أنه جيب أن يكون هناك سبب 
ألن يجمع القرآن؛ وإال ما جمع القرآن، لوال مثة سبب لذلك، ولنفرض، مل يكن 

ل هناك سبب، كمعركة اليمامة، أو مل تكن هناك اختالف يف القراءات، أو مل يسأ
بأا عند احد : اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب عن آيٍة يف القرآن فيجاب عنها

حدى هذه الدواعي موجودة ماذا سيكون إمل تكن  احلفاظ وقُتل يف اليمامة، لو

                                                             

  .١٠٨ص اهللا، رسول سرية يف جديدة نظرة جيورجيو،  كونستانس، ـ ١
  .نفسها الصفحة: ن .  م ـ ٢
  http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php    :٣١ص القرآن،  معضلة ـ ٣



   

 ١٦١ 

كتاف أحال القرآن؟ هل سيبقى مفرقاً، بني السعف واجلريد واللخاف واجللود و
 بعض أكلت املاعز حدىإ نإ رونوقال آخ« بل والعظام وصدور الرجال؟ بلاإل

  .)١(»ياتاآل بعض عليها مكتوباً كان واجلريد السعف

غلب املستشرقني، كأنه جيب أن يكون أذهان أفاملشكلة ما تأكد وتقرر يف 
مل جتر يف حياة الرسول أية حماولة أكثر من مجع بعض «: هناك سبباً، فقال قائلهم

كتاب ايد كما مل تكن هناك جهود أجزاء الوحي؛ لذا مل تتوفر أية جمموعة لل
مجع  إىل نه حال دون السبيلأ و)٢(»متواصلة لتصنيف أجزائه تصنيفاً منهجياً

 أيب قدام على ذلك؛ لذا ففي خالفةاإل باً مني سبب ما املادية، القرآن، الصعوبات
نص قرآين مضبوط، جيمع كل أجزائه املدونة وغري  إىل شعر املسلمون حباجةبكر 

 املسلمني علماء أحد وعلّل قطّ، القرآن جلمع محمد يسع مل عملياً،«  فـ.)٣(املدونة
 ناسٍخ وروِد من يترقَّبه كان  ِلمااملصحِف يف القرآنَ محمد ِيجمع مل إمنا :بقوله ذلك

   .)٤(»تالوِته أو أحكامه لبعِض

                                                             

 منه ارةاش. ٢٧٠ تعليق، الشيخ، اهللا عبد الرمحن عبد د ترمجة، حممد، ورثة برنايب، روجرسون،  ـ ١
 القاسم بن الرمحن عبد عن «الكبري باب رضاع ،٦٢٥ص ،١ج ماجة، ابن سنن يف جاء ماإىل 
 صحيفة يف كان ولقد . عشرا الكبري ورضاعة الرجم آية نزلت لقد: قالت عائشة عن أبيه عن

 داجن دخل مبوته وتشاغلنا وسلم ]وآله [عليه اهللا صلى اهللا رسول مات فلما . سريري حتت
 ،١١ج للبيهقي، واآلثار السنن ومعرفة. ١٢ص ،٨االوسط، ج املعجم يف الطرباين، ورواه. »فأكلها

 مسند باب ،٦٤ص ،٨ج املوصلي، يعلى أيب ومسند. ٣١٦ص ،٥ج الدارقطىن، وسنن. ٢٦١ص
 أمحد ومسند ،٤٥ص ،٢٠ج النوري، املعاطي أبو السيد الفضل أيب املعلل، اجلامع واملسند. عائشة

  .٢٦٩ص ،٦ج حنبل، بن
  .٤ص القرآن، تدوين كانون، سل،: وينظر. ٨٥ص اإلسالمية، النظم دميوميني، . غ  موريس ـ ٢
  .٨٥ص اإلسالمية، النظم دميوميني، . غ موريس:  ظ ـ ٣
  :كتاب ،٢٩ص القرآن، معضلة  ـ ٤

http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php 



   

 ١٦٢ 

تفايل حلفظ محلة اليمامة اليت كانت السبب االح«وعلى رأس املسببات 
  .)١(»كلمة اهللا من االختفاء

م بعد وفاة ٦٣٣معركة اليمامة اليت وقعت يف عام «إذن اعترب املستشرقون 
 السياسيني القادة أول دفع الذي الرئيس والدافع احملفز العامل واحد، بعام الرسول

 على املكتوبة القرآن أجزاء مجع إىل الرسول وفاة بعد خليفة وأول املسلمني
 استشهاد كان ذلك وراء والسبب. كتاب واحد يف كلها وجتميعها املختلفة ماتاخلا
 بينما حيتمل )٢(»حفظة القرآن من وخباصة املعركة تلك يف املسلمني من كبري عدد

من أن معركة اليمامة احلامسة مع . كثرياً من الشك ما ذكرته الرواية«بروكلمان  
 إىل  الصحابة، هي اليت قدمت الداعيمسيلمة، اليت قتل فيها عدد كبري من قراء

  .)٣(»مجع القرآن

فيشككان  وإسكواللي، كتاين من ذلك مايذهب إليه املستشرقان كثرواأل
 من املوقعة هذه يف استشهدوا الذين عدد بأن قائلني اليمامة، واقعة صحة يف أصالً

 أن يصلح ال اليمامة واقعة خرب أن يعين وهذا قليل، املصادر ذكرم الذين احلفاظ
 إسكواللي فإن ولذلك القرآن، جلمع ودعوته عمر، النزعاج اخلليفة سبباً يكون
 إثنني كانوا اليمامة موقعة يف الصحابة من احلفاظ من استشهدوا الذين إن يذكر
   .)٤(فقط

سباب والدوافع اليت قد تتصور جلمع القرآن، وبغض النظر عن العوامل واأل
                                                             

  .٢٥٢ ص القرآن، تاريخ  نولدكه، ـ ١
 اإلسالم، يف مقالة كتابه، يف، جورج سال،: وينظر. ١١٧ص االسس، اإلسالم كولني، رينر، ت ـ ٢

  .١٣٢ص حممد، ج على كتابه، يف كارل، إيرنست،: وينظر. ١١٤ص
  .٣٩ص ،١ج العريب، االدب تاريخ  بروكلمان، ـ ٣
 .١٥٨ص استشراقي، منظور من الكرمي القرآن حممد، أبوليلة،:  ظ ـ ٤



   

 ١٦٣ 

رآن واحلفاظ على وحي السماء، وحاجة تنبعث من هناك ضرورة منطقية جلمع الق
  جمموع الظروف واخلصائص املوضوعية:بطبيعة االشياء، واملقصود طبيعة األشياء

اختصوا ا مما جيعلنا نقتنع  أو  واملسلمون والقرآن والذاتية اليت عاشها النيب
  .)١( جبمع القرآن يف عهده بضرورة قيام النيب

يبقى «ألنه : قلياً بعدم كون املعركة سبباً؛ يقولوكذلك نولدكه يستدل ع
فاجلمع، كما تقول الرواية . الربط التقليدي بني مجع القرآن وتلك املعركة ضعيفاً

والشك يف هذا، . خرى بعبارات جافة، قد صار انطالقاً من مصادر مكتوبة فقطاأل
حوال األيف هذه . الننا نعلم أن حممداً نفسه كان حريصاً على تدوين الوحي

  أما)٢(»الميكن أن يثري موت هذا العدد من حفظة القرآن بشأن ضياع وحي النيب
يات تدون من قبل ويليام موير، جنده بعد ما يصور حال القرآن، كيف كانت اآل

ا تودع يف الذاكرة ويف زمن الحق تدون، ومل يكن هناك أتابع، أو  صديق أو
ليها، وقد يحتمل أن جزءاً كبرياً من القرآن كان ترتيب منهجي للمواد اليت كُتب ع

مرتباً خالل حياة النيب؛ ألجل القراءة اخلاصة والتالوة يف الصلوات اليومية فقط، 
قل السور على األ أو ومل يكن هلا مكان خاص تحفظ فيه؛ لكن اجلزء االكرب

ك يف نه ترإحدى زوجات النيب أو ال، إكانت حمفوظة يف سكىن  أمهية كثرألا
اب أو يف رعاية من دوعند حمطة  نوا يف البدء، مث يتوقف موير،رعاية الِْكت

كان «؛ معلالً بأنه )٣(شتراك بني أقرآنه من املستشرقني، وهي عدم  اجلمع للقرآناال
وبعد . شياء لدى وفاة حممد وقد بقيت كذلك على مدار سنةذلك هو حال األ

يد من قراء القرآن، فإن خطر ترك الوحي يف معركة اليمامة، واليت قُتل فيها العد
                                                             

  .٩٩ ص احلكيم، باقر حممد: القرآن علوم:  ظ ـ ١
  .٢٥٤ص القرآن، تاريخ  نولكه، ـ ٢
  .٢٥ص وتعاليمه، نظمه القرآن ويليام، موير،:  ظ ـ ٣



   

 ١٦٤ 

أيب اخلليفة  إىل هذه اموعة املضطربة أصبح ماثالً بقوة يف ذهن عمر، الذي ذهب
 القتل بالقراء يف خشى أن يستحرأ بالقراء، وإين  القتل قد استحرنّإ، وقال له بكر

ب الذي من  أما عن السب)١(»سائر املواطن فيذهب القرآن، وقد رأيت أن جتمعوه
جله مل جيمع النيب القرآن، ومل جتر أي حماولة هلذا االمر، فيبتدع املستشرقون أ

 على إالّ االفتراضات، وما اُسست هذه بنيت دواعي واسباب تقف وراء ذلك، وما
 تشاء، كيف فيه تتصرف لالمة النيب تركه طارئ، حدثٌ القرآن مجع نأ أساس
  :جيمعوه، منها أن أرادوا وقٍت أي ويف تشاء، ومىت

١.نبسس منطقية، وهو أن العريب أُ على  فيفترض بالشري افتراضاً مل ي
املستقبل، فال ينبغي  يف التفكري من مبزيٍد نفسه يشغل بطبعه اسري اللحظة وال

 األمور ترك إىل امليل من الرسول واصحابه إغفال دور تلك الطبيعة العربية، فهذا
 يكن ومل، عهدِه يف القرآن مجع عن املسلمني وفعز وراء يقف على ما هي عليه،

 يكتفي ملن يسمح ال بشكٍل تسري األمور دامت ما ذلك إىل باحلاجة يشعر أحدهم
 مما الوحيدة هي التدوين مسألة وليست واستشرافه املستقبل بتوقّع اللحظة بعيش
 املسلمون، فيه يفكّر ومل آخر مهم أمر أُِمهل فقد الرسالة، مبستقبل صلة وله أُِمهل

اخلالفة،  قضية يف وذلك دمهتهم املشكلة، أن وبعد احللّ إىل احلاجة حلظة إال
، وأيده بذلك املستشرق الفرنسي كازانوفا يف إمهال مثل )٢(له خليفة وعدم تعيني

                                                             

  .٢٦ ـ ٢٥ص، ن .م ـ ١
2 - See: Blachere , Introduction au coran , p16-26.  

 مناهج كتاب يف ثاحبا سلسلة ضمن منشور، حبث، واملستشرقون القرآن، التهامي نقرة،: عن نقالً
 فان: وينظر . ٤٣ ـ ٤٢ص، ١ج والعلوم، والثقافة للتربية العربية املنظمة من الصادر املستشرقني،

 ،٧٤ص) Christentum und Weltreligionen ـ العامل وديانات املسيحية (جوزيف، إس،
 امعةج نظمتها اليت احلوار ندوات احدى  الكتاب اصل كان ما بعد، كونج هانس للمستشرق،

   = الكنيسة رجال اشهر احد مع املعاصرين املانيا مستشرقي اشهر احد بني الغربية بأملانيا توبنجن



   

 ١٦٥ 

حممد  إىل بقي علينا حنن غري املسلمني حني ننظر«: هذه املسائل املهمة، بقوله
. الكربى األمهية وضح ملاذا امهل العناية  مبسألة هلا هذهكرجل عبقري عادي أن ن

فنعلن أن السبب يف إمهال امر اخلالفة بسيط، وهو اعتقاده بأن اية العامل قريبة، 
إنه نيب آخر الزمان الذي : وهي عقيدة مسيحية حمضة؛ وحممد كان يقول عن نفسه

 كازانوفا أن يفترض، أن ، وال يبعد من)١(» ليتمم رسالتهيءأعلن املسيح بأنه سيج
 النيب امهل مسألة مجع القرآن؛ ما دام قد أمهل ـ برأي كازانوفا ـ مسألة ذات

وموائمةً لرأي كازانوفا آنف الذكر، يف موضع آخر لبالشري . كربى كاخلالفةأمهية 
 إلجياد تفسٍري لسبِب عدِم مجِع القرآن، من قبِل )...القرآن، نزوله(من كتابه 

هذا التهرب من املوافقة على الكتابة كان خيمد كل حماولة «: الشري قال بالنيب
 كما )*(لفيةللتفسري، ورمبا وجب أال نستبعد يف ذلك فكرة بعض التأثريات األ

                                                             

 هاشم، حممد السيد الدكتور االصلي النص يف ورد ما ألهم معرباً لنا عرضه وقد الكاثوليكية،  =
 هاشم،: ينظر. نقدية ةحتليلي دراسة واإلسالم، املسيحية حوار يف والقرآن والنبوة التوحيد بعنوان

 الكتاب هذا استشهدت به من الذي والكالم  ،٩ص الكتاب، مترجم مقدمة حممد، السيد الدكتور
 .١١٠ص يف هو) واإلسالم املسيحية حوار يف والقرآن والنبوة التوحيد(

1 - Casanova; Mohamed et la fin du monde: p 6-10.  
 ضمن منشور، حبث، واملستشرقون القرآن نقرة، التهامي: نع نقالً العامل، واية حممد كازانوفا،

 والعلوم، والثقافة للتربية العربية املنظمة من الصادر املستشرقني، مناهج كتاب يف احباث سلسلة
 كتاب توماس، آرنولد،:  يراجع اخلليفة، تعيني وعدم اخلالفة موضوع عن وللتفصيل. ٤٣ ،١ج

  .بعدها وما ٧ص اخلالفة،
بأن حممد : لنظرية االلفية حبكم املسيح الف سنة على االرض قبل قيامة املوتى، وقد قيلتقول ا «*

 طائفة مسيحية، تعتقد بأن املسيح نفسه قد بشر بنيب امسه أمحد وهذا االسم هو صيغة إىل ينتمي
لقسم وملا كان القرآن قد أنذر بيوم القيامة القريب واية العامل على االقل يف ا. السم حممدأخرى 

لتدوين الوحي  إذا االول منه، وبأن النيب قد يرى بنفسه عقاب الكافرين، فلم يكن هناك من داٍع
يف حياة النيب إما لالعتقاد بأن النيب لن ميوت قبل قيام الساعة، وإما لالعتقاد بأن الساعة وشيكة 

، هامش ٣٠، صسعادة، رضا، مترجم كتاب القرآن، نزوله تدوينه، لبالشري» )املترجم(. الوقوع
  .١رقم 
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 من يدري، لعل بالشري وكازانوفا أرسالها إرسال املسلّمات، )١(»يقترح كازانوفا
كتفينا مبا رد به أحد وهنا سوف ال خيدمنا وال خيدم البحث العلمي إذا ما ا
 يقول عندما)٢(لبالشريالباحثني املبجلني على هذا الرأي، وهو يستشهد بكالم 

 العهد يف القرآن مجع عدم أسباب عن البحث غرضه يكن مل كازانوفا إن«: بالشري
وهذا تناقض يف رأي . )٣(»hardiesse والوقاحة اجلرأة من نوع إبراز وإمنا النبوي

أية حال هذا الشتم والسباب ـ وناقل الشتم ليس بشامت ـ ال يروي بالشري، على 
  .ظمأ البحث العلمي وال ينتج  نتيجة علمية صادقة

عندما : لكن ميكن يف مقام اإلجابة ومناقشة كالم بالشري وكازنوفا القول
 بيريد شخص أن حيكم على امة من االمم يف قضية من القضايا، جيب أن ينص

وقوانينها؛ ألن دستورها بطبيعة احلال، ميثل النظرية  األمة ر هذهضوءه على دستو
اليت حتاول تطبيقها تلك االمة، وال حيصر دائرة الضوء على التصرفات الفردية 
أوالشخصية، وينتج حكماً عاماً وكلياً على حنو املوجبة الكلية، من خالل جزئية 

   .من اجلزئيات، عقالً ومنطقاً، هذا اليصح

يتمثل بالقرآن والسنة الشريفة، جتده يف آيات  األمة دستور هذهومبا أن 
M   Í  )٤-٣: الرعد(  Ml k j ih  gL كثرية حيث على التفكر 

 Ñ Ð Ï ÎL )العقل بإعمال الناس أمر تعاىل اهللا فإن، )٢٤:يونس 
والنظر يف خلق السموات  يف األرض، والسري والتفكر التعقل إىل وحثَّهم والفكر،

                                                             

  .٣٠-٢٩ص تدوينه، نزوله، القرآن،  بالشري، ـ ١
 يف االنترنت حبث ٣٠ص الكرمي القرآن دراسة يف البحثية املستشرقني مناهج، عزوزي حسن ـ  ٢

 http://al-maktabeh.com/ar/play.php?catsmktba االديان ملقارنة اإلسالمية املهتدين مكتبة
3 - see: Blachere , Introduction au coran , P.22.  

  .نفسها الصفحة عن املصدر السابق نقالً
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 حنو التحرك يتعقّبه ما هو والتعقّل التفكّر من املراد أنّ البديهي ومنواالرض، 
¶M العمل   µ  ´ ³ ² ± ° L ) ال ميكن أن و، )١٠٥التوبة

   .)١(يكون املقصود بالتفكرهو التفكري يف احلاضر دون املستقبل

صلى  النيب عن«وأمنوذج آخر بسيط، التأكيد على العمل املستقبلي ما روي 

 ال أن استطاع فإن فسيلة أحدكم يد ويف الساعة قامت إن:  قالوسلم] وآله[اهللا عليه 
  فاحلديث يدل على العمل والتفكري يف املستقبل )٢(»فليغرسها يغرسها حىت تقوم

  .والعطاء، وإن كان ذلك يف آخر اللحظات من احلياة
  : نعم، يوجد هناك من ال يفكر إال يف احلاضر، ميثله، قول شاعٍر عريب

  )*(اـولك الساعة اليت أنت فيه          مضى فات واملؤمل غيبما«

فال يعين ذلك إال شعوراً فردياً حلاٍل معينة، اليصح القياس عليها، وال 
 وببساطة يقابله ويدحضه ما يروى عن سيد البلغاء )٣(»تعميم احلكم مبقتضاها

 فِلم )٤(»...إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً« يب طالبأمني علي بن واملتكلّ
القياس على ذاك من دون هذا؟ مث مسألة مجع القرآن مسألة دينية إهلية مرتبطة 
برسالة السماء، والدستور الرباين القرآن الكرمي، ولو كانت من املسائل الشخصية 

بعد ذلك، أنى للرسول أن .  مهاهلا أو عدمهإأو الدنيوية؛ ألمكن جريان النقاش يف 

                                                             

  .٢٠٢ص ،٢ج مكارم، ناصر الشريازي،:  ظ ـ ١
  .١٦٨ص الباقي، عبد فؤاد حممد تح، املفرد، االدب  البخاري، ـ ٢

  :رابط: ، ينظرأيب إسحاق الغزي إىل البيت ينسب - * 
http://www.alshref.com/vb/t13761.html 

  .٤٢ص ،١ج، واملستشرقون القرآن نقرة،  التهامي ـ ٣
 من بابويه، بن جعفر أبو القمى،: ويراجع. ٤٩ص ،٣ج البالغة، ج ظالل يف جواد، حممد  مغنية، ـ ٤

  .١٥٧ص ،٣ج الفقيه، حيضره ال
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 M< ; :  9 8 7  6  5 4 3L عامل يعلم بقرب اية ال
- M  وقد تكون من مجلة الغيب الذي استأثر به اهللا سبحانه لنفسه ،)١٥ :طه(

 =  <  ;   : 9    8 76 5 4 3 2 1 0 /          .

 >L )أما استدالل كازانوفا، بأن النيب هو نيب آخر الزمان ،)١٨٨: عرافاأل 
  .مائة سنة أو سنتني  أوسنة هاية ستقوم بعدوبشر به املسيح؛ فهذا ليس معناه ان الن

 نفسه يشغل سري اللحظة والأإن العريب بطبعه (يدفع ما قيل  شاهد آخر
حادثة جيش :  وهو)املستقبل، لذا أمهل النيب تدوين القرآن يف التفكري من مبزيٍد

  مسجى يف آخر أيام حياته على فراش املوت، وأمرسامة املعروفة، والنيب أ
إال يف احلاضر؟ أو  ، فهل هذا إجراء اُناٍس ال يفكرون)١(يز جيش اسامةبتجه

  يعطل عجلة احلياة حبجة قرب اية الكون؟
 خالفته بداية يف بكر أبو وعزأ«فقد افترض إرفنج دافعاً سياسياً، بأن . ٢

 من عدداً فيه يدس أن جلأ سياسي، من لسبٍب يكون قد القرآن، رمبا جلمع
 ما )٢(»اإلسالمية مربوطوريةاإل وتقوي الطارئة، الظروف يف اعدهتس اليت املواضيع

 القرآن املوجود يف الوقت احلاضر ليس نفس القرآن الذي لقَّنه نّإ«: دعاه أن يقول
  .)*( )٣(»حممد للمسلمني، إذ دخل عليه بعض التحريف

                                                             

  .٣٥٨ص االنبياء، قصص اهللا، هبة بن سعيد الدين قطب، الراوندي:  ظ ـ ١
2 - IRVNG, WASHINGTON, LIVES OF MAHOMET, P, 243. 

  .٢٩٣ص : ن . م حممد، حياة واشنطن، رفنج،إ  ـ ٣
ء، ويكون الرد هو نفسه مثرياً للشبهة، كما فعل مثل هذه اآلران بعض من يرد على أالغريب  - *

يظن املؤلف أن القرآن قد «، من نفس الصفحة حيث قال ١رفنج، يف هامش رقم إمترجم كتاب 
فقد كان العرب يف . واحلقيقة أن هذا الظن خاطئ متاماً. تيجة تأخر تدوينهوقع به بعض التحريف ن

ذلك الوقت يتمتعون بذاكرة قوية جداً، ويعتمدون عليها يف تسجيل أنسام، وتداول مفاخرهم 
  .»مر على العرب حفظه فوعوهوأيامهم، ومثالب أعدائهم، ونزل القرآن مفرقاً مما سهل األ



   

 ١٦٩ 

وللجواب عما افترضه إرفنج بشأن اخلليفة االول أيب بكر، وإن كان هو مل 
  . بأي دليل لفرضيته، كي ينبسط النقاش فيه؛ من حقنا أن نعده جمرد إدعاءيأت

مع ذلك ممكن القول بأن اخلليفة أبا بكر أيضاً مل يكن حباجة لتقوية 
مرباطوريته ـ على تعبري ارفنج ـ فقد كانت الدولة اإلسالمية وقتئذ يف أوج إ

القرآن على مسمع قوا وقمة مشوخها، مث كيف يستطيع أن يدس مواضيع يف 
 بن علي ومرأى من الصحابة ومصاحفهم، مث وجود القرآن الناطق أمري املؤمنني

 ملا وألعاده إبرازه إال وسعه ملا وعِلمه زيادة أو نقص كان فلو «أيب طالب 
 ما هناك ليس« بأن جلكريست أكد وقد )١(»الصواب من عليه يكون أن ينبغي
 بعض فعل كما ـ ذلك لتأكيد حماولة وكل للتحريف تعرض النص أن على يدل

  .)٢(»بسهولة دحضها ميكن ـ الغربيني الباحثني
ما  إىل بعدما يشري  H.MASSE ويقرب من هذا الرأي افتراض ماسيه

نه كان لعثمان أوميكن االفتراض «:  بقوله)إقرار النص النهائي للقرآن(يسميه 
اخلالفة جبهد، وكان  إىل د وصلفق. هدف سياسي بعمله هذا يعادل اهلدف الديين

   .)٣(»قراره نصاً ال يتغري للكتاب املقدسإأن عزز مركزه ب
 عدم وجود شعبية لعثمان بني )روي جاكسون(والسبب يف هذا يراه 

املسلمني آنذاك، ومل يشفع لعثمان، حقيقة أنه كان رجالً كرمياً وأعطى كثرياً من 
، السيما حني قرر حفظ القرآن الكرمي يف ثروته ألقاربه؛ هذا يرجع ألسباب دينية

مصحف واحد وإحراق باقي املصاحف، فبهذا الفعل ثبت عثمان اخلليفة سلطة 

                                                             

  .٤٢٢ص ،١ج وتفسريه، الكرمي القرآن حول املستشرقني آراء براهيم،ا بن عمر د  رضوان، ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN:P,30. 

     .١٠٧ص اإلسالم، هنري،  ماسيه، ـ ٣
H.Masse, L''Islam, p78. 
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   .)١( دينية رأى آخرون أنه ال ميتلكها
عن شعبية اخلليفة الثالث عثمان أو عدمها، فإنه  بغض النظر: واحلق يقال

ال إجباراً ـ وال ميكن حبث اُنتخب حبكم الشورى وبويع من قبل الناس اختياراً 
اخلالفة هنا؛ فيشتط البحث عن مساره ـ وأُعطي لقب ذي النورين، وحبسب 

مجع (الروايات كانت املالئكة تستحي منه، فإنه وإن كانت مزية هلذا العمل 
؛ إال أا ليست ذه الضخامة اليت حيتاجها اخلليفة لتعزيز مكانته، فـقد )القرآن

 وليس عثمان، القرآن جامع أن الناس عند املشهور «)*(قال احلارث احملاسيب
 وبني بينه وقع على اختيار واحد بوجه القراءة على الناس عثمان محل إمنا كذلك،

 من الصحابة فعله  فما)٢(» الفتنةيخش امـل واألنصار املهاجرين من شهده من
 مصحف، دفيت بني ليكون الصدور يف القائم اجلمع استنساخ من أكثر يكن مل اجلمع
 أبدعها اليت األم النسخة من الكتاب ينسخون الذين الوراقني شأن شأنه وهذا

 الوراق من يكون فال العلم، أهل عالَم يف الكتاب مؤلف أجزائها بني وألف ورتبها
 أخرى نسخ إىل هي، كما مؤلفها خطها اليت األم النسخة من ينقله أن إال

   .)٣(متعددة
                                                             

  .٥٦ ـ ٥٥ص اإلسالم، يف يةأساس شخصية مخسون روي، جاكسون،:  ظ ـ ١
 باالصول عاملاً كان .الصوفية أكابر من: اهللا عبد أبو احملاسيب، أسد بن احلارث: احلارث احملاسيب - *

 بالبصرة، ونشأ ولد .وغريهم املعتزلة على والرد الزهد يف تصانيف وله واعظاً مبكياً، واملعامالت،
 شرح (و )صغري ـ  النفوس آداب (كتبه، من .عصره يف البغداديني أكثر أستاذ وهو .ببغداد ومات
 ـ وغريه الزهد يف املسائل (و) رسالة ـ واجلوارح القلوب أعمال يف املسائل (و) فتصو ـ املعرفة
عالم للزركلي، األ) فيه الناس واختالف ومعناه العقل يةئما(و )رسالة ـ  والنشور البعث(و) رسالة

  .١٥٣، ص٢ج
  .٦٢-٦١ص ،١ج االتقان،  ـ السيوطي،٢
 توفيق حممود ملؤلفه، القرآن، بالغة تأويل يف هاجهومن البقاعي اإلمام كتاب، حممود، توفيق،:  ظ ـ ٣

  .١٨٢ص سعد، حممد
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ماً ذا احلد؛ فهذه املزية أحق ا النيب، وملا تواىن عنه فلو كان العمل عظي
أن : بديهي إذا ما حاولنا أن نتصور احلال ببداهة األمر إذن،.  األكرم الرسول

.  ، كان يرتل عليه القرآن وميليه على الكَتبة ويبقى يف بيتهالرسول االعظم 
 وجدت أوراق مبرتلة ذلك كان«ملاذا جيب أن يتفرق وخيرج القرآن من بيته؟ وقد 

 يضيع ال حىت خبيط وربطها جامع فجمعها منتشر القرآن فيها اهللا رسول بيت يف
  .)١(»شيء منها

يفترض بالشري سبباً ـ برأيه منطقي ـ لتساهل النيب يف عدم  أخرى مرة. ٣
 حبفظ تكفل قد وتعاىل تبارك اهللا إن الذي أقعدهم عن ذلك بأن : مجع القرآن وهو

قرآنية، مطَمِئنة هلم ومتضمنة ذلك  نصوص يف جاء ما وفق مجعه، علىو القرآن
M Ñ وقوله سبحانه ، ) ٩: احلجر( M m  l k     j i h gL  كقوله تعاىل

 Ô  Ó ÒL )وثقتهم املسلمني بعقيدة ترتبط هذه الِكفالة وألن، )١٧: القيامة 
  .)٢(العمل ذا النيب يقم مل التامة

كما يفترضه بالشري، وكان اهللا  األمر لو كان: شريوملناقشة افتراض بال
رسل اهللا سبحانه أ؛ فلماذا إذاً )عجازاإل(سبحانه يفعل كل ما يشاءه ذه الصفة 

نبيه بالرسالة وكلّفه بأمر تبليغ القرآن؟ أال ميكن أن يهدي اهللا الناس مجيعاً ويبلغهم 
 القرآن وحفظه من القرآن عن طريق املعجزة، كما يف املعجزة املدعاة جبمع

مر مرتبط بالشريعة وأن حيفظه أن يتكفل بكل أالضياع؟ وإذا كان اهللا القادر على 
 جتاه القرآن نبياء والرسل؟ وما مهمة الرسول اخلامت باملعجزة؛ فَِلم ارسل األ

                                                             

 عبد بن حممد الدين بدر للزركشي القرآن، علوم يف والربهان . ١١ ص ،١ ج للسيوطي،  االتقان، ـ ١
  .١٧٤ ص ،١ ج عبدالعظيم، حممد للزرقاين، القرآن، علوم يف العرفان مناهل. اهللا

2 - see: Blachere , Introduction au coran.  
  .١٤٦ص املستشرقني، دراسات يف الكرمي القرآن مشتاق، د الغزايل،: عن نقالً
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 اهللا قد أىب:  لكنه كما أفاد الشريازيمام ناظره؟أاملبعثر ـ على حد ما صوروه ـ 
هلية قد جرت على بأسباا، واقتضت حكمته والسنة اإل إال األمور جيري أن

وقانون املعجزات «، )١(واملسببات لألسباب مسرحاً كلّه الكون ذلك، فصار هذا
 هذا ا مع عدممأ عليها، وإقامة احلقإن املعجزة إمنا حتدث عند توقف : الذي يقول

  .)٢(»حبال  حتدثال اإف املعجزة بدون األمر جنازإ وإمكان التوقف،

قل حرارة، قد اجلسم األ إىل كثر حرارةفنرى قانون احلرارة من اجلسم األ
سلوب الوحيد للحفاظ  حني كان األ،عطِّل هذا القانون حلماية حياة ابراهيم 

M  ª   ابراهيم فيها اُلقي حني للنار فقيل القانون، ذلكعليه تعطيل    © ¨ §

® ¬ «L )٣()٦٩نبياءاأل(.  

هل كان مجع القرآن الكرمي وحفظه غري ممكن إال : تساؤل واحلال هذههنا ال
باملعجزة وتعطيل القوانني الطبيعية دون االسباب املتاحة؟ من االنصاف أن يكون 

 تدبري أي يعارض ال وحفظه القرآن جبمع اإلهلي الوعد«؛ ألن )ال(اجلواب، بـ
 احلفظ أم الصدور، يف باحلفظ ةالتوصي أكان  سواء والهيه صلى هللا علالنيب يتخذه

 عندما اهللا إنّ بل. العصر ذلك يف املُتداولة الكتابة وسائل من وغريها الرقاع يف
 تكون قد بل باملعجزة، حيفظه أن بالضرورة ليس وحفظه القرآن مجع يتولّى

 الوعد لتحقيق املُرادة الوسيلة هي النيب  يعتمدها اليت والتوصيات  ـالتدابري
                                                             

 السعدي، بن ناصر بن الرمحن عبد: وينظر. ١١٩ص ،١٣ج االمثل، مكارم، الشريازي،ناصر: ظ ـ ١
  .٩٦٦ ،١ج، اللوحيق، معال بن الرمحن عبد تح، املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري تفسري

 الصدر،: عن نقالً  صادق، حممد حممد  الصدر، للسيد خمطوط، اإلسالمي، املفهوم يف املعجزة: ظ ـ ٢
  .٣٦ص، الكربى، الغيبة تاريخ ٢ج املهدي، االمام موسوعة صادق، حممد حممد

 االمام موسوعة كتاب ضمن ،٤٠ص السالم، عليه املهدي حول حبث باقر، حممد الصدر،:  ظ ـ٣
  .صادق حممدحممد الصدر، للسيد، الصغرى، الغيبة تاريخ منها، االول بالكتا املهدي،
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    .)١(»ياإلهل

حد أإذن فلم يكن االعجاز هو االسلوب الوحيد حلفظ القرآن، ومل يسمع 
 أو[ وإذا مل يكن حممد هو الذي رتب«. مرجل ذلك األأعن معجزة حدثت من 

ي مسلم أ وحي نزل عليه، فمن الصعب أن نتصور زيداً أو ى علالقرآن بناًء ]مجع
  .)٢(»آخر يقوم ذا العمل

 )Barthélemy Saint Hilaire هيلر سانت بارتلمي(سي واملستشرق الفرن. ٤
إنه :  توجه وأخذ منحى آخر، بقوله) Mahomet et Coran  والقرآنحممد(يف كتابه 

فضل ترك القرآن على حاله مثل ما نزل، وهذا ما حدث فعالً، فقد كان من األ
 املستشرق تويف حممد فجأةً ومل يجمع الوحي املبعثر هنا وهناك، وبعدما يتعرض

ترتيب القرآن تأرخيياً حبسب املكي واملدين وحماوالت بعض  إىل هيلر سانت
املستشرقني ترتيبه، مثل جوستاف فيل ووليم موير واالختالفات القائمة يف 

سلوب القرآن املختلف بينهما أترتيبهم، وبيان عالئم السور املكية واملدنية و
  .)٣(خرىأضاف من عندياته فروقاً أو

فضل أسباب الوجيهة، إن ميكن القول، بناًء على هذه األ«:  صرح بأنهبعدها
شيء هو ترك القرآن على ما هو عليه باضطرابه البادي للعيان، وايضاً مبا فيه من 

 الكثر حاديثواملؤكد من بني األ. هلٍب قدسي، وما حيوطه من إجالل مستمر
ل عن أن يضم بنفسه شظايا املضطربة أن حممداً، وقد فاجأته الوفاة، قد اُعِج

  . الوحي املتناثرة
                                                             

 جملة يف منشور حبث موضوعية، وحقائق استشراقية رؤية القرآن مجع مسألة جميد، د معارف، ـ ١
  .٢٧٨ص م،٢٠٠٩- هـ١٤٣٠ خريف ٥٥: العدد، املنهاج

  .٦١ص واملسيحية، اإلسالم مونتجمري،  وات، ـ ٢
  ).Hilair, Mahomet et Coran)  ،see,  Saint ابعده وما ١٧٩ص   ـ ٣
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زيد بن ثابت أحد كتبته الذي أداها  إىل وقد وِكلَت هذه املهمة فيما بعد
إال أن ذلك مل يكن النسخة الرمسية ومل يكن مجعاً رمسياً على وجه الدقة، ... بورع 

  .)١(»فقد نقِّح ثانيةً بعد عشرين عاماً
  

  :قوالخالصة األ

  :ص بقراءة حبثية مبا يليرأ اقوال املستشرقني وتلخممكن أن تق

إن القرآن مل يجمع يف عهد النبوة والرسالة، وكان مفرقاً بني العسب  ـ ١
 . واللخاف والرقاع وعظام االبل وصدور الرجال

القرآن حيفظه الصحابة، غري مدون وال جمموع يف مكان واحد، وما  ـ ٢
 ن لبقاء القرآن كامالً يف الصدور؛ فإذا كان النيبوال ضما. دون منه ليس كامالً

ينسى ويسقط آيات منه؛ فال غرابة من نسيان غريه وذهاب بعض القرآن يف 
 .مطاوي النسيان

بكر،  أبو مجعه الصحابة على رأسهم اخلليفة االول، بعد وفاة النيب  ـ ٣
 . الرمسيةبإشارة من اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب، لكنها مل تعد النسخة

مت مجع القرآن بعد عشرين سنة من رحيل النيب من قبل اخلليفة الثالث  ـ ٤
 .عثمان، أو مت اعداد وإمتام النسخة الرمسية إبانئذ

أو . باألمر، والدليل، عدم اهتمامه بأمر اخلالفة أيضاً مل يهتم النيب  ـ ٥
 ألنه كان يعتقد هلي، أوعجاز اإلألن اهللا سبحانه تكفل حبفظ القرآن بطريق اإل

 .بقرب اية العامل

                                                             

  .)Hilair, Mahomet et Coran)  ،see,  Saint ابعده وما ١٧٩ص   ـ ١
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قدما على مجع القرآن ملآرب أبكر وعثمان بن عفان  أبو اخلليفتان ـ ٦
 . سياسية ولتقوية االمرباطورية اليت حيكماا

 على ما يف أيدي املسلمني من ساساعتماد املستشرقني بالدرجة األ ـ ٧
 .مصادر، ومن مث على اجتهادام الشخصية

 من وفاة النيب، مثلما حدث مع مع بعد سبعني سنةرآن ج القنّإ ـ ٨
 .يل بزمن طويلاإلجن

ر خالهلا النص إكتمال وإعداد النسخة الرمسية، مر مبراحل ثالث، تطو ـ ٩
 أيب بكر  نسخةنّأالقرآين وسبب ذلك التغيري والتطور هو االختالف يف القراءات و

 . القراءاتمل تكن رمسية؛ فلم يكن هناك اختالف واضح يف

راء يف الصفحات السابقة، وما تبقى منها هذا وقد نوقشت بعض من هذه اآل
سيناقش بعون اهللا تعاىل يف الفصل القادم اخلاص باملستشرق جلكريست؛ ألا 

  . مماثلة آلرائه، بل قد اعتمدها، فسيكون مناقشة آرائه، مبثابة مناقشة غريه

  
***  
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  ألولالمبحث ا

  فنبذة عن حياة المؤلّ
  

 :ف، اهتامماته، مؤلفاتهّالتعريف باملؤل: ولاملطلب األ

من الصعب على أي باحث يبحث يف سرية وحياة شخصيٍة معاصرة وما 
زالت موجودة، أن جيد هلا ترمجة وتفاصيل يف كتب السري والتراجم واملوسوعات، 

 أن جيد هلا تأرخياً للوفاة؛ من والدته ونشأته ومراحل حياته العلمية، فضالً عن
  .بوصفها على قيد احلياة

حوال ـ ملوضوع هذا الكتاب، والشخصية الكارزمية ـ كارزمية حبال من األ
هي من هذا النوع، فاملستشرق جون جلكريست مستشرق معاصر، قد يصعب 
اللقاء أو االتصال به؛ لوجود بعض املوانع اللوجستية، إال أنه ميكن التعرف على 

املهمة، خالل ما يترشح من مؤلفاته وكتاباته وما كُتب عنه يف دور  األمور بعض
  .النشر واملواقع

 :ًأوال ـ بلده وعمله

يعيش يف جنوب أفريقيا، ودلّ على عنوانه هذا ما ذكره هو يف مقدمة 
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  :كتاٍب له بعنوان
Josh McDowell and John Gilchrist vs. Ahmed Deedat in The Islam 
Debate. 

 مناقشة يف ديدات، أمحد مقابل جلكريست وجون ماكدويل جوش(
  : إذ جاء يف توقيعه ملقدمة الكتاب)اإلسالم

John Gilchrist , South Africa,December 1982. 

 وحتديداً يف مدينة )١() ١٩٨٢أفريقيا ديسمرب جنوب جيلكريست، جون(
  : كما جاء يف مقدمة كتاٍب آخر له بعنوان)بينوين(

Sharing the Gospel with Muslim  

  : فجاء يف توقيعه ملقدمة هذا الكتاب)املسلمني مع اإلجنيل تقاسم(
John Gilchrist Benoni, South Africa12th August 2003 . 

  .)٢(»٢٠٠٣ أغسطس ١٢أفريقيا  جيلكريست ـ بينوين ـ جنوب ـ جون

 يف الشخصية للمسلمني التوعية عاماً عن ٣٠ من أكثر يتحدث جون
  . ومفكر ومدرس، الدويل، وهو كاتب معروف على الصعيد أفريقيا جنوب

 أن هو ،اإلجنيلب املسلمني إلقناع فعالية األكثر الطريقة أن دائماً يعتقد هنإ
   .اهللا كلمة على شهادتنا تعتمد

يات القرن كثرية مع شخصيات إسالمية منذ سبعين له مناظرات ومناقشات

                                                             

1 - see, Josh McDowell and John Gilchrist vs. Ahmed Deedat in The  Islam Debate , 

p11. 
2 - Gilchrist, John,  Sharing the Gospel with Muslims, p9. 
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تورونتو أكرب مدن (  من)*()Shabir Allyشبري حليف الشيخ (مع  :املاضي، منها
  .)١( وأبرزها مع الشيخ أمحد ديدات من جنوب أفريقيا)كندا

 نقل وثائق عدل كاتب احملاماة، فيعمل جلكريست حمامياً، وهو أيضاً مهنته
  .)٢(بانتظام أفريقيا جنوب يف العقارات وكالء تعهد يتناول الذي امللكية

 واخنرط )*(، املذهب الربوتستانيت الديانة املسيحية إىل ينتمي : ديانته
                                                             

.  ـ كنداتورنتو يف الدويل املركز والدعوة اإلسالمي اإلعالم ورئيس ،يإسالم داعية : شبري حليف *
 .العامل من خمتلفة أجزاء يف ومناظرات مناقشات وله مفكر، أيضا وهو ناشط إسالمي وواعظ وهو
 على حاصل وهو. ١٩٧٨ عام يف كندا إىل وانتقلت غيانا يف مسلمة عائلة يف حليف شبري ولد

 التخصص مع أونتاريو، سدبري، يف لورانس جامعة من الدينية الدراسات يف البكالوريوس شهادة
 ختصص مع تورونتو جامعة من الدينية الدراسات يف املاجستري شهادة وعلى التورايت، األدب يف

 جامعة يف القرآين التفسري يف الدكتوراه دراسات من الرابعة سنته يف اآلن وهو. يف التفسري القرآين
وله عدة منشورات . Toronto  جامعة يف العربية للغةا يدرس )٢٠١٣(حاليا  وهو. تورونتو

 الكتاب يف واضحة تناقضات(و) Science in the Qur'anيف القرآن ـ  العلم : (وكتب منها
   ).Clear Contradictions in the Bibleاملقدس ـ 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Shabir_Ally    :موقع ويكيبيديا، على الرابط: ينظر
  :الرابط على اليوتيوب موقع يف وشبري، جلكريست بني املناظرات من موعة فديو تسجيل   ـ ١

http://www.youtube.com/results?search_query=Shabir+Ally+John+Gilchrist
&oq=Sha 

   .٢ص، اهللا كلمة هو املقدس الكتاب جلكريست،:  ظ ـ  ٢
 لوثَر مارتن قادها اليت الديين اإلصالح حركة نع نشأ مسيحي، ديين مذهب«: الربوتستانتية - *

 وجتعله الكنيسة سلطان من الفرد حترر إىل وتدعو) م ١٥٤٦ ـ ١٤٨٣ / هـ ٩٥٣ ـ ٨٨٨(
 ويقابلها وغريمها، واملعمدانية كاإلجنيلية الكنائس من عدد وتتبعه وحده، تعاىل اهللا أمام مسئوالً

املعاصر،  العربية اللغة أمحد املختار، معجم.عمر، د. »الشرقية كسيةواألرثوذ الرومانية الكاثوليكية
ومسي الذين اعتنقوا مبدأ اإلصالح الكنسي، وخرجوا على الكنيسة الكاثوليكية  .١٩٧، ص١ج
؛ ألم عندما أُريد تنفيذ قرار احلرمان عليهم أعلنوا احتجاجاً يسمى باالجنليزية )بروتستنت(
)Protest  ١هامش رقم: ظ.  فسمى الذين أمضوا القرار بروتستنت، أي احملتجني)االحتجاجـ، 

  =                                         .١٥٣من كتاب حماضرات يف النصرانية، حممد أبو زهرة، ص



   

 ١٨٢ 

 ٣٥ـال السنوات مدى على جنوب أفريقيا يف  املسيحي١)*(التبشري يف جلكريست
                                                             

أملانيا، وكانت ثورة ضد ممارسات  يف لوثر مارتن يد على م ولدت هذه الطائفة١٥١٧ففي عام    =
  :يسة الكاثوليكية فمثالًمعينة ضمن الكن

جعلها  إىل  إن الكاثوليك مولعون بالكنائس املزخرفة واملعقدة، بينما جند الربوتستانت يتجهون.١
  .لطيفة وبسيطة

ا الربوتستانت  أم)الكتب املخفية(إن الكتابات الكاثوليكية املقدسة حتتوي على عدد من كتب . ٢
  ).كتب املخفيةال ( الكتبفيتفادون التعامل مع أي من هذه

يل ثإن الكاثوليك عندهم متاثيل يف كنائسهم ومتاثيل يف بيوم ومتاثيل يف سيارام، ويدفنون متا
.  املصلوبىن بيع بيوم ويزينون صلبام بتمثال عيسعمامية عندما يعلنون يف احلدائق األ

ادي كزينة يف ، اليقتنون حىت صليب ع)عبادة االصنام(والربوتستانت يصرخون أن هذه هي 
املهندس مناف : براون، بربارا، كتاب نظرة عن قرب يف املسيحية، ترمجة: (يراجع. داخل كنائسهم

 :ة عن الطوائف املسيحي كذلك يف العقائد أيضاًالربوتستانتوخيتلف   ).٩٦حسني الياسري، ص
 .سيحيةوال التقاليد هو مصدر امل) البابوات (اإلميان بأن الكتاب املقدس فقط وليس. ١
إجازة قراءة الكتاب املقدس لكل أحد، كما له احلق بفهمه دون االعتماد يف ذلك على فهم . ٢

 .بابوات الكنيسة
  .السبعة األبوكريفا  بـاألسفارعدم اإلميان. ٣
 ال اآلخرة يف والفوز اخلالص أنّ ترى  حيث. الغفرانوصكوكعدم االعتراف بسلطة البابا . ٤

  .باإلجنيل التبشري ـ والكرازة بالفرائض االلتزام يف الدنياويف  كرمهو اهللا برمحة إالّ يكون
 ليست فهمهم يف القداسة إنّ حيث نصراين إنسان كل به يوصف أن ميكن لقب القديسيني نّإ ـ ٥
 مجيع إنّ حيث الكهنوت مرتبة الربوتستانتية  وترفض.إليه يصل مقام ولكنها الشخص ذات يف

 جاء ألنه املسيح شخص سوى واإلنسان اهللا بني شفيع وال وسيط هناك وليس كهنة، ا املؤمنني
  .واهليكل بالبخور تؤمن ال كما للكهنة، رئيساً معتقدهم يف
  ال.ويرون انه ليس من الضروري ان يكون القس بتوال بزواج القسسيرحب الربوتستانت  ـ ٦

   .الرهبنة بنظام الربوتستانتية الكنيسة تؤمن
ويتفق الربوتستانت مع الكاثوليك يف انبثاق وغريها كثري من اختالف العقائد والطقوس العبادية 

 .ومشيئتني) إهلية وبشرية(فقوم يف أن للمسيح طبيعتني الروح القدس من األب واالبن كما يوا
   http://ar.islamway.net/article    :موقع طريق اإلسالم: ينظر

  https://ar.wikipedia.org: وموقع ويكيبيديا على الرابط
 من البشرى والبشارة، واصطالحاً يستخدم مصطلح التبشري على تلك احلملة اليت تولتها«التبشري  -* 

 =      .١١أمحد ديدات، حوار مع مبشر، ص» الصليبية فيما يسمى بتعليم الدين املسيحي ونشره



   

 ١٨٣ 

   .املاضية، وهذا شيء غري خاٍف على سطح كتاباته ومؤلفاته ومناظراته

  :ًثانيا ـ مناظراته مع ديدات

من  )م٢٠٠٥ ـ ١٩١٨( ١)*(محد ديداتأجللكريست مناظرات مع الشيخ 
جنوب افريقيا، وقد حتدث  جلكريست بنفسه يف شريط فديو مسجل عن بدايته 

                                                             

 عالقة هلا كفعل تبشري فالكلمة. ١٢٢، ص١املعجم الوسيط، ج: الدين، ينظر إىل الدعوة: والتبشري   =
 صطالح ويف اال.بشارة فهو الطيب أو املفرح اخلرب معناه يف أصله باإلجنيل، فاإلجنيل وطيدة

 مارس وقد اإلسالم، دين يف للدخول الناس ويدعو يذيع الذي أي الداعية، هو اإلسالمي
 ما: لوديي، مقال بعنوان القس: ينظر. اجلديد الدين يف الناس لدخول متعددة أشكال اإلسالم

  :املرشد للطريق واحلق واحلياة: املبشر؟  على موقع انترنت امسه هو ومن التبشري معىن
 http://almurshid.com/?page_id931 

 عامل فهو املختلفة، األناجيل نصوص يف املتعمقني أكثر وأحد اإلسالمي الداعية: ديدات أمحد - *  
 بإقليم) فار تادكهار (يف ولد ديدات حسني أمحد: امسه. املسيحي اإلجنيل يف متخصص مسلم

 ١٩٢٧ عام يف أفريقيا جنوب يف) ناتال كوازولو (إىل ديدات ذهب  م، ١٩١٨ عام باهلند سورات
 التحول نقطة وكانت. اهلند يف الرمسي التعليم وجود وعدم املدقع الفقر بسبب والده إىل لالنضمام
 آدم بعثة زيارة هو التحول هذا سبب وكان العشرين القرن أربعينيات يف حياته يف احلقيقي

 الدين طلبة قبل من له كثرية لةأسئ وتوجيه الشيخ به يعمل كان الذي امللح دكان يف التنصريية
  .عنها اإلجابة وقتها يستطع مل اإلسالم دين عن املسيحي

 أن حياول كان العربية النسخ حىت اإلجنليزية طبعاا مبختلف األناجيل يدرس أن الشيخ وقرر
 على التامة القدرة نفسه يف وجد أن وبعد األناجيل يف مقارنة دراسة بعمل وقام له يقرأها من جيد

 التجارية، األعمال كل يترك بأن الشيخ قرر املبشرين ومواجهة اإلسالمية الدعوة أجل من العمل
 ديربان مدينة إىل انتقل مث للمنصرين، التصدي يف الكتاب هذا من تعلمه ما ميارس الشيخ واخذ

  .هلم مناظر كأكرب املبشرين من العديد وواجه
 اليت مبناظراته واشتهر ديربان، يف" السالم رسول :حممد "األوىل حماضرته ألقى ،١٩٤٢ عام يف

  .شروش أنيس سواجارت، جيمي كالرك، فلويد: أمثال املسيحي الدين رجال كبار مع عقدها
 املناظرات خبالف باان لتوزع منها املاليني وطبع كتاباً، عشرين عن يزيد  ما ديدات أمحد وألف

 العاملية فيصل امللك جائزة ديدات أمحد الشيخ نحم الضخمة اهودات وهلذه بعضها، طبع اليت
  =                                   ).               أستاذ (درجة وأعطي م١٩٨٦ عام اإلسالم خلدمة



   

 ١٨٤ 

يف : مع ديدات وكيف كان السبب يف كتاباته عن اإلسالم والقرآن، قال ما مضمونه
يوم من ايام السبعينيات كانت عطلة اية االسبوع وكان لقائي ألول مرة مع 

ت سياسة ديدات منذ البداية إلبطال أن ديدات وجرى هناك نقاش معه، وقد كان
نه حمرف وليس صادراً من السماء، واملسيح غري مصلوب، أ كلمة اهللا واإلجنيل

واملسيح ليس ابن اهللا، ويف البداية مل أكن اهتم لالمر؛ ألين أعلم إنه على خطأ، 
محد ديدات تزداد شعبيته يف جنوب أومن السهل الرد عليه، وبعد ذلك بدأت أرى 

فكاره بصورة فعالة وسريعة، فصار يل حافز بالرد عليه أفريقيا، وبدأ ينشر ا
   .)١( كتاب من السماءاإلجنيلثبات أن إوبدأت مناظرايت وكتابايت للرد عليه و

 ورحلة الكالم والسجال .)٢(ومن هنا بدأت مناظراته املباشرة مع ديدات
 والسيد املسيح واإلسالم جنيلاإلالعلمي الطويل بال ملل بينهما، حموره يدور حول 

 والقرآن، وذلك يف مؤلفات وكتابات مواجهة صرحية، أو يأيت ذلك استطراداً يف
  . ومعد هلذا الغرضكتاب أو مقالة، أو ضمن مؤمتر مهيأ
                                                             

 طريح أقعده الذي مبرضه أصيب دعوية رحلة بعد أستراليا من الشيخ عودة بعد ١٩٩٦ عام     ويف=
 حياته من سنوات تسع آخر وأمضى. الدماغ يف جبلطة أصيب سنوات، وقد تسع طيلة الفراش

 م٢٠٠٥ أغسطس من الثامن االثنني يوم صباح إفريقيا تويف جنوب يف مرتله يف السرير على
 http://ahmed-deedat.net   :موقع الشيخ ديدات:  ينظر.هـ١٤٢٦ رجب من الثالث املوافق
  :وينظر

ahmed deedat, Dr. Md. Mahmudul Hasan, International Islamic University 

Malaysia 2011, p 3. 
 ومابعدها، ٣كتاب بعنوان أمحد ديدات، د حممد حسن، اجلامعة اإلسالمية الدولية يف ماليزيا، ص

            http://www.google.ae/url    :منشور يف االنترنت على موقع
  http://ar.wikipedia.org/wiki          :وينظر موقع ويكيبيديا

 http://www.youtube.com/watch : اليوتيوب موقع يف جللكريست فديو تسجيل: شاهد ـ  ١
 على اليوتيوب موقع يف وديدات، جلكريست بني املناظرات من موعة فديو تسجيل: شاهد ـ ٢

  http://www.youtube.com/results   :الرابط



   

 ١٨٥ 

 : ـ مؤلفاتهًثالثا

  .الناقد لكتابات غريه الدفاعي أسلوا ومؤلفاته، كتاباته مييز ما همأ
  : معرض الرد على ديداتأوالً ـ مؤلفات يف

 ما(: ديدات ألمحد كتيبات ثالثة على رد ، وهو)وقيامته  املسيح صلب(. ١
  .)احلجر؟ دحرج من(  و)إنعاش؟ أم قيامة(  و)النيب؟ يونان آية هي

: داتيد ألمحد كتاب على ، وهو رد)افتراء  ال حقيقة املسيح صلب(. ٢
   .)قة واالفتراءياحلق نيب حياملس صلب(

هل ( محد ديدات وهو رد على كتاب أل)اهللا كالم املقدس هو الكتاب(. ٣
  ؟ )اهللا كالم املقدس هو الكتاب

هو أيضاً رد للكتاب أعاله،  واإلجنيلكتاب التاريخ النصي للقرآن و.  ٤
  .القرآن والكتاب املقدس حول دراسة

Bible Qur'an and the   The Textua History of the.  

 أمحد مقابل جيلكريست وجون ماكدويل م جوشمناقشة اإلسال ـ ٥
  .)ديدات

The Islam Debate Josh McDowell and John Gilchrist vs. Ahmed Deedat 
 هذا الكتيب تضمن )Deedat in the Balanceديدات يف امليزان ـ (. ٦

  .)١(جلكريست وديدات، جرت يف بينوين جنوب أفريقيا اعمال ندوة ومناظرة بني
  :)واملسيحية اإلسالم يف يحاملس(. ٧

CHRIST IN ISLAM AND  CHRISTIANTIY. 

                                                             

  :موقع على االنترنت شبكة على منشور كتيب ،)Deedat in the Balance (امليزان يف ديدات  ـ ١
 http://answering-islam.org/Responses/Deedat/deedat.html     



   

 ١٨٦ 

  نشره)  Christ in Islam يف اإلسالم املسيح(: بعنوان كتيب على رد وهو
  .                                     )١(١٩٨٣ديدات عام  أمحد

  :)مواجهة حتدي املسلمني(. ٨
FACING THE MUSLIM CHALLENGE. 

محد ألكتاب مواجهة لكتابات املسلمني والسيما كتيبات هذا ا ويف
  .)٢(ديدات

  :خيال وليست حقيقة املسيح صلب. ٩
A Fact, not Fiction  :The Crucifixion of Christ. 

  يونان؟  عالمة الواقع يف كان ما. ١٠
What Indeed Was the Sign of Jonah ? 

  :مؤلفات كثرية غري الذي تقدم، منها: ثانياً
  : كتاب مجع القرآن ـ تدوين نص القرآن.١

JAM' AL-QUR'AN :THECODIFICATION  OF THE QUR'AN TEXT . 

  :برنابا إجنيل ومصادر أصول. ٢
Origins and Sources of the Gospel of Bar nabas. 

  :املسلم إىل الشاهد املسيحي.  ٣
 The Christian Witness to the Muslim. 

  :وعليس الثاين ايء. ٤
THE SECOND COMING OF JESUS  . 

                                                             

  :واملسيحية اإلسالم يف املسيح  ـ١
 see, Gilchrist, John, CHRIST IN ISLAM AND  CHRISTIANTIY, p, 2. 

  : )٥ص املسلمني، حتدي مواجهة جلكريست،(  ـ٢
see, Gilchrist, John, FACING THE MUSLIM CHALLENGE, p,5.    



   

 ١٨٧ 

  :لإلسالم املقدس القرآن، الكتاب. ٥
 The Scripture of Islam The Qur'an. 

  :املسلمني مع اإلجنيل تقاسم  .٦
 Sharing the Gospel with Muslims . 

  :مجع ومصادر القرآن. ٧
The Collection and Sources of the Qu'ran . 

  :حممد ودين اإلسالم. ٨
Muhammad and the Religion of Islam  . 

  ؟اإلجنيل يف ذُكر حممد هل. ٩
Is Muhammad Foretold in the Bible?  

  :والنحر براهيمإ: ضحىاأل عيد. ١٠
 Eid-ul-Adha:  Abraham and the Sacrifice . 

  

 :أهداف ودواعي تأليف الكتاب: املطلب الثاين

عدة مناسبات منها كتابية كما يف تطرق جلكريست ملوضوع مجع القرآن يف 
  :)مجع ومصادر القرآن(كتيٍب له 

The Collection and Sources of the Qu'ran. 

  :اإلجنيلالتاريخ النصي للقرآن و(وكذلك كتيٍب آخر 
Bible Qur'an and the   The Textua History of. 

، إال أن )١(وغريها من املؤلفات ـ سيأيت ذكرها تباعاً ـ ومنها مناظراتية
 قد استحوذ القسم االكرب يف ذات املوضوع، فقد خصصه لذلك )مجع القرآن(كتابه 

                                                             

  :الرابط على القرآن مجع عن فيه يتحدث جللكريست فديو تسجيل:  شاهد ـ ١
 http://www.youtube.com/watch 



   

 ١٨٨ 

وتناول فيه ما يسمى مبراحل مجع القرآن بالتفصيل غري اململ وكل ما يتصور 
نواع اخلطوط القرآنية، وتعدد املصاحف أارتباطه به كالتدوين واختالف القراءات و

 مكوث الباحث يف أروقة هذا الكتاب وغريها من املواضيع؛ لذا سيطول
  .ومناقشته

هداف والدوافع اليت تقف وراء تأليف جلكريست وميكن الوقوف على األ
 من خالل التعرف عن كثب على الظروف والبيئات الزمانية )مجع القرآن(لكتاب 

  .واملكانية اليت هيأت وزاولت ورافقت تأليف هذا الكتاب

ولبيان أهداف التأليف ميكن إيراد عدة : لفالظروف والبيئات الثقافية للمؤ
  :نقاط هنا ونصبها عني االعتبار

ن جلكريست ومن خالل كتاباته ومؤلفاته، له اهتمامات أكما سبق . ١
 املسلمني قناع إهو: خاصة بديانته املسيحية وعمله التبشريي املميز، والتبشري

  .)١(وقد فُصلَ معناه آنفاً .املسيحي الدين إىل واجتذام اإلسالم، ببطالن بلغتهم
محد ديدات أجوهر مواضيع كتاباته اليت جاءت رداً على  إىل بالنظر. ٢
ديدات،  العقائدية، فقد جاء يف معرض رده على آخرين، واحلرب الكالمية وعلماء

 إىل خري عيوباً أمساها جسيمة على الكتاب املقدس، بل أوصلهاعندما أورد األ
 املعتادة العدوانية وبطبيعته: لكريست ما مضمونهمخسني ألف خطأ، فقال ج

وهو  ضربة، أقسى ليواجه شجاعته أطراف يلم أن املؤمن املسيحي ديدات يتحدى
 إنّ :املعروفة ويقول املنقحة الترمجة مقدمة من بكلمات ـ ديدات ـ يستشهد

 العيوب وهذه عيوب جسيمة، على حتتوي جيمس امللك بترمجة املعروفة الترمجة
 إال ما هي )العيوب(هذه : فريد جلكريست .تتطلّب املراجعة حبيث ومهمة ريةكث

                                                             

  .هذا الكتاب من ١٨٣ ـ ١٨٢ص هامش:  ظ ـ ١



   

 ١٨٩ 

 ترمجة أعدوا الذين معروفة للمترمجني تكن مل اليت املختلفة القراءات من عدد
   .)١(امللك جيمس

 نعم«: ؛ إال أنه قليل بقولهاإلجنيلويعترف حبقيقة تأثري هذا االختالف على 
 يف التامة بالرتاهة نؤمن وحنن كمسيحيني ملقدس،ا للكتاب خمتلفة قراءات هناك

ميكن  أنه نؤمن ال أننا كما احلقائق، نتحاشى أن ضمرينا يسمح لنا وال وقت، كل
 أن نرى ال وجود هلا وحنن ال االختالفات هذه مثل أنّ بالتظاهر شيء أي حتقيق

 الكتاب على أثرها إن. تغري قد املقدس أن الكتاب تثبت املختلفة القراءات هذه
 سليم عام املقدس بشكل الكتاب أن نؤكد أن بثقة وميكننا جتاهلها، قليل، وميكن

  .)٢(»طريقة بأي تغيري أي به حيدث ومل

وبعدها يواجه مواجهة صرحية حماوالً إثبات ما جرى على الكتاب 
 ألول القرآن جتميع أنه عند قوي دليل هناك«: املقدس، نفسه كان يف القرآن بقوله

 متعددة خمطوطات هناك كانت رمسي، جملد واحد يف عثمان اخلليفة  عهديف مرة
 من أحناء متفرقة يف املسلمون كان حكمه وخالل. خمتلفة على قراءات حتتوي
 بالد يف تالوته طريقة عن بطريقة ختتلف القرآن يتلون والعراق وأرمينيا سوريا
وأن  النص هذا من نسخاً يعملوا أن آخرين وثالثة بن ثابت زيدا وأمر... العرب 

 من عندهم ما جيمعوا العمال أن عثمان وأمر... األمر لزم حيثما يصححوا
منه  يبق ومل ويهترئ، يتقطع حىت ويتركوه فيه اخلل ويسرحوه له ويغلوا املصاحف

 من وقت أي يف املسيحية تاريخ يف  ومل حيدث.أمره خيالف من وتوعد شيء،
 الكتاب واحدة من نسخة على الرمسية صفة يضفي نأ حاول أحدا األوقات أنّ

                                                             

  .٥ ص اهللا، كالم هو املقدس الكتاب جون، جلكريست،:  ظ ـ ١
  .٦ ص ن،.  م  ـ ٢



   

 ١٩٠ 

 أا كان يؤمن أنه نفترض أن إالّ ميكننا احلقيقية، ال النسخة أا اًمعترب املقدس
 بل التصحيح جمرد ال حبيث تتطلب واجلسامة الكثرة من عيوب على حتتوي

 بأنه ةالصفة الرمسي عليه أُضفيت الذي أنّ القرآن جند... الكامل االستئصال
 وحسب استحسان اهللا، وليس اإلنسان بصحته القرار أصدر الصحيح وحده،

   .)١(»رباين بوحي وليس اإلنسان

موراً ـ حماوالً برأيه تقرير أن ال صحة كاملة للنص القرآين أوبعدما يذكر 
وفقدان فقرات عديدة حذفت منه ـ منها مسألة اختالف املصاحف وعدم مطابقتها 

بكر، ومنها إن زيداً تذكّر بعد نسخ  أبو ولاعدها اخلليفة األمع النسخة اليت 
املصاحف خبمس سنني أو أكثر، آية كانت ناقصة وجدها عند ايب خزمية، ومنها ما 

عرف بآية الرجم املدعرف بآية طمع ابن آدم يا عمر، ومنها ما ي عاة، اليت جاء
ة خطياً لدى بعض محلة القرآن، يراد روايات القراءات املختلفة املثبتإاملوضوعة، و

 األمور فبعد ذكر هذه، )٢(احلرق إىل ومنها نسخة ابن مسعود ورفضه بعدم تسليمها
 من اإلجنيلنتيجة حماوالً فيها جر ما جرى على نصوص  إىل وغريها، خيلُص

عدم حفٍظ تام هلا بالصورة اليت أرادها اهللا تعاىل واملسيح، على النصوص القرآنية 
نصوص القرآن يشابه متاماً  واحلقيقة هي أن تاريخ«: عترف ا هو قائالًواليت ي
 منهما يف وكلٌّ نصوص اإلجنيل، فكال الكتابني حفظ جيدا بطريقة ظاهرة، تاريخ

لكن مل يحفظ .  عليه يف األصلكان تكوينه األساسي وحمتواه تسجيل مقبول ملا
ي  من الكتابني كليةًأيبدون خطأ أو عيب نص.  

                                                             

  :)القرآين النص تاريخ(  ـ١
Gilchrist, John , The Textual History of the Quran, p, 8. 

  .الكتاب من ٨ ،٧ ،٦ ص اهللا، كالم هو املقدس الكتاب جلكريست،:  ظ ـ ٢



   

 ١٩١ 

وهناك ـ من تفسريات خمتلفة يف النسخ  هنا ـ  من الكتابنيلٌّلقد عاىن ك
 وإنّ.  منهما بأي شكل من األشكاللكن مل يحرف أي األوىل املعروفة لنا،

  .بأمانة املسيحيني واملسلمني اجلادين سوف يقرون هذه احلقائق
 املسيحية ـ الكنيسة ختالف الوحيد بني القرآن واإلجنيل اليوم هو أنّاال

النصوص املختلفة اليت وجدت، بينما  ومن أجل احلقيقة ـ قد حفظت بعناية
 عثمان ـ وجدوا أنه من املالئم أن يبيدوا على قدر اإلمكان املسلمون ـ ويف وقت

للقرآن جلميع املسلمني  كل أدلة النصوص املختلفة للقرآن، بقصد إقرار نص واحد
  .)١(»يف العامل

نظر االعتبار، الكم والنوع غريالقليل من املناظرات اليت جيب االخذ ب. ٣
  . أجراها مع علماء املسلمني، واليت تنم عن نزعة دفاعية علمية مشروعة

 النص تاريخ( عنوانه كتيباً  ١٩٨١ سنة نشر السيد جلكريست يف. ٤
 دأرا منشور إسالمي على كردThe Textual History of the Quran.  (  (:)القرآين
 أنّ تثبت خالف ذلك، أدلة  وحاول من خالله إجياد.موثوقية  اإلجنيل يف الطعن

 نشر ١٩٨٦ سنة  يف املقابل يف.اإلجنيل نقل من أوثق أبداً يكن مل القرآن نقل
كتيب  على الرد صاحبامها حاول إسالمية صحيفة  وهي)البالغ(جملة  يف مقالني

  .)٢(الذكر السالف جلكريست

 :)القرآن مجع حول أدلة( بعنوان ١٩٨٤ سنة يف آخر تيباك كذلك أصدر. ٥

Evidences for the Collection of the Quran. 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p3.  
2 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p3. 
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 توج رد الفعل هذا املسلمني، العلماء بعض فعل رد أيضاً أثار املؤلَّف هذا
  .)١(إفريقيا  جلنوب)العلماء جملس( قبل من ١٩٨٧ سنة كتيب مقابله بنشر

 والظروف االنفعالية انبثق كتاب مجع القرآن ذه الروح وهذه البيئات
جللكريست؛ بوصفه جاء رداً على ثالثة مقاالت آنفة الذكر من علماء املسلمني 

  :فريقياأمن جنوب 
حدها للدكتور كوكب الصديق الباحث اإلسالمي املتمركز يف أمريكا، أ. ١

: ، بعنوان١٩٨٦  مارس/فرباير ١ عدد ١١ نشر يف جملة البالغ اإلسالمية جملد
 و يصف صديق حبوث )اهللا قول ليس القرآن إن املسيحي الكذب داعية قول(

جلكريست باجلدال احلقري الذي ال يليق باملسألة والوقاحة اليت متيز جمه على 
  .اإلسالم والقرآن

 من التايل العدد يف حتديداً نشر الذي الصمد عبد القادر عبد السيد مقال .٢
 ٢ عدد ١١جملد ،البالغ جملة( )القرآن؟ مجع مت كيف( بعنوان كان فقد الة نفس
 فقد وصف جلكريست بأنه من أعداء القرآن انونني، الذين )١٩٨٦ يونيه /ماي

  .حتركهم الغرية والبغض والعداء والنوايا السامة
 فوق القرآن(:  بعنوان)Maulana Desai ديزاي موالنا(مقال ما يعرف بـ. ٣

جلكريست سيلعن نفسه ومن الضروري فضح حماولته  إن:  فيه وقال)اام كل
  .)٢(لنفي أصالة القرآن ايد

 الكتاب هذا«: بعد كل هذا، أصدر جلكريست هذا الكتاب قائالً يف مقدمته
 وكذلك السابقة منشورايت يف قدمت اليت للحجج تأكيداً ليكون أساساً ألف

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p 4.  
2 - see, Ibid, p5 .   



   

 ١٩٣ 

 الثالثة لألجوبة تقييماً لوقتا نفس يف وليكون منها املستخلصة االستنتاجات
   .)١(»ملقوالم وتفنيداً الذكر السالفي املسلمني العلماء عن الصادرة

 

 : والدواعيهدافاأل

من خالل هذه النقاط وبعد ما تقدم، سوف ال يصعب التكهن بدوافع 
 انتاج هذا الكتاب، املعدة سلفاً، بيد إا مذكورة إما ضمناً أو صراحةً، يف أهدافو
  :هدافلتات لسان هذا الكتاب أو غريه من آثار املؤلف، ومن األف

   .)٢(واحد مصحف يف تدوينه وقت مكتمل غري كان القرآن إثبات ان ـ ١
   .)٣(تقرير عدم خلو القرآن من التحريف والزيادة والنقصان واالختالف ـ ٢
 نالقرآ نصوص تاريخ ، بأناإلجنيليقاع الترادف بني القرآن وإحماولة  ـ ٣

وهذا جييز للباحث أن يطلق على تصريٍح  .)٤(اإلجنيل نصوص تاريخ متاماً يشابه
 النص أن على يدل ما هناك ليس«:  عندما قال)جمرد إدعاء(جللكريست بأنه 

الغربيني ـ  الباحثني بعض فعل ذلك ـ كما لتأكيد حماولة وكل للتحريف تعرض
اً؟ إذا كان القرآن غري  وإال كيف يكون التحريف إذ)٥(»بسهولة دحضها ميكن

فهو حياول عبثاً، إسقاط قدسية القرآن بعني املسلمني، وذا . مكتمل وقت تدوينه
 تصبح لكي إنه«بأن ديدات يعتقد : يناقض نفسه ومدعياته؛ ألنه قد قال منتقداً

  .)٦(»اآلخرين ديانة دم أن حقيقياً عليك مسلماً

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p 4. 
2 - see: Ibid, p, 31. 

3 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 55 – 85. 
  .٨ص اهللا، كالم هو املقدس الكتاب جلكريست،:  ظ ـ ٤

5 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 30. 
  .٢ص اهللا، كالم هو املقدس الكتاب  جلكريست، ـ ٦



   

 ١٩٤ 

 :موارد الكتاب: املطلب الثالث

 يف هذا اال، ذكر املصادر اليت اعتمدها يف كتابته عن موضوع من الالئق
القرآن الكرمي، ما يتعلق : مجع القرآن، وكيفية انتقائه املصادر، وهي بصورة عامة

 مجع ملوضوع تطرقت معاصرة بالسرية النبوية، كتب احلديث، كتب التفسري، كتب
  :وتفصيلها . القرآن مجع موضوع حول القرآن، مقاالت

اإلشارات اليت يشتمل عليها القرآن  بعض فاد منأإذ :  القرآن الكرمي.١
  .مجع القرآن، وآية النسخ وغريها طريقة إىل الكرمي

  :النبوية السرية كتب. ٢

 بنا عليه اعتمد( )هـ١٥١ت( ١)*(إسحاق بن حملمد اهللا رسول سرية. أ
  .)النبوية السرية كتاب تأليف  يف) هـ٢١٨ت(هشام 

                                                             
 مـوىل  كـان .  املدين  املطليب بالوالء  خيار، بن يسار بن اسحاق بن حممد بكر أبو وهو :إسحاق ابنـ   *

، مـن أقـدم     .نـشأ،  وا م،٧٠٣/هـ   ٨٥ سنة املدينة يف ولد القرشي، املطلب بن خمرمة بن لقيس
بن هشام  اواعتمد  ،  امهش البن خطأ واملنسوبة النبوية السرية كتب من أول يعترب .مؤرخي العرب 

 ابـن  سـرية  هـذب  هـشام  ابـن  إسحاق، لكن  بن حممد عن البكائي عبداهللا بن زياد يف نقلها عن  
 إن وأنـا : هـشام  ابـن  قال. الكتاب بداية يف ذكره منهجاً ذلك  تبعأو أشعارها من وخفف إسحاق

 ]وآلـه [ اهللا عليـه     صلى اهللا رسولَ ولد ومن إبراهيم بن إمساعيل بذكر الكتاب هذا مبتدئ اهللا شاء
صـلى اهللا عليـه      اهللا لرسـول  لـيس  مما الكتاب هذا يف إسحاق ابن ذكره ما بعض وتارك... وسلم

 أر مل وأشـعاراً  االختـصار،  مـن  ذكرت ِلما ...شيء   القرآن من فيه نزل وال ذكر فيهوسلم   ]وآله[
ـ  .به احلديث يشنع بعضها وأشياَء يعرفها بالشعر العلم أهل من أحداً ، ومـن حفـاظ     ان قـدرياً   وك

 بغداد يف اسحاق بن حممد تويف، وسكن بغداد فمات فيها، ـ ه١١٩ زار االسكندرية سنة    .احلديث
 واملـصدر   ٢٨، ص ٦عالم للزركلي، ج  األ:   ينظر  .اخليزران مقربة يف ودفن م،٧٦٨/ هـ ١٥١ سنة

  .٤٤، ص٩كحالة، عمر رضا، معجم املؤلفني، ج: وينظر. ٥٤، ص٣نفسه ج



   

 ١٩٥ 

  .م٨٤٥هـ ٢٣٠سعد ـ  بن حملمد ىالكرب اتالطبق كتاب. ب

  .هـ  ٢٠٧ ت(*)الواقدي عمر بن حملمد املغازي كتاب. ج

 تأيت أا على اإلسالمية األوساط يف إليها ينظر اليت« كتب احلديث، و. ٣
  : وهي)١(»واملوثوقية األمهية حيث من القرآن بعد الثانية يف املرتبة
  ..هـ ٢٥٦لبخاري ـ تا امساعيل بن حملمد البخاري صحيح. أ

  .هـ ٢٦١احلجاج ـ ت بن ملسلم مسلم صحيح. ب
  .هـ ٢٧٥داود ـ ت  أيب بن لسليمان داود أيب سنن. ج
  .هـ ٢٧٩الترمذي ـ ت حممد عيسى أليب الصحيح اجلامع. د

  .هـ ١٧٩أنس ـ ت بن ملالك املوطأ. هـ
  .هـ ٤٥٨البيهقي ـ ت  أمحد بكر أليب الكربى السنن. و
الطربي ـ  جعفر أليب القرآن تفسري يف البيان جامع:  منهاكتب التفسري. ٤

  .هـ ٣١٠ت
 حيتوي أنه إال األوىل بالدرجة التفسري به قُصد الطربي كتاب أن رغم«

  .)٢(»األوىل احلقبة يف القرآن مجع حول األمهية بالغة معلومات على

                                                             

من أقـدم  : حممد بن عمر بن واقد السهمي االسلمي بالوالء، املدين، أبو عبد اهللا، الواقدي     : اقديالوـ   *
هـ املوافقة لـسنة  ١٣٠ولد باملدينة سنة . املؤرخني يف اإلسالم، ومن أشهرهم، ومن حفاظ احلديث 

كـي   هـ، أيام هارون العباسي، واتصل بيحىي بـن خالـد الربم    ١٨٠العراق سنة    إىل   م، انتقل ٧٤٧
تـويف يف  . أن تويف فيهـا    إىل   واستمر. فأفاض عليه عطاياه وقربه من اخلليفة، فويل القضاء ببغداد        

 .٣١١، ص٦عالم للزركلي، جاأل: ينظر. م٨٢٣ إبريل ٢٧ هـ املوافق لـ ٢٠٧ ذو احلجة ١١
1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 11 – 12.  

2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p12. 



   

 ١٩٦ 

يني يف مجع القرآن، وليس هلما عالقة أساسواعتمد على كتابني مهمني 
  :مباشرة بالتفسري القرآين ومها

  .هـ ٢٧٥يب داود ـ تأأ ـ كتاب املصاحف البن 
  .هـ ٩١١ السيوطي ـ ت الدين جلالل القرآن علوم يف ب ـ اإلتقان

   :بينها من يذكر القرآن مجع مبوضوع اهتمت املعاصرة الكتب بعض. ٥
 مطبعة. األموي العصر اية إىل العريب بيستون، وآخرين، األدب( .أ
  .)١٩٨٣إجنلترا  كامربيدج، جامعة

Beeston, A.F.L. & others. Arabic Literature to the End of the Umayyad 
Period. Cambridge University Press, Cambridge, England, 1983. 

  .)١٩٧٧ إجنلترا كامربيدج، جامعة مطبعة. القرآن مجع. جون بريتون،( .ب
Burton, J. The Collection of the Qur'an. Cambridge University Press, 
Cambridge, England. 1977. 

 املتحدة الواليات نيويورك،.  القرآن نص لتاريخ مواد .جيفري، آرثر( .ج
  .)١٩٣٧ بريل،. E.J(. ١٩٧٥. األمريكية

Jeffery, A. Materials for the History of the Text of the Qur'an. AMS Press, 
New York, United States of America. 1975. (E.J. Brill, 1973. 

 نيويورك، للمكتبات، الكتب. مقدس ككتاب القرآن. آرثر  جيفري،( .د
  :)١٩٥٢( ١٩٨٠. األمريكية املتحدة الواليات

Jeffery, A. The Qur'an as Scripture. Books for Libraries, New York, USA. 
1980 (1952). 

 هيلدسهامي، فريالغ، Olms جورج. Qorans من التاريخ. T نولدكه،( .هـ
  :)١٩٠٩( ١٩٨١. أملانيا

 Noeldeke, T. Geschichte des Qorans. Georg Olms Verlag, Hildesheim, 
Germany. 1909 – 1981. 



   

 ١٩٧ 

 املؤسسة. الكرمي القرآن لعلوم مقدمة: القرآن علوم. A دينفر،  فون( .و
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 :مالحظات حول موارد الكتاب

 ـ  إعتماده على مدونات ومصادر خاصة جلهة دون أخرى من ١
 وناقش وأنتج املسلمني، فقد استند جبميع ما أثاره من شبهات، واستدل واستنبط

  .النتائج، مستنداً على التراث اإلسالمي السين دون الشيعي

 ـ من املالحظ والبين، إنتقائه املصادر ليس عشوائياً، بل إنه، خبر جيداً ٢
  .رض اخلصبة اليت ميكن أن يبذر فيها بذور الشك والريبة بالنص القرآيناأل

 الغث والسمني، مع  ـ الواضح إنه اتكأ على السقيم والصحيح وعلى٣
 دليل أي جند ال«: معرفته التامة باختالطها، جاء ذلك على لسان قلمه إذ قال

 احلديث روايات يف إال صلاأل يف القرآن مجع حقيقة ا مت اليت الطريقة على
 حاديثاأل نصوص موثوقية حول تركز ما غالباً احلديث أدب دراسة علم. املدونة

 على القرآن مجع حول حاديثاأل روايات رفضب املسلمني علماء بعض وقام
 مواد بعض بأن اإلسالم بواكري يف املعروف من كان ألنه موثوقة غري اعتبارها

  .)١(»موثوقة غري تعترب كانت اليت املواد جانب إىل تسليمها ومت تلفيقها مت حاديثاأل

 غري حاديثاأل روايات« موضوع فـ حاديثويعترف بأن كثرياً من األ
. السياسية القضايا أو املعارضة الفقهية باملدارس عادة مرتبطة كانت هذه قةاملوثو

 أحد لصاحل ملفقة روايات ظهور والعباسيني، موينياأل بني التنافس عن نتج
 حاديثاأل ابتداع مت كذلك اإلسالمي، الفقه فيه تطور الذي الوقت ويف الطرفني،

 منها بالعديد االعتراف وميكن. ةللشريع املختلفة حكاماأل خيص مبا احلجة لتقدمي
 مدى إىل ويتطرق، )٢(»ملضامينها عابرة دراسة خالل جمرد من ملفقة كروايات

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p132. 
2 - Ibid , p 132. 



   

 ٢٠٠ 

أم  كانت مشهورة املردودة، الضعيفة، احلسنة، الصحيحة، الرواية معرفة إمكانية
 الكتب يف وضعت القرآن مجع أحاديث أن يرى ألنه السبل؛ أعيته وقد متواترة،
 علم ألنه قال عن به؛ خاصة حدسية طريقة ابتدع لذا تدقيق؛ أي نبدو احلديثية
 تبني اليت حاديثاأل على يطبق ما نادراً هذا التصنيف علم« يسميه ما أو :احلديث
 متحيص بدون أخذها مت قد القرآن مجع حول الروايات أُوىل. القرآن مجع طريقة

 حال، أية وعلى...  تلفيقال على حتفز اليت املواضيع من يكن املوضوع مل هذا ألن
 حول وىلاأل مالحظايت على رداً مقاالت كتبوا الذين الثالثة الكتاب بني يكن مل

 ميكن حاديثاأل من أي حتديد حياولوا ومل االحتمال هذ أثاروا القرآين النص مجع
   .رفضه جيب منها وأي قبوله

 كاتب  أي. رةاملبك الروايات تلك متييز حقاً خالله من ميكن معيار يوجد ال
 حتظى ال أن أو حتظى أن ميكن اليت الروايات إىل وضمها بينها الفصل يريد

 والنتائج به، اخلاصة مبادرته على حصراً تقريباً االعتماد عليه سيتوجب بالقبول،
  .)١(»حمض حدس إىل وتستند ذاتية تكون أن ينبغي إليها يتوصل اليت

 يف معظم كتب )لكتب بعد كتاب اهللاأصح ا( ـ تقبله بسالسة ورحابة، مقولة ٤
 ـ مع كل ما تقدم يف النقطة الثالثة ـ لكي يثبت )٢(احلديث، ال فقط يف الصحاح الستة

أن ما جاء به من شبهات حول النص القرآين، موثق ومصحح يف أصح الكتب عند 
  . املسلمني أنفسهم اليت تقع يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي على حد قوله

 ـ اعتماده يف كثري من النصوص واملعلومات على املصادر الثانوية من ٥
   .)٣(يةساسدون األ

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p133. 
  .الكتاب نفس من ٨١وصفحة  JAM' AL-QUR'AN كتابه، من ،١٢- ١١ص:  ظ ـ ٢
     JAM' AL-QUR'AN:  كتابهمن ٧٤ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ص: املثال سبيل على ينظر ذلك ملراجعة  ـ ٣
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  المبحث الثاني

  بحوث على هامش جمع القرآن
 :توطئة

 قد يراها )مجع القرآن(هناك موضاعات شىت تطرق هلا املستشرق يف كتابه 
لكريست جبعٍل من ج: الرائي مرتبطة وقريبة من موضوع اجلمع، وبعبارة ثانية

صور هلا هذا اإلرتباط الوثيق، وإال يف احلقيقة كما سيتوضح، ال دخل هلا 
باملوضوع، أما ملاذا سيتعرض هلا هنا؟ اجلواب ألنه قد ضمنها يف هذا الكتاب 

، وال داعي لبحثها هنا لو كانت يف غري كتاب من )مجع القرآن(الذي عنونه بعنوان 
  . مؤلفاته

ا؛ للوقوف على دواعي زج مثل هذه املوضوعات فكان ال بد من املرور 
يف ساحة البحث، وإمجاالً الدواعي تكمن يف سبب واحد، هو ألنه حاول االلتفاف 

 حتريف القرآن من خالل تلك املوضوعات،  وكان هةعرب النوايا املبيتة إلثارة شب
أنه غري الوسائل ـ مع تصرحيه يف أكثر من مناسبة ب بشىت جهده منصباً على ذلك،

 القرآن، جبمع ارتباط هلا ليس كتابه، يف قضايا طرحه يفسر كيف وإال حمرف ـ 
آخر   وموضوع)٢(السبعة األحرف وموضوع ،)١(واملنسوخ الناسخ كموضوع

الفقرات (: مخترع اختراعاً بامتياز خمصوصاً إلثبات تلك الشبهة واملوضوع بعنوان
   :طرحها للمناقشة وعنوانات أخرى )اليت فُقدت من القرآن

  .)٣(النيب؟ مسجد يف أصلية نسخة ـ هل هناك

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 82.  
2 - see, Ibid, p 10.  
3 - see, Ibid, p, 89.  
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  .)١(األخرى القرآنية واخلطوط واملشق الكويف ـ اخلط

  .)٢(ومسرقند طبكيب مصحفي ـ دراسة

شكاالت يف كتابه، ال ميكن عرضها إوهذه املوضوعات وما جاء فيها من 
روجاً عن نطاق هنا مجيعاً؛ إذ كل واحد منها حيتاج لبحث مفصل، وسيعد خ

البحث، لكن ال بد من االشارة ولو لبعضها يف املطالب اآلتية؛ لبيان الفهم املغلوط 
   .هلا

  

 :موضوع النسخ: املطلب األول

تطرق جلكريست ملسألة النسخ يف القرآن وحاول أن جيرجرها ويربطها 
بأن سبب : لقائلجبمع القرآن إرتباطاً وثيقاً كأنه ال ينفك أبداً، معتمداً على الرأي ا

ومن خالل ما .  عدم مجع القرآن هو ما يِرد عليه من النسخ يف حياة النيب
عتماداً على بعض مصادر املسلمني، حياول إثبات ان نصوص ا، اًيعده هو نسخ

إن بعض املسلمني ال ينكر هذا الفقدان، : كثرية فقدت بالكامل من القرآن، ويقول
 حني اآليات هذه نسخ قد نفسه اهللا أن مببدأ غايراًم جواباً لكن هؤالء يقدمون،

   . )٣(النشوء طور يف القرآن كان و منه الوحي يتلقى زال ما حممد كان

* + ,-  M  اآلية فيفهم النسخ من  ) (  '  & % $  # " 

 5 4     3 2 1 0 / .L )بأنه حذف وإلغاء ورفع اآلية من  ،)١٠٦: البقرة
 هنالك كانت إذا«:  يتساءل على وفق هذا الفهمالقرآن كلياً وتغيري النص؛ لذا

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 143.  
2 - see, Ibid, p 146. 
3 - sse, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 82. 
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 اللوح ضمن جزاءاأل هذه كانت فهل وحِذفت نِسخت قد القرآن من أجزاًء
 طبق نسخة ليس احلايل املصحف أن هي احلتمية فالنتيجة بنعم أجبنا إذا احملفوظ؟

 منه جزء أي تغيري ميكن ال خرياأل هذا احملفوظ؛ ألن اللوح يف يوجد ملا صلاأل
 املنسوخة اآلجزاء هذه توحى أن أمكن فكيف بال أجبنا إذا. اآلبدي اهللا كالم نهأل

 اللوح من ليست وهي نسخها قبل معينة فترة خالل القرآن من وتعترب حملمد
   .)١(»احملفوظ؟

 بل زوال حتققها، وبطالن الوجود من اآلية نفس زوال اليوجب النسخلكن 
 ما مع والعالمة اآلية وهو بالوصف علّق ملتقدمة،إذ جتد يف اآلية الكرمية ا احلكم؛
 M 5 4    3 2 1 0 /. L :تعاىل بقوله اآلية يف التعليل من ا يلحق

 إذهاب  أعين آية، إا حيث من اآلية أثر إذهاب هو بالنسخ املراد أن ذلك أفاد
 بقاء مع غريه أو تكليف من أثره يزول فبالنسخ أصله حفظ مع عالمة الشيء كون

   .)٢(صلهأ

 كذلك ظاهر وهو القول يف املناقضة من ليس أنه كما النسخ«بل أكثر فـ
 يف االختالف من ناشئ هو وإمنا واحلكم النظر يف االختالف قبيل من ليس

 قبوله وعدم فيه مصلحته لوجود يوماً احلكم انطباق قبوله حيث من املصداق
 ومن آخر، حكماً جبتو أخرى مصلحة من املصلحة لتبدل آخر يوماً االنطباق

 بقرائن القرآن مقترنة يف األحكام املنسوخة اآليات أن هذا على الشهود حأوض
! " M  :تعاىل كقوله سينسخ اآلية يف املذكور احلكم أن إىل تومىء لفظية

      .  - , + *) ( '   & % $ #
                                                             

1 - sse, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 84. 
  .١٠٦ آية البقرة، سورة سريتف ،٢٤٧-٢٤٦ص ،١ج امليزان، تفسري الطباطبائي،:  ظ ـ ٢
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   7 6 5  4  3 2 1 0 /L )التلويح إىل انظر ،)١٤ :النساء 
ومن ثَم يلملم جلكريست مجيع أطراف قوته .  )١(»األخرية اجلملة تعطيه الذي

° (  وآيات اُخر)..." # $ %(ليستنبط من آية   ¯  ® ¬

 يعترف نفسه القرآن إن«:  على أن القرآن ناقص ومتغري ومتبدل فيقول)... ±
 للربهنة كاٍف املسألة ذه التسليم أن يعتقد أن للمرء تغري، ميكن قد منه بعضاً أن

 احلديثون املسلمون العلماء يعيه ما بالفعل هذا. مكتمل غري احلايل القرآن نأ على
 وبعدها )٢(»عقباه حتمد ال ما إىل م تؤدي ألا النسخ نظرية ينكرون لذلك

 أن النظرية هذه تفترض«: حياول تذويب النص خدمةً ملبتغاه بنقص القرآن ليقول
 وجب آخر لسبب ألغي أو مجعه وقت للمصحف ضمه يتم مل القرآن من جزء كل
  .)٣(»نسخه قد اهللا يكون أن

ويستدل على فهمه هذا بروايات من صحيح البخاري منها رواية بئر معونة 
ـّ قَومنا عنا بلِّغوا رِفع ذَِلك ِإنَّ ثُم اًقُرآن ِفيِهم نافَقَرأ أَنس قَالَ... «  ربنا لَِقينا اأَن

ِضيا فَرنأ عاوانضورد مشهوراً فقد يعترب احلديث هذا«مث يردفها بالقول ، )٤(»...ر 
 يقول احلادثة هذه خبصوص. ومسلم والواقدي سعد والطربي بنا من كل عند

 وعبارته )٥(»رِفع حىت قرأناه قرآن فيهم ونزل :الصحيحني إىل إستناداً السيوطي
صادر للرواية، فعند مراجعة كتاب ؛ إليهام القارئ بزيادة امل)السيوطي يقول(هنا 

                                                             

  .٢٥- ٢١ آية. البقرة سورة تفسري ،٦٩ص ،١ ج،الطباطبائي، تفسري امليزان: ظ ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 85. 
3 - Ibid, p, 86 . 

 اهللا صلى النيب اصحاب من القراء باب ،٤٧١٩: احلديث رقم ،١٩١٣ص ،٤ج البخاري، صحيح  ـ ٤
  .وسلم ]وآله [عليه

5 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p, 88 . 
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االتقان للسيوطي جتده ينقل الرواية نفسها عن الصحيحني، وإن كان ال بأس بعدد 
 املصادر اليت نقلت الرواية؛ لكنها ال تفيد مهما بلغ عددها؛ ألا رواية آحاد وهو

 وإن أخبار آحاد أخبار القول هذا مستند إن« وليست متواترة، فـ)نس بن مالكأ(
 فالعربة ليست يف كثرة املصادر اليت )١(»املقام هذا أمثال يف هلا أثر ال حاداال

والظاهر، إنه استنبط . تنقلها، بل يف كثرة رواة الرواية وتعدد طرقها يف كل طبقة
الفهم اخلاطئ للنسخ من ظواهر الروايات الصرحية، ومن فهم بعض علماء 

 بنظرية القرآن من آيات سقوط لتفسري ديزاي حماولة«: اإلسالم، إذ يقول ملُناِظره
 من القرآن مجع عملية شاب ما على للتغطية يائسة حماولة إال هي ما النسخ

   .)٢(»بالكمال يتسم ال حالياً املصحف املتداول جعلت سلبيات

  : ويستدل لذلك مبا يسميها آيات منسوخة منها

 ) :طمع بني آدم(ًأوال ـ ما تسمى بآية 

 .أكثر يف يطمع بل يقنع ال فهو الثروة من أعطي مهما اإلنسان أن مفادها
 إذا وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب كنا نأيت قال الليثي واقد أيب عن «وهي ماجاء

 إلقام املال أنزلنا إنا  : قال اهللا عز وجل إن يوم ذات  لنا فيحدثنا فقال أُنزل عليه
 له كان ولو ثاٍن إليه يكون أن حبأل آدم واٍد البن ولو كان الزكاة وإيتاء الصالة
 مث يتوب التراب إال آدم ابن جوف ميأل وال ثالث إليهما يكون أن ألحب واديان

   .)٣(» تاب من على اهللا

وأيضاً مرة أخرى يعول على شهرة احلديث تاركاً القرائن االخرى، بظنه 
                                                             

  .٢٨٥ص البيان، اخلوئي،  السيد ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 87. 

  .٢١٩٠٦ احلديث، رقم ،٢٣٧ص ،٣٦ج أمحد،  مسند ـ ٣



   

 ٢٠٦ 

 دداًع إتقانه يف السيوطي أورد لقد. صحيح أساسه أن على تربهن شهرته«أن 
  . )١(»اآلية هذه اليت تذكر األحاديث من به اليستهان

هذه الرواية جاءت بطرق متعددة يف الكتب احلديثية املعتمدة عند األخوة 
املسلمني السنة، وغري متفق عليها بني فرق املسلمني، فعلى وفق مبانيهم احلديثية، 

ه جلكريست ـ هي صحيحة وتامة السند وقد تبلغ حد التواتر ـ وهذا ما تشبث ب
  ال يترك على عواهنه هكذا بدون حماكمة املنت وما فيه من تناقضات األمر إال أن

ومغايرٍة ألسلوب وروح القرآن الكرمي مما  يسقطها عن االعتبار، فيالحظ 
 :عليها

فقد وردت بألفاظ خمتلف أحدها عن آخر، وهذا شيء مل حيصل يف . ١
.  يات أفادا بلفظ موحد، ألمكن النظر فيهاآيات القرآن احلقّة، إذ لو كانت الروا

 يباُ عن« ـ )٢(هذا فقد أخرج احلاكم يف مستدركه ـ وهو مما استدل به جلكريست
 أقرأ أن أمرين اهللا إن: وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول يل قال: قال كعب بن

 نعتها  ومنواملشركني، الكتاب أهل من كفروا الذين يكن مل : القرآن، فقرأ عليك
 اهللا عند الدين وإن تاب، من على اهللا ويتوب، ...وادياً سأل آدم ابن أن لو

  .)٣(»يكفره فلن خرياً يعمل ومن، النصرانية وال اليهودية، غري احلنيفية

ملاذا أمر اهللا النيب أن يقرأها على اُيب دون غريه من : ويالحظ عليه
 مجيعاً، أن اهللا سبحانه يأمر نبيه بذلك الصحابة، ومل يعرف يف تاريخ تراث املسلمني

ألحد الصحابة مبا فيهم سيد الصحابة وأقضاهم وأقرأهم وأعلمهم، أمري املؤمنني 
                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 89.  
2 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 90. 

  .٢٤٤ص ،٢ج الذهيب، بتعليق الصحيحني، على املستدرك نيسابوري،ال  احلاكم ـ ٣



   

 ٢٠٧ 

 يكن مل(إن هذا اللفظ : ثانيأ. ، مما جيعل الرواية منكرة علي بن أيب طالب
  من سورة البينة،١ هو لفظ من آية رقم )واملشركني الكتاب أهل من كفروا الذين

  .وال وجود لبقية لفظ الرواية الركيك يف سورة البينة يف القرآن الكرمي

اُيب  إىل بأن هذه اآلية املخلوطة واملنقوصة املنسوبة: وأشار الشيخ الكوراين
بن كعب، ثبت اا مكذوبة عليه وإن امسه استغل إلثبات الزيادة والنقص يف 

  .)١(القرآن

 مما وأيضاً ـ  مسلم خرجهأ مايفورد بلفظ آخر وجزء من سورة أخرى . ٢
 الطول يف نشبهها كنا سورة«شعري ـ قد نسيها أبوموسى األ جلكريست به استدل
  .)٢(»...واديان آدم البن كان لو منها حفظت قد غري أين فأنسيتها برباءة والشدة

 ) من ذهبوادياً ملئ(يف صحيح البخاري وردت بلفظ آخر، فجاء لفظ . ٣
واٍد ( وأخرى )٣()ميأل وال( بدالً من )وال يسد جوف( و)من مالوادياً (بدالً من 
 )اآلية املدعاة(وكثرية هي اختالفات األلفاظ، بل املقاطع هلذه الرواية . )٤()من خنل

  .ال جمال لذكرها

وقد نزه اهللا سبحانه عن ... ويبني أنه من كالم البشر، اختالف األلفاظ فيه«
M T  S R   Q     P  عاىلهذا االختالف ونفاه عنه بقوله ت    O NM L K

 X W V  UL )أنه ملا كان من عند اهللا زال عنه :  يعين،)٨٢ :النساء

                                                             

  .١٢٤ص القرآن، تدوين الكوراين،:  ظ ـ ١
  .٢٤٦٦ احلديث، رقم ،١٠٠ص ،٣ج مسلم،  صحيح ـ ٢
  .املال فتنة من يتقي ما باب ،٦٠٧٤ احلديث، رقم ،٢٣٦٥ص ،٥ج البخاري، صحيح:  ظ ـ ٣
 رضوان اهللا عبد بن جابر مسند باب ،١٤٧٠٦ حلديث،ا ،٣٤١ص ،٣ج حنبل، بن أمحد مسند:  ظ ـ ٤

  .عليه اهللا



   

 ٢٠٨ 

  .)١(»االختالف

 من واديان آدم البن كان لو: قال عباس ابن عن«ويف جممع الزوائد . ٤
 فجاء: قال إليه بنا فمر: قال. اُيب أقرأنيها هكذا: قلت هذا؟ ما: عمر فقال ...ذهب
] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول أقرأنيها هكذا: أُيب قال ؟ هذا يقول ما: فقال أُيبإىل 

، ويستغرب ويتعجب الشيخ )٢(»نعم: قال املصحف؟ يف أفأثبتها: قال ،وسلم
 املالك نّأ  فهل)املصحف؟ يف أفأثبتها(: كعب بن الُيب اخلليفة سؤال من: الكوراين

 هذه تقول كما كعب بن اُيب رأي هو منه، ليس وأ القرآن من نٍص كون اعتبار يف
 أو تقول أخرى؟ كما ثابت بن زيد رأي أو عمر اخلليفة رأي املالك أو الرواية؟

 يف هذه الواردة التناقضات آخر إىل ثالثة؟ تقول كما الصحابة من اثنني شهادة
  .)٣(الروايات

 ٩٥٢(ملناوي  القدسية، فقد ذكره احاديثمنهم من عد هذا القول من األ. ٥
 باألحاديث السنية اإلحتافات( كحديث قدسي وليس كآية يف كتابه )هـ ١٠٣١ـ 

 أَنْ يحتِمل«جياد خمرج لذلك بأن إ؛ لذا حاول ابن حجر العسقالين )٤()القدسية
، قُرآنالْ ِمن أَنه علَى تعالَى اهللا عن ِبِه أَخبر  ،وسلم ]وآله [صلى اهللا عليه النِبي يكُون

أي إنه من [اَألول  وعلَى أَعلَم واَُهللا، الْقُدِسية اَألحاِديث ِمن يكُون أَنْ ويحتِمل
، وترى ابن )٥(»اًمستِمر حكْمه كَانَ وِإنْ جزما ِتالوته نِسخت ِمما فَهو ]القرآن

 القول نفس وة هوالتال بنسخ القول«حجر، قد دخل يف عنق زجاجة أخرى ألن 
                                                             

  .٨٥ص جفري، آرثر املستشرق تح، القرآن، علوم يف  مقدمتان ـ ١
  .يكن مل سورة باب ،١١٥١٠احلديث، رقم ،٢٩٦،ص٧ج الزوائد، جممع  اهليثمي، ـ ٢
  .١٢٢ص القرآن، تدوين الكوراين،:  ظ ـ ٣
  .٣٧ص القدسية، باألحاديث السنية اإلحتافات العارفني، اجت بن عبدالرؤوف املناوي،:  ظ ـ ٤
  .املال فتنة من يتقى ما باب.  ٢٥٨ص ،١١ج الباري، فتح: العسقالين حجر  ابن ـ ٥



   

 ٢٠٩ 

   .)١(»بالتحريف
منصف، بدون  عاقل أي من غري الصحيح القرآن  معومثل هذا التعامل

 املنوطة النيب، بدلوه، وكأن يديل كلٌ فوضى املسألة، وكأن قواعد وأسس قرآنية،
 لآلراء غارا على األمور ترك قد كامالً، األمة  إىلوإيصاله القرآن حفظ به مهمة

وكأن القرآن كأي كتاب عادي ميكن أن يدخله احتمال . لتكهناتوا واالحتماالت
  .ما لكم كيف حتكمون. مورورأي غري النيب فيه، ما هكذا تقاس األ

 وجه أي إىل يعزى أن مكاناالختالف الوارد يف الروايات، ليس باإل وهذا
 ؛  ـالكرمي النيب عن احندارها فرض على ـ احملتملة السبعة األحرف  وجوه من
كاملة حبسب  ومقاطع سور يف بل فحسب، معني واحد لفظ يف اختالف ليس نهأل

   .السبعة األحرف ذا الوجه أحد من يقل مل هذه الروايات، وكذلك

 :)بآية الرجم( ًثانيا ـ  ما تسمى

عى اليت اد«ا تدعى آية الرجم مبومتثّل جلكريست للنسخ يف القرآن أيضاً 
 ثابت بن زيد كان«: وقد نقلها بألفاظ منها، )٢(»منهعمر أا من القرآن، ومل تقبل 

 رسول مسعت: زيد فقال اآلية هذه على فمرا املصحف، يكتبان العاص بن وسعيد
 فقال )البتة فارمجومها زنيا إذا والشيخة الشيخ( :يقول ،وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا

 كره فكأنه أكتبها؟: قلتف ،وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب أتيت نزلت ملا: عمر
  .)٣(»ذلك

                                                             

  .٢٨٥ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي،  السيد ـ ١
  .٢٠٢ ص البيان، اخلوئي،  السيد ـ ٢
 مالك، االمام موطأ كتاب عن آخر، بلفظ يستجلكر ونقلها.  ٨٦ص ،٣ج االتقان،  السيوطي، ـ ٣

  :وينظر. ٥٨ص ،٣ج
Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p, 96-94 . 



   

 ٢١٠ 

ونفسه جلكريست أثبت التناقض املوجود يف هذه الرواية، متجاهالً السند 
 التناقضات بعض اسناده عن النظر بغض احلديث هذا تتخلل«: أيضاً، إذ قال

 يف العاص بن وسعيد مع زيد عمر احلديث هذا يضع. )متنه( حمتواه يف الواضحة
 بطلب حبدوثه معروف األمر وهذا القرآن يكتبان معاً ثناناال فيه كان الذي الوقت

  .)١(»معهما يتحادث قلما عمر  كان.عمر وفاة بعد طويلة فترة يف  عثمان من

 عند درجها عدم  عن ـنسخها بعد اآلية حكم عن النظر بغضـ  ويتساءل
 رعيةوالش الالهوتية التضمينات أو االنعكاسات هنا تعنينا ال «:بقوله القرآن مجع
 هنا السؤال. نفسه القرآين للنص الفعلي اجلمع هو فقط يعنينا ما ولكن النسخ ملبدأ
 ملاذا جزءاً كانت واذا أو ال، القرآين النص من جزءاً مرة اآلية هذه كانت هل هو
  .)٢(»صفحاا؟ من حمذوفة اآلن هي

أو  النيب نفسه، ال يستطيع أن يعطي رأيه أو حيتمل أو يرفع نّأمن املؤكد 
شار بوضع آية يف موضع معني وغريه؛ فإنه أثبت أو أيثبت يف القرآن، وإذا رأيناه 

M 5 4 3    ال ينطق وال يفعل وال يقرر عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى

 I H G  F E        D C B A  @ ? > = <; :  9 8 7      6

 K    JL )١٥: يونس(.  

 عن مجيعها الروايات ههذ سقوط تتمة يف املؤنة بعض كفانا وجلكريست،
 خيص فيما وكذلك هنا املشكلة« فإن :القرآن، قال صريح مبخالفتها االعتبار
 واضحاً سبباً جيد ال املرء أن هو منسوخة احلديث يعتربها اليت خرىاأل اآليات

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 94.  
2 - Ibid , p 94.   



   

 ٢١١ 

 جاءت  اليت)مثلها أو منها أحسن( هي اليت اآلية هي ما يدري وال للنسخ
 " # $ % & M  )١٠٦: البقرة( آيتني يف صراحةب  يعلن القرآن ألن لتعوضها؛

 , + * ) ( 'L )١٠١ :والنحل(  M °  ¯  ® ¬

± Lا هو مبا االصلية اآليات يبدل اهللا  إنهنم ريخ ا أَو١(»ِمثْلُه(.  

، ومن دون أن نستبق )اجلزء من السورة( مبعىن  )آية(لقد فَِهم من كلمة 
، أن )القرآن جبمع النسخ ارتباط حقيقة(: اناألحباث، سيتبني يف مطلب الحق بعنو

 يف القرآن هلا عدة معاٍن مشتركة فيما بينها، كالعالمة، املعجزة، األمارة، )آية(مفردة 
وسيتضح هناك أا تعين احلكم من أحكام اهللا . احلكم، أو اجلزء من السورة
  .سبحانه من دون باقي املعاين

 مع ظاهر اللفظ لآليات، وهذه فهنا ـ بل يف كل مرة ـ تعامل جلكريست
ية اليت ابتلي ا البحث القرآين مع املستشرقني، هي الفهم ساسهي املشكلة األ

اخلاطئ لظاهر الروايات واآليات القرآنية، بل قد صار منهجاً يتكئون عليه يف 
إثارة الشبهات، إن أعوزم احلاجة لذلك، تاركني أسباب نزول اآلية، تاركني 

 وجريها وانطباقها على أي مصداق، وتاركني ظروف ومناخ اآلية اليت تأويل اآلية
نزلت فيها، والبحث الروائي الذي يتدخل مباشرة يف رسم مسار اآلية، تاركني 
العام واخلاص واملطلق واملقيد واحملكم واملتشابه، وهناك اللفظ املشترك واملختص 

ة واخلارجية لآلية، إذن توجد واملنقول واملرجتل، وهناك السياق والقرائن الداخلي
عدة علوم قرآنية تتدخل يف فهم املفردة القرآنية وحتديد اجتاه اآلية، وليس األمر 

  .   كما حيلو ويشتهيه املستشرقون

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 87-86. 
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فهم تركوا كل ذلك ومتسكوا بظاهر اللفظ الشايع للعرف العام، وهذا الشيء 
وام من قرائه يف بالد سوف ال يقْنع أحداً سوى الع وهذا الفهم من جلكريست،

الغرب؛ ألم مل تطرق أمساعهم تلك العلوم القرآنية، ومل يعرفوا بأن هلا دخل يف 
  .الفهم الصحيح للقرآن

نأِت (إذا كان القرآن يقول : وعودة على ما تساءل به جلكريست مستغرباً
م ، فأين اآلية الناسخة اليت هي خري منها؟ وميكن هنا استخراج مفهو)خبٍري منها

بأن تلك الروايات معارضة للقرآن، ومعارضتها للقرآن : من منطوق جلكريست
   .تكفي حملقها

 قتلى حول ذكرنا الذي احلديث«: ويكمل جلكريست قائالً معززاً ما بدأ به
 نالحظه الشيء نفس.  املنسوخة اآلية مكان نزلت اليت اآلية لنا يذكر مل معونة بئر

 أن وجب الذي الناسخ أين عوضها؟ الذي ما رنا،ذك اليت اُألخر لآليات بالنسبة
 لكن عدم وجود هذا الناسخ، يفرح به جلكريست )١(»املنسوخ؟ مكان يأيت

واليستدل به على دحض تلك الروايات، بل يعده نقصاً واضحاً يف القرآن من 
، هي أصح )املنسوخة(وجهة نظره اليت تعد تلك الكتب املذكورة فيها تلك اآليات 

  . ب بعد كتاب اهللا، بذلك ال ميكن املناقشة يف متوا على حد هذا االعتقادالكت

 الواحد خبرب يثبت ال النسخ أن على املسلمون أمجع«بينما يف املقابل، قد 
 األمور أن ـ االمجاع إىل مضافا ـ ذلك يف يثبت به، والوجه ال القرآن أن كما

 فرض على عنها اخلرب نتشاروا الناس، بني العادة بشيوعها جرت اليت املهمة
 دليل بنفسه بعض دون ببعض نقلها الواحد فإن اختصاص خبرب تثبت ال وجودها

 الرجم آية أن الواحد خبرب يثبت فكيف هذا خطئه وعلى أو الراوي كذب على

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 87. 
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 بآية أتى عمر أن تقدم قد نعم حكمها، وبقي نسخت تالوا، قد اأو القرآن، من
 كان اآلية هذه نقل ألن املسلمون، قوله يقبل فلم قرآنمن ال اأ وادعى الرجم

   .)١(»املصاحف يثبتوها يف ومل به، منحصراً
 إن: ذلك، حيلل العالمة الطباطبائي املسألة حتليالً عقلياً بقوله إىل مضافاً

 يف ما على يشتمل الناسخ ومنسوخ، وإن ناسخ طرفني غري من يتحقق ال النسخ
 وإمنا صورته حبسب املنسوخ ينايف الناسخ ة، وإنمصلح أو كمال من املنسوخ

 تويف فإذا املشتركة املصلحة على كليهما اشتمال جهة من بينهما التناقض يرتفع
 ذلك كان لآلخر ناسخ أحدمها تعاىل اهللا آيات من آيتان ومها آخر نيب وبعث نيب

 ملوتكا العصور اختالف حبسب العباد مصاحل اختالف يقتضيه ما على جرياناً
ماذا يكون : فال نسخ فيما ال يكون هناك ناسخ، فلنتساءل  )٢(،اإلنسان من األفراد

؟ وكيف ينسخ لفظ اآلية  كي تتم عملية النسخ ويتحقق طرفا النسخالناسخ هنا
الذي  بد؟ وأي فائدة يف نسخ اللفظ حينذاك وهو سند احلكماأل إىل ويبقى حكمها

   .)٣(جيب بقاؤه مادام احلكم باقياً؟

قوة أي سلسلة « ألن ميكن القول، إن مجيع هذه الروايات مطروحة؛: تيجةن
هذه الروايات، إا الضعيفة يف  واحللقة )٤(»تساوي فقط قوة أضعف حلقة فيها

 فتعارض قوله )٥(»ختالف صريح القرآن الكرمي، ومل يصح شيء من أسانيدها بتاتاً«
مجيعها مل تصدر مع مالحظة أن تلك الروايات  M-, + * ) ( L تعاىل

                                                             

  .٢٨٥ البيان، اخلوئي،  السيد ـ ١
  .١٠٧-١٠٦آية البقرة، سورة تفسري ،٢٤٩ص ،١ج امليزان، الطباطبائي،:  ظ ـ ٢
  .٢٦ص ،٨ج القرآن، علوم يف التمهيد هادي، حممد  معرفة ـ ٣
  .٨ص اهللا، كلمة هو املقدس الكتاب  جلكريست، ـ ٤
  .٢٥ص ،٨ج القرآن، علوم يف التمهيد هادي، حممد  معرفة، ـ ٥



   

 ٢١٤ 

  . عن النيب ومل تسند إليه، وهذا ما حييلها عرضةً للشكوك

 رسول من وقع قد يكون أن إما هذا التالوة نسخ بأن: وأكد السيد اخلوئي
 بالنسخ القائلون أراد فإن، بعده من للزعامة تصدى ممن يكون أن  وإمااهللا 

 أمجع اتفق العلماء قدو. االثبات إىل حيتاج أمر فهو  اهللا رسول من وقوعه
وأكثر  أصحابه، وأكثر الشافعي قطع بل الواحد، خبرب الكتاب نسخ جواز عدم على
حنبل  بن أمحد ذهب املتواترة، وإليه بالسنة الكتاب حىت نسخ بامتناع الظاهر أهل

  النيب إىل النسخ نسبة تصح فكيف ذلك وعلى عنه، الروايتني إحدى يف
 من الروايات مجلة تنايف  النيب إىل النسخ نسبة أن مع الرواة؟ هؤالء بأخبار

 الذين من قد وقع النسخ أن أرادوا وإن. بعده وقع قد سقاطاإل أن تضمنت اليت
  .)١(بالتحريف القول عني فهو  النيب بعد للزعامة تصدوا

إما االلتزام بسقوط هذه :  ال ختلو)مانعة خلو(فاملسألة ال حميص منها 
 من العشرات عن االعتبار، أو االلتزام بصحة واعتبار هذه الروايات وأمثاهلا

إن االلتزام بصحة هذه «الروايات ورفعها فوق مستوى الشبهات، وبالتايل 
 الروايات، تعارض مقام ، ففي)٢(»الروايات؛ التزام بوقوع التحريف يف القرآن

 واياتر وهذه الكرمي، للقرآن خمالف هو وما وسنداً داللةً أضعف هو ما يسقط
  .)٣(القرآن لتحريف مومهة

فيثبت بذلك سقوط هذه الروايات مجيعها عن االعتبار والنظر العلمي؛ ملا 
تقدم، وإلصطدامها بالقاعدة امع عليها اليت جيب الركون إليها، وال ميكن 

                                                             

  .٢٠٦-٢٠٥ص ،البيان اخلوئي، السد:  ظ ـ ١
  .٢٠١ البيان، اخلوئي،  السيد ـ ٢
  .٣٢ص التحريف، من القرآن سالمة اهللا، فتح د احملمدي،:  ظ ـ ٣



   

 ٢١٥ 

 بأيدينا هو املوجود وأن القرآن، يف التحريف وقوع عدم«االستغناء عنها، وهي 
 ـ و سيتم احلديث عنها يف املطلب )١(» عظماأل النيب على لاملرت القرآن مجيع

ومادام أن القرآن الكرمي مصون من التحريف والزيادة والنقصان بإمجاع . التايل ـ 
دلة العقلية، ال سس القرآنية واألكلمة املسلمني، مبختلف مشارم؛ للقواعد واأل

فع باملسلمني للقول بعدم بأن الشعور العاطفي هو الذي يد: كما يتصور جلكريست
 وحفظه القرآن كمال عقيدة«وإن  )٢( وليس االدلة والرباهني العلمية،حتريف القرآن

 املسبغة املفروضة الشائعة املشاعر من لكن النص لتاريخ علمية دراسة من تنشأ ال
  .)٣(»الثمن كان مهما يبقى أن جيب الذي جدالً التسليم وهي عليه

  

 :خالصة ونتيجة

ل ما تقدم ال يسعين إال أن أتوقف عند الروايات اليت أصبحت أداة من خال
 فمكم من :يقول لسام طيعة بيد املستشرق للتشكيك بالنص القرآين، وحال

لكم  نأت ومل ا نستشهد وحنن املعتمدة عندكم كتبكم وهذه أيها املسلمون أدينكم
   .خارجها من بشىء

 الروايات هلذه أن ال قيمة  أو ال،واملستشرقون ال أدري إن كانوا يعلمون
 األمة، بل وأهل هذه علماء من واملخلصني والعقالء واملعتدلني املنصفني عند

عند  يهف خمتلف ومسلم، البخارى كتايب فيها مبا الكتب هذه مصداقية أن متغافلون
 رجال من اآلن حىت واملشكلة األكرب مع من يصر والرفض، القبول بني العلماء

                                                             

  .٢٠٠ البيان، اخلوئي،  السيد ـ ١
2 - see Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 4. 

  :الكتاب نفس من ١٢٥ص:  ينظر ـ  ٣
Ibid, p 124. 



   

 ٢١٦ 

 على الصحاح بكتب املعروفة كتب احلديث تقييم إعادة دعوة رفض لىع الدين
 وعدم معاً، واملنت السند لصحة العلماء وضعها الىت واألسس احلديثة املعارف ضوء

 جمال من أمامه ليس بصحتها مسيسلّ من كل فإن فقط، السند بصحة االكتفاء
 أوحى الذى األسلوبو بالطريقة تاماً إلينا القرآن وصول مسألة ىف التشكك سوى

 وحالً روايات من لديهم ما توجيه فحاولوا )١(وسلم  ]وآله[  عليه اهللا صلى حممد إىل به
 فُرض ولو التالوة منسوخ من إا قالوا القرآن، نقصان تستلزم اليت ملعضلتها

    .)٢(معاً واحلكم التالوة منسوخ من أو ،االبد إىل باقياً احلكم

 الثاىن القرن منتصف ىف الروايات هذه ظهور منذ ةاألم أعداء سعى فقد لذا
 وسرية السنة تدوين فيها مت الىت دةامل وهى(  اهلجرى الثالث القرن وأوائل

 سالمة ىف الطعن إىل  )وغريها القرآن مجع وروايات واملغازى والنىب الصحابة
 وضع بعد املسلمني بني هلا والترويج ودسها أخرى روايات واختالق القرآن

 هذه فبدأت والتعديل، واجلرح احلديث علماء كبار عند هلا معتمدة انيدأس
 هلا استقر حىت والسرية، الصحاح كتب إىل متسارعة خبطى طريقها تشق الروايات

  .)٣(الصحاح كتب ىف موضع هلا ووجدت احلال
  

 :شبهة حتريف القرآن موضوع: الثاين املطلب

، رغم أنه  هـيست يف كتاب، حبثه جلكر موضوع آخر بعيد عن مجع القرآن
 لكنه تكاد ال ختلو صفحة من )القرآن حتريف( مل يعنون يف كتابه هذا العنوان

                                                             

  .١٢٢ص و ،٩٤ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد:  ظ ـ ١
  .٢٤ص ،٨ج القرآن، علوم يف التمهيد معرفة، هادي:  ظ ـ ٢
  .١٢٢ص و ،٩٤ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد:  ظ ـ ٣



   

 ٢١٧ 

صفحات كتابه من التلويح أو التصريح بتحريف القرآن، برغم قوله يف عدة 
 ـ من قبيل ذر الرماد يف العيون ـ )١(مناسبات، بأن القرآن مل متتد إليه يد التحريف

طيات مجع القرآن إثبات تلك الشبهة، وناقش يف آيات فحاول من خالل مع
اُستدل ا من قبل البعض بشهادا صراحةً على كمال النص القرآين وعدم 

  : حتريفه، لذا سيكون املطلب ذا شقني

 :ًأوال ـ إمكانية شهادة آيات القرآن عىل كامل القرآن

ملدعى فريى جلكريست أن بعض اآليات ال تنفع أن تكون دليالً على ا
؛ ألا جاءت قبل عملية اجلمع املتعارفة وإنه ال )مجع القرآن التام وعدم حتريفه (

 القرآن فإن«: ميكن أن يشهد القرآن ألشياء ممكنة التغيري يف املستقبل، فقال مانصه
. حممد وفاة بعد النص مسرية على التارخيية الناحية من سلفاً يشهد أن يستطع مل

 القرآن من جيعل الذي هو الدقة وجه على حبياته حديدالت هذا فإن ذلك، ومع
  ألن هذه اآليات يف)٢(»مجعه اكمال وقت يف النص حالة على كفوء غري شاهداً
 من اآليات جزءاً هذه صبحتأ عندما اجلمع طور يف القرآن فيه كان الذي الوقت

 من نهأو كبري حد إىل مكتمالً الكتاب يكن مل النقطة هذه يف« نص السور القرآنية،
 مت قد القرآن أنّ ثباتإل النص ذا التالعب ميكن كيف نرى أن تقريباً املستحيل

  .)٣(»وحرف نقطة آخر إىل املطاف اية يف وحفظه مجعه
 يتم مل أنه يثبت الكتاب يف شيء أي أيضاً ال يوجد« وقال يف موضع آخر

 بالتأكيد هذا .)٤(»مجعه عملية أثناء تعديله يتم مل أو صفحاته من شيء أي حذف
                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p28, 29, 30, 45. 
2 - Ibid p 129.  
3 - Ibid, p 126. 
4 -Ibid, p 131. 



   

 ٢١٨ 

  .كالم؛ ألن القرآن سبق التدوين برتوله إىل الحيتاج

وعلى وفق أطروحته هذه، قد نسف كلَّ آية قرآنية ممكن االستدالل ا 
ه بنفس مر قد يشمل القرآن كلّعلى مجع النص القرآين، بل أعمق من ذلك، فاأل

مل يعلم :  سيقالاحلجة الواهية، فلو كانت هناك آيات تدل على املطلوب؛ حتماً
مدى حال اآليات القرآنية أيام اجلمع هل كانت من القرآن أم مل تكن؟ ومن 

¢  M} |       { z  قوله تعاىل: اآليات اليت جرى النقاش فيها   ¡ �~ 

§ ¦ ¥ ¤£L )فيفسر من عندياته ويأخذ مبسار اآلية ،)١١٥ :االنعام  
ا شاهد على مجع القرآن، أكون  إىل منحى بعيد، آخر غري ما تريده اآلية،

:  ليك نصهإواليدري أحد، من قال إا ختص مجع القرآن من بعيد أو قريب، و
 ١١٥ اآلية هذه اصبحت عندما اجلمع طور يف القرآن فيه كان الذي الوقت يف«

 من حال أي يف مالحظة الصعب من فانه نصها من جزءاً االنعام سورة من
  .)١(»زعم كما كامالً القرآن مجع على تشهد اا كيف االحوال

Mn* q وقريب من هذا الكالم أجراه على آية أخرى   p* s

  u tL )على مجع هذه الصحف يف  بقوله إن هذا النص ال يشهد،)٣-١: الطور 
 ليس بالضئيل  يف وصفه ويتطلب خياالًهو نص عام جداً ، و إمناكتاب واحد

  .)٢(جلعله يشهد على كمال النص القرآين

 :الواقعة( M  # "    !* '      & %L  :مع قوله تعاىلألمر  اونفس

 أن من كثرأ ختربنا ال عبس سورة من )١٦ إىل ١٣( من اآليات« وكذلك ،)٧٨- ٧٧

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p 126. 
2 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p 126 – 127. 



   

 ٢١٩ 

 السورتني وكال بررة كتاب يكتبها صحف على تكتب كانت القرآنية النصوص
  .)١(»مكة يف جداً املبكرة الفترة يف نزلتا

مر سواء يف مكة أم لسورتان نزلتا يف مكة، فاألوإن كانت هاتان ا: جوابه
العربة «املدينة سوف يكتب القرآن، فاآلية مطلقة مل حتدد مكان أو زمان للكتابة فـ

 فيها اللفظ وكان خاص بسبب اآلية نزلت إذا بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
 نطاق يف القرآين باملدلول يتقيد فال السبب خبصوص ال اللفظ بعموم فالعربة عاماً

 عمومه على به يؤخذ بل بشأا اآلية نزلت اليت الواقعة أو للرتول اخلاص السبب
  .)٢(»التخصيص ال االشارة بدور يقوم الرتول سبب ألن

مكن جعلها دليالً عليه، امل فمن M Ô  Ó Ò ÑL  أما قوله تعاىل
 بأا وإلزامه مبا ألزم به نفسه؛ ألنه قد فسرها حسب ظاهر اللفظ ـ كعادته ـ

مجع النص القرآين يف دفتني ـ مع أن هلا تفسرياً آخر عند علماء التفسري ـ : تقصد
مع ذلك مل يلتفت هلا، بنفس احلجة السالفة الذكر، وهي أا جاءت قبل عملية 

 يف فقط واحد مكان هناك... «: مجع القرآن بعد النيب، فال يؤمن التالعب ا، فقال
 نفسه، الكتاب نص خيص  مبا)يؤلف جيمع أو() Ó (كلمة فيه مستخدمة القرآن
 ومع...  M Ô  Ó Ò ÑL  اهللا يقول إذ القيامة، سورة من ١٧ اآلية يف وذلك
 لذلك حممد على السماء من نزوله قبل القرآن مجع عن يتكلم اهللا جتعل فهي ذلك،
   .)٣(»نزوهلا بعد النص مجع على تقدميها كدليل ميكن ال يضاًأ فإنه

 ميكن ال... مااً أن القرآن احلايل هو غري مكتمل نوع«: نتيجة إىل وخيلص

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p 129.  
  .٤٢ص القرآن، علوم باقر، حممد  احلكيم، ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 98.  



   

 ٢٢٠ 

 أن يزعمون الذين املسلمني هؤالء تواجه اليت الرئيسة املشكلة على تتغلب أن
 أو حذف أو ضافةإ أية حرف بدون وآخر نقطة آخر حىت متاماً حمفوظ القرآن

تى بأي شاهد من ألنه مهما يؤ ؛)١(»نقله على هليةاإل الرقابة إىل اشارة اختالف،
القرآن؛ ال ميكن أن يصمد أمام الرتول التدرجيي يف حياة النيب، وعملية اجلمع بعد 

 قوىأ هو الذي حممد حياة خالل للقرآن التدرجيي اجلمع إن النهاية يف«النيب 
 وكمال متام خيص أصالً ـ مبا وجد القرآن ـ إن يف دليل أي ضد احلجج
 الزيادة من وخلوه للقرآن املطلق الكمال عن يقال ما أن اآلن لنا يتبني .)٢(»القرآن

 إال هو فما الثاقبة الرباهني أمام ويصمد يثبت أن ميكن ال واإلختالف والتحريف
  .)٣(!العقلي اإلثبات إىل بصلة ميت ال واملتمنيات للمشاعر ِنتاج

 ):حتريف القرآن(ًثانيا ـ مناقشة دعوى نقص القرآن وعدم كامله 

شار إليها جلكريست ال تشهد على مجع القرآن باملعىن الذي اآليات اليت أ
انتهاء نزول القرآن وبالتايل انقطاع أمد الوحي واكتمال  إىل وال تشرييقصده 

نصاب اآليات النازلة من اهللا سبحانه، وهذا هو املعىن الذي حاول جلكريست 
ستدل ا ىل موضوع مجع القرآن،  وقد يكون قصد املإجرجرة تلك اآليات إليه و

كتمال نزول عدد  من علماء املسلمني، ال من ناحية متامية القرآن مبعىن ا)باآليات(
قرب  من جانب عدم النقص والزيادة واحلذف والتغيري، وهو األآياته، بل متاميته

  .  للواقع

كالم جلكريست املتقدم حول شهادة القرآن على كمال القرآن وملناقشة 
                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 128. 
2 - Ibid, p 128. 
3 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 55. 
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 من سلفاً يشهد أن يستطيع شهد الشياء ممكنة التغيري والنفسه، وإنه ال ميكن أن ي
 وغري مكتمل ، وإنه غري حممد وفاة بعد النص مسرية على التارخيية الناحية
 أو احلذف أو ضافةحرف؛ بسبب اإل وآخر نقطة آخر حىت متاماً حمفوظ

ل  ولبيان اجلواب ومناقشة ك.)١(هليةاالختالف، بالتايل هو ليس حتت الرقابة اإل
  .ذلك، هناك مقدمتان ضروريتان يف املقام

 : وىل مكونة من أربع نقاطاملقدمة األ: ًثالثا ـ مقدمتان وإستدالالن

  : ـ وقفة مع علم اهللا عز وجل وقدرته١
كالم جلكريست املتقدم جيري ويكون تاماً؛ لوكان مؤلف القرآن هو النيب 

 ذا وحياول إثباته ـ  نفسه أو أي شخص آخر ـ والظاهر إن جلكريست يعتقد
  .لكن الذي صدر عنه القرآن هو اهللا عز وجل

واهللا سبحانه ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة احلكيم اخلبري، هو العامل 
يوم القيامة، وهذا  إىل شياء قبل وبعد إجيادها ويعلم ما هو كائن وما يكونباأل

 ِمن أَعظَم فَاُهللا«تاب املقدس الشرائع، فقد جاء يف الك أهل املتسامل عليه عند مجيع
 نكُم تحتاجونَأَألنَّ أَباكُم السماِوي يعلَم « وجاء كذلك .)٢(»شيٍء كُلَّ ويعلَم قُلُوِبنا
 .)٣(»َألنَّ أَباكُم يعلَم ما تحتاجونَ ِإلَيِه قَبلَ أَنْ تسأَلُوه ... هِذِه كُلِّهاإىل 

  :شياء قبل إجيادهالمه سبحانه باأل ـ ع٢
إجيادها، وال جدال يف ذلك؛ ألن العلم  قبل شياءحانه يعلم باألسبفإنه 

والعلم بالعلة، مبا هي علَّة، علم بوجود . بالسبب مبا هو سبب، علم باملسبب
                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 128. 
  .٤ص الثالث، صحاحاإل االوىل، الرسول يوحنا رسالة ـ ٢
  .٩-٨ص السادس، صحاحاإل مىت، جنيلإ ـ ٣
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املعلول، واملراد من العلم بالعلة، العلم باحليثية اليت صارت مبدأ لوجود املعلول 
  :وللتوضيح. ثهوحدو

إن الطبيب العارف حباالت النبض وأنواعه وأحوال القلب وأوضاعه يقدر 
وليس علمه ذه الطوارئ إال من . على التنبؤ مبا يصيب املريض يف مستقبل أيامه

وإن العالَم جبميع أجزائه مستند إليه . جهة علمه بالعلة من حيث هي علة
ـ والعلم  شياء ـ حبسب وجودها علة األإن ذاته سبحانه ملا كانت«فـ. )١(سبحانه

بالعلة يستلزم العلم مبعلوهلا، فتعقّلها من هذه اجلهة ال بد أن يكون على ترتيب 
  .)٢(»صدورها واحداً بعد واحد

   :شياء بعد إجيادها ـ علمه سبحانه باأل٣

اهللا سبحانه ويعد الكل  إىل شياء اخلارجية تنتهي يف مقام الوجودإن األ
وعلى . ويترتب على ذلك أن العالَم كما هو فعله، فكذلك علمه سبحانه. همعلوالً ل

سبيل التقريب الحظ الصور الذهنية اليت ختلقها النفس يف مسرح الذهن، فهي فعل 
صور  إىل النفس ويف نفس الوقت علمها، وال حتتاج النفس يف العلم بتلك الصور

مة بفاعلها وخالقها فهكذا ثانية، وكذلك أن النفس حميطة بتلك الصور وهي قائ
وما هذا حاله . العالَم دقيقه وجليله خملوق هللا سبحانه قائم به، وهو حميطٌ به

صل وعلى هذا األ .يءاليغيب عنه شيء وال حييطه شيء بل هو حييط كل ش
شياء مرة فاملوجود املرته عن قيود الزمان وحدود املكان يقف على مجيع األ

M  V UT S  .)٣(املتغرية بصبغة الثبات بالنسبة إليهواحدة، وتنصبغ املوجودات 

                                                             

  .١١٤- ١١٣ص ،١ج االهليات، جعفر، السبحاين،:  ظ ـ ١
  .٢٧٥ص ،٦ج االسفار، املتأهلني،  صدر ـ ٢
  .١١٩- ١١٨ص ،١ج االهليات، جعفر، السبحاين،:  ظ ـ ٣
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  : ـ قدرة اهللا عز وجل٤

فاهللا القادر املقتدر وعلى كل شيء قدير، وقدرته مطلقة غري متناهية وغري 
 )فيكون ،كن( وضح الكتاب املقدس أن اهللا خيلق كل شيء بكلمةحمدودة؛ فأ

وقال اهللا ليكن .. وقال اهللا ليكن نور فكان نور« من عدم، أو من شيء آخر الشيء
وتظهر .. وقال اهللا لتجتمع املياه حتت السماء ..وكان كذلك.. جلد يف وسط املياه

وإنه قادر على كل ما هو كائن ويكون، فقد جاء  )١(»وكان كذلك.. اليابسة
»ككُرشا نهأَي باِإل الرله لَى الْقَاِدرٍء، كُلِّ عيش الَِّذي الْكَاِئنالَِّذي كَانَ وأِْتي، وي 

كَألن ذْتأَخ كترةَ قُدِظيمالْع لَكْتم٢(»و(.  

  : استدالل

كل قادر عامل، «بعد هذه املقدمة الطويلة وكون اهللا هو العليم والقدير وإن 
مور؛ أن لعظيمة والعلم الالمتناهي بدقائق األ ميكن ذه القدرة ا)٣(»حي بالضرورة

 وأن خيربنا عن مسرية وبعد وفاته  يعلم وحييط حبال القرآن خالل حياة النيب
يتغري  القرآن هل هو حمفوظ أم ال، وهل سيكتمل وال ينقص منه شيء وال

فتسقط الدعوى القائلة بعدم إمكانية شهادة القرآن على . يءواليضاف عليه ش
   . فظه باملستقبل ومسريته بعد حياة النيبنفسه وح

                                                             

  .٩ـ١/٣ تكوين ـ ١
  .١٦ ص عشر، احلادي االصحاح يوحنا رؤيا ـ ٢
  .١١٧ص العقائد، جتريد الدين، نصري  الطوسي، ـ ٣



   

 ٢٢٤ 

  :املقدمة الثانية

هناك نقطةٌ مهمة ميكن االنطالق منها، هي أن جلكريست وبعض من حبث 
يف شؤون القرآن من املستشرقني، مثلما يعتقد بأن القرآن غري مكتمل وفيه نقص 

الزيادة يف وآيات حمذوفة، يف املقابل قد يؤمن ـ وهنا قد، تفيد التقليل ـ بعدم 
 لإلسالم صرحياً عدواً لست أنا«القرآن وإنه مل يضف إليه شيئ، فقول جلكريست 

 بأي التحريف من سالمته نفي أو بالقرآن لإلستهزاء جنونية رغبة عليه تسيطر
 يدل ما هناك ليس«: وقوله. )١(»الكتاب اإلسالميني بعض يفترض كما وسيلة

 الباحثني بعض فعل كما ـ ذلك لتأكيد حماولة وكل للتحريف تعرض النص أن على
 ويف معرض حديثه عن مصحف زيد وتقييمه .)٢(»بسهولة دحضها الغربيني ـ ميكن

   .)٣(»التحريف من خالياً العموم على كان مصحفه أن نفي ميكن ال«: قال

 القرآن يف تغيري أو زيادة أية تصور الصعب من«: وأخرياً بإنصاف يقول
 لكن الصحابة عند متناثرة بطريقة موجودة كانت النص اءأجز ألن حممد وفاة بعد

 جزء كان إذا. سالفاً ذكرنا كما واردة تبقى النص من األجزاء بعض ضياع إمكانية
 من أحد ال أن أكيدة ضمانة فهذه احلفظ طريق عن به احتِفظ القرآن من مهم

  .)٤(»خريناآل معارضة يلقى أن دون القرآن  إىلشيء إضافة بإمكانه كان الصحابة

   :اإلستدالل

هذه اإلنطالقة ـ على ظاهرها ـ ميكن أن دم على أقل تقدير، نصف ما 
                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p 9. 
2 - Ibid , p 30. 
3 - Ibid, p 45. 
4 - Ibid, p 28 – 29. 
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إذا كانت هناك ضمانة لعدم الزيادة فلماذا ال : بناه من شبهات؛ ألنه ميكن القول
تكون نفس هذه الضمانة لعدم النقصان؟ فيمكن إثبات عدم النقص بنفس العلة 

 كانت النص أجزاء إن(: م الزيادة والتغيري، وهياليت أجراها جلكريست على عد
 به احتِفظ القرآن من مهم جزء كان وإذا... الصحابة عند متناثرة بطريقة موجودة

 إضافة بإمكانه كان الصحابة من أحد ال أن أكيدة فهذه ضمانة احلفظ طريق عن
شيئاً فمثلما كانت الزيادة  )اآلخرين معارضة يلقى أن من دون القرآن إىل شيء

طارئاً على القرآن ومل تكن تلك الزيادة متعارفة لدى الصحابة أرباب القرآن ـ إذا 
جاز التعبري ـ وخربائه، وستلقى معارضتهم، كذلك النقصان املدعى على القرآن، 

القرآن؛ لكن ال من حيث النقصان مبعىن العدم، إمنا  على أيضاً هو شيء طارئ
الصحابة كما الزيادة، فإن   أيضاً لدىالنقصان من حيث هو شيء غري معهود

القرآن بأمجعه قد حفظه الصحابة عن ظهر قلب، وهذا أمر تسامل عليه اجلميع 
وكذلك تدويناً ، )١(»كانت ذاكرة العرب املدهشة املستودع العظيم للقرآن«حيث 

وجود شيء غري موجود يف فإن من يأيت بعد ذلك ويدعي ، )٢(وكتابةً بعناية نبوية
 ويريد إضافته إليه، سيكون هو شيئاً غري متعارف لدى االغلبية من القرآن

  .كانت الزيادة غري مألوفة لديهمالصحابة الصادقني، كما 

وقرينة ذلك رفضهم آلية الرجم باعتبارها زيادة، فلو أدرجوا ما كان يظنه 
ر ة الرضعات العشبعضهم نقصاً، اآليات املدعاة كآية الرجم وآية طمع بين آدم وآي

ت رواياا برواا اآلحاد ومعارضتها صريح القرآن ـ وغريها ـ على عالّ
حلصلت الزيادة فعالً وهو شيء مل يفعله أحد آنئذ، فاعتراضهم على عمر عندما 

                                                             

  .٢٩٠ص حممد، حياة بوديل،: وينظر. ٤مسلماين،ص مالك ترمجة، القرآن، دوينت كانون،،  سل ـ ١
 ـ ٤٥٣ ص وخلفاؤه، حممد واشننت، إرفنج،: وينظر. ١٠ ص حممد، حياة الرسول بوديل،:  ظ ـ ٢

  .بعدها وما ٣٨هذا الكتاب ص من الثاين الفصل يراجع وللتفصيل،. ٤٥٤
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جاء بآية الرجم مل يقبلوا كالمه، ملاذا؟ ألنه جاء بزيادة على القرآن هو يدعيها إذ 
 اخلطاب بن عمر زاد: الناس يقول أن اللو بيده نفسي والذي«: قال قال عمر فيما

  .)١(»قرأناها قد فإنا ،لبتةا فارمجومها زنيا إذا والشيخة الشيخ: لكتبتها اهللا يف كتاب

 فلم يقبلها الصحابة ذا االعتبار، )زاد عمر(وهنا لتكتب خبٍط غامق كلمة 
لصحابة العلة املتقدمة الذكر واليت قررها جلكريست، وألن ا ذه اجلهة ولنفس

املنتجبني هم مهد القرآن ورعاته كتابةً وحفظاً، أو على االقل مبا يقر به 
  .جلكريست، حفظأ

وهذا االستدالل ممكن جعله مطّرداً لكل ما يدعونه ويسمونه نقصاً 
كاختالف القراءات واملصاحف، كما يروى عن عائشة أم املؤمنني عندما أملت 

 M # " ! (  ' & % $L  على كاتبها يف اآلية
 )٢()قانتني هللا العصر وقوموا وصالة الوسطى والصالة ( عليه فأملَت ،)٢٣٨ :البقرة(

فهذه زيادة من حيث يعتربها املعترب نقصاً، سريفضها حتماً املسلمون االوائل 
  .لنفس القاعدة آنفاً

أقوالٌ كهذه اليت أقرها على نفسه جلكريست ـ بغض النظر عما يناقضها 
ال ـ القدر املتيقن منها ويفهم من ظاهرها، بأنّ ما وصلنا من القرآن حقيقةً من أقو

                                                             

 احلديث ذا جلكريست استشهاد ويراجع ،٣٠٤٤ احلديث، رقم ،١٢٠٣ص ،٥ج مالك، موطأ ـ ١
  . من كتابه٩٦، ٩٤، ٩٣ص القرآن، مجع كتابه، يف

 أخذت وقد. ٤٥٨ احلديث، رقم الوسطى، الصالة باب ،١٩٠ص ،٢ج مالك، موطأ يف الرواية نص ـ ٢
 بعد حىت«: قال إذ القرآن مصداقية يف والريب الشك لبث جلكريست املستشرق بيد الرواية
 مصداقية حول املسلمني بني الرتاعات استمرت عثمان عهد يف للمصحف األخرية اجلمع عملية

) العصر وصالة (عبارة إضافة وجوب تؤكد اإلسالم رسول حممد زوج عائشة هذه ... النص هذا
  :»نفسه مبحمد ذلك يف مستشهدة) الوسطى والصالة (عبارة بعد

Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN,p,34. 
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وعلى أقل التقادير مل تطرأ عليه زيادة وال تغيري، أنزله اهللا على نيب آخر الزمان، 
ومن هنا ميكن االنطالق واالستفادة من آيات أُخر، شاهدة حبفظ القرآن وعدم 

  .نقصه وحتريفه

ببعض ويكفرون ببعض، فهم يكفرون بكثري من وإن كانوا هم يؤمنون 
! " M  كقوله تعاىل: اآليات اليت تتقاطع مع عقيدم ودينهم ودين آبائهم منها

 5 4 3 2   1 0 /  . -   ,    + * )  ( ' & % $ #

8 7 6L )٦: الصف(.  

إن جلكريست عندما حاول آنفاً، دفع شهادة اآليات على : خرىالنقطة األ
ا إلتزاماً ستنخدش متامية القرآن، مل يسقط يف استدالله تلك مجع القرآن، ومعه

 ومعاين داللة يف ناقش اآليات كونه جيحد ا وبنبيها ـ هذا على ظاهر قوله ـ إمنا
z �~...( )n* p } | {( تعاىل قوله اآليات ومرت اآليات،

 q*    u t s( )     # "    !*'      & %( ) Ô  Ó Ò Ñ( هذا ،
 للباحث اخلوض يف آيات أُخر، مفيدة يف املقام، وإن كانت هي األمر، يتيح

  .الحتكي عن مجع القرآن باملعىن املتعارف

وباملناسبة ـ حبسب استقراء الباحث ـ ال أحد يدعي أن هناك آية صرحية 
ولكن اآليات اليت سيتم احلديث . تتحدث عن اجلمع تفصيالً باملعىن االصطالحي

قة متامية وكمال القرآن الكرمي وعدم زيادته أو عنها، تنبئ بوضوح عن حقي
نقصانه، بالتايل ستتالشى بالداللة اإللتزامية، كل رواية من روايات مجع القرآن 

  .وغريه اليت تتقاطع مع هذه احلقيقة

نعم هناك آيات من نوع آخر ـ مت حبث بعضها، وتفصيلها يأيت يف فصل 
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، وبنفس الوقت  تفاد منها ذلك، ولكن يس الحق ـ ال تتحدث صراحة عن اجلمع
مل يقل أحد بوجوب إجياد آية من القرآن صرحية عن اجلمع، كي ينعقد اإلميان 

  .جبمع القرآن املثايل، فهناك أدلة أخرى غري اآليات إلثبات املطلوب

 :آيات شاهدة بحفظ القرآن مقابل دعوى جلكريست: املطلب الثالث

 واملقياس املعيار هي حتريفه، إمنا وعدم القرآن حبفظ الشاهدة اآليات وهذه
 كيفية ذلك بعد وميكن القرآين النص على يطرأ ما كل به وينضبط يقاس الذي

 العاطفي الشعور دافعه وليس القول حبفظ القرآن من الضياع، معه، التعامل
  .)١(فحسب، كما ادعى ذلك جلكريست آنفاً

 للعلوم عد العلميةفيجب التعامل مع هذه اآليات، كما التعامل مع القوا
عامل الفيزياء وعامل  إليها يرجع اليت املرجع هي العلمية فالقاعدة خرى،األ

 دخول بإمكانية: مثالً قائلٌ قال فإذا واالختالف، الرياضيات وغريهم، عند الشك
 ؛هواستحالت الشيء هذا إمكانية بعدم الفور على جنيبه اخلياط؛ سم يف اجلمل
 وإمنا املسبغ، الشعور بدافع ليست هذه جابةواإل ،)اخلياط سم( القابل يف لقصوٍر
 والظرف الكل، من أصغر اجلزء أن: وهي الصحيح املسار لنا حتدد علمية لقاعدة

   .الصغري اجلسم يف يدخل ال الكبري واجلسم املظروف من أكرب

 )٩: احلجر( M 8 7 m  l k     j i h gL : وىلاآلية األ
 الذكْر صفة من له مبا حلافظون له وإنا تدرجيياً، الذكر إنزاالً هذا أنزلنا واملعىن حنن

                                                             

1 - see: Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p98 and 128.  
 وحكم قرآنية، آيات القاصر، بفهمه فسر جلكريست املستشرق أن االعتبار، بنظر األخذ وجيب
  .القرآن مجع على تدل ال كوا القرآن، حبفظ تشهد ال بأا



   

 ٢٢٩ 

 على تدلّ به، وال يضر االنزال التدرجيي حبفظه، فاآلية الكاملة من العناية لنا مبا
 سبحانه، هللا ذكراً كونه جهة من جبميع أقسامه التحريف من حمفوظاً اهللا كتاب كون
ال كما يتخيل [خيتلف وال يتخلف  وهو ضمان إهلي ال .)١(خالد حي ذكر فهو

أي يف كل زمان وكل ] جلكريست بأن مستقبل القرآن كان جمهوالً أيام النيب
{ M  مكان، ال زمان من دون آخر وال مكان، وعداً من اهللا صادقاً    | {   z

 ~L )٣١:الرعد(.  

جيب على اهللا تعاىل ـ وفق : وهذا مقتضى قاعدة اللطف اإلهلي وهي
الطاعة وبعدهم عن  إىل كليف ـ فعل ما يوجب تقريب العبادحكمته يف الت

 األمر وال شك أن اإلسالم هو خامتة الشرائع السماوية الباقية مع اخللود،. املعصية
وال يقع عرضةً لتالعب أهل البدع  الذي يستدعي بقاء أساسه قومياً مستحكماً،

   .)٢(واالهواء

الرسول،  هو الذكر أن ولاأل: وجوهاً وذكروا الشريفة، اآلية هذه أولوا قد
   ¯ °  ± *  ¨ © M¬        « ª  : تعاىل قوله يف فيه الذكر ورد استعمال فقد

 ³  ²L )ن الوجه  وهذا،)١١-١٠ :الطالقالقرآن هو بالذكر املراد ألنّ: الفساد بي 
 لكان  الرسول هو املراد كان  ولو)واالنزال  بالترتيل(بقرينة التعبري اآليتني كلتا يف

 االحتمال هذا أن على املعىن، يف يقاربه مبا أو )رسالاإل( يأيت بلفظ أن املناسب
M K :تعاىل بقوله مسبوقة احلفظ، فإا آية يتم يف فال الثانية اآلية يف مت إذا

 R  Q P  O N M LL )بالذكر املراد أن يف شبهة  وال،)٦ :احلجر 

                                                             

  .٨- ٦ آية احلجر، سورة تفسري ،٩٩ص ،١٢ ج : امليزان تفسري الطباطبائي،:  ظ ـ ١
  ٤١ص ،٨ج التمهيد، معرفة، هادي: ظ ـ ٢



   

 ٢٣٠ 

 هو احلفظ آية يف الذكر من املراد على أن قرينة فتكون القرآن، هو اآلية هذه يف
 عدم على الكرمية يةباآل االستدالل على ترد أخرى شبهة هنا  نعم.)١(أيضاً القرآن

  .)٢(وقريب من هذه الشبهة أوردها جلكريست يف كتابه. التحريف

 التحريف وجود حيتمل القرآن يف التحريف مدعي أن الشبهة هذه وحاصل«
صحيحاً  ا االستدالل يكون فال القرآن، آيات عضب ألا نفسها، اآلية يف هذه

من  ذلك كان ا التحريف عدم نثبت أن أردنا فلو التحريف، عدم يثبت حىت
  .)٣(»الباطل الدور

 يعتمد ومل هلية،اإل اخلالفة عن الطاهرة العترة عزل على من ترد شبهة وهذه
اهللا  حجج أم يرى من وأما الشبهة، هذه دفع يسعه ال فإنه وأفعاهلم، على أقواهلم

 التمسك كما ورد يف حديث الثقلني، وجوب يف الكتاب قرناء وأم خلقه، على
بالكتاب ومتسكهم به وعدم  العترة استدالل نّالشبهة؛ أل هذه عليه ترد فال

 األمر الكتاب املوجود، غاية حجية عن يكشف عليه أصحام وتقرير اعتراضهم،
  .)٤(إمضائهم على متوقفة التحريف تكونب القول على الكتاب حجية أن

M a ` _   *    m lk  j   i h g f e d : اآلية الثانية  c

 p o nL )هذه اآلية أكثر تصرحياً وداللةً من اآلية االوىل، ، )٤٢-٤١فصلت
 على ورد إذا فإن النفي الكتاب عن أقسامه جبميع الباطل نفي على دلت فقد

                                                             

  .٢٠٨-٢٠٧ص البيان، اخلوئي، السيد:  ظ ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 126.  

  .الثالث الفصل هذا الكتاب من من١٢٤ص: وينظر
  .٢٠٩ص البيان، اخلوئي،  السيد ـ ٣
  .الصفحة نفس :م.ن:  ظ ـ ٤



   

 ٢٣١ 

 أن يف شبهة وال  الباطل وعمومه منفي عن القرآن،العموم، أي طبيعة أفاد الطبيعة
العزيز، ال يف احلاضر  الكتاب إىل يتطرق ال أن فيجب أفراد الباطل، من التحريف

  .)١(ياموال يف مستقبل األ

 يأتيه ال«: فمعناه وذكر املفسرون للباطل أقوال، ال تتقاطع فيما بينها،
 يستطيع ال الشيطان هو: الباطل السدي عن... خلفه  من وال يديه بني من النكري

   .)٢(»ينقص وال حرفاً فيه يزيد أن

d (واملراد  ...يف نفسه باطالً كان ما«وقيل املراد بالباطل   c(استمرار  
  . )٣(»االستمرار نفي ال النفي

 تغيريه بكيده باطل ذو يستطيع ال معناه األقوال وأوىل: وقال الطربي
 وال يديه، بني من اإلتيان هو وذلك به، هو اعم معانيه من شيء وتبديل بكيده،
 من القرآن أن تعاىل فذكر«، )٤(خلفه من إتيانه وذلك فيه، منه ليس ما إحلاق
 بإبطال ال الزمان مستقبل يف وال حاالً فيه يدخل وال باطل يغلبه ال ذكر هو حيث

  .)٥(»عنه ذكريته زوال يوجب حتريف أو بتغيري وال بنسخ وال

 أقسامه، جبميع الباطل عن عصاراأل مجيع يف القرآن ترتيه لىع دالة فاآلية
 مصوناً عنه، يكون أن فيجب الباطل أفراد أظهر من والنقصان والتحريف والزيادة

                                                             

 أم أسطورة القرآن حتريف طاهري، حسن اهللا ةآي آبادي،: وينظر ،٤٦ص: البيان اخلوئي، السيد  ـ ١
  .٤٧- ٤٦ ص التمهيد، معرفة، هادي: وينظر. ٩١ص واقع،

  .٤٨٠-٤٧٩ ،٢١ج الطربي، تفسري:  ظ ـ ٢
  .١٧٣ص ،٩ج اآللوسي،  تفسري ـ ٣
  .٤٨٠ ،٢١ج الطربي، تفسري:  ظ ـ ٤
  .٩ اية احلجر، سورة تفسري ،١٠٤ص ،١٢ج امليزان، تفسري الطباطبائي، ـ ٥



   

 ٢٣٢ 

 وصفت اآلية أن الكتاب عن اآلية نفته الذي الباطل، يف التحريف لدخول ويشهد
، فلو )١(والضياع التغيري من عليه احملافظة تقتضي يءالش وعزة بالعزة، الكتاب

 الباري لغرض نقضاً يكون«دخلت زيادة على القرآن أو نقص منه شيء مما نزل 
 )p o n    m(تعاىل  قوله يف الواردة وتعاىل سبحانه حكمته مع ينسجم ال

   .)٢(»وعزته ومنعته القرآن حصانة على وحكمة دليل التعبري هذا وأنّ

 القرآن فإن«:  باا عندما قالال كما تأول جلكريست بتأويالت غريبة يف
. حممد وفاة بعد النص مسرية على التارخيية الناحية من سلفاً يشهد أن يستطع مل

 القرآن من جيعل الذي هو الدقة وجه على حبياته التحديد هذا فإن ذلك، ومع
 وهذا القول ال يقرب )٣(»مجعه كمالإ وقت يف النص حالة على كفوء غري شاهداً

، ففي مقام اآلية املتقدمة جتدها دالة على العموم، عموم نفي يء شمن احلقيقة يف
 فقط، وألن معاين القرآن ال ختتص مبوارد  الباطل؛ ال نفيه يف وقت حياة النيب

 نوراً الكتاب عليه أنزل مث«: القرآن صفة يف  أمرياملؤمنني فقد قال، )٤(ةخاص
 اليضل قعره، ومنهاجاً اليدرك وحبراً توقده، خيبو ال مصابيحه، وسراجاً تطفأ ال

 )٥(»...أركانه الدم وتبياناً برهانه، خيمد ال ضوءه، وفرقاناً اليظلم وشعاعاً جه،
 وأنه معانيه، تنتهي ال أن القرآن اخلطبة هذه مجل من وبكثري هذا بقوله  يريد
 قوم، يف أو شخص يف أو يف مورد ترتل اآلية فقد. القيامة يوم إىل جديد غض

                                                             

  .٢١٠ص البيان، اخلوئي، السيدـ  ١
  .٢١ص التحريف، من القرآن سالمة اهللا، فتح د  احملمدي، ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p129. 
  .٢١٠ص البيان، اخلوئي، السيد:  ظ ـ ٤
 :تح الرضي، الشريف: تأليف السالم، عليه املؤمنني أمري موالنا خطب جمموعة وهو البالغة،  ج ـ ٥

  .٥٠١ص احلسون، فارس الشيخ



   

 ٢٣٣ 

 )١(الشخص أو أولئك القوم، فهي عامة املعىن ذلك أو املورد بذلك ختتص ال لكنهاو
 حية واآلية حي الميوت، القرآن إن... «يف حديث   فعن االمام الباقر

ولكن  ملات القرآن اآلية ماتت وماتوا قواماأل يف إذا نزلت اآلية كانت فلو المتوت،
  .)٢(»املاضني يف جرت كما الباقني يف جارية هي

، )٢: السجدةM    * ) (  ' & % $ #L ) : اآلية الثالثة
للشك  جمال وال حق، الكتاب هذا أنّ على الدليل هو ما: يسأل سائال فكأنّ

 حق كلّ منه يصدر الذي العاملني رب من أنه هو الدليل: فتقول فيه؟ والتحريف
وقد  ،)% & '( جلملة وبرهاناً دليالً جاءت )) ( *( فقوله. وحقيقة

 بأنه كذباً ادعى وقد. حممد تأليف من الكتاب هذا جاءت يف سياق رد شبهة أنّ
 عنه الريب فقد نفت التحريف، نفي تؤيد اليت اآليات ، فهذه من)٣(اهللا، وحاشاه من
 يف الريب عن ومرتهاً هداية كتاب القرآن كون تؤكد وكذلك وحدوثه، نزوله يف

 أي أنّ الواضح ومن M +  * )( '&  % $ #L  :تعاىل قال وبقائه، هدايته
 والتشويش الشك ويستلزم عليه الريب يوجب ورود القرآن يف وتغيري حتريف
 رتغي قد للهداية مصدراً يكون أن جيب  الذي الكتاب بأنّ النفس، يف الدائم
رفوح ديب نكارإ ينايف وهذا. لوبلوجود وجوهه مجيع يف القرآن يف مطلقاً الر 

   .)٤(الكرمية اآلية يف النفي سياق يف النكرة

نفي أي حتريف أو زيادة أو نقصان اليت توجب الريب،  والدليل على

                                                             

  .٢٢ص البيان، اخلوئي، السيد:  ظ ـ ١
  .٢٠٤ص ،١ج العياشي، تفسري عياش، بن مسعود بن حممد النضر اىب اجلليل احملدث  العياشي، ـ ٢
  .٩٣- ٩٢ص ،١٣ج األمثل، تفسري الشريازي، مكارم:  ظ ـ ٣
  .٢٥ص التحريف، من القرآن سالمة اهللا، فتح د احملمدي،:  ظ ـ ٤



   

 ٢٣٤ 

 الريب ملاهية نفي )% & '(: يف قوله بالكلية، هو أن فالدليل على نفي ذلك
 أفراد من فرد ثبت لو ألنه املاهية، أفراد من فرد كل نفي يقتضي املاهية ونفي

 إال إله ال(: قولنا كان السر وهلذا املاهية، نفي يناقض وذلك املاهية، تتلثب املاهية
  .)١(تعاىل اهللا سوى اآلهلة جلميع نفياً )اهللا

® ¯ ° ± M  :اآلية الرابعة  ¬    « ª      © ¨L 
 يشكو املسلمني، من عظيمة فئة شكوى من  هذا، الرسول قول، )٣٠ :الفرقان(

 ووسيلة احلياة رمز هو الذي القرآن النسيان، بيد قرآنال دفنوا أنهم اهللا يدي بني
  .)٢(النجاة

 من مصوناً القرآن كان إذا قائمة تكون األكرم الرسول من الشكوى وهذه
 احلبل القرآن يعد إذ التحريف، زيادة أو نقصان وتغيري واختالف، من نوع أي

 لنجام، سبيالً كونفي به ليتعلقوا هؤالء بني تعاىل الباري قبل من املمتد املتني
 الشكوى فهذه فاًحمر كان إذا وأما مهجوراً، يصري بتعاليمه يعملوا ومل تركوه وإذا

 وينجوا، به ليتعلقوا املمتد املتني احلبل بأنه يوصف ال حينئذ القرآن ألنَّ لغواً تصبح
 بل الكرمي القرآن وحتريف تغيري احتمال من يشتك  مل األكرم الرسول وألنّ

 من مصوناً سيظل القرآن أن على يدل وهذا وهجره، به العمل عدم من تكىاش
حريف من نوع أى٣(القيامة يوم إىل والتبديل الت(.  

M W  :اآلية اخلامسة  V  U T  S R   Q     P    O NM L K

XL )م حيسونه أمر على الناس تدل اآلية  وهذه،)٨٢ :النساءبفطر ،
                                                             

  .٢٦٦ص ،٢ج الرازي، تفسري:  ظ ـ ١
  .٢٤٣ص ،١١ج األمثل، تفسري الشريازي، مكارم:  ظ ـ ٢
  .٢٥ص التحريف، من القرآن سالمة اهللا، فتح د احملمدي،:  ظ ـ ٣



   

 ٢٣٥ 

 يف يقع مل البيان، يف القول، والتناقض يف تهافتال أن بغريزم، وهو ويدركونه
 واحتجاجاته، استدالالته من كثري يف اخلطة هذه يتبع والقرآن. العزيز الكتاب

 يف طريقة أجنح وهي الغريزة، إىل ويرجعهم الفطرة، حكم إىل فريشد الناس
  . )١(اهلداية إىل وأقرا رشاد،اإل

 مثّ واإلجياد، واملعاد واخللق املبدأ من اإلهلية فالقرآن الكرمي بثّ املعارف
 مجيعاً البشر يف احلاكمة والفردية القوانني االجتماعية مثّ ية،اإلنسان العامة الفضائل
 فيها يوجد وال واملواعظ، والعرب القصص مثّ جليل، وال منها دقيق يشذّ ال حكومة

 اختالف ا، واليتدافع أو بعضاً بعضها ينفي بأن التناقض اختالف ال أي اختالف،
 واملقاصد، املعاين متانة البيان أو تشابه حيث من اآليتان تتفاوت بأن التفاوت
 البعض، يبين والبعض اآلية، ركناً، فاآلية تفسر وأشد تبياناً أحكم البعض فيكون

 بعضه على شهديو ببعض بعضه ينطق« قال علي  اجلملة كما تصدق واجلملة
يف  والقول والبهاء يف احلسن النظم الختلف اهللا غري عند من  ولو كان)٢(»بعض

مما  واملتانة، حيث اإلتقان ومن والصحة الفساد حيث من واملعىن والبالغة الشداقة
وهناك كثري من الثوابت القرآنية  .)٣(يكون دليالً على عدم التحريف بكل مصاديقه

معها املقام لو ذُكرت ثبات املطلب سيطول دلة واملؤيدات اليت ال حصر هلا إلواأل
  :كلها، لكن منها
 إىل بالرجوع اآلمرة الفريقني طرق من  النىب عن املروية الكثر األخبار

 طرق من املتواتر الثقلني حديث  وكذا.عقد املشكالت حلّ ويف الفنت، عند القرآن
  .الفريقني

                                                             

  .٥٦ص البيان، اخلوئي،  السيد ـ ١
  .١٣٣ اخلطبة، رقم البالغة، ج ، اإلمام علي أقوال  من ـ ٢
  .٢٥-٢١ ية آ البقرة، سورة تفسري ،٦٨ص ،١ج امليزان، تفسري الطباطبائي،:  ظ ـ ٣



   

 ٢٣٦ 

 عرضب اآلمرةم السالم ليهع واألئمة النىب عن الواردة الكثر األخبار وكذا
 هو إنما بالعرض األمر أنّ يف صرحية العرض وأخبار... الكتاب على األخبار

 دون برواية خيتص وال،  مطلقاً الباطل عن واحلق الكذب عن الصدق لتمييز
  .رواية

 يف القرآنية اآليات مبختلف البيت أهل أئمة متسك تتضمن اليت األخبار وكذا
   ...ندناع املوجود القرآن يوافق ما على باب كلّ

  ذريته من األئمة وسائر أمرياملؤمنني اإلمام عن الواردة الروايات وكذا
 هذه  فمجموع...سبحانه اهللا عند من نازل قرآن الناس أيدي يف ما أنّ يف

 من أيدينا يف الّذي أنّ على قاطعة داللة يدلّ أصنافها اختالف على الروايات
 أوصافه من شيئاً يفقد أن غري من النيب  على النازل القرآن هو القرآن
  .)١(وبركاا وآثارها الكرمية

  

***  

                                                             

  .٩-١ آية احلجر، سورة تفسري ،١٠٦- ١٠٥ص ،١٢ج :امليزان تفسري الطباطبائي،: ظ  ـ ١
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يف هذا الفصل، يتم تسليط اجلهد حول منهجية جلكريست يف تعامله مع 
 من كبري تاركني الكم ال واإلشكاليات اليت أوردها على النص القرآين،مجع القرآن،

 ألا خارجة ختصصاً عن ؛)مجع القرآن( التساؤالت واملواضيع املهمة يف كتابه
 ا الكتاب يف مكان آخر إن شاء اهللا، وليس مكاا هذحبثهاذات املوضوع، 

  .  اخلاص جبمع القرآن فحسب

  
  ولالمبحث األ

  دراسة في المنهج

 :وىل جلمع القرآنرؤية جلكريست حول املرحلة األ :ولاملطلب األ

وىل املرحلة األ: اني ومهتناول جلكريست مجع القرآن من خالل مرحلت
 وينبغي .يف عهد أيب بكر، والتالية مجع القرآن يف عهد عثمان بن عفان مجع القرآن

 . ر اجلمع على مرحلتني، وكلتامها بعد رحيل النيبأنه قص إىل اإلشارة هنا
كي يكون هناك جمال واسع للتشكيك يف دخول وخروج نصوص قرآنية حبسب 

 وسيتناول هذا املطلب. يثية اليت اعتمدها جلكريستمزاج الكتب واملصادر احلد
  :نظرته هلذه املرحلة عرب عدة حماور



   

 ٢٤٠ 

   : ًأوال ـ  القرآن يف عهد النبي حممد
 ليقدم مقدمة عن )تطور القرآن يف عهد حممد(يبدأ جلكريست مبا يسميه ف

غ طور اجلمع بعد وفاة النيب، فيبدأ من كيفية تبلي إىل تسلسل القرآن يصل بعدها
بلَّغ مرة واحدةالقرآن وإنه مل يوحمن الزمن، مدةبل جاء على أجزاء خالل   ومل ي 

مل يؤخذ « فإنه ،)١(ويبحث عن معلومات تفيد الترتيب الزمين للفقرات القرآنية
كل العلماء املسلمون . بعني اإلعتبار ال املوضوع وال التسلسل من حيث الرتول

خلصوص الطويلة منها هي خليط من املقاطع اليت  السور وعلى الّ جيِقرون بأنّ
 وهذه معلومة )٢(»ليست بالضرورة متصلة ببعضها البعض حسب التسلسل الزمين

أطلقها من عنده باان وبدون دليل، حبسب فهمه هو للقرآن، يف املقابل طاملا 
و ل طالب جلكريست علماء املسلمني بتقدمي األدلة على ما يدعونه، ونسأله أيضاً

 إن مواضيعه شتات وغري مترابطة ،اإلجنيلأن أحداً قال كلمةً من دون حجة عن 
ريد إثبات معجزة القرآن يف بالغته اُالسذاجة؟ على أنه لو  هل سيصدقه ذه
سلوبه واملؤلفات العديدة يف تناسب اآليات والسور؛ خلرج أوترابط مواضيعه و

  .)*(موضوع البحث عن مساره

 ن أبداً؛ ألنه ال توجد لديه رغبة مسبقة، وغري مستعدومل ولن يفهم القرآ
متتع املرء بالشجاعة والرغبة يف التخلي عن  وعلى كل حال حىت لو«لذلك 

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p17. 
2 - Ibid, p 17. 

فسري نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، للبقاعي،  وكتاب توملن أراد التفصيل مراجعة كتاب، ـ *  
يف ظالل القرآن لسيد قطب، وكتاب علوم القرآن للسيد حممد  الكشاف للزخمشري، وكتاب تفسري

  .٢٥٠الشبهة حول إعجاز القرآن، ص: باقر احلكيم، موضوع
  



   

 ٢٤١ 

تصوراته السابقة ووضعها جانباً واكتشاف احلقائق بنفسه، ال خيفف من حدة 
 وىل ألي أجنيب مع القرآن؛ فالقرآن كتاب صعب القراءة، وإذا توقعاملواجهة األ

الغالف ويستخلص  إىل القارئ الغريب أنه سيبحر خالل الكتاب من الغالف
. الرسالة املتضمنة يف القرآن بسهولة، فسوف يصاب بال شك خبيبة أمل كبرية

قلب القرآن ومعانيه  إىل حيث إن هناك العديد من العوائق اليت يصعب الوصول
ملعاين ليس مستحيالً، هذه النفائس وا إىل وعلى الرغم من أن الوصول. اخلفية

القرآن تعطي االنطباع وكأن هناك خطة خفية ملنع  إىل وىلفإن النظرة األ
  .)١(»األشخاص غري املستعدين لفهم تلك املعاين من احلصول عليها يف املقام األول

مع مرور الوقت أصبح حممد يقول «:  نفس السطر يناقض نفسه يقولويف
 وفيه ما يدل على أن ترتيب القرآن كان )٢(»ع كذاضعوا أية كذا يف موض: لكُتابه 

  .بأمر من النيب، فال ميكن أن يكون خليط غري مترابط

حني صارت اآليات القرآنية تتكاثر أصبح «طوٍر آخر مير القرآن ببعدها 
 )٣(»عن ظهر قلب أصحاب حممد يكتبون بعضاً منها وحيفظون البعض اآلخر

شكل الطريقة الرئيسة ت ابقاً ـ جبعلهاويرحب جون بفكرة احلفظ ـ كما مر س
 )قرآن(ألن كلمة « :يقولباستدالل غري ناهض  واستدل للحفاظ على نص القرآن

 وإن كان )٤(»إقرأ...  وألن أول كلمة قال حممد أا نزلت عليه )القرآءة(تعين 
 اإلنسانذه الطريقة فقط؛ ألن متت  النص اإلهلي تثبيتيعين أن  كذلك، هذا ال

مع كل «:  للنسيان مهما كانت سعة حفظه، ومرة أخرى يناقض نفسه فيقولعرضةً
                                                             

  .٨٣ص الدين، نور جنوان ترمجة، االسس، اإلسالم كولني، ترينر،:  ظ ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 17.  
3 - Ibid, p 18.  
4 - Ibid, p 18. 



   

 ٢٤٢ 

M  S : هذا ففي القرآن نفسه ما يدل على أنه مدونٌ ِكتابياً كما تشهد اآلية التالية

U T * X W      *   [  Z *  ^   ] L )ويستدل أيضاً ، )١(»)١٦-١٣: عبس
املسلمني، فجاء إن عمر هاجم  ومجعه وتداوله بنيعرف برواية إسالم عمرمبا ي 

فجاءت أخته لتدفعه « ،ن القرآن، فضرب زوجهاءابيت اخته وزوجها، ومها يقر
وان كان احلق : عن زوجها، فنفحها نفحة بيده، فدمي وجهها، فقالت وهي غضىب

: فقال عمر ن حممداً عبده ورسوله،أو اهللا يف غري دينك إين أشهد أن ال اله اال
: ختهأي هو عندكم فاقرأه، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت عطوين الكتاب الذأ
توضأ، فقام فتوضأ، مث  أو ال املطهرون فقم واغتسلإال ميسه  نهأنك رجس، وإ
/ : ىلإ حىت انتهى )طه( أخذ الكتاب، فقرأ  .  -     ,  + * ) ( '

كان يدون   ودراسة هذه الوثيقة تؤكد أن الرسول. )٢(»0 1
معه صحيفة فيها (وذلك واضح يف عباريت . وة يف مكة املكرمةالقرآن من بدء الدع

، فحوادث هذه الوثيقة، كما يذكر )عندكم فاقرأه عطوين الكتاب الذي هوأو( )طه
ذلك، مما  إىل املؤرخون، كانت يف املرحلة السرية، وكما تشري احلادثة ذاا

مجعه يف صدور  إىل مدوناً، اضافة يكشف املشروع النبوي لتدوين القرآن ومجعه
  . )٣(احلفاظ، كما ذكر

 حفظ القرآن، كان البد  إن احلفظة الذين يريدون آخر يستفاد منهاٌءوشي
  .، وإال ال ميكن أن حيفظوه باملعجزةه كي حيفظووهيقرأل إنه يتداول عندهم شيٌءو

:  يرجع فيقول)بن هشاماسرية (والغريب بعد أن ينقل الرواية كاملة من 
                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 18. 

  .٨٨ص ،١ج الكربى، السنن:  البيهقي ـ ٢
  .الشاملة املكتبة قرص ٣/٥: البيت أهل مدرسة يف القرآن، هاشم السيد املوسوي،: ظ ـ ٣
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حني وفاة حممد وكانت  إىل نا أن احلفظ كان هو املنهج السائدمع هذا يتضح ل«
  . وهذا افت واضح عند جلكريست)١(»تعطى له أمهية أكرب

 عندما تويف النيب بعد : بقولهخري للقرآن الطور األما أمساه إىل حينها يأيت
مرض مل يدم طويالً وبوفاته اكتمل القرآن وانقضى نزوله ومل يعد من املمكن 

حني كان ال يزال على قيد احلياة .  آيات أخرى إليه نظراً النتهاء نبوة حممدإضافة
 إمكانية نزول أجزاء جديدة من القرآن؛ هلذا يرى أنه مل يكن من كانت هناك دائماً

 ما يفسر كون القرآن بقي مفرقاً بني املمكن مجع النص يف كتاب واحد وهو أيضاً
املواد اليت كان مكتوباً عليها وقت وفاة ما يف ذاكرة بعض الناس وما يف خمتلف 

  .)٢(حممد

ُالتي من أجلها مل جيمع القرآن : ًثانيا ـ األسباب الداعية لعدم مجع القرآن

 :أيام النبي يراها جلكريست

 ـ عند اية املرحلة األوىل اليت مر منها القرآن جند أن حمتواه كان موزعاً ١
 مكتوبة على خمتلف املواد ئهبعض أجزابشكل واسع يف ذاكرة الناس بينما كانت 

  .اليت كانت تستعمل آنذاك يف الكتابة

وموحد وقت وفاته؛  )*( ـ كل هذه العوامل تفسر غياب نص قرآين رمسي٢
 .)٣( بديلة عنها،إلمكانية نسخ أجزاء من القرآن واحتمال نزول آيات جديدة

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 19. 
2 - Ibid , p 20. 

 من هذا ون ماذا يريد جلكريست واملستشرق١٥٨ص هامش الكتابسابق من يف موضع تبني ـ * 
  .)قرآن رمسي(التوصيف 

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN , p20 – 21. 
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أن القرآن قد : ي ـ مل يجمع القرآن حلني وفاته مستدالً مبا ذكره السيوط٣
كتب كله يف عهد حممد وبقي حمافظاً عليه بعناية بالغة لكن مل جيمع يف موضع واحد 

فراً بأكمله مبدئياً يف ذاكرة الصحابة وأيضاً على شكل اقبل موته وقيل إنه كان متو
  .)١(مكتوب

 .)٢(إمكانية نسخ أجزاء من القرآن واحتمال نزول آيات بديلة عنها ـ ٤
  .)٣(ريست بذلك على رأي أورده السيوطيمعتمداً جلك

حني كان ال يزال حممد على قيد احلياة كانت هناك دائما إمكانية نزول  ـ ٥
إن  و.أجزاء جديدة من القرآن وهلذا مل يكن من املمكن مجع النص يف كتاب واحد

اآليات القرآنية صارت ترتل على حممد بشكل مكثف قبيل وفاته ولذلك استمنع 
أخربين أنس بن «مستدالً على ذلك برواية أوردها من صحيح البخاري  .)٤(مجعها

الوحي  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه أن اهللا تعاىل تابع على رسوله : مالك رضي اهللا عنه
] وآله[صلى اهللا عليه قبل وفاته حىت توفاه أكثر ما كان الوحي مث تويف رسول اهللا 

  .)٥(»بعد وسلم
  

 :ًثالثا ـ مناقشة األسباب

لكن هذه االسباب ال ميكن أن تقف عائقاً أمام تدوين ومجع القرآن يف 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN , p 21. 
  .٥٨ص ،١ج عشر، الثامن النوع االتقان، السيوطي،:وينظر

2 - See, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 20. 

  .٥٨ص ،١ج عشر، الثامن القرآن،النوع ومعل يف االتقان السيوطي،:  ظ ـ ٣
4 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 20. 

  .٤٦٩٧ احلديث، رقم نزل، ما وأول الوحي نزول كيف باب ،١٩٠٦ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ٥
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أما عن إمكانية نزول آيات . والصحابة الكرام النيب  مصحف واحد من قبل
جديدة فهذا ال مينع من كتابتها وصفّها مع اُألخريات، حىت مع نزوله تدرجياً، وكان 

 جلكريست أورد رواية عن نّأكلما نزلت آية يأمر كتابه بتدوينها، السيما و
كلما نزل قرآن جديد، أمر النيب بكتابته على (صحيح البخاري تفيد هذا املعىن 

  .)الفور

لكن هذه املرة جلكريست يقلل من شأن هذه الرواية، ليس كما يف 
السابق؛ ألا ال تنسجم وهدفه املنشود، وحىت ال يسميها حديث أو رواية، بل 

للتقليل من أمهيتها، يف املقابل رأيناه عندما يأيت بروايات ؛ )هناك حكاية(يعبر 
إا جاءت من أصح الكتب بعد كتاب اهللا، : فيها أدىن إثارة لشبهة، يقول عنها

هناك حكايات مفادها أنه كلما نزل شيء من القرآن كان حممد «: وإليك ما نصه
عن « البخاري  ويذكر ما جاء يف)١(»يطلب من كتابه ومن بينهم زيد أن يكتبوه

] وآله[صلى اهللا عليه قال النيب  M% $ # " !L  الرباء قال ملا نزلت

ادع ىل زيداً وليجئ باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة مث قال أكتب  وسلم
عمرو بن أم مكتوم  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه ال يستوى القاعدون وخلف ظهر النيب 

اا ـفرتلت مك ؟ ا تأمرين فإين رجل ضرير البصر يا رسول اهللا فم:األعمى قال
 M( ' & % $ # " ! + *   ) TL )٢(»)٩٥ :النساء( 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 26.  
 استشهد وقد، وسلم ]وآله [عليه اهللا ىصل النيب كاتب باب. ١٦٧٧ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ٢

 مبا) THE LIFE OF MAHOMET (حممد حياة كتابه يف الرواية، ذه درمنغم، اميل املستشرق
  :يكتبونه والكتاب الوحي من يرتل كان

See: DERMENGHEM, EMILE, THE LIFE OF MAHOMET, 253. 
  .٢٤٧ ص، حممد حياة إميل،، درمنغم العربية، النسخة: وينظر
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القرآن كان  لكن ال شيء يؤكد أن«: وجماحدةً من جلكريست يردفها بالقول
، ال باحلق غري الضالل، وهذا ألمر عجيفماذا بعد . )١(»جمموعاً بأكمله يف بيته

 شيء ؟ يكتبه مث يرميه يف البحر،يأمر بكتابة القرآنأدري هل كان النيب عندما 
تعقيد، ال مثل هذا إىل بديهي أن يبقى يف بيته، والبديهي ال يطلب بدليل، وال حيتاج

فأي كاتب كان يف ذلك الزمن أو يف الزمن احلاضر ويكتب كتاباً، أكيد سيبقى يف 
لك الكاتب هو خامت بيته، ملاذا جيب أن يتفرق ما الداعي لذلك؟ كيف وإذا كان ذ

والكتاب هو القرآن الكرمي دستور   االنبياء والرسل وسيد الكون حممد
  .يوم القيامة إىل جيال من بعدهاأل

ا عن مسألة النسخ، فكذلك ال تكون حائالً بوجه مجع القرآن، لكن ـ وأم
 حذف  جمرد سبباً؛ ألنه فهم من النسخ، دهليس على الفهم املشحون لديه، فقد ع

لغاء ورفع اآلية من القرآن كلياً، ورأيه هذا مبين على أساس ملصادر املسلمني وإ
القرآن يف املصحف ملا كان  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه إمنا مل جيمع : قال اخلطايب«

   .)٢(»يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تالوته

 أي ،لتالوةدون امن إمنا هو نسخ احلكم : هناك رأي مغاير لفهم النسخ وهو
تبقى اآلية وينسخ حكمها كما يف آية النجوى ومل يوجد يف ما ذكروا من رواية 

هنا  M% $ # " L   يف قوله تعاىل)آية(أنه فسر لفظ    اهللاعن رسول
عمرو (يف رواية  ومثال ليس ببعيد . الّيت هي جزء من السورة كما قالوا به)اآلية(بـ

  M% $ # "!L  نزول اآلية اآلنفة عند )بن أم مكتوم األعمى
# $ % & ' ) (   * + M  فرتلت مكاا  " !L  فلم

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p26.  
  .٥٨ص ،١ج عشر، الثامن القرآن،النوع علوم يف االتقان : السيوطي ـ ٢



   

 ٢٤٧ 

وال يراد هنا القول جبريان النسخ يف تمح أوحتذف اآلية السابقة، بل هي باقية ـ 
وسيتم تفصيل أكثر عن ، وإمنا لتقريب الصورة فقط ـ أو عدم جريانههذه اآلية 

  .النسخ يف املبحث القادم

إن اآليات القرآنية صارت ترتل بشكل مكثف :  الثالث ـ أما عن السبب
  .قبيل وفاته

مينع أبداً من مجع القرآن، واملسألة ليست مستحيلة بالشكل  هذا أيضاً الو
اب النيبالذي يصوره بلحاظ الكثرة املشهورة لكت ، املسعودي فقد ذكر 

 ـ اليت ) هـ٢٩٧( مضيفاً على قائمة البالذري )١( أمساء ستة عشر كاتباً)هـ٣٤٦(
الكتاب الذين أوردهم فضال عن  ـ  مخسة أمساء، )٢(حد عشر كاتباًأكانت تضم 

  . )٣(الطربي

وإمنا ذكرنا من أمساء كتابه «وقد بين املسعودي بأنه مل يذكر أياً من كان 
من ثبت على كتابته، واتصلت أيامه فيها وطالت مدته،  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه 

، إذ ةعلى ذلك من أمره دون من كتب الكتاب أوالكتابني والثالثوصحت روايته 
  .)٤(»كان ال يستحق بذلك أن يسمى كاتباً ويضاف على مجلة كتابه

كتاب كُثر ليس فقط للرسائل، بل هناك من   كان للنيب  أنهويظهر
  .)٥(كتاب الوحي أو الرسائل أو الصدقات أو املعامالت أو املداينات وغريها

                                                             

  .٢٤٥ص واالشراف، التنبيه املسعودي،: ظ ـ ١
  .٥٨٢-٥٨٠ص ،٣ج البلدان، فتوح البالذري،:  ظ ـ ٢
  .    ٢٤ص ،٥ج وامللوك، االمم تاريخ الطربي،:  ظ ـ ٣
  .٢٤٦ص واالشراف، التنبيه دي، املسعو ـ ٤
  .٢٤٥ص ن،. م:  ظ ـ ٥



   

 ٢٤٨ 

 : ـ اجلمع األول للقرآن يف عهد أيب بكرًرابعا

ولثقته الكبرية  أيب بكر  الروايات يف مجع جلكريستقبل أن يتناول
إذا كان حممد قد ترك بالفعل نصاً «: ، يطرح تساؤالًاجلمعبالرواية الشائعة يف 

مجعه بعد  إىل كامالً وجمموعاً كما يزعم العلماء املسلمون فلماذا كانت هناك حاجة
 لقد كان فعالً من املنطقي أن ال تبدأ عملية اجلمع إال بعد أن تنتهي الرسالة وفاته؟

  .)١(»مبوت الرسول
أول ما يستشهد به الرواية الشائعة يف هذا الباب عندما استحر القتل يف ف

أهل اليمامة وخشي عمر بن اخلطاب وأبو بكر فكلفا زيد بن ثابت مبهمة مجع 
هذه الرواية ويضعها  قف جلكريست طويالً عند ي.(*)آخر الرواية إىل القرآن،

  :حتت جمهره، ويستظهر منها
 مل يقم به راًكان أم يتضح جلياً من خالل هذه الرواية أن مجع القرآن« ـ ١

   .رسول اهللا
 ـ إن تردد زيد إزاء املهمة اليت أسندت إليه كان سببه من جهة كون ٢

هذا ما يظهر . خامة املشروعومن جهة أخرى ض حممد نفسه مل يهتم جبمع القرآن
  .)٢(»أن املهمة مل تكن بالسهلة بتاتاً

مل يكن هذا تصرف شخص يعتقد أن اهللا وهبه ذاكرة خارقة للعادة « ـ ٣
ميكنه اإلعتماد عليها كلياً يف مهمته بل تصرف كاتب نبيه كان يريد مجع القرآن من 

  .)٣(»مجيع املصادر املمكنة
                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 21. 
  .٤٢ا الكتاب صول من هذذُكرت بالتفصيل يف الفصل األدرها االرواية ومصـ * 

2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 20. 
3 - Ibid, p 24. 



   

 ٢٤٩ 

اثراً يف أماكن عدة لدرجة أنه وجب مجع كل  ـ إن النص القرآين كان متن٤
  .)١(املستطاع على نص كامل نسبياً ما أمكن مجعه من أجل احلصول قدر

إذا كان زيد حيفظ القرآن جيداً ويعرفه بأكمله «ليتساءل ضمن هذه الدائرة 
عن ظهر قلب وال جيهل أي جزء منه وإذا كان عدد من الصحابة يتوفرون كذلك 

يف جمال احلفظ واإلستظهار فإن عملية مجع القرآن لن تكون إال على مقدرة هائلة 
سهلة ـ خالفا ملا جاء يف حديث البخاري املذكور أعاله ـ فلم يكن على زيد إال 
أن يكتب ما كان حيفظ من القرآن يف ذاكرته ويطلب من الصحابة أن يضبطوا ما 

. ن بالشكل الذي فعله يقوم جبمع القرآ)أي زيد(فمن غري املعقول أن جنده  ...كتب
فعوض أن يعتمد فقط على ذاكرته مباشرة جنده يبحث عن النصوص يف خمتلف 

فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حىت وجدت (املصادر 
| M  خر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها مع أحد غريهآ

 ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ }L حىت خامتة براءة فكانت 
عند عمر يف حياته مث عند حفصة بنت  حىت توفاه اهللا مث أيب بكر الصحف عند

ن إ«:  وجراء ذلك، مل يرتض جلكريست تفسري علماء املسلمني القائل)٢(»عمر
البحث الذي قام به زيد كان مقتصراً على املواد اليت كُتب عليها القرآن ـ بني يدي 

وحيد الذي أتيحت له الفرصة لكي رسول اهللا ـ ألن زيداً كان هو الصحايب ال
  .)٣(»يكون جنب حممد حني جاءه جربيل ورتل معه القرآن آخر مرة

يف الواقع «: ونقل رواية عن صحيح البخاري يف هذا الصدد وقال متسائالً

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 23. 
2 - Ibid, p 23. 
3 - Ibid, p 25. 



   

 ٢٥٠ 

كون القرآن عرض مرتني يف آخر املطاف كان سراً مل يبح به حممد سوى البنته 
 أسر إيلّ النيبا السالم عليه ئشة عن فاطمةعن عا: فاطمة الزهراء، قال مسروق

إن جربيل كان يعارضين بالقرآن كل سنة وإنه عارضين  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه 
  . العام مرتني وال أراه إال حضر أجلي

حاضراً يف هذه  فكيف أمكن أن يكون هذا سراً إذا كان زيد بن ثابت
من كتب احلديث منها صحيح   يف كثريأوالً ـ الرواية موجودة: أقول. )١(»املناسبة؟
 واملعجم ) هـ٣٠٣-٢١٥( )٣(الكربى للنسائي والسنن )هـ٢٥٦ ـ ١٩٤( )٢(البخاري

 وغريها، ومل يذكر لسان الرواية مبختلف )هـ٣٦٠ ـ ٢٦٠( )٤(الكبري للطرباين
خرية معارضة جربئيل األ(ألفاظها، بأن زيداً بن ثابت قد حضر هذه املناسبة 

، فال يعرف من أين جاءت هذه الزيادة، وثانياً ـ على افتراض ) القرآن للنيب
أن زيداً حضر تلك املناسبة مع النيب، هذا ال ينايف كونه سراً يسره النيب البنته 

  .فاطمة 
  

 :ًخامسا ـ تقييم جلكريست ملصادر مجع القرآن

نه اكتشف كنوزاً ما أال زال جلكريست يغوص يف بطن الروايات فيتصور 
 فيحكي عن لسان الروايات بأا تريد القول وتريد أن جتعل ، مفاحته لَتنوُء بهإنَّ

املشروع الذي قام به أبو بكر خبصوص مجع القرآن كان هو األهم والوحيد «من 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 25. 
  .النيب على القرآن يعرض جربيل كان باب ١٩٩١ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ٢
  .١٤٧ص ،٥ج للنسائي، الكربى  السنن ـ ٣
 رقم ووفاا، عنها اهللا رضي فاطمة سن ذكر باب ،٤١٩ص ،٢٢ج املعجم الكبري للطرباين،  ـ ٤

  .١٠٣٣ احلديث،



   

 ٢٥١ 

إن علماء املسلمني حاولوا بعد ذلك أن يدعموا :  ويقول)١(»الذي مت بعد وفاة حممد
أن النص «خص الوحيد املؤهل للقيام باملهمة وعني أن زيداً كان الشهذه الفكرة مد

الذي مجعه زيد والذي أصبح فيما بعد النموذج الذي اعتمد عليه املصحف 
العثماين ما هو إال املنتوج النهائي حملاولة صادقة جلمع القرآن انطالقاً من مصادر 

والً  ليصل بكل ما أُويت من قوة حما)٢(»أمراً ضرورياً متنوعة كان الرجوع إليها
منوذج واملنتوج االخري جلمع القرآن من قبل زيد؛ بضربٍة واحدة اإلهدم صرح هذا 

جيب : املصادر اليت سعى إليها زيد يف مهمته، بقوله: يف أهم مفاصل العملية وهي
  :ا اعتِمد عليها بإعادة النظر فيهعلينا اآلن أن نقوم بتقييم للمصادر اليت

متناثراً يف  الرجال، وعلى ما كان ـ اعتمد زيد بن ثابت على صدور ١
 .ذاكرات الصحابة

 ـ واعتمد على ما كُِتب من القرآن كيفما كانت املواد اليت استعملت يف ٢
  .)بلالرقاع واللخاف والعسب والعظام وأكتاف اإل(ذلك 

 ـ أما  خبصوص اآليتني األخريتني من سورة التوبة إعتمد زيد بن ثابت ٣
  .)٣( أحد غري أيب خزمية كان على دراية ماعلى مصدر واحد فقط ألن ال

بعض النتائج املنطقية  إىل وجب أن تؤدي« برأيه واستخدام هذه املصادر
فالنتيجة احلتمية املنطقية هناك احتمال ضياع أجزاء من  .)٤(»اليت ال مفر منها

النص ألن القرآن مل يكن جمموعاً يف كتاب واحد بل كان متناثراً بشكل واسع؛ 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 27. 
2 - Ibid, p 27. 
3 - see, Ibid, p27 – 31. 
4 - see, Ibid, p 27 – 28. 



   

 ٢٥٢ 

 مهما كانت اهودات اليت قام ا الصحابة األوائل حلفظ القرآن بشكل كامل ألنه
إذا أخذنا بعني اإلعتبار .  تبقى دائماً عرضة للنقصان واخلطأاإلنسانفإن ذاكرة 

 النبوية تبني بعضها أن حممداً كان هو نفسه عرضة حاديثفاأل. طول القرآن
 سنقدم الدالئل املأخوذة من لنسيان بعض أجزاء القرآن، هذا ما سيتضح حني

حدثنا أبو الربيع قال «التراث اإلسالمي القدمي، فقد ورد يف كتاب املصاحف 
بلغنا إنه أُنزل قرآن : بن شهاب قالابن وهب قال أخربين يونس عن اأخربنا 

كثري فقُِتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه فلم يعلَم بعدهم ومل يكْتب، 
 وحيلل هذه )١(» أبو بكر وعمر وعثمان القرآن ومل يوجد مع أحد بعدهمفلما مجع

أن هذه األجزاء من القرآن اليت كان حيفظها قراء اليمامة فقدت  الرواية فريى
  .)مل يوجد مع أحد بعدهم( و)مل يكْتب( و)مل يعلَم بعدهم(بدون رجعة؛ بااللفاظ 

جزاء النص فقد جاء فيها ومن نفس الرواية يستدل بإمكانية فقدان بعض أ
 خر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها مع أحد غريهآحىت وجدت (

 M ¥ ¤  £  ¢ ¡ �  ~ } |L  حىت خامتة
واحداًعليها، ولو مل يكن األمر كذلك لفقدتا   هنا كان شاهداًانفاآليت )براءة

  .)٢(وضاعتا من القرآن

أن اآليتني كانتا من ضمن  :لروايةومل يستسغ تفسري علماء املسلمني هلذه ا
 كان مئات الصحابة حيفظوما، وكانتا مكتوبتني عند كل الصحابة الذين إذالقرآن 

 «كانوا حيفظون القرآن بأمجعه لكن أبا خزمية كان قد كتبها بني يدي رسول اهللا، و
ن قولة زيد تعين أن أبا خزمية كان فقط الوحيد الذي أتيحت له فرصة كتابة إ

                                                             

  .املصاحف عليه اهللا رمحة عثمان مجع باب ،٢٣ص املصاحف، داود، ايب ابن  ـ ١
2 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 29-31. 



   

 ٢٥٣ 

يتني حتت اإلشراف املباشر حملمد، على الرغم من أن احلديث كما دونه البخاري اآل
 ويقول إم استنبطوا هذا التأويل )١(»شيء من هذا القبيل إىل ال يشري بتاتاً

مل أجدها مع أحد (: قوله«: بن حجرا حجر العسقالين، إذ قال ابناملريح من 
وال يلزم .  يكتفي باحلفظ دون الكتابة أي مكتوبة ملا تقدم من أنه كان ال)غريه

صلى من عدم وجدانه إياها حينئذ أن ال تكون تواترت عند من مل يتلقها من النيب 

ولعلهم ملا  وإمنا كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغري واسطة وسلم] وآله[اهللا عليه 
  . )٢(»وجدها زيد عند أيب خزمية تذكروها كما تذكرها زيد

عد إال تفسرياً لصحيح البخاري ألفه يف زمن ذا املصدر ال يإن ه: فيقول
 هـ ٧٧٣متأخر نسبياً العالمة املشهور بن حجر العسقالين الذي عاش بني سنة 

  . ) م١٤٥١( هـ ٨٥٢ وسنة ) م١٣٧٢(

هذا التأويل اخلاص لقولة زيد يفصله إذن ما ال يقل على مثانية قرون عن 
ب أبعد من القول بأنه من احملتمل أن يكون زمن حممد، وإن نص ابن حجر ال يذه

زيد حني أخذ اآليتني من أيب خزمية قد أعطى الفرصة للصحابة اآلخرين أن 
، بعدها يأيت على )لعلهم (يتذكروا مساعهما من قبل وهذا هو املقصود من عبارة 

 عثمان بن مفقا ...«: )٣( برواية أخرى)ليفند مزاعم هؤالء العلماء(حد تعبريه 
من كان عنده من كتاب اهللا شيء فليأتنا به، وكان ال يقبل من : ن رض فقالعفا

إين رأيتكم تركتم : ذلك شيئا حىت يشهد عليه شهيدان، فجاء خزمية بن ثابت فقال
] وآله[صلى اهللا عليه تلقيت من رسول اهللا : وما مها؟ قال: قالوا. آيتني فلم تكتبومها

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 32. 
  .١٥ص ،٩ج، الباري فتح العسقالين، حجر  بن ـ ٢

3 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 33 – 34. 



   

 ٢٥٤ 

¦ M  وسلم  ¥ ¤ £  ¢ ¡  �  ~ } |

©  ¨ § ª L وأنا أشهد : آخر السورة، فقال عثمان إىل
أختم ما آخر ما نزل من القرآن : أما من عند اهللا، فأين ترى أن جتعلهما؟ قال

  .)١(»فختمت ا براءة

 عدها من هذه الرواية، ومن حقه أن يفرح بنتائجه ويأفادهكان من ضمن ما 
أصح (ت له على طبق مقولة  اليت استخرج منها، قُدمحاديثن األمتثل احلقيقة؛ أل

نقاش يف مضامنيها، حاهلا حال القرآن، فبعد ال يحظَر اليت )الكتب بعد كتاب اهللا
   :ىلإالتحليل توصل 

 نسخ عند اآليتني هاتني كلياً افتقدوا اآلخرين والصحابة زيداً ن ـ إ١
 فاقترح املصحف داخل موضعهما عن خزمية أليب سؤاهلم من ذلك يتضح. القرآن

  .التوبة سورة آخر يعين الوحي من نزل ما آخر إىل يضافا أن

مببادرته الشخصية أثار اإلنتباه حول وجودمها ولواله ملا  أبو خزمية  ـ ٢
يعثر عليهما زيد على إثر البحث الذي قام به جلمع  كانتا ضمن القرآن فبالتأكيد مل

  .القرآن

حابة كانوا القائلة بوجود عدد كبري من الص  ـ عدم ثبوت الفرضية٣
 )تلقيت(يعرفون اآليتني، وتثبت مثل هكذا فرضية، فقط يف حال إذا جعلوا كلمة 

. أيب خزمية كانت كتابية إىل تعين أن الطريقة اليت مت ا توصيل اآليتني من حممد
من   عىن ا أبو خزمية أنه أخذ اآليتني مباشرة)تلقيت(لكن من املؤكد أن كلمة 

 ما أراد قوله هو أنه مل يأخذمها من مصدر.  كتابياًعند حممد وليس بالضرورة

                                                             

  .١١-١٠ص داود، أيب البن واملصاحف. ٣٦٥ص ،١٦ج دمشق، تاريخ عساكر،  ابن ـ ١



   

 ٢٥٥ 

ثانوي بل من حممد نفسه إذ ليس هناك ما يربر أن الصحايب تلقامها من حممد 
  .)١(بشكل كتايب

 كان اًبأن زيد: التساؤل األهم، على خلفية تأويل الرواية إىل ليصل بعدها
 كان يبحث عنهما يعرف اآليتني وحيفظهما كما حيفظها مجيع الصحابة؛ إال إنه

وجب هنا أن نطرح على العلماء املسلمني «مكتوبتني فوجدمها عند أيب خزمية 
انطالقاً من التأويل الذي قمتم به هل ميكننا أن نعرف ما إذا كان زيد : هذا السؤال

  .)٢(»القرآن لو مل جيدمها مكتوبتني بني يدي حممد؟ إىل سيضيف هاتني اآليتني

  :   اآلنفة وفيهاع الروايةوقفة موهنا ال بأس من 

أوالً ـ تضارب يف وقت احلدث فإن هذه الرواية تبني الزمن الذي جرى به 
احلدث يف خالفة عثمان، وقبل ذلك كان نفس السيناريو عند مجع القرآن يف زمن 
خالفة أيب بكر، ومع هذه اهلشاشة، هل جيب التوفيق بني الروايتني وكيف ميكن 

ن جلكريست يصر أن يبين نتائجه على أساس أمثال ذلك؟ واألغرب من هذا، إ
 :فنراه يقولهذه الرواية، مع اعترافه باختالف الزمنني وبدون أن يوفق بينهما، 

أن احلدث كان يف زمن عثمان وليس أثناء مجع القرآن يف  إىل هذه الرواية تشري«
عهد أيب بكر، لكن ليس هناك اختالف جوهري مع احلدث الذي حنن بصدد 

 اقول كيف ال يوجد اختالف جوهري، بل يوجد اختالف واضح )٣(»اقشتهمن
  .وافت بين للعيان، وهو أمارة على سقوط مثل هذه الروايات عن االعتبار

أختم : فأين ترى أن جتعلهما؟ قال(: ثانياً ـ خمالفة الرواية لالمجاع يف قوله
                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 35 – 36.  
2 - Ibid , p 36.  
3 - Ibid, p 35. 



   

 ٢٥٦ 

املشهور عند جلّ  واملعروف و)ما آخر ما نزل من القرآن فختمت ا براءة
علماء املسلمني إن ترتيب القرآن توقيفي وليس إجتهاد من الصحابة كما كان يف 

وسائر األخبار تدل على أم مل يفعلوا شيئاً من ذلك إال « ترتيب السور
اإلمجاع والنصوص املترادفة على أن «جاء يف االتقان  وكذلك ما، )١(»بتوقيف

أما اإلمجاع فنقله غري واحد منهم . ذلك ال شبهة يف قيفيترتيب اآليات تو
  .)٢(»الزركشي يف الربهان وأبوجعفر بن الزبري يف مناسباته

إن ذات اآلية فُقدت  أيب بكر  ـ قرأنا عند مجع القرآن يف عهدثالثاً
ووجدت عند أيب خزمية، وكُتب املصحف على هذه الشاكلة، وانتهى املصحف أن 

حفصة أن أرسلي إيل بالصحف  إىل هفأرسل عثمان يف عهد وضع عند حفصة
فإذا  .عثمان بالصحف إىل ننسخها يف املصاحف، مث نردها إليك، فأرسلت حفصة

كان ذلك واقعاً؛ فالسؤال هل فُقدت آخر سورة التوبة مرة أخرى ووجدوها عند 
  !بنفسه باآلية، كيف يكون ذلك؟ أيب خزمية أو جاء هو

  

 :الثانية جلمع القرآنرؤية جلكريست للمرحلة : املطلب الثاين

  :مجع القرآن يف عهد عثمان بن عفانأوالً ـ 

مجع (: ث املستشرق جون عن هذه املرحلة حتت العنوان الكالسيكيحتد
 أيب هل كان ملصحف:  مبتدأ ومستفهماً بالسؤال)القرآن يف عهد عثمان بن عفان

ر من أيب ماذا كانت مرتلة املصحف الذي مجع من قبل زيد بأم طابع رمسي؟بكر 
بكر؟ هل كان مصحفاً خاصاً باخلليفة أم كان الغرض جعله مصحفاً رمسياً لألمة 

                                                             

  .١٥ص ،٩ج الباري، فتح العسقالين، حجر  ابن ـ ١
  .عشر الثامن النوع ،٢١١ص ،١ج االتقان،  السيوطي، ـ ٢
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اإلسالمية؟ ملاذا مت إخفاء هذا املصحف مباشرة بعد مجعه؟ فبعد وفاة عمر انتقل 
 ابنته حفصة اليت كانت تعيش يف عزلة شبه تامة منذ وفاة حممد، إىل هذا املصحف

 نأمع .  ن هنالك أية رغبة يف نشره بني اجلمهوروهذا ما يبني بوضوح أنه مل تك
أول خلفاء اإلسالم كانت هلا مرتلة  أيب بكر عملية مجع القرآن اليت متت يف عهد

خاصة؛ ألن جامعه زيد بن ثابت كانت له مكانة خاصة بني الصحابة الذين اهتموا 
  .بالقرآن

 بالرغم فهذا املصحف مل يعط له يف أي وقت من األوقات أي طابع رمسي
 مديتوعمر خالل  أيب بكر من رعاية من قيمته العالية والقداسة اليت حلقته

  .)١(خالفتهما
ن هذا أخرى فيصور لنا ولذلك حاول أن ميايز بينه وبني املصاحف األ

سائراً على هذه التساؤالت . املصحف أصدق وذاك أمت وآخر أفضل وهكذا
، مل يكن ذا متامية حقيقية، إذ لو كان أن هذا املصحف إىل واملقدمات، بغية الوصول

أبو بكر وعمر يعلمان علم اليقني أن املصحف كان مكتمالً لتم فرضه على جمموع 
ألنه يف واقع األمر مل يكن مصحف زيد إال واحداً من . املسلمني يف احلني

 تقريباً وكانت هلا نفس املصداقية، فهناك دةمصاحف عديدة مت مجعها يف نفس امل
فبالرغم من طابع األمهية  . أخرى كانت تنافسه املصداقية واملوثوقيةمصاحف

 أكثر نفوذاً باملقارنة مع باقي املصاحف اليت جِمعت دالذي أعطي له مل يكن يع
آنذاك وهلذا السبب بالذات مل يكن من املمكن فرضه كمصحف رمسي وموحد 

  .على جمموع األمة اإلسالمية
                                                             

1 - See, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 39 – 40.  
: عن نقالً باختصار، ٣٤- ٣٣ ص القرآن، إىل املدخل بالشري،: ينظر الكالم، هذا من وقريب

  .١٠٨ ص القرآن، تاريخ شاهني، عبدالصبور.د



   

 ٢٥٨ 

مع القرآن كان يدري جيداً أن مصحفه قد يف الوقت الذي كان فيه زيد جي
ال ينظر إليه كنص مكتمل ألن بعض الفقرات قد فقدت منه وآيتني على األقل مل 

  .)١(أن ذكره ما أبو خزمية إىل يكن يعرفهما

  :كالم املستشرق جلكريستمناقشة ثانياً ـ 

يقدم  وفرضيات جمانية مل تويالأهذه ت إنّ: وملناقشة ما تقدم ميكن القول
هلا دليل، يف املقابل لطاملا كان يطالب جلكريست علماء املسلمني بدعم أقواهلم 

 ؟ غريه ال جتر)باء( جتر و)باؤه(لماذا دلة وال يقبل أي تفسري بدون حجة، فباأل
 املصحف مل يكن مكتمالً، يعلمان علم اليقني أنّ يدري أن أبا بكر وعمر فمن أين

 كان يدري أن مصحفه قد ال ينظر اًأن زيد إىل وال يوجد يف الروايات ما يشري
إليه كنص مكتمل، أما بالنسبة لفقد اآليتني، فها قد وجدها زيد عند أيب خزمية، 

ن القرآن غري مكتمل، فال توجد إشارة أولو فرضنا ـ وفرض احملال ليس مبحال ـ 
    .من أي رواية أم جعلوا هذا الشيء سبباً لعدم نشر املصحف بني اجلمهور

من جهة أخرى إذا افترضنا أن زيداً كان « : أيضاً جلكريستويفترض
مقتنعاً بأن مصحفه مل يكن أحسن من املصاحف اليت قام عبد اهللا بن مسعود 

 وهذا )٢(»وصحابة آخرون جبمعها أمكننا أن نفهم ملاذا مت إخفاء هذا املصحف
  .جمرد افتراض ال قيمة علمية له

يكون السبب يف عدم جعله مصحفاً رمسياً ـ مع طروحة قد على حنو األ رمبا
السبعة مل تظهر بعد ومل تتفاقم  األحرف ؛ ألن مشكلة ـ التحفظ على هذا التسمية

                                                             

1 - See, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 40 – 41. 
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 41. 
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بعدما : إال يف خالفة اخلليفة الثاين عمر، وقد أشار الشيخ الكوراين هلذا املعىن
ء يف هذه اختالف بني القرا إىل انتشر التفاوت يف قراءام، مث حتول التفاوت

ن يتدخل اخلليفة عمر حلل أالكلمة وتلك، وهذه اآلية وتلك، هنا كان البد 
وإمنا كان : قال الطحاوي«، قال السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن )١(املشكلة

على كثري منهم التالوة بلفظ ر  ملا كان يتعس)أي القراءة بسبعة أحرف(ذلك رخصة 
 وإتقان احلفظ، مث نسخ بزوال العذر واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط

  .)٢(»وكذا قال ابن عبد الرب والباقالين وآخرون. وتيسرالكتابة واحلفظ

لكن ما هو دليل الباقالين وابن عبد الرب والطحاوي على أن السبعة أحرف 
فإن كانت حديثاً نبوياً صحيحاً وتوسعة من ! كانت فقط لظرف خاص مث نسخت؟

  .)٣(!فما هو احلديث الذي نسخها؟.. مني يف النص القرآيناهللا ورسوله على املسل

حديث وحينها مل يقل هذا  إىل على أية حال استند بذلك اخلليفة الثاين
احلديث أحد غريه، مفاده بأن يف القرآن سعة فالنظرية إذن ولدت على يد اخلليفة 

لة السبعة حلل مشك األحرف عمر عندما واجه مشكلة القراءات، وبدأ توظيف
املسور بن خمرمة أن عمر بن اخلطاب  عن« )٤(لفاظ وتفاوت القراءات واحلديثاأل

 مل يكن قال مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفاً
أقرأنيها قلت من أقرأك هذه السورة قال رسول اهللا  وسلم] وآله[صلى اهللا عليه نيب اهللا 

] وآله[صلى اهللا عليه لت كذبت ما كذلك أقرأك رسول اهللا ق وسلم] وآله[صلى اهللا عليه 

فقلت يا رسول   وسلم] وآله[صلى اهللا عليه رسول اهللا  إىل فأخذت بيده أقوده وسلم
                                                             

  .١٨٣- ١٨٢ص القرآن، تدوين الكوراين،:  ظ ـ ١
  .١٦٨ص ،١ج االتقان،  السيوطي، ـ ٢
  .١٨٣- ١٨٢ص القرآن، تدوين الكوراين،:  ظ ـ ٣
  .١٨٢ص :ن.  م : ظ ـ ٤



   

 ٢٦٠ 

 مل تكن أقرأتنيها اهللا إنك أقرأتين سورة الفرقان وإين مسعت هذا يقرأ فيها حروفاً
 رسول فقال قرأ كان كما فقرأ هشام يا اقرأ وسلم] وآله[صلى اهللا عليه فقال رسول اهللا 

هكذا أنزلت مث قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا  وسلم ]وآله[ صلى اهللا عليه اهللا
القرآن أنزل على سبعة  إن وسلم] وآله[صلى اهللا عليه أنزلت مث قال رسول اهللا 

  .)١(»أحرف
حرف  األ مجيع روايات)تدوين القرآن(ولقد أورد الشيخ الكوراين يف كتابه 

الظاهر أن أصل مجيع «: السبع والحظ عليها عدة مالحظات، ما يهم املطلب منها
أحاديث النظرية رواية واحدة أو اثنتان روامها اخلليفة عمر، وإن اعتربها بعضهم 

 على ذلك أن حديث ويكفي تدليالً.. حد التواتر إىل أحاديث عديدة وصل فيها
. )٢(»وأن أكثر الصحابة رووه عن عمر.. ابن كعب تكملة حلديث عمر أو هو نفسه

السبعة فيما يتعرض له جلكريست هناك  األحرف وسيأيت احلديث الحقاً عن
  .مجع القرآن إىل القراءات السبع وبالتايل بعدها إىل وكيف زحزحها

مل يكن يف حاجة لكي  أيب بكر ومل يقبل جلكريست فكرة أن مصحف
بعض األشخاص كانوا ال يزالون يفرض على مجهور املسلمني بعد مجعه لكون 

حيفظونه يف ذاكرام، أو أن املصحف اُحتفظ به كل هذه السنني لكي يتم استعماله 
نه ال جيد يف يف املستقبل حني سيكون كل القراء من صحابة حممد قد توفوا؛ أل

خرى كانت معروفة ومقبولة  املصاحف األ وكانت هناك.ذلك إىل الروايات مايشري
  .)٣( أكثر من مصحف زيد الذي كان آنذاك حبوزة حفصةرمبا لدى املسلمني

                                                             

 واحد، مكان يف النسائي مجعها احرف السبعة روايات وملراجعة. ٣٢٤ص ،١ج النسائي، سنن ـ ١
  .كتابه اجزاء من امكنة بضعة يف البخاري وزعها بينما

   .١٨٧ص القرآن، تدوين  الكوراين، ـ ٢
3 - See, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 40 – 43.  
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طلق عناا لو كانت من أحد علماء املسلمني؛ أ اليت )رمبا(يالحظ إن كلمة 
!! ، أو تأويل مريح كما ردد هذه الكلمات يف كتابهتأويل بال دليل: لقال عنها

بولة أكثر من فلماذا جيب على القارئ أن يقبل إحتمالية أن املصاحف االخرى مق
مصحف زيد، وال يقبل احتمالية إنتفاء حاجة أن يفرض القرآن على مجهور 

 يزالون حيفظونه يف ذاكرام، مااملسلمني بعد مجعه لكون بعض األشخاص كانوا 
  .زالت طرية وكانت أنفاس الوحي ال

املدعى، لكنه أمر معقول،  إىل ولو فُرض أنه ال يوجد يف الروايات مايشري
 االمصار مثل العراق والشام،  تلك لوحظ كثرة القراء وحفظة القرآن؛ وألنإذا ما

كانت بعيدة عن مركز الوحي ومهبط القرآن، وانتشار الكتابة واحلفظ تكون أقل 
بطبيعة احلال مما عليه يف مكة واملدينة، فكان من السهل قبول املصحف الذي 

  .ن كعبيأتيهم، سيما لوكان من صحايب كابن مسعود وأُيب ب
 دمصحف زيد، فلماذا اليع إىل ذلك عندما أرسل اخلليفة عثمان إىل مضافاً

غريه من  إىل هذا دليل على رمسية هذا املصحف وإال ما الذي مينعه من أن يرسل
ن هذا املصحف كُتب أمام مرأى ومسمع كبار إ إذاملصاحف وكان مبقدوره ذلك، 

قريش كما اُنزل، بعيداً عن هلجات الصحابة ويف مركز ومكان مهبط الوحي بلهجة 
  .القبائل واختالطها ببعض، فباتت هي اللغة العربية املشتركة

أن لغة قريش مبثابة اللغة املشتركة  إىل :وقد أشار الدكتور حامت الضامن
اليت انتظمت مجيع أحناء شبه اجلزيرة ومتثل لغة موحدة منسجمة ال تكاد تتضمن 

 مزيج من كل هذا، تكونت له شخصيته وكيانه شيئاً عن هلجات العرب، بل هي
  .)١(طالقوأصبح مستقالً عن اللهجات، فأصبحت هي الفصحى املقصودة عند اإل

                                                             

  .٤٤-٤٢ص اللغة، فقه حامت، د الضامن،:  ظ ـ ١
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  :إحراق عثمان للمصاحفثالثاً ـ 

 إىل عنوان آخر يستقله جلكريست مع مقدمات وتساؤالت ليصل بعدها
الت وآراء الطرف  هو، حقائق مسلّمة ال تقبل النقاش، وال يأبه لتأويدهاتآويل يع

  !!)هذا تأويل مريح بال دليل مبين على رغبة مسبقة(املقابل ودائماً يصفها بتعبريه 

ال بتغري وتبدل ويعبر عنه بالتطور ما زأن القرآن  إىل يبدأ باإلشارةف
 أيب بكر  سنة من وفاة حممد تقلد عثمان كرسي اخلالفة بعدةبعد تسع عشر«فـ

كان حذيفة بن .  بالغة بالنسبة لتطور النص القرآينوعمر فكان هلذا احلدث أمهية
اليمان يقود غزوة مشال بالد الشام وكان جزء من جيشه متكَوناً من أهل الشام 

فلم مير وقت طويل حىت اختلف الفريقان حول . وجزء آخر من أهل العراق
أقلق هذا األمر حذيفة فتشاور بشأنه مع سعيد بن ، )١(»طريقة قراءة القرآن

يا أمرياملؤمنني : فقال لعثمان بن عفان«لعاص وأبلغ على إثر ذلك اخلليفة عثمان، ا
 أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى، فأرسل

حفصة أن أرسلي إيل بالصحف ننسخها يف املصاحف، مث نردها إليك، إىل 
زيد بن ثابت، وسعيد   إىلعثمان بالصحف، فأرسل عثمان إىل فأرسلت حفصة

بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد اهللا بن الزبري أن انسخوا 
ما اختلفتم أنتم وزيد بن : الصحف يف املصاحف، وقال للرهط القرشيني الثالثة

ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل بلسام حىت إذا نسخوا الصحف يف 
فق مبصحف من تلك املصاحف اليت نسخوا، وأمر كل أ إىل املصاحف، بعث عثمان

  .)٢(»بسوى ذلك يف صحيفة أو مصحف أن حيرق

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 42.  
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ففي احلديث ما يشري : فينقّب جلكريست يف احلديث وحيلل ويتساءل
أن هذه املصاحف كانت  إىل لوجود مصاحف غري مصحف زيد بن ثابت، كذلك

ت بعض النصوص كان. معروفة ومقبولة لدى املسلمني رمبا أكثر من مصحف زيد
 شكل على موجودة أخرى جمرد مقاطع من القرآن يف حني كانت نصوص

تنص هذه الرواية بوضوح على أن السبب الذي دفع . كاملة قرآنية مصاحف
مل يكن . اختاذ قراره هو رغبته يف فرض إمجاع حول نص قرآين واحد إىل عثمان

 كان الدافع هو الرغبة قرار إحراق املصاحف األخرى كوا غري جديرة بالثقة بل
  .يف جتنب الشقاق بني املسلمني حول القرآن

تعميم مصحف زيد يف مجيع األمصار وإحراق  إىل إذن ما الذي دفع عثمان
باقي املصاحف؟ هل السبب هو كون هذه املصاحف كانت تتضمن أخطاء خبالف 

ة ما ليس يف الروايات القدمي مصحف زيد الذي كان نصاً كامالً ال غبار عليه؟
فعلماء املسلمني متفقون على أن الغرض من إحراق أخرى موجودة ، يوحي ذا

حتفاظ مبصحف زيد كان الغرض منه جتنب  واالعلى شكل مصاحف قرآنية كاملة
الختيار مصحف زيد ليكون هو  اإلختالف يف قراءة القرآن، لكن ما الدافع

 بعد يوم يوماً تسياملصحف الرمسي على حساب املصاحف األخرى اليت كانت تك
 املصاحف األخرى اليت كانت تكتسب خالفعلى   مكانة كبرية يف األمصار؟

شهرة كبرية وإقباالً بالغاً يف خمتلف األمصار كان مصحف زيد غري معروف لدى 
  .)١( مصحفاً منافساًداملسلمني يف هذه املناطق وهلذا السبب مل يكن ليع

؛ ألا  ة مسبقاًا معدأ الواضح ، من نتيجة إىل فيصل من خالل ما تقدم
 بالغيب، استدالل عقلي رصني، إمنا هي رجم إىل الروايات بصلة وال إىل متت ال

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 43 – 45.  
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لقد كانت الغاية احلقيقية من فرض مصحف زيد هو القضاء على السلطة «: وهي
السياسية اليت كان يتمتع ا بعض قراء القرآن يف األمصار اليت كان عثمان يفتقد 

ه كان يعني كعمال نأا شيئاً من مصداقيته بسبب السياسة اليت كان ينهجها حيث فيه
أقربائه من بين أمية أعداء حممد على حساب الصحابة الذين ظلوا أوفياء حملمد 

ميكننا أن نستنتج مما سبق أن مصحف زيد مل يتم اختياره ألنه كان . طيلة حيام
ل ولكن ألنه كان خيدم األهداف يتميز على املصاحف األخرى من حيث الكما

 .)١(»السياسية اليت كان يبتغيها عثمان من توحيد نص القرآن

هنا صور احلال وكأا صفقة ولعبة سياسية حبتة، وأداا القرآن الكرمي، 
 ألا بال دليل، ومن الالئق  بعد برهة؛ كالزبد الذي يذهب جفاءىوهذه الدعو

ال يوجد يف الروايات ( :علماء املسلمنيجتاه ائماً ترديد نفس عبارته اليت يصوا د
 وال أحد يدري ) ليس يف الروايات القدمية ما يوحي ذا:ذلك، أو إىل ما يشري

،   يف الوقت ذاته؟من أين جاءت هذه السلطة السياسية اليت ينسبها لقراء القرآن
 ما أمساه حدإىل  ال أحد ينكر املكانة الرفيعة والوجاهة املعروفة هلم، لكن مل تصل

  . بالسلطة السياسية

لو كان حممد نفسه هو الذي رخص وأشرف على عملية مجع «مدعياً بأنه 
لكن يف احلال اليت منا جاء املصحف . القرآن لصح نعت املصحف بالرمسي

كنتيجة ملبادرة من اخلليفة أيب بكر، حيث حاول بإخالص أن جيمع نصاً أقرب ما 
ر مستطاعه تاركاً لنفسه حرية اختيار ما وجب إدخاله وما يكون للكمال على قد

  .)٢(»وجب إسقاطه
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 جلكريست بكل ما أويت من قوة، من حماولةوهنا ال خيفى على املتتبع، 
 أيب  وإن ما يسميه مصحف زيد أو مصحف)املصحف الرمسي(خالل هذه التسمية 

أن القرآن بقي تسعة   إىلطار الرمسي، يريد أن يؤدي بنا القول له اإلمل يعِطبكر 
عشر عاماً حلني خالفة عثمان بن عفان، مل يجمع مجعاً تاماً صحيحاً، وبقي يف 

  .تبدل وتغري، وإمكانية أن يدخل فيه ما ليس منه، ويسقط ما يسقط منه
ا مسألة إشراف النيب أم  ستدل به علىعلى مجع القرآن، فخري ما ي
عن زيد بن ثابت رضي اهللا «ستدرك لك ما جاء يف امل بنفسه على ذإشرافه 

، نؤلف القرآن من الرقاع وسلم] وآله[صلى اهللا عليه كنا عند رسول اهللا : عنه، قال
 هذا حديث صحيح على شرط ] احلديث عن)هـ٤٠٥ ـ ٣٢١(وقال احلاكم [

أن مجع القرآن مل يكن مرة واحدة، فقد : الشيخني، ومل خيرجاه، وفيه البيان الواضح
  .)١(»وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  ضرة رسول اهللامجع بعضه حب

بأن بعض :  القائل]احلاكم النيسابوري [  الزركشي أو دعاءاوال دليل على 
 فِلم ال يكون كل القرآن جمع يف حضرة النيب  القرآن جمع حبضرة النيب 

 شيء، ليصح أن يطلق عليه إىل وداللة التأليف، تعين اجلمع والتدوين، وضم شيء
  .)٢(سم التأليفإ

 يف حتصالن كانتا عمليتني على تدلّ نصها من واضح هو كما الرواية وهذه«
  . الرقاع تلك مجع مثَّ متفرقة، رقاٍع على الكتابة: مها بالقرآن، يتعلَّق ما

 تدوين حنو الدافع أنّ تصديق يصعب شاها وما الرواية هذه ضوء وعلى
 معركة يف بالقراء القتل استحر أن بعد ياعالض من عليه اخلوف هو القرآن

                                                             

  .٢٤٩ص ،٢ج الذهيب، بتعليق الصحيحني على املستدرك النيسابوري، احلاكم  ـ ١
  .٧٢ص القُرآِن، تاِريخ: علي حسني حممد الدكتور الصغري،:  ظ ـ ٢
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  .)١(»اليمامة

س ه أسنأ كالم جلكريست هذا، مصادرة على املطلوب، إذ دالتايل يعب
الكلية الشرطية، وراح يستثمر منها النتائج وحتماً  مقدمة خاطئة على حنو املوجبة

 يكون كل من يفرض مصحفه على املسلمني: ستكون خاطئة، وقد تكون املقدمة
أو كل من حيرق املصاحف ويبقي مصحفاً واحد، يكون هو . هو املصحف الرمسي

أما عدا هذين التصرفني سوف ال تكون هناك رمسية . ذاك املصحف الرمسي
وراق وهكذا ذا السبيل، سبيل الوهم واخللط بني األ. وشرعية ألي مصحف

  .تكون املصادرة

د فَرض مصحفه؛ لكان هو وعلى هذا الكالم، لو أن عبداهللا بن مسعو
خرى؛ ولو أن املصحف الرمسي، ومثله أُيب بن كعب، ومثله أصحاب املصاحف األ

ول أحرق املصاحف وأبقى مصحفاً واحداً لتجلّت رمسية القرآن أبا بكر اخلليفة األ
 وفق هذه  علىالذي مجعه، ووضحت أكثر مما كانت عليه آنئذ، لذا نتج عنده

 املصحف أُخِفي مباشرة بعد مجعه وبقي قابعاً يف الظل ملدة إنَّ كون هذا«املقدمة 
  .)٢(»معينة ومل يتم إشهاره لدليل كاٍف على أنه مل يكن ليعترب نصاً رمسياً

 الروايات )أخفي وبقي قابعاً يف الظل(وهذه مصادرة أيضاً، من قال إنه 
أخفي (ه مام، وبنفس الوقت، مل تقل إنبقيت ساكتة، مل تصرح بأنه املصحف اإل

ول  وهل معىن بقائه عند اخلليفة األ)مبعىن اخلفاء، وما حتمله هذه الكلمة من معىن
عندما كانت هناك : ، وهنا سؤال يطرحاًالثاين، إنه كان خمفي إىل مث انتقاله رمسياً

                                                             

 منشور ـ جملة حبث موضوعية، وحقائق استشراقية رؤية القرآن مجع مسألة جميد، د  معارف، ـ ١
  .٢٨٤ص م،٢٠٠٩- هـ١٤٣٠ خريف ٥٥: العدد املنهاج،

2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 45.  
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مشكلة تواجه اخلليفة االول والثاين أو قضية مهمة ختص الناس، أو مثالً يف 
  .إال من خالل القرآنالقضاء، وال ميكن حلها 

 أمل حكميهما فترة وطوال وحيتكمان؟ يرجعان ف كانا مصحأي إىل :السؤال
 استنباط كان مصحف أي من للناس، الشرعية حكاماأل استخراج إىل حيتاجوا

، لكن القرينة يء بشينطق ال ،حاديثواأل الروايات جواب الشرعي؟ احلكم
هذا املصحف ـ مصحف  إىل ون حتماًأم سريجع:  حتكياألشياءاحلالية وطبيعة 
قابعاً(ر عنه جلكريست زيد ـ الذي عب(.  

 الفصل، الذي  القرآن، وقولذات املصحفوهذا احلكم املستخرج من 
يفصل الليل عن بلج الضحى، والذي حلت به املشكلة والدعوة القضائية، 

 ماالًعوليس است واالحكام الشرعية، هذه كلها كانت لعامة الناس واملسلمني
قل أمام كبار  على األ، للخليفتني فحسب، وعندما كانت تستخرجاًشخصي

رة للقرآن يف مالصحابة، مع مالحظة طول املدة تسعة عشر عاماً، واحلاجة املست
حكام القرآنية كل صغرية وكبرية، إذ هو دستور الدولة آنذاك، فبالتايل تلك األ

 كان املسلمون يعرفون أا استخرجت اليت استفاد منها عموم املسلمني، وبالتأكيد
  من ذلك املصحف، فأي رمسية تكون أكثر من هذه الرمسية؟

شخاص ال كثرم نوعية األ: وهناك مسألة أخرى جيب أن تحسب، وهي
وعمر، بل جمع  أيب بكر ول والثاينوكميتهم، فإن جمرد إعتراف اخلليفة األ

ول وصحايب معروف اخلليفة األمصحف زيد على أيديهما، وأبو بكر، ال أقل هو 
وثاين اثنني إذ مها يف الغار، وعلى رأس هرم السلطة، وميثل شرحية واسعة من 

عتراف اخلليفة الثاين عمر بنفس التمثيل ا، وإذا أضفنا إليه  آنذاكاملسلمني
ضافة اعتراف اخلليفة الثالث عندما أرسل وجاء إ، وب وتسنمه دفة احلكمللمسلمني
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عتراف ثالثة ا  .مامد أم املؤمنني حفصة لينسخ منه املصحف اإلباملصحف من عن
خلفاء تعاقبوا، ميثلون رأس السطلة والشرعية آنذاك، أال يكفي ذلك إلضفاء 

  ؟ الرمسياملصحفونعته بالرمسية 

  : وتداعياته املصاحفقرار إحراقرابعاً ـ 

 لوجود ؛مثل واألنطقياملقرار ال  هو جلكريست قرار اإلحراق حينها،ديع
اختالفات يف النصوص القرآنية املكتوبة، ال كما يعتقد املسلمون باالختالف 

ما قام به عثمان كان فعالً جذرياً وهذا هو أقل ما ميكن قوله « ، فيعداللفظي فقط
ه مل ينج من قرار اإلحراق أي مصحف من تلك اليت كانت إنيف هذا الصدد حيث 

عتراف بأن هذا اخلليفة مل يكن ميلك بديالً غري ال مفر إذن من اإل. متداولة آنذاك
وقال  ،)١(»...هذا نظراً لكون الفروق كانت شاسعةً خبصوص طريقة قراءة القرآن 

يعتقد أن النص العثماين الذي ظل يف  ال ميكن لإلنسان أن «: يف موضع آخر
ف اخلفاء ملدة معينة أصبح النص املثايل يف عشية وضحاها وأنه كلما ظهر اختال

إن اإلختباء حتت هذا  .بينه وباقي املصاحف وجب نعت هذه األخرية باخلطأ
القناع من أجل إخراج مصحف عثمان من إشكالية اإلختالفات القرائية ال ميكن 

يعي العلماء املسلمون ... قبوله إذا اعتِبرت املسألة بقدر كاٍف من املوضوعية 
لقرآن الذي بني أيدينا يتميز املعاصرون، الذين يزعمون بكل جرأة أن نص ا

بكمال مطلق، يعون كل الوعي أن وجود قراءات خمتلفة للنصوص األوىل للقرآن 
ال حمالة ستجعل مزاعمهم جمرد هراء لذلك جندهم يقولون إن اإلختالفات مل تكن 

ويرفض رفضاً جازماً، آراء  )٢(»يف النصوص نفسها وإمنا يف طريقة التلفظ ا فقط
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فعله، هو فقط توحيد املسلمني على  بأن ما أراد اخلليفة عثمان: اضيةاملسلمني الق
قراءة معينة لنص القرآن مع التأكيد على أن هذه القراءة جيب بالضرورة أن تبقى 

وما كان يشغل بال اخلليفة هو اختالف . مطابقة للهجة قريش اليت نزل ا القرآن
 هو ، هنابذلك يزعم املسلمون ن،أهل الشام مع أهل العراق يف طريقة تالوة القرآ

 أو إن كانت هنالك اختالفات بني القراءات فإن مرجعها هو فقط طريقة  تلفظ
مقدمات فاسدة  إىل هذا النوع من اإلستدالل يستند كلياً. ترتيل النص القرآين

 ميكن وال املنطوق بالنص سوى عالقة هلا ليست والترتيل والتلفظ التالوةألن 
 بإتالف أمر عثمان لكن املكتوبة النصوص يف تظهر أن وصهاخبص لإلختالفات

هلذا  واحد منطقي جواب هناك حبرقها؟ عثمان قام إذن مكتوبة فلماذا نصوص
 طريقة يف فقط وليس ذاا النصوص يف كانت اإلختالفات إن :وهو أال السؤال
  .)١(نطقها

ٍم له بعدها صار جلكريست ينعى تلك املصاحف احملروقة، يف نربٍة وكال
حالوة وعليه طالوة، ويتأمل ألجلها مدافعاً عنها باستماتة وشجون، ويؤلب مشاعر 

 أن املسلمني على جيب«: املسلمني على اخلليفة الذي حرق أعز شيء لديهم، قائالً
 زال وما يعد القرآن كان لقد. عفان بن عثمان به قام فيما جبدية ويتمعنوا يفكروا

 صحابة طرف من كتبت فقد املصاحف أما حممد رسوله على املرتل اهللا كالم يعد
  .املقربون حممد

 لو عثمان من بأمر أحرقت اليت للمصاحف ستعطى كانت اليت القيمة ما
 األحاديث بشهادة يعتربون كانوا الذين الصحابة حاول هذا؟ يومنا حىت بقيت

 أن )..كعب نب أيب مسعود، بن اهللا عبد( بالقرآن العالية ذوي الدراية من الصحيحة،
                                                             

1 – see: Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 48. 



   

 ٢٧٠ 

 ما أقرب تكون لكي جهدهم كل ذلك يف وبذلوا بأيديهم هذه املصاحف يكتبوا
 مجعها مصاحف إحراقها، عثمان أمر اليت املصاحف هي هذه. الكمال إىل ميكن

 قرر فلماذا عميقة اختالفات بينها فيما تكن مل فإذا. عليهم غبار ال أجلّاء صحابة
 على املرتل اهللا كالم يعدونه املسلمني كل على عزيزاً كان ما إحراق عثمان

 مصاحف بإحراق هذا عصرنا يف أحد قام لو املسلمون سيعتقد ماذا ...رسوله؟ 
 عصرنا يف أحد قام لو... سيكون ما معرفة املشوق ملن إنه قلوم؟ على عزيزة

 تصوير أحدهم قرر لو أو... الذريعة نفس حتت القرآن من أجزاء بإحراق احلاضر
  .عثمان به قام ما لحو شريط

قرار إحراق مصاحف قرآنية كالذي اختذه عثمان ال ميكن تفسريه ذا 
. )١(»اإلستخفاف لذلك وجب على الباحثني املسلمني أن يقَيموا جبدية هذه املسألة

 توحيد يف فعالً جنح قد العثماين املشروع يكون قد«: يقول ويف موضع آخر
 كرت ضياع يف السبب كان الوقت نفس يف نهلك واحد، قرآين نص على املسلمني

 نفس هلا وكانت املسلمني من عريضة فئة لدى ومقبولة شائعة كانت املصاحف من
  .)٢(»ثابت بن زيد مصحف مصداقية

 جلكريست جهاداً؛ كي يستميل مشاعر ذه الدموع الساخرة جاهد
 ويؤمنوا ا نتيجة واحدة ليصدقوا إىل ؛ إال ليأخذهمءوعواطف املسلمني، ال لشي

 نسخة طبق األصل ملا جاء به إن هذا املصحف الذي أبقاه عثمان ال ميثل: وهي
 الترتيب. واملوثوقية املصداقية هناك مصاحف أخرى كانت تنافسه ؛ ألنحممد
 إذ عنه املسؤول هو كان زيداً ألن أمراً إهلياً؛ يكن مل القرآين النص عليه جاء الذي

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 48 – 50.  
2 - Ibid , p 58.   



   

 ٢٧١ 

 وكان حممد وليس عثمان ا اجلمع، أمر عملية وكذلك كالقيام بذل حرية له تِركت
 مع ختتلف كانت اليت املصاحف كل حرق الثانية احملاولة إثر على مت مرتني هذا

 يف للشك جمال ال صحابة طرف من جِمعت كوا بالرغم من زيد مصحف
  .)١(القرآن مبجال ودرايتهم مصداقيتهم

  

  
  المبحث الثاني

د المصاحفتعد  

 :إشكالية اختالف املصاحف: ولاألاملطلب 

 :ًأوال ـ حترير حمل اإلشكال

واختالف  على اختالف املصاحف عول جلكريست كثرياً يف ما تقدم
 ومصحف ، هذا املصحف أصدق من ذاكنّأر لنا يصوالقراءات، وعلى أساسها بدأ 

 :مقدمة خاطئة مفادها عن وجود ، وهذا ينِبئمصحف فالن وهكذا فالن أمت من
يكون أحدمها أصدق وأمت من الثاين، أو كل جيب أن كلما اختلف مصحفان، 

وهذه املقدمة هي نتيجة . اختالف يف املصاحف يوجب اختالف يف املصداقية
إن كل ما موجود يف هذه : ـملقدمة سبقتها مفادها ـ وهي مفَسرة للقول السابق 

 اهللا سبحانه على آخرها هو قرآنٌ موحى من إىل املصاحف، من أول حرف فيها
بالتايل على وفق . نبيه، وملختلف مجيع مصاحف الصحابة مهما بلغت عن آخرها

هذا الكالم حتماً سيكون هناك تناسب طردي بني اختالف املصاحف وبني  
                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 55. 



   

 ٢٧٢ 

 املصحف«إن : تفاوت مصداقية تلك املصاحف ومتاميتها فينتج عن هذه املقدمات
 مصحف هو بل حممد مصحف ليس نياملسلم مجيع عند حالياً معروف هو الذي
 تكن مل اليت األخرى املصاحف حساب على بقوة فُرض الذي ثابت بن زيد

   )١(»بإحراقها تنحيتها متت املصاحف هذه. وموثوقية مشروعية تنقصه

 :ًثانيا ـ بيان وحل اإلشكالية

  :ويتم نقاش كل ما تقدم من خالل نقطتني

ثبت العرش (، فقد قيل فيما قيل املطلوب على مصادرة هذه احلقيقة  ـ يف١
 أي جيب أوالً إثبات أن الزيادات واالضافات والتوضيحات )مث انقش

والتفسريات وأسباب الرتول املدرجة واملوجودة يف تلك املصاحف، هي قرآن 
مرتل، موحى من اهللا سبحانه على نبيه، بالتايل إذا كانت قرآناً، جيب توافر شرط 

 صدقاأل هو فيمن النقاش، يأيت ثانياً ذلك بعد رمي، مثتواترها عن الرسول الك
  . وهذا الشرط ـ شرط التواتر ـ مل حيصل.ذلك غري هو ومن واملوثوق واألمت

ضافات اليت حلقت ا، جيب توضيح  ـ ولبيان إشكالية االختالف واإل٢
  :بعض املصطلحات

 : اإلقراءـ 

 تالوة تعليم بعده من سنوات إىل  الرسول عهد على اإلقراء معىن
... معىن اللفظ تعليم مع القرآن لفظ تالوة يعلّم من معناه واملقرئ تعليم مع اللفظ

 معىن تعليم وهو املعنيني، يف أحد اإلقراء يستعمل القرآن تعلّم انتشار بعد وأصبح

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 77.  



   

 ٢٧٣ 

صحيحه  يف البخاري رواه ما املوارد تلك ومن، )١( تفسري إىل حتتاج اليت اآليات
 بن الرمحن عبد منهم املهاجرين من رجاالً أُقرئ كنت «:قال أنه عباس ابن عن

حجها  حجة آخر يف اخلطّاب بن عمر عند وهو ِمبىن مرتله يف أنا عوف، فبينما
 ليقرئهم كتاتيب أطفال بن عوف عبدالرمحن أمثال املهاجرين كرباء يكن ومل )٢(»...

  .)٣(القرآن تفسري وإنما كان يعلّمهم القرآن، ألفاظ تالوة ابن عباس

  أنّ النيب الروايات تذكر حينما أنه إىل االلتفات فينبغي هذا علىو
  النيب كان اليت معانيها تفسري ألفاظها مع قراءة فاملراد كذا، اآلية يقرأ كان

  .)٤(من الوحي يتلقّاها

وقد يكون حصل هذا بالفعل مع الرواية اليت تشبث ا جلكريست 
 أيب عن «)٥(يات إلثبات فقدان نصوص قرآنية حبسب املدعىوغريها من الروا

 برباءة والشدة الطول يف نشبهها كنا سورة نقرأ كنا: قال أنه األشعري موسى
 وادياً البتغى مال واديان من آدم البن كان لو: منها حفظت أين غري فأنسيتها

 بإحدى نشبهها سورة نقرأ وكنا التراب، إال آدم ابن جوف ميأل وال ثالثاً،
 ما تقولوا ال آمنوا الذين أيها يا: منها حفظت قد أين غري فأنسيتها، املسبحات
 ويالحظ كلمة )٦(»القيامة يوم عنها فتسألون أعناقكم، يف شهادة فتكتب التفعلون

 يف الرواية، أي إا تشبه السورة وليست بسورة قرآنية مرتلة عن )نشبهها(

                                                             

  .٢٩٠ص ،١ج املدرستني، وروايات القرآن مرتضى، السيد العسكري،:  ظ ـ ١
  .أحصنت إذا الزنا من احلبلى رجم باب ،٦٤٤٢ احلديث، رقم ،٢٥٠٣ص ،٦ج خاري،الب  صحيح ـ ٢
  .٢٩١ص ،١ج املدرستني، وروايات القرآن مرتضى، السيد العسكري،:  ظ ـ ٣
  .٦٢ص التحريف، من القرآن صيانة كمال، سيد  احليدري، ـ ٤

5 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 81. 
  .١٥٦ ،٧ج النبوة، لدالئ  البيهقي، ـ ٦



   

 ٢٧٤ 

 تعليم مقام يف إننا بل القرآنية، السورة اد منهاالرسول الكرمي، فقد يكون ليس املر
  .اآلية فهم يف مباشر أثر هلما والتفسري التعليم هكذا؛ ألنّ نقرؤها كناّ السورة

 )هـ٣٣٨(وكذلك رواية ما تسمى آية الرجم قال عنها أبو جعفر النحاس 
 عن اجلماعة نقله الذي القرآن حكم حكمه ليس أنه إال صحيح وإسناد احلديث«
 والدليل القرآن لغري كذا أقرأ كنت اإلنسان يقول وقد ثابتة سنة ولكنه جلماعةا

  .)١(»لزدا القرآن يف عمر زاد يقال أن أكره أين ولوال قال أنه هذا على

 :التأويلـ 

 )األول(وأصله  فيه، مزيد مصدر اللغة التأويل يف«: اخلوئي السيد قال
 .إليهم رده  أي)أهله إىل كماحلُ أولَ(: قوهلم ومنه الرجوع، مبعىن

 ذلك ىوعل األمـر، إليه يؤول ومـا العاقبة منه رادوي التأويل يستعمل وقد
M    Î Í Ì Ë  ،)٦يوسف(  M 8 7 6 5L  الكرمية اآليات جـرت

 Ñ Ð ÏL )القرآن يف اللفظ هذا استعمال موارد من ذلك وغري  ،)٨٢ :الكهف 
 عاقبته، هو وما الكالم إليه يرجع ما القرآن بتأويل فاملراد ذلك وعلى  .الكرمي
 إال اليعرفه خفياً كان أم العربية، باللغة العارف يفهمه ظاهراً ذلك أكان سواء

    .)٢(»العلم يف الراسخون

 :ـ التنزيل

 نزل، ما به ويراد يستعمل وقد الرتول، وأصله فيه، مزيد مصدر اآلخر هو
                                                             

 حممد، عبدالسالم حممد. د  تح، واملنسوخ، الناسخ إمساعيل، بن حممد بن أمحد جعفر أبو  النحاس، ـ ١
  .٦١ص

  .٢٢٤ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي،  السيد ـ ٢



   

 ٢٧٥ 

!    " M  :تعاىل قوله منها كثرية، آيات يف القرآن على إطالقه القبيل هذا ومن

   #* '      & %*,       + * ) *  1  0 / .L )الواقعة:  

 .)١(القرآن من يكون أن يلزم وحياً اهللا من نزل ما كلّ  ليس ماذُكر لى، ع)٨٠- ٧٧
 بعض يف )ترتيلها هكذا( التعبري من الروايات بعض يف ورد ما فإنّ هذا على

 آلية؛ بياناً أو آية كان سواء  النيب على اهللا عند من نزل أنه نهم املراد اآليات،
 فبيان ـ ،)١٩-١٨ :القيامة( M   Ù Ø × Ö *Þ Ý   Ü ÛL   :تعاىل قال

  .تعاىل اهللا على وهو وتفسريه، شرحه االحتماالت أحد على القرآن

. M تعاىل قوله إطالق من يستفاد أنه كما  -  ,  +     *  3    2 1 0

 4L هعلى نزل أن النيب  ٢(القرآن عليه نزل كما وتبيينها، اآليات تفسري(.  
 بالسنةّ وسلم ]وآله[  عليه اهللا صلى اهللا رسول على يرتل جربئيل كان« ورد فقد

  .)٣(»بالقرآن عليه يرتل كما
 مصاحف الصحابة ومصحف أن املقام هذا يف الروايات من يستفاد الذي

 من يءش يف داللة وال. تأويالً أو ترتيالً اداتزي على كانت مشتملة علي 
   .)٤(القرآن من هي الزيادات تلك أن هذه الروايات على

 القرآن تفسري من  النيب قاله ما مجيع أنّ القول نستطيع ذلك على بناًء
  النيب بيان على يطلق قد ألنه سبحانه؛ اهللا من هو تأويل، أو ترتيل وتبيينه

 يرجع ما القرآن تأويل ألنّ أيضاً؛ التأويل اآليات، شرح يف اهللا من أخذه الذي
                                                             

  .٢٢٥-٢٢٤ص :ن. م :  ظ ـ ١
  .٦٢ص التحريف، من القرآن صيانة كمال، سيد  احليدري، ـ ٢
  .٤٧٤ ص ١ ج: اهللا كتاب على قاضية السنةّ: باب . دارمي،ال  سنن ـ ٣
  .٢٢٥ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ٤



   

 ٢٧٦ 

 غري الوحي من للمراد شرحاً الكالم إليه يرجع كان ما سواًء الكالم، إليه ويؤول
 .)١(غريه أم القرآين

من التوضيح يف هذا الشأن من الزيادات واالضافات اليت  وللمزيد
  :باملصاحف فمنها

 اًجزء تكون ال والزوائد اإلضافات تلك« ـ بعنوان التفسري، وهو إن ١
 اختصاص لعدم القرآن من كوا على ال يدلّ  عليها)الترتيل( وإطالق للقرآن،

 والتفسري التوضيح بعنوان األمور بعض نزول املعمول وكان بالقرآن الوصف هذا
 من آمنني لكوم عالمة، دون من القرآن مع يكتبه الكتاب بعض وكان للقرآن
 عليكم ليس(: مصحفه يف وأثبت قرأ مسعود ابن أنّ حكي وألجله س،االلتبا
 التفسري يدخلون« أو رمبا كانوا )٢(»احلج موسم يف ربكم من فضالً تبتغوا أن جناح

 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب عن تلقوه ملا حمققون ألم وبياناً إيضاحاً القراءة يف
وذُكر هذا املعىن   )٣(»معه يكتبه بعضهم كان ورمبا االلتباس من آمنون فهم قرآناً

 بن اُيب عن حبيش، بن زر عن ما ورد:  )*(يف كتاب مقدمتان يف علوم القرآن
 ولقد كان ...آية وسبعني  ثالثاً:سورة األحزاب، قلت تقرأ كم( :له قال كعب، أنه

                                                             

  .٦٧-٦٦ص التحريف، من القرآن صيانة كمال، سيد احليدري،:  ظ ـ ١
  .٣١٥ص التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ  اللنكراين، ـ ٢
  .٤٤ص ،١ج العشر، القراءات يف النشر اجلزري،  ابن ـ ٣

 مقدمة عن واالخرى االندلسي، عطية ابن عن إحدامها املقدمتني، هاتني إن« : بالذكر اجلدير منـ * 
 زين (كتاب وحتقيق تصحيح حىت البداية، يف مؤلفه يعرف مل الذي) املعاين لنظم املباين (كتاب
 سنة املولود العاصمي، أمحد بن بن حممد أمحد احلافظ: وهو واحد مؤلفهما أن فحينئذ تبني) الفىت
 هذا يف اليت االحتجاج بينت وجوه وقد): (الفىت زين (كتابه من خمتلفة مواضع يف يقول إذ هـ٣٧٨

 ٩٦ ،٨٥ص ،١ج احملمودي باقر حممد :تح الفىت، زين: ينظر) املعاين لنظم املباين كتاب يف الفصل
  .٢٠١ص التحريف، من القرآن سالمة اهللا، كتاب فتح الدكتور احملمدي، ».٨ص ،٢وج ١٠٢ و



   

 ٢٧٧ 

  فإن هذا احلديث ليس من الصحة حبيث جتب به احلجة، فضالً)فيها آية الرجم
سنده، مث  إن صح احتمل أن  ضعفوا النقل أهل ألنّ عن الزيادة يف القرآن به؛

 الرجم ذكر تفسريها يف وأن البقرة سورة يوازي كان تفسريها أن :يكون معناه
¾ ¿ M  السنة يف قوله تعاىل به وردت الذي  ½ ¼  » º ¹ ¸

 Á ÀL )١( )٣٣ :األحزاب(.  

 ذلك، ، ومن)٢(: ن حديث النيبما يحمل على أنه سنة وم:  ـ منها٢
صلى اهللا  النىب حديث يف معروف هذا إنّ: )...آدم البن كان لو( آية حول ما تسمى

ـّه على وسلم] وآله[عليه   يف العاملني رب عن حيكيه ال الرسول كالم من أن
: قال سهل، بن العباس عن فروي.ويؤيده بأنه يروى كحديث، ال كآية...القرآن
 ابن أنّ لو: وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول قال: يقول املنرب الزبريعلى ابن مسعت

  .)٣( ...واديان اُعطي آدم

وقد جاء ذلك على شكل احلديث النبوي يف أغلب املصادر وليس على 
 لغري القرآن، فليس كلما )كنت أقرأ كذا( اإلنسان وقد يقول .)٤(هيئة آية قرآنية

وإن ثبت أنه أطلق «. )٥(القرآن إىل  ينصرف معناها) قرأناأقرأ أو(تطلق كلمة 

                                                             

  .جفري آرثر املستشرق: تح ،٨٣ص القرآن، علوم يف مقدمتان:  ـ  ظ١
  .٢٠٢ص التحريف، من القرآن سالمة اهللا، فتح د  احملمدي، ـ ٢
  .٨٥ص القرآن، علوم يف مقدمتان:  ظ ـ ٣
 اهللا رسول قال: قال أنس عن« ،٢٤٦٢ احلديث رقم ،٩٩ص ،٣ج مسلم، صحيح يف ماجاء:  ظ ـ ٤

 كتاب األصبهاين، الشيخ أبو: وينظر »...واديان آدم البن لوكان: وسلم ]وآله [عليه اهللا صلى
 هذا ومنها مثالً فصار وسلم ]وآله [عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حفظ ما ي أ احلديث، أمثال

  ).١١٧ص...  (واديان آدم البن لوكان:  احلديث
  .٢٠٢ص التحريف، من آنالقر سالمة اهللا، فتح د  احملمدي، ـ ٥



   

 ٢٧٨ 

عليه اسم القرآن، فإن ذلك على معىن اشتقاق االسم مما يقرأ، ليس أنه أدعى أنه 
  .)١(»مما يتلى يف الصلوات

 النيب أتى رجال أن«ومثال بشأن ماكان يوحى إليه وليس بقرآن يروى 
 صفرة قال أو اخللوق أثر وعليه جبة وعليه ةباجلعران  وهووسلم] وآله[صلى اهللا عليه 

] وآله[صلى اهللا عليه  النيب على اهللا فأنزل عمريت؟ يف أصنع أن تأمرين كيف فقال

 أنزل  وقدوسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب رأيت قد أين ووددت بثوب  فستروسلم
  وقدوسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب إىل تنظر أن أيسرك تعال عمر فقال الوحي عليه
 عنه سري فلما... إليه  فنظرت الثوب طرف فرفع نعم قلت الوحي؟ عليه أنزل
 وأنق عنك اخللوق أثر واغسل اجلبة عنك اخلع العمرة؟ عن السائل أين :قال

  .)٢(»حجك يف تصنع كما عمرتك يف واصنع الصفرة

] وآله [صلى اهللا عليهفكان أُيب وباقي الصحابة يذكر احلديث عن رسول اهللا 

  .)٣(وجيعله وحياً أنزل عليه من غري أن جيعله قرآناً يتلى وسلم

 ـ ومنها ما يحمل على احلديث القدسي، فيجوز أن يكون أنزله سبحانه ٣
فجاء  )٤(وحياً إليه كما كان ترتل عليه أشياء من امور الدين وال يكون ذلك قرآناً

 :وتعاىل تبارك اهللا قال :قال وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول عن هريرة أيب عن«
 أن له يكن ومل آدم بن وشتمين يكذبين أن له ينبغي يكن ومل آدم بن كذّبين

 علي بأعز اخللق آخر وليس بدأته كما أعيده إين فقوله إياى تكذيبه أما يشتمين

                                                             

  .٨٧ص القرآن، علوم يف مقدمتان ـ ١
  .احلج يف يفعل ما العمرة يف يفعل باب ١٦٩٧ احلديث رقم ،٦٣٤ص ،٢ج البخاري،  صحيح ـ ٢
  .٨٧ص القرآن، علوم يف مقدمتان: ظ  ـ ٣
  .٢٠٣ص التحريف، من القرآن سالمة اهللا، فتح د احملمدي،: ظ  ـ ٤



   

 ٢٧٩ 

 ومل ألد مل الصمد اهللا أحد اهللا وأنا ولدا اهللا اختذ فقوله إياى شتمه وأما أوله من
فالواضح هنا مضمون احلديث وكلماته قريب من ، )١(»أحد كفوا يل يكن ومل أولد

سورة التوحيد، ومن هذا يشتبه على السامع من الصحابة مثالً ويظنها من ضمن 
  .سورة التوحيد

  

 :توحيد املصاحف: املطلب الثاين

ُأوال ـ مصحفي ابن مسعود وأيب بن كعب ً: 

بن مسعود ا مصحف نّأيست إظهار حياول فيها جلكر أخرى هناك مسألة
أو أُيب بن كعب، هو املصحف األمت واألصح واألكمل يف مقابل مصحف زيد؛ 
ليخدش بذلك الصورة املشرقة للقرآن الكرمي، من خالل عرضه للروايات املادحة 

 أهم بني من كعب بن أيب يعد فالبن مسعود وأُيب بن كعب يف جمال القرآن،
هناك . )سيد القراء (مسعود، وكان يلقب بـ  بن اهللا عبد عدب القرآن مبجال العارفني

 جابر عن« ويف حديث طويل .)٢(بالقرآن علمه غزارة على أحاديث مهمة تشهد
... وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول قال : قال عنه اهللا رضي األنصاري اهللا عبد بن

  .)٣(»...كعب  بن أيب أميت وأقرأ

 إال تكتمل أن بدايته يف القرآين النص تناقل ملوضوع دراسة ألية ميكن وال
 العلماء جند بينما: ويقول مستغرباً. مسعود بن اهللا عبد مسامهة على الضوء بإلقاء

                                                             

 احلديث رقم ،١٦٢٩ص ،٤ج البخاري، صحيح: وينظر. ٦٦٦ص ،١ج للنسائي، الكربى  السنن ـ ١
٤٢١٢.  

2 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 72.  
  .٣٣٥ص ،١ج للطرباين، الصغري  املعجم ـ ٣



   

 ٢٨٠ 

 عبد ذكر مسروق عن «)١(مسعود بن مصحف أمهية من التقليل حياولون املسلمني
 وسلم] وآله[ عليه صلى اهللا النيب مسعت أزال أحبه ال:  فقال مسعود بن عمرو بن اهللا

 بن وأيب ومعاذ وسامل مسعود بن اهللا عبد من أربعة من القرآن خذوا: يقول
  .)٢(»كعب

 األخرى احلديث كتب يف موجودة الرواية نفس«: فيعلق جلكريست
 يف األول املرجع يعتربه كان أنه إىل إشارة  وهذه)به بدأ( اًحممد أن إىل وتشري

 بالدرجة عنه يأخذه أن القرآن تعلم يريد من كل أمر حممداً أن مبا ...القرآن  جمال
 وهنا يالحظ على )٣(»موثوقية مجعه الذي للمصحف تكون أن املنطقي فمن األوىل

 إن ذكر الشيء يف البداية ال يعين دائماً أفضليته وأوحديته، :هذا االستنتاج، أوالً
 M V  UZ Y X W  فقد ذكر القرآن الكرمي شعائر اهللا كما يف قوله تعاىل

L ) الصفا( فبدأ القرآن بـ،)١٥٨البقرة(بتفضيل هذه الشعرية على  ومل يقل أحد 
 إذا كان كل من تقدم ذكره عن اآلخر يف هذا احلديث، يكون هو :أختها، وثانياً

 أفضل من أُيب ألنه )سامل ومعاذ(األفضل واملرجع يف القرآن، الزمه أن يكون 
د أحاديث يف حق أُيب بن كعب ما مل يذكر ذلك متأخر عنهما؛ بينما يف الواقع جن

 إذا كان عبد اهللا بن مسعود وأُيب بن كعب ذه الدرجة :وثالثاً. )سامل ومعاذ (عن 
خذوا (وتلقينه لألمة بشهادة حديث النيب  املتقاربة يف تلقي القرآن عن النيب 

صحفني؟ وبأيهما ؛ فبماذا يفسر إذن اإلختالف يف ما بني امل)...القرآن من أربعة 
يستطيع أن يأخذ املسلمون عنه القرآن، هذا وإن االختالفات جذرية ومعتد ا 

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 60 – 63.  
  .كعب بن يبأُ مناقب باب ،٤٧١٣ احلديث رقم ،١٩١٢ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 60 – 61. 



   

 ٢٨١ 

بن مسعود مل يثبت سوريت املعوذتني وسورة ابني املصحفني، فكان مصحف 
  . )١(الفاحتة

خبار يف أما من القرآن وأن يكون بينما جند أن املعوذتني مما تظاهرت األ
 بن عقبة عن «)٢(اًى املعىن وإن مل يكن اللفظ متواترعل متواتراً عن الرسول 

 ما فأمنا عقبة قال املعوذتني  عنوسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب سأل أنه: عامر
األلباين عن هذا  الشيخ قال )٣(»الفجر صالة  يفوسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول

  . )٤(صحيح: احلديث

 أما من القرآن؛ ألن  يبني له النيبوداللة احلديث واضحة أراد أن 
 عن«الصالة الواجبة كما هو معروف، جتب فيها قراءة سورة بعد الفاحتة، وكذلك 

 علي أنزلت أو  أنزلوسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول يل قال: قال عامر بن عقبة
  . الكرمي فاملراد من اآليات هنا آيات القرآن)٥(»املعوذتني قط مثلهن ير مل آيات

ا من القرآن كالكالم عن إثبات أما سورة الفاحتة، فالكالم يف إثبات أ
صلى اهللا  اهللا رسول أنّ الصامت بن عبادة عن«الضياء للشمس، وأشهر ما قيل فيها 

 بن عبادة عن« وأيضاً )٦(»الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال:  قالوسلم] وآله[عليه 
 بأم يقترئ مل ملن صالة ال : وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول قال: قال الصامت

                                                             

  .الناس سورة باب ،٤٦٩٣ احلديث رقم ،١٩٠٤ص ،٤ج البخاري، صحيح:  ظ ـ ١
  .٣٠٩ ،١ج للقرآن، اإلنتصار بكر، أبو القاضي  الباقالين، ـ ٢
  .باملعوذتني الصبح يف القراءة باب ،١٥٨ص ،٢ج أمحد،  مسند ـ ٣
  .الصفحة نفس : م .  ن ـ ٤
  .املعوذتني قراءة فضل باب ،٥٥٨ص ،١مسلم،ج  صحيح ـ ٥
 يف واملأموم لإلمام القراءة وجوب باب ،٧٢٣ احلديث، رقم ،٢٦٣ص ،١ج البخاري،  صحيح ـ ٦

  .الصلوات



   

 ٢٨٢ 

  .)١(»القرآن

 والسهو الشك معها جيوز بن مسعود، روايةا إىل إذن فإن ما نسب
 وال الصالة، يف هلا مسعود ابن بقراءة الكذب؛ ألا معارضة نقل مل والنسيان، إن

 ابن ظن على غلب فقد يكون الرواية، صحت وإن. الكتاب بفاحتة إال صالة
 ن ماإو كافة، على املسلمني تعلمها لوجوب تنسى أن ميكن ال الفاحتة أن مسعود

    .)٢(والضياع النسيان ملخافة كان القرآن من كتب

 ابن عن بن حبيش، زر عن املعوذتني، قراءة أخذ قد عاصماً ويذكر أن
 )هـ٤٥٦ـ  ٣٨٤(مسعود، وهذا دليل على ثبوما يف مصحفه، وذا قال ابن حزم 

 وإمنا وموضوع مسعود ابن على كذب هذا :احمللى تتميم املعلى القدح كتاب يف
  وأن.)٣(والفاحتة املعوذتان وفيها حبيش عنه بن زر عن عاصم قراءة عنه صح

الفاحتة  اشتمل على قد املسلمني عند واليوم باألمس املتداول اإلمام املصحف
 فال يعتد  اإلمام علي صحفيب بن كعب ومواملعوذتني، وكذلك مصحف أُ

 إال ليست وأمثاله مسعود ابن بسقوطهما من مصحف ابن مسعود؛ ألن مصحف
 سقط من مصحفه فإن سورة، ويغفل لنفسه سورة، يكتب كمن فردية، مصاحف

 وعاصم عبدة عن عيينة بن سفيان« وعن .)٤(القرآن على ذلك ينسحب فال شيء
 :لسفيان قيل . ينكر فلم !املصحف  من حيكهما أخاك إن :أليب قلت: قال زر عن

                                                             

 اآليتني قراءةعلى  واحلث البقرة سورة وخواتيم الفاحتة فضل باب ،٥٥٤ص ،١مسلم،ج  صحيح ـ ١
  .البقرة آخر من

  .١٥٤ص القرآن، تاريخ حسني، حممد د الصغري،:  ظ  ـ٢
 والسابع والسادس واخلامس والرابع والثالث الثاين النوع ،٨١ ص ،١ج االتقان، السيوطي،:  ظ ـ ٣

  .واملدرج واملوضوع والشاذ واآلحاد واملشهور املتواتر معرفة والعشرون
  .١٥٤ص القرآن، تاريخ حسني، حممد د الصغري،:  ظ ـ ٤



   

 ٢٨٣ 

صلى اهللا  اهللا رسول يرى كان مسعود بن مصحف يف وليسا نعم :قال مسعود؟ ابن

 صالته من شيء يف يقرؤمها يسمعه ومل واحلسني احلسن ما  يعوذوسلم] وآله[عليه 
 فأودعومها القرآن من كوما الباقون وحتقق ظنه على وأصر عوذتان أما فظن
 عاد فاتضح  ولعله مسعود، ابن فيها وقع قد شبهة أا على: يدل  وذلك)١(»إياه

 عاش قد يكون  وميكن أن.ذلك بعد عليه عاصم فقرأمها فقبله، احلق؛ له
 بعد ما، فيهما يعترف كان: أخرى  ومرحلة..فيها ينكرمها كان مرحلة: مرحلتني
  .)٢(لديه ثبوما

 :)جلنة توحيد املصاحف(ًثانيا ـ 

ول جلكريست جاهداً، أن خيتزل عملية مجع القرآن كلها يف شخص زيد حا
جالء، بن ثابت، ويصور لنا أن عملية اجلمع هذه متت مبعزل عن مجيع الصحابة األ

حىت عن اُيب بن كعب ـ واُيب هو األهم عند جلكريست ـ وأن زيداً لوحده كان 
 زيداً هو نّأإال . لتدوينيغرد خارج السرب، وإن كانوا شاركوه يف عملية اجلمع وا

 مل القرآن توحيد «الشخص الوحيد املتنفذ يف العملية وبقية األفراد يف اهلامش و
 بن عثمان أصدره اجلانب أحادي وبقرار حممد وفاة من سنة ٢٠ بعد إال يتم

 بل حممد مصحف ليس املسلمني مجيع عند حالياً معروف هو الذي املصحف. عفان
 اليت األخرى املصاحف حساب على بقوة فُرض الذي ثابت بن زيد مصحف هو
  .)٣(»بإحراقها تنحيتها متت املصاحف هذه. وموثوقية مشروعية تنقصه تكن مل

                                                             

 كعب بن أيب عن حبيش بن زر حديث باب ،٢١٢٢٧ احلديث، رقم ،١٣٠ص ،٥ج أمحد، سند م ـ ١
  .عنه تعاىل اهللا رضي

  .٤٩٥-٤٩٣ص الكرمي، القرآن حول هامة حقائق مرتضى، جعفر السيد العاملي،:  ظ ـ ٢
3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 77.  



   

 ٢٨٤ 

 بن زيد إىل عثمان فأرسل«مر مغاير هلذا متاماً إذ جاء يف املصاحف واأل
 الزبري بن اهللا وعبد هشام، بن احلارث بن الرمحن وعبد العاص، بن وسعيد ثابت،

 أنتم اختلفتم ما: الثالثة القرشيني للرهط وقال املصاحف، يف الصحف انسخوا أن
 الصحف نسخوا إذا حىت بلسام نزل قريش، فإمنا بلسان فاكتبوه ثابت بن وزيد

 اثين له مجع املصاحف، يكتب أن عثمان أراد ملا« وكذلك أيضاً )١(»املصاحف يف
 فبعثوا قال ثابت بن وزيد ،كعب بن أيب فيهم واألنصار، قريش من رجالً عشر
 وكان يف )٢(» يتعاهدهم عثمان وكان: قال ا فجيء عمر، بيت يف اليت الربعةإىل 

 بن وكثري  )٣(»املصاحف كتاب أحد فطيمة بن اهللا عبد«اللجنة ممن كتب املصاحف 
 بن  ومنهم مالك)٤(»...فأخروه الشيء يف اختلفوا فرمبا هلم يكتب كان أنه« أفلح
 قرأ ممن عامر أيب بن جدي مالك كان: مالك قال«أنس  بن مالك جد ،عامر أيب
: قال« عامر أيب  وورد عن مالك بن)٥(»املصاحف يكتبه عثمان، وكان زمان يف

ما عليهم، أملى فيمن كنتمن تلقَّاها قد الرجل فيذكرون اآلية، يف اختلفوا فرب 
 ابن مشاركة حجر عن ابن ر احلافظ وأشا)٦(»...وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول
ووقع من تسمية بقية من كتب أو أملى عند أيب « :الكتابة وقال وأنس يف عباس

 يف ذلك وقع مالك، بن وأنس عباس ابن ومنهم عبد اهللا... داود مفرقاً مجاعة 

                                                             

 ،٥ج الترمذي، وسنن. القرآن مجع باب ،٤٧٠٢ احلديث، رقم ،١٩٠٨ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ١
  .التوبة سورة، باب ،٣١٠٤ احلديث، رقم ،٢٨٤ص

 املكتبة قرص  ٢٠٤ /٢٩ ،األحاديث جامع والسيوطي،. ٢٥ص املصاحف، داود، ايب  ابن ـ ٢
  .الشاملة

  .٣٣ص املصاحف، داود، ايب  ابن ـ ٣
  .٢٥ص: ن .  م ـ ٤
  .٢٦ص ن،.  م  ـ ٥
  .٢١ص: ن . م ـ ٦



   

 ٢٨٥ 

  .)١(»الْباب حِديث أَصل شهاب ِفي ابن عن جممع بن إمساعيل بن إبراهيم رواية

 عشر االثين بعض هؤالء تسمية يف الروايات املتفرقة صيله منوما مت حت
  :وهم رجالً،

  .ثَاِبٍت بن زيد ـ ١
  .الزبيِر بن اِهللا عبد ـ ٢
  .الْعاِص بن سِعيد ـ ٣
  .ِهشاٍم بِن الْحاِرِث بن الرحمِن عبد ـ ٤
  .كعب بن يبأُ ـ ٥
  .مالك بن أنس ـ ٦
  .عباس بن اهللا عبد ـ ٧
  .أنس بن مالك جد عامر، أيب بن مالك ـ ٨
  .املتقدم سريين ابن حديث يف كما أفلح، بن كثري ـ ٩

  .فطيمة، كما جاء يف كتاب املصاحف بن اهللا  ـ عبد١٠
  .)٢(»ويف رواية مصعب بن سعد« ـ ١١

هكذا إذن مل يكن زيد مبفرده وبدون رقابة أو بدون مساعدة وإشراف 
أن الصحابة البقية كان دورهم  إىل  ما يشريديثحاالصحابة، واملالحظ يف األ

 له تِركت حيث عنه املسؤول هو كان زيداً«فاعالً ورئيساً، ال كما هو املدعى بأن 

                                                             

 ،٧ج الساري، إرشاد الدين، شهاب القسطالين،: وينظر. ١٩ص ،٩ج الباري، فتح العسقالين،  ـ ١
  .٤٤٩ص

  .٤٤٩ص ،٧ج الساري، إرشاد الدين، شهاب  القسطالين، ـ ٢



   

 ٢٨٦ 

 إال هو ما النص هذا أن« واعتبار املسلمني كوم يعرفون .)١(»بذلك القيام حرية
 أسلوب مالاستع حياولون  نراهم)ثابت بن زيد( معني رجل ا قام عملية نتاج

 كانت العثماين املصحف غري مصاحف وجود مبسألة األمر تعلق كلما املراوغة
  .)٢(»قليلة غري نقاط يف معه ختتلف

غري ذلك وتؤكد دور اُيب بن كعب األساسي وكان هو  إىل وهنا رواية تشري
 أيب بن اهللا عبد حدثنا... «من يرأسهم، فكان هو ميلي عليهم واآلخرون يكتبون 

 من القرآن مجعوا العالية، إم أيب أنس، عن بن الربيع عن أبيه، عن لرازي،ا جعفر
 اآلية إىل انتهوا فلما كعب، بن أيب عليهم ميلي يكتبون رجال فكان أيب، مصحف

 أثبتوا M    z y x w v u t sr qL  :براءة سورة يف اليت
 اهللا رسول إن: عبك بن أيب فقال القرآن، من تعاىل اهللا أنزل ما آخر اآلية هذه أن

� M : آيتني هذا بعد أقرأين  قدوسلم ]وآله[صلى اهللا عليه   ~ } |

 ª ©   ¨ § ¦  ¥ ¤ £  ¢ ¡L 
  .(*))٣(»...القرآن من نزل ما آخر فهذا: قال السورة آخرإىل 

يب بن كعب سيد القراء كان معهم، بل من الواضح قد يرأسهم وكانت إذن أُ

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 55.  
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 64.  

  .رسول جاءكم لقد وجل عز قوله خرب باب ،٣٠ص املصاحف، داود، ايب  ـ  ابن٣
عدد التناقضات لروايات مجع القرآن، خبصوص اآلية من سورة التوبة فمرة  إىل يضاف رقموهذا ـ * 

مع خزمية بن ثابت، ومرة عند أيب خزمية، وأخرى أبو خزمية هو الذي جاء  التمسناها فوجدناها
 مع فوجدناها فالتمسناها حزاب وليس من التوبةاأل من آية باآليتني مببادرة منه، وثالثة، فقدت

  مع حتفظ الباحث على. ثابت أيضاً، وهنا هذه مرة رابعة وجدت اآلية عند اُيب بن كعب بن خزمية
 =  



   

 ٢٨٧ 

على آية آخر ما نزل من القرآن، وهنا ممكن أن عتراضه اله اليد الطوىل بداللة 
لو أن ما تسمى بسوريت احلفد واخللع ـ املثبتة مبصحف اُيب ـ كانتا متثل : يقال

سوراً من القرآن املرتل على النيب ومعتد ا؛ ملا تواىن اُيب يف أن يدرجها، 
ل وضعها أنه حاو إىل ويعرضها وحيتج عليهم ا، وال توجد يف الروايات ما يشري

يف املصحف اإلمام وهذا أدلّ دليل على أن مصحفه واملصاحف االخرى كانت 
مصاحف شخصية، ممكن أن يكتب فيها الدعاء والقنوت الذي يعلمه إليهم النيب، 

 ـ ٣٣٨(أو التفسريات اليت يسمعوا من النيب كما قال القاضي أبو بكر الباقالين 
فسرة للقرآن، وقد كانوا يروون مثل بأن مثل هذه القراءات صارت م: )هـ ٤٠٣

هذا عن بعض التابعني يعين بذلك استجازة كتابة التفسري مع اآلية، مثل ما يروى 
 عبارة إىل )العصر وصالة( عبارة إضافة يف مصحف عائشة وأيضاً مصحف اُيب يف

% M يف قوله تعاىل  )$ %(  $  # " !

(  ' &Lوكما قرأ وأثبت  ارة عباس وابن مسعود عب ابن)مواسم يف 
 MJ IH G  F E D CL بعد قوله تعاىل)احلج

  .)١()يف مواسم احلج (

 معد بن املقدام عن « ولقد روي ذا الصدد عن الرسول األعظم
 الكتاب أوتيت اين أال: وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول قال :قال الكندي يكرب
  .)٢(»...معه ومثله القرآن أوتيت ينإ أال معه ومثله

                                                             

لكن االحتجاج ا من باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم، مثل هذه الروايات والنقاش الذي فيها، = 
 قد استندوا إليها واعتقدوا بأا معتربة فضالً عن أا فإن جلكريست وغريه من املستشرقني

  .صحيحة
  .٤٣٢ص ،٢ج للقرآن، االنتصار أبوبكر، القاضي الباقالين،:  ـ  ظ١
  .الكندي يكرب معد بن املقدام حديث باب، ،١٧٢١٣ احلديث، رقم ،١٣٠ص ،٤ج أمحد،  مسند ـ ٢



   

 ٢٨٨ 

  وإال ملاذا مل حياول اُيب بن كعب أن يكتب ما تسمى بسوريت احلفد واخللع؟ 
اعتراض آخر ألحد الصحابة  إىل وتوجد رواية أخرى مشهورة تشري

 عفان بن لعثمان«: الكبار وممن لديهم مصحف، وهو عبد اهللا بن عباس عندما قال
 املائني من وهي براءة واىل املثاين من وهي األنفال إىل عمدمت أن على محلكم ما

 الرحيم الرمحن اهللا بسم سطراً بينهما جعفر بن قال تكتبوا ومل بينهما فقرنتم
صلى  اهللا رسول إن: عثمان قال ذلك على محلكم ما الطوال السبع يف ووضعتموها

 العدد ذوات السور من عليه يرتل الزمان عليه يأيت مما  كانوسلم] وآله[اهللا عليه 
 يف هذا ضعوا يقول عنده يكتب من بعض الشيء يدعو عليه أنزل إذا وكان

  .)١(»...وكذا  كذا فيها يذكر اليت السورة
ختالفات املوجودة فلو كانت اال: وما قيل مع أُيب، يقال هنا مع ابن عباس

يف مصحفه قرآناً مسعه من النيب بصفة القرآن ال بشيء آخر؛ العترض واحتج ا 
  .نفالألعليهم كما اعترض على سورة ا

لكن جللكريست رأي آخر يف مسألة عدم اعتراض الصحابة وال سيما 
ه ونتائجه املسبقة، فقال ما نصه عندما أهدافذوي املصاحف، وتأويل يتناسب و

 يف زيد مصحف سيعارض كان ملاذا لكن«: بن مسعوداكان يف معرض حديثه عن 
 كان الذي ذاته لوقتا يف الكوفة أهل بني منتشراً آنذاك مصحفه كان الوقت؟ ذلك
 األمة مصحف جلعله نية أية ألحد يكون أن دون اخلفاء يف قابعاً زيد مصحف فيه

 مصحف خرج حني إال اخلطر يتهدده مصحفه أن مسعود يشعر بن  مل.اإلسالمية
  .)٢(»موحداً مصحفاً وأُعِلن الواجهة إىل زيد

                                                             

 الترمذي، وسنن عفان، بن عثمان دمسن باب، ،٣٩٩ احلديث، رقم ،٥٧ص ،١ج أمحد،  مسند ـ ١
  .التوبة سورة باب ،٣٠٨٦ احلديث، رقم ،٢٧٢ص ،٥ج

2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 62.  



   

 ٢٨٩ 

 وإنا أقرؤنا يبأُ: عمر قال :قال عباس ابن عن«أما أُيب بن كعب فجاء فيه 
  فالوسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول يف من أخذته يب يقولوأُ يب،أُ حلن من لندع
, (:تعاىل قال اهللا لشيء أتركه  + *  ) (  '  & % $  # "(«)١( 

 حممد كان ملاذا ندري ال«: فيعقّب جلكريست بسبب الفهم اخلاطئ ملضمون الرواية
 أن يبينان املذكورين احلديثني لكن غريه دون كعب بن يبُأل معينة أجزاءاً يبلّغ

 هي )اهللا رسول من يف( فعلى ذلك عد كلمة )٢(»القرآن جمال يف عالية كانت مكانته
مسعت منه : أيب من دون غريه، ويف احلقيقة هي تعين إىل تبليغ خاص للقرآن

 نافع أخربين عبيد اهللا عن« ويدل عليه )٣(مباشرة مع إمكان أن يسمع معه آخرون
، )٤(»...وسلم ]وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول يف من التلبية تلقفت قال عمر ابن عن

 وال تعين إا تبليغ خمتص ذا )اهللا رسول من يف(ففي هذا احلديث تكررت كلمة 
 الرسول األعظم من مجيعاً غريه ألن التلبية أخذها املسلمون الصحايب من دون

 هذا عامي بعد ألقاكم ال يلعلّ مناسككم  عنيخذوا«: عندما حج باملسلمني وقال
   .)٥(»اخلذف حصى مبثل وارموا

بن مسعود يف أشياء اعلى العموم فهذا مصحف أُيب يتقاطع مع مصحف 
 جعفر  يبأل قلت: قال احلضرمي أيب بكر عن«إثباته الفاحتة واملعوذتني : منها
 فعل إمنا: يقول أيب كان :فقال من املصحف، املعوذتني ميحو كان مسعود ابن إن

                                                             

 اهللا صلى النيب أصحاب من القراء باب ،٤٧١٩ احلديث رقم ،١٩١٣ص ،٤ج البخاري،  صحيح ـ ١
  .وسلم ]وآله [عليه

2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 73.  
 كتاب حمقق دمشق، جامعة ـ الشريعة كلية يف وعلومه احلديث أستاذ البغا ديب مصطفى. د:  ظ ـ ٣

  .البخاري صحيح كتاب من ،١٩١٢ ص ٤ج هامش، البخاري، صحيح
  .ووقتها وصفتها التلبية باب ،٨٤١ص ،٢ج مسلم،  صحيح ـ ٤
  .٤٢٥ص ،٢ج للنسائي، الكربى  السنن ـ ٥



   

 ٢٩٠ 

 بسوريت يب ما تسمىأُ مصحف  وأضاف)١(»القرآن من ومها برأيه ابن مسعود ذلك
 إنا واللهم واملعوذتني الكتاب فاحتة بن كعب أيب مصحف ويف«واخللع  احلفد

 ومن خالل ما نقله جلكريست )٢(»مسعود ابن وتركهن نعبد إياك واللهم نستعينك
ل ويأول تأويالت تنسجم وتطلعاته يف احلط من قيمة عن السيوطي، فأخذ حيتم

 من زوايا السورتني هاتني تعد أن لالنتباه املثري ملن إنه«: القرآن الكرمي، فيقول
 كل بشهادة وذلك كبري حد إىل يشبهاا اليت الفاحتة سورة مثابة نفس يف خمتلفة

  . كعب بن وأيب مسعود ابن من
 مسعود بن مصحف يف موجودة تكن مل ثالثال السور أن األمر يف الغريب

 كان قد حممد يكون أن يحتمل. أيب مصحف يف موجودة كلها كانت وباملقابل
 يستطع مل السبب هلذا واالبتهاالت األدعية يف متييز دون كالها من يستعمل
 ال، أم )اهللا كتاب( املصحف ضمن إدخاهلا وجوب مسألة يف احلسم الصحابة
 اليت واألدعية التضرعات إىل أقرب واحملتوى الشكل حيث من وأا والسيما

 سلوبه حيثأ يف القرآن ختتلف عن اليت صلوام يف واملتعبدون املؤمنون ا ينطق
 بسبب عليهم اشتبه الصحابة أن القول أراد ذا )٣(»املتكلم هو اهللا أن يفترض

 وما اهللا كالم القرآن ألن الفاحتة؛ سورة وبني آيات من ما يدعى بني سلوباأل
 هو القرآن يف اهللا يكون واملفروض اهللا إىل هموج بشر كالم كأنه املقام يف موجود
  .املتكلم

 أن الشبهة ملثري واألفضل قبوله، ميكن وال تام غري التفسري هذا لكن
سلوا أمن اآليات، ال التمسك مبضموا و دعيمبا اُ الناطقة بالروايات يتمسك

                                                             

  .١٥١ص ،٢ج القمي، تفسري ابراهيم، بن علي  القمي، ـ ١
  .عشر التاسع النوع ٦٧ص ،١ج اإلتقان،  السيوطي، ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p71 – 75.  



   

 ٢٩١ 

ة الفاحتة؛ وذلك ألن كثرياً من آيات اهللا سبحانه ذا سلوب سوراملشابه أل
 ومل حيصل معها ما حصل يف ما تقدم، كما يف )سلوب الدعاء والقنوتأ(سلوب األ

¯ ° ± M ¸ ¶  µ´ ³ ²  قوله تعاىل  ®¬ « ª ©  ¨ §
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ß Þ ÝL )٢٨٦ :البقرة(.  

  علّمهما النيبوقد أورد السيوطي روايات يف هاتني السورتني املدعاة بأنْ
اإلمام علي  إىل  ُما يف الصالة ومجلة من  يقنت كان كعب بن يبوإن أ

الصحابة ترددمها يف الصالة قراءةً أو قنوتاً، ومن بينهم عمر بن اخلطاب كان على 
  .)١(علم ما

  :روايات ما يليويرد على هذه ال
 فما سورتان من القرآن، هاتني بأن علما قد كانا وعمر، علياً أن لو. ١

 معارضتها أحد يستطيع ال القوة حبيث من ومها، باملصحف إحلاقهما من مينعهما
  .إطالقاً جمتمعني
 إىل ما يشر ملْ فِلم السورتني، هاتني يعلم  علي اإلمام كان لو .٢

 واحدة رواية وال خالفته، عهد يف وذلك من الضياع، ظهماحلف وشيعته ذريته أحد
  .ذلك على تدل

 القرآن يتناسب ومناخ ال املزعومتني، للسورتني اجلملي السياق إن. ٣
 منها هلا سبوح(القرآن  وال لغته املتميزة فلغة اإلعجازي، أسلوبه وال البالغي،

                                                             

  .٦٧ص ،١ج االتقان، السيوطي،:  ظ ـ ١



   

 ٢٩٢ 

 تباين ترى، فجمرد دعاء لغة املوهومتني السورتني هاتني  ولغة)شواهد عليها
 االسلوب عظم يقتضيه من مبا املستوى البالغي جهة من واختالفهما أسلوبيهما

  .)١(وعدمهما املضامني وروعة

 :ًثالثا ـ خالصة حتليلية ونتيجة

: حاول جلكريست أن يلج من بوابة اختالف املصاحف وأن يظهر بأن
 الذي الوقت يف مسعود، بنا مصحف يبأُ مصحف فيها يوافق عدة حاالت هنالك
زيد، ومصحف ابن عباس يوافق مصحف أيب موسى  مصحف مع كالمها خيتلف

 وذلك للنيل والتشكيك )٢(شعري، وكالمها يتقاطعان مع مصحف زيد، وهكذا؛األ
فاً وراءه االختالفات اجلذرية بني مصحف ابن  خملّ)ماماملصحف اإل(مبصحف زيد 

ي املصاحف فيما بينها، ناسياً ـ مبعىن مسعود وأُيب بن كعب، وهكذا الشأن بني باق
تاركاً عن عمد ـ أو متناسياً نقاط ائتالفها مع مصحف زيد، وقد تتفق هذه 

  .املصاحف معه أو قد ختتلف

فرييد أن يصور لنا إنه كلما نقص شيء من مصاحف الصحابة، وجب أن 
ايب  زيادة على القرآن؛ ألن الصحفسيعد وإال ال يكون هذا الشيء يف القرآن

الفالين مل يكن يف مصحفه ذلك املقطع، وأيضاً كل ما زاد يف تلك املصاحف، وجب 
درجه يف القرآن وإال سيكون ذلك نقص يف القرآن، فعلى ميزان جلكريست، كل 

بكل أطيافها وكثرا  شاردة وواردة يف الروايات جلميع املصاحف العديدة املتناثرة
  .قرآن، وإال سيحسب نقصاً أو زيادةاملتكاثرة، جيب أن تكون حاضرة يف ال

                                                             

 العامة االصول تقي، حممد احلكيم،: وينظر. ١٥٥ص القرآن، تاريخ حسني، حممد الصغري،:  ظ ـ ١
  .١١٥ص املقارن، للفقه

2 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 73.  



   

 ٢٩٣ 

وليس هذا بصحيح وال ميكن أن يكون يف البحث القرآين، فاملدار جيب أن 
يكون أوالً وآخراً، هو التواتر وليس أخبار اآلحاد اليت ينفرد ا الصحابة وغري 

 )١(»التواتر إال طريق إلثباته ال القرآن«؛ ألن  الرسول الكرمي إىل مرفوعة
هو  ما ثبوت يف شرط التواتر أن إىل األصوليني من كثري إذ ذهب: وطيوقال السي

 مل بقرآن فإذا ليس مما كثري يشترط جلاز ثبوت لو مل أصله؛ ألنه حبسب القرآن من
  .)٢(اآلحاد بنقل املوضع يف الذي مل يثبت ذلك إثبات جاز القرآن بعض يتواتر

 علماء اآلحاِد، وإن نقِْل افَِّة من دونَالْكَ نقْلَ الْقُرآِن إثْباِت طَِريق فكَانَ
 التواتر وبدون نص، أي قرآنية لثبوت التواتر اشتراط على أمجعوا املسلمني
 خرب ألن«:قال )هـ ٤٠٣ ـ ٣٣٨( بكرالباقالين أبو القاضي  وعلل)٣(قرآنيته؛ التثبت
عن  لقرآنخلرج ا القرآن إثبات إىل طريقاً جعلناه فلو الظن إال يفيد ال الواحد

 من مقْبوٍل ألن غَير اآلحاِد أَخباِر ِفي الْقُرآنَ خالَف ، فمن)٤(»يقينية حجة كونه
 واآلخر واحد خرب اأحدمه يكون أن افإم يتساويا، أن املتعارضني اخلربين شأن

  .)٥(تواتر كله القرآن الذي بني أيدينا، هو هذا بأن الكافة ونقل تواتر،

 إىل  ذلك إن مجيع هذه الروايات أخبار آحاد ال سبيلومجلة القول يف
أحٍد من الصحابة ومن دوم  إىل صحتها والعلم بثبوا، وال خييل لنا أن ننسب

 ذلك ِمن إليهم نضيف وال مبثلها، منه نقصاناً إثبات قرآن زائد على ما يف أيدينا أو

                                                             

  .٢٥٦ص البيان، اخلوئي،  السيد ـ ١
. ١٢٥ص ،٢ج القرآن، علوم يف الربهان الزركشي،: وينظر. ٨٠- ٧٩ص االتقان، السيوطي،:  ظ ـ ٢

  .٨٩ص ،١ج ر،والتنوي التحرير مقدمة الطاهر، حممد بن حممد بن الطاهر حممد عاشور، بن: وينظر
  .١٠ص ،١ج للجصاص، القرآن أحكام اجلصاص،:  ظ ـ ٣
  .١٣٩ص ،١ج التنوير، حترير عاشور، ابن: عن  نقالً ـ ٤
  .٤٠٥ص ،١ج للقرآن، اإلنتصار بكر، أبو القاضي الباقالين،:  ظ ـ ٥



   

 ٢٩٤ 

موثوق  وال عليها مقطوع غري آحاٍد أخبار هذِه إن، متيقن وال معلوٍم غري أمراً
 يقطع العذر، فإذا وال العلم يوجب ال بطريٍق قرآناً نثبت أن وال جيوز بصحتها،

 وال مسع وال عقل يدلّ ومل. التواتر حد تبلغ مل آحاد أخبار األخبار هذه كانت
صلى اهللا عليه  الرسول من عي مساعهادأ وال صحتها، على األمة سائر من شهادة

 عن اإلمساك عليهم يف العادة يستحيل مجاعة على إلقائها وحضور وسلم] وآله[
 من ذلك غري وال ومساعهم، مشاهدم إىل ويضاف عليهم، يدعي من كذِب إنكار
  .)١(القولُ بصحتها جيب مل األدلة؛ وجوِه

يب بن كعب أو زيد أو عثمان أو عبد اهللا أو أُ إىل وإنه الجيوز أن يضاف
كتاب اهللا عز وجل أو تغيريه بأخبار اآلحاد وما مل  و حرف منعلي، جحد آية أ

  .)٢(يبلغ منها حد التواتر واالنتشار

:  استدل بالدليل العقلي قائالً)هـ٦٠٦ ـ ٥٤٤(وكذلك الفخر الرازي 
 إن باطل؛ ألنا كاذب نقل مسعود ابن عن املذهب هذا نقل أن الظن على واألغلب

 القرآن من الفاحتة سورة بكون الصحابة عصر يف الًحاص كان املتواتر النقل إن قلنا
 وإن العقل، نقصان أو الكفر يوجب فإنكاره بذلك عاملاً مسعود ابن كان فحينئٍذ

 أن يقتضي فهذا الزمان ذلك يف حاصالً كان ما  املعىن هذا يف املتواتر النقل إن قلنا
 حجة كونه عن القرآن خيرج وذلك األصل يف مبتواتر ليس القرآن نقل إن يقال

  .)٣(غالب نقالً كاذباً باطالًالفيكون على  يقينية،

 مسعوٍد ابن عصر والفاحتة يف املعوذتني قرآنية تواتر بأن:  هذا عن وجياب

                                                             

  .٤٣٤ ـ ٤٢٩ص ،١ج ،للقرآن اإلنتصار بكر، أبو القاضي الباقالين،: ظ  ـ ١
  .٦٢ص ،١ ج:ن.م  ـ ٢
  .١٩٠ص ،١ج الغيب، مفاتيح تفسري الرازي، تفسري: ظ ـ  ٣



   

 ٢٩٥ 

 وإن ـ التواتر إن إذ )عنه اهللا رضي( مسعوٍد ابن تكفري ذلك من يلزم وال فيه، شك ال
 على خيفى قد أنه أي ـ ضروريا علما ليس نفسه فإنه ـ الضروري العلم يفيد كان

 بتواتر العصر أهل من واحٍد كلُّ يعلم أن الضروري من فليس الناس، بعض
  .)١(يكَفَّر فال معذورا، كان التواتر هذا عليه خفي فإن الشيء،

 يف متواترا كان أنه باحتمال وأجيب: )هـ٨٥٢ ـ هـ٧٧٣ (حجر ابن قال
  .)٢(مسعود ابن عند يتواتر مل لكن ابن مسعوٍد، عصر

فإن قيل إن هناك من أنكر سور كاملة من القرآن أو أضاف سور له مثل 
 مجعه وصحة القرآن تواتر يف طعنا كان استنكاره ابن مسعود وأُيب بن كعب، وأن

 على مسعوٍد بن اهللا عبد استمرار فرض على أنه«: عثمان فيجاب عنه زمن يف
 ـ عنه اهللا رضي ـ بأنه يجاب املصاحف، من ـ ومحومها املعوذتني، قرآنية إنكار

 على وانفراده غريهم، وال الصحابة من أحد عليه يتابعه ومل انفرد ذا اإلنكار،
 أالَّ التواتر شرط من ليس فإنه القرآن، تواتر يف يطعن ال عليه استمراره فرض

 ردمبج عليه قام علم كل وإبطال تواتر، كل هدم ألمكن وإال خمالف، فيه يخالف
  .خمالف فيه يخالف أن

 أنكر بل املعوذتني، أنكر ـ عنه اهللا رضي ـ مسعود ابن أن ثبت أنه فلو
  وإن.)٣(»القرآن تواتر يف يقدح ال إنكاره فإن ذلك، على واستمر كله، القرآن
 روي ما بصحة قاطعة حجة التواتر فإن فيه، يقدح ال التواتر يف مسعود ابن طعن

                                                             

 احلديث، العصر إىل النبوي العصر من التارخيية مراحله يف القرآن مجع شرعي، حممد زيد،  أبو ـ ١
  .١٨٧ص. هـ ١٤١٩ الكويت، جبامعة الشريعة كلية ماجستري، رسالة

  .٧٤٣ص ،٨ج الباري، فتح، العسقالين حجر  ابن ـ ٢
 احلديث، العصر إىل النبوي العصر من التارخيية مراحله يف القرآن مجع شرعي، حممد زيد،  أبو ـ ٣

  .١٨٦ص. هـ ١٤١٩ الكويت، جبامعة الشريعة كلية ماجستري، رسالة



   

 ٢٩٦ 

 قد عثمان زمن يف القرآن مجع صحة على اتفقوا الذين ماعةاجل كان وإذا متواترا،
 فإن التواتر، ذلك يف يقدح ال االثنني أو الواحد إنكار فإن وأكثر، التواتر حد بلغوا
  .يشهد مل من على حجةٌ شهد من

 وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اِهللا رسوِل أَصحاب عِلم ولَقَد: مسعود ابن قول أما
 قطعا ليس. ِإلَيِه لَرحلْت ِمني أعلَم اًأَحد أَعلَم  أَنَّ ولَو اِهللا، ِبِكتاِب أَعلَمهم أَني

 وهو مسعود، ابن اعتقاد هو اهللا، وإمنا بكتاب منه أعلم هو من فيهم ليس أنه على
  .)١(االعتقاد هذا يف معصوم غري

 نفسهاأ يف وافتها نهامضامي تضارب ومع،  فتعد هذه من أخبار التحريف
 املوجب التواتر أمام للوقوف ال تنهض آحاد، وهي أخبار كوا على ال تزيد

 من دون  النيب على نزل الذي هو القرآن بأيدينا الذي القرآن هذا بأن للقطع
  .)٢(فيه ينقص أو يزاد أن

  

***  

                                                             

 احلديث، العصر إىل النبوي العصر من التارخيية مراحله يف القرآن مجع شرعي، حممد زيد،  أبو ـ ١
    ١٧٨هـ، ص١٤١٩ الكويت، جبامعة شريعةال كلية ماجستري، رسالة

  .١١٤ص املقارن، للفقه العامة االصول ،يتقحممد  احلكيم،: ظ ـ ٢
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  ولاألالمبحث 

  خرىأحقيقة مصطلح جمع القرآن ومصطلحات 
  

مبكان دراسة ومعرفة املصطلحات املتامخة جلمع القرآن،  األمهية من
فباختالظ معانيها حصل اللبس ومل تفهم معىن الروايات اليت رويت يف شأن اجلمع 
والقراءة واملصاحف وأمثاهلا، وأدى ذلك جبلكريست وغريه للقول بعدم ثبوت 

 جعله للتوحيد ومن ذلك. الرسول الكرمي  إىل النص القرآين الذي اُوحي
 ا أمر اليت اجلمع عملية وكذلك«: العثماين للمصاحف مجعاً مستقالً بذاته بقوله

 كل حرق الثانية احملاولة إثر على مت مرتني هذا وكان حممد وليس عثمان
  .)١(»املصاحف

 : ـ اجلمع١

وهو أهم مصطلح جيب بيانه؛ ملا له من معاٍن عدة وماله من تركة ثقيلة ـ 
لشائع، مجع الشتات وما هو متفرق ـ ألقت بظالهلا على البحوث مبعناه ا

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 55.  



   

 ٣٠٠ 

؟   الواقع يف الروايات زمن النيب)اجلمع(فما معىن كلمة . والدراسات القرآنية
هو  أو ؟ وهل هو احلفظ يف الصدور؟ الواقع بعد عهده » اجلمع«وما معىن 

  الكتابة والتدوين؟

 عهد يف القرآن مجعوا ةالصحاب من كبرياً عدداً فهناك روايات ذكرت
 له من حبفظهم للقرآن مجعهم يفسروا أن اخواننا علماء اكثر حاول قد، النيب
 فيكون حفظه من على يطلق تعبري القرآن مجع ولكن بذلك، وحيصروه كتابته دون
 يف مجعه معناه فيكون ودونه كتبه من على يطلق كما صدره، يف مجعه معناه

 نوع على تدل قرينة معه ويوجد القرآن مجع تعبري يرد  وعندما كتاب أو مصحف
 املعىن على اجلمع حيمل نأ فينبغي قرينة توجد مل وان املتبعة، فهي املقصود اجلمع

 جممالً معناه فيبقى أبيت وإن بكتابته، القرآن مجع وهو شيوعاً كثرواأل قرباأل
  .)١(!مرجح بالترجيح  اآلخر على حدمهاأترجيح  ألن املعنيني، حيتمل

 واالشتباه إنما نشأ من اخللط، وعدم تبين مفهوم كلمة ظهر أنّ اإلشكالوي
الواقعة يف الروايات، وختيل كون املراد من هذه الكلمة هو الذي يكون  )اجلمع(

  .)٢(حملّ البحث يف املقام، ومورداً للنقض واإلبرام

 معاٍن، ةأربع له يكون القرآن مجع باب يف يستعمل  الذي)اجلمع(لفظ  وإنّ
 إنه مجع )اجلمع(ومن ذلك ما فهمه جلكريست من مصطلح اخللط،  بينها وقع وقد

 بأن آنفاً الحظنا«: الشتات من املتفرقات حبسب االصطالح اللغوي للجمع، بقوله
 ولكن املدينة، يف حممد بيت يف حتفظ كانت عليها يكتب القرآن كان اليت املواد
 واليت القرآين للنص املبكرة املدونة للروايات اجلمع نفس يف صرحية بيانات هناك

                                                             

  .٢٤٩- ٢٤٨ص القرآن، تدوين الكوراين،:  ظ ـ ١
  .٣٠٤ التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،: ظ  ـ ٢
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 سواء حممد حياة خالل واحد موضع يف مجعه يتم مل القرآن أن الواضح من جتعل
  .)١(»خرآ مكان أي يف أو بيته يف كان

 املعاين اإلختالف يف الرؤى وهذه إىل أدى اإللتباس الذي حتقّق وألجله
  :هي

 جزء هي اليت السورة يف آية كلّ لوجع والتركيب التأليف مبعىن اجلمع،. أ
 رابعة أو ثالثة أو مثالً هلا ثانية آية وكوا السورة، تلك من موضعها ويف هلا

 ذا اجلامع أنّ عرفت وقد والكالم، البحث حملّ املعىن هو  واجلمع ذا.وهكذا
ي، الوح إالّ له طريق ال أخرى وبعبارة نيب، أنه مبا النيب إال ال يكون املعىن

  .بوجه  النيب غري إىل إسناده واليصلح

 عليها، املتفرقة املكتوب األشياء من بأمجعه القرآن حتصيل مبعىن اجلمع،. ب
 اجلمع هو وهذا آخره، إىل من أوله القرآن جلميع واجداً اجلامع كون إىل ومرجعه
ا ورمب املعدودين، األشخاص من غريه إىل واملنسوب  النيب عصر يف املتحقّق

 وشأن التأويل والتفسري من شؤونه جبميع القرآن مجع املعىن ذا اجلمع من يراد
 اختصاصه على الكثر تدلّ الروايات الذي اجلمع من املراد الرتول وغريه، وهو

   .)٢(  املؤمنني أمري مبوالنا

  تطلبت:قال سريين ابن وأن واملنسوخ، الناسخ مصحفه يف كتب أنه وفيه
 كتبه انه  بلغين:قال انه وحكي عليه أقدر فلم املدينة إىل فيه بتوكت الكتاب ذلك
  .)٣(كثري علم فيه لوجد الكتاب ذلك اُصيب ولو ترتيله على

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 130.  
  .٣٠٨-٣٠٧ التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،:  ظ ـ ٢
  .٢٥٤ ،١ج القرآن، علوم يف العرفان مناهل الزرقاين،: وينظر ،٥٩،ص١ج االتقان، السيوطي،:  ظ ـ ٣
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 واحد كالقرطاس شيء يف وكتابتها املتفرقات مجع مبعىن اجلمع  .ج
 .)١(بكر أيب إىل املنسوب هو اجلمع وهذا للقرطاس، مغايرته على بناًء واملصحف،

 يف القرآن مجع كان الصديق بكر أبا أن وخارجة، سامل، عن، شهاب ابن عن«
  .)٢(»ذلك يف النظر ثابت بن زيد سأل قد وكان قراطيس

 اليت املختلفة من القراءات واحدة قراءة على املسلمني مجع مبعىن اجلمع،. د
 املنسوب اجلمع من املراد هو وهذا القبائل  واألماكن، ألسنة اختالف من نشأت

 ويبعده احلق إىل ويهديه الباحث يرشد املعاين هذه بني اخللط وعدم  .عثمانإىل 
  .)٣(التحريف إىل املؤدي حنرافاإل عن

 والتركيب التأليف مبعىن اجلمع هو املقام يف البحث حملّ هو الذي اجلمع أما«
 عواجلم السورة، تلك من موضعها ويف هلا، جزء هي اليت السورة يف آية كلّ وجعل

 معىن وال منه، إالّ يتحقّق ومل ـ نيب هو مبا ـ النيب وظيفة إالّ يكون ال املعىن ذا
 الدالّة الروايات أنّ يظهر ومنه حياته، وزمن عصره يف حتى غريه، من لصدوره

 املعىن، هذا ا املراد يكون ال النيب زمن يف معينني أشخاص من اجلمع حتقّق على
 أنه ضرورة  النيب حياة يف كان وإن ذلك، على يقدر ال بكع بن اُيب مثل فإنّ
ولقد جاء يف . )٤(»الوحي إالّ له طريق وال حقيقته، تقوم به وما القرآن شؤون من

 يأيت مما  اهللا رسول كان «:املصاحف بشأن سورة االنفال عن عثمان بن عفان
 الشيء عليه نزلأ إذا فكان العدد ذوات السور من عليه يرتل وهو الزمان عليه
 وإذا وكذا كذا فيها يذكر اليت السورة يف هذه ضعوا فيقول له يكتب من بعض دعا

                                                             

  .٣٠٨-٣٠٧ التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،:  ظ ـ ١
  .بكر أيب مجع باب ،٩ص داود، أيب البن  املصاحف ـ ٢
  .٣٠٨-٣٠٧ التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،:  ظ ـ ٣
  .٣٠٤ص التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ  اللنكراين، ـ ٤



   

 ٣٠٣ 

 وإذا وكذا كذا فيها يذكر اليت السورة يف اآليات هذه ضعوا قال اآليات عليه أنزلت
 وكانت وكذا كذا فيها يذكر اليت السورة يف اآلية هذه ضعوا قال اآلية عليه أنزلت
  .)١(»باملدينة نزل ما أوائل من األنفال سورة

 الروايات من أعم« يف باب مجع القرآن، فهو الروايات يف الوارد اجلمع وأما
 زمنه يف حتقّقه على الدالّة والروايات، النيب  زمن يف حتقّقه عدم على الدالّة

 األشياء جهة من واملتشتتات املتفرقات مجع هو به فاملراد األشخاص ناحية من
 مبعىن كان النيب  زمن يف اجلمع أنّ األمر غاية فيها، واملنقوشة عليها، بةاملكتو
 عنده كان أخرى  وبعبارة. كذلك له وحصوله بأمجعه، القرآن حتصيل على القدرة
 اللوحني يف مجعه حياته مبعىن بعد واجلمع املتفرقة، األشياء يف القرآن مجيع

  . واملصحف والقرطاس

 مجيع مفاد عن بعيد ـ الكالم حملّ هو الذي مبعناه ـ اجلمع أنّ ظهر فقد
 وكذا فالروايات بوجه،  النيب غري يكون ال به املتصف وانّ مبراحل، الروايات
 املقام عن أجنيب  النيب زمن يف أشخاص من اجلمع حتقّق على الدالّة التواريخ
 كذلك، لتحريفبا القائل الستدالل مورد هي اليت الروايات تكون الذي باملقدار
 مسري عن واالحنراف واالشتباه للخلط موجباً صار ذلك إىل االلتفات وعدم

  .)٢(»عرفت كما احلقيقة

 شأا كان اليت املتفرقات تلك مجع قد نهأ فهو: بكر بأيب ارتباط اجلمع أما
 يف املعىن بتمام واإلمجال اإلام نقاط من خالية وكانت اجلهات، مجيع من مبيناً

                                                             

 عثمان مسند ،٤٩٩ احلديث، ،٦٩ص ،١ج أمحد، ومسند. ٣١ص ،٢ج، :املصاحف داود، ايب  ابن ـ ١
  .عفان بن

  .٣٠٥-٣٠٤ ص التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ  اللنكراين، ـ ٢



   

 ٣٠٤ 

 وقع وقد املدبوغ، اجللد قطع أو القرطاس، مبعىن هو الذي مصحف أو اسقرط
 )١(اللّوحني، بني القرآن مجع من أول هو بكر أبا بأنّ الروايات بعض يف التصريح
 القرآن كتابة«:  يف كتاب فهم السنن)هـ٢٤٣ ـ ١٧٠( )*(احملاسيب احلارث وقد قال

 يف مفرقاً كان ولكنه، بكتابته يأمر كان موسل] وآله[صلى اهللا عليه  فإنه مبحدثة ليست
 جمتمعاً مكان إىل مكان من بنسخها الصديق أمر وإنما والعسيب واألكتاف الرقاع
 فيها وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول بيت يف وجدت أوراق مبرتلة ذلك وكان

 وذكر )٢(»شيء منها يضيع ال خبيط حتى وربطها جامع فجمعها منتشراً القرآن
 مجع بني الفرق وغريه نالتي ابن الـق « :هـ يف إتقان)هـ ٩١١ ـ ٨٤٩(السيوطي 
 شيء القرآن من يذهب أن خلشية كان أيب بكر مجع أن عثمان ومجعأيب بكر 

 مرتباً صحائف يف  فجمعه واحد موضع يف جمموعاً يكن مل ألنه مجلته بذهاب
  .)٣(» النيب عليه فهموقّ ما على سوره آليات

 : ـ الكتاب٢

 والكتاب يف )٤(»مجموعاً كُتب ملا اسم :الِكتاب«جاء يف لسان العرب 
اللسان العريب تعين مجع أشياء بعضها مع بعض إلخراج معىن مفيد، أو إلخراج 

 وجاء فعل )بتك( من الناحية الصوتية )كتب(موضوع ذي معىن متكامل وعكس 
                                                             

  .٣٠٥-٣٠٤ص: التفسري مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،:  ظ ـ ١
 باالُصول عاملاً كان الصوفية، أكابر من عبداهللا، أبا ويكنى احملاسيب، أسد بن احلارث هوـ * 

االعالم، للزركلي، . هـ٢٤٣ سنة ببغداد تويف، عصره يف البغداديني أكثر استاذ وهو واملعامالت،
  .١٥٣، ص٢، جخريالدين

 العرفان مناهل. اهللا عبد بن حممد الدين بدر للزركشي والربهان،. ٦٠ص ،١ج للسيوطي، االتقان، ـ ٢
  .١٧٤ص ،١ج للزرقاين، القرآن، علوم يف

  .٦١ص ،١ج االتقان،  السيوطي، ـ ٣
  .كتب مادة ،٦٩٨ص ،١ج منظور، البن العرب،  لسان ـ ٤



   

 ٣٠٥ 

 فالكتاب يف ،)١١٩ :النساء( M¦ ¥ ¤L   يف قوله تعاىل)بتك(
  .)١(املعىن عكس البتك

من اخلطأ « وقد ورد لفظ الكتاب يف القرآن الكرمي يف عدة معاٍن، و
الفاحش أن نظن عندما ترد كلمة كتاب يف املصحف أا تعين كل املصحف؛ ألن 

آخر سورة الناس  إىل اآليات املوجودة بني دفيت املصحف من أول سورة الفاحتة
 وكل كتاب من هذه الكتب حيتوي على عدة )مواضيع( حتتوي على عدة كتب

 واحياناً )٢(»...فمثآل كتاب العبادات حيتوي على كتاب الصالة وكتاب الصوم: كتب
  . والقرآناإلجنيليطلق الكتاب يف القرآن على التوراة و

 )الكتاب(عندما تأيت كلمة كتاب معرفة بأل التعريف «: والشاهد املهم هنا
كتاب :  قاهلا معرفة ومل يقلM( '&  % $ # L  ندما قالفأصبح معرفاً ع

فمجموعة املواضيع اليت . الريب فيه، ألنه لو قاهلا لوجب تعريف هذا الكتاب
، ويؤيد ذلك أن )الكتاب(هي جمموعة الكتب اليت مسيت  حممد  إىل أُوحيت

 ذا القرآن يف الكتاب لفظ استعمل  فقد)٣(»سورة الفاحتة تسمى فاحتة الكتاب
  :، منها قوله تعاىل)٤(موضع من مائة أكثر املعىن يف
-  M ¿  ¾   ½ ¼ »    º ¹ ¸L )١٠٥: النساء(.  

-  M& % $  # " ! L )١٩٦ :عرافاأل(.  

-  M& % $ # "!L )١ :يونس(.  
                                                             

  .٥٣ص والقرآن، الكتاب حممد، شحرور،:  ظ ـ ١
  .نفسها  الصفحة: ن .  م ـ ٢
  .٥٤ص: ن .  م ـ ٣
  .٧٧ص القرآن، تاريخ حسني، حممد د الصغري،:  ظ ـ ٤



   

 ٣٠٦ 

الذهن مباشرة من إطالق لفظ الكتاب هنا هو القرآن  إىل فالذي يتبادر
 نوقش ولو مؤلّفاً، جمموعاً كان الذي كتوبامل يف ظاهر )الكتاب( لفظ إنّ«الكرمي و

 الذي العام العرف إىل بالنظر للمناقشة جمال فال اللغة أصل مبالحظة الظهور هذا يف
 ينبغي ال مما املؤلّف اموع يف ظهوره أنّ ضرورة التعبريات هذه مثل عليهم ىلقأ

الصدور،  يف وهو عليه الكتاب إطالق يصح ال ألنه؛ )١(»ذا النظر فيه االرتياب
 ااز والعناية، حنو على إال كتاف،واأل والعسب، اللخاف، يف كتب ما على وال بل

 اًجمزء كان إذا املكتوب على يطلق وال قرينة، غري من عليه اللفظ حيمل ال وااز
  .)٢(فقط الصدور يف حمفوظاً وكان يكتب، إذا مل عما فضالً غري جمتمع،

 بأنه )الكتاب( أقر ذا املعىن وفهم من لفظ ونفسه املستشرق جلكريست
 عندما جاء ذلك يف معرض رواية ما تسمى بآية الرجم، إذ قال ما )القرآن(

 )آية الرجم(النص  هذا بأن مقتنعاً كان عمر أن تام بوضوح جند أن ميكن: مضمونه
 هي الرئيسية يف الرواية، فالكلمات. القرآين النص جزءاً من كان صلاأل يف
 نزلأ قد اهللا أن حرفياً وتعين ،)الرجم  آية أنزلناه مما فكان الكتاب عليه أنزلناو(

  .)٣()القرآن(أي  الكتاب عليه

لسان د هذا املعىن ما جاء علىويؤي النيب  الثقلني حديث يف مثل 
 فالكتاب الذي )وعتريت اهللا كتاب : الثقلني فيكم تارك إين(الفريقني  بني املعروف

 هو الكتاب اموع واملرتب، ال اآليات املتفرقة، إذ يف أمته   اهللا خيلفه رسول
 وسيذهب اهللا غري جمموع كامالً، كتاب أنّ علم  ولو.)٤(ال يطلق عليها الكتاب

                                                             

  .٢٩٧ التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ  اللنكراين، ـ ١
  .٢٥٢ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ٢

3 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 91 – 92. 
  .١٢ص القرآن، مجع مىت احلسيين، حممد الشريازي،:  ظ ـ ٤



   

 ٣٠٧ 

ال حال إىل والفساد التغيري من ويصري إليه بالرجوع لألمر يكن مل احلجة به تقوم 
 ما معهم يبقي فال سيذهب، الكتاب بأن مخيربه أن وجه، ولكان جيب به والتمسك
، وكذلك روايات عرض األحاديث على كتاب اهللا، ما )١(به إليه ويهتدون يرجعون

 كتاب على فاعرضوه عين جاءكم ما: قال وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب أنّ «يرو
 لثاينا جعفر أيب وما جاء عن )٢(»أقله فلم خالفه وما قلته، فأنا وافقه فما اهللا

   اهللا رسول قال: قال أنه أكثم بن حيىي مع مناظرته يف «  االمام اجلواد
 متعمدا فليتبوأ علي كذب فمن وستكثر الكذابة علي كثرت قد: الوداع حجة يف

وافق  فما وسنيت اهللا فاعرضوه على كتاب احلديث أتاكم فإذا من النار مقعده
 وإذا )٣(»به تأخذوا فال وسنيت هللا كتاب خالف وما به فخذوا وسنيت اهللا كتاب

لوحظ إطالق لفظ الكتاب هنا وخصوصاً مع مالحظة وهو ما مييز هذا احلديث، 
إنه جاء يف حجة الوداع يف آخر أيام النيب، وجاء جو الرواية يف معرض مناظرة 
واحتجاج وهل الكتاب الذي يعرض عليه احلديث، والذي حيتج به، إال الكتاب 

وع الكامل، ال الكتاب املتناثر هنا وهناك، والذي نقص من وحيه املكتوب وام
  . أو الذي اُضيف عليه

 :  ـ املصحف٣

فقد اُستعمل هذا اللفظ يف كثري من روايات مجع القرآن، ولتوهم أن كلما 
يذكر هذا اللفظ فهو يعين القرآن بأمجعه، فلم يفرق بني املصطلحني كما فعل 

                                                             

  .٤٤٥ص ،٢ج للقرآن، اإلنتصار بكر، أبو القاضي الباقالين،:  ظ ـ ١
 وفضله، العلم بيان جامع الرب، عبد وابن. ١١١ص ،١ج للبيهقي، واآلثار السنن معرفة  البيهقي، ـ ٢

  .١١٨٩ ،٢ج
  .٢٢٥ص ،٢ج ،األنوار حبار  باقر، حممد السي، ـ ٣



   

 ٣٠٨ 

 بأن القائلة احلديثة الفرضية تنفي النصوص نفس«: مستشرقنا جلكريست بقوله
 ومل شيء منها حيذف مل األول للقرآن األصل طبق نسخة هو احلايل املصحف
  .)١(»تغيري أي ميسسها

الصحيفة اليت يكتب فيها، «وليس األمر على إطالقه، ففي اللغة جاء أن 
صحف بني اجلامع لل: واجلمع صحائف وصحف وصحف، واملُصحف واِملصحف

اسم للكتاب الد؛ وذلك ألنه إذا : فإن املصحف« وبناًء على ما ذُكر )٢(»الدفتني
 للصحف  هواجلامع:واملُصحف، الصحف ومجعها فيها، يكتب هي ما الصحيفة كانت

فاملصحف يف كالمهم مبعىن الكتاب . مها جلدتا الكتاب: الدفتني، والدفتان بني
اسم لكل كتاب جملد قرآناً كان أم غري : ليه، إن املصحفوبناًء ع. الد  يف كالمنا

:  وقد مر هذا االستعمال ذا املعىن اللغوي يف الروايات منها قول زيد)٣(»قرآن
أن أرسلي إلينا (:  ومنها قول عثمان)فتتبعت القرآن فكانت الصحف عند أيب بكر(

احف ذُكرا يف ، ومن الواضح أن الصحف واملص)...بالصحف ننسخها يف املصاحف
، وأكثر تصرحياً ما )الكتاب الد (: القولني املذكورين آنفاً بنفس املعىن اللغوي

  :قُرئ سابقاً يف روايات أخرى

، حىت جيمع القرآن يف ةأقسم علي أن ال يرتدي الرداء إال جلمع(أ ـ 
  .)مصحف

  .)إم مجعوا القرآن يف مصحف يف خالفة أيب بكر(ب ـ ورواية 
                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 30. 
. ١٥٩ص ،٣ج سيده، البن واحملكم). هـ ٣٩٣: ت (للجواهري الصحاح يف) صحف (مادة  راجع ـ ٢

 احمليط والقاموس). هـ ٧١١: ت (منظور البن العرب ولسان). هـ ٥٠٢: ت (للراغب واملفردات
  ).هـ ٨١٧ أو ٨١٦: ت (آبادي للفريوز

  .٢٦٥- ٢٦٤ص ،١املدرستني، ج وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد  العسكري، ـ ٣



   

 ٣٠٩ 

مر بن اخلطاب أمر بالقرآن فجمع، وكان أول من مجعه يف أن ع(ج ـ 
وهذه الروايات تدل على أن يف عصر روايتها كان املصحف يف كالمهم . )املصحف 

  :أعم من القرآن، فقد جاء فيها تعبريها
  .)حىت جيمع القرآن يف مصحف (أ ـ 

  .)مجعوا القرآن يف مصحف(ب ـ 
ولو كان لديهم هو . ) املصحف أمر بالقرآن، وكان أول من مجعه يف(ج ـ 

  :القرآن لكان تفسري الروايات كاآليت
  .)حىت جيمع القرآن يف القرآن (أ ـ 

  .)مجعوا القرآن يف القرآن(ب ـ 
  .)١()وكان أول من مجع القرآن يف القرآن(ج ـ 

بنفس عليهم السالم وهكذا جاء معىن املصحف يف روايات أهل البيت 
 عن أيب «)باب قراءة القرآن يف املصحف( الكايف يف املعىن اللغوي أيضاً فجاء يف

 وإن والديه عن وخفف ببصره متع املصحف يف القرآن قرأ من: قال  عبداهللا
 العذاب ختفف املصحف يف القرآن قراءة: قال «وعنه أيضاً . )٢(»كافرين كانا
  .)٣(»كافرين اكان ولو الوالدين عن

 استغالل للتشكيك يف النص غلت مسألة اختالف املصاحف أيمااستو
 يكن مل«: حول اختالف مصاحف الصحابة )جلكريست(القرآين، فقال قائلهم 

 وهو أال جبمعه واحد شخص قام نص سوى يكن مل بل رأينا كما رمسياً مصحفاً
                                                             

  .٦٦-٦٥، ص١ج: املدرستني وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد العسكري،:  ظ ـ ١
 يف القرآن قراءة باب. ٣٤٠-٣٣٩ص ،٢ج الكايف، من صولاأل يعقوب، بن حممد الكليين، ـ ٢

  .املصحف
  . الصفحة نفسها:ن.  م  ـ ٣



   

 ٣١٠ 

 اآلخرون والصحابة مسعود بن اهللا عبد ا مجع اليت الطريقة بنفس ثابت بن زيد
 نصاً إال يكن مل بل شخصياً، حممد به أَِذن الذي النص أبداً هذا يكن مل. مصاحفهم

 .)١(»آنذاك منتشرة كانت خمتلفة نصوص عدة بني من وواحد له مماثالً

لكن فيما تقدم يثبت أن املصحف كان يستعمل يف كالم الصحابة والتابعني 
والرواة من مدرسة الفريقني ويراد به الكتاب الد وأعم من القرآن، فإن لكثري 
من الصحابة مصاحف كتب كلٌ منهم يف مصحفه القرآن وما مسعه من الرسول 

يف تفسري بعض اآليات، إذن كان معىن مصاحف الصحابة يف عصر   الكرمي 
القرآن املكتوب مع حديث الرسول يف تفسري بعض آياته أو أسباب : الصحابة

ور يف تفسري القرآن نزوله كما هو احلال يف تفاسري القرآن باملأثور مثل الدر املنث
باملأثور للسيوطي يف مدرسة اخللفاء والربهان يف تفسري القرآن لدى أتباع مدرسة 

  .)٢( أهل البيت 

، )جتريد القرآن عن احلديث النبوي(وبقيت مسألة تدل على املطلب، وهي 
ول والثاين األ: فقد وردت أخبار متضافرة خبصوص بعض الصحابة واخللفاء

 أن يمحى كل ما يف القرآن من حديث الرسول وبياناته وتفسرياته :مفادها والثالث
 بن عن الزعراء أيب عن«وغريها؛ كي ال خيتلط ذلك بالقرآن ويلتبس األمر 

 وما نقل عن اخلليفة )٣(»منه ليس ما به تلبسوا وال القرآن جردوا: قال مسعود
 مضواأُ وسلم] وآله[ عليه صلى اهللا اهللا رسول عن الرواية وأقلوا القرآن جردوا«الثاين 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 47.  
  .٢٦٦- ٢٦٥ ،١املدرستني،ج وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري: ظ  ـ ٢
. ٢٣٩ص ،٢ج شيبة، أيب ابن مبصنف املعروف واآلثار األحاديث يف املصنف، شيبة أيب بن ـ  ٣

 شعب و. مسعود بن اهللا عبد باب ،٩٧٥٣ احلديث رقم ،٣٥٣ص ،٩ج للطرباين، الكبري واملعجم
  .٥٤٧ص ،٢ج للبيهقي، اإلميان



   

 ٣١١ 

 فقال نبيهم وفاة بعد الناس مجع أبا بكر أن« وكذلك ما روي )١(»شريككم وأنا
 والناس فيها ختتلفون أحاديث وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  اهللا رسول عن ثونحتد إنكم

 بيننا فقولوا سألكم فمن شيئاً اهللا رسول عن حتدثوا فال اختالفاً أشد بعدكم
وقال الذهيب يف تذكرة ، )٢(»حرامه وحرموا حالله فاستحلوا اهللا كتاب وبينكم

  .)٣(»والتحري األخبار يف التثبت أيب بكر مراد أن يدلك املرسل فهذا«احلفاظ 

 إىل وبناًء على هذه األخبار وداللتها الوضاءة، من أنه كان لدى الصحابة
يف بيان آي   ذلك العصر مصاحف كُتب فيها مع آي القرآن حديث الرسول 

إذن فاملصحف قبل إحراق  القرآن الذي كان يتلقاه أيضاً عن طريق الوحي،
  .)٤(مساً للقرآن الذي كُتب معه تلك البياناتإاملصاحف كان 

فال تبقى بعد ذلك باقية لدعوى أن اختالف املصاحف واليت تعلّق بأهداا 
 القرآين املوحى املستشرقون أمثال جون جلكريست، هلا تأثري سليب على النص

  .انهمن قبل اهللا سبح

  
  المبحث الثاني

  حقيقة ارتباط النسخ بجمع القرآن

له وما  ؛ لكن ألمهية املوضوع )٥( احلديث عن النسخ يف الفصل السابق،متّ
                                                             

 السنن ومعرفة. ١٨٣ ص ،١ج الذهيب، بتعليق الصحيحني على املستدرك النيسابوري،  احلاكم ـ ١
  .٣١٦ص ،١٥ج للطحاوي، اآلثار مشكل و ،٤٦ص ،١ج للبيهقي، واآلثار

  .٩ص ،١ج احلفاظ، تذكرة، الذهيب ـ  ٢
  .الصفحة نفسها: ن. م  ـ ٣
  .٢٩٧ ،١املدرستني،ج اتورواي الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري: ظ ـ  ٤
  .الكتاب هذا من١٣٩- ١٣٨ص الرابع والفصل. بعدها وما ١١٦ص الثالث الفصل  يراجع ـ ٥



   

 ٣١٢ 

 سينبسط الكالم تتمة ملا سبقومن تداعيات خطرية على مستوى البحث القرآين 
مأخذاً واسعاً من املستشرقني ومنهم،  ألن موضوع النسخ أخذ هنا بتفصيل أكثر،

عملية مجع  إىل جون جلكريست، فحاولوا سحب النسخكتابنا احلايل ضيف 
  لعدم اجلمع؛ةسباب الرئيسة املهم من األهاعتبار، وياً فيهاأساسالقرآن وجعله ركناً 

لفهم ا حقيقةجدر بيان كان من األمتاشياً مع ما وجدوه يف مصادرنا اإلسالمية، ف
  .يح للنسخ يف القرآنالصح

: إذ قال جلكريست بكل اعتزاز؛ ألنه متحصن مبعطياته اإلسالمية احلديثية
إمكانية نزول أجزاء   على قيد احلياة كانت هناك دائماً]النيب [حني كان ال يزال«

 بشهادة ...جديدة من القرآن وهلذا مل يكن من املمكن مجع النص يف كتاب واحد
 إىل باإلضافة(ارد نسخ بعض اآليات خالل فترة الرتول القرآن نفسه كان من الو

وهذا ما حيول دون مجع النص يف كتاب واحد ما دامت  )ما مت نسخه من قبل
 من جزء كل أن النظرية هذه تفترض «: ويقول منتقداً.)١(»إمكانية نسخه قائمة

 اهللا يكون أن وجب آخر لسبب ألغي أو مجعه وقت للمصحف ضمه يتم مل القرآن
 أن اهللا أراده ما كل هو وصلنا ما ألن فُِقد قد القرآن من شيء فال هلذا. نسخه قد

   .)٢(»القرآن من يصلنا

 :ًأوال ـ حترير حمل النزاع

يعتمد القائلون ذا الرأي، وهو الرفع واالزالة متاشياً مع املعىن اللغوي هلذه 
واحلكم أي رفع اآلية الكلمة، واملشهور بنسخ التالوة دون احلكم ونسخ التالوة 

  :كلياً، اعتمدوا على اآليتني الكرميتني
                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 20. 
2 - Ibid , p 86.  



   

 ٣١٣ 

,M  يةاآل: وىلاأل  + * ) (  ' & % $ # " L  )لبقرةا: 

ما : هنا باجلزء من السورة، ويكون املعىن على هذا ) آية( ففسروا كلمة،)١٠٦
ننسخ من آية من آيات القرآن أو منحها من االذهان، نأت بآيات خري منها أو 

 على فُِهم الذي مبعناه بالنسخ القائل النص أخذ جيب«وبذا قال جلكريست  .مثلها
  .)١(»الذاتية ألهوائهم خدمة املعاصرون  العلماء يريده كما وليس اصالً أساسه

¯ ° ±M اآلية: الثانية   ® ¬...L )١٠١ :النحل(، 
 بدلنا إذا:  فيها باجلزء من السورة، ويكون املعىن على هذا)آية(وفسروا أيضاً لفظ 

 على بوضوح تدل اآلية هذه «.)٢(آية من آيات سور القرآن مكان آية أخرى
 استبدل اهللا إن تقول ال فهي نفسه القرآن من النصوص بعض وحذف استبدال

  .)٣(»بأخرى آية استبدل بل آخر بكتاب )اإلجنيل أو التوراة( معيناً كتاباً

 موارد استعمال مادة دراسة :ولفك رموز هذا الرتاع يتسلسل البحث باآليت
كانت مادة  وملّا، إنها يف اإلصطالح اإلسالمي استعملت يف عدة معاين ف:)يةآ(
 مشتركة بني عدة معاٍن إصطالحية ولغوية، واستعمل يف مجيعها يف الكتاب )آية(

ية، كما هو  البد أن يأيت يف الكالم قرينة دالّة على املعىن املقصود من اآل؛والسنة
   .)٤( ـ لفاظ الّيت هلا معان متعددة ـ اللفظ املشتركا من األشأن غريه

 القرينة مبعونة أحد معانيه يف املشترك اللفظ استعمال جواز يف وال شك«
. معانيه أحد على جممالً ال داللة له اللفظ يكون القرينة عدم تقدير وعلى املعينة،

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 85. 
  .٢٩١ ص ،٢املدرستني،ج وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري:  ظ ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 85. 
  .٢٨٨ ص ،٢املدرستني،ج وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري:  ظ ـ ٤



   

 ٣١٤ 

 األمر غاية جمموع املعاين وه مبا معانيه جمموع يف استعماله جواز يف ال شبهة كما
 ما وضع غري يف استعمال للفظ نهأل القرينة، إىل حيتاج جمازاً االستعمال هذا يكون

  .)١(»له
إنّ : )الصالة( على املعىن املشترك يف املصطلح اإلسالمي بـولضرب مثاٍل

ية الصالة اليوم: الصالة كانت يف اللّغة مبعىن الدعاء، مث وضعت لعدة معان، منها
وصالة العيدين واجلمعة والكسوف واخلسوف وغريها، فالبد يف استعماهلا من 

إذا اخنسف القمر : وجود قرينة تعين املعىن املقصود من اللفظ، فيقال ـ مثال ـ
وجب عليك أن تصلّي ركعتني، فيفهم املراد ا صالة الكسوف، وكذلك الشأن مع 

ملصطلح اإلسالمي بني عدة معان التستعمل يف مشتركة يف ا ، فإنها ملّا كانت)اآلية(
   .)٢(الكالم دومنا قرينة تدلّ على املعىن املقصود منها

ء حمسوس أو االمارة الدالّة  العالمة الظاهرة على شي:  اللّغوي)يةاآل(معىن 
يف حكاية  )حمسوس ء شي على الظاهرة العالمة( األول مثال. )٣(على أمر معقول

 ¥ ¦§ ¨ © M ¤ £ ¢ ¯ ® ¬ «  ª قول زكريا 

 °L )االمارة(  أي قال اجعل يل عالمة واضحة، ومثال املعىن الثاين،)١٠ :مرمي 
M 3  قوله تعاىل )معقول أمر على الدالّة  2 1 0 / . -

7 6 5  4L )أي كم من أمارة تدل على قدرة اهللا ،)١٠٥ :يوسف 
 معانيهاو .من صفاته ميرون عليها وهم عنها معرضون غريها وحكمته، أو
  : املشتركة االصطالحية

                                                             

  .٢٥ ،١ج الفقه، اصول رضا، حممد  املظفر، ـ ١
  .٢٨٩-٢٨٨ ص ،٢املدرستني،ج وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري:  ظ ـ ٢
  .٣٤ص لالصفهاين، املفردات:  ظ ـ ٣



   

 ٣١٥ 

 فنفهم ،)٧٣ :عرافاأل(  MÁ À ¿ ¾ ½L  :نبياءمعجزات األأ ـ 
  .)١(نبياء ية، املعجزة لألمن ذكر الناقة أنّ املقصود من اآل

 قوله يف كما )٢(»الشاهقة كاألبنية لألنظار امللفتة البارزة األشياء«ب ـ 
  .)١٢٨ :الشعراء( Mº ¹  ¸ ¶ µLتعاىل 

ولكل مجلة من القرآن دالة على «عىن احلكم، قال الراغب يف مفرداته  ـ مبج
  .)٣(»، أو فصالً من سورةحكم، آية سورة كانت أو فصوالً
القرآن أو الكتب  أو فصول من جاء يف فصل اهللا أي كلّ حكٍم من شريعة

M h ففي قوله تعاىل .السماوية االُخرى   g   f e  d c b

j iL  لفظي  ـ فبقرينة٣٤االحزاب )d c(  و)j(هم  نف
 أحكام من الشرع اإلسالمي جاءت يف فصول من القرآن اآلياتأنّ املراد من 

قرأه بتدبر يف معانيه، : تال الكتاب تالوة: الكرمي، وِحكَم إهلية، وذلك بقرينة معىن
 يكون يف ما )اِحلكْمة( وكذلك .والتدبر يف املعىن يصدق على تفهم معاين االحكام

  .)٤(اآلياتعاين جاء مب

وهنا جيب االشارة إن لفظة :  ـ مبعىن جزء من السورة مشخص بالعددد
 مرة )آيتني( أربعاً ومثانني مرة، وجاءت بلفظ املثىن )آية(آية، جاءت بلفظ املفرد 

 وإنّ هذا املعىن . مثانياً وأربعني ومائة مرة)آيات(واحدة، وجاءت بلفظ اجلمع 
رد يف القرآن الكرمي، إال بغري مل ي   للفظ آية)لعددجزء من السورة مشخص با(

                                                             

  .٢٨٨-٢٨٧ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري:  ظ ـ ١
  .٣٣٠ ،١ج االمثل، تفسري مكارم، ناصر  الشريازي، ـ ٢
  .٤٢-٤١ص القرآن، غريب مفردات االصفهاين،  الراغب ـ ٣
  .٢٨٩-٢٨٧ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري:  ظ ـ ٤



   

 ٣١٦ 

 كما يف . هنا ألفاظ اجلملة القرآنية دون معناها)اآلية(، وقد قُصد من لفظ اجلمع
M t sr   ـ وقوله تعاىل١يوسف Mu t sr  w vL  قوله تعاىل

u vL )( السياق  فنفهم من،)١ :الرعدsr( بـواالشارة )t( إليها، قرينة 
لف والالّم نّ املقصود من اآليات، جمموعات تتكون من حروف كاألدالة على أ

لفاظ دون جمموعات لفظية اعترب فيها جتمع األ  هنااآلياتإذن فإنّ معىن . والراء
  .)١(عداد، ومن جمموعها تتكون السورةاملعىن، وهي اموعات الّيت تشخص باأل

 القرآن، فال بد أيضاً من  على القول بعدم وجود املشترك اللّفظي يفوبناًء«
القول بلزوم وجود قرينة تدلّ على الفرد املقصود من مصاديق املعىن الكلِّي عند 

وبناء على . استعمال اللفظ املوضوع للمعىن الكلِّي وإرادة فرد خاص من مصاديقه
  من وجود قرينة يف املوارد املذكورة يف البحث على كالّنما قررناه ال بد إذ

 جاءت فيها  ملعاٍنيف الكتب السماوية، إما أن تكون امساً اآلية  فإنّن إذ.ينالتقدير
  .)٢(»عداد يف القرآن الكرميوهي االحكام أو امساً موعة كلمات ميزت باأل

 " # $ % & ' ) ( * + M ستدالل بآية االمناقشة ثانياً ـ 

,L:   

 آية كلمة«: كريست وكذا قال جل مبعىن اجلزء من السورة)آية(قد فسروا ف
 من ٧ اآلية يف مذكور هو كما نفسه القرآين النص أخرى، حاالت ويف هنا تعين

M r  q p o n m l عمران  آل سورة  k j  i   h  g

sL   ...١ اآلية هود سورة كذلك  M  l  k j i h g    f ed

                                                             

  .٢٨٩-٢٨٧ص ،٢ج: و. ٢٨٣- ٢٨٢ص،١ج ،روايات املدرستنيالقرآن الكرمي والعسكري،  :ظ  ـ ١
  .٢٨٩ص: ن. م  ـ ٢



   

 ٣١٧ 

n  mL   ...اهللا  من)عالمة( عادة وتعين القرآن يف كثرياً  وردت)آية( كلمة 
 هي هذه ليست نهأ الواضح من  لكن)البشرية إىل ذرالن أو اخلارقة معجزاته يعين(

 الكتاب آيات عن إال تتحدث ال املذكورة األية. نِسخت إا يقال اليت اآليات
 إنذار أجل من يظهرها اهللا كان اليت املعجزات إىل إشارات تكون أن والميكن

  .)١(»وقعت حمضة تارخيية أحداث ألا عباده

 من املشتركات )آية(يبدو أن جلكريست ال خيتلف مع القول بأن كلمة 
قرينة لتحديد املعىن املراد منها، لكنه صادر املطلوب يف  إىل اللفظية اليت حتتاج

:  يف معنيني فقط ال ثالث هلما)آية(عدة أحيان ومنها هذه املرة، فقد حصر كلمة 
مبعىن املعجزة والعالمة الدالة : ، واآلخرول مبعىن النص القرآين وجزء من السورةاأل

إلنذار الناس؛ لكي يبقى يف إطار ذينك املعنيني، فيقع اإلختيار بدون شك وعناء 
  .ول دون اآلخرعلى املعىن األ

وهذا احلصر ليس تام، فقد ثبت قبل قليل إا مشترك بني مخسة معاٍن، 
عملت جبميع معانيها مي، واستبينها إثنان لغوية وثالثة يف املصطلح القرآين اإلسال

صفهاين تلك املعاين وعلى هذا الغرار أدرج الراغب األ. بكثرة يف القرآن الكرمي
 آية، حكم على دالة القرآن من مجلة يقال لكل: األول حتت قسمني عندما قال يف

 منه كالم لكل يقال وقد: ويف الثاين. سورة من فصالً أو فصوالً أو كانت، سورة
  .)٢(السورة ا تعد الىت السور آيات اعتبار هذا  وعلى.آية ل لفظيبفص منفصل

ما : )إن اآلية تعين اللفظ اجلزء من السورة ( ويكون املعىن على قوهلم
  . ننسخ من آية من سور القرآن، أو ننسها حكماً وتالوةً، نأت خبري منها

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 83. 
  .٤٢- ٤١ص القرآن، غريب مفردات االصفهاين، الراغب:  ظ ـ ٢
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 : يف مناقشتهاويقال

اها اللّغوي وعدة معان إصطالحية  مشتركة بني معن)يةاآل( مادة كر أنّ ـ ذ١ُ
واللفظ املشترك بني عدة معان اليستعمل يف الكالم دومنا وجود قرينة تشخص 

   .)١(املعىن املقصود من بني تلك املعان

 موضوعاً لكونه املراد، لتعيني هو إمنا القرينة إىل املشترك اللفظ احتياج فإن
 مجيعها حصول فال ميكن. سمياتامل تلك على يدل فحيث يطلق متعددة، ملسميات

 عدم مع ألنه «)٢(إليها نسبة البعض الستواء البعض؛ دون وال البعض الذهن، يف
  .)٣(»واضح هو كما اللفظ من املعىن يفهم ال القرينة هذه نصب

 " # M  املعىن املعني يف آية إىل  السؤال هنا ما هي القرينة الصارفة ـ ٢

,  + *) ( ' & % $L قرينة على املعىن املقصود جاءت ال« ؟
 اهللا جاءت ضمن جمموعة آيات يعاتب اآلية  إنّ هذه:يتيف الكالم كاآل اآلية من

 اإلجنيلوال ب نبياء فيها اليهود إن مل يؤمنوا ذا القرآن وبشريعة خامت األ
M x w v : تعاىل فيها اهللا فقد قال )٤(» وشريعة عيسى ابن مرمي

¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~} |   { z y ¨§ ¦   
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  .  ٢٩٣ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري:  ظ ـ ١
 اتهدين، ومالذ الدين معامل العاملي، زين الثاين الشهيد جنل احلسن الدين مجال العاملي،:  ظ ـ ٢

  .١٢٥ص
  .٩٧ص الشريازي، مكارم ناصر الشيخ ألحباث تقريراً االصول، انوار أمحد، القدسي، ـ ٣
  .٢٩٣ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد،  العسكري ـ ٤
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) ( ' & % $ #... L )فإنّ « وعلى هذا، ،)١٢٠-٨٧  اآليات:البقرة
$ %(معىن  ما ننسخ من حكٍم ـ مثل حكم القبلة والعيد يف يوم : )" # 

، نأت خبري اإلجنيل  التوراة، أو كتاب عيسى  السبت ـ من كتاب موسى
كم استقبال الكعبة يف القرآن الكرمي والعيد يف يوم اجلمعة، يف الكتاب منها، ح

 مسلم  وعليه جاء يف تفسري الفخر الرازي ينقل جواب أيب)١(»وسنة الرسول 
 اليت الشرائع هي املنسوخة اآليات من املراد«: )هـ ٣٢٢- ٢٤٥( األصبهاين حبر بن
 مما واملغرب املشرق إىل والصالة كالسبت واإلجنيل، التوراة من القدمية الكتب يف

 تؤمنوا ال: يقولون كانوا والنصارى اليهود فإن بغريه، وتعبدنا عنا تعاىل اهللا وضعه
 أجاب من الناس  ومن)٢(»اآلية ذه ذلك عليهم اهللا فأبطل دينكم، تبع ملن إال

 هو ألنه القرآن آيات ا فاملراد أطلقت إذا اآليات بأن االعتراض على هذا
 عام هو بل بالقرآن، خمتص اآلية لفظ أن نسلّم ال: يقول أن ولقائل عندنا، عهودامل
  .)٣(الدالئل مجيع يف

                                                             

  .٢٩٤ص ،٢ج :املدرستني وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد،  العسكري ـ ١
  .٦٣٩ص ،٣ج الغيب، مفاتيح تفسري  تفسريالرازي، ـ ٢
  .نفسها الصفحة: ن . م:  ظ ـ ٣
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وهذا الكالم ليس معناه أن يقال بعدم وجود النسخ يف القرآن فعالً، وبنفس 
$ (الوقت ميكن إثبات النسخ من طريق آخر أو بآية أخرى، بغري آية   # "

 خيتلف آية الشيء كون إن«القول املتقدم وجاء يف امليزان ما يؤكد . )%
 باعتبار سبحانه هللا آية القرآن من فالبعض واجلهات، األشياء واحليثيات باختالف

 باعتبار تعاىل له آيات اإلهلية والتكاليف واألحكام مثله، إتيان عن البشر عجز
 عتباربا تعاىل له آيات العينية واملوجودات تعاىل، منه ا والقرب التقوى حصول
 خصوصيات عن وجودها وخبصوصيات صانعها وجود عن بوجودها كشفها
 دعوم باعتبار تعاىل له آيات تعاىل وأولياؤه اهللا وأنبياء سبحانه، وأمسائه صفاته

 ذات آية أا يف كانت رمبا اآلية أخرى جهة ومن...  وهكذا  والفعل بالقول إليه
 جبهته يتصور كما وإزالتها سخهاون كثرية، جهات ذات كانت ورمبا واحدة جهة

 جهات ذات كانت بعض إذا دون جهاا ببعض يتصور كذلك كإهالكها الواحدة
 حيث من وتبقى الشرعي حكمها حيث من تنسخ القرآن من كاآلية كثرية،

 هو النسخ معىن عموم من استظهرناه الذي وهذا.  ذلك وحنو وإعجازها بالغتها
  . / M 4    3 2 1 0 :تعاىل قوله من تفادالتعليل املس عموم يفيده الذي

  5*?>  = <  ; : 9 8  7  L «)١(.  
 :قال  عبداهللا أىب عن سعيد بن يعقوب عن«وورد يف تفسري العياشي 

 للعبادة، خلقهم:  قالM  H G F E D  CL  اهللا قول عن سألته
: فقال M + * ) 0 / . -  3 2 L  :وقوله قلت: قال

   .)٢(»تلك بعد هذه نزلت
                                                             

  .١٠٧- ١٠٦ آية البقرة، سورة تفسري ،٢٤٧ص ،١ج امليزان، تفسري بائي،ط الطبا ـ ١
  .١٦٥ص ،١ج العياشي،  تفسري ـ ٢
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  أخذه على داللة وفيها«: وعقّب العالمة الطباطبائي على الرواية قائالً
 األوىل اآلية: واضحة وبعبارة...  التشريع يف الواقع النسخ من أعم اآلية يف النسخ
 الرمحة وهو غاية، للخلقة تثبت الثانية ، فاآلية...العبادة  وهي غاية للخلقة تثبت

 كانت واآلية األوىل الكل دون البعض يف إال يكون وال واالهتداء للعبادة املقارنة
 البعض كون جهة من اجلميع غاية جعلت العبادة فهذه للجميع غاية العبادة تثبت

 العبادة أهل إىل ينتهي حىت آلخر أيضاً البعض وهذا اآلخر البعض ألجل خملوقاً
 احلديقة ناءب نظري للكل، غاية العبادة أن فصح للعبادة املخلوقون العابدون وهم

  .)١(»املالية ملنافعها أو لثمرا الشجرة وغرس

 إىل أيضاً تشري االُوىل اآلية«: ويف شأن نزول اآلية قال الشيخ الشريازي
 القوم هؤالء  كان.املسلمني ضد اليهودية التشكيك محلة أبعاد من آخر بعد

 اليهود، قبلة لقبلةا وأن اليهود دين الدين إن هلم قائلني أحياناً املسلمني خياطبون
M m l  اآلية نزلت وحينما ،)املقدس بيت( قبلتنا جتاه يصلي نبيكم فإن ولذلك

{  z y x w vu  t s   rq p o  n L  
 اليهود غير مكة، إىل املقدس بيت من القبلة، جهة بذلك  وتغيرت،)١٤٤ :البقرة(

 التغيري؟ هذا لمف الصحيحة، هي االُوىل القبلة كانت لو: وقالوا تشكيكهم، طريقة
 .باطلة ـ إذن ـ السابقة أعمالكم فكلّ الصحيحة، هي الثانية القبلة كانت وإذا

" ( :ويقول املؤمنني قلوب وينري املزاعم هذه على يرد اآلية هذه يف الكرمي القرآن

 -, + * ) ( '  اهللا على التغيري هذا مثل وليس )# $ % & 
   !؟). / 0 1 2 3  4 5 ( بعسري

                                                             

  .١٠٧- ١٠٦ آية البقرة، سورة تفسري ،٢٥١ص ،١ج امليزان، تفسري  الطباطبائي، ـ ١
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 السماوات يف وحاكميته وتعاىل سبحانه اهللا قدرة مفهوم تؤكد لتاليةا اآلية
7 8 9 : ;  > ( :عباده مبصاحل فهو البصري األحكام، ويف واألرض

> =(«)١( .  

 نسي فعل من أصلها« جلكريست املستشرق قال )'(: تعاىل قوله أما
  وإن .)٢(»اإلنسان ذاكرة من الشيء فقدان يف القرآن وجد أينما  يعين الذي

 الفهم كان:  لذا يقول)ننسخ(جلكريست يعتربها بنفس املعىن الذي تعطيه كلمة 
 ينسخه القرآن من جزء أي أن هو وىلاأل جيالاأل من املسلمني العلماء لدى العام

 ننسخها يأ )أَوننِسها ...ماننسخ( بالكامل ينسوه نأ الناس من يطلب كان برمته اهللا
 يف خمزونة آية الرجم كانت عندما لذا واحداً؛ كياناً تعدان والكلمتان ننسهاأو 

حقاً، أن  القرآن من النص عند سحب يفترض كان عمر، مثل متميز صحايب ذاكرة
 كجزء ملزمة ذلك مع بقيت يف القرآن املبينة والفروض التعاليم فان تبقى كسنة،

  .)٣(النبوية السنة من

 أو من )أنساها ينسيها(ن مادة ما أن يكون مإ )'(فيقال هنا يف كلمة 
 العلم عن اإلذهاب مبعىن وهو النسيان من إفعال  واإلنساء.)أنسأها ينسئُها(

 له شامل غري  بل اهللا برسول خمتص غري عام أو مطلق كالم والذكر وهو
كان من مادة «فإذا   M § ¦  ¥*¬ « ª  © L : تعاىل لقوله )٤(أصالً

سبحانه أرسل عشرات االُلوف من  اهللا تنبه على أنّ يتضح معناها بعد ال)أنساها(
                                                             

  .٣٢٧ص ،١ج االمثل، تفسري مكارم، ناصر  الشريازي، ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 30. 
3 - see, Ibid, p 93. 

  .١٠٧-١٠٦ آية البقرة، سورة تفسري ،٢٥١-٢٥٠ص ،١ج امليزان، تفسري الطبابائي،:  ظ ـ ٤
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 اهللا االنبياء يف أُمٍم أُبيدت وانقرضت ممن مل ترد أمساؤهم يف القرآن، ومل يذكر
القرآن أمساء بعض أنبياء بين إسرائيل والعرب  يف اهللا أخبارهم فيه، وإنما ذكر

وذكر بعض قصصهم وترك  .الّذين عاشوا يف املنطقة ـ اجلزيرة العربية ـ وما حوهلا
: اليهود وعزير الّذي قال  شيث بن آدم اهللا قصص سائر االنبياء أمثال هبة

ما  )& '(  وعلى هذا يكون معىن.سبحانه قصص بعضهم اهللا  ترك.اهللاإنه ابن 
ننس مما يف كتب السابقني، نأت خبري منها وأكمل، مثل ما يف القرآن وشريعة خامت 

  .)١(»االنبياء

 أخر إذا نسيئاً نسيء من«:  وأنسأه ينسئه، أي)ينسئها(ان من مادة وإذا ك
واآلية هنا ال تعين اجلزء من [آية  من ننسخ ما: هذا على املعىن فيكون تأخرياً
وعلى  )٢(»مثلها أو منها خبري نأت إظهارها بتأخري نؤخرها أو بإزالتها ]السورة

 خري للناس يف ذلك الزمان مثل واحلكم نؤخر تبليغه مبا فيه: هذا يكون املعىن
 .املدينة إىل هجرة الرسول  إىل تأخري تبليغ نسخ حكم استقبال بيت املقدس

  .)٣(وليس املعىن االول )'(وهذا املعىن هو املراد من 

  M± ° ¯  ® ¬  ...L ستدالل بآية االمناقشة ثالثاً ـ 
ات الكتاب نفسه آي إىل  القرآن يف هذه اآلية يشريإنّ: فيها وقال جلكريست

اهللا قد استبدل  أي ادعاء أن(وهذا بالذات السبب . وليس الكتب السماوية السابقة
 الذي  دفع خصوم حممد الامه بالتزوير ألم )بعضاً من آياته القرآنية السابقة

اعتقدوا أن مسألة النسخ هذه مل تكن سوى ذريعة لتربير نسيان حممد لنصوص 
                                                             

  .٢٩٤ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن رتضى،م سيد،  العسكري ـ ١
  .١٠٧- ١٠٦ آية البقرة، سورة تفسري ،٢٥١ص ،١ج امليزان، تفسري  الطباطبائي، ـ ٢
  .٢٩٤ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري:  ظ ـ ٣
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  .)١(سابقة أو الستبداهلا

 قبيل من هو  بأن اآلية هنا مما:كن القولمي اآلية ذه االستدالل يف مناقشة
| { ~  � ¡ ¢       £ ¤  M األعيان  اخلارجية كما يف قوله تعاىل  أو املعاين

 ¥L )ا ؛ )٢()١٩٧:الشعراءث فيهاألـ جلّ  اهللا نزلت ضمن جمموعة آيات يتحد
املشركني من أهل مكة، وإدحاض امسه ـ عن القرآن وأدب قراءته، وتشكيك 

M  t s ـ  عز امسه افترائهم، حيث يقول ـ  r  q p  o n m * 
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 على االفتراء من به وسلم ]هوآل[صلى اهللا عليه  اموه عما  وحكمته وجواب)*(النسخ

 هم اليهود كانت إن و املشركون هم القائلني أن اآليات سياق من والظاهر اهللا،
M    É )٣(»النسخ نفي يف املتصلبني  È Ç Æ Å Ä Ã Â
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 K J I HG F E D  C BL )١٠٥-٩٨ :النحل(، 

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 85. 
  .١آية يونس، سورة تفسري ،٧ص ،١٠ج امليزان، تفسري ئي،الطبابا: ظ ـ ٢

النسخ هنا ليس مبعىن االزالة والرفع واحلذف؛ ألن العالمة الطباطبائي بين ذلك يف موضع آخر ـ  * 
» احلكم بل حتققها بطالن و الوجود من اآلية نفس زوال يوجب  ال فالنسخ كان وكيف«: قائالً

  .١٠٧- ١٠٦ آية البقرة، سورة ، تفسري٢٤٦، ص١الطباطبائي، امليزان، ج
  .١٠١ ـ ٩٩ آية النحل، سورة تفسري ،٣٤٥ص ،١٢ج امليزان، تفسري  الطبابائي، ـ ٣
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بعض أحكام القرآن : أي )¬ ®  ¯(من خالل السياق يكون املعىن ف
بعض أحكام  مكان : أي)° ±²(املذكورة يف فصٍل أو فصوٍل منه، 

 أعلم مبا يرتل، اهللاملذكورة يف فصٍل أو فصوٍل من أحدمها، و اإلجنيلالتوراة أو 
M Ã Â )١(به من الكتاب ايد  يف ما أتيت)¸ º ¹ «¼(وحكمته، 

 Í  Ì Ë Ê É  È  Ç Æ Å Ä

Î * (' & % $ # " ! L  إذن فاآلية أجنبية عن
   .)٢(التالوة نسخ

ُويؤكد ما ذكر أربعة أمور ُ ّ: 

  .بدء اموعة بذكر القرآن ـ  ١

ية اآل: )Ã(، فإنه لو كان القصد من )Ã(ـ إيراد الضمري املذكور يف  ٢
من السورة،  اآلية ، أي نزل)نزهلا(  يقول ـ عز امسه ـ من السورة لكان ينبغي أن

هو القرآن  اآلية املذكّر، ظهر أنّ املقصود من إىل ـ سبحانه ـ الضمري  اهللاوملا أعاد
 وهو القرآن أو احلكم )يةاآل(معىن  إىل أو حكم يف القرآن، وهلذا أعاد الضمري

  .املذكّر

 وكان قصد املشركني من تعليم البشر )& ')( ـ حكايته قوهلم بأنه ٣
ـ ومل يقصدوا تعليمه  اهللا  ـ معاذتعليم البشر إياه القرآن أو بعض أحكام القرآن

  .آية واحدة من القرآن

                                                             

  .٢٩٦ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري:  ظ ـ ١
  .٩- ١ آية احلجر، سورة تفسري ،١٣١ص ،١٢ج امليزان، تفسري الطبابائي،:  ظ ـ ٢



   

 ٣٢٦ 

M d c  :أمره الرسول باتباع ملة إبراهيم وقوله تعاىل بعد ذلك ـ ٤

i h  g f e L )حلاآليات وهم بنو إسرائيل، مثّ ختم )١٢٤: الن 
  .)١(»)١١٨ :النحل(  MÄ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ L : بقوله تعاىل

 فيها ذكرت «١١٨ ـ ١١٣ة النحل آية من سور أحكام آياتوهناك 
 وذكر اهللا إذن بغري ابتداعاً والتحرمي التحليل عن وي وحملالته األكل حمرمات

 تقدم ما على عطف ذلك ويف بعد، نسخت اليت األحكام من لليهود شرع ما بعض
¯ ° ±²(: قوله يف النسخ حديث من  ما أن إىل  وإشارة)¬ ®  

 والتوحيد االعتدال على املبين إبراهيم  دين هو إمنا  النيب على أنزل
   .)٢(»ظلمهم قبال عليهم التشديد من اليهود دين يف  ما عنه مرفوعاً

 يتهمونك الذين املشركني هؤالء أكثر أي )½ ¾ ¿ À( :وقوله تعاىل
 بأن إليه املؤدية واحلكمة التبديل هذا حقيقة يعلمون ال )º¹«¼( بقوهلم

 واألحوال األوضاع بتغري يتغري ما املصاحل ومن العباد ملصاحل تابعة اإلهلية األحكام
 ارتفعت الذي احلكم فينسخ مصلحته بتغري احلكم يتغري أن الواجب فمن واألزمنة
  .)٣(مصلحته حدثت آخر حبكم له املوجبة مصلحته
أنه   اهللا  مل جند يف ما ذكروا من التفاسري رواية عن رسولوأخرياً«

ية الّيت هي جزء من السورة كما قالوا به،  املوردين هنا باآل يف)آية(فسر لفظ 
  .)٤(»وإنما نقلوا ذلك من املفسرين

                                                             

  .٢٩٦ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري  ـ ١
  .١٢ آية النحل، سورة تفسري ،٣٦١ص ،١٢ج امليزان، تفسري  الطبابائي، ـ ٢
  .١٠١ آية، النحل سورة تفسري ،٣٤٦ص ،١٢ج : ن. م:  ظ ـ ٣
  .٢٩٧ص ،٢ج املدرستني، وروايات الكرمي القرآن مرتضى، سيد، العسكري  ـ ٤



   

 ٣٢٧ 

وهكذا فإن اآليتني يف املقام، بعيدتان عن الفهم الذي فهمه جلكريست 
نسخ التالوة  إىل والذي استلّه بطريقة وبأخرى من املوروث اإلسالمي إشارة منه

آية ما ننسخ، أو آية وإذا [اآلية  هذه«: احلكم كما قالواحلكم، ونسخ التالوة دون 
 حني يف القرآنية املقاطع بعض )وإلغاء حذف أي(نسخ  إمكانية على تدل ]بدلنا 
   .)١(»هلا ناسخة معوضة تعترب جديدة مقاطع ترتل

بينما املستشرق وات فهم فهماً مغايراً بعد أن ضرب مثاالً لنسخ احلكم 
ى أية حال، فقد ظلت اآليات املنسوخة واآليات الناسخة وعل«: دون التالوة قال

 لكنه كما تقدم بيانه سابقاً بأنه ميكن إثبات وقوع النسخ )٢(»معاً يف النص القرآين
 لكن بطريق آخر )نسخ احلكم دون التالوة كآية النجوى الغري مستلزم للتحريف(

  .غري هذين املوردين
  

  المبحث الثالث

  آنحقيقة روايات جمع القر

 :املحور األول ـ نتائج املسترشق جون جلكريست

استند املستشرق جون جلكريست كما مر على روايات حمدودة يف هذا 
 ماعلى أساس  الباب وألف واستنتج نتائج وجعلها كاملسلّمات، وبنيت نتائجه

، ومن حقه أن جيعلها كذلك فقد استلهمها من كتٍب صحاٍح بعد من املعطياتلديه 
عند شرحية واسعة من املسلمني، وهي تعترب األساس الثاين يف الشريعة القرآن، 

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 83. 
  .٥٦الشيخ،ص اهللا عبد الرمحن عبد: ترمجة واملسيحية، اإلسالم مونتجمري،  وات، ـ ٢



   

 ٣٢٨ 

 التراث من املأخوذة من الدالئل سيتضح ما فهذا: لديهم؛  لذا قال جلكريست
خوذة من التراث اإلسالمي أ النصوص املتظهرههذا هو ما القدمي، و اإلسالمي

   .)١(األصيل
 حممد وفاة بعد القرآن عمج حول عليها نتوفر املعلومات اليت خالل من«و
 فكانت )٢(»حممد عهد يف واحد مصحف يف وضعه أبداً يتم مل القرآن أن نستنتج

  :النتائج كثرية من بينها
التشكيك يف النص القرآين ونقصانه وعدم كماله حق  ـ عبارة عن ١
 ة،الصحاب ذاكرات يف ؛ مبا أن القرآن مل جيمع إال بعد وفاة النيب وكان متناثراًالكمال

 كتاب يف جمموعاً يكن مل األخري هذا ألن النص من أجزاء ضياع احتمال هناك
  . واسع بشكل متناثراً كان بل واحد

 مل حممد به جاء ملا األصل طبق صورة  ـ مل يكن القرآن الذي مت مجعه٢
  .)٣(شيء أي منه يفتقد ومل نقطة وال كلمة وال حرف ال إليه يضف

 والتحريف الزيادة من وخلوه للقرآن لقاملط الكمال عن يقال  ـ وما٣
 ِنتاج إال هو فما الثاقبة الرباهني أمام ويصمد يثبت أن ميكن ال واإلختالف

  .)٤(!العقلي اإلثبات إىل بصلة ميس ال واملتمنيات للمشاعر

  :باآليت الشبهات هذه مصدر وميكن إجياز

 حياة لخال واحد كتاب يف مجعه يتم ومل مراحل على مجع  ـ إن القرآن١

                                                             

1 - see, Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 28 – 30. 
2 - Ibid , p 19- 20. 
3 - see, Ibid , p 27. 
4 - see, Ibid , p 55. 



   

 ٣٢٩ 

 بئر يف القراء من رجالً سبعون قتل بعد أن أيب بكر من بأمر كان حممد، وإن اجلمع
  .الناس من وذهابه القرآن ضياع اليمامة فخيف حرب يف نفر وأربعمائة معونة،

. الناس وصدور واللخاف، العسب، والرقاع،  ـ كان القرآن مفرقاً بني٢
 ذلك أثقل وكان. القرآن جلمع ابتث بن وزيد عمر وذاكرة أهل البوادي، فتصدى

  .اجلبال؛ ألنه أمر مل يقم به النيب من
 تقضي والعادة من القرآن، أنه شاهدان على يشهد أن  ـ وكان بشرط٣

 فيمن مشاهد هو كما معصوم، غري كان إذا لذلك، املتصدي على منه شئ بفوات
 احلكم وهذا ،متفرقاً الشعر هذا كان إذا أكثر، أو واحد شاعر شعر جلمع يتصدى

   على بعض شاهدين إقامة إمكان عدم احملتمل من فإن العادة، مبقتضي قطعي
  .)١(النقيصة بعدم وثوق يبقى فال  النيب من مسع ما
  .حبجة كوا من منسوخ التالوة واحلكم القرآن من أشياء ضاعت ـ ٤
 وأحرق نسخة فجمع . اقتتلوا حىت عثمان خالفة مدة اخلالف  ـ حصل٥

   الباقية النسخ
  .أسقطوها ولكنهم، البقرة سورة قدر براءة سورة  ـ كانت٦
 ىبأُ ومصحف سورة ١١٢ مسعود ابن فمصحف، املصاحف  ـ اختالف٧

  .سورة ١١٦
  . واخللع احلفد سورتى  ـ سقوط٨
 ألما املعوذتني؛ حذف وكذلك، مصحفه من الفاحتة مسعود ابن  ـ حذف٩

  .القرآن من ليستا

                                                             

  .٢٣٩ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ١



   

 ٣٣٠ 

 األموال، ىف بالطمع اخلاصة اآليات وحذف الرجم ةآي حذفهم  ـ ١٠
 واليهودية، النصرانية دين من أحسن اإلسالم دين بأن اخلاصة اآليات وحذف
  . املسبحات سورة تشبه سورة معونة، وحذف بئر أصحاب قصة وحذف

 وىف أمية بىن ىف نزل كان ما القرآن من يوسف بن احلجاج  ـ إسقاط١١
  .يلزم تغيريهوتغيري ما  العباس، بىن

صلى اهللا عليه  النيب بعد القرآن مجع من أول كان اخلطاب بن عمر أن  ـ ١٢

  . ثابت بن زيد باملهمة وض إليها، فلم جيب آية عن سأل أن بعد وسلم] وآله[

زمن  إىل بعد، القرآن جيمع ومل قتل، قد وعمر مات، بكر أبا  ـ أن١٣
  .رم دينهم، وكتاب ائعشر من فوضى حالة يف املسلمني أن أي عثمان

 كيفية يف الواردة الروايات صحة واعتبار على مبتنية الشبهات هذه وإن
   .)١(القرآن مجع

 هذه ىف ما األحيان من كثري ىف تناسى معتنقي هذه الشبهات أو تغافل وقد
 املوجهة الطعون عن الطرف غضوا كما وتضارب، وتعارض من تناقض الروايات

 الكالم؛ وعلم والتعديل واجلرح احلديث من علماء ياتالروا ومنت هذه لسند
 ملتوية بأساليب القرآن ىف التحريف إثبات وقوع الطرق بشىت حياولون كانوا ألم

للدهشة  واملثري«. ومشوهة مغلوطة وشواهد فاسدة ودالئل واهية وحجج

                                                             

 السيد الراحل الديين املرجع قام وقد. ٢٣٩ص، القرآن تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ١
 النتائج واستخالص ونقدها، الروايات هذه وحتليل بدراسة) م١٩٩٢-١٨٩٩(اخلوئي القاسمأبو

 حصحي من كل يف الروايات وجاءت. القرآن تفسري يف البيان كتابه يف منها متني علمي بشكل
 هذه أهم وكان للسيوطي، واالتقان العمال، وكرت أمحد، ومسند مسلم، وصحيح البخاري،
  .رواية وعشرون إثنتان ومسينها غثها عليها تعقيبه خالل من الروايات



   

 ٣٣١ 

 ماءمن عل كثري إصرار والتساؤل، االستفهام عالمات من كثرياً ويضع واالستغراب
 رغم الصحاح، بكتب واردة ألا الروايات؛ هذه صحة على واخللف السلف
 وصحة السند، صحة إال ال يعين الصحاح بكتب جاء ما أن العلماء على إمجاع
 فكان ال بد من وضع حٍد لسيل )١(»صحة احلديث أو املنت صحة تعين ال السند

يزان حىت مييز هذه الشبهات اليت انبجست من تلك الصحاح، ووضعها يف امل
  .اخلبيث من الطيب منها

  

 :   نقد الروايات:املحور الثاين

  :وميكن تلخيص نقدها من عدة جهات

  : وىل ـ عدم اتصاهلا بالرسولاجلهة األ

 روايات اجلمع مجيع يف ال يوجد:  الذي جيب أن يكون حمط نظر هويءالش
 ال تفيدنا .)٣(متواترة غري  وإا أخبار آحاد.)٢(  اهللا رسول إىل مرفوع ما هو

 منسوبة بروايات احملتجني هؤالء من والعجب .)٤(علماً خمدوشة من جهات عدة
 اهللا كتاب حتريف يستلزم منها م السالمعليه البيت أهل أئمة إىل أو الصحابةإىل 

 واملعارف سدى النبوة تذهب القرآن حجة وببطالن حجيته، وإبطال سبحانه
 وأتى النبوة ادعى كذا تاريخ يف رجالً إن: قولنا يغين وماذا هلا، أثر ال لغاً الدينية
 يؤيد مما بأيدينا يبق ومل حرف، فقد قرآنه وأما مات فقد هو أما معجزة، بالقرآن

 كان به جاء الذي القرآن وأن دعواه يف صدقه على أمجعوا به املؤمنني أن إال أمره،
                                                             

  .٨ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد  ـ ١
  .٦٦ص القرآن، تاريخ حسني، حممد د الصغري،:  ظ ـ ٢
  .٩- ١ آية احلجر، سورة تفسري ،١٢٢ص ،١٢ج امليزان، تفسري الطباطبائي،: ظ  ـ ٣
  .٢٤٧ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ٤



   

 ٣٣٢ 

 ألنه أو حجيته اعترب ملذكورا النيب ألن حجة واإلمجاع نبوته، على داال معجزاً
فصار من الواضح والبديهية يف الدائرة . )١(بيته أهل أئمة قول عن مثال يكشف

، ال تدخل ضمن منظومة النيب  إىل أن كل رواية مل تصل إىل اإلسالمية،
قواعده ومعايريه وتبقى يف دائرة االجتهاد ليس إال،  إىل التشريع أو االنتماء

وإذا كانت تلك ، صالً، ليست هي أحاديثاً عن النيب فعملية مجع القرآن أ
 مؤيد جداً قريب وهو ـ الدس احتمال باجلملة«الروايات يلزم منها التحريف فـ

 هلا معه يبقى فال اعتبارها ويفسد الروايات هذه حجية يدفع ـ والقرائن بالشواهد
 صحة إنف األسناد صحيح منها كان ما حىت عقالئية حجية وال شرعية حجية ال

 يف غريهم دس دون الكذب تعمدهم يدفع إمنا الطريق رجال وعدالة السند
  .)٢(»هيروو مل ما وجوامعهم أصوهلم

احلفد (وهناك روايات جاءت فيها ذكر سور مزعومة كاملة مبا تسمى 
 بن مصحف يكن مل الذي الوقت ففي« اليت استشهد ا جلكريست )واخللع
 وقد )٣(»واخللع احلفد سوريت أيب مصحف فاملعوذتني أضا على حيتوي مسعود

 .)٤(نقل الرواية عن السيوطي

ال يشبه نظمها النظم القرآين بوجه فهو ظاهر ملن  «سوراً اليت تسمى وهذه
 واضعها أن يقلد النظم القرآين رام  ...راجعها فإنه يعثر فيها بشيء كثري من ذلك

النظم اإلهلي املعجز فعاد فخرج الكالم عن األسلوب العريب املألوف ومل يبلغ 
وأن أكثر املعتنني ذه السور واآليات املختلقة ... يستبشعه الطبع وينكره الذوق 

                                                             

  .٩-١ آية احلجر، سورة تفسري ،١١٣- ١١٢ص ،١٢ج امليزان، تفسري الطباطبائي،: ظ  ـ ١
  .٩- ١ آية احلجر، سورة تفسري ،١١٣-١١٢ص ،١٢ج: م .  ن ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 74.  
  .٢٢٦ص ،١ج  السيوطي، االتقان، ـ ٤



   

 ٣٣٣ 

ذلك التعبد الشديد بالروايات واإلمهال يف عرضها على  إىل اعولة إمنا دعاهم
 .)١(» نظرة،الكتاب ولوال ذلك لكفتهم للحكم بأا ليست بكالم إهلي

فجاءت متناقضة يف نفسها من : ن جهة تناقضها واختالفها اجلهة الثانية ـ م
  :مجلتها

 اجلمع أن هناك روايات تنص  ـ االختالف يف زمن مجع القرآن مىت كان؟١
 يف كان أنه اآلخر البعض االخرى وظاهر الروايات عثمان، وصريح زمن يف كان

  .)٢(عمر زمان يف كان وصريح روايات ثالثة أنه بكر، أيب زمان

أشار  فيمن الروايات اختلفت: الختالف فيمن تصدى جلمع القرآن ـ ا٢
 أيب على أشار يالذ هو عمر بأن صرحت يالبخار فرواية العمل، هذا ىف بالبدِء

 هذا وكان ذلك، بعد عليه وافق مث البداية ىف أبو بكر واستنكره العمل ذا بكر
 هو ثابت بن يدز بأن صرحت ورواية اليمامة، يوم القراء من كثري قتل بسبب
 إليه فمضيا بكر أبا يشاور واستمهله حىت فاستنكر بذلك عمر على أشار الذى

 صاحب كان بكر أبا أن أخرى املسلمني، ورواية يشاور حىت بكر أبو فاستمهلهم
بعمر،  عليه فاستعان فرفض العمل القيام ذا زيد من وطلب االقتراح هذا

 من مجعه ينظر فيما أن زيد من طلب وإمنا قام به، نفسه بكر أبو وأخرى تقول أنه
   .)٣(ذلك زيد إىل فوض قد بكر أبا وأخرى قالت أن. الكتب

                                                             

  .٩-١ آية احلجر، سورة تفسري ١١٣ص ،١٢ج امليزان، تفسري  الطباطبائي، ـ ١
 احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد: وينظر. ٢٤٧ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ٢

  .١٧ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام
 احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد: وينظر. ٢٤٧ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ٣

  .٢١ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام



   

 ٣٣٤ 

ويف رواية مناقضة إن سبب مجعهم أن اخلليفة عمر سأل عن آية فقيل 
  . يوم اليمامة، فأمر جبمع القرآنكانت مع فالن فقتل

 صرحيها بل الروايات، من كثري ظاهر:  ـ االختالف يف التدوين الكامل٣
 بقاء وصريح روايات اخرى،  التدوين كان كامالً قبل زمن اخلليفة عثمان،نّأ

 بل أخرى من روايات كثري عثمان، وظاهر زمان إىل نيدو مل اآليات من يءش
 حما أنه رواية ثانية وصريح مدوناً قبله، كان مما ينقص مل عثمان أن أيضاً صرحيها
 والتناقض التضارب هذا فما «.)١(حماه ما لمني مبحواملس وأمر قبله، نود شيئاً مما

 ما حقيقة يه وما بصحتها، مونسلّ نصدقها الروايات وأي هذه الروايات، هذه بني
  .)٢(»حدث؟

وقد اعترف جلكريست نفسه ذا التضارب يف الروايات، لكنه كنهجه 
آن، وج بعض علماء املسلمني، املهم عنده صحة سندها وإن خالفت صريح القر

ة من علماء املسلمني عتراض عداوتأويالت  فقال جلكريست بعد أن يعرض
ذتني من مصحفه، قالعلى رواية عبد اهللا بن مسعود بأنه أسقط الفاحتة واملعو :

بن حجر العسقالين على كون هذه الروايات صحيحة من اعكس هؤالء وافق «
رأى أن السبب لكن  ـ حيث اإلسناد ـ فتح الباري يف شرح صحيح البخاري

بن مسعود ال يكتبها هو كونه مسع حممد يقول إنه جيب فقط ترتيلها االذي جعل 
يف حماولته التوفيق بني الروايات املتضاربة حول . كأدعية لالحتماء من قوى الشر

املوضوع اقترح أن يكون بن مسعود قد اعترب بالفعل هذه املقاطع كجزء من  هذا
   .)٣(»هلا يف املصحف املكتوبإدخا الوحي لكن مل جيرؤ على

                                                             

  .٢٤٨- ٢٤٧ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ١
  .٢١ص لقرآن،ا مجع قضية يف واالوهام احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد  ـ ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 68-69. 



   

 ٣٣٥ 

 أن الروايات بعض صريح: القرآن منه جمع الذي املصدر يف  ـ االختالف٤
 أن الروايات وصريح بكر، أبو مجعها اليت الصحف هي مجعه يف عليه مداعت الذي

    .)١(  اهللا من رسول اآلية مسع خبار منإوب بشهادة شاهدين، مجعه عثمان

 ياألنصار خزمية أيب من التوبة سورة من آيتني آخر زيد قَِبلَ حني يف
  له الرسول شهد ـ الرواية حسب ـ ألنه بشاهدين؛ له يأتى أن دون مبفرده

 تدوين ىف يرجعوا مل ملاذا: هو هنا يوالسؤال املنطق رجلني؟ بشهادة شهادته بأن
 عن رفتهومبع وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النىب عصر ىف اليت دونت الصحف إىل القرآن
 كما وكانوا القرآن، من عليه يرتل ما  عليهميميل كان الذين وحفظته كتبته طريق
 وعمر أمر زيداً فلماذا ذلك سلمنا وإذا «)٢(أربعمائة؟ من أكثر الروايات قالت
 يب،وأُ ومعاذ اهللا عبد من يأخذه ومل الرجال، وصدور والعسب، اللخاف، من جبمعه

 نفسه زيداً أن على... منهم القرآن بأخذ مرواأُ وقد أحياء، اجلمع عند كانوا وقد
 التفحص إىل حاجة فال الرواية، هذه من يظهر ما على للقرآن اجلامعني أحد كان

  .)٣(»غريه من والسؤال

: مام وأرسل منه نسخاً للبالد ـ االختالف يف من كتب املصحف اإل٥
 الروايات وهذه «.رعم أخرى أنه كان رواية عثمان، وصريح كان أنه رواية صريح

للتوفيق  بينها اجلمع حماولة إىل السلف علماء من كثرياً دعت املتعارضة املتضاربة
 واملنطق، فصرحوا العقل على حساب كان ولو منها ٍءيش رفض وعدم مجيعاً، بينها
 بكر، أيب عصر ىف متت األوىل املرحلة مراحل مرت بثالث اجلمع عملية بأن

                                                             

  .٢٤٨- ٢٤٧ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ١
  .٢٢ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد: ظ  ـ ٢
  .٢٥٢ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي،  السيد ـ ٣



   

 ٣٣٦ 

  .)١(»عثمان عهد يف الثالثةو عمر، عهد ىف والثانية
ثابت  بن زيد ذكر : حزاب ـ االختالف يف اآليتني من سورة التوبة واأل٦

 تكن ومل زيد ووجدها ثانية ضاعت مث زيد فوجدها فقد آيتني من سورة التوبة
، وحده خزمية شهادة زيد فقبل خزمية آل عند اال الناس من حدأ عند موجودة

 انه رواية خزمية، ويف عند وليس خزمية ابن عند وجدها انه زيد عن رواية ويف
 اسم رد الشهادتني ذي خزمية فحكم حفيده وال ابنه ال خزمية ايب عند وجدها
 الذي ان بعضها ويف عثمان، أو عمر اخلليفة هو وجدها الذي ان بعضها ويف خزمية

ة خزمية، وإن فقداما وإحلاقهما يف املصحف مر صاحبها هو ا وجاء وجدها
وصنف آخر من الروايات يصرح بأن ، )٢(ومرة يف عهد عمر أيب بكر كان يف زمان

  .حزابما فقد هو آية من سورة األ
 كثري يكون أن إذن املستبعد فمن«: جعل جلكريست يستغل ذلك بقوله ما

 أن لدرجة متناثراً كان ألنه منه حرف آخر إىل القرآن مجيع علموا قد احلفاظ من
  .)٣(»الصحابة من القليل إال يعرفها كني مل املقاطع بعض

وهب أنه قُتل مخسمائة من ثالثة آالف قارئ يف يوم اليمامة، فأين كان 
األلفان واخلمسمائة قارئ الذين سلموا من تلك املعركة عن آية أو آيتني مل 

من  إىل جيدومها عند غري خزمية بن ثابت، وكيف كانوا حيتاجون يف كتابة اآلية
 قد بلغها ذلك الرجل وحده ومل يبلغ اآلية  ادي وهل كان الرسولكان يف البو

  .)٤(غريه وكتمها عن اآلخرين

                                                             

  .٢٥ص، القرآن تفسري يف البيان اخلوئي، السيد  ـ ١
  .٣٢٣ص القرآن، تدوين  الكوراين،  ـ٢

3 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 31. 
  .٨٥ص ،٢ج املدرستني، روايات مرتضى، سيد العسكري،:  ظ ـ ٤



   

 ٣٣٧ 

فهي معارضة مع ما : اجلمع بروايات أخرى روايات اجلهة الثالثة ـ معارضة
 رسول عهد كامالً على وكتب مجع، قد كان القرآن أن على دل من الروايات

ما  إىل  على املطلب ميكن ذكرمها إضافة وهنا روايتان مهمتان تدالن.)١( اهللا
 إىل تشري البخارى صحيح األوىل ىف: ذكر سابقاً من روايات يف طيات الكتاب

 والغريب إن )جلدتني(دفتني  بني وجملد ومرتب جمموع مصحف من نسخة وجود
 قتيبة حدثنا«: هذه الرواية مل ترد يف الكتب اليت حتدثت عن مجع القرآن، ونصها

 معقل بن وشداد أنا دخلت: قال رفيع بن العزيز عبد عن سفيان ثناحد سعيد بن
صلى اهللا عليه أترك النيب : معقل بن شداد له فقال عنهما، اهللا رضى ابن عباس على

 بن حممد على ودخلنا: قال . الدفتني بني ما ترك إال ما: قال ء؟يش من وسلم] وآله[
 رواها يف باب ي، والبخار)٢(»دفتنيال بني ما إال ترك ما : فقال فسألناه احلنفية

 .)الدفتني بني ما إال وسلم] وآله[صلى اهللا عليه  النيب يترك مل قال من باب(: أمساه
 ال يهدم حىت املصحف هذا وجود ينف يالبار فتح ىف العسقالين حجر ابن وحاول
 وعمر بكر أيب زمن ىف باجلمع صرحت الىت الروايات األخرى سائر وينفى

 وتربير النص على لإللتفاف يعقل، وما هي إال حماولة هو كالم الوعثمان، و
 وليس املصحف، يف ما يأ: الدفتني بني ما«: فقال العسقالين )٣(املتناقضة، الروايات

 أيب مجع من ماتقدم خيالف ذلك ألن الدفتني؛ بني جمموعاً القرآن ترك هأن املراد
أن نزول آخر ما نزل من القرآن اآلية يف ش:  الرواية الثانية)٤(»...عثمان  مث بكر

                                                             

  .٤٢- ٤٠ص الكتاب هذا من االول الفصل يف مبصادرها ذكرت القرآن، جماع روايات يراجع  ـ ١
 ما إال وسلم ]وآله [عليه اهللا صلى النيب يترك مل قال من باب ،١٩١٧ص ،٤ج البخاري، صحيح  ـ ٢

  .الدفتني بني
  .٢١١ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد: ظ  ـ ٣
  .٩٨٣، ٨ ج الباري، فتح حجر، بنا  العسقالين، ـ ٤



   

 ٣٣٨ 

 M Ù  Ø × Ö Õ Ô     Ó Ò Ñ ÐÏ    Î Í Ì Ë ÊL 
 فكانت هذه اآلية على بعض الروايات هي آخر ما نزل على الرسول ،)٢٨١ :البقرة(

 ا نزل آية آخر أا: عباس ابن عن «)هـ١٠٣١ت (، ذكر املناوياالعظم 
 رسول وعاش . البقرة من ثماننيوال املائتني رأس يف ضعها: وقال  جربيل

 طَِريق من الثَّعلَِبي  أخرجه.يوماً وعشرين أحداً بعدها وسلم ]هوآل[  عليهصلى اهللا اهللا
ديِغري، السن الصع ،ن الْكَلِْبياحل، أيب عن صن عاس و اببن أخرجهعع ِويغالْب 

 ثالث: وقيل. أيام سبعة : وقيل . ومثانني أحداً: عاش بعدها  وقيل)١(»عباس ابن
  .)٢(ساعات

 عند  للنيب جربائيل قول وهو االنتباه وجيلب النظر يلفت ما وهنا
 فإنه، )البقرة سورة من والثمانني املائتني رأس يف ضعها( األخرية باآلية نزوله

 مثل يف حىت دقيقاً ترتيباً وبترتيبه القرآن، جبمع نبيه أمر تعاىل اهللا أن يف صريح
 متفرقاً القرآن ليترك يكن ومل تعاىل، اهللا أمره ذلك كما فعل وقد اآليات، رقيمت

 وترتيبه، القرآن جبمع يقوم ال أن  للرسول ميكن  وهل.بعده من جمعي حىت
 أخربه الوحي أن مع ، مـإليه مجعه ويوكل ، املسلمني أيدي مبعثراً يف وأن يتركه

MÖ Õ Ô ÓL )جواب إلشكال أورده وهذا باإلمكان أن يكون ، )٣
، عدم  جلكريست عندما جعل من أسباب عدم مجع القرآن من قبل النيب

                                                             

 أحاديث بتخريج ويالسما الفتح العارفني، تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زين  املناوي، ـ ١
 بكر أبو ذلك وذكر قال.  ٣٧٥ص ،٣القرطيب،ج تفسري: وينظر. ٣٢٨ص ،١ج البيضاوي، القاضي

  .نزل ما آخر حول) الرد كتاب (يف األنباري
 الدين ناصر البيضاوي، تفسري: وينظر. ٣٢٣ص ،١ج اآلية، تفسري يف للزخمشري، الكشاف:  ظ ـ ٢

  ١٦٣ص ،١ج التأويل، وأسرار الترتيل أنوار: املسمى عمر، بن عبداهللا اخلري أبو
  .١٢ص القرآن، مجع مىت احلسيين، حممد الشريازي،:  ظ ـ ٣



   

 ٣٣٩ 

 استحالة على أو متامه على يدل ما القرآن يف يوجد ال«: اكتمال نزوله، إذ قال
  . )١(»جديدة آيات نزول

ناك مكان واحد فقط يف القرآن مستخدمة فيه ه«: وقال يف موضع آخر
ية نص الكتاب نفسه، وذلك يف اآل  مبا خيص)فيؤل أو جيمع( MÓLكلمة 

ومع ذلك، فهي ..  . M Ô  Ó Ò ÑL  من سورة القيامة، إذ يقول اهللا١٧
يضاً أنه إجتعل اهللا يتكلم عن مجع القرآن قبل نزوله من السماء على حممد لذلك ف

   .)٢(»ال ميكن تقدميها كدليل على مجع النص بعد نزوهلا

ن القرآن جمموع أ: مفادها  صرحيةت هناك آيةحىت وإن كان: وللجواب يقال
سوف ال تقبل مثل هذه ن اهللا سيكفل مجع القرآن؛ أأو  كامل يف مصحف موحد،

نفس النقض املوجود يف االشكال املتقدم وسيطرح نفس الكالم اآلية إن وجدت ب
، وإن هذه  مجع القرآنإن اهللا يتكلم عن مجع القرآن قبل متام: وسيقول املُشِكل

  .، وهكذا دواليكآلية كانت قبل عملية اجلمع املشهورةا

 إىل لكن، أليس اهللا العامل باألشياء قبل حدوثها، ويعلم ما كان وما يكون
أبد اآلبدين، فليس من الصعب أن يعلم ما سيؤول إليه القرآن، على العموم ففي 

 وعنايته مبعرفته القرآن وترتيب مجع عملية بإمتام لنبيه قرآنه ىف اخلالق يتعهد اآلية
 القرآن وترتيب مجع عملية أن تؤكد إن اهللا ال خيلف امليعاد، فاآلية ووحيه وأوامره

 لنبيه سيوحيه ما خالل من وحده، وتعاىل سبحانه اخلالق مبعرفة وعناية ستتم
   .األمر هذا ىف  وسلم ]هوآل[  عليهصلى اهللا حممد

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 20. 
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 128.  



   

 ٣٤٠ 

 ويبينها ليوضحها يانوالب الشرح عملية والترتيب اجلمع عملية سيلي مث
M Ý   Ü Û  :تعاىل لقوله مصداقاً، )١(واألمة للمؤمنني وسلم ]هوآل[  عليهصلى اهللالنىب 

ÞL. ًأن القرآن الكرمي من املعروف قد اكتمل نزوله قبل  إىل هذا مضافا
إن آخر «: وفق الرواية القائلةبتعدد الروايات يف حتديد آخر ما نزل ف تهوفا

M S R Q P  O N M L K ن عليه القرآ ما نزل من

U TL  )وجاء يف ، )٢(» وهي الرواية الصحيحة الثابتة الصرحية،)٣ :املائدة
عن جبيِر بِن نفَيٍر قَالَ دخلْت علَى عاِئشةَ فَقَالَت هلْ تقْرأُ سورةَ «مسند أمحد 

ا آِخرهفَِإن قَالَت معن ِة قَالَ قُلْتاِئدفَ الْم لَتزٍة نورالسح ا ِمنِفيه متدجا وٍل م
وهمراٍم فَحرح ا ِمنِفيه متدجا ومو ِحلُّوهتا نزلت قبل ، )٣(»فَاسوهذا إذا عرفنا إ

 عن زرارة بن أعني عن أىب جعفر«جاء  شهور واكتمل القرآن ا وفق ما
نزلت املائدة قبل أن يقبض ليه صلوات اهللا عقال على بن أيب طالب : قال

فصراحة اآلية إن اهللا أكمل متام الدين، وهل يعقل ، )٤(»و ثالثةأبشهرين  النىب
 مل األمة دستور هو الذى والقرآن الدين، هذا ومتام بكمال قرآنه ىف اهللا يقر بأن

تام؟ أليس القرآن  مصحف ىف الضياع من وصيانته وحفظه وترتيبه مجعه يكتمل
  .)٥(تبط به من مجلة الدين؟ بل هو أساس الدين اإلسالميوما ير

                                                             

  .٢٠٨-٢٠٧ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام احلقيقة كمال، هشام احلميد، عبد:  ظ ـ ١
  .الشاملة املكتبة قرص ١٢٠ /١ اليعقويب،  تاريخ ـ ٢
. ١٧٢ص ،٧ج للبيهقي، الكربى والسنن. ٢٥٥٤٧ احلديث، رقم ،٣٥٣ص ،٤٢ج أمحد،  مسند ـ ٣
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 ٣٤١ 

  :القرآن الكرمي مع اجلمع يثدأحا تعارض اجلهة الرابعة ـ 
جترأ جلكريست بالقول إن القرآن الكرمي مل يأت عرب دائرة األوامر اإلهلية، 
فهماً منه للروايات اإلسالمية، إذ لو كان كذلك ملا بقي عشرين سنة مل يجمع 

مل يكن هذا املصحف إال واحداً من بني عدد من املصاحف جمعت «: صهوإليك ن
 مصحف مجعه شخص ،بشكل مستقل خالل العشرين سنة اليت تلت وفاة حممد

معني أال وهو زيد بن ثابت وأصبح النص الوحيد املقبول ليس بأمر إهلي ولكن 
  .)١(»بأمر دنيوي حمض أال وهو قرار استبدادي صدر عن عثمان بن عفان

 فإن بالكتاب،  معارضة)روايات اجلمع(الروايات  هذه وميكن القول هنا إن
 اخلارج يف متميزة كانت القرآن سور أن على الكرمية دالة الكتاب آيات من كثرياً

 مبثل اإلتيان على واملشركني الكفار حتدى قد  النيب وإن بعض، عن بعضها
القرآن،  سور أن: هذا ه، ومعىنمثل من وبسورة مثله مفتريات، سور وبعشر القرآن،

 تفرق مع يالئم ال التعبري هذا فإنّ «.)٢(متناول أيديهم يف كان بل القرآن بأمجعه
 عبارة السورة أنّ ضرورة بينها، والتركيب التأليف حتقّق وعدم وتشتتها، اآليات

 منها، املقصود الغرض حيث من متناسبة منضمة مركّبة متعددة آيات جمموعة عن
  .)٣(»واالختصاص التميز مع إالّ يناسب ال ا لتعبريفا

الكرمية منها قوله  آياته من كثري يف القرآن على الكتاب لفظ أُطلق وقد
 الذين املؤمنون  إم،)١٢١ :البقرة( MD  I H   G F  EL : تعاىل
 وقوله .)٤(الكتاب واتباعه هذا تالوة يف وترغيب القرآن وفيها حثٌّ اهللا آتاهم

                                                             

1 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 76 – 77. 
  .٢٥٢ص ن،القرآ تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ٢
  .٢٩٦ص التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ  اللنكراين، ـ ٣
  ٣١ ص ،٤ ج الرازي، تفسري: ظ ـ  ٤



   

 ٣٤٢ 

¨ © Mª ىل تعا  § ¦ ® ¬  «L )أي« )٥١ :العنكبوت 
 ويعرفون فيسمعونه عليهم يتلى وهو عليك أنزلناه الذي الكتاب هذا آية يكفيهم
M 3 2 1  :ومنها قوله تعاىل،  )١(»مكانته  0 / .    - , +

5 4L )ثالثة كتب، القرآن  إىل  ويف هذه اآلية إشارة،)٣ :آل عمران
MP*S R*  X: وله تعاىلومنها ق. اإلجنيلوالتوراة و  W V U

 Z Y* b   a  ` _ ^ ] \L )فإنه «،)٤ :الزخرف 
 لباس ألبس إمنا و عربياً، اًءمقرو جعله عليه عرض مبيناً كتاباً هناك أن يف ظاهر

 علي اهللا، عند ـ الكتاب أم يف وهو ـ فإنه وإال الناس ليعقله والعربية القراءة
  .)٢(»العقول إليه صعدتال

 البقرة مثل سورة تدوين يتم كان كيف«: ن يسأل ويناشد عقلهولعاقل أ
 النخيل، جرايد من حىت جمموعة أو خنل جريدة على آية ٢٨٦ آياا عدد البالغ

 الروايات بعقولنا هذه استهتار مدى إن احليوانات، عظام من جمموعة على حىت أو
 اجلنس تاريخ ىف تستخدم مل والتدوين للكتابة أدوات استخدام إىل زيفها ىف وصل
 عظام أو النخل جريد استخدام التاريخ حقب من حقبة أية ىف فلم جند. يالبشر

 صحيحاً الروايات ذه جاء ما كان ولو والتدوين، كأدوات للكتابة احليوانات
 قبله، ما أو للعصر النبوى يعود أثر أي أو شعر بيت حىت أو مدونة أية على لعثرنا

 كذب يؤكد ما وهو، خنل جريد أو حيوانات عظام على مكتوباً اخللفاء عصر أو
  .)٣(»وبطالا هذه الروايات

                                                             

  .٥٥- ٥١ آية العنكبوت، سورة تفسري ،١٤٥ص ،١٦ج امليزان، تفسري الطباطبائي، ـ ١
  .١٨٥- ١٨٣آية البقرة، سورة تفسري ،١٨ص ،٢ج : ن. م  ـ ٢
  .١٦ص القرآن، مجع قضية يف واالوهام قةاحلقي كمال، هشام احلميد،  عبد ـ ٣



   

 ٣٤٣ 

  :العقل حلكم اجلمع أحاديث اجلهة اخلامسة ـ خمالفة

واهتمام  نفسه، يف القرآن عظمة فإن العقل، حلكم فإن هذه الروايات خمالفة
 توجبهوما يس  النيب به يهتم مبا املسلمني واهتمام وقراءته، حبفظه  النيب
 الروايات، يف تلك املذكور النحو على القرآن مجع ينايف ذلك كل الثواب، من ذلك
 موضعاً يكون القرآن ألن تكفي منها واحدة كل عديدة جهات القرآن يف فإن

 حبفظ تم العرب كانت فقد القرآن، بالغة :منها اجلهات املسلمني، وهذه لعناية
 النيب إظهار: ومنها، كل بليغ ببالغته دىحت الذي بالقرآن فكيف البليغ، الكالم
  .)١(خرىبه وغريها من اجلهات األ واالحتفاظ حبفظ القرآن، رغبته

 على مبتنية شروعها أول من كانت اإلسالمية الدعوة وخمالفتها للعقل، فألنّ
: ثانيهما والوساطة، والسفارة النبوة أصل: إحدامها: جهتني على ومشتملة أمرين،

 يوم إىل القومي الدين بقاء إىل األخري والسفارات، ومرجع للنبوات ةخامت كونه
 انّ: الواضح بعده، ومن نيب ال ودوامها، حبيث املقدسة الشريعة القيامة، واستمرار

 األمرين، كال إلثبات صاحلاً يكون وأن البد الدعوى هلذه املثبتة باملعجزة اإلتيان
 توجد ال خبصوصية ختتص فمعجزة القرآن دعويني،ال كلتا يف إليه لالستناد وقابالً

 املعجزات تلك ـ مع سنخاً ونوعاً ـ ختتلف وألجله املاضني، السفراء معجزات يف
 معجزات يف يوجد وال ايد، القرآن به خيتص إنما الوصف هذا وإنّ الباقية، غري
النيب  هحني من القرآنف القيامة، يوم إىل اخلالدة الوحيدة املعجزة هو فإن 
 االهلية الدعوة كتاب هو وإذا كان القرآن. )٢(الوصف ذا ملحوظاً كان نزوله

اإلسالم، فكيف  إىل الناس يدعون واملسلمون النيب كان بواسطته والذي ومعجزا

                                                             

  .٢٥٢ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد:  ظ ـ ١
  .٢٩٨-٢٩٧ التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،:  ظ ـ ٢



   

 ٣٤٤ 

  .)١(مصاحف يف نسخه ونشر القرآن بكتابة يهتم ال لعاقل أن يصدق أن النيب

 كيف العظمة هذه  وثبوت)زة اخلالدةاملعج(اخلصوصية  هذه وجود ومع
ـ  اجلمع جهة من ـ بشأنه يعنت ومل  النيب عصر يف جيمع مل انه توهم ميكن
 القرآن مجع أمر  النيب يوكل أن مستقيم وطبع سليم، عقل له من يتوهم وهل
 يكون ال الذي هو بعده للجمع يتصدى الذي بأنّ علمه مع سيما بعده، منإىل 

 جهة ومن التحريف جهة من ناقصاً مجعه يكون حمالة ال إذ ؛العصمة وصفب متصفاً
 الغرض ترتب يف مدخليته الواضح ومن اآليات، بني الكامل التناسب حتقّق عدم

 له موضعه يف جزء كلّ ووقوع الكتاب، أجزاء ارتباط أنّ ضرورة منه، املقصود
 يتحقّق ال يراع مل لو مثله يف التناسب الكتاب، فإنّ غرض ترتب يف املدخلية كمال

  .)٢(عصره يف والتأليف اجلمع بتحقّق االلتزام عن حميص فال أصالً،  الغرض
لكن هذا الدليل العقلي، ال ينسجم وتوجهات املستشرقني سيما أصحاب 

  فهم ال يعترفون أساساً بنبوة النيب حممد )جلكريست جون(الدافع التبشريي 
  ، وقد ثبتت نبوة اخلامت عليهم السالمعيسى وموسى كما إميان املسلمني بنبوة 

  .)٣( والعقلية والفلسفيةاالدلة النقليةيف مظانه من كتب العقائد وعلم الكالم ب

  :القرآن تواتر لضرورة الروايات هذه اجلهة السادسة ـ خمالفة

طريق  ال القرآن أن من املسلمون عليه أمجع ملا خمالفة الروايات هذه إن
منحصراً  كان اجلمع حني القرآن آيات إثبات إن«: تقول فإا التواتر، إال الثباته
هذا  وعلى شهادتني، تعدل كانت إذا واحد رجل بشهادة أو شاهدين، بشهادة

                                                             

  .٢٣٦ القرآن، تدوين الكوراين،:  ظ ـ ١
  .٢٩٨-٢٩٧ التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،:  ظ ـ ٢
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 ٣٤٥ 

بذلك؟  يلتزم أن ملسلم ميكن وهل أيضاً، الواحد باخلرب القرآن يثبت أن فالالزم
القرآن  ثبوت على تدل اليت الروايات هذه بصحة القول جيتمع كيف أدري ولست
بلزوم كون  القطع يكون أفال بالتواتر، إال يثبت ال القرآن بأن القول مع بالبينة،
بني نقل  فرقاً  وإنّ هناك)١(»أمجع؟ الروايات هذه للقطع بكذب سبباً متواتراً القرآن

 على املشتمل  املعصوم لقول احلاكي اخلرب وبني القرآن وما يتوجب فيه،
  .)٢(الشرعية حكاماأل من حكم

 آحاد، فإن جيوز بروايات وال متواتراً يكون أن ال بد القرآن أن إىل ونظراً
 يأ يقبل ـ بالرواية جاء ملا طبقاً ـ زيد يكن مل األمر، حيث هذا يفتها مل الروايات

 أخذ زيدا أن على الرواية عدل، فنصت بشاهدى صاحبها يأتى حىت قرآنية آية
 شهادته جعل  النىب ألن شاهدين؛ دون مبفرده خزمية أيب من اآليات ذه

 خزمية أىب بفضل والفقدان الضياع من اآليات هذه إنقاذ مت  وذا. رجلني بشهادة
 ومتغافلة متناسية إليه، تنسبه أن الرواية هذه  حتاوليومه وهو فضل ،ياألنصار

 تحريفال من وسالمته للقرآن من الطعن كثرياً سيوجه الكالم هذه مثل أن
 من املسلمني أحد حيفظها ال قرآنية آيات هناك يكون أن يعقل ال ألنه والزيادة؛

 أيب بن يوعل مسعود، بن اهللا وعبد كعب، بن كأيب القرآن وحفظة الصحابة وكبار
  .)٣(!!ياألنصار خزمية أىب سوى نفسه طالب، وزيد

 القرآن ثبوت على تدل ألا الروايات، هذه طرح من بد ال اجلملة وعلى«
  .)٤(»املسلمني بإمجاع ذلك بطالن ثبت وقد بغري التواتر،
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 ٣٤٦ 

 : خالصة

خمالف  موهوم، أمر اخللفاء إىل القرآن مجع إسناد إن: تقدم ما وخالصة
يستدل  أن بتحريف القرآن للقائل ميكن فال والعقل، واالمجاع، والسنة، للكتاب،

 خالفته، أيام يف بكر أبو هو القرآن جامع أن ولو سلّمنا دعواه، على ذا اجلمع
وأن  مكذوبة، املتقدمة الروايات يف املذكورة اجلمع كيفية أن يف الشك فال ينبغي

اجلامع ـ أياً كان  أن األمر غاية املسلمني، بني التواتر إىل مستنداً كان القرآن مجع
   .)١(التواتر حنو على موجوداً بأيدي املسلمني كان ما املصحف دون يف اجلامع ـ قد

 ألمر فليس إليه، وانتسابه القرآن إضافة اشتهر الذي بعثمان ارتباطه ماأو
 بعض وتبين والسور اآليات متيز ذُكر من الذي باملعىن والتأليف اجلمع إىل يرجع

 ـ الروايات بعض عليه دلّ كما ـ الظاهر بل اآلخر، البعض عن منهما واحدة كلّ
 بعد واحدة، قراءة على املسلمني مجع نهأ جهة من هو إنما بعثمان ارتباطه انّ

 اللحن يف واألمكنة القبائل اختالف جهة من بينهم، القراءة اختالف حتقّق
     .)٢(والتعبري

 ماذا؟ عليها املسلمني عثمان مجع اليت الواحدة القراءة أنّ يف الكالم يقع نعم
  شيء؟ أي على ذلك يف وانه اعتمد

 املسلمني، بني املتعارفة الواحدة القراءة هي ةالقراء تلك إنّ: يقال أن ميكن
 مجيعها واستناد القراءات تواتر أن وقد ثبت  النيب عن بالتواتر واليت تلقوها

 على املبتنية االخرى القراءات منع عن فعثمان فاسد، موهوم أمر  النيبإىل 

                                                             

  .٢٥٧ص: القرآن تفسري يف البيان خلوئي،ا السيد: ظ  ـ ١
  .٣١٥ ص التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،: ظ.  ـ ٢



   

 ٣٤٧ 

 الفاالخت ألن وذلك بطالا اليت ثبت أحرف، سبعة على القرآن نزول أحاديث
 على القرآن نزول أحاديث املسلمني، وإنّ بني االختالف إىل يؤدي كان القراءة يف

 بباب هلا ارتباط ال ـ ا االلتزام وجواز صحتها فرض أحرف ـ على سبعة
  .)١(بوجه السبعة القراءات

  

 :اخليار األوحد يف مجع القرآن  ٌاملحور الثالث ـ عيل

 الطويلة جلمع القرآن، أياً كان هذا يبقى هناك شيء مهم يف هذه املسرية
 أيب بكر  رحيله، وسواء كان يف زمن اخلليفةأو بعد اجلمع سواء يف عهد النيب 
يف  يةساساأل والركيزة عليه التعويل جيب الذي األهم يءأو عمر أو عثمان، فالش

 بهذا اال، أال هو خيار اجلمع من ِقبِل االمام أمري املؤمنني علي بن أيب طال
ا يتعادل امليزان، والرقم السهل يف هذه املعادلة، وهو العصا ، فهو الكفة اليت 
  .يأفكون من تناقضات عملية اجلمع ما تلقف اليت

  : ولبيان املطلب ممكن القول كمقدمة

داخل ضمن دائرة حديث الثقلني ـ كتاب اهللا   اإلمام علي نّإأوالً ـ 
 بل هو من أصدق مصاديق أهل .)٢(الفريقنيوعتريت أهل بييت ـ وهو الثابت عند 

البيت والعترة الطاهرة املزبورة يف حديث الثقلني، وهذا احلديث بال ريب وال شك، 
 والسبيل الضاللة، عن للخروج الوحيد الطريق نهأو ما، التمسك لزوم على«يدل 

                                                             

 الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،: وينظر . ٢٥٣ ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي، السيد: ظ ـ ١
  .٣١٥ ص التفسري، مدخل

 فضائل من :باب يف احلديث ذكر مسلم إن بالذكر واجلدير ،١٨٧٣ص ،٤مسلم،ج صحيح: يراجع ـ ٢
 ،١١١٤٧ احلديث رقم ،١٧ص ،٣ج أمحد، مسند: ويراجع عنه، اهللا رضي طالب أيب بن علي
  .جبديااأ من احلديث فهذا الشيعة تصانيف إىل باالضافة. اخلدري سعيد أيب مسند باب



   

 ٣٤٨ 

 قياساًم بأيدينا ترك  عظمفالرسول األ، )١(»أبداً ا االبتالء لعدم املنحصر
 عن االفتراق عدم العصمة، هو يف واملقياس يف أصحاا، العصمة لتشخيص

 نبياً ـ املعصوم قول أنّ يف إشكال  وال)٢(املقياس، هذا بأيدينا فلنمسك القرآن،
أحد  فألنه اإلمام فواضح، واما النيب  وفعله وتقريره حجة، اما ـ إماماً أو كان

 واجتناباً عن اجلهالة، فراراً حببلهما، واالعتصام ما، كبالتمس اُمرنا الذين الثقلني
 عن يكشف بنحو معني وضع عن هو سكوته: املعصوم ، وتقرير)٣(الضاللة عن

 البيان من ذا النوع االخذ وجيب. الشريعة مع الوضع وانسجامه رضاه بذلك
 خصائصها، بكل السنة لديه حتدد مرجع نفترض جعل أن فالبد«، )٤(الشرعي

 ألخذ فيه البيت أهلإىل  األمة وقيمة إرجاع الثقلني حديث أمهية تتضح ذاو
  .)٥(»عنهم حكاماأل

ثانياً ـ لو ترتلنا عن كل هذا وعن داللة حديث الثقلني على عصمة اإلمام؛ 
إذ أن  العصمة من خمتصات الشيعة االمامية، وقد ال يروق هذا االستدالل 

لشيعة بنظرهم أقلية يف العامل اإلسالمي، أو جللكريست وبعض املستشرقني؛ ألن ا
على، غري أن كل ما يرويه الشيعة عن ويل شيعتهم األ«: كما يقول نولدكه

  .)٦(»موضوعي ومنحاز جبملته

مامة الداعيان بوجوب عدم سكوت ولو ترتلنا عن مقامي العصمة واإل

                                                             

  .١٨٩ص لتفسري،ا مدخل الفاضل، حممد الشيخ  اللنكراين، ـ ١
  .١٨٠ص املقارن، للفقه العامة االصول تقي، حممد احلكيم،:  ظ ـ ٢
  .٢٠١ص التفسري، مدخل الفاضل، حممد الشيخ اللنكراين،:  ظ ـ ٣
  .٣٣ص لألصول، اجلديدة املعامل باقر، حممد السيد الصدر،:  ظ ـ ٤
  .١٧٤ص املقارن، للفقه العامة االصول تقي، حممد احلكيم،:  ظ ـ ٥
  .٢٤٤ص ٢ج القرآن، تاريخ:  نولدكه ـ ٦



   

 ٣٤٩ 

استلم   اإلمام علي مام على حتريف القرآن وزيادته أو نقصانه، يبقى أناإل
  أعلم علي اخلالفة وزعامة األمة يف مدة من الزمن، وكان رابع اخللفاء، وكان

 املتواتر الثقلني حديث يف إليه الناس أرجع وقد  نبيه بعد اهللا بكتاب الناس
 .)١(علي مع واحلق احلق مع علي: املروي عند مجيع املسلمني احلديث يف وقال

وكان بإمكانه تعديل ما هو معىداء عملية اجلمع من جر.  

لو استلزمت طريقة مجع القرآن ـ : فالنتيجة، بعد هذه املقدمة ميكن القول
بأي طريقٍة كانت مجعه وترتيبه، ومن أي شخص قام ذه املهمة ـ لو استلزمت 
حتريف أو نقص وزيادة، أو تغيري أو تبديل؛ ملا صح وملا جاز لإلمام السكوت؛ 

الرضا على ذلك، وهذا مناٍف ملنصب اخلالفة الرابع، ألن سكوته سيكون إمضاًء ب
عصرنا على خلفية أحداث  لغة يف السلمية املعارضة ميثل كان  خصوصاً وإنه

  .اخلالفة والسقيفة
 االحتجاج، مع مقام يف بالذكر أحق لكان القرآن ميس هناك شيء كان ولو

 القرآن من التحريف ـ وذكر السيد اخلوئي ـ يف باب صيانة بوجه، ذلك يقع مل أنه
 أصله، إىل القرآن يرد أن  علي على الواجب من لو كان ذلك حاصل؛ لكان

بإرجاع  أمر أثناء خالفته قد   أنه سيما النيب وال زمان يف به يقرأ كان الذي
 به جتزو قد وجدته لو واهللا: له خطبة يف وقال. طعتاقت والقطائع اليت موال األ

  .لرددته اءمبه اإل وملك النساء
فاً، حمر كان لو القرآن يف أمره يكون فكيف موال،األ يف علي أمر هذا

 التحريف وقوع عدم على دليالً عصره، يف املوجود للقرآن  إمضاؤه فيكون
 احلال، معلومة التشريعية اجلزئيات ويف بل الدين يف علي اإلمام فيه، فحرجية

                                                             

  .٩- ١آية احلجر، سورة تفسري ،١٠٨ص ،١٢ج امليزان، تفسري الطباطبائي،:  ظ ـ ١



   

 ٣٥٠ 

   )١(القرآن وهو اإلسالم، ونظام أصل الدين، جتاه فكيف
فسكوته يدل على أحد خيارين ال ثالث هلما، إما صحة مجع اآلخرين، أو 

  .   أن القرآن جمموع أصالً وهو مطمئن بذلك، فلم يشر إليه أبداً
لو كان نتاج مجع القرآن ـ سواء  يف عهد : وقد يقول قائل يف مقام اإلشكال

القرآن لوحده وقد خالف   النيب أو بعده ـ صحيحاً وسليماً؛ فلماذا مجع علي
  .مجعه القرآن الذي مجعوه
 وعرضه على املسلمني إليهم ومحله القرآن  مجعه إن: ممكن القول هنا

 أو األصلية الدينية احلقائق من شيء يف مجعوه ملا مجعه ما خمالفة على يدل ال
 نزلت اليت السور من اآليات أو السور ترتيب من شيء يف يكون أن إال الفرعية

 باالحتجاج لعارضهم كذلك كان ولو. خمالفة شيء فيه إىل يرجع ال حبيث وماًجن
   .)٢(عنه واستغنائهم مجعه عما إعراضهم مبجرد يقنع ومل فيه ودافع

 اجلمل، أهل على بالقرآن احتج  علي اإلمام ذلك، إن إىل ضافةوباإل
 مل أنه أو ه،من ليس ما القرآن يف كان فلو صفني، أهل مع التحكيم يف إليه ودعي
 وكذلك التحكيم، يف قبوله وال االحتجاج، به له صح ملا القرآن، كل على يشتمل
 التفصيالت، من كثري يف القرآن إىل تشري البالغة، ج يف  علي اإلمام خطب
 على ذلك ألبان شيء يدعى مما هناك كان فلو للناس، وتوجيهاً واسترشاداً هداية
 بسالمة علمنا ،ذلك يفعل مل اتقدمه، فلم من على فيه حتجوال وأنكره، األقل
 باب يف«االنوار ما يؤيد ذلك ـ لو صحت الرواية ـ  وقد ورد يف حبار .)٣(القرآن

                                                             

  .١٥٢ص القرآن، تاريخ حسني، حممد د الصغري،: وينظر. ٢١٩-٢١٨ص البيان، اخلوئي،:  ظ ـ ١
 اإلسالم، يف القرآن املؤلف، لنفس: وينظر. ١١٤ص ،١٢ج امليزان، تفسري الطباطبائي،:  ظ ـ ٢

  .١٤٨-١٤٧ص
  .٤٢ص ،٨٩ج ،األنوار حبار  باقر، حممد السي،: ظ  ـ ٣



   

 ٣٥١ 

 ريدأُ يءش احلسن أبا يا:  لعلي طلحة قال أنه  ... أمرياملؤمنني احتجاج
 غالًمشت أزل مل إين أيها الناس: فقلت خمتوم، بثوب خرجت رأيتك ،عنه لكأأس أن

 كتاب فهذا مجعته حىت اهللا بكتاب مث اشتغلت ودفنه وكفنه بغسله  اهللا برسول
 خترج أن اهللا يرمحك مينعك وما... واحد  حرف عين يسقط مل جمموعاً عندي اهللا

 الكتاب له فجمع عمر، ألف ما أخذ حني عثمان عهدت الناس؟ وقد إىل اهللا كتاب
 مسعود وابن كعب بن يبأُ مصحف  فمزقةواحد قراءة على الناس ومحل

 وعال جل اهللا أنزهلا آية كل إن يا طلحة:  علي له فقال. بالنار وأحرقهما
 أنزهلا آية كل وتأويل يدي  وخط رسول اهللا مالءإب  عندي حممد على

عما  أجبتين احلسن أبا يا أراك ال: طلحة قال  مث رسول اهللا حممد على اهللا
 عن كففت عمداً طلحة يا: قال للناس،  تظهرهأال القرآن أمر من عنه سألتك
 قال بقرآن؟ ليس ما فيه أم أقرآنٌ كله وعثمان عمر ما كتب عن فأخربين جوابك
 فإن اجلنة، ودخلتم من النار، جنومت فيه مبا أخذمت إن: قال كله، قرآن بل: طلحة

 قرآنا كان أما إذا حسيب: طلحة قال طاعتنا، وفرض حقنا، حجتنا، وبيان فيه
  .)١(»فحسيب

 قرأت: قال )*(حبيش بن زر عن«وكذلك يؤيده ما جاء يف كرت العمال 
 لقد: قال احلواميم بلغت فلما طالب، يبأ بن علي على آخره إىل أوله من القرآن

                                                             

  .١٥٢ص القرآن، تاريخ حسني، حممد د الصغري،:  ظ ـ ١
 وأىب وعلي وعثمان عمر عن روى اجلاهلية أدرك خمضرم الكوىف مطرف أبومرمي  :حبيش بن زرـ  * 

 من كان العجلي وقال بالقرآن عاملاً وكان حلديثا كثري ثقة كان : معني وابن سعد ابن  قال.ذر
 هؤالء قال سودواأل وعلقمة فزر المحد قلت البغدادي جعفر أبو وقال ثقة وعبداهللا علي صحابأ
بن حجر، االعسقالين، : ينظر. ١٢٧وعمره ٨٣سنة تويف  .فيه الثبت وهم مسعود ابن صحابأ

  .٦٣٣، ص٢الصحابة، ج متييز يف صابةلنفس املؤلف، اإل: وينظر. ٢٧٧، ص٣التهذيب،ج ذيب



   

 ٣٥٢ 

 حم عسق من آية وعشرين ثنتني رأس بلغت فلما القرآن، عرائس بلغت
MÆ Å Ä Ã  Â È ÇL  حىت اآلية بكى 

 اللهم: قال مث دعائي، على أمن زر يا: وقال السماء إىل رأسه ع رف حنيبه مث ارتفع
 رسول حبييب فإنّ ذه فادع ختمت زر إذا يا... املخبتني إخبات أسألك ينإ

  .)١(»القرآن ختم عند ن أدعو أن أمرين اهللا

جلكريست ـ إن اجلمع مل يكتمل حىت بعد  وهو ـ قائل يقول وأخرياً قد
 أدلة لدينا«: ضافة، وإليك نصهبقي التغيري والتبديل واإلتوحيد املصحف االمام 

 مكتمل غري يزال ال نصه كان تنقيحه، عثمان أمتّ أن بعد حىت أنه تظهر قاطعة
 بن زيد لتصنيف كبرية إنتاج إعادة كبري حد إىل كان النص أن حقيقة إىل استناداً
  . األصلي ثابت

 وايل قام اإلسالم عمر من األول القرن يف مروان بن امللك عبد خالفة أثناء
 أحد أجرى إنه قيل. عثمان نص لتصحيح خبطوات يوسف بن احلجاج العراق
 نص هو ليس اليوم نعرفه كما القرآن إن حبيث... القرآن نص على تغيرياً عشر

 إنه. العراق وايل أجراه الذي له الثانوي الالحق التنقيح أيضاً بل فحسب، عثمان
 كانت داود أيب ابن إليها اشار اليت التغيريات أحد أن جند أن باالهتمام جلدير
  .)٢(»كعب بن أُيب قراءة أصالً

 السجستاين، حامت أبو حدثنا اهللا عبد حدثنا«فقد جاء يف كتاب املصاحف 
 يف رغي يوسف بن احلجاج أن مجيلة، أيب بن عوف عن صهيب، بن عباد حدثنا

 هاء بغري )وانظر يتسن مل( البقرة يف كانت: قال حرفاً عشر أحد عثمان مصحف
                                                             

  .٣٥١ص ،٢ج حياين، بكري الشيخ تح، العمال، كرت اهلندي،  املتقي ـ ١
2 - Gilchrist, John, JAM' AL-QUR'AN, p 109 – 110. 



   

 ٣٥٣ 

 عباد عن مروية فهى للمصحف احلجاج تغيري رواية أما، )١(»...يتسنه  مل فغريها
أهل اجلرح  عند عليه مطعون هذه الرواية يراو صهيب بن وعباد صهيب، بن

 )٢(متروك احلديث :والنسائي احلديث، فقد قال عنه البخاري وعلماء والتعديل
 ييرو ذلك ومع داعية قدرياً كان حبان بن حديثه وقال ذهب املديين بنا وقال

 )٣(بالوضع هلا شهد الصناعة هذه يف املبتدئ مسعها إذا املناكري عن املشاهري اليت
 قال احلديث متروك«:  يف كتابه الكامل يف الضعفاء)هـ٣٦٥ ـ ٢٧٧(وقال ابن عدي 

 لضعفه يسميه وال )لكلييبا بكر أبو ثنا( يقول عنه حدث إذا من الرواة ومن الشيخ
  .)٤(»عنده

 مث ومن. بالوضع ومتهم عليه مطعون راٍو عن مروية فالرواية هذا وعلى
وما هذا إال منوذج من عدة مناذج اليت يستند إليها . موضوعة رواية فهى

   .جلكريست يف نتائجه عن مجع القرآن

 آيات قرآنال من أسقط بين أمية بنصرة قام ملا احلجاجورداً على دعوة أن 
يكن فيه، وأجرى تعديالت على النص  مل ما فيه وزاد فيهم، نزلت قد كانت كثرية

 وخرافات احملمومني، تشبه هذيان الدعوى وهذه«: القرآين، قال السيد اخلوئي
 وأصغر باعاً، أقصر وهو أمية، بين والة من واحد طفال، فإن احلجاجواأل اانني

                                                             

 غير ما وباب ،٤٩ص املصحف، يف يوسف بن احلجاج كتب ما باب داود، أيب البن املصاحف ـ ١
  .١١٧ص عثمان، مصحف يف احلجاج

 ،٧٤ص واملتروكني، الضعفاء، النسائي: وينظر. العني باب ،٧٥ص الصغري، الضعفاء البخاري،:  ظ ـ ٢
  .العني باب

 الفضل، أبو حجر بن علي بن أمحد العسقالين،: وينظر. ٣٦٧ص ،٢ج االعتدال، ميزان  الذهيب، ـ ٣
  .١٦٤ص ،٢ج، اروحني كتاب حبان، ابن: وينظر. ٢٣٠ص ،٣ج امليزان، لسان

 الرجال، ضعفاء يف الكامل اجلرجاين، أمحد أبو حممد بن عبداهللا بن عدي بن عبداهللا عدي، بنا  ـ ٤
  .٣٤٦ص ،٤ج غزاوي، خمتار حيىي:  تح



   

 ٣٥٤ 

 الفروع من شيئاً يغري أن من أعجز وهو بل ،يءينال القرآن بش أن من قدراً
 القدرة له أين ومن الشريعة؟ وقوام الدين، أساس هو ما فكيف يغري اإلسالمية،

 هذا يذكر مل وكيف فيها؟ القرآن انتشار مع وغريها اإلسالم مجيع ممالك يف والنفوذ
 وكثرة االمهية، من فيه ما مع نقده يف ناقد وال تارخيه، يف مؤرخ اخلطب العظيم

 وكيف وقته، يف املسلمني من واحد يتعرض لنقله مل وكيف نقله، إىل الدواعي
 سلطته؟ وهب وانتهاء احلجاج، عهد انقضاء بعد العمل هذا عن املسلمون أغضى

 من نسخة واحدة قدرته عن تشذ ومل مجيعها، املصاحف نسخ مجع من نمتكّ أنه
 حفظة املسلمني وقلوب صدور عن تهإزال من متكن فهل املتباعدة، املسلمني أقطار

 بعض يف كان لو أن القرآن على اهللا، إال حيصيه ال الوقت ذلك يف وعددهم القرآن؟
 منه أشد وهو احلجاج قبل زمان بإسقاطه معاوية الهتم أمية، بين ميس يءش آياته
 مبا عليه احتجوا كما معاوية، علٍي على أصحاب به والستدل نفوذاً، وأعظم قدرة،
  .)١(»احلديث والكالم وكتب التاريخ، هحفظ

  

***  

                                                             

  .٢٢٠- ٢١٩ص القرآن، تفسري يف البيان اخلوئي،  السيد ـ ١



   

 ٣٥٥ 

  

  
  

  

  

 الخاتمة

  

وفيها أهم ما ترشح من نتائج علمية مهمة واليت وإن كان بعضها مكرر يف 
حٍد  إىل دراسات أخرى مشاة، إال أن أسلوب استخراجها واستنباطها خمتلف

  :ما

القرآن أوالً ـ أهم النتائج اليت أمثرت وتأكدت يف أغلب املطالب، ثبت أن 
 وحتت إشرافه املباشر، بوابل من الكرمي مدوناً وجمموعاً كامالً يف عهد النيب 

  .األدلة النقضية واحللّية، جتدها يف كل فصل ومبحث ومطلب من الكتاب

ثانيا ـ تبني يف طيات البحث، بأنه ال زالت أحباث املستشرقني ونظرم 
وة واحدة، بدليل هذا املستشرق حول النص القرآين باقية مل تتقدم، رمبا إال خط

جون جلكريست، اجتر لنا نفس األحباث وذات النظرة للمستشرقني حول النص 
القرآين، سوى أا اصطبغت بلون املهنية واملنهجية احلديثة، وألبسها ثوب 

  .املوضوعية، وهي بعيدة عن ذلك كما هو ظاهر للعيان

هات املستشرقني يف ثالثاً ـ ثبت بكل وضوح، أن املصدر الرئيسي لشب
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موضوع مجع القرآن، هو التراث احلديثي اإلسالمي، ولنقترب أكثر من التشخيص 
 والذي أخذ بعنق البحث العلمي هلذه النتيجة، )التراث اإلسالمي السين(وحتديداً 

أن املستشرق جلكريست، استدل على شبهاته بروايات : دليلٌ يفرض نفسه، وهو
التراث (ها رواية واحدة يف كتابه من الفريق الثاين وأحاديث مجة، وال توجد في

  .)اإلسالمي الشيعي

بأن املصادر الشيعية خالية من الروايات اليت تسبب : وهنا ال أريد القول
إثارة شبهة، بل توجد، إال أن األمر خمتلف بني الفريقني، فإن رواد الفريق الثاين 

هم احلديثي، بدليٍل بسيط، وهو  قد يكونوا حاولوا تصحيح وإصالح تراث)الشيعي(
ال يوجد لديهم كتاب يأخذون منه كيف يشاؤون ومىت يشاؤون، حبجة أنه أصح 
الكتب بعد كتاب اهللا، واىل اآلن عندما يريد علمائهم أن يستدلوا برواية يضعوا 
بني مطرقة علم الرجال وسندان علم احلديث، أي حياكمون السند واملنت معاً، 

 القرآن الكرمي، وآخرها احملاولة املعاصرة اجلادة لتصحيح التراث وموافقتها لروح
: الشيعي اليت بدأ ا العالمة املعاصر السيد كمال احليدري، حيث قال ما مضمونه

أن يدلّنا ] مستشرقون وغريهم [ جيب تصحيح تراثنا بأنفسنا وال ننتظر من اآلخر
ئة فوق الركام املدسوس يف على هفوات تأرخينا، وبعد أن يبين النتائج اخلاط

  .)١(رواياتنا وأحاديثنا، نكون قد وضعنا أيدينا على موضع اخللل

رابعاً ـ هنا نتيجة أخرى، ولبياا توجد هلا مقدمات، هذه املقدمات يف 
احلني ذاته، هي نتائج توصل إليها الباحث، فمن حيثية هذه النتيجة، هي مقدمات، 

  : ومن حيثية هذا الكتاب، هي نتائج

                                                             

 يف مطارحات برنامج حلقات احليدري، كمال السيد موقع: مراجعة ذلك تفصيل على للوقوف ـ ١
  .تعاىل اهللا بإذن كتاب شكل على ستخرج واليت هـ١٤٣٤ لسنة رمضان شهر ـ العقيدة
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 ـ حاولت جاهداً يف كل فصل ومبحث ومطلب من الكتاب، إثبات ١
سقوط روايات يف مجع القرآن عن اإلعتبار يشم منها رائحة التحريف ـ وهي 
أغلبها كما مر ـ وقد ثبت ذلك بأدلة وافرة، أمهها، خمالفة أغلبها صريح القرآن 

  .الكرمي

ث ـ  بديلة وكافية يف  ـ ال توجد روايات صرحية ـ حبسب استقراء الباح٢
مرحلة ما بعد النيب عن تلك اليت سقطت عن االعتبار، تبين لنا آلية دقيقة معتربة 

سوى يف مجع . جلمع القرآن، بدل آلية اجلمع تلك اليت بينتها الروايات املقابلة
و كان القوم عند املسجد، وإال ل إىل  عندما مجع القرآن ومحله اإلمام علي

  .لبان

وإمضائه على القرآن املوجود بني   اإلمام علي أن سكوت ـ ثبت ٣
 وائل وصوالً ملدة خالفته، وأثناء خالفة اخللفاء األ الدفتني آنذاك بعد النيب

، دليلٌ كاٍف م السالم عليهأن وصل إلينا عرب السلسلة الذهبية لألئمة األطهارإىل 
ليت جمع ا، وأيضاً على صحة ومتامية النص القرآين، بغض النظر عن الطريقة ا

للقرآن يف مصحف منفرد عن البقية، إذ لو كان  بغض النظر عن مجع اإلمام 
مصحفه خيالف النص األصلي للوحي القرآين؛ ملا جاز له أن يسكت؛ ألنه السمت 

علي مع احلق واحلق مع (  الذي ال مييل وامليزان الذي ال خيطأ بقول النيب
  .)علي 

  

 :النتيجة

ملقدمات الثالث، وهي، سقوط ثلة من روايات مجع القرآن، بضم هذه ا
م السالم عليهوعدم وجود روايات كافية بديلة عنها، وإمضاء اإلمام علي واألئمة 
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بضم أدلة كثرية أثبتت أن التدوين واجلمع مت يف عهد على متامية القرآن، و
جلمعه، وال ، كل ذلك يثبت، أن القرآن ال ينتظر أن يكون هناك سبباً الرسول

دافع يدفع اآلخرين  إىل جيب أن يتفرق من بيت النيب بعد أن كان فيه، كي حيتاج
، ومن البديهيات اليت ال تقبل )سبابكمعركة اليمامة وغريها من األ(جلمعه 

، فيظهر ويتبني أن القرآن موجود وجمموع النقاش أنه كان يف بيت النيب 
ر عند أغلب الصحابة واملسلمني، وقد قرأنا ببداهة وطبيعة األشياء واألحوال، متوف

 القرآن فيها  اهللا رسول بيت يف وجدت أوراق  كان مبرتلة أن ذلك: سابقاً
  .شيء منها يضيع ال حتى خبيط وربطها ]أياً كان اجلامع [ جامع  فجمعها منتشراً

فيثبت عند عرض كل االحتماالت املطروحة، اليصمد أمام البحث 
، وإكمال اإلمام هو مجعه يف عهد النيب  إال خيار واحد،والتوثيق الدقيق،

  .جبعله بني دفتني علي
 املظلِم، الليِل كقطِع الفنت أتتكم إذا: يوصينا الكرمي النيب أن يعقلُ كيف وإالّ

: سيقول القرآن، هذا جند أين اهللا نيب يا: الرسولَ سألنا ولو بالقرآن، فعليكم
 على مكتوبةٌ منه وآيةٌ اآلخر الصحايب صدِر ويف الفالين يبالصحا ذهِن يف جتدونه

   !! هذا يف القرآن يعقل فهل البادية، يف إعرايب عند أخرى وآيةٌ آخر عند جلٍد
خامساً ـ إنكشف وثبت بالربهان الذي اليقبل الشك، تعمد املستشرقني، 

 )نسيان(دة الفهم اخلاطئ للمفردة القرآنية، كما فعل جلكريست مع مفردة وما
 فقدان القرآن يف وجد أينما يعين الذي نسي فعل من أصلها ننسها كلمة(: قوله

  .، وقد تبني بطالنه) اإلنسان ذاكرة من الشيء
اإلسالمية أمة  األمة نّأسادساً ـ ثبت واستقر البحث على نتيجة، هي 

ن الصدر  هلا ذوقاً مسعياً عاٍل للقرآن الكرمي، والكالم ال سيما عنّأمساع، أي 
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 النظر عن مسألة حفظ القرآن عن ظهر قلب، وال خيفى أن ول لإلسالم، بغضاأل
والذوق السمعي شيء آخر، فال يعتد بعد ذلك مبن يشكك بكتابة شيء احلفظ 

القرآن وتدوينه بأن قد يزاد عليه أثناء نقله حرف أو حركة إعرابية تغري املعىن؛ 
  .كون القرآن كان بال تنقيط وال تشكيل

 الميكن  ـسواء كان حيفظ القرآن أم مل حيفظهـ فلو قُرئ القرآن أمام أحدهم 
عرابية، أن مير ويعرب عليه خطأ ال يف املعىن وال يف الشكل أي احلركات اإل

واملسألة ممكن تصورها فلو إنك كتبت سورة الفاحتة اآلن يف وقتنا املعاصر ألي 
وبال حركات إعرابية، فسوف يقرأها مسلم يتشهد الشهادتني، لو كتبتها بال نقط 

صحيحة وبالشكل املضبوط وميكن أن يضع هلا نقاط وحركات من دون االستعانة 
 األسود أبا والشواهد على هذه النتيجة كثرية، منها ما ورد وما اشتهر أن. يءبش

 ،)٣ :التوبة( MD  J IH G F EL يقرأ رجالً مسع )هـ ٦٩ ت(الدؤيل 
 حلن به يصلح شيئاً أضع أن إال يسعين أظنين ال : ه ـ فقالباجلر ـ جبر كلمة رسول

    .هذا

 احلمراء هذه إن األسود أبا  يا:له فقال األسود، أيب إىل  بعثاًوقيل إن زياد
 كالمهم الناس به يصلح شيئاً وضعت فلو العرب، ألسن من وأفسدت كثرت قد

 يف اقعد له وقال جالًر زياد فوجه األسود، أبو ذلك اهللا، فأىب كتاب به ويعربون
 ذلك ففعل فيه، اللحن وتعمد القرآن من شيئاً فاقرأ بك مر فإذا األسود أيب طريق

 )ورسوِله املشركني من بريء اهللا إن( فقرأ صوته الرجل رفع أبواألسود به مر فلما
 رجع مث رسوله، من يربأ أن اهللا وجه عز: وقال األسود أبو ذلك باجلر، فاستعظم

 بإعراب أبدأ أن ورأيت سألت ما إىل أجبتك قد هذا يا: فقال زيادىل  إفوره من
 عشرة األسود أبو منهم فاختار زياد فأحضرهم رجالً، ثالثني إيلّ فابعث القرآن،
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 املصحف خذ: فقال القيس، عبد من رجالً منهم اختار حىت خيتارهم يزل مل مث
 وإذا احلرف، فوق واحدة انقطف شفيتّ فتحت فإذا )احلرب( املداد لون خيالف وصبغاً

 أسفل من النقطة فاجعل كسرا فإذا احلرف، جانب إىل النقطة فاجعل ضممتها
 .نقطتني فانقط )تنويناً يقصد( غنة احلركات هذه من شيئا أتبعت فإن احلرف،

  .ذلك بعد إليه املنسوب املختصر وضع مث آخره على أتى حىت باملصحف فابتدأ

 القرآن مجع ـ الباب هذا حاولوا يف املستشرقني ث أنالبح سابعاًـ ثبت خالل
 والفرضيات النتائج وترتيب آخر، دون طرف من مصادر إىل واالستناد االستقاء ـ

 املسلمني مصادر من كبري شطر إىل املتعمد االلتفات وعدم ،ساساأل هذا على
  .ضيقٍة؛ وذلك حلاجٍة يف نفس يعقوب قضاها زاويٍة ومن واحدة بعني والنظر

ثامناً ـ كشف الباحث وانتزع خالل البحث إعتراف من املستشرقني ومن 
جلكريست ـ الذي ميكن القول بأنه ميثل الصورة التبشريية للمستشرقني ـ بأن 

 قد امتدت يد التحريف إليه، لكنه مل يسمها حتريفاً، بل أطلق عليها اإلجنيل
 وكشف الباحث احملاولة  ال تؤثر برأيه على حمتواه،اإلجنيلإختالفات يف نسخ 

القرآن، لكي يكونا  إىل البائسة للمستشرقني وجلكريست جبر ما حدث لالجنيل
نصوص القرآن يشابه  واحلقيقة هي أن تاريخ«: كالمها يف مركب واحد، وهذا نصه

 منهما وكلٌ نصوص اإلجنيل، فكال الكتابني حفظ جيدا بطريقة ظاهرة، متاماً تاريخ
لكن مل يحفظ . كان عليه يف األصل ي وحمتواه تسجيل مقبول ملايف تكوينه األساس

  .بدون خطأ أو عيب نصي أي من الكتابني كليةً
وهناك ـ من تفسريات خمتلفة يف النسخ  لقد عاىن كلٌ من الكتابني ـ هنا

 وإنّ. لكن مل يحرف أي منهما بأي شكل من األشكال األوىل املعروفة لنا،
  .»بأمانة ني اجلادين سوف يقرون هذه احلقائقاملسيحيني واملسلم
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 إىل أن أغلب املستشرقني ينظرون إىل تاسعاً ـ تبني من خالل البحث
اإلسالم متمثالً بصورته السنية دون غريها، فيعدون الدين الرمسي للمسلمني، هو 
اإلسالم السين؛ مما جاز هلم الغوص يف مصادر هذا القسم واستخراج النتائج 

 أن فيمكن: وأوضح مثال مونتجمري واط عندما قال. ية مع توجهاماملتماه
  .واقعاً أمراً وصار للخالفة، الرمسي املذهب أصبح السين املذهب إن يقال

ية يف أحباث املستشرقني، هي عدم إميام بأن ساسعاشراً ـ املشكلة األ
رسولٌ مرسل من ِقبل السماء كما إرسال عيسى وموسى  النيب حممداً 

، ال أقل إميان باملعىن األعم، فنحن يف املقام ال نطالبهم م السالمعليهواالنبياء 
  .باالميان مبعىن أن يدخلوا يف اإلسالم، إمنا لكم دينكم ويلَ دين

هو مؤلف :  عنهافخلّفت هذه العقدة وراءها تركة ثقيلة يف حبوثهم، فقالو
خاص آخرين، وهكذا أقوال  والتوراة، علّمه وساعده أشاإلجنيلالقرآن، نقله عن 

ولو آمنوا بذلك من . وائل الذين مل يؤمنوا بنبوة اخلامتتشبه أقوال املشركني األ
دون الفرعيات االخرى، حلُلّت الكثري من املشاكل العالقة يف البحث القرآين 

  .اإلسالمي

أسأل اهللا العلي القدير أن يغفر لنا خطايانا يف هذه املسرية البحثية  يف اخلتام
د خطى اجلميع ملا فيه اخلري واهلداية والصالحوأن يوفق ويسد.  

»Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë«  

 رباح صعصع

***  
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 ئمة املصادر واملراجعقا
  

  .خري ما يبتدئ به كتاب اهللا القرآن الكرمي

 :ًأوال ـ املصادر واملراجع العربية

  طاهري السيد حسن اهللا آية:  آبادياخلرم.  
 ـ ١واقع، امع العاملي للتقريب بني املذاهب، ط أم أسطورة القرآن حتريف - ١

  .م٢٠٠٦
 هـ٣٠٧ ت( التميمي املوصلي يعلى أبو املثىن بن علي بن أمحد : يعلى يبأ(.  

 ـ ١دمشق، ط ـ للتراث املأمون دار أسد، سليم حسني: تح يعلى، أيب مسند - ٢
  .م١٩٨٤

 ت( آدم بن جنايت بن نوح احلاج بن ناصرالدين حممد عبدالرمحن أبو: األلباين 
  .) هـ١٤٢٠

 عليه والتعليق وطباعته استخراجه على أشرف الترمذي، سنن ضعيف - ٣
 الرياض، اخلليج لدول العريب التربية مكتب من بتكليف الشاويش زهري وفهرسته

  . م ١،١٩٩١اإلسالمي ـ بريوت، ط املكتب
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 هـ ٤٣٠ت ( اهللا بن امحد عبد بن أمحد نعيم أبو :األصبهاين(.  
 .هـ٤،١٤٠٥بريوت، ط ـ العريب الكتاب األصفياء، دار وطبقات األولياء حلية - ٤

 ـ هـ ٥٠٢(األصفهاين  بالراغب املعروف حممد بن احلسني القاسم أبو :صفهايناأل 
  .)م ١١٠٨
حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، : القرآن، ضبطه وراجعه غريب يف املفردات - ٥

   .م٢٠٠٥، ٤بريوت، ط
 ١٨٠٢ هـ،١٢٧٠-١٢١٧( احلسيين، عبداهللا بن حممود الدين شهاب لوسي،اآل-

  .)م١٨٥٤
 الباري عبد علي: تح املثاين، والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح - ٦

  .هـ  ١٤١٥ ،١بريوت، ط ـ العلمية الكتب عطية، دار
 .م ٢٠٠٢ ـ ١الكويت، ط للنشر، غراس مؤسسة داود، يبأ صحيح كتاب - ٧

 ت( املالكي بكر أبو القاضي القاسم، بن جعفر بن حممد بن الطيب بن حممد: ينالباقال 
  .)هـ ٤٠٣

القضاة، دار الفتح للنشر، عمان ـ االردن،  عصام حممد.د :تح للقرآن، اإلنتصار - ٨
  .م٢٠٠١، ١ط ن،ادار ابن حزم للطباعة، بريوت ـ لبن

 اجلعفي  عبداهللا وأب إمساعيل بن حممد إبراهيم بن إمساعيل بن حممد :يالبخار
  .)هـ ٢٥٦ت(

 ديب مصطفى. د: تح املعروف بصحيح البخاري، املختصر الصحيح اجلامع - ٩
  .م١٩٨٧ ـ ٣بريوت، ط ـ اليمامة كثري، ابن البغا، دار

  .هـ١٣٩٦ ،١حلب ط ـ زايد،  دارالوعي إبراهيم حممود: الصغري، تح الضعفاء -١٠
، ٣اإلسالمية،بريوت، ط ائرالبش دار الباقي، عبد فؤاد حممد تح، املفرد، دباأل -١١

١٩٨٩.  
 ،الرمحنعبد بدوي .  



   

 ٣٦٥ 

 موسوعة املستشرقني -١٢

  هـ٢٧٤ت ( الربقي، أمحد بن حممد بن خالد(.  
اإلسالمية ـ  الكتب دار احلسيين، الدين جالل: وتعليق تصحيحاحملاسن،  -١٣

 .هـ ١٣٣٠طهران ـ 

 ن علي بن أمحد بكر أبو: البغدادين ثابت بد بمن أَحت( البغدادي اخلطيب مهدي ب 
  .) هـ ٤٦٣
 ـ ١العلمية، بريوت، ط الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: تح بغداد، تاريخ - ١٤

   هـ١٤١٧
 هـ ٨٨٥ت (برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر : البقاعي (.  

مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ـ  والسور، اآليات تناسب يف الدرر نظم -١٥
  .م١٩٧١، ١ند، طحبيدر آباد ـ اهل

 هـ ٢٩٧ت(داود  بن جابر بن حيىي بن أمحد بكر، أبو وقيل أبواحلسن،: البالذري (.  
 والنشر املنجد، الدين صالح الدكتور: وفهارسه مالحقه وضع البلدان، فتوح -١٦

 بال: ط القاهرة، ـ العريب البيان جلنة مطبعة ـ املصرية  النهضة مكتب والطبع
  .)ت.د(

 احلنظلي  التميمي املنذر بن إدريس ابن حامت أيب حممد بن الرمحن عبد: حامت أيب بنإ
  .)هـ ٣٢٧ ت(

 الطيب، حممد اسعد :تح ،)الرازي حامت أيب ابن تفسري( العظيم القرآن تفسري -١٧
  .هـ ١٤١٩ بال،: ط ،بريوت العصرية، املكتبة

 هـ٢٣٥ ت(شيبة الكويف  أيب بن حممد بن اهللا عبد بكر أبو شيبة، أيب بنإ (.  
 كمال: تح شيبة، أيب ابن مبصنف املعروف واآلثار، األحاديث يف املصنف -١٨

 هـ١٤٠٩ ،١ط الرياض، ـ الرشد مكتبة احلوت، يوسف

 الفتح، أبو اجلزري، الشيباين، الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن اهللا نصر: األثري ابن 



   

 ٣٦٦ 

  .)هـ ٦٣٧ت (
 التراث إحياء عي دارالرفا أمحد عادل :الصحابة، تح معرفة يف الغابة أسد -١٩

 .م ١٩٩٦، ١العريب، بريوت، ط

 ران بن اهللا عبد بن حممد بن امللك عبد القاسم أبو :بشران بنإالبغدادي بش 
  .)هـ٤٣٠ت(

 العزازي، دار يوسف بن عادل الرمحن عبد أبو: نصه ضبط بشران، ابن أمايل -٢٠
  . م ١٩٩٧، ١الرياض، ط الوطن،

 اجلزري،  بابن الدمشقي الشهري حممد بن حممد اخلري أيب احلافظ :اجلزري بنإ
  .) هـ٨٣٣ت(

 الضباع حممد علي: ومراجعته تصحيحه على أشرف :العشر القراءات يف النشر -٢١
 .)ت.د (بال : لبنان، ط ـ العلمية بريوت الكتب املقارئ، دار عموم شيخـ 

 رناطيالغ الكليب عبداهللا، بن حممد بن أمحد بن حممد القاسم، أبو :ياجلز بنإ 
  .)هـ٧٤١ت(

األرقم بن  دار اخلالدي، شركة اهللا عبد الدكتور: الترتيل، تح لعلوم التسهيل -٢٢
 .هـ ١٤١٦ ـ ١أيب االرقم، بريوت، ط

 بغداد احلسن، شيخ أبو اجلوهري، اهلامشي، عبيد بن اجلعد بن علي: اجلعد ابن. 
  .)هـ٢٣٠ت(

الفالح ـ الكويت، عبد املهدي بن عبد القادر، مكتبة :اجلعد، تح بنإ مسند -٢٣
 .م١٩٨٥، ١ط

 هـ٣٥٤ت( السجستاين البسيت أبوحامت حبان بن أمحد بن حبان بن حممد:حبان بنإ(.  
 ـ ١الرسالة ـ بريوت، ط مؤسسة االرنؤوط، شعيب: حبان، تح ابن صحيح - ٢٤

 .م١٩٨٨
 .)ت.د(بال : حلب، ط ـ الوعي دار زايد، إبراهيم حممود:تح اروحني، كتاب -٢٥



   

 ٣٦٧ 

 هـ٢٤١ت(أسدالشيباين  بن هالل بن حنبل بن حممد بن أبوعبداهللا :دأمح، ابن حنبل(.  
  .)ت.د( بال: ط القاهرة، ـ قرطبة حنبل، مؤسسة بن أمحد مسند -٢٦
بريوت،  ـ الرسالة مؤسسة عباس، حممد اهللا وصي. د : الصحابة، تح فضائل -٢٧

 .م١٩٨٣- ١ط

 م٨٤٤-هـ ٢٣٠ت(الزهري  البصري منيع بن سعد بن حممد، عبداهللا أبو: سعد بنإ (.  
  .م١٩٦٨، ١بريوت، ط ـ صادر عباس، دار إحسان: الكربى، تح الطبقات -٢٨

 هـ ٤٥٨ ت( املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو:  سيده بنإ(.  
 ـ العلمية الكتب هنداوي، دار احلميد عبد: األعظم، تح واحمليط احملكم -٢٩

  .م٢٠٠٠، ١بريوت، ط
 د بن جعفر بن موسى بن سم عليالقا أيب الدين رضي: طاووس بنإد  بن حممحمم

  .)هـ ٦٦٤ت(الفاطمي  العلوي الطاووس
 م ١٩٧٣ ـ هـ ١٣٩٣(الطاهر التونسي  حممد بن حممد بن الطاهر حممد: عاشور بنإ(.  

  . م ١٩٨٤بال، : والتنوير، الدار التونسية للنشر، ط التحرير -٣٠
 هـ٤٦٣: ت ( حممد بن اهللا عبد بن الرب، يوسف عبد بنإ(  

 اجلوزي، ابن الزهريي، دار األشبال أبو :وفضله، تح العلم بيان جامع -٣١
  . م ١،١٩٩٤السعودية، ط

 الصويف احلسين عجيبة بن املهدي بن حممد بن أمحد العباس أبو: عجيبة بنإ 
  .)هـ ١٢٢٤ت(

رسالن،  القرشي اهللا عبد أمحد: ايد، تح القرآن تفسري يف املديد البحر -٣٢
  .هـ  ١٤١٩بال، : القاهرة، ط ـ زكي عباس حسن رالدكتو: الناشر

 هـ٥٧١ت( الشافعي عبداهللا بن اهللا هبة ابن احلسن بن علي أبوالقاسم عساكر، بنإ(.  
   .م ١،١٩٩٨للطباعة،بريوت ـ لبنان،ط شريي،دارالفكر علي:تح دمشق، تاريخ -٣٣

 هـ٣٩٥ت( احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد: بن فارسإ(.  



   

 ٣٦٨ 

كالمها، منشورات  يف العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه يف الصاحيب - ٣٤
  .م ١٩٩٧-١بيضون، ط علي حممد

 هـ ٧٧٤ ت( الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو :كثري بنإ (  
 ،٢للنشر،بريوت، ط طيبة سالمة، دار حممد بن سامي: تح، :كثري بن تفسري -٣٥

  .م١٩٩٩
 .)ت.د(بال: بريوت، ط ـ املعارف النهاية، مكتبةو البداية -٣٦

 هـ٢٧٣ ت(القزويين  يزيد بن حممد اهللا أبوعبد: ماجه ابن(.  
 .)ت.د( بال: ط بريوت، ـ عبدالباقي، دارالفكر فؤاد حممد: تح ماجه، ابن سنن -٣٧

 هـ ٣٨١ت(االصبهاين اخلازن زاذان بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن حممد:املقرئ بنإ(.  
 الرياض، شركة الرشد، سعد، مكتبة بن عادل احلمن عبد أيب: عجم، تحامل -٣٨

 .م ١٩٩٨، ١والتوزيع، ط للنشر الرياض

 هـ ٧١١ت(املصري  األفريقي منظور بن مكرم بن حممد: منظور بنإ (.  
  .)ت.د(، ١صادر، بريوت ـ لبنان، ط دار العرب، لسان -٣٩

 هـ ٤٣٨ ت( الندمي، الفرج أبو إسحاق بن حممد: الندمي بنإ (.  
  .)ت.د(بال، :  ط١٩٧٨ ـ ١٣٩٨، بريوت ـ املعرفة دار الفهرست، - ٤٠
 يف املؤلفة الكتب احلسون، سلسلة تربيزيان فارس: تحسعد السعود للنفوس،  - ٤١

  .العقائدية األحباث  إعداد مركز)٦٠( الشبهات رد
 زهرة، حممد  أبو.  

 .)ت.د( ٣حماضرات يف النصرانية، دار الفكر العريب ـ القاهرة، ط - ٤٢

 األنصاري حيان بن جعفر بن حممد بن عبداهللا حممد أبو :األصبهاين الشيخ أبو 
  .)هـ٣٦٩ت(

حامد،  احلميد عبد العلي عبد الدكتور: النبوي، تح احلديث يف األمثال كتاب - ٤٣
  .م١٩٨٧ ـ ٢اهلند، ط ـ بومباي ـ السلفية الدار



   

 ٣٦٩ 

 حسني حممد العال، أبو.   
  .١٩٩١ ـ ١ العريب ـ مصر، طمستشرق، املكتب وأوهام القرآن - ٤٤

  حممد  حممد: ليلة أبو.  
، ١ط للجامعات ـ مصر، النشر دار االستشراقي، املنظور يف الكرمي القرآن - ٤٥

  .م ٢٠٠٢
 البيضاوي الشريازي حممد بن عمر بن عبداهللا أبوسعيد ناصرالدين: البيضاوي 

  . )هـ٦٨٥ت(
 الرمحن عبد حممد : تح)تفسري البيضاوي(التأويل  وأسرار الترتيل أنوار - ٤٦

  .هـ ١٤١٨ ـ ١بريوت، ط ـ العريب التراث إحياء املرعشلي، دار
 هـ ٤٥٨ ت( بكر أبو موسى بن علي بن احلسني بن أمحد علي :البيهقي (  

 ،١حيدرآباد، ط ـ اهلند يف النظامية املعارف دائرة الكربى، جملس السنن - ٤٧
  .هـ ١٣٤٤

، ١بريوت، ط ـ العلمية الكتب دار بسيوين، السعيد حممد: تح اإلميان، شعب - ٤٨
  هـ ١٤١٠

  .هـ  ١٤٠٥ ـ ١بريوت، ط ـ العلمية الكتب دار للبيهقي، النبوة دالئل - ٤٩
 الدراسات قلعجي، جامعة أمني املعطي عبد:واآلثار، تح السنن معرفة -٥٠

 الوعي دار ،)بريوتـ  دمشق( قتيبة دار ،)باكستان ـ كراتشي( اإلسالمية
 .م ١٩٩١ ـ ١،ط)القاهرة  ـ نصورةامل( الوفاء دار ،)دمشق ـ حلب(

 ،هـ٢٧٩ت (السلمي  الترمذي عيسى أبو عيسى بن حممد الترمذي (  
 إحياء وآخرون دار شاكر حممد أمحد: تح الصحيح، الترمذي، اجلامع سنن -٥١

  .)ت.د(بال، : بريوت، ط ـ العريب التراث
 ،العربية اللغة ليةك يف القسم ورئيس والنقد البالغة أستاذ. حممود حممد سعد  توفيق 

   . الكوم شبني الشريف األزهر جامعة



   

 ٣٧٠ 

 ـ ١وهبة، القاهرة، ط مكتبة القرآن، بالغة تأويل يف ومنهاجه البقاعي اإلمام -٥٢
  هـ١٤٢٤

 هـ٤٢٧ ت( إسحاق أبو الثعليب، إبراهيم بن حممد بن أمحد :الثعلىب( .  
 :وتدقيق عاشور، مراجعة بن حممد أيب: القرآن تح تفسري عن والبيان الكشف -٥٣

  .م٢٠٠٢ ،١لبنان، ط،العريب،بريوت التراث دارإحياء نظري الساعدي، األستاذ
 هـ ٣٦٥ ت( أمحد، أبو حممد بن عبداهللا بن عدي بن عبداهللا: اجلرجاين(.  

 ،٣بريوت، ط الفكر، غزاوي دار خمتار حيىي: الرجال، تح ضعفاء يف الكامل - ٥٤
  م   ١٩٨٨

 هـ٣٧٠ ت( احلنفي اجلصاص الرازي بكر بأيب املكىن علي بن أمحد :اجلصاص(  
بريوت،  العلمية الكتب شاهني، دار علي حممد السالم عبد: القرآن، تح أحكام - ٥٥

  .م ١١٩٩٤ ـ ١ط
 هـ٣٩٣ ت( الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو :اجلوهري(  

 ـ  ٢بريوت، ط للماليني، العلم دار عبدالغفور، أمحد: اللغة، تح يف الصحاح - ٥٦
    . م١٩٧٩

 هـ١٠٦٧ ت(القسطنطيين  جليب كاتب اهللا عبد بن مصطفى: خليفة حاجي(.  
م ١٩٤١بغداد ـ  ـ املثىن والفنون، مكتبة الكتب أسامي عن الظنون كشف -٥٧

  . بال : ط .هـ ١٤٠٢ بريوت،
 هـ٤٠٥ ت(النيسابوري  احلاكم عبداهللا أبو عبداهللا بن حممد :احلاكم(.   

 ـ العلمية الكتب دار القادر عطا، عبد مصطفى: الصحيحني، تح على املستدرك -٥٨
  .١٩٩٠ ـ ١بريوت، ط

 ١٩٨٣ ـ ١٩١٩( احلسين، معروف هاشم السيد: احلسين (.  
  .م ٢،١٩٧٨طبريوت، للمطبوعات واحملدثني، دارالتعارف احلديث يف دراسات -٥٩

 ،ـ معاصر ١٩٥٨(رياض  احلكيم (  



   

 ٣٧١ 

 ـ ٣ـ قم، ط ة، إيرانستار: داراهلالل، املطبعة: قرآنية، الناشر مراجعات -٦٠
  .م٢٠١٢

 ،م ٢٠٠٣  ت( الطباطبائي احلكيم حمسن باقر حممد احلكيم (.   
 ـ ٥القرآن، مؤسسة تراث الشهيد احلكيم، النجف االشرف ـ العراق، ط علوم -٦١

٢٠١٠.  
 د: احلكيمد السيد بن تقي حممهـ١٤٢٣ ت( احلكيم الطباطبائي سعيد السي (  

  .١٩٧٩ ـ ٢دار االندلس للطباعة، ط ن،املقار للفقه العامة االصول -٦٢
١١١٢ ت( العروسى مجعة بن على عبد الشيخ:  احلويزي(.  

  .قم . ط احملاليت، الرسويل هاشم السيد وتعليق، الثقلني، تصحيح نور تفسري -٦٣
 م ـ معاصر١٩٥٦( حسن بن باقر بن كمال السيد: احليدري(  

  .م٢٠١٠ ـ ١ت ـ لبنان، طالتحريف، دار جواد االئمة، بريو من القرآن صيانة - ٦٤
 ابراهيم: بقلم احليدري، كمال السيد حماضرات: موياأل اإلسالم معامل - ٦٥

  .م٢٠١١ ـ ٣ط بريوت ـ لبنان، ـ اهلدى مؤسسة البصري،
 ،م١٩٩٢ ـ ١٨٩٩(املوسوي  الدين تاج هاشم بن أكرب علي بن القاسم أبو اخلوئي(.  

 ـ ٣لبنان، ط ـ بريوت ات،القرآن، مؤسسة االعلمي للمطبوع تفسري يف البيان - ٦٦
١٩٧٤.  

 النعمان  بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن أبو :الدارقطين
  .)هـ٣٨٥ ت( البغدادي

 عبد حسن االرنؤوط، شعيب: عليه وعلق نصه وضبط حققه سنن الدارقطين -٦٧
 ـ بريوت الرسالة، برهوم، مؤسسة أمحد اهللا، حرز اللطيف عبد شليب، املنعم
  .م  ٢٠٠٤ ـ ١، طلبنان

أيب عبد الباري رضا :  كتاب األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس، تح -٦٨
  .م ١٩٩٧ ـ ١للنشر ـ الرياض، ط الرياض شركة ،بن خالد اجلزائري



   

 ٣٧٢ 

  هرام بن الفضل بن الرمحن عبد بن اهللا عبد حممد أبو :الدارميالصمد عبد بن ب 
  .)هـ٢٥٥ ت( السمرقندي التميمي الدارمي،

 والتوزيع، للنشر املغين الداراين، دار أسد سليم حسني: نن الدارمي، تحس -٦٩
 .م ٢٠٠٠ ـ ١السعودية، ط العربية اململكة

 هـ٧٤٨ ت( عثمان بن أمحد بن حممد الدين مشس:  الذهيب(.   
 معروف، دار عواد بشار. د: واألعالم، تح املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ -٧٠

  .م  ٢٠٠٣ ـ ١اإلسالمي، ط الغرب
  .م ١٩٩٨ ـ ١لبنان، ط ـ بريوت العلمية الكتب احلفاظ، دار تذكرة -٧١
   .م ١٩٩٣ ـ ٩بريوت، ط الرسالة مؤسسة النبالء، عالم أسري -٧٢
 للطباعة املعرفة البجاوي، دار حممد علي :الرجال، تح نقد يف االعتدال ميزان -٧٣

  .)ت.د(بال، : لبنان، ط ـ بريوت والنشر
 الدين  بفخر امللقب التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن دحمم اهللا عبد أبو: الرازي

  .)هـ٦٠٦ت(
  .هـ١٤٢٠، ٣بريوت، ط ـ العريب التراث إحياء الغيب، دار تفسري مفاتيح - ٧٤

 ،هـ٦٦٦ت (بن عبد القادر الرازي  أيب بكر بن حممد الرازي(.  
  .م١٩٨١دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان،  الصحاح، خمتار -٧٥

 احلسني بن عبداهللا سعيد بن الدين قطب احلسن أبو وقيل احلسني، أبو هو :الراوندي 
الراوندي  الدين بقطب املشهور الكاشاين، الراوندي عيسى بن احلسن بن اهللا هبة بنا
  . )هـ ٥٧٣ ت(

جممع البحوث : غالم رضا عرفانيان، نشر: نبياء، تصحيح وتعليقاأل قصص -٧٦
النشر يف اآلستانة الرضوية اإلسالمية ـ ايران ـ مشهد، مؤسسة الطبع و

 . هـ١٤٠٩ ـ ١املقدسة، ط

 ابراهيم بن عمر د: رضوان .  



   

 ٣٧٣ 

 ـ ١وتفسريه، دار طيبة، بريوت، ط الكرمي القرآن حول املستشرقني آراء -٧٧
  .م١٩٩٢

 بيديد: الزد بن حمماق بن حممالزبيدي  مرتضى، الفيض، أبو احلسيين، عبدالرز
  .) هـ ١٢٠٥ت(

  .بال:داراهلداية، ط احملققني، من جمموعة:القاموس،تح هرجوا من العروس تاج -٧٨
 عبد العظيم حممد: الزرقاين  

 ـ الفكر والدراسات، دار البحوث مكتب :القرآن، تح علوم يف العرفان مناهل -٧٩
  .م١٩٩٦ ـ ١بريوت، ط

 ادر بن حممد: الزركشي هـ ٧٩٤ ت(اهللا بدر الدين  عبد أبو اهللا عبد بن (.  
بريوت،  ـ املعرفة إبراهيم، دار الفضل أبو حممد: تح القرآن، معلو يف الربهان -٨٠

  .هـ ١٣٩١بال : ط
 هـ ١٣٩٦ت(فارس، الدمشقي بن علي بن حممد بن حممود بن خريالدين: الزركلي(.  

واملستعربني  العرب من والنساء الرجال الشهر تراجم االعالم، قاموس -٨١
  .م١٩٨٠، ٥بريوت ط للماليني، العلم واملستشرقني، دار

 ،هـ٥٣٨ ت(. اهللا جار أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو الزخمشري(.  
 ـ ٣بريوت، ط ـ العريب الكتاب الترتيل، دار غوامض حقائق عن الكشاف -٨٢

  هـ  ١٤٠٧
 ه ١٣٦٠ ت( اهللا عبد أبو : الزجناين  (.  

  .م ١٩٦٩ ـ ٣بريوت، ط للمطبوعات، األعلمي القرآن، مؤسسة تأريخ -٨٣
 معاصر ـ م١٩٢٨( اخلياباين حسني حممد عفرج : السبحاين(.  

حماضرات يف االهليات، على هدى الكتاب والسنة والعقل، بقلم الشيخ حسن  - ٨٤
 .هـ ١٤٣٠ ـ ٧ط، حممد مكي العاملي، مؤسسة االمام الصادق 

 هـ٢٧٥ت( )داود أيب(عمرواألزدي  بن شداد بن األشعث بن سليمان: السجستاين(.  



   

 ٣٧٤ 

  .)ت.د(بال، : بريوت، ط ـ العريب تابالك داود، دار ايب سنن -٨٥
 أيب بابن بكر املعروف االزدي أبو االشعث بن سليمان بن اهللا عبد: السجستاين 

  )هـ ٣١٦ ت(داود
 .م١٩٣٦ ،١ط ـ بريوت ـ العلمية الكتب دار ـ املصاحف -٨٦

جامعة ـ اآلداب كلية وكيل اإلسالمية والدراسات الشريعة رأفت، أستاذ  سعيد، حممد 
  .اإلسالمية للشئون األعلى   الس عضو فيةاملنو
  .م  ٢٠٠٢ ـ ١مصر، ط املنصورة، ـ الوفاء القرآن، دار نزول تاريخ -٨٧

 هـ ٥٧٦ ت( سلفه إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممد بن طاهر، أمحد أبو: السلفي(.  
 ١الثقافة، بريوت، ط عباس، دار إحسان: تح أندلسية، وتراجم أخبار كتاب -٨٨

  .١٩٦٣ـ 
 هـ ٩١١ ت( أيب بكر بن الرمحن عبد الدين، جالل: السيوطي(.   

 احلسيين، املشهد مطبعة إبراهيم، الفضل أبو حممد: تح القرآن، علوم يف اإلتقان -٨٩
  .م ١٩٦٧ بال،: القاهرة، ط

غري موافق (الثاين  االصدار القرص، الشاملة املكتبة ضمن ،حاديثاأل جامع -٩٠
  .)للمطبوع

 .هـ ١٤٠٣بال، : بريوت، ط ـ كرالف دار املنثور، الدر -٩١
 م١٩٦٦ ت( الشاذيل حسني إبراهيم قطب سيد(  

 .هـ ١٤١٨ ،١ط لبنان، ـ بريوت الشروق، دار القرآن، ظالل يف -٩٢
 الصبور شاهني، عبد .  

  .بال: م، ط ١٩٦٦، القاهرة العريب، الكاتب دار القرآن، تاريخ -٩٣
 شحرور، حممد ديب.  

  .)ت.د( بال: ط  والنشر، سورية ـ دمشق،والقرآن، األهايل للطباعة الكتاب - ٩٤
 بن  موسى حممد بن بن موسى بن احلسني بن حممد احلسن أبو: الرضي الشريف



   

 ٣٧٥ 

  .                 )هـ ٤٠٦ ت(  الكاظم موسى اإلمام بن إبراهيم
 فارس  الشيخ:تح  املؤمنني أمري موالنا خطب جمموعة: ج البالغة -٩٥

 النجف ـ املقدسة، العراق قم ـ إيران: ديةالعقائ األحباث احلسون، مركز
  .هـ  ١٤١٩، ١ستارة، ط: األشرف، املطبعة

 م ٢٠٠١ ت( احلسيين، حممد بن املهدي :الشريازي(.  
 ـ ١القرآن، منشورات ديوانية االمام الشريازي ـ الكويت، ط جمع مىت -٩٦

١٩٩٨.  
 معاصر ازشري هـ ١٣٤٥( مكارم باقر حممد بن كرمي حممد بن ناصر: الشريازي(.  

 ـ ٢املرتل، االمرية للطباعة والنشر ـ بريوت، ط اهللا كتاب تفسري يف االمثل -٩٧
 .م ٢٠٠٩

 د الدين صدر الشيخ ،املتأهلني صدرالشريازي، القوامي حيىي بن إبراهيم بن حمم 
  .)ه ١٠٥٠ ت( صدرا، مبال املعروف

 بريوت العريب، راثالت إحياء دار األربعة، العقلية األسفار يف املتعالية احلكمة -٩٨
  .م ١٩٩٩ ـ ٤ط لبنان،ـ 

 م ١٩٨٠ت ( حممد باقر بن السيد حيدر :الصدر(.  
 .م١٩٨٦ ـ ٥دارالتعارف للمطبوعات، بريوت، ط لالستقراء، املنطقية االسس -٩٩

جلنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملي لالمام : حبوث يف علوم القرآن، تح -١٠٠
املعارف، العراق ـ : العلمي، املطبعةجممع الثقلني : الشهيد الصدر، الناشر

 .م٢٠٠٥ ـ ٢بغداد، ط
، ١ مؤسسة بضعة الرسول ـ بغداد، ط)الرسالة املرسل، الرسول،(كتاب  -١٠١

  .م٢٠١٢
 ١٩٩٩ ـ ١٩٤٣( إمساعيل بن مهدي حممد بن صادق حممد بن حممد السيد: الصدر (.  

  الكربى، مركز بين الزهراء الغيبة املهدي ـ تاريخ ماماإل موسوعة -١٠٢



   

 ٣٧٦ 

   .)ت.د( ٢للطباعة والنشر، ايران ـ قم املقدسة، ط
 هـ٣٨١ ت( بابويه القمى، بن احلسني بن على بن حممد جعفر أبو، الصدوق( .  

الشيخ حسني االعلمي، : الفقيه، اشرف على تصحيحه حيضره ال من -١٠٣
   .م١٩٨٦، ١منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ط

 ستاذ الدراسات القرآنية يف جامعة الكوفةأسني علي، حممد ح. د: الصغري.  
 .بال : ط ١٩٨٣ ـ بريوت، العاملية الدار القرآن، تاريخ -١٠٤
 ـ ١القرآنية، دار املؤرخ العريب، بريوت، ط والدراسات املستشرقون -١٠٥

  .م ١٩٩٩
 هـ ٢١١ ت(مهام  بن الرزاق عبد بكر أبو :الصنعاين(.  

 اإلسالمي، األعظمي، املكتب الرمحن حبيب: تح الرزاق، عبد مصنف -١٠٦
  .هـ١٤٠٣-٢بريوت، ط

 رئيس قسم اللغة العربية ـ كلية اآلداب ـ جامعة بغداد، ولد حامت صاحل، .د: الضامن 
  .م١٩٣٨
بال : م، ط١٩٩٠اللغة، مطبعة داراحلكمة للطباعة والنشر ـ املوصل ـ  فقه -١٠٧

  .)ت.د(
هـ  ١٤٠٢ ت(حممد حسني، :   الطباطبائي(  

 .م٢٠٠٤ ـ ١سالم، مؤسسة احملبني للطباعة والنشر، طاإل يف القرآن -١٠٨
، ١امليزان يف تفسري القرآن، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ـ بريوت، ط -١٠٩

  . م١٩٩٧
 هـ٣٦٠ت(الشامي اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان أبوالقاسم: الطرباين(.  

 براهيمإ بن احملسن حممد، وعبد بن اهللا عوض بن طارق: تح األوسط، املعجم -١١٠
 .)ت.د(بال : القاهرة، ط ـ احلرمني احلسيين، دار

 ـ واحلكم العلوم السلفي، مكتبة عبدايد بن محدي: تح الكبري، املعجم -١١١



   

 ٣٧٧ 

 .م١٩٨٣ ـ ٢املوصل، ط
 املكتب : أمرير،الناشر احلاج حممود شكور حممد:تح املعجم الصغري، -١١٢

  .م ١٩٨٥-١بريوت، عمان، ط ـ عمار دار اإلسالمي،
 هـ ٥٤٨ ت( احلسن بن الفضل بن الفضل  أبوعلي :الطربسي(.  

  .م ٢٠٠٥ ـ ١جممع البيان يف تفسري القرآن، دار العلوم، بريوت ـ لبنان، ط -١١٣
 هـ٣١٠ت ( جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد : الطربي(  

الرسالة،  مؤسسة شاكر، حممد أمحد تح، القرآن، تأويل يف البيان جامع -١١٤
 .م٢٠٠٠ ـ ١وت، طبري

  .هـ١٤٠٧، األوىل بريوت الطبعة ـ العلمية الكتب وامللوك، دار االمم تاريخ -١١٥
 األزدي  سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو: الطحاوي

  ).هـ٣٢١ ت( املصري
-١بريوت، ط الرسالة، األرنؤوط، مؤسسة شعيب: اآلثار، تح مشكل شرح -١١٦

  .م ١٤٩٤
 م١٠٦٧هـ ـ ٤٦٠ ت( الطائفة بشيخ احلسن امللقب بن حممد جعفر بوأ  :الطوسي(.  

 التراث إحياء دار العاملي، قصري حبيب أمحد: تح، القرآن تفسري يف التبيان -١١٧
  .هـ١٤٠٩ ـ ١ط العريب، بريوت،

 هـ٦٧٢ت (نصري الدين   :الطوسي(.  
مصر عباس حممد حسن سليمان،دار املعرفة اجلامعية، .د: جتريد العقائد، تح -١١٨

 .م١٩٩٦

 هـ١٠١١ت (الدين  زين الثاين الشهيد احلسن جنل الدين مجال الشيخ :العاملي(.  
 النشر اإلسالمي مؤسسة التحقيق، جلنة: تح اتهدين، ومالذ الدين معامل -١١٩

  .)ت.د(بال : ايران، ط ـ املشرفة بقم املدرسني التابعة جلماعة
 مرتضى جعفر السيد :العاملي  



   

 ٣٧٨ 

  .٢٠٠٦ ـ ٤طالكرمي، املركز اإلسالمي للدراسات،  لقرآنا حول هامة حقائق -١٢٠
 العاملي، الشيخ دحمهـ ١١٠٤ ت(احلُر  احلسن بن م(.  

: التراِث، الناشر إلحياء السالم عليهم البيِت آل مؤسسة: الشيعة تح وسائل -١٢١
 .)ت.د(بال : التراِث، إيران ـ قم املقدسة، ط إلحياء البيت آل مؤسسة

 كمال هشام يد،احلم عبد .  
  .م٢٠١١ ـ ١القرآن، دار البشري ـ القاهرة،ط مجع قضية يف وهامواأل احلقيقة -١٢٢

 م ـ معاصر١٩١٣(جبور  النور، عبد(.  
  .م١٩٨٤ ـ ٢ديب، دار العلم للماليني، بريوت ـ لبنان، طاأل املعجم -١٢٣

 هـ١٤٢١ ت( العثيمني حممد بن صاحل بن حممد: العثيمني(.  
  .م١٩٩٤ ـ ١القاهرة، ط العلم، مكتبة احلديث، مصطلح -١٢٤

 هـ٨٥٢ت(الشافعي حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد أبوالفضل: العسقالين (.  
 .م ١٩٨٦ ـ ١سوريا، ط ـ الرشيد دار عوامة، حممد: تح التهذيب تقريب -١٢٥
 .هـ ١٣٢٦ ـ ١النظامية ـ اهلند، ط املعارف دائرة ذيب التهذيب، مطبعة -١٢٦
 .م ١٤١٢، ١بريوت، ط ـ اجليل بة، دارالصحا متييز يف اإلصابة -١٢٧
 حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم الباري يف شرح صحيح البخاري، فتح -١٢٨

 .هـ ١٣٧٩ بريوت، ـ املعرفة الباقي، دار عبد فؤاد
 األعلمي اهلند، مؤسسة ـ النظامية املعرف دائرة: تح امليزان، لسان -١٢٩

 .م ١٩٨٦ ـ ٣للمطبوعات ـ بريوت، ط
 فؤاد حممد :البخاري، تح صحيح شرح الباري فتح ةمقدم الساري هدي -١٣٠

  .   بال : هـ، ط١٣٧٩املعرفة ـ بريوت ـ  اخلطيب، دار الدين عبدالباقي وحمب
د :  العسكريد بن مرتضى السيد السيد بن إمساعيل حممهـ ١٤٢٨ت( شريف حمم ( .  

 ـ ١ت طاملدرستني،امع العاملي ألهل البيت، بريو وروايات الكرمي القرآن -١٣١
 .م٢٠١٠



   

 ٣٧٩ 

 ـ ١لبنان، ط ـ بريوت املدرستني، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، معامل -١٣٢
 .م١٩٨٦

 ،هـ١٤٢٤ ت( عمر احلميد عبد خمتار أمحد د عمر( .  
 .م ٢٠٠٨ ـ ١الكتب، ط عامل: الناشر املعاصرة، العربية اللغة معجم -١٣٣

 هـ ٣٨٧ت(طة ب بن محدان بن حممد بن حممد بن اهللا عبيد اهللا عبد أبو :العكربي(.  
 بن اهللا عبد بن يوسف. د : تح اجلزء اخلامس الكربى البن بطة،  اإلبانة -١٣٤

  . هـ ١٤١٨ ـ ٢الرياض، ط والتوزيع، للنشر الراية الوابل، دار يوسف
 ،ابراهيم د عوض.  

 للقرآن الفرنسيني املستشرقني من نفر لترمجات دراسة املستشرقون والقرآن، -١٣٥
  .م٢٠٠٣ ـ ١الشرق ـ القاهرة، طفيه، مكتبة زهراء  وآرائهم

 السمرقندي عياش، بن مسعود بن حممد النضر أىب: العياشي.  
 اجلليل السيد: احملالتى، الناشر الرسوىل هاشم احلاج :العياشي، تح تفسري -١٣٦

اإلسالمية،  العلمية صاحب، املكتبة واوالده الكتاىب حممود السيد احلاج
  . )ت.د(بال : إيران ـ طهران، ط

 مشتاق بشري. ايل، دالغز.  
 ـ ١القرآن الكرمي يف دراسات املستشرقني، دار نفائس للطباعة، بريوت، ط -١٣٧

 .م٢٠٠٨

 هـ ٨١٧ ت( يعقوب بن حممد الدين جمد اللغوي  العالمة:آبادي الفريوز(.  
: الرسالة، بإشراف مؤسسة يف التراث حتقيق مكتب: تح  احمليط، القاموس -١٣٨

بريوت،  والتوزيع، والنشر للطباعة لرسالةا العرقسوسي، مؤسسة نعيم حممد
 . م ٢٠٠٥- ٨ط

 هـ ١٠٠٧ت ( حممود بن مرتضى بن حمسن حممد :الكاشاين الفيض (.  
 هـ، مكتبة١٤١٦ ـ ٢املقدسة، ط قم ـ اهلادى مؤسسة الصايف، التفسري -١٣٩



   

 ٣٨٠ 

 .بطهران الصدر

 بيد أبو :سالم بن القاسمهـ٢٢٤ت( البغدادي اهلروي عبداهللا بن مسال بن القاسم ع(.   
 ووفاء خرابة، وحمسن العطية، مروان: سالم، تح بن للقاسم القرآن فضائل -١٤٠

 .م  ١٩٩٥ ـ ١بريوت، ط ـ كثري ـ دمشق ابن دار الدين، تقي

 الدمشقي إمساعيل بن صاحل بن قاسم بن سعيد حممد بن الدين مجال حممد: القامسي 
  .)هـ ١٣٣٢(

: العلمية،بريوت، ط الكتب راحلديث، دا مصطلح فنون من التحديث قواعد -١٤١
  .)ت.د(بال، 

 ،أمحد  القدسي.   
 مكارم ناصر الشيخ العظمى اهللا آية االستاذ ألحباث تقريراً االصول، انوار -١٤٢

 أمري: ، املطبعة طالب أيب بن علي اإلمام مدرسة: الشريازي،  الناشر
  .بال : ، ط املؤمنني

 هـ ١٢٠٤ ت( اهللا عبد بوأ فرح بن أيب بكر بن أمحد بن حممد : القرطيب(.  
 أطفيش، وإبراهيم الربدوين أمحد :تح القرآن، ألحكام اجلامع القرطيب تفسري -١٤٣

  .م ١،١٩٦٤املصرية ـ القاهرة، ط الكتب دار
 الدين شهاب املصري، القتييب امللك عبد بن بكر أىب بن حممد بن أمحد :القسطالين 

  .)هـ ٩٢٣ ت(
١٤٤ - ادشاِري إرِحيح ِلشرح الساري صـ ٧األمريية،مصر،ط الكربى املطبعة البخ 

  هـ  ١٣٢٣
 هـ٤٥٤ت( املصري القضاعي جعفر بن سالمة بن حممد اهللا عبد أبو: القضاعي(.  

بريوت،  ـ الرسالة السلفي، مؤسسة ايد عبد بن محدي: الشهاب، تح مسند -١٤٥
  .م ١٩٨٦ ـ   ٢ط

 أيب احلسن علي بن ابراهيم : القمي.   



   

 ٣٨١ 

  .هـ ١٤٠٤ قم،. ط اجلزائري، املوسوي طيب السيد حيحتص القمي، تفسري -١٤٦
 رضا عمر :كحالة.  

 بال: ط العريب، التراث إحياء بريوت ـ دار ـ املثىن املؤلفني، مكتبة معجم -١٤٧
  .)ت.د(

 ،هـ ٣٢٩ت (اسحاق  بن يعقوب بن حممد جعفر ايب اإلسالم ثقة الكليين(  
  .م٢٠٠٧، ١الكايف، منشورات الفجر ـ بريوت، ط من االصول -١٤٨

 معاصر(العاملي،  الكوراين علي الشيخ: الكوراين(.  
  .هـ ١٤١٨، ١باقري، ط: الكرمي، املطبعة القرآن دار: الناشر القرآن، تدوين -١٤٩

 د الشيخ: اللنكراينمعاصر (الفاضل  حمم(.  
:  طم السالمعليهاألطهار األئمة فقه مركز: ونشر حتقيق التفسري، مدخل -١٥٠

  .)ت.د(بال
 ت( فوري الربهان اهلندي املتقي الدين حسام بن علي عالءالدين: ندياهل املتقي 

  .)هـ٩٧٥
، ١٩٨٩بريوت ـ  ـ الرسالة واألفعال، مؤسسة األقوال سنن العمال يف كرت -١٥١

  .بال: ط
 لسيهـ١١١١ت (بن حممد تقي  باقر حممد: ا(.  

ت، الوفاء، بريو طهار، مؤسسةاأل ئمةاأل أخبار لدرر اجلامعة نواراأل حبار -١٥٢
 ٢،١٩٨٣ط

 النجار حممد القادر، عبد حامد، الزيات أمحد مصطفى، إبراهيم :مؤلفني جمموعة.  
  .)ت.د( بال: العربية ـ القاهرة، دارالدعوة، ط اللغة جممع: املعجم الوسيط، تح -١٥٣

 اهللا فتح د :احملمدي.  
 .بال: هـ، ط١٤٢٤التحريف، دار مشعر، إيران ـ طهران ـ  من القرآن سالمة -١٥٤

 حيىي  ،مراد.  



   

 ٣٨٢ 

  .م ٢٠٠٤ بريوت العلمية، الكتب دار املستشرقني، أمساء -١٥٥
 ِنني أيب بابن اإللبريي حممد، بن عيسى بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو :املريمز 

  .)هـ ٣٩٩ ت(
 حسني اهللا عبد أبو: تح زمنني، أىب ابن العزيز، املعروف بتفسري القرآن تفسري -١٥٦

مصر ـ  احلديثة، الفاروق: رت، الناشرالك مصطفى بن حممد ـ عكاشة بن
  .م٢٠٠٢ ـ ١القاهرة،ط

 هـ٣٤٦ ت( على بن احلسني بن على احلسن أبو: املسعودي(.  
القاهرة،  الصاوي الصاوي، دار إمساعيل اهللا عبد: واالشراف، تصحيح التنبيه -١٥٧

 .بال: ط

 ،هـ٢٦١ ت( النيسابوري القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم(.  
 ـ العريب التراث إحياء الباقي دار عبد فؤاد  حممد:تح صحيح مسلم، -١٥٨

  .م١٩٥٥ ـ ١بريوت، ط
 حدود تويف( القمي الدين مجال بن امساعيل بن رضا حممد حممد بن املريزا: املشهدي 

  .)هـ١١٢٥ عام
 اإلسالمي النشر مؤسسة العراقي، جمتىب آقا احلاج: الدقائق، تح كرت تفسري -١٥٩

  .بال : ، ط ه ١٤٠٧املشرفة،  قمب املدرسني جلماعة التابعة
 هـ ١٣٨٣ ت( رضا، حممد: املظفر (.  

صادق حسن زادة املراغي، منشورات العزيزي، قم : الفقه، تح اصول -١٦٠
 .م٢٠٠٧ ـ ٢املقدسة، ط

 هادي  معرفة، حممد.  
  .م٢٠٠٧ ـ ١، طقم املقدسة ـ مؤسسةالتمهيد، إيران القرآن، علوم يف التمهيد -١٦١

 د :مغنيةد بن مهدي نب جواد حممبن حمم حممود  بن حسني بن حسن بن علي
م١٩٧٩ت( العاملي(.  



   

 ٣٨٣ 

  .م ١٩٧٩ ـ ٣لبنان، ط بريوت ـ للماليني العلم دار البالغة، ج ظالل يف -١٦٢
 كاظم  فؤاد الشيخ: املقدادي.  

 ـ ٣املستشرقني، جممع الثقلني العلمي، العراق ـ بغداد، ط وشبهات اإلسالم -١٦٣
 .م٢٠٠٧

 القرآن ومعل يف مقدمتان :  
املستشرق، :  ومقدمة ابن عطية، تصحيح)املباين لنظم املعاين(مقدمة كتاب  -١٦٤

السنة : آرثر جفري، مكتبة اخلاجني ـ مصر، ومكتبة املثىن ببغداد، املطبعة
  .م ١٩٥٤احملمدية ـ 

 العابدين زين بن علي بن العارفني تاج بن الرؤوف عبد حممد الدين زين:املناوي 
  .)هـ١٠٣٠ت (القاهري  ناويامل مث احلدادي

: بريوت، ط ـ دمشق كثري، ابن دار القدسية، باألحاديث السنية اإلحتافات -١٦٥
  .)ت.د( بال

 هاشم السيد، املوسوي.   
: القرص الشاملة املكتبة ضمن موجود الكتاب البيت، أهل مدرسة يف القرآن -١٦٦

 .) للمطبوع موافق غري( الثاين االصدار

 اجلبار  عبد، ناجي.  
 .م ٢٠١١ ـ ١ط بريوت، ـ اجلمل منشورات واالستشراق، شيعالت -١٦٧
م، ١٩٨١-العريب، داراجلاحظ ـ بغداد  التراث دراسة يف االستشراق تطور -١٦٨

  .بال: ط
 هـ ٣٣٨ت (جعفر  أبو النحاس املرادي إمساعيل بن حممد بن أمحد : النحاس (.  

 ١كويت، طال ـ الفالح حممد، مكتبة عبدالسالم حممد :تح واملنسوخ، الناسخ -١٦٩
  .م١٤٠٨ـ 

 هـ ٣٠٣ت ( بن علي اخلراساين شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو: النسائي(.  



   

 ٣٨٤ 

البلوشي  مريين أمحد: ، تح طالب أيب بن علي املؤمنني أمري خصائص -١٧٠
 .م١٤٠٦-١الكويت، ط ـ املعال مكتبة

 كسروي وسيد البنداري سليمان الغفار عبد دكتور :الكربى، تح السنن -١٧١
 .م ١٩٩١-١بريوت، ط العلمية، بالكت دار حسن،

 ،١زايد، ط إبراهيم حممود: حلب تح ـ الوعي دار ،واملتروكني الضعفاء -١٧٢
  .هـ١٣٦٩

 هـ١٤٠١ت(املعاطي،  أبو الفضل السيد أبو: النوري(.  
 للطباعة اجليل خليل، دار حممد حممود: نصه وضبط اجلامع، حققه املسند -١٧٣

 واملطبوعات، الصحف توزيعل املتحدة الشركة بريوت، والتوزيع، والنشر
  .م ١٩٩٣ ،١الكويت، ط

 هـ ٩٧٤ت(االنصاري السعدي حجر بن علي بن حممد بن العباس أمحد أيب :اهليتمي(.  
اخلراط،  حممد وكامل التركي عبداهللا بن عبدالرمحن: تح احملرقة، الصواعق -١٧٤

  .١٩٩٧ ـ ١بريوت، ط ـ الرسالة مؤسسة
 هـ ٨٠٧ ت(بن سليمان،   أيب بكربن علي الدين نور: اهليثمي(  .  

  . بال: هـ، ط ١٤١٢ ـ بريوت الفكر، دار الفوائد، ومنبع الزوائد جممع -١٧٥
تويف(العباسي  الكاتب واضح وهب ابن بن جعفر بن يعقوب أيب بن أمحد : اليعقويب 

  .)هـ ٢٩٢ بعد
 الثاين القرص، االصدار الشاملة املكتبة ضمن: مصدر الكتاباليعقويب تاريخ -١٧٦

  .) للمطبوع فقموا غري(
  

 : ـ الكتب املرتمجةًنياثا

  م ٢٠٠٥ت (أمحد ديدات(.  
: علي عثمان، املختار اإلسالمي للنشر، القاهرة، ط: مبشر، ترمجة حوار مع -١٧٧

 .)ت.د(بال 



   

 ٣٨٥ 

 توماسالسري ، آرنولد.  
  .م١٩٦١حسن حيدرالشيباين، مطبعة دار التضامن ـ بغداد، : ترمجة، اخلالفة -١٧٨

 ارفنج، واشنطن.  
 .اخلربوطلي، دار املعارف ـ مصر حسن علي دكتور ترمجة حممد، حياة -١٧٩
  .م١،١٩٩٩نصري،املركزالثقايف العريب،ط حيىي هاين.د :ترمجة، وخلفاؤه حممد -١٨٠

 ،كارلإيرنست .  
، ١محزة احلاليقة، الدار العربية للعلوم، بريوت، ط: ، ترمجةعلى ج حممد -١٨١

  .م٢٠٠٨
 م١٩٨٣ت (رودي ، بارت(.  

 مصطفى. د : ترمجة. األملانية اجلامعات يف واإلسالمية يةالعرب الدراسات -١٨٢
 .م ١٩٦٧ بال،: ط، القاهرة، العريب الكاتب دار، ماهر

رضوان السيد، مؤسسة شرق غرب ـ ديوان املسار : ، ترمجةوالقرآن حممد -١٨٣
 .م٢٠٠٩، ١للنشر ـ اإلمارات ـ ديب، ط

 ،١٩٧٣ت (رجييس  بالشري(.  
الكتاب  دار: سعادة رضا: ترمجة وتأثريه، هترمجت تدوينه، نزوله، القرآن، -١٨٤

  .م١٩٧٤ ، ١ط اللبناين ـ بريوت،
 بوديل، رونالد فكتور.  

عبد احلميد جودة السحار وحممد حممد فرج، :  الرسول، ترمجةحياة حممد -١٨٥
  .م ١٩٦٤بال، : دار الكتاب العريب، القاهرة، ط

 ،موريس بوكاي.   
 الكتب املقدسة يف ضوء املعارف  دراسة والعلم،اإلجنيلالقرآن والتوراة و -١٨٦

  .م٢٠٠٤، ٢احلديثة، مكتبة مدبويل ـ القاهرة، ط
 ـ بول Buhl  



   

 ٣٨٦ 

أمحد الشنتناوي، ابراهيم : األملانية، تعريب اإلسالمية املعارف دائرة -١٨٧
 .م١٩٦٩ القاهرة الشعب، دار خورشيد، عبد احلميد يونس،

 ،غريهارد  بويرينغ.   
 اعداد البحوث، من جمموعة يتضمن التارخيي، كتاب حميطه يف القرآن -١٨٨

منشورات اجلمل، بريوت  السعدي، اهللا سعد: ترمجة رينولدز، سعيد جربئيل
  .م ٢٠١٢، ١ـ بغداد، ط

  م١٩٢٨ت (تسدل، كلري(.  
  .م٢٠٠٧بال : منشورات أمسار ـ باريس ط اإلسالم، مصادر -١٨٩

 ،معاصر: كولني ترينر  
شبكة العربية لألحباث والنشر ـ الدين، ال نور جنوان :ترمجة االسس، اإلسالم -١٩٠

  .م ٢٠٠٩، ١بريوت، ط
 ،روي جاكسون.  

 العربية رشا مجال، الشبكة: اإلسالم، ترمجة يف أساسية شخصية مخسون -١٩١
  .م ٢٠١٠، ١بريوت، ط ـ والنشر لألحباث

 ،م ١٩٥٩ ت(آرثر  جفري (.  
: ة،ترمج The Quest of the Historical Muhammad  التارخيي، حممد عن حبثاً -١٩٢

ِمسلماِني، كتيب منشور على االنترنت على موقع شبكة امللحدين  ماِلك
  :العرب

املصاحف البن أيب داود، املطبعة  كتاب مقدمة يف القرآن، وهي مقدمة -١٩٣
  . م١٩٣٦، ١الرمحانية ـ مصر، ط

 جلكريست، جون، معاصر .  
 The Good Way .١٩٨٧، ١ط اهللا، كلمة هو املقدس الكتاب -١٩٤

CH 8486 ـ Rikon, Switzerland 



   

 ٣٨٧ 

  م١٩٢١ت (جولد تسيهر، أجنس(   
بال،  الناشر : اإلسالمي، ترمجة علي حسن عبد القادر، ط التفسري مذاهب -١٩٥

 ٢٠١٣املركز األكادميي لألحباث، بريوت ـ 
 وعبد العزيز موسى يوسف حممد: ترمجة ، يف اإلسالموالشريعةالعقيدة  -١٩٦

 بال،: ط القاهرة، عريب،ال الرائد عبدالقادر، دار حسني وعلي عبداحلق،
   .م١٩٤٦

 ،كونستانس  جيورجيو .  
حممد التوجني، الدار العربية : اهللا، ترمجة رسول سرية يف جديدة نظرة -١٩٧

  .م ١٩٦٦بال، : للموسوعات ـ بريوت، ط
 ،إميل، درمنغم  

القاهرة،  ـ العربية الكتب إحياء دار زعيتر، عادل حممد ترمجة ،حممد حياة -١٩٨
     .م١٩٤٩ ،٢ط

 موريس .وميني، غ دمي.  
السامر، مطبعة الزهراء ـ  وفيصل الشماع صاحل :ترمجة اإلسالمية، النظم -١٩٩

  . ١٩٥٢بال، : بغداد، ط
 ،م١٩٢٩ت (اتيني،  دينيه(.  

. د: ترمجة، أبراهيم سليمان اجلزائري،: تأليفه يف وشارك اهللا، رسول حممد -٢٠٠
  .ت.، د٣لقاهرة، طحممود، داراملعارف ـ ا عبداحلليم وحممد حممود عبداحلليم

 ،برنايب  روجرسون.   
 اهللا عبد الرمحن عبد د :ترمجة حممد، جذور اخلالف السين الشيعي، ورثة -٢٠١

  .م ٢٠١٠، ١اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط الشيخ،
 ،م١٧٣٦ت (جرجس  سال(.  

هاشم العريب، املطبعة اإلنكليزية االمريكانية : اإلسالم، ترمجة يف مقالة -٢٠٢



   

 ٣٨٨ 

  .١٩١٣، ٣والق ـ مصر، طبب
  سعيد، إدوارد.  

 مؤسسة ديب، أبو كمال :اإلنشاء، ترمجة. السلطة. املعرفة االستشراق، -٢٠٣
  .م١٩٨٤ ،٢العربية، ط األحباث

 كانون  سل،.  
 مسلماين، مالك :ترمجة القرآن، تدوين -٢٠٤

www.muhammadanism.org    
  :طبع يف

s.p.c.k. press,vepery,madras 1909 
 ،كاين  جان، وكلودسوفاجيه.  

 عبد .د و حلوجي الستار عبد. د ترمجة، اإلسالمي، التاريخ دراسة مصادر -٢٠٥
  .م١٩٩٨بال، : علوب، الس األعلى للثقافة، ط الوهاب

 ،أميلي لويس سيديو )Louis-Amélie Sédillot( )م ١٨٧٥ ت(.  
ياء  دار إح عادل زعيتر،:ترمجة Histire des Arabes  ـ تاريخ العرب العام -٢٠٦

 . م١٩٤٨بال، : الكتب العربية ـ القاهرة، ط
: دار اآلثار للطباعة ـ بريوت، ظ زعيتر، عادل: ترمجة  تاريخ العربخالصة -٢٠٧

 .)ت.د(بال
 ،لويس غارديه   

 اللبناين الفكر دار خليل، امحد خليل: العربية، ترمجة العقلية يف اإلسالم أثر -٢٠٨
   .م ١٩٩٢ ،١ط بريوت،-للطباعة 

 ف إس، جوزي فان)Josef van Ess( كونج  وهانس.  
 السيد الدكتور: ترمجة واإلسالم، املسيحية حوار يف والقرآن والنبوة التوحيد -٢٠٩

  .م ١٩٩٤، ١املؤسسة اجلامعية للنشر ـ بريوت، ط حممد الشاهد،
  فريشتيخ، كيس.  



   

 ٣٨٩ 

 ،١الشرقاوي، ط حممد ترمجة وتأثريها، ومستوياا تارخيها العربية، اللغة -٢١٠
  .م ٢٠٠٣

 ،جان، أرند فنسنك A.J  Wensinck )م ١٩٣٩ ت (.  
أمحد الشنتناوي، ابراهيم : األملانية، تعريب اإلسالمية املعارف دائرة -٢١١

  .م١٩٦٩ القاهرة الشعب، دار خورشيد، عبد احلميد يونس،
 ،يوهان  فوك.  

عمر لطفي العامل، دار املدار اإلسالمي ـ : االستشراق، ترمجة حركة تاريخ -٢١٢
  .م٢٠٠١، ٢بريوت، ط

  م١٩٥٦ت (كارل، بروكلمان(.  
املعارف ـ القاهرة،  دار النجار، احلليم عبد د :ترمجة العريب، االدب تاريخ -٢١٣

  .م١٩٦٨ ،٥ط
 م١٨٨١ت ( ارليل، توماسك(.  

 مكتبة اآلداب، حممد السباعي،: حممد رسول اهللا املثل األعلى، ترمجة -٢١٤
  .م١٩٩٣بال، : القاهرة، ط

 م.البيدس، أيرا   
دار الكتاب العربية ـ  جتكر، فاضل ترمجة، اإلسالمية، تمعاتا تاريخ -٢١٥

  .٢٠١١، ٢بريوت، ط
 ،هنري، المنس H. Lammens   

 امحد خورشيد، زكي ابراهيم وحترير، ترمجة اإلسالمية، املعارف دائرة -٢١٦
  .م١٩٦٩ القاهرة الشعب، يونس،، دار عبداحلميد د الشنتناوي،

 ،روم  الندو.   
: البعلبكي، دار العلم للماليني ـ بريوت، ط منري: رمجةت والعرب، اإلسالم -٢١٧

  .١٩٦٢بال، 



   

 ٣٩٠ 

 ،م ١٩٣١ ت(غوستاف  لوبون(  
 ٤ط نابلس،  احلليب ـ عيسى مطبعة زعيتر، عادل :ترمجة العرب، حضارة -٢١٨

  . م ١٩٦٤
 ،م١٩٦٩ت ( هنري ماسيه(  

، ٣شعبان، منشورات عويدات، بريوت ـ باريس، ط يج :ترمجة اإلسالم، -٢١٩
١٩٨٨.  

 م ١٩٠٥ت (  موير، ويليام(  
  .مسلماين مالك :ترمجة املقدسة، للكتب وشهادته وتعاليمه؛ نظمه القرآن، -٢٢٠

  م١٩٣٠ت (نولدكه، تيودور(.   
، بريوت، ١تامر، ط جورج: ترمجة شفايل، فريديريش القرآن، تعديل تاريخ -٢٢١

  . حقوق النشر حمفوظة ملؤسسة كونراد ـ أدناور٢٠٠٤
 ،بيتر  هاينه.  

 للنشر املسار ديوان غرب، شرق مؤسسة الشحماين، اسامة :ترمجة م،اإلسال -٢٢٢
  .م٢٠١٢، ١ديب، ط ـ اإلماراتـ 

 ،م٢٠٠٦ ت( مونتجمري، وات(.  
اهليئة املصرية  الشيخ، اهللا عبد الرمحن عبد د ترمجة واملسيحية، اإلسالم -٢٢٣

  .م ١٩٩٨بال، : العامة للكتاب، ط
بيت : م سعد الدين، الناشر الكالم اإلسالمي، ترمجة كاظوعلمالفلسفة  -٢٢٤

  .بال : ، ط٢٠١٠احلكمة ـ بغداد ـ 
  

 : ـ الكتب االجنبيةًثالثا
 Dr. Md. Mahmudul Hasan  

٢٢٥- ahmed deedat,  International Islamic University Malaysia , 2011. 

 W. Montgomery, Watt . 

٢٢٦- ISLAMIC PHILOSOPHY AND THEOLOGY,  



   

 ٣٩١ 

Edinburgh Univery ـ Britain –Second edition 1958. 

 W. Irving 

٢٢٧- Life Of Mahomet, (PARIS  BAUDRY) 1850. 

 Josh McDowell and John Gilchrist 

٢٢٨- Josh McDowell and John Gilchrist vs. Ahmed Deedat in The  Islam 

Debate, PUBLISHED BY: HERE’S LIFE PUBLISHERS,INC, 

CALIFORNIA 1983 

 BELL ،RICHARD 

٢٢٩- Bell's, Introduction to the Quran, Revised by Montgomery Watt .        

CHICAGO:EDUINBURGHAT THE UNIVERSITY PRESS1963 . 

 Gilchrist, John 

٢٣٠- Sharing the Gospel with Muslims, life challenge assistance network, 

Kenya , 2003 

٢٣١- CHRIST IN ISLAM AND  CHRISTIANTIY,  PRINTED IN: The Good 

Way Publishing 2010  ـ http://www.the-good-way.com 

٢٣٢- FACING THE MUSLIM CHALLENGE , Life Challenge Africa, Rep of 

South Africa, 1999. 

٢٣٣- JAM' AL-QUR'AN, publisher: jesus to the muslims, republic of south 

Africa –benoni , printers in : industrial press 1989      

٢٣٤- The Textual History of the Quran, , printers in : The Good Way 

Publishing 2010 ـ http://www.the-good-way.com 

٢٣٥- Deedat in the Balance     

  :  كتيب منشور على شبكة االنترنت على موقع)يزانديدات يف امل(

http://answering-islam.org/Responses/Deedat/deedat.html 

 DERMENGHEM, EMILE 

٢٣٦- THE LIFE OF MAHOMET, PRINTED IN GREAT BRITAIN BY 

STEPHEN AUSTIN AND SONS, LTD. 1930 

 Burton . J 

٢٣٧- The Collection of the Qur'an. Cambridge University Press, first published 

Cambridge, England. 



   

 ٣٩٢ 

  .) ١٩٧٧. إجنلترا كامربيدج، جامعة مطبعة. القرآن مجع. جون بريتون،(

  :الكتب باللغة الفرنسية

  Saint Hilair, J . Barthélemy 
٢٣٨- Mahomet et Coran, DIDIER ET C, LIBRAIRES-EDITEURS,PARIS, 1865 . 

 H . MASSE 

٢٣٩- L”Islam, librairi arman colin, paris, 3me ed ,1940 . 

 Montet . E 

٢٤٠- Mahomet le Coran, payot, paris, 1944. 
 

  :الكتب باللغة األملانية

 PARET, RUDI 

٢٤١- MOHAMMED UND DER KORAN , STUTTGART: W.KOHAMMER1975. 
  
 

 

 : ـ الرسائل اجلامعية واألطاريحًرابعا

  زيد، حممد شرعيأبو.  
احلديث، رسالة  العصر إىل النبوي العصر من التارخيية مراحله يف القرآنع مج -٢٤٢

  .هـ ١٤١٩الكويت ـ  جبامعة الشريعة ماجستري، كلية
 ،البشري  حممد مغلي.  

 الغرب، رسالة وعلماء املستشرقني لدى اإلسالميات يف البحث مناهج -٢٤٣
 اجلزائر ةقسنطين اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمري جبامعة ماجستري

١٩٩٠- ١٤١٠.  
 : ـ البحوث واملقاالت يف املجالت والنرشات ًخامسا

 املفتوحة األمريكية باجلامعة ـ الدين أصول حممد، قسم أمحد: بوقرين.  
السنة، حبث  حول املعاصرين من شايعهم ومن املستشرقني شبهات على الرد - ٢٤٤

  .االصدار الثاين  : )قرص(موجود ضمن املكتبة الشاملة 
 قبعني يمسل.  



   

 ٣٩٣ 

 حكم كتاب،  يف ونشرها الروسية، ترمجان جريدة عن للعربية، ترمجها مقالة -٢٤٥
قبعني، دار  سليم : ترمجةتولستري، الروسي ، للفيلسوف٥٣حممد، ص النيب

  .م١٩٨٧، ٣الكتب املصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  السيد، رضوان.  

 الفكر ل منشور يف جملةاالستشراق واملستشرقون بني الغلو واملغاالة، مقا -٢٤٦
  .م١٩٩٩-٣١: العريب، العدد

 نايف بن علي لشحود،ا   .   
 املكتبة ضمن موجود حبث اإلسالم، أعداء شبهات على الرد يف املفصل -٢٤٧

   .الثاين االصدار: القرص الشاملة،
 م١٩٨٠ت ( حممد باقر بن السيد حيدر :الصدر(.  

من  الصغرى، ةالغيب  ضمن تقدمي لكتاب تاريخاملهدي حول حبث -٢٤٨
 بين مركز حممدصادق، حممد الصدر، املهدي للسيد االمام موسوعة
   .)ت.د( ٢ط املقدسة، قم ـ ايران والنشر،  للطباعةالزهراء

 عزوزي  حسن عزوزي.  
 شبكة على منشور حبث الكرمي، القرآن دراسة يف البحثية املستشرقني مناهج- ٢٤٩

 .االديان قارنةمل املهتدين اإلسالمية مكتبة االنترنت موقع
http://al-maktabeh.com 

 املقدس حممود السيد: الغريفي.  
 سنده يف قراءةٌ »اهللا كتاب على فاعرضوه عين جاءكم ما«حديث : حبث -٢٥٠

 العاشر العدد املطهرة، احلسينية الروضة من املصباح، الصادرة وداللته، جملة
  .م٢٠١٢ صيفـ 

 ،جميد  د معارف.  
 موضوعية، حبث منشور يف جملة وحقائق استشراقية رؤية القرآن مجع مسألة -٢٥١

  .م ٢٠٠٩خريف ـ  ٥٥: العدد املنهاج،
  نقرة، التهامي .  

 حبث منشور يف كتاب مناهج املستشرقني، املنظمة ،واملستشرقونالقرآن  -٢٥٢



   

 ٣٩٤ 

  .  بال : ط، م ١٩٨٥ الرياض ـ ،العربية للتربية والثقافية والفنون
  

 : ـ مواقع شبكة االنرتنتًسادسا
 موقع ويكيبيديا، املوسوعة احلرة:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Shabir_Ally                    

  . من إعداد إدارة املوقع)Shabir Allyشبري حليف (السرية الذاتية لـ -٢٥٣
 اليوتيوب موقع.  

وبعض  جلكريست بني املستشرق جون ملناظرات فديو تسجيالت جمموعة -٢٥٤
  :لرابطا من علماء املسلمني على

http://www.youtube.com/results?search_query=Shabir+Ally+John+Gilchrist

&oq=Sha 

 واحلياة واحلق للطريق املرشد: موقع:   http://almurshid.com       

   :   لوديي للقس: مقال املبشر؟ هو ومن التبشري مامعىن -٢٥٥
 موقع الشيخ ديدات :http://ahmed-deedat.net 

   .املوقع إدارة إعداد من ذاتية والعلمية للشيخ أمحد ديدات،السرية ال -٢٥٦
   موقع طريق اإلسالمhttp://ar.islamway.net/article  

   .املوقع إدارة إعداد الربوتستانتية، من -٢٥٧
 د رب منتدايات: موقعا:  

http://www.christian-ogma.com/vb/showthread.php  
  .٢٠١٠،طبع يف كندا The Quran.com موقع إعداد من  كتابالقرآن، معضلة -٢٥٨
  

 : ـ كتب الرشائع السامويةًسابعا
  .اإلجنيل، الكتاب املقدس -٢٥٩

***  

  



   

 ٣٩٥ 

  

  

  

  
  فهرس الكتاب

  
 ٥ ......................................................................................................مقدمة

 ١٣ ........................................................................................بني يدي البحث
 ١٥ ....................................................................هم مصطلحات البحثأًأوال ـ 

 ١٥ .....................................................................................االسترشاق
 ١٥ .......................................................................................املسترشق

ًمجع القرآن لغة واصطالحا ً................................................................ ١٦ 
ًالتدوين لغة واصطالحا ً.................................................................... ١٧ 
ًالرتتيب لغة واصطالحا ً.................................................................... ١٧ 

ًثانيا ـ حماكاة الضمري االسترشاقي جون جلكريست ـ انموذجا  ١٧ ....................... ـً
 ٢٥ ....................................................................................ًثالثا ـ منهج البحث

 ٢٧ .................................للمسترشق جون جلكريست) مجع القرآن(ًرابعا ـ كتاب 
 

  الفصل األول

 الرؤية اإلسالمية حول جمع القرآن الكريم
 ٣١ ......................................................................................................توطئة

 ٣٢ ........................... االجتاه القائل بجمع القرآن بعد الرسول: املبحث األول



   

 ٣٩٦ 

 ٣٢ .................................................يف عهد اخلليفة األول أيب بكر: املطلب األول
 ٤٤ ......................................يف عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب: ملطلب الثاينا

 ٤٩ .....................................يف عهد اخلليفة الثالث عثامن بن عفان: املطلب الثالث
 ٥٩ ............. االجتاه القائل بجمع القرآن يف عهد الرسول األكرم: املبحث الثاين

 ٦٢ .................................................................ًأوال ـ الروايات: أدلة هذا االجتاه
ّثانيا ـ مجاع القرآن ُ ً...................................................................................... ٦٦ 

 ٧١ ...........................................................................ًثالثا ـ كالم السيد املرتىض
 ٧٣ .........................................................................  ًرابعا ـ داللة ترتيب اآليات

 ٧٦ ............................................................ًخامسا ـ قراءة القرآن وختمه وكتابته
ٌسادسا ـ عيل ومجع القرآن ً........................................................................... ٨٠ 

 ٨٤ ....................................................................ًسابعا ـ روايات حديث الثقلني
  

  الفصل الثاني

  آن الكريم في المنظور االستشراقيجمع القر

 ٨٩ ...........................................مصادر املسترشقني يف مجع القرآن: املبحث األول
 ٩٠ ................................املسترشقون والرتاث احلديثي اإلسالمي: املطلب األول

 ٩٠ .......................................... ـ نظرة عامة يف واقع املصادر اإلسالمية١
 ٩٤ ..........................اإلسالمية؟  ـ  كيف تعامل املسترشقون مع املصادر٢
 ٩٩ ......................................: ـ استغالل املسترشقني للروايات املكذوبة٣

 ١٠٠ .........................معهاطبيعة املستندات التي تفاعل املسترشقون : املطلب الثاين
 ١٢٠ ..................................آراء املسترشقني يف تدوين القرآن الكريم: املبحث الثاين

 ١٢٢ .....................................................عرض آرائهم يف التدوين: املطلب األول
 ١٣٣ ......................................................................مناقشة اآلراء: املطلب الثاين

 ١٣٤ .......................ًأوال ـ املسترشقون القائلون بتدوين القرآن يف عهد النبي



   

 ٣٩٧ 

 ١٤٣ ...................................................ًثانيا ـ عرض األحاديث عىل القرآن
 ١٥٠ ................................... آراء املسترشقني يف مجع القرآن الكريم:املبحث الثالث

 ١٥١ ...............................................متى ومن مجع القرآن؟: املطلب األول
 ١٥١ ............. إطاللة عىل مؤلفات املسترشقني حول مجع القرآن:املحور األول
 ١٥٤ .............ضارب املسترشقني يف شخص وزمن مجع القرآنت: املحور الثاين

 ١٦٠ ...............................................سبب مجع القرآن وعلته: لب الثايناملط
 ١٧٤ .......................................................................................خالصة األقوال

  

  ل الثالثالفص

 كتاب جمع القرآن ـ جون جلكريست
 ١٧٩ ...........................................................فِّنبذة عن حياة املؤل: ملبحث األولا

 ١٧٩ .....................................ِالتعريف باملؤلف، اهتامماته، مؤلفاته : املطلب األول
 ١٧٩ ........................................................................  ًأوال ـ بلده وعمله

 ١٨٣ ................................................................ًثانيا ـ مناظراته مع ديدات
 ١٨٥ ................................................................................ًثالثا ـ مؤلفاته

 ١٨٧ ..............................................أهداف ودواعي تأليف الكتاب: املطلب الثاين
 ١٩٤ ...................................................................موارد الكتاب: املطلب الثالث

 ٢٠١ ...............................................بحوث عىل هامش مجع القرآن: املبحث الثاين
 ٢٠٢ ...................................................................موضوع النسخ: املطلب األول

 ٢٠٥ ..................................................)طمع بني آدم(ًأوال ـ ما تسمى بآية 
 ٢٠٩ .......................................................... ) الرجمبآية( ًثانيا ـ  ما تسمى

 ٢١٥ .......................................................................................خالصة ونتيجة
 ٢١٦ .................................................موضوع شبهة حتريف القرآن: املطلب الثاين

 ٢١٧ ..............................ًأوال ـ إمكانية شهادة آيات القرآن عىل كامل القرآن



   

 ٣٩٨ 

 ٢٢٠ .............)حتريف القرآن(ًثانيا ـ مناقشة دعوى نقص القرآن وعدم كامله 
 ٢٢١ ......................................ـ املقدمة األوىل: ًثالثا ـ مقدمتان وإستدالالن

 ٢٢١ ..........................................ّ ـ وقفة مع علم اهللا عز وجل وقدرته١
 ٢٢١ ......................................... ـ علمه سبحانه باالشياء قبل إجيادها٢
 ٢٢٢ ......................................... ـ علمه سبحانه باالشياء بعد إجيادها٣
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  الفصل الرابع

 مع المستشرق جون جلكريست في جمع القرآن
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 ٢٣٩ ..................رؤية جلكريست حول املرحلة األوىل جلمع القرآن: املطلب األول

 ٢٤٠ ...............................................ًأوال ـ القرآن يف عهد النبي حممد 
 ٢٤٣ ............................................ًثانيا ـ األسباب الداعية لعدم مجع القرآن
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