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 محاضرة جمع القرآن الكريم

 
عل��ى رواي��ة  وأس��انيدهااجم��ع الس��لف مم��ن تص��دى للبح��ث ف��ي عل��وم الق��راءات لق��د 

مح�ور اعتم�اد الق�راء ف�ي التأص�يل  بعينها في جمع القرآن الكريم ،وهي الت�ي كان�ت
، وم��نهم م��ن ع��دها  أخ��رىذك��روا رواي��ات  أيض��الس��ند الق��راءات القرآني��ة ، لك��نهم 

كان السبب من وراء تعدد الرواي�ات الت�ي روي به�ا  وإنماالسند االقرائي القرآني ، 
الط��رق  وإنك��ارهالق��رآن الك��ريم ه��و التس��ليم م��ن بع��ض الن��اس بط��رق رواي��ة بعينه��ا 

الس��بعة وجم��ع الق��رآن عل��ى  األح��رفه��ذا مب��دؤه رض��ا الن��اس بقض��ية ، و األخ��رى
م�ن  أنب�ذلك كل�ه ، فض�ال ع�ن  أخ�رىالكيفية الت�ي قي�ل به�ا ، وع�دم تس�ليم جماع�ة 

ف�ي رواي�ة بع�ض مواض�ع ال�ذكر العزي�ز وع�دم  األم�ةالناس من قال بالتسهيل عل�ى 
 . األمرلهذا  أخرى أطرافالتسليم من 

رواي��ات  إل��ىخب��ر جم��ع الق��رآن ق��د اس��تند  أننج��د  قض��ية جم��ع الق��رآن فان��ا فأم��ا 
وعند تحقي�ق النظ�ر ف�ي مجم�ل الرواي�ات الت�ي تح�دثت ع�ن جم�ع الق�رآن ، تاريخية 

التض��ارب واالض��طراب ، ف��ال  إل��ى أحيان��انج��د انه��ا ف��ي مجمله��ا ذات اخ��تالف يص��ل 
  الرواي��ةال تس��ير عل�ى وف�ق  أخ�رىرواي�ة  وت��أتي إالتمس�ك برواي�ة ف��ي ه�ذا الص�دد 

ان�ه وعل�ى  إذقضية الجم�ع  أصليقف الباحث على  أنالذي استدعى  األمر،  األولى
0Fكان احد مظاهر خالفات المسلمين الكبرى  األظهر

في عقائدهم التي اس�تندت عل�ى ۱
 . وأسسه وأصولهعلوم الفقه 

ع��ين مظ��ن خالف��اتهم بش��أن الح��ديث الش��ريف ، وربم��ا انس��حبت تل��ك  أيض��اوه��و  
الرواي���ات الت���ي  أه���مت���أليف اللغ���وي م���ن بع���د ، وم���ن ال أص���حاب إل���ىالخالف���ات 

 استقصيناها في جمع القرآن اآلتي :
 

. روى زيد بن ثابت ما نصه :" أرسل إلي أبو بكر ، مقتل أهل يمامة ، فإذا عم�ر ۱
بكر : إن عم�ر أت�اني . فق�ال : إن القت�ل ق�د اس�تحر ي�وم  بن الخطاب عنده ، قال أبو

                                                            
وي�رى ۱٥م. ۲۰۰۱، ۲ينظر: رسم المصحف وض�بطه ، لل�دكتور : ش�عبان محم�د اس�ماعيل ، دار الس�الم ، ط. ۱

المؤلف ان القراء على عهد رسول هللا  قد اخذوا حرفا بعينه من االحرف السبعة التي ك�ان رس�ول هللا يق�رئ به�ا 
لرفيق االعل�ى ورث الت�ابعون ق�راءاتهم الناس  ، وقرأوا به ولما انتشروا في االمصار وذهب الرعيل االول الى ا

 واخذ كل واحد منهم يتعصب الى قراءة شيخه التي اخذها عن رسول هللا ، وهذا كالم فيه نظر .



خشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثي�ر اليمامة بقراء القرآن ، وإني أ
م��ن الق��رآن ، وإن��ي أرى أن ت��أمر بجم��ع الق��ران . قل��ت لعم��ر : كي��ف تفع��ل ش��يئا ل��م 
يفعله رسول هللا ؟ قال عمر : ه�ذا وهللا خي�ر ، فل�م ي�زل عم�ر يراجعن�ي حت�ى ش�رح 

 هللا صدري لذلك ، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر .
ر : إن�ك رج�ل ش�اب عاق�ل ال نتهم�ك ، وق�د كن�ت تكت�ب ال�وحي قال زيد : قال أبو بك 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه ، فوهللا ل�و كلف�وني نق�ل جب�ل 
من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني من جمع الق�ران قل�ت : كي�ف تفعل�ون ش�يئا 

 خي�ر ، فل�م ي�زل أب�و لم يفعله رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم ؟ قال : ه�و وهللا
حتى شرح هللا صدري ، للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ، فتتبعت  يراجعنيبكر 

الق��رآن أجمع��ه م��ن العس��ب ، واللخ��اف ، وص��دور الرج��ال حت��ى وج��دت آخ��ر س��ورة 
" لق�د ج�اءكم رس�ول  ، ل�م أج�دها م�ع أح�د غي�ره : األنصاريالتوبة مع أبي خزيمة 

م��ن أنفس��كم عزي��ز علي��ه م��ا عن��تم ح��ريص عل��يكم ب��المؤمنين رؤوف رح��يم  . ف��إن 
تولوا فقل حسبي هللا ال إله إال هو علي�ه توكل�ت وه�و رب الع�رش العظ�يم " ، حت�ى 
خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه هللا ، ثم عند عمر حيات�ه ، ث�م 

1Fعند حفصة بنت عمر "  

۲. 
: (أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن س�عد .   نصه ذكر السيوطي ما  .۲

قال :" أول من جمع القرآن أب�و بك�ر ، وكتب�ه زي�د . . . وإن عم�ر أت�ى بآي�ة ال�رجم 
2Fكان وحده )  ألنهفلم يكتبها ، 

۳. 
.  قال ابن شهاب : " وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثاب�ت ق�ال : ٤

حين نسخنا المصحف ، ق�د كن�ت أس�مع رس�ول هللا ص�لى هللا  األحزابن فقدت آية م
:"  األنص�اريعليه واله وسلم يقرأ بها ، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت 

م��ن الم��ؤمنين رج��ال ص��دقوا م��ا عاه��دوا هللا علي��ه  " ، فألحقناه��ا ف��ي س��ورتها ف��ي 
3Fالمصحف  

٤ . 
ل :" لم�ا جم�ع عم�ر ب�ن الخط�اب . روى أبو إس�حق ، ع�ن بع�ض أص�حابه ان�ه ق�ا٥

المص�حف س�أل : م�ن أع�رب الن�اس ؟ قي�ل : س�عيد اب�ن الع�اص . فق�ال : م�ن أكت��ب 
الناس ؟ فقيل : زي�د ب�ن ثاب�ت . ق�ال : فليم�ل س�عيد وليكت�ب زي�د ، فكتب�وا مص�احف 

                                                            
د. مص�طفى ، ت�ح. لمحم�د ب�ن إس�ماعيل أب�ي عب�دهللا البخ�اري  الجامع الص�حيح المختص�ر “صحيح البخاري .  ۲

 ، باب جمع القرآن . ۱۹۸۷بيروت - ۳، دار ابن كثير ،ط.  ديب البغا

 ۱/۱۰۱ . دمشق –دار العلوم اإلنسانية  –ط: دار ابن كثير  –في علوم القرآن للسيوطي  االتقان ۳
 - ۱البيان في تفسير القرآن للسيد اب�ي القاس�م الموس�وي الخ�وئي، نش�ر: دار العل�م ، مط.العم�ال المركزي�ة ، ط. ٤

 " باب جمع القرآن" صحيح البخاري  وينظر:  ۱/۲٦۳  م ۱۹۸۹بغداد 



أربع��ة ، فأنف��ذ مص��حفا منه��ا إل��ى الكوف��ة ، ومص��حفا إل��ى البص��رة ، ومص��حفا إل��ى 
4Fحجاز "الشام ، ومصحفا إلى ال

٥ 
. روى مصعب بن سعد ما نصه :" قام عثمان يخطب الناس . فقال : أيها الن�اس ٦

عه�دكم بنب��يكم من�ذ ث��الث عش�رة وأن��تم تمت�رون ف��ي الق�رآن ، تقول��ون ق�راءة أب��ي ، 
وقراءة عبد هللا ، يق�ول الرج�ل وهللا م�ا تق�يم قراءت�ك ، ف�اعزم عل�ى ك�ل رج�ل م�نكم 

في�ه  واألدي�مه ، فك�ان الرج�ل يج�ئ بالورق�ة كان مع�ه م�ن كت�اب هللا ش�ئ لم�ا ج�اء ب�
القرآن ، حتى جمع من ذلك كثرة ، ثم دخل عثم�ان ودع�اهم رج�ال رج�ال ، فناش�دهم 
لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وال�ه وس�لم وه�و أمل�ه علي�ك فيق�ول : نع�م ، فلم�ا 

 فرغ من ذلك عثمان . قال : من أكتب الناس ؟
عليه واله وسلم زيد بن ثابت . قال : ف�أي الن�اس قالوا : كاتب رسول هللا صلى هللا 

أعرب ؟ قالوا :سعيد بن العاص . قال عثمان : فليم�ل س�عيد ، وليكت�ب زي�د ، فكت�ب 
زيد ، وكتب مصاحف ففرقها ف�ي الن�اس ، فس�معت بع�ض أص�حاب محم�د ص�لى هللا 

5Fعليه واله وسلم يقول : قد أحسن "

٦. 
 

 ) فقال : رضه :" قدم على عثمان (. روى ابن شهاب عن حذيفة ابن اليمان ان۷
تختلف في كتاب هللا كما اختلف�ت اليه�ود  أنقبل  األمةهده  أدركيا أمير المؤمنين : 

والنصارى ، فاحضر عثمان الصحيفة التي كانت عند حفصة ، ودع�ا زي�د ب�ن ثاب�ت 
وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام  األنصاري

فيهم  واألنصارعشر رجال من قريش  اثنيبنسخ الصحف ...وقيل بل جمع  وأمرهم
6Fبكتابة المصحف " وأمرهمزيد بن ثابت 

۷ 
أ ـ مات النبي صلى هللا عليه وآله وسلم والقرآن كله على العسب واللخاف والرقاع 
واألكتاف ، ولكنه لم يجمع في مصحف ، وقد راع أبا بكر ( رض ) كث�رة القت�ل ف�ي 

راء بعد وقعة اليمامة في السنة الثانية عشرة للهجرة ، فاستشار عمر في األم�ر الق
، ف��أقرا مع��ا جم��ع الق��رآن م��ن الص��حف إل��ى المص��حف ، أو م��ن العس��ب واللخ��اف 

 واألقتاب إلى الصحف ، وكلفا بالمهمة زيد بن ثابت .
ل�ه ب ـ أن عمر بن الخطاب كان أول من جم�ع الق�رآن بع�د النب�ي ص�لى هللا علي�ه وآ

 وسلم بعد أن سأل عن آية فلم يجب إليها ، ونهض بالمهمة زيد بن ثابت .

                                                            
 ،علي بن حسام الدين المتق�ي الهن�دي، ل ، وينظر : كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ۱/۲٦۰البيان للخوئي  ٥

 ٤۷٦۷م  باب جمع اقرآن ، الحديث رقم  ۱۹۸۹بيروت  -۲مؤسسة الرسالة ،ط
 ۱/۲٦۲البيان للخوئي  ٦
االبانة ع�ن مع�اني الق�راءات لمك�ي ب�ن اب�ي طال�ب القيس�ي ، ت�ح : د. عب�د الفت�اح اس�ماعيل ش�لبي ، دار نهض�ة  ۷

 ٦٥-٦٤القاهرة . -مصر للطبع والنشر مط نهضة مصر / الفجالة



ج ـ أن أبا بكر مات ، وعمر قد قتل ، ولم يجمع القرآن بع�د ، أي أن المس�لمين ف�ي 
 حالة فوضى من شرائع دينهم ، وكتاب ربهم .

د ـ أن عثم�ان ك�ان أول م�ن جم�ع المص�حف ت�ارة ، وأول م�ن وح�د المص�حف ت�ارة 
 أخرى .

هـ ـ أن القرآن كان مجموعا في عهد النبي صلى هللا عليه وآله وس�لم وأن جامعي�ه 
ك��انوا م��ن الكث��رة بحي��ث يع��دون ت��ارة ، ويخصص��ون ت��ارة أخ��رى ، وال يح��اط به��م 

7Fسواهما .

۸ 
ق�د ثب��ت لدي�ه جم��ع الق�رآن بعه��د رس�ول هللا ص��لى هللا علي�ه وآل��ه وس�لم واعتب��ر م��ا 

لف�ا لحك�م العق�ل ، ومناهض�ة ص�ريحة لإلجم�اع سوى هذا معارضا لكتاب هللا ، ومخا
الذي عليه المسلمون كافة بأن القرآن ال طريق إلثباته إال التواتر ، فال بد من طرح 
ه��ذه الرواي��ات ألنه��ا ت��دل عل��ى ثب��وت الق��رآن بغي��ر الت��واتر ، وق��د ثب��ت بط��الن ذل��ك 

 ) .۳بإجماع المسلمين (
األول��ى يس��تلزم ف��تح الق��ول واعتب��ر الق��ول برواي��ات الجم��ع عل��ى أس��اس الحص��يلة 

 ) .٤بالتحريف ، باعتبار الجمع على تلك الطرق يكون قابال للزيادة والنقصان (
وقد أيد جمع عثمان للقرآن ، ال بمعنى أنه جم�ع اآلي�ات والس�ور ف�ي مص�حف ، ب�ل 

وه�ذا العم�ل م�ن عثم�ان ل�م « بمعنى أنه جم�ع المس�لمين عل�ى ق�راءة أم�ام واح�د : 
المس�لمين ، وذل�ك ألن االخ�تالف ف�ي الق�راءة ك�ان ي�ؤدي إل�ى  ينتقده علي�ه أح�د م�ن

االختالف بين المسلمين ، وتمزيق صفوفهم ، وتفريق وحدتهم ، بل كان يؤدي إلى 
تكفي��ر بعض��هم بعض��ا ، وق��د م��ر أن النب��ي ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم من��ع ع��ن 

8Fاالختالف في القرآن

۹ 
 

كات��ب ه��و زي��د ب��ن ثاب��ت ، لكنه��ا ال  أناتفق��ت  أنه��اوواض��ح م��ن الرواي��ات الس��ابقة 
ب��الجمع عثم��ان ف��ي رواي��ة ، وعم��ر ف��ي  أم��رب��الجمع ، فال��ذي  أم��راختلف��ت ف��ي م��ن 

ك��ان الج��امع أب��ا بك��ر عل��ى وف��ق  ف��إذابك��ر ف��ي رواي��ة ثالث��ة ،  وأب��و،  أخ��رىرواي��ة 
الجمع وضع القرآن ف�ي  أتم أنالتي تنص على انه قام بالجمع وبعد  األولىالرواية 

ل�م  إنالمسلمين، فما الغاية م�ن الجم�ع  ألمصارمصحف  أيينفذ  بيت حفصة ، ولم
 ينشر ما جمعه على رؤوس العباد ؟

ان الجامع ل�يس اب�ا بك�ر ب�ل عم�ر ، وتك�اد تت�ألف م�ن ع�ين  : والرواية الثانية تقول
عم�ر  أنوالكلمات في الرواية التي تقول ان الج�امع عثم�ان ، لكنه�ا تص�رح  األلفاظ

 . األمصارمصاحف في  أربعة أنفد

                                                            
 ٦۳تاريخ القران  ۸
 ۲٤٦البيان في تفسير القران للخوئي  ۹



ب�الجمع عثم�ان ،  أم�رالرواية الثالثة فتقرر ان الكاتب هو زيد بن ثاب�ت وال�ذي  أما 
، وال��واعز م��ن الجم��ع : اخ��تالف  األمص��ار إل��ىخمس��ة  أوس��بع مص��احف  أنف��دوق��د 
 الحد الذي جعل من المسلمين يكفر احدهما اآلخر . إلىفي قراءة القرآن  األمة

اس��م عثم��ان ق��د اقت��رن  أن، ذل��ك  األخ��رىواي��ات ولع��ل الرواي��ة الثالث��ة تض��رب الر 
9Fبحادثة حرق المصاحف على ما رووا 

۱۰. 
10Fرواي�ة ع�ن آح�اد األخب�ارعلى الروايات الس�ابق ذكره�ا تع�د ه�ذه  وتأسيسا 

، وال  ۱۱
م��ن ض��وابط  والمح��دثون أنه��اي ق��رر الق��راء ت��تص��ب ف��ي مص��ب رواي��ة الت��واتر ال

تحك�ي  إنه�ااب�ن ش�هاب كم�ا  خ�رىأالقراءة الصحيحة ، فقد رواه�ا ت�ارة زي�د وت�ارة 
رواية تاريخية وليس حديثا نبويا شريفا ، فضال عن ذلك فان هذه الرواي�ات مختل�ة 

 من جهات شتى :
11Fمن ذلك (أنها متناقضة في أنفسها فال يمكن االعتماد على ش�ئ منه�ا)

، فص�ريح  ۱۲
الروايات يؤكد أن الذي اعتمد عليه في جمعه هي الص�حف الت�ي جمعه�ا أب�و بك�ر ، 

، أن عثم�ان جمع�ه بش�هادة ش�اهدين ، وبأخب�ار م�ن س�مع األخ�رىوتقول الرواي�ات 
 عثم�اناآلية من رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم، وان الكاتب زيدا والذي دعا 

 الجمع هو حذيفة بن اليمان . إلى
الجمع م�ن قب�ل الخلف�اء الثالث�ة ورواي�ة مك�ي القيس�ي  إلىتذهب  األولالروايات ن ا

تقول بالنسخ وليس الجمع ، وان النساخ كانوا جماعة منهم زيد ب�ن ثاب�ت والنس�خ 
 شيء والجمع شيئا آخر .

إن هذه الروايات معارضة بما دل على أن القرآن كان قد كتب على عهد رس�ول هللا 
الجم�ع كم�ا تق�دم ل�م يك�ن محص�ورا ف�ي م�ن ذك�ر  وأم�رله وس�لم ، صلى هللا عليه وا

ذه��ن  إل��ىقض��ية الجم��ع تس��تلزم ط��رح س��ؤال يتب��ادر  إنعل��ى اخ��تالف ع��ددهم ، ب��ل 
،  إياه���امالزم���ا  أمالجم���ع ك���ان الحق���ا عل���ى زم���ن الرس���الة  أنالمنص���فين ، وه���و 

هللا  الرس�ول محم�د ص�لى أنمنطق�ا مف�اده  أيضاويفرض التسليم للروايات السابقة ,
 إنم�ابعي�نهم والرواي�ات  أص�حاب إل�ىجميع الناس ب�ل  إلىعليه وآله لم يكن منفتحا 

فق�ط ، وه�ذا ل�م يثب�ت ف�ي الس�نة  األص�حاب أولئ�كعموم الناس عن طري�ق  إلى أتت
العام��ة والخاص��ة ك��انوا يس��معون م��ن النب��ي بش��كل مباش��ر  إن إذالنبوي��ة المؤك��دة ، 

ك��ذلك  األم��رموان��ع ول��و ك��ان  أوفواص��ل  أوول��يس ب��ين النب��ي وب��ين الن��اس حج��ب 
 النتفى كونه نبي واستحال ملكا .

  وإقرائ�هال يعلم�ون الق�رآن وعل�م الق�رآن  األصحاب أنكما تفرض الروايات منطق  
ترده رواية جمع القرآن عن طري�ق  أيضاكان مقتصرا على قلة من الحفظة ، وهذا 

                                                            
 ان عثمان سخن الماء لها والقاها فيه . ونقل مكي القيسي ٦٥ينظر: االبانة عن معاني القراءات  ۱۰
 سيأتي في قابل البحث الحديث عن سند القراءات  ۱۱
 ۱/۲٦۳البيان للخوئي  ۱۲



ة جم�ع الق�رآن ل�ئال ي�ذهب ج�راء بكر ، الذي كان الواعز لديه كم�ا تق�ول الرواي� أبي
 مقتل عدد كبير من القراء في واقعة الحرة .

آخر على غير ما ذكر ، فقد روي أن علي�ا علي�ه الس�الم ك�ان ل�ه  رأييترجح لدينا و
رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وآل��ه ،وم��ن اب��رز  أي��اممص��حفا اختط��ه بيمين��ه ، عل��ى 

 الروايات التي تدل على هذا المعنى اآلتي:
علي عليه السالم في معرض احتجاج�ه عل�ى جماع�ة م�ن المه�اجرين  اإلمامل قا -۱

: " يا طلحة إن كل آية أنزلها هللا تع�الى عل�ى محم�د ص�لى هللا علي�ه وال�ه واألنصار
رسول هللا ص�لى هللا علي�ه وال�ه وس�لم وخ�ط ي�دي ، وتأوي�ل ك�ل  بإمالءوسلم عندي 

وال�ه وس�لم وك�ل ح�الل ، أو ح�رام ، آية أنزلها هللا تعالى على محمد صلى هللا عليه 
إل��ى ي��وم القيام��ة ، فه��و عن��دي مكت��وب  األم��ةإلي��ه  تحت��اجأو ح��د أو حك��م ، أو ش��ئ 

رسول هللا صلى هللا علي�ه وال�ه وس�لم وخ�ط ي�دي ، حت�ى أرش الخ�دش .  "  بإمالء
12F

۱۳ 
روى صاحب الكافي ، بإسناده عن جابر ، عن أبي جعف�ر علي�ه الس�الم أن�ه ق�ال  -۲

:" م��ا يس��تطيع أح��د أن ي��دعي أن عن��ده جمي��ع الق��رآن كل��ه ، ظ��اهره وباطن��ه غي��ر 
" وبإسناده عن جابر، قال : " سمعت أبا جعف�ر علي�ه الس�الم يق�ول : م�ا  األوصياء

ل إال ك�ذاب ، وم�ا جمع�ه وحفظ�ه ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كل�ه كم�ا أن�ز
13Fمن بعده عليهم السالم ". واألئمةكما نزله هللا تعالى إال علي بن أبي طالب 

۱٤ 
عب�د هللا علي�ه الس�الم  أب�يبك�ر الحض�رمى ع�ن  أبىإلى  إبراهيمعلى بن  بإسناد -۳

رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وآل��ه ق��ال لعل��ى ص��لوات هللا علي��ه : ي��ا عل��ي  إنق��ال : 
فراشى في الصحف الحرير والقراطيس فخ�ذوه واجمع�وا وال تض�يعوه  القرآن خلف

كما ضيع اليهود التوراة ، فانطلق علي صلوات هللا عليه فجمعه في ثوب اص�فر ث�م 
ختم عليه في بيته وقال : ال ارتدى حتى اجمعه فانه عليه السالم كان الرج�ل ليأتي�ه 

14Fبغير رداء حتى جمعه إليهفيخرج 

۱٥. 
 أفض�لالذين كانوا ثقة نبي هللا عليه وآل�ه  أسماءيم في الفهرست وقد روى ابن الند

رض�وان  -الصالة والسالم في كتابة القرآن في حياته ، وهم : (علي بن أبي طال�ب 
، أب�و -رضى هللا عنه  -، سعد بن عبيد هللا بن النعمان بن عمرو بن زيد -هللا عليه 

رضى هللا عن�ه  -ن جبل بن أوس ، معاذ ب-رضى هللا عنه  -الدرداء عويمر بن زيد 
، أبو زيد ثابت ب�ن زي�د ب�ن النعم�ان، أب�ي ب�ن كع�ب ب�ن ق�يس ب�ن مال�ك اب�ن ام�رئ -

15Fالقيس، عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت ابن الضحاك)

۱٦ . 
                                                            

، و االحتجاج البي منصور احمد بن علي الطبرسي ، تع.محم�د ب�اقر الخرس�ان  ۲۲۲/ ۱ينظر: البيان للخوئي ۱۳
 ۱/۲۲۳م  ۱۹٦٦النجف –بيروت ، ط. دار النعمان  –، نشر : مؤسسة االعلمي 

 والكافي للكليني / باب لم يجمع القرآن كله غير االوصياء . ۱/۲۲۲ينظر: البيان للخوئي  ۱٤
 ۱/٤٦االتقان  ۱٥
  ٤۷الفهرست البن النديم  ۱٦



 -فه��ؤالء ال��ذين ذك��رهم اب��ن الن��ديم ه��م ال��ذين جمع��وا الق��رآن عل��ى عه��د رس��ول هللا 
 ولهم أمير المؤ منين (عليه السالم) .(صلى هللا عليه وآله) وعلى رأسهم وأ

القرآن كان مكتوبا على عهد النب�ي محم�د علي�ه وآل�ه  أنعلى ذلك  تأسيساويترجح 
مسيرة ثالث وعشرين سنة خلت م�ن التنزي�ل المب�ارك الب�د  إن إذالصالة والسالم ، 
كتاب الوحي بض�عة نف�ر ك�انوا يت�واترون عل�ى كتاب�ة التنزي�ل  أنوان تدون وقد مر 

رسول هللا مباشرة ، لكن الروايات المارة ل�م ت�ذكر مك�ان االحتف�اظ  عند بارك منالم
، وربم��ا نج��د ض��التنا ف��ي م��ا رواه ص��احب  األك��رمبتل��ك الم��دونات عل��ى عه��د النب��ي 

ق�ال : أخ�رج أحم�د وأب�و داود ، والترم�ذي ، والنس�ائي ، واب�ن جب�ان ،  إذ،  اإلتقان
م�ا حملك�م عل�ى أن عم�دتم إل�ى األنف�ال ، والحاكم عن ابن عّباس قال: قلت لعثمان: 

وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ، ول�م تكتب�وا بينهم�ا 
 ووضعتموها في السبع الطوال؟ )بسم هللا الرحمن الرحيم(سطر 

فقال عثمان: كان رس�ول هللا(ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم) تن�زل علي�ه الس�ورة ذات 
اُنزل عليه الشيء دعا بعض م�ن ك�ان يكت�ب فيق�ول: ض�عوا ه�ؤالء  العدد ، فكان إذا

اآلي��ات ف��ي الس��ورة الت��ي ي��ذكر فيه��ا ك��ذا وك��ذا: وكان��ت األنف��ال م��ن أوائ��ل م��ا ن��زل 
بالمدينة ، وكانت براءة م�ن آخ�ر الق�رآن ن�زوالً ، وكان�ت قّص�تها ش�بيهة بقّص�تها ، 

وسلم) ول�م يب�ّين لن�ا اّنه�ا فظننت أّنها منها ، فقبض رسول هللا(صلى هللا عليه وآله 
منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم هللا الرحمن الرحيم ، 

16Fووضعتهما في السبع الطوال) .

۱۷ 
الق��رآن ك��ان ي��دون ف��ور نزول��ه وه��و يرت��ب عل��ى نظ��ر م��ن  أنوواض��ح م��ن الرواي��ة 

توقيفا م�ن  أتى، فالترتيب في عديد آياته وسوره قد  رسول هللا صلى هللا عليه وآله
 .. سيأتيهللا تعالى كما 

كم�ا تق�ول رواي�ات الجم�ع تح�دد  األك�رمالذين جمعوا القرآن عل�ى عه�د النب�ي  إنثم 
ع�دد كت�اب الق�رآن  أن، والح�ق  األح�وال أفض�لال يتجاوزون العش�رة ف�ي  بأشخاص

17Fجمع الغفيرال إلىفضال عن حفظته يتجاوز ما ذكروا ليصل 

،فالقرآن قد حفظ ف�ي  ۱۸
يكتب في السطور ،  وان القرآن كان على عه�د نب�ي الرحم�ة علي�ه  أنالصدور قبل 

 إلي��ه أش��اروآل��ه افض��ل الص��الة والس��الم متن��اثرا ف��ي الرق��اع والص��حف ، وه��ذا م��ا 
القس��طالني بقول��ه : (وك��ان الق��رآن كل��ه كت��ب عل��ى عه��د رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه 

، والعس��ب لك��ن  غي��ر مجم��وع ف��ي موض��ع واح��د وال  واألل��واح وس��لم ف��ي الص��حف
18Fمرتب السور ....)

۱۹ 
                                                            

 ۱/۲۳۰ينظر:مدخل التفسير ۱۷

ع��امر  تح.الش��يخ ٥۲-۱/٥۱لط��ائف االش��ارات لفن��ون الق��راءات   لالم��ام ش��هاب ال��دين القس��طالني ،جينظ��ر:   ۱۸
 م۱۹۷۲السيد عثمان ، ود.عبد الصبور شاهين ،مط.االهرام التجارية ، القاهرة 

 ۱/٥۱لطائف االشارات لفنون القراءات  ۱۹



ويعضد ذلك ما روى زيد بن ثابت ، الذي قال :" كنا عند رسول هللا صلى هللا علي�ه 
ق�ال الح�اكم : " ه�ذا ح�ديث ص�حيح عل�ى ’  واله وسلم نؤلف الق�رآن م�ن الرق�اع " 

الجم�ع ك�ان  ف�ي عه�د النب�ي  أنشرط الشيخين ولم يخرجاه " وواضح من الح�ديث 
19Fمحمد صلى هللا عليه وآله. األعظم

۲۰ 
قال الخوئي (...خالصة ما تقدم ، أن إسناد جمع القرآن إلى الخلف�اء أم�ر موه�وم ، 

، والعق��ل ، ف��ال يمك��ن القائ��ل ب��التحريف أن  واإلجم��اعمخ��الف للكت��اب ، والس��نة ، 
أب�و بك�ر ف�ي أي�ام خالفت�ه ، سلمنا أن جامع القرآن ه�و  يستدل به على دعواه ، ولو

فال ينبغي الشك في أن كيفية الجمع المذكورة في الروايات المتقدمة مكذوب�ة ، وأن 
أن الجامع قد دون  األمرجمع القرآن كان مستندا إلى التواتر بين المسلمين ، غاية 

في المصحف ما كان محفوظا في الصدور على نحو الت�واتر نع�م ال ش�ك أن عثم�ان 
ق�رآن ف�ي زمان�ه ، ال بمعن�ى أن�ه جم�ع اآلي�ات والس�ور ف�ي مص�حف ، ب�ل قد جمع ال

الت�ي  األخ�رىبمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد ، وأحرق المصاحف 
عن��دهم منه��ا ، ونه��ى  تخ��الف ذل��ك المص��حف ، وكت��ب إل��ى البل��دان أن يحرق��وا م��ا

م أه�ل الس�نة المسلمين عن االختالف في القراءة ، وق�د ص�رح به�ذا كثي�ر م�ن أع�ال
.(20F

۲۱  
القرآن كان مجموعا عند رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وآل�ه  أنو مما مر ذكره يظهر 

بجم�ع الق�رآن قب�ل وفات�ه  األم�ررس�ول هللا  أعط�ىاكتمل النزول حتى  إنوسلم  وما 
21Fالن�اس فق�د ك�ان الق�رآن الك�ريم متفرق�ا ومنفرط�ا ف�ي بي�ت رس�ول هللا  أوثق إلى

۲۲ ،
مع�دودة  أي�امال يعق�ل ف�ي  اذالكتابة بل الترتيب فقط ،  إعادةولعل الجمع هنا لم يكن 

  يجمع القرآن كله بعديد آياته وسوره . أن
 اإلب��لالق��رآن ك��ان مجموع��ا ف��ي ص��دور الرج��ال ومكتوب��ا ف��ي جل��ود  أن واألرج��ح 

 ةإع��ادطال��ب علي��ه الس��الم ه��و  أب��يوالرق��اع ف��ي بي��ت النب��وة ، وم��ا فعل��ه عل��ي ب��ن 
تصنيف وترتيب الذي كان مكتوبا في بيت النبوة ليؤلفه ف�ي قرط�اس ض�خم ويك�ون 

 اإلم�امك�ان عل�ى وف�ق م�ا تعلم�ه  إنم�ابين دفتين والترتي�ب ف�ي عدي�د آيات�ه وس�وره 
عليه السالم  من النبي محمد عليه وآله الصالة والسالم ال�ذي ب�دوره ك�ان ق�د رت�ب 

 ربه . اآليات في الكتاب العزيز على وفق ما علمه
بنس�خة الق�رآن عل�ى م�ا أم�ر النب�ي ص�لى هللا  الق�وم إل�ىجاء علي عليه الس�الم وقد 

عل�ي وق�ال له�م إن النب�ي ص�لى هللا علي�ه  ، فأخ�ذها عليه وآل�ه ، فرفض�وا اعتماده�ا

                                                            
 ٦۱۱ص  ۲المستدرك ج  ۲۰
 ٦۳، وينظر : االحرف السبعة  ۲٥۸/ ۱البيان للخوئي   ۲۱

- ۲عيس�ى الب�ابي الحلب�ي ط. – ينظر:شرح نهج البالغة ، البن ابي الحديد ، ت�ح . محم�د اب�و الفض�ل اب�راهيم ۲۲
 . ۲/٥٦م  ۱۹٦٥



وآله أمرني أن أعرضها ف�ان قبلتموه�ا فك�ذلك وان ل�م تفعل�وا ف�اني م�دخرها وانظ�ر 
 ماذا تفعلون .

ما يفهم من محمد بن سليمان في روايته عن بعض أصحابه عن أبي الحسن  وهذا 
(عليه السالم) قال: ( قلت ل�ه: جعل�ت ف�داك إن�ا نس�مع اآلي�ات ف�ي الق�رآن ل�يس ه�ي 

كما  اقرءواعندنا كما نسمعها وال نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال ال 
 صاحب األمر (عليه السالم).تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. أقول: يعني به 

وبإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أب�ي عب�د هللا (علي�ه الس�الم) وأن�ا  
يقرؤه�ا الن�اس ، فق�ال أب�و عب�د هللا (علي�ه  أستمع حروفا م�ن الق�رآن ل�يس عل�ى م�ا

كم��ا يق��رأ الن��اس حت��ى يق��وم الق��ائم (علي��ه  واق��رأالس��الم): ك��ف ع��ن ه��ذه الق��راءة 
قام ق�رأ كت�اب هللا تع�الى عل�ى ح�ده واخ�رج المص�حف ال�ذي كتب�ه عل�ي السالم) فإذا 

(عليه السالم)، وقال: أخرجه علي (عليه السالم) إلى الناس حين فرغ منه وكتب�ه، 
فقال لهم هذا كتاب هللا كما أنزله هللا على محمد (صلى هللا علي�ه وآل�ه) وق�د جمعت�ه 

الق�رآن ال حاج�ة لن�ا في�ه فق�ال: ذا عندنا مصحف ج�امع في�ه  بين اللوحين فقالوا هو
ح��ين جمعت��ه  أخب��ركمأم��ا وهللا م��ا ترون��ه بع��د ي��ومكم ه��ذا أب��دا إنم��ا ك��ان عل��ي أن 

22Fلتقرؤه.

۲۳ 
القرآن كان مجموعا على عهد النبي عليه الصالة والسالم  أنهذه الرواية تقرر  إن

الخي�ر  إل�ىالفض�ل والس�بق  إحرازثمة تنافس كبير على  أنتعطي افتراض  إنهاكما 
الص��الة والس��الم ، لك��ن ه��ذا وآل��ه علي��ه  األعظ��مف��ي العه��د ال��ذي ت��ال وف��اة النب��ي 

 إل�ىزيادة ف�ي فرق�ة المس�لمين فق�د عم�د المنافس�ون   إلى إالالتفاضل لم يكن ليثمر 
وه�م بن�و بي�ت النب�وة ، وق�د  ألص�احبهالظفر بفضل جمع القرآن وال يريدون الفضل 

ب�القرآن الك�ريم ف�ي  اإلحاط�ة أنن قب�ل اآلخ�رين بالفضل ف�ي الجم�ع م� اإلتيانامتنع 
 .الوصي  أولفظه ومعناه وجمعه وترتيب سوره وآياته على غير النبي 

المسوغ لعامة المجتهدين ف�ي الق�رون التالي�ة  أعطىالذي  األكبرولعل هذا الخالف  
 أثمره�االشرعية على المرويات الخاصة ف�ي جم�ع الق�رآن الت�ي  األحكامبان يقيموا 

واالس��تطاعة عل��ى  األهلي��ةن��افس عل��ى الفض��ل ف��ي الجم��ع م��ن قب��ل م��ن ل��م يمتل��ك الت
ورواياته��ا المعروف��ة  بأس��انيدهاالجم��ع وعل��ى ه��ذا الموج��ب تأس��س عل��م الق��راءات 

 ..وهللا اعلم
بع�ده ،  أووان افترضنا صدق الروايات جميعا في جمع الق�رآن عل�ى عه�د الرس�ول 

عه�د ك�ان م�ن بع�د  أيآن الكريم على جل ما فعله من تصدى لجمع القر أنفلعمري 
 .علي القرآن هو كمن فسر الماء بالماء  اإلمامجمع  أن

                                                            
 " المقدمة الثامنة " ۱/٦۲للمولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني ينظر: تفسير الصافي  ۲۳



عل��ي علي��ه  اإلم��امجم��ع عثم��ان المص��حف ك��ان تح��ت نظ��ر ومالحظ��ة  أنفق��د ورد  
،فل�م ينك�ر  محم�د ص�لى هللا علي�ه وآل�ه األك�رمالنب�ي  أص�حابالسالم ومن صلح من 

ال�ذي جم�ع وكت�ب  أناحد على عثمان جمعه المصحف فال اخ�تالف ب�ين الن�اس ف�ي 
هو عين ما انزل هللا تع�الى عل�ى نبي�ه محم�د علي�ه وآل�ه  اإلمامونسخ في المصحف 

23Fالص��الة والس��الم   أفض��ل

ب��ه  أت��ىخ��الف عم��ا  اإلم��ام، ول��و ك��ان ف��ي المص��حف  ۲٤
 إذعلي عليه الس�الم ،  باإلمامبدءا الوحي لما سكت عنه عامة المؤمنين وخاصتهم 

 اإلم��امق��د س��كت عن��ه  أهل��هغي��ر  إل��ى األم��ر إعط��اءالخالف��ات ب��ين الن��اس ف��ي  إن
 األم�ريتعل�ق  إن أم�الضرورة تعلقت بحف�ظ ال�دين والحف�اظ عل�ى رق�اب المس�لمين ، 

 ولو بحد السيف . اإلصالح إالبالتنزيل العزيز فال يكون 
علي  اإلمامشيء على غير ما انزل النبرى  ماماإلالمصحف  أمر: لو كان من  أقول

الق�رآن  أننصابه الحقيق�ي وه�و  إلىالجمع قد رد  أمر أن األمر، لكن جل  لإلصالح
 اثبت على الحرف الذي نزل على نبي الرحمة وكفى ..

وما نراه من إصرار لدى جماعة على عدم جمع القرآن في عصر رس�ول هللا(ص�لى 
وس�لم)، وعل�ى نس�بة ه�ذا األم�ر للخليف�ة عثم�ان أو للخليف�ة األول أو  هللا عليه وآله

24Fالثاني، فإّنما يعود إلى ظروف ومالبسات وعصبيات تأريخية

۲٥ . 
من كره جمع القرآن من قبل زبد بن ثابت الذي  المسلمينمن  أنوحري بالذكر 

 فأخبرنياليهودية قبل ان يسلم ، وفي هذا المعنى يقول الزهري:(...  أبناءكان من 
عبد هللا بن عبد هللا عتبة أن عبد هللا بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف 
، وقال : يا معشر المسلمين ، أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ، ويتوالها رجل ، 

وهللا لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت ولذلك قال عبد هللا بن 
تموا المصاحف التي عندكم وغلوها ، فإن هللا يقول : " مسعود : يا أهل القرآن اك

25Fومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة "

،  فالقوا هللا بالمصاحف ، قال الزهري : ۲٦
فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا 

26Fعليه وسلم)

۲۷. 
 

وأم��ا أن عثم��ان جم��ع المس��لمين عل��ى ق��راءة واح��دة ، وه��ي الق��راءة الت��ي كان��ت 
متعارف��ة ب��ين المس��لمين ، والت��ي تلقوه��ا ب��التواتر ع��ن النب��ي ص��لى هللا علي��ه وس��لم 

ن��زول الق��رآن عل��ى س��بعة  أحادي��ثالمبتني��ة عل��ى  األخ��رىوأن��ه من��ع ع��ن الق��راءات 
من عثمان فلم ينتقده عليه أح�د ، أما هذا العمل  اأحرف ، التي تقدم توضيح بطالنه

                                                            
 ۱/۲۳٦، والبرهان في علوم  القرآن  ۱٥/  ۱ينظر: مجمع البيان  ۲٤
 ۲۱۸/ ۱۹األمثل ينظر: تفسير ۲٥
 ۱٦۱آل عمران /  ۲٦
 ۳۳۸۷سنن الترمذي  ، وينظر: ۲/٦۰۸أحكام القرآن  ۲۷



م��ن المس��لمين ، وذل��ك الن االخ��تالف ف��ي الق��راءة ك��ان ي��ؤدي إل��ى االخ��تالف ب��ين 
المسلمين ، وتمزيق صفوفهم ، وتفريق وحدتهم ، بل كان يؤدي إلى تكفير بعض�هم 
بعضا ، كما قيل في سبب الجمع على رواية جمع عثم�ان ، وان الباع�ث م�ن الجم�ع 

 عمر كما تقدم . أوبكر  ألبيلقراءة في رواية الجمع في ا األمةاختالف 
 

 


