
1 
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

- 1-جامعة باتنة 

 كلية العلوم إلاسالمية

 اللغة والحضارةقسم 
 
 

 

 مذكرة
 علم القراءاتفي  

 السداسي الثاني
 

 

 :جمع وإلقاء

 الدكتور عبد الحفيظ هالل
 

 

 م7112 -7112/ ه1341: السنة



2 
 

     
ا
 كتابة القرآن الكريم : أول

إن القرآن الكريم هو آخر الكتب املنزلة من عند هللا تعالى لهداية الخلق، وإرشاد      

 .الناس إلى الصراط املستقيم

وقد تكفل الحق تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم من أن يناله ما نال الكتب      

 .السابقة من التحريف والتبديل والتغيير

كما هيأ ـ جل شأنه ـ ألامة التي " لذكر وإن له لحافظون إنا نحن نزلنا ا: " قال تعالى     

شرفت بنزول القرآن إليها أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الكتاب املجيد 

 .باعتبارها خير أمة أخرجت للناس

يتلقى ما يوحى إليه من ربه ـ جل وعال ( ملسو هيلع هللا ىلص)فمنذ بدأ نزول القرآن على رسول هللا كان      

فيحفظه ويعيه، ثم يبلغه ألصحابه ـ رض ي هللا عنهم ـ فيحفظونه كذلك، ويحفظونهم  ـ

 بتوجيه هللا تعالى في قوله 
َ
، عمال

َ
 مرتال

ً
ورتل " لغيرهم كما سمعوه من رسول هللا مجودا

ومع أن من ألامة العربية التي تشرفت بنزول القرآن الكريم بلغتها، ". القرآن ترتيال 

صلى )حفظ أكثر من اعتمادها على الكتابة، إال أن الرسول الكريم كانت تعتمد على ال

زيادة في التوثيق، اتخذ له كتاب يكتبون له ما ينزل به الوحي منهم ( هللا عليه وسلم

الخلفاء الراشدين، وأبي بن كعب، وأبات بن سعيد، وخالد بن الوليد، وزيد بن ثابت 

 هللا عنهم أجمعينوثابت بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان ـ رض ي 

      
ً
 وقد عدهم البرهان الحلبي في حواش ي الشفاء فأوصلهم إلى ثالثة وأربعين رجال

 فكان كلما نزلت آية أو آيات أمرهم بكتابتها  بعد أن يدلهم على موضعها من السورة 

( ألاطراف العريضة من جريد النخل)والعسب ( الجلود)وكانوا يكتبون ذلك على الرقاع 

 .والعظام( وهي الحجارة العريضة البيض التي تشبه ألالواح)ف واللخا

 بالرفيق ألاعلى إال والقرآن الكريم كله محفوظ في     ( ص)ولم يلحق الرسول 

غير أنه لم يكن . صدور بعض الصحابة ـ ص ـ ومكتوب في السطور ـ كما أشرناه     

 في موضع واحد، ولعل الحكمة في ذلك هي القرآن ال
ً
كريم كان اليزال ينزل على مجموعا

ألهم هللا الخلفاء ( ص)رسول هللا إلى ما قبل وفاته بأيم، فلما انقض ى نزوله بوفاته 

إنا نحن نزلنا " الراشدين بجمعه وفاًء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه ألامة 

 ".الذكر وإنا له لحافظون 
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هنع هللا يضر وذلك بعد معركة  فكان أول من جمعه في موضع واحد هو أبو بكر الصديق     

هـ بين املسلمين واملرتدين، وقد استشهد فيها عدد كبير من  21اليمامة التي كانت سنة 

 الصحابة الحافظين للقرآن الكريم واملجيدين لتالوته، ففزع املسلمون ملوتهم 

ية ضياعه ودفع ذلك عمر بن الخطاب هنع هللا يضر أن يقترح على أبي بكر جمع القرآن خش     

بموت الحفاظ والقراء، فتردد أبو بكر في ذلك مخافة الابتداع وظل ألامر مراجعة 

بينهما حتى شرح هللا صدره له واستقر الرأي على انتداب زيد بن ثابت للقيام بتلك 

رض ي " املهمة بموازرة عمر بن الخطاب وتحت إشراف وبصر أبي بكر وكبار الصحابة 

قة املحكمة الرشيدة تم جمع القرآن للمرة الثانية بإشراف أبي وبهذه الطري". هللا عنهم 

بكر وعمر وأكابر الصحابة وبإجماع من ألامة، التي تلقت تلك الجمعة بالقبول 

. واستحسان وكانت الكتابة على قراطيس وصحف واستغراق هذا الجمع زهاء سنة

الصحف إلى عمر، فبعد أن جمعت سلمت ألبي بكر فاحتفظ بها إلى أ، توفي فآلت هذه 

ثم قام عمر بتسليمها إلى ابنته حفصة أم املؤمنين في آخر حياته، ألن الخليفة الثالث 

 .لم يكن قد بويع في ذلك الوقت

وملا كثرت الفتوحات إلاسالمية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان وكان أهل      

ا حينما يلتقون في بعض كل بلد يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، وكانو 

املجامع، ينكر بعضهم على بعض ما يسمعونه من وجوه القراءات التي لم يتلقونها، 

وكادت تحدث  فتنة، فتدارك عثمان هذا ألامر، وأمر بنسخ مصاحف متعددة من 

املصحف الذي جمع في عهد الخليفة ألاول أبي بكر ـ هنع هللا يضر ـ وكلف لهذه املهمة لجنة رباعية 

تكون من زيد بن ثابت صاحب الخبرة، وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ت

وعدد هذه املصاحف خمس فاملصحف إلامام بقي . بن هشام، وعبد هللا بن الزبير

 .عنده، والباقي للمدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة

 ولم يكتف عثمان ـ هنع هللا يضر ـ بتوجيه هذه املصاحف إلى هذه       
ً
البالد وإنما اختار حفاظا

يثق بهم وأنفذهم إلى ألاقطار إسالمية فأرسل إلى كل بلد قارئا يرافق املصحف ويقرأ 

 : بالقراءة املوافقة لرسم املصحف على التوزيع التالي

 

 .زيد بن ثابت مقرئ املصحف املدني -

 .عبد هللا بن السائب مقرئ املصحف املكي -
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 .شامياملغيرة بن شهاب مقرئ املصحف ال -

 .أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ املصحف الكوفي -

 .عامر بن عبد القيس مقرئ املصحف البصري  -

في مقابل ذلك أمر عثمان بما سوى ذلك من املصاحف أن تحرف إزالة جذور      

 .الخالف ومنبته

 .فاستجاب الصحابة كلهم لذلك وحمدوا صنيعه     

أيها الناس إياكم والغلو في عثمان : " فقد روى البيهقي وغيره عن علي ـ هنع هللا يضر ـ أنه قال     

 من أصحاب دمحم 
ْ
صل هللا عليه )تقولون حرق املصاحف، وهللا ما حرقها إال عن مال

 " ولو وليت مثلما ولي لفعلت مثل الذي فعل ( وسلم

العرب في عهد معاوية ـرض ي هللا عنه ـ وتفش ى  وملا كثر الداخلون في إلاسالم من غير    

اللحن في الكالم العربي، وخش ي أن يتطرق اللحن إلى القرآن الكريم، اقتض ى ألامر وضع 

عالمات ال تساعد على النطق السليم، دون املساس بالرسم العثماني، وأطلق على هذه 

في أول ألامر كتبت املصاحف : العالمات نقط إلاعراب ونقط إلاعجام، فكما هو معلوم

 .من غير تنقيط وال شكل

وأول من نقط املصحف أبو ألاسود الدؤلي في عهد معاوية ثم نصر بن عاصم الليثي      

 ويحي بن عمر 

 .ثم الخليل بن أحمد قام بشكله ووضع الشدة والهمزة وإلاشمام والاختالس     

هي عليه آلان في وأدخل على هذه العالمات بعض التحسينات حتى وصلت إلى ما 

 .املصاحف
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ا
 ؟ف التي نسخها عثمان هنع هللا يضركم عدد املصاح:  ثانيا

ا انتهى زيد بن ثابت ومن معه من نسخ املصاحف، أرسل عثمان إلى كل أفٍق      
َّ َ
مل

 .ِبمصحف، وأمر الناس بإتالف ما خالف هذه املصاحف

ِس ْبِن َماِلٍك أنه قال     
َ
ن
َ
ى ": عن أ َماُن َحتَّ

ْ
َصاِحِف، َردَّ ُعث

َ ْ
 ِفي امل

َ
ُحف وا الصُّ

ُ
َسخ

َ
ا ن

َ
ِإذ

وا
ُ
َسخ

َ
ا ن ٍق ِبُمْصَحٍف ِممَّ

ُ
ف
ُ
ِ أ
ل 
ُ
ى ك

َ
ْرَسَل ِإل

َ
، َوأ

َ
ى َحْفَصة

َ
 ِإل

َ
ُحف "الصُّ

(1)
. 

خاف عثمان وقوع الاختالف املؤدي إلى ترك ش يء من القرآن، أو ": قال النووي     

لذي عند حفصة، الذي أجمعت الصحابة عليه الزيادة فيه، فنسخ من ذلك املجموع ا

، وبعث ِبها إلى البلدان، وأمر بإتالف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه 
َ
مصاحف

"ومن علي بن أبي طالب، وسائر الصحابة، وغيرهم
(2)

.  

وملا كان املعول عليه في تلقي القرآن هو ألاخذ بالرواية واملشافهة ال على املكتوب في      

مه، فقد أرسل عثمان مع كل املصاحف، 
ُّ
ولم تكن املصاحف كافية في نقل القرآن وتعل

م الناس على ما يوافق املصحف الذي أرسل به، وكان  ِ
 
ا يعل

ً
مصحف من املصاحف قارئ

 .في ألاكثر الذي يوافق قراءتهيتخير لكل قارٍئ املصحف 

فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ باملدني، وبعث عبد هللا بن السائب مع املكي، واملغيرة بن      

شهاب املخزومي مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد 

القيس مع البصري وهكذا، وقد أجمع أهل كل مصر على ما في مصحفهم، وترك ما 

         .داه، وبذلك زال الخالف بين القراء، وتوحدت كلمة ألامةع

وقد اختلف العلماء في عدد املصاحف التي بعث ِبها عثمان إلى البلدان، فالذي عليه      

، أرسل منها عثمان مصحًفا إلى الشام، وآخر إلى الكوفة، وآخر إلى 
ٌ
ها أربعة ألاكثر أنَّ

 .البصرة، وأبقى الرابع باملدينة

 .وقيل كتب خمسة مصاحف، ألاربعة املذكورة، وأرسل الخامس إلى مكة     

، الخمسة املذكورة، وأرسل السادس إلى البحرين     
ٌ
 .وقيل ستة

 .وقيل سبعة، الستة السابقة، وأرسل السابع إلى اليمن     

، ثم نسخ منه املصاحف،     
ً
مانية، والثامن هو الذي جمع القرآن فيه أوال

َ
وهو  وقيل ث

ِتلاملسمى باإلمام، وكان يقر 
ُ
 .أ فيه، وكان في حجره حين ق

 .وقيل إنه أنفذ مصحًفا إلى مصر     

كتب عثمان أربعة مصاحف، فبعث ِبمصحٍف منها إلى ": عن حمزة الزيات قال     

                                                             

 .7884( 8/616)رواه البخاري في الصحيح كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن (1)  
 .86التبيان في آداب حملة القرآن ص (2)  
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"الكوفة، فُوِضع عند رجل من ُمراٍد، فبقي حتى كتبُت مصحفي عليه
(3)

. 

ا كتب عثمان املصاحف حين جمع القرآن، كتب ": السجستانيوقال أبو حاتم      
َّ َ
مل

سبعة مصاحف، فبعث واحًدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى 

"البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس باملدينة واحًدا
(4)

. 

ا كتب املصاحف، جعله أكثر العلماء على أن عث": قال إلامام أبو عمرو الداني     
َّ َ
مان مل

ه إلى الكوفة : على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدٍة منهن فوج 

، وقد قيل
ً
، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة  :إحداهنَّ

، ونسخة إلى اليمن، و 
َ
 إلى مكة

ً
ه من ذلك أيًضا نسخة نسخة إنه جعله سبع نسٍخ، ووجَّ

، وعليه ألائمة "إلى البحرين، وألاول أصحُّ
(5)

. 

ها خمسة: وقال الحافظ ابن حجر والسيوطي      شهور أنَّ
ْ
فامل

(6)
. 

جعبري      
ْ
ر باقَيها إلى : وقال ال دينة للناس، وآخر لنفسه، وسيَّ

ْ
حبس مصحًفا بامل

أمرائه
(7)

. 

تعارف عند علماء رسم القرآن ستة مصاحف     
ْ
 :وامل

صحف إلامام: ول لا      
م
صحف الذي احتبسه عثمان لنفسه، وينقل عنه امل

ْ
، وهو امل

م
َّ
 .أبو عبيد القاسم بن سال

دني: الثاني     
م
صحف امل

م
صحف الذي كان بأيدي أهل املدينة، وعنه ينقل امل

ْ
، وهو امل

 .إلامام نافع

كي: الثالث     
م
صحف امل

م
 .امل

صاحف الحجازية، أو الحرمية: ويطلق على إلامام واملدني واملكي     
ْ
نسبة إلى  ).امل

 (.ِم رَ الَح 

صحف الشامي: الرابع     
م
 .امل

صحف الكوفي: الخامس     
م
 .امل

صحف البصري : السادس     
م
 .امل

                                                             

 .74من املصاحف ص  كتاب املصاحف باب ما كتب عثمان رواه ابن أبي داود في(3)  
، وانظر التبيان في آداب 74من املصاحف ص كتاب املصاحف باب ما كتب عثمان رواه ابن أبي داود في (4)  

 .84حملة القرآن ص 
، والتبيان في آداب (2/172)البرهان في علوم القرآن : ، وانظر28معرفة رسم مصاحف ألامصار ص املقنع في (5)

 .84-86حملة القرآن ص 
 .(2/241)، وإلاتقان في علوم القرآن (8/646)فتح الباري (6) 
 .1الكواكب الدرية ص : انظر(7) 
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رادان ِبمصاحف أهل العراقوالكوفي والبصري عراقيان، وهما      
ْ
 .امل

صاحف التي كتبها " :بن علي بن خلف الحسيني قال الشيخ دمحم     
ْ
واختلف في عدد امل

به ابن عاشٍر في شرح إلاعالن-عثمان، فقيل   : وهو الذي صوَّ
ٌ
ها ستة كي والشامي : أنَّ

ْ
امل

دني 
ْ
ِه، وامل

ِ نْسِخه إلى مقر 
ره عثمان من محل  ، الذي سيَّ دني العامُّ

ْ
والبصري والكوفي، وامل

ى باإلمامالخاصُّ به، الذي حبسه لن سمَّ
ْ
"فسه، وهو امل

(8)
. 

 :السبب في تعدد املصاحف -1

والسبب في تعدد املصاحف أن عثمان والصحابة قصدوا كتابة املصاحف على ما      

 
ً
دوا املصاحف لتكون  ،عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من القراءات وقع عليه إلاجماع، ونقل متواترا فعد 

  .املتواترةملة على جميع القراءات مشت

  :اختالف املصاحف له حالتان -7

 أن تحتمل صورة اللفظ خطا للقراءتين املختلفتين أو القراءات وفي هذه  - أ

الحالة يكتب اللفظ في جميع املصاحف بصورة واحدة، تحتملها، ذلك 

ِشُزها} مثل
ْ
ن
ُ
ُنوا}بالثاء والباء و {فتثبتوا} بالراء، ومثل {ننشرها}بالزاي و {ن َتَبيَّ

َ
بالتاء  {ف

َك }والباء،
َ
فإنها كانت تكتب بصورة واحدة تحتمل القراءات ومن املعروف أن  {وَهْيَت ل

 .املصاحف كانت مجردة من الشكل والنقط

أن ال تكون صورة اللفظ خطا محتملة للقراءات املختلفة وحينئذ تكتب في  -ب     

    بعض املصاحف بصورة وفي بعضها بصورة أخرى، وذلك

ى(  مثل      ى ِبها ِإْبراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب ]   :من قوله تعالى(  وأوص ى،  َوَوص َّ : البقرة] {َوَوص َّ

ى]  وفي مصحف أهل العراق [وأوص ى]، فإنها في مصحف أهل املدينة[241 ، [َوَوص َّ

ْنهاُر : ]ومثل
َ ْ
ْحَتَها ألا

َ
ْجِري ت

َ
ْتُه َوما ]  :، ومثل[222: التوبة] {تجري من تحتها ألانهار]و [ت

َ
َعِمل

ْيِديِهْم 
َ
إلى غير ذلك فإنها كتبت في بعض املصاحف  ،وما عملت أيديهم} [43: يس] {أ

 .بلفظ وفي بعضها بلفظ آخر

لئال يتوهم أنها نزلت هكذا مكررة، ولم  ؛وإنما لم تكتب مكررة في مصحف واحد     

 .الئال يتوهم أنها تصحيح له ،تكتب إحداهما في ألاصل وألاخرى في الحاشية

 :وإنما جردت املصاحف من النقط والشكل     

 .، يعني من كل ش يء إال القرآن"جردوا مصاحفكم" :ملا روي عن ابن مسعود -     

لتحتمل الكلمة التي تكتب بصورة واحدة أكثر من وجه مما صح نقله وثبتت تالوته  -     

 .عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه القراءات

                                                             

 .1الكواكب الدرية ص : انظر(8) 
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 العثمانية آلان؟أين املصاحف  -4

ليس بين أيدينا دليل قاطع على وجود : قال صاحب مناهل العرفان رحمه هللا     

املصاحف العثمانية آلان فضال عن تعيين أمكنتها، قصارى ما علمناه عنها أخيرا أن ابن 

 .الجزري رأى في زمانه مصحف أهل الشام ورأى في مصر مصحفا أيضا

وغيرها، خزائن الكتب وآلاثار في مصر بعض ي تحتويها أما املصاحف ألاثرية الت     

ويقال عنها إنها مصاحف عثمانية فإنا نشك كثيرا في صحة هذه النسبة إلى عثمان هنع هللا يضر، 

ألن بها زركشة ونقوشا موضوعة كعالمات للفصل بين السور ولبيان أعشار القرآن، 

ا ومن النقط والشكل أيضا ومعلوم أن املصاحف العثمانية كانت خالية من كل هذ

 .كما علمت

ثم إن عدم بقاء املصاحف العثمانية قاطبة ال يضرنا شيئا ما دام املعول عليه هو      

النقل والتلقي ثقة عن ثقة، وإماما عن إمام إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك متواتر مستفيض على 

 .أكمل وجه في القرآن آلان

وأما املصاحف العثمانية ألائمة فأشهرها اليوم الذي ": لفضائلوقال ابن كثير في ا     

في الشام بجامع دمشق عند الركن شرق املقصورة واملعمورة بذكر هللا، وقد كان قديما 

بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرة وخمسمائة وقد رأيته كتابا 

 أظنه من جلود إلابل عزيزا جليال عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي مح
كم في رق 

 ."وهللا أعلم
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ا
 :الشبه التي أوردت على جمع القرآن: ثالثا

ال ينفك أعداء إلاسالم عن تلمس املطاعن في القرآن الكريم؛ ألنهم يعلمون أنه أصل      

وصرف للمسلمين  ،الدين، ومنبع الصراط املستقيم، فالتشكيك فيه إضعاف للدين

 .عن الطريق الذي ال عوج فيه وال أمت

ومعظم هذه املطاعن مبنية على روايات واهية ومختلفة، اشتملت عليها بعض      

الكتب إلاسالمية، وعلى شبه أوردها بعض الكاتبين في علوم القرآن وفي أصول الفقه، 

 .لكريموأجابوا عنها، ولم يدر بخلدهم أنها ذريعة للطعن في القرآن ا

وبعضها مبني على روايات صحيحة ولكن لها محامل صحيحة، ومخارج مقبولة، كما      

ها وإبطالها  .اعتمدوا على روايات باطلة أوردها الشيعة في كتبهم وسيأتي بعض منها ورد 

ولكن أعداء إلاسالم تعاموا عنها، وصرفوها إلى املحامل التي ترض ي أحقادهم وتشفي      

 .ضةنفوسهم املري

لواهية الباطلة منها، وقد تلقف هذه الشبه، وتلك الروايات، والسيما ا     

، فأضافوا إليها ما شاءت لهم نفوسهم الحاقدة على إلاسالم واملسلمين أن املستشرقون 

يأخذون الضعيف، فمما هو من الخيال وألاوهام، ومن صنع ألاحقاد،  ؛يضيفوه

فزعموا أنه  ،ويسكتون عن الصحيح الصريحويتركون القوي، وينقلون املشكوك فيه، 

وغيرها من الشبهات  غير كامل ألاجزاء،أو قد ضاع من القرآن بعضه، ونس ي بعضه، 

 ،وها هي الشبه التي أوردت قديما وحديثا والرد عليها بما يقنع العقلكما يأتي بيانه، 

 :ويطمئن القلب

 :الشبهة لاولى وجوابها      

جمع القرآن عن إجماع من الصحابة مع أن عبد هللا بن مسعود كيف يكون : قالوا     

  .وهو ذو السابقة في إلاسالم قد كره أن يتولى زيد جمع املصحف

 :والجواب     

أن قول ابن مسعود هذا ال يدل على عدم جواز جمع القرآن في املصحف، وال على      

 
ً
ه أحق من زيد بجمع القرآن في الجمع، وكل ما يدل عليه أنه يرى أن أنه كان مخالفا

لسوابقه في إلاسالم، على أنه قال هذا في وقت غضبه فلما سكت عنه الغضب أدرك 

حسن اختيار عثمان ومن معه من الصحابة لزيد بن ثابت وقد ندم على ما قال 

إن عبد هللا استحيا مما : واستحيا منه؛ فقد روى أبو وائل هذه القصة ثم قال عقبها

  .نا بخيرهم ثم نزل عن املنبرما أ: قال فقال
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ولم يكن اختيار أبي بكر وعثمان لزيد إال ملا له من املزايا التي تؤهله لهذه املهمة      

إنك رجل، شاب، عاقل، ال نتهمك : الجليلة وقد أفصح عن هذه املزايا الصديق بقوله

البد منها ملن يقوم بهذا كنت تكتب الوحي لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقد وصفه بأربع صفات 

العمل وهي الشباب املقتض ي للقوة والصبر والجلد، والعقل وهو جماع الفضائل، 

وألامانة وعدم التهمة وهي الصفة التي البد منها ملن يقوم بهذا العمل، وكتابة الوحي، 

وبها يتم التوثق والاطمئنان ومع ذلك فقد ضم عثمان إليه ثالثة من أوثق الصحابة 

هم، وهذه الخصائص ال تقتض ي أفضليته على عبد هللا بن مسعود وال على أبي وأعلم

 .بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وإنما تقتض ي أهليته ملا عهد إليه به

 :الشبهة الثانية وجوابها       

كيف يكون القرآن كله متواترا مع أن زيد بن ثابت قال في أثناء ذكره لحديث : قالوا     

فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع وألاكتاف حتى ": بي بكرالجمع في عهد أ

وقال في أثناء . "وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ألانصاري لم أجدها مع غيره

ففقدت آية من ألاحزاب كنت أسمع رسول هللا ": ذكره لكتابة املصاحف في عهد عثمان

مع خزيمة ألانصاري، الذي جعل رسول هللا شهادته  ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ بها، لم أجدها مع أحد إال

فهاتان الروايتان تدالن على أنه اعتمد في جمع القرآن على بعض  ".بشهادة رجلين

في جملته  -الروايات آلاحادية، وهو يخالف ما هو مقرر عندكم من أن القرآن

 .ثابت بالتواتر املفيد للقطع -وتفصيله

 :والجواب     

أن الاعتماد في جمع القرآن كان  فمن املعلومنقل ال ينافي تواتر القرآن؛  أن هذا الذي     

على الحفظ والكتابة، وكان غرضهم من ذلك زيادة التوثق والاطمئنان، وأن ما كتبوه 

، أي لم "لم أجدهما": إنما هو من عين ما كتب بين يدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقول زيد

أجدهما مكتوبتين وهذا ال ينافي أنهما كانتا محفوظتين عند جمع يثبت بهم التواتر، 

: والتواتر إنما هو في الحفظ ال في الكتابة، يدل على ذلك قول زيد في الرواية الثانية

، فهو إذا كان حافظا لها "ففقدت آية من ألاحزاب كنت أسمع رسول هللا يقرأ بها"

ا، وكذلك من كانوا معه كانوا يحفظونها ولكن كان يبحث عن أصلها ومتيقنا لقرآنيته

 .املكتوب
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 :الشبهة الثالثة وجوابها      

إن القرآن قد زيد فيه ما ليس منه بدليل ما ورد أن عبد هللا ابن مسعود كان : قالوا     

: ال يكتب املعوذتين في مصحفه، وفي رواية كان يحك املعوذتين من مصحفه، ويقول 

 .إنهما ليستا من كتاب هللا: إنما أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يتعوذ بهما ويقول 

 :والجواب     

أن هذه الروايات غير صحيحة، وأغلب الظن أنها مدسوسة على ابن مسعود، وإليك      

أجمع املسلمون على أن ": ما قاله ألائمة فيها، قال إلامام النووي في شرح املهذب

والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منها شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود  املعوذتين

هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وإنما صح ": وقال ابن حزم ".باطل ليس بصحيح

وقال القاض ي أبو بكر  ".عنه قراءة عاصم عن زر عنه، وفيها املعوذتان والفاتحة

وال حفظ عنه، إنما حكها وأسقطها لم يصح عنه أنها ليست من القرآن، ": الباقالني

قرآنا ألنه كانت السنة عنده، أن ال يكتب ا نكارا لكتابتها، ال جحدا لكونهممن مصحفه إ

في املصحف إال ما أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكتابته فيه، ولم يجده كتب ذلك وال أمر به، يعني في 

بة، وحفظوهما، وكتبوهما في علمه وظنه، وإال فقد تيقن قرآنيتهما غيره من الصحا

 ."املصاحف كما صنع زيد ومن معه

 :قول من قال": وذهب الحافظ ابن حجر إلى صحة ما روي عن ابن مسعود، وقال     

والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند ال يقبل بل  ،مردود ،إنه كذب عليه

إنكار الكتابة كما  الروايات صحيحة، والتأويل محتمل، وقد أوله القاض ي وغيره على

 :سبق، وعلى فرض صحة الرواية يجاب بما يأتي

هما ال يستلزم إنكار كونهما من القرآن لجواز أنه كان ال يكتبهما  -    
 
عدم كتابتهما أو حك

فالفاتحة يقرؤها كل مسلم في  ،ال إنكارا لقرآنيتهما ،اعتمادا على حفظ الناس لهما

لمون أوالدهم، وأهليهم قال ابن قتيبة في مشكل الصالة، املعوذتان يعوذ بهما املس

وأما إسقاط الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن، معاذ ": القرآن

هللا، ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان 

والنقصان  والزيادة والنقصان، ومعنى ذلك أنه يرى أن الشك والنسيان، والزيادة

 ."مأمونة في سورة الحمد؛ لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد ألجل الصالة

أنها رواية آحادية، فهي ال تعارض القطعي الثابت بالتواتر، والعبرة في التواتر أن  -      

يروى عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، ال أن ال يخالف فيه مخالف، فظن 
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من القرآن ال يطعن في قرآنيتهما، قال ابن قتيبة في مشكل  ابن مسعود أنهما ليستا

ظن ابن مسعود أن املعوذتين ليستا من القرآن، ألنه رأى النبي يعوذ بهما ": القرآن

الحسن والحسين فأقام على ظنه، وال نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ املهاجرون 

  ."وألانصار

أنه كان قبل أن يستيقن ذلك، فلما علم على فرض صحة الرواية فيحمل ذلك على  -     

ذلك وتيقنه رجع إلى رأي الجماعة، وليس أدل على ذلك من أن الذين تعزى قراءاتهم إلى 

إنه لم : ابن مسعود متفقون على أن هذه السور الثالث من القرآن؛ قال ابن الصباغ

 يستقر عنده القطع بذلك، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك، وهذا الجواب هو الذي

 .تستريح إليه النفس

 :الشبهة الرابعة وجوابها     

إن القرآن نقص منه ما كان بعض الصحابة يكتبه في مصحفه، يدل على ذلك : قالوا     

تي الخلع والحفد، وهو دعاء ما روي عن أبي بن كعب أنه كان يكتب في مصحفه سور 

ك من يفجرك، اللهم ونخلع ونتر ... اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك«: تالقنو 

 » ...إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد

 :والجواب على ذلك     

م أنهما من القرآن وكتابة أبي بن كعب لهذا الدعاء في مصحفه ال يدل على  -    
 
ال نسل

القرآنية، ونحن نعلم أن مصاحف الصحابة لم تكن قاصرة على املتواتر؛ بل كان 

آلاحادي؛ واملنسوخ تالوة، وعلى بعض تفسيرات، وتأويالت، بعضها مشتمال على 

الصيح وأدعية، ومأثورات، ومن ذلك هذا الدعاء الذي يقنت به بعض ألائمة في 

ه في الصالة ال ووجوده في مصحف أبي  ال يدل على أنه قرآن، كما أن القنوت ب ،الوترو 

  .يدل على القرآنية

    -  
ُ
ا أثبتها في اعلى فرض أن أ ال  ،فهي رواية آحادية ظنية ،ملصحف على أنها قرآنبي 

كما أنها ال تكفي في إثبات كونها من القرآن؛ ألن املعول  ،تعارض القطعي الثابت بالتواتر

 .عليه في ثبوت القرآن التواتر

وهنا قاعدتان ينبغي التنبه إليهما في رد كل رواية تفيد زيادة ش يء في القرآن، أو نقص      

 :ماش يء منه وه

 .كل رواية آحادية ال تقبل في إثبات ش يء من القرآن#     

 .كل رواية آحادية تخالف املتواتر من القرآن ال تقبل، ويضرب بها عرض الحائط#     
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 :الشبهة الخامسة وجوابها     

عن بعض الشيعة واملالحدة وخالصته أن عثمان بل وأبا  ما نقله العالمة آلالوس ي     

إن القرآن الذي نزل به جبريل : وقالوا. بكر حرفا القرآن، وأسقطا كثيرا من آياته وسوره

وأن سورة ألاحزاب كانت مثل سورة ألانعام؛ أسقطوا منها  ،كان سبع عشرة ألف آية

لى غير ذلك من ألاباطيل فضائل أهل البيت، وأن سورة الوالية أسقطت بتمامها، إ

هات التي لم تقم عليها أثارة من علم  .والخرافات، والتر 

 :والجواب     

أن هذه دعاوى لم يقم عليها شبه دليل، ولو أن كل دعوى تقبل من غير استدالل ملا      

ثبتت حقيقة، وملا توصل الناس إلى علم ومعرفة وهذا الكالم من غلو الشيعة في آرائهم 

قال الطبرس ي في . الجائرة، ولهذا نجد العقالء منهم يتبرءون من مثل هذه الخرافات

أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطالنها، وأما : -موهو من علمائه -مجمع البيان

 .النقصان فيه فروي عن قوم من أصحابنا، وقوم من حشوية العامة والصحيح خالفه

ثم ماذا تقولون أيها املتشيعون لقد صار ألامر إلى علي كرم هللا وجهه ودانت له      

مان تتلى وقد ظلت دولة ألاقطار كلها ما عدا مصر والشام، واملصاحف التي كتبها عث

أهل البيت ما يقرب من خمس سنين؛ فكيف يسكتون على ذلك وهو منكر شنيع يجب 

على إلامام أن يسارع إلى إزالته، ولو أن شيئا من ذلك وقع لنقله املؤرخون ألاثبات، 

 .ولكن شيئا من ذلك لم يكن

 :الشبهة السادسة وجوابها     

ن القرآن قد أسقط منه ما هو منه، وزيد فيه ما ليس من أ أحد املستغربينما زعمه      

 :منه، وأيد زعمه بما يأتي

 رحم هللا فالنا " :ما ورد في الحديث أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص قال -1

فهذا فيه  ."أنسيتها" :وفي رواية  ".لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا

 .آلايات، أو أنسيهااعتراف من النبي بأنه أسقط بعض 

س ى] :ما جاء في سورة ألاعلى -7
ْ
ن
َ
ال ت

َ
َك ف

ُ
ُ  ،َسُنْقِرئ

َّ
 ما شاَء ّللا

َّ
 وزعم هذا  [ِإال

  :املفتري 
 
 .ره إياهاأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنس ي آيات لم يتفق له من يذك

 :فمن ذلك ،إن الصحابة قد حذفوا من القرآن ما رأوا املصلحة في حذفه: قال -      3

وكان يضرب من يقرؤها، وهذا مما شنعت عائشة به عليه،  ،آية املتعة، أسقطها علي  
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  :وما روي .لهفه وبد  إنه يجلد على القرآن وينهى عنه، وقد حر  : فقالت
ُ
 بَ أن أ

ً
ا كان يكتب  ي 

 .إلخ، الدعاء وال يوجد اليوم في املصحف... اللهم إنا نستعينك: في مصحفه

آياته لم يكن لها من قيد سوى تحفظ الصحابة، وكان بعضهم إن كثيرا من : قال -3     

 
ُ
وذهب معهم ما كان يتحفظونه من قبل  تلوا في الغزوات، وحروب خلفائه ألاولين،قد ق

أن يوعز أبو بكر إلى زيد بن ثابت بجمعه، فلذلك لم يستطع زيد أن يجمع سوى ما كان 

 
ً
 على العظام وغير  يحفظه ألاحياء، أما ما كان مكتوبا

ً
عليها بال نظام،  ها فإنه كان مكتوبا

وال ضبط، وقد ضاع بعضها، وهذا ما حدا العلماء إلى الزعم أن فيه آيات نسخت لفظا 

ال حكما، وهو من غريب املزاعم، وحقيقة ألامر أنها قد سقطت بضياع العظم، ولم 

 
ً
 .في صدورهم يبق منه سوى املعنى محفوظا

 اج ملا قام بج  زعم أن الَح  -5     
ً
إال جمعه وأسقط منه  نصرة بني أمية لم يبق مصحفا

أشياء كثيرة قد نزلت فيهم، وزاد فيه أشياء ليست منه، وكتب ستة مصاحف وجه بها 

إلى ألامصار، وهي القرآن املتداول اليوم، وأعدم املصاحف املتقدمة التي كتبها عثمان، 

 .وإنما رام بفعله التزلف إلى بني أمية

ُسُل  َوما: ]زعم أن آية -1 ْبِلِه الرُّ
َ
ْت ِمْن ق

َ
ل
َ
ْد خ

َ
 َرُسوٌل ق

َّ
ٌد ِإال  آلاية من كالم  [ُمَحمَّ

ى: ]أبي بكر قالها يوم السقيفة، وكذا آية
ًّ
وا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصل

ُ
ِخذ من كالم  [َواتَّ

 .ثم ملا جمع القرآن ضم إليه هذا الكالم ،عمر

 وبالنظر في هذه الدعاوى نجد أنها عارية عن الدليل، وأنها إما ادعاءات      

 .وافتراءات، أو تحريفات وتأويالت لبعض آلايات وألاحاديث بغير حجة

كي يتبين للمنصفين أنه ال يعدو أن يكون هراء من القول  ؛وسنناقشه فيما قال     

 .وإليك تفنيد هذه املزاعم

 وفهمه على  ،فهو ثابت، ولكن حمله ما ال يحتملأما ما ذكره من الحديث  -1

غير وجهه، فالرواية الثانية تفسر ألاولى، وتدل على أن إلاسقاط عن طريق النسيان ال 

العمد، وال يضر نسيان النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ما دام يحصل له التذكر إما من نفسه، أو من 

النسيان من النبي لش يء من القرآن مذكر كما في الحديث، وزيادة في التوضيح نقول 

 :على قسمين

نسيان الش يء الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه  :أحدهما     

 ".إنما أنا بشر أنس ى كما تنسون : "يدل قوله ملسو هيلع هللا ىلص
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: تعالىأن يرفعه عن قلبه على إرادة نسخ تالوته، وهو املشار إليه بقوله  :والثاني     

س ى]
ْ
ن
َ
ال ت

َ
َك ف

ُ
ُ  ،َسُنْقِرئ

َّ
 ما شاَء ّللا

َّ
 [.ِإال

ُه ] :يدل عليه قوله تعالى ؛فعارض سريع الزوال: أما ألاول      
َ
ا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك ِ
 
َنا الذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن ِإنَّ

وَن 
ُ
حاِفظ

َ
، فهذا تكفل من هللا تبارك وتعالى أن يحفظ كتابه عن أي نقص أو زيادة، أو [ل

تحريف، وقد ثبت أن القرآن الكريم معجزة املعجزات، فوجب التصديق بكل تغيير أو 

 .ما جاء فيه

ِسها] :فداخل في قوله تعالى: وأما الثاني     
ْ
ن
ُ
ْو ن

َ
َسْخ ِمْن آَيٍة أ

ْ
ن
َ
بضم النون وبغير  [ما ن

همز، فالنسيان عارض بشري يجوز على ألانبياء فيما ليس طريقه البالغ من أمور 

ة، وذلك كاألمور الدنيوية أما ما كان من الدين والشريعة، مما هو الدين والشريع

 :واجب البالغ فيجوز لكن بشرطين

 .أن يكون بعد تبليغه كما هنا - أ

 أن ال يستمر على نسيانه، بل يحصل له تذكره إما بنفسه، وإما بغيره، وأما   - ب

جاز النسيان قبل قبل التبليغ فال يجوز أصال، وهذا ما قام عليه الدليل العقلي؛ إذ لو 

التبليغ أو بعده بدون أن يتذكر، أو يذكره الغير ألدى إلى الطعن في عصمة ألانبياء، 

 .ولجاز ضياع بعض الشرائع وألاديان، وفي هذا تشكيك فيها وإبطال لها

س ى: ]إن ما استدل به من قوله -      2
ْ
ن
َ
ال ت

َ
َك ف

ُ
ُ  ،َسُنْقِرئ

َّ
 ما شاَء ّللا

َّ
فهو تحريف  [ِإال

م من لم يعرف سبب نزول آلاية، وال املراد من الاستثناء، وال عْ للكلم عن مواضعه، وزَ 

الغرض الذي سيقت له آلاية، أما سببها فهو أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يتذكر القرآن في نفسه 

مخافة أن ينس ى، فأزال هللا خوفه بهذه آلاية، وأما الاستثناء فاملحققون من العلماء 

أنه ليس بحقيقي وإنما هو صوري، يراد منه تأكيد عدم النسيان بتعليق الش يء على 

على ما هو مستحيل وقوعه، وليدل على استحالته بالبرهان، وقد ضمن هللا لنبيه 

َك : ]تحفيظه له فكيف يشاء إنساءه له قال تعالى
َ
ِْك ِبِه ِلسان

َحر 
ُ
[ 28 -26: القيامة] ]ال ت

مَّ ال : ]قوله تعالى آلايات، ومثل هذا الاستثناء
ُ
ْيَك ث

َ
ْوَحْينا ِإل

َ
ِذي أ

َّ
َهَبنَّ ِبال

ْ
َنذ

َ
نا ل

ْ
ِئْن ِشئ

َ
َول

 
ً

ْينا َوِكيال
َ
َك ِبِه َعل

َ
ِجُد ل

َ
والغرض  .، ونحن نقطع أنه سبحانه ما شاء ذلك[86: إلاسراء]] ت

 :من هذا الاستثناء على هذا

 لى عليه، تعريفه ملسو هيلع هللا ىلص أن عدم النسيان من فضل هللا تعا - أ

 .فيديم له الشكر والعبادة والذكر في كل وقت
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 ه ذلك حتى ال يرفعوه ملسو هيلع هللا ىلص من مقام العبودية إلى تعريف أمتِ  - ب

 .مقام ألالوهية، كما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم

نسخه، وهو أن املراد بما يشاء هللا أن ينساه هو ما أراد هللا : وهناك رأي آخر في آلاية    

ا كان املراد فليس في آلاية ما يشهد ملا زعمه هذا الطاعن  .فيذهب من قلبه، وأي 

     4-  
َ
على  ِن  َج ما زعمه من أن الصحابة أسقطوا ما رأوا املصلحة في إسقاطه ت

الصحابة وعلى الحق، والواقع، وإنما يزعم هذا من يجهل ما كانوا عليه من عنايتهم 

 بالقرآن، وامتزاجه بلحمهم
ً
ل يفوق ألاهل والولد، ومراقبتهم ملنز   ، ودمهم، وحبهم له حبا

القرآن حق املراقبة، وهل يعقل أن تتفق جماعة تعد باأللوف على باطل من غير أن 

في جمع القرآن ترجع وتقرأ ما جاء وبحسبك أن  ،يقوم بينهم من ينكر ذلك ويجهر به

والعناية، فلم يزيدوا فيه لترى كيف أحاط الصحابة القرآن بسياج قوي من الحفظ 

 
ً
  حرفا

ً
إلخ، فكذب ... ، أما ما يذكره عن علي  أنه أسقط آية املتعةأو ينقصوا منه حرفا

دري ما يريد الطاعن باملتعة؛ فإن أراد نكاح املتعة فاآلية التي يستدل نوافتراء عليه وال 

َما : ]تعالىبها بعض القائلين بإباحته موجودة في سورة النساء لم تحذف، وهي قوله 
َ
ف

 
ً
ِريَضة

َ
ُجوَرُهَن ف

ُ
وُهنَّ أ

ُ
آت
َ
 [17: النساء]] اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ ف

ُ
للضرورة  ل  ِح ، ونكاح املتعة أ

م إلى يوم القيامة، وإن أراد متعة الحج فآيتها في القرآن موجودة في املصاحف إلى ر ِ ثم ُح 

ُعْمَرةِ ] :اليوم، قال تعالى
ْ
َع ِبال َمتَّ

َ
َمْن ت

َ
َهْديِ  ف

ْ
َما اْسَتْيَسَر ِمَن ال

َ
ِ ف

َحج 
ْ
ى ال

َ
 [.286: البقرة]] ِإل

      
ً
 .وأما ما ذكره عن مصحف أبي  فقد بينت أنه دعاء وليس بقرآن قطعا

إلخ ... أما ما زعمه من أن القرآن لم يكن له من قيد سوى تحفظ الصحابة -3     

فمردود بأن من بقي من حفاظ الصحابة كان أكثر ممن مات؛ بدليل قول عمر رض ي 

القتل بالقراء في املواطن، وكذلك زعمه أن  وإني أخاف أن يستحر  : هللا عنه للصديق

 كتابته مفر  
ً
  قا

ً
في ضياع بعضه زعم باطل، ولو أن الاعتماد  في العظام وغيرها كانت سببا

لجاز هذا  ،أو العظام ،أو من قطع الحجارة ،في حفظ القرآن على ألاخذ من الصحف

ن الفرض، وليس ألامر كذلك، فاملعول عليه في القرآن هو التلقي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو عم  

 ،لتأكيد املحفوظ في الصدور  سمع منه، والحفظ في الصدور، وأما الكتابة فإنما كانت

والوقوف على مرسوم الخط الذي هو توقيفي، وال شك أن الش يء إذا توارد عليه 

ألامران الحفظ والكتابة يكون هذا أدعى إلى اليقين، والوثوق به، والاطمئنان إليه، وما 
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 دام أن املعول عليه في القرآن الحفظ، فاحتمال ضياع بعض املكتوب فيه ال يضيرنا في

 
ً
ا؛ إذ كانوا يُ  ش يء، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا  .حافظون على املكتوب غاية الحفظجد 

اج زاد في القرآن، وأنقص منه فدعوى ال وجود لها إال في خيال ج  أما دعوى أن الَح - 5     

قائلها؛ إذ لم ينقل ذلك في أي تاريخ من التواريخ على كثرتها، وذكرها ما صح وما لم 

 ج  فعل الَح يصح، وكيف ي
ً
ا كهذا له خطره، ويكثر املعارضون له، وال يرتفع  اج أمرا إد 

ومهما قيل في قسوة الحجاج فقد كان هناك من السلف الصالح  ،صوت في معارضته

 
ً
، ولو فرضنا من ال يخافون في الحق لومة الئم، ويرون موتهم في هذا السبيل استشهادا

في حياته؛ أفال يرجعون إلى كتابهم  اج قوة أسكتت املؤمنين املخلصينج  أن للَح 

ومثل هذا العمل من أوجب الواجبات وأعظم  ،ويرجعونه إلى حالته ألاولى بعد وفاته

زد على ذلك ماذا عن باقي البالد إلاسالمية التي لم تكن تحت  .الفرائض على ألامة

اج، هذا هراء وكذب وبهتان  .سلطان الحج 

ُسُل َوما ُم ] :ما زعم من أن آية -6      ْبِلِه الرُّ
َ
ْت ِمْن ق

َ
ل
َ
ْد خ

َ
 َرُسوٌل ق

َّ
ٌد ِإال آلاية، من  [َحمَّ

 
ُ
وحفظها  ،حدكالم أبي بكر إغراق في الجهل وإسراف في الوهم، وآلاية قد نزلت بعد أ

وأشيع بأن الرسول قد قتل  ،كثير من الصحابة؛ ذلك أن املسلمين ملا أصيبوا في أحد

عضهم جلسوا وألقوا ما بأيديهم من السالح، بفاختل نظام الجيش، وفر الكثيرون، 

فقال أنس بن  .إن كان دمحم قتل فالحقوا بدينكم ألاول  :وقال أناس من أهل النفاق

يا قوم إن كان دمحم قتل فإن رب دمحم لم يقتل، وما تصنعون : النضر عم أنس ابن مالك

يه، وموتوا على ما مات عليه، ثم بالحياة بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاتلوا على ما قاتل عل

 
ً
فأنزل هللا هذه آلاية ليبين لهم خطأهم فيما  ألقى بنفسه في القتال حتى لقي ربه شهيدا

 
ُ
تل، وأن النبوة ال تقتض ي الخلود، وأنه فعلوا وقالوا، حينما علموا أن الرسول قد ق

قد التبس عليه  وكأن هذا الحاقد الجاهل .كغيره من ألانبياء، يجوز عليه ما جاز عليهم

 -في سورة الغضب، وغمرة الحزن  -ألامر بما جرى بعد وفاة الرسول، فقد أنكر عمر

موت الرسول وتوعد من يقول ذلك وغفل عن هذه آلاية، وما أن جاء الصديق ودخل 

ا وميتا، حتى قال: على رسول هللا وقبله وقال على رسلك يا عمر، ثم حمد هللا : طبت حي 

 ": لوأثنى عليه، ثم قا
ً
  أيها الناس من كان يعبد دمحما

ً
ومن كان يعبد  ،قد مات فإن دمحما

ٌد : ]هللا فإن هللا حي  ال يموت، ثم تال آلاية فوهللا ما إن سمعت ": إلخ، قال عمر [َوما ُمَحمَّ

إذ قد ( رواه البخاري . )"أبا بكر تالها فعقرت حتى وقعت إلى ألارض ما تحملني قدماي
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 .موت الرسول حق ال شك فيه تحقق ما غاب عنه من أن

ى: ]وأما آية     
ًّ
وا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصل

ُ
ِخذ فليست من كالم عمر، وإنما املروي أن  [َواتَّ

بصيغة التمني، فنزلت آلاية آمرة  "لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى: عمر قال

في أشياء كان له فيها وكون القرآن يوافق عمر  .باالتخاذ، فأين أسلوب التمني من ألامر

 .وليس بعد الحق إال الضالل فأنى يؤفكون  ،رأي واجتهاد ال يدل على أنه من كالم عمر

 :الشبهة السابعة وجوابها     

عشر رضعات : كان فيما أنزل من القرآن": روى مسلم عن عائشة اهنع هللا يضر أنها قالت     

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهن فيما يقرأ معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي 

 ."من القرآن

، وأنهم اشتغلوا بوفاة "في جليد" :، وفي رواية"أنها كانت في صحيفة" :وروى بعضهم     

والقرآن اليوم ليس فيه ما يدل على خمس : قالوا . فدخل الداجن فأكلهارسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .لى هذا الحكم قد سقطت من القرآنرضعات، فتكون آلاية الدالة ع

 :والجواب    

أن هذه الرواية مهما صحت فهي آحادية ال يثبت بها قرآن؛ ألن القرآن ال يثبت إال  -    

 
ً
ال تعارض القطعي الثابت بالتواتر، وهو القرآن الذي بين أيدينا  بالتواتر، ثم هي أيضا

 .اليوم، وغاية ما تدل عليه هذه الرواية أنها خبر ال قرآن

قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في معرض ذكر ما يقوي مذهب الجمهور القائلين      

ثم نسخن عشر رضعات معلومات ": وأيضا فقول عائشة: بتحريم قليل الرضاع وكثيره

ال ينهض لالحتجاج على ألاصح من  "بخمس معلومات، فمات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهن مما يقرأ

ى هذا على أنه قرآن ال َو قول ألاصوليين، ألن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، والراوي رَ 

ومما فلم يثبت كونه قرآنا، وال ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، وهللا أعلم،  ،خبر

اختالف  ،يدل على أنه ليس قرآنا، وأنه كان تشريعا ثابتا بالسنة، ثم نسخ بالسنة

سبع " :، وعنها أيضا"عشر رضعات" :الرواية عنها في القدر املحرم، ففي رواية املوطأ عنها

، أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنها، وعبد الرزاق أيضا، وجاء عنها "رضعات

وهي ما يدل عليها رواية مسلم التي معنا، فاختالف الرواية ، "خمس رضعات": أيضا

عنها يدل على أنه كان باجتهاد منها استندت فيه على ما ظهر لها من السنة، ولو كان 

 .قرآنا ملا نقل عنها كل هذا الاختالف
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 -واعترض أصحاب مالك على الشافعية: وقال إلامام النووي في شرحه على مسلم     

بأن حديث عائشة هذا ال يحتج به عندكم،  -بأن ال حرمة إال بالخمس يعني القائلين

وعند محققي ألاصوليين؛ ألن القرآن ال يثبت بخبر الواحد، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت 

خبر الواحد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به، 

 .آحاد مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة، وهللا أعلموهذا إذا لم يجئ إال ب

      
ً
 وهكذا يتبين لنا أن ألائمة على أنه ليس بقرآن قط، وأقص ى درجاته أن يكون خبرا

 
ً
فهي مردودة ومتهافتة، وليس أدل على هذا من أن  "أكل الداجن" :، وأما روايةصحيحا

  -القرآن كان محفوظا في الصدور، فضياع صحيفة منه
َ
 رْ ف

ً
ال يؤثر في ثبوت قرآنيته  -ضا

 
ً
في العسب،  ما دامت تحفظه الكثرة الكاثرة من املسلمين، ثم إن القرآن كان مكتوبا

وصحائف الحجارة، ومثل هذه ألاشياء مما ال يتيسر في العادة  ،والعظام ،والرقاع

أم حمام أم  ن لنا نوع هذا الداجن، أهو شاةللداجن أن تأكله، والسيما والرواية لم تعي  

 .غيرهما

كان فيما : "فكيف يتفق ما ذهب إليه من تأويل وما ثبت في الرواية: فإن قال قائل     

 ".أنزل من القرآن

املراد كان فيما أنزل من شرح القرآن وبيانه، وال شك أن السنة شارحة للقرآن : قلت     

ْيَك ] :ومبينة له قال هللا تعالى
َ
نا ِإل

ْ
َزل
ْ
ن
َ
ْيِهْم َوأ

َ
َِل ِإل

ز 
ُ
اِس ما ن َن ِللنَّ ِ

َر ِلُتَبي 
ْ
ك ِ
 
  [الذ

ً
فإن  :وأيضا

جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ويكون ألامر من نسخ السنة بالسنة، ويكون 

فتوفي رسول هللا وهن مما يقرأ من القرآن، أي من حكم القرآن على ": قولها في الحديث

 أنه سنة ال قرآن، وال شك أنهم كا
ً
وهن  :، أو يكون املرادنوا يعنون بحفظ السنة أيضا

 .فيما يعلم من أحكام القرآن

وللحديث تأويل آخر، وهو أنه يحمل على أنه كان قرآنا ثم نسخ لفظه وبقي حكمه،  -     

هذا تأويل مقبول لوال ما : وبعد النسخ لم يعد يسمى قرآنا وال له حكمه، فإن قيل

إن غرضها : الجواب. "رسول هللا وهن فيما يقرأ من القرآنفتوفي ": يعارض من قولها

إلاخبار بأن هذا النسخ لم يقع إال قبيل وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعلم بالنسخ الكثيرون، وتركوا 

القراءة به، ولم يعلم البعض، فبقي هذا البعض على القراءة حتى تيقنوا فيما بعد 

ومعناه أن النسخ : مام النووي في شرح هذا الحديثنسخه فتركوا القراءة به؛ قال إلا 

ا، حتى بخ  ،نه ملسو هيلع هللا ىلص توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعاتإمس رضعات تأخر إنزاله جد 
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ً
لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك  ؛لكونه لم يبلغه النسخ ،ويجعلها قرآنا متلوا

 .رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا ال يتلى

وهذا الجواب إنما يتم على مذهب من يرى أن من أقسام النسخ ما نسخت تالوته      

: وبقي حكمه، وهذا النوع قد أنكره بعض العلماء، قال إلامام السيوطي في إلاتقان

حكى القاض ي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا الضرب، ألن ألاخبار فيه أخبار 

 .قرآن ونسخه بأخبار آحاد ال حجة فيها آحاد، وال يجوز القطع على إنزال

 .هذا ولعل الوجه ألاول في الجواب أولى وأسلم

 :الشبهة الثامنة وجوابها     

لو : "سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول  :ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس قال     

 
ً
ابن آدم إال التراب، ويتوب هللا  ، وال يمأل جوفكان البن آدم واديان من مال البتغى ثالثا

   ."على من تاب
ً
فال أدري ": نحو هذا وفي آخرها قال ابن عباس وفي رواية أخرى له أيضا

  .ذلك على املنبر وسمعت ابن الزبير يقول  :قال ؟"من القرآن هو أم ال

     
ُ
ُم التَّ : ]كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: قال بي  وروي عن أنس عن أ

ُ
هاك

ْ
ل
َ
ُر أ

ُ
 [كاث

وفي  ".فال أدري أمن القرآن هو أم ال": ورواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس وفي آخره

وروى  ".فال أدري أش يء نزل أم ش يء كان يقوله": رواية أخرى له عن أنس مثله وفي آخره

وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ": عن أبي موس ى ألاشعري قصة وفيها

كما روي في غير . إلخ... لو كان البن آدم واديان: "فأنسيتها غير أني حفظت منهاببراءة 

  .الصحيحين
ً
، ولكن أنى هي في املصاحف املقروءة فظاهر هذه الروايات أنها كانت قرآنا

  .اليوم

 :والجواب    

تر؛ إن هذه الروايات كلها ال تدل على أن هذا قرآن؛ إذ القرآن ال يثبت إال بالتوا -1     

وغاية ما تدل عليه أنها من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وها أنت قد رأيت أن بعض الروايات قد 

جاءت مصرحة بأن ذلك من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص فحسب، وأما الروايات التي فيها إيهام أن 

 يثبت ذلك قرآنا؛ فإنما جاءت على صيغة الشك كما سمعت، وإذا كان الجزم في هذا ال

د وليس من ريب في أنه إذا تعارض اليقين والشك  القرآنية، فما بالك بالشك والترد 

وعليه فتكون الروايات التي نسبت ذلك إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص على أنه من  ،فالرجحان لليقين

 .إليه أئمة العلم ل عليها، وهذا الذي ذهبكالمه هي املعو  
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 قال الحافظ ابن حجر في     
ً
  الفتح تعليقا

ُ
كنا نرى هذا من القرآن حتى ": بي  على قول أ

ُر : ]نزلت
ُ
كاث ُم التَّ

ُ
هاك

ْ
ل
َ
ووجه ظنهم أن الحديث املذكور من القرآن ما تضمنه من ذم  ["أ

والتقريع باملوت الذي يقطع ذلك، والبد لكل  ،الحرص على الاستكثار من جمع املال

ألاول  علموا أن   ،نى ذلك مع الزيادة عليهنت معفلما نزلت هذه السورة وتضم   ،أحد منه

  .من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

7-  
ً
ُم ] :ثم نسخت تالوته ملا أنزل هللا إن هذا كان قرآنا

ُ
هاك

ْ
ل
َ
 ثم بقي حكم ذلك  [أ

 مقر  
ً
 ": ، قال الحافظ ابن حجررا

ً
ونسخت  وقد شرحه بعضهم على أن ذلك كان قرآنا

ُم : ]تالوته ملا نزلت
ُ
هاك

ْ
ل
َ
ُر أ

ُ
كاث فاستمرت تالوتها، فكانت ناسخة لتالوة ذلك، فأما  [التَّ

الحكم واملعنى فيه فلم ينسخ؛ إذ نسخ التالوة ال يستلزم املعارضة بين الناسخ 

ومراد الحافظ  ".واملنسوخ؛ كنسخ الحكم، وألاول أولى، وليس ذلك من النسخ في ش يء

 
ً
يشهد لهذا التأويل الثاني ما ورد في ، ولعل مما باألول أي أنه من كالم النبوة ال قرآنا

 
ً
، وهذا الوجه ال يثبت حديث أبي موس ى ألاشعري في صحيح مسلم، وهو ما ذكرناه آنفا

 
ً
في أول ألامر، ودون إثبات ذلك خرط القتاد؛ إذ القرآن ال يثبت  إال بتسليم كونه قرآنا

 .باآلحاد كما هو رأي املحققين

 لتي هي من هللا، وقد ورد في بعض إن هذا من قبيل ألاحاديث القدسية، ا -4

إن هللا يقول، ويشهد لذلك أن اسلوبه ومعناه : الروايات التصريح بنسبته إلى هللا بلفظ

شبيهان بأساليب ومعاني ألاحاديث القدسية، إذ هي كثيرا ما تدور حول الزهد 

وقع ومنه ما : والفضائل، قال الحافظ ابن حجر في الفتح في أثناء شرحه لهذا الحديث

كنا نأتي النبي : عند أحمد وأبي عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي واقد الليثي قال

إني أنزلت املال إلقام : إن هللا قال: "فيحدثنا فقال لنا ذات يوم ،ملسو هيلع هللا ىلص إذ نزل عليه

صلى الحديث، وهذا يحتمل أن يكون النبي ".  ...الصالة، وإيتاء الزكاة، ولو كان البن آدم

هللا عليه وسلم أخبر به عن هللا تعالى على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون من 

 
ً
، وإن كان ألاحاديث القدسية وهللا أعلم، وعلى ألاول فهو مما نسخت تالوته جزما

 
ً
 .حكمه مستمرا

أن يكون هذا من ألاحاديث النبوية أو القدسية إذ ليس فيه ش يء من  يظهروالذي      

 .وسحره وجالله وبالغته إعجاز القرآن

 :الشبهة التاسعة وجوابها    
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ً
  روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس حديثا

ً
، وفيه أن عمر قال طويال

 ": على املنبر
ً
ملسو هيلع هللا ىلص بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل هللا آية  إن  هللا بعث دمحما

رجم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجمنا بعده فأخش ى إن طال بالناس الرجم فقرأناها، ووعيناها، 

فيضلوا بترك فريضة أنزلها هللا،  ،وهللا ما نجد الرجم في كتاب هللا: زمان أن يقول قائل

والرجم في كتاب هللا حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة 

 ."أو كان الحبل أو الاعتراف

وفي املوطأ عن سعيد بن املسيب ملا صدر عمر من الحج وقدم املدينة خطب الناس      

ال نجد حدين في كتاب  :إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل": فكان مما قال

هللا، فقد رجم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجمنا، والذي نفس ي بيده لوال أن يقول الناس زاد عمر 

 ."لبتةأشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ال":  لكتبتها بيديفي كتاب هللا

ن تعد سورة ": قال لي أبي  بن كعب: وروى أبو عبيدة وغيره عن زر بن حبيش قال      كأي 

إن كانت لتعدل سورة : ألاحزاب قال اثنتين وسبعين آية أو ثالثا وسبعين آية، قال

ذا زنا الشيخ والشيخة إ: "وما آية الرجم قال :وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم قلت ،البقرة

فهذه الروايات تدل على أن : قالوا .لبتة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيمأفارجموهما 

 .القرآن سقطت منه هذه آلاية

إن رواية أبي  بن كعب التي هي أصرح الروايات في القرآنية : وللجواب على ذلك نقول      

ف في الحديث، وإن كان عاصم بن أبي النجود، وهو مضع  غير صحيحة إذ في سندها 

 
ً
ف من جهة وقد اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه، وإنما ضع   ،في القراءة إماما

ئ الحفظ: قد قال فيه ابن عليةحفظه، ال من جهة عدالته، و  اختلط في  :وقيل .سي 

 .آخر عمره

ن الصواب وال البحث العلمي وأما الروايات عن عمر فهي صحيحة وال شك، وليس م     

الصحيح رد روايات صحيحة بمجرد الهوى، ولكن الواجب أن نحملها على محاملها 

نبه إلى أن رواية الصحيحين ليس نمن غير تعسف، وال تكلف، وأحب أن الصحيحة 

إلخ، وال أنها كانت قرآنا، قال الحافظ في  ...[لشيخ والشيخةا: "فيها التصريح بقوله

أخرجه إلاسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد هللا شيخ وقد : الفتح

ا الشيخ والشيخة إذا زني: "أو الاعتراف، وقد قرأناها: البخاري فيه، فقال بعد قوله

 :إلى قوله "وقرأناها" :قوله فسقط من رواية البخاري من "لبتةأفارجموهما 
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  "لبتةأ"
ً
فقد أخرج النسائي عن دمحم بن  ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا

 : منصور، عن سفيان كرواية جعفر، ثم قال
ً
 :ذكر في هذا الحديث ال أعلم أحدا

أي الحافظ ابن  -قلت .غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك "الشيخ والشيخة"

وقد أخرج ألائمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان : -حجر

رهم من الحفاظ، عن الزهري فلم يذكروها، وقد وقعت هذه الزيادة في وعقيل، وغي

إلخ ما قال، ... هذا الحديث من رواية املوطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن املسيب

  ناواية التي أشر وهي الر 
ً
 .إليها آنفا

ومهما يكن من ش يء فقد وردت آثار كثيرة في هذا املعنى، واستشهد ألاصوليون      

إلخ؛ ملا نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد روى حديثها البخاري،  « ...الشيخ والشيخة» بآية

ومسلم، ومالك، وأحمد، وأبو داود والنسائي، والترمذي، ولئن كانت روايات 

الصحيحين خلت من ذكر آلاية، فقد جاءت في رواية غيرهما وإذ كان الحال على ما 

 :سمعت فما هي املحامل الصحيحة لهذا الحديث

 هذه الروايات آحادية فهي ال يثبت بها قرآن، وال تعارض القطعي الثابت  إن - أ

بالتواتر، وغاية ما تدل عليه أنها حديث من أحاديث رسول هللا، وسنة من سننه، وال 

كان ينزل ببعض  -، فإن جبريل كما ذكرت"وكان فيما أنزل عليه": ينافي هذا قول عمر هنع هللا يضر

: وكذلك قوله. ، وتسميتها آية باملعنى اللغوي ال الاصطالحيالسنة كما ينزل بالقرآن

، فاملراد به نرويها عن رسول هللا فعبر عن الرواية بالقراءة، ومنه "فقرأناها ووعيناها"

والرجم في كتاب هللا حق، أي : فالن يقرأ الحديث والسنن على فالن، ويكون قوله: يقال

ُ ]  :راد به إلاشارة إلى قوله تعالىفي شرع هللا وحكمه وتقديره، أو يكون امل
َّ

ْو َيْجَعَل ّللا
َ
أ

 
ً

ُهنَّ َسِبيال
َ
فقد بينت السنة أن املراد جلد البكر، ورجم الثيب، ويؤيد هذا التأويل  [ل

؛ إذ ال يقال "لوال أن يقال زاد عمر في كتاب هللا لكتبتها في املصحف": قول الفاروق هنع هللا يضر

  ،ملا كانت عنده سنة مؤكدة زاد ملا عرف أنه منه، لكنه
ً
  وحكما

ً
  الزما

 
على حفظها  حث

وقراءتها ودراستها، حتى ال يغفل الناس عنها، كما حث على حفظ آي القرآن، والذي 

هممت أن " :يؤكد هذا التأويل ما رواه ابن حمدويه بسنده عن الحسن أن عمر قال

م، وأكتب شهادتهم في أدعو بنفر من املهاجرين وألانصار، معروفة أسماؤهم وأنسابه

هذا ما شهد عليه عمر بن الخطاب وفالن وفالن  (أي حاشيته)ناحية املصحف 

وإني خفت أن يجيء قوم من بعد يرون أن ال  ،يشهدون أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجم في الزنا
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الئم فلو أنها وعمر هنع هللا يضر ما كان يخش ى في الحق لومة  "يجدونها في كتاب هللا فيكفرون بها

كانت من القرآن ألثبتها، وملا خاف مقالة الناس، وكونه هم أن يكتبها في الحاشية ال في 

  :الصلب دليل على أنها ليست قرآنا، قال العالمة آلالوس ي عند تفسير قوله تعالى

َدةٍ ]
ْ
 َجل

َ
ة
َ
لَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائ

ُ
اْجِلُدوا ك

َ
اِني ف  َوالزَّ

ُ
اِنَية د نسخ في حق املحصن إن الجل [الزَّ

 
ً
واختلف في الناسخ هل هي السنة القطعية، أو ما  ،ألن الحكم في حقه الرجم ؛قطعا

إن كون : قال العالمة ابن الهمام "الشيخ والشيخة" :رواه عمر هنع هللا يضر من آلاية املنسوخة

 لعدم القطع بثبوتها قرآنا ثم نسخ ؛السنة القطعية أولى من كون ما ذكر من آلاية

تالوتها، وإن ذكرها عمر وسكت الناس، فإن كون إلاجماع السكوتي حجة مختلف فيه، 

وبتقدير حجيته، ال نقطع بأن املجتهدين من الصحابة رض ي هللا عنهم كانوا إذ ذاك 

 
ً
، ثم ال شك في أن الطريق في ذلك إلى عمر ظني، ولهذا وهللا أعلم قال علي كرم حضورا

جلدتها بكتاب هللا، ورجمتها بسنة رسول هللا ": رجمهاهللا وجهه حين جلد شراحة ثم 

 .ولم يعلل الرجم بالقرآن املنسوخ "ملسو هيلع هللا ىلص

 ويؤيد هذا التأويل أيضا ما أخرجه النسائي أن مروان بن الحكم قال  - ب

ال، أال ترى بأن الشابين الثيبين يرجمان، : قال ؟أال تكتبها في املصحف": لزيد ابن ثابت

ال  :أكتبت آية الرجم قال: أنا أكفيكم؛ فقال يا رسول هللا: ولقد ذكرنا ذلك فقال عمر

 .أستطيع

لترينا أنها ليس عليها نور القرآن  إلخ... الشيخ والشيخة: "وإن نظرة فاحصة في     

أال ترى أن الشابين الثيبين : هنع هللا يضر ومسحته، وال فيها حكمته وإعجازه، وإن قول زيد

يرجمان، ما يشير إلى عدم بلوغها الغاية في الدقة وإلاحكام، كما هو الشأن في القرآن، 

 .وهذا يدل على فرق ما بين كالم هللا وكالم إلانسان

إن هذه آلاية كانت قرآنا ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، قال إلامام النووي رحمه  - ج     

 ،الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا مما نسخ لفظه أراد بآية الرجم": هللا

ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك، وفي ترك الصحابة كتابة هذه 

  .آلاية داللة ظاهرة على أن املنسوخ ال يكتب في املصحف

ولعل السر في  ،حجر في الفتح وبنحو ذلك قال ابن كثير في تفسيره، والحافظ ابن     

نسخ لفظها عدم إحكام معناها، وأن العمل على غير الظاهر من عمومها فقد روى 

ملا نزلت أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك، فقال ": الحاكم عن عمر أنه قال
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وقد أحصن رجم، أال ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى : عمر

هذا إلى ما في ظاهرها من تجرئة الشباب على الوقوع في الزنا؛ إذ الشأن في الكبير 

والكبيرة البعد من مواطن إلاثم والفجور فاقتضت حكمة هللا تنزيه ألاسماع عن 

سماعها، وهذا الجواب الثاني إنما يتم بعد تسليم قرآنيتها، وقد خالف في هذا كثير من 

 .العلماء

 :الشبهة العاشرة وجوابها     

      
ُ
إن هللا " :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال لي: بن كعب قال بي  ما رواه إلامام أحمد بسنده عن أ

ِكتاِب ] :قال فقرأ .أمرني أن أقرأ عليك القرآن
ْ
ْهِل ال

َ
َفُروا ِمْن أ

َ
ِذيَن ك

َّ
ِن ال

ُ
ْم َيك

َ
 :قال [.ل

 ولو أن ابن آدم سأل  :فقرأ فيها
ً
  واديا

ً
 من مال فأعطيه لسأل ثانيا

ً
 ، ولو سأل ثانيا

 
ً
، وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب هللا على من تاب، وأن فأعطيه لسأل ثالثا

ذات الدين عند هللا الحنيفية السمحة غير املشركة وال اليهودية وال النصرانية، ومن 

 
ً
وي هذا ألاثر بزيادات أكثر من ورواه الترمذي أيضا وكذلك ر  "فلن يكفره يفعل خيرا

 .هذه

 :على ذلك نقول  وللجواب     

 إن هذا الحديث وأمثاله أحاديث لم تشتهر بين نقلة الحديث، وإنما يرغب  -1

فيه من يكتبها طلبا للغريب، وما كان كذلك فليس ألحد أن يعترض به على الكتاب 

اد فال يعارض الذي حفظ عن رسول هللا بالتواتر، إذ هو على تسليم صحته آح

 
ً
 .قرآن القطعي الثابت بالتواتر وال يثبت به أيضا

 إن هذا الحديث طعن فيه بعض أهل العلم بأنه باطل، ولعل مما يدل على  -7

  [لم يكن: ]بطالنه أن سورة
ُ
بن  بي  بلفظها الذي ورد في املصاحف ثبتت متواترة عن أ

ليس بقرآن، وإنما هو  "إلخ...ماللو كان البن آدم واد من " :كعب وقد قدمنا أن قوله

والتفسير  حديث نبوي أو قدس ي، وكذلك ما زيد في هذه السورة من ألفاظ هو بالبيان

أشبه منه بالقرآن، إذ ليس عليه ش يء من نور القرآن، وال له إعجازه، وال ينبغي أن 

يعزب عن بالنا أن بعض الصحابة كان يقرأ بعض آيات القرآن على سبيل التفسير 

  -لبيان كما كان بعضهموا
ُ
يكتب في مصحفه بعض تفسيرات،  -وابن مسعود بي  كأ

ظن من يسمعها أو يقف عليها أنها من القرآن، والحق فيَ  ،وتأويالت، وأدعية، ومأثورات

لم ] قال أبو بكر ألانباري بعد أن ذكر ما روي أن عكرمة قرأ على عاصم .خالف ذلك
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اطل عند أهل العلم؛ ألن قراءة ابن كثير وأبي عمرو هذا ب: ثالثين آية هذا فيها قال [يكن

 
ُ
مما هو معروف في  [لم يكن] ابن كعب، ال يقرأ فيها هذا املذكور في بي  متصلتان بأ

حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، على أنه من كالم الرسول عليه السالم ال يحكيه عن رب العاملين 

اع أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب في القرآن، وما رواه اثنان معهما إلاجم

  .الجماعة

والذي يؤكد ما قلناه اتصال قراءة أبي جعفر بابن عباس وأبي : وقال بعض العلماء    

 
ُ
بن كعب؛ واتصال قراءة ابن كثير  بي  هريرة وابن مسعود وغيرهم، وهم قرءوا على أ

 
ُ
، واتصال قراءة أبي بمجاهد وقراءة مجاهد على ابن عباس، وقراءة ابن عباس على أ بي 

 عمرو بمجاهد وسعيد بن جبير وهما قرءا على ابن عباس وقرأ ابن عباس على 
ُ
، أ بي 

فهؤالء ألائمة وأعالم الدين الذين رووا عنهم وحفظوا عليهم نبره ومده وتشديده، فلو 

 
ُ
 كان من قراءة أ

َ
  .ا عنه، وحفظوا عليه، لطول تلك ألالفاظوْ َو رَ بي  ذلك لقرأه عليهم، ول

، ومن [لم يكن]إنه آية من سورة : وأيضا فقد اضطرب النقل في هذا ألاثر، فمن قائل    

، والباطل دائما لجلج، والحق دائما أبلج، وقد "براءة" آية من سورة تشبه سورة: قائل

وال شك أن روايات الصحيحين  ،وردت هذه القصة في الصحيحين بدون هذه الزيادات

 .لقبول، مما يؤيد أن هذا التخبط املروي باطلأوثق من غيرها وأولى با

     4-  
ُ
بي  إنما هو قبل أن ينسخ ثم إن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ويكون من حمل ذلك عن أ

 
ُ
أما جمهور املسلمين  .لعدم علمهم بالنسخ ؛بي  عنه، وبقوا هم على قراءتهملا نسخ رجع أ

لجواب على سبيل التنزل العارفين بأنه نسخ فلم يقرءوا به ولم ينقلوه، وهذا ا

 فاألجوبة السابقة ففيها الغناء والشفاءوالتسليم بأنه كان قرآنا، 
 
 .وإال

 :الشبهة الحادية عشرة وجوابها       

 .روايات يوهم ظاهرها سقوط ش يء من القرآن     

.1       -  
ُ
ا كان يقرأما روي أن أ َفُروا ِفي ] : بي 

َ
ِذيَن ك

َّ
 َجَعَل ال

ْ
َح ِإذ

ْ
وِبِهُم ال

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ة  َحِميَّ

َ
ة ِميَّ

ة جاِهِليَّ
ْ
 ."ولو حميتم كما حموا لفسد املسجد الحرا"، [16: الفتح] ]ال

ألم تجد فيما أنزل هللا ": ما روي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف -7     

 علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة، فإنا ال نجدها، قال أسقطت فيما أسقط من

 ."القرآن
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كنا نقرأ سورة نشبهها ": ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي موس ى ألاشعري قال -4     

وَن ما ] :بإحدى املسبحات ما نسيناها، غير أني حفظت منها
ُ
ُقول

َ
ِذيَن آَمُنوا ِلَم ت

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

وَن 
ُ
ْفَعل

َ
 ."فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة"  [ال ت

ما روي في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا غدرا،  -3     

 ": قال أنس
ً
فع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرض ي عنا قرأناه حتى رُ  ونزل فيهم قرآنا

  ."وأرضانا

 ]  :سمعت ابن الزبير يقرأ: ما روي عن عمرو بن دينار قال-5     
ٌ
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ْن ِمْنك

ُ
َتك

ْ
 َول

رِ 
َ
ْنك

ُ ْ
ْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امل

َ ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
ْيِر َوَيأ

َ
خ
ْ
ى ال

َ
ويستعينون " ،[227: آل عمران]] َيْدُعوَن ِإل

  ."باهلل على ما أصابهم

6-  
ُ
ِفيها] :بي  أنهما قرءاوما روي عن ابن عباس وأ

ْ
خ
ُ
كاُد أ

َ
 أ
ٌ
 آِتَية

َ
اَعة  من " [ِإنَّ السَّ

 ."نفس ي فكيف أطلعكم عليها

َعْصِر ] :ما روي عن علي أنه قرأ -4    
ْ
ْسرٍ ] "ونوائب الدهر" [َوال

ُ
ِفي خ

َ
ساَن ل

ْ
ن ِ
ْ

 .[ِإنَّ إلا

 :والجواب     

إن هذه الروايات أغلبها باطلة لم يصح منها ش يء، وإنما هي غرائب ومناكير رواها  -1     

 
َ
 وْ الذين أ

َ
، وهل "من نفس يأكاد أخفيها ": وا بهما، وليس أدل على بطالنها من روايةعُ ل

 
ً
، فقد تواتر "والعصر ونوائب الدهر": من نفسه ومن رواية يعقل أن يخفي هللا شيئا

 
ً
يرى أنه من  عن علي هنع هللا يضر أنه كان يقرأ بقراءة الجماعة، وهل يعقل أن يدع علي  شيئا

القرآن، ثم ال يثبته والسيما أنه قد آلت إليه الخالفة، وصار صاحب الكلمة النافذة 

 .إن هذا إال بهتان مبين! ين املسلمينب

إن هذه الروايات على فرض صحتها تحمل على أن ذلك كان قرآنا، ثم نسخ لفظه  -7     

 .وبقي معناه كما تدل على ذلك رواية الصحيحين في أصحاب بئر معونة

إن بعض هذه الروايات محمول على التفسير والتوضيح، ويكون الراوي سمع من  -4     

 يقرؤه
ً
 ومبي   ا مفسرا

ً
ملعناها فظن أن الكل قرآن، ولعل هذا يظهر في وضوح في الرواية  نا

 ] :املتعلقة بقوله تعالى
ٌ
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ْن ِمْنك

ُ
َتك

ْ
ِلَم ] :والرواية املتعلقة بقوله تعالى .آلاية [َول

وَن 
ُ
ْفَعل

َ
وَن ما ال ت

ُ
ُقول

َ
 [.ت
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 :رد عام       

 .الشبه وعلى غيرها مما أورد على جمع القرآنوإليك رد عام يرد به على هذه      

وهو أن املسلمين أجمعوا على أن هذا الذي كتب في املصاحف، وحفظه ألالوف عن 

ألالوف، هو القرآن الذي أنزله رب العاملين، على نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ال زيادة فيه، وال 

 
ً
ت جمهور الناس، فقد أبطل إلا  نقصان، فمن ادعي زيادة عليه، أو نقصانا جماع، وبه 

عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وغير معقول أن نبطل ما أجمع عليه املسلمون  ما قد صح   ورد  

 منها فله محامل صحيحة، وليس نص   بروايات جلها باطل موضوع، وما صح  
ً
على ما  ا

عم يزعم الزاعمون، وإن من يزعم أن القرآن نقص منه ش يء أو زيد فيه ش يء، كمن ز 

 
ً
  أن الصلوات املفروضة كانت عشرا

ً
 فأنقصها املسلمون إلى خمس، أو أنها كانت ثالثا

 
ً
ما تقولوه على  في العقول ش يء من هذا صح   فإذا صح   -سواء بسواء -فصيروها خمسا

 .القرآن

قد هيأ له من ألاسباب الداعية إلى حفظه  -وقد وعد بحفظ كتابه -وهللا سبحانه     

به يف والتبديل ما لم يتهيأ لكتاب غيره في الدنيا، وعلى كثرة ما صو  وصيانته من التحر 

أعداء إلاسالم إلى القرآن من سهام غير صائبة، وتلفيقات مزورة فقد بقي القرآن 

كالطود الشامخ الذي ال تزحزحه عن مكانه الرياح، وألاعاصير، مهما اشتدت، وقد 

وبيتوا من كيد، وسيبقى هكذا،  تكسرت على صخرته العاتية كل ما راشوا من سهام،

َنا ] :صلدا، قويا حتى يرث هللا ألارض وما عليها، وصدق هللا حيث يقول 
ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن ِإنَّ

وَن 
ُ
حاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك ِ
 
ِكتاٌب َعِزيٌز ] ،[8 :الحجر]] الذ

َ
ُه ل باِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه ،َوِإنَّ

ْ
ِتيِه ال

ْ
ال َيأ

ِفِه 
ْ
ل
َ
ِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد  َوال ِمْن خ

ْ
ن
َ
 [.71 -72: فصلت]] ت
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 (9)القراءات القرآنية بشمال إفريقيا

 القرآن في جيش الفاتحين: أول

 الصحابة -1    
ذكر أبو العرب أن الجيش الذي خرج لغزو إفريقية مع عبد هللا بن أبي سرح كان      

 .يعد عشرين ألفا أكثرهم من الصحابة

تسعة : عدد الصحابة يناهز ثمانية عشر صحابيا ممن غزوا إفريقية، وقيل: قيل     

 . اثنان وأربعون صحابيا رض ي هللا عنهم: وعشرون، وقيل

غير أن ألامر املؤكد هو أن دخول الصحابة رض ي هللا عنهم إفريقية قد واكب أغلب      

 .قدم التاريخمراحل الفتح، وإن كان عددهم يتضاءل شيئا فشيئا كلما ت

فقد دخل الصحابة في أول غزو إلفريقية مع عبد هللا بن سعد بن أبي سرح سنة      

14/674 

ودخلوا مع معاوية بن حديج، ومع رويفع بن ثابت، ومع عقبة بن نافع، بل نجد من      

ة  الصحابة من كان بإفريقية في زمن متأخر مثل سفيان بن وهب هنع هللا يضر الذي كان بإفريقي

، وحبان بن أبي جبلة القرش ي بالنسبة ملن اعتبره من الصحابة، وقد كان  48/684سنة 

وتوفي بالقيروان سنة . من بين من أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية لتفقيه أهلها

213/471   

 .ونجد من الصحابة من تكرر دخوله إلى إفريقية     

ا وتعليما كعبد هللا بن عمر دخلها مع ابن أبي وفيهم من عرف بالقرآن حفظا وتفسير      

سرح ومع معاوية بن حديج، وكذلك عبد هللا بن الزبير، كما جاءها قيس بن يسار بن 

 .مسلم الكناني مع ابن أبي سنح ومع عقبة بن نافع

ولعل ألامر الذي تجدر مالحظته أنه قد كان من بين الصحابة الداخلين إلى إفريقية      

 .اص معين في القرآنمن له اختص

 .فعبد هللا بن سعد بن أبي سرح كان من كتبة الوجي     

وهو إلى ذلك . وعبد هللا بن الزبير كان عضوا في لجنة كتبة مصحف عثمان هنع هللا يضر      

اع القرآن  .معدود من بين جم 

                                                             

القراءات بإفريقية من فتح إلاسالمي إلى منتصف القرن الخامس الهجري، لألستاذة : ملخص من كتاب (1)  

 .م2884: تونس، الدر العربية للكتاب، سنة. هند شلبي
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يد، وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عمرو، وعبد هللا بن عباس، وفضالة بن عب     

اع القرآن  .وعقبة بن عامر الجنهي، هؤالء جميعا كانوا معدودين أيضا بين جم 

كما نلحظ أن عددا من الصحابة الداخلين إلى إفريقية كانوا يملكون مصحفا خاصا      

كابن عباس، وعبد هللا بن الزبير، وعبد هللا بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر 

 الجنهي 

إن هذه املعلومات القرآنية املتعلقة بالصحابة الفاتحين هامة للتعرف على بداية      

 .العالقة بين ألافارقة والقرآن

 التابعون  -7    

دخل التابعون إفريقية لفتحها كما دخلوها لتفقيه أهلها وتعليمهم مبادئ الدين      

، ومنهم من الجديد، ومنهم من استمر مقامه بها وبنى دارا ومسجدا وخ
ً
لف بها عقبا

 .بارحها إما باالنتقال إلى املغرب ألاقص ى وألاندلس، أو بالرجوع إلى املشرق 

وقد أوردت كتب التراجم إلافريقية عددا ال بأس به من التابعين القادمين من      

هم سبعة وعشرون ممن استوطن : وقيل. اثنين وعشرين تقريبا: املشرق، فبعضهم عد 

 غير ذلك وقيل. إفريقية

وممن دخلها قصد تفيقه أهلها التابعون العشرة الذين بعث بهم الخليفة عمر بن      

 .222/428، وقيل سنة 88/424عبد العزيز وذلك سنة 

وممن دخل إفريقية بغير نية الغزو عكرمة مولى ابن عباس، فقد أقام بالقيروان      

 .وبث بها العلم

ن الكرام من اشتغال بالقرآن حفظا ودراسة، وكان ولقد كان لبعض هؤالء التابعي     

من بينهم أبو عبد الرحمان الحلبي، أحد أعضاء بعثة عمر إلى إفريقية، وحنش 

 .الصنعاني الذي سكن القيروان واختط بها دارا ومسجدا

ومعلوم أن إسماعيل بن عبيد كان أحد أعضاء بعثة عمر بن عبد العزيز إلى      

الذي شاهد فتح ( 683-46ت ) أن يكون لزهير بن قيس البلوي  وال يستبعد. إفريقية

مصر وأقام مدة بالقيروان، وكان جامعا للقرآن وهو من كبراء الزاهدين، اليستبعد أن 

يكون له أيضا مصحف، خاصة وأنه كان أميرا على مصر، والعادة أن يكون ألامير 

 .إليها مختارا جامعا لخصال  تجعله في مستوى املهمة التي انتدب
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وقد الحظنا من بين التابعين الداخلين إفريقية من كان مهتما بالقراءات وإقراء      

 .القرآن

الذي واله ( 478أو  242/478أو  241: ت) فإسماعيل بن عبيد هللا بن أبي املهاجر      

 .عمر بن عبد العزيز على إفريقية وأرسل معه البعثة العلمية

ة  شخصية الرجل الذي توصل بفضل علمه وحزمه إلى أن ومن هنا نفهم أيضا قو      

 .يجعل عامة البربر يسلمون على يديه

مقرئا نجد كذلك جعثل بن هاعان بن عمير   وكما كان إسماعيل بن عبيد هللا     

القارئ الفقيه، وقد كان قاضيا  على جند إفريقية زمن هشام ( 223/444ت ) القتباني 

 .عمر بن عبد العزيز ضمن البعثة إلى إفريقيةبن عبد امللك، كما أرسله 

وقد ( 413-421/ 224-84ت بين ) ويمكن أن تضم إلى هذين سليمان بن يسار  

كان من فقهاء املدينة وقرائهم ووردت عنه الرواية في حروف القرآن، وكذلك نذكر أبا 

 .مات بهامنصور الفارس ي الفقيه القارئ املتفنن في العلم وقد سكن القيروان إلى أن 

وكما وجدنا من بين التابعين من كان مهتما بالقرآن قراءة وإقراء فإننا نجد من  

 .بينهم من كان مهتما به تدبرا وتفسيرا

ومن بين البارزين في هذا امليدان عكرمة مولى ابن عباس الذي جلس بجامع  

 .القيروان يبث علمه الذي اخذه كما نعلم عن ابن عباس امهنع هللا يضر

 الفاتحون وتعليم لافارقة -4     
لم يتم فتح إفريقية في سنة أو سنتين إنما امتد على ما يزيد على نصف قرن،  

 .وهي مدة طويلة بالنسبة إلى البالد ألاخرى التي تم فتحها من طرف املسلمين

لة ولعل أقدم رواية وقفنا عليها تدل على شروع البربر في الدخول في إلاسالم تلك املقا     

إن إفريقية إذا دخلها : "التي ذكرها عقبة بن نافع حين هم ببناء القيروان، فقد قال

. إمام أجابوه إلى إلاسالم، فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين هللا إلى الكفر

 ".فأرى لكم يا معشر املسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا لإلسالم إلى آخر الدهر

 .ك كان حرص الفاتحين على تعليم ألافارقة كبيراومن أجل ذل     

فقد ترك عقبة بن نافع صاحبه شاكرا باملغرب ألاقص ى  يعلم البربر القرآن وذلك      

 61/682بعد حملته الثانية على إفريقية سنة 
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وخلف موس ى بن نصير مواله طارقا على طنجة وما والاها وأمر العرب أن يعلوا      

 .421/ 84ذلك بعد تولية أمر إفريقية سنة و . البرابر القرآن

كان سفيان بن وهب : " وكذا بالنسبة للقيروان فقد روى غياث بن أبي شبيب، قال     

 ".صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان فيسلم علينا ونحن في الكتاب

ة العلمية مع إسماعيل بن أبي ويمكن أن نعتبر إرسال عمر بن عبد العزيز للبعث     

املهاجر على رأس املائة ألاولى للهجرة البداية الرسمية لتعليم البربر إلاسالم والقرآن، 

فقد ذكر بأن كل واحد من أعضاء تلك البعثة، قد اختط بالقيروان دارا لسكناه 

 .ومسجدا لعبادته وكتابا لتحفيظ القرآن 

ر في بإفريقية أمثال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وسرعان ما أتت الجهود أكلها فظه     

 .أول مولود ولد في إلاسالم بعد فتح إفريقية( 262/444: ت) 

الذي كان مولده ( 264/448: ت) وأبو عمران موس ى بن علي بن رباح اللخمي     

 بالقيروان 

الذي استوطن القيروان قادما إليها من ( 246/481: ت) وعبد هللا بن فروخ      

 .ألاندلس

وجميع هؤالء وغيرهم يمثلون الطبقة ألاولى من مشائخ القيروان الذين كانت بداية      

 .وتلمذ معظمهم على أفراد بعثة عمر بن عبد العزيز. تكوينهم بها

ي إلى هذه الطبقة من العلماء وهو أبو علي واحتفظت املصادر باسم شيخ ينتم     

وكان شقران من فقهاء إفريقية وعبادها وهو ( 268/487: ت) شقران بن علي الهمداني 

 . من شيوخ ذي النون املصري 

كما احتفظت املصادر بأسماء بعض مشائخ القيروان املنتمين إلى هذه الفترة      

 :والذين كانوا من جماع القرآن أمثال

 الذي كان يختم كل يوم ختمة ( 288/824: ت) حفص بن عمارة      

: ت) ، وإسماعيل بن رباح الجزري (288/827: ت) ومعاوية بن الفضل الصمادحي      

121/814) 

وليس أدل على شيوع الكتاب بإفريقية في العصور إلاسالمية ألاولى من ظهور تأليف      

ليس من تأليفه إنما هو روايته عن أبيه والكناب . دمحم بن سحنون، آداب املعلمين

 (.837/ 172ت ) سحنون 
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ويتعرض هذا الكتاب أو هذه الرسالة على ألاصح إلى مسائل متعددة تتعلق بالقرآن      

تعلما وتلقينا وآدابا، كالتحريض على تعلم القرآن وتعليمه، وذكر حقوق املعلم، وذكر 

 .  ي للطفل أن يتعلمها، و ما إلى ذلكواجباته، وبيان آلاداب القرآنية التي ينبغ

وطبيعي أن تكون املصاحف قليلة في الفترة ألاولى من دخول إلاسالم إلى إفريقية،      

وذلك راجع فيما نرى إلى كونها كانت تكتب على الرق وهو مادة عزيزة، وإلى احتياج 

 .كتابة املصحف إلى خبرة دقيقة ومعرفة عميقة بقواعد كتابة املصحف

 القرن الخامسصحف بإفريقية من الفتح إلى منتصف توفر امل: نياثا

قد رأينا املصحف متوفرا  عند كل من عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن الزبير، وعبد      

هللا بن عمرو، وعقبة بن عامر الجنهي رض ي هللا عنهم، وجميعهم من الصحابة الذين 

لكن الذي ال نستطيع أن نجزم به اليوم هو دخول هذه . دخلوا إفريقية زمن الفتح

 .لفعلاملصاحف إلى هذه البالد با

ثم رأينا أن عددا من التابعين الذين قدموا بالدنا قد كان لهم أيضا مصحف، 

وهو أحد (.  224/413: ت) وقد خصت املصادر بالذكر مصحف إسماعيل بن عبيد 

/ 222: ت) أعضاء بعثة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية، ومصحف حنش الصنعاني 

   .الذي كان ينظر فيه كلما تعايا في آية( 428

 .في عصر الصحابة: وقيل بوجود مصحف بالقيروان قديم منذ الفتح، أي 

 بدليل
ً
 :لكن قد نشك في قدم هذه املصاحف، ونعتقد ظهورها كان متاخرا

 .إلاطار املذهب املوجود في أوراقه -

 .كتابة أسماء السور وعدد آياتها -

 .عملية إحصاء لكل حرف من أحرف الهجاء الوارد في القرآن -

 .هذه ألاشياء لم تكن في العهد ألاول من عصر الصحابة وكبار التابعين وكل

أما فيما يتعلق بالخط  فقد كانت املصاحف ألاولى تكتب بالخط املدني، ويبدو 

والخط املدني خال من الصناعة، . أنه هو الخط الذي كتبت به املصاحف العثمانية

 .في الكتابةفهو بعيد عن خط مصحفنا الذي امتاز قلمه بالتفنن 

وأما التذهيب املوجود به فإنه يدل على تأخره في الظهور أيضا؛ ألن الصحابة رض ي هللا 

فهذا . عنهم قد كرهوا ظهور ذلك باملصاحف، وكذلك كرهوا كتابة أسماء السور وآياتها

 .جميعه ال يوجد في مصاحف القرن ألاول 
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أن عثمان بن : يروانوهنا رواية ذكرها العبدري في رحلته عند حديثه عن الق 

ودخلنا بيت الكتب فأخرجت : "أرسل بمصحف إلى إفريقيا  فقال العبدري  -هنع هللا يضر–عفان 

ورأيت بها مصحفا كامال مضمونا بين لوحين ...لنا مصاحف كثيرة بخط مشرقي

مجلدين، غير منقوط وال مشكول، وخطه مشرقي بين جدا مليح، وطوله شبران 

وذكروا أنه الذي بعثه عثمان هنع هللا يضر إلى املغرب، وأنه بخط  ونصف في عرض شبر ونصف،

 ".عبدهللا بن عمر امهنع هللا يضر

 .ولم نجد من أشار إلى هذا املصحف غير العبدري أو من نقل عنه 

ويبدو أنه من الصعب قبول هذه الرواية القائلة بإرسال عثمان هنع هللا يضر بنسخة من 

 : لعدة أسباباملصحف إلى إفريقية وذلك 

دوا عدد املصاحف العثمانية بذكر نسخة تم  :أول ال نظفر عند من حد 

 .إرسالها إلى إفريقية

 . الجند الفاتح بإفريقية إذ غادروها بعد خمسة عشر شهرا  لم يطل :ثانيا

وتوقف غزو إفريقية بسبب ألاحداث السياسية التي دارت رحاها في الشرق، وانتهت 

ثم استؤنف زمن معاوية بن أبي سفيان على يد معاوية . عفان هنع هللا يضرباستشهاد عثمان بن 

 .بن حديج

أن املصاحف العثمانية قد كتبت في تاريخ   إذا علمنا هذا وعلمنا من جهة أخرى 

، تبينت لنا صعوبة  قبول القول بوصول 44/634وأقصاه سنة  13/673أدناه سنة 

أما إفريقية في هذه . الجيوش إلاسالمية نسخة من املصحف العثماني إلى إفريقية في

الفترة فقد كانت خالية منهم، وال يعقل أن يرسل الخليفة بمصحف إلى مكان ال يوجد 

 .فيه جيش عربي يحتاج إلى إمام يرجع إليه عند تالوة القرآن

ونضيف إلى هذين السببين الرئيسين دليال ثالثا على عدم وصول نسخة  :ثالثا

ويتمثل في سكوت املصادر إلافريقية وغيرها عن . من املصحف العثماني إلى إفريقية

 . إلاشارة إليه، خاصة منها الفهارس التي عنيت باملكتبة العتيقة

 اغه؟وبعد كل هذا كيف أخبر العبدري بهذا الخبر وكيف أمكن له استس

ولعل هذا راجع إلى تعليل بعضهم بأن كل مكتبة احتوت على نسخة قديمة 

 .للمصحف ال تتأخر عن نسبتها إلى املصاحف العثمانية قصد التبجح واملفاخرة

املصاحف املوجودة والتي احتفظت بها املكتبة ألاثرية بالقيروان  كانت في القرن الثالث 

 : الهجري، من هذه املصاحف نذرك منها

 . م824/هـ183مصحف فضل موالة أبي أيوب كتبته بخطها وحبسته سنة  -
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إنه من القرن الثالث ويعتبر هذا املصحف من النسخ : مصحف ثان قيل-

 . الفريدة، فهو مكتوب بالذهب على الرق ألازرق

 (143/888: ت) مصحف عبد هللا بن طالب القاض ي  -

خط ابن أسباط، وهو أبو عبد ومنها ختمة قرآن في جزء واحد كبير الجرم، ب -

 .هللا دمحم وكان في املائة الثالثة معاصرا لسحنون 

ومنها مصحف ذكره في الحلل السندسية منسوب إلى أين دمحم يونس بن دمحم 

 . وقد كان مالزما  للقراءة فيه( 188/822ت ) الورداني 

وهذا املعز لدين هللا الفاطمي يفاخر بامتالكه ملصحف بخط املنصور 

عباس ي، عندما حمل إليه أبو جعفر مسلم بن عبيد هللا املصحف الكبير، الذي كان ال

 .ولم يتأخر املعزعن كتابة مصحف بخطه. ليحي بن خالد بن برمك

نستنتج من هذا إذن أن املعز عندما قدم مصر كان من جملة ما حمل معه من 

 .إفريقية مصحفه الذي بخطه

تي تنتمي إلى بعض أفراد العائلة ومن بين املصاحف التي وصلتنا تلك ال

 :الصنهاجية وهي

الذي حبسه على جامع مدينة ( 737/2261ت ) مصحف املعز بن باديس  -

 .القيروان

عمة املعز بن باديس الصنهاجي، حبسته ( 727/2214ت ) مصحف أم مالل  -

 .يةويوجد قسم كبير منه اليوم باملكتبة ألاثرية القيروان. على جامع مدينة القيروان

، حاضنة أبي مناد باديس، حبسته (712/2218: ت) مصحف الحاضنة  -

وتوجد منه اليوم قطع باملكتبة (. 722/2228)بدورها على جامع مدينة القيروان سنة 

 .ألاثرية القيروانية كذلك

مصحف أم العلو أخت املعز ، حبسته على مسجد أبي عبد املطلب سنة -

 . وغيرها 718/2246

الذي نجده مذكورا في كتب الاختصاص من النقط الشكل :  بالنسبة للضبط

 . املستدير والشكل املربع

واختلف ألامصار في ألالوان املستعملة في شكل املصاحف، فالذي عليه أهل 

املدينة، وبالتالي أهل ألاندلس اتخاذ اللون ألاحمر للحركات والسكون والتشديد 

أما أهل العراق، فإنهم ال ينقطون إال  .والتخفيف، واتخذوا اللون ألاصفر للهمزات

 .باللون ألاحمر، وال يجعلون في مصاحفهم عالمة للسكون والتشديد
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وربما  وتمتاز بعض مصاحف أهل الكوفة والبصرة بنقط القراءة الشاذة باالخضر

عكس ألامر في بعض املصاحف، فكان اللون ألاخضر للقراءة املشهورة، واللون ألاحمر 

كما أنه أنكر على من . وقد نعت الداني طريقتهم هذه بأن فيها تخليطا وتغييرا. للشاذة

 .جمع قراءات مختلفة في مصحف واحد رغم التنبيه على ذلك في أول املصحف

اتخذ فيه اللون ألاحمر للحركات والهمز جميعا فمن املصاحف القيراوانية ما 

 .فهو بذلك قد شكل على طريقة أهل العراق. وال يرسم فيها التشديد وال السكون 

فالحركات والتشديد والسكون باألحمر، . ألاحمر وألاصفر: ومنها ما اتخذ فيه لونان

يمكن أن و . وهذا ما عليه أهل املدينة وأهل ألاندلس. وخصص اللون ألاصفر للهمز

 .يكون اللونان هما ألاحمر وأألخضر

أما املصاحف التي اتخذت فيها ثالثة ألوان فإنها تلك التي اتبعت طريقة أهل 

واللون ألاخضر  . اللون ألاحمر للحركات والتشديد والسكون والنقل: ألاندلس في النقط

 .واللون ألاصفر للهمزات املحققة. لهمزة الوصل

. تعددت فيه ألالوان بطريقة خاصة غير متداولة وقد نجد من املصاحف ما

فاتخذ فيها اللون ألاحمر للضمة، واللون ألازرق للكسرة واللون الذهبي للفتحة، واللون 

 .ألاخضر لقراءة ثانية

فنرى أن املصحف القيروانية لم تستقر في ألالوان على طريقة واحدة 

 .فاستعملت منهج املشارقة ومنهج املغاربة في الضبط
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 القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس: ثالثا
رأينا في فصل سابق كيف دخل القرآن إفريقية عن طريق الفاتحين، سواء  

كانوا من الصحابة أو التابعين رض ي هللا عنهم، وتبينا كيف عرفت إفريقية إلاسالمية 

مكتوبا في املصاحف، القرآن في أول عهدها باإلسالم، عرفته محفوظا في الصدور، و 

ا أيضا حرص الفاتحين الكبير على تعليم القرآن للبربر  .وتبين 

 أطوار القراءات بإفريقية

 طور القراءة الحرة -1

 القراءات القرآنية بإفريقية في عصر الصحابة رض ي هللا عنهم والتابعين

ألاغلب أنه صحابي، وذكرت املصادر أن سفيان بن وهب  :سفيان بن وهب -

وأميرا في زمن عبد العزيز بن مروان سنة  62/648 دخل إفريقية مرتين غازيا سنة هنع هللا يضر

48/684. 

كر من تالميذه 
ُ
غياث الحبراني، وبكر بن سوادة: وبقي مدة يسيرة بالقيروان، وذ

  
غزا عبد الرحمان بن ألاسود إفريقية مع ابن أبي : عبد الرحمان بن لاسود -

  .سرح، واختلف في صحبته

وقد روى عبد الرحمان بن ألاسود مدني عن أبي بكر، وعمر وعمرو بن العاص، 

 .وأبي بن كعب، وعائشة رض ي هللا عنهم

الذي وردت عنه ( 413-224/421-87ت بين ) سليمان بن يسار : من تالميذه

ما  الرواية في حروف القرآن، والذي كان من فقهاء املدينة وقرائها، قد نقل إلى ألافارقة

أخذه عن شيخه، خاصة وأن قدوم سليمان إلى إفريقية قد تأخر عن دخول عبد 

 .الرحمن؛ إذ دخلها مع معاوية حديج وأقام بها

غير أننا لن ندعي أن ألافارقة بقوا على القراءة بها إلى ذلك  العهد؛ نظرا إلى كونها 

جماع على ترك من القراءات الشاذة؛ ملخالفتها لرسم املصحف العثماني، وقد تم إلا 

 .القراءة بالشاذ والاعتصام بالقراءات املوافقة لرسم املصحف

كان عبد هللا بن الزبير بن العوام هو البشير  :عبد هللا بن الزبير بن العوام -

بفتح إفريقية إلى عثمان بن عفان  هنع هللا يضر، وكان له البالء العظيم في أول معركة رسمية 

 . تدور رحاها بهذا القطر بمدينة سبيطلة، فقتل جرجير ملك الروم
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. ارفعلى ما هو متع 14/674وكانت معركة الفتح ألاولى بإفريقية  قد تمت سنة 

   73/663ودخل ابن الزبير إفريقية مرة ثانية في جيش معاوية بن حديج سنة 

ويظهر من ألاخبار الواردة عن هذا الصحابي الجليل أن اهتمامه بالقرآن كان 

ناهيك وأن عثمان هنع هللا يضر قد جعله ضمن أعضاء لجنة كتابة املصاحف، وربما كان . كبيرا

صحف خاص بقيت بعض نماذج منه محفوظة في ذلك لجمعه للقرآن والمتالكه مل

 . كتاب السجستاني وملحقه

 .ولكننا ال نملك أي دليل قاطع يجسم تأثير ابن الزبير في ألافارقة

قدم عبد هللا بن عباس ابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إفريقية  :عبد هللا بن عباس -

ل إل
 
يه للمنزلة التي يحتلها دون شك مع جيش عبد هللا بن سعد بن أبي سرح، وقد وك

 .تقسيم الفيء بين املسلمين

فقد حفظ . وقد كان البن عباس هنع هللا يضر كلف شديد بالقرآن تالوة وتدبرا وفهما

املحكم على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أتم حفظ القرآن جميعا وعرضه على أبي بن كعب، 

 .وزيد بن ثابت

إن ادعينا البن عباس تأثيرا مباشرا على ألافارقة، لقصر  وربما جانبنا الصواب

املدة التي قضاها بإفريقية، حيث كان مشغوال بالحرب، ولم تذكر له املصادر عودة 

ثانية إليها، غير أن الذي ال ينبغي الشك فيه هو أن عددا من تالميذه حلوا بإفريقية 

 : ة من مواليه وتالمذتهوكان ألغلبهم بها مهمة اضطلعوا بها فقد دخلها ثالث

 .سليمان بن يسار وقد سبق معنا -

قدم إفريقية كما أسلفنا بقصد نشر العلم ألنه كان يلقي دروسه : عكرمة  - 

 .باملسجد الجامع

لسنا ندري متى قدم أبو علقمة مولى ابن عباس هنع هللا يضر إلى إفريقية : أبو علقمة  - 

لقيروان ولم يبارحها، وكانت رواية أبي علقمة غير أن الذي ال ريب فيه هو أنه سكن ا

 .عن ابن عباس وغيره من الصحابة رض ي هللا عنهم كابن عمر وابن مسعود

وصفه املؤرخون بالثقة والفقه لذلك ولي قضاء إفريقية وجلس للتدريس وقد 

 .بلغنا من أسماء تالميذه ألافارقة عبد الرحمن بن أنعم، وخالد بن أبي عمران

سليمان بن يسار وعكرمة وأبي علقمة نجد من بين تالميذ ابن وإلى جانب 

وحبان بن ( 224/413: ت) إسماعيل بن عبيد ألانصاري : عباس الذين دخلوا إفريقية

وموهب بن حيي وثالثتهم أرسلهم ( 448أو  211/471أو  213: ت) أبي جبلة القرش ي 

 .الحديث عنهمعمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقهوا أهلها وسوف يأتي 
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 .كما  دخلها من تالميذ ابن عباس

يعتبر راوية ابن عباس كما روى عن عمرو بن : علي بن رباح اللخمي املصري  -

ويظهر أن له اهتمام بالقرآن، إلى جانب . العاص، وعقبة بن عامر، وفضالة بن عبيد

تفقيه وسكن القيروان، وابتنى بها دارا ومسجدا، وجلس ل. اهتمامه برواية الحديث

 .القرويين،  وبالتأكيد إلقرائهم القرآن كذلك

دخل إفريقية مع رويفع بن : أبو رشيد حنش بن عبد هللا السبائي الصنعاني  - 

عندما غزا  642/ 32ثابت هنع هللا يضر بنية الغزو، وقد نزل عليه عبد امللك بن مروان سنة 

ر بالقيروان في زمن مبكر وهذا يؤكد على أنه قد استق. إفريقية مع معاوية بن حديج

وكان له بها دار ومسجد، ويظهر أنه لم يبارحها  إال عند قدوم موس ى بن نصير ليشهد 

 .معه فتح ألاندلس

، ومنهم من جعلها 222/428أما وفاته فقد جعلها معظمهم بإفريقية سنة 

 .بمصر أو بسرقسطة

، ولعل أخذ حنش الصنعاني عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد هللا بن عمرو 

مصحفه الذي كان يقرأ فيه كان مصحفا انتخابيا اعتمد فيه على قراءات شيوخه 

 .املذكورين، ولعله كذلك اتبع فيه القراءة التي كان عليها أهل الشام

ورغم طول املدة التي بقيها حنش الصنعاني بإفريقية فإن املصادر لم تفصل 

يقية، كما أنها أشارت إلى عدد القول عن نشاطه بها، واكتفت بذكر توليه عشور إفر 

وهذا يدل على كونه قد جلس للتدريس، ومن بين من ذكر من تالميذ . من تالميذه

 : ألافارقة

عبد الرحمن بن أنعم، وبكر بن سوادة، أحد أعضاء بعثة عمر إلى إفريقية، 

 . وخالد بن أبي عمران، إلى جانب عدد من تالميذه بمصر

لغزو ( 44/681ت ) قدم عبد هللا بن عمر  :عبد هللا بن عمر بن الخطاب -

واختلف في السنة التي دخل فيه . إفريقية مع ابن أبي سرح وفي جيش معاوية بن حديج

 .47/637سنة : وقيل 73/663سنة : مع ابن حديج، قيل

كان جامعا للقرآن مع تدبر في معانيه، فقد أمض ى ثماني سنوات لتعلم سورة 

 .غير أنه لم يبلغنا. اد يفارقه كلما دخل بيتهالبقرة، وله مصحف خاص ال يك

ويمكن أن نبدي نفس املالحظة التي أبديناها في ابن عباس وهي صعوبة إمكانية  

 .تأثيره فيهم تأثيرا مباشرا في ميدان إقراء القرآن
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غير أنه كما رأينا بعض تالميذ ابن عباس قد دخلوا إفريقية نجد كذلك بعض  

 : تالميذ ابن عمر قد أتوها وهم

وقد مر الحديث عنهما، وأبو . سليمان بن يسار، وعكرمة مولى ابن عباس 

وكان يعتبر فقيها قارئا . منصور الفارس ي البصري الذي سكن القيروان إلى أن توفي بها

للقرآن، وقد بلغنا من أسماء تالميذه ألافارقة عبد الرحمن بن أنعم، وإسماعيل بن 

 .عثة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقيةعبيد الذي سنتحدث عنه ضمن أعضاء لجنة ب

 .دخل إفريقية غازيا مع ابن أبي السرح :عبد هللا بن عمرو بن العاص -

ولعبد هللا بن عمرو عدة تالميذ دخلو إفريقية وكان لهم بها أثر في تعليم ألافارقة 

 :فمنهم

إسماعيل بن عبيد، وبكر بن سوادة، وعبد الرحمن بن رافع، وحبان بن أبي 

 .   وهؤالء جميعا من بعثة عمر بن عبد العزيز، وسوف يأتي الحديث حولها جبلة،

قارئا عاملا " الحديث عنه هام في هذا املبحث؛ ألنه كان هنع هللا يضر  :عقبة بن عامر -

وكان من بين من جمعوا القرآن حفظا وكتابة، ومن أحسن الناس ". بالفرائض والفقه

 هـ 77من طرف معاوية بن أبي سفيان سنة  وتولى عقبة بن علمر مصر.  صوتا به

ومن بين املصريين الذين رووا عن عقبة نذكر أبا تميم الجيشاني عبد هللا بن 

وقد كان أئمة القراءات بمصر بعد عقبة بن عامر، وهو الذي تتلمذ عليه جعثل . مالك

 بن هاعان املقرئ، الذي أرسله عمر بن عبد العزيز ضمن البعثة ليقرئ ألافارقة

 . القرآن

كما روى عن عقبة بن عامر من املصريين علي بن رباح اللخمي البصري الذي 

وبكر بن سوادة، وأبو عبد الرحمن الحلبي . دخل إفريقية وقد تقدم الحديث عنه

 .املصريان، وكالهما من البعثة والصحابي فضالة بن عبيد

 :وممن تتلمذ على عقبة بن عامر

ويعتبر  أبو ألاشعث من (: 214/472) الدمشقي أبو ألاشعث ربيعة بن يزيد  -

واستقر بالقيروان، وال يستبعد أن . أهل دمشق، وكانت روايته عن عقبة بن عامر هنع هللا يضر

 .يكون أبوألاشعث قد لقن ألافارقة قراءة شيخه عقبة بن عامر 

 .سكن القيروان وروى عنه أهلها(: 222/428: ت) أبو سعيد كيسان املقبري  -

 . بو سعيد من علماء املدينة، روى عن عقبة بن عامر وعمر امهنع هللا يضرأ -

 .وقد راجت قراءة عقبة بن عامر في صفوف ألافارقة على يد تالميذه الذي ذكرناهم
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 طور حرية الاختيار في القراءات -ب      
قد عرفوا القراءات املنتشرة في  يمكن أن نجزم دون تردد هو أن ألافارقة

 .ألامصار مما ال يخالف رسم املصحف وقرأوا بها مدة طويلة

وهذا ألامر طبيعي جدا إذا علمنا أن إفريقية قد دخلها شيوخ من الحرمين 

 .والعراقيين والشام

وهكذا نستقر على أن إفريقية قد عرفت مع الصحابة رض ي هللا عنهم القراءة  

تقيد بمصر معين، وال حتى بالقراءة الرسمية للمصحف العثماني، ثم الحرة، التي ال ت

إنها بقدوم البعثة، تخلت عن القراءات الشاذة لتقرأ بما يوافق املصحف الرسمي، 

ولكن دون أن تتقيد بقراءة مصر من ألامصار، فتكون بذلك قد عرفت طور حرية 

 .الاختيار في القراءات

الغالبة على مصاحف القيروان العتيقة من  ولعل هذا هو الذي يفسر الظاهرة 

 .رسم القراءات املختلفة بها

 بعثة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية -      
على ألاشهر وقيل سنة  424/ 88قدمت بعثة عمر بن عبد العزيز إفريقية سنة      

222 /428. 

 .أسمائهمواتفقت املصادر على جعل أفراد البعثة عشرة كما اتفقت على ذكر      

وقد أرسل عمر بن عبد العزيز البعثة كما رأينا ليفقهوا أهل إفريقيا، وذلك داخل      

 في سياسته املعتمدة على ألاخذ باللين وإلاقناع والاعتماد على الشورى 

كانت مهمة البعثة متمثلة في بث العلم بإفريقية لتفقيه أهلها، وتعليمهم الحالل 

 .نهم بمقتض ى ذلك، وأخيرا في إقرائهم القرآنوالحرام والسنن، والحكم بي

ونجد في بعض ألاخبار املروية عن التابعين العشرة ما يحلي هذه العبارة لعل أشملها 

تلك الرسالة التي بعث بها حنظلة بن صفوان إلى طنجة بعد ثورة الخوارج عليه والتي 

 .قام بتحريرها أفراد البعثة

راز القواعد ألاساسية التي يرتكز عليها إلاسالم وتتلخص تعاليم الرسالة في إب     

 .مأخوذة رأسا من القرآن

كما وصلتنا عن أفراد البعثة نبذة من ألاحاديث التي كانوا يلقونها، يعكس فحواها      

فهي في الترغيب والترهيب والحالل . الخطة املرسومة التي من أجلها قدموا إفريقية

 .كم الرامية إلى بث الخلق الكريم في صفوف ألافارقةوالحرام، وألامثال الواعظة والح
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وأول ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن الاهتمام بذكر القراءات عند أفراد البعثة      

لم يظهر سوى عند جعثل بن هاعان الذي ُوصف بكونه أحد القراء، ولعله نقل ذلك 

وقد أضاف ابن يونس . عند الذهبي عن ابن يونس املؤرخ الذي نجد مقالته عن جعثل

". إلى املغرب ليقرئهم القرآن( يعني عمر بن عبد العزيز)بعثة : " في هذا الصدد قوله

 .فنعتقد أنه هو الذي تولى إلاراء بإفريقية

 :وأما أسماء أفراد هذه البعثة العشرة فهم 
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