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ث  ْح ُة الَب اَج َب  ْ ي  ِد
آايٍت   نزَّله  القلوب،  تركيِبه  وبالغِة  أساليِبه  حبسِن  وهبَر  أسلوب،  أحسِن  على  اجمليَد  أنزَل كتابَه  الذي  هلل  احلمُد 
تركيٍب،  وأبلِغ  لفٍظ  نظاٍم أبفصِح  أعظَم  نَظَمه  ترتيب،  أحسَن  البالغِة  بيِ ناٍت، وفصَّله سورًا وآايٍت، ورت ََّبه حبكمِته 

يه لينذَر به وذكرى، ونزله على قلبِه الشَّريِف فنفى عنه احلرَج وشرَح له صدرًا، وعلى آله وصلَّى هللا على من أُنزل إل
 (.1وصحِبه مهاجرًة ونصرًا.. )

 :وبعد
والتشكيكِ   نِ عْ الدين ومبغضوا اْلِملَِّة على تنوع مذاهبهم ومشارهبم من حماولة الطَّ   ما فتئ وما برح وما انفك أعداءُ ف

يف اإلسالم ولتوهني وإضعاف ثقة املسلمني  للطَّْعِن  يف كتاب هللا على مر العصور واألزمان وذلك كمدخل وذريعة  
، ويف مصاحف يف دينهم ويف كتاب رهبم، ومن مجلة تلك املطاعن الباطلة مطاعنهم يف الصحف العثمانية ورمسها 

عنهم كذلك بنقصهاالصحابة رضي هللا  والقول  هي مس  ،وحتريفها  ،  ابطلة  اعرتاضات  إىل  ذلك  يف  أَْوَهن   تندين 
من بيت العنكبوت الذي جاء وصفه يف قوله تعاىل: )َمَثُل الَِّذيَن اَّتََُّذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ أَْولَِياء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوتِ   أَْوَهىو 

ًتا َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبُ ُيوِت لَبَ ْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكا  (. 41نُوا يَ ْعَلُموَن( )العنكبوت: اَّتَََّذْت بَ ي ْ
وقد تزعم هذا املطاعن ثلة من قساوسة املستشرقني الذين مجعوا بني ميداين الفكر والثقافة، وميدان العمل والرتبية، 

عمل ميدان  هو  والثاين  املستشرقون،  فيه  يبحث  األول  تقدمي   فامليدان  على  يقوم  االستشراق  فدور  املنصرين؛ 
كانت أم    واخلرفات واألوهام، ودور التنصري يقوم على نشرها بكل وسيلة ممكنة ومتاحة، ظاهرةالشبهات والرتهات  

أهدافهم ومقاصدهم   آن واحد، ذلك ألن  اجملالني يف  يعمل يف  منهم من  إن  بل  بينهما مشرتك،  والعمل  خفية؛ 
(118)البقرة:   ومراميهم واحدة كما قال ربنا يف وصفهم ووصف أمثاهلم: )َتَشاهَبَْت قُ ُلوهُبُْم(

 : -ه  ( 774)ت: -رمحه هللا-قال ابن كثي 
" ( والعتو".  والعناد  الكفر  يف  تقدمهم  من  قلوب  العرب  مشركي  قلوب  أشبهت   : الشك 2أي  مجيًعا  وهؤالء   ) 

يدخلون يف اآلية ضمًنا، لتشابه قلوهبم يف احلقد على اإلسالم وأهله والجتماعهم وتواطؤهم على الطعن يف كتاب  
تعاىل الذين  .هللا  وامللحدين  الزاندقة  من  شرذمة  األمر كذلك  هذا  تزعم  ابللحن    وممن  مليء  القرآن  أن  يرون 

 والتحريف والتغري والتبديل. 

أسرار ترتيب القرآن املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  (. 65القرآن للسيوطي: )ص:يُنظر: أسرار ترتيب  -1
 . 1ه ( الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع عدد األجزاء: 911

2-  ( ابن كثري:  الق1/149تفسري  بن كثري  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري  الدمشقي (.  مث  البصري  رشي 
 -بريوت الطبعة: األوىل    -ه ( احملقق: حممد حسني مشس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون  774)املتوىف:  
 ه   1419
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كالرافضة ومن على شاكيتهم من    وممن تبع هذه الشرذمة على هذه املطاعن كذلك بعض طوائف الغالة املبتدعني 
حجب ضوء الشمس أبيديهم حىت ال تشرق على الدنيا، وأىن هلم ذلك وقد    ، وهم مجيًعا يريدون بذلكالباطنيني

وأمثاهلم هؤالء  تعاىل  هللا  اْلَكاِفُرونَ أبهنم  وصف  َوَلْو َكرَِه  نُورِِه  ُمِتمُّ   ُ َواَّللَّ أِبَفْ َواِهِهْم  اَّللَِّ  نُوَر  لُِيْطِفُئوا  )يُرِيُدوَن   :  )
ُ ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفرُ (، وبقوله سبحانه:  8)الصف:   (   ونَ )يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ أِبَفْ َواِهِهْم َوََيََْب اَّللَّ
((، ف  "قوله: )32) التوبة:   إشارٌة إىل  (نُوَر اَّللَِّ   يف إضافِة النُّوِر إىل اسِم اجلاللِة بقولِه: ) يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ

 (3أنَّ حُماولَة إطفائِه َعَبٌث، وأنَّ أصحاَب تِلك احملاولِة ال يَبُلغون ُمراَدهم". )
ِ( )و   هو ما بعث هللا تعاىل به رسوله من اهلدى ودين احلق الذي وعد إبظهاره على الدين كله. نُوَر َّللاه

ُفَخ يف نُوٍر َعظيٍم ُمنَبثٍ  يف اآلفاِق، يُريُد هللاُ أْن يَزيَده ويُبِلَغه الغايَة الُقْصوى   حاهلم ك "فهؤالء:   حاِل َمن يُريُد أْن يَ ن ْ
  (4يف اإلشراِق أو اإلضاءِة؛ لُيْطفَئه بَنفِخه وَيْطِمَسه " )

ُ ِإالَّ َأن ُمِتمُّ نُورِِه ( وقوله: )َوََيََْب اَّللَّ  ُ إبعالء   أبًدا  ال يتخلف  متحقق  وعٌد من هللا تعاىل يُِتمَّ نُورَُه(    ويف قوله: )َواَّللَّ
 دينه، وإظهار كلمته, وإمتام هذا احلق  الذي بعث به سبحانه رسوله حممًدا صلى هللا عليه وسلم.

اْلِكَتاَب أِبَْيِديِهْم مُثَّ يَ ُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد  دهم هللا تعاىل مجيًعا فقال فيهم ويف أمثاهلم: )فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُ ُبوَن  وقد توعَّ 
)ا َيْكِسُبوَن(  ممَّا  هَلُْم  َوَوْيٌل  أَْيِديِهْم  ممَّا َكتَ َبْت  هَلُْم  فَ َوْيٌل  َقِلياًل  ََثَناً  ِبِه  لَِيْشرَتُوا  أهل  79لبقرة:  اَّللَِّ  نزلت يف  (،واآلية 

 (. 5الكتاب) 
الذي احلق  ليبطلوا  يريدون  به حممًدا  فهم"  َوَسلَّم-بعث هللا  َعَلْيِه  القرآن"....وهللا مظهر -َصلَّى هللا  "نور  .. وهو 

 (6". )  .دينه، وانصر رسوله، ولو كره الكافرون ابهلل 
 (7. )"ف  "النُّوُر اْلُقْرآُن، َأْي: يُرِيُدوَن َأْن يَ ُردُّوا اْلُقْرآَن أِبَْلِسَنِتِهْم َتْكِذيًبا

ل كل من اتصف بوصف أهل الكتاب وفعل فعلهم، وهؤالء الذي طعنوا يف كتاب هللا ممن  وال شك يف أهنا تشم
 لفعلهم.  مشاهبًافعل فعاًل 

 

   (.172/10تفسري ابن عاشور: ) -3
   (.171/10(، تفسري ابن عاشور: )2/265الكشاف: ) -4
(، خلق أفعال العباد املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية  54لق أفعال العباد للبخاري: ) ص:قاله ابن عباس: يُنظر: خ  - 5

 1الرايض عدد األجزاء:  -ه ( احملقق: د. عبد الرمحن عمرية الناشر: دار املعارف السعودية 256البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف: 
احلديث رجاله رجال   -الطبعة الرابعة    -(  17)ص:    -بتحقيقه    -ند من أسباب النزول  قال مقبل بن هادى الوادعي يف الصحيح املس

الصحيح إال عبدالرمحن بن علقمة وقد وثقه النسائي وابن حبان والعجلي وقال ابن شاهني قال ابن مهدي كان من األثبات الثقات ا. ه .  
 هتذيب التهذيب 

. جامع البيان يف أتويل القرآن املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب (. بتصرف يسري23/ 360يُنظر: تفسري الطربي: )  -6
م عدد   2000  -ه     1420ه ( احملقق: أمحد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  310اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  

  24األجزاء: 
 .  (4/39قَاَله اْلَكْلِبُّ يُنظر: تفسري البغوي: ) 7-
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 ملا ذكر هذه اآلايت:  ه (728)ت قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
البدع   أصله من  ما  الكتاب والسنة، على  متناول ملن محل  الكلم عن مواضعه، وهو  الذين حيرفون  "فإن هللا ذم 

 ( 8) .الباطلة......ومتناول ملن كتااًب بيده خمالًفا لكتاب هللا لينال به دنيا وقال هذا من عند هللا"
ُهوَ   َوَما  اْلِكَتاِب  ِمَن  لَِتْحَسُبوُه  اِبْلِكَتاِب  أَْلِسنَ تَ ُهْم  يَ ْلُووَن  َلَفرِيًقا  ُهْم  ِمن ْ )وِإنَّ  وتعاىل:  سبحانه  اْلِكَتاِب  وقال  ِمَن   

 (. 78يَ ْعَلُموَن( ) آل عمران:  َويَ ُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َويَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َوُهمْ 
 يقول الواحدي يف" الوجيز يف تفسي الكتاب العزيز" :

لفريًقا يلوون ألسنتهم ابلكتاب ( حير ِفونه ابلتَّغيري والتَّبديل واملعىن: يلوون ألسنتهم  ( َأْي: من اليهود ) وإنَّ منهم ) 
(.  من الكتاب  ( َأْي: لتحسبوا ما لووا ألسنتهم به ) لتحسبوه عن سنن الصَّواب مبا َيتونه به من عند أنفسهم )

(9 ) 
وهذا الوصف الذي نزل يف اليهود يشمل كل من تعرض لكتاب هللا ابلطعن والقاء الشبهات يريد بذلك تبديله  

متاًما ما وصف هللا به اليهود يف اآلية. وأوجه ما يُقال يف ذلك من    ه وحتريفه، وهؤالء الشك ينطبق عليهميري وتغ
  هؤالء وهؤالء أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.نيأوجه الشبه ب 

وهذه االعرتاضات اهلاوية إما أن ترجع إىل رواايت مكذوبة وابطلة سنًدا ومتًنا، وإما إىل فهم عقيم يدل على عقل 
اإلسالم، فقاموا بواجبهم جتاه  سقيم، وقد قيض هللا هلذه الشرذمة سادة كرام وأئمة أعالم من فضالء ونبالء علماء  

كتاب رهبم خري قيام، فربوا نباهلم واحكموا نصلهم ورموا هبا يف حنورهم فأصابوا منهم كل مقتل، فأصابت جروحهم  
لتثعب دًما عفًنا، وأخرجت منها قيح صديدهم، فتعفنت من جراء ذلك أجساد بنات أفكارهم، لتأكلها السباع 

أمثاهلم و  الضارية من  اْلَمْوُقوَذِة والوحوش  اخْلِْنزِيِر، واليت هي من جنس  ِم َوحلَِْم  َواْلدَّ َتِة  من بين جلدهتم، فهي كاْلَمي ْ
إال السَُّبُع الضاري والوحش والبهيم   َواْلُمرَتَدِ يَِة َوالنَِّطيَحِة وذلك ألهنا ممَا أُِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَِّ ِبِه، فُتلقى بعد ذلك وال يتناوهلا

يعقل وال يعي فحسب، وهي مما ال حيل ملسلم عاقل تناوله أبًدا، وقد خاطب هللا أهل اإلسالم   األعجم الذي ال
ِبِه   اَّللَِّ  ِلَغرْيِ  أُِهلَّ  َوَما  اخْلِْنزِيِر  َوحلَُْم  ُم  َواْلدَّ َتُة  اْلَمي ْ َعَلْيُكُم  )ُحر َِمْت  فقال جل يف عاله:  َواْلَمْوُقوَذُة  بذلك  َواْلُمْنَخِنَقُة 

السَُّبعُ َواْلُمرتََ  َأَكَل  َوَما  َوالنَِّطيَحُة  ِفْسٌق(    دِ يَُة  ِلُكْم  ذََٰ اِبأْلَْزاَلِم ۚ  َتْستَ ْقِسُموا  َوَأن  النُُّصِب  َعَلى  ُذِبَح  َوَما  ُتْم  ذَكَّي ْ َما  ِإالَّ 
  : آية  من  "معنوية 3)املائدة  حمرمات  وأوردوها  أرادوها  اليت  وتلك  حقيقية"،  "حسية  اآلية  احملرمات يف  وهذه   ،) 

 تشبيهية"، والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.

 

 (. 1/45تعارض العقل والنفل: ) -8
(. الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن 94/ 1الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للواحدي: )  -9

دمشق،   -لدار الشامية  ه ( حتقيق: صفوان عدانن داوودي دار النشر: دار القلم , ا468علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )املتوىف:  
  1ه  عدد األجزاء:  1415بريوت الطبعة: األوىل، 
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وقد أحسن علماء اإلسالم وأجادوا وأفادوا يف تفنيد هذه الشبهات يف مصنفاهتم اليت خصوا بعضها لبيان غريب  
فبينوا   القرآن وكشف مشكله، كما تعرض الكرمي،  القرآن  الفهم لبعض آي  املفسرين لكثري من موارد سوء  بعض 

 مقاصدها ومراميها.  معانيها ووضحوا
 :ه (276)ت: ومن هؤالء ابن قتيبة الدينوري 

الذي قد عقد يف "أتويل مشكل القرآن" اباًب للرَّد علي هؤالء وأمثاهلم وعنونه ب   "ابب ما اد عي على القرآن من   
 اللَّْحن " قال فيه:

َنِة َوابِْتَغاَء أَتِْويِلِه( )آل  "وقد اعرتض كتاَب هللا ابلطَّعن ملحدون وَلَغْوا فيه وهجروا، وات بعوا    )َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفت ْ
(، أبفهام كليلة، وأبصار عليلٍة، ونظٍر َمْدُخول؛ فحرَّفوا الكالَم عن مواضعه، وعدلوه عن ُسُبله.  7عمران من آية:  

 ( 10". ) ...... فمث َقَضْوا عليه ابلتناُقض، واالسحالة، واللَّْحن، وفساد النَّْظم، واالختال
 : الباقالينّ على مطاعنهم د  وكذلك قد رَ 

وعنونه ب     فندها ورد سهامهم يف حنورهم يف كتابه الشهري "االنتصار للقرآن"؛ فوضع اباًب للرد على هؤالء وأمثاهلمف 
 ." "ابب الكالم عليهم فيما طعنوا على الُقرآن، وحنلوه من اللْحن

 .علماء اإلسالم وردوا على تلك الشبهات واالفرتاءاتكما كتب الكثري من  
األنباري  ابن  بكر  أبو  وأبو عمرو   :-ه  (328)ت:  -منهم  "الرد على من خالف مصحف عثمان"،  يف كتابه: 

( 444)ت:  -الداين تيمية)ت:  ،-ه   ابن  اإلسالم  وشيخ  "املقنع"،  الفتاوى"، 728يف  "جمموع  يف   ه ( 
ما يف    ه (911والسيوطي)ت: للمعاصرين  املوفقة واملسددة  الكتاابت  "اإلتقان" كذلك، ومن  املنثور"، ويف  "الدر 

يراع اليهودي:    سطره  املستشرق  على:)  املؤصل  املفصل  العلمي  رده  يف  القاضي  الغين  عبد  الفتاح  عبد  الشيخ 
الشيخ: يد  على  فرد هللا كيده يف حنره  من كتاب هللا،  الطعن  الذي حاول  الغين   عبد "  جولدزيهر(:  عبد  الفتاح 

 القاضي" رمحه هللا، يف كتابه القيم:) القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين(،وغريهم من علماء اإلسالم. 
يف علوم القرآن    صنيالعلم عموًما وعلى املتخص  الب وإن من أهم املهم ات وأوجب الواجبات املتحتمات على ط

يكون أن  به   واخصوًصا  وتُرفع  الشبهاُت  به  ُتكشف  الذي  الوايف  الكايف  وابلرد  الشبه  هبذه  اتم  وإملام  دراية  على 
 وا دحضها وردها، ويتمكن  واويستطيع  مأي شبه تُعرض عليه  ماإلشكاالُت وتزال به العقباُت، وبذلك تزول عنده 

  .اب رب العاملنيمن الذب عن حياض الدين ومحى جناب كتبذلك 
  

 

الدينوري: )ص:10 - قتيبة  القرآن البن  قتيبة   4يُنظر: أتويل مشكل  أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن  املؤلف:  القرآن  (. أتويل مشكل 
 لبنان: )د ت( نسخة الشاملة احلديثة.  –الكتب العلمية، بريوت ه ( احملقق: إبراهيم مشس الدين الناشر: دار 276الدينوري )املتوىف: 
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الدينوري قتيبة  ابن  يقول  الصدد  هذا  القرآن    ه (276)ت:  ويف  لغة  يف  الطاعنني  ُشَبه  عن  حمض كالمه  يف 
 :-العظيم 

وقَدحت   وأْدَلْوا...."  القلوب،  يف  ابلشبه  واعرتضت   ، الِغر  واحلَدث  الُغْمر،  الضعيف  أمالت  ا  رمبَّ بعلل  ذلك  يف 
 (11.)  "....ابلش كوك يف الص دور

 معتذرًا عمن نقل هذه الشبهات من العلماء عن غي قصد:  -رمحه هللا-يقوُل الشيُخ عبد الفتاح القاضي
سن قصٍد، من غري حتر  وال دقة؛ فاَّتذها أعداُء اإلسالم من املارقني  "ذكر بعض العلماء هذه الرواايت يف كتبهم حب

 . (12) واملستشرقني ذريعة للطعن يف اإلسالم، ويف القرآن، ولتوهني ثقة املسلمني بكتاب رهبم
الباحث البحث    وسيسوق  هذا  املقرون  يف  االختصار  مراعًيا  الوايف،  الكايف  ابلرد  ويعقبها  الشبه  تلك  من  مجلة 

 ح احلق مع االنتصار.إبيضا 
 

 ملخص البحث 
والرََّوَغانِ  الزَِّيِغ  َأْهِل  َمطَاعِن  َعْن  الرَّمْحَِن  "ِصَيانَِة َكاَلِم  ب   َجاِمُعُه  َومَسَُه  َجاِمُعُه و "،  فهذا حبث خمتصر مفيد،  به  أراد 

فيه أبرَز   عَ أتى فيه جبديد، بَِيَد أنه مجََ اجمليد عن مطاعن أهِل الشرِك والتنديِد، وال يزعم َجاِمُعُه أنه  هللا  صيانَة كتاِب  
 شبهات القوِم  

نَِباُحُهم، فيسكتهم، ويكبتهم،   وردَّها يف ،  املفلسني الرباهني، حىت ال ُيسمَع بعدها  حنورهم بدوامِغ األدل ِة وواضِح 
تهم، وحىت  هم ويبكِ  ُهم َأَحًدا، وحىت ال َتْسَمَع بعدها ألحٍد منهم َصْواًت وال رِْكزًا.ويوخبِ    ال حتَُِس وال تُعايَن ِمن ْ

 
  

 

 (.  4يُنظر: أتويل مشكل القرآن البن قتيبة الدينوري: )ص: -11
مناهل العرفان يف علوم القرآن املؤلف: حممد عبد العظيم الزُّْرقاين )املتوىف:   (.1/186نقله الزرقاين عن القاضي يف مناهل العرفان:)  -12

    2ه ( الناشر: مطبعة عيسى البايب احللِب وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد األجزاء: 1367

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya98.html
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Summary: 
This is a concise beneficial research paper which has been titled, 
“Protecting the Most Merciful’s Speech from the Abuse of the 
People of Deviation”. 
 
The author intended to protect the Noble Book from the abuse 
of the people of Shirk. The author does not claim to be the first 
to mention these words, expect for the fact that he gathered the 
most popular doubts of these bankrupt deviants and refuted 
them. Refuting their speech such that they are silenced. 
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 خطة البحث 
رََّج حتت كل  د  و    مكونة من أربعة فصول، وكل فصل مكون من عدة مباحث،وقد ضمَّن الباحث حبثه خطة حبث  

 وقد بنيَّ فيه ما يلي:   عدًدا من املطالب، ثمبح
 أمهية موضوع البحث أواًل: 
 أهم الدراسات السابقة وأبرزها  اثنًيا:
 أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث اثلثًا:

 مشكلة البحث وأهدافهرابًعا: 
 منهجية البحث خامًسا: 
 خامتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة.  سادًسا:
 جمموع الفهارس: سابًعا:

  على النحو التايل: تشتمل على أربعة فصول وخطة البحث 
 الفصل األول 

 دعوى حتريف املصحف اإلمام
 وفيه مبحثان:

 الواردة حول اجلمع العثماين ودحضها املبحث األول: الشبهات 
 :أربعة مطالبوفيه 

 املطلب األول: حول نسبتهم لعثمان قوله: " يف القرآن حلن وستقيمه العرب أبلسنتها". 
 املطلب الثاين: دعوى اخلطأ على الُكتَّاب يف املصاحف العثمانية 
 املطلب الثالث: دعوى تغيري احلجاج بن يوسف مصحف عثمان 

حول قول عمر رضي هللا عنه : " كنت أقرأ ) فاْمضوا إىل ذكر هللا( بدالً من ) فاسعوا ( يف سورة   بع:الرا  املطلب
 . ( "9اجلمعة ) اجلمعة من آية: 

 املبحث الثاين: دعوى الطاعنني ابلقول بنقص القرآن على وجه العموم، وعلى وجه اخلصوص
 وفيه مطلبان: 

 ابلقول بنقص القرآن على وجه العمومدعوى الطاعنني  املطلب األول: 
 املطلب الثاين: دعوى الطاعنني ابلقول بنقص القرآن على وجه اخلصوص

 الفصل الثاين 
 دونه  اجلمعَ  تويل زيدٍ   مسعودٍ  املطاعن الوارد بشأن استنكار ابنِ 

 حثان وفيه مب
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 ابن مسعود ومنزلة معرفة قدر ومكانة :املبحث األول 
 مطالب:أربعة وفيه 

 سبقه لإلسالماملطلب األول: 
 املطلب الثاين: مسته وهديه ودله
 املطلب الثالث: هجرته وجهاده

 املطلب الرابع: سعة علمه  
 سعة علمه عموًما  -أ

 ا خصوصً  سعة علمه ابلقرآن -ب
 املبحث الثاين: عرض هذه الشبهة 

 : انوفيه مطالب
 إمجااًل  : رد هذه الشبهةاألولاملطلب 
 الثاين: رد هذه الشبهة تفصياًل املطلب 

 الفصل الثالث 
 رد املطاعن الواردة حول مصحف ابن مسعود رضي هللا عنه 

 مباحث:ثالثة وفيه 
 من الفاحتة واملعوذتني  - هموقفالشبه الوارد حول املبحث األول: 

 مطالب:أربعة وفيه 
 األول: مضمون هذه الشبهة وفحواها: املطلب

 املطلب الثاين: القول أبنَّ املعوذتني ُدَعاٌء تَ َعوََّذ هِبما ولَْيَسَتا ِمن القرآِن ورد هذه الشبهة خاصة 
 املطلب الثالث: أبرز اآلاثر الواردة يف شبهة الفاحتة واملعوذتني ومناقشتها:

 :ه الشبهة يف امليزانأبرز رواة اآلاثر الواردة يف هذاملطلب الرابع: 
 املبحث الثاين: إثبات قرآنية املعوذتني 

 : مطلبانوفيه 
 املطلب األول: إيراد رواية إثبات قرآنية املعوذتني عند البخاري

 نفسها  املطلب الثاين: جواب هذه الشبهة يف ضوء رواية البخاري
   أقوال العلماء فيما ُروي عن ابن مسعود يف املعوذتني املبحث الثالث:

 وفيه مطلبان: 
   إمجااًل  املطلب األول: إنكار العلماء ثبوت أي شيء عن ابن مسعود بصدد إنكار املعوذتني  
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 املطلب الثاين: إنكار العلماء ثبوت أي شيء عن ابن مسعود بصدد إنكار املعوذتني تفصياًل 
 الفصل الرابع

 هامة مع العرضة األخريةوقفات  
 مبحثان:وفيه 

 العرضة األخرية مفهوم :األول املبحث 
 مطالب:ثالثة وفيه 

 املطلب األول: العرضة يف املفهوم اللغوي 
عاَرضِة يف االصطالح

ُ
 املطلب الثاين: مفهوم امل

 املطلب الثالث: تعريف مصطلح "العرضة األخرية" 
 األخريةاملبحث الثاين: حقيقة العرضة 

 وفيه ثالثة مطالب:
 : مكانة العرضة األخرية وعظم قدرهااألولاملطلب 
 : نزول القرآن بعد العرضة األخريةالثايناملطلب 
 موافقة املصحف اإلمام للعرضة األخرية :الثالث املطلب 
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 منهجية البحث 

: أمهية موضوع البحث   أواًل
البحث حيث   أمهية موضوع  الكرمي من    يظهر أتيت  الشبهات حول كتاب هللا  وإاثرة  املطاعن  زمان جتدد  يف كل 

(،  118)البقرة: من آية:    ()َتَشاهَبَْت قُ ُلوهُبُمْ :  مجيًعا  مشارهبم غري أهنموتنوع  أعداء امللة على تغاير وتعدد أشكاهلم  
أجيالٌ  أبناء اإلسالم    أجيالٍ   عربَ   وتنشأ  بدينه وشرع و من  ومنهاجه حىت تكاد   تهقد ضعفت صلتهم ابهلل وابلعلم 

ابلكلية، ولرمبا  تنعدم  عن  َوُغرِ بُوا  ُغيِ بوا    بل  غفلوا  سيماحىت  وال  أعدائهم،  والتجهيل    كيد  التغريب  أزمنة  يف 
، لريتع فيها كما يشاء   يد واالتباع ألعداء امللة، فتصبح األرض خصبة أمام العدو املرتبص واالنصهار يف بوتقة التقل

ت ُ   الشبهاتُ   ثُ بَ ت ُ ف َ  تلك  الشهواتُ   رُ شَ نْ كما  عرب  التواصل  وسهولة  وسرعة  واالنفتاح  العوملة  زمن  يف  سيما  وال   ،
اليت مل تكن موجودة يف   العامل كله ال أقول كأنه قرية واحدة  ،ةاملاضي  األزمنةالوسائل احلديثة  بل أصبح    ،وأصبح 

الطاعنة يف كتاب    وذلك مما َسهََّل على أعداء امللة والدين سرعة االنتشار وبث الشبهات   وكأنه يف غرفة واحدة،
العقولُ  فتتلقَّفها  الربايت،     رب 

ُ
 يَّ غَ امل

ُ
وامل إدراك، رَ دَّ خَ بة  وال  وعي  دون  اإلسالم  أبناء  من  والشهوات  ابلشبهات  ة 

من   اجتاهاته،  بسائر  الداخلي  الباطين  العدو  الكافرة،  مللهم  اختالف  على  األعداء  هؤالء  من  خطورة  واألكثر 
والليرباليني احلاقدين    الرافضة املتآكلني    نيوالتنوريواحلداثيني    والعلمانيني  أبنواعهم كاملنافقني  املتخاذلني  وسائر 

على   العدو  والفيِ نة ممن صنعهم  الفيِ نة  بني  اإلعالم  يربَّزهم  على شاكلتهم كالذين  ومن كان  ليكون    عينهابلدين، 
وه  املسلم،  الصف  داخل  من  والتشكيك  وهؤالءالطعن  اَّللَُّ مجيًعا  ؤالء  َوََيُْكُر  )ََيُْكُروَن  اْلَماِكرِيَن(  :  َخرْيُ   ُ َواَّللَّ

آية:   من  وهم30)األنفال:  نُورَ بذلك  (  يُْطِفُئوا  َأن  )يُرِيُدوَن  َأن أِبَفْ َواِهِهمْ  اَّللَِّ  :  ِإالَّ   ُ اَّللَّ َوَلْو َكرَِه  نُورَهُ  يُِتمَّ  َوََيََْب 
 (.32) التوبة:  اْلَكاِفُروَن(

الدراسة وأضراهبا، وال سيما عند اشتداد األزمات وجتدد املطاعن يف كتاب رب    فمن هنا تكمن أمهية مثل تلك 
خصوًصا، والسيما يف زمن التغريب  يف القرآن وعلومه  ويُ َتأكد ذلك يف حق أوىل العلم عموًما، واملختصني    ،الربايت

ُ َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُموَن( )يوسف: والتجهيل والتضليل:   ( 21)َواَّللَّ

ا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها    اثنًي
أتليف حممد   -ودراسة  عرض  -"املصاحف املنسوبة للصحابة والرد على الشبهات املثارة حوهلا"  الدراسة األوىل:

الطاسان عبدالرمحن  د.تقدمي    ،بن  األوىل    أ.  الطبعة  الدوسري،  سعيد  بن  التدمرية  ،ه 1433إبراهيم   -دار 
السعودية،    -ابلرايض العربية  العلمية   ةوهي رسالاململكة  الرسالة  الرسالة على جائزة  ماجستري، وقد حازت هذه 

القرآنية يف دورهتا الدراسات  )   املتميزة يف  الكرمي وعلومه  للقرآن  السعودية  العلمية  اجلمعية  تقدمها  اليت  اخلامسة، 
 (.تبيان
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 وصف الكتاب: 
 وقد جاء الكتاب يف مقدمة، ومتهيد، وثالثة أبواب، وخامتة.

عن    وتكلم يف الباب الثاين:عن املصاحف املنسوبة للصحابة وتناول عددها.    فتكلم املؤلف يف الباب األول:
تلك املصاحف، مث تكلم    أسباب االختالف بينها، مث تكلم عن حكم االختالف بني مصاحف الصحابة وعن 

 تلك املصاحف املنسوبة للصحابة.  عن موقف الصحابة من املصحف اإلمام، مث تكلم عن أثر
  تناول دراسة الشبهات املثارة حول مصاحف الصحابة والرد عليها. الباب الثالث: ويف 

انل   وقد  متميز،  حبث  وهو  عدة،  جوانب  من  متكاملة  حبثية  مقومات  أبوابه  يف  مشل  اببه  يف  جيد  والكتاب 
 استحسان بعض اجلهات العلمية املتخصصة كما أسلفنا.

رن الرابع عشر اهلجري والرد عليها"، وأصل الكتاب، "دعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي يف القالدراسة الثانية:  
الشريعة   املعيد بكلية  الكويت، ُقدمت إىل   -رسالة من أتليف: عبد احملسن بن زبن بن متعب املطريي،  جامعة 

كلية دار العلوم، قسم الشريعة اإلسالمية، حتت إشراف أ. د / إبراهيم عبد الرحيم، وقد انل هبا    -جامعة القاهرة  
 م. 2003ف درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وذلك يف العام  املؤل

 .1م عدد األجزاء:   2006 -ه   1427لبنان الطبعة: األوىل،  -وقد طبعت يف دار البشائر اإلسالمية، بريوت 
القرآن، إىل أن الطعن يف القرآن الكرمي ينقسم إىل قسمني: طعن حول    ولقد توصل الباحث من خالل دراسته  

وإعجاز  العشر،  والقراءات  السبعة،  واألحرف  ومدين،  مكي  إىل  وتقسيمه  الكرمي  القرآن  جبمع  يتعلق  ما  وهو 
القرآن.. وهكذا. وهناك العديد من الكتب املتخصصة يف رد هذه املطاعن، ولذلك مل يتعرض هلا الباحث. فيما  

ابلطعن على القرآن نفسه، من حيث داللته وأخباره  كان عمله على رد  املطاعن من القسم الثاين، وهي املتعلقة  
وحقائقه وقدسيته وحفظه، وهي نفس الشبهات اليت ورد التصدي هلا يف القرآن الكرمي نفسه وورد فيه الرد على  

  .أصوهلا
حممد شرعي أبو  أتليف:    "مجع القران يف مراحله التارخيية من العصر النبوي إىل العصر احلديث"،  الدراسة الثالثة:

 .ه 1419، رسالة ماجستري، كلية الشريعة، جامعة الكويت، سنة النشر: زيد
 وصف البحث: 

النبوة   عهد  من  القرآن  حبفظ  املسلمني  عناية  ُيرِبز  البحث  أبقصى هذا  حِظَي  القرآن  نقل  أن  ويُؤكِ د  اآلن،  إىل 
الكرمي، وجلودة  القرآن  نقل  على  اإلسالم  أعداء  من  الطاِعِنني  شبهات  على  ويُردُّ  املسلمني،  من  العناية  درجات 

 . معينه البحث وحسن صياغته وجودة عرضه وسبك أسلوبه وقوة حجته قد أفاد منه الكثري من الباحثني وهنلوا من
  

https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=1967&lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=1967&lang=Arabic


 

 

16 

 أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث اثلثًا:
  وجوب صيانة كالم الرمحن عن مطاعن أهل الزيغ والروغان يف حق أهل العلم واإلَيان -1
وإبراز    -2 على  جَتِْلَيُة  والشبهات  الرَِّد  املطاعن  العلم    ليساهمتلك  عليها، كٌل    يفأولوا  والرَّد  وتكذيبها  تفنيدها 

 .من بثها ونشرها ويتحقق اهلدف املنشود  هبا يتناوهلا أبسلوبه وطريقته فيعم النفع
    بكل عدو للدين طاعن يف كالم رب العاملني. واملفتون تنبيه الغافل وتعليم اجلاهل وحتذير املغرور -3
وأشكال  -4 وبصور  وآخر،  زمن  بني  املطاعن  تلك  ف  جتدد  و متباينة،  على  إجراء  وما  الدراسة  هذه  مثل  سياق 

االختصاص أهل  على  اب  شاكلتها جيب وجواًب حتمًيا  وإبطاهلا  وذلك  القوية  واحلجج  العلمية  ابلردود  هلا  لتصدي 
والتنفري منها والسيما كلما جد منها ج والتنبيه عليها والتحذير  األعداء ابلطعن وتفنيدها وتكذيبها  أو عاد  ديد 

 يف كتاب ربنا اجمليد. كيكوالتش
 رابًعا: مشكلة البحث وأهدافه

تكمن مشكلة البحث يف بث هذه املطاعن وأمثاهلا والرتويج هلا من العدو الباطين الداخلي احملسوب على اإلسالم 
لواقع  ف أيدي اجلاهلني لتلك املطاعن على أهنا حقائق وثوابت، وما حيصل على أرض اواملنتسب له امسًا، فتتلقَّ 

سبني إليه من أظهر أسبابه هو تعري تلك  ت موجة اإلحلاد واالنسالخ من الدين عند فئام من املن  اآلن من انتشار
ز بني احلق وأهله، وال بني الباطل وأهله، وال سيما حينما اجلهل حىت أصبحت ال متي ِ الفئة من العلم ولباسها لباس  

املطاعنُ   ثُ بَ ت ُ  "املنافقني" على مجيع صورهم ومللهم وحنلهم،  والشبهاتُ   تلك  وهم    ممن يسمون ابلطابور اخلامس 
عن هؤالء ومن على شاكلتهم، وقد   -حذيفة    -ل  "كامت سره"يتكلمون أبلستنا، وهؤالء ممن وصف رسوُل هللا  

َيْسأَُلو   عن "حذيفة" رضي هللا عنه حيث قال:  أخرج مسلم يف صحيحه هذا احلديث النَّاُس  َن َرسوَل هللِا  "كاَن 
ُ عليه َوَسلََّم َعِن اخَلرْيِ، وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعِن الشَّرِ  خَمَاَفَة َأْن يُْدرَِكيِن، فَ ُقلُت: اي َرسولَ  هللِا، إانَّ ُكنَّا يف َجاِهِليٍَّة    َصلَّى اَّللَّ

ُ هبذا اخَلرْيِ، َفهْل بَ ْعَد هذا اخَلرْيِ َشرٌّ؟ قا  ، َفَجاَءاَن اَّللَّ َل: نَ َعْم، فَ ُقلُت: هْل بَ ْعَد ذلَك الشَّرِ  ِمن َخرْيٍ؟ قاَل: نَ َعْم، َوَشرٍ 
ْنِكُر، فَ ُقلُت: هْل  َوِفيِه َدَخٌن، قُلُت: َوما َدَخُنُه؟ قاَل: قَ ْوٌم َيْستَ نُّوَن بغرِي ُسنَّيِت، َويَ ْهُدوَن بغرِي َهْدِيي، تَ ْعِرُف منهْم َوت ُ 

؟ قاَل: َها َقَذُفوُه ِفيَها، فَ ُقلُت: اي َرسوَل هللِا،   بَ ْعَد ذلَك اخَلرْيِ ِمن َشرٍ  نَ َعْم، ُدَعاٌة عَلى أَبْ َواِب َجَهنََّم َمن َأَجاهَبُْم إلَي ْ
 . (13ِصْفُهْم لََنا، قاَل: نَ َعْم، قَ ْوٌم ِمن ِجْلَدتَِنا، َويَ َتَكلَُّموَن أبَْلِسَنِتَنا........." احلديث. )

املطاعن وجتليتها والردِ  عليها وتفنيدها وتكذيبها وبيان بطالهنا ابألدلة فكانت معاجلة مشكلة البحث ببيان تلك  
وم أصول وقواعد الشريعة وأدلتها، مصحوبة أبسلوب سهل مقنع الشرعية، وابحلجج والرباهني العقلية املستندة لعم

 ال يدع جمااًل للشك يف بطالن وهبتان تلك املطاعن. 
  

 

 (.  1847رواه مسلم: ) -13
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 خامًسا: منهج البحث 
 أبرز الطرق واملناهج البحثية اليت استخدمها الباحث يف تناول حبثه ما يلي:كان من  

 املنهج الوصفي  -أ
 املنهج التحليلي  -ب
 املنهج النقدي  -ج

كتاب هللا الكرمي، مستخدًما يف ذلك املنهج الوصفي    لقد تناول الباحث حبثه مستقطًبا ألبرز املطاعن الوارد يف حق
 استقطاب املعلومات، فقام الباحث جبمع تلك املطاعن الواهية الساقطة، فقاملذي يعتمد الباحث يف تناوله على  ا

يف   جلًياواضًحا  وصًفا دقيًقا    بوصفها   بعرضها كما وردت عن القوم الظاملني الطاعنني يف كتاب رب العاملني، مث قام
  ا، ومن جهة جوانب بطالهنا من جهات متعددة، من جهة بطالهن  همجملًيا ومربًزا أل ها ل تحلي ، مث قام بأعني الناظرين 

العلمي املؤصل املعتمد واملستند إليه على    لردمث ردها وأبطلها اب  بنقضها ونقد رواهتا،فقام    ، الرواايت الواردة فيها
إىل عموم األدلة الشرعية القاضية ببقاء ا مبا دلت عليه األدلة العقلية املستندة  هَ دَ قَ ون َ األدلة النقلية، مث فَ نََّدَها وََكذَّهبا  

   حمفوظًا حبفظ هللا إىل أن يُ ْرَفَع يف آخر الزمان. القرآن
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   دعوى حتريف املصحف اإلمام   الفصل األول 
 وفيه مبحثان: 

 املبحث األول: الشبهات الواردة حول اجلمع العثماين ودحضها 
 وفيه أربعة مطالب:

 لعثمان قوله: " يف القرآن حلن وستقيمه العرب أبلسنتها". املطلب األول: حول نسبتهم  
 وتُ َعُد هذه الشبهة من أبرز الشبهات اليت أثريت حول اجلمع العثماين.  

ومن الشبهات اليت أثريت حول اجلمع العثماين، نسبتهم لعثمان قوله: " يف القرآن حلن    مضمون الشبهة األوىل:
  وستقيمه العرب أبلسنتها". 

اعرتضوا على تلك الصحف وعلى توقيف الرسم العثماين الذي أُثبت فيها وأمجع عليه الصحابة وانل ثقتهم، فقد  
 الذي أمر جبمعها قد أقر بلسانه أبن يف القرآن حلًنا وستقيمه العرب أبلسنتها. -رضي هللا عنه-وأن عثمان

 ومن حججهم يف ذلك ما أخرجه ابن أيب داود يف كتاب" املصاحف":
ر   عن فقد  بسنده  يعمر وى  بن  قال  حيىي  قال:  البصري،  عنه-عثمان العدواين  هللا  حلن  -رضي  القرآن  يف   "  :

 (14وستقيمه العرب أبلسنتها". )
 وهذا األثر قد رواه عن عثمان رواة أربعة، وهم: 

 عبد األعلى بن عبد هللا بن عامر القرشي-1
 عكرمة الطائي -2 
 قتادة بن دعامة السدوسي.  -3 

 العدواين البصري.   يعمر حيىي بن-4
 وقد ُرِوَى األثُر أبلفاظ خمتلفة ومتقاربة املعىن والفحوى. 

املنثور الدر  يف  فيقول  املصاحف"  يف كتابه"  داود كما  أيب  ابن  عن  السيوطي  ينقلها  األثر  هذا   :ورواايت 
 الرواية األوىل: عن عبد األعلى بن عبد هللا بن عامر القرشي

 قال: "أخرج ابن أيب داود، عن عبد األعلى بن عبدهللا بن عامر القرشي قال:  
العرب   ستقيمه  حلن  من  شيًئا  أرى  وأمجلتم،  أحسنتم  قد  فقال:  فيه  فنظر  عثمان  به  ُايت  املصحف  من  فرغ  مل ا 

 أبلسنتها.  
 

الطبعة   مؤسسة غراس للنشر والتوزيع (. كتاب املصاحف البن أيب داود حتقيق الشيخ اهلاليل،227املصاحف البن أيب داود: )ص:  14-
 . م 2006 -هجري 1427األوىل 
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 قال ابن أيب داود: 
 كالم العرب مجيًعا ملا استجاز أن يبعث إىل قوم وهذا عندي يعين بلغتها فينا وإال  فلو كان فيه حلن ال جيوز يف

 .يقرؤونه
 الرواية الثانية: عن عكرمة الطائي 

مل ا ُايت عثمان ابملصحف رأى فيه شيًئا من حلن، فقال: لو كان  قال: وأخرج ابن أيب داود عن عكرمة قال: 
 (15اململي من ُهذيل والكاتب من ثقيف مل يوجد فيه هذا.)

 الثالثة: عن قتادة بن دعامة السدوسيالرواية  
أن  عثمان مل ا رفع إليه املصحف قال: إن  فيه حلًنا وستقيمه العرب  قال: وأخرج ابن أيب داود عن قتادة: 

 .أبلسنتها
 الرواية الرابعة: عن حيىي بن يعمر العدواين البصري 

 وأخرج ابن أيب داود عن حيىي بن يَعمر قال:  قال:
 (16: إن  يف القرآن حلًنا وستقيمه العرب أبلسنتها". ) قال عثمان 

 جواب الشبهة األوىل: 
 وجواب هذه الشبهة يكون من جهات ثالث:

 فمن جهة السند أما اجلهة األوىل: 
 يًعا مل يلقوا عثمان ومل يسمعوا منهفالسند يف هذا األثر سند منقطع ومضطرب، وهو مرسل كذلك ألن الرواة مج 

 . مل يدرك عثمان ومل يره "عبد األعلى"ف  -1
كذلك مل يسمع من عثمان شيًئا بل ومل يره أيًضا ومات متأخرًا وهو جمهول احلال ومن شدة جهالته    وعكرمة-2

 ترمجة قال بعضهم أنه عكرمة موىل ابن عباس، والصواب أنه عكرمة الطائي، ولذا مل يُوقف له على 
 فقد رواه عن عثمان كذلك مرساًل وأما قتادة  -3
 كذلك مل يسمع من عثمان شيًئا بل ومل يره وقد مات قبل سنة تسعني للهجرة.  وحيي -4

  

 

 (، وسيأيت َّترجيه وعزوه بتوسع أكثر بعد قليل. 110، رقم/1/235يُنظر: ابن أيب داود يف " املصاحف " ) 15-
ه ( الناشر: دار  911الدر املنثور املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:    . (745:  2الدر املنثور: )    -16

  8بريوت عدد األجزاء:  -الفكر 
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 وبعد الكالم عن الرواايت األربع انسب الكالم على الرواة األربعة أنفسهم وأثر كل منهم: 
 ( 17)هللا بن عامر القرشي"ف  "عبد األعلى بن عبد  أما الراوي األول:

وأثر عبد األعلى رواه ابن األنباري يف " الرد على من خالف مصحف عثمان " كما ذكره السيوطي يف " اإلتقان  
 ( ."18) 

 : وهو سند ضعيف فيه علل
يثبت االنقطاع فإن عبد األعلى هذا ذكره ابن حجر يف الطبقة اخلامسة من التابعني وهم الذين مل   العلة األوىل:

عثمان إدراك  له  يتسىن  ال  التابعني  من صغار  فهو  الصحابة  بعض  من  السماع  عنه-هلم  عن    -رضي هللا  فضاًل 
 .السماع منه

 . نيِ  لَ أن عبد األعلى املذكور مقبول يعين حيث يتابع وإال ف َ  العلة الثانية: 
 النكارة يف املنت. العلة الثالثة:

 ( 19خرب ابطل )  قال شيخ االسالم:
 (20إسناد ضعيف مضطرب منقطع. ) قال السيوطي يف اإلتقان:و 

  ال تقوم هبا حجة ألهنا منقطعة غري متصلة ونقل عن األنباري قوله:
 (21والصواب أهنا موضوعة. ) و قال الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسي املنار:

 قال:  (22)الطائي"  وأما الراوي الثاين: ف  "عكرمة 
ُعرضت على عثمان، فوجد فيها حروفًا من اللحن، فقال: ال تغريوها؛ فإن العرب ستغريها    املصاحفُ ت  بِ تِ " ملا كُ 

 ( 23لو كان الكاتب من ثقيف واململي من هذيل مل توجد فيه هذه احلروف". ) -أو قال ستعرهبا أبلسنتها   -
 وعكرمة مل يلق عثمان ومل يسمع منه فهي رواية مرسلة ضعيفة كذلك.

 

 . ( وليس فيها توثيق له من أحد من أهل العلم6/87ترمجته يف " هتذيب التهذيب " )تُنظر  -17
 (. 1240يُنظر: اإلتقان: )ص/ - 18
 (  50وقد نقله عن شيخ اإلسالم ابن هشام يف شرح شذور الذهب: ) ص: -19

ه (  911ل الدين السيوطي )املتوىف:  (. اإلتقان يف علوم القرآن املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جال1240يُنظر: اإلتقان: )ص/  20-
  4م عدد األجزاء:  1974ه / 1394احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب الطبعة: 

وىل الطبعة األ  نشر مؤسسة غراس للنشر والتوزيع -لكتاب املصاحف البن أيب داود  مستفاد من: حتقيق الشيخ سليم بن عيد اهلاليل،21- 
 . م 2006 -هجري 1427
 وقيل هو عكرمة موىل ابن عباس.  22 -
-23  (  " القرآن  فضائل   " يف  عبيد  أبو  رقم/2/103رواه   ،562(  " املصاحف   " يف  داود  أيب  وابن  رقم/1/235(،  وعزاه 110،   ،)

الرد على من خالف مصحف عثمان "، وال1239السيوطي يف " اإلتقان " )ص/  " بن أشتة يف كتاب: " ( البن األنباري يف كتاب: 
  املصاحف "، ومها كتاابن مفقودان.
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 " الراوي الثالث: ف  "قتادة بن دعامة السدوسيوأما 
قال: إن فيه حلًنا، وستقيمه العرب أبلسنتها ".   إليه املصحفُ   عِ فِ ولفظ هذا األثر: " أن عثمان رضي هللا عنه ملا رُ 

(24 ) 
 ويف السند إليه إهبام بقول أحد الرواة: حدثنا أصحابنا. 

 يقول السيوطي:
الرواية ضعيفة وال تصح عن   قتادة عن عثمان مرساًل "نقول  منقطع رواه  إسنادها ضعيف مضطرب  فإن  عثمان 

 (25. ) "ورواه نصر بن عاصم عنه مسنًدا ولكن فيه عبد هللا بن فطيمه وهو جمهول 
 ( 26)وأما الراوي الرابع: ف "حيىي بن يعمر العدواين البصري ": 

 (27) عثمان ومل يره. ورواية حيي عن عثمان رواية مرسلة، إذ أن حيىي مل يدرك 
 (28) وقد حكم البخاري عليه ابالنقطاع كما يف " التاريخ الكبري "

مث إن يف سنده اضطرااًب، فمرة يروى عن حيىي بن يعمر عن عبد هللا بن فطيمة أو ابن أيب فطيمة، واترة ابلعكس، 
 (.29فريوى عن ابن فطيمة عن حيىي بن يعمر، كما يف " اتريخ املدينة " )

دة يروي مرة عن نصر بن عاصم عن حيىي، واترة يروي عن حيىي مباشرة وال يذكر نصرًا، وقد يكون بينه وبني  وقتا
من   السابق  املوضع  يف  راواين كما  املدينة"حيىي  االنتصار "اتريخ   " يف  الباقالين  االختالف  هذا  على  نبه  وقد   ،

  (30للقرآن ". )
 معنا آنًفا. السند كما مر  واالضطراب واضح يف هذا

 وأسانيد تلك اآلاثر كلها ال تصح وال تصلح لالحتجاج لضعفها واضطراهبا وملا فيها من إرسال وإيهام. 
  

 

  (.1/227رواه ابن أيب داود يف " املصاحف " )24- 
 (. 270/  2االتقان: ) -25
 (. 11/305تُنظر ترمجته يف " هتذيب التهذيب " ) -26
27-  (  " املصاحف   " داود يف  أيب  ابن  رواه  " كما ذكر  1/233واألثر  املصاحف   " أشتة يف  وابن   ،) " اإلتقان   " السيوطي يف  ذلك 

 ( 1240)ص/
  (5/170) :التاريخ الكبري يُنظر: 28-
 (. 3/1013يُنظر: اتريخ املدينة: ) 29-

االنتصار للقرآن املؤلف: حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم، القاضي   (.137-2/136يُنظر: االنتصار للباقالين: )30 - 
بريوت الطبعة:   -َعمَّان، دار ابن حزم    -ه ( حتقيق: د. حممد عصام القضاة الناشر: دار الفتح  403:  أبو بكر الباقالين املالكي )املتوىف
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 فمن جهة املنت   أما اجلهة الثانية:
فهذا املنت ظاهره البطالن ويستحيل أن جيتمع فحول العربية من أعرب العرب األقحاح من قريش ومن شاركهم يف  
"ستقيمه  ويقول:  عثمان  يرتكه  أبًدا مث  على حلن كهذا  بن اثبت وغريهم  وزيد  بن كعب  املدنيني كأيب  من  مجعه 

 أو يُعقل مثل هذا أبًدا ؟. العرب أبلسنتها" بل ويقوم بنشره وبعثه يف األمصار، فهل يُقبل 
العثمانية الذين كتبوا املصاحف ونسخوها من الصحف البكرية كانوا ممن متكن من اللسان    وجلنة مجع الصحف 

العريب، والسيما الثالثة القرشيون فكتبوا تلك الصحف على أصول اللسان العريب وقواعده معتنني أبوجه القراءات، 
ليت ُوِضعت لتسري عليها جلنة اجلمع وتعمل يف نطاقها، فقامت تلك اللجنة بواجبها  ومل خيالفوا القواعد واألصول ا

العثمانية ابلقبول، وهل بعد ذلك ترى خطأ أو حلًنا وتنتظر من العرب أن   الصحفَ   خري قيام، وقد تلقت األمةُ 
 تقيمه بلساهنا، إذا فما هو دورهم؟ وما هي مهمتهم؟. 

ون املكيون ومن معهم من املدنيني من الصَّحابة هم من أفصح العرب فمن إًذا إن مل يكن هؤالء القرشيُّ  مث نقول
 !يكون؟

فيقول  اللغة  من  ومتكنهم  الصحابة  معرفة  ويظهر  وجيلي  فارس  ابن  اللغوي  العالمة  ذلك   :ويقرر 
النحويون يف  ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغريهم ابلعربية: كتابتهم املصحف على الذي يعلله  "

ذوات الواو والياء، واهلمز، واملد والقصر، فكتبوا ذوات ابلياء، وذوات الواو ابلواو، ومل يصوروا اهلمزة إذا كان ما  
ساكنً  اتباع قبلها  ترك  العلماء  من  وحىت كره  حجة،  ذلك كله  فصار  و"امللء"  و"الدفء".  "اخلبء"  مثل  يف  ا 

 .املصحف من كره
إذا وجدت له وجًها  -ان عن حممد بن اجلهم السمري عن الفراء قال: اتباع املصحف  فحدثين عبد الرمحن بن محد 

 ( 31وقراءة القرآن أحب إيل من خالفه". ) -من كالم العرب
وهذا اخلرب املنسوب لعثمان ال يصح  عنه أبًدا، وهو خرب معلول اإلسناد منكر املنت، وقد ردَّه وأنكره مجع من أهل  

إنكارً  األنباري:   االعلم  بن  بكر  أبو  من:  كل  وأنكره  ردَّه  وممن  إسناده،  يف  وطعنوا  شديًدا، 
ه  (،  444ه  (، وأبو عمرو عثمان بن سعيد الداين)ت:  328بشار بن احلسن)ت:   بن حممد بن القاسم بن حممد

القريواين)ت:   القيسي  تَيمي ة: أمحد بن عبد احل437ومكي  بن أيب طالب  ابن  ليم بن عبد  ه  (، وشيخ اإلسالم 
الدمشقي )ت:   احلر اين  التونسي)ت:  728السالم  بن عاشور  الطَّاهر  (، وحممد  الدين  1393ه   ه  (، وشهاب 

 .يف تفسريه-ه  (1270)ت: -حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي
 عن هذا األثر يف تفسيه:   -ه  (1270)ت: -يقول األلوسي

إىل عثمان فقال: قد أحسنتم وأمجلتم، أرى شيًئا من حلن ستقيمه وأما ما روي أنه ملا فرغ من املصحف أيت به  
 العرب أبلسنتها، ولو كان اململي من هذيل والكاتب من قريش مل يوجد فيه هذا،

 

 .ط. دار الكتب العلمية18الصاحِب يف فقه اللغة العربية ومسائلها ص -31
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 :-ه  ( 902)ت: -فقد قال السخاوي:  
حلًنا    (، فكيف يرى فيه32إنه ضعيف، واإلسناد فيه اضطراب وانقطاع فإن عثمان جعل للناس إماًما يقتدون به)

وجوه  من  هو  فيما  إال  أصاًل  اختالف  فيها  وليس  مصاحف  عدة  وقد كتب  أبلسنتها،  العرب  لتقيمه  ويرتكه 
 ( كيف يقيمه غريهم؟  33القراءات، وإذا مل يقمه هو ومن ابشر اجلمع وهم هم) 

 يف كتابه: الرد على من خالف مصحف عثمان:، -ه  (328)ت:  -وقال ابن األنباري
عن عثمان يف ذلك ال تقوم هبا حجة، ألهنا منقطعة غري متصلة، وما يشهد عقل أبن عثمان    األحاديث املروية 

فيتبني فيه خلاًل،   "اإلمام"وهو إمام األمة الذي هو إمام الناس يف وقته وقدوهتم جيمعهم على املصحف الذي هو  
ويشاهد يف خطه زلاًل فال يصلحه! كال وهللا ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف ومتييز، وال يعتقد أنه أخر اخلطأ يف 

 (34) .الكتاب ليصلحه من بعده
وهذا األثر كما أسلفنا روي بعدة أسانيد وهي كلها ضعيفة ومعلولة ومضطربة وفيها جهالة بعض الرواة، كما أن  

نقطاع كذلك، وهي كذلك من جهة املنت فيها نكارة، كما أن الرواة قد اضطربوا يف ألفاظ هذا األثر بني  فيها ا
 )سنقيمه أبلستنا( وبني)ستقيمه العرب أبلسنتها(.

 يف "املقنع": -رمحه هللا -ه (444)ت: يقول أبو عمرو الداين -رضي هللا عنه-ويف مناقشة وتوجيه أثر عثمان 
السبب " ذلك    فإن سأل عن  السبب يف  قلت:  املصاحف،  الزوائد يف  احلروف  مرسوم هذه  املوجب الختالف 

عندان: أن أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه ملا مجع القرآن يف املصاحف، ونسخها على صورة واحدة، 
أهل املل ة، وثبت عنده أن  ا على  ا لألُم ة واحتياطً وآثر يف رمسها لغة قريش دون غريها، مما ال يصح  وال يثبت: نظرً 

منزلة، ومن رسول عز وجل كذلك  عند هللا  من  احلروف  عليه وسلم  -هذه  أن    -هللا صلى هللا  مسموعة، وعلم 
من   ذلك كذلك  رسم  ويف  مرت ني،  الكلمة  إبعادة  إال  متمك ن  غري  احلال  تلك  على  واحد  مصحف  يف  مجعها 

ففرقها   به،  ما ال خفاء  للمرسوم:  والتغيري  بعضها، وحمذوفة يف التخليط  مثبتة يف  لذلك: جاءت  املصاحف،  يف 
مسُِ  ما  وعلى  عز وجل  عند هللا  من  نزلت  األمة كما  حتفظها  لكي  منبعضها،  عليه   -عت  رسول هللا صلى هللا 

 .، فهذا سبب اختالف مرسومها يف مصاحف أهل األمصار-وسلم
 -( موىل ابن عباس عن عثمان 35فما تقول يف اخلرب الذي رويتموه عن حيىي بن يعمر وعكرمة)   فإن قال قائل: "

: إن املصاحف ملا نسخت ُعرضت عليه فوجد فيها حروفًا من اللحن فقال: اتركوها فإن العرب  -رضي هللا عنه 
 إذ يدل على خطأ يف الرسم ؟ . ستقيمها أو ستعرهبا بلساهنا

 

 يعين بذلك املصحف اإلمام - 32
 داينة والتحري للحق ولزومه والعمل به واحلرص عليه. الباحث. يعين يف املكانة والفضل وال  -33
 (. 1/190روح املعاين: )-تفسري األلوسي -34

 قيل هو عكرمة الطائي وهو جمهول مل يُوقف على ترمجة.  35-
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 : يقوم مبثله حجة، وال يصح به دليل، من جهتني  هذا اخلرب عندان ال  قلت:
عثمان    أحدمها: من  يسمعا  مل  يعمر وعكرمة  ابن  مرسل؛ ألن  ألفاظه:  إسناده، واضطراب يف  مع َّتليط يف  أنه 

  .شيًئا، وال رأايه 
ين، ، ملا فيه من الطعن عليه، مع حمل ه من الد-رضي هللا عنه-فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان  وأيًضا:

ومكانه من اإلسالم، وشد ة اجتهاده يف بذل النصيحة، واهتباله مبا فيه الصالح لألمة، فغري ممكن أن يتوىل هلم  
مجع املصحف مع سائر الصحابة األتقياء األبرار نظرًا هلم لريتفع االختالف يف القرآن بينهم، مث يرتك هلم فيه مع 

ن ال شك أنه ال يدرك مداه وال يبلغ غايته وال غاية من شاهده، هذا ذلك حلًنا وخطأ يتوىل تغيريه من َييت بعده مم
  .ما ال جيوز لقائل أن يقوله، وال حيل ألحد أن يعتقده

 فما وجه ذلك عندك لو صح  عن عثمان رضي هللا عنه ؟ : فإن قال
أراد ابللحن املذكور فيه التالوة دون الرسم، إذ كان كثري منه لو تُلي  -رضي هللا عنه-وجهه أن يكون عثمان قلت:

على رمسه النقلب بذلك معىن التالوة، وتغريت ألفاظها، أال ترى قوله ) أو ألاذحبنه ( و ) الأوضعوا ( و ) من 
 نبأي املرسلني ( 
( وشبهه مما زيدت األلف والياء والواو يف رمسه، لو تاله اتٍل ال معرفة له حبقيقة الرسم على   ) الربواو) سأوريكم ( و

صورته يف اخلط... ولزاد يف اللفظ ما ليس فيه وال من أصله، فأتى من اللحن مبا ال خفاء به على من مسعه، مع  
على ذلك أن من فاته متييز ذلك،   إذ وقف  -رضي هللا عنه-كون رسم ذلك كذلك جائزًا مستعماًل، فأعلم عثمان 

فيعرِ فونه حبقيقة  بلغتهم،  القرآن  نزل  الذين  هم  إذ  العرب،  عن  ذلك  بعده، سيأخذ  عنه ممن َييت  معرفته  وعزبت 
  .وهللا أعلم  .تالوته، ويدل ونه على صواب رمسه، فهذا وجهه عندي

الكاتب من ثقيف واململي من  يف آخر هذا اخلرب: ) ل  -رضي هللا عنه-فما معىن قول عثمان  فإن قيل: و كان 
 هذيل مل توجد هذه احلروف ( ؟

معناه: أي توجد فيه مرسومة بتلك الصور املبنية على املعاين دون األلفاظ املخالفة لذلك، إذ كانت قريش   قلت:
ومل تكن  وَمن ويل َنْسخ املصاحف ِمن غريها قد استعملوا ذلك يف كثري من الكتابة، وسلكوا فيها تلك الطريقة،  

ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعمالن ذلك، فلو أهنما وليتا من أمر املصاحف ما وليه من تقدم من املهاجرين  
واألنصار َلَرمَسَتا مجيع تلك احلروف على حال استقرارها يف اللفظ ووجدها يف املنطق دون املعاين والوجوه، إذ ذلك  

، هذا أتويل قول عثمان عندي لو ثبت وجاء جميء احلج ة وابهلل  هو املعهود عندمها، والذي جرى عليه استعماهلا
 (37فما أحسنه من جواب لكن )ِلَمن َكاَن َلُه قَ ْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد( )ق: .(36التوفيق. )

 

الداين: )- 36 املؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عم . (119-118املقنع، أليب عمرو  أبو  املقنع يف رسم مصاحف األمصار  ر 
  1ه ( احملقق: حممد الصادق قمحاوي الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة عدد األجزاء: 444عمرو الداين )املتوىف: 
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 مع اخلصم فحسب. لِ زُ ن َ الت َّ و من ابب اجملادلة واحملاجة هي  -هللارمحه  -اليت استعملها الداين (37) الفنقلة"" وطريقة
 فهي من جهة العقل والرأي والنظر الصحيحوأما اجلهة الثالثة: 

 وهذه الشبهة تُ ُرد كذلك من جهة العقل والرأي والنظر الصحيح السديد من جوانب عدة.
 فهو جانب صحة دين الصحابة وقوة إَياهنم ابهلل تعاىل أما اجلانب األول: 

 -رمحه هللا-وقد مر بنا آنًفا بيان بعض هذا األمر يف كالم أيب عمرو الداين 
ومن أتمل صحة إَيان الصحابة وقوة وسالمة دينهم وسبقهم لكل خري وفضل وبر وترغيبهم فيه، ونفورهم من كل 

منه،   تو مكروه وشر وحتذيرهم  الذين  العوايل وهم  اهلهم  ذلك  بذلوا يف  ونقله، وقد  القرآن  على مجع  افرت مهمهم 
كيف واملهج الغوايل، كل ذلك يقضي بتعذر رؤيتهم للحن أو خطأ يف كتاب هللا مث ال يصلحونه وال يقيمونه، بل  

ال من بعدهم بل ويرتكونه لألجي  يقر هلم قرار على حلن رأوه يف كتاب رهبم ويقرونه ويسكتوا عنه سكواًت مجاعًيا،
وغريته وركوبه للخليفة ليدرك األمة قبل أن    -رضي هللا عنه  -كيف يكون ذلك وقد رأينا موقف حذيفةليقيمونه،  

َّتتلف يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى، هل بعد هذا املوقف وأمثاله يصح منهم رؤية اللحن يف كتاب رهبم  
ال كلفة وعنت وال مشقة، وقد مر معنا تكرارًا ومرارًا إمجاع والسكوت عنه مع إمكان إنكاره وإصالحه بال حرج و 

 .  -رضي هللا عنهم أمجعني-الصحابة وإقرارهم لفعل عثمان بل ومشاركتهم فيه كذلك 
 .فمن جانب استحالة اجتماع الصحابة على ضاللة على وجه العموموأما اجلانب الثاين: 

 -صلى هللا عليه وسلم  -املعصوم  ضاللة أبًدا كما أخرب بذلكلن جيتمعوا على    -رضوان هللا عليهم  -  فإن الصحابة
فكيف يرون اللحن ويقروه (، وهم خري هذه األمة  38بقوله: )إن هللا قد أجار أميت من أن جتتمع على ضاللة( )

يغريونه، وال  مصاحفهم  يف  حقهم    مكتواًب  ممتنع يف  هو  شرًعا، كما  حقهم  ممتنًعا يف  على ضاللة  االجتماع  وإن 
 .عقاًل 

  

 

  .""إذا قلتم كذا قلنا كذا معناها "الفنقلة"و 37-
، و"الفنقلة" عندهم منحوتٌة، من قوهلم: ) فإن قيَل، قلنا (، كالبسملة واحليعلة. وهي من أحسن  " التفصيل" ولقد جرى احملققون على 

 . ومن املعاصرين ابن عثيمني  رمحه هللا   ،الطرق يف نفي الشبهة عن جواب املفيت واملدر س، وجتدها عند أيب العباس وتلميذه   رمحهما هللا  
 :وقد قلُت يف ذلك

 يف ُمساءلٍة.........فحر ِِر القوَل فيه  ا وفص لِ  إذا سطْرَت جواابً 
ِ احلكَم فيه   ا وال ت   دَْع..........تعقيَب هذا ابحرتاٍز وفنِقِل.   وبنيِ 

 نقاًل عن موقع أهل احلديث. )د ت(.   التفصيل والفنَقَلة، مقال أليب عبد هللا النجدي 
 . 2(. نسخة: )يب دي إف( )د ت(، عدد األجزاء 386واألحرف السبعة: )ص: ويُنظر: عرفة بن طنطاوي:، الشفعة بني اجلمع العثماين 

 
 (.  3/319حسن مبجموع طرقه، السلسلة الصحيحة: ) -38
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 على وجه اخلصوص -رضي هللا عنه-وأما اجلانب الثالث: امتناع ذلك يف حق عثمان 

يف هذا الصدد،   -رضي هللا عنه-يف كالمه عن عثمان  -رمحه هللا  -وقد تقدم معنا ما جاد به قلم أيب عمرو الداين
ويرفع به نزاًعا ويدفع به شرورًا   فهل يعقل يف حق من حرق املصاحف ومجع األمة على مصحف إمام ليئد به فتنة

عن األمة ويقوم ببعثه ونشره يف األمصار يدع فيها شاردة أو واردة وال يقوم إبمتام وإتقان هذا اجلمع على أكمل  
الوجوه وأحسنها وأمتها، وقد قال هلم: "إذا اختلفتم يف شيء يف شيء فاكتبوه بلسان قريش أي: حبرفها، فبلساهنا  

؟، وقد   !!، وهل العرب اليت ستقيم هذا اللحن من بعده هى وحدها ستقرأ القرآن دون العجم-يعين ابتداءً -نزل"
أن تصديق  إثر الفتوحات اإلسالمية اليت كثرت يف عهده، وال شك يف    رأى بعينيه كثرة دخول العجم يف اإلسالم

 هذا اخلرب خمالف للنظر الصحيح، ومصطدم مع العقل السوي السليم. 
األ  ابن  (328)ت:  -نباريوقال  األحاديث    -ه   يف   " عثمان  مصحف  خالف  من  على  الرد   " يف كتاب 

 (39) املروية عن عثمان يف ذلك:
وهو إمام األمة الذي هو إمام الناس   -ال تقوم هبا حجة؛ ألهنا منقطعة غري متصلة، وما يشهد عقل أبن عثمان  

فيتبني فيه خلاًل، ويشاهد يف خطه زلاًل فال يصلحه،    ،جيمعهم على املصحف الذي هو اإلمام  -يف وقته وقدوهتم  
أنه أخر اخلطأ يف الكتاب ليصلحه من بعده، وسبيل    كال وهللا ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف ومتييز، وال يعتقد

فيه حلًنا، أرى يف   أراد بقوله أرى  البناء على رمسه، والوقوف عند حكمه، ومن زعم أن عثمان  اجلائني من بعده 
خطه حلًنا إذا أقمناه أبلسنتنا كان حلن اخلط غري مفسد وال حمرف من جهة حتريف األلفاظ وإفساد اإلعراب فقد 

فهو الحن يف نطقه، ومل يكن عثمان ليؤخر فساًدا    هِ بِ تْ  يصب؛ ألن اخلط منبئ عن النطق، فمن حلن يف كَ أبطل ومل
ا أللفاظه، موافًقا على  ، ومعلوم أنه كان مواصاًل لدرس القرآن متقنً وال نطقٍ   بٍ تْ يف هجاء ألفاظ القرآن من جهة كَ 

يد ذلك مبا أخرجه أبو عبيد قال حدثنا عبد الرمحن بن  ما رسم يف املصاحف املنفذة إىل األمصار والنواحي، مث أ
مهدي، عن عبد هللا بن مبارك، حدثنا أبو وائل شيخ من أهل اليمن، عن هانئ الرببري، موىل عثمان قال: كنت 
عند عثمان وهم يعرضون املصاحف، فأرسلين بكتف شاة إىل أيب بن كعب فيها: ) مل يتسن (، وفيها: ) ال تبديل  

  ،) فأمهل،  للخلق  فكتب خللق هللا، وحمى  الالمني  أحد  فمحا  فدعا ابلدواة  قال:   ،) الكافرين  فأمهل   ( وفيها: 
 وكتب فمهل، وكتب مل يتسنه، أحلق فيها اهلاء.

 قال ابن األنباري:  
الناسخني  من  الواقع  إليه  اخلالف  ويرفع  ما كتب  على  يوقف  وهو  فأمضاه  فساًدا  رأى  أنه  عليه  يدعى  فكيف 

  .ق ويلزمهم إثبات الصواب وَّتليده انتهىليحكم ابحل

 

 وقد سبق ذكر كالم ابن األنباري مقتضًبا، وهنا يساق بطوله وكماله.  -39
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قلت: )السيوطي( ويؤيد هذا أيًضا ما أخرجه ابن أشته يف املصاحف قال: حدثنا احلسن بن عثمان، أنبأان الربيع  
أمري   اي  فقال:  عمر  إىل  رجل  قام  فقال:  املصاحف  عن  الزبري  ابن  سألت  قال:  شبيب  بن  سوار  عن  بدر،  بن 

طعنته اليت  نَ عِ طُ مع القرآن على قراءة واحدة، فَ املؤمنني ! إن الناس قد اختلفوا يف القرآن ! فكان عمر قد هم أن جي
مث بعثين إىل عائشة،   ،مات هبا، فلما كان يف خالفة عثمان قام ذلك الرجل فذكر له، فجمع عثمان املصاحف

  .فجئت ابلصحف فعرضناها عليها حىت قومناها، مث أمر بسائرها فشققت
 ( 40) .ما حيتاج إىل إصالح وال تقومي فهذا يدل على أهنم ضبطوها وأتقنوها ومل يرتكوا فيها

 َلمَّا فُرِغ من كتابة املصحف: -رضي هللا عنه-فمن جانب قول عثمان وأما اجلانب الرابع:
 "أرى شيًئا ِمن حلٍن ستقيمه العرُب أبلِسنِتها"، وقد علَّق األئمة على ذلك فقالوا: 
 ( 41بعث إىل قوم يقرؤونه". )م العرب مجيًعا ملا استجاز أن ي"لو كان فيه حلن ال جيوز يف كال 

(، إذ ليس معقواًل وال 42( ) : )قطَعت َجهيزُة قوَل كلِ  خطيبِ القائل  وإنَّ هذا لقوٌل قاطٌع كلَّ قول، يصحُّ فيه املَثل
يف القرآن خطًأ حنوايًّ أو صرفيًّا، فال ُيصلحه وال يقوِ مه، بل يُرسله على ما    -رضي هللا عنه  -منطقيًّا أن يَرى عثمانُ 

فيه من اخلطأ إىل أقطار الدولة اإلسالمية من شرقها إىل غرهبا، ومن مشاهلا إىل جنوهبا، قائاًل: إنَّ العرب ستقيمه 
اللحَن أبلسنتها أن جتعل املرفوع جمرورًا أو منصوابً  وكيف جيوز ذلك؟  !نِتها؟أبلسِ  ؟ وجتعَل !وهل من إقامة العرب 

مرفوًعا أو  منصواًب  ونوانً   !؟ اجملرور  ايًء  املثىن،  من  والنون  األلف  إعراَب    !؟وجتعَل  العرب  تغري  أن  ذلك  من  وهل 
 !؟ املفردات

يَُظنُّ   يكون، وال  قائاًل إنَّ هذا وحنوه، ال  يسمع  يوم وآخر،  بني  املرء  يظل  ذلك  ومع  يُكون.  أن  اخليال  ولو يف 
عثمان بقول  ذلك  على  ويستدلُّ  َيُظن!  خطًأ، كما  أي:  حلًنا،  القرآن  يف  إنَّ  عنه-يقول:  هللا  يف -رضي  أرى   :

 (43. ) !املصحف شيًئا ِمن حلن؟
اخلامس:   اجلانب  الواضح  وأما  والتناقض  االضطراب  عثمانفمن جانب  أثر  بني صدر  عنه-اجللي    -رضي هللا 

ففي عمل    وعجزه،  مدح  هلم  الُكتَّابصدره  القرآن حلن  فقال  يف   " هلم:  قال  عجزه  ويف  وأمجلتم!"،  "أحسنتم   :
وستقيمه العرب أبلسنتها.."، فكيف به َيدح عملهم أواًل: مث هو ينقض بعض ما فيه آخرًا فيصف تلك الصحف 

 

   (.1247-1241نقله عن ابن األنباري وعلق عليه السيوطي يف اإلتقان: )ص/ -40
 (. بتصرف يسري.2/246الدر املنثور: )41-

ية. وهو مثل عريب أْصُلُه أنَّ َقوًما اجَتَمعوا يَ َتشاَوروَن يف ُصلٍح َبنَي َحي نِي، قَتَل أحُدمُها ِمن اآلَخر قتياًل، وحياولون إق42-  ناَعهم ِبَقبوِل الدِ 
فَ َقالوا عند ذلك: "َقَطَعْت جِهيزُة  ! د َظِفَر به بعُض أولياِء املقتوِل وقتلوهإنَّ القاتَل قَ   :وبينما ُهم يف ذلك جاَءت أَمٌة امُسها "جهيزة" فَ َقالت

يُنظر: توضيح    .وُيضَرُب هذا املثل ِلمن يَقطُع على الن اِس ما ُهم فيه أبمٍر ُمهٍم َييت به  .أي: قد اسُتغىن َعن اخلَُطب  ."قوَل كلِ  َخطيبٍ 
 (. الباحث. 103بديع: )شواهد جواهر البالغة يف املعاين والبيان وال

 ه .  2/4/1431، مقال عن موقع األلوكة، بتاريخ:يوسف الصيداوييُنظر: فرية اللحن يف القرآن، 43-

https://www.alukah.net/authors/view/home/2119/
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حلًنا.. فيها  أبن  أحسنتم   ،.!املنسوخة  حلًنا:  الصحف  تلك  يف  رأى  إذا  عثمان  يقول  أن  يعقل  هل  وعموًما 
 .وال شك أن هذه وحدها لشافية كافية.وأمجلتم!؟

وإن قدر عثمان وسبقه لإلسالم وصدق إَيانه وبذله األموال وسبقه لكل خري وفضل وبر وموقفه من هذا اجلمع 
، وقد أثبت ذلك التناقض البني الواضح  أبًدا  صدور ذلك عنهموقف الرجال.. كل هذا يؤكد ويربهن على استحالة  

 مثل عثمان أمر حمال. بني صدر الكالم وبني عجزه نكارة املنت واضطرابه وأن صدور ذلك عن
الشيخ سليم بن عيد اهلاليل دراسة ألثر أفرد  املتميز يف    يف صفحات عدة  -هذا  -عثمان-هذا.... وقد  حتقيقه 

"املصاحف" البن أيب داود، وانقشه وتناول روايته وطرقه وقدم دراسة وافية وكافية لسنده ومتنه ونقل وقيد لكتاب  
فيه أقول احملققني من أهل العلم، وبني ضعف سنده ونكارة متنه، وذكر ما فيه من علل وَّتبط واضطراب، وقد 

 ( 44اثر فلرياجعها مث هناك. )أجاد وأفاد فجزاه هللا خريًا، ومن أراد التوسع يف دراسة هذه اآل
   هلل رب العاملني  وجواهبا. واحلمد "األوىل" الشبهةهذه  وهبذا ينتهى عرض 

ت اب يف املصاحف العثمانية     املطلب الثاين: دعوى اخلطأ على الُك
 :  الشبهةهذه  مضمون 

  وهي الشبهة   املصاحف العثمانية.ومن الشبهات اليت أثريت حول اجلمع العثماين، دعوى اخلطأ على الُكتَّاب يف  
 الثانية. 

فقد ادَّعى بعض الطاعنني على نقل القرآن الكرمي أن هذا النقل قد حصل فيه خطأ من الُكتَّاب والقراء عند كتب 
 :املصاحف العثمانية، وتعلَّقوا يف ذلك آباثٍر رويت عن بعض الصحابة يف ذلك، منها 

 األثر األول: 
 َواْلُمِقيِمنَي الصَّاَلَة( ) عن قوله تعاىل:  -رضي هللا عنها-( عائشة 45أنه سأل)  -رضي هللا عنه-عن عروة بن الزبري 

(.وعن  69 )املائدة من آية:  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن( تعاىل:)  :(.وعن قوله162  من آية: )النساء
آية:  إنَّ   ) قوله: من  )طه  َلَساِحرَاِن(  يف  (،63ه ََذاِن  أخطأوا  الُكتَّاب،  عمل  هذا  أخيت،  ابن  اي  فقالت: 

  (.46الكتاب.)
  

 

 -هجري  1427الطبعة األوىل    والتوزيعمؤسسة غراس للنشر   لالستزادة يُنظر: كتاب املصاحف البن أيب داود حتقيق الشيخ اهلاليل،44-
   . م 2006
 .ويف بعض الرواايت سألت عائشة عن حلن القرآن، عن قول هللا … احلديث 45-
الطربي يف تفسريه )46- املصاحف ص  6/25رواه  العرب يف  املصاحف، ابب اختالف أحلان  ، وذكره 43(، وابن أيب داود يف كتاب 

 .حيٌح على شرط الشيخني (، وقال: ص 2/269السيوطي يف اإلتقان )



 

 

29 

 األثر الثاين:
 يف فَ َقاَل: ِجْئُت َأْن َأْسأََلِك َعْن آيَةٍ   -رضي هللا عنها-عن َأيب ُعبَ ْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ أنَّه َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة أُمِ  اْلُمْؤِمِننيَ 

هللِا   َرُسوُل  هللِا َكْيَف َكاَن  وسلم-ِكَتاِب  عليه  هللا  فَ َقاَل:  -صلى  آيٍَة  أَيَُّة  فَ َقاَلْت:  َما  { يَ ْقَرُؤَها.  يُ ْؤتُوَن  الَِّذيَن 
َل: قُ ْلُت: َوالَِّذي نَ ْفِسي )الَِّذيَن ََيْتُوَن َما أَتَ ْوا( فَ َقاَلْت: أَي َّتُ ُهَما َأَحبُّ إِلَْيَك؟ قَا أَوِ  (60،)املؤمنون من آية:}َءاتَ ْوا

قُ ْلتُ  أَي َّتُ ُهَما؟  قَاَلْت:  ِفيَها.  َوَما  نْ َيا  الدُّ أَِو  يًعا،  نْ َيا مجَِ الدُّ ِمَن  ِإيَلَّ  َأَحبُّ  إِلْحَدامُهَا  أَتَ ْوا(: بَِيِدِه  َما  ََيُْتوَن   .)الَِّذيَن 
َكاَن يَ ْقَرُؤَها، وََكَذِلَك أُْنزَِلْت. أَْو قَاَلْت: َأْشَهُد َلَكَذِلَك    َكَذِلكَ -صلى هللا عليه وسلم-قَاَلْت: َأْشَهُد َأنَّ َرُسوَل هللاِ 

 (47يَ ْقَرُؤَها، َوَلِكنَّ اهلَِْجاَء ُحرِ َف.)   -صلى هللا عليه وسلم-أُْنزَِلْت، وََكَذِلَك َكاَن َرُسوُل هللاِ 
 األثر الثالث: 

عباس  ابن  عنه-عن  هللا  يقرأ:  -رضي  َعَلى  اَل   { أنه كان  َوُتَسلِ ُموا  َتْسَتْأِنُسوا  َحىتَّ  بُ ُيوِتُكْم  َغرْيَ  بُ ُيواًت  َتْدُخُلوا 
ا (38، )النور من آية: }َأْهِلَها  (48َوهٌم من الُكتَّاب.) تستأنسوا( ) قال: وإَّنَّ

 األثر الرابع: 
(، فقيل له: 27عن ابن عباس أنه قرأ: )أَفَ َلْم يتبنيَّ الذين آمنوا أن لو يشاء هللا هلدى الناس مجيًعا)النور من آية:  

ا يف املصحف:  (. 49(. فقال: أظن الكاتب كتبها وهو انعس.)31،) الرعد من آية: }أَفَ َلْم يَ ْيَأس { إهنَّ
 األثر اخلامس:

قوله أنه كان يقول يف  ابن عباس  َربُّكَ  {تعاىل  عن  آية:    } َوَقَضى  ا هي23)اإلسراء من  إَّنَّ ووصى ربُّك(،   ) ( 
 ( 50التزقت الواو ابلصاد.)

 السادس:  األثر 
يقرأ  أنه كان  عباس،  ابن  ) )  :عن  ضياًء(،  الفرقان  وهارون  موسى  آتينا  الواو 51ولقد  هذا  خذوا  ويقول:   )

  (52) الناس قد مجعوا لكم(والذين قال هلم الناس إن   واجعلوها هنا: )

 

، وفيه أبو خلف موىل بين مُجٍَح، وهو 24591(  7/208، )24120( ح  7/138رواه أمحد يف مسنده، ابقي مسند األنصار )  47-
يُنظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) املنذر    .(9/366جمهول.  الرمحن بن حممد بن إدريس بن  أبو حممد عبد  اجلرح والتعديل املؤلف: 

اهلند دار    -حبيدر آابد الدكن    -ه ( الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  327مي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف:  التمي
  م  1952ه   1271بريوت الطبعة: األوىل،  -إحياء الرتاث العريب 

 (. 110-18/109رواه الطربي يف تفسريه ) -48
 .( بنحوه13/154(، ورواه الطربي أيًضا يف التفسري ) 2/275اإلتقان يف علوم القرآن ) أخرجه ابن األنباري، يُنظر: - 49
50-  ( القرآن  علوم  يف  اإلتقان  يُنظر:  منصور،  بن  سعيد  مزاحم  2/275رواه  بن  الضحاك  عن  التفسري  يف  الطربي  حنوه  وروى   ،)

(15/63 ). 
 ( 48(، ) األنبياء من آية:  واآلية يف املصحف: ) ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً  51-
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 األثر السابع: 
 ( 35)النور من آية:   }َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاةٍ  { عن ابن عباس يف قوله تعاىل:

املؤمن   نور  )مثل  هي:  ا  إَّنَّ املشكاة،  نور  مثل  نوره  يكون  أن  من  أعظم  هو  الكاتب،  من  خطأ  هي  قال:   ،
 (53كمشكاة(. )

فزعموا أن هذه اآلاثر دلت على أن كتاب املصاحف قد أخطأوا وجه الصواب يف كتابة املصاحف، وانبىن على  
 .تلك األخطاء قراءة القراء بعد ذلك

 :وجُياب عن هذه الشبهة بطريقني 
 أواًل: األجوبة العامة: 

 :فقد أجاب العلماء عن هذه األحاديث يف اجلملة بوجوه عامة، منها
 اجلواب األول: 

بثبوت هذه   جنح ابن األنباري وغريه إىل تضعيف هذه الرواايت، ومعارضتها برواايت أخرى عن ابن عباس وغريه 
 (54األحرف يف القراءة.) 

الذي  القرآن،  مثل  اخلطأ يف  العادة خفاَء  إحالة  السابقة  الشبهة  الرواايت كما سبق يف  ويدل على ضعف هذه 
ِلما ُزعم فيه من    توافرت اهْلمم على نقله إليه دون تصحيح  انتبهوا  إليه، وترَكه إذا  انتباه الصحابة  وحفظه، وعدَم 

 .اخلطأ
  قال الزخمشري:

وهذا وحنوه ممَّا ال يصدق يف كتاب هللا الذي ال َيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وكيف خيفى مثل هذا 
لًبا يف أيدي أولئك األعالم احملتاطني يف دين هللا، املهتمني عليه، ال (، وكان متق55حىت يبقى اثبًتا بني دفيت اإلمام) 

فريٌة   -وهللا-يغفلون عن جالئله ودقائقه، خصوًصا عن القانون الذي إليه املرجع، والقاعدة اليت عليها البناء، هذه  
 (56ما فيها مريٌة.)

  
 

(، واآلية يف املصحف: ) الذين قال هلم الناس إن الناس قد  276/ 2رواه سعيد بن منصور وغريه، يُنظر: اإلتقان يف علوم القرآن )  52-
 ( 173مجعوا لكم فاخشوهم (، )آل عمران من آية: 

 (.  276/ 2أخرجه ابن أشتة وابن أيب حامت، انظر اإلتقان يف علوم القرآن ) 53-
 .(2/276اإلتقان يف علوم القرآن ) - 54

اجتمعوا اي   :-رضي هللا عنه  -الزخمشري يعين بقوله)اإلمام( أي املصحف اإلمام، وهو مصحف عثمان، ومسي بذلك لقول عثمان  55-
 الباحث.  .(29واكتبوا للن اس إماًما. يُنظر: املصاحف البن أيب داود) أصحاب حمم د،

البحر احمليط يف التفسري املؤلف: أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان    . (384-5/383)  تفسري البحر احمليط  56- 
 ه .  1420بريوت الطبعة:  -ه ( احملقق: صدقي حممد مجيل الناشر: دار الفكر  745أثري الدين األندلسي )املتوىف: 
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 اجلواب الثاين: 
وأن أحًدا مل  الصحابة مل يكتبوا مصحًفا واحًدا، بل كتبوا عدة مصاحف،ما سبق يف ردود الشبهة السابقة من أن   

املزعوم.)  اخلطأ  ذلك  على  املصاحف  مجيع  اتفاق  ويبعد  اخلطأ،  فيه  الذي كان  املصاحف  أي   (57يذكر 
 قال الطربي: 

غري مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب  -فلو كان ذلك خطأً من الكاتب لكان الواجب أن يكون يف كل املصاحف   
خبالف ما هو يف مصحفنا، ويف اتفاق مصحفنا ومصحف ُأيَبٍ  يف ذلك ما يدل على أن    -الذي أخطأ يف كتابه

اخلط، مل يكن الذين أخذ عنهم  الذي يف مصحفنا من ذلك صواٌب غري خطٍأ، مع أن ذلك لو كان خطًأ من جهة 
يُ َعلِ مون من علَّموا ذلك من املسلمني على وجه اللحن،   -صلى هللا عليه وسلم-القرآن من أصحاب َرُسول هللِا  

وألصلحوه أبلسنتهم، ولقَُّنوه لألمة على وجه الصواب، ويف نقل املسلمني مجيًعا ذلك قراءًة على ما هو به يف اخلط  
 (58يل على صحة ذلك وصوابه، وأن ال صنع يف ذلك للكاتب.)مرسوًما أدلُّ الدل

 اجلواب الثالث: 
القرآن    من  املتواتر  للقاطع  معارضٌة  ا  ألهنَّ صحتها،  دعوى  برغم  نردُّها  فإننا  الرواايت،  تلك  صحة  سلمنا  إذا 

املصحف شاذٌَّة ال   الكرمي، اليت َّتالف رسم  والقراءة  إليه،  يلتفت  القاطع ساقط، ال  إليها، وال ومعارض  يلتفت 
 (59يُعوَّل عليها.) 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
ومن زعم أن الكاتب غلط، فهو الغالط غلطًا منكرًا؛ فإن املصحف منقوٌل ابلتواتر، وقد كتبت عدة مصاحف،  

 ( 60فكيف يُ َتَصوَُّر يف هذا غلٌط.)
 اجلواب الرابع: 

بوجٍه عامٍ  أبنه قد أخذ القرآن عن زيد بن اثبت وُأيَبِ     -عنهما  رضي هللا  -وُتدفع الرواايت الواردة عن ابن عباس  
رضي هللا  -يف مجع املصاحف يف زمن عثمان، وكان زيٌد هو الذي مجع القرآن أبمر أيب بكر  بن كعٍب، ومها كاان

-ابن عباسوإقراره، و   -صلى هللا عليه وسلم-أيًضا، وكان كاتَب الوحي، وكان يكتب أبمر النَِّب     -عنهم أمجعني 
يف  ما كتباه  يف  ويطعن  القرآن،  عنهما  َيخذ  أن  املعقول  غري  فمن  ذلك،  له  يعرف  عنهما كان  هللا  رضي 

 

 (. 2/270وم القرآن )راجع الرد الثالث على الشبهة السابقة، ويُنظر: اإلتقان يف عل -57
 .(27-6/26تفسري الطربي: ) 58-

  .(1/389يُنظر: مناهل العرفان ) 59- 
جمموع الفتاوى املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية   .(15/255جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )  -60

ه ( احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة 728احلراين )املتوىف:  
  م1995ه /1416العربية السعودية عام النشر: 
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 (61املصاحف.) 
ويدل على ذلك أن عبد هللا بن عباس كان من صغار الصحابة، وقد قرأ القرآن على أيب بن كعب، وزيد بن اثبت  

عبد هللا بن عباس أبو جعفر وانفع وابن كثري وأبو عمرو وغريهم من  ( وقد روى القراءة عن  62رضي هللا عنهما،  )-
اجلماعة.  لقراءة  موافقة  بقراءته  هؤالء،  به  تعلق  ممَّا  شيٌء  قراءهِتم  يف  وليس   القراء، 

 :اثنًيا: اجلواب عن كل أثٍر على حدة
 :جواب األثر األول

أبو حيان يف قوله تعاىل: )َواْلُمِقيِمنَي الصَّاَلَة(:   قال (63) أن الرواية الواردة عن عائشة يف ذلك ضعيفة ال تثبت:
أن كَ  عثمان  بن  وأابن  عائشة  عن  ما  هَ ب َ ت ْ وذُِكر  ألهنَّ ذلك؛  عنهما  يصح  وال  املصحف،  خطأ كاتب  من  ابلياء  ا 

 ( 64عربيان فصيحان، وقطع النعوت مشهوٌر يف لسان العرب.)
 وقال الزخمشري: 

ا التفت إليه من مل ينظر يف الكتاب،) ( ومل يعرف 65وال نلتفت إىل ما زعموا من وقوعه حلًنا يف خط املصحف، ورمبَّ
النصب على االختصاص من االفتنان، وخفي عليه أن السابقني األولني، الذين مثلهم  مذاهب العرب، وما هلم يف  

يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل، كانوا أبعد مهًة يف الغرية على اإلسالم، وذبِ  اْلمطاعن عنه، من أن يرتكوا يف كتاب  
 ( 66هللا ثُلمًة يسدها من بعدهم، وخرقًا يَ ْرُفوُه من يلحق هِبم.)

 

 (. 1/392العرفان )مناهل  -61
مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن   :النشر يف القراءات العشر املؤلف  (،1/112،178يُنظر: النشر يف القراءات العشر )  -62

اب املطبعة التجارية الكربى ]تصوير دار الكت  :ه ( الناشر  1380علي حممد الضباع )املتوىف    :ه ( احملقق  833  :حممد بن يوسف )املتوىف
 .(45،57/ 1ومعرفة القراء الكبار ) 2 :العلمية[ عدد األجزاء

السيوطي    -63 بنا أن  السند ال تكفي 2/269قال يف اإلتقان )  -رمحه هللا-مرَّ  الشيخني. وال خيفى أن صحة  (: صحيٌح على شرط 
، وال 29النظر يف شرح خنبة الفكر ص    ليصح احلديث، إذ يشرتط إىل ذلك سالمة احلديث متًنا وسنًدا من العلة القادحة، يُنظر: نزهة

 خيفى أن منت هذه الرواية فيه عدد من العلل، منها هذه، وهي الطعن يف فصاحة الصحابة ومعرفتهم بوجوه كالم العرب، والعلة الثانية اليت 
إن -إليه خطأٌ يف ذلك، وهذا كاٍف أتيت يف اجلواب التايل، وهي أنه يف قوله تعاىل: }إن هذان{ مل يكتب الكاتب ألًفا وال ايًء حىت ينسب 

 .يف إثبات ضعف هذه الرواية -شاء هللا
 (. 3/411تفسري البحر احمليط ) -64

 .(3/412رمحه هللا. البحر احمليط )-قال أبو حيان: يريد كتاب سيبويه  65-
 .(412-3/411(، ويُنظر: تفسري البحر احمليط )1/590الكشاف ) -66



 

 

33 

يف َّتطئة الكاتب يف رسم }ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَاِن{ )   -رضي هللا عنها  -ا يدل على ضعف الرواية عن عائشة  أنه ممَّ 
( ليحتمل أوجه القراءة 67أن املصاحف العثمانية اتفقت على رسم )هذان( بغري ألف، وال ايء،) (63طه من آية:  

ألًفا وال ايًء. ولو كان هناك خطأٌ  املختلفة فيها، وإًذا فال يُعقل أن يُقال أخطأ   الكاتب، فإن الكاتب مل يكتب 
ما كانت لتنسبه إىل الكاتب، بل كانت تنسبه إىل من قرأ ابلتشديد يف )إنَّ( مع    -رضي هللا عنها  -تعتقده عائشة

 (68القراءة ابأللف يف )هذان(.) 
ا كانت    69َوالصَّابُِئوَن { ) املائدة من آية:  أنه مل ينقل عن عائشة َّتطئة من قرأ: }   ( ابلواو، ومل ينقل عنها أهنَّ

( أننا إذا سلَّمنا بصحة هذا اخلرب، فإنه حيتمل أن 69تقرؤها ابلياء، فال يعقل أن تكون خطَّأت من كتبها ابلواو.)
اللحن) يكن عن  مل  لعائشة  والوهم70سؤال عروة  والزلل  اخلطأ  الذي هو  الكتاب  احلروف  ( يف  وإَّنا سأهلا عن   ،

املختلفة األلفاظ، احملتملة للوجوه على اختالف اللغات، وإَّنا مسَّى عروة ذلك حلًنا، وأطلقت عليه عائشة اخلطأ  
على جهة االتساع يف األخبار، وطريق اجملاز يف العبارة، إذ كان ذلك خمالًفا ملذهبهما، وخارًجا عن اختيارمها، وكان  

( أنه حيتمل أيًضا أن قول عائشة: " أخطأوا يف الكتاب" أي يف اختيار األوىل من 71دمها.)خالفه هو األوىل عن
األحرف السبعة جلمع الناس عليه. أي أن الوجه الظاهر املعروف يف هذه احلروف غري ما جاء به املصحف، وأن 

الوجه فيه، ال أن الذي    استعماله على ذلك الوجه غامٌض أو غلٌط عند كثري من الناس، وحلن عند من ال يعرف
كتبوه من ذلك خطأٌ خارج عن القرآن، والدليل على ذلك أن غري اجلائز من كلِ  شيٍء مردوٌد إبمجاع، وإن طالت 

 (72مدة وقوعه.)
 :األثر الثاين

آية:   من  املؤمنون   (  } َءاتَ ْوا  َما  يُ ْؤتُوَن   { تعاىل:  قوله  يف  عائشة  القرا  60أن كالم  هذه  إنكار  فيه  ليس  ءة ( 
منَ زَّاًل من عند    -صلى هللا عليه وسلم-وإَّنا غاية ما فيه أن ما قرأت هي به كان مسموًعا عن َرُسول هللِا   املتواترة،

هللا. أن قوهَلا: "َوَلِكنَّ اهلَِْجاَء ُحرِ َف" حيتمل أن يكون املراد به أنه ألقي إىل الكاتب هجاٌء غرُي ما كان األوىل أن 

 

إحتاف   .304، وإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر ص  15وم مصاحف أهل األمصار ص  يُنظر: املقنع يف معرفة مرس  67-
فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر املؤلف: أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين الدمياطي ، شهاب الدين الشهري ابلبناء )املتوىف: 

  1ه  عدد األجزاء: 1427 -م 2006لبنان الطبعة: الثالثة،  -ة ه ( احملقق: أنس مهرة الناشر: دار الكتب العلمي1117
 .( 1/393مناهل العرفان ) 68-

   .( 1/394مناهل العرفان ) -69
 .كما جاء يف بعض الرواايت: سألت عائشة عن حلن القرآن، عن قوله … األثر، كما مرَّ  -70

 .122-121يُنظر: املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف األمصار ص  71-
 .130-129(، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص 1/273اإلتقان يف علوم القرآن ) 72-
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ا يُ ْلَقى إليه من األحر  ف السبعة. أنه حيتمل أيًضا أن يكون مأخوًذا من احلرف، الذي هو مبعىن القراءة واللغة، وأهنَّ
 ( 73أرادت أن هذه القراءة املتواترة اليت ُرسم هِبا املصحف لغٌة ووجٌه من وجوه أداء القرآن الكرمي.)

 :األثر الثالث
أن هذه الرواية غري اثبتة عن ابن عباس. قال أبو حيان: ومن روى عن ابن عباس أن قوله: )تستأنسوا( خطأ، أو  
وهم من الكاتب، وأنه قرأ: )حىت تستأذنوا(، فهو طاعٌن يف اإلسالم، ملحٌد يف الدين، وابن عباٍس بريٌء من هذا 

 (74كالم العرب.)  القول، وتستأنسوا متمكنٌة يف املعىن، بيِ َنٌة الوجه يف
 أن ابن عباس قرأها } تستأنسوا{ وفسرها ابالستئذان. فعن ابن عباس يف قوله: 

 ا{ }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيواًت َغرْيَ بُ ُيوِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا َعَلى َأْهِلهَ 
 (75: االستئذاُن.) (، قال: االستئناسُ 27) النور، من آية:  

 :األثر الرابع
غري اثبت، عباس  ابن  عن  بذلك  الرواية  انعٌس،   أن  وهو  الكاتب  ا كتبه  إَّنَّ قال:  من  قول  وأما  حيان:  أبو  قال 
( أنه حيتمل أن قول ابن عباس: "كتبها وهو انعس"، مبعىن أنه مل 76فسوَّى أسنان السني، فقول زنديٍق ملحٍد.) 

 . من اآلخر، وهذا الرد حمتمل يف كثري من تلك الرواايتيتدبر الوجه الذي هو أوىل
 :األثر اخلامس 

وذلك دليل على أن ما نسب إليه يف  (23أنه قد استفاض عن ابن عباس أنه قرأ } وقضى { ) اإلسراء من آية:  
اإلسالم.)  أعداء  لفَّقها  اليت  الدسائس  من  الرواايت  }  77تلك  هو:  واملتواتر  حيان:  أبو  قال  وهو  (   ،} وقضى 

السبعة.)  القراء  أسانيد  يف  وغريهم  عباس  وابن  مسعود  ابن  عن   ( 78املستفيض 
 :األثر السادس

 (  48يف قوله تعاىل: }ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياًء{ ) األنبياء من آية: 
 (. 79ال تصح.) فالرواية الواردة عن ابن عباس يف تغيري موضع الواو ضعيفة،

  

 

 (.  1/395مناهل العرفان ) 73-
 .(2/276(، وانظر اإلتقان يف علوم القرآن ) 6/410تفسري البحر احمليط ) 74-
 .(18/110رواه الطربي يف تفسريه ) 75-

 .(2/276(، وانظر اإلتقان يف علوم القرآن )384-5/383تفسري البحر احمليط ) -76
 .( 1/391مناهل العرفان ) 77- 

   .(6/23تفسري البحر احمليط ) -78
 .(2/276يُنظر: اإلتقان يف علوم القرآن )  -79
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 :األثر السابع  
أنه مل ينقل أحٌد من رواة القراءة أن ابن عباس كان يقرأ: )مثل نور املؤمن(، وهذا يدل على عدم صحة هذا النقل 

كان يقرأ: )مثل نور    واب. على أنه قد روي أن أُبَ يًّاعنه، إذ كيف يقرأ ما يعتقد أنه خطأ ويرتك ما يعتقد أنه الص
املؤمن(، وهي قراءة شاذة خمالفة لرسم املصاحف، وينبغي أن حتمل على أنه أراد تفسري الضمري يف القراءة املتواترة، 

ا قراءة منسوخة.)  (80أو على أهنَّ
   انتهى الكالم عن الشبهة الثانية وجواهبا واحلمد هلل.

 حف عثمان بن يوسف مص   املطلب الثالث: دعوى تغيي احلجاجِ 
الثقفي غريَّ حروفًا من مصحف عثمان، وأسقط  أن احلجاج بن يوسف  الكرمي  القرآن  الطاعنني يف  ادعى بعض 
حروفًا كانت فيه، وأنه كتب ستة مصاحف وجه هِبا إىل األمصار، ومجع املصاحف املتقدمة، وأغلى هَلا اخلل حىت  

خالف  إبثبات  أمية  بين  إىل  التزلف  بذلك  قصد  وأنه  والعباس) تقطعت،  عليٍ   ولد  خالفة  وإبطال   (. 81تهم، 
وتعلقوا يف ذلك بنحو ما روي عن عوف بن أيب مجيلة أن احلجاج بن يوسف غريَّ يف مصحف عثمان أحد عشر 

 :حرفًا، قال
ها ) :كانت يف البقرة  ( 82ابهلاء.) (259البقرة من آية:  ) }ملَْ يَ َتَسنَّهْ  { مل يتسنَّ وانظر(، بغري هاء، فغريَّ

ها: ) :وكانت يف املائدة َهاًجا { شريعة ومنهاًجا(، فغريَّ  (83)   }ِشْرَعًة َوِمن ْ
ها:}يَ ْنُشرُُكم { وكانت يف يونس:   (84) }ُيَسريِ ُُكمْ  { ، فغريَّ

 

حله التارخيية من العصر النبوي إىل العصر  (.، ويُنظر: مجع القرآن يف مرا1/392(، ومناهل العرفان )6/418يُنظر: البحر احمليط )80- 
زيد،)ص:    احلديث، أبو  شرعي  سنة  305-293حممد  الكويت،  جبامعة  يف كلية  نوقشت  ماجستري،  رسالة  الشاملة 1419(  عن  ه .، 
 م. 1/2/2011بتاريخ: 

   .( 1/264مناهل العرفان ) -81
خ  82- وال  الوصل،  يف  اهلاء  حبذف  وخلف  ويعقوب  والكسائي  محزة  قرأ  يف وقد  النشر  يُنظر:  اخلط.  يف  لثبوهتا  وقًفا  إثباهتا  يف  الف 

 .163(، وإحتاف فضالء البشر ص 2/142القراءات العشر ) 
  !، ومل يقرأ أحٌد من القراء )شريعة( ابلياء، ولو شاذًّا48سورة املائدة من اآلية  83-

{، من النشر، قال ابن اجلزري: وكذلك هي يف مصاحف   ، وقد قرأها أبو جعفر وابن عامر: } يَ ْنُشرُُكمْ 22سورة يونس من اآلية    -84
داين أهل الشام وغريها، وقرأ بقية القراء: } ُيَسريِ ُُكْم {، من التسيري، قال ابن اجلزري: وكذلك هي يف مصاحفهم، وكذلك روى أبو عمرو ال

يظه والذي  والشام.  والعراق  احلجاز  أهل  مصاحف  فيه  اختلفت  ما  ذكر  املقنع، يف ابب  أعلم-ر  يف  بني   -وهللا  اخلط  يف  فرق  ال  أنه 
  القراءتني، ففيها أربع أسنان، فتكون عند أيب جعفر وابن عامر واحدة للنون وثالث للشني، وعند الباقني ثالث للسني وواحدة للياء. انظر

 ، ويُنظر: 108مصار ص  ، واملقنع يف معرفة مرسوم مصاحف األ248وإحتاف فضالء البشر ص    ،(2/282النشر يف القراءات العشر )
 .448تنبيه اخلالن إىل شرح اإلعالن بتكميل مورد الظمآن ص 
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ها: ) وكانت يف يوسف:    (85) }َأاَن أُنَ بِ ُئُكم بَِتْأِويِلهِ  { َأاَن آتِيُكم بَِتْأِويِلِه(، فغريَّ
 )هللا، هللا( : سيقولون هلل، هلل، هلل(، ثالثتهن، فجعل األخريني ) نت يف املؤمنني:وكا

(86 .) 
ِمَن اْلَمْرُجوِمنَي(،  ): ِمَن اْلُمْخَرِجنَي(، ويف قصة لوط عليه السالم ) عليه السالم :وكانت يف الشعراء، يف قصة نوح

 اْلَمْرُجوِمنَي {،فغريَّ قصة نوح عليه السالم: } ِمَن 
  (.167الشعراء من آية:  ) } ِمَن اْلُمْخَرِجنيَ {عليه السالم:  ( وقصة لوط116الشعراء من آية:  )

ها وكانت يف الزخرف: ) نَ ُهم َمَعاِيَشُهم(، فغريَّ  (87)   }َمِعيَشتَ ُهمْ  { حَنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ
هاِمن َماٍء َغرْيِ اَيِسنٍ  (: )88وكانت يف الذين كفروا)   (89)  }ِمن َماٍء َغرْيِ َءاِسنٍ { : (، فغريَّ

  (7)احلديد من آية:  }َوأَنْ َفُقوا { )فالذين منكم واتق وا هل م أجٌر كبري(، فغي َّره ا: :وك انت يف احل ديد
 .(91)  }ِبَضِننيٍ { : (فغي َّرها90،)}َوَم ا ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبظَنِ نيٍ  { :وكانت يف إذا الشمس ُكوِ َرتْ 

به أهل   أمارات بطالهِنا وردها، ولكن نذكر ما أجاب  ا حتمل يف طيَّاهِتا  فإهنَّ الردَّ؛  وهذه شبهة ابردة ال تستحق 
 :العلم عن هذه الكذبة، وهي أجوبة كثرية، منها

الشبهة يف غاية الضعف، وال اجلواب األول: اليت تعلقوا هِبا يف هذه  الرواايت  فهذا األثر  مبثلها حجة،تقوم    أن 
املروي عن عوف بن أيب مجيلة ضعيف جدًّا، ففيه عب اد بن صهيب، وهو مرتوٌك، ضعيف احلديث، وكان قدرايًّ  

 

آتيكم بتأويله(، وهي قراءة شاذة، وقد قرأ هبا احلسن. يُنظر: تفسري    ، ويف مصحف أيب بن كعب ) أان45سورة يوسف من اآلية    85-
 (. 5/314البحر احمليط )

  . وقد اتفق القراء على قراءة املوضع األول )هلل( بغري ألف؛ } ألن قبله 89، ومن اآلية  87، ومن اآلية  85سورة املؤمنني من اآلية    -86
سؤال، وقرأ أبو عمرو ويعقوب البصراين يف املوضعني األخريين )هللا( ابأللف، وهكذا  فجاء اجلواب على لفظ ال  ،ملن األرض ومن فيها {

رمسا يف املصاحف البصرية، نص على ذلك احلافظ أبو عمرو، وقرأ ابقي القراء )هلل( بغري ألف، وكذا رمسا يف مصاحف الشام والعراق.  
 فعله للحجاج يف هذه اآلايت، وقد رمستا على الوجهني كليهما. (. فأي تغيري ذلك الذي2/329يُنظر: النشر يف القراءات العشر ) 

اآلية   87-  من  الزخرف  يُنظر:32سورة  قراءة شاذة.  )معايشهم(، وهي  واألعمش  عباس  وابن  ابن مسعود  وقرأ  احمليط   ،  البحر  تفسري 
(8/14  .) 

 (1يعين هبا سور حممد املفتتحة بقوله سبحانه: )الذين كفروا( )حممد من آية:  88-
   .(8/79تفسري البحر احمليط ) ، وذكر فيها أبو حيان قراءة شاذة )ايسن( ابلياء، ومل ينسبها ألحد. يُنظر:15من اآلية  سورة حممد 89-
اء املشالة، وقرأ الباقون ابلضاد، وال فرق بينهما يف الرسم، إذ ال خمالفة ، وقد قرأ أبو عمرو وابن كثري ابلظ24سورة التكوير من اآلية    90-

بني الضاد والظاء إال تطويل رأس الظاء على الضاد، وهي يف مجيع املصاحف العثمانية ابلضاد، ويف مصحف ابن مسعود ابلظاء. يُنظر: 
 .434(، وإحتاف فضالء البشر ص 399-2/398النشر يف القراءات العشر )

، وابب ما غريَّ احلجاج يف مصحف 59رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف، ابب ما كتب احلجاج بن يوسف يف املصحف ص  91 - 
  .129عثمان ص 
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 -إن ثبت عنه-( وكذلك عوف بن أيب مجيلة، وإن كان ثقًة، إال أنه متهم ابلقدر والتشيع، وهذا األثر  92داعيًة،)
 (93يف القرآن، فهو متهم فيه.) مما يؤيد دعوى الشيعة وقوع التحريف

أنه لو حصل مثل ذلك لنقل إلينا نقاًل متواترًا، ألنه ممَّا تتوافر الدواعي على نقله وتواتره. فلما مل  اجلواب الثاين:
 .ينقل إلينا ابلنقل الصحيح، علم أنه كذب ال أصل له

يري شخص لكتاهِبا الذين تدين هللا به،  أنه من اْلمحال عقال وعادًة سكوت مجيع األمة عن تغ اجلواب الثالث:
 فكيف ال ينكرون، وال يدافعون عن كتاب رهِبم. وأئمة الدين واحلكم إذ ذاك متوافرون،

مل يكن إال عامالً على بعض أقطار اإلسالم، ومن احملال أن يقدر على مجع املصاحف   أن احَلجاج اجلواب الرابع:
 .فذلك ممَّا ال يقدر عليه أحٌد لو أراده هِبا،اليت انتشرت يف بالد املسلمني شرقها وغر 

أن احلجاج لو فرض أنه استطاع مجع كل املصاحف وإحراقها، فإنه من احملال أيًضا أن يتحكم  اجلواب اخلامس:
 ( 94فيمحو منها ما حفظته من كتاب هللا.)  يف قلوب اآلالف املؤلفة من احلفاظ،

اليت   الصورة  تلك  املصاحف على  ها هي يف مجيع  احلجاج غريَّ أن  ادُّعي  اليت  املواضع  أكثر  أن  ويدل على ذلك 
ها زعموا أن احلجاج   إليها، وقرأها القراء هِبذا الوجه، وبعضها رسم على الصورتني يف املصاحف وقرئ بقراءتني،    غريَّ

أ العثماين، كما  الرسم  القراء وعلماء  إلينا  نقله  قراءة أحد من كما  نقاًل متواترًا  إلينا  ينقل  املواضع مل  ن جل هذه 
و)ِمَن  بَِتْأِويِلِه(،  آتِيُكم  و)َأاَن  ومنهاًجا(،  )شريعة  مثل:   ، ُغريِ  مث  أنه كان  يزعمون  الذي  الوجه  يوافق  مبا  القراء 

و)ِمنَ  السالم،  عليه  نوح  قصة  يف  عليه  اْلُمْخَرِجنَي(،  لوط  قصة  يف  نَ ُهم    اْلَمْرُجوِمنَي(  بَ ي ْ َقَسْمَنا  و)حَنُْن  السالم، 
أوَّالً  به  مكتوبًة  ما كانت  يوافق  ما  املواضع  هذه  يف  القراءات  من  إلينا  لُنِقل  النقل  هذا  صحَّ  فلو   .َمَعاِيَشُهم(، 

أنه بفرض أن احلجاج كان له من الشوكة واملنعة ما أسكت به مجيع األمة على ذلك التعدي   اجلواب السادس:
 (95فما الذي أسكت املسلمني بعد انقضاء عهده.) الكتاب الكرمي،  املزعوم على

السابع: عثمان، اجلواب  اليت َّتالف مصحف  املصاحف  بعض  ا غريَّ حروفًا من  إَّنَّ احلجاج  أن  فقد  أنه حيتمل 
زنيا   إذا  والشيخة  )الشيخ  يكتبون:  أشياء، كانوا  مصاحفهم  يف  يكتبون  الناس  وجد  العراق  قدم  َلمَّا  أنه  روي 
فارمجومها(، و)ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم يف مواسم احلج( وأشياء غري هذا، فبعث إىل حفاظ 

 

 .(280-3/279يُنظر: لسان امليزان ) -92
فتح الباري   .455(، وهدي الساري مقدمة فتح الباري ص  2/89تقريب التهذيب )  وقد أخرج له البخاري يف الصحيح. يُنظر:  93-

رقم كتبه   1379بريوت،    -شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي الناشر: دار املعرفة  
وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز  

 13هللا بن ابز عدد األجزاء:   بن عبد
حممد   ويُنظر: مجع القرآن يف مراحله التارخيية من العصر النبوي إىل العصر احلديث،  .399يُنظر: نكت االنتصار لنقل القرآن ص    -94

 (. 312-306شرعي أبو زيد،)ص: 
   .(274-1/273مناهل العرفان )95 - 
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البصرة وخطاطها، فأمر نصر بن عاصم وأاب العالية وعليَّ بن أصمَع ومالك بن دينار واحلسن البصري وأمرهم أن  
 (96يكتبوا مصاحف ويعرضوها على مصحف عثمان.)

الناس مصحف   -ويفيما ر -وقد كان   يتَّبع  أن  على  احلرص  املصاحف، وكان شديد  نظرًا يف  األمراء  أشد  من 
يقطعوا كل   أن  وأمرهم  املصاحِف،  بتتَ بُّع  أصمَع  بن  وعليَّ  ُرْمٍح  ابن  وانجية  اجلحدري  عاصًما  فوكََّل  عثمان، 

 (97مصحٍف وجدوه خمالًفا ملصحف عثمان، ويعطوا صاحبه ستني درمهًا.)
ها ليس فيها حرٌف واحد يف إثبات خالفة بين أمية ن:اجلواب الثام  وإبطال   أن احلروف اليت زعموا أن احلجاج غريَّ

 (98خالفة بين العباس.) 
 وهبذا ينتهى الكالم عن الشبهة الثالثة وجواهبا واحلمد هلل.

الرابع:  قول   املطلب  :   حول  عنه  بداًل    عمر رضي هللا  ذكر هللا(  إىل  فاْمضوا   ( أقرأ  " كنت 
 (99) .( "9سورة اجلمعة ) اجلمعة من آية:  من ) فاسعوا ( يف 

 ( 100الفصل اخلامس من كتاب "تدوين القرآن" ل  " علي الكوراين العاملي الرافضي" )  وقد ورد يف
 املسلمون"قراءات شخصية وحماوالت حتريف قراءات للخليفة مل يطعه فيها حتت عنوان "

 قال عليه من هللا ما يستحق:
( على أن اخلليفة عمر كان يقرأ فاسعوا إىل ذكر هللا 101فامضوا إىل ذكر هللا! اتفقت مصادر إخواننا السنة )  -  1

يف اآلية التاسعة من سورة اجلمعة )فامضوا إىل ذكر هللا( حىت يف صالته، وأنه كان يصر على ذلك وَيمر مبحو  
ويقول   املذاهب )فاسعوا(  وفقهاء  املفسرين  أن مجيع  السبب يف  هو  ما  مث  ذلك؟  فما هو سبب  منسوخة!!  إهنا 

السنية مل يطيعوا اخلليفة ومل يكتبوها يف املصاحف، ومل يقرؤوا هبا، مع أهنم يتعصبون ألقوال اخلليفة عمر ويتشبثون  
 هبا ؟! 

 جواب هذه الشبهة:
آلية سورة اجلمعة ) فَاْمُضوا ِإىَل ِذْكِر هللا ( قد رواها اإلمام البخاري عنه يف صحيحه   -رضي هللا عنه    -قراءة عمر

ورواها مسندًة اإلماُم ابن جرير الطربي إبسناد صحيح، وهي ليست موافقة لرسم املصحف   ،معلَّقة بصيغة اجلزم
 

 .396نكت االنتصار لنقل القرآن ص  96-
 .397، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص 52-51يُنظر: أتويل مشكل القرآن البن قتيبة ص  -97

  .399نكت االنتصار لنقل القرآن ص  98-
  .(219: 6)  الدر املنثور: 99-
(. يُنظر: املكتبة  139/  1)  وحماوالت حتريفتدوين القرآن" ل  " علي الكوراين العاملي الرافضي، الفصل اخلامس قراءات شخصية    -100

 .الشيعية التابعة ملؤسسة آية هللا العظمى امليالين إلحياء الفكر الشيعي
مر    -101 على  الدنيا  أرجاء  املهراقة يف  السنة  أهل  دماء  ترتمجه  السنة  وبغضهم ألهل  وعداؤهم  دينهم،  عليها  بنوا  اليت  التَِّقيَّة  من  هذه 

  احلاضر خري شاهد. الباحث.العصور واألزمان، وعصران
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ال قراءة سبعية، وقد ذهب بعض  قراءة العثماين، وليست  إهنا  اآلية، وقال آخرون  به  تُقرأ  ها وجًها  إىل عدِ  علماء 
تفسريية، وأنه أراد تفسري " السعي " يف اآلية وأنه ليس " املشي بسرعة "، وقد ُوجد يف مصاحف بعض الصحابة 

ة، وإن  مثل هذا فكانوا يفسرون بعض ألفاظ اآلية بشرح تفسريي هلا، ويرويها بعض تالمذهتم على أهنا قراءة لآلي
كان يقرأ هبا اآلية، وصح إسنادها إليه؛ لكن ذلك ال يعين   ،-رضي هللا عنه  -كان األظهر يف هذه أهنا قراءة لعمر

على إثباهتا يف مصحف عثمان، وتواتر النقل    -صلى هللا عليه وسلم-أهنا بدل عن اآلية اليت أمجع أصحاب النِب  
أنه ال ينكر ما سواه، وما أثبت يف   هبا بني املسلمني تواترًا ضروراًي قطعًيا، بل هي حرف كان يقرأ به عمر، مع 

 . (102) املصحف هو حرف آخر يف اآلية، وكل شاف واف، لكن املثبت يف املصاحف هو املقطوع بنقله وثبوته.
 : متفق عليها عند أئمة القراءات معتربة وللقراءة الصحيحة املتواترة شروط

 : شروط القراءة املتواترة
 : يشرتط يف القراءة املتواترة حتقق ثالثة شروط متفق عليها 

 .صحة السند واتصاله وتواتره الشرط األول:
 .موافقة أحد املصاحف العثمانية ولو احتمااًل  الشرط الثاين:
 .موافقة العربية ولو بوجه الشرط الثاين:

 فالقراءة الصحيحة إًذا هي:
 وافق الرسم العثماين ولو احتمااًل. ما صح سنده، ووافق العربية ولو بوجه، و  

وإَّنا تسمى القراءة الشاذة اليوم كذلك، لكوهنا شذت عن رسم املصحف العثماين اجملمع عليه وإن كان إسنادها  
 .صحيًحا

 طيِّبِة النشر حيث يقول:  يف ه (، 833) ت: وشروط القراءة املتواترة قد ذكرها ابن اجلزريِّ 
َوافَ  َق َوْج  َه حَنِْو …. وََكاَن لِلرَّْسِم اْحِتَمااًل حَيِْويَفُك   لُّ َما   

 َوَص   حَّ إْسناًدا ُهَو اْلُقرآُن …... فَ َه   ِذِه الثَّالثَ     ُة اأَلرَْك    انُ 
 وَحيُثم  ا خَيَْتلَّ رُْك  ٌن أَثِْبتِ  ….. ُش     ُذوَذُه َلْو أنَُّه يف السَّبَعةِ . )103(

 مث هو يفصل وجيلي عن   أيًضا: -"" النشر  ة الصحيحة فيقول يفأركان القراء
القراءة  احتمااًل وصح سندها، فهي  العثمانية ولو  املصاحف  العربية ولو بوجه، ووافقت أحد  قراءة وافقت  "كل 
الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها، بل هي من األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن ووجب على الناس 

 

بتاريخ:    102- وجواب،  سؤال  اإلسالم  غري حمفوظ،  القرآن  أن  على  تدل  أهنا  السائل  توهَّم  إشكاالت  عن  م.  11/6/2012اجلواب 
 بتصرف يسري.

اْلَعْشر   يُنظر:  -103 اْلِقرَاَءاِت  يف  النَّْشِر«  »طَيِ َبِة  اجلزري،   أتليف:َمنْتُ  ابن  اخلري  أبو  الدين  )املتوىف:  مشس  يوسف  بن  حممد  بن  حممد 
 .  م 1994 -ه    1414األوىل،  الطبعة: الزُّْعِب، الناشر: دار اهلدى، جدة حممد متيم: ه ( احملقق833
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قبوهلا، سواء كانت عن األئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غريهم من األئمة املقبولني، ومىت اختل ركن من هذه 
األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو ابطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكرب منهم، هذا هو  

مام احلافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف، صرح بذلك اإل
ونص عليه يف غري موضع اإلمام أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي، وكذلك اإلمام أبو العباس أمحد بن عمار  
املهدوي، وحققه اإلمام احلافظ أبو القاسم عبد الرمحن بن إمساعيل املعروف أبيب شامة، وهو مذهب السلف الذي 

 (104) منهم خالفه". ال يعرف عن أحد 
 ويستحيل وجود قراءة متواترة تتناقض مع قراءة أخرى أبًدا، بل تتكامل يف معناها. 

 ويف ذلك يقول ابن اجلزريِّ يف طيِّبِة النشر أيًضا:
تناقض وال َّتالف، بل كله  الكرمي[ تضاد وال  القرآن  إليه ]أي  القراءات وتنوعها، مل يتطرق  " مع كثرة اختالف 

عًضا، ويُبنيِ  بعضه بعًضا، ويشهد بعضه لبعض. على َّنط واحد، وأسلوب واحد. وما ذاك إال آية يصدق بعضه ب
 (105. )"-  صلى هللا عليه وسلم-ابلغة، وبرهان قاطع، على صدق ما جاء به النِب 

املتأخرون، ومع  ومما يدلل على ذلك ويؤكده ويؤيده أن القراءات املتواترة معلومة ومبيَّنة يف كل ما كتبه املتقدمون و 
يف القرآن على اختالف مذاهبهم ومشارهبم على مر العصور والدهور، إال أهنم مل    كثرة حبوث ودراسات الطاعنني

 يتمكنوا من إظهار قراءة واحدة متواترة، تتناقض مع قراءة أخرى مثلها أبًدا. 
سانيد متواترة اثبتة ومعلومة، جلمع ومع ذلك فإن كل قراءة هلا سند متصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أب

 .من الرواة معروفني ومشتهرين وجمتمعني، يستحيل تواطؤهم مجيًعا على الكذب
 :-رمحه هللا -ويف حنو ذلك يقول ابن حزم األندلسي

  ِمنَّا   اتفاق  هو   بل   اختالفًا،   هذا  فليس   يسقطها   وبعضنا   حروفًا  يزيد  فبعضنا  كتابنا،  قراءة  يف  خمتلفون   إننا  قوهلم:  أما 
  نزلت   أهنا  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إىل  الكواف ِ   بنقل  مبلَّغ   اكله  القراءات  وتلك  احلروف  تلك  ألن  صحيح؛

 نقص،   وال  فيها  زايدة   ال  معلومة  مضبوطة  كلها  حمصورة  وهي  صحيحة،  فهي  قرأان  القراءات  تلك  فأيُّ   عليه،  كلها
 هبذا..   التعلُّق فَبُطل

 :-رمحه هللا -إىل أن يقول
 ( العاملني.  رب  هلل  واحلمد  كانت،  كما  قائمة  عندان،  موجودة  كلها  السبعة  األحرف   (106بل 

 الكالم عن الشبهة الرابعة وجواهبا واحلمد هلل.  وهبذا ينتهى
  

 

 (. 1/10النشر يف القراءات العشر: ) -104
 (.  1/28طيبة النشر: ) 105- 
 (.65-2/64حل، ابن حزم: ) الِفَصل يف امللل واألهواء والن يُنظر: 106-
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 املبحث الثاين: دعوى الطاعنني ابلقول بنقص القرآن 
 على وجه العموم، وعلى وجه اخلصوص   

 وفيه مطلبان: 
 دعوى الطاعنني ابلقول بنقص القرآن على وجه العموم  املطلب األول: 

 القرآن ليس كاماًل، وأن هناك ما يثبت ذلك، ومنه ما يلي: الدعاوى الباطلة الزائفة: الدعوى أبن  ومن تلك
 (  107) .حرفًا " 102700" كان القرآن    ما كان من قول عمر يف السقيفة: -1 

فُقد معظمه "وما كان من قول عمر كذلك:    -2 القرآن مكتمل ألنه قد  أن  ( وقد 108) ." ال يد عني  أحٌد 
 ُنِسَب عزو ذلك القول للسيوطي يف اإلتقان.

 وجواب هذه الشبهة على النحو التايل:
  .حرفًا " 102700هذا القول لعمر يف السقيفة: " كان القرآن  وأما نسبة

 اخلطأ والتدليس  :فباطل من وجهني: ومها 
 فهو من جهة اخلطأ فيه الوجه األول:أما 

 ففي كتابة عدد حروف القرآن، حيث أن الوارد يف عددها هو: فأما اخلطأ فيه: 
 " مليون وسبعة وعشرون ألف حرف ". 

 فهو من جهة التدليس فيه أما الوجه الثاين:
 -كذلك   -فمن جهتني  وأما التدليس:

 فمن جهة زايدة كلمة " كان " يف املنت  أما اجلهة األوىل:
رمحه   -فإن ذكر املنت بزايدة لفظة " كان " لتوهم وجود نقصان يف القرآن، وبذكر اخلرب بصيغة توهم أن السيوطي

نقل هذا وأيَّده أو صححه، وهو خالف الواقع، بل إن الرواية عن عمر مكذوبة وقد تكلم السيوطي نفسه    -هللا
 نقد الذهِب هلا.على إسنادها انقاًل 
 ( 109عن اخلرب أنه: " خرب ابطل ". )ميزان االعتدال:  وقد قال الذهيب يف

ومل يكن َثة حاجة لتفسري اخلرب -(110. ) -كذلك    -: " لسان امليزان "ووافقه احلافظ ابن حجر العسقالين يف 
 وهذه حاله.

  
 

 (. 88)ص  ،يُنظر: اإلتقان " للسيوطي 107-
 . (1/104للسيوطي: ) ،يُنظر: تفسري: الدر املنثور -108

 (.  639/  3ميزان االعتدال للذهِب: )  109-
 (.  276/  5لسان امليزان، البن حجر العسقالين: )  110-
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 فمن جهة نكارة املنت نفسه أما اجلهة الثانية:
متنه:    نكارة  عن  عمل  وأما  من  وال كان  يف حديث،  يثبت  مل  القرآن  عدَّ حروف  فإن  النكارة؛  يف  غاية  فهي 

 .-رضي هللا عنهم  -الصحابة 
 : -رمحه هللا   -قال السيوطي 
ألف حر   ألف ألف حرف وسبعة وعشرون  "القرآن  الطرباين عن عمر بن اخلطاب مرفوًعا:  قرأه وأخرج  ف فمن 

صابرًا حمتسًبا كان له بكل حرف زوجة من احلور العني". رجاله ثقات إال شيخ الطرباين حممد بن عبيد بن آدم بن  
 ( 111أيب إايس تكلم فيه الذهِب هلذا احلديث ". )

 : -رمحه هللا  -وقال األلباين 
أبكثر مما أشار إليه احلافظ الذهِب مث   لوائح الوضع على حديثه ظاهرة، فمثله ال حيتاج إىل كالم ينقل يف جترحيه

 (112العسقالين؛ من روايته ملثل هذا احلديث وتفرده به !. )
 : -رمحه هللا -ويف أصل مسألة عد حروف القرآن قال السيوطي

ألن ذلك إن أفاد فإَّنا يفيد يف كتاب َيكن    ؛ال أعلم لعدد الكلمات واحلروف من فائدةوقد قال السخاوي:  "  
 (113) .فيه الزايدة والنقصان، والقرآن ال َيكن فيه ذلك "

 (114)  ." ال يد عني  أحٌد أن القرآن مكتمل ألنه قد فُقد معظمه "رضي هللا عنه :  -وأما قول عمر بن اخلطاب 
 فالرد عليه وجوابه: 

  السيوطي " اإلتقان " وال يف غريه من كتب املسلمني، وأصل اجلملة  أنه ال أصل هلذه اجلملة هبذا اللفظ يف كتاب 
 ما رواه سعيد بن منصور يف " تفسريه " قال:

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن انفع عن ابن عمر قال: " ال يقولن أحدكم: أخذت القرآن كله، وما   
 (115ظهر منه ". ) يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثري، ولكن يقول: أخذان ما 

 :-رضي هللا عنهما -واملقصود من كالم ابن عمر 
أنه ال يستطيع أحد اجلزم إبحاطته حبفظ كل ما نزل من القرآن؛ ألنه َثة آايت نزلت مث رفعت، وهو ما يسمى "  

نسخ التالوة "، وقد صرَّح ابن عمر بذلك بنفسه يف قوله: " كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله؛ إنَّ منه 
 

 (.  243 ،242/  1يُنظر: اإلتقان للسيوطي: )  111-
أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين،   املؤلف:  ،(71/    9سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لأللباين:)    -112

، سعوديةاململكة العربية ال   -دار املعارف، الرايض    دار النشر:ه (،  1420بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف:  
 .14عدد األجزاءم  1992ه  /  1412األوىل،   الطبعة:
   . ( 242/  1يُنظر: اإلتقان للسيوطي: )  -113
 (. 104/ 1تفسري: الدر املنثور، للسيوطي: ) -114

   433 – 432ص  2ج  –حتقيق الدكتور سعد بن عبد هللا احلميد   –سنن سعيد بن منصور  115-
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ابن الضرِ يس " عنه، القاسم بن سالَّم   قرآاًن قد رُفع " كما يف رواية "  أبو عبيد  ولذا فقد روى هذا األثر اإلمام 
وبوَّب عليه: " ابب ما رُفع من القرآن بعد نزوله ومل يثبت يف املصاحف "، وذكره السيوطي يف كتابه " اإلتقان " 

 (116يف " ابب نسخ التالوة". )
  :-رضي هللا عنهما -وأثر ابن عمر

أن ما   به على  القرآنإَّنا ُيستدل  "   ُنِسَخ من  ب   فإَّنا قصد  قوله: " قد ذهب منه قرآن كثري"  قرااًن, وأما  يسمى 
 املنسوخ منه, أي قد رُِفَع منه قرآن كثري ابلنسخ.. -هنا  -القرآن" 

 يف ابب "ما نسخ تالوته دون حكمه"، -رضي هللا عنهما -ولقد أورد صاحب "اإلتقان" أثر ابن عمر  
 : -رمحه هللا -حيث يُوضح ويقول 

َوَقْد أَْوَرَد بَ ْعُضُهْم ِفيِه ُسَؤااًل َوُهَو َما احلِْْكَمُة يف َرْفِع التِ اَلَوِة َمَع بَ َقاِء   َما ُنِسَخ: ِتاَلَوتُُه ُدوَن ُحْكِمهِ  الضَّْرُب الثَّاِلثُ 
ْكِم َوَهالَّ بَِقَيِت التِ اَلَوُة لَِيْجَتِمَع اْلَعَمُل حِبُْكِمَها َوثَ َواِب تِ   اَلَوهِتَا: احلُْ

 َوَأَجاَب َصاِحُب اْلُفُنوِن: 
نِ  ِمْن َغرْيِ اْسِتْفَصاٍل ِلطََلِب أبَِنَّ َذِلَك لَِيْظَهَر ِبِه ِمْقَداُر طَاَعِة َهِذِه اأْلُمَِّة يف اْلُمَساَرَعِة ِإىَل َبْذِل الن ُُّفوِس ِبَطرِيِق الظَّ  

ْيٍء َكَما َسارََع اخْلَِليُل ِإىَل َذْبِح َوَلِدِه مبََناٍم َواْلَمَناُم أَْدىَن َطرِيِق اْلَوْحِي َوأَْمِثَلُة َهَذا َطرِيٍق َمْقطُوٍع ِبِه فَ ُيْسرُِعوَن أِبَْيَسِر شَ 
 ( 117).الضَّْرِب َكِثريَةٌ 

 :-رضي هللا عنهما -أثر ابن عمر وختام القول يف 
أنه يتعلق ابلنسخ كما بينه صاحب" اإلتقان", والشك أن النسخ له أحكامه املعروفة، وقد سطر علماء وأئمة أهل  

 ولالستزادة من أحكامه مفصلة فلريجع إليها يف مظاهنا.  يف مصنفاهتم, السنة واجلماعة أحكامه وأملوها مفصلة
 واهبا واحلمد هللبهة اخلامسة وجوهبذا ينتهى الكالم عن الش 

  

 

بتاريخ:    116- وجواب،  سؤال  اإلسالم  غري حمفوظ،  القرآن  أن  على  تدل  أهنا  السائل  توهَّم  إشكاالت  عن  م.  11/6/2012اجلواب 
 بتصرف يسري.

 (.   82 –  81/ 3اإلتقان: للسيوطي: ) 117-

http://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=19015#_ftn2
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 املطلب الثاين: دعوى الطاعنني ابلقول بنقص القرآن على وجه اخلصوص 
 -رضي هللا عنه  -عند ُأيبَِّ بِن كعبٍ   "اخللع واحلفد"الدعاوى الباطلة الزائفة: دعوى وجود سوريت    ومن تلك 

فقد وردت بعض اآلاثر اليت توحي أبن ُأيَبَّ بَن كعٍب كان يقرأ دعاء القنوت املعروف بسوريت ُأيَبِ  بن كعٍب على أنه  
 " اخللع واحلفد"من القرآن: ومها سورات 

 ( 118)  ."احلَفد" قول أيب  بن كعب أن لديه يف مصحفه سورتني زائدتني، " اخلَلع " و وأما
 أما املقصود مبا يسم ى سورة " اخللع " فهو دعاء: 

 وخنلع ونرتك من يفُجرك " .ونثين عليك وال نكفرك .اللهم إان نستعينك ونستغفرك  ." بسم هللا الرمحن الرحيم
 أما املقصود مبا يسم ى سورة " احلفد " فهو دعاء:

الرحيم  الرمحن  هللا  بسم  نعبد  ."  إايك  ونسجد  .اللهم  نصلي  وحنِفد  .ولك  نسعى  وخنشى    وإليك  رمحتك  نرجو 
ُملِحق  .عذابك ابلكفار  اجِلدَّ  عذابك  طاعتك." إن  يف  ُنسرع   : أي   " وحنِفد  نسعى  وإليك   "  . ومعىن 

 كما ورد أن بعض الصحابة كان يقنت هِباتني السورتني:
 أنه قال:   ه (:147)ت: فعن األعمش 

اللهم إان نستعينك ونستغفرك. ونثين عليك وال نكفرك. وخنلع ونرتك من يفجرك.) ُأيَبِ  بن كعٍب:  ( 119يف قراءة 
اللهم إايك نعبد. ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى وحنفد. نرجو رمحتك وخنشى عذابك. إن عذابك ابلكفار 

 (120ملِحق.)
 كما ورد أنه كان يكتبهما يف مصحفه: 

 قال:   ه (110)ت: فعن ابن سيين
ابن   وتركهن  نعبد،  إايك  واللهم  نستعينك،  إان  واللهم  واملعوذتني،  الكتاب  فاحتة  بن كعٍب يف مصحفه  ُأيَبُّ  كتب 

 ( 121مسعوٍد، وكتب عثمان منهن فاحتة الكتاب واملعوذتني.)
 :ه (30)ت: وعن ُأيبَِّ بن كعبٍ 

 (122فه.) أنه كان يقنت ابلسورتني، فذكرمها، وأنه كان يكتبهما يف مصح 
  

 

   (. 2/66)اإلتقان: للسيوطي:  118-
 (.3/414قال ابن األثري: أي: يعصيَك وخُياِلفَك. النهاية يف غريب احلديث واألثر ) 119-
 .  7030( ح 2/106رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، ابب ما يدعو به يف قنوت الفجر )  120-
 (. 1/184رواه أبو عبيد، يُنظر: اإلتقان يف علوم القرآن )  121-
 (.  1/185كتاب الصالة، يُنظر: اإلتقان يف علوم القرآن )   أخرجه حممد بن نصر املروزي يف 122-
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 أنه قال:  ه (70)ت: اخلزاعي وعن عبد الرمحن بن أبزى 
اللهم إان نستعينك ونستغفرك.  الرحيم.  الرمحن  ُأيَبِ  بن كعٍب وأيب موسى: بسم هللا  ابن عباس قراءُة  يف مصحف 

نصلي   ولك  نعبد.  إايك  اللهم  وفيه:  يفجرك.  من  ونرتك  وخنلع  نكفرك.  وال  اخلري  عليك  وإليك  ونثين  ونسجد. 
 (123إن عذابك ابلكفار ملِحق.) .نسعى وحنِفد. خنشى عذابك ونرجو رمحتك

 وعن عطاٍء: 
)........بسِم هللِا الرَّمحِن    :يقولُ أنَّه مِسَع ُعبيَد بَن ُعَمرٍي َيثُ ُر عن ُعمَر بِن اخلطَّاِب يف القنوِت )يف الوتر( أنَّه كان  

 الرَّحيِم،  الرَّحيِم، اللهمَّ إانَّ َنستعيُنك وَنستغِفُرك، ونُثين عليَك وال َنكُفرك، وخَنَْلُع وَنرتُك َمن يَ ْفُجرك، بسِم هللِا الرَّمحنِ 
ك نَعُبد، ولَك ُنصلِ ي وَنسُجد، وإليك َنسَعى وحَنِفد، نَرجو َرمحَتك وخنافُ  عذاَبك؛ إنَّ عذاَبك ابلكفَّاِر   اللهمَّ إايَّ

 (124) ُملِحق(
 بلفظ:   ه (94)ت: وهو مروي كذلك عن ُعروَة بِن الزَُّبي

بقوله:  الدعاء  ذكر  أن  إىل  بطوله،  النِ صِف:....احلديث  يف  الَكفرَة  يَ ْلَعنوَن  وكانوا  أوََّله،  يقومون  الناُس  كان 
ك نَعُبُد، ولك   ُنصلِ ي وَنسُجد، وإليَك َنسَعى وحَنِفد، ونرجو رمحَتك ربَّنا، وخناف عذاَبك اجِلدَّ؛ إنَّ )......اللهمَّ إايَّ

 (. 125) عذاَبك ِلَمن عاديَت ُملِحق(
 :قَاَل اْبُن ُجَرْيجٍ 

َُما ُسوَراَتنِ   (. 126) .ُمْصَحِف بَ ْعِض الصََّحابَةِ  يف  ِحْكَمُة اْلَبْسَمَلِة َأهنَّ
وي من إثبات ُأيَبٍ  القنوت يف مصحفه يطعن على مجع الصحابة للقرآن، ويدل على  فزعم بعض الطاعنني أن ما ر 

انتشاره،  وعدم  القرآن  أمر  اشتهار  عدم  على  دليٌل  ُأيَبٍ   عند  ابلقرآن  القنوت  اشتباه  أن  وزعموا  منه،  نقصوا  م  أهنَّ
مع كونه بن كعٍب،  ُأيَبِ   على  التبس  قد  إذ  الكالم،  من  بغريه  التباسه  وأحفظهم    وإمكانية  به،  الناس  أعلم  من 

 (127له.) 
  

 

 (.  1/185رواه ابن الضريس، يُنظر: اإلتقان يف علوم القرآن ) 123-
( قال البيهقي: 3268(، ) 2/210(، والبيهقي يف السنن الكربى، ابب دعاء القنوت: )3/111رواه عبد الرزاق يف املصنف: )  124-

َلِقن  
ُ
( صحيح أو حسن، روي بعضه مرفوًعا مرساًل، وصححه موقوفًا ابن حجر يف 1/410يف حتفة احملتاج: ) صحيح موصول، وقال ابن امل

، وفيه أيًضا عن عبد امللك  7031( ح  2/106(. وابن أيب شيبة يف املصنف ابب ما يدعو به يف قنوت الفجر )2/158نتاج األفكار: ) 
 . 7029تني، فذكرمها، ح قنت يف الفجر هِباتني السور  بن سويد الكاهلي أن عليًّا

( وصحح  2/515(، وحسن إسناده ابن حجر: يف التلخيص احلبري: )2010(، وأصله يف البخاري: )1100رواه ابن خزَية: )  -125
 .-رضي هللا عنه -(. وهو مروي عن ُعروَة بِن الزَُّبريِ 2/155إسناده األلباين يف َّترجيه ل  "صحيح ابن خزَية": ) 

 (. 1/185وم القرآن ) يُنظر: اإلتقان يف عل126-
 (.  1/264، ومناهل العرفان )79يُنظر: نكت االنتصار لنقل القرآن ص  -127
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 وجياب عن هذه الشبهة بوجوه:
القنوت غري مسلَّم بصحتها، وهي معاَرضَ  الوجه األول:  أمر  ُأيَبٍ  يف  اليت وردت عن  الرواايت  ُعِرف من أن  ة مبا 

 ( 128فضل ُأيَبٍ ، وعقله، وحسن هديه، وكثرة علمه، ومعرفته بنظم القرآن.) 
وأظهره. وألن   -صلى هللا عليه وسلم -أن القنوت ليس من القرآن، ألنه لو كان منه ألثبته الرَُّسول الوجه الثاين:

إن كان قال ذلك أو كتبه يف مصحفه،   نظمه قاصر عن نظم القرآن، يعلم ذلك أهل البالغة والفصاحة، فلعل أبيًّا
ا قاله أو كتبه سهًوا، مث استدرك وأثبت أنه ليس من القرآن.  إَّنَّ

وقد يعرتض على هذا أبن يقال كيف ُيْشِكل على ُأيَبٍ  أمر هذا الدعاء، وأبنه يلزم من ذلك أنه مل يكن على معرفٍة 
 بوزن القرآن من غريه من الكالم. 

وإن قصر عن رتبة ابقي السور يف اجلزالة والفصاحة، إال أنه -يكون قد ظنَّ أن القنوت  وجياب عن ذلك أبنه: قد  
جيوز أن يكون قرآاًن، وأنه يبعد أن يُؤتى مبثله، وإن كان غريه من القرآن أبلغ منه، كما قيل: قد يكون بعض القرآن  

 (129أفصح من بعٍض.)
الثالث: عن   الوجه  اخلرب  هذا  ضعف  على  يدل  ممَّا  عثمانأنه  أن  من  ُعِلم  ما  املصاحف   ُأيَبٍ   قبض  يف  تشدد 

املخالفة ملصحفه، وحتريقها، والعادة توجب أن مصحف ُأيَبٍ  كان من أول ما يُقبض، وأن تكون سرعة عثمان إىل 
اجلمع.)  ذلك  يف  شارك  ممَّن  كان  ألنه  مبصحفه؛  غريه  مطالبة  إىل  سرعته  من  أشدَّ  به   ( 130مطالبته 

 مبا يدل على أن عثمان قد قبض مصحف ُأيَبٍ : وقد صحت الرواية 
ْلنا إليك من العراق، فأْخرِْج لنا مصحَف ُأيَبٍ .  ا حتمَّ فعن حممد بن ُأيَبٍ  أن انًسا من أهل العراق قدموا إليه، فقالوا: إَّنَّ

عثمان.) قبَضه  قد  قال:  لنا.  أْخرِْجه  هللا!  سبحان  قالوا:  عثمان.  قبَضه  قد  حممٌد:   ( 131قال 
ا غاية ما فيه أنه أثبته يف مصحفه. الوجه الرابع:   أن ما روي عن ُأيَبٍ  ليس فيه أن دعاء القنوت قرآٌن منَ زَّل، وإَّنَّ

فإن صحَّ أنه أثبته يف مصحفه، فلعله أثبته ألنه دعاٌء ال استغناء عنه، وهو سنة مؤكدة جيب املواظبة عليه، وأثبته يف 
ذلك، ال تضاعيفه ألجل  أو  يثبتون يف آخر مصحفه  الصحابة  احلجة، وقد كان  به  قامت  مَنزل  قرآن  أنه  على   

ليست  ا  أهنَّ عليهم  ُيشكل  ال  أنه  على  اعتماًدا  واألدعية،  واملعاين  التأويل  من  بقرآن  ليس  ما  مصاحفهم 
 (132بقرآن.)

 

 . 80نكت االنتصار لنقل القرآن ص  -128
 (. 1/271، ومناهل العرفان )81-79، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص 47يُنظر: أتويل مشكل القرآن ص  -129

 .80يُنظر: نكت االنتصار لنقل القرآن ص  130-
 . 33-32رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ابب مجع عثمان املصاحف ص  -131

ص    132- القرآن  لنقل  االنتصار  )80نكت  العرفان  مناهل  ص  1/271،  القرآن  مشكل  وأتويل  القرآن  47(،  علوم  يف  والربهان   ،
ه ( احملقق: حممد 794ادر الزركشي )املتوىف:  الربهان يف علوم القرآن املؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هب  (.1/251)
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ء به، وُخلط به ما  أنه حيتمل أن يكون بعض هذا الدعاء كان قرآاًن مَنزاًل، مث ُنسخ، وأُبيح الدعا الوجه اخلامس:
 (.133ليس بقرآٍن، فكان إثبات ُأيَبٍ  هذا الدعاء أواًل فُنِقل عنه.) 

 : -رمحه هللا   -وممن رجح النسخ السيوطي حيث يقول
 يف كتابه " الناسخ واملنسوخ " : ه (336)ت: " قال احلسني بن املنادي  
" القنوت يف الوتر " وُتسمَّى سوريت اخللع واحلفد ".  " ومما رُفع رمسُه من القرآن ومل يُرفع من القلوب حفظه سورات   
(134 ) 

 :  -رمحه هللا  -حيث يقول ه (1393)ت: وممن رجح النسخ كذلك العالمة حممد األمني الشنقيطي
ابلسنَّة الكتاب  نسخ  ومثال  وحكمً "  تالوة  رضعات  عشر  آية  نسخ  املتواترة:  ابلسنة  " ا  اخلَلع   " سورة  ونسخ   ،

: مها القنوت يف الصبح عند املالكية، وقد ا ابلسنة املتواترة، وسورة اخللع وسورة احلفداحلَفد " تالوة وحكمً وسورة " 
  " صاحب  "أوضح  املنثور  ) الدر   ." ُنسختا  مث  هللا  من كتاب  سورتني  كانتا  أهنما  حتقيق  وغريه   ،135) 

أُبَ يًّا كان يرى أن القنو  الوجه السادس: ت من القرآن، وأنه استمر على ذلك الرأي، أنه على فرض التسليم أبن 
ى ذلك عدم فليس ذلك مبطعٍن يف صحة نقل القرآن، فإنه على هذا الفرض كان منفرًدا بذلك الرأي، ويدل عل 

بكر أيب  صحف  يف  والإثباته  الدقة   ،  غاية  يف  بكر  أيب  عهد  يف  القرآن  إذ كانت كتابة  عثمان،  مصاحف  يف 
قراء تقبل  مل  حبيث  آية وااللتزام،  يف  عمر  قراءة  ُردَّت  تقبْل، كما  مل  فردية   ? قراءته  فلما كانت  بشاهدين،  إال  ة 

 (136الرجم.)
فلو سلَّمنا أن أُبَ يًّا ظنَّ دعاء القنوت قرآاًن، فأثبته يف مصحفه، فإن ذلك ال يطعن يف تواتر القرآن، ألنه انفرد به، 

ب يضر  فال  وتواتره،  الدفتني  بني  ما  على  اإلمجاع  حصل  خالف. وقد  من  خمالفة  ذلك   عد 
أُبَ يًّا كان يعتقد أن القنوت من القرآن، فقد ثبت أنه رجع إىل حرف اجلماعة،  الوجه السابع: أننا لو سلَّمنا أن 

احلفد  فيها سورات  وليس  وأبو عمرو، وغريهم،  وابن كثري  رواها انفع  اليت  قراءته  ذلك  على  والدليل  معهم،  واتفق 
 أن مصحفه كان موافًقا ملصحف اجلماعة. كما هو معلوم، كما-واخللع 

  

 

م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباَب احللِب وشركائه )مث صوَّرته دار    1957  -ه     1376أبو الفضل إبراهيم الطبعة: األوىل،  
 4وبنفس ترقيم الصفحات( عدد األجزاء:  -املعرفة، بريوت، لبنان 

   (.1/25معجم القراءات القرآنية )(، و 1/271مناهل العرفان ) 133-
 . ( 68/  2اإلتقان للسيوطي: )  134-
حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين    :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن املؤلف  . (451/    2أضواء البيان: )    135-

 م    1995 -ه    1415 : لبنان عام النشر -زيع بريوت دار الفكر للطباعة و النشر و التو  :ه ( الناشر1393 :الشنقيطي )املتوىف 
  (.1/25(، ومعجم القراءات القرآنية )168-1/167يُنظر: اإلتقان للسيوطي: ) 136-
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  :ه (324)ت:  قال أبو احلسن األشعري
قد رأيت أان مصحف أنٍس ابلبصرة، عند قوٍم من ولِده، فوجدتُه مساواًي ملصحف اجلماعة، وكان ولد أنٍس يروي 

 (.137أنه خطُّ أنٍس وإمالء ُأيَبٍ .) 
 وخالصة ما يُقال يف سوريت احلفد واخللع:

صحتها وثبوهتا كاف   قد ثبت ضعف الرواايت الواردة يف خرب ُأيَبٍ  يف شأن القنوت، وإن عدم التحقق منأواًل:  
 .ذلك ألن حتقق ثبوهتا حمل نظر، والقول بثبوهتا يفتقر لنقل إبسناد اثبت صحيح  ُدَعاَءْيِن.شاف يف نفي قرآنية ال

له وعدم إظهاره وتعليمه   -صلى هللا عليه وسلم-عدم إثبات النِب    ُدَعاَءْينِ ية الإن مما يؤيد ويؤكد نفي قرآن   اثنًيا:
 على أنه من القرآن كذلك.

وج  اثلثًا: واضح  أسلوبه  وجزالة  القرآن  لكلمات  اللفظي  الاإلعجاز  أتمل  ومن  وآايته،  سوره  يف كل    ُدَعاَءْينِ لى 
 ونظمهما وجدمها قاصرين عن نظم القرآن، ويعلم ذلك أهل البالغة والبيان.

كانوا   -رضي هللا عنهم  -يف مصحفه ال يدل على أهنما قرآٌن منَ زَّل، ألن الصحابة  ُدَعاَءْينِ إن إثبات ُأيَبٍ  لل رابًعا:  
يثبتون يف مصاحفهم ما حيتاجون إليه من إيضاح مبهم، أو بيان غامض، وما حيتاجون إليه من معاين التفسري على  

 . بقرآن  مصاحفهم اخلاصة كذلك، معتمدين على عدم وقوع إشكال لديهم يف أن ما أثبتوه ليس
حني اعتبار ثبوت ما ُنِسب أُليَبٍ  بن كعب أنه عدَّ دعاءي "احلفد واخللع"   أم دعوى النسخ فقد يُقال هباخامًسا:  

   سورتني من القرآن.
كذلك عدم إثباهتم يف الصحف البكرية، وال يف الصحف العثمانية    ُدَعاَءْينِ إن مما يؤيد ويؤكد نفي قرآنية السادًسا: 

 يف لوح احملفوظ.مثبٌت ووافقة العرضة األخرية، املوافقة ملا هو   -رضي هللا عنهم  -اليت أمجع عليها الصحابة
 رجوع ُأيَبٍ  إىل حرف اجلماعة، ُدَعاَءْينِ إن مما يؤيد ويؤكد نفي قرآنية ال سابًعا:

 وقد ثبت أن مصحفه كان مساواًي ملصحف اجلماعة.
أضف إىل ذلك أن األعمش أحد رواة هذا األثر مدلس كما سيأيت بيان ذلك ابلتفصيل عند الكالم على    اثمًنا:

 واألخرية إبذن هللا تعاىل.   الشبهة الثامنة
 "....وتركهن ابن مسعوٍد"اتسًعا: قول ابن سيين: 

وذلك ألن ابن سرين مل يدرك   (، فهو أثر مرسل، وفيه انقطاع،138فابن سريين مل يدرك ابن مسعود ومل يسمع منه)  
الشبهة الكالم على  بيان ذلك بشيء من اإليضاح والبيان عند  الفصل    واألخرية  الثامنة  ابن مسعود، وسيأيت  يف 

 إبذن هللا تعاىل. اخلامت

 

حممد شرعي   . ويُنظر: مجع القرآن يف مراحله التارخيية من العصر النبوي إىل العصر احلديث،81نكت االنتصار لنقل القرآن ص    -137
 (. بتصرف يسري.  288-274أبو زيد،)ص: 

https://www.almougem.com/mougem/Like/472885/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D9%86
https://www.almougem.com/mougem/Like/472885/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D9%86
https://www.almougem.com/mougem/Like/472885/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D9%86
https://www.almougem.com/mougem/Like/472885/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D9%86
https://www.almougem.com/mougem/Like/472885/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D9%86
https://www.almougem.com/mougem/Like/472885/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D9%86
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 :-رمحه هللا  -يقول الزرقاين 
" إن كالم القنوت املروي أن " أيب  بن كعب " أثبته يف مصحفه : مل تقم :  قال صاحب " االنتصار " ما نصه  " 

 ." قل القرآن وحصل العلم بصحتهاحلجة أبنه قرآن منزَّل، بل هو ضرب من الدعاء، وأنه لو كان قرآاًن لُنقل إلينا ن
 : مث يتابع ويقول

بقرآن " ليس  مبا  وخلط  به  الدعاء  وأبيح  نسخ،  مث  منزاًل  قرآاًن  كان  كالم  منه  يكون  أن   .وَيكن 
ومل يصح ذلك عنه، إَّنا روي عنه أنه أثبته يف مصحفه، وقد أثبت يف مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو أتويل ا. 

 .ه 
كتبه يف مصحفه   -رضي هللا عنه  -القنوت الذي أخذ به السادة احلنفية، وبعضهم ذكر أن أبيًّاوهذا الدعاء هو  

 .ومساه سورة " اخلَلع واحلَفد " لورود مادة هاتني الكلمتني فيه، وقد عرفت توجيه ذلك
 وختاًما:

كتبوا فيها ما  فإن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن ألنفسهم يف مصحف أو مصاحف خاصة هبم رمبا  
ليس بقرآن مما يكون أتوياًل لبعض ما غمض عليهم من معاين القرآن، أو مما يكون دعاء جيري جمرى أدعية القرآن  
يف أنه يصح اإلتيان به يف الصالة عند القنوت أو حنو ذلك، وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن، ولكن ندرة 

وا على أنفسهم نُ مِ ألهنم أَ   ؛م وحدهم دون غريهم، هوَّن عليهم ذلكأدوات الكتابة، وكوهنم يكتبون القرآن ألنفسه
اللبس واشتباه القرآن بغريه، فظن بعض قصار النظر أن كل ما كتبوه فيها إَّنا كتبوه على أنه قرآن، مع أن احلقيقة 

 (.139ليست كذلك، إَّنا هي ما علمت ". )
 الكالم عن الشبهة السادس وجواهبا واحلمد هلل.  وهبذا ينتهى

 
 
 

  

 

(، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  4/352)  : (، جممع الزوائد ومنبع الفوائد1924)1يُنظر: سنن الدارمي: )  138-
(، فتح 1/155(، فتح املغيث شرح ألفية احلديث للسخاوي: )6/37(، الغرر البهية يف شرح منظومة البهجة الوردية ) 2/36األخبار: )

شرح الفية احلديث للعراقي املؤلف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي املغيث ب
مقدمة   ،4م عدد األجزاء:2003ه  /  1424مصر الطبعة: األوىل،    -ه ( احملقق: علي حسني علي الناشر: مكتبة السنة  902)املتوىف:  

 (. 86يث:)ص: ابن الصالح يف علوم احلد 
 . ( 271/   1مناهل العرفان للزرقاين: )  139-
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 املطاعن الوارد بشأن استنكار   الفصل الثاين 

 تويل زيد اجلمع دونه   ابن مسعود   
 وفيه مبحثان

وأغضبه، وكان هذا االختيار   زعموا أن اختيار الصديق لزيد بن اثبت جلمع القرآن قد أاثر َحِفيَظَة ابن مسعود  لقد
عليه هو منطلق طعن الطاعنني على اعرتاض ابن مسعود، وقد ارتكز الطاعنون واعتمدوا على رواايت  بتقدمي زيد  

 عدة.
عموًما، وعلو قدره وعلمه    -رضي هللا عنه-من معرفة قدر ومكانة ابن مسعودأواًل  قبل رد هذه الشبهة البد  و 

 املبحث التايل:، وذلك يف وعلمه ابلقرآن خصوًصا

 ابن مسعود   ومنزلة   معرفة قدر ومكانة   املبحث األول: 
 وفيه أربعة مطالب:  

 سبقه لإلسالم املطلب األول:  
أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي   ،فقيه األمة   ،اإلمام احلرب  فل بن حِب،عبد هللا بن مسعود بن غا  وابن مسعود هو:

 .املهاجري البدري حليف بين زهرة
 سبقه لإلسالم:

السابقني   من  العاملني  ،األولنيكان  النجباء  اهلجرتني  ،ومن  وهاجر  بدرًا  النفل  ،شهد  على  الريموك  يوم   ، وكان 
 (140)  .روى علًما كثريًا  ،ومناقبه غزيرة

 املطلب الثاين: مسته وهديه ودله 
ُ َعَلْيِه  -َعْن َعْلَقَمَة قَاَل: َكاَن َعْبُد هللِا ُيْشِبُه النَِّبَّ    يف َهْدِيِه َوَدل ِِه َومَسِْتِه وََكاَن َعْلَقَمُة ُيَشبَُّه ِبَعْبِد هللِا.   -َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ

(141 ) 
ْعُت َعْبَد الرَّمْحَِن بَن يَزِْيَد قَاَل: قُ ْلَنا حِلَُذيْ َفَة: َأْخرباَْن ِبَرُجٍل َقرِْيِب السَّ   -ْمِت َوالدَّلِ  ِبَرُسْوِل هللِا  وَعْن َأيب ِإْسَحاَق مسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه -َحىتَّ نَ ْلَزَمُه قَاَل: َما َأْعَلُم َأَحداً أَقْ َرَب مَسًْتا َواَل َهْداًي َواَل َدالًّ ِمْن َرُسْوِل هللِا    -َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
 

 . 380القاهرة ص  -ه ( دار احلديث 748حممد بن أمحد الذهِب)املتوىف:  ،يُنظر: سري أعالم النبالء -140
 . 297يُنظر: املرجع السابق: ص -141
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ْحُفْوظُْوَن ِمْن َأْصَحاِب حُمَمٍَّد َأنَّ اْبَن أُمِ  َعْبٍد ِمْن أَقْ َرهِبِم َحىتَّ يُ َوارِيَُه ِجَداُر بَ ْيِتِه ِمِن اْبِن أُمِ  َعْبٍد َوَلَقْد َعِلمَ   -َوَسلَّمَ 
َ
 امل

 (142)ِإىَل هللِا زُْلَفًة. 

 املطلب الثالث: هجرته وجهاده 
 هجرته وجهاده:

و  الرضوان،  وبيعة  واخلندق،  وُأُحًدا،  بدرًا،  وشهد  الِقْبلتني،  إىل  وصلى  املدينة،  إىل  مث  احلبشة،  إىل  سائر هاجر 
املشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وشهد الريموك بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهو الذى 

 ( 143)أجهز على أَب جهل يوم بدر. 

 املطلب الرابع: سعة علمه  
 سعة علمه عموًما:  -أ

القرآن والسنة مث انتهى، وكفى بذلك علًما" عن أيب البخرتي، قال: قالوا لعلي: أخربان عن ابن مسعود قال: "َعِلَم  
صلى هللا  -وشهد له من التابعني: مسروق بن األجدع من خيار التابعني وفضالئهم قال: وجدت أصحاب حممد

مثل اإلخاذ يروي الواحد، واإلخاذ يروي االثنني، واإلخاذ لو ورد عليه الناس أمجعون ألصدرهم وإن   -عليه وسلم
 تلك اإلخاذ.  عبد هللا بن مسعود من

 ( 144)  بكسر اهلمزة املوضع الذي حيبس املاء كالغدير. أي لرجعوا وهم مرتوون مجيًعا.  اإلخاذ:و  
 :سعة علمه ابلقرآن خصوًصا -ب

البخاري عن مسروق، قال: ذكر عبد هللا بن مسعود  على وجه اخلصوص فقد روى  سعة علمه ابلقرآن  وأما عن  
العاص، فقال: ال أزال أحبه بعد ما مسعت النِب صلى هللا عليه وسلم يقول: يعين ابن    -عند عبد هللا بن عمرو  

 (145)  "ُخُذوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن مسعود، وسامل، ومعاذ، وأيب بن كعب".
 (146) وقد كان من أعلم الناس بتفسري القرآن الكرمي، بل كان يرى نفسه أنه أعلم الناس بكتاب هللا.

 

 نفسه. يُنظر: املرجع السابق142-
ه ( الناشر:  1398التفسري واملفسرون املؤلف: الدكتور حممد السيد حسني الذهِب )املتوىف:  (.  1/63التفسري واملفسرون، ) يُنظر:  -143

  3مكتبة وهبة، القاهرة عدد األجزاء: 
اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري املؤلف: حممد بن حممد   . 59يُنظر: اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، ص144 -

  1ه ( الناشر: مكتبة السنة الطبعة: الرابعة عدد األجزاء: 1403ملتوىف: بن سويلم أبو ُشهبة )ا
 (.  4713( ح )8/663أصحاب النِب صلى هللا عليه وسلم: ) صحيح البخاري، ابب القراء من يُنظر:145- 
 . 58مكتبة السنة، ص ه (1403يُنظر: اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، حممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة )املتوىف: 146- 
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اباًب يف كتاب الفضائل وأمساه ابب مناقب عبد هللا بن مسعود، وهذا ابلتأكيد   -رمحه هللا-البخاريولقد أفرد له  
.وما يدل على ذلك ما جاء عن اأَلْعَمُش، َعْن َأيب -رضي هللا عنه وأرضاه-ةلفضله وسعة علمه ومكانته يف األم

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اَل إَِلَه َغرْيُُه َلَقْد قَ َرأُت ِمْن يفِ َرُسْوِل هللِا    َعْبُد هللِا: َوالَِّذي: قَاَل  الضَُّحى، َعْن َمْسُرْوٍق قَالَ   -َصلَّى اَّللَّ
 (147) .بضًعا وسبعني سورة َوَلْو َأْعَلُم َأَحًدا َأْعَلَم ِبِكَتاِب هللِا ِمينِ  تبلغنيه اإلبل ألتيته

- بِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َعْبُد هللِا: َلَقْد قَ َرْأُت من يف َرُسْوِل هللِا  وعن سفيان الث َّْورِيُّ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن ُُخَرْيِ   
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َسْبِعنْيَ ُسْورًَة َوَزْيٌد َلُه ُذَؤابٌَة يَ ْلَعُب مع الغلمان. -َصلَّى اَّللَّ

  بُن نُ ْوٍح، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأيب الضَُّحى، َعْن َمْسُرْوٍق، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: َما نَ زََلْت آيٌَة ِمْن ِكَتاِب هللاِ  وعن جاِبرُ 
 ( 148)إالَّ َوَأاَن َأْعَلُم أَْيَن نَ َزَلْت َوِفْيَما نَ زََلْت احَلِدْيَث. 

 ومما يدلل على علو قدره ومكانته وعلمه ابلقرآن كذلك: 
النِبُّ    –رضي هللا عنه    -ما أخرب به هو عن نفسه   )اقَرْأ عليَّ  -صلى هللا عليه وسلم    -حيث قال: قال يل   :

 (149) القرآن(، قلُت: أقرأ عليك، وعليك أنزل؟ قال: )إين أحبُّ أن أمَسَعه من غريي.....(. 
 به.  مولقد كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتابة هللا وأعلمه

 وابجلملة:
قيل:  مسعود كما  وحرامه،    فابن  وحالله  ومتشاهبه  مبحكمه  وأعرفهم  تعاىل،  هللا  بكتاب  الصحابة  أعلم  "من" 

وقصصه وأمثاله، وأسباب نزوله، قرأ القرآن فأحل  حالله وحرَّم حرامه، فقيه ىف الدين، عامل ابلسُّنَّة، بصري بكتاب  
 (150)هللا. 

 . ه 32وتويف رضي هللا عنه ابملدينة سنة 
  وكانت هذه املاحة سريعة ونبذة خمتصرة عن مكانته وقدره وعلمه، وليست ترمجة، وإن كانت يف معناها. فلينتبه.

(151 ) 
  

 

 (. 1/62القاهرة: ) -مكتبة وهبة  ،ه (1398الدكتور حممد السيد حسني الذهِب )املتوىف: ،يُنظر: التفسري واملفسرون -147
 . 288ه ( دار احلديث ص748حممد بن أمحد الذهِب)املتوىف:  ،سري أعالم النبالء -148

 
 .(195/ 6يُنظر: صحيح البخاري ) -149
 (. 1/62) :القاهرة -ه (، مكتبة وهبة1398الدكتور حممد السيد حسني الذهِب )املتوىف: ، واملفسرونيُنظر: التفسري  - 150
 (. 357يُنظر: عرفة بن طنطاوي، الشفعة بني اجلمع العثماين واألحرف السبعة: )ص:  - 151
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   املبحث الثاين: عرض هذه الشبهة 
َويَ تَ َوالََّها َرُجٌل َواَّللَِّ اَي َمْعَشَر اْلُمْسِلِمنَي أُْعَزُل َعْن َنْسِخ ِكَتابَِة اْلُمْصَحِف    قال:  -رضي هللا  -ورد أن بن مسعودفقد  

 ( 152َلَقْد َأْسَلْمُت َوِإنَُّه َلِفي ُصْلِب َرُجٍل َكاِفٍر يُرِيُد َزْيَد ْبَن اَثِبٍت. )
 وفيه مطالبان:

 املطلب األول: رد هذه الشبهة إمجااًل 
اب نزوله، ومكانته عنه وسبقه لإلسالم وعلمه بكتاب هللا وتفسريه وأسب  -رضي هللا  -إن مكانة وقدر ابن مسعود  

 ال َّتفى. عموًما، ومن الص حابة خصوًصا -صلى هللا عليه وسلم -من رسول هللا 
 لتولية أمر اجلمع لزيد بن اثبت:  اعرتاض ابن مسعود 

مسعود   ابن  عنه  -كان  هللا  اقتدى   -رضي  قد  عثمان  وكان  املصحف،  مجع  يف  عثمان  شرع  حني  الكوفة  يف 
يف اختيار زيد بن اثبت هلذه املهم ة، لكن أغضب ذلك    -رضي هللا عنهم أمجعني  -ابلش يخني قبله أيب بكر وعمر

أقرأ ؟ لقد قرأت    -صلى هللا عليه وسلم -على رسول هللاعبد هللا بن مسعود، حىت  قال: على قراءة من أتمروين  
 .بضًعا وسبعني سورة وإن  زيًدا لصاحب ذؤابتني يلعب مع الص بيان

 :ويف رواية عن أيب وائل شقيق بن سلمة األسدّي، قال 
يف املصاحف مبا أمر به، قام عبد هللا بن مسعود خطيًبا، فقال: أأتمروين أن أقرأ   -رضي هللا عنه-مل ا أمر عثمان 

بضًعا   -صلى هللا عليه وسلم-على قراءة زيد بن اثبت؟ فو ال ذي نفسي بيده، لقد أخذت من يفِ رسول هللاالقرآن  
نزل أان خبريهم، مث   فقال: وما  قال،  استحيا مم ا  الغلمان، مث   يلعب مع   .وسبعني سورة وزيد بن اثبت عند ذلك 

ه وسلم وغريهم، فما مسعت أحدا رد  ما قال  فقعدت يف احللق فيها أصحاب رسول هللا صلى هللا علي  قال شقيق:
(153 .) 

 

( وقال: “هذا 3104الرتمذي )(. وأخرجه  6/188(، عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي: )10/19يُنظر: فتح الباري: )  -152
 .(608/ 2حديث حَسن صحيح”، وصححه ابن العريب يف أحكام القرآن )

)رقم:    153- الن سائي   منه:  األوىل  الر واية  أخرج  صحيح.  مسعود5063حديث  ابن  عن  يرمي،  بن  هبرية  طريق  من   ). 
 .وإسناده صحيح قلت:

( من طريق عبد الواحد بن زايد، حد ثنا سليمان األعمش، عن شقيق، 5595رقم:  وأخرج الر واية الث انية: الط حاوي  يف »شرح املشكل« )
 .به

 .وإسناده صحيح قلت:
، يُنظر: املقدمات .( من طريقني آخرين عن األعمش، حنوه2462( ومسلم )رقم:  4714وأصله يف »الص حيحني«: رواه البخاري  )رقم:  

  ( وما بعدها.  118ع: )ص: األساسية يف علوم القرآن، عبد هللا بن يوسف اجلدي 
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وأان أحيل   من تقدمي زيد بن اثبت عليه يف هذه الوظيفة،  -رضي هللا عنه-فهذا اخلرب واضح يف غضب ابن مسعود
  -رضي هللا عنه-غضب ابن مسعود

 :على أمرين مهّمني  
ذلك  أّوهلما: يف  له  الن بوي ة  الت زكية  مع  املذكور،  قوله  عليه  يدل   ابلقرآن كما  العناية  من  نفسه  من  يعلمه   .ما 

(، وكذلك  154أن يؤخذ عنهم القرآن من أصحابه)   -صلى هللا عليه وسلم-فتقد م ذكره يف احلديث فيمن أمر الن ِب   
، قال   :ما ثبت عن علقمة بن قيس الن خعي 

ي هللا عنه وهو بعرفات، فقال: جئتك من الكوفة، وتركت هبا رجاًل َيلي املصاحف عن  جاء رجل إىل عمر، رض
وحيك، من هو؟ قال: عبد هللا بن  : فغضب عمر وانتفخ حىت  كاد َيأل ما بني شعبيت الر حل، وقال  :ظهر قلبه، قال

ليها، مث  قال: وهللا ما أعلم  مسعود، قال: فو هللا ما زال يطفأ ويذهب عنه الغضب حىت  عاد إىل حاله ال يت كان ع
من الن اس أحًدا هو أحق  بذلك منه، وسأخربكم عن ذلك، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمر عند أيب  
بكر الل يلة كذلك يف األمر من أمور املسلمني، وأن ه مسر عنده ذات ليلة وأان معه، فلم ا دخل املسجد إذا رجل قائم  

يستمع قراءته، فما كدان نعرف الر جل، قال رسول هللا صلى هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -يصل ي، فقام رسول هللا
 (. 155عليه وسلم: »من سر ه أن يقرأ القرآن رطًبا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم  عبد« وذكر بقي ة احلديث )

يعد ه بعده  من  عمر  وهذا  قراءته،  يزك ي  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  يومئذ  فهذا  القرآن  إبقراء  الن اس   .أوىل 
  وقال أبو وائل شقيق بن سلمة:

خطبنا عبد هللا بن مسعود، فقال: وهللا، لقد أخذت من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعا وسبعني سورة، 
 . (156وهللا لقد علم أصحاب الن ِب  صلى هللا عليه وسلم أين  من أعلمهم بكتاب هللا، وما أان خبريهم ) 

 

يعين ابن العاص، فقال: ال أزال أحبه بعد ما   -وهو ما روي عن مسروق، قال: ذكر عبد هللا بن مسعود عند عبد هللا بن عمرو    -  154
صحي  بن كعب".  وأيب  ومعاذ،  وسامل،  مسعود،  بن  هللا  عبد  من  أربعة:  من  القرآن  "ُخُذوا  يقول:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النِب  ح مسعت 

 (. وقد سبق حترجيه آنًفا.4713( ح)8/663أصحاب النِب صلى هللا عليه وسلم: ) البخاري، ابب القراء من
 (8257:( والن سائي  يف »الكربى« )رقم175حديث صحيح. أخرجه أمحد )رقم:  155-

)رقم:   »صحيحه«  يف  خزَية  )1156وابن  »املعرفة«  يف  سفيان  بن  ويعقوب  يف539  -  538/  2(  والط حاوي   )رقم: (  »املشكل«   
5592  ،5593( »الكبري«  يف  والط رباين  )رقم:  65،  64/  9(  واحلاكم  )رقم:  2893(  »احللية«  يف  نعيم  وأبو  يف 376(  والبيهقي    )

 .( من طرق عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة453 - 452/ 1»الكربى« )
 .يزيد بعضهم ذكر طريق أخرى عن عمر
من   عمر  عن  القص ة، وإسناده صحيح، جاء  يذكر  بعضهم  الص حابة،  من  طريق مجاعة  من  وسلم  عليه  الن ِب  صلى هللا  وعن  وجه،  غري 

 .وبعضهم يكتفي ابملرفوع منها
 .(، والل فظ للبخاري  2462:( ومسلم )رقم4714حديث صحيح. مت فق عليه: أخرجه البخاري  )رقم: 156-
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فهذه الت زكية والقبول عند الن ِب  صلى هللا عليه وسلم وعام ة أصحابه أعطى ابن مسعود احلق  يف االعرتاض: أن خيتار  
القرآن وزيد   الكثري من  الن ِب  صلى هللا عليه وسلم  ابن مسعود وحفظ عن  زيد بن اثبت ويقد م عليه، وقد أسلم 

 .القرآنيومئذ صِب  مل يعرف اإلسالم بعد فضاًل عن 
 .واثنيهما: شهوده العرضة األخية على الّنيّب صلى هللا عليه وسلم

فعن ابن عب اس، رضي هللا عنهما، قال: أي  القراءتني تعد ون أو ل؟ قالوا: قراءة عبد هللا، قال: ال، بل هي اآلخرة 
يعرض القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه )ويف رواية: قراءتنا القراءة األوىل، وقراءة عبد هللا قراءة األخرية(، كان  

وسلم يف كل  عام مر ة، فلم ا كان العام ال ذي قبض فيه عرض عليه مر تني، فشهده عبد هللا، فعلم ما نسخ منه وما  
 (.157بد ل )

 املطلب الثاين: رد هذه الشبهة تفصياًل 
 يكون من وجوه كثية، من أبرزها ما يلي: تفصياًل  ورد هذه الشبهة 

 وجه األول: ال
وال يف أهليته لذلك، وال يف الصحف العثمانية، وكل يف ما   مل يشك يف مجع زيد    -رضي هللا عنه  -إن ابن مسعود 

 ومكانته، وقد أمضى اخلليفان أهليته لذلك وقَ رَّرَاها.يف األمر أنه يرى أهليته لذلك، ومل يطعن يف أهلية زيد وقدره 
زيد، وقد علما  ال ينايف عدم أهلية زيد هلذه املهمة، والشك يف إصابة اختيار اخلليفتني ل-رضي هللا عنه  -واعرتاضه

 مؤهالته وقدراته اليت أهلته لتلك املهمة. 
 نفسه كمال ومتام األهلية لذلك.  يرى يف -رضي هللا عنه - ابن مسعود لكن 

ابن مسعود  عنه  -و  إشراكه   -رضي هللا  على عدم  وإَّنا كان  نفسه وعلى طريقته،  اجلمع  على  اعرتاضه  يكن  مل 
 وقيامه به مع أهليته لذلك كما أسلفنا.

 

( والبخاري  342/  2( وابن سعد يف »الط بقات« )30279م:  ( وابن أيب شيبة )رق 3422حديث صحيح. أخرجه أمحد )رقم:    157-
 (382 :يف »خلق أفعال العباد« )رقم

( و »شرح املشكل« 356/  1( والط حاوي  يف »شرح املعاين« )2562( وأبو يعلى )رقم:  8258،  7994والن سائي  يف »الكربى« )رقم:   
)5590،  286)رقم:   »اترخيه«  يف  عساكر  وابن  من  140/  33(  به(  عب اس،  ابن  عن  ظبيان،  أيب  عن  األعمش،  عن   .طرق 

 .والر واية األخرى أليب يعلى
 .وإسناده صحيح قلت:

( من طرق عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن جماهد، 287( والط حاوي  يف »املشكل« )رقم:  2999،  2494وأخرجه أمحد )رقم:  
 .عن ابن عب اس، بنحوه

 .هذه متابعة صاحلةو  قلت)اجلديع( وكذا سابقتها:
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 وجه الثاين: ال
-أن زيد مل ينفرد مبهمة اجلمع وحده، بل شاركه فيها القرشيون الثالثة وشارك فيه مجع غفري من مجهور الصحابة

 .-رضي هللا عنه  -عثمان -كذلك، وقد مت ذلك كله حتت إشراف مباشرة من اخلليفة الراشد-رضي هللا عنهم
 الوجه الثالث:

رد يف هذه الشبهة، من أنه كان على اجلمع نفسه ال على اختيار زيِد، فإنه ولو سلمنا جداًل وافرتاًضا للطعن الوا
 ثبت مبا ال يدع جمال للشك رجوعه رضي هللا عنه لرأي اجلماعة ولزومها ويؤيد ذلك أمران:

على فعل   -رضي هللا عنهم-تقدمي مصحفه للحرق وذلك ملا علم أنه احلق، ورجوعه إلمجاع الصحابة  األمر األول:
على  عثمان   املصاحف ومجعهم  من  يف حتريق  أكثر يف موضعه  وإيضاح  بتفصيل  ذلك  اإلمام، وسيأيت  املصحف 
 القادم إبذن هللا.  الفصل

   األمر الثاين:
املنقولة    النَّجوديؤيد رجوعه لو كان ذلك الطعن يف اجلمع نفسه كما افرتضنا ذلك جداًل، قراءة عاصم بن أيب    ووما

فإنه الكوفة،  أهل  من  أصحابه  طريق  من  مسعود  ابن  عن  تواترها  ثبت  فقد  عنه-ابلتواتر،  هللا  أقرأ   -رضي  قد 
وأيب عمرو سعد بن إايس   زِرِ  بن ُحبَ ْيشم عن  ابلكوفة زمًنا، وقد تلقى هذه القراءة أبو بكر بن عياش عن عاص

 .-عن ابن مسعود رِضى هللا عنه  الشيباين
 ونسوق سند قراء عاصم بن أيب الن جود من طريق "النشر" البن اجلزري: 

بن   زِرِ   مرمي  وأيب  الضرير،  السلمي   ربيعة  بن  بن حبيب  عبد هللا  الرمحن  عبد  أيب  على  النَّجود  أيب  بن  عاصم  قرأ 
األسدي   ُحباشة  بن  الشيباين،  ،ُحبَ ْيش  إايس  بن  سعد  عمرو  مسعود.  الثالثة هؤالء وقرأ وأيب  بن  هللا  عبد  على 

(158)  
دليل ساطع   -رضي هللا عنه  -ينتهي سنده فيها إىل ابن مسعود  وال شك يف أن سند قراءة عاصم املتواترة واليت

 الطعن يف اجلمع نفسه كما افرتضنا ذلك جداًل.   قاطع على رجوعه ولزومه أمر اجلماعة، هذا إن ثبت
 الوجه الرابع: 

بل   -أقره مجع غفري من الصحابة قد ثبت تواتره، وقد -البكري والعثماين -إن مجع القرآن يف عهديه الثاين والثالث
وهم يستحيل تواطؤهم على الكذب، وإن هذا التواتر يكفي قطًعا بصحته وثبوته، فلو طعن طاعن أو قدح  -كلهم

قادح يف هذا اجلمع الذي ثبت ابلتواتر فإنه ال يؤثر أبًدا كائًنا من كان، وقد ثبت هذا التواتر يف عهدي رجلني مها 
، وكان يف طليعة املشاركني ابلقول الرشيد -صلى هللا عليه وسلم  -ة ومها خليفتا رسول هللامن خرية طليعة هذه األم

 

   (.140/ 1يُنظر سند رواية حفص عن عاصم من كتاب: )النشر يف القراءات العشر( البن اجلزري: ) -158
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والرأي السديد يف اجلمع األول اخلليفة الراشد الثاين أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، وذلك إبمجاعه خري هذه األمة 
 . -أ جمعني  رضي هللا عنه-من املهاجرين واألنصار ومن شاركهم من خري جيل التابعني

 : -رمحه هللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
اتفق عليها الصحابة، ونقلوها قرآان عن   الذي بني لوحي املصحف متواتر؛ فإن هذه املصاحف املكتوبة  والقرآن 

ن  وهي متواترة من عهد الصحابة، نعلم علًما ضروراًي أهنا ما غريت، والقراءة املعروفة ع-صلى هللا عليه وسلم -النِب
السلف املوافقة للمصحف جتوز القراءة هبا بال نزاع بني األئمة، وال فرق عند األئمة بني قراءة أيب جعفر ويعقوب،  

إن القراءة خمتصة   :وَخَلف، وبني قراءة محزة والكسائي، وأيب عمرو ونعيم، ومل يقل أحد من سلف األمة وأئمتها
 (159) .ابلقراء السبعة
 : -رمحه هللا-وقال النووي  

"......فإن القرآن ال يثبت إال ابلتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة، هذا هو الصواب الذي ال يعدل عنه، ومن  
 (160قال غريه فغالط أو جاهل ". ) 

 : -رمحه هللا-وقال ابن النجار الفتوحي 
السُّنَّةِ  " ُعَلَماِء  ِمْن  ِمْن األَِئمَِّة  َوَغرْيِِهْم  اأَلْربَ َعِة  ِعْنَد األَِئمَِّة  ُمتَ َواتَِرٌة  السَّْبُع  َأْصَحاِب  ،َواْلِقرَاءاُت  ِمْن  السََّرْخِسيُّ  نَ َقَلُه 

 (161". )  : آَحادالشَّاِفِعيِ  يف ِكَتاِب الصَّْوِم ِمْن "اْلَغايَِة"، َوقَاَل : قَاَلْت اْلُمْعَتزَِلُة 
 : -رمحه هللا-وقال الزرقاين

والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة، وهو رأي احملققني من األصوليني والقراء كابن   "
 (162)  .السبكي وابن اجلزري والنويري "

 الوجه اخلامس:
وأخرب ، ركب إىل املدينة  وقت فتح إرمنية وأذربيجاناختالف القراء يف العراق  من    -رضي هللا عنه  -ملا رأى حذيفة

 فقال:  اخلليفة الرشد عثمان لتدارك األمر،
 اي أمري املؤمنني أدرك األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى. 

  

 

 (. 3/137جمموع فتاوى ابن تيمية: ) - 159
 . (392/ 3اجملموع للنووي: ) 160-
 (.127/ 2شرح الكوكب املنري: ) 161-
 . (441/ 1مناهل العرفان للزرقاين: ) 162-

  



 

 

58 

 حدثه:   -رضي هللا عنه -أنس بن مالك أن  عن ابن شهاب  وقد روى البخاري هذا اخلرب بسنده 
أن على "  قدم  اليمان  بن  يغازي حذيفة  وكان  مع أهل عثمان  وأذربيجان  إرمنية  فتح  يف  العراق  أهل الشأم 
 لعثمان  حذيفة حذيفة اختالفهم يف القراءة فقال فأفزع

حفصة  عثمان إىل ، فأرسلاختالف اليهود والنصارى  األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب  اي أمري املؤمنني أدرك هذه
هبا فأرسلت  إليك  نردها  مث  املصاحف  يف  ننسخها  ابلصحف  إلينا  أرسلي  إىل أن  فأمر حفصة  بن   عثمان  زيد 

عثمان   ف وقالفنسخوها يف املصاح وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام وسعيد بن العاص وعبد هللا بن الزبري اثبت
أنتم  اختلفتم  إذا  الثالثة  القرشيني  اثبت للرهط  بن  بلسان وزيد  فاكتبوه  القرآن  من  شيء  نزل   يف  فإَّنا  قريش 

حفصة وأرسل إىل   عثمان الصحف إىل ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد  -يعين ابتداءً   -بلساهنم
 (163كل صحيفة أو مصحف أن حيرق.......". )   كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سواه من القرآن يف

الراشد وأفزعه وسارع لتدارك األمر، وهو ابملدينة وابن مسعود يومئذ ابلكوفة،  فهذا األمر اجللل قد هال اخلليفة 
وتنازعهم  فاألمر جلل ال حيتمل التأخري حلضور ابن مسعود، فلتعجيل األمر وانقاًذا لكتاب هللا من اختالف القراء  

فقد محل زيد   العظيمة واليت هو خليق هلا،  املهمة  زيِد هلذه  بتكليف  األمر  لتدرك  عثمان  القراءة عجل  أوجه  يف 
 مقومات عظيمة أهلته هلذه املهمة اجلسيمة وقدمته على غريه، وكان من أبرز تلك املقومات ما يلي:

 أنه كان من كتاب الوحي -1 
 ( 164) األخرية أنه كان ممن شهد العرضةقيل  -2 

 .-رضي هللا عنه -الصديق أنه هو الذي قام مبهمة اجلمع الشاقة األوىل يف عهد -3
الداعية الختياره للقيام ابملهمة املنوطة به على الوجه املطلوب وذلك لتحقق اخلربة السابقة   فقد توافر الدواعي  -4 

 املطلوبة فيه من اجلهات السابق ذكرها كلها. 
 الوجه السادس: 

-مل يكن أبًدا على حرف زيد وقد تلقى من يفِ رسول هللا    -رضي هللا عنه  -نؤكد هنا على أن اعرتاض ابن مسعود
 مثله، فكيف يرتك حرفه حلرف غريه، وليس يف فعله وقوله هذا أي طعن على حرف زيد.  -صلى هللا عليه وسلم

 
 

 (. 4720 ( ح )4/1908ينظر: صحيح البخاري: ) -163
حمل نظر عند أهل التحقيق لضعف الرواايت الواردة فيها، وقد رواها البغوي بصيغة   وثبوت شهود زيد بن اثبت للعرضة األخرية  164-

يُقال إن زيد بن اثبت شهد العرضة األخرية،  (4/525شرح السنة" ) " يف    -البغوي  -التمريض "يُقال" ومل يصرح بشهوده هلا، ولذا قال  
 اليت ُبنيِ  فيها ما ُنِسخ وما بَِقي. فرواها بصيغة التمريض "يُقال" ومل يصرح بشهوده هلا كما أسلفنا.

واشتهر   أشيع  ما  مع  متشًيا  فسيكون  البحث  من  ُيستقبل  فيما  األخرية  للعرضة  زيد  من شهود  َسُيْذَكُر  ثبت   ،واستفاضوما  ما  على  ال 
 واستقر، الباحث. 

 (.  667ولالستزادة يُنظر: عرفة بن طنطاوي، الشفعة بني اجلمع العثماين واألحرف السبعة: )ص: 
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 : -رمحه هللا  -ويف حنو ذلك يقول الباقالين
طعًنا على حرف غريه، ولكنه    -صلى هللا عليه وسلم-  ليست شهادة عبد هللا حلرفه وأنه أخذه من فم َرُسول هللاِ 

 (165عنده حجٌة يف أنه ال جيَِب عليه تركه، وحتريق مصحف هو فيه.)
رضي هللا عنهم    -فيها اثنان، وأما كونه أعلم الصحابة إن مكانة ابن مسعود من القرآن ال خيتلف    الوجه السابع:

وذلك ملا انل    -رضي هللا عنه -بكتاب هللا على اإلطالق، كما أخرب هو بذلك عن نفسه، فهو حمل اجتهاد منه
النِب تزكيات  وسلم-من  عليه  وجهته    -صلى هللا  له  منه  اجتهاده  الشك  وهذا  العظيم،  الفضل  هذا  يف  ولسبقه 
 دره وفضل سبقه وعلمه بكتاب هللا تعاىل.ووجاهته لعظيم ق

 : -رمحه هللا  -ويف حنو ذلك يقول الباقالين
َأين ِ َأْعَلُمُهْم ِبِكَتاِب هللِا، َوَلْو َأْعَلُم َأنَّ -صلى هللا عليه وسلم-أن قول ابن مسعود: َوَلَقْد َعِلَم َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا  

إِلَيْ  َلَرَحْلُت  ِمينِ   َأْعَلُم  ابن  َأَحًدا  اعتقاد  أعلم منه بكتاب هللا، وإَّنا هو  فيهم من هو  أنه ليس  ِه. ليس قطًعا على 
 (166مسعود، وهو غري معصوم يف هذا االعتقاد.) 

عنه  -فهو ذلك  -رضي هللا  ونقول  اجتهاده،  إليه  أداه  ما  ذكر  من    قد  ومصباح  اهلدى  أئمة  من  إمام  مع  أتداًب 
خرية   طليعة  من  ولكونه  الدجى،  علماء  مصابيح  خرية  من  ولكونه  األولني،  السابقني  ومن  للناس  أخرجت  أمة 

تزكية الرب العظيم جل يف عاله املذكورة يف قوله    الصحابة ومن محلة الوحي وحفاظه، ولكونه يف طليعة من انلوا
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ عُ  ﴿: سبحانه ُ َعن ْ وُهْم إبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللَّ

 (.100﴾ )التوبة: هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي حَتْتَ َها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
 وأخيًا فالشك يف:

يكن طعًنا يف مجع القرآن، وال استنكارًا لفعل الصحابة، مل    -رضي هللا عنه-أن االستنكار املروي عن ابن مسعودٍ  
ا كان استنكارًا الختيار من يقوم هِبذا اجلمع، إذ كان يرى يف نفسه أنه األوىل أن يسند إليه هذا اجلمع، طمًعا  وإَّنَّ

مبا   للنهوض  وأهليِته  زيٍد  يف  ثقته  مع كمال  العميم،  والثواب  اجلزيل  واألجر  العظيم  الفضل  هذا  إليه.يف   أسند 
ومسألة اختيار من يقوم جبمع القرآن تقديرية، وال شكَّ أن تقدير عثمان، ومن قبله أبو بكر وعمر أن زيًدا أكفأ 

العمل   بنا قريًبا يف تصويب اختيار عثمان زيًدا -من غريه للقيام هِبذا  ابن مسعوٍد له، كما مرَّ  أصدق من تقدير 
 ( 167على غريه جلمع القرآن.)

 هلل رب العاملني.   ى عرض الشبهة السابعة وجواهبا. واحلمدوهبذا ينته 
 

 

 . 364نكت االنتصار لنقل القرآن ص  165-
 نفس املرجع السابق. 166- 

 (. 1/283مناهل العرفان ) -167
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 رد املطاعن الواردة حول مصحف ابن مسعود رضي هللا عنه   الفصل الثالث 

 فيه ثالثة مباحث:و 
 من الفاحتة واملعوذتني   -املبحث األول: الشبه الوارد حول موقفه  

 وفيه أربعة مطالب:
 وفحواها: املطلب األول: مضمون هذه الشبهة  

 خلو مصحفه من فاحتة الكتاب، وقوله أبن املعوذتني ليستا من القرآن الكرمي. وهي شبهة:  
 يف "مناهله": -رمحه هللا  - ه (1376)ت: وحول فحوى هذه الشبه يقول الزُّْرقاين

بن مسعود عبد هللا  القرآن أبن  الطاعنني على مجع  بعض  عنه -طعن  القرآن،   -رضي هللا  املعوذتني من  أن  أنكر 
تواتر   يف  قدًحا  ذلك  يف  أن  وزعموا  مصحفه،  يف  الكتاب  فاحتة  يكتب  مل  وأنه  املصحف،  من  ََيحومها  وكان 

 (168القرآن.)

ذَ  و  َع اٌء تَ  َع ن القرآِن ورد هذه الشبهة    املطلب الثاين: القول أبن  املعوذتني ُد ا ِم َت َس ْي ما وَل هِب
 خاصة 

 ذكر مجلة من تلك األقوال ومناقشتها
اَوْرِديُّ )ت:   وهو:: املَاَوْرِديِّ قول : القول األول

َ
 ه (450َعِليُّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحبيٍب امل

 :املَاَوْرِديُّ  قال
ما ُدَعاٌء   تَ َعوََّذ بِه ولَْيَسَتا ِمن القرآِن، وهذا قوٌل خاَلَف به اإلمجاَع ِمن الصحابِة وأهِل البيِت.. وَزَعَم ابُن مسعوٍد أهنَّ

(169 ) 
يِن عليُّ بُن حممٍَّد السََّخاِويُّ )ت:  وهو: :الس َخاِويِّ  القول الثاين: قول  (  ه 643علُم الدِ 

 : الس َخاِويُّ  قال
مَن   السُّوَراتِن  َويُقول:َوَهااَتِن  املَصاِحِف  ِمَن  حَيُكُُّهَما  أنَّه كاَن  َمْسعوٍد  ابِن  عِن  َويُ ْرَوى  األمَِّة،  إبمْجَاِع  )ال  الُقرآِن 

فإْن كاَن هَذا َصِحيًحا عنُه َفَسبَ ُبُه أَنَُّه َرَأى َرُسوَل هللِا صلَّى هللا عليِه وسلَّم يُ َعوِ ُذ   ،تزيدوا يف ِكَتاِب هللِا ما ليَس منه(
 (170) .واملسلمون كلهم على خالف ذلك.ِسْبطَيِه َفَظنَّ أهنما ُعوَذاتنِ  هبَما

 ه ( 660الَعزِيِز ْبُن َعْبِد السَّالِم السَُّلِميُّ )ت: وهو َعْبدُ  ،بن َعْبِد السالمِ  قول العزِ  القول الثالث:
 

 (. 1/275مناهل العرفان للزرقاين: ) 168-
 (. 373/ 6النكت والعيون: ) -169
  (.204-1/203مجال القراء: ) -170
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 قال العُز بن َعْبِد السالِم: 
ُ تَ َعاىَل عنهُ -َوَخاَلَف ابُن مسعودٍ   (171) .اإِلمجاَع بقولِِه: مُهَا ُعْوَذاَتِن، َولَْيَسَتا ِمن القرآِن الكرميِ  -َرِضَي اَّللَّ

 رد هذه الشبهة خاصة: 
 ما الذي َينع من التعوذ ابملعوذتني مع كوهنما من القرآن؟! أواًل:
ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِ ْلُمْؤِمِننَي ۙ   قد قال هللا تعاىل: )َونُ َنزِ لُ هل التعوذ هبا ينفي كوهنما من القرآن، و   اثنًيا:

 ( 82َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَساًرا( )اإلسراء:  
  رضي هللا عنه قال: -صح عند النسائي وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري اثلثًا:

عوِ ذاتِن، أخذ هبم، وترك ما 
ُ
 كان رسوُل هللِا صلَّى هللاُ علْيِه وسلََّم يتعوَُّذ من عنِي اجلانِ ، وعنِي اإلنِس، فلما نزلِت امل

 (172سوى ذلك.)
عوِ ذاتِن، أخذ هبم، وترك 

ُ
 ما سوى ذلك( فلم ينف قرآنيتهما مع كوهنما عوذتني.وقوله: )فلما نزلِت امل

حنوه  رابًعا: يف  وما  احلديث  هبذا  يستدل  أنه  ال  وسلم  -على  عليه  هللا  من   -صلى  به  يتعوذ  ما كان  ترك كل 
إليه  واإلانبة  عليه  والتوكل  به  والثقة  سبحانه  به  الظن  وحسن  تعاىل  هللا  توحيد  على  الدالة  الشرعية  التعوذات 

 . تفاء ابملعوذتنيسبحانه؛ اك
إن التعوذ هبما حُيمل على أنه مقدم على ما سومها، تعظيًما لشأنيهما وما ورد فيهما، ولكوهنما من القرآن    خامًسا:
   .كالم هللا تعاىل، وفضل كالم هللا على سائر الكالم ال خيفى  الذي هو
 يكفي لتأكيد قرآنيتهما.الظاهر يف املعوذتني  أن اإلعجاز وحسن البيان والتماسك النصي سادًسا:

  :-رمحه هللا -ه ( 852)ت: ويف حنو ما سبق تقريره يقول احلافظ ابن حجر  
اأْلَْوَلِويَِّة    َعَلى  َيُدلُّ  َبْل   ، السُّوَرَتنْيِ َهاَتنْيِ  ِبَغرْيِ  الت ََّعوُِّذ  ِمَن  اْلَمْنِع  َعَلى  َيُدلُّ  اَل  ثُ ُبوِت  َوَهَذا  َمَع  ِسيََّما  الت ََّعوُِّذ َواَل 

َا اْجتَ َزأَ هِبَِما ِلَما اْشَتَمَلَتا َعَلْيِه ِمْن َجَواِمِع ااِلْسِتَعاَذِة ِمْن ُكلِ  َمْكُروٍه مجُْ   َلًة َوتَ ْفِصياًل.ِبَغرْيِمِهَا، َوِإَّنَّ
 َوَقْد َأمْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى َجَواِز الرَُّقى ِعْنَد اْجِتَماِع َثاَلثَِة ُشُروٍط:  
 َأْن َيُكوَن ِبَكاَلِم اَّللَِّ تَ َعاىَل أَْو أبَِمْسَائِِه َوِصَفاتِِه. :األول 
 َوَأْن َيُكوَن اِبللِ َساِن اْلَعَريبِ  أَْو مبَا يُ ْعَرُف َمْعَناُه ِمْن َغرْيِِه. الثاين:  
  تَ َعاىَل. َوَأْن يُ ْعتَ َقَد َأنَّ الرُّقْ َيَة اَل تُ َؤث ُِر ِبَذاهِتَا، َبْل ِبَذاِت اَّللَِّ الثالث:  

وذهب بعض أهل العلم إىل أن قوله: )فَ َلمَّا نَ َزلََتا َأَخَذ هِبَِما َوتَ َرَك َما ِسَوامُهَا( يدل على أهنما أوىل من غريمها يف 
 ( 173التعوذ من اجلان وعني اإلنسان خاصة، ال يف مطلق االستعاذة. )

 

 (. 3/509تفسري القرآن: ) -171
172-  ( الرتمذي:  )2058رواه  والنسائي:  وحسنه،   )5494( ماجة  وابن  وصححه3511(،  برقم:  يف  األلباين (،  النسائي،  صحيح 

(5509 .) 
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  أيًضا: -رمحه هللا -ه (1255)ت: يقول الشوكاين ويف حنو قول احلافظ 
ْسِتَعاَذة، بل  يف احَلِديث َدلِيل على أن ااِلْسِتَعاَذة هِبَاَتنْيِ السورتني: أوىل من ااِلْسِتَعاَذة ِبَغرْيِمِهَا، َلِكن اَل يف ُمطلق ااِل  

ْنَسان. )   (174يف الت ََّعوُّذ من اجلان َوعني اإْلِ
وهذا التوجيه الذي عزاه احلافظ لبعض أهل العلم، توجيه له وجاته وقوته، وإن مل يكن األرجح ولذا أخره احلافظ، 

  َوِذْكُر الشوكايِن له هنا كذلك، يقويه ويعلى مناره.
طيه،  كان يعوذ هبما سب   -صلى هللا عليه وسلم-ووما يؤكد ما سبق ذكره وما ُضم إليه قويل احلافظ، والشوكاين، فإنه

ُهَما قَاَل: ُ َعن ْ  كما كان يعوذمها بغريمها كذلك، ما ثبت عند البخاري من حديث اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
َسنْيَ َويَ ُقوُل: ) ِإنَّ َأاَبُكَما َكاَن يُ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َعوِ ُذ احلََْسَن َواحلُْ َل َوِإْسَحاَق: َأُعوُذ  وِ ُذ هِبَا ِإمْسَاِعي َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 (175) .ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَِّة، ِمْن ُكلِ  َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة، َوِمْن ُكلِ  َعنْيٍ اَلمَّةٍ 
 يقرر الباحث فيقول:

إن يف القول مبكية املعوذتني خالف مشهور، وقد قال به مجع من أهل العلم، وهو قول له قوته واعتباره، وبعد  
 ( 176) يب متيل النفس إليه وال جتزم به.البحث والتنق

قد عوذ سبطيه بغريمها، وكان ذلك بعد نزوهلما، وإن سبطيه  -صلى هللا عليه وسلم-فعلى القول مبكتيهما فإن النِب
 قد ولدا بعد اهلجرة ابملدينة، فقد ولد احلسن يف السنة الثالثة من اهلجرة، وولد احلسني بعده بسنة واحدة. 

وسيأيت الرد الشايف الكايف الوايف ابلتفصيل والتأصيل يف رد   -فحسب-واملناقشة هنا كان للقول أبهنما عوذتنيوالرد  
  عموم الشبهة الوارد يف شأن القول أبن املعوذتني ليستا من القرآن الكرمي.

  

 

 بتصرف يسري.  (.195/ 10فتح الباري: ) -173
 (.  415حتفة الذاكرين: )ص:  -174
 ( 3371صحيح البخاري ) -175
اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطِب املؤلف: أبو    (،251/  20ولالستزادة من حبث نزول املعوذتني، يُنظر: تفسري القرطِب: )  -176

)املتوىف:   القرطِب  الدين  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  وإبراهيم 671عبد هللا حممد  الربدوين  أمحد  حتقيق:  ه ( 
جملدات(، التحرير    10جزءا )يف    20ء:  م عدد األجزا  1964  -ه   1384القاهرة الطبعة: الثانية،    -أطفيش الناشر: دار الكتب املصرية  

 (.  5/642(، فتح القدير: )510/ 4(، وزاد املسري: )624/ 30والتنوير: )
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 املطلب الثالث: أبرز اآلاثر الواردة يف شبهة الفاحتة واملعوذتني ومناقشتها 
الفاحتة واملعوذتني فقد وردت يف ذلك آاثر ورواايت  ويف صدد   الوارد يف مصحف ابن مسعود وخلوه من  الطعن 

 كثرية ومتعددة نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: 
 أنه قال: (177)ه (:عن إبراهيم 147ما رواه األعمش)ت: األثر األول:  

 (178) .ب يف مصحفك ؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورةقيل لعبد هللا بن مسعود: ملَ مْل تكتب فاحتة الكتا
 (: 179وعلى طريقة الفنقلة ) 

قيل:   من    الفاحتة لو كانت  فإن  ليست  ا  أهن  على  دل   يثبتها  مل  ومل ا  مسعود يف مصحفه،  ابن  ألثبتها  القرآن  من 
 القرآن. 

 : -رمحه هللا -جييب عن هذا املعىن وجيليه ابن األنباري حيث يقولقلنا: 
فظ يعين أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح أبم القرآن قبل السورة املتلوة بعدها، فقال: اختصرُت إبسقاطها، ووثقُت حب 

 (180) .املسلمني هلا، ومل أثبتها يف موضع فيلزمين أن أكتبها مع كل سورة إذا كانت تتقدمها يف الصالة
الثاين: رواه  األثر  بن سال م  ما  القاسم  ُعبيٍد  بن كعب يف   ،ه (:157)ت:    أبو  ُأيَبُّ  قال: كتب  ابن سريين  عن 

 ( 181) .مصحفه فاحتة الكتاب، وتركها ابن مسعود 
َبَة الَعْبسيُّ )ت:   األثر الثالث:   ه (:235ما رواه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيب َشي ْ

ثَ َنا وَِكيٌع، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعِن اْبِن ِسريِيَن قَال َعوِ َذَتنْيِ  :قَاَل َحدَّ
ُ
 ( 182)  .َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد ال َيْكُتُب امل

َثميُّ )ت: ما رواه عليُّ بُن أيب بكِر بِن   األثر الرابع:  ه (:807ُسليَماَن اهلَي ْ
ُما ليَستا   قاَل:  -يعين: النََّخِعيَّ   -عن عبِد الرمحِن بِن يَزِيَد   َعوِ َذَتنْيِ ِمن َمصاِحِفه ويقوُل: ِإهنَّ

ُ
كاَن عبُد هللِا حَيُكُّ امل

 ( 183)  .ِمن ِكتاب هللِا تَ َباَرَك وَتعاىَل 
 ( 184. )إسحاق السبيعي واألعمش كذلكوقد رواه كذلك أمحد يف املسند من طريق أيب 

 

 هو: إبراهيم النخعي. -177
(، ويف سنده انقطاع ؛ فإن إبراهيم النخعي مل يدرك ابن مسعود .   10/  1(، تفسري ابن كثري )  81/  1يُنظر: تفسري القرطِب: )  -178

 (.  155/  1ذيب التهذيب ) كما يف: ) هت
 وقد سبق معنا تعريف الفنقلة يف الفصل األول. 179-

 . ( 81/  1تفسري القرطِب ) -180
 . (، وصحح إسناده  249 ،205/  1ذكره السيوطي يف اإلتقان )  181-

 (. 10/540املصنف: ) - 182
 (. 7/149جممع الزوائد:  َرَواُه عبُد هللِا بُن أمحَد والطرباينُّ، ورِجاُل عبِد هللِا رِجاُل الصحيِح، ورِجاُل الطرباين ِ ثَِقاٌت: ) -183

(، وغريه من طريق أيب إسحاق السبيعي واألعمش، وكالمها ثقة مدلس من رجال الصحيحني، وقد  5/129رواه أمحد يف املسند: )  184-
 ي أبخرة. فإذا أتيا ابلرواية معنعنة تصري معلولة: )العلل للدار قطين(. وهذه الرواية معلولة ابلعنعنة. اختلط السبيع
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 أبرز رواة اآلاثر الواردة يف هذه الشبهة يف امليزان املطلب الرابع:  
 أواًل: الراوي األول: األعمش  

 ( 185األعمش هو: سليمان بن مهران األسدي. ) الكالم على األعمش: 
 وهو وإن كان أحد احلفاظ األعالم إال أنه موصوف ابلتدليس.

 (. 186موصوف ابلتدليس عند النسائي والدار قطين كما يف " طبقات املدلسني ". ) -وهو
 يف "اجلرح والتعديل:   ه (327)ت: وقال ابن أيب حامت الرازي

 (187وُسئل أيب عن األعمش ومنصور فقال: األعمش حافظ خيلط ويدلس، ومنصور أتقن، ال يدلس وال خيلط. )
 ( 188: )ه (234)ت:   ُكْوينّ بُن َداُوَد الش اذَ  وقال ُسَلْيَمانُ 

 (. 189) من أراد التدي ن ابحلديث، فال َيخذ عن األعمش وال عن قتادة، إال ما قاال: مسعناه.
 يعين أنه ال َيخذ عنه إال إذا صرح ابلتحديث بصيغة مسعنا أو ما يقوم مقامها، وأنه إذا عنعن دلس.  :الش اذَُكْوينُّ و 

 

وذلك   احلسني بن علي بن أيب طالب سليمان بن مهران أبو حممد األسدي الكاهلي، وكان مولده يوم استشهاد  هو: األعمش  -185
، وكان حمدثها الكوفة الطبقة الرابعة من التابعني. وعاش األعمش يف من أصحاب الطبقات يف احملرم سنة ستني للهجرة، وأعده عاشوراء يوم

 .يف زمانه
، وتعلم  ابن أيب أوىف  ومسعه يقرأ ومل حيمل عنه شيًئا مرفوًعا وأرسل عن أنس بن مالك وعاصرهم ورأى الصحابة أدرك األعمش مجاعة من

إسحاق من صاحل أيب  وهب ومن وأيب  بن  منزيد  ومسع  سويد ،  بن  سلمة املعرور  بن  شقيق  وائل  عمريوع وأاب  بن  وإبراهيم  مارة 
 .الزهري واإلمام وإبراهيم النخعي وجماهد بن جبري وسعيد بن جبري التيمي

األعمش يعترب مهران  بن  رواة الطبقة من سليمان  طبقات  من  النبوياحلدي اخلامسة  عند  ث  ورتبته  التابعني  صغار  تضم  أهل   اليت 
والتعديل وعلماء احلديث الرتاجم ويف كتب اجلرح  ابلقراء يعترب علم  عارف  حافظ  وعندثقة  يدلس،  لكنه  ورع،  الدين  ات،  مشس  اإلمام 
 .ه  148أو  147ه  وتويف يف عام  61ولد يف عام  احلافظ، أحد األعالم. الذهِب

ه (, الناشر: 748س الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاَْياز الذهِب )املتوىف: لالستزادة يُنظر: سري أعالم النبالء, املؤلف: مش
م.، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال, أتليف: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف،   1985ه  /    1405مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة،  

بريوت, الطبعة: األوىل،   -ه (, الناشر: مؤسسة الرسالة  742كلِب املزي )املتوىف:  أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي ال
1400 –  1980. 
 ( 33)ص/ طبقات املدلسني: 186-

 ( 8/178اجلرح والتعديل: ) -187
الشَّاذَُكْوينُّ   -188 الَبْصرِيُّ،  َقرِيُّ،  املِن ْ ِبْشٍر  بِن  َداُوَد  بُن  ُسَلْيَماُن  أَي ُّْوَب  أَبُو  الَبارُع،  احلَاِفُظ،  التابعني: الَعاملُ،  أعالم  سري  اهلَْلَكى،  َأَحُد   ,

 (، ولالستزادة من ترمجته يُنظر: ما يلي: 9/70)
"، 765/ ترمجة  3"، والكامل البن عدي " 498/ ترمجة  4"، واجلرح والتعديل "610رمجة  / ت2ترمجته يف الضعفاء الكبري للعقيلي "  -1 

/ 2"، وتذكرة احلفاظ " 416/  1"، والعرب "172/  2"، واللباب البن األثري " 238/  7"، واألنساب للسمعاين "40/  9واتريخ بغداد "
 .."80/ 2ات الذهب البن العماد احلنبلي ""، وشذر 84/ 3"، ولسان امليزان "250/ 2"، وميزان االعتدال "503ترمجة 
 (1/107معرفة علوم احلديث: ) -189

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 : تقسيم تدليس األعمش  
 قسم الذهيب تدليس األعمش يف "ميزان االعتدال" فقال:  
، ومىت قال: -فال كالم–يدلس ورمبا دلس عن ضعيف وال يدري به، فمىت قال: أخربان فالن    -  األعمش  -وهو 

فإن   السمان،  وأيب صاحل  وائل،  وأيب  عنهم كإبراهيم،  أكثر  له  إال يف شيوخ  التدليس،  احتمال  إليه  تطرق  "عن" 
 (190) .روايته عن هذا الصنف حممولة على االتصال

فالن، أو مبا يقوم مقامها من صيغ    بصيغة أخربانأنه إذا حدث ابلتصريح    الشَّاذَُكْوينُّ يتفق متاًما مع    والذهيب هنا: 
 ، يعين: أن حديثه مقبول، وهو يعين كذلك: أنه إذا عنعن دلس كذلك.-فال كالم -التصريح ابلتحديث

 والبخاري قد أعل خربًا لألعمش:
الصغري" خربًا روا  "التاريخ  أعل يف  قد  البخاري  فقالواإلمام  يتعلق ابلتشيع،  األعمش عن سامل،  -رمحه هللا  -ه 

قال: نستغفر هللا من  أنه  بن عياش عن األعمش  بكر  أبو  قال  أم ال؛  يُدَرى مسع هذا من سامل  :"واألعمش ال 
 (191) .أشياء كنا نرويها على وجه التعجب، اَّتذوها ديًنا"

 ه (، من مروايت املدلس: 160موقف شعبة بن احلجاج األزدي)ت:
إمام احملدثني يف العراق: يرد مجيع مروايت املدلس اليت مل يصر ح فيها ابلسماع ولو   وهذا شعبة بن احلجاج األزدي

 :-رمحه هللا -كان قتادة. فيقول
ثَنا "، كتبُت. وإذا قال "َحدََّث"، مل أكتب".    (192) "كنُت أتَ َفطَّن إىل َفِم قتادة: فإذا قال "حدَّ

حامت يف "اجلرح والتعديل" عن عبد الرمحن بن مهدي قال: مسعت شعبة يقول: »كنُت أنظُر اىل وقد أسند ابن أيب  
 (193) .فم قتادة: فإذا قال للحديث "حدَّثنا" عنيت به، فوقفته عليه. وإذا مل يقل "حدثنا" مل أْعَن به"

  يف "معرفة السنن واآلاثر": -رمحه هللا - ه (458)ت: ولذا قال البيهقي
 (194)."كفيتكم تدليس ثالثة: األعمش وأيب إسحاق وقتادة" روينا عن شعبة قال:

  

 

 (. 3/316ميزان االعتدال" ) 190-
التاريخ األوسط وسبب هذا االختالف يف تسميته هو أن:   :(، وكتاب: التاريخ الصغري وُيسم ى68التاريخ الصغري، للبخاري: )ص  -191

واملهاجرين واألنصار وطبقات  -صلى هللا عليه وسلم-كتاب خمتصر من اتريخ النِب  :ل يف املقدمةاإلمام البخاري مل ُيسمِ  كتابه هذا . وقد قا
التابعني هلم إبحسان ومن بعدهم ووفاهتم وبعض نسبهم وكناهم ومن يرغب يف حديثه وقد استفاض أنساب قوم عند أهليهم فتداولوها 

 . ئذ إىل البيان واحلجةوعرفها الناس بشهرهتا فإن تنازعوا يف شيء منها احتج حين
   (.1/192يُنظر: اتريخ ابن معني: )رواية عثمان الدارمي( ) -192
 (.  1/169اجلرح والتعديل البن أيب حامت: )-193

 (.1/20، )1ابب: -يُنظر: حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، أبواب الطهارة 194-
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 " تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس": وهلذا قال احلافظ ابن حجر يف:
السماع ولو كانت   َدل ت على  إذا جاءت من طريق شعبة،  أهنا  الثالثة:  أحاديث هؤالء  قاعدة جيدة يف  "فهذه 

   .(195معنعنة" )
 (196اثنًيا: الراوي الثاين: أبو إسحاق السبيعي )

 الكالم على أيب إسحاق السبيعي:
  السبيعي اهلمداين. عمرو بن عبد هللا وأبو إسحاق السبيعي هو:

 تدليس وهو اتبعي ثقة، وثقه النسائي وابن معني وقال عنه العجلي: كويف اتبعي ثقة. مشهور ابل  
 قال عنه ابن أيب حامت الرازي:  

 وهو أحفظ من أيب إسحاق الشيباين، ويشبه الزهري يف كثرة الرواية واتساعه. ثقة:
 يف كالمه عن الطبقة الثالثة من املدلسني:   ه (354)ت:   وقال ابن ِحب ان الدارمي، الُبسيت  

واألعمش وأبو إسحاق و........ ومن أشبههم  ......... ."الثقات املدلسون الذين كانوا يدلسون يف األخبار مثل
ممن يكثر عددهم من األئمة املرضيني وأهل الورع يف الدين كانوا يكتبون عن الكل ويروون عمن مسعوا منه فرمبا 

يخ بعد مساعهم عنه عن أقوام ضعفاء ال جيوز االحتجاج أبخبارهم، فما مل يقل املدلس وإن كان ثقة دلسوا عن الش 
  ..حدثين أو مسعت فال جيوز االحتجاج خبربه

 :  ه (277)ت: قال يعقوب بن سفيان الفسوي الفارسي 
ما وسفيان يدلسون،  أبو إسحاق رجل من التابعني وهو ممن يعتمد عليه الناس يف احلديث هو واألعمش إال أهن 

 (197والتدليس من قدمي.) 
  

 

 (: 1/58للحافظ ابن حجر: ) -ابلتدليستعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني  -يُنظر: طبقات املدلسني 195-
 يف زمانه. وحمدثها الكوفة ، وعامل أهلاحلديث النبوي وأحد رواة اتبعي ه (  127 -ه    33):أبو إسحاق السبيعي -196

الكويف احلافظ، شيخ  وقيل: عمرو بن  ،عمرو بن عبد هللا بن ذي حيمد  وأبو إسحاق السبيعي هو: اهلمداين  الكوفة  عبد هللا بن علي 
وعاملها وحمدثها مل أظفر له بنسب متصل إىل السبيع، وهو من ذرية سبيع بن صعب بن معاوية بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد بن 

 .  ومن جلة التابعني ،من العلماء العاملني -رمحه هللا  -جشم بن خريان بن نوف بن مهدان . وكان 
 .(5/939يُنظر: سري أعالم النبالء: ) 

(، علل احلديث البن  1212(، اتريخ أيب زرعة الدمشقي )76،  3/75(، )  637،  633/    2لالستزادة يُنظر: املعرفة والتاريخ )    197-
/   5(، هتذيب الكمال )  1/86(، معرفة السنن واآلاثر للبيهقي )201/ 1(، سنن البيهقي الكربى )1/92(، اجملروحني )279أيب حامت )

 (، امليزان  431
(، التقريب   172/    6(، هتذيب التهذيب )  711،  2/710علل الرتمذي )(، شرح  398،  5/394(، سري أعالم النبالء )  326/    5)  

 (. 42(، تعريف أهل التقديس )ص739)ص: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
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 قال أيًضا:
 ( 198حديث سفيان وأيب إسحاق، واألعمش، ما مل يعلم أنه مدلَّس، يقوم مقام احلجة. ) 

 : ه (262)ت:السدوسي  وقال يعقوب بن شيبة
الغالب عليه  إن كان   : قال  " ؟  يقل " حدثنا  مل  فيما  أيكون حجة  يدلس،  الرجل  املديين عن  بن  سألت علي 

 (199التدليس فال، حىت يقول : حدثنا.)
التصريح    وابن املديين: إذا صرح بصيغة من صيغ  يُقبل حديثه وال يكون حجة إال  املدلس ال  كذلك يصرح أن 

 ابلتحديث ك "حدثنا" وحنوها، وهكذا سائر األئمة.
 أيب إسحاق  اخت الط

 وقد سطر اختالط أيب إسحاق أكثر من واحد من النقاد، منهم:
 ( 200) .التهذيب " "الفتح"، ويف " تقريب  مقدمة  احلافظ ابن حجر يف: -1
  (201) ."من رمي ابالختالط " االغتباط مبعرفةوبرهان الدين احلليب يف: -2
   (.202". ) من الرواة الثقاة "الكواكب النريات يف معرفة من اختلط والكيال يف: -3

إسحاق، واألعمش فهي    -هنا  -عنعناقد    -وأبو  ذلك  ابلتحديث، ومع  يصرحا  ومل  الروايتني  هاتني  خمالفة يف 
البخاري  رواية  نص  معنا  وسيأيت  املعوذتني،  إبنكار  التصريح  فيها  ليس  اليت  البخاري  رواية  وهي  األصح!  للرواية 

 .تعاىل  إبذن هللا  وتوجيهها
 ( 203.) اثلثًا: الراوي الثالث: ابن سيين

 

 (. 2/637املعرفة والتاريخ:)198-
 (. 362) :يُنظر: الكفاية  -199

    (.  639(، تقريب التهذيب: ) 431يُنظر: مقدمة فتح الباري: )200-
 دار الكتاب العريب   :( ط 85ترمجة رقم: )  (87يُنظر: االغتباط )ص:  201-
 دار الكتب العلمية.   :ط (84ص: :(" من الرواة الثقاة يُنظر: الكواكب النريات يف معرفة من اختلط 202-
هو:  203- سيين  موىل  ابن  البصري،  األََنِسي،  األنصاري،  بكر  أبو  اإلسالم،  وشيخ  اإلمام  سريين  بن  حممد  بكر  بن  أبو  أنس 

 .خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مالك
ر: ايقوت احلموي: معجم كان أبوه من سِب جرجرااي،)جرجرااي: هي بلد من أعمال النهروان، بني واسط وبغداد من اجلانب الشرقي، يُنظ

 .123/ 2م، 1995الطبعة الثانية، -البلدان، دار صادر، بريوت
ذه مل َّا رأى متلَّكه أنس بن مالك رضي هللا عنه، مث َكاتَ َبه على أُُلوٍف من املال، فوفَّاه وعجل له مال الكتابة قبل حلوله، فتمنَّع أنٌس من أخ

 رثه، فحاكمه إىل عمر رضي هللا عنه، فألزمه تعجيل املؤجَّل.سريين قد كثر ماله من التجارة، وأمل أن ي
الثالثة،   الطبعة  الرسالة،  الشيخ شعيب األرانؤوط، مؤسسة  احملقِ قني إبشراف  النبالء، حتقيق: جمموعة من  ه =  1405الذهِب: سري أعالم 

 . 606/ 4م، 1985
 :-رمحه هللا تعاىل -وفاة ابن سيين 

https://islamstory.com/ar/artical/34007/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://islamstory.com/ar/artical/34007/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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 الكالم على ابن سيين وأثره:
(، فاألثر مرسل، وبينه وبني  204مسعود ومل يسمع منه)  فابن سريين مل يدرك ابنأما ابن سيين واألثر املروي عنه:  

 ابن مسعود انقطاع، وهذه علة قادحة فيه. 
 .-رضي هللا عنه-فابن سريين ولد يف آخر سنتني من خالفة عثمان

 أنس بن سيين: -أخوه-ويف ذلك يقول 
وهبذا يتبنني عدم صحة أثر ابن   (.205)  .ولد أخي حممد لسنتني بقيتا من خالفة عمر وولدت بعده بسنة قابلة 

 سريين. واحلمد هلل. 

 املبحث الثاين: إثبات قرآنية املعوذتني 
 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: إيراد رواية إثبات قرآنية املعوذتني عند البخاري 
ْنِذِر إنَّ أَخاَك اْبَن َمْسُعوٍد يقوُل َكَذا وَكَذا، َفقاَل    :قال زِرُّ بُن ُحَبيشٍ   عن

ُ
يَبٌّ: أُ َسأَْلُت ُأيَبَّ بَن َكْعٍب، قُلُت: اي أاَب امل

  َصلَّى هللاُ َسأَْلُت َرسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َفقاَل يل: قيَل يل فَ ُقلُت قاَل: فَ َنْحُن نَ ُقوُل كما قاَل َرسوُل اَّللَِّ  
 (206عليه وسلََّم. ) 

ُأيَبٌّ: الُقرآِن؟! وقوله: "قيَل  -صلى هللا عليه وسلم-"سألُت رسوَل هللا ِ   فقول  مُها ِمن  عوِ ذَتني، هل 
َ
امل "، يعين عن 

ما ِمن الُقرآِن، فُقلُت  -صلى هللا عليه وسلم-يل"، فقلُت، أي: رسول هللا ِ  : قاَل: أي: قال يل أي: ِجربيُل: قال إهنَّ
"، أي: نقول كما قال له -صلى هللا عليه وسلم-نَقول كما قاَل َرسوُل هللِا ِ ِجربيُل؛ وقول ُأيَبٌّ "فَنحُن    كما قاَل يل

عوِ ذَتنِي ِمن الُقرآِن.
َ
 جربيل أن امل

 . مل يثبت املعوذتني يف ُمصَحِفه، فإن ذلك ال يعين إنكاره لقرآنيتهما -رضي هللاُ عنه-وإن صح أن ابن َمسعودٍ 
  

 

ه ( بعد احلسن البصري مبائة يوم، قال محَّاد بن زيد: مات احلسن 110سريين تُويف ِ ابلبصرة سنة عشر ومائة )  اتَّفق املؤرخون على أنَّ ابن
دار   واللغات،  األمساء  النووي: هتذيب  يُنظر:  ومائة.  سنة عشر  شوال  من  لتسٍع مضني  ابن سريين  ومات  ومائة،  سنة عشر  أول رجب 

 .159/ 3هِب: اتريخ اإلسالم، ، والذ84/ 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
(، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  4/352)  : (، جممع الزوائد ومنبع الفوائد1924)1يُنظر: سنن الدارمي: )  204-

قدمة (، م1/155(، فتح املغيث شرح ألفية احلديث للسخاوي: )37/ 6(، الغرر البهية يف شرح منظومة البهجة الوردية )2/36األخبار: )
 (. 86ابن الصالح يف علوم احلديث:)ص: 

 (.  607يُنظر: سري اعالم النبالء: )ص:  205- 
 (. 4977صحيح البخاري: ) - 206
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 نفسها   ية البخاري املطلب الثاين: جواب هذه الشبهة يف ضوء روا 
 إذا أتملنا رواية البخاري هذه حتقق لدينا ما يلي: 

أن هذا األثر قد رواه مجع من األئمة غري البخاري، منهم اإلمام َأمْحَد َواْبن ِحبَّان وغريمها، إذا فالرواية ليست   أواًل:
 مما تفرد البخاري بروايته.

 ومل يبهمه.  ُأيَب   أن البخاري صرح بقول اثنًيا:
ل رواه مبهًما، وذلك وهللا أعلم مما  ، بُأيَب    أن البخاري أهبم قول ابن مسعود ومل يصرح به كما صرح بقول  اثلثًا:

يدلل على إنكار البخاري هلذا القول لكونه خمالًفا ملا ثبت من تواتر قراءة ابن مسعود اليت أقرأ هبا، وهي ال شك  
 أن إنكار املعوذتني كذلك خمالف ملا عليه مجاهي املسلمني وإمجاعهم.تشتمل على املعوذتني، كما  

   دل على فقهه وسعة علمه.فعل البخاري هذا ي رابًعا:
 :-يف الفتح  قول احلافظ  -ومما يدلل على ما سبق ذكره

َأْخرَ  َوَقْد  َلُه.. إىل أن قال:  ِاْسِتْعظَاًما  َأهْبََمُه  الرَُّواة  َهًما، وََكَأنَّ بَ ْعض  ُمب ْ اللَّْفظ  َهَذا  َوَقَع  َواْبن  َهَكَذا  أَْيًضا  َأمْحَد  َجُه 
ْبن َسَلَمة َعْن َعاِصم بَِلْفِظ: ِإنَّ َعْبد اَّللَّ ْبن َمْسُعود َكاَن اَل َيْكُتب اْلُمَعوِ َذَتنْيِ يف ُمْصَحفه، ِحبَّان ِمْن رَِوايَة مَحَّاد  

، َوَهذَ  ِه ِإهْبَام، َوَقْد ا أَْيًضا ِفيَوَأْخرََج َأمْحَد َعْن َأيب َبْكر ْبن َعيَّاش َعْن َعاِصم بَِلْفِظ: ِإنَّ َعْبد اَّللَّ يَ ُقول يف اْلُمَعوِ َذَتنْيِ
 َأيب ِإْسَحاق َعْن َعْبد  َأْخَرَجُه َعْبد اَّللَّ ْبن َأمْحَد يف زاَِيَدات اْلُمْسَند َوالطَّرَبَاينُّ َواْبن َمْرَدَوْيِه ِمْن َطرِيق اأْلَْعَمش َعنْ 

الْ  حَيُك   َمْسُعود  ْبن  اَّللَّ  َعْبد  قَاَل: َكاَن  النََّخِعيِ   يَزِيد  ْبن  ِمْن  الرَّمْحَن  لَْيَسَتا  َُما  ِإهنَّ َويَ ُقول:  َمَصاِحفه،  ِمْن  ُمَعوِ َذَتنْيِ 
َبة الَّ  ثَ َنا َعاِصم َعْن زِر  َعْن ُأيَبِ  ْبن َكْعب َفذََكَر حَنْو َحِديث قُ تَ ي ْ ، قَاَل اأْلَْعَمش: َوَقْد َحدَّ ِذي يف اْلَباب  ِكَتاب اَّللَّ

َا أُِمَر النَِّب  اْلَماِضي، َوَقْد َأْخَرَجُه اْلبَ زَّار، َويف   ( 207) ."َأْن يَ تَ َعوَّذ هِبَِما-صلى هللا عليه وسلم- آِخره يَ ُقول: ِإَّنَّ
وإن  ساق إسناده،   ال برأي ابن مسعود، ولذا مل يصرح به فأورده عرًضا َلمَّا  ُأيَب    فالبخاري أراد االستدالل بقول 

 أمرين:  دل هذا على شيء ظاهر، فإمنا يدل على
 فقهه اإلمام البخاري من جهة.  األول:
 على عدم إقراره بذلك من جهة أخرى.  والثاين:

 :ه (776)ت: ومما جيلي ويعاضد رواية البخارية رواية ودراية ومعىن كذلك ما رواه َحْيَدُر ْبُن َعِليٍّ الَقاِشيُّ 
أُليَب ِ   قُ ْلُت  قَاَل:  ُحبَ ْيٍش  ْبِن  َعْن زِرِ   َبٍل  َحن ْ ْبِن  َأمْحََد  َعوِ َذَتنْيِ يف َعْن 

ُ
امل َيْكُتُب  َمْسُعوٍد َكاَن ال  اْبَن  ِإنَّ  ْبِن َكْعٍب:   

اَّللَِّ   َرُسوَل  َأنَّ  َأْشَهُد  فَ َقاَل:  وسلم -ُمْصَحِفِه،  عليه  هللا  قَال:-صلى  ِجرْبِيَل  َأنَّ  بَرب   َأْخرَبَين  )َأُعوُذ  ُقْل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ) النَّاِس(ُقْل َأُعوُذ بَرب  فَ ُقْلتُ َها، فَ َقال:) الَفَلِق(  (208فَ ُقْلتُ َها، فَ َنْحُن نَ ُقوُل َما قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

  
 

 (. 742/ 8فتح الباري: ) -207
 (. 2/510املعتمد يف املنقول: ) -208
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 الفاحتة واملعوذاتن من سور القرآن إبمجاع األمة 
الفاحتة واملعوذاتن من سور القرآن إبمجاع األمة سلًفا وخلًفا، وال يشك يف ذلك إال أهل الكفر واجلحود والنكران، و 

 وما سجود وما قرآن. أو من رفعت عنه التكاليف لذهاب عقله، فال يدري ما ركوع
 ومع ذلك نقول:يف إعادته هنا،  م على اآلاثر الواردة يف هذا الصدد، وال حاجةكْ وقد ظهر لنا جلًيا احلُ 
 أما فاحتة الكتاب: 

وهل َيُظن خفاء   -2على إنكارها.  ابن مسعود لفاحتة الكتاب يف مصحفه ال يدل   فإن دعواهم عدم كتابة   -1
 قرآنية الفاحتة على مثله، وهو من هو يف علمه وفضله وسبقه لإلسالم، وتعلمه وتعليمه للقرآن. 

هلا يف كل صالة، وقوله ألصحابه، بل وألمته: )ال -صلى هللا عليه وسلم-أضف إىل ذلك قراءة رسول هللا    -3
هللا    يرض-وقد عايشهم-صلى هللا عليه وسلم  -(، وهكذا كل األئمة من بعده209َتاِب.)فَاحِتَِة اْلكِ  َصاَلَة ِإالَّ ِبِقرَاءةِ 

 ه ، وال شك يف أنه واحد منهم. 32زمًنا حىت وفاته عام -عنه
وقد علم املسلمون أن قراءة الفاحتِة ركٌن ِمن أركاِن الصَّالِة لإلماِم واملنفرِد وال تتم الصالة إال هبا، وقد قال هلم    -4 

(، وقد اشتهر 210))من صلَّى صالًة مل يقرْأ فيها بفاحتِة الِكتاِب، فهي ِخداٌج(  :-صلى هللا عليه وسلم-  رسول هللا
صلى هللا عليه    -: "أن النِب  -رضي هللا عنه  -ذلك احلكم بني املسلمني، ومما جيلي هذا األمر كذلك حديث أنس

 (. 211( ) 1)الفاحتة: .}احلَْْمُد َّللَِِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي{وأاب بكر وعمر كانوا يفتتحون الصالة ب   -وسلم 
 ذلك كله على أمثال أحد السابقني األوليني، وهو سادس من أسلم. فهل خيفى -5
 وفيها فاحتة الكتاب  -رضي هللا عنه -وأضف إىل ذلك تواتر قراءة عاصم عنه -6
 فضائلها واليت ال خيفى مثلها على مثله..وأضف إىل ذلك أيًضا كثرة األحاديث الصحاح الواردة يف -7 
 وأما دعوى إنكاره املعوذتني:  

 ومع ذلك نقول:فقد سبق معنا بيان َضعف ما ورد يف ذلك من آاثر،  
للمعوذتني ال يلزم إنكارمها، أو أهنما ليستا من القرآن، فهو مل جيحد كوهنما    -رضي هللا عنه  -إن عدم كتابته  -1 

أهنما دعاٌء وعوذة فحسب، هذا على افرتاض صحة ذلك، مع أن ال َيكن ان يعتقد أهنما    قرآاًن يُتلى، وإَّنا ظن
عوذتني وليستا من القرآن مع تضمنهما أوجه اإلعجاز الظاهر اجللي الذي ال خيفى على أي أحد فضل عن مثله  

 . - رضي هللا عنه -

 

يف صالته بفاحتة الكتاب  (، ورواه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، ابب من ترك القراءة394(، ومسلم: )756رواه البخاري: )  -  209
 .820( ح  1/216)

 (. 395( ) 1874رواه مسلم: ) -210
 (. 743( رقم: ) 265/ 2رواه البخاري: ) -211
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نة للفاحتة واملعوذتني، ولو كانت قراء وهي متضم  -رضي هللا عنه-وإنه قد صح وثبت تواتر قراءة عاصم عنه  -2
وتعليمه  القرآن  وإقرائه  وافرتاءه،  تيقنا كذبه  ذلك  يُنقل  مل  وملا  الصريح،  ابلنقل  ذلك  لعلمنا  منهما  خالية  عاصم 

   .كافًيا وحده يف رد هذه الشبهة وبيان فسادها وبطالهنا  -كما أسلفنا  -للمعوذتني -لطالبه وهو متضمن
 ا يف املصحف اإلمام. تَ ت َ بِ النِب قد قرأ هبما يف صالته ورغب كثريًا يف قراءهتما، وقد أُثْ وثبت أن   -3
صحف اإلمام، إماُم لكلِ  املصاحف إبمجاع   -4

ُ
َعِقد على أن املعوذتني من القرآن الكرمي، وامل وإمجاع الصحابة ُمن ْ

 .كلهم  -رضي هللا عنهم-الصحابة
بل لو أهنم علموا ذلك ألنكروه، ولنقل    -رضي هللا عنهم؟!  -الصحابة  وهل اتبعه على هذا الكالم أحد من  -5

 لألمة إنكارهم وشاع خربه وذاع.
إنه كان   -6 القائل:  من   وقول  تفسري  فهذا  املعوذتني،  يعين  منه".  ليس  ما  به  َّتلطوا  "ال  ويقول:  حَيكهما، 

والفواصل.)  الراوي، الفواتح  حَيكُّ  أنه كان  قوله212وحيتمل  بدليل  عنهر   -(،  هللا  هللا  -ضي  بكتاب  َّتلطوا  ال   :
 (213ليس منه.) ما

 ، فنقول:-يعين أنه حك  املعوذتني  -ولو فرضنا ذلك جداًل 
لعله رآها ُكِتَبت على غري وجهها الصحيح، أو أهنا ُوِضَعت يف غري ترتيبها املصحفي الذي استقرت عليه العرضة  

 األخرية، واليت وافقها املصحف اإلمام.  
 ملصحف اجلماعة يبطل كل قول، ويدحض كل شبهة، ويرد كل فرية. -رضي هللا عنه-وأخريًا فإن رجوعه -7
 وحده األمر من قبل ومن بعد.  -نهسبحا-واحلمد هلل الذي له 

  

 

 . 93نكت االنتصار لنقل القرآن ص  -212
داود -213 أيب  ابن  ص   رواه  املصاحف  يف  والعدد  الفواتح  كتابة  ابب  املصاحف،  كتاب   . 154يف 
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 املبحث الثالث: أقوال العلماء فيما ُروي عن ابن مسعود يف املعوذتني 
  وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: إنكار العلماء ثبوت أي شيء عن ابن مسعود بصدد إنكار املعوذتني إمجااًل  
 ٌع من أهل العلم ثبوت أي شيء عن ابن مسعود بصدد ذلك.  قد أنكر مجَْ ل

 ومن أبرز من أنكر ذلك إمجااًل كل من: 
ينوِريبن قتيبة   أبو حممد عبد هللا بن عبد اجمليد بن مسلم -1  ه (276)ت:  الدِّ
 ه (292)ت:  اْلبَ ز ارَأمحد بن عمرو بن عبد اخلالق  أبو بكر -2
 ه ( 375)ت: الس َمْرقَ ْنِديُّ أَبو اللَّْيِث َنْصُر ْبُن حُمَمٍَّد  -3
  ه (402)ت: الباقالين القاضي بن حممد بن جعفر الطيب بكر حممد بن أبو -4
 ه ( 456)ت: األندلسي بن َحْزمٍ  سعيد بن أمحد أبو حممد علي بن -5
 ه ( 477)ت:  الشافعيبن الصباغ أبو نصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد  -6
  ه (606أبو عبد هللا حممد بن عمر الرازي الطربستاين)ت:  الفخر الرازي: -7
 ه (676)ت:  النووي أبو زكراي حيىي بن شرف  -8
 ه (1307الِقن َّْوِجيُّ)ت:  ِصدِّيق َحَسن َخان حُمَمَّد  -9

 ه (1376)ت: الزُّْرقاين  حممد عبد العظيم -10
 ه (1420َسامل)ت:  بن حُمَمَّد َعِطي ة -11
  )م(القماش  عبد الرمحن بن حممد -12
 )م( اجلابريّ   بن عبِد هللِا بِن ُسَليمانَ  عبيدِ  -13

املطلب الثاين: إنكار العلماء ثبوت أي شيء عن ابن مسعود بصدد إنكار املعوذتني  
 تفصياًل 

ا نفي  لعدم  وإثبااًت  لألمر  وجتلية  الشبهة،  لتلك  دحًضا  األئمة  أقوال  واملعوذتني، وننقل  الفاحتة  لقرآنية  مسعود  بن 
 بشيء من التفصيل واإليضاح على النحو التايل:

 ه (276)ت: بن قتيبة الدينوري  القول األول: قول أيب حممد عبد هللا بن عبد اجمليد بن مسلم
 : -رمحه هللا -قال ابن قتيبة 

وأما فاحتة الكتاب فإين أشك فيما روي عن عبد هللا من تركه إثباهتا يف مصحفه، فإن كان هذا حمفوظًا فليس جيوز 
ملسلم أن يظن به اجلهل أبهنا من القرآن، وكيف يظن به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية ابلقرآن، وأحد الستة  
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لنظر إىل أن القرآن إَّنا كتب ومجع بني اللوحني خمافة ولكنه ذهب فيما يظن أهل ا  ،الذين انتهى إليهم العلم … 
الشك والنسيان، والزايدة والنقصان، ورأى ذلك ال جيوز على سورة احلمد لقصرها، فلما أمن عليها العلة اليت من 

 .(214) أجلها كتب املصحف؛ ترك كتابتها، وهو يعلم أهنا من القرآن.
من أجل التوجيهات، ملوافقته للحق من جهة، ولعلو كعبه يف التأدب مع   -هللارمحه    -وال شك أن توجيه ابن قتيبة 

 من جهة أخرى.  -رضي هللا عنه -ابن مسعود-الصحايب اجلليل
 ه (292)ت: َأمحد بن عمرو بن عبد اخلالق اْلبَ ز ار القول الثاين: قول َأيب بكر 

  :-رمحه هللا  -قال أبو بكر اْلبَ ز ار 
النَِّب   َوملَْ   َعْن  َوَقْد َصحَّ  الصََّحابَة.  ِمْن  َأَحٌد  َذِلَك  َعَلى  َمْسُعود  اِْبن  عليه وسلم-يُ َتاِبع  قَ َرَأمُهَا يف   -صلى هللا  أَنَُّه 

َوَغرْيه مَ  َوتَِبَعُه ِعَياض  ااِلنِْتَصار  ين  يف ِكَتاب  اْلَباِقالَّ َبْكر  أَبُو  اْلَقاِضي  َوَقْد أَتَوََّل  اِْبن َمْسُعود الصَّاَلة..  ا ُحِكَي َعْن 
َا أَْنَكَر ِإثْ َباهتَما يف اْلُمْصَحف، فَِإنَُّه َكا َن يَ َرى َأْن اَل َيْكُتب يف فَ َقاَل: ملَْ يُ ْنِكر اِْبن َمْسُعود َكْوهنَما ِمْن اْلُقْرآن، َوِإَّنَّ

ًئا ِإالَّ ِإْن َكاَن النَِّب   ْذن يف َذِلَك، قَاَل: أَِذنَ   -صلى هللا عليه وسلم -اْلُمْصَحف َشي ْ ُلغُه اإْلِ  يف ِكَتابَته ِفيِه، وََكأَنَُّه ملَْ يَ ب ْ
 (215فَ َهَذا أَتِْويل ِمْنُه َولَْيَس َجْحًدا ِلَكْوهِنَِما قُ ْرآاًن.)

لِِعْكرَِمَة: قُ ْلُت  قَاَل:  السَُّدوِسيِ   َحْنظََلَة  َعْن  َمْرُدويَْه  َواْبُن  ٌد  ُمَسدَّ ُأصَ  َوَأْخرََج  ب ِإين ِ  فَأَقْ َرأُ  بَقْوٍم  بَرب   لِ ي  َأُعوُذ  )ُقْل 
َُما ِمن الُقْرآِن.)  َو)ُقْل َأُعوُذ بَرب النَّاِس( فَ َقاَل: الَفَلِق(  (. 216اقْ َرْأ هِبَما فَِإهنَّ

 وصحة هذا األثر تغين عن كل خرب.
 ه (375)ت:القول الثالث: قول َأيب الل ْيِث َنْصُر ْبُن حُمَم ٍد الس َمْرقَ ْنِديُّ 

  :-رمحه هللا -الس َمْرقَ ْنِديّ قال 
َعوِ َذَتنْيِ 

ُ
ْنَكِدِر َأسألُه َعِن امل

ُ
َأمُهَا ِمن كتاب   :وَرَوى أبو ُمعاِويََة، عن ُعثماَن بِن واِقٍد قاَل: أَْرَسَليِن أيب إىل حُممَِّد بِن امل

تعاىل؟   هللِا 
 (217فَعَلْيِه َلعنُة هللِا واملالئكِة والناِس َأمجعنَي. )َمن مل يَ ْزُعْم أهنما ِمن كتاب هللِا تعاىل  قاَل:

 يظهر جلًيا فيه شدة اإلنكار من جهة، وبيان حكم إنكارمها من جهة أخرى.  -هنا-وقول ابِن املُْنَكِدرِ 
  ه (402)ت: الباقالين  القاضي بن حممد بن جعفر  الطيب بكر حممد بن القول الرابع: قول أيب

 يف تقريره، حيث يقول: :-رمحه هللا -الباقالينوقد أحسن 

 

 ( .35أتوي مشكل القرآن، ص: ) 214-
 .( 743/ 8يُنظر: فتح الباري البن حجر: ) -215

 (. 15/785الدر املنثور: )  216-
 (.  3/529حبر العلوم: ) -217
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ولو كان قد أنكر السورتني على ما ادعوا، لكانت الصحابة تناظره على ذلك، وكان يظهر وينتشر، فقد تناظروا  
يف أقل من هذا، وهذا أمر يوجب التكفري والتضليل، فكيف جيوز أن يقع التخفيف فيه ؟ ! وقد علمنا إمجاعهم  

يف مجعوه  ما  واالتفاق على  املقرر،  اإلمجاع  يف  املولدة  الشاذة  احلكاايت  هذه  مبثل  يقدح  فكيف  املصحف،   
 (218) . !.املعروف

 من أحسن ما قيل يف ذلك، وقد تضمن كالمه ما يلي:  -هنا-وتوجهيه الباقالين  
على سالمة القرآن وكماله وعدم نقصانه، إذ لو أنكر    -رضي هللا عنهم  -  اإلمجاع السكويت من الصحابة  -1 

مسعود عنه  -ابن  وملَّ   -وحاشاه  –املعوذتني    -رضي هللا  ملناظرته،  على كماله لتصدوا  هذا  دل  ذلك،  يكن  مل  ا 
 ومتامه.

والتضليل،    -2 التكفي  يوجب  أمر  املعوذتني  إنكار  فكيف  أن  عنه،  مبنأى  عموًما  الصحابة  بعلمائهم  وإن 
 .-وفضالئهم وسابقيهم كابن مسعود رضي هللا عنه

إمنا هي أقول شاذة من املعوذتني،    -رضي هللا عنه  -الشبهات واملطاعن يف خلو مصحف ابن مسعود   أن  -3
  .-رضي هللا عنهم  - خمالفة إلمجاع الصحابة

 ه (456)ت: بن َحْزٍم األندلسي  سعيد بن أمحد قول أيب حممد علي بن  القول اخلامس:
 ما نسب البن مسعود بقوله:   :-رمحه هللا -وقد أنكر اَْبُن َحْزٍم 

، َوأُمَّ اْلُقْرآِن ملَْ َتُكْن يف ُمْصَحِفِه؛ َفَكِذبٌ  َا َمْوُضوٌع اَل َيِصحُّ؛    ُكلُّ َما ُرِوَي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: ِمْن َأنَّ اْلُمَعوِ َذَتنْيِ َوِإَّنَّ
 ( 219ِن. ) َصحَّْت َعْنُه ِقرَاَءُة َعاِصٍم، َعْن زِرِ  ْبِن ُحبَ ْيٍش، َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوِفيَها أُمُّ اْلُقْرآِن، َواْلُمَعوِ َذاتَ 

  اتبع َقولُُه ووافق أقواَل من سبقه من العلماء املنصفني.  -رمحه هللا -واَْبُن َحْزٍم 
  

 

 (. 184-183للباقالين: )ص:   إعجاز القرآن -218
 .(1/13حزم: )يُنظر: احمللى البن 219- 
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عن   نقل  ما  السادس:  الشافعيالقول  الصباغ  بن  الواحد  عبد  بن  حممد  بن  السيد  عبد  نصر  )ت: :   أيب 
 بعد كالمه عن مانعي الزكاة:  (220ه ()477

  :-رمحه هللا -قال ابن الصباغ 
 .وكذلك ما نقل عن ابن مسعود يف املعوذتني، يعين أنه مل يثبت عنده القطع بذلك، مث حصل االتفاق بعد ذلك

املوضع الفخر الرازي، فقال: إن قلنا: إن كوهنما من القرآن كان متواترًا يف عصر ابن مسعود لزم وقد استشكل هذا  
تكفري من أنكرمها، وإن قلنا: إن كوهنما من القرآن كان مل يتواتر يف عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن مل يتواتر. 

 .قال: وهذه عقدة صعبة
ابن مسعود، لكن مل يتواتر عند ابن مسعود، فاحنلت العقدة بعون هللا    وأجيب ابحتمال أنه كان متواترًا يف عصر

  (221تعاىل. )
الطربستاين   الرازي  عمر  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  وهو:  الرازي:  الفخر  قول  السابع:    ه ( 606)ت:  القول 

 مكذاًب ومبطاًل لتك الشبهة: :-رمحه هللا -وقال الرازي 
 (222األغلب على الظن أن نقل هذا املذهب عن ابن مسعود، نقل كاذب ابطل.) 

 ه (  676)ت: النووي:  القول الثامن: قول أيب زكراي حيىي بن شرف
 يف "اجملموع ": :-رمحه هللا -قال النووي

شيًئا منه كفر، أمجع املسلمون على أن املعوذتني والفاحتة وسائر السور املكتوبة يف املصحف قرآن، وأن من جحد  
وما نقل عن ابن مسعود يف الفاحتة واملعوذتني ابطل ليس بصحيح عنه قال ابن حزم يف أول كتابه اجملاز هذا كذب  

 (223على ابن مسعود موضوع، وإَّنا صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود، وفيها الفاحتة واملعوذاتن. )
ردٌ   النوويِ   وردُّ  التأدب   ،مقنعٌ   قيمٌ   كذلك  مسعود  وفيه  ابن  عنه   -مع  أحسن،   -رضي هللا  وقد  منزلته،  وإنزاله 

   واختصر، ومجع فأوعى يف أمور ثالثة:

 

ال  -220 الصباغ  ابن   هو: شافعيابن  نصر،  أبو  البغدادي،  الصباغ  أبن  جعفر  بن  أمحد  بن  الواحد  عبد  بن  حممد  بن  السيد  عبد 
  .شافعي فقيه الصباغ

أول ما فتحت. وعمي يف  النظاميةابملدرسة   م(. وىل التدريس  1084  -م    1010/    ه   477  -  ه  400سنة ) بغداد مولده ووفاته يف
 كان فقيه العراقيني يف وقته. :ابن خلكان آخر عمره. قال

الفهداوي مقارنة من خالل كتاب "حلية يُنظر: عبد خملف جواد  فقهية  الطهارة، دراسة  الشافعي يف  الصبَّاغ  ابن  أيب نصر  اإلمام  فقه   ،
   .(169)ص:  جامعة األنبار: جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ،."العلماء
(. ط. دار الفكر، نسخة مصححة على عدة نسخ، منها النسخة اليت حقق أصوهلا وأجازها مساحة 590/  9فتح الباري: )  يُنظر:  221-

 . -رمحه هللا -الشيخ عبد العزيز بن ابز
 . (  178/  1مفاتيح الغيب: )  -222
 (.  3/350اجملموع للنووي: ) -223

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44261
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44261
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44261
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44261
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 أنه حكى فيه اإلمجاع بقوله: " أمجع املسلمون ".األول: 
 بقوله: "وأن من جحد شيًئا منه كفر".  أنه قد شدد النكري يف ذلك وحذروالثاين:  

ال   والثالث: هذه  رد  قد  ليس أنه  ابطل  واملعوذتني  الفاحتة  يف  مسعود  ابن  عن  نقل  "وما  بقوله:  وأبطلها،  شبهة 
 بصحيح عنه". 

 ه (1307)ت: القول التاسع: قول حُمَم د ِصدِّيق َحَسن َخان الِقن  ْوِجيُّ 
  :-رمحه هللا -قال الِقن  ْوِجيُّ 

اَّللَِّ   َعْبُد  َيْكُتْب  مْل  الناِس:  بعُض  حَيَْفظُُهَما، كما َوقَاَل  َوهَو  فََأْسَقَطُهَما  النسياِن  ِمَن  َعَلْيِهَما  أَِمَن  ألنَُّه  املعوذَتنْيِ؛ 
 (224َأْسَقَط فاحتَة الكتاب ِمْن ُمْصَحِفِه. ) 

  جممل، وقد مر معنا تفصيل ذلك وهلل احلمد. :قولالهذا 
 ه (1376)ت:  الزُّْرقاين  القول العاشر: قول حممد عبد العظيم

  :-رمحه هللا -الزُّْرقاين  قال
له   تبني  فلما  بذلك،  علمه  قبل  صحته كان  فرض  على  والفاحتة  املعوذتني  لقرآنية  مسعود  ابن  إنكار  أن  حيتمل 

القرآن، من  آمن أبهنما  مقدمة من  قرآنيتهما كان يف  اإلمجاع على  وانعقد  التواتر  بعد مت  بعضهم:  قرآنيتهما  قال 
، ومل تتواترا عنده فتوقف يف أمرمها، وإَّنا -صلى هللا عليه وسلم-د مل يسمع املعوذتني من النِبحيتمل أن ابن مسعو 

التثبت يف هذا األمر، ولعل هذا اجلواب هو   مل ينكر ذلك عليه ألنه كان بصدد البحث والنظر، والواجب عليه 
بت فيها املعوذاتن والفاحتة، وهي  ث   -رضي هللا عنه-الذي تسرتيح إليه النفس؛ ألن قراءة عاصم عن ابن مسعود  

للمعوذتني جاء من طريق    -رضي هللا عنه-صحيحة، ونقلها عن ابن مسعود صحيح، وكذلك إنكار ابن مسعود  
 (225صححه ابن حجر؛ إذا فليحمل هذا اإلنكار على أوىل حاالت ابن مسعود مجًعا بني الروايتني. ) 

 مبا يلي:بطريقة "الفنقلة" اب عما نقل من أقوال ولكن جي   -رمحه هللا-نقول قد أحسن الزُّْرقاين 
 . كان قبل علمه بذلكعلى فرض صحته   إنكار ابن مسعود لقرآنية املعوذتني والفاحتةحيتمل أن قوله:  -1

  كيف حيتمل ذلك من أعلم الناس بكتاب هللا.  قلنا أبنه:
فلما تبني له قرآنيتهما بعد مت التواتر وانعقد اإلمجاع على قرآنيتهما كان يف مقدمة من آمن أبهنما من    قوله:  -2

 القرآن.
أبنه:   الشبهة قلنا  هذه  تفنيد  معنا  مر  وقد  األمر،  أول  يف  ولو  الطعن  وهذا  الشبهة  تلك  لثبتت  ذلك  صح  لو 

 اآلاثر املروية فيها.  وضعف
 .-صلى هللا عليه وسلم-ن ابن مسعود مل يسمع املعوذتني من النِبحيتمل أ  وقوله: قال بعضهم: -3

 

 ( 454-15/453يف مقاصد القرآن للِقن َّْوِجيُّ: ) فتح البيان 224-
 ( . 1/276مناهل العرفان للزرقاين: ) -225
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-ومالزمته لرسول هللا  وحرصه  كيف مل يسمعهما مع ما مر بنا من سعة علمه ومكانته وفضله وسبقه  قلنا أبنه:
 . -صلى هللا عليه وسلم

 ومل تتواترا عنده فتوقف يف أمرمها.  وقوله قال بعضهم: -4
   -وقد أجاب الزرقاين بذلك -ر عنده وسنده املثبت هلما بقراءة عاصم خري شاهدكيف مل تتواتقلنا أبنه: 

 .""كان بصدد البحث والنظر وقوله عن بعضهم -5
وال نعلم قرينة تدل عليه، فهل ثبتت قرآنيتهما عند الصحابة   -رضي هللا عنه  -أمر مستبعد متاًما من مثله  :إنه  قلنا

   وينظر يف شأن قرآنيتهما.ومل يثبت ذلك عنده بعد حىت يبحث 
 .ولعل هذا اجلواب هو الذي تسرتيح إليه النفس وقوله: -6 

، ومل يسند  -هبَ على فرض صحة ما ذُِكر من الشُ -مؤيد للردود واالحتماالت السابق ذكرها  -رمحه هللا  -  : إنه  قلنا
 تلك اجلواابت لقائليها.  

 للمعوذتني جاء من طريق صححه ابن حجر. -رضي هللا عنه -وإنكار ابن مسعود  وقوله: -7
 أمرين:  أن يثبت هنا-رمحه هللا-كان عليهقلنا:  

احلافظ   األمر األول:   نقله عن  ما  ابن مسعود    -ابن حجر-إثبات  إنكار   -رضي هللا عنه -من تصحيحه ألثر 
 .  -للمعوذتني

 بقوله هذا، ومل يسند هذا القول، بل عزاه فقط البن حجر دون ذكر أي مصدر له. -رمحه هللا -اكتفى قد ف
الثاين: التحقيق والنظر وا  األمر  لديه،  األثر  فيه ومناقشته ومدارسته وتفنيده كان عليه يف حال ثبوت هذا  لتأمل 

 ودحضه وإبطاله.
 إذا فليحمل هذا اإلنكار على أوىل حاالت ابن مسعود مجًعا بني الروايتني.  ولكنه اكتفى بقوله:

 :-رمحه هللا -وقد مر حبمد هللا معنا إثبات حجتني منافيتني ملا ذكره الزُّْرقاين
يف جوابه عن رواية حديث املعوذتني عند البخاري، بقوله: "   -هنفس  -ابن حجر -تعليق احلافظ    احلجة األوىل:

َهًما "، وقوله: " َوَهَذا أَْيًضا ِفيِه ِإهْبَام ". وقول احلافظ هذا مناف ملا نسبه إليه الزرقاين له   َهَكَذا َوَقَع َهَذا اللَّْفظ ُمب ْ
 . هنا

تلك اآلاثر والكالم على رواهتا ومروايهتم، وقد    كما أنه قد مر معنا وهلل احلمد كذلك مناقشة أبرزاحلجة الثاين:  
 ولو احتمااًل. -رضي هللا عنه-أتكد لدينا وهلل احلمد بطالن نسبة ذلك كله البن مسعود 

 يف مثل هذا الصدد ما يلي:  -رمحه هللا -الزُّْرقاين   مناملأمول  كان  و 
 قد اكتفى ابإلشارة فحسب ومل يذكر اآلاثر.   -فهو -عرض اآلاثر الوارد يف هذا الصدد أواًل،  -أ

بيانه   -ب سبق  مما  ملثلها  ومناقشته  ذكره  سبق  ما  ضوء  يف  ومناقشتها  ودراية،  رواية  اآلاثر  لتلك  مناقشة  عقد 
 ومدارسته وتفنيده لتك اآلاثر الواهية.
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 وكرران األمر هنا ليتقرر.  
َر به كالمه بقوله: "على فرض صحته"، وله كالم بعده نفيس جًدا مل   مبا  -رمحه هللا  -الزُّْرقاينكتفى  ولو ا   َصدَّ

َع"  (226)  .ننقله لطوله، فلو انتهى إىل ذلك لكان حسًنا منه، وقد قيل: "َقْد َأْحَسَن َمْن انْ تَ َهى ِإىَل َما مسَِ
 ه ( 1420)ت:   -رمحه هللا -القول احلادي عشر: قول العالمة َعِطي ة بن حُمَم د َسالِ 

  :-رمحه هللا  - العالمة َعِطي ة َسالِ  قال
بَن َكْعٍب    ُأيَبَّ  القرآِن، ولكنَّ  غرِي  ِمن  ُمَعوِ َذَتنْيِ  يَ رَامُها  أنَّه كاَن  ابِن مسعوٍد  َفسِ ُروَن، عن 

ُ
امل أنَّ َيْذُكُر  َأْشَهُد  قاَل: 

اَّللَِّ   وسلم-رسوَل  عليه  هللا  له:  -صلى  قاَل  السالُم  عليه  ِجربيَل  ))أنَّ  الَفَلِق( أْخرَبَين:  بَرب  َأُعوُذ  فُقْلُتها،  )ُقْل 
َكِثرٍي عن اإلماِم . ذََكَره ابُن  -صلى هللا عليه وسلم-فَنحُن نقوُل ما قاَله النِبُّ    .فُقْلُتها )ُقْل َأُعوُذ بَرب النَّاِس(: وقالَ 
 .أمحدَ 

ُ عنهم  -وذََكَر حنَوه عن الُبَخارِيِ  مُثَّ قاَل: مُثَّ قد َرَجَع عن قولِه إىل قوِل اجلماعِة؛ فإنَّ الصحابةَ  أثْ بَ ُتومُها   -َرِضَي اَّللَّ
صاِحِف األَِئمَِّة، ونَ َفُذوَها إىل سائِر اآلفاقِ 

َ
 .يف امل

النِبَّ  أنَّ  اإلماِم أمحَد  ما   -صلى هللا عليه وسلم -  وُرِوَي عن  أهنَّ إثباِت  ِعدََّة طُُرٍق يف  الصالِة، وساَق  هبما يف  قَ َرأَ 
 .قُرآٌن؛ ممَّا يَ ْنِفي أيَّ ِخالٍف بعَد ذلك يف إثباهِتما

ما قُرآٌن، ومسََِعهما  على  -صلى هللا عليه وسلم-وقد اْعَتَذَر الُقْرُطِبُّ عن ابِن َمسعوٍد أبنَّه مل َيْسَمْعُهما ِمن النِبِ    أهنَّ
ُ عليه وَسلَّمَ  ما ُدعاٌء ِمن اأَلْدِعَيِة؛ كقولِه َصلَّى اَّللَّ التَّامَّاِت ِمْن َشرِ  َما َخَلَق((: فظَن َُّهما أهنَّ  ))َأُعوُذ بَكِلَماِت اَّللَِّ 

 (. 228 اجلُمهوِر. )رَجَع إىل قولِ -صلى هللا عليه وسلم-وَلمَّا بَ َلَغه إثباهُتما عن رسوِل اَّللَِّ  .(227)
سال   عطية  هللا  -والشيخ  األمر   -رمحه  َجل ى  وأقصر   الشبه  ُجل    ورد ،  قد  عبارة  أببلغ  املعوذتني  حول  الواردة 

 إشارة.  
 يف "الكافية الشافية": -َرمِحَُه هللاُ -قال العالمة ابن القيم

 عنٍي وِمن شيطانِ  .. َلدٍْغ وِمن.وَرسولُه قد َعاذ اِبلكلم اِت ِمن
 وهو ُمَعلِ ُم اإلَيانِ   ..إش راكِ .عاُذ اِبملخلوق؟! حاشاُه ِمَن ال أيُ 

 ( 229ِمن األْكواِن")  بل َعاذ ابلكلم اِت وهي صفاتُه.....سبحانه ليست
 

ُتَك  وهو من كالم َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ" ل  " حصني بن عبد الرمحن، يف حماورته حول احلديث املشهور الذي ذكر فيه ".....هِذه أُمَّ   -226
 (. 220ومعُهْم َسب ُْعوَن أْلًفا َيْدُخُلوَن اجلَنََّة بغرِي ِحساٍب وال َعذاٍب"، واحلديث رواه مسلم يف صحيحه: برقم: )

الرسالة: )  -227 فقهها وفوائدها: )200/  24مسند أمحد: ط  الصحيحة وشيء من  األلباين يف: سلسلة األحاديث  /  2(، وصححه 
495 .) 

 (. 9/337تتمة أضواء البيان: ) 228-
(. منت القصيدة النونية املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  560  –  558ِمن "الكافية الشافية": )األبيات:    -229

  1ه  عدد األجزاء: 1417ه ( الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة الطبعة: الثانية، 751ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 
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 صاحب "احلاوي يف التفسي"  )م(القول الثاين عشر: قول عبد الرمحن بن حممد القماش
 قال القماش: 

 هل أنكر ابن مسعود كون الفاحتة واملعوذتني من القرآن؟  املسألة اخلامسة عشرة:
من   املعوذتني  ينكر كون  القرآن، وكان  من  الفاحتة  ينكر كون سورة  ابن مسعود كان  أن  القدَية  الكتب  نقل يف 
القرآن، واعلم أن هذا يف غاية الصعوبة، ألان إن قلنا إن النقل املتواتر كان حاصاًل يف عصر الصحابة بكون سورة 
ا بذلك فإنكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل، وإن قلنا إن النقل  

ً
الفاحتة من القرآن فحينئٍذ كان ابن مسعود عامل

املتواتر يف هذا املعىن ما كان حاصاًل يف ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال إن نقل القرآن ليس مبتواتر يف األصل  
لى الظن أن نقل هذا املذهب عن ابن مسعود نقل كاذب  وذلك خيرج القرآن عن كونه حجة يقينية، واألغلب ع

 (.230ابطل، وبه حيصل اخلالص عن هذه العقدة، وهللا اهلادي للصواب. ) 
 تنبيه هام: 

مل يقف الباحث على عزو من القماش يف كتابه "احلاوي يف التفسري"، ولكن قد مر معنا قبل قليل كالم الرازي  
(، وهو من كالم الرازي، 231وقوله" األغلب على الظن أن نقل هذا املذهب عن ابن مسعود، نقل كاذب ابطل")

 لكن الباحث مل يقف على عزو له عند القماش، فلذا جرى التنبيه. 
 :)م(لقول الثالث عشر: قول الشيخ عبيِد بن عبِد هللِا بِن ُسَليماَن اجلابرّي ا

 اجلابرّي: قال الشيخ
ثَ َنا ُسْفَياُن، َعْن عاِصٍم وَعْبَدَة، َعْن زِرٍ  ْبِن ُحبَ ْيٍش قاَل: " َسالُت ُأيَبَّ   قوله: َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثَ َنا قُ تَ ي ْ  بَن َكْعٍب َحدَّ

، فَ َقاَل سالُت النَِّبَّ   َعوِ َذَتنْيِ
ُ
كما قاَل َرُسوُل هللِا فَنْحُن نَ ُقوُل    .ِقيَل يل فَ ُقْلتُ   ، فَ َقاَل:-صلى هللا عليه وسلم -َعِن امل

 ".-صلى هللا عليه وسلم-
 :فيِه ثالُث َمَساِئلَ 

َأاَب   قَ ْولُُه: املسألة اأُلوىَل  َعوِ َذَتنْيِ " يف الر َِوايَِة اآلتيِة "َسالُت ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب قُ ْلُت: اي 
ُ
" َسالُت ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب َعِن امل

َمْسعُ  اْبَن  َأَخاَك  ِإنَّ  ْنِذِر، 
ُ
ُأيَب ٍ امل َيُة  ْنِذِر ُكن ْ

ُ
امل وأَبُو  وَكَذا  يَ ُقوُل َكَذا  َعْنهُ   -وٍد  أَبُو  -َرِضَي هللاُ  ُأْخَرى وهي  َيٌة  وَلُه ُكن ْ  ،

 ".الطَُّفْيلِ 
التَ ْفسرِي وَغرْيِمِهَا، و  الُبَخارِيِ  والنََّساِئيِ  يف  ِعنَد  َهًما  ُمب ْ اللفُظ  الرَُّواِة  كَ وقولُُه:" َكَذا وََكَذا " َهَكَذا َوَقَع هذا  َأنَّ بَعَض 

َأَخاَك حَيُكَُّها   َأمْحََد، وَلْفظُُه: )قُ ْلُت أُليَبٍ : ِإنَّ  ِعنَد  ْصَحِف(، وَقْد َأهْبََمُه اسِتْعظَاًما له، وقْد َصرََّح بِه ُسْفَياُن 
ُ
ِمَن امل

 

 (. 279الكرمي: )ص: احلاوي يف تفسري القرآن -230
 . (  178/  1مفاتيح الغيب: )  -231
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َطرِيِق مَحَّاِد بِن َسَلَمَة، َعْن عاِصٍم، َعْن زِرِ   (، ِكالمُها ِمْن  233(وابُن ِحبَّاَن: يف صحيحه)232َأْخَرَجُه َأمْحَُد يف املسند)
َعوِ َذَتنْيِ 

ُ
 .قاَل قُ ْلُت: أُليَبِ  بِن َكْعٍب إنَّ اْبَن َمْسُعوٍد ال َيْكُتُب يف ُمْصَحِفِه امل

الثانيُة: يل   املسألة  )ِقيَل  فَ َقاَل:  وَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  رسوَل  "َسالُت  اْبِن   فَ ُقْلُت(قولُُه:  ِعْنَد  عاِصٍم  رَِوايَِة  ويف 
( قَاَل يل ِجرْبِيُل: )ُقْل َأُعوُذ بَرب الَفَلِق(، فَ ُقْلتُ َها، َوقَاَل يل: )ُقْل -صلى هللا عليه وسلم-ِحبَّاَن: )قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ ِ 
 َأُعوُذ بَرب النَّاِس(، فَ ُقْلتُ َها. 

" ِعْنَد اْبِن ِحبَّاَن: "فَ َنْحُن نَ ُقوُل  -صلى هللا عليه وسلم-َنْحُن نَ ُقوُل َكَما قاَل َرُسوُل هللِا  قَ ْولُُه: " ف َ : املسألة الثالثةُ 
 ."-صلى هللا عليه وسلم-َما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

ساِفرِيَن ِمْن  : قُ ْلتُ 
ُ
َعوِ َذَتنْيِ ِمْن كتاب َصالِة امل

ُ
َحِديِث ُعْقَبَة بِن َعاِمٍر قاَل: وقْد َأْخرََج مسلٌم يف ابب َفْضِل ِقَراءِة امل

ِمثْ ُلُهنَّ َقطُّ:-صلى هللا عليه وسلم-قاَل َرُسوُل هللِا   يُ َر  َلَة، مْل  اللَّي ْ أُْنزَِلِت  الَفَلِق(  : "أملَْ تَ َر آاَيٍت  َأُعوُذ بَرب  و   )ُقْل 
ئً  َشي ْ تَ ْقَرأَ  َلْن  ِإنََّك  ِحبَّاَن:  اْبُن  زاَد  النَّاِس(  بَرب  َأُعوُذ  ِمنْ )ُقْل  اَّللَِّ  ِعْنَد  أَبْ َلَغ  ِمْن   ا  وِعْنَدُه  الَفَلِق(،  بَرب  َأُعوُذ  )ُقْل 

قاَل: قُ ْلُت: ما أَقْ َرأُ أَبيب وأُمِ ي أَْنَت؟  ))اقْ َرْأ اَي َجابُر(( :-صلى هللا عليه وسلم -َحِديِث َجابٍر قاَل: قاَل َرُسوُل هللِا  
))اقْ َرْأ هِبَما َوَلْن تَ ْقَرأَ  ُعوُذ بَرب النَّاِس(، فَ َقَرْأهُتُما، فَقاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَسلََّم:)ُقْل َأُعوُذ بَرب الَفَلِق(، َو)ُقْل أَ  قاَل:

َعوِ َذَتنْيِ ُسوَراَتِن ِمْن ُسَوِر الُقْرآِن. ) مبِْثِلِهَما((
ُ
 (234قُ ْلُت: َفَصحَّ هبََذا َأنَّ امل

و  ومناقشتها  الشبهة  هذه  مع  التطواف  بنا  طال  وتكذيبها،  وقد  وتفنيدها  وإبطاهلا  عليها  والرد  وذلك  مدارستها 
 أمرين:
 لعظم خطبها وخطورة شأهنا  األول:
  لكثرة ما ورد حوهلا من مطاعن وشبه قد تلتبس على بعض طالب العلم فضل عن غريهم. الثاين:

 وهبذا تنتهي الشبهات الواردة حول اجلمع العثماين ودحضها. واحلمد هلل رب العاملني.  
  

 

 (. 5/130املسند: ) -232
 (. 77/ 3صحيح ابن ِحبَّاَن: ) 233-
 (. بتصرف يسري.  4/483بشرح كتاب التفسري من صحيح البخاري، لعبيد اجلابري: ) إمداد القاري 234-
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 وقفات هامة مع العرضة األخية   الفصل الرابع 
 وفيه مبحثان: 

 املبحث األول: مفهوم العرضة األخية 
 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: العرضة يف املفهوم اللغوي 
 والعرضة من العرض، وهو مأخوذ من املعارضة:  

اإلبراز والظهور، ويقال: َعَرَض اجلَُنَد: جعلهم َيرون عليه واحًدا واحًدا، وَعَرَض له من حقه و من معاين العرض:  
 (235) . شيًئا: أعطاه إايه مكان حقه، َوَعَرَض القوَم على الناِر: َأْحَرقَ ُهْم هِبَا

 ( 236املفاعلة: عارض الشيء معارضة، قابله، يُقال: فالن يعارضين أي: يباريين. )من  أما املعارضة: فهي:
 قَاَل اْبُن األَثي يف بيان معىن املُعاَرضِة:

قابلةِ  
ُ
امل عاَرضِة 

ُ
امل ِمَن  اْلُقْرآِن  ِمَن  نَ َزَل  َما  مِجيَع  يُدارُِسه  به.   .َأي َكاَن  قبلُته  أي  ابلكتاِب  الكتاَب  عرضُت  ومنه 

(237 .) 
ومنه ما يقوم به الباحثون من مقابلة نص كتاب على نص كتاب آخر، ومقابلة النسخ بني بعضها البعض، وأكثر 

 ما يكون ذلك يف مقابلة النسخ املطبوعة أبخرى خمطوطة.
لرايضة  ودارسُت الُكُتَب وَتَداَرْسُتها، أي: َداَرْسُتها، وأصُل الِدرَاسِة ا  -كذلك  -من املفاعلة:  وأما املدارسة: فهي:

 (238والت ََّعُهُد للشيء. ) 
تتضمن معين   جند أن العرضة مأخوذة من املعارضة اليت هي على وزن ُمَفاَعَلة، وهي بذلك  ففي املفهوم اللغوي:

 أو بني طرفني.-يعين من طرفني -املبادلة واملقابلة واملدارسة بني جانبني، وهي ُمَفاَعَلة 
  

 

(، و))معجم األلفاظ واألعالم 298لبالغة(( )ص:  (، ))أساس ا330يُنظر: كتب اللغة مادة عرض، ))املفردات للراغب(( )ص:    235-
 2/815 -(.، احلياة اآلخرة لغالب عواجي337القرآنية(( )ص: 

 (. 10/100لسان العرب مادة: )عرض(: )  236-
 (.  3/349النهاية يف غريب احلديث: )-237

 (. 5/422لسان العرب مادة: )درس(: ) 238-
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ُعاَرضِة يف االصطالح املطلب الثاين: مفهوم    امل
  فيما حنن بصدده ههنا من جهة االصطالح هو "املقابلة":  فيكون معىن املُعاَرضةِ 

صلى  -وهو: مقابلة كل ما نزل به جربيل من القرآن الذي أوحاه هللا إليه، على كل ما سبق نزوله به على رسول هللا
عليه وسلم ال-هللا  من  نزوله  ما سبق  على  املقابلة  اخلامتة ،فتكون  املراجعة  مبثابة  فهي  إليه،  أوحاه هللا  الذي  وحي 

الشريف القرآن يف صدره  تثبيت حفظ  لتأكيد  وسلم-واألخرية  عليه  عام،   -صلى هللا  من كل  رمضان  وهذا يف 
ة وكانت املقابلة واملعارضة يف آخر رمضان مرتني، لكوهنا املراجعة النهائية واملدارسة اخلتامية اليت ليس بعدها مراجع

 أو مدارسة. 
 ويف هذا املعىن يقول احلافظ ابن حجر يف " الفتح ": 

 ( 239واملعارضة مفاعلة من اجلانبني، كأن كال منهما كان اترة يقرأ واآلخر يستمع ) 
املشاركة على  يدل  املعارضة  لفظ  األخرية  و  املعارضة  لكوهنا  بذلك  مسيت  "األخرية"  العرضة  فإن  ولذا  كذلك، 

 .-صلى هللا عليه وسلم -وبني رسول هللا-عليه السالم-جربيلابلقرآن بني 
 والعرض عند أهل اإلقراء واإلتقان والتحمل واألداء هو:

 ( 240تالوة القرآن على شيخ، وهو أحد أنواع التحمل واألخذ عن املشايخ. )
لقراءة سنة ماضية  وهو أن يعرض الطالب قرأته على شيٍخ وُمَعِلٍم متقٍن، كما درج على ذلك سلف األمة، ألن ا

 وذلك هو املتبع منذ نزول القرآن إىل وقتنا، وإىل ما شاء هللا. َيخذها اآلخر عن األول،
 واحلفظ والتلقي والعرض من خصائص هذه األمة: 
 :-رمحه هللا -ه (833)ت:  ويف حنو ذلك يقول ابن اجلزري 
خط اْلمصاحف والكتب، وهذه أشرف   "مث إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، ال على 

 ( 241)  .خصيصة من هللا تعاىل هِلَِذِه األمة"
 ولذا جند أهل الصدر األول حيذرون من تشيخ الصحيفة:

 ( 242". )  أعظم البليَّة تشيُّخ الصَّحيَفة " منقال بعض السلف: 
 :-رمحه هللا--ه ( 119)ت: األشدق ويف هذا الصدد يقول سليمان بن موسى

 (243) ."ال أتخذوا احلديَث عن الصُُّحفيِ ني، وال تقرؤوا القرآَن على اْلُمْصَحِفيِ ني"

 

 (.  43/ 9فتح الباري: ) -239
 (. 75)ص:   :معجم املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات، د. ابراهيم بن سعيد الدوسري - 240
 .(1/6يُنظر: النشر يف القراءات العشر البن اجلزري: ) - 241

 يُنظر: تذكرة السامع واملتعلم، البن مجاعة الكناين، الباب الثالث يف آداب املتعلم: 242-
 (. 87) ص:
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 : -رمحه هللا-ه (167)ت:  ويف مثله يقول سعيد بن عبد العزيز الت  ُنوِخّي 
، وال القرآن ِمْن ُمْصَحِفيٍ  "   (244)  ." ال أتخذوا العلم عن ُصُحِفيٍ 
  :-رمحه هللا-(  ه 195)ت: القرشي  ويف حنوه يقول الوليد بن مسلم 

" ال أتخذوا العلم من الصُُّحفيِ ني وال تقرؤوا القرآن على اْلُمَصَحِفيِ ني؛ إال ممَّن مسعه ِمن الرجال وقرأَ على الرجال. 
(245 .) 

 فهم الذين يشيخون الصحيفة وَيخذون العلم عنها مكتفني هبا عن العلماء. أما معىن "الصُُّحفيِّني": 
فهم الذين يلحنون يف القول فيغريون القول عن معناه املراد، وهذا يشمل القرآن، كما   وأما معىن "اْلُمَصَحِفيِّني":
 يشمل ما سواه من العلوم. 

 (.246تغيري يف نقط احلروف أو حركاهتا مع بقاء صورة اخلط )  وأصل التصحيف ُهَو:
   :-رمحه هللا- ( ه 902)ت: يقول احلافظ السخاوي وحول مفهوم التصحيف

 ( 247هو حتويل الكلمة عن اهليئة املتعارفة إىل غريها.)  
 :ه (  665)ت: أبو شامة املقدسي  يقول

..... قالوا: القراءة سنة َيخذها اآلخر عن األول فاقرؤوا كما -وذكر مجلة من الصحابة والتابعني  -.... .روينا عن
 علمتموه.

ولذلك كان الكثري من أئمة القراءة كنافع وأيب عمرو يقول لوال أنه ليس يل أن أقرأ إال مبا قرأت لقرأت حرف كذا   
 أمثاله. (، وهلذا حذر السلف من هذا و 248كذا وحرف كذا كذا ". ) 
    :-رمحه هللا-ويقول احلافظ السخاوي

الضابطني له ممن أخذه أيًضا عمن تقدم من شيوخه   ،أي العلماء بذلك  -" واألخذ لألمساء واأللفاظ من أفواههم  
جرَّا   التبديل    -وهلم  من  وَأْسَلم  للتَّصحيف،  أَْدَفع  املشايخ:  تدريب  غري  من  والصُُّحف  الكتب  بطون  من  ال 
 ( 249. ) ".....والتحريف.

  

 

 (. 211(، واحملدث الفاصل للرامُهْرمزي: )ص: 2/31حامت: )اجلرح والتعديل البن أيب  243-
 (. 2/31اجلرح والتعديل البن أيب حامت: )  -244
 (. 3/98(، وهتذيب الكمال للمزي: )63/292اتريخ دمشق البن عساكر: )  -245

ِثنْيَ: )   246-  . (1/39يُنظر: تصحيفات اْلُمَحدِ 
 ( 3/72فتح املغيث: ) -247
 ( 17/ 1ت العشر البن اجلزري: )يُنظر: النشر يف القراءا  - 248
   (. 2/262بشرح ألفية احلديث، للسخاوي: )  فتح املغيث - 249
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 من خصائص هذه األمة:  و ومن أمثلة ومناذج العرض على أهل اإلقراء واإلتقان والتحمل واألداء الذي ه 
 . -رضي هللا عنهما -على احلرب ابن عباس -رمحه هللا- ه (104قراءة جُماِهد ْبن َجرْب)ت:  

 :  -رمحه هللا-ويف ذلك يقول ُُماِهد 
على املصحف  وأسأله  "عرضت  منه  آية  عند كل  أوقفه  خامتته  إىل  فاحتته  من  عرضات  ثالث  عباس  ابن 

 (. وثالث عرضات أي: ثالث ختمات  250) عنها
عباس  ابن  عن  أخذه  عنهما  -وقد  هللا  جبري،   -كذلك  -رضي  بن  جماهد، كسعيد  غري  التابعني،  من  مجاعة 

 وعكرمة، وطاووس اليماين وغريهم. 
يُ ْؤَخُذ عنه، وهي معروفة عند أهل األداء   َوَأْخُذ اآلخِر عن األوِل يكون وفق ضوابط وشروط جيب توافرها فيمن 

 ومبسوطة يف مظاهنا. 
 :-رمحه هللا -يف "أرجوزته املنبهة" فقال ه (444)ت: وقد أشار إىل مجلة من تلك الشروط أبو عمرو الداين 

 البي انِ  يف اجمله ود وَبَذلَ             ابملع  اين   اجلميعَ  دوقي  
 خف ي  غ امضٍ  فرعٍ  وكل ِ            عن كل أصٍل ظاهٍر جِلي
 وال َتك  رارِ       وال تكلُّ فٍ            من غري إطناٍب وال إكثارِ 

 من ُمُدِن املشرِق وقَت رحلتهِ            على الذي رواُه عن أَيَّته
 ت مامِ  ذي  ابلنح و   وع املٍ           إمام ُمقرٍئ منتص بٍ من 

 التن زيلِ   حُمكم  يف  وقدوةٍ             وماهٍر يف العلم ابلتأوي لِ 
 متكي نِ   ذي  واحلديثِ   والفقهِ           ويف الُعُقوِد وأصوِل الدينِ 

 والدراي ة    ابلفه م   ُمش هَّر            والرواية  وابصٍر ابلنق لِ 
 املنش ورة للط رق  وحافظٍ         املشهورةِ  لألحرفِ   وضابطٍ 

 (251) .ملت زِمْ  قبلُ  املاضنيَ  لُسنن           ُمتَّهمْ  غريِ  اللهجةِ  وصادقِ 
  

 

 (. 13/936(. جمموع الفتاوى، البن تيمية: )10/559من ابب فضل القرآن: ) -يُنظر: مصنف أيب شيبة، درس القرآن وعرضه -250
نبهة على أمساء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الدايانت  (. األرجوزة امل77-66األرجوزة املنبهة، أليب عمرو الداين: )ص:   251-

ه (، حتقيق: حممد بن جمقان اجلزائري، الطبعة األوىل عن 444-371ابلتجويد والدالالت، عثمان بن سعيد الداين أبو عمرو األندلسي )
   1م، عدد اجمللدات: 1999-1420ه  -الرايض -دار املغين
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   املطلب الثالث: تعريف مصطلح "العرضة األخية" 
، -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا  -عليه السالم-آخر قراءة أقرأها جربيلُ   ويقصد مبصطلح "العرضة األخية":

 ومل يدرك رمضان بعده حىت حلق ابلرفيق األعلى. -صلى هللا عليه وسلم-يف رمضان الذي هو آخر رمضان أدركه
 وميكن ان يُقال أن العرضة األخية: 

أقرأها جربيلُ   -1  اليت  األخرية  القراءة  السالم-هي  عليه وسلم-رسوَل هللا  -عليه  آخر رمضان  -صلى هللا  ، يف 
 يف حياته من عمره املبارك. -صلى هللا عليه وسلم -أدركه

الصحابةُ   -2 عليها  أمجع  اليت  القراءة  وهي  ووافقها،  اإلمام  املصحُف  عليها  َع  مجُِ اليت  القراءة  هللا    -وهي  رضي 
 . -عنهم

 يف اللوح احملفوظ. مثبتٌ   ملا هو وهي القراءة املوافقة واملطابقة -3
 وهي القراءة اليت نقلت ابلتواتر عن مجع كثري يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. -4
 وهي القراءة اليت أمجع عليها السلف واخللف. -5
 وهي القراءة احملفوظة يف صدور األولني واآلخرين.  -6
مشارق األرض ومغارهبا، واليت ال خيتلف   وهي القراءة املثبتة يف املصاحف اليت بني أيدي الناس حىت اليوم يف  -7

  مكتوبٌ فيها حرف واحد يف أي منها عن اآلخر، وذلك إىل أن يُرفَع القرآُن يف آخر الزمان، فال يبقى منه حرف  
آية   وال  السطور،  فيه   حمفوظةٌ يف  قال  الذي  أبًدا،  يتخلف  ال  الذي  تعاىل  هللا  لوعد  حتقيًقا  وذلك  الصدور،  يف 

 (. 9حَلَاِفظُوَن( )احلجر:  حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِ ْكَر َوِإانَّ َلهُ سبحانه: )ِإانَّ 
  وهي القراءة اليت رفع منها ما نسخ، وبقى منها ما ثبت قرآنيته من كل ما نزل به الوحي ومل ينسخ. -8
 :-رضي هللا عنها  -وهي القراءة اليت ثبت يف الصحيحني خربها من حديث أم املؤمنني عائشة-9

فََأْخرَبَين َأنَّ ِجرْبِيَل   ( )-صلى هللا عليه وسلم    -قالت: أخربين )أي: رسول هللا    -رضي هللا عنها  -" أن فاطمة  
، َوِإين ِ اَل   ، َوِإنَُّه َعاَرَضُه اآْلَن َمرََّتنْيِ  َقِد اْقرَتََب، فَاتَِّقي أَُرى اأْلََجَل ِإالَّ َكاَن يُ َعاِرُضُه اْلُقْرآَن يف ُكلِ  َسَنٍة َمرًَّة أَْو َمرََّتنْيِ

  وهذه رواية مسلم.( 252)  .هللَا َواْصربِي، فَِإنَُّه نِْعَم السََّلُف َأاَن َلِك(
، َواَل أُرَاُه إِ  )  ويف رواية البخاري: الَّ َحَضَر ِإنَّ ِجرْبِيَل َكاَن يُ َعاِرُضيِن الُقْرآَن ُكلَّ َسَنٍة َمرًَّة، َوِإنَُّه َعاَرَضيِن الَعاَم َمرََّتنْيِ

َأْن َتُكوين َسيِ َدَة ِنَسا أََما تَ ْرَضنْيَ  فَ َبَكْيُت، فَ َقاَل: )  بَ ْييِت حَلَاقًا يب(  َأْهِل  أَوَُّل  ِنَساِء َأَجِلي، َوِإنَِّك  أَْو  َأْهِل اجلَنَِّة،  ِء 
ْؤِمِننَي( َفَضِحْكُت ِلَذِلَك.

ُ
 (. 253) امل

صلى هللا  -قَاَل: َكاَن يَ ْعِرُض َعَلى النَِّب ِ   -رضي هللا عنه  -من حديث مْن َأيب ُهَريْ َرةَ   :-أيًضا -وثبت عند البخاري
 ( 254اْلُقْرآَن ُكلَّ َعاٍم َمرًَّة فَ َعَرَض َعَلْيِه َمرََّتنْيِ يف اْلَعاِم الَِّذي قُِبَض ِفيِه.) -عليه وسلم

 

   .(2450رواه مسلم: ) 252-
   (3624رواه البخاري: ) 253-
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 املبحث الثاين: حقيقة العرضة األخية 
 مطالب:وفيه ثالثة 

 م قدرها ظَ عِ املطلب األول: مكانة العرضة األخية وَ 
ابلقرآن يف رمضان من كل عام مرة، فلما    -صلى هللا عليه وسلم -يُعارض رسوَل هللا  -عليه السالم-جربيلُ كان  

النِبُ  شعر  املبارك،  عمره  من  عام  آخر  يف  مرتني  وسلم-عارضه  عليه  هللا  أجله،    -صلى  العرضة  بدنوا  فكانت 
ِلرُيفع ما نسخ منه، ويبقى ما ثبت قرآنيته من كل ما نزل به الوحي ومل ينسخ، وليبقى   ةاألخي  كالتوديع للوحي 

 ، وليبقى ما شاء هللا بقاءه منه آلخر الزمان.-صلى هللا عليه وسلم-حمفوظًا يف صدره الشريف
 : -رمحه هللا-ويف حنو ما تقرر آنًفا يقرر ابن كثي ذلك فيقول

مع من  تعاىل،واملراد  إليه عن هللا  أوحاه  ما  على  مقابلته  سنة:  ابلقرآن كل  له  ما   ارضته  ويذهب  بقي،  ما  ليبقي 
، على جربيل مرتني، -عليه السالم-نسخ، توكيًدا، أو استثبااًت وحفظًا؛ وهلذا عرضه يف السنة األخرية من عمره  

عنه مجع املصحف اإلمام   -رضي هللا-مانُ اقرتاب أجله، وعث  -عليه السالم-وعارضه به جربيل كذلك؛ وهلذا َفِهمَ 
 (255على العرضة األخرية. ) 

 :-رمحه هللا تعاىل-وجُيلي احلافظ ابن حجر احلكمة من املعارضة فيقول 
النِب يعارض  وسلم- جربيل كان  عليه  هللا  رمضان,    -صلى  شهر  يف  حكمتان:ابلقرآن  ذلك   إحدامها:   ويف 

 تعاهده.
 ( 256)  ما مل ينسخ منه ورفع ما نسخ. تبقية واألخرى: 

 فكانت تلك العرضة املباركة:
يف حياته، وعاش من أجل القيام حبقه فيما بينه وبني    -صلى هللا عليه وسلم-مبثابة وداع للوحي الذي آنس به  -1

 ربه سبحانه أواًل، مث فيما بينه وبني أمته اثنًيا.
أد  -2 ومتام  مبثابة كمال  األخرية  العرضة  وسلم-ائهوكانت  عليه  ربه  -صلى هللا  عن  البالغ  ، -عز وجل-ألمانة 

َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه(  حيث أمره ربه بذلك يف قوله سبحانه: )اَي أَي َُّها الرَُّسوُل بَلِ ْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك َوِإْن ملَْ تَ ْفَعلْ 
َنا  لبُ (. وذلك بتثبيت القرآن يف صدره، ليعيه ق67)املائدة:   ه، وحيفظه له يف صدره حتقيًقا لوعده سبحانه: )ِإنَّ َعَلي ْ

 

( ح  8/659)  -صلى هللا عليه وسلم-رواه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن ابب كان جربيل يعرض القرآن على النِب    -  254
4998. 

 ( . 1/51تفسري ابن كثري: ) -255
   (.9/5فتح الباري: ) -256
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َوقُ ْرآنَُه. قُ ْرآنَهُ  مَجَْعُه  فَاتَِّبْع  قَ َرْأاَنُه  بَ َيانَهُ  .فَِإَذا  َنا  َعَلي ْ ِإنَّ  املعارضة واْلمراجعة واملدارسة 19-17( )القيامة:   مُثَّ  ( وهي 
 اخلتامية للوحي املنزل، واليت ُعِرَض فيها القرآُن الكرمي مرتني اثنتني. 

تنسخ، وتُرَِكت كُل قراءٍة منسوخة، وهذا ال  العرضة األخرية أُثِبَتْت فيها مجيع أوجه القراءة الثابتة املتواتر اليت مل    -3
يعين أهنا كانت على أكثر من حرف، بل املعين هو مراجعة كل ما نزل وبقي، ورفع كل ما نسخ مما أراد هللا تعاىل 

 رفعه ونسخه..
نَ زَّل على نبي ِ 257كل ما ثبت يف العرضة األخرية فهو: القرآن الكرمي، الذي هو كالم هللا تعاىل)  -4

ُ
-حممَّد-ه( امل

وسلم عليه  املصاحف -صلى هللا  يف  املكتوب  ابلتواتر،  إلينا  املنقول  به،  تحدى 
ُ
امل بتالوته،  املتعبَّد  بلفظه،  املعِجز 

 الناس." بسورة الفاحتة املختتم" أبول سورة والسطور، احملفوظ يف القلوب والصدور، املفتتح
سوًخا، وإما أنه ليس من القرآن الذي أنزله هللا وتعبدان  كل ما مل ثبت يف العرضة األخرية فهو إما أن يكون من  -5

 به سبحانه.
 .وكالمها ليس له حكم القرآن: من جهة التعبد، ومن جهة اإلعجاز على حد سواء

مل يثبت يف العرضة األخرية علمنا نسخه، وما ثبت فيها علمنا أنه القرآن    وعلى هذا فأي وجه من أوجه القراءة
 .الذي تعبدان هللا به

 

تعاىل حقيقة، وأنه سبحانه تك  257- السنة هو كالم هللا  السلف يف  والقرآن عند أهل  لم به حبرف وصوت، ومسعه جربيل، وقد تكلم 
 احلرف والصوت وذكروا أدلته، وتكلموا يف حكم من أنكره. 

 قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا حُمَم ُد ْبُن ِإمْسَاِعيَل البخاري:  
زِلْ   َما  يَ ُقوُل:  َسِعيٍد  ْبَن  حَيْىَي  ْعُت  مسَِ يَ ُقوُل:  َسِعيٍد  ْبَن  هللِا  ُعبَ ْيَد  ْعُت  يَ ُقوُلونَ مسَِ َأْصَحابُ َنا  َأمْسَُع  خَمُْلوَقةٌ   :ُت  اْلِعَباِد  أَفْ َعاَل   .ِإنَّ 

هللِا: َعْبِد  َأبُو  الْ   قَاَل   ُ اْلُمَبنيَّ ُلوُّ  اْلَمت ْ اْلُقْرآُن  فََأمَّا  خَمُْلوَقٌة،  وَِكَتابَ تُ ُهْم  َواْكِتَساهُبُْم  َوَأْصَواهُتُْم  اَحرََكاهُتُْم  اْلُمْصَحِف  اْلَمْكُتوُب  ُمثَ بَُّت يف  ْلَمْسطُوُر 
ُ تعاىل:)  . (48َبْل ُهَو آاَيٌت بَ يِ َناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم( )العنكبوت من آية:  اْلُموَعى يف اْلُقُلوِب فَ ُهَو َكاَلُم هللِا لَْيَس خِبَْلٍق، قَاَل اَّللَّ

 .  (2/70يُنظر: خلق أفعال العباد: )  َيُة َفَمْن َيُشكُّ يف َخْلِقَها ؟ ."فََأمَّا اأَلْوعِ  َوقَاَل ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم: 
 : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

، فَاْلُقرْ  " َا نَ ْقَرُؤُه أبَِْصَواتَِنا اْلَمْخُلوَقِة الَّيِت اَل مُتَاِثُل َصْوَت الرَّبِ  ، ُمبَ لًَّغا َعْنُه اَل َمْسُموًعا ِمْنُه، آُن  إَذا قَ َرْأاَن اْلُقْرآَن فَِإَّنَّ الَِّذي نَ ْقَرُؤُه ُهَو َكاَلُم اَّللَِّ
َا نَ ْقَرُؤُه حِبَرََكاتَِنا َوَأْصَواتَِنا، اْلَكاَلُم َكاَلُم اْلَبارِي، َوالصَّْوُت َصْوُت اْلَقارِِئ، َكَما َدلَّ  ُ تَ َعاىَل: َعَلى َذِلَك اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة َمَع اْلَعقْ   َوِإَّنَّ ِل، قَاَل اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " )َزي ُِنوا اْلُقْرآَن  6بة:  )َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ مُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه( )التو  ( َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 (. 637/ 9ويُنظر َّترجيه يف البدر املنري ).(270/ 2ححه األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة )أبَِْصَواِتُكْم(.ص 
 . (53/ 12ونفس املصدر: ) ،( 98/ 12يُنظر: جمموع الفتاوى البن تيمية: ) 

 يف "الكافية الشافية":  -َرمِحَُه هللاُ -قال العالمة ابن القيم
 ُمَتَكل ِ  ًما ... وَكالُمه املس موُع ابآلذانِ   َريبِ  مل يَ َزلْ  "وهللاُ 

 بال نُقص انِ   ِصدقًا وَعْداًل ُأْحِكَمْت َكلم اتُه ... طََلًبا وإخبارًا
 (. 557 – 556ِمن "الكافية الشافية": )البيتان: 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya19.html
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ذلك    -6 غري  قال  ومن  الباحث،  يعلم  فيما  واحد  على حرف  األخرية كانت  العرضة  أن  يُعلم  أن  كذلك البد 
فليأت بدليل قاطع وبرهان ساطع، وقد سبق معنا كالم احلافظ يف الفتح عن احلكمة من العرضة األخرية حيث  

 ,  حكمتان قال: ويف ذلك 
( وال يُعلم يف ذلك قول له اعتباره قام 258) نه ورفع ما نسخ.: تبقية ما مل ينسخ مواألخرىتعاهده,    إحدامها:

 على احلجة والربهان وساطع البيان خيالف قول احلافظ ومن وافقه. 
 بقوله: -رمحه هللا -(259) الس ْلَماينِّ   َعِبيَدةُ  -ذلك   -َويف صدد ما تقرر لدينا آنًفا يقرر 

ُعِرَضت على رسول هللا    اليت  فيه  -صلى هللا عليه وسلم-القراءة  الذي قبض  العام  يقرأها   -يف  اليت  القراءة  هي 
 (260الناس.)

ومن أحسن ما قيل يف وجهة التناسب بني كون العرضة من كل عام يف رمضان، وبني بدء نزوله فيه كذلك، قول   
 ه ( يف "املرشد الوجيز"، 665أيب شامة)ت: 

 :-رمحه هللا -ولحيث يق
وكأنه نَ زََّل عرضه وإحكامه يف رمضان من كل سنة منزلة إنزاله فيه، مع أنه قد ال ينفك من إحداث إنزال ما مل 

 ( 261ينزل أو تغيري بعض ما نزل بنسخ أو إابحة تغيري بعض ألفاظه. )
 :-رمحه هللا -وقد وافق قوُل ابن كثي قوَل أيب شامة، حيث يقول 

من بني الشهور؛ ألن ابتداء اإلحياء كان فيه؛ وهلذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه، ومن  وخص بذلك رمضان  
 (262مث اجتهاد األئمة فيه يف تالوة القرآن. )

  

 

 (. وقد سبق َّترجيه يف موضعه كذلك. 9/5فتح الباري: ) -258
ويف، أحد األعالم، أسلم عام الفتح، وال صحبة له، وأخذ عن علي وابن مسعود، وكان يقرئ عبيدة السلماين الفقيه اْلُمرادي الك  259-

 .(1/78(، وشذرات الذهب )4/40على الصحيح. سري أعالم النبالء ) 72الناس، ويفتيهم. تويف سنة 
 .( 156-7/155رواه البيهقي يف دالئل النبوة )  -260
 ( 24املرشد الوجيز، أليب شامة: ) ص: -261

 .(51/ 1تفسري ابن كثري: ) 262-
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 املطلب الثاين: نزول القرآن بعد العرضة األخية 
وهو رمضان سنة عشر من اهلجرة، وتويف    -صلى هللا عليه وسلم-وأما ما نزل بعد رمضان األخري من زمن النِب

يف ربيع األول من سنة إحدى عشرة، وقد نزل قرآن فيما بعد ذلك الرمضان، فكأن    -صلى هللا عليه وسلم -النِب
 (263الذي نزل بعد تلك العرضة َلمَّا كان قلياًل اغتفر أمر معارضته.)

 .-رضي هللا عنهما-زيد بن اثبت"قيل" وقد شهد العرضة األخية من الصحابة، عبد هللا بن مسعود، و
 قال: (264) -رمحه هللا  - فعن أيب عبد الرمحن عبد هللا بن حبيب الُسلميّ 

ا مسِ َيت هذه القراءة يف العام الذي توفَّاه هللا فيه مرتني، وإَّنَّ   -صلى هللا عليه وسلم -قرأ زيد بن اثبت على َرُسول هللاِ 
، وكان (265)، وقرأها عليه وشهد العرضة األخرية-صلى هللا عليه وسلم-قراءة زيد بن اثبت؛ ألنه كتبها لَرُسول هللاِ 

 ( 266يقرئ الناس هِبا حىت مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر يف مجعه، وواله عثمان كتبة املصاحف.)
  أيًضا: -رمحه هللا  - ويقول الُسلميّ 

( كانوا يقرءون القراءة العامة، 267واألنصار واحدة)  واملهاجرين وزيد بن اثبت وعثمان وعمر  أيب بكر كانت قراءة 
جربيل مرتني يف العام الذي قبض فيه، وكان زيد قد  على-صلى هللا عليه وسلم   -اليت قرأها رسول هللا  وهي القراءة  

اعتمده ولذلك  مات،  حىت  هبا  الناس  يقرئ  وكان  األخرية  العرضة  وواله الصديق شهد  مجعه،  عثمان كتبة   يف 
 (268) .املصحف

 : -رمحه هللا -ويف حنو قول الُسلمّي يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
وعلي   وعثمان  وعمر  بكر  أبو  الراشدون  اخللفاء  أمر  اليت  بن اثبت وغريه، وهي  زيد  قراءة  هي  األخرية  والعرضة 

 (. 269بكتابتها.) 
 حرف زيد ".بقراءة زيد هنا "  -الُسلمّي، وشيخ اإلسالم- وإمنا عنيا:

 

 (.  8/660فتح الباري: ) -263
، وقرأ القرآن على عثمان وعلي  -صلى هللا عليه وسلم -هو عبد هللا بن حبيب بن ربيعة السلمي، اتبعي جليٌل، ولد يف حياة النَِّب     -264

(، 53-1/52ل يقرئ الناس مبسجدها األعظم أربعني سنة. يُنظر: معرفة القراء الكبار )وابن مسعود وزيد بن اثبت، وهو مقرئ الكوفة، ظ 
 .(1/92وشذرات الذهب )

 (. 1/237(، ويُنظر: الربهان يف علوم القرآن )526-4/525شرح السنة لإلمام البغوي ) 
بل من البحث فسيكون متشًيا مع ما أشيع واشتهر سبق أن بنيَّ الباحُث أن ما َسُيْذَكُر من شهود زيد للعرضة األخرية فيما ُيستق  -  265

  ال على ما ثبت واستقر، الباحث. ،واستفاض
 (. 1/237(، ويُنظر: الربهان يف علوم القرآن )526-4/525شرح السنة لإلمام البغوي ) -266
   .(. وعزاه البن األنباري يف املصاحف2/591ذكره املنذري يف كنز العمال ) -267
 (.  1/330(، للزركشي: ) 69 – 68(، املرشد الوجيز )4/525ة للبغوي )يُنظر: شرح السُّن -268
  .(13/395يُنظر: جمموع الفتاوى البن تيمية: ) -269
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 ال يعلم دلياًل صحيًحا صرحًيا يدلل على أن املعارضة كانت أبكثر من حرف. والباحث:
الداين يفابًدا  وال يصح   أبو عمر  إليه  املنبهة"  ما ذهب  النِب   "األرجوزة  إىل أن جربيل عليه السالم كان يعارض 

 :صلى هللا عليه وسلم كل عام بواحد من احلروف السبعة، حيث يقول 
 .............. يف كل عام مجلة التنزيل .وكان يعرض على جربيل

   فكان يقريه يف كل عرضة.................بواحد من احلروف السبعة
  (270)  حىت إذا كان بقرب احلني................. عرضه عليه مرتني

 اين. وهو حمل نظر عند أهل التحقيق وقد قال به غري واحد من أهل العلم غري الد أبًدا وهذا التفصيل ال يصح
صلى هللا عليه   وإذا أتملنا يف زمن االستزادة من األحرف السبعة حتقق لدينا أن ذلك كان يف املدينة قبيل وفاة النِب

بقرابة عام أو عامني اثنني، وقصة عمر وهشام بن حكيم يف اختالف قراءتيهما يف سورة الفرقان خري شاهد،  وسلم
كان قُبيل انتقال النِب صلى هللا عليه وسلم للرفيق األعلى بعامني  وذلك ألن هشاًما من مسلمة الفتح، وأن ذلك  

  .على األكثر، وكذلك ما وقع أليب بن كعب مع ابن مسعود يف سورة النحل
وهي مل تنزل بعد! وهذا خلف من القول    فكيف كان يعرض عليه جربيل يف كل عام حبرف من األحرف السبعة! 

 ( 271)  .الداين، ولكن جل من ال يسهومن َعَلٍم كأيب عمرو 
الشريف القرآن يف صدره  تثبيت حفظ  األخرية  العرضة  أبني مظاهر ودواعي  أن من  عليه  -والشك يف  صلى هللا 

وفق ما أوحاه هللا إليه بواسطة جربيل, ونسخ ما أراد هللا نسخه، وتثبيت ما أراد هللا بقاءه. وهذا ما عليه   -وسلم
 لم صوااًب سواه، وقد تكرر ذلك ليتقرر. عامة أهل العلم, وال نع

 يف "أتويل مشكل القرآن": :-رمحه هللا -ولذا قال ابن قتيبة
 (272) .""فيحدث هللا من ذلك ما يشاء وينسخ ما يشاء, وييسر على عباده ما يشاء

 : -رمحه هللا -ويؤكد نفس املعىن أبو شامة يف "املرشد الوجيز" فيقول
على جربيل وهي    -صلى هللا عليه وسلم   - إن زيد بن اثبت شهد العرضة األخرية اليت عرضها رسول هللا  ويقال:

 (273)  .اليت ُبنيِ  فيها ما نسخ وما بقي
- العام األخري مرتني، وقد سبق معنا بيان أهنا  والعرضة األخرية كانت كالعرضة من كل عام، غري أهنا كانت يف

 على دنوا أجله وانتهاء مهمته يف األرض. -صلى هللا عليه وسلم -مما أستدل به النِب -العرضة األخرية
  

 

 (.   87 :(، )ص 72-70) :األرجوزة املنبهة أليب عمرو الداين، األبيات رقم-270
ِيِق: )ص: يُنظر: عرفة بن طنطاوي، َدالَِئُل الت َّْوِفيِق أِلََصِح َطرِيٍق  -271  (. 13جِلَْمِع الصِ دِ 

 (  94أتويل مشكل القرآن البن قتيبة: ص )272-
 ( 69املرشد الوجيز، أليب شامة: ) ص: -273
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 :: بسنده يف "خلق أفعال العباد" قال-رمحه هللا -وقد روى البخاري
 أي القراءتني تعدون أول ؟  بيان عن ابن عباس قال:حدثنا حيىي، قال: حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب ظ

كان يُعَرُض عليه القرآُن يف كل رمضان مرًة إال    -صلى هللا عليه وسلم-قال: ال، ِإنَّ رسول هللا قلنا: قراءة عبدهللا.
وما   ُنِسَخ  ما  فشهَد  عبُدهللا  فَحَضَرُه  مرتني  القرآُن  عليه  ُعِرَض  فِإنَّه  فيه  قُبض  الذي  ) العام  َل.   .(274بُدِ 

األثر تبني ضعفه،   تتبع طرق هذا  إذا عنعن، وقد عنعن هنا، وبعد  تدليس األعمش  التحقق من  وقد سبق معنا 
بقوله: "الفتح"  يف  ابن حجر  احلافظ  تصحيح  لذلك  ويشهد  هبا  يتقوى  أخرى  له طرق  إسناده صحيٌح.  ولكن 

(275 ) 
 (276"لو أعلُم أحًدا أعلَم ابلعْرضة األخرية مينِ  ألتيُته. )  ولذا يقول ابن مسعود عن نفسه:

وملا يعلم هو    -رضي هللا عنه  -إن ثبت هذا األثر، فال شك إنه إن دل على شيء فإَّنا يدل على حرصه واجتهاده
 من نفسه. 

 ( 277بدأ به. ): )ُخذوا القرآَن من أربعة: ِمن ابن أمِ  عبد.....(، ف-ملا ال وقد قال عليه الصالة والسالم 
 يف " أرجوزته املنبهة"   -رمحه هللا -ه ( 444)ت: ويف حنو ذلك يقول أبو عمرو الداين 

 القراان  خذوا قال  ................. أبنه.أاتان  قد هللا  نِب وعن 
 أخي العلياء  ابن مسعود  من   ...............قراء  أربعة نفر من
 احملل هذا   يَ ْهِنيِهمُ   .............. وسامل.ومعاذ بن جبل ُأيَب   ومن

 إذ ذاكا  غريهم يسمي ..................ومل.بذاكا نبيهم خصهم إذ

 

 (.2/201يُنظر: خلق أفعال العباد، للبخاري: )  -274
وسعيد بن منصور يف    ،1/362وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده    ،5/7وهذا األثر أخرجه النسائي يف السنن الكربى يف فضائل القرآن   

إسناده صحيٌح، وَيكن اجلمع بني القولني أبن  وقال عنه احلافظ ابن حجر:من طرق عن األعمش عن أيب ظبيان به،    1/240سننه  
على كل  اآلخرية  إطالق  فيصح  مسعود(  بن  عبدهللا  وحرف  اثبت  بن  زيد  )حرف  املذكورين  ابحلرفني  وقعتا  األخرياتن  العرضتان  تكون 

 . (9/45ر: فتح الباري: )يُنظ منهما.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات"   أخرجه املصنف هنا من طريق أيب معاوية عن األعمش.  .طريق أيب ظبيان، يرويه عنه األعمش و  -275

(2    /342،  ( "املصنف"  يف  شيبة  أيب  )ص 10337رقم    559/    10وابن  العباد"  أفعال  "خلق  يف  والبخاري   (، 382رقم    122(، 
 . (91/  39وابن عساكر يف "اترخيه" ) (،196/  4"مشكل اآلاثر" )والطحاوي يف 

وهو مروي كذلك من طريق جماهد، عن ابن عباس، ومن طريق عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، واحلديث يتقوى 
 مبجموع هذه الطرق وهللا أعلم 

  /ب(.10(، وذكره أبو عبدهللا يف إيضاح القراءات )1/280أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ) 276-
(، والرتمذي يف 3808( رقم احلديث )779أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: مناقب األنصار، ابب: مناقب ُأيب بن كعب )  277-

( مسعود  بن  عبدهللا  مناقب  ابب:  املناقب،  )864جامعه، كتاب  برقم  مسنده 3810(  يف  وأمحد  صحيح"،  حسن  "حديث  وقال:   ،)
(2/163 ). 
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 الرمحن   فضله  وقد  ............. إال. إنسان  من أصحابه وليس 
 ( 278املنزل املبني )  الكتاب  ....................ويف.الدين يف  أئمة وكلهم

 موافقة املصحف اإلمام للعرضة األخية املطلب الثالث:  
أبكمله،   الفصل  هذا  يف  األخرية  العرضة  مبحث  مناقشة  من  املقصود  عني  هو  األخري  املطلب  ويتجلى  وهذا 

وينحصر يف ذلك  من  وهذا    املقصود  األخرية،  العرضة  موافقة  على  استقر  اإلمام  املصحف  مت إبمجاع   اجلمعأن 
التقرير يتقرر لدينا بطالن كل املطاعن اهلاوية اليت   ا، وهبذومشاركتهم كذلك  ، ومبشورهتمالصحابة رضي هللا عنهم

َحِكيٍم  )الَّ ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه ۖ تَنزِيٌل مِ نْ   الذي  أراد هبا أصحاهبا الطعن يف كتاب رب العاملني
يٍد( )فصلت:   (. 42محَِ

 َم أن استقرار أمر املصحف اإلمام على موافقة العرضة األخية:جيب أن يُ ْعلَ وأخيًا:  
 .-وأرضاهم أمجعني  -رضي هللا عنهم-كان عن علم وإمجاع الصحابة  -1
وإن البعض منهم كان له مصحفه اخلاص به، ومصاحفهم اخلاصة هي تلك املصاحف اليت كتبوها، أو ُكِتَبْت    -2

الناس على املصحف اإلمام، وإذا كانت خاصة فالبد وأهنا غري متطابقة متام التطابق مع   هلم، قبل أن جيمع عثمان
على سبعة  نزل  القرآن  فإن  أخري  هذا من جهة، ومن جهة  للنسخ،  املنزل كان حمال  فالقرآن  اإلمام،  املصحف 

 راءة هبا. أحرف، وقد يكون أحدهم مصحفه على حرف من تلك األحرف املنزل هبا القرآن واملرخص يف الق
لريجع أحدهم ملصحفه اخلاص من أجل ذلك، وكل منهم له اجتهاده يف حدود   وقد كانت مصاحفهم عندهم-3 

 ما بلغه علمه من تلك األحرف.
املصاحف  -4 بتحريق  الناس  اإلمام وأمر  الصحابَة على املصحف  اخلليفة    ،ملا مجع عثماُن  األمر من  كان ذلك 

 وذلك ألمرين اثنني: ليهم مجيًعا االستجابة له وألمره، الراشد احلاكم واآلمر لزاًما ع 
 فألنه احلق الذي أمجعوا عليه مجيًعا ومت مبشورهتم ومشاركتهم، فال حيل ألحد منهم خمالفته. أما األمر األول:

 فألن الذي فعل ذلك ومجع الناس عليه هو اخلليفة الراشد حاكم املسلمني والقائم على أمرهم، فال  وأما الثاين: 
 حيق ألحد شق عصى الطاعة واخلروج عن لزوم أمره املوافق إلمجاع الصحابة أمجعني.

 : -رضي هللا عنه-ومما يدلل على ما سبق ذكره إمجااًل: ما ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك-5
َع يَجاَن َمَع َأْهِل الِعرَاِق، فَأَفْ زَ َأنَّ ُحَذيْ َفَة ْبَن الَيَماِن، َقِدَم َعَلى ُعْثَماَن وََكاَن يُ َغازِي َأْهَل الشَّْأِم يف فَ ْتِح أَْرِميِنَيَة، َوأَْذَربِ 
َة، قَ ْبَل َأْن خَيَْتِلُفوا يف الِكَتاِب  ُحَذيْ َفَة اْخِتالَفُ ُهْم يف الِقرَاَءِة، فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة لُِعْثَماَن: اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، أَْدرِْك َهِذِه األُمَّ 

أَْرسِ  "َأْن  َحْفَصَة:  ِإىَل  ُعْثَماُن  فََأْرَسَل  َوالنََّصاَرى،  اليَ ُهوِد  مُثَّ  اْخِتاَلَف  اْلَمَصاِحِف،  نَ ْنَسُخَها يف  اِبلصُُّحِف  َنا  ِإلَي ْ ِلي 
رْي، َوَسِعيَد ْبَن الَعاص، َوَعْبَد  نَ ُردَُّها إِلَْيِك"، فََأْرَسَلْت هِبَا َحْفَصُة ِإىَل ُعْثَماَن، فََأَمَر َزْيَد ْبَن اَثِبٍت، َوَعْبَد اَّللَِّ ْبَن الزُّبَ 

 

 (. 8ين: )ص: األرجوزة املنبهة، أليب عمرو الدا -278
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ْبنِ  احلَاِرِث  ْبَن  أَنْ تُ الرَّمْحَِن  اْختَ َلْفُتْم  "ِإَذا  الثَّالَثَِة:  الُقَرِشيِ نَي  لِلرَّْهِط  ُعْثَماُن  َوقَاَل  اْلَمَصاِحِف،  فَ َنَسُخوَها يف  ِهَشاٍم  ْم   
َا نَ َزَل بِِلَساهِنِْم"، فَ َفَعُلوا ىتَّ ِإَذا َنَسُخوا الصُُّحَف يف حَ   َوَزْيُد ْبُن اَثِبٍت يف َشْيٍء ِمَن الُقْرآِن فَاْكتُ ُبوُه بِِلَساِن قُ َرْيٍش، فَِإَّنَّ

َصاِحِف، َردَّ ُعْثَماُن الصُُّحَف ِإىَل َحْفَصَة، َوأَْرَسَل ِإىَل ُكلِ  أُُفٍق مبُْصَحٍف ممَّا َنَسُخوا، َوأََمَر مبَِ 
َ
ا ِسَواُه ِمَن الُقْرآِن يف امل

 (. 279ُكلِ  َصِحيَفٍة َأْو ُمْصَحٍف، َأْن حُيَْرَق.)
 ما يلي:  وهبذا يتبني لنا

 كانت هلم مصاحفهم اخلاصة.  -أن الصحابة رضي هللا عنهم -1
 كما يدل على أنه مت إحراق تلك املصاحف مجيًعا.  -2
 كما يدل ضمًنا على إمجاعهم، فلم َيتنع أحد منهم على تقدمي مصحفه للحرق، إال ما كان من ابن مسعود  -3

 اجلماعة. إىل أمر أول األمر، فما لبث أن اثب-رضي هللا عنه
 كما يدل أخريًا على أن:   -4
كما    ،-صلى هللا عليه وسلم  -" العرضة األخرية للقرآن الكرمي كانت هي املرجع واألساس لقراءة أصحاب النِب   

أيًضا  الكرمي كانت هي  القرآن  أرادوا مجع  وَلمَّا  تعاىل،  تنازعوا يف شيء من كتاب هللا  إذا  بينهم  الفيصل  كانت 
اجلمع، هذا  سوى   أساس  ما  وتركوا  األخرية،  العرضة  يف  مستقرٌّ  قرآن  أنه  حتققوا  ما  على كتابة  اتفقوا  فقد 

 (280ذلك.)

ا ملبحث الشبه الواردة على املصحف العثماين:    وختاًم
دامغات واضحات، وأجوبة   وبعد عرض َّناذج منها ومناقشتها ودحضها وتكذيبها وبيان زيفها وبطالهنا حبجج 

ال يسعنا إال أن حنمد هللا م عن العرضة األخرية يف الفصل الرابع واخلامت هلذا البحث،  وابلكال  صحيحة مسكتات،
ملا كن ا قد وفقنا  أن نكون  ديننا عموًما، ودفاًعا عن   تعاىل ونشكره، راجني  الذب عن حياض  نرجوه وأنمله من 

بعفوه   الرحيم  الرمحن  الكرمي  ربُنا  أن يشملنا  اليت وسعت كل  كتاب ربنا خصوًصا، راجني وآملني  ومغفرته ورمحته 
به   وُتضاعف  الدرجات،  به  تُرفع  مما  وأن جيعله  لديه سبحانه وحده،  به  يُتزلف  مما  العمل  هذا  وأن جيعل  شيء، 

 احلسنات، وتُقال به العثرات، ويُعفى به عن السيئات، إنه قريب جميب.
ربه عن  البالغ  بواجب  قام  الذي  حممٍد  نبينا  على  ونسلم  قيام  ونصلى  الكرامحق  أصحابه  هللا  وجزى  خري   -، 

اجلزاء األوىف على ما قاموا به من حق كتاب رهبم عليهم، فلقد كَفْوا األمة   -رضي هللا عنهم  -أصحاب خلري رسول
بعدهم اخَلْطب العظيم يف حفظهم لكتاب هللا الكرمي بكل ما حتمل كلمة احلفظ من معاٍن كبريٍة عظاٍم، وجزى هللا  

ا وخلًفا عما قدموا لدينهم عموًما ولكتاب رهبم خصوًصا وال سيما يف سد ثلمة الدفاع عن  علماء اإلسالم سلفً 

 

 ( . 4987كتاب بدء الوحي، ابب مجع القرآن، حديث )  -رواه البخاري -279
 .(1/142اإلتقان يف علوم القرآن ) -280
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اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه ۖ تَنزِيٌل مِ نْ  يٍد( )فصلت:   كتاب رهبم اجمليد، الذي: )الَّ ََيْتِيِه   (. 42َحِكيٍم محَِ
   واحلمد هلل رب العاملني.
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 خامتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة. 
 خامتة البحث: -أ

بكشف عوار القوم الظاملني الطاعنني يف كالم رب العاملني، ورد شبهاهتم بدوامغ األدلة وواضحات الرباهني ينتهي  
مَ  َعْن  الرَّمْحَِن  ِصَيانَُة َكاَلِم  ب "  املوسومة  املبارك  البحث  والرََّوَغاِن"هذا  الزَِّيِغ  َأْهِل  الباحثُ طَاعِن  أن   ، والذي يرجو 

  يكون قد ُوِفَق فيه للقيام ببعض حق ربه العظيم جتاه كتابه الكرمي، ويسأله سبحانه أن يتقبله بقبول حسن وأن يعمَّ 
الطاعنني يف    القوم اجملرمني  وقيف حل   ، وأن جيعله غصةً املبنياملسلمني، وأن جيعله درًعا واقًيا لكتابه    به النفع عمومَ 

جيعلنا من أنصاره دينه ومحاة ، وأن  والدين، وأن يرد به كل سهم مسموم متوجه من أعداء امللة  كالم رب العاملني
   شرعته ومن حزبه املفلحني وجنده الغالبني.

 بيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة. -ب
ل طوائفهم يف كل زمان ومكان يناصبون املسلمني العداء والبغضاء ويتمثل ذلك يف حماولة  إن أعداء امللة بكأواًل:  

ال يكل ون وال لريدوهم على أعقاهبم، ولذا فإنك تراهم    عليه  وإلقاء الشبهات  فيه  يف كتاب رهبم ابلطعنتشكيكهم  
حول املصدر األول من مصادر التشريع ليثنوا املسلمني عن االعتصام بدينهم    من إيراد الشبهات واملطاعنَيل ون  

، وهم بذلك يظنون أهنم سيتمكنون من الطعن  وصحته وسالمته  ابلطعن يف قدسيته  ثقتهم يف كتاب رهبم  وإضعاف
 . الرسالةالرسول وإبطال  سقاطكلها، وذلك إب  وثوابتهيف أصول اإلسالم والتشكيك 

سنًدا ومتًنا، وقد مر معنا يف طيات البحث إن املطاعن و الشبهات الواردة حول اجلمع العثماين كلها ابطلة  اثنًيا:  
 تفنيدها وتكذيبها والرد عليها.

ن هللا تعاىل هو الذي توىل  أن كل حماولة للنيل من القرآن والطعن والتشكيك فيه هي حماولة ايئسة ابئسة أل  اثلثًا:
 .لية ومل يوكل ذلك ألحد من خلقه حفظ القرآن بذاته الع

ال   مصحف ابن مسعود رضي هللا عنه بشأن الفاحتة واملعوذتني كلها دعاوى ابطلة  ن املطاعن الواردة علىأ  :رابًعا
 مجيًعا.والرد عليها   تقوم على ساق وال تستوى على سوق، وقد مت تفنيدها وتكذيبها

أ  :خامًسا املطاعن كلها  تلك  العنكبوتوهأن  بيت  من  وأوهى  هبا  ف   ،ن  تضح  وال  تصح  وال  حجة  هبا  تقوم  ال 
 . حمجة، فال ينبغي أن ينخدع بزخرف قوِل أعداِء امللِة والديِن مسلٌم لبيب عاقل أبًدا

 .أن العرضة األخرية هلا عظيم القدر واملكانة يف نفوس األمة سلًفا وخلًفاسادًسا: 
َع وفق العرضة األخرية وملا خيالفأن  سابًعا:  ها يف شيء أبًدا. املصحف اإلمام ُكِتَب َومجُِ
 ، -رضي هللا عنهم -أن العرضة األخرية هي القراءة اليت أمجع عليها الصحابةُ اثمًنا: 

 وهي القراءة احملفوظة يف صدور األولني واآلخرين. 
 مثبٌت يف اللوح احملفوظ.أن العرضة األخرية استقرت على وفق ما هو  اتسًعا:
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األرض   عاشًرا: اليوم يف مشارق  الناس حىت  أيدي  بني  اليت  املصاحف  املثبتة يف  القراءة  األخرية هي  العرضة  أن 
ومغارهبا، واليت ال خيتلف فيها حرف واحد يف أي منها عن اآلخر، وذلك إىل أن يُرفَع القرآُن يف آخر الزمان، فال 

يف   حرف  منه  آية    يف  مكتوبٌ يبقى  وال  ال   حمفوظةٌ السطور،  الذي  تعاىل  هللا  لوعد  حتقيًقا  وذلك  الصدور،  يف 
َلهُ  َوِإانَّ  الذِ ْكَر  نَ زَّْلَنا  حَنُْن  )ِإانَّ  سبحانه:  فيه  قال  الذي  أبًدا،  )احلجر:   يتخلف  رب   (.9حَلَاِفظُوَن(  هلل  واحلمد 

 العاملني. 
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 ُمموع الفهارس: 

 فهرس املراجع   -أ 
1-  ، الدمياطي  الغين  عبد  بن  أمحد  بن  بن حممد  أمحد  املؤلف:  األربعة عشر  القراءات  يف  البشر  إحتاف فضالء 

العلمية  1117شهاب الدين الشهري ابلبناء )املتوىف:   لبنان الطبعة:   -ه ( احملقق: أنس مهرة الناشر: دار الكتب 
  1ه  عدد األجزاء: 1427 -م 2006الثالثة، 

ه ( احملقق: 911القرآن املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:    اإلتقان يف علوم  -2
  4م عدد األجزاء:  1974ه / 1394حممد أبو الفضل إبراهيم الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب الطبعة: 

اجلكين   -3 القادر  عبد  بن  املختار  حممد  بن  األمني  حممد  املؤلف:  ابلقرآن  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء 
 ه ( الناشر: دار الفكر للطباعة  1393الشنقيطي )املتوىف : 

 . م  1995 -ه    1415لبنان عام النشر :  -والنشر والتوزيع بريوت 
ه ( 1403لف: حممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة )املتوىف:  اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري املؤ   -4

 1الناشر: مكتبة السنة الطبعة: الرابعة عدد األجزاء: 
بن    -5 عثمان  والدالالت،  ابلتجويد  الدايانت  القراءات وعقد  والرواة وأصول  القراء  أمساء  على  املنبهة  األرجوزة 

( األندلسي  عمرو  أبو  الداين  حتقيق444-371سعيد  دار ه (،  عن  األوىل  الطبعة  اجلزائري،  جمقان  بن  حممد   :
 1م، عدد اجمللدات: 1999-1420ه  -الرايض -املغين

االنتصار للقرآن املؤلف: حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقالين املالكي   -6
الناشر: دار  403)املتوىف:   القضاة  ابن حزم    -الفتح  ه ( حتقيق: د. حممد عصام  الطبعة:   -َعمَّان، دار  بريوت 

 2م عدد األجزاء:  2001 -ه   1422األوىل 
ه ( 794الربهان يف علوم القرآن املؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي )املتوىف:    -7

ربية عيسى  م الناشر: دار إحياء الكتب الع  1957  -ه     1376احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: األوىل،  
 4عدد األجزاء: الباَب احللِب وشركائه، 

ابن كثري،    -8 مث  تفسري  البصري  القرشي  بن كثري  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 
مية، منشورات حممد علي  ه ( احملقق: حممد حسني مشس الدين الناشر: دار الكتب العل 774الدمشقي )املتوىف:  

 . ه  1419 -بريوت الطبعة: األوىل  -بيضون 
تفسري القرطِب، اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري   -9

الكتب املصرية  ه ( حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش الناشر: دار  671اخلزرجي مشس الدين القرطِب )املتوىف:  
 جملدات(.  10جزءا )يف   20م عدد األجزاء:  1964 -ه  1384القاهرة الطبعة: الثانية،  -
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تفسري الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو    -10
 2000  -ه     1420ة الرسالة الطبعة: األوىل،  ه ( احملقق: أمحد شاكر الناشر: مؤسس310جعفر الطربي )املتوىف:  

  24م عدد األجزاء: 
)املتوىف:    -11  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  عبد هللا  حممد  أبو  املؤلف:  القرآن  مشكل  احملقق: 276أتويل  ه ( 

 لبنان: )د ت( نسخة الشاملة احلديثة.-إبراهيم مشس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  
حتريف،   تدوين   -12 وحماوالت  قراءات شخصية  اخلامس  الفصل  الرافضي،  العاملي  الكوراين  علي   " ل   القرآن" 

 .املكتبة الشيعية التابعة ملؤسسة آية هللا العظمى امليالين إلحياء الفكر الشيعي
)املتوىف:    -13 الذهِب  السيد حسني  الدكتور حممد  املؤلف:  الناشر:  1398التفسري واملفسرون  مكتبة وهبة، ه ( 

  3القاهرة عدد األجزاء: 
-293حممد شرعي أبو زيد،)ص:    مجع القرآن يف مراحله التارخيية من العصر النبوي إىل العصر احلديث،  -14

 م.1/2/2011ه .، عن الشاملة بتاريخ: 1419( رسالة ماجستري، نوقشت يف كلية جبامعة الكويت، سنة 305
مد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن  اجلرح والتعديل املؤلف: أبو حم  -15

العثمانية  327أيب حامت )املتوىف:   الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف  اهلند دار إحياء   -حبيدر آابد الدكن    -ه ( 
  م 1952ه   1271بريوت الطبعة: األوىل،  -الرتاث العريب  

ه ( 256املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف:  خلق أفعال العباد    -16
 1الرايض عدد األجزاء:  -احملقق: د. عبد الرمحن عمرية الناشر: دار املعارف السعودية 

ِيِق: املؤلف/  َدالَِئُل الت َّْوِفيِق أِلََصِح َطرِيقٍ   -17 نسخة: )يب دي إف( )د ت(، عدد  عرفة بن طنطاوي   جِلَْمِع الصِ دِ 
 . 1األجزاء 

 -ه ( الناشر: دار الفكر  911الدر املنثور املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:    -18
   8بريوت عدد األجزاء: 

 القاهرة –ه ( دار احلديث 748حممد بن أمحد الذهِب)املتوىف:  ،سري أعالم النبالء -19
أبو عبد الرمحن حممد انصر   املؤلف:  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لأللباين،  -20

دار املعارف، الرايض    دار النشر:ه (،  1420الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف:  
 . 14ء:  عدد األجزام  1992/  ه  1412األوىل،  ، الطبعة:اململكة العربية السعودية -

. نسخة: )يب دي إف( )د ت(، املؤلف /عرفة بن طنطاويالشفعة بني اجلمع العثماين واألحرف السبعة:    -21
 .2عدد األجزاء 
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فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي املؤلف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب   -22
بن   عثمان  بن  )املتوىف:  بكر  السخاوي  السنة  902حممد  مكتبة  الناشر:  علي  علي حسني  احملقق:  مصر   -ه ( 

  4م عدد األجزاء:2003ه  / 1424الطبعة: األوىل، 
فتح الباري شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي الناشر: دار املعرفة   -23

وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: رقم كتبه    1379بريوت،    -
 13عدد األجزاء: ، حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

اهلاليل،  -24 الشيخ  حتقيق  داود  أيب  البن  املصاحف  والتوزيع كتاب  للنشر  غراس  األوىل    مؤسسة  الطبعة 
 .م 2006 -جري ه 1427

املقنع يف رسم مصاحف األمصار املؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )املتوىف:   -25
  1ه ( احملقق: حممد الصادق قمحاوي الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة عدد األجزاء:  444

ه ( الناشر: مطبعة عيسى  1367العظيم الزُّْرقاين )املتوىف:  مناهل العرفان يف علوم القرآن املؤلف: حممد عبد    -26
   2البايب احللِب وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد األجزاء:  

حممد بن حممد بن يوسف مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري،   أتليف:َمنْتُ »طَيِ َبِة النَّْشِر« يف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشر    -27
 . م 1994 -ه   1414األوىل،  الطبعة: الزُّْعِب، الناشر: دار اهلدى، جدة حممد متيم: ه ( احملقق833)املتوىف: 

)املتوىف:   -28 اجلوزية  قيم  ابن  الدين  أيوب بن سعد مشس  بن  بكر  أيب  بن  املؤلف: حممد  النونية  القصيدة  منت 
  1ه  عدد األجزاء:  1417لقاهرة الطبعة: الثانية، ه ( الناشر: مكتبة ابن تيمية، ا751

)املتوىف:    -29 احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  املؤلف:  الفتاوى  ه (  728جمموع 
اململكة احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية،  

 2 م1995ه /1416العربية السعودية عام النشر:  
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري،   -30

دمشق، بريوت    -ه ( حتقيق: صفوان عدانن داوودي دار النشر: دار القلم , الدار الشامية  468الشافعي )املتوىف:  
 1ه  عدد األجزاء:   1415بعة: األوىل، الط
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