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مجع القرآن الكريم
وموقف املستشرقني السويد ّيني منه

أ.د .حكمت عبي�د اخلفايج
الباحث عصام هادي كاظم

املقدمة
إ ّن بحث هذا املوضوع من األهمية مبكان ،ألنّه يطرح مشكل ًة تاريخي ًة للنص
القرآين عىل بساط البحث ،فشغلت فكر العلامء والباحثني وتناولوها بالبحث والبيان
يف كتب التفسري وعلوم القرآن ،ووصلوا إىل نتائج ّ
تدل عىل وقوع الجمع يف زمن
حى آخ َر اتسم
النبي األكرمّ 
إل أ ّن بحث هذا املوضوع عند «املسترشقني اتخذ من ً
بالتشكيك واعتامد النصوص الشاذة ،والروايات الضعيفة والواهية ،ما كان نتيجته
مواقف مريب ًة حول توثيق النص القرآين مبا يفتح املجال واس ًعا للشك يف صحة
َ
رص أجنبي ٍة عنه ترسبت إليه ،بسبب تأخر تدوينه ،أو بدائية
القرآن ،أو يف وجود عنا َ
الوسائل املستعملة ،أو ضعف املنهج املعتمد ،أو غري ذلك»[[[ .ويف ما يأيت بيان ما
هو املراد من الجمع ،ومتى حصل الجمع ،وهل كان يف زمن النبي محمد أو كان
بعد رحيله إىل الرفيق األعىل ،وذكر آراء املسترشقني السويديني ومناقشتها.
[[[ كايف ،أبو بكر ،موقف املسترشقني من جمع القرآن ورسمه وترتيبه (بحث).2 :
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املطلب األول :معاين مجع القرآن
يبدو أ ّن للجمع أربعة معانٍ  ،وهي:

ً
أول :اجلمع بمعنى احلفظ يف الصدور
أـ حفظ النبي للقرآن الكريم
ني من أجل حفظه
ال شك يف أنّ النبي األكرم كان مول ًعا بالوحي يف ّ
كل ح ٍ
وفهمه ،فهو أول الحفّاظ وس ّيدهم ،فإنّه كان «إذا أتاه جربيل (عليه السالم) بالوحي
مل يفرغ حتى يزمل من الوحي حتى يتكلّم النبي بأوله ،مخافة أن يغىش عليه ،فقال
﴿س ُن ْق ِرئُكَ ف ََل
له جربيل :لِ َم تفعل ذلك .قال :مخافة أن أنىس .فأنزل الله (ع ّز ّ
وجل) َ
س﴾ [األعىل.[[[»]6 :فلم يكن تكلّم رسول الله وتحريك لسانه مبا يوحى إليه
تَ ْن َ
ّ
وحرصا منه لحفظه ،ومن ثَ ّم تبليغه ألمته ،فكان يتلوه عن ظهر
إل شوقًا وشغفًا
ً
قلب ً
ليل ونها ًرا ،كام أنّ القرآن كان ُيعرض عليه بالسنة م ّرةً ،ويف عامه األخري ُعرض
ٍ

فلم كان العام
عليه مرتني « :كان القرآن يُعرض عىل رسول الله يف ّ
كل عام م ّرةًّ ،
الذي قُبض فيه عرض عليه مرتني»[[[ ،كام أنّ الصحابة كانوا يعرضون ما عندهم من
القرآن عليه ،فيخربهم بحسن حفظهم ،فعن ابن مسعو ٍد قالّ :
«إن قرأت من رسول
كل سن ٍة ،وكنت أعرض عليه،
الله  سبعني سورةً ،وكان ُيعرض عليه القرآن يف ّ
فيخربين ّ
ثم قرأت عليه»[[[.
أن محس ٌن حتى كان عام قُبض فيه ،ف ُعرض عليه مرتنيّ ،
ال ريب يف حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب من ِقبل النبي محمد ،حيث
س﴾ [األعىل.]6 :
تكفّل الله تعاىل بذلك بقولهَ :
﴿س ُن ْق ِرئُ َك ف ََل ت َ ْن َ

[[[ الطــراين ،ســليامن بــن أحمــد (ت360 :هـــ) ،املعجــم الكبــر ،تــح :حمــدي عبــد املجيــد الســلفي،
دار إحيــاء الــراث العــريب ،ط 2/مزيــدة ومنقحــة 1406 ،هـــ ـ 1985م.94/12 :

[[[ ابــن حنبــل ،أحمــد ،مســند أحمــد363/1 :؛ ظ :البيهقــي ،أحمــد بــن الحســن (ت458 :هـــ) ،دالئــل
النبــوة ،وثّــق أصولــه وخـ ّرج حديثــه وعلّــق عليــه :الدكتــور عبــد املعطــي قلعجــي ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ـ لبنــان ،ط 1405 ،1/هـــ ـ 1985م.146/7 :
[[[ الطرباين ،سليامن بن أحمد ،املعجم الكبري.204/10 :
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ب ـ حفظ الصحابة للقرآن الكريم

قلب ،وأهم تلك
ُ
هناك
عوامل عدّ ٌة توافرت للصحابة لحفظ القرآن الكريم عن ظهر ٍ
العوامل هي[[[:
1ـ امتازوا بق ّوة الحافظة ،فقد كان الواحد منهم يحفظ القصيدة الطويلة من الشعر
مبجرد أن يسمعها أول م ّر ٍة.
2ـ النزول التدريجي للقرآن أسهم إىل حدٍّ كبريٍ يف سهولة حفظه.

ً
فضل عن األجر والثواب.
3ـ فرض قراءة يش ٍء من القرآن الكريم يف الصالة،
4ـ وجوب العمل بالقرآن الكريم ،إذ إنّه دستورهم الذي يرجعون إليه يف عباداتهم
ومعامالتهم.
5ـ حث الرسول املسلمني عىل قراءته والرتغيب مبا يناله قارئ القرآن من
الثواب واألجر الجزيل فـ«عن عبد الله بن مسعو ٍد (ريض الله عنه) قال :سمعت
رسول الله يقولَ :من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنةٌ ،والحسنة بعرش
حرف ،و(الم) حرف ،و(ميم) ٌ
حرف ،ولكن (ألف) ٌ
أمثالها ،ال أقول (أمل) ٌ
حرف»[[[.
6ـ تعليم النبي بنفسه الصحابة القرآن الكريم ،فكان الصحابة تالميذ النبي،
وهو شيخهم ومعلمهم ،وإذا أسلم أح ٌد من الناس كان يوكل به َمن يُعلّمه كتاب
الله وأحكامه.

فهذه العوامل وغريها أنتجت لنا مجموع ًة كبري ًة من الصحابة حفظة للقرآن الكريم
يف عهد رسول الله ،فقالّ :
«إن ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن حني
يدخلون بالليل ،وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ،وإن كنت مل أ َر منازلهم
حني نزلوا بالنهار»[[[ .وقد اشتهر مجموع ٌة من الصحابة بإقراء القرآن الكريم وهم:
[[[ ظ :عرت ،نور الدين ،علوم القرآن الكريم ،مط /الصباح ،ط1414 ،1/هـ ـ 1993م.162 :

[[[ الرتمــذي ،محمــد بــن عيــى (ت279 :هـــ) ،ســنن الرتمــذي ،حققــه وصححــه :عبد الرحــان محمد
عثــان ،دار الفكــر ،بــروت ـ لبنان ،ط1403 ،2/هـــ ـ 1983م.248/4 :

[[[ البخاري ،محمد بن إسامعيل(ت256 :هـ) ،صحيح البخاري ،دار الفكر ،طبعة باألوفست عن طبعة دار
الطباعة العامرة باستانبول 1401 ،ه  1981 -م80/5 :؛ النيسابوري ،مسلم بن الحجاج (ت261 :هـ) ،صحيح
ٍ
خ معتمد ٍة ،دار الفكر ،بريوت ـ لبنان.171/7 :
مسلم ،طبعة مصححة ومقابلة عىل عدة
مخطوطات ونس ٍ
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يب ،وزيد بن ٍ
ثابت ،وابن مسعو ٍد ،وأبو الدرداء ...كذا ذكرهم
يل ،وأُ ٌّ
«سبع ٌة :عثامن ،وع ٌّ
يب جامع ٌة من الصحابة ،منهم :أبو هريرة،
الذهبي يف طبقات الق ّراء ،قال :وقد قرأ عىل أُ ٍّ
خلق من
وابن عباس ،وعبد الله بن السائب ،وأخذ ابن عباس عن زي ٍد أيضً ا ،وأخذ عنهم ٌ
التابعني»[[[ .ومام ّ
يدل عىل أنّ القراءة كانت عن ظهر قلب قول الله تعاىل يف الحديث
القديس « ...وأنزلت عليك كتابًا ال يغسله املاء تقرأه نامئًا ويقظانَ»[[[ ،فـمن «يفهم أنّ
كل حالٍ ،فال يحتاج جامعه إىل النظر يف صحيف ٍة كُتبت
قلب يف ّ
القرآن يقرأ عن ظهر ٍ
باملداد الذي ينطمس ويزول إذا غسل باملاء»[[[.

وقد «ثبت حفظ الصحابة للقرآن يف صدورهم مبا يبلغ رتبة التواتر بل يزيد عليها
أضعافًا ،تجعلنا نتيقن ما قاله اإلمام أبو الخري بن الجزري :إ ّن االعتامد يف نقل القرآن
عىل حفظ القلوب والصدور ال عىل حفظ املصاحف والكتب أرشف خصيص ًة من
الله تعاىل لهذه األمة»[[[.
فحفظ الصحابة لكتاب الله رمبا ال يحتاج إىل دليلٍ لتواتر النقل بذكر حفّاظ
ٍ
مئات.
القرآن الكريم وقد بلغ عددهم

ثانيا :اجلمع بمعنى كتابته
ً
يل ،وعبد الله بن مسعو ٍد،
كان رسول الله يكلّف جامع ًة من الصحابة ،كع ٍّ
ٍ
ثابت ،وغريهم بكتابة الوحي املنزل عليه ،ويرشدهم إىل
كعب ،وزيد بن
وأُيب بن
ٍ
موضع املنزل من سورتها ،ف ُعرفوا بك ّتاب الوحي ،فكان هؤالء الك ّتاب يخطّون
بأناملهم ما ينزل من القرآن يف العسب ،واللخاف ،والرقاع ،واألقتاب ،واألكتاف[[[∗،
[[[ السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن.197 /1 :

[[[ ابــن كثــر ،إســاعيل بــن عمــر(ت774 :هـــ) ،تفســر القــرآن العظيــم ،تقديــم :يوســف عبــد الرحمــن
املرعــي ،دار املعرفــة ،بريوت ـ لبنــان1412 ،هـــ ـ1992م.37/2 :
[[[ الصالح ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن.69 :
[[[ عرت ،نور الدين ،علوم القرآن الكريم.166 :

[[[(∗) العسب :جمع عسيب واملراد منه جريد النخل ،واللخاف :جمع لخفة ،وهي :صفائح الحجارة،
والرقاع :جمع رقع ٍة ،وهذه الرقعة قد تكون من الجلد أو الرق أو الكاغد ،و األقتاب :جمع قتب ،وهو
الخشب الذي يوضع عىل ظهر البعري لريكب عليه ،واألكتاف :جمع كتف ،وهو عظم البعري أو الشاة فإذا
جف كتبوا عليه .ظ :السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن.92/1:
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فعن «زيد بن ٍ
ثابت قال :ك ّنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع»[[[ .وإنّا أراد
ٍ
ثابت بقوله (نؤلف القرآن من الرقاع) تأليف ما نزل من اآليات املتف ّرقة يف
زيد بن
سورتها وجمعها فيها ،بإرشاد النبي .[[[و«عن يزيد الفاريس ،قال :سمعت ابن
عباس قال :قلت لعثامن بن عفانٍ  :ما حملكم أن عمدتم إىل براءة وهي من املئني
وإىل األنفال وهي من املثاين ،فجعلتموهام يف السبع الطوال ،ومل تكتبوا بينهام
مم تنزل عليه اآليات
سطر (بسم الله الرحمن الر ِحيم)؟ قال عثامن :كان النبيّ 
فيدعو بعض َمن كان يكتب له ،ويقول له :ضع هذه اآلية يف السورة التي يذكر فيها
كذا وكذا ،وتنزل عليه اآلية واآليتان ،فيقول مثل ذلك ،وكانت األنفال من أول ما أُنزل
عليه باملدينة ،وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن ،وكانت قصتها شبيه ًة بقصتها،
فظننت أنّها منها ،فمن هناك وضعتهام يف السبع الطوال ،ومل أكتب بينهام سطر (بسم
الله الرحمن الر ِحيم)»[[[.
يل ،القرآن خلف
يل :يا ع ُّ
وعن أيب عبد الله قال« :إ ّن رسول الله قال لع ٍّ
فرايش يف الصحف والحرير والقراطيس ،فخذوه واجمعوه ،وال تض ّيعوه كام ض ّيعت
ثوب أصفر ،ث ّم ختم عليه يف بيته ،وقال :ال
اليهود التوراة ،فانطلق عيل فجمعه يف ٍ
أرتدي حتى أجمعه ،فإنّه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغري ردا ٍء حتى جمعه»[[[ ،وعن
عامر الشعبي أنّه قد قال« :جمع القرآن عىل عهد رسول الله ست ٌة من األنصار :زيد
بن ٍ
كعب،
يب بن
ٍ
ثابت ،وأبو زي ٍد ،ومعاذ بن جبلٍ  ،وأبو الدرداء ،وسعد بن عبادة ،وأُ ّ
ويف حديث زكريا :وكان جارية بن مجمع بن جارية قد قرأه ّ
إل سورة أو سورتني»[[[.
[[[ الرتمذي ،محمد بن عيىس ،سنن الرتمذي.390/5 :

[[[ ظ :البيهقــي ،أحمــد بــن الحســن (ت458 :هـــ) ،شــعب اإلميــان ،تــح :محمــد الســعيد بــن بســيوين
زغلــول ،تقديــم :دكتــور عبــد الغفــار ســليامن البنــداري ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت  -لبنــان ،ط،1/
1410هـ  1990 -م.197/1 :
[[[ السجســتاين ،ســليامن بــن األشــعث (ت216 :هـــ) ،ســنن أيب دا ُود ،تــح :ســعيد محمــد اللحــام ،دار
الفكر ،ط1410 ،1/هـــ ـ 1990م.182/1 :
[[[ القمــي ،عــي بــن إبراهيــم (املتــوىف نحو329:هـــ) ،تفســر القمــي ،تــح :الســيد طيــب املوســوي
الجزائــري ،مــط /النجف1387،هـــ.451/2 :

[[[ الطرباين ،سليامن بن أحمد ،املعجم الكبري.261/2 :
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ٍ
مصحف واح ٍد ،بل كان
إنّ هذه الكتابة مل تكن يف عهد النبي مجتمع ًة يف
مكتوب عند هذا ما ليس عند ذاك ،وقد نقل العلامء أنّ نف ًرا منهم :عيل بن أيب
ما
ٌ
طالب( ،ومعاذ بن جبل ،وأُيب بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وعبد الله بن مسعود ،قد
جمعوا القرآن كلّه عىل عهد رسول الله ،وذكر العلامء أنّ زيد بن ثابت كان متأخ ًرا
عن الجميع[[[.
يتبي أنّ القرآن كان مكتوبًا عندهم بنسخٍ متعدد ٍة يف عهد
ومن خالل ما تقدّ م ّ
النبي؛ وبذلك تحقق للقرآن عىل عهد النبي الحفظ التام بنوعيه :حفظ الصدور
وحفظ السطور[[[.
ٍ
واحد عند
كتاب
والباحث يذهب إىل أ ّن املصحف مل يكن مجمو ًعا بكامله يف
ٍ
أي لحظ ٍة،
يب يف زمن رسول الله؛ ألنّهم كانوا يتوقعون نزول الوحي يف ّ
ّ
أي صحا ٍّ
ومل يكونوا يعلمون بنهاية الوحي إلّ بوفاة النبي.

ٍ
ٍ
واحد
مصحف
ثالثًا :اجلمع بمعنى وضعه يف
رشا يف قراطيس مل يُعمد
بقي القرآن الكريم منت ً
بعد رحيل النبي إىل جوار ربّه َ
ٍ
مصحف واح ٍد ،فبعد وفاة رسول الله انربى عيل بن أيب طالب
إىل جمعه يف
لهذه املهمة بوصي ٍة من رسول الله؛ حيث أقسم عىل أن ال يرتدي رداءه ّ
إل لصال ٍة
ً
وفعل قام بجمعه حسب ترتيب نزوله ،مقدّ ًما
وجل)،
ّ
حتى يجمع كتاب الله (ع ّز
منسوخه عىل ناسخه ،ذاك ًرا أسباب نزوله ،وقدّ مه أليب بكر يف ما بعدُ  ،وبعد أن اطّلع
يل إىل بيته ومل يُظهره،
عليه أحد الصحابة تم رفض هذا املصحف ،فرجع به ع ٌّ
وهذه بعض النصوص الدالة عىل أنّ املتويل األول لجمع القرآن كان عيل بن أيب
طالب .يصف عكرمة موىل ابن عباس (ت107:هـ) هذا املصحف بقوله« :لو
اجتمعت األنس والجن عىل أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا»[[[ .والسبب يف
عدم استطاعتهم اإلتيان مبثل مصحف عيل ،ألنّه جمعه« وفق ترتيب النزول:
[[[ ظ :القطان ،م ّناع ،مباحث يف علوم القرآن.119 :
[[[ ظ :عرت ،نور الدين ،علوم القرآن الكريم.168 :

[[[ السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن.103/1 :
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امليك مق ّد ٌم عىل املدين ،واملنسوخ مق ّد ٌم عىل الناسخ ،مع اإلشارة إىل مواقع نزولها
ومناسبات النزول»[[[.
ويذكر ابن النديم (ت438:هـ)« :إنّه [أي :عيل بن أيب طالب ]رأى من الناس
طري ًة عند وفاة النبي فأقسم أن ال يضع عىل ظهره رداءه حتى يجمع القرآن ،فجلس
ٍ
مصحف جمع فيه القرآن من قلبه ،وكان
أيام حتى جمع القرآن ،فهو أول
يف بيته ثالثة ٍ
املصحف عند أهل جعفر»[[[ .ث ّم يعقّب بقوله« :ورأيت أنا يف زماننا عند أيب يعىل
ٌ
أوراق بخط عيل بن أيب طالب يتوارثه بنو
حمزة الحسني wمصحفًا قد سقط منه
حسن عىل م ّر الزمان»[[[.

والدليل عىل عدم إظهاره للناس بعد رفضه هو قول طلحة لعيل« :ال أراك يا
عم سألتك عنه من أمر القرآن ،أال تظهره للناس؟! قال :يا طلحة،
أبا الحسن أجبتني ّ
عم كتب عمر ،وعثامن ،أقرآ ٌن كلّه؟! أم فيه ما
عم ًدا كففت عن جوابك ،فأخربين ّ
ليس بقرآن؟!قال طلحة :بل قرآ ٌن كلّه .قال :إن أخذتم مبا فيه نجوتم من النار ودخلتم
الجنة»[[[.
ولكن الذي حدث بعد وفاة رسول الله ويف زمن خالفة أيب بكر ،هو بعد معركة
قتيل ،طلب عمر بن
الياممة ،وبعد أن استح ّر القتل بالق ّراء ،وقد بلغ عددهم سبعني ً
الخطاب من أيب بكر أن يجمع القرآن الكريم؛ خوفًا من ضياعه ،بسبب كرثة َمن قُتل
من الق ّراء يف هذه املعركة ،فلم يوافق أبو بكر أولً  ،ث ّم بعد األخذ والرد وإلحاح عمر
ألسباب ع ّد ٍة منها:
بن الخطاب وافق عىل جمعه ،واختري لهذه املهمة زيد بن ثابت
ٍ
وكاتب للوحي ،وشهوده العرضة األخرية ،وغريها من األسباب.
شاب،
أنّه
ٌّ
ٌ

يل أبو بكر َمقتَل
ينقل لنا زيد بن ثابت كيفية تكليفه بجمع القرآن ً
قائل« :أرسل إ ّ
[[[ معرفة ،محمد هادي ،التمهيد يف علوم القرآن.286/1 :

[[[ ابن النديم ،محمد بن إسحاق (ت438 :هـ) ،فهرست ابن النديم ،تح :رضا تجدد.30 :
[[[ م  .ن.

[[[ العامــي ،جعفــر مرتــى ،الصحيــح مــن ســرة اإلمــام عــي ،دفــر تبليغــات اســامي ،ط1،1430/
 1388 -هـ.29/16 :
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أهل الياممة ،فإذا عمر بن الخطاب عنده ،قال أبو بكر :إ ّن عمر أتاين ،فقال :إ ّن
وإن أخىش أن يستح ّر القتل بالق ّراء
ّ
القتل قد استح ّر يوم الياممة بق ّراء القرآن،
وإن أرى أن تأمر بجمع القرآن .قلت لعمر:
ّ
ري من القرآن،
باملواطن ،فيذهب كث ٌ
ري .فلم يزل عمر
كيف تفعل شيئًا مل يفعله رسول الله؟! قال عمر :هذا والله خ ٌ
يراجعني حتى رشح الله صدري لذلك ،ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر .قال زيد:
عاقل ،ال نتهمك ،وقد كنت تكتب الوحي لرسول
ٌ
شاب
رجل
ٌ
قال أبو بكر :إنّك
ٌّ
الله ،فتتبع القرآن فاجمعه[ .قال زيد] فو الله لو كلفوين نقل جبلٍ من الجبال ما

مم أمرين به من جمع القرآن .فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى رشح
يل َّ
كان أثقل ع َّ
الله صدري للذي رشح له صدر أىب بكر وعمر ،Gفتتبعت القرآن أجمعه من
العسب ،واللخاف ،وصدور الرجال ،حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزمية
األنصاري ،مل أجدها مع ٍ
جآ َءكُ ْم َر ُس ٌ
ول ِّم ْن أَنف ُِس ُك ْم َعزِي ٌز َعلَيْ ِه َما
أحد غريه﴿ ،لَ َق ْد َ
َع ِنتُّ ْم﴾ حتى خامتة براءة ،فكانت الصحف عند أيب بكر حتى توفاه الله ،ث ّم عند
عمر حياته ،ث ّم عند حفصة بنت عمر»[[[.
قال الحارث املحاسبي يف كتاب فهم السنن مب ّي ًنا ما هو عمل الخليفة األول ما
نصه« :كتابة القرآن ليست مبحدث ٍة ،فإنّه كان يأمر بكتابته ،ولك ّنه كان مف ّرقًا يف
ّ
الرقاع واألكتاف والعسب ،فإنّ ا أمر الص ّديق بنسخها من مكانٍ إىل مكانٍ مجتم ًعا،
رش ،فجمعها
وكان ذلك مبنزلة أوراقٍ وجدت يف بيت رسول الله فيها القرآن منت ٌ
ٍ
بخيط ،حتى ال يضيع منها يش ٌء»[[[.
جام ٌع وربطها
يتبي لنا ما هو العمل الذي
من رواية زيد بن ثابت وقول الحارث املحاسبي ّ
ٌ
سؤال من الباحث وهو :بحسب رواية زيد فإ ّن عمر
قام به الخليفة األول ،ولكن يرد
بن الخطاب خاف عىل القرآن من الضياع ،بسبب كرثة َمن قتل يف معركة الياممة
من الق ّراء ،وهذا الشعور من قبل عمر بن الخطاب يف غاية األهمية والحرص عىل
وجل) ،ولكن بعد أن قام زيد بهذه املهمة الشاقة ،وجمع القرآن من
ّ
كتاب الله (ع ّز
ٍ
ٍ
بقي
مصحف
اللخاف والعسب وغريها ،وجعلها يف
واحد وسلّمه أليب بكر ،لِ َم َ
[[[ البخاري ،محمد بن إسامعيل ،صحيح البخاري.98/6 :

[[[ السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن.102/1 :
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هذا املصحف عند أيب بكر ومل يُع ّمم عىل املسلمني جمي ًعا؟! فإنّه لو ُع ّمم عىل
املسلمني ارتفع خوف الضياع من عمر بن الخطاب وغريه م َّمن كان حرصهم عىل
القرآن ،وملا حصل االختالف يف مصاحف الصحابة أيضً ا ،الذي أجرب عثامن بن
عفّان عىل توحيد تلك املصاحف ،وينقل هذا السؤال أيضً ا لعمر بن الخطاب بعد
وفاة أيب بكر ،حيث انتقل املصحف إليه واحتفظ به ،ث ّم انتقل إىل ابنته حفصة بعد
وفاته.
ففي نظري القارص رمبا يكون جمع القرآن بالنسبة للخليفة األول والثاين ملزي ٍة
تخصهام من كونهام أول َمن تصديا لجمع القرآن الكريم بعد رسول الله.
ّ
ولكن هذه املزية ال تثبت مع تقديم عيل بن أيب طالب ملصحفه الذي توىل
جمعه قبل معركة الياممة ،حيث رشع بجمعه بعد وفاة رسول الله مبارشةً ،بدليل
قول عكرمة« :قال ملا كان بعد بيعة أيب بكر قعد عيل بن أيب طالب يف بيته ،فقيل
أليب بكر :قد كره بيعتك ،فأرسل إليه ،فقال :أكرهت بيعتي؟ قال :ال والله .قال :ما
إل لصال ٍة
أقعدك ع ّني؟ قال :رأيت كتاب الله يزاد فيه فح ّدثت نفيس أَلّ ألبس ردايئ ّ
حتى أجمعه .قال له أبو بكر :فإنّك نِع َم ما رأيت»[[[.
ٍ
مصحف
لذلك يثبت أ ّن عيل بن أيب طالب  هو أول َمن تصدى لجمع القرآن يف
ٍ
سابق بذلك ،فال مزية لغريه عليه يف جمع القرآن الكريم،
واحد ،من دون أن يسبقه
ٌ
فضل عن تق ّدمه عىل غريه من الصحابة بأمو ٍر أخرى ال مجال لذكرها يف هذا البحث.
ً

رابعا :اجلمع بمعنى توحيد املصاحف
ً
ال شك يف أنّه قد تم يف زمن عثامن بن عفّان توحيد املصاحف عىل قراء ٍة واحدةٍ،
وكان السبب والدافع لهذا العمل هو تعدد املصاحف ومتايزها واختالفها من حيث
القراءة ،ما أفزع حذيفة بن اليامن ،فذهب إىل عثامن بن عفّان وطلب منه أن يدرك
وفعل استجاب
ً
هذه األمة قبل أن يختلفوا يف كتاب الله اختالف اليهود والنصارى،
عثامن بن عفّان لهذا الطلب ،واستجلب نسخة املصحف املوجودة عند حفصة
[[[ السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن.162/1 :
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بنت عمر بن الخطاب ،وطلب من زيد بن ثابت وثالث ٍة من قريش أن ينسخوا هذا
النسخة يف املصاحف ،وإن اختلفوا مع زيد يف يش ٍء يكتبونه بلسان قريش ،أل ّن
القرآن نزل بلسانهم.
ويروي لنا البخاري (ت256:هـ) يف صحيحه عن «ابن شهاب أ ّن أنس بن مالك
ح ّدثه أ ّن حذيفة بن اليامن ِ
قدم عىل عثامن وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية
وأذربيجان مع أهل العراق ،فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة ،فقال حذيفة لعثامن :يا

أمري املؤمنني ،أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى.
فأرسل عثامن إىل حفصة أن أرسيل إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف ،ث ّم
نردها إليك .فأرسلت بها حفصة إىل عثامن ،فأمر زيد بن ثابت ،وعبد الله بن الزبري،
وسعيد بن العاص ،وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام ،فنسخوها يف املصاحف،
وقال عثامن للرهط القرشيني الثالثة :إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يش ٍء من
القرآن ،فاكتبوه بلسان قريش ،فإنّ ا نزل بلسانهم .ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف
ٍ
مم
يف املصاحف ر ّد عثامن الصحف إىل حفصة ،فأرسل إىل ّ
كل أفقٍ
مبصحف َّ
كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق»[[[.
نسخوا ،وأمر مبا سواه من القرآن يف ّ
وينقل لنا السيوطي (ت911:هـ) سببًا آخ َر لقيام عثامن بن عفّان بهذا العمل،
رجل من بني
فيقول« :أخرج ابن أشته من طريق أيوب ،عن أيب قالبة ،قال :ح ّدثني ٌ
عامر يقال له أنس بن مالك ،قال :اختلفوا يف القراءة عىل عهد عثامن حتى اقتتل
الغلامن واملعلّمون ،فبلغ ذلك عثامن بن عفّان ،فقال :عندي تكذبون به وتلحنون
ٍ
محمد ،اجتمعوا فاكتبوا
فيه ،فمن نأى ع ّني كان أش ّد تكذيبًا وأكرث لح ًنا يا أصحاب

للناس إما ًما ،فاجتمعوا فكتبوا ،فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا يف آية قالوا هذه أقرأها
ٍ
ثالث من املدينة ،فقال له :كيف أقرأك
رسول الله فالنًا ،فريسل إليه وهو عىل رأس
رسول الله آية كذا وكذا؟ فيقول :كذا وكذا .فيكتبونها ،وقد تركوا لذلك مكانًا»[[[.
ولكن «املشهور عند الناس أ ّن جامع القرآن عثامن ،وليس كذلك ،إنّ ا حمل
[[[ البخاري ،محمد بن إسامعيل ،صحيح البخاري.99/6 :

[[[ السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن.165/1 :
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ٍ
واحد ،عىل اختيا ٍر وقع بينه وبني َمن شهده من
عثامن الناس عىل القراءة بوج ٍه
املهاجرين واألنصار ،مل ّا خيش الفتنة عند اختالف أهل العراق والشام يف حروف
القراءات ،فأ ّما قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجو ٍه من القراءات املطلقات عىل
الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن»[[[.
نعم ،ال شك يف أ ّن ما قام به عثامن بن عفّان من توحيد املصاحف قد دفع به
إشكال تعدد القراءات بني الصحابة واختالفهم يف ما بينهم ،وأيهام أصح قراء ًة من

اآلخر.

املطلب الثاين :رأي املسترشقني السويديني يف مجع القرآن ومناقشتهم
يذكر (كارل يوهان تورنبريغ) أنّ «القرآن يف حالته الحالية ليس هو نفسه امللخّص
من ِقبل محم ٍد نفسه»[[[.
منهجي نو ًعا ما فس ّمي (اإللهام ،الوحي)
و«أنّ الذي جمعه خالل حياته بشكل
ٍّ
كتاب
محتمل جدًّ ا ،ورمبا مل تكن جمل محمد املرتوكة يف
ٌ
هو أم ٌر
ٍ
ٍ
مكتوب ،أو نوعٍ
ً
سهل ،أن يكتب خطابه خطّ ًّيا،
من الكتاب املقدّ س لتعليم املؤمنني ،وكان هذا األمر
خصوصا مع وجود «أتباعه الذين
ولكن من املحتمل أنّه قد كتب جز ًءا منها لهم»[[[،
ً
كانوا يطلقون عليهم اسم ( ُق ّراء القرآن) ،والذين كان لهم تأثريٌ كبريٌ يف املجتمع...
ريا جدًّ ا ،وقد كانوا موجودين خالل حياة محم ٍد ،وقد
[و] ق ّراء القرآن كان عددهم كب ً
كل مكانٍ يف الجزيرة العربية»[[[ .إ ًذا من الطبيعي أنّ « ق ّراء القرآن ميتلكون
استقروا يف ّ
ٍ
ثم إنّ األحرف هنا تُعترب مهم ًة جدًّ ا ،وإنّ
مجموعات كبري ًة أو صغري ًة من قطع القرآنّ ،
الكلامت يجب أن تكون منقول ًة متا ًما ،أي :كام تم أخذها عىل لسان النبي»[[[.
وهؤالء الق ّراء «قد سمعوا محمدً ا نفسه واتبعوا خطبه و تعليامته ...إلخ ،ولدى

[[[ م  .ن.166/1 :

[2] Tornberg, Karl Johann, Koranen, p: 1

[3]()Tornberg, Karl Johann, Koranen, p: 1

[4] I bid, p: 2

[5]()I bid, p: 2
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كل واح ٍد سجالته أو مذاكراته[ ّ
ِ
طويل الكتشاف أنّ ّ
ٌ
وقت
ميض ٌ
إل أنّه] مل
كل قارئٍ
النص اآلخر»[[[.
مختلف عن
نص
ٌ
ّ
للقرآن لديه ٌّ
وهذه االختالفات «غال ًبا ما كانت بسيط ًة جدًّ ا ،ولكن يُعترب أصغ ُر تغيريٍ يف الكلمة
أي خط ٍأ ،جرمي ًة ميكن أن يؤدي إىل فساد الدين
املقدّ سة ،والتي يجب أن ال يشوبها ّ
ٍ
واضطرابات اجتامعي ٍة ،ألنّ اإللهام اللفظي هو دامئًا من عقيدة اإلسالم األساسية»[[[.
وبعد نقل حذيفة بن اليامن الخرب يف اختالف املصاحف املوجودة بني املسلمني
رأى عثامن بن عفّان «أنّه من الجيد السامح إلنشاء هيئ ٍة قرآني ٍة جديد ٍة ويكون ما جمعه

أساسا لها؛ ألنّه أول َمن جمع أجزاء الكتاب املتناثرة ،وقد قام بإرسال
زيد بن ثابت
ً
تم إتالف (حرق) قطعٍ
النصوص إىل جميع املدن الرئيسة ،واملجموعات األخرى ،كام ّ
يتغي لجميع املسلمني»[[[.
من القرآن بأوامر من الخليفة ،وهكذا ،صدر القرآن كقانونٍ ال ّ
اختالف بني الهيئة املشكَّلة من ِقبل الخليفة األول
يبي بعد ذلك أنّه ال يوجد
ٌ
ّ
ثم ّ
أي
وبني الهيئة املشكَّلة من الخليفة الثالث من حيث الجوهر ،فقال« :ليس لدينا ّ
سبب لالفرتاض بأنّ هذه الهيئة الثانية لتحرير القرآن أو ما تس ّمى بهذا االسم تختلف
ٍ
جوهر ًّيا عن األوىل أو تختلف عن نسخة أيب بكر»[[[ .والنتيجة «أنّ الرتتيب الحايل
تم جمعه يف وقت الحق ،والذي اعترب أم ًرا رضوريًّا بعد
والشكل الخارجي هو ٌ
عمل ّ
وفاة النبي»[[[.

الدافع والسبب جلمع القرآن الكريم يف رأي (كارل يوهان تورنبريغ)
تغيت العالقة بشكلٍ رسيعٍ بعد وفاة النبي ،حيث يف الياممة ظهر
يقول« :لقد ّ
حزب له
شخص ا ّدعى النبوة والذي كان يس ّمى (مسيلمة) وقد حصل يف بلده عىل
ٍ
ٌ
أهمي ٌة كبريةٌ ،وخالل حكومة (خالفة) الخليفة األول أيب بكر قاد حروبًا دامي ًة ض ّده،
[1] I bid, p: 3
[2] I bid, p: 3
[3] I bid, p: 4

[4]Tornberg, Karl Johann, Koranen, p: 4

[5]I bid, p: 1
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ري من املسلمني ومن
و ُ
حسمت املعركة يف عام (632م أو 633م) ،حيث سقط عد ٌد كب ٌ
بينهم عدد من ق ّراء القرآن»[[[.
وطلب عمر بن الخطاب من «أيب بكر أن يرت ّب مجموع ًة منها ،والتي ميكن
الحصول عليها منهم ...ما دام يوجد يف ذلك الوقت الحفّاظ الذين يعلمون أهمية
هذه املسألة»[[[.
كُلّف بهذه املهمة الشاقة «زيد بن ثابت الذي كان أمني النبي (محرض النبي)
ٍ
محمد الحقيقي»[[[.
حدها من وحي
والذي قد جمع من جميع الجوانب وقد و ّ
وفعل قام زيد بهذا العمل «وسلّم أليب بكر أول نسخة كاملة للقرآن ،وال تزال هذه
ً
النسخة غري منظمة»[[[.
فبعد تسليم زيد نسخة القرآن الذي جمعه من الصحابة بعد عنا ٍء طويلٍ ومش ّق ٍة
يستغرب هذا املسترشق من عمل الخليفة األول وكذلك الثاين ،بسبب احتفاظهم
خاص ًة قال:
بهذه النسخة وعدم نرشها بني املسلمني لالستفادة منها ،وبقائها ملكي ًة
ّ
حا ،وبهذه
«هذه املخطوطة ال تختلف عن النص الكنيس .أي :إ ّن الرأي مل يكن واض ً
الطريقة قد تم ترك كتاب قانونٍ
مكتوب س ُينرش يف جميع أنحاء مناطق اإلسالم،
ٍ
وكانت النسخة وبقيت ملكية خاصة للخليفة ،وقد تم نقلها بعد وفاة عمر إىل ابنته
حفصة أرملة النبي»[[[.
ويذهب (كارل فلهلم زتّرستني) إىل أنّ هناك مشكل ًة يف عدم إكامل جمع القرآن
الكريم يف زمن النبي محمد وهذه املشكلة هي تراجع النبي محم ٍد يف بعض
عم قاله سابقًا ،فيقول« :بالفعل قد تم تسجيل وكتابة الوحي املُنزل يف حياة
األحيان ّ
محم ٍد من ِقبل أتباعه ،ولكن بعد ذلك تم اكتشاف أنّ الوحي املُنزل مل يكن دامئًا
[1]I bid, p: 2

[2] I bid, p: 2
[3] I bid, p: 2

[4]I bid, p: 3

[5] Tornberg, Karl Johann, Koranen, p: 3

86
قبل»[[[ ،ما أدى إىل عدم
عم قاله من ُ
منطق ًّيا ،وإنّ ا ترا ُجع محم ٍد يف بعض األحيان ّ
تنظيمه حتى جاء الخليفة األول فرتب مجموع ًة من آياته التي كانت متفرقة عند الصحابة
بعضها كان مكتوباً وبعضها أخذ من ذاكرتهم .قال« :إنّ ا قد ُوجد القرآن عندما تويف
يف وضع خاص وغري منظّم ،ويف ظل الخليفة أيب بكر ـ الذي توىل الخالفة من عام
(632م ـ 634م) ـ ُرتّبت مجموع ٌة من اآليات القرآنية امل ُ َتفَرقة (املنترشة) ،التي كان
مكتوب خط ًّيا»[[[.
املؤمنون يحتفظون بها كجز ٍء يف ذاكرتهم ،وجز ٍء
ٍ
خالـف (كريستر هيديـن) أصحابـه يف جمـع القـرآن الكريـم وذهـب إىل أنّ
النص
الجمـع قـد حصـل يف زمـن النبي محمـد بإمالئه «حيـث كان محمدٌ يقـرأ
ّ
كاتب يكتب النص»[[[ .ويُشير إىل مواكبة نشـاط املسـلمني
ويليـه بعـد ذلـك إىل
ٍ
ُ
مـع بـدء الدعـوة مـع الوحـي مـن حيـث حفظـه وتعلّمـه ،فقـال« :حيث بـدأ محمد
نشـاطه يف مكـة ،وبعـد ذلـك انتقـل إىل املدينـة يف عـام (622م)؛ ولذلـك بـدأ
املسـلمون بتعلّـم القـرآن يف ٍ
وقت مبك ٍر يف مكـة أو يف املدينـة»[[[ .فالقرآن الكريم
ثم تم استنسـاخه يف املسـتقبل
«نـص تـم كتابتـه باللغـة العربيـة يف القـرن السـابعّ ،
ٌّ
تـم
تضـارب يف صياغـة النصـوص الصحيحـة ،وإنّ
أي
ٍ
النـص األصلي ّ
ّ
مـن دون ّ
ٍ
ٍ
إضافـات»[[[ .وحصـل هـذا االستنسـاخ بعد
تغييرات أو
أي
االحتفـاظ بـه مـن دون ّ
أن « نشـأت الحاجـة إىل النـص املكتـوب (الصياغـة الصحيحـة) ،تـم تدوينـه مـن
ِقبـل الخليفـة عثمان حـوايل يف عـام (650م)»[[[.
يرى (محمد كنوت برنسرتوم) أنّ القرآن قد «تم تدوينه يف عهد الخليفة الثالث

عثامن ،أي :بعد حوايل عرشين عا ًما من وفاة النبي ،واستمر حتى يومنا هذا»[[[.
[1]Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p :28

[2] I bid, p: 28

[3]Hedin, Christer, Islam Enligt Koranen, p:12

[4]()p: 8 I bid,

[5] Hedin, Christer, Islam Enligt Koranen, p: 13

[6]I bid, p: 7

[7] Bernström, Mohammed Knut, Koranens, p: 14
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مثيل وال كان
يقول (قانيتا صديق)« :عىل الرغم من أ ّن ف ّن الكتابة مل يسبق له ٌ
إل أنّه قد ت ّم تسجيل القرآن املق ّدس
رشا يف الجزيرة العربية يف ذلك الوقتّ ،
منت ً
ٍ
أوقات مختلف ٍة ُمع ّدين لهذا الغرض،
(الكريم) من البداية ،وقد تم توظيف كُتّاب يف
ومن أبرز هؤالء الكُتاب :أبو بكر ،وعيل ،وزيد بن ثابت ،وزبري بن العوام (ريض الله
عنهم جمي ًعا)»[[[.
ير مـن الصحابـة القـرآن الكريـمعـن
وعلاو ًة على ذلـك ،فقـد حفـظ عـد ٌد كب ٌ

قلـب مل يكـن شـي ًئا
قلـب ،إذ إنّ حفـظ األعمال الكبيرة واألدبيـةعـن ظهـر
ظهـر
ٍ
ٍ
جديـدً ا على العـرب ،ومـن املعـروف أنّ بعضهـم قـد حفـظ حـوايل مئة ألـف ٍ
بيت

قلـب[[[« ،وهكـذا ،تـم الحفـاظ على القـرآن الكريم
مـن الشـعر العـريب عـن ظهـر
ٍ
نص القـرآن الكريم
مـن خلال
نظـام مزدو ٍ
ٍ
ج مـن البدايـة إىل النهاية ،مـا أدى إىل أنّ ّ
بقـي مـن دون تغييرٍ
وسـليم»[[[.
ً
َ
وبعد ذلك ذكر أنّه قد فشلت محاوالت بعض الباحثني الغربيني إلثبات العكس،
ريا ،بعد استخدام قواعد االنتقاد الصارمة إىل االعرتاف بأنّ القرآن
واضطر النقّاد أخ ً
الرب (الله) كام أعطاه الرسول الكريم
الكريم اليوم ،هو بالضبط نفس الوحي من
ّ
محمدٌ ألتباعه[[[.
ثم استشهد بأقوال بعض املسترشقني املؤيدة ملا قاله ،نختار منها اثنني:
ّ
القول األول :هو للسري ويليام موير حيث قال« :لقد ظهرت جامعاتٌ متقاتل ٌة
ٍ
محمد ،ومن ُذ ذلك
ومثري ٌة للجدل من ُذ قتل عثامن وبعد أقل من ربع قرنٍ من وفاة

الحني تم تقسيم العامل املحمدي ،ومع ذلك مل يقبلوا من بعضهم البعض سوى
رص وحتى اليوم،
القرآن ،وأنّهم جمي ًعا وباإلجامع يستخدمون نفس الكتاب يف ّ
كل ع ٍ
النص الذي تم إعداده بأم ٍر من الخليفة،
دليل قاط ٌع عىل أنّه لدينا اآلن بالضبط
وهذا ٌ
ّ
[1] Sadiqa, qanita, Den Heliga Quranen, p: 1.

[2] I bid, p: 1
[3] I bid, p: 1

:, p: 1 I bidظ ][4
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يل
أي عملٍ آخ َر يف ّ
كل العامل قد تم حفظ ّ
ومن املحتمل أنّه ال يوجد ّ
نصه بشكلٍ أص ٍّ
ٍ
وغريِ
زائف مل ّدة اثني عرش قرنًا»[[[.
«نص القرآن هو األكرثُ أصال ًة
والقول الثاين :هو لـ(إلوود موريس) حيث قال:
ّ
ٍ
زائف من جميع األعامل التي لها نفس الحقبة»[[[.
ري
وغ ُ
وغريها من األقوال التي نقلها عن املسترشقني أعرضنا عن ذكرها لتض ّمنها مفاد
القولني املتق ّدمني.

مناقشة آراء املسترشقني يف مجع القرآن
إ ّن (كارل يوهان تورنبريغ) يحتمل أ ّن القرآن الكريم قد كُتب جز ٌء منه يف زمن
النبي ،ث ّم بعد ذلك يُشري إىل أ ّن ق ّراء القرآن أيضً ا كتبوا ،ولكن حصل االختالف
البسيط يف مصاحفهم ،ث ّم توىل تصحيح هذا االختالف الخليفة الثالث عثامن بن
عفّان.
فنقول :إ ّن القرآن الكريم مل يُكتب جز ٌء منه فقط يف زمن النبي محمد ،بل
ٍ
ٍ
واحد ،وإنّ ا كان مف ّرقًا
مصحف
إل أنّه مل يكن مجمو ًعا يف
كان جميعه مكتوبًا ّ
كاتب للوحي كان يحتفظ بنسخته من القرآن
فكل
يف القراطيس والرقاع واللخافّ ،
ٍ
لدليل
ٌ
فضل عن نسخة رسول الله ،واختالف املصاحف الذي أشار إليه
ً
الكريم،
عىل كتابته يف زمن النبي.
أ ّما (كارل فلهلم زت ّرستني) فقد ذكر نقطتني أساسيتني يف مسألة جمع القرآن الكريم
وهام:
ٍ
محمد؛ لوجود مشكل ٍة
النقطة األوىل :عدم حصول الجمع يف زمن الرسول
ٍ
عم يقوله للمسلمني من الوحي.
عند النبي
جعه ّ
محمد ،وهذه املشكلة كانت ترا ُ
: Sadiqa,نقلً عن [1] Life of Mohammed, London1921,Volume I, p:2223- Sir William Muir, ،
qanita, Den Heliga Quranen, p:1
[2] the Comprehensive Commentary of the Qur›an, London1896, Volume I, p:349 , El: Sadiqa, qanita, Den Heliga Quranen, p:2نقالً عن wood Morris
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رصا.
والنقطة الثانية :هي أ ّن مسألة جمع القرآن حصلت يف زمن الخليفة األول ح ً
مناقشة النقطة األوىل
ً
أول :يعرتف هذا املسترشق أ ّن املسلمني األوائل قاموا بتدوين القرآن الكريم
وتسجيله.
ٍ
عم قاله لهم ،هل
ثانياً :مل يذكر لنا متى تن ّبه املسلمون لرتاجع النبي
محمدّ 

كان ذلك يف بدء الدعوة يف مكة أو كان بعد هجرته إىل املدينة؟

جه إىل رسول الله ،كان سببه قصة الغرانيق
والظاهر أ ّن هذا الطعن الذي و ّ
عم قاله من
املتق ّدم ذكرها ،حيث مل يعهد من املسترشقني أن ذكروا تراجع النبي ّ
الوحي سوى قصة الغرانيق ،وإذا كان هذا السبب أو الدافع وراء تهمة النبي بذلك،
فالجواب كام تق ّدم نذكره باختصارٍ:
أوالً :القرآن الكريم يُثبت زيف وبطالن هذا الطعن ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو ت َ َق َّو َل َعلَيْ َنا
ني﴾[الحاقة 44:ـ.]46
خ ْذنَا ِم ْن ُه بِالْيَ ِم ِ
بَ ْع َ
ض الْ َقَاوِيلِ لَ َ َ
ني ث ُ َّم لَ َقطَ ْع َنا ِم ْن ُه الْ َوتِ َ

خ َرى أَلَ ُك ُم ال َّذكَ ُر َولَ ُه
اللتَ َوالْ ُع َّزى َو َم َنا َة الثَّالِثَ َة ْ
ثان ًيا :يف قوله تعاىل ﴿:أَفَ َرأَيْتُ ُم َّ
الُ ْ
الُنْثَى تِل َْك إِذًا ِق ْس َم ٌة ِ
ضي َزى إِ ْن ِه َي إِ َّل أَ ْس َم ٌء َس َّم ْيتُ ُمو َها أَنْتُ ْم َو َآبَا ُؤكُ ْم َما أَنْ َز َل اللَّ ُه
ْ
جا َء ُه ْم ِم ْن َربِّ ِه ُم الْ ُه َدى﴾
ُس َولَ َق ْد َ
ِب َها ِم ْن ُسلْطَانٍ إِ ْن يَتَّ ِب ُعو َن إِ َّل الظَّ َّن َو َما ت َ ْه َوى الْ َنْف ُ

[النجم 19:ـ  .]23ال ميكن أن تقحم (تلك الغرانيق العىل وأن شفاعتهن لرتتجى)،
ألنّها مناقضة لقوله تعاىل ﴿:إ ْن ِه َي إِلَّ أَ ْس َم ٌء َس َّم ْيتُ ُمو َها أَنْتُ ْم َو َآبَا ُؤكُ ْم َما أَنْ َز َل اللَّ ُه ِب َها
ُس.﴾..
ِم ْن ُسلْطَانٍ ِإ ْن يَتَّ ِب ُعو َن ِإ َّل الظَّ َّن َو َما ت َ ْه َوى ْ
الَنْف ُ
ثالثًا :هذه القصة موضوع ٌة وال أساس لها من الصحة ،وضعها أهل الزندقة طع ًنا
برسول الله.
مناقشة النقطة الثانية:
إ ّن القرآن كان مجمو ًعا يف زمن رسول الله مؤلفًا يف الرقاع وغريها من ِقبل
كتّاب الوحي ،كام أ ّن هناك نسخ ًة للقرآن الكريم كانت موجود ًة عند النبي أعطاها
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إىل اإلمام عيل ،فعن أيب عبد الله قال« :إ ّن رسول الله قال لعيل :يا عيل
القرآن خلف فرايش يف الصحف والحرير والقراطيس ،فخذوه واجمعوه وال تضيّعوه
ثوب أصف َر ،ث ّم ختم عليه يف
كام ضيّعت اليهود التوراة .فانطلق عيل فجمعه يف ٍ
بيته ،وقال :ال أرتدي حتى أجمعه ،فإنّه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغري ردا ٍء حتى
خ أخرى للقرآن الكريم ،فروي عن
جمعه»[[[ ،كام أ ّن بعض الصحابة كانت عندهم نُس ٌ
عامر الشعبي أنّه قد قال« :جمع القرآن عىل عهد رسول الله ست ٌة من األنصار :زيد
بن ثابت ،وأبو زيد ،ومعاذ بن جبل ،وأبو الدرداء ،وسعد بن عبادة ،وأُيب بن كعب،
إل سور ًة أو سورتني»[[[.
ويف حديث زكريا وكان جارية بن مجمع بن جارية قد قرأه ّ
أ ّما الجمع يف زمن الخليفة األول ،فقد قام الخليفة األول بتكليف زيد بن ثابت
بتوجي ٍه من عمر بن الخطاب بجمع القرآن الكريم يف نسخ ٍة واحد ٍة ،تم االحتفاظ
بها يف ما بعد عند الخليفة األول ،ث ّم الثاين ،ث ّم بنت الثاين ،حتى تسلّم عثامن بن
ٍ
ٍ
واحد وأرسله إىل
مصحف
عفّان زمام أمور املسلمني ووحد جميع املصاحف يف
األمصار.
الغريب باألمر أ ّن (محمد كنوت برنسرتوم) يذهب إىل أ ّن التدوين حصل يف ٍ
وقت
متأخ ٍر حيث قال «:تم تدوينه يف عهد الخليفة الثالث عثامن ،أي :بعد حوايل عرشين
عا ًما من وفاة النبي ،واستمر حتى يومنا هذا»[[[.
ٍ
مصحف وتوحيد باقي
فنقول :إذا كان (محمد كنوت) يقصد بالتدوين جمعه يف
املصاحف املوجودة عند املسلمني عليه ،فهذا ما أرشنا إليه يف ما تق ّدم من أ ّن
تفش االختالف يف قراءة
عثامن بن عفّان قام يف زمنه بتوحيد املصاحف ،بسبب ّ
ح ملا تق ّدم
القرآن الكريم ،وأ ّما إذا كان يقصد من تدوينه كتابة القرآن ،فهذا غري صحي ٍ
من كون الجمع حصل يف زمنه.

[[[ القمي ،عيل بن إبراهيم ،تفسري القمي.451/2 :

[[[ الطرباين ،سليامن بن أحمد ،املعجم الكبري.261/2 :

[3] Bernström, Mohammed Knut, Koranens, p: 14
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املطلب الثالث :لفظة القرآن[[[ ∗
وكل اسم من هذه األسامء يُشري إىل خصيص ٍة من
للقرآن الكريم أسامء كثري ٌة ّ
خصائص القرآن ،وهذه األسامء هي عىل خالف ما س ّمى به العرب كالمهم ،وقد
اعتنى العلامء بإحصاء هذه األسامء ورشحها ،ومن أشهرها:
 .1القرآن« :القرآن يف األصل مصد ٌر ،نحو :كفران ورجحان»[[[.
ولفظ (القرآن) كام أنّه يصدق عىل الكتاب العزيز كلّه كذلك يصدق عىل الجزء
منه ،فيقال مل َن قرأ الكتاب العزيز كلّه :إنّه قرأ قرآنًا ،ويقال مل َن قرأ ثالث ٍ
آيات ـ وهي
أقرص السور ـ :إنّه قرأ قرآنًا ،بل مل َن قرأ آي ًة واحد ًة منه يقال له :إنّه قرأ قرآناً[[[.
وخصيصة هذا االسم هي أ ّن «تسميته بالقرآن إمياءة إىل حفظه يف الصدور ،أل ّن
القرآن مصدر القراءة ،ويف القراءة استذكا ٌر»[[[ .وهذا االسم هو من أشهر أسامء القرآن
ي[[[:
الكريم ،بل بات َعل ًَم للكتاب العزيز[[[.ويبدو أ ّن للفظة القرآن معني ْ
ج ْم َع ُه َوقُ ْر َآنَ ُه﴾
أحدهام :القرآن باملعنى املصدري كام يف قوله تعاىل ﴿:إِ َّن َعلَ ْي َنا َ
ج ِر كَا َن َمشْ ُهودا ً﴾ [اإلرساء]78:
ج ِر إِ َّن قُ ْر َآ َن الْ َف ْ
[القيامة ،]17:وقوله تعاىل﴿:وقُ ْرآ َن الْ َف ْ
واآلخر :القرآن مبعنى العلم الشخيص للكتاب العزيز كام يف قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن
ح ِ
ات أَ َّن لَ ُه ْم
ش الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ني ال َِّذي َن يَ ْع َملُو َن َّ
الصالِ َ
َهذَا الْ ُق ْر َآ َن يَ ْه ِدي لِلَّ ِتي ِه َي أَقْ َو ُم َويُ َب ِّ ُ
جرا ً كَبِريا ً﴾[ اإلرساء .]9:وقوله تعاىلَ ﴿ :وأُ ِ
ل َهذَا الْ ُق ْر َآ ُن ِلُن ِْذ َركُ ْم ِب ِه َو َم ْن
أَ ْ
وح َي ِإ َ َّ

بَلَغَ﴾ [األنعام.]19:

يس ،وكِتَابًا بالكرس
ب ،كَتْ ًبا بال َفتْح امل ْ
َص َد ُر امل َ ِق ُ
 .2الكتاب :من «كتب كَتَب ُه ،يَ ْكتُ ُ
حا هنا؛ ألنّنا ذكرنا ذلك يف التمهيد 10 :ـ.11
[[[(∗) مل نتط ّرق لبيان تعريف القرآن لغ ًة واصطال ً
[[[ الراغب األصفهاين ،الحسني بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن.668 :
[[[ الزرقاين ،محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن.23/1 :
[[[ الصالح ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن.17 :
[[[ عرت ،نور الدين ،علوم القرآن الكريم.12 :

[[[ الحكيم ،رياض ،علوم القرآن دروس منهجية ،دار الهالل ،قم ،ط1435 ،5/هـ ـ 2014م.37 :
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ن .و ِقيل :أَصلُ ُه املصد ُر»[[[.
ح�يَاِ ّ
عىل ِخالف القياس .وقيلْ :
اس ٌم كاللِّباس ،عن اللِّ ْ
وإ ّن يف تسمية القرآن بالكتاب إشار ٌة إىل أنّه مجمو ٌع يف السطو ،ألنّه جم ٌع للحروف
ني﴾[ البقرة.[[[ ]2:
ب ِفي ِه ُه ًدى لِلْ ُمتَّ ِق َ
ورس ٌم لأللفاظ ،قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك الْ ِكتَ ُ
اب َل َريْ َ
ويرى نور الدين عرت أ ّن مادة الكتاب مأخوذ ٌة من « الكتْب ،أي :الجمع ،ومنه الكتيبة
[[[
للجيش الجتامعها ،ث ّم أُطلقت عىل الكتابة ،لجمعها الحروف»
إذًا هذا الكتاب هو جامع للسور واآليات ،كام أنّه جام ٌع للمعاين والحقائق
والحلول التي يتطلع إليها البرش أيضً ا[[[.
صحيحّ ،
يدل عىل متيي ٍز وتزييلٍ بني شيئني،
أصل
 .3الفرقان « :الفاء والراء والقاف ٌ
ٌ
من ذلك الفرق فرق الشعر»[[[ .ووجه هذه التسمية هو أ ّن «مادة هذا اللفظ ت ُفيد معنى
التف ّرقة ،فكأ ّن التسمية ت ُشري إىل أ ّن القرآن هو الذي يف ّرق بني الحق والباطل ،باعتباره
ٍ
موضوعات»[[[ .ولفظة الفرقان
كل ما يتع ّرض له من
املقياس اإللهي للحقيقة يف ّ
علم له كام يف قوله تعاىل﴿ :تَبَا َر َك ال َِّذي نَ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن
مصد ٌر أُطلق عىل القرآن فبات ً
ني ن َِذيرا ً﴾ [الفرقان ،]1:وقوله تعاىل﴿ :شَ ْه ُر َر َمضَ ا َن ال َِّذي
َع َل َع ْب ِد ِه لِ َيكُو َن لِلْ َعالَ ِم َ
اس َوبَ ِّي َن ٍ
أُنْز َِل ِفي ِه الْ ُق ْر َآ ُن ُه ًدى لِل َّن ِ
ات ِم َن الْ ُه َدى َوالْ ُف ْرقَانِ ﴾ [البقرة .[[[]77:هذه أشهر
اسم ،بل نيّ ٍ
ف وتسعني
أسامء الكتاب العزير ومنهم َمن أوصلها إىل خمس ٍة وخمسني ً
اسم[[[ ،والظاهر أنّها صفاتٌ للكتاب العزيز وليست أسامء.
ً
[[[ الزبيــدي ،محمــد مرتــى (ت1205 :هـــ) ،تــاج العــروس ،تــح :عــي شــري ،دار الفكــر ،بــروت ـ
لبنــان 1414 ،هـــ ـ1994ـ م.351/2 :
[[[ ظ :الصالح ،صبحي ،مباحث يف علوم القرآن.17 :
[[[ عرت ،نور الدين ،علوم القرآن الكريم.13 :

[[[ ظ :الحكيم ،رياض ،علوم القرآن دروس منهجية.37 :

[[[ ابن فارس ،أحمد (ت395 :هـ) ،معجم مقاييس اللغة.493/4 :

[[[ الصــدر ،محمــد باقــر (ت1400 :هـــ) ،املدرســة القرآنيــة ،إعــداد وتحقيــق :لجنــة التحقيــق التابعــة
للمؤمتــر العاملــي لإلمــام الشــهيد الصــدر ،نــر مركــز األبحــاث والدراســات التخصصيــة للشــهيد
الصــدر ،ط1421 ،1/ق.210/19 :
[[[ ظ :الحكيم ،رياض ،علوم القرآن دروس منهجية.42 :

[[[ ظ :الزركيش ،محمد بن بهادر ،الربهان يف علوم القرآن.193/1 :
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املطلب الرابع :تسمية القرآن عند املسترشقني السويديني
لفظة القرآن
رسل ،ويف مع ًنى آخ َر
فهي عند (كارل يوهان تورنبريغ) «معناها :يش ٌء مقرو ٌء أو ُم ٌ
يف القرآن (الوحي الخاص) ،ومع ذلك ،فمن املرجح أ ّن اسم الكتاب املق ّدس هو
(معجزة) الذي أىت من األصل نفسه ،وقد تم استخدامها من قبل الحاخام ،والذي
يظ ّن محم ٌد أ ّن التسمية من إلهامه»[[[.
وعند (كريسرت هيدين) « تعني (القراءة أو التالوة)»[[[.
ث ّم يذكر (كريسرت هيدين) أ ّن «القرآن هو معجزة اإلسالم وأعظم ما يحدث يف
تاريخ العامل»[[[ ،و«هو النص املق ّدس لإلسالم ،وهو أساس اإلسالم»[[[ ،ويُشري
َ
ني وأنظم ٍة ،فيقول« :يحتوي القرآن عىل
إىل ما يشتمل عليه القرآن من
معارف وقوان َ
ٍ
تعليامت وأنظم ٍة أخالقي ٍة وطقسي ٍة واجتامعي ٍة ،من شأنها أ ّن تساعد الناس عىل تشكيل

حياتهم)»[[[.

لفظة الفرقان
إ ّن لفظة الفرقان عند (كارل فلهلم زت ّرستني) ليست عربي ًة أصيلةً ،وإنّ ا هي كلم ٌة
ٍ
ٍ
محمد ،لذلك
مصطلحات الهوتي ٍة قبل
أي
أجنبي ٌة أصلها
أرامي ،قال« :مل تكن هناك ّ
ٌّ
ال ب ّد له من اللجوء يف بعض األحيان إىل مثل هذه التعبريات التي استخدمها الناطقون
املسيحيون واليهود له ،ومبا أ ّن أستاذه بالتأكيد مل يكن دامئًا عىل دراي ٍة كامل ٍة
باللغة العربية ،فإنّه مل يكن يفهمها (اللغة العربية) أحيانًا ،ولهذا السبب قد استخدم
الكلامت األجنبية بطريق ٍة خاطئ ٍة ،كام هو الحال عندما بدل كلمة ( )purkanaوالتي
[1] 1: Tornberg, Karl Johann , Koranen, p

[2] Hedin, Christer, Islam Enligt Koranen, p: 13

[3] I bid, p: 13

[4])bid, p: 7

[5] I bid, p: 9
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تعني :الخالص يف اللغة اآلرامية إىل كلمة (فرقان) ،ومبعنى (التمييز ،الفصل)»[[[.
ج ْي َناكُ ْم َوأَ ْغ َرقْ َنا َ
آل ِف ْر َع ْو َن
ح َر فَأَن َ
مستشه ًدا لذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ فَ َرقْ َنا ِب ُك ُم الْ َب ْ
َوأَنتُ ْم ت َنظُ ُرونَ﴾[البقرة.]50:

_ املطلب اخلامس :مناقشة املسترشقني السويديني
_ مناقشة (كارل فلهلم زتّرستني) يف أصل لفظة الفرقان
قوله« :ومبا أنّ أستاذه بالتأكيد مل يكن دامئًا عىل دراي ٍة كامل ٍة باللغة العربية»،
رومي ـ كام قيل ـ
يب،
إشار ًة منه إىل أنّ محمدً ا كان يتلقى التعليم من رجلٍ غريِ عر ٍّ
ٍّ
قبل ،حيث قالوا :إنّ (بلعام) ـ الذي كان
وهذه الفرية والتهمة سبقه بها املرشكون من ُ
روم ًّيا نرصان ًّيا ـ هو الذي علّم محمدً ا ،فكان املرشكون يرون رسول الله يدخل
عليه ويخرج من عنده فقالوا :إنّ ا يعلّمه بلعام[[[.
فنزل قول الله تعاىل داحضً ا ومف ّندً ا لقولهم بقولهَ ﴿ :و َل َقدْ نَ ْعل َُم أَنَّ ُه ْم يَقُولُونَ إِنَّ َا
ش لِ َسانُ الَّ ِذي يُلْ ِ
ني﴾[ النحل.]103:
ب ُم ِب ٌ
حدُ ونَ إِلَ ْي ِه أَ ْع َ
ج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َسانٌ َع َر ِ ٌّ
يُ َعلِّ ُمهُ بَ َ ٌ
كام أكد القرآن عىل عربية ما أنزل بقوله﴿ :إِنَّا أَنْ َزلْ َنا ُه ُق ْرآَناً َع َر ِب ّياً لَ َعلَّك ُْم تَ ْع ِقلُونَ ﴾
[يوسف.]1:

الحتج املرشكون عىل رسول
كلامت من غري العربية
ٌ
ولو كان يف القرآن الكريم
ّ
صح من الرسول تحدّ يهم
الله بذلك ،وكان أيرس لهم من مواجهته بالسيف ،وملا
ّ
باإلتيان مبثله ،أو بعرش سورٍ ،أو سور ٍة من مثله.
جانب آخ َر فإنّ لغة العرب تعدّ من أوسع اللغات وأكرثها ألفاظًا.
ومن
ٍ
أ ّما كون لفظة الفرقان وأعجميتها فنقول:
أول :من ناحية اللغة فقد ذكر ابن فارس (ت395:هـ) أصل كلمة الفرقان بقوله:
ً
[1]()Zettersteen, Karl Vilhelm, Koranen, p:28

[[[ ظ :الطــويس ،محمــد بــن الحســن (ت460 :هـــ) ،التبيــان يف تفســر القــرآن ،تــح :أحمــد حبيــب
قصــر العامــي ،نــر وطبــع :مكتــب اإلعــام اإلســامي1409 ،هـــ427/6 :؛ الكــوراين ،عــي ،جواهــر
التاريــخ ،دار الهــدى ،مط/ظهــور ،ط1427 ،1/هـــ.122/4 :
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وتزييل بني شيئني من ذلك الفرق
ٌ
صحيح يدل عىل متيي ٌز
أصل
«الفاء والراء والقاف ٌ
ٌ
فرق الشعر» [[[ .فداللتها يف اللغة عىل ما ذكره ابن فارس هو التمييز بني الشيئني
والتف ّرقة بينهام ،وهي كلمة أصيل ٌة صحيح ٌة ،وليست من الكلامت املعربة ،أو الدخيلة
عىل اللغة العربية.
ثانيًا :وردت لفظة الفرقان يف القرآن الكريم يف ست آيات ،وهي:

اب َوالْ ُف ْرقَانَ لَ َعلَّك ُْم تَ ْهتَدُ ونَ ﴾[البقرة.] 53:
وس الْ ِك َت َ
1ـ قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ آَتَ ْي َنا ُم َ

اس َوبَ ِّي َن ٍ
ات ِم َن
2ـ قوله تعاىل ﴿ :شَ ْه ُر َر َمضَ انَ الَّ ِذي أُنْز َِل ِفي ِه الْ ُق ْرآَنُ هُدً ى لِل َّن ِ
الْ ُهدَ ى َوالْ ُف ْرقَانِ ﴾ [ البقرة.]77:
اس َوأَنْ َز َل الْ ُف ْرقَانَ إِنَّ الَّ ِذي َن كَ َف ُروا ِبآَيَ ِ
ات اللَّ ِه لَ ُه ْم
3ـ قوله تعاىل﴿ :م ْن َق ْب ُل هُدً ى لِل َّن ِ
اب شَ ِديدٌ َواللَّهُ َعزِي ٌز ُذو انْ ِتق ٍَام﴾[ آل عمران.]4:
َع َذ ٌ

ج ْم َعانِ َواللَّهُ َع َل
4ـ قوله تعاىلَ ﴿ :و َما أَنْ َزلْ َنا َع َل َع ْب ِدنَا يَ ْو َم الْ ُف ْرقَانِ يَ ْو َم الْ َتقَى الْ َ
ش ٍء َق ِدي ٌر﴾ [ األنفال.] 41:
ك ُِّل َ ْ

وس َوهَا ُرونَ الْ ُف ْرقَانَ َو ِ
ني﴾
ض َيا ًء َو ِذكْرا لِلْ ُم َّت ِق َ
5ـ قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َقدْ آَتَ ْي َنا ُم َ
[األنبياء.] 48 :
ني نَ ِذيرا﴾
6ـ قوله تعاىل ﴿:تَ َبا َركَ الَّ ِذي نَ َّز َل الْ ُف ْرقَانَ َع َل َع ْب ِد ِه لِ َيكُونَ لِلْ َعالَ ِم َ
[الفرقان]1:
تبي أنّها مل ترد باملعنى
وبعد تتبع معنى ورود لفظة الفرقان يف الكتاب العزيز ّ
الذي أشار إليه هذا املسترشق إطالقًا ،وإنّ ا جاءت أ ّما مبعنى التمييز بني الخري
رش كام يف (اآلية 77من سورة البقر) و(اآلية  48من سورة األنبياء) ،وأ ّما مبعنى
وال ّ
القرآن كام يف (اآلية  4من سورة آل عمران) و(اآلية 1من سورة الفرقان) ،وأ ّما مبعنى
رش والحق والباطل كام يف (اآلية 185من سورة البقرة) و(اآلية41
التمييز بني الخري وال ّ
من سورة األنفال)[[[.
[[[ ابن فارس ،أحمد (ت395 :هـ) ،معجم مقاييس اللغة.493/4 :

[[[ ظ :بــدوي ،عبــد الرحمــن (ت1423:هـــ) ،دفــاع عــن القــرآن ض ـ ّد منتقديــه ،تــر :كــال جــاد اللــه،
النــارش :الــدار العامليــة للكتــب والنــر.61 :
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ً
تناول يف كتب
ريا فإنّني أكاد أرجح أنّ هذه املطالب هي أهمها وأكرثها
وأخ ً
يخص تاريخ القرآن الكريم وبعض مباحثه املهمة،
املسترشقني السويديني يف ما
ّ
وسبب قلّة ذلك يعود إىل تركيزهم عىل حياة رسول الله ،وأثر اإلسالم وانتشاره
خاص ٍة.
عىل حياة الناس بصور ٍة عا ّم ٍة ،وحياة املسلمني بصور ٍة
ّ

ملخص البحث
إ ّن بحث هذا املوضوع من األهمية مبكان ،ألنّه يطرح مشكلة تاريخية للنص
القرآين عىل بساط البحث ،فشغلت فكر العلامء والباحثني وتناولوها بالبحث والبيان
نتائج ّ
تدل عىل وقوع الجمع يف زمن
يف كتب التفسري وعلوم القرآن ،ووصلوا إىل
َ
حى آخ َر اتسم
النبي األكرمّ 
إل أ ّن بحث هذا املوضوع عند املسترشقني اتخذ من ً
بالتشكيك واعتامد النصوص الشاذة ،والروايات الضعيفة والواهية ،ما كان نتيجته
مواقف مريب ًة حول توثيق النص القرآين مبا يفتح املجال واس ًعا للشك يف صحة
َ
رص أجنبي ٍة عنه ترسبت إليه ،بسبب تأخر تدوينه ،أو بدائية
القرآن ،أو يف وجود عنا َ
الوسائل املستعملة ،أو ضعف املنهج املعتمد ،أو غري ذلك.
إ ّن القرآن كان مجمو ًعا يف زمن رسول الله مؤلفًا يف الرقاع وغريها من ِقبل
كتّاب الوحي ،كام أ ّن هناك نسخ ًة للقرآن الكريم كانت موجودة عند النبي أعطاها
إىل اإلمام عيل.

ّ
السويديني منه
جمع القرآن الكريم وموقف املستشرقني
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