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 اٌثحث : ٍخصِ
 ، (ألحرؼ السبعةا( بثمة خبلؼ بيف العمماء حكؿ:)صمة صحؼ أبي بكر)

ع األحرؼ أـ كانت بحرؼ كاحد ىؿ كانت ىذه الصحؼ مشتممة عمى جمي
 ؟منيا
المسألة،مف خبلؿ كىذا البحث ىك محاكلة لمكصكؿ إلى القكؿ الراجح في     

استقراء ما كرد مف نصكص حكؿ ىذه الصحؼ، كالنظر المتأني في أحاديث 
سكؽ الترجيح بينيا،مع ،ثـ  األحرؼ السبعة، كتتبع أقكاؿ العمماء في المسألة

 األدلة عمى القكؿ الذم يتبيف رجحانو . 
 .كحررت مكضكعو  رت فييا فكرة البحث،كقد بدأت ىذا البحث بمقدمة ذك

تحدثت في المبحث األكؿ عف )صحؼ أبي بكر(،فتـ التعريؼ بيا،  ثـ   
كبينت األسباب الداعية إلى نسخ القرآف فييا ، كالمنيج الذم أتبعو الصحابة 
في  جمع القرآف مف القطع  المتفرقة التي كتب عمييا بيف يدم رسكؿ اهلل، 

 إمبلء منو،ثـ نسخو في تمؾ الصحؼ 
لغة بيا كاف الحديث عف األحرؼ السبعة ، فعرفت :كفي المبحث الثاني

ا  الحكمة منيا . دلة عمييا، كتاريخ اإلذف بيا،ثـ بينت،كذكرت األكاصطبلحن
ذكرت أقكاؿ العمماء في )صمة صحؼ أبي بكر باألحرؼ :ثـ في المبحث الثالث

يقارب العشريف دليبلن عمى مع ذكر ما كبينت الرأم الراجح منيا،السبعة(،
 ترجيحو.

 أسأؿ اهلل أف يجعؿ الصكاب فيما قمناهف
  ٚآخش دعٛأا أْ احلّذ هلل سب اٌعادلني
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The Link between (Abu Baker’s Manuscripts) 

and the Seven Dialects of Quran 

   Islamic scholars were in disagreement about the link 
between the manuscripts of Quran which were 
collected during Khaleefah Abu Baker’s time (known 
as Abu Baker’s Manuscripts) and the Seven Dialects of 
Quran. The question is whether all the Seven Dialects 
of Quran were included in these manuscripts or they 
had only one dialect                                                      

    This study aims to recognize the preponderant 
opinion among scholars in this issue depending on the 
historical evidence of these manuscripts, 
contemplating the prophets Mohammad (PBUH) 
Sayings ( Hadeeths)  about them and the various 
opinions of Islamic scholars about this issue .                                                          

    The study begins with an introduction about the 
field of study. The first chapter discusses the 
manuscripts of Quran which were collected during 
Khaleefah Abu Baker’s time taking into account their 
definition, the reason for writing them and the methods 
which the prophet’s Companions (May Allah be 
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pleased with them) have followed to write and collect 
them during the prophet Mohammad (PBUH)’s life.                             

     The second chapter defines the linguistic and 
religious meanings of the Seven Dialects of Quran. In 
addition, I have discussed the historical evidence of 
them and the purpose of them.                                      

     Finally, in chapter three, I have stated the various 
scholars’ opinion on this issue. In fact, I have detected 
the preponderant opinion that the manuscripts only 
had one dialect based on about twenty opinions of 
Islamic scholars. 

Keywords: the manuscripts of Quran, the Seven 
Dialects of Quran, Khaleefah Abu Baker’s time, Abu 
Baker’s Manuscripts , opinions of Islamic scholars, the 
preponderant opinion.                                                     

    May Allah Make this study right and for the sake of 
Him                                                                                   

All thanks and praises are due to Allah 
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 ادلمــذِح
كعمى آلو  ا عمى رسكلنا األميف،كسبلمن  كصبلةن  الحمد هلل رب العالميف،

  .كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يـك الديف الغر المياميف، كأصحابو

 .. ٚتعذ
كتابو الكريـ،  كأعظميا عمى أمة اإلسبلـ،، فإف مف أجؿ نعـ اهلل تعالى    

ذلؾ الكحي اإلليي المبارؾ، الذم ختـ اهلل بو رساالتو، كأكدعو حكمو كأسراره 
 كاتباع آياتو .كىداياتو، كجعؿ الفكز كالفبلح في التزاـ أحكامو 

ف      عز ، فقاؿ ىذا الكتاب المبيفأف تكفؿ بحفظ -سبحانو-مف تماـ نعمتوكا 
اًفظيكفى كجؿ: نَّا لىوي لىحى  [ .ٗ]الحجر:()ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً 

لكتابو الكريـ كؿ أسباب حفظو  اهلل ىيأيذا الكعد الرباني الخالد، ا لكتحقيقن     
فكاف الرسكؿ الكريـ)صمى اهلل عميو كآلو ، لحظات نزكلو األكلىمنذ  كصيانتو،

ا  كسمـ( إلى جانب حفظو كحفظ أصحابو لما يتنزؿ عميو مف اآليات،  –حريصن
 ، فكر نزكلو، إمبلءن منو.عمى تسجيمو ككتابتو بيف يديو-كؿ الحرص

كلـ ينتقؿ رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(إلى الرفيؽ األعمى إال    
 إال أنو لـ يكف مجمكعنا في كتاب أك مكضع كاحد. القرآف مكتكب كمو،ك 

مع القرآف مف القطع المتفرقة التي كتبت ((الصديؽفمما كاف زمف      جي
يدم رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(،في صحؼ مرتبة بيف 

 منظمة،عرفت باسـ)صيحؼ أبي بكر(.
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مع لمقرآف بعد كفاة الرسكؿ كليذه الصحؼ أىمية كبرل،فيي تمثؿ أكؿ ج   
الكريـ)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(،كىي أكؿ كثيقة مكحدة جمعت الكحي 

في نسخ المصاحؼ ( ( ،كىي األصؿ الذم أعتمد عميو عثمافالقرآني كامبلن 
 التي بأيدم الناس اليـك .

 -سبحانو  -كلما كاف القرآف قد أنزؿ عمى سبعة أحرؼ، تيسيرنا منو    
( باألحرؼ (األمة،اختمؼ العمماء حكؿ صمة صحؼ أبي بكركتكسعة عمى 

التي أنزؿ اهلل بيا القرآف ،بجميع األحرؼ السبعة كانت الصحؼ  السبعة،ىؿ
 .؟  بحرؼ كاحد منيا أنيا كانتعمى نبيو)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(،أـ 

كعرض أقكاؿ  دراسة تمؾ المسألة، -أحاكؿ جاىدنا  -كفي ىذا البحث   
 بياف القكؿ الراجح في ضكء ما يتبيف لي مف أدلة .فييا، ثـ العمماء 

 أٍّ٘ح اٌثحث
عمى مف أفرد ىذا المكضكع  -إطبلعي حسب –ًجدىة المكضكع،فمـ أقؼ  -

 . بدراسة خاصة
ارتباط البحث ارتباطنا تامنا بكتاب اهلل تعالى،الذم ىك أشرؼ الكتب  -

اهلل عميو كآلو )صمى كأجميا،بؿ كبأكؿ نسخ لو بعد كفاة الرسكؿ الكريـ
 . كسمـ(

إبراز البحث لعناية الصحابة كعمك ىمتيـ كدقتيـ البالغة في جمع  -
القرآف، مما ضمف صيانتو كحمايتو مف كؿ ما تعرضت لو الكتب األخرل 

 مف التحريؼ كالتبديؿ.
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استقصاءه ألقكاؿ العمماء في ىذه المسألة الدقيقة،كبياف الراجح   -
 بالبراىيف كاألدلة.

 ية حقيقة العبلقة بيف األحرؼ السبعة كتسجيؿ القرآف كتدكينو.بياف كتجم -
كاء  - فتح الباب لدراسات الحقة حكؿ صحؼ أبي بكر،تمقي مزيدنا مف األضى

عمييا، لما تمثمو ىذه الصحؼ مف أىمية في تاريخ تكثيؽ النص 
 القرآني.

 ذغاؤالخ اٌثحث 
المتبع ما ىي أسباب جمع القرآف في صحؼ أبي بكر؟ كما ىك المنيج  -

في ىذا الجمع ؟ كمف الذيف أسندت إلييـ تمؾ الميمة؟ كما عمة 
 اختيارىـ ؟ كما المصير الذم آلت إليو تمؾ الصحؼ؟

ىؿ نزؿ القرآف الكريـ عمى سبعة أحرؼ؟ كما ىي األدلة عمى ذلؾ ؟كما  -
 المراد باألحرؼ السبعة،كما الحكمة في نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ ؟.

آف في صحؼ أبي بكر بحرؼ كاحد أـ باألحرؼ ىؿ كاف تدكيف القر  -
 السبعة ؟

 أعثاب اخرٍاس ِٛضٛع اٌثحث:
 الرغبة في نيؿ شرؼ خدمة كتاب اهلل تعالى. -
-حسب عممي -سيفأحد مف الدار أنو مكضكع دقيؽ،لـ يفرد لو  -

 ؟  مستقمة دراسة 
 حبي كميمي الشخصي لمسائؿ عمـك القرآف . -
االختبلؼ بيف العمماء في المسألة،دكف تصدم أحد لبياف منشأ ىذا    -
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 الخبلؼ،كتحديد القكؿ الراجح . 

 أ٘ذاف اٌثحث.
 (،كتقديـ تعريؼ كاسع بيا. تسميط الضكء عمى صحؼ أبي بكر) -
 بياف المراد باألحرؼ السبعة، كتاريخ اإلذف بيا،كالحكمة منيا. -
( كاألحرؼ صحؼ أبي بكر)الكقكؼ عمى الرأم الراجح في الصمة بيف  -

 السبعة

 ِٕٙج اٌثحث .
عمى عدد مف  مشتمبلن  اتكاممين  امنيجن  أف أستخدـطبيعة البحث  اقتضت

 : كىيالمناىج البحثية، 

 (، كاألحرؼ السبعة .المنيج التأصيمي: لمتعريؼ بصحؼ أبي بكر) -ُ

يتعمؽ بجمع القرآف ما المنيج االستقرائي: كذلؾ بتتبع كاستقراء   -ِ
في صحؼ أبي بكر،ككذا باألحرؼ السبعة،سكاء في كتب كنسخو 

 الحديث أك كتب عمـك القرآف.

المنيج االستنباطي:كذلؾ الستنباط األدلة عمى ترجيح القكؿ الذم تبيف  -ّ
 لي ريحجانو.   

 ٍثحث ٌاجلأة اٌفًٕ 
 أما الجانب الفني فجاء عمى النحك التالي : 
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ؿ آية بذكر سكرتيا كرقميا ،كأعقبت ككتابة اآليات كفؽ الرسـ العثماني -
 .مباشرة،دكف اإلحالة لمحاشية،تخفيفان ليا،كبعدان عف ثقميا

،كالحكـ عمييا،ما لـ تكف في تخريج األحاديث مف كتبيا المعتمدة -
 الصحيحيف .

،كذلؾ بذكر عنكاف الكتاب ثـ اسـ المؤلؼ كثيؽ النصكص المنقكلةت  -
كرقـ الجزء كالصفحة في الحاشية السفمية،كأحمت ذكر باقى بيانات 
الكتاب نحك:دار النشر،كرقـ الطبعة،كتاريخ النشر إلى فيرس المراجع 

 فى نياية البحث  
ذيمت البحث بفيرس لممراجع،مقسـ إلى ستة أقساـ،كقد رتبت كتب كؿ  -

 . قسـ ترتيبان أبجديان 

 خطح اٌثحث
، ثـ ممخص لمبحث البحث إلى مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمةىذا قسمت 

 كأخيرنا فيرس المراجع كالمصادر.،بالمغتيف الغربية كاإلنجميزية

  : ٚجاءخ خطح اٌثحث عٍى إٌحٛ اٌرايل     
كفييا تكطئة لمبحث كبياف لمكضكعو،كأىميتو،كتساؤالتو، كأسباب  : *ادلمذِح

 اختياره،كأىدافو،كمنيج البحث كخطتو .

 )حٛي صحف أتً تىش (.   : * ادلثحث اْلٚي
 (. (المطمب األكؿ :التعريؼ بصحؼ أبي بكر  -
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األسباب الباعثة عمى جمع القرآف كنسخو في  المطمب الثاني: -
 الصحؼ.

 تشكيؿ لجنة الجمع كالنسخ . المطمب الثالث: -

 : خطة العمؿ كالتنفيذ . المطمب الرابع -

 : صحؼ أبي بكر كفقد آيتي التكبة كآية األحزاب   المطمب الخامس -

 ( .   (مصير صحؼ أبي بكر : المطمب السادس -

 )حٛي اْلحشف اٌغثعح( . : * ادلثحث اٌثأً
 المطمب األكؿ: أدلة نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ . -

 : بياف المراد باألحرؼ السبعة. المطمب الثاني  -

 اإلذف برخصة األحرؼ السبعة.: تاريخ  المطمب الثالث  -

 : الحكمة في نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ . المطمب الرابع -

 صحف أتً تىش ٚصٍرٙا تاْلحشف اٌغثعح . : * ادلثحث اٌثاٌث
 أقكاؿ العمماء في صمة الصحؼ باألحرؼ السبعة. المطمب األكؿ: -

 القكؿ الراجح ، كأسباب الترجيح . المطمب الثاني: -

 اخلامتح 

 ادلشاجع . فٙشط
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 ادلثحــث اْلٚي
 ) حـٛي صـحف أتً تىـش (

( كصمتيا باألحرؼ السبعة،أف (يىجدير بنا قبؿ الحديث عف صحؼ أبي بكر
نسمط الضكء أكالن عمى تمؾ الصحؼ، كذلؾ مف خبلؿ التعريؼ بيا،كبياف 
األسباب التي دعت إلى جمع القرآف فييا، كالمجنة التي تكلت عممية الجمع 

الشركط كالضكابط التي كضعتيا المجنة، ثـ بياف تاريخ ذلؾ النسخ كالنسخ، ك 
 كمدتو، كنختـ ببياف مصير تمؾ الصحؼ كما آلت إليو..

 ٚرٌه ِا عأعشض ٌٗ يف ادلطاٌة اَذٍح:
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 ادلطٍة اْلٚي
 اٌرعشٌف تصحف أتً تىش

مىا يٍكتب ًفيًو مف ،كىي (ُ)-سفينةك  ثؿ سيٍففي م -جمع صحيفة : اٌصحف ٌغح
نىٍحكهكرؽ  مف أىدىـ أىبيض  اٍلقطعىة،قاؿ أبك ىبلؿ العسكرم كغيره:الصحيفة:(ِ)كى

ًفي ، رؽ يٍكتب ًفييىا أىك ذا الصُّحيؼ نشرت) التٍَّنًزيؿ: كى  ،(ّ)[َُ]التككير: (كىاً 

ًحيفىةي ًقٍطعىةه ًمٍف ًجٍمدو أىٍك ًقٍرطىاسو كيًتبى ًفيوً كقاؿ الفيكمي: ٍمعي صيحيؼه ،الصَّ  كىاٍلجى
اًئؼي  حى صى ًحيفىةي:الًَّتي ييٍكتىبي ًفييىا،كقاؿ ابف منظكر كغيره:ال(ْ)كى ٍمعي  صَّ  كىاٍلجى
اًئؼي  حى ًفي التٍَّنًزيًؿ:،كصيٍحؼه  صى ـى )كى ًؼ ًإٍبراًىي حي ًؼ اأٍليكلى صي حي ًإفَّ ىىذىا لىًفي الصُّ
ميكسى  .(ٓ) [ُٗ-ُٖ(]األعمى:كى

ا
ً
رَّدىةي  : ىي ٚاصطالح ٍيًد أىبى بكر اأٍلىٍكرىاؽي اٍلميجى ًمعى ًفييىا اٍلقيٍرآفي ًفي عى الًَّتي جي
كىانىت سكرن  يىا ًإٍثرى كى ـٍ ييرىتٍَّب بىٍعضي مىى ًحدىةو لىًكٍف لى ا ميفىرَّقىةه كيؿُّ سيكرىةو ميرىتَّبىةه ًبآيىاًتيىاعى

 . (ٔ)بىٍعضو 

                                                           

 . َُِ/ّ( العيف لمخميؿ بف أحمد ، جػ(ُ
القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا ،سعدم أبك حبيب،  – َٖٓ(المعجـ الكسيط ، صػ(ِ
 . َِٖصػ
 - ِِّمعجـ الفركؽ المغكية ، صػ -  َْٓ/ُ( جميرة المغة ، جػ(ّ
 . ّّْ ( المصباح المنير ، صػ(ْ
 .ُٖٔ /ٗ( لساف العرب، جػ(ٓ
 ّّْ/ّمعجـ مقايس المغة ،جػ -ُٖٔ/ٗ( لساف العرب ، جػ(ٔ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِّٓ 

 اٌفشق تني اٌصحف ٚادلصحف :
ٍكتيكبى ىك اسـ لكؿ صحؼ  لغة:الميٍصحىؼي  ، فيك اسـ بىٍيفى دَّفَّتىٍيفً  مجمكعةو  ةو مى

فىو إذا جمعو، كىاٍلكىٍسري كىاٍلفىٍتحي ًفيًو ليغىةمفعكؿ مف  أٍصحى
 ،قاؿ المناكم:(ُ)

،قاؿ األزىرم كغيره:سمي (ِ)كالمصحؼ ما جعؿ جامعا لمصحؼ المكتكبة
ًؼ المصحؼ مصحفنا ألنو  حي اًمعنا ًلمصُّ ًعؿى جى أيٍصًحؼى ألىنو أيصًحؼ أىم جي

ٍكتيكبىًة بىٍيفى الدَّفَّتىٍيفً  اٍلمى
(ّ). 

ا: لمصحؼ المكتكب فييا كبلـ اهلل تعالى،مجمكعةن بيف ىك اسـه  كاصطبلحن
 .(ْ)دفتيف
ؼً : فالفرؽ  ٚعٍٍٗ ًؼ كىاٍلميٍصحى حي رَّدىةي  ىي أىفَّ الصُّحيؼى  ، بىٍيفى الصُّ اأٍلىٍكرىاؽي اٍلميجى
فإذا جمعت بيف دفتيف صارت  دفتيف،لـ تجمع بيف  ،اٍلقيٍرآفي  نسخ عميياالًَّتي 

 مصحفنا.
 أتٛ تىش اٌمشآْ يف صحف أَ يف ِصحف ؟

َ
ع
َ
 ً٘ مج

فقد ركل البخارم  ( جمع القرآف في صحؼ،(الذم في الصحيح أف أبا بكر
في صحيحو عف زيد بف ثابت أنو قاؿ :... فكانت الصحؼ عند أبي بكر حتى 

                                                           

القامكس  -َُٔ/ّالمحكـ ، جػ – َُِ/ّالعيف ، جػ– ُٖٔ/.ٗ( لساف العرب ، جػ(ُ
 . ِٖٔ المحيط ، صػ

 . ُِِ( التكقيؼ لممناكم ، صػ(ِ
تيذيب  -ُّٕالصحاح ، صػ -ٖ/ْالمخصص ، جػ -ِِٗ/ُ( معجـ ديكاف األدب ، جػ(ّ

 . ُْٗ/ْالمغة ،جػ
    ّٖ/ٓ( انظر: المكسكعة الفقيية الككيتية ،جػ(ْ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِْٓ 

عمر )رضي اهلل  تكفاه اهلل ثـ عند عمر حياتو ثـ عند حفصة بنت
 -كىك يتحدث عف نسخ القرآف في خبلفة عثماف  -،كعف أنس (ُ)عنيا(

يىا ًفي قاؿ:..فأرسؿ عثماف إلى حفصة  ًؼ نىٍنسىخي حي أىٍف أىٍرًسًمي ًإلىٍينىا ًبالصُّ
اًحؼً   .(ِ)..المىصى

نَّوي كىافى أٍلميٍعتىمىدي كال شؾ أف الذم في الصحيح ىك المعتمد،قاؿ ابف حجر:ا  
اًحؼى ًفي   (ّ)صيحيؼو الى مىصى

 كما جاء في بعض الركايات أف الجمع كاف في مصحؼ، نحك: 

ًمي  ما ركاه  - ،عىٍف عى ٍيرو ٍبًد خى ،عىٍف عى ؿي ( (السُّدّْمّْ ـى المَّوي أىبىا بىٍكرو ىيكى أىكَّ :رىًح قىاؿى
مىعى  ٍيفً القرآف مىٍف جى  أم في مصحؼ.    (ْ)بىٍيفى المٍَّكحى

: ف الشعبي ما ركاه مجالد ع  - عىةى،قىاؿى ٍعصى مىعى بىٍيفى أى عىٍف صى ؿي مىٍف جى كَّ
لىةى أىبيك بىٍكرو  رَّثى اٍلكىبلى كى ٍيًف، كى  (ٓ)المٍَّكحى

                                                           

 .    ْٖٔٗ حُّٖ/ٔانظر: صحيح البخارم ،باب جمع القرآف ، جػُ) )
 .  ْٕٖٗحُّٖ/ٔانظر: المرجع السابؽ  ، باب جمع القرآف ،جػِ) )
 .  َُ/ٗفتح البارم ، جػّ) )

كأحمد بف حنبؿ في  – َِِّٗح ُْٖ/ٔأخرجو ابف أبي شيبو في مصنفو ،جػ (ْ)
المصاحؼ ألبف  -ُُِْح ُِٖٕ/ِكاآلجرم في الشريعة،جػ –َِّفضائؿ الصحابة،صػ

كأبك عبيد في فضائؿ  – ْٕٖ/ ِكالباقبلني في االنتصار،جػ  –ْٖأبي داكد، صػ
بك نعيـ في معرفة كأ -َّٖ /َّكابف عساكر في تاريخ دمشؽ،جػ – َِٖالقرآف،صػ

 . َُٔ حُِّالصحابة ، جػ
 ّٔ/ُأكرده الطبرم في جامع البياف ، جػ (ٓ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٓٓ 

فىًة أىًبي ما ركم  - مىعيكا اٍلقيٍرآفى ًفي ميٍصحىؼو ًفي ًخبلى ـٍ جى عىٍف أىًبي اٍلعىاًليىًة،أىنَّيي
ييمىؿُّ ،بىٍكرو  ،كى اؿه يىٍكتيبيكفى ـٍ أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو فىكىافى ًرجى مىٍيًي عى

(ُ). 

فأما األثر األكؿ فقد حسنو الذىبي في السير، كالسيكطي في االتقاف     
،كيجمع بينو كبيف (ِ)كاليندم في كنز العماؿ، كصححو ابف كثير في تفسيره

ما في الصحيح بأف معناه أف أبا بكر ىك أكؿ مف جمع القرآف الذم ىك اآلف 
أبك بكر أكؿ مف جمع القرآف  بيف "معنى قكؿ عمي:شامة:بيف المكحيف،قاؿ أبك 

ىذا أقرب إلى ف المكحيف":أم جمع القرآف الذم ىك اآلف بيف المكحيف،ككا
 .(ّ)تالصكاب جمعا بيف الركايا

كأما األثر الثاني فيك ضعيؼ،فيو مجالد بف سعيد،كقد ضعفو عدد مف     
 .(ٓ)ليس بالقكم كقد تغير في آخر عمره ،قاؿ ابف حجر في التقريب:(ْ)الحفاظ

(ٓ). 
كعمى فرض صحتو فيجمع بينو كبيف ما في الصحيح بما قيؿ في األثر    

 األكؿ. 
                                                           

جماؿ  -ّٖفضائؿ القرآف البف الضريس ، صػ – ٔٓالمصاحؼ ألبف أبي داكد، صػ  (ُ)
 . ُّّ /ْالدر المنثكر لمسيكطي ، جػ -ُِٔ القراء لمسخاكم،صػ

،كعزاه البف سعد كأبي نعيـ كابف ِْٕٓ حِٕٓ/ِأكرده اليندم في كنز العماؿ،جػ ((ِ
، كقاؿ :إسناده حسف ِّٔ/ ِكذكره الذىبي في السير ، جػ -المبارؾ كقاؿ : بسند حسف 

 َِْ/ُكحسنو السيكطي في اإلتقاف ، ػ  –
 . ٕٓالمرشد الكجيز ،صػ (ّ)
 . ِٓ/ُتفسير ابف كثير،جػ -َْ/ َُتيذيب التيذيب،جػ (ْ)
 . َِٓ/ُتقريب التيذيب،جػ  (ٓ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٓٔ 

ا،فمدار ركايتو عمى أبي جعفر    كأما األثر الثالث فيك ضعيؼ أيضن
خصكصا  أبك جعفر الرازم التميمي صدكؽ سيء الحفظالرازم،قاؿ ابف حجر:

 .(ُ)عف مغيرة

فرض صحتو، يككف قكليـ المصحؼ بدالن مف الصحؼ،مف باب كعمى     
التكسع في استعماؿ كبل المفظيف في الداللة عمى اآلخر،كقد أشار الزرقاني 

يصح استعماؿ كبل المفظيف في كبل المعنييف في المناىؿ إلى ذلؾ فقاؿ:
كقد أطمؽ بعضيـ لفظ المصحؼ عمى صحؼ ......  استعماال متكسعا فيو

 .(ِ)ييو ال يخفىأبي بكر كتكج

إف أبا بكر جمع القرآف في صحؼ كليس في مصحؼ،كأما  :ٚخالصح اٌمٛي
اآلثار الدالة عمى أف الجمع كاف في مصحؼ،فيي ال ترقى إلى درجة الصحة 

 التي يمكف أف تعارض ما جاء في الصحيح.

ال فالمقدـ ما     ف صحت فيجمع بينيا كبيف ما في الصحيح بما تقدـ، كا  كا 
صحيح،إذ ىك ركاية زيد الذم باشر الجمع بنفسو،كأنس الذم ثبت في ال

 حضر القصة كعاينيا . 

    

 

                                                           

 . ِٗٔ/ُالمرجع السابؽ ، جػ  (ُ)
 .َِْ/ُمناىؿ العرفاف، جػ (ِ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٕٓ 

 ادلطٍة اٌثأً
 . يف اٌصحف اْلعثاب اٌثاعثح عٍى مجع اٌمشآْ ٚٔغخٗ

)صمى اهلل أف القرآف الكريـ كيتب جميعو كدكف في حياة النبي -سابقنا -ذكرت 
،إال أنو لـ يكف مجمكعنا في مكضع كاحد،كقد أرجع العمماء عميو كآلو كسمـ(

)صمى اهلل عميو عدـ جمع القرآف في صحؼ أك مصحؼ عمى عيد النبي 
 إلى عدة أسباب، منيا: كآلو كسمـ(

 أف القرآف لـ يكتمؿ بعد،كالكحي ما زاؿ يتنزؿ . :أٚاًل 

ا
ً
بكجكد رسكؿ انتفاء الخكؼ مف نسياف شيء مف القرآف أك ضياعو  : ثأٍ
سىنيٍقًرئيؾى )ًمفى النٍّْسيىاًف ًبقىٍكًلًو:و اهلل  أىمَّن ،الذم)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(اهلل

   [ٔألعمى:]ا(فىبلى تىٍنسىى ًإالَّ مىا شىاءى اهلل

ا
ً
كًد نىاًسخو ،)صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(ما كاف يترقبو رسكؿ اهلل :ثاٌث ري ًمٍف كي

ًتوً ًلبىٍعًض أىٍحكىاًمًو أىٍك  كى مع القرآف كدكف في كتاب ثـ نزؿ ناسخ (ُ)ًتبلى ، فمك جي
صمى النبي) إنما ترؾألدل ذلؾ إلى االختبلؼ كاالختبلط، قاؿ الزركشي كغيره:

جمعو في مصحؼ كاحد ألف النسخ كاف يرد عمى بعضو  (اهلل عميو كسمـ
مىعىوي  كيرفع الشيء بعد الشيء مف التبلكة كما كاف ينسخ بعض أحكامو فىمىٍك جى

ًط الدّْ  ًؼ كىاٍخًتبلى ىدَّل ًإلىى ااًلٍخًتبلى كىةي بىٍعضو ألى إنما ،كقاؿ النككم:(ِ)يفثيَـّ ريًفعىٍت ًتبلى
في مصحؼ كاحد لما كاف يتكقع مف :(صمى اهلل عميو كسمـ)لـ يجعمو النبي

                                                           

 .ُِ /ٗفتح البارم ، جػ -َِِ/ُ(  اإلتقاف ، جػ(ُ
 .ٗ/ ُتفسير الخازف ، جػ  - ِّٓ/ُ( البرىاف ، جػ(ِ
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٖٓ 

صمى اهلل عميو )زيادتو كنسخ بعض المتمك كلـ يزؿ ذلؾ التكقع الى كفاتو 
 (ُ)(كسمـ

 ساتع
ً
بؿ تيكتب اآلية أف ترتيب كتابة القرآف لـ يكف حسب ترتيب النزكؿ، : اــ

إلى مكضع كتابتيا بيف ( صمى اهلل عميو كسمـالنبي)بعد نزكليا حيث يشير 
،فقد تدكف آية أك أكثر بيف آيات تنزلت كدكنت كآية كذا في سكرة كذاآية كذا 

مع القرآف كمو بيف دفتي مصحؼ كاحد ألدل ىذا إلى مف سنكات، ف مك جي
ٍيًد  (ِ)التغيير كمما نزؿ شيء مف الكحي ـٍ ييٍكتىٍب ًفي عى نَّمىا لى قاؿ الزركشي:كىاً 

رىٍت ًكتىابىتيوي ميٍصحىؼه ًلئىبلَّ ييٍفًضيى ًإلىى ( ملسو هيلع هللا ىلص)النًَّبيّْ  ٍقتو فىًميىذىا تىأىخَّ تىٍغًييرًًه كيؿَّ كى
كؿي اٍلقيٍرآًف ًبمىٍكًتوً   .(ّ)(صمى اهلل عميو كسمـ)ًإلىى أىٍف كىميؿى نيزي

، ككلي الصديؽ الخبلفة )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(فمما تيكفي رسكؿ اهلل    
أكد اكتماؿ القرآف تكفرت الدكاعي كاألسباب لجمع القرآف الكريـ، فإلى جانب ت

،كانتفاء األمف مف انقضاء زماف النسخ(،كانقطاع الكحي،ك ملسو هيلع هللا ىلص)بمكتو
النسياف،جاءت فتنة الردة،كتكالت المعارؾ كالمكاجيات ضد المرتديف،ككاف 
الحفظة مف الصحابة في مقدمة المشاركيف في تمؾ المعارؾ ،فتتابع القتؿ 

     ف مف القراء دفعة كاحدة فييـ،حتى كانت معركة اليمامة،التي قتؿ فييا سبعك

                                                           

 .ّْٖ/ُجػ النككم ،التبياف في آداب حممة القرآف ، (ُ)
 . ُِٓمباحث في عمكـ القرآف،مناع القطاف،صػ -َٔاالنتصار لمباقبلني،صػ (ِ)
 . ِِٔ/ُ(  البرىاف ، جػ(ّ
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ِِٓٗ 

،ىنا خاؼ الصحابة أف يذىب شيء  مف القرآف بذىاب (ُ)كقيؿ أكثر مف ذلؾ
فالحفظة ىـ الشيكد العدكؿ عمى كثاقة النص المكتكب،كاألعرؼ بما  -حفظتو

فعـز  الصحابة عمى جمعو   -نسخ منو،كما تأكدت قرآنيتو ،كغير ذلؾ
 كنسخو في الصحؼ.

( فانطمؽ إلى (بو ليذا الخطر،الميميىـ عمر بف الخطابككاف أكؿ مف تن     
رَّ يىٍكـى اليىمىامىًة (فقاؿ:(خميفة المسمميف الصديؽ أبي بكر ًإفَّ القىٍتؿى قىٍد اٍستىحى

نّْي أىٍخشىى أىٍف يىٍستىًحرَّ القىٍتؿي ًبالقيرَّاًء ًفي المىكىاًطًف، فىيىٍذىىبى كىًثيره ًمفى  ًبالنَّاًس، كىاً 
ىرىل أىٍف تىٍجمىعى القيٍرآفى  القيٍرآفً  نّْي ألى كىٍيؼى أىٍفعىؿي : قىاؿى أىبيك بىٍكرو  ،ًإالَّ أىٍف تىٍجمىعيكهي، كىاً 

ـٍ يىٍفعىٍموي رىسيكؿي المًَّو )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(؟ :ىيكى كىالمًَّو « شىٍيئنا لى فىقىاؿى عيمىري
، ٍيره ٍؿ عيمىري ييرىاًجعي ر ف خى ـٍ يىزى تَّى  ولى ٍدرً ًفيًو حى  . (ِ)هشىرىحى المَّوي ًلذىًلؾى صى

 
 
 
 

                                                           

مرقاة –ُٗ/ُٔشرح النككم عمى مسمـ،جػ -ِْٔ/ِْانظر:عمدة القارم،جػ(ُ)
–ٕٖٓ/ ِتثبيت دالئؿ النبكة،جػ–َُْكتاب الردة لمكاقدم،صػ  -ُُٓٓ/ ْالمفاتيح،جػ
مناىؿ  -ٕ/ُالنشر في القراءات العشر،جػ –ِْٓ/ُاالتقاف،جػ-ّْ/ُأعثـ،جػالفتكح البف 
الآللي  –ِْدليؿ الحيراف،صػ –ُِالمعجزة الكبرل ألبي زىرة،صػ –ِِْ/ُالعرفاف،جػ

 . ِٓالحساف في عمكـ القرآف،مكسى الشيف ، صػ
 . ْٕٗٔحُٕ/ٔانظر: صحيح البخارم ، باب جمع القرآف ، جػ (ِ)
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َِّٓ 

 ادلطٍة اٌثاٌث
 ذشىًٍ جلٕح اجلّع ٚإٌغخ

(،أرسؿ إلى زيد ((،ًلما أشار بو عمر (لما شرح اهلل تعالى صدر أبي بكر
(،كأخبره بما كاف بينو كبيف عمر،ثـ أككؿ إليو ميمة جمع القرآف (بف ثابت 

: ٍحيى ًلرىسيكًؿ المًَّو ًإنَّؾى رىجيؿه شىابّّ كنسخو،قائبلن ، كيٍنتى تىٍكتيبي الكى ، كىالى نىتًَّيميؾى عىاًقؿه
فىكىالمًَّو لىٍك ،يقكؿ زيد: تىتىبًَّع القيٍرآفى فىاٍجمىٍعوي،، فى )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(

مىيَّ ًممَّا أىمىرىًني ًبًو ًمٍف جى  بىؿو ًمفى الًجبىاًؿ مىا كىافى أىٍثقىؿى عى ٍمًع القيٍرآًف،، كىمَّفىًني نىٍقؿى جى
ـٍ يىٍفعىٍموي النًَّبيُّ)صمى اهلل عميو كآلو قمت:  ثـ يقكؿ زيد: كىٍيؼى تىٍفعىبلىًف شىٍيئنا لى

ٍدًرم ،كسمـ( تَّى شىرىحى المَّوي صى ٍؿ أيرىاًجعيوي حى ـٍ أىزى ، فىمى ٍيره :ىيكى كىالمًَّو خى فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو
ٍدرى أىًبي  بىٍكرو كىعيمىرًلمًَّذم شىرىحى المَّوي لىوي صى

 (ُ.) 

( ليككف مسئكالن مع زيد عف إنجاز تمؾ (ثـ كمؼ الصديؽي عمرى بف الخطاب 
بف أبي داكد عف ىشاـ بف عركة الذم  ركاه ا ألثر مف ايبدك ىذا ،(ِ)الميمة

لما استحرَّ القتؿ بالقرَّاء يكمئذو فىًرؽى أبك بكر عمى القرآف أف :عف أبيو، قاؿ

                                                           

ـٍ ....( صحيح البخارم،  (ُ) ًنتُّ مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي اءىكي بىابي قىٍكًلًو: )لىقىٍد جى
 .ْٕٗٔح ُٕ/ٔ، جػ
 ِٗبياف المعاني، صػ -ّٓالآللي الحساف،مكسى الشيف، صػ-ُٖٖ/ُاالنتصار، جػ  (ِ)
كنقض  القرآف - ّٖٖإذىاب الحزف كشفاء الصدر السقيـ،عبد السبلـ مقبؿ مجبرل، صػ-

كثاقة نقؿ النص القرآني،محمد  -ّّٖمطاعف الرىباف،د صبلح عبد الفتاح الخالدم،صػ
 . ُٕٓحسف جبؿ، صػ
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ُِّٓ 

اب كلزيد بف ثابت:اقعدا عمى باب المسجد فمف يضيع،فقاؿ لعمر بف الخط
 .  (ُ)جاءكما بشاىديف عمى شيءو مف كتاب اهلل فاكتباه

 عٍح اخرٍاس صٌذ عّش ) سضً اهلل عّٕٙا(.
لـ يأت اختيار زيد بف ثابت كعمر بف الخطاب )رضي اهلل عنيما( ليذه 
الميمة الجسيمة مصادفة،بؿ لما يتمتع بو كؿ منيما مف صفات 

(،كجديرنا بأف تسند إليو (كمناقب،جعمتو أىبلن لثقة الصديؽ أبي بكر
 مسئكلية ىذا العمؿ الكبير.

فقد اجتمع فيو مف الخصائص كالصفات كالمؤىبلت، ما لـ يجتمع  أِا صٌذ :
 في غيره..مف ذلؾ : 

أنو شاب:كذلؾ يجعمو أنشط لما كيمؼ بو،كأقدر عمى بذؿ الجيد كتحمؿ  -
ابو يجعمو أقؿ تعصبان لرأيو، كيدعكه إلى االستماع لكبار المشاؽ، كما أف شب

 .(ِ)الصحابة مف القراء كالحفاظ كالتدقيؽ في الجمع دكف إيثار لما حفظو ىك

أنو مف أحفظ الصحابة كأكعاىـ لكتاب اهلل: فقد حفظ ست عشرة سكرة  -
ـى رىسيكؿي المَّوً كىك ابف إحدل عشرة سنة،قاؿ زيد: ،كىأىنىا (كسمـصمى اهلل عميو )قىًد

 (صمى اهلل عميو كسمـ)اٍبفي ًإٍحدىل عىٍشرىةى سىنىةن، كىأيًتيى ًبي ًإلىى رىسيكًؿ المَّوً 

                                                           

 . ٗٓفضائؿ القرآف البف كثير ، صػ – ُٓالمصاحؼ ألبي داككد ، صػ  (ُ)
الصديؽ  -ّٗٔنكت االنتصار، د. محمد زغمكؿ سبلـ ، صػ - ُّ/ٗ(  فتح البارم،جػ(ِ

 . َِٔيف ىيكؿ،صػأبك بكر،د / محمد حس
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ِِّٓ 

ٍزرىًج قىٍد قىرىأى ًستَّ عىٍشرىةى سيكرىةن  ـه ًمفى اٍلخى ثـ أتـ حفظ كتاب اهلل  ،(ُ).....فىقىاليكا:غيبلى
:قمت قتادة،قاؿ في حديثف،(صمى اهلل عميو كسمـعمى عيد رسكؿ اهلل)

مىع القرآف عمى عيد رسكؿ اهلل( (ألنس أربعة كميـ  قاؿ: ، (ملسو هيلع هللا ىلص) مف جى
أبا  أيبي بف كعب كمعاذ،كزيد بف ثابت،كرجؿ مف األنصار،ييكنى :مف األنصار

 . (ِ)زيد

 أنو مف كهتاب الكحي،بؿ في مقدمتيـ:فقد كاف زيد أكثرىـ مبلزمة لذلؾ ، -
صمى اهلل عميو )اهللحتى إنو لكثرة كتابتو لمكحي لقب بكاتب رسكؿ 

 (ّ)(أك كاتب الكحي أك الكاتب ببلـ العيدكسمـ
كيشيد بكفرة عقمو تردده أنو ذك عقؿ كافر،كذكاء مفرط، كحافظة قكية: -

كتكقفو أكؿ األمر كمناقشتو ألبي بكر حتى راجعو أبك بكر كأقنعو بكجو 
أما ذكاؤه المفرط كقكة حافظتو فيشيد لو أنو تعمـ لغة ييكد  ، (ْ)الصكاب

                                                           

 . ٖٕٕٓحْٕٔ/ِ(  المستدرؾ لمحاكـ ، ذكر مناقب زيد بف ثابت ، جػ(ُ
(ِ)  ، ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًب النًَّبيّْ صى صحيح البخارم،بىابي القيرَّاًء ًمٍف أىٍصحى
 ََّٓحُٕٖ/ٔجػ

آف فضائؿ القر  –ٗٓالمرشد الكجيز ، صػ -ََُانظر:المصاحؼ ألبف أبي داكد ، صػ (ّ)
فضائؿ الصحابة  -َِّ/ُمرعاة المفاتيح، جػ–ُٗ/ٗفتح البارم،جػ–ْٖالبف كثير،صػ

شرح مشكؿ – َِٓ/ِصحيح ابف خزيمة،جػ -َّٗ/ُألحمد بف حنبؿ،جػ
 ُٕ/ُفضائؿ القرآف البف كثير، جػ - ِِ،ُّ/ٗفتح البارم،جػ–ُُّٖحُِٖ/ٖاآلثار،جػ

دراسات في عمكـ القرآف  – ٔٗ/ِكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف،البف الجكزم ،جػ -
 .ِِجكامع السيرة ، صػ -َُٕ، محمد بكر إسماعيؿ ، صػ 

 .ُِٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ - ُٖٔ/ْانظر: السيرة النبكية البف كثير،جػ(ْ)
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ِّّٓ 

صمى اهلل عميو في خمسة عشر يكما،فعف زيد قاؿ لي رسكؿ اهلل)
مىى (:كسمـ ـٍ ًلي ًكتىابى يىييكدى، فىًإنّْي كىالمًَّو مىا آمىفي يىييكدى عى ٍيدي، تىعىمَّ يىا زى
ـٍ ،ًكتىاًبي ٍيده: فىتىعىمٍَّمتي لىوي ًكتىابىيي تَّى قىاؿى زى ، مىا مىرٍَّت ًبي خىٍمسى عىٍشرىةى لىٍيمىةن حى

ـٍ ًإذىا كىتىبيكا ًإلىٍيًو، كىأيًجيبي عىٍنوي ًإذىا كىتىبى  كيٍنتي أىٍقرىأي لىوي كيتيبىيي ذىٍقتيوي كى حى
(ُ)  

(،كذلؾ أدعى ألف (أنو غير متيـ في دينو:كما أخبر بذلؾ الصديؽ -
 . (2) النٍَّفسي ًإلىٍيوً  تىٍركىفى 

:فكاهلل قكلو مانتوأكيؤيد كرعو كدينو ك دىيّْف كرع: يقكؿ الزرقاني: أنو أميف -
لك كمفكني نقؿ جبؿ مف الجباؿ ما كاف أثقؿ عمي مما أمرني بو مف جمع 

 . (ّ)القرآف

في الحادية عشرة مف عمره،  فقد أسمـ:مف أحسف الناس إسبلمناأنو  -
كتأدَّب كتربي في كنؼ الكحي المبارؾ،فترعرع في أحضاف اإلسبلـ،
صمى اهلل )كىك دكف البمكغ، كالـز النبي،بأدبو،كشرب مف معينو الصافي

فأخذ الكثير كالكثير مف عممو كمحاسف سيرتو، فكاف عبدنا  (عميو كسمـ
 .(ْ)صمكات اهلل كسبلمو عميو -ربانيِّا ينقاد ألمر اهلل تعالى كأمر رسكلو

                                                           

 .ُُِٖٔحَْٗ/ّٓمسند أحمد ، جػ (ُ)
 .   ُّ/ٗفتح البارم ، جػ (ِ)
 .   ُِٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ (ّ)
دراسات في عمكـ  -ّٕٓ/ِاالستيعاب،جػ-ُٖٔ/ْكثير،جػ (السيرة النبكية البف(ْ

 .َِٔالمعارؼ،البف قتيبة،صػ –َُٕالقرآف،محمد بكر إسماعيؿ،صػ
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ِّْٓ 

، كقرأىا عمى قييف فييا ما نسخ كما بالتي بي أنو شيد العرضة األخيرة، -
صمى )في السنة التي انتقؿ فييا النبي( صمى اهلل عميو كسمـرسكؿ اهلل)

تَّى ،إلى الرفيؽ األعمى( اهلل عميو كسمـ كىافى ييٍقًرئي النَّاسى ًبيىا حى كى
مىات
قاؿ أبك عبد الرحمف السممي:قرأ زيد بف ثابت عمى رسكؿ ،(ُ)
نما  اهلل فيو مرتيف في العاـ الذم تكفاه( صمى اهلل عميو كسمـ)اهلل كا 

صمى اهلل )ألنو كتبيا لرسكؿ اهلل ،سميت ىذه القراءة قراءة زيد بف ثابت
كشيد العرضة األخيرة،ككاف يقرئ الناس بيا  ،كقرأىا عميو(عميو كسمـ
كىالهي عيٍثمىافي ًكٍتبىةى  حتى مات ٍمًعًو، كى ًلذىًلؾى اٍعتىمىدىهي أىبيك بىٍكرو كىعيمىري ًفي جى كى
اًحؼً  اٍلمىصى
: ،ق(ِ)  ٍعفىرو ـٍ تىٍجتىًمٍع  ...اؿى أىبيك جى ـى أًلىٍشيىاءى لى ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو قىدَّ أىفَّ زى

ٍحيى ًلرىسيكًؿ المًَّو  صمى اهلل عميو )ًلغىٍيرًًه ًمٍنيىا أىنَّوي كىافى يىٍكتيبي اٍلكى
ٍيًد رىسيكؿً (كسمـ ًمٍنيىا أىنَّوي كىافى يىٍحفىظي اٍلقيٍرآفى ًفي عى صمى اهلل عميو )المًَّو  كى
يىا النًَّبيُّ  (كسمـ ةو عىرىضى مىى آًخًر عىٍرضى ًمٍنيىا أىفَّ ًقرىاءىتىوي كىانىٍت عى صمى اهلل )كى

ـي  (عميو كسمـ مىٍيًو السَّبلى مىى ًجٍبًريؿى عى عى
(ّ ). 

                                                           

لمعجزة  – ِّٕ/ُالبرىاف ، جػ – ٗٔالمرشد الكجيز ، صػ -ُٕٕ/ُاإلتقاف ، جػ (ُ)
 ِْالكبرل ألبي زىرة ، صػ

البرىاف  – ٗٔ، صػالمرشد الكجيز  - ِٓٓ/ْانظر: شرح السنة لمبغكم ، جػ  (ِ)
المرشد الكجيز ،  – ُُأسرار ترتيب القرآف لمسيكطي ، صػ – ِّٕ/ُلمزركشي ، جػ

 .  ُٕٕ/ُاإلتقاف ، جػ – ٗٔصػ
معرفة الصحابة ألبي نعيـ،   - ّْٖالناسخ كالمنسكخ ألبي جعفر النحاس ،صػ    (ّ)
 . ِِّ/ ُٗتاريخ دمشؽ ، جػ – ُُْٓ/ ّجػ
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ِّٓٓ 

صمى اهلل عميو :كقد كصفو رسكؿ اهلل )(ُ)أنو مف الراسخيف في العمـ -
ركل عاصـ عف الشعبي ،ك (ِ)بالفرائضبأنو أعمـ أصحابو  ( كسمـ

عف سميماف بف ك ،(ّ)كالقرآفقاؿ:غمب زيد الناس عمى اثنيف:الفرائض 
يسار قاؿ:ما كاف عمر كعثماف يقدماف عمى زيد أحدنا في الفرائض 

،كقاؿ أبك نعيـ: كاف زيد خير األمة عممنا (ْ)كالفتكل كالقراءة كالقضاء
 .(ٓ)كفقينا كفرائض

كينطؽ بدقة تحريو قكلو: فتتبعت القرآف أجمعو الزرقاني:دقة تحريو: قاؿ  -
 .(ٔ)مف العسب كالمخاؼ كصدكر الرجاؿ

ٍف ميٍصعىًب ٍبًف فع : (ٕ)أنو أمير الناس في الكتابة كأحسنيـ خطنا كضبطنا -
 : طىبى النَّاسى فىقىاؿى ـى عيٍثمىافي فىخى مىٍف أىٍكتىبي النَّاًس؟ قىاليكا:  .....سىٍعدو قىاؿى قىا

                                                           

 . ِِّ/ ُٗتاريخ دمشؽ ، جػ – ُُْٓ/ ّمعرفة الصحابة ألبي نعيـ ، جػ   (ُ)
 -  َّٕٗح ْٔٔ/ٓانظر :سنف الترمذم ، باب مناقب معاذ بف جبؿ ، كزيد بف ثابت ، جػ  (ِ)

ح ِِٓ/َِمسند أحمد ، جػ– ُْٓح ٓٓ/ُسنف ابف ماجة ، باب فضائؿ زيد بف ثابت ، جػ
َُِْٗ  . 

القكاعد كاإلشارات ألبي – ّٗاإلبانة لمكي بف أبي طالب ، صػ  -ٖٕحْٗ/ ٔمكطأ مالؾ ، جػ (ّ)
تيذيب  -ّٗٓ/ ِاالستيعاب ، جػ–  ُِّ/ ُٗتاريخ دمشؽ ، جػ – ّٗالرضا الحمكم ، صػ 

 .َٕ/ ْسير أعبلـ النببلء ، جػ– ِٗ/ َُالكماؿ ، جػ
 ِٖ/ ُجػتذكرة الحفاظ ،   - ُّٕ/ ُٗتاريخ دمشؽ ، جػ  - ِْٕ/ ِالطبقات الكبرل،جػ  (ْ)
 . ٔٓ/ ُاإلصابة ، جػ - َٕ/ ْسير أعبلـ النببلء ، جػ –

 .   ُُُٓ/ ّمعرفة الصحابة ألبي نعيـ ، جػ (ٓ)
 . ُِٓ/ ُمناىؿ العرفاف ، جػ (ٔ)
  ٗٔ/ُالمرشد الكجيز ، جػ – ٗ/ُتفسير الخازف ، جػ - ُٗ/ٗانظر:فتح البارم ، جػ (ٕ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِّٓٔ 

ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو ( صمى اهلل عميو كسمـ)بي رىسيكًؿ المًَّو كىاتً  كقد كصفو  ،(ُ)زى
اـه ًفي الرٍَّسـالذىبي بأنو: ًإمى

 أم في حسف الخط كضبطو . (ِ)

 ، فمذ أٍ٘ٗ ٌزٌه: )(ٚأِا عّش 
 . (ّ)أنو مف كتاب الكحي -

حفظكا القرآف كجمعكه في صدكرىـ عمى عيد رسكؿ أنو ممف  -
 . (ْ)( ملسو هيلع هللا ىلصاهلل)

كأعرفيـ بناسخو كمنسكخو، كمف  أعمـ الصحابة بكتاب اهلل ، أنو مف -
 :جابرأفقو األصحاب في ديف اهلل تعالى،يدلؾ عمى ذلؾ،قكؿ قبيصة بف 

ـى باهلل، كالقراءة لكتاب اهلل،كال أفقوى  في ديًف اهلل مف  ما رأيتي أحدان كاف أعم
عيمرى 
ما أظفُّ أىؿى بيت مف المسمميف لـ يدخؿ  : ابفى مسعكد كقكؿ ، (ٓ)

                                                           

فضائؿ القرآف البف  –ٗٓالكجيز،صػالمرشد  -ََُالمصاحؼ ألبف أبي داكد ، صػ (ُ)
 . ُٗ/ٗفتح البارم ، جػ – ْٖكثير ،صػ

 . ِٗٗ/ّسير أعبلـ النببلء ، جػ (ِ)
 ٔٗ/ِكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف ، ابف الجكزم، جػ - ِِ/ٗفتح البارم،جػ (ّ)
 ٔٗ/ِجػ

االتقاف ،  - ُٖٔ/ ُاالنتصار لمباقبلني ، جػ - َِٓجماؿ القراء لمسخاكم ، صػ (ْ)
فتح البارم ،  - ِْ/ُتفسير ابف كثير ، جػ – ِِْ/ ُمناىؿ العرفاف ، جػِْٗ/ ُػ
 .  ٓ/ُالنشر، جػ –ّإبراز المعاني ألبي شامة ، صػ -ِٓ/ٗجػ

فضائؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ،  – ُّٕٖٗحّٓٓ/ٔمصنؼ ابف أبي شيبة ، ج (ٓ)
 .ِْٕحَّّ/ُجػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِّٕٓ 

إفَّ عمر  ، عمى عيمر يكـى أيًصيبى عمر إال أىؿى بيت سيكء عمييـ حزفه 
،كذلؾ ما جاء (ُ)كأقرأنا لكتاب اهلل،كأفقينا في ديف اهلل ، كاف أعمىمنا باهلل

:إنما يفتي الناس أحد ثبلثة، رجؿ أنو قاؿ( ) حذيفة بف اليماف عف
قاؿ:عمر بف  كمف ذاؾ؟ مف منسكخو، قالكا:عمـ ناسخ القرآف 

أتينا ابف مسعكد فكجدناه يصمي  عف زيد بف كىب قاؿ:،ك (ِ)...الخطاب
فانتظرناه حتى فرغ مف صبلتو فجاءه رجبلف قد اختمفا في اية فقرأه 
أحدىما فقاؿ عبد اهلل:أحسنت مف أقرأؾ؟ قاؿ:أقرأني أبك حكيـ 

فقاؿ أقرأني عمر ابف الخطاب فبكي المزني،كاستقرأ االخر فقاؿ:مف أقرأؾ 
 عبد اهلل حتى خضبت دمكعو الحصا ثـ قاؿ:اقرأ كما أقرأؾ

ابف  في المعجـ الكبير بإسناده عف الطبراني أخرج،ك (ّ)مرع
ىٍحسىبي ًتٍسعىةى أىٍعشىاًر اٍلًعٍمـً ذىىىبى يىٍكـى ذىىىبى ) مسعكد (،قاؿ ًإنّْي ألى
عيمىري 
 و قاؿ:لقد رأيتي أميرى المؤمنيف عمرى بفكركل عبدي اهلل بف عمرى أنٌ ،(ْ)

                                                           

 ُّٖٖٗحّٓٓ/ٔ،جػمصنؼ ابف أبي شيبة، باب ما ذكر في فضؿ عمر بف الخطاب (ُ)
صححو الحاكـ في المستدرؾ،  –َّٖٖحُُٔ/ٗالمعجـ الكبير لمطبراني، –
أكرده الييثمي في مجمع الزكائد،  -،كسكت عنو الذىبي ْْٖٗحِٗ/ِجػ
. ُّْْٓحٗٔ/ٗجػ فىاًة عيمىرى ًديثو طىًكيؿو ًفي كى كىاهي الطَّبىرىاًنيُّ ًفي حى  ،كقاؿ: رى

 .   ُٕٕح ِِٕ/ُسنف الدارمي ، جػ (ِ)
 .     َِٖٖحَُٔ/ٗالمعجـ الكبير لمطبراني ، جػ (ّ)
أكرده الييثمي في مجمع الزكائد – َُٖٖح ُّٔ/ٗانظر :المعجـ الكبير لمطبراني ،جػ(ْ)
ٍيري  ُّْْٓح ٗٔ/ٗ، جػ ًحيًح غى اؿي الصَّ اؿي ىىذىا ًرجى ًرجى كىاهي الطَّبىرىاًنيُّ ًبأىسىاًنيدى، كى ، كقاؿ : رى

 كىىيكى ًثقىةه.أىسىًد ٍبًف ميكسىى، 
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِّٖٓ 

 الخٌطاب كأٌنو لجالس عمى المنبر كالمياجركف كاألنصاري حكلو يعمّْمييـ
ـي الكاتبي الغمماف الديفى كالقرآف كما يعمّْ
(ُ)   

كلكال أٌف ىذه كانت حالىو كصفتىو في حفظ القرآف كأنو مف أقرأ  : قاؿ الباقبلني
ُـّ إليو زيد بف ثابت  لكتاب اهلل لـ يكف أبك الناس بكر الصٌديؽ بالذم يضي

دكف أبي  ألنو ال يجكزي في صفة مىف ىك،بجمع القرآف كاعتراضو كيأميريىما
بى مع مثؿ زيد بف ثابت العتراض القرآف  بكر في الفضؿ كالحـز أف يينصّْ

كجمًعو مىف ليس بحافظ لو،كال كؿُّ حافظ أيضان يصمح ليذا الباب.فباف بذلؾ 
 .(ِ)حٌفاظ القرآف المتقدّْميف أٌنو أحدي 

( كاف ىك صاحب أف عمر بف الخطاب ) : ٚأضٍف إىل ِا عثك -
الفكرة، كالمبادر بدعكة الصديؽ إلييا،كصاحب الفكرة أكلى الناس 
بالمشاركة في تنفيذىا، إذا كاف عنده مف الخصائص كالصفات ما يؤىمو 

  لذلؾ،ألنو يككف أنشط ليا، كأحرص عمى إتماميا مف غيره.
  

                                                           

 . ُٖٔ/ُاالنتصار ، جػ  (ُ)
 .     - ُٖٖ/ ُاالنتصار لمباقبلني ، جػ(ِ) 
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِّٓٗ 

 ادلطٍة اٌشاتع
 خطح اٌعًّ ٚاٌرٕفٍز.

بعد إسناد مسئكلية ىذا العمؿ إلى زيد كعمر )رضي اهلل عنيما(، كقبؿ 
( أف يستشير الشركع فيما تكافؽ عميو الصديؽ معيما،رأل الصديؽ )

 .  (ُ)فأخبرىـ بذلؾ فقالكا: أصبتالصحابة فيما عـز عميو،فقاـ فييـ خطيبنا 

كأبي  -فاختار الصديؽ الحفظة المشيكد ليـ بالضبط كاإلتقاف مف الصحابة
بف كعب كعثماف كعمي كابف عباس كعبد اهلل بف عمر كعبد اهلل بف الزبير 
كعبد اهلل بف مسعكد كسالـ بف معقؿ كأبك مكسى األشعرم كأبك الدرداء 

كفي حضكر زيد كعمر،اجتمع بيـ في منزؿ  –كعمرك بف العاص كغيرىـ 
عمر،ليتشاكرا جميعنا في كيفية إنجاز ىذا العمؿ،ككضع الخطة البلزمة لمجمع 

 .(ِ) كالنسخ،كتخصيص عمؿ كؿ كاحد منيـ

                                                           

/ ُالدر المنثكر لمسيكطي ، جػ–ّْٕٔحٕٔٓ/ِكنز العماؿ،باب جمع القرآف،جػ (ُ) 
ِّٕ . 
انظر:األعماؿ الكاممة لمحمد خمؼ الحسيني ، خبلصة النصكص الجمية في نسخ  (ِ)

إذىاب  -ِٔريخ القرآف المصاحؼ،مكسى حار اهلل ركستك،صػتا -ِِّالقرآف كجمعو، صػ
القرآف كنقض مطاعف  - ّٖٖالحزف كشفاء الصدر السقيـ، عبد السبلـ مقبؿ مجبرل،صػ

تنزيو القرآف الشريؼ، عبد الباقي سركر، -ّّٖالرىباف،د صبلح عبد الفتاح الخالدم،صػ
 الصبكر شاىيف تاريخ القرآف، عبد–َُٓغانـ قدكرم،صػ ، رسـ المصحؼ -ّْصػ
المصاحؼ ألبف  -ُٔ/ٗفتح البارم،جػ–ِٗبياف المعاني،عبد القادر المبل،صػ-ُّْ،صػ

 . ٔٓأبي داكد ،صػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِْٓ 

حياطة كتاب اهلل كأسفرت المشاكرة عف خطة محكمة لمجمع كالنسخ ،تىٍضمىفي 
كتصكنو عف كؿ  (ُ)مف تثبت بالغ كحذر دقيؽ كتحريات شاممة،بما يميؽ بو

ما لحؽ النصكص األخرل مف تحريؼ كتبديؿ،تمثمت عناصر ىذه الخطة فيما 
 : (ِ)يمي

 االعتماد في النسخ عمى مصدريف فقط ىما: :ٚياْل  -

 (.      صمى اهلل عميو كسمـ)ما كتب بيف يدم رسكؿ اهلل * 

 (.ّ)ا في صدكر الرجاؿما كاف محفكظن * 

ثابت:فتتبعت القرآف أجمعو مف العسب قكؿ زيد بف كمف األدلة عمى ذلؾ 
فقكلو"مف العسب كالمخاؼ" دليؿ عمى المكتكب، ،كالمخاؼ، كصدكر الرجاؿ

فىاًئدىةي التَّتىبًُّع  ،قاؿ ابف حجر:(ْ)كقكلو "صدكر الرجاؿ" دليؿ عمى المحفكظ كى
قيكؼ ًعٍندىمىا كيًتبى بىٍيفى يىدىًم النًَّبيّْ  صمى اهلل عميو ) اٍلميبىالغىة ًفي اإلستظيار كىاٍلكي

 .(ٓ)(كسمـ

                                                           

 . ِِٓ/ ُمناىؿ العرفاف ، جػ (ُ)
   – َِٔ/ُاإلتقاف ، جػ – ٔٓالمرشد الكجيز،صػ– ِٓ/ُانظر:مناىؿ العرفاف،جػ (ِ) 

جمع القرآف ، محمد شرعي أبك  – ٕٓمباحث في عمـك القرآف ، صبحي الصالح ، صػ
 ٔٗزيد ، صػ

 . ِِٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ (ّ)
 . ّٕجمع القرآف حفظا ككتابة ، د سميماف بف عمي العبيد ، صػ (ْ)
 . ُٓ/ٗفتح البارم ، جػ (ٓ)
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ُِْٓ 

كيتب بيف أال ييقبؿ شيء مف المكتكب حتى يشيد شاىداف أنو  : اٌثأً -
( ،يدؿ عمى ذلؾ قكؿ الصديؽ)(ُ)ـ(صمى اهلل عميو كسماهلل) يدم رسكؿ

جاءكـ بشاىديف عمى شيء مف  فمفلزيد كعمر:اقعدا عمى باب المسجد 
مىى أىفَّ ي كغيره :أم رجبلف عدالف  اؿ السخاكمق ،(ِ)كتاب اهلل فاكتباه ٍشًيدىاًف عى

ٍكتيكبى    (ّ)ـ(صمى اهلل عميو كسم)كتب بيف يىدىٍم رىسيكًؿ المًَّو  ذىًلؾى اٍلمى

ـى عيمىري فىقىاؿى مىٍف كىافى تىمىقَّى ًمٍف رىسيكًؿ كعف عبد الرحمف بف حاطب قاؿ:    قىا
كىانيكا يىٍكتيبيكفى ذىًلؾى ًفي  اٍلقيٍرآًف فىٍميىٍأًت ًبوً شىٍيئنا ًمفى ـ(صمى اهلل عميو كسم) المَّوً  كى

تَّى يىٍشيىدى  دو شىٍيئنا حى كىافى الى يىٍقبىؿي ًمٍف أىحى ًؼ كىاأٍلىٍلكىاًح كىاٍلعيسيًب قىاؿى كى حي الصُّ
كاف الناس يأتكف زيد بف ثابت فكاف ال يكتب آية إال  :الميث،كقاؿ (ْ)شىاًىدىافً 

طة كالحذر أنو لـ ػػبمغ مف مبالغتو في الحيزرقاني:،كقاؿ ال(ٓ)بشاىدم عدؿ
ب بيف يدم ػػػاىداف عدالف أنو كتػػػيقبؿ شيئا مف المكتكب حتى يشيد ش

 .(ٔ) ()كؿ اهللػػػرس

                                                           

مصاعد النظر لمبقاعي  -ِٔالمصاحؼ ألبف أبي داكد،صػ –َِٓ/ُاإلتقاف،جػ (ُ)
  ُْٓ/ُ،جػ
 سبؽ تخريجو (ِ)
مناىؿ -ُْٓ/ُمصاعد النظر لمبقاعي ، جػ – ُُٔؿ القراء ككماؿ اإلقراء ، صػجما (ّ)

 . ِِٓ/ ُالعرفاف ،جػ
  - َِٓ/ُاإلتقاف ، جػ – ُْ/ٗفتح البارم ، جػ  (ْ)
 . َِٔ/ُاإلتقاف ، جػ (ٓ)
 . ِِٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ (ٔ)
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ِِْٓ 

أال ييقبؿ مف صدكر الرجاؿ إال ما تمقكه مباشرة مف فـ رسكؿ  : اٌثاٌث -
( فإف عمر )نادم:ـ(، فإف عمر لما قاـ في الناس صمى اهلل عميو كسماهلل)

كلـ  ، (ُ) شيئان مف القرآف فميأتنا بو ()ينادم:مف كاف تمٌقى مف رسكؿ اهلل
 . (ِ) يقؿ مف حفظ شيئنا مف القرآف فميأتنا بو

،فبل يدكف مف المحفكظ في صدكر الرجاؿب المكتكب مقابمة : اٌشاتع -
رسكؿ اهلل المكتكب إال ما كافؽ المحفكظ  في الصدكر، المأخكذ  مباشرة مف 

( فمـ يكف زيد يكتفي بمجرد كجدانو مكتكبنا،بؿ كاف  إذا أتى المكتكب)
يستقرمء الرجاؿ الحفاظ ليقابؿ قراءتيـ بما في الرقاع كاألكتاؼ كالعسب 

(، كقد مر ،)( ّ)خكفا مف زيادة حرؼ أك نقصوك  ، التيقففي زيادة كغيرىا،
كىانيكا بنا قكؿ عبد الرحمف بف حاطب :.... ًؼ كىاأٍلىٍلكىاًح كى حي يىٍكتيبيكفى ذىًلؾى ًفي الصُّ

تَّى يىٍشيىدى شىاًىدىافً  دو شىٍيئنا حى كىافى الى يىٍقبىؿي ًمٍف أىحى قاؿ ابف  ، كىاٍلعيسيًب قىاؿى كى

                                                           

كنز   - َٕٓ/ِتاريخ المدينة البف شبة ، جػ – ِٔالمصاحؼ ألبي داككد ، صػ  (ُ)
 .ْٕٔٓحْٕٓ/ِالعماؿ ، جػ

 .ُٖ( دراسات في عمكـ القرآف ، فيد الركمي ، صػ(ِ
 - ِّْ/ ُمصاعد النظر ، جػ – ُٓ/ٗفتح البارم ، جػ – َِٓ/ُاإلتقاف ، جػ  (ّ)

 – ِّٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ –  ُُْمعجـ عمـك القرآف ، ابراىيـ محمد الجرمي ، صػ
دراسات في عمـك القرآف ، محمد بكر إسماعيؿ ، – ِّإعجاز القرآف لمرافعي ، صػ

بياف  – ِّْ/ ُمصاعد النظر لمبقاعي، جػ – ْْٕتنبيو الخبلف،صػ – ُُٔصػ
 . ِٗالمعاني،عبد القادر بف مبل ، صػ
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ِّْٓ 

تَّى يىٍشيىدى حجر: ٍكتيكبنا حى رًَّد ًكٍجدىاًنًو مى ٍيدنا كىافى الى يىٍكتىًفي ًبميجى مىى أىفَّ زى كىىىذىا يىديؿُّ عى
 . (ُ) ًو مىٍف تىمىقَّاهي سىمىاعنابً 

إذا تكافؽ مع المكتكب بيف إال ال ييدىكف شيء مف المحفكظ،  : اخلاِظ -
كجد ما كتب  ذلؾ أف الثقة بالمحفكظ ال تكتمؿ إال إذا ، (يدم رسكؿ اهلل )

نو  زيد  فما كافقاؿ أبك زىرة:  ،(ِ)()بحضرتو  منو ليعتمد عمى حفظو،كا 
نيـ لحفاظ أمناء،كلكنو كاف ال بيدَّ  لحافظ، كال عمى حفظ مف استعاف بيـ ، كا 

أف يعتمد عمى أمر مادم ييرىل بالحسّْ ال يحفظ بالقمب كحده، فكاف ال بيدَّ أف 
كأف يشيد  (صمى اهلل عميو كسمـ) يرل ما حفظو مكتكبنا في عصر النبي

اؿى ق (ّ) كبإمبلئو (صمى اهلل عميو كسمـسكؿ اهلل)و كتب بيف يدم ر شاىداف بأن
ٍيًف مىا كيًتبى بىٍيفى يىدىًم النًَّبيّْ  أف ينقمكا قصدىـكىافى :إنما أىبيك شىامىةى  صمى )ًمٍف عى

رًَّد اٍلًحٍفظـ(اهلل عميو كسم ،الى ًمٍف ميجى
،كدليؿ ذلؾ ما جاء عف زيد أنو فقد (ْ)

ـٍ رىسيكؿه آخر التكبة ) اءىكي ًنتُّـٍ  لىقىٍد جى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى  (ًمٍف أىٍنفيًسكي
اًتمىًة بىرىاءىةى ُِٖ]التكبة: تَّى خى ،فطمبيا فمـ يجدىا إال عند خزيمة بف ثابت [ حى

( (:قاؿ زيد ،) ًدو غىٍيرًه ـٍ أىًجٍدىىا مىعى أىحى قكلو:) لـ ،قاؿ ابف حجر كغيره:(ٓ)( لى

                                                           

 ُْ/ٗ( فتح البارم ، جػ(ُ
 ِْْ/ُمصاعد النظر ، جػ  (ِ)
 .  ِْ( المعجزة الكبرل ألبي زىرة ، صػ(ّ

 .    ٕٓالمرشد الكجيز ، صػ (ْ)
 .    ْٖٔٗح ُّٖ/ٔانظر: صحيح البخارم ، باب جمع القرآف ، جػ (ٓ)
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ِْْٓ 

ال فاآلية  مكتكبة أجدىا مع أحد غيره( أم: كانت محفكظة عنده كعند غيره كا 
 .(ُ)ما تقدـ مف أنو كاف ال يكتفي بالحفظ دكف الكتابةكذلؾ ل،

فىقىٍدتي آيىةن ًمٍف اأٍلىٍحزىاًب ًحيفى نىسىٍخنىا اٍلميٍصحىؼى ككذلؾ قكلو: 
،قىٍد كيٍنتي أىٍسمىعي (ِ)

ٍدنىاىىا مىعى ( )رىسيكؿى المَّوً  جى ٍيمىةى ٍبًف ثىاًبتو يىٍقرىأي ًبيىا،فىاٍلتىمىٍسنىاىىا فىكى زى خي
: اًرمّْ مىٍيًو )اأٍلىٍنصى دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى اؿه صى [ ِّ]األحزاب:(ًمٍف اٍلميٍؤًمًنيفى ًرجى

ٍقنىاىىا ًفي سيكرىًتيىا ًفي الميٍصحىؼً  فىأىٍلحى
 (ّ). 

قاؿ العمماء:أم فىقىدى كجكدىا مكتكبة،فالتمسيا فمـ يجدىا  مكتكبة إال عند 
كالدليؿ عمى أف المراد فقد كجكدىا مكتكبة،كليس  ، (ْ)ابتخزيمة بف ث

( ففيو داللة عمى أف زيدنا يعرؼ اآلية فىقىٍدتي آيىةن محفكظة،قكؿ زيد) 
ال إف تعبيره كال يحفظو، قاؿ الزرقاني:ا ال يعرفو فكيؼ يفتقد شيئن  كيحفظيا، كا 

يشعر بأنو كاف يحفظ ىذه اآلية كأنيا كانت معركفة لو غير أنو  (قدتفي )بمفظ 
ال فمف الذم أنبأ زيدن   (ٓ)ا أنو فقد آية؟فقد مكتكبيا فمـ يجده إال مع خزيمة كا 

                                                           

المرشد – َِٔ/ُاإلتقاف ، جػ–ُُٔ/ِٓعمدة القارم،جػ – ُٓ/ٗفتح البارم ، جػ (ُ)
 ُٓالكجيز ، صػ

ػػا في جمػػع أبي بكر )سيأتي الحقنا بياف أف فقد آية (ِ)  (  األحػػزاب كاف أيضن
 .    ْٕٖٗح ُّٖ/ٔصحيح البخارم ، باب جمع القرآف ، جػ (ّ)
عمدة القارم ، – ُّْ/ ٖتحفة األحكذم ، جػ –ُٖٓ/ٖ، جػ ُٓ/ٗفتح البارم ، جػ (ْ)
 ُّّ/ ٕمرعاة المفاتيح ، جػ – ُْٔ/ُٕ، جػ َُْ/ُْجػ

 . ِٖٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ (ٓ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِْٓٓ 

يىٍقرىأي  ()حيف قاؿ:)قىٍد كيٍنتي أىٍسمىعي رىسيكؿى المَّوبيا أكد عمى معرفتو كقد     
     .(ُ) (ًبيىا

ما افتقاد زيد بف ثابت اآلية فميس ذلؾ عمى ما أ : قاؿ ابف حـز رحمو اهلل   
نما معناه أنو لـ يجدىا مكتكبة إال عند ذلؾ الرجؿ بياف  ،ظنو أىؿ الجيؿ، كا 

سمع كاف يا حكى أنو ما قمناه منصكص في ىذا الحديث نفسو،كذلؾ أف زيدن 
  (ِ)()ىذه اآلية مف النبي

تكاتره،كما لـ تنسخ ال ييدىكف في الصحؼ إال ما ثبت  : اٌغادط -
أسقط زمف الصديؽ ما لـ قاؿ اآللكسي:(، ّ)تبلكتو،كثبت في العرضة األخيرة

،كذىب السيكطي (ْ)كما لـ يكف في العرضة األخيرة يتكاتر كما نسخت تبلكتو
مىى شىٍيءو ًمٍف إلى أف معنى قكؿ أبي بكر لزيد كعمر: اءىكيمىا ًبشىاًىدىٍيًف عى فىمىٍف جى

مىى النًَّبيّْ  ،أم يشيدافاٍكتيبىاهي ًكتىاًب المًَّو فى  مىى أىفَّ ذىًلؾى ًممَّا عيًرضى عى ـى ()عى ا عى
فىاًتوً   (ٓ)كى

                                                           

 . ُٓالمرشد الكجيز ، صػ(ُ)
 . ُُِ/ٔاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز ، جػ (ِ)
جمع القرآف  – ِِٔ، ِّٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ  - ْْٕانظر: تنبيو الخبلف ، صػ (ّ)

تاريخ تكثيؽ  -ّٕإعجاز القرآف لمرافعي ، صػ - َْحفظا ككتابة ، سميماف العبيد، صػ
 ٔٔنص القرآف ، خالد العؾ ، صػ

 .  ِٔ/ُتفسير اآللكسي ، جػ (ْ)
 .َِٔ/ُاإلتقاف ، جػ (ٓ)
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ِْٓٔ 

كما أف أيعمنت خطة الجمع كالتدكيف حتى تسابؽ الصحابة إلى لجنة الجمع 
كؿ يأتي بما عنده، كمعو الشيادة المطمكبة عمى أف ما معو كتب بيف يدم 

إف  -()أك أخذه مباشرة مف رسكؿ اهلل  –إف كاف مكتكبنا  –(رسكؿ اهلل )
 .(ُ)فأقبؿ الناس بما كاف معيـ كعندىـ،قاؿ ابف شياب: –كاف محفكظنا

يجمع كيتتبع كيتثبت مف كؿ ما يأتيو مف  -كمف معو -كظؿ زيد  
نصكص،سكاء مكتكبة أك محفكظة، فبل يكتب إال ما تأكدت قرآنيتو،كقاـ عميو 

 (ِ)الدليؿ القطعي أنو مف كتاب اهلل تعالى

كمضى عمى ذلؾ النيج حتى أتـ جمع القرآف كمو كنسخو، كفؽ  منيج عممي 
ؼ التاريخ البشرم ليا مثيبلن مف حيث الضبط طريقة تكثيقية لـ يعر دقيؽ، ك 
  (ّ)،يعاكنو في ذلؾ الصحابة أجمع،السيما أكابرىـ كالحفاظ منيـكاإلتقاف

 زمف أبي بكر كاف بمثابة كرشة عممية) بمعايير ذلؾ الزمف(إف ما جرل   
قامت بيا ىيئة مفكضة انيمكت في إقرار النصكص المدكنة كالتثبت مف 

ىك مدكف مع ما كاف  محفكظنا في الصدكر، كجمع  قرآنيتيا،كمطابقة ما
 .(ْ)الكحي القرآني في كثيقة نيائية مكحدة 

                                                           

 ُٔ/ ٗفتح البارم ، جػ– َِٕ/ُاالتقاف ، جػ – ْٔالمرشد الكجيز ، صػ (ُ)
 . ٕٓ( انظر:مباحث في عمكـ القرآف،صبحي الصالح ، صػ(ِ

 . ِّٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ (ّ)
 . َُٗالنص الديني مف التفسير إلى التمقي،د. كجيو قانصك،صػ (ْ)
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ِْٕٓ 

الصُّحيؼي ًعٍندى أىًبي بىٍكرو تمؾ  كبعد االنتياء مف نسخ القرآف في الصحؼ، بقيت
ةى  إلى أف ٍفصى فَّاهي المَّوي، ثيَـّ ًعٍندى حى تَّى تىكى فَّاهي المَّوي، ثيَـّ ًعٍندى عيمىرى حى ًبٍنًت  تىكى
 (ُ))رضي اهلل عنيـ أجمعيف(عيمىرى 

بعد فراغيـ مف  -كما تقدـ –كانت بداية الجمع  : ذاسٌخ اجلّع ِٚذذٗ
،كانتيى قبؿ (ِ)كقعة اليمامة،ككاف ذلؾ في ربيع األكؿ مف السنة الثانية عشرة

 .(ّ)كفاة الصديؽ التي كانت في الشير السادس مف السنة الثالثة عشرة

(، لما جاء في الصحيح كقمنا أف انتياء الجمع كاف قبؿ كفاة الصديؽ ) 
 .أف الصحؼ كانت عنده حتى كفاتو

كعميو فإف جمع القرآف كنسخو في الصحؼ قد أينجز في سنة كشيريف   
  عمى األكثر .  

                                                           

 . ْٖٔٗحُّٖ/ٔانظر: صحيح البخارم،باب جمع القرآف ،جػ(ُ) 
شرح الشفا ،لممبل  – ُِٗتاريخ الخميس ، جػ-ٔٗ/ُانظر:سبؿ اليدل كالرشاد ، جػِ) )

منيج الفرقاف ،محمد عمي سبلمة ، –ُّٗ/ ُْعمدة القارم،جػ–ِٓٔ/ُالقارم جػ
 .َُٓػص
 – ْٔٓ/ِالسيرة النبكية كأخبار الخمفاء البف حباف ،جػ-ُْٗ/ّ( تاريخ الطبرم،جػ(ّ

تاريخ  – َِٔ/ُُسبؿ اليدل كالرشاد ، جػ – ّّٓجكامع السيرة البف حـز ، صػ
 .ْٗالمرشد الكجيز ،صػ-  ٕٓالمصاحؼ ألبف أبي داكد ،صػ – ُِْ/ِالخميس ، جػ
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ِْٖٓ 

 ادلطٍة اخلاِظ
 صحف أتً تىــش
  اْلحضاب حٚفمذ آٌرً اٌرٛتح ٚآٌ

في مراحؿ جمع القرآف كنسخو،نجد ركايتيف،إحداىما  مف بيف  الركايات الكاردة
( فقد أثناء الجمع كالنسخ آيتيف مف سكرة التكبة، تنص عمى أف زيدنا )

 كأخرل تنص عمى أنو فقد آية مف سكرة األحزاب.

كليس ثمة خبلؼ بيف العمماء أف فقد آيتي التكبة كاف في جمع القرآف     
كنسخو في عيد أبي بكر،فقد جاء التصريح بذلؾ في الركاية األكلى التي 

، تتحدث عف جمع القرآف في زمف أبي بكر، كنص الركاية:عف  اٍبفي ًشيىابو
ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو ) :  (،عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف السَّبَّاًؽ، أىفَّ زى فىتىتىبٍَّعتي القيٍرآفى  .......قىاؿى

ٍدتي آًخرى سيكرىًة التٍَّكبىًة  جى تَّى كى اًؿ، حى ديكًر الرّْجى صي اًؼ، كى أىٍجمىعيوي ًمفى العيسيًب كىالمّْخى
دو غىٍيرًًه، ـٍ أىًجٍدىىا مىعى أىحى اًرمّْ لى ٍيمىةى األىٍنصى زى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف )مىعى أىًبي خي اءىكي لىقىٍد جى

ًنتُّـٍ أىٍنفيًسكي  مىٍيًو مىا عى ًزيزه عى اًتمىًة بىرىاءىةى، فىكىانىًت الصُّحيؼي ُِٖ]التكبة:(ـٍ عى تَّى خى [ حى
ةى ًبٍنًت عيمىرى  ٍفصى يىاتىوي، ثيَـّ ًعٍندى حى فَّاهي المَّوي، ثيَـّ ًعٍندى عيمىرى حى تَّى تىكى ًعٍندى أىًبي بىٍكرو حى

()(ُ) " 

حزاب،ىؿ كاف فقدىا في جمع أبي إنما الخبلؼ بيف العمماء في آية األ   
 (.بكر، أـ كاف حيف نسخ المصاحؼ في خبلفة عثماف)

                                                           

 . ْٖٔٗحُّٖ/ٔصحيح البخارم،باب جمع القرآف ،جػ(ُ) 
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ِْٓٗ 

كسبب ذلؾ الخبلؼ أف الركاية الكاردة بشأف فقدىا ال تشير صراحة إلى     
زمف الفقد، كأنيا جاءت بعد ركاية نسخ المصاحؼ في خبلفة عثماف، كنص 

ارً  الركاية: : كىأىٍخبىرىًني خى ، قىاؿى اٍبفي ًشيىابو ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ةي ٍبفي زى ٍيدى ٍبفى أنو جى سىًمعى زى
، قىٍد كيٍنتي أىٍسمىعي  : فىقىٍدتي آيىةن ًمفى األىٍحزىاًب ًحيفى نىسىٍخنىا الميٍصحىؼى ثىاًبتو قىاؿى

:  ()رىسيكؿى المَّوً  اًرمّْ ٍيمىةى ٍبًف ثىاًبتو األىٍنصى زى ٍدنىاىىا مىعى خي جى يىٍقرىأي ًبيىا،فىاٍلتىمىٍسنىاىىا فىكى
مىٍيوً ) دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى اؿه صى ٍقنىاىىا ًفي ِّ]األحزاب:(ًمفى الميٍؤًمًنيفى ًرجى [ فىأىٍلحى

ؼً  سيكرىًتيىا ًفي الميٍصحى
(ُ). 

إلى أف تمؾ الحادثة كانت  في  -كايةأخذا بظاىر الر  –فذىب البعض    
خبلفة عثماف،ال سيما كأنيا كرادة في سياؽ الحديث عف نسخ  الصحؼ في 

 . (ِ)المصاحؼ في خبلفة عثماف

ثـ الكقكؼ عمييا عند خزيمة بف ،أف فقد آية األحزاب (ّ)كيرل آخركف
(،كليس في أبي بكر الصديؽ)في خبلفة في جمع القرآف كنسخو  ،كافثابت

                                                           

 سبؽ تخريجو . (ُ)
عمدة  – ِِٔ/َُػ شرح صحيح البخارم البف بطاؿ ، جػ  ُِ/ٗفتح البارم ، جػ (ِ)

/ ٕمرعاة المفاتيح ،جػ – ّٕ/ُكشؼ المشكؿ البف الجكزم ، جػ - ُٗ/َِالقارم ، جػ
ُّّ. 

 - َّْجميمة أرباب المراصد،الجعبرم ، صػ – ِّْ/ ُانظر:البرىاف لمزركشي ، جػ (ّ)
مرقاة -ٖٔفضائؿ القرآف البف كثير، صػ  -ّّ/ُتفسير القرآف البف كثير، جػ

== خبلصة النصكص  األعماؿ الكاممة لمحمد خمؼ الحسيني،–َُِٓ/ْالمفاتيح،جػ
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َِٓٓ 

، كأف كركد ركاية فقد آية اآلحزاب في سياؽ الحديث عف (عثماف )عيد 
نسخ القرآف في عيد عثماف،ىك الذم أكىـ أف فقدىا كاف في الجمع 

 العثماني، كليس كذلؾ..كمف أدلتيـ عمى ذلؾ :

أىف  ،ًفي ًركىايىة ًإٍبرىاًىيـ بف ًإٍسمىاًعيؿ بف مجمع عىف اٍبف شيىابما جاء  -ُ
فىة أبي بكر، إً آية األحزاب فىقد ـى ٍبًف كنص الركاية:نَّمىا كىافى خبلى عىٍف ًإٍبرىاًىي

ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو  ، عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف السَّبَّاًؽ، عىٍف زى ،عىًف الزٍُّىًرمّْ اًرمّْ ًإٍسمىاًعيؿى اأٍلىٍنصى
ٍحيى  ؿه شىابّّ كيٍنتى تىٍكتيبي اٍلكى : ًإنَّؾى رىجي :دىعىاًني أىبيك بىٍكرو فىقىاؿى بىٍيفى يىدىٍم رىسيكًؿ قىاؿى

مىيَّ ()المًَّو  ًع اٍلقيٍرآفى فىاٍكتيٍبوي، فىكىالمًَّو لىٍك كىمَّفيكًني نىٍقؿى اٍلًجبىاًؿ كىافى أىٍيسىرى عى اٍجمى
ًمفى الرّْقىاًع،  ًمفى اٍلعيسيًب،كى اًؿ،كى ديكًر الرّْجى عىٍمتي أىتىتىبَّعي ًمٍف صي ًمفى الًَّذم كىمَّفىًني، فىجى

ًمفى اأٍلىضٍ  ًع، فىفىقىٍدتي آيىةن كيٍنتي أىٍسمىعييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو كى ـٍ أىًجٍدىىا ًعٍندى  ()بلى لى
اًر: ؿو ًمفى اأٍلىٍنصى ٍدتييىا ًعٍندى رىجي جى دو [، فىكى دىقيكا مىا عىاىىديكا )أىحى اؿه صى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى ًرجى

مىٍيوً  ٍقتييىا ًفي سيكرىتً ِّ]األحزاب:(المَّوى عى يىا،فىكىانىًت الصُّحيؼي ًعٍندى أىًبي بىٍكرو [ فىأىٍلحى
ةى  ٍفصى ، ثيَـّ ًعٍندى حى تَّى مىاتى ، ثيَـّ ًعٍندى عيمىرى حى تَّى مىاتى حى
(ُ)" 

مف ركاية ابف شياب أف اإلسناد الذم ركيت بو قصة فقد آية األحزاب ،-ِ
يقكؿ  الزىرم قاؿ:أخبرني خارجة بف زيد بف ثابت ، أنو سمع زيد بف ثابت

                                                           

المعجزة الكبرل – ِْركستك،صػ تاريخ المصاحؼ،مكسى جار اهلل – ِّّالجمية ، صػ==
 . ِْألبي زىرة ، صػ

دليؿ الحيراف – ُْالمقنع ألبي عمرك الداني،صػ –ْٓالمصاحؼ البف أبي داكد، صػ  (ُ)
 . ّٖعمى مكرد الظمآف ، صػ



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ُِٓٓ 

،ىك نفس إسناد قصة جمع القرآف كفقد آيتي آية مف األحزاب....الخفقدت 
 التكبة في خبلفة أبي بكر..

فقد ركاىا الزىرم عف أنس   قصة نسخ المصاحؼ في عيد عثمافأما     
،مما يدؿ عمى أف خبرم الفقد (ُ)بف مالؾ مباشرة ،كليس عف زيد بف ثابت

نما فصؿ ا  لـ يدرج النصيف ك ابف شياب كانا في الجمع األكؿ،كيشيد لذلؾ أف 
، أعني لـ يدرج ركاية فقد آية األحزاب في ركايتو التي ركاىا عف السنديف

أنس في نسخ المصاحؼ زمف عثماف،فيفيـ مف الفصؿ أف فقد آية األحزاب 
ال ألدرج النصيف.   لـ يكف أثناء نسخ المصاحؼ،كا 

،عف (ِ)ني(الركاية التي أكردىا  مؤلؼ كتاب) المباني في نظـ المعا -ّ
الزىرم عف خارجة بف زيد عف أبيو، كىي تشبو ركاية ابف شياب عف عبيد 
بف السباؽ عف زيد، إال أنيا تنفرد عنيا بذكر خبرم الفقد) فقد آيتي التكبة 
كآية األحزاب(، في الجمع األكؿ، كبذلؾ ييزاؿ الغمكض الذم سببتو ركاية 

مالؾ عف نسخ المصاحؼ الزىرم عف خارجة،التي أدرجيا في ركاية أنس بف 
(، كنص الركاية:عف عمارة بف غزية عف الزىرم في عيد عثماف)

 قاؿ:حدثني خارجة بف زيد بف ثابت عف أبيو قاؿ: جاء عمر بف الخطاب إلى 

                                                           

 . ُُ،ُِ/ٗفتح البارم ، جػ – ُّحُٖٔ/ُعمؿ الدارقطني ، جػ  (ُ)
ىػ (،جـز بذلؾ ِْٓطاـ )ت:ىك الشيخ أبك محمد حامد بف أحمد بف جعفر بف بس (ِ)

( ُْٔالدكتكر :غانـ قدكرم في بحث لو نشره في مجمة الرسالة اإلسبلمية ، عدد )
 .ِٓٓ-ِّْ(،صػُٓٔ،)
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ِِٓٓ 

أبي بكر ..) كذكر خبر جمع القرآف في خبلفة الصديؽ ( ... ثـ قاؿ ) زيد( 
ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى ) اآلية::.. فعرضت عرضة كاحدة فكجدتني قد أسقطت ىذه 

مىٍيوً  دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى اؿه صى فسألت المياجريف كاألنصار  [ِّ]األحزاب:(ًرجى
فمـ أجدىا عند أحد منيـ ، كقد كنت أعرفيا، كقد كاف أمبلىا عمى رسكؿ 

فكرىت أف أثبتيا حتى يشيد معي غيرم،فأصبتيا  (صمى اهلل عميو كسمـاهلل)
بف ثابت األنصارم الذم اجاز اهلل شيادتو بشيادة رجميف، عند خزيمة 

لىقىٍد فكتبتيا،ثـ عرضت عرضة أخرل فكجدتني قد أسقطت آيتيف كقد عرفتيما )
ًزيزه  ـٍ عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي اءىكي ـٍ ًباٍلميٍؤًمًنيفى  جى مىٍيكي ًريصه عى ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىا عى عى

لَّكٍ  كٍَّمتي كىىيكى رىبُّ رىءيكؼه رىًحيـه*فىًإٍف تىكى مىٍيًو تىكى ٍسًبيى المَّوي الى ًإلىوى ًإال ىيكى عى ا فىقيٍؿ حى
،فسألت المياجريف كاألنصار فمـ أجدىـ [ُِٗ،ُِٖالتكبة:(]اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيـً 

عند احد منيـ إال عند خزيمة بف ثابت الذم أجاز اهلل شيادتو بشيادة رجميف 
 . (ُ)فكتبتيا آخر براءة

(،فمك كاف المراد مصحؼ سكرتيا مف المصحؼ يلحقناىا فأفيد:)قكؿ ز  -ْ
عثماف كما ىك ظاىر المفظ،لكجدت ىذه اآلية ممحقة فيو،كلكنيا لـ تكف 
ممحقة بالمصحؼ العثماني،كما نص عمى ذلؾ مف رأكه، فدؿ ذلؾ عمى أف 
المراد الصحؼ التي نسخت في عيد أبي بكر كأنيا قد ألحقت بيا كليس 

كأما ما ركاه الزُّىرمُّ عف خارجة عف (، قاؿ ابف كثير: بمصحؼ عثماف )
لحاقيـأبيو فى شأف آية األحزاب، سكرتيا، فذكره ليذا بعد جمع  يإياىا ف كا 

نما ىذا كاف حاؿ جمع الصديؽ الصحؼ، كما جاء  عثماف فيو نظر، كا 
                                                           

 .ُُٖ، نقبل عف :رسـ المصحؼ، د.غانـ قدكرم، صػ َِمقدمة  كتاب المباني، صػ   (ُ)
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ِّٓٓ 

ا بو فى غير ىذه الركاية عف الزىرل،عف عبيد بف السباؽ، عف زيد مصرحن 
سكرتيا مف  يلحقناىا فأكالدليؿ عمى ذلؾ أنو قاؿ: فبف ثابت، 

..أ المصحؼ،كليست ىذه اآلية ممحقة فى الحاشية في المصاحؼ العثمانية
: كىىيكى  ،كقاؿ القارم:قكلو(ُ)ىػ ًؼ( ًفيًو ًإٍشكىاؿه ٍقنىاىىا ًفي سيكرىًتيىا ًفي اٍلميٍصحى )فىأىٍلحى

مىى أىفَّ ًتٍمؾى  ؼً أىنَّوي ًبظىاًىرًًه يىديؿُّ عى ) أم اآٍليىةى مىا كىانىٍت مىٍكجيكدىةن ًفي اٍلميٍصحى
، كىىىذىا ميٍستىٍبعىده ًجدِّا، مصحؼ أبي بكر( ًؼ بىٍعدى ذىًلؾى نَّمىا كيًتبىٍت ًفي اٍلميٍصحى ،كىاً 

ًؿ،  ٍمًع اأٍلىكَّ ًؼ الصُّحيؼي اأٍليكلىى الًَّتي كيًتبىٍت ًفي اٍلجى كىابي أىٍف ييرىادى ًباٍلميٍصحى فىالصَّ
يىكي  ًميري اٍلميتىكىمّْـً ًبالنُّكًف تىٍعًظيمناكى كفي ضى

(ِ) 

أنو قد جاء في بعض نسخ البخارم)الصحؼ بدؿ المصحؼ(،قاؿ  -ٓ
قد كقع في نسخة القسطبلني مف صحيح البخارم الصحؼ بدؿ المباركفكرم:
كيؤيد ذلؾ ما كقع في ركاية إبراىيـ بف إسماعيؿ بف مجمع عف ،المصحؼ

كقد جـز بذلؾ  حزاب إنما كاف في خبلفة أبي بكرابف شياب إف فقده آية األ
ا،جاءت الصحؼ بدؿ المصحؼ(ّ)ابف كثير  .(ْ)،قمت:في تفسير الخازف أيضن

ا ألٛي 
ً
إف القكؿ بأف فقد آية األحزاب كاف في الجمع الثاني،بمعنى  :ٚأخري

فىة أبي بكر نسخت الصُّحيؼ الًَّتي أنيـ فقدكا صحيفتيا مف بيف  ،أثناء ًفي خبلى
نسخ المصاحؼ زمف عثماف،بعيد جدنا،إذ أنو ىذا القكؿ يفيـ منو أف كؿ آية 

                                                           

 .ٖٔفضائؿ القرآف البف كثير ، صػ   -ّّ/ُتفسير القرآف البف كثير، جػ (ُ)
 .  َُِٓ/ْمرقاة المفاتيح ، جػ (ِ)
 .ُّّ/ٕمرعاة المفاتيح لممباركفكرم،جػ (ّ)
 .  ٖ/ُتفسير الخازف ، جػ (ْ)
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ِْٓٓ 

كانت مكتكبة في صحيفة مستقمة،كىذا ال يعقؿ، كلـ يقؿ بو أحد،فكؿ صحيفة 
كاف بيا عدة آيات كليس آية كاحدة، فمك أف المفقكد ىك الصحيفة التي كتبت 

 ة كاحدة،بؿ جممة مف اآليات. عمييا اآلية في الجمع األكؿ، لـ يكف المفقكد آي

فمما كاف المفقكد آية كاحدة دؿ ذلؾ عمى حدكث األمر في الجمع     
األكؿ،حيث كانكا يجمعكف مما كتب بيف يدم رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو 
كسمـ(،كمنطقي جدنا،أف تككف آية األحزاب قد دكنت عمى رقعة أك كتؼ 

لتمسكىا كجكدىا عند ( ،فمما افتقدكىا كاملسو هيلع هللا ىلصبمفردىا في زمف النبي)
 (.خزيمة)

لكؿ ما سبؽ يترجحي أف الفقديف كانا في الجمع األكؿ، كأف صحؼ أبي   
( بنسخيا في المصاحؼ خالية مف ىذه ( لـ تكف حيف أمر عثماف)بكر)

 اآلية أك غيرىا،كأف زيدنا نسخ القرآف تامنا كامبلن مف الصحؼ إلى المصاحؼ.
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ِٓٓٓ 

 ادلطٍة اٌغادط
 صحــف أتً تىــش ِصري

( حتى عرفنا مما سبؽ أف الصحؼ بعد نسخيا بقيت عند أبي بكر )
ةى ًبٍنًت ( حتى كفاتو، ثـ كانت عند أـ المؤمنيف كفاتو،ثـ عند عمر) ٍفصى حى

 .(ُ)(عيمىرى )

أىٍف ( نسخ المصاحؼ أرسؿ إلى أـ المؤمنيف حفصة:فمما أراد عثماف)    
مىٍت ًبيىا  اًحًؼ، ثيَـّ نىريدُّىىا ًإلىٍيًؾ، فىأىٍرسى يىا ًفي المىصى ًؼ نىٍنسىخي حي أىٍرًسًمي ًإلىٍينىا ًبالصُّ
سىًعيدى ٍبفى  بىٍيًر، كى ٍبدى المًَّو ٍبفى الزُّ ،كىعى ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو ، فىأىمىرى زى ةي ًإلىى عيٍثمىافى ٍفصى حى

ا ٍبدى الرٍَّحمىًف ٍبفى الحى بنسخيا في المصاحؼ،فمما ًرًث ٍبًف ًىشىاـو العىاًص،كىعى
ةى  نسخكىا ٍفصى كىأىٍرسىؿى ًفي كيؿّْ أيفيؽو ًبميٍصحىؼو ًممَّا ، رىدَّ عيٍثمىافي الصُّحيؼى ًإلىى حى

ؽى  ؼو أىٍف ييٍحرى ًحيفىةو أىٍك ميٍصحى كا كىأىمىرى ًبمىا ًسكىاهي ًمفى اٍلقيٍرآًف ًفي كيؿّْ صى نىسىخي
 (ِ). 

 حف وّا أحشق غري٘ا ْلعثاب ِٕٙا:ٚمل حيشق عثّاْ اٌص 
أف تمؾ الصحؼ ليس فييا ما يخالؼ المصحؼ،فما في الصحؼ ىك عيف  -

في  (الصحؼ)فممَّا جمع عثمافالمنسكخ في المصحؼ،قاؿ ابف كثير:
،كلـ يحرقيا فى جممة ما حرقو ا(رضى اهلل عنيى حفصة)المصحؼ ردَّىىا إل

 . (ّ)كتبو الذم ألنيا ىي بعينيا ،مما سكاىا

                                                           

 .  ْٖٔٗحُّٖ/ٔانظر: صحيح البخارم ، باب جمع القرآف ،جػُ) )
 .  ْٕٖٗحُّٖ/ٔانظر: السابؽ، باب جمع القرآف ،جػِ) )

 . ٖٓفضائؿ القرآف البف كثير، صػ - ِّ/ُتفسير ابف كثير ، جػ  (ّ)
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ِٓٓٔ 

أف أـ المؤمنيف حفصة كانت معتزة بيا، كعثماف كاف قد كعدىا أف يردىا  -
قد  ،ا(رضى اهلل عنيكقد جاء في ركاية أف أـ المؤمنيف حفصة)(،ُ)إلييا

تَّى عىاىىدىىىا لىيىريدَّنَّيىا ًإلىٍييىاامتنعت أف تدفع الصحؼ إلى عثماف  حى
(ِ) 

ا(،طيمة ما تبقى مف خبلفة رضى اهلل عنيكاستمرت الصحؼ عند حفصة)    
(،ثـ مدة خبلفة عمى )كـر اهلل كجيو(،حتى كانت خبلفة عثماف )
أـ  يسأؿ(،ككاف مركاف بف الحكـ كالينا عمى المدينة مف ًقبىمو، فكاف معاكية)

،فمما ماتت عـز فتأبى حفصة أف تعطيو إياىا ،الصحؼالمؤمنيف عف تمؾ 
قاؿ ،ك ، فأمر بيا فشققتياأرسمفعمى عبد اهلل بف عمر أف يرسؿ بيا إليو 

ًشيتي ًإٍف  اًحًؼ، فىخى طى ًفي اٍلمىصى خي ىفَّ مىا ًفييىا قىٍد كيًتبى كى مركاف:ًإنَّمىا فىعىٍمتي ىىذىا ألى
: قىٍد  ، فىيىقيكؿي ًؼ ميٍرتىابه طىاؿى ًفي النَّاًس زىمىافه أىٍف يىٍرتىابى ًفي شىٍأًف ىىذىا اٍلميٍصحى

ـٍ ييكٍ   .(ّ)تىبكىافى ًفييىا شىٍيءه لى

ًشيتي ًإٍف طىاؿى ًفي النَّاًس زىمىافه أىٍف يىٍرتىابى ًفي شىٍأًف ىىذىا كقكؿ مركاف:     خى
ـٍ ييٍكتىب : قىٍد كىافى ًفييىا شىٍيءه لى ،فىيىقيكؿي ًؼ ميٍرتىابه ،تعميؿ يقتضي ظاىره اٍلميٍصحى

عدـ قبكلو،فإف بقاء الصحؼ ىك الذم يدفع ريبة المرتاب كليس إعداميا،ذلؾ 
 اطبلع المرتاب عمى تمؾ الصحؼ يدفع ريبتو كيرد شكككو .أف 

                                                           

رسـ   -ّْالمعجزة الكبرل لمشيخ محمد أبي زىرة ، صػ –ِّ/ُتفسير ابف كثير،جػ(ُ) 
 . ُّّالمصحؼ كنقطو ، د.عبد الحي الفرماكم ، صػ

 .ّّانظر: المصاحؼ البف أبي داكد،صػ(ِ) 
 – ُّٖٔح ِّٓ/ْلمطبراني ، جػ مسند الشامييف- َِ/ٗفتح البارم ، جػ  (ّ)

 .  َُِالمصاحؼ ألبف أبي داكد ، صػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٕٓٓ 

كلكف بالتدقيؽ في قكؿ مركاف نجد أنو كاف ثاقب الفكر بعيد النظر،إذ أف     
تمؾ الصحؼ يعرؼ القاصي كالداني أنيا األصؿ الذم نسخت منو 
المصاحؼ،فيي المستند الذم اعتمد عميو الناسخكف، كىذه الصحؼ مسجمة 

الثبلثيف عاما،فماذا لك تأثرت تمؾ الصحؼ بمركر الزمف، منذ ما يزيد عف 
كمحيت منيا آية أك عدة آيات،أك تآكمت منيا صحيفة، فينا قد يزعـ زاعـ أف 
القرآف الذم كاف في تمؾ الصحيفة التي تآكمت،لـ ييسجؿ في مصحؼ 

 عثماف،أك أف اآليات التي محيت بمركر الزماف لـ تدكف.

ا،ىك أف آيات تمؾ الصحيفة كثمة كجو آخر لمفتنة ي     ترتب عمى ذلؾ أيضن
المنسكخة في صحؼ عثماف، لف يككف ىنالؾ أصميا في صحؼ أبي بكر،كقد 
يدعي مدع أف تمؾ اآليات زيادات في كتاب اهلل ألنيا غير مكجكدة في 
صحؼ أبي بكر،كعميو فإف بقاء تمؾ الصحؼ قد يككف مدعاة لفتنة 

،كبابا قد يككف يكما ثممة لمطعف عظيمة،كذريعة لمتشكيؾ في كتاب اهلل
فيو،فكاف فعؿ مركاف غاية في الصكاب،كداللة عمى ثاقب فكره،كعميؽ نظره،ال 
سيما كأف مصحؼ عثماف قد مؤل األفاؽ،كانتشر في كؿ حدب كصكب مف ببلد 
المسمميف،يقرأه الناس كيتدارسكنو آناء الميؿ كأطراؼ النيار،كاألمة مجمعة 

يف ما في صحؼ أبي بكر التي ىي عيف ما كتب عمى أف ما يتمكنو ىك ع
 . (صمى اهلل عميو كسمـبيف يدم رسكؿ اهلل)

كلمدكتكر محمد فريد العبادم تكجيو طيب،كتعميؿ لطيؼ، لما أقدـ عميو     
إذ يقكؿ:لما كانت ىذه الصحؼ محفكظة  –رحمو اهلل  –مركاف بف الحكـ 

بمركر  –لدل حفصة أـ المؤمنيف لـ يكف يخشى منيا شيء،لكف ربما آؿ 
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٖٓٓ 

أمر ىذه الصحؼ إلى بعض أعداء اإلسبلـ عمى طكؿ الزماف،كىذا –الزماف 
 غير مستبعد،فكـ في خزائف أىؿ الكفر مف مصاحؼ ككتب إسبلمية قديمة .

ف فييا التبديؿ كالزيادة،كىذا غير مستبعد فإذا آؿ أمر ىذه الصحؼ إلييـ أمك
ا، فإف مريد التزكير،ال يبعد عميو تقميد الخط ، كالحبر، كالقرطاس،ال  أيضن

 سيما كىي صحائؼ منثكرة ،غير متصمة.

كحينئذ يقكؿ:يا أىؿ اإلسبلـ ىذه الصحؼ التي ىي أصؿ كتابكـ تخالؼ     
أف لبخط كالحبر مصاحفكـ كيركج لدعكتو بتقرير الخبراء مف أمثالو:

ف لـ يرج لدل المسمميف الذيف  كالقرطاس أصيمة لـ يطرأ عمييا التغيير،كىذا كا 
اخذكا القرآف بطريؽ التمقي كالسماع، كالحفظ في الصدكر،جيبل عف جيؿ عمى 
سبيؿ التكاتر،ألنيـ مكقنكف بصحة ما تمقكه كخطأ صاحبو، فقد يركج عمى 

مف الدخكؿ فيو،كعمى بعض مف بعض مف يريدكف اعتناؽ اإلسبلـ،فيمنعو 
 يكيدكف لئلسبلـ فيتخذه سبلحا لكيده .

 .(ُ)فسدنا ليذه الذريعة،كدرءنا ليذه المفسدة،رأل مركاف أف يحرؽ الصحؼ

كقد ذىب الشيخ محمد أبك زىرة إلى مثؿ ذلؾ التكجيو،حيث عمؿ اإلقداـ      
ـ ث،تكيثب افي يد أحد، فيمحك فيي عمى إحراؽ الصحؼ بخشية كقكعيا

                                                           

، نقبل عف : رسـ القرآف كنقطو ، د.عبد ُّٖجمع القرآف ، محمد فريد العبادم ، صػ (ُ)
 . ُّّ، ُِّالحي الفرماكم ، صػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٓٓٗ 

ا يقكؿ: قد غيَّر ما عندكـ،كىا ىك ذا األصؿ،فاحتكمكا إليو،كيككف صالحن
  ( ُ)درءنا لمفتنة كسدنا لمذريعة بعد كفاتيا فأحرقت الصحؼ ...لبلحتكاـ،

                                                           

 ) بتصرؼ يسير( ّْالمعجزة الكبرل ، محمد أبك زىرة ، صػ (ُ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِٓٔ 

 ادلثحـث اٌثـأً
 )حٛي اْلحـشف اٌغـثعح(

تعرفنا في مبحثنا السابؽ عمى صحؼ أبي بكر،بدءنا مف األسباب الداعية 
المصير الذم آلت إليو،كال يمكف أف ننتقؿ لمحديث عف صمة إلييا كحتى 

الصحؼ باألحرؼ السبعة،دكف أف يسبؽ ذلؾ حديث عف تمؾ األحرؼ،يبيف ما 
المراد بيا،كما األدلة عمى أف القرآف قد أنزؿ عمييا،كمتى كاف اإلذف بيا، كما 

 ىي الحكمة مف نزكؿ القرآف عمى ىذه األحػػػػػػػرؼ السبعة؟.

مما يفيد كثيرنا ،في إيضاح كبياف الصمة بيف الصحؼ كاألحرؼ فذلؾ     
 السبعة،الذم ىك المكضكع الرئيس ليذا البحث .

كعميو فإف ىذا المبحث سيككف لمحديث عف األحرؼ السبعة، كاإلجابة عما    
 سبؽ مف أسئمة،كذلؾ مف خبلؿ المطالب اآلتية: 
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ُِٓٔ 

 ادلطٍة اْلٚي
 أحشف ()أدٌح ٔضٚي اٌمشآْ عٍى عثعح 

إف نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ،حقيقة دلت عمييا األحاديث الصحيحة التي 
ركاىا جمع كبير مف الصحابة،بمغ عددىـ عند السيكطي كاحدنا كعشريف 

 .(ِ) كىـ في الكاقع أربعة كعشركف صحابينا ،(ُ) صحابينا

مىى اٍلًمٍنبىًر:أيذىكّْري المَّوى رىجيبلن سىًمعى النًَّبيَّ )بؿ إف عثماف      ( قىاؿى يىٍكمنا كىىيكى عى
مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كيمُّيىا شىاؼو كىاؼو )صمى اهلل عميو كسمـ(  :أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي عى  ،قىاؿى

ٍكا، فىشىًيديكا أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  ـٍ ييٍحصى تَّى لى ، فىقىاميكا حى ـى )صمى اهلل عميو  لىمَّا قىا
مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كيمُّيىا شىاؼو كىاؼو  كسمـ( :أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي عى ( )فىقىاؿى عيٍثمىافي  ،قىاؿى

ـٍ  كىأىنىا أىٍشيىدي مىعىيي
(ّ) 

كلعؿ ذلؾ ىك ما جعؿ اإلماـ أبا عبيد القاسـ بف سبلـ ينص عمى تكاتر     
 .(ْ)الحديث

                                                           

 .ُّٔ/ُاإلتقاف ، جػ (ُ)
 . َٓخ القرآف ، عبد الصبكر شاىيف ، صػتاري (ِ)
كنز العماؿ، – ِٕٕحّْٕ/ِمسند الحارث،باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، جػ  (ّ)
ح ُِ/ِالمقصد العمي في زكائد مسند أبي يعمي المكصمي ،جػ – ِْْٖح ٖٗٓ/ِجػ

كىاهي أىبيك يىٍعمىى ُُٕٕٓح  ُِٓ/ٕأكرده الييثمي في مجمع الزكائد، جػ - ُُِْ ،كقاؿ: رى
ـٍ  ًفيًو رىاكو لى .  .ًفي اٍلكىًبيًر، كى َـّ  ييسى

اإلتقاف، – ٕٖالمرشد الكجيز ، صػ -  ّّٗفضائؿ القرآف ألبي عبيد ، صػ  (ْ)
 . ُِالنشر، صػ -ُِ/ُتفسير اآللكسي،جػ –ُّٔ/ُجػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٓٔ 

ف األحرؼ السبعة،الدالة عمييا،إلى أربعة كيمكف تقسيـ األحاديث الكاردة بشأ
أقساـ،كفؽ تصكر لتسمسؿ األحداث، بدءنا مف الحاجة إلى تمؾ الرخصة،حتى 

 ككنيا حقيقة قائمة في الجماعة المسممة .

،كسؤاؿ األحاديث التي تفيد حاجة األمة إلى تمؾ الرخصة : اٌمغُ اْلٚي -
أمتو،لما رأل ما يبلقيو بعض النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( ربو التيسير عمى 

المؤمنيف مف المشقة كالعنت في قراءة القرآف عمى حرؼ كاحد،فاستجاب اهلل  
 ( كأنزؿ اإلذف بتمؾ الرخصة..مف ذلؾ:ملسو هيلع هللا ىلصلنبيو)

اًة )صمى اهلل عميو كسمـ( أىفَّ النًَّبيَّ (:*  ما جاء عف أبي ) كىافى ًعٍندى أىضى
: فىأىتىاهي ًجٍبًري ،قىاؿى :ًإفَّ اهللى يىٍأميريؾى أىٍف تىٍقرىأى أيمَّتيؾى بىًني ًغفىارو ـي، فىقىاؿى مىٍيًو السَّبلى ؿي عى

فَّ أيمًَّتي الى تيًطيؽي ذىًلؾى  ٍغًفرىتىوي،كىاً  مى :أىٍسأىؿي اهللى ميعىافىاتىوي كى ،فىقىاؿى ٍرؼو مىى حى ثيَـّ ،اٍلقيٍرآفى عى
: ًإفَّ اهللى يىٍأميريؾى أىٍف تى  :أىتىاهي الثَّاًنيىةى، فىقىاؿى ٍرفىٍيًف،فىقىاؿى مىى حى ٍسأىؿي أى ٍقرىأى أيمَّتيؾى اٍلقيٍرآفى عى

: ًإفَّ اهللى  اءىهي الثَّاًلثىةى، فىقىاؿى ، ثيَـّ جى فَّ أيمًَّتي الى تيًطيؽي ذىًلؾى ٍغًفرىتىوي، كىاً  مى اهللى ميعىافىاتىوي كى
 ، ثىًة أىٍحريؼو مىى ثىبلى :أىٍسأىؿي اهللى ميعىافىاتىوي يىٍأميريؾى أىٍف تىٍقرىأى أيمَّتيؾى اٍلقيٍرآفى عى فىقىاؿى

:ًإفَّ اهللى يىٍأميريؾى أىٍف تىٍقرىأى  اءىهي الرَّاًبعىةى، فىقىاؿى ، ثيَـّ جى فَّ أيمًَّتي الى تيًطيؽي ذىًلؾى ٍغًفرىتىوي،كىاً  مى كى
ابي  مىٍيًو فىقىٍد أىصى ٍرؼو قىرىءيكا عى ، فىأىيُّمىا حى مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو  .(ُ)كاأيمَّتيؾى اٍلقيٍرآفى عى

                                                           

سنف أبي  – ُِٖحِٔٓ/ُصحيح مسمـ ، باب نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ ، جػ (ُ)
ائي ، باب جامع سنف النس– ُْٖٕحٕٔ/ِداكد ، باب انزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ ،جػ

 . ّٗٗحُِٓ/ِما جاء في القرآف ، جػ
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ِّٓٔ 

ا ف أبي* ما ركاه الترمذم كأحمد كغيرىما ع ( ملسو هيلع هللا ىلص)قاؿ: لقي رسكؿ اهلل أيضن
لجبريؿ:يىا )صمى اهلل عميو كسمـ( فقاؿ رسكؿ اهلل اء جبريؿ عند أحجار المر 

ـي،  ، كىالغيبلى ، كىالشٍَّيخي الكىًبيري كزي ـي العىجي : ًمٍنيي ًجٍبًريؿي ًإنّْي بيًعٍثتي ًإلىى  أيمَّةو أيمّْيّْيفى
ـٍ يىٍقرىٍأ ًكتىابنا قىطُّ. قاؿ:فمرىـ فميقرؤكا القرآف عمى  ؿي الًَّذم لى اًريىةي، كىالرَّجي كىالجى

 . (ُ)سبعة أحرؼ

ذىٍيفىةى )*ما ركاه البزار في مسنده،كالطبراني مختصرا  ( أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف حي
اًر اٍلميرّْ  لىًقيى ًجٍبًريؿى )صمى اهلل عميو كسمـ(  : ًإنّْي أيٍرًسٍمتي ًإلىى اءًعٍندى أىٍحجى ،فىقىاؿى

:ًإفَّ المَّوى يىٍأميريؾى أىٍف تىٍقرىأى اٍلقي  ـٍ يىٍقرىٍأ ًكتىابنا قىطُّ، فىقىاؿى ًجٍبًريؿي لىى مىٍف لى ٍرآفى أيمَّةو أيمّْيَّةو، كىاً 
ٍرفىٍيفً  مىى حى :اٍقرىٍأ عى :اٍستىًزٍدهي، فىقىاؿى ،فىقىاؿى ًميكىاًئيؿي ٍرؼو مىى حى  ، فىقىاؿى  عى

تَّى بىمىغى سىٍبعىةى أىٍحريؼو  :اٍستىًزٍدهي: حى ًميكىاًئيؿي
(ِ)  

األحاديث التي تنقؿ اختبلؼ الصحابة في قراءة القرآف  : اٌمغُ اٌثأً -
بحسب اختبلؼ األحرؼ التي أقرأىـ بيا رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو 
خبار النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( صحابتو برخصة  كسمـ(،كاحتكاميـ إليو كا 

 األحرؼ السبعة.. مف ذلؾ :

                                                           

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو ، جػ (ُ) اءى أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي عى ح ُْٗ/ٓأخرجو الترمذم في سننو ، بىابي مىا جى
مسند البزار  – َُِِٓحُِّ/ّٓمسند أحمد ، جػ -،كقاؿ:حسف صحيح ِْْٗ

 .   َُّٗحُٕٔ/ّمختصرا ، جػأكرده الطبراني في المعجـ الكبير  –َِٖٗحَُّ/ٕ،جػ
انظر  – َُّٗحُٕٔ/ّالمعجـ الكبير لمطبراني جػ–َِٖٗحَُّ/ٕمسند البزار،جػ (ِ)

  ّّٖأيضا : فضائؿ القرآف ألبي عبيد ، صػ
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: سمعت ىشاـ ابف حكيـ قاؿ( عمر بف الخطاب )* ما ركاه البخارم عف 
فاستمعت )صمى اهلل عميو كسمـ( يقرأ سكرة الفرقاف في حياة رسكؿ اهلل 

)صمى اهلل لقراءتو فإذا ىك يقرؤىا عمى حركؼ كثيرة لـ يقرئنييا رسكؿ اهلل 
فكدت أساكره في الصبلة فانتظرتو حتى سمـ ثـ لببتو بردائو أك عميو كسمـ( 

)صمى اهلل عميو بردائي فقمت: مف أقرأؾ ىذه السكرة؟ قاؿ: أقرأنييا رسكؿ اهلل 
أقرأني ىذه )صمى اهلل عميو كسمـ( قمت لو: كذبت فكاهلل إف رسكؿ اهلل  كسمـ(

فقمت:يا  (ملسو هيلع هللا ىلصالسكرة التي سمعتؾ تقرؤىا فانطمقت أقكده إلى رسكؿ اهلل )
رسكؿ اهلل إني سمعت ىذا يقرأ بسكرة الفرقاف عمى حركؼ لـ تقرئنييا كأنت 

:أرسمو يا )صمى اهلل عميو كسمـ(أقرأتني سكرة الفرقاف. فقاؿ رسكؿ اهلل 
)صمى عمر:اقرأ يا ىشاـ فقرأ ىذه القراءة التي سمعتو يقرؤىا. قاؿ رسكؿ اهلل 

:إف )صمى اهلل عميو كسمـ(ؿ اهلل ثـ قاؿ رسك ،:ىكذا أنزلتاهلل عميو كسمـ(
   (ُ)ىذا القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ فاقرأكا ما تيسر منو

ؿى رىجيؿه أنو عف أبي بف كعب *ما ركاه مسمـ  قاؿ: كيٍنتي ًفي اٍلمىٍسًجًد، فىدىخى
ري فىقىرىأى ًقرىاءىةن سً  ؿى آخى مىٍيًو، ثيَـّ دىخى مّْي، فىقىرىأى ًقرىاءىةن أىٍنكىٍرتييىا عى اًحًبًو، ييصى كىل قىرىاءىًة صى

مىى رىسيكًؿ اهلًل  ًميعنا عى ٍمنىا جى ةى دىخى بلى ٍينىا الصَّ ، )صمى اهلل عميو كسمـ( فىمىمَّا قىضى
اًحًبًو،  ري فىقىرىأى ًسكىل ًقرىاءىًة صى ؿى آخى دىخى مىٍيًو، كى : ًإفَّ ىىذىا قىرىأى ًقرىاءىةن أىٍنكىٍرتييىا عى فىقيٍمتي

سَّفى النًَّبيُّ )صمى اهلل عميو كسمـ( فىأىمىرىىيمىا رىسيكؿي اهللً  )صمى اهلل عميو ،فىقىرىآ، فىحى
اًىًميًَّة، فىمىمَّا كسمـ(  شىٍأنىييمىا، فىسىقىطى ًفي نىٍفًسي ًمفى التٍَّكًذيًب، كىالى ًإٍذ كيٍنتي ًفي اٍلجى

                                                           

ح ُٗٓ/ٗصحيح البخارل ، باب قكؿ اهلل تعالى ) فأقرأكا ما تيسر منو ...(،جػ (ُ)
َٕٓٓ. 
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ٍدًرم،)صمى اهلل عميو كسمـ( رىأىل رىسيكؿي اهلًل  رىبى ًفي صى  مىا قىٍد غىًشيىًني، ضى
ؿَّ فىرىقنا، فىقىاؿى ًلي: يىا أيبىيُّ أيٍرًسؿى ًإلىيَّ  جى كىأىنَّمىا أىٍنظيري ًإلىى اهلًل عىزَّ كى فىًفٍضتي عىرىقنا كى
مىى أيمًَّتي، فىرىدَّ ًإلىيَّ الثَّاًنيىةى  ٍف عى ، فىرىدىٍدتي ًإلىٍيًو أىٍف ىىكّْ ٍرؼو مىى حى أىًف اٍقرىًأ اٍلقيٍرآفى عى

ٍرفىيٍ  مىى حى مىى اٍقرىٍأهي عى مىى أيمًَّتي، فىرىدَّ ًإلىيَّ الثَّاًلثىةى اٍقرىٍأهي عى ٍف عى ًف، فىرىدىٍدتي ًإلىٍيًو أىٍف ىىكّْ
َـّ اٍغًفٍر  :الميي ،فىمىؾى ًبكيؿّْ رىدَّةو رىدىٍدتيكىيىا مىٍسأىلىةه تىٍسأىليًنييىا،فىقيٍمتي سىٍبعىًة أىٍحريؼو

ٍرتي  َـّ اٍغًفٍر أًليمًَّتي،كىأىخَّ تَّى  أًليمًَّتي،الميي ،حى ـٍ ٍمؽي كيمُّيي الثَّاًلثىةى ًليىٍكـو يىٍرغىبي ًإلىيَّ اٍلخى
ـي   .(ُ))صمى اهلل عميو كسمـ(ًإٍبرىاًىي

األحاديث التي تتضمف تحذير النبي)صمى اهلل عميو  : اٌمغُ اٌثاٌث*  
كسمـ( صحابتو مف االختبلؼ كالمػػراء في القرآف،لما رآىـ يختمفكف كيتماركف 

 :  األحرؼ .. مف ذلؾبسبب اختبلؼ 

بلن قىرىأى آيىةن، عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ:  * ٍبدى المًَّو، يىقيكؿي: سىًمٍعتي رىجي سىًمٍعتي عى
ٍذتي ًبيىًدًه،فىأىتىٍيتي ًبًو  ًخبلىفىيىااهلل عميو كسمـ( )صمى سىًمٍعتي ًمفى النًَّبيّْ  ، فىأىخى

: ( ملسو هيلع هللا ىلص)رىسيكؿى المَّوً  الى تىٍختىًمفيكا، :، قىاؿى شيٍعبىةي: أىظينُّوي قىاؿ«ميٍحًسفه ًكبلىكيمىا »فىقىاؿى
ـي اٍختىمىفيكا فىيىمىكيكا فىًإفَّ مىٍف كىافى قىٍبمىكي
(ِ) 

سكرة مف آؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( عف ابف مسعكد قاؿ أقرأني رسكؿ اهلل * 
حـ فرحت إلى المسجد فقمت لرجؿ: أقرأىا. فإذا ىك يقرؤىا حركفا ما أقرؤىا. 

)صمى فانطمقنا إلى رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( فقاؿ: أقرأنييا رسكؿ اهلل

                                                           

 .َِٖحُٔٓ/ُعمى سبعة أحرؼ ، جػ صحيح مسمـ ، باب بياف أف القرآف أنزؿ (ُ)
 . ّْٕٔح ُٕٓ/ْصحيح البخارم ، باب حديث الغار ، جػ (ِ)
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فأخبرناه فتغير كجيو كقاؿ: "إنما أىمؾ مف قبمكـ االختبلؼ" اهلل عميو كسمـ( 
)صمى اهلل عميو كسمـ( ثـ أسر إلى عمي شيئا. فقاؿ عمي: إف رسكؿ اهلل 
قنا ككؿ رجؿ يقرأ حركفا ال يأمركـ أف يقرأ كؿ رجؿ منكـ كما عمـ. قاؿ: فانطم

 . (ُ) يقرؤىا صاحبو

ٍرتي ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل * عف  : ىىجَّ ك، قىاؿى ٍبد اهلًل ٍبفى عىٍمرو )صمى اهلل عميو كسمـ( عى
مىٍينىا رىسيكؿي اهلًل  رىجى عى مىٍيًف اٍختىمىفىا ًفي آيىةو، فىخى :فىسىًمعى أىٍصكىاتى رىجي )صمى يىٍكمنا، قىاؿى

،  اهلل عميو كسمـ( ـٍ :ًإنَّمىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي ، فىقىاؿى بي ٍجًيًو اٍلغىضى ييٍعرىؼي ًفي كى
ـٍ ًفي اٍلًكتىابً  ًفًي  . (ِ) ًباٍخًتبلى
: "أيٍنًزؿى )صمى اهلل عميو كسمـ( أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ( ،* عف أبي ىريرة ) قىاؿى

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كىاٍلًمرىاءي ًفي اٍلقي  ٍفتيـٍ ًمٍنوي فىاٍعمىميكا اٍلقيٍرآفي عى ثنا مىا عىرى ٍرآًف كيٍفره ثىبلى
اًلًموً  ًيٍمتيـٍ ًمٍنوي فىريدُّكهي ًإلىى عى مىا جى ًبًو كى
 (ّ) . 

                                                           

صحيح  -ُّٖح ُِٓ/ُمسند ابف أبي شيبة،جػ – ُّٖٗح ٖٖ/ٕمسند أحمد ، جػ (ُ)
ٍرؼو ًمفى اأٍلىٍحريًؼ السٍَّبعىًة ، جػ مىى مىٍف قىرىأى ًبحى ح ِِ/ّابف حباف،ًذٍكري الزٍَّجًر عىًف اٍلعىٍتًب عى

 ،كأقره الذىبي. ِٖٖٓح ِّْ/ِصححو الحاكـ في المستدرؾ، جػ - ْٕٕ
، كىالتٍَّحًذيًر ًمٍف ميتًَّبًعيًو، كىالنٍَّيًي  اًبًو اٍلقيٍرآفً صحيح مسمـ، بىابي النٍَّيًي عىًف اتّْبىاًع ميتىشى  (ِ)

ؼً   .  ِٔٔٔحَِّٓ/ًْفي اٍلقيٍرآًف،جػ عىًف ااًلٍخًتبلى
مسند  -َّْٔح ُٗٗ/ْسنف أبي داكد ، باب النيي عف الجداؿ في القرآف، جػ(ّ) 

/ ٕػباب المراء في القرآف ،ج ، السنف الكبرل لمنسائي - ٖٕٗٗح ّٗٔ/ُّأحمد ، جػ
– ٕٖٗٓح َّّ/َُجػ مسند أبي يعمى، -ٕٖٗٓح ُّٗ/ُٓمسند البزار،جػ –َّٖٗ

المعجـ –ْٕحِٕٓ/ُجػ صحيح ابف حباف،باب النيي عف تتبع المتشابو مف القرآف ،
 ِٕ/ ْصححو األلباني في السمسمة الصحيحة،جػ –ُِِْحِْٖ/ْاألكسط لمطبراني،جػ
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ك ٍبفي * عف بسر بف سعيد عف قيس مكلى عمرك بف العاص قاؿ: سىًمعى عىٍمري
:مىٍف أىٍقرىأى  بلن يىٍقرىأي آيىةن ًمفى اٍلقيٍرآًف،فىقىاؿى :رىسيكؿي اهلًل اٍلعىاًص، رىجي )صمى اهلل كىيىا؟ قىاؿى

: فىقىٍد أىٍقرىأىًنييىا رىسيكؿي اهلًل عميو كسمـ( ٍيًر )صمى اهلل عميو كسمـ(،قىاؿى مىى غى عى
كىذىا( ملسو هيلع هللا ىلص)ىىذىا، فىذىىىبىا ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل  ديىيمىا:يىا رىسيكؿى اهلًل آيىةي كىذىا كى  ،فىقىاؿى أىحى
:يىا ،ىىكىذىا أيٍنًزلىتٍ  )صمى اهلل عميو كسمـ(ثيَـّ قىرىأىىىا، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ري فىقىاؿى اآٍلخى

مىى رىسيكًؿ اهلًل ،رىسيكؿى اهللً  :أىلىٍيسى ىىكىذىا يىا )صمى اهلل عميو كسمـ(فىقىرىأىىىا عى قىاؿى ،كى
:ىىكىذىا أيٍنًزلىٍت فىقىاؿى رىسيكؿي اهللً  :ًإفَّ ىىذىا )صمى اهلل عميو كسمـ( رىسيكؿى اهلًل قىاؿى

ٍكا ًفيًو،  ٍبتيـٍ ، كىالى تىمىارى ، فىأىمَّ ذىًلؾى قىرىٍأتيـٍ فىقىٍد أىصى مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو اٍلقيٍرآفى أيٍنًزؿى عى
فىًإفَّ اٍلًمرىاءى ًفيًو كيٍفره 
(ُ). 

: ما يفيد استقرار حقيقة نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ  اٌمغُ اٌشاتع -
 : نفكس الصحابة، كتحدثيـ كتحديثيـ بيا .. مف ذلؾفي 

                                                           

ح َُٓ/ٕفي مجمع الزكائد، جػأكرده الييثمي  –ُُِٖٕحّٓٓ/ِٗمسند أحمد،جػ  (ُ)
ًحيًح ًإالَّ أىنَّوي ميٍرسىؿه ُُْٔٓ اؿي الصَّ اليوي ًرجى ًرجى كىاهي أىٍحمىدي، كى صححو األلباني في  -، كقاؿ : رى

، كقاؿ: كلبسر فيو إسناد آخر،كىك ما ركاه اإلماـ ُِِٓح ِٔ/ْالسمسمة الصحيحة، جػ
يىٍيـو األنصا مىٍيًف اٍختىمىفىا ًفي آيىةو ًمفى أحمد عف بسر بف سعيد قاؿ حدثني أبك جي رم:أىفَّ رىجي

: تىمىقٍَّيتييىا ًمٍف  ري قىاؿى اآٍلخى اٍلقيٍرآًف، فىقىاؿى ىىذىا: تىمىقٍَّيتييىا ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل)صمى اهلل عميو كسمـ(،كى
: اٍلقي  ٍرآفي ييٍقرىأي رىسيكًؿ اهلًل )صمى اهلل عميو كسمـ(. فىسىأىالى النًَّبيَّ )صمى اهلل عميو كسمـ(،فىقىاؿى

..]مسند  كا ًفي اٍلقيٍرآًف، فىًإفَّ ًمرىاءن ًفي اٍلقيٍرآًف كيٍفره ، فىبلى تيمىاري مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو عى
 [. ُِْٕٓحٖٓ/ِٗاحمد،جػ
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ليكفى ًمفى )مرَّ برجؿ يقرأ:( أنو * ما جاء عف عمر ) كىالسَّاًبقيكفى األكَّ
اًر  كىالسَّاًبقيكفى كالذيف اتبعكىـ (،ككاف عمر يقرؤىا ) اٍلمييىاًجًريفى كىاألٍنصى

اًر  ليكفى ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىاألٍنصى ًرٍؼ، فىمىمَّا (، كىـالذيف اتبعاألكَّ : اٍنصى فىقىاؿى
: أىٍقرىأىًنييىا أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو  :مىٍف أىٍقرىأىؾى ىىًذًه اآٍليىةى؟ قىاؿى ، قىاؿى لىوي عيمىري رىؼى فقاؿ:  ، اٍنصى

ال تفارقني حتى أذىب بؾ إليو. فمما جاءه قاؿ أىٍخبىرىًني ىىذىا أىنَّؾى أىٍقرىٍأتىوي ىىًذًه 
دى  :صى : (،صمى اهلل عميو كسمـ)ؽى، تىمىقٍَّيتييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو اآٍليىةى، قىاؿى قىاؿى عيمىري

،أىنىا تىمىقٍَّيتييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  ـٍ :نىعى صمى اهلل )أىٍنتى تىمىقٍَّيتىيىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو؟، قىاؿى
ًفي الثَّاًلثىًة كى  (عميو كسمـ ،كيؿُّ ذىًلؾى يىقيكليوي كى ثى مىرَّاتو ، كىالمًَّو ثىبلى ـٍ ،نىعى ىيكى غىٍضبىافي

، كىالى  طَّابى ـٍ يىٍستىٍأًمٍر ًفييىا اٍلخى ، فىمى مَّدو مىى ميحى مىى ًجٍبًريؿى كىأىٍنزىلىيىا عى لىقىٍد أىٍنزىلىيىا المَّوي عى
، المَّوي أىٍكبىري  : المَّوي أىٍكبىري رىجى عيمىري كىىيكى رىاًفعه يىدىٍيًو كىىيكى يىقيكؿي اٍبنىوي فىخى
(ُ) 

ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو )* ما ركاه الحاكـ ع ، عىٍف أىًبيًو زى ٍيدو ةى ٍبًف زى اًرجى : ٍف خى (، قىاؿى
اٍلًقرىاءىةي سىٍبعىةه 
(ِ) 

: أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي ًمٍف سىٍبعىًة أىٍبكىابو *  بىؿو قىاؿى مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو ،كىعىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى عى
 . (ّ)كيمُّيىا شىاؼو كىاؼ

                                                           

، الدر  ِّٗٓح  ّْٓ/ّالمستدرؾ لمحاكـ ، با ذكر مناقب أبى بف كعب ، جػ( (ُ
  ّْٖ/ُْجامع البياف ، الطبرل ، جػ - ِٗٔ/ْالمنثكر ، جػ

 ، كصححو  ككافقو الذىبي . ُِٖٖحِِْ/ِالسابؽ ،كتاب التفسير، جػ (ِ)
أكرده الييثمي في مجمع الزكائد ، -ُِّح ُٓ/َِالمعجـ الكبير لمطبراني،جػ (ّ)
اليوي ًثقىاته  ُُٖٗٓح ُْٓ/ٕػج ًرجى ، كى كىاهي الطَّبىرىاًنيُّ صححو األلباني في صحيح  –، كقاؿ: رى

 .  ُْٔٗح ُّّ/ُالجامع ، جػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٓٔٗ 

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي بىٍكرىةى،عىٍف أىًبيًو:أىفَّ ًجٍبًريؿى قىاؿى ًلمنًَّبيّْ *ك  )صمى اهلل عىٍف عى
ٍرفىٍيًف،ثيَـّ عميو كسمـ( :حى :اٍستىًزٍدهي،فىقىاؿى ،فىقىاؿى لىوي ًميكىاًئيؿي ٍرؼو مىى حى :اٍقرىًأ اٍلقيٍرآفى عى

تَّى بىمىغى سىٍبعىةى أىٍحريؼو  :اٍستىًزٍدهي،حى ـٍ قىاؿى ،مىا لى تىعىاؿى َـّ كى :ىىمي كيمُّيىا شىاؼو كىاؼو كىقىٍكًلؾى
، أىٍك آيىةى عىذىابو ًبرىٍحمىةو  ـٍ آيىةى رىٍحمىةو ًبآيىًة عىذىابو يىٍخًت
(ُ). 

 

 

 

 
 

  

                                                           

مصنؼ ابف أبي شيبة،  - َُِّٓحُْٔ/ّْ،جػ َِِْٓحَٕ/ّْمسند أحمد، جػ (ُ)
جامع المسانيد البف كثير،  -َُِِّحُّٖ/ٔباب القرآف عمى كـ حرؼ انزؿ،جػ

أكرده الييثمي  -ُُّٖح ُِٔ/ٖشرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم،جػ -ُُِّٔح ُْٕ/ٗجػ
: ُُُٕٓح ُُٓ/ٕفي مجمع الزكائد ،جػ كىاهي أىٍحمىدي، كىالطَّبىرىاًنيُّ ًبنىٍحًكًه، ًإالَّ أىنَّوي قىاؿى ،كقاؿ : رى

ٍدعىافى كىىيكى سىيّْئي اٍلحً  ٍيًد ٍبًف جي ًميُّ ٍبفي زى ًفيًو عى اًؿ أىٍحمىدى كىاٍذىىٍب كىأىٍدًبٍر، كى بىًقيَّةي ًرجى قىٍد تيكًبعى، كى ٍفًظ كى
ًحيحً  اؿي الصَّ  ًرجى
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِٕٓ 

 ادلطٍة اٌثأً
 )تٍاْ ادلشاد تاْلحشف اٌغثعح(

 أٚاًل :ِعىن )اْلحشف اٌغثعح( ٌغح :  -
 المغة عمى معاف.. منيا:أما األحرؼ فيي جمع حرؼ،كىك يطمؽ في 

ٍرؼي كيؿّْ شىٍيءو الحد كالطرؼ كالناحية كالشفير كالجانب، قاؿ الجكىرم:  - حى
ٍحدىهي  شىًفيريهي كى طىرىفيوي كى
ٍرؼي الشٍَّيء:ناحيتو،كقاؿ ابف سيده:(ُ) مىى ، كحى فه عى فيبلى كى

ٍرؼ ًمٍف أىٍمره أىم ناحيةو ًمٍنوي   ٍرؼي ًفيكقاؿ ابف منظكر كغيره:الحى .(ِ)حى
اًنبي  ،كمنو قكؿ الرسكؿ الكريـ)صمى اهلل عميو كسمـ( في اأٍلىٍصًؿ:الطَّرىؼي كىاٍلجى

ٍرًؼ قصة الخضر كمكسى عمييما السبلـ:  مىى حى قىعى عى ، فىكى اءى عيٍصفيكره فىجى
 .(ْ)أم طرفيا كجانبيا(ّ)السًَّفينىةً 

مىى كمنو قكلو: المغة: - ؿى اٍلقيٍرآفي عى ـي: نىزى مىٍيًو السَّبلى ٍبعىًة أىٍحريؼ كمُّيا شاؼو عى سى
 .(ٔ)، قاؿ ابف منظكر كغيره :أراد بالحرؼ المغة(ٓ)كاؼو 

                                                           

 . َٕمختار الصحاح ، صػ  (ُ)
 . ُُ، َُ/ٓتيذيب المغة ، جػ – َّٕ/ّالمحكـ كالمحيط البف سيده ، جػ (ِ)
ـي؟ (ّ) مُّ النَّاًس أىٍعمى : ى بُّ ًلٍمعىاًلـً ًإذىا سيًئؿى  .ُِِح ّٓ/ُ،جػصحيح البخارم،بىابي مىا ييٍستىحى
 َُ/ٓتيذيب المغة ، جػ -ُِٖ/ِّتاج العركس ، جػ – ُْ،ِْ/ٗلساف العرب ، جػ (ْ)
 سبؽ تخريجو  (ٓ)
 – ّٗٔ/ُالنياية في غريب الحديث البف األثير ، جػ -ُْ/ٗلساف العرب ، جػ  (ٔ)

 . ٕٓ/ُتفسير الطبرم ، جػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ُِٕٓ 

فيطمؽ الحرؼ كيراد بو الكممة الكاحدة،مثؿ قكليـ: ما سمع  الكممة الكاحدة: -
عف زيد في ىذا الباب حرؼ،كقكليـ:كما نطؽ كال تكمـ بحرؼ، فإنيـ يعنكف: 

ف الرسكؿ الكريـ لما أخبر صحابتو أنو ما تكمـ بكممة،كيبيف ذلؾ كيكضحو أ
أف لقارمء القرآف بكؿ حرؼ عشر حسنات، خشي أف يظنكا أنو أراد بالحرؼ 

نما أرد حركؼ التيجي  .(ُ)الكممة،فبيف ليـ أنو لـ يرد بالحرؼ ىنا الكممة،كا 

الكممة بأسرىا ،كالخطبة كميا، كالقصيدة بكامميا،كالرسالة بتماميا،أال ترل  -
الشاعر في كممتو يعنكف :قصيدتو،كقاؿ الخطيب في  أنيـ يقكلكف:قاؿ

لىقىٍد قاليكا كىًممىةى :(كعز يقكؿ كاهلل جؿ،يعنكف بو الخطبةى كممتو، كى
ـٍ كىًممىةى التٍَّقكلكقاؿ:) [، ْٕ]التكبة:(اٍلكيٍفرً  لىقىٍد )كقاؿ:،[ِٔ]الفتح:(كىأىٍلزىمىيي كى

ًميفى  تينا ًلًعباًدنىا اٍلميٍرسى كفى (*سىبىقىٍت كىًممى ـي اٍلمىٍنصيكري ـٍ لىيي ـي *ًإنَّيي ٍندىنا لىيي فَّ جي كىاً 
( ]الصافات:   (ِ) [ُّٕ-ُُٕاٍلغاًلبيكفى

فالحرؼ يطمؽ في المغة كيراد بو الكجو ،كمنو قكلو  الكجو كالطريقة:  - 
،أم عمى كجو [ُُ]الحج:تعالى:)كمف الناس مف يعبػػد اهلل عمى حػػرؼ(

لـ ييرد تعالى بذكره ،قالكا :(ّ)الضراء كاحد،كىك أف يعبده عمى السراء دكف

                                                           

 . ّْٕانظر: االنتصار ، صػ  (ُ)
 .. ُّكيؿ مشكؿ القرآف البف قتيبة ،صػتا – ّْٕاالنتصار ، صػ  (ِ)
األحرؼ السبعة لمداني ،  -َُّ/ ِّتاج العركس ، جػ -ُِّْ/ ْالصحاح ، جػ(ّ)
 . ِٕصػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٕٓ 

نما أرادى  اآليةالحرؼ في ىذه   -الحرؼى مف حركؼ المعجـ كال أرادى الكممة،كا 
 .(ُ) العبادة الكجوى كالطريقةى التي تقعي عمييا -كىك سبحانىو أعمـ

،كقاؿ الداني:تسمى القراءات ( ِ)قاؿ ابف سيده: كالحرؼ:القراءة : القراءة -
عىادىة اٍلعىرىب ًفي تسميتيـ  وكنحك مىا جرت عميأحرفنا عمى طريؽ السعة، 
مىا قاربو كجاكره الشٍَّيء باسـ مىا ىيكى ًمٍنوي  عمى ، فسميت القراءة حرفا نسبة كى

عىادىة اٍلعىرىب ًفي ذىًلؾ كاعتمادا عمى اٍسًتٍعمىاليىا
ٍرؼ ،كمنو قكليـ:ىذا (ّ) في حى

 . (ْ)بف مسعكد أم في قراءتوا
كمنو قكؿ ( ٓ)كيطمؽ الحرؼ كيراد بو كاحد حركؼ التيجي -

ٍرؼه (:ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ) ًميـه حى ٍرؼه كى ـه حى ٍرؼه كىالى لىًكٍف أىًلؼه حى ، كى ٍرؼه الى أىقيكؿي الـ حى
(ٔ). 

                                                           

 .ُُ/ ٓتيذيب المغة ، جػ – ّٕٓ/ُاالنتصار ، جػ (ُ)
 .َِٔ/ّالمحكـ كالميح ، جػ  (ِ)
 . ِٖاألحرؼ السبعة لمقرآف ، أبك عمرك الداني ، صػ  (ّ)
اإلبانة  – َُ/ٓتيذيب المغة ، جػ – ُُِ/ّالعيف ، جػ - ُْ/ ٗلساف العرب،جػ  (ْ)

 . ُْلمكي ، صػ
تاج   َٕمختار الصحاح ، صػ– ِْ/ٗلساف العرب ، جػ -ُِّْ/ ْالصحاح، جػ(ٓ) 

 .ُِٖ/ ِّالعركس ، جػ
ٍرفنا ًمفى القيٍرآًف مىالىوي ًمفى (ٔ)  اءى ًفيمىٍف قىرىأى حى ا جى / ٓاألىٍجًر،جػ سنف الترمذم،بىابي مى
 ُّٔ/ٔالمعجـ األكسط لمطبراني، جػ-ْٖٔٔحُُّ/ٗالكبير،جػ المعجـ– َُُِٕٓٗح
 .ُٖٕٔحّّّ/ّشعب اإليماف لمبييقي ، جػ –   ُٔٔٔح

 ِّّٕحَٕٗ/ٕ،صححو األلباني في السمسمة الصحيحة، جػ



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِّٕٓ 

:الناقةي الضامرة الصمبة - ٍرؼي ًفي المّْسىاًف:ًىيى ،قاؿ ابف منظكر:(ُ) كالحى كى
اًئيا  ٍرًؼ السٍَّيًؼ مف مىضى ٍتيىا األىٍسفىاري شيبّْيىٍت بحى النًَّجيبىةي المىاًضيىةي الًَّتي أىٍنضى

اًئيىا كدىقًَّتيا  . (ِ)كنىجى
 . (ّ)كالحرؼ:أعمى الشيء،كمنو حرؼ الجبؿ،أم أعبله  -
اًة:  - ٍرؼي ًعٍندى النُّحى اجاءى ًلمىٍعنىي لٍيسى باٍسـو كىالى ًفٍعؿمكالحى

األداة التي أك  (ْ) 
  (ٓ)تسمى الرابطة ألنيا تربط االسـ بالفعؿ كعف كعمى كنحكىما

العدد فإف لفظ )سبعة( لممؤنث، ك)سبع( لممذكر،ىك  :ٚأِا اٌغثعح يف اٌٍغح
، كىذا أصؿ استعمالو المعركؼ في اآلحاد بيف الستة كالثمانيةالحسابي 

الحقيقي، كيستعمؿ مجازا لممبالغة في كثرة اآلحاد، ككذا لفظي )السبعيف( ك) 
الكثرة كالمبالغة، فالسبعكف  -مجازا–السبعمائة ( حيث يطمقاف كيراد بيما 

  .( ٔ)لممبالغة في العشرات، كالسبعمائة لممبالغة في المئات
 

                                                           

 ُِٖ/ِّتاج العركس ، جػ -ُِّْ/ ْالصحاح ، جػ (ُ)
 .ِْ/ٗلساف العرب ، جػ (ِ)

 .ِْ/ٗلساف العرب ، جػ - ُِٖ/ِّاج العركس،جػت (ّ) 
 .ُِٗ/ ِّتاج العركس ، جػ (ْ)
 . َّٔ/ّالمحكـ كالمحيط ، جػ (ٓ)
األحرؼ السبعة ،  – ُّٓ/ُمناىؿ العرفاف،جػ -َُٖ/ُانظر: تفسير القاسمي،جػ (ٔ)

 . ُُد.عبد الرحمف المطركدم ، صػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِْٕٓ 

ا :ألٛاي اٌعٍّاء يف ادلشاد 
ً
 تاْلحشف اٌغثعح:ثأٍ

لـ يأت في معنى األحرؼ السبعة نص كال أثر،كمف ثـ اختمؼ العمماء في 
،بؿ صرح السيكطي بأف أقكاؿ العمماء فييا (ُ)تعيينيا عمى خمسة كثبلثيف قكالن 

، ذكر منيا خمسة كثبلثيف قكالن ،عزاىا البف حباف،كلـ  بمغت نحك أربعيف قكالن
 . (ِ)يذكر بقية األربعيف

اظر في ىذه األقكاؿ يجد الفركؽ بيف كثير منيا ضئيمة، كالتداخؿ كالن    
كبير،حتى إنو يمكف دمج أكثر مف قكؿ في قكؿ كاحد، كما أف مف بينيا ما 

ييعرؼ عمف نقؿ، فضبل عف كىالى ىك استنباط بعيد المأخذ،كما ليس لو مستند، 
األحرؼ عدـ اتفاؽ كثير منيا مع ما دلت عميو األحاديث ،مف أف مكضكع 

كلعؿ ذلؾ ما جعؿ المنذرم يصرح ،(ّ)السبعة ىك األلفاظ كىيئة النطؽ كاألداء
 (ْ)بأف أكثرىا غير مختار

لذا سأكتفي ىنا بذكر القكليف األشير كاألقرب لمصحة كالقبكؿ،  كاألكلى 
 باالعتبار، ثـ أبيف الراجح منيما :   

وو ًمفى :أنيا اٌمٛي اْلٚي - اٍلمىعىاًني لمترادفة يعبر بيا عف األلفاظ ا سىٍبعىةي أىٍكجى
َـّ  ،اٍلميتًَّفقىًة اٍلميتىقىاًربىةً  تىعىاؿى كىىىمي ٍؿ كىأىٍسًرعٍ  نىٍحكي أىٍقًبٍؿ كى  كقصدم، كنحكم، كىعىجّْ

                                                           

 . ُِِ/ُالبرىاف لمزركشي ، جػ -ِْ/ُتفسير القرطبي ، جػ (ُ)
 . . ُٕٔ-ُْٔ/ُانظر: اإلتقاف ، جػ  (ِ)
 . ُٕٔ/ُاالتقاف ، جػ (ّ)
 . ِّ/ٗفتح البارم ، جػ (ْ)
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٕٓٓ 

اًكمّْ ،كبيذا قاؿ  فيذه ألفاظ سبعة معناىا كاحد ىك طمب اإلقباؿ  الطَّبىرىمّْ كىالطَّحى
كأبك شامة كابف عبد البر ككمي بف أبي طالب سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى كابف كىب ك 

مىٍيًو أىٍكثىري أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ،كىك (ُ)كغيرىـ كما صرح بذلؾ ابف عبد البر  الًَّذم عى
 . (ّ)كانتصر لو بعض المعاصريف (ِ)كالقرطبي كابف كثير

قاؿ الدكتكر أبك شيبة:كليس معنى ىذا أف كؿ كممة كانت تقرأ بسبعة 
غاية ما ينتيي إليو االختبلؼ في تأدية المعنى ىك ألفاظ،بؿ المراد أف 

سبع،فالمعنى الذم تتفؽ المغات في التعبير عنو بمفظ كاحد،يعبر عنو بيذا 

                                                           

تفسير –ُٕٔ/ُاالتقاف،جػ–ٖٓ،ٕٓ/ُتفسير الطبرم،جػ-َِِ/ُانظر:البرىاف،جػ(ُ)
شرح مشكؿ اآلثار -ِْٖ/ِاالستذكار،جػ–ُِٖ/ٖالتمييد،جػ –ِْ/ُالقرطبي،جػ

فضائؿ القرآف  –َُ/ِشرح الزرقاني عمى مكطأ مالؾ،جػ -ُِّ، ُُٖ/ٖلمطحاكم، جػ
 – ُْٖ/ ُمناىؿ العرفاف ،جػ – َُّ،ٔٗالمرشد الكجيز ، صػ-ُّّالبف كثير ، صػ

 . ْٓ/ُتفسير ابف كثير ، جػ – ُِ/ ُتفسير اآللكسي،جػ
 . ُّّضائؿ القرآف البف كثير ،صػف-ِْ/ُتفسير القرطبي، جػ –ُِٖ/ ٖالتمييد،جػ (ِ)
المدخؿ ألبي شيبة،صػػ  – ُِٔانظر: مباحث في عمـك القرآف ، مناع القطاف ، صػ  (ّ)

  - ِٕالمعجزة الكبرل ألبي زىرة ، صػ – ِٔ/ُالتفسير المنير ،كىبة الزحيمي ، جػ -ُٕٗ
كؿ : الذم  كىك داخؿ في نطاؽ التعريؼ الذم ارتضاه الدكتكر عبد الصبكر شاىيف:فيك يق

نرجحو في معنى األحرؼ السبعة ما يشمؿ اختبلؼ الميجات كتبايف مستكيات األداء 
كترتيب ككذلؾ ما يشمؿ اختبلؼ بعض األلفاظ الناشئة عف اختبلؼ السف، كتفاكت التعمـ، 

( ، كقاؿ في مكضع آخر : ٕٔالجمؿ بما ال يتغير بو المعنى المراد ) تاريخ القرآف ، صػ
قبؿ أف مف بيف ما رخص فيو مف نطاؽ األحرؼ السبعة استبداؿ لفظ بمفظ فقد اتضح مف 

 ( ٗٗ) تاريخ القرآف ، صػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٕٓٔ 

المفظ فحسب،كالذم يختمؼ التعبير عنو بمفظيف،كتدعك الضركرة إلى 
 .(ُ)التكسعة،يعبر عنو بمفظيف،كىكذا إلى سبع 

يقرأ عمى حرفيف كعمى ثبلثة كعمى كمعنى ذلؾ أنو نزؿ منو ما قاؿ أبك شامة:
تكسعة عمى العباد باعتبار اختبلؼ المغات  ،إلى سبعة أحرؼ ،أكثر مف ذلؾ

 (ِ)كاأللفاظ المترادفة كما يقارب معانييا
أف األحرؼ السبعة ىي سبعة أكجو مف التغاير ال يخرج  : اٌمٛي اٌثأً -

 عنيا االختبلؼ في القراءات، كىذه األكجو ىي:
 األسماء مف إفراد كتثنية كجمع كتذكير كتأنيث.اختبلؼ  -
 اختبلؼ تصريؼ األفعاؿ مف ماض كمضارع كأمر. -
 اختبلؼ كجكه اإلعراب . -
 اختبلؼ بالنقص كالزيادة . -
 االختبلؼ بالتقديـ كالتأخير . -
                 سكاء أكاف إبداؿ حرؼ بحرؼ، أك كممة االختبلؼ باإلبداؿ  -

 .بكممة
 ( .ّ)الميجات كالفتح كاإلمالة كالتفخيـ كالترقيؽ كاإلظيار كاإلدغاـاختبلؼ - 

                                                           

 .ُٕٕانظر في ذلؾ : المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ،د.محمد أبك شيبة ، صػ (ُ)
 . ٖٖالمرشد الكجيز ، صػ (ِ)
كاإلماـ ابف  كيينسب ىذا القكؿ إلى اإلماـ الرازم،كقاؿ بنحكه:أبك حاتـ السجستاني  (ّ)

قتيبة،كاالماـ ابف الجزرم،كالقاضي أبك بكر الباقبلني،كأيده مف المتأخريف الشيخ الخضرم 
ٍرقىاني ]انظر:  == الدمياطي،كالشيخ محمد بخيت المطيعي،كالشيخ محمد عبد العظيـ الزُّ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٕٕٓ 

شض عٍى ٘زا اٌشأي تعذج اعرتاضاخ،ِٕٙا :    
ُ
 ٚاعر

أنو يفتقر إلى الدليؿ، فمـ يذكر أحد مف القائميف بو دليبل ، إال أنو  : أٚالً  -
 تتبع كجكه القراءات فكجدىا ال تخرج عف سبع كىذا التتبع ال يصمح دليبل.

ا -
ً
كرفع  خفيؼالتيسير كالتىك إنما :أف الغرض مف األحرؼ السبعة ثأٍ

،كىك غير ظاىر في ىذا الرأم،فأيف التيسير كالتخفيؼ،كرفع األمة المشقة عف
الحرج كالمشقة،في قراءة الفعؿ المبني لممعمـك مبنيا لممجيكؿ أك العكس، 

يـ كتأخير، كأيف ىي أيضا في إبداؿ حركة بأخرل،أك حرؼ بآخر،أك في تقد
فإف القراءة عمى كجو مف ىذه الكجكه المذككرة ال يكجب مشقة في شيء، 

( ربو المعافاة،كأف أمتو ال تطيؽ ملسو هيلع هللا ىلصييحتاج معيا إلى أف يسأؿ النبي)
القراءة عمى كجو كاحد كال اثنيف كال ثبلثة مف ىذه الكجكه المذككرة، فيجيبو 

، فالحؽ أنو يستبعد أف جبريؿ حتى ينتيي إلى الكجكه السبعة المشار إلييا
 .(ُ)يككف ىذا ىك المراد باألحرؼ السبعة

                                                           

 -ّٖٔاالنتصار،صػ –ِٕالنشر،صػ - ُّتأكيؿ مشكؿ القرآف البف قتيبة ، صػ==
/ ٗفتح البارم،جػ -ِٗٔ/ٖالتمييد ،جػ -ّْ/ُالمحرر الكجيز،جػ -ُٔٔ /ُاإلتقاف،جػ

 - ٕٕالكممات الحساف ،محمد بخيت المطيعي، صػ -َُّ/ ٕمرعاة المفاتيح، جػ -ِٖ
تاريخ القراءات في المشرؽ كالمغرب ، محمد  -كما بعدىا  ُٖٓ/ُمناىؿ العرفاف، جػ

 . ْْالمختار كلد أباه ، صػ
 . ُٓٗ، ُْٗمد أبي شيبة،صػانظر : المدخؿ لمح (ُ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٕٖٓ 

عمى أف يدخؿ  كأقكاىما عندم ىك القكؿ األكؿ،ٚعٍٍٗ فإْ أسجح اٌمٌٛني 
 :في معنى األحرؼ السبعة

التعبير عف المعنى بمفظ مغاير كلك مف لغة كاحدة،فميس شرطنا أف يككف  -
المرادؼ مف لغة أخرل، كما ليس أف يؤدم المرادؼ، نفس المعنى دكف 

 زيادة، فقد يتضمف المرادؼ زيادة كسعة في المعني.  

 التعبير عف المعنى بذات المفظ مع االختبلؼ في ىيئة النطؽ كاألداء. -

ؽ كاألحاديث الكاردة في األحرؼ السبعة،الدالة عمى أف اختبلؼ فيذا الذم يتف
الصحابة كاف في األلفاظ  كنطقيا ،كليس في المعاني،كما أف جانب التيسير 

الذم ىك الغرض مف  نزكؿ القرآف عمى سبعة  -كالتكسعة كرفع المشقة
 .(ُ)كاضح كمتحقؽ في ىذا الرأم -أحرؼ

رب، كاف في لغتيا كثير مف المفردات :أف كؿ قبيمة مف قبائؿ العٚتٍاْ رٌه
كاأللفاظ التي يعبر بيا المعاني، تغاير مفردات كألفاظ القبائؿ األخرل التي 
يعبر بيا عف نفس المعاني، بؿ قد تتعدد األلفاظ المعبر بيا عف المعنى 

 .  (ِ)الكاحد في القبيمة الكاحدة

                                                           

مناىؿ العرفاف ،   - ُُٕ/ُاالتقاف ،جػ– َٓ،ْٖ/ُانظر: جامع البياف،الطبرم ، جػ (ُ)
،مباحث في عمكـ ُْٕالمدخؿ لدراسة القرآف الكريـ، محمد أبك شيبة ، صػ -ُِٓ/ُجػ

دراسات في عمـك القرآف ، محمد بكر إسماعيؿ ،  – ُْٔالقرآف ، مناع القطاف،صػ 
 .ْٖصػ
 - ُِ/َِعمدة القارم ، جػ – ُٗ/َِانظر: فتح البارم ، جػ (ِ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٕٓٗ 

إلى أخرل، أك مف  كذلؾ قد تختمؼ طريقة النطؽ كاألداء لمفظ ذاتو مف قبيمة
 (ُ)بطف إلى آخر في القبيمة الكاحدة

فكاف مف تيسير اهلل تعالى أنو بحسب اختبلؼ ألفاظ  القبائؿ كمفرداتيا في 
 يأتي القرآفالتعبير عف المعنى الكاحد،كاختبلؼ طريقة نطؽ كأداء المفظ، 
أم بمفظ   -معبران عف ىذا المعنى بألفاظ متغايرة، سكاء كاف التغاير كمينا

مركا [ فقد قيرئت )سعكا فيو( ك)َِمثؿ)مشكا فيو (]البقرة:-مختمؼ تمامنا
ًديدً ]منكا انظركنا(آ)لمذيف (،ككذلؾ فيو )ًلمًَّذيًف قرأىا أيبَّي كابف مسعكد  [ُّ:اٍلحى

كنىا ًلمًَّذيفى  (،)آمىنيكا أىٍمًيميكنىا ري كذلؾ بتغيير نطؽ بعض  -أك جزئيا (، آمىنيكا أىخّْ
عىتَّى يؿ)ىيذى [ كانت تقرأ بمغة ّٓمثؿ)حتى حيف (] يكسؼ: -حركفو
،أك يككف التغير متعمقنا بييئة النطؽ كاألداء، كاإلمالة كاإلدغاـ كالرـك (ِ)(ًحيفو 

 .كاإلشماـ كالتفخيـ كالترقيؽ ....إلخ  

اًر ذىًلؾى فً   ،أم ال تخرج األلفاظ (ّ)كما قاؿ ابف حجر ي سىٍبًع ليغىاتو مىعى اٍنًحصى
 المعبر بيا عف ىذه المغات السبع.

                                                           

 .  َّانظر في ذلؾ : الكممات الحساف ، محمد بخيت المطيعي ، صػ (ُ)
فضائؿ القرآف البف كثير ، – َُْالمرشد الكجيز ، صػ-ِّتأكيؿ مشكؿ القرآف ، صػ (ِ)
اإلتقاف – َٕمعاني القرآف لمفراء ، صػ– ُِِ، َِِ/ُالبرىاف ، جػ -ُّّصػ
 . ُٖٔ/ُ،جػ
 .ِٖ/ٗفتح البارم ، جػ  (ّ)
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِٖٓ 

: بـ تفسر اختبلؼ  قراءة ىشاـ كعمر)رضي اهلل عنيما( مع أف  *فإْ لًٍ
 قرشياف،لغتيما كاحدة ؟

فغش رٌه تأحذ اٌٛجٖٛ اَذٍح:
ُ
 لٍد: ٌ

تىٍأًديىةي :أف األحرؼ السبعة بناء عمى الرأم الذم رجحناه، يدخؿ فييا اْلٚي -
لىٍك كىافى ًمٍف ليغىةو كىاًحدىةو  ٍعنىى ًبالمٍَّفًظ اٍلميرىاًدًؼ كى ،أك بذات المفظ مع االختبلؼ اٍلمى

في ىيئة النطؽ كاألداء،فبطكف القبيمة الكاحدة قد تختمؼ في النطؽ بالكممة 
 -كما سبؽ القكؿ –و الكاحدة عمى أكثر مف كج

كعميو فبل مانع أف يككف ىشاـ قد قرأىا بألفاظ مرادفة مف لغة قريش،أقرأه  
ـ( لعمة أك ألخرل،أك بذات األلفاظ مع تغير صمى اهلل عميو كسمبيا رسكؿ اهلل)

 بسببلـ تكف  في ىيئة النطؽ كاألداء،كيشيد لذلؾ أف مناكرة عمر ليشاـ
نما كان وعاسم ت ألنو سمع خبلؼ ما أقرأه ما ليس في لغتو،كا 
( لـ يصرح بعدـ معرفتو الحركؼ التي قرأ بيا ،فعمر )(ُ)(ملسو هيلع هللا ىلص)النبي

فاستمعت لقراءتو، فإذا ىك يقرأ عمى حركؼ كثيرة لـ يقرئنييا ىشاـ، بؿ قاؿ: 
فقرأ فييا ،كفي سنف النسائي الكبرل:(ِ) ـ(صمى اهلل عميو كسم)رسكؿ اهلل 

 .(ّ)أقرأنييا ـ(اهلل عميو كسمصمى )اهلل  ا لـ يكف نبيحركفن 

                                                           

 .ْٓ/ُالمحرر الكجيز ، جػ (ُ)
 سبؽ تخريجو (ِ)
 ََُُحِْٖ/ُجاء في القرآف ،جػالسنف الكبرل لمنسائي ،جامع ما   (ّ)
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ُِٖٓ 

:أف يككف ىشاـ بف حكيـ تربي في غير قكمو،فتعمـ لغتيـ اٌثأً -
بالحرؼ الذم يتقنو،قاؿ عمى  ـ(صمى اهلل عميو كسمكأتقنيا،فأقرأه رسكؿ اهلل )

النكرم الصفاقسي:ال يمـز مف ككنيما قرشياف أف تككف لغتيما كاحدة،فقد 
 (ُ) ر قكمو كيتعمـ لغتيـ،كىك كثير فييـيككف قرشينا مثبلن كيتربى في غي

 (ملسو هيلع هللا ىلص( تمقى الفرقاف كسمعيا مف رسكؿ اهلل):أف يككف ىشاـ)اٌثاٌث -

حيف تبلىا بحرؼ مف الحركؼ الستة األخرل،عمى بعض ممف يتيسر لو ىذا 
ًؼ الحرؼ،فكعاىا ىشاـ كحفظيا بيذا الحرؼ،قاؿ ابف حجر: كىافى سىبىبي اٍخًتبلى كى

ًفظى ىىًذًه السُّكرىةى ًمٍف رىسيكًؿ المَّوً  ًقرىاءىًتًيمىا أىفَّ   ـ(صمى اهلل عميو كسم)عيمىرى حى
شىاىىدىهي  ًفظىوي كى ًؼ مىا حى ؿى ًفييىا ًبًخبلى ـٍ يىٍسمىٍع مىا نىزى كىأًلىفَّ ًىشىامنا ًمٍف ،قىًديمنا ثيَـّ لى

ًة اٍلفىٍتًح فىكىافى النًَّبيُّ  مىىـ( صمى اهلل عميو كسم)ميٍسًممى ؿى أىًخيرنا فىنىشىأى  أىٍقرىأىهي عى مىا نىزى
فيييمىا ًمٍف ذىًلؾى  ًديثى ،اٍخًتبلى ـٍ يىكيٍف سىًمعى حى مىى أىنَّوي لى ٍنكىاًر مىٍحميكلىةه عى ميبىادىرىةي عيمىرى ًلئٍلً كى

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو  أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي عى
(ِ). 

 
 
 
 

                                                           

 . ُّغيث النفع في القراءات السبع ، صػ (ُ)
 . ِٔ/ٗفتح البارم ، جػ (ِ)
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٖٓ 

 ادلطٍة اٌثاٌث
 )ذاسٌخ  اإلرْ تشخصح اْلحشف اٌغثعح(

المسممكف في مكة يجدكف مشقة في تبلكة القرآف كتعممو، فقد كاف لـ يكف 
بمغتيـ التي درجكا عمييا كليجت  ـ(صمى اهلل عميو كسميتنزؿ عمى رسكؿ اهلل)

بيا ألسنتيـ، فمما كانت اليجرة ككثر الداخمكف في اإلسبلـ مف قبائؿ العرب 
دد مشقة كعنتنا في تبلكة القرآف كتعممو  المختمفة،كجد كثير مف المسمميف الجي

ربو التيسير عمى  ـ(صمى اهلل عميو كسمبمغة غير لغتيـ،فسأؿ رسكؿ اهلل)
 أمتو،فكاف اإلذف اإلليي برخصة األحرؼ السبعة.

كعمى ىذا فإف رخصة األحرؼ السبعة لـ تكف إال بعد اليجرة، بؿ في كقت     
اإلسبلـ،كتكافد متأخر مف المرحمة المدنية،ذلؾ أف زيادة أعداد الداخميف في 

معمنة إسبلميا،مما أكجد  ـ(صمى اهلل عميو كسمالقبائؿ عمى رسكؿ اهلل )
 الحاجة إلى تمؾ الرخصة،لـ يكف إال بعد سنكات مف اليجرة المباركة.

يقكؿ الدكتكر أبك شيبة:إف التكسعة عمى األمة برخصة األحرؼ السبعة لـ    
أف دخؿ في اإلسبلـ كثير مف  تكف في مبدأ الدعكة، بؿ كانت بعد اليجرة،كبعد

 . (ُ)القبائؿ غير قريش،فكانت الحاجة ماسة إلى ىذا التسييؿ كتمؾ التكسعة

صمى اهلل عميو كيقكؿ الدكتكر مساعد الطيار:نزؿ القرآف عمى رسكؿ اهلل )    
ككاف عمى حرؼ كاحد مدة بقائو في الفترة المكية،كزمنا كثيرنا مف الفترة  ـ(كسم

                                                           

 .   ُّٕالمدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ، محمد أبك شيبة ، صػ (ُ)
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اهلل بالتخفيؼ عمى ىذه األمة،فأنزؿ األحرؼ التي يجكز المدنية،ثـ أذف 
 . (ُ)القراءة بيا

كذلؾ ما تؤكده األحاديث التي أكردناىا بشأف األحرؼ السبعة، فيي     
كاضحة الداللة عمى أف أمر ىذه األحرؼ،كالخبلؼ بيف الصحابة بسببيا،كاف 

د إلى حدكث بعد اليجرة، كليس في الركايات كميا ما يشير مف قريب أك بعي
 شيء مف ذلؾ قبؿ اليجرة .

ليس ىذا فحسب، بؿ إف نظرة متأنية فاحصة في بعض ىذه     
األحاديث،نستطيع مف خبلليا الكقكؼ عمى تاريخ اإلذف بتمؾ الرخصة، ،ال 

 أقكؿ عمى كجو التحديد، بؿ عمى كجو التقريب.. مف ذلؾ : 

ـ( لقي جبريؿ كسمصمى اهلل عميو حديث حذيفة الذم فيو أف رسكؿ اهلل) -
 عند أحجار المراء، فأخبره جبريؿ برخصة األحرؼ السبعة .

،كذلؾ يؤكد أف األذف (ِ)فأحجار المراء المذككرة في الحديث ىي مكضع بقباء
 برخصة األحرؼ السبعة إنما كاف بعد اليجرة.

                                                           

 . ٕٗمقاالت في عمكـ القرآف كأصكؿ التفسير، مساعد الطيار ، صػ (ُ)
جامع البياف  -ُّّ/ ٕة المفاتيح ، جػمرعا -ْٓٓ/ َُانظر: تاج العركس ، جػ (ِ)

غريب الحديث، إبراىيـ بف  - ّٓ/ىامش صػُلمطبرم ، تحقيؽ أحمد محمد شاكر ، جػ
 َُْٓ،  ُمكة المكرمة  ، ط -،جامعة أـ القرل َُْ/ُإسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ، جػ

 غريب  -ّّْ/ ُكقاؿ بعضيـ )ىي قباء( النياية في غريب الحديث البف األثير ، جػ –
 .ّٓٓ/ّالحديث البف الجكزم ، جػ
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ـ( عند صمى اهلل عميو كسمحديث أيبي الذم فيو أف جبريؿ  أتى رسكؿ اهلل) -
 بني غفار، فأخبره أف اهلل يأمره أف يقرأ القرآف عمى سبعة أحرؼ.أضاءة 

ا  ـٍ ك)أضاءة بني غفار(أيضن ًدينىًة النَّبىًكيًَّة ييٍنسىبي ًإلىى بىًني ًغفىارو أًلىنَّيي مىٍكًضعه ًباٍلمى
 .(ُ)نىزىليكا ًعٍندىهي 

ـٍ ييبىيّْفٍ ك   . ،أك متى كافًغفىارو أحد مف شراح الحديث أم نزكؿ ىذا لبني  لى

أف المراد نزكليـ  حيف قدكميـ بصحبة أبي  -كاهلل أعمى كأعمـ-كأغمب الظف
ـ( عمى اإلسبلـ،كقد كاف ذلؾ صمى اهلل عميو كسم( ليبايعكا رسكؿ اهلل)ذر)

 قبيؿ األحزاب.
حديث اختبلؼ عمر بف الخطاب كىشاـ بف حكيـ في قراءة سكرة  -

ف أف اإلذف برخصة الفرقاف،فقد استنبط منو الدكتكر عبد الصبكر شاىي
األحرؼ السبعة كاف في أكاخر المرحمة المدنية كتحديدنا في السنة التاسعة، 

 كمما استدؿ بو : 

(، الذم كقع االختبلؼ بينو كبيف عمر،كاف إسبلمو أف ىشاـ بف حكيـ ) -
 في السنة الثامنة مف اليجرة .

                                                           

مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار ، لمقاضي عياض ،  - ِٖ/ٗفتح البارم ، جػ (ُ)
معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع ، عبد اهلل بف عبد العزيز – ٖٓ،ْٕ/ُجػ

 . ُْٔاألندلسي ، أبك عبيد البكرم ، صػ
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المدينة،كتمقيو أف الخبلؼ بيف عمر كىشاـ كاف قطعا بعد انتقاؿ ىشاـ إلى  -
ـ(، ككاف ذلؾ في السنة صمى اهلل عميو كسمبعض سكر القرآف عف الرسكؿ)

 . التاسعة مف اليجرة

إف عمر كىك مف ىك في القرب كالصحبة كالحرص عمى تعمـ القرآف،لـ  -
يكف يعمـ حتى تمؾ المحظة شيئنا عما يسمى باألحرؼ السبعة ،فإذا كاف ىذا 

مف باب أكلى، فميس مف المعقكؿ أف أمرا شأف عمر،فيكذا بقية الصحابة 
 بيذه الخطكرة قد حدث قبؿ، كال يعمـ بخبره مثؿ عمر .

فدؿ ذلؾ عمى أف األمر لـ يكف قبؿ ذلؾ، كأف اإلذف بقراءة القرآف عمى     
أحرؼ سبعة كاف خبلؿ السنة التاسعة مف اليجرة ،التي فييا جاءت قبائؿ 

 . (ُ)العرب إلى المدينة تترل تعمف إسبلميا

كيعكد الدكتكر شاىيف ليؤكد ما استنبطو مف الحديث السابؽ، ذاكرا في   
ثنايا كبلمو أدلة أخرل تقكم كتعضد ما ذىب إليو، فيقكؿ:نحف ما زلنا نؤكد 
عمى أف ىذا اإلذف لـ يكف إال مؤخرا ، حيف دعت الضركرة القصكل إليو،حتى 

أف أمتو ال  ( كاف يشكك إلى جبريؿصمى اهلل عميو كسمـإف النبي)
تستطيع،كذلؾ ما كاف ليحدث بداىة في أكؿ الدعكة في مكة ألمر جمي ،كىك 
أف األمة لـ يكف ليا كجكد آنذاؾ، كال كانت الصكرة قد اتضحت معالميا، بؿ 
 لـ يكف ىنالؾ نص كبير الكمية،يتبيف معو حدكث عسر أك مشقة في القراءة.

                                                           

 . ُٖ-َٖتاريخ القرآف ،عبد الصبكر شاىيف ، صػ (ُ)
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)األمة كالنص القرآني الكبير،  لقد تجمعت الظركؼ كميا في الفترة المدنية   
كانتماء الناس إلى ليجات كثيرة كضيؽ اإلمكانات عف مكاجية ىذه األفكاج 

 (ُ)بالتعميـ الدقيؽ (،فكاف اإلذف بيذه الرخصة  تيسيرا كتكسعة 

كبناءن عمى ما سبؽ ذكره يتقرر أف اإلذف برخصة األحرؼ السبعة كاف      
كتحديدنا بعد الفتح في السنة التاسعة مف في المدينة المنكرة بعد اليجرة ، 

 اليجرة .

 

 
  

                                                           

 ) بتصرؼ( ٖٖانظر: السابؽ ، صػ (ُ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٖٕٓ 

 ادلطٍة اٌشاتع
 )احلىّح يف ٔضٚي اٌمشآْ عٍى عثعح أحشف (

لنزكؿ القرآف الكريـ عمى سبعة أحرؼ حكـ جميمة، كمقاصد عظيمة، يمكف 
 ذكر أىميا فيما يمي:  

،كىك أكؿي الحكـ كأظيريىا،كقد جاء (ُ)التيسير كالتخفيؼ عمى األمة-ُ
التصريح بو كالنص عميو في جممة مف األحاديث السابؽ ذكرىا، ذلؾ أف 
نزكؿ القرآف الكريـ أكؿ األمر كاف بمغة قريش، فمما دخمت قبائؿ العرب في 
ديف اهلل تترل، شؽ عمى كثير منيـ أخذ القرآف كقراءتو بغير لغتيـ التي 

لغة منيـ كؿ ذم كمف العسير  تحكؿ أمييف،  درجكا عمييا،كقد كاف أغمبيـ
لىكىافى ًمفى التٍَّكًميًؼ ًبمىا الى  بو ؼمً كي  ككل،إلى غيرىا،كلك راـ ذلؾ لـ يتييأ لو

فضبلن عف أف يككف مما  ،مما عرفكهلـ يكف حفظ الشرائع  ،كما أفييٍستىطىاعي 
، فكاف مف تيسير اهلل عمييـ،نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، ليقرأ كؿ ألفكه

  (ِ)منيـ بما تيسر ليا منيا

                                                           

 َ ُْٓ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ - ِّتأكيؿ مشكؿ القرآف البف قتيبة ، صػ  (ُ)
المرشد الكجيز، -ُُٓ/ٖشرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم، جػ - ِِانظر: النشر ، صػ (ِ)
األحرؼ السبعة لمقرآف ،   – ٗ/ٗاإلتقاف ، جػ - ِّٕ/ُالبرىاف ، جػ – َُٔ، ٓٗصػ

تأكيؿ مشكؿ القرآف البف  -ِْٗ/ ٖالتمييد البف عبد البر، جػ - ُّأبك عمرك الداني،صػ
 – ّّْ/ ُمرعاة المفاتيح ، جػ- ُّْكثير،صػ  فضائؿ القرآف البف – ِّقتيبة ، صػ 

 . ّٓإعجاز القرآف لمرافعي، صػ -َُ/ ِشرح الزرقاني عمى المكطأ ، جػ
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 عمييـ ؿأنز مف لغات ككانت:الجانب ىذا شرح في طالب أبي بف مكي يقكؿ
 بعد إال أخرل لغة إلى رده عمى يقدر ال لغة صاحب كؿ كلساف مختمفة القرآف
 لغات سبع عمى كتابو أنزؿ أف عمييـ اهلل فيسر شديدة، كمئكنة تكمؼ

 ما عمى لغتيـ عمى ـقك  كؿ ليقرأ ، كمختمفة متفقة بمعافو  القرآف في متفرقات
 .(ُ)عادتيـ بو جرت ما غيرىـ،كعمى لغة مف عمييـ يسيؿ

أباح اهلل تعالى أف يقرأ عمى سبعة أحرؼ ما يحتمؿ ذلؾ مف كقاؿ أبك شامة:
كعمى دكنيا ما يحتمؿ ذلؾ مف جية اختبلؼ المغات كترادؼ ،ألفاظ القرآف

 . (ِ)األلفاظ تكسيعا عمى العباد
كؿ كتاب تقدـ ف كشرفيا كعمك منزلتيا،التنبيو عمى فضؿ ىذه األمة  -ِ

،كخص اهلل ىذه األمة نزؿ بمساف كاحدعمى أمة مف األمـ،  ونا نزكلي كتابى 
ظيارا لفضميا كعمك منزلتيا،  بنزكؿ كتابيا عمى سبعة أحرؼ، تشريفا ليا، كا 

 (ّ)كخصكصيتيا عند اهلل تعالى

فقد كاف ككرامتو عند ربو،  (صمى اهلل عميو كسمـبياف فضؿ النبي )  -ّ
( صمى اهلل عميو كسمـنزكؿ تمؾ األحرؼ استجابة مف اهلل تعالى لسؤاؿ النبي)

 كقصده،مما يدؿ عمى كرامتو عمى ربو،كعمك مكانتو عند مكاله. 

                                                           

 َ َٖاإلبانة عف معانى القراءات ، صػ (ُ)
 . ٔٗالمرشد الكجيز ، صػ (ِ)
 َ ِٖٕ/ُاالتقاف ، جػ- َٕ/ُانظر: جامع البياف،جػ  (ّ)
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لى ىذه الحكـ الثبلثة أشار ابف الجزرم بقكلو:  كًدهً  سىبىبي  فىأىمَّاكا  ري  كي
مىى مىى فىًممتٍَّخًفيؼً  أىٍحريؼو  سىٍبعىةً  عى رىادىةً  اأٍليمَّةً  هً ىىذً  عى مىٍييىا كىالتٍَّيًكيفً  ًبيىا، اٍلييٍسرً  كىاً   عى
تىٍكًسعىةن  لىيىا شىرىفنا رىٍحمىةن  كى كًصيَّةن  كى خيصي ابىةن  ًلفىٍضًميىا، كى جى ؿً  نىًبيّْيىا ًلقىٍصدً  كىاً   أىٍفضى
ٍمؽً  ًبيبً  اٍلخى حى ؽٌ  كى  .(ُ)"اٍلحى

سبعة أحرؼ،ليحصؿ    عمـك التحدل كاإلعجاز:فقد أنزؿ اهلل كتابو عمى -ْ
 البعض دكف العرب بعض بمغة القرآف جاء مكالتحدم كاإلعجاز لمعرب جميعنا،ف

 جاء لك بمغتيـ يأت لـ الذيف لقاؿ،ما كاف يستقيـ التحدم كاإلعجاز،ك اآلخر
فكاف مف تماـ إعجازه كتحديو أف ينزؿ القرآف عمى أكثر بمثمو، ألتينا بمغتنا

،كفي ىذا يقكؿ (ِ)العرب كافة عف معارضتو كاإلتياف بمثمو  مف حرؼ، ليعجز
ذا تـ ىذا النظـ لمقرآف مع بقاء اإلعجاز الذم -رحمو اهلل  -الرافعي  :)كا 

اليأس مف معارضتو عمى ما يككف في نظمو مف تقمب الصكر  تحدل بو،كمع
كالكممات بحسب ما يبلئـ األحكاؿ في مناطؽ  المفظية في بعض األحرؼ

قد تـ لو التماـ كمو، كصار إعجازه إعجازان لمفطرة المغكية في نفسيا العرب، ف
 (ّ) حيث كانت ككيؼ ظيرت كميما يكف مف أمره

البرىاف عمى ربانية ىذا الكتاب المبارؾ :ففي نزكؿ القرآف عمى سبعة  -ٓ
أحرؼ شاىد صدؽ عمى ربانيتو،فبرغـ تعدد األحرؼ ككثرتيا،فإنيا متسقة 
ا،مف غير اختبلؼ مؤد إلى تضاد  في المعاني  منسجمة،يؤيد بعضيا بعضن

                                                           

 َ ِّ،  ِِ/ُالنشر،جػ (ُ)
 .ُّغيث النفع في القراءات السبع ،عمى النكرم الصفاقسي،صػ (ِ)
 َ ّٓإعجاز القرآف كالببلغة النبكية ، صػ ((ّ



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِٓٗ 

آف الكريـ كالدالئؿ أك تناؼ في األحكاـ كاألكامر،كفي ىذا برىاف عمى أف القر 
ديكا ًفيًو مف لدف حكيـ خبير، قاؿ تعالى:) جى ٍيًر المًَّو لىكى لىٍك كافى ًمٍف ًعٍنًد غى كى

 .(ُ) [ِٖ( ]النساء:اٍخًتبلفان كىًثيران 

(:كما أف نزكؿ صمى اهلل عميو كسمـالداللة عمى صدؽ النبي محمد ) -ٔ
 صمى اهللالقرآف عمى سبعة أحرؼ فيو داللة عمى صدؽ الرسكؿ الكريـ )

(،فكيؼ لرجؿ أمي،لـ يقرآ كتابا قط، كلـ يجمس يكمنا بيف يدم عميو كسمـ
معمـ، أف يأتي بكتاب غاية في الضبط كاإلحكاـ كاإلتقاف،يقرأ عمى سبعة 
أحرؼ،تمثؿ أفصح كأشير لغات العرب،ليس فيو خطأ في كممة أك حرؼ،أك 

مى اهلل صاختبلؼ في معننى أك حكـ،إف ذلؾ مف أعظـ دالئؿ صدؽ رسكؿ اهلل)
ًمٍنيىا مىا ًفي كنبكتو،كقد أشار بف الجزرم إلى تمؾ الحكمة فقاؿ: (عميو كسمـ كى

لىةً  كىاًضًح الدّْالى ًظيـً اٍلبيٍرىىاًف كى تىنىكًُّعًو ،ذىًلؾى ًمٍف عى ًؼ كى ًإٍذ ىيكى مىعى كىٍثرىًة ىىذىا ااًلٍخًتبلى
ادّّ كىالى تىنىاقيضه كىالى تى  ٍؽ ًإلىٍيًو تىضى ـٍ يىتىطىرَّ ا، لى وي بىٍعضن دّْؽي بىٍعضي ، بىٍؿ كيمُّوي ييصى اليؼه خى

مىا  ، كى مىى نىمىطو كىاًحدو كىأيٍسميكبو كىاًحدو وي ًلبىٍعضو عى يىٍشيىدي بىٍعضي ا، كى وي بىٍعضن ييبىيّْفي بىٍعضي كى
اءى ًبوً  مىى ًصٍدًؽ مىٍف جى بيٍرىىافه قىاًطعه عى صمى اهلل عميو )ذىًلؾى ًإالَّ آيىةه بىاًلغىةه، كى

 (ِ)(كسمـ

تيسير حفظو كتناقمو كانتشاره في جزيرة العرب: فمف الحكـ التي يمكف  -ٕ
الكقكؼ عمييا لنزكؿ القرآف عمى سبعة ىي تيسير حفظو، كمف ثـ  سيكلة 

                                                           

 .ِِٓاألحرؼ السبعة كمنزلة القراءات منيا ،د.حسف ضياء الديف عتر ،صػ  (ُ)
 . ِٓالنشر، صػ (ِ)
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ُِٓٗ 

تناقمو كانتشاره في كؿ أنحاء الجزيرة العربية،فمك نزؿ القرآف عمى حرؼ كاحد 
بو، يقكؿ الدكتكر عبد  لشؽ عمى كثيريف حفظو،كقؿ تناقمو كانتشاره، كاإلعبلـ

الصبكر شاىيف: كاف اإلذف بيذه التكسعة أمرنا منطقيا،كاستجابة لحاجة 
كضركرة إعبلمية ينتشر مف خبلليا نص القرآف في كؿ مكاف مف أنحاء 

 . (ُ)الجزيرة العربية

إثراء التفسير،كاألحكاـ الشرعية: فتعدد األحرؼ يترتب عميو تعدد  -ٖ
سير،كيكسع دائرة استنباط األحكاـ الفقيية،مما المعاني، كذلؾ يثرم التف

يكسب التشريع اإلسبلمي،المركنة كالقدرة المتجددة ،عمى مكاكبة ظركؼ 
المكاف كالزماف،كدليؿ ذلؾ ما في تعدد القراءات،التي ىي جزء مف األحرؼ 

كمعاف تفسيرية،لـ تكف لكال تعدد  فقيية آلراء خصب مجاؿ ،مف(ِ)السبعة 
كثالثة القراءات،كقد أشار الرافعي في إعجاز القرآف إلى تمؾ الحكمة فقاؿ: 

ختبلؼ بعض صكرىا مما ااأللفاظي في  تمحؽ بمعاني اإلعجاز، كىي أف تككف
يتييأ معو استنباط حكـ أك تحقيؽ معنى مف معاني الشريعة، كلذا كانت 

لمعنى مما انفرد بو ااالستنباط كاالجتياد،كىذا  يالقراءات مف حجة الفقياء ف
في تصكير خياؿو فضبلن  القرآف الكريـ ثـ ىك مما ال يستطيعو لغكم أك بياني

 .(ّ)عف تقرير شريعة
                                                           

 . ٖٖالسابؽ ، صػ (ُ)
منجد المقرئيف  - ِّطالب، صػ اإلبانة عف معاني القراءات، أبك محمد مكي بف أبي(ِ)

 . ُٕالبف الجزرم ، صػ
 . ّٔإعجاز القرآف ، مصطفى صادؽ الرافعي ، صػ (ّ)
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ِِٓٗ 

تأليؼ قمكب العرب عمى اإلسبلـ: كاف العرب متعصبيف لقبائميـ كلغاتيـ  -ٗ
يعنا أكؿ إسبلميـ التي درجكا عمييا،فمـ يشأ اهلل تعالى أف يفرض عمييـ جم

أخذ القرآف بمغة قريش،فإلى جانب ما في ذلؾ مف مشقة،فإف تعصبيـ 
كحميتيـ لمغاتيـ،قد يحكؿ بينيـ كبيف اإلذعاف لذلؾ،بؿ كنفكرىـ مف ىذا 
الديف،فأذف ليـ سبحانو في قراءتو بمغاتيـ،يتألؼ بذلؾ قمكبيـ،حتى إذا سرل 

تيـ لمديف أكالن ىذا الديف في نفكسيـ،كتممؾ قمكبيـ،كأصبحت حمي
كآخرنا،كسيؿ عمييـ التحكؿ عف لغاتيـ،كفؽ اهلل الصحابة إلى جمع األمة 

 توكلـ يكمؼ بعضيـ االنتقاؿ مف لغعمى القراءة بمغة قريش،قاؿ أبك شامة:
إلى غيرىا لمشقة ذلؾ عمييـ، كألف العربي إذا فارؽ لغتو التي طبع عمييا 

فجعميـ يقرءكنو عمى عاداتيـ يدخؿ عميو الحمية مف ذلؾ، فتأخذه العزة، 
لئبل يكمفيـ ما يشؽ عمييـ، فيتباعدكا  ،ا منو عز كجؿكطباعيـ كلغاتيـ منن 

أنزؿ أكال بمساف قريش كمف جاكرىـ مف ،كقاؿ اآللكسي:(ُ)عف اإلذعاف
الفصحاء ثـ أبيح لمعرب أف تقرأه بمغاتيا دفعا لممشقة كلما كاف فييـ مف 

 .(ِ)الحمية

لغات العرب،كجمعيـ عمى لساف كاحد كلغة كاحدة، فقد التدرج في تكحيد -َُ
كاف نزكؿ القرآف بمغة قريش إيذاننا بقرب تكحيد لغات العرب كجمعيـ عمى 
لغة كاحدة،كلما كاف ذلؾ ال يمكف تحقيقو مرة كاحدة،لما جبمكا عميو مف 
الحمية كالعصبية لمغاتيـ، كلما في تحكليـ عنيا مف عسر كمشقة،رخص اهلل 

                                                           

 . ٓٗالمرشد الكجيز ، صػ (ُ)
 . ِِ/ُركح المعاني ، جػ (ِ)
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ِّٓٗ 

يقرئيـ القرآف عمى سبعة أحرؼ،فكاف ذلؾ خطكة ميمة عمى طريؽ  لنبيو أف
تكحيد المساف العربي،إذ أنو إضافة إلى ما فيو مف تأليؼ لقبائؿ العرب عمى 
اإلسبلـ،كتقاربيـ مع إخكانيـ مف قريش،فإنو سيؿ عمى تمؾ القبائؿ تبلكة 

ألفكا كتمقي كتاب اهلل تعالى،كتعمميـ قسطا كبيرنا مف لغة قريش،حتى إذا 
المساف القرشي،كسيؿ عمييـ النطؽ بو ،كحالت إخكتيـ دكف التعصب 
لزاـ الجميع القراءة بو.    لمغتيـ،عند ذلؾ كاف جمع القرآف عمى لساف قريش، كا 

اإلشارة إلى تميز القرآف كتفرده عف سائر الكتب السماكية،فقد سبؽ  -ُُ
اهلل كتابو الكريـ القكؿ إف جميع الكتب السماكية نزلت عمى كجو كاحد،كخص 

بيذه المزية، فأنزلو عمى سبعة أحرؼ، تمييزا لو عف سائر الكتب، كبيانا لعمك 
 منزلتو، كتنكيينا بفضمو كشرفو، كتفرده عنيا جميعنا.
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ِْٓٗ 

 ادلثحث اٌثاٌث
 صحف أتً تىش ٚصٍرٙا تاْلحشف اٌغثعح

سنعرض في ىذا المبحث ألقكاؿ العمماء في صمة صحؼ أبي بكر باألحرؼ 
 السبعة، ىؿ اشتممت الصحؼ عمييا جميعنا،أـ كانت بحرؼ كاحد؟

كمما ينبغي التنبيو إليو، قبؿ كلكجنا إلى مطالب ذلؾ المبحث،أف قكلنا:) 
صحؼ أبي بكر كصمتيا باألحرؼ السبعة(،إنما نعني بو صمتيا بيا مف حيث 
كديكف في صحؼ أبي  الرسـ ال مف حيث النطؽ كاألداء،أم:ىؿ ريسـ القرآف ي

كر بجميع األحرؼ أـ كاف الرسـ كالتدكيف بحرؼ كاحد،يحتمؿ ما كافقو مما ب
 لـ ينسخ مف الحركؼ الستة الباقية؟.

 ٌٕٚطٛي ٘زا ادلثحث عٍى ِطٍثني:
 المطمب األكؿ:أقكاؿ العمماء في صمة صحؼ أبي بكر باألحرؼ السبعة. - 

 المطمب الثاني:القكؿ الراجح،كأسباب الترجيح. -
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ِٓٗٓ 

 اْلٚي.ادلطٍة 
 ألٛاي اٌعٍّاء  يف صٍح صحف أتً تىش

 تاْلحشف اٌغثعح
اختمؼ العمماء في مسألة)صحؼ أبي بكر كصمتيا باألحرؼ السبعة( عمى 

 قكليف:

 كانت باألحرؼ السبعة. ):أف صحؼ أبي بكر)اٌمـــٛي اْلٚي -

كأكؿ مف صرح بيذا القكؿ مف العمماء،أبك عمرك الداني،كذلؾ في )األرجكزة 
 المنبية(، حيث قاؿ متحدثنا عف زيد:

 كجمع القرآف في الصحائؼ ... كلـ يميز أحرؼ التخالؼ

 (ُ)بؿ رسـ السبع مف المغات ... ككؿ ما صح مف القرات

ف قاؿ ( فقد جاء فيو:فإالمقنع في رسـ مصاحؼ األمصارككذلؾ في كتابو) 
فنا بالسبب ذ قد أىكضحت ما سئمتى عنو مف تأكؿ ىذيف الخبريف فعرّْ إقائؿ ف

ا في (إلى جمع القرآف في المصاحؼ كقد كاف مجمكعن الذم دعا عثماف )
مىى ما ركيتو لنا في حديث زيد بف ثابت المتقدـ السبب في :قمت ؟الصحؼ عى

مى قكؿ بعض العمماء كىك إف أبا بكر) ( كاف قد ذلؾ بيف فذلؾ الخبر عى
مى السبعة  في التبلكة بيا  لؤلمةاهلل عز كجؿ  أذفالتي  األحرؼجمعو أىكالن عى

ا بعينو فمما كاف زماف عثماف ككقع االختبلؼ بيف أىؿ العراؽ كلـ يخص حرفن 
                                                           

 . َُُ(  انظر: األرجكزة المنبية ألبي عمرك الداني ، صػ(ُ
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ِٓٗٔ 

كأىؿ الشاـ في القراءة كأىعممو حذيفة بذلؾ رأىل ىك كمف بالحضرة مف 
 . (ُ)األحرؼعمى حرؼ كاحد مف تمؾ  ف يجمع الناسأالصحابة 

قنع،فقاؿ كاصفنا عمؿ زيد كطريقة كتبعو في ذلؾ الشاطبي في نظمو لمم   
 (:جمعو لمقرآف في خبلفة أبي بكر)

 بالنصح كالجد كالحـز الذم بيرا ..  كف اهلل يجمعو ػػػػاـ فيو بعػػػػػفق

 (ِ)تيرااشالعميا كما باألحرؼ السبعة ..ؿ أكجيو حتى استتـ لوػػػػػػػمف ك 

ثـ جاء السخاكم فتابع شيخو الشاطبي عمى ىذا القكؿ، سكاء في شرحو     
،أك في كتابو جماؿ (ّ) الكسيمة إلى كشؼ العقيمة" في كتابولمنظكمتو 

 .. (ْ)القراء

ثـ تتابع القائمكف بيذا القكؿ،فقاؿ بو الجعبرم في شرحو لمعقيمة،كابف     
لقارم،كمف المعاصريف: الجزرم في منجد المقرئيف،كالبدر العيني في عمدة ا

الشيخ محمد خمؼ الحسيني في الككاكب الدرية، كالشيخ عمى الضباع في 
سمير الطالبيف،كالدكتكر محمد أبك شيبة في المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ 

                                                           

 .ُِّ( انظر : المقنع ، أبك عمرك الداني ،صػ(ُ
 . ّعقيمة أتراب القصائد لمشاطبي،صػ – ِٕر: المرشد الكجيز،صػانظ (ِ)
 . َٔالكسيمة إلى كشؼ العقيمة،عمـ الديف السخاكم،صػ (ّ)
 .  ِّٕ،ُّٔجماؿ القراء،السخاكم ، صػ (ْ)
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ِٕٓٗ 

كمحمد طاىر الكردم في تاريخ القرآف، كالزرقاني في مناىؿ العرفاف،كالدكتكر 
 . (ُ)رىـأبك طاىر السندم في جمع المصحؼ،كغي

كتبت بحرؼ كاحد،يحتمؿ ما  )أف صحؼ أبي بكر) :اٌمٛي اٌثأً -
 كافقو مف األحرؼ الستة الباقية.

أبك شامة المقدسي، فقد قاؿ في المرشد كبيذا  قاؿ عدد مف العمماء،منيـ  
كاعمـ أف حاصؿ ما شيدت بو األخبار المتقدمة كما صرحت بو أقكاؿ األئمة :

بإذنو  (ملسو هيلع هللا ىلصىك عميو اآلف كاف في زمف النبي) أف تأليؼ القرآف عمى ما
كأمره،كأف جمعو في الصحؼ خشية دثكره بقتؿ قرائو كاف في زمف أبي بكر 

( كأف نسخو في مصاحؼ حمبلن،) لمناس عمى المفظ المكتكب حيف نزكلو 
ا مف قراءة كؿ لفظ يخالفو كاف بإمبلء المنزؿ إليو )صمى اهلل عميو كسمـ(كمنعن 

                                                           

 - ِّْ/ُ( جميمة أرباب المراصد ، الجعبرم ، تحقيؽ د.محمد إلياس محمد أنكر ، جػ(ُ
 - ِْٔ/ ِْعمدة القارم، البدر العيني ، جػ -ِِمنجد المقرئيف البف الجزرم، صػ

األعماؿ الكاممة لمحمد بف خمؼ الحسيني، الككاكب الدرية –ِّٓ/ُمناىؿ العرفاف،جػ
المدخؿ –ُٓ، ِٖتاريخ القرآف لمكردم،صػ–ِٗسمير الطالبيف،عمي الضباع،صػ–ُْٔ،صػ

جمع المصحؼ في عيد الخمفاء الراشديف ، أبك طاىر  – ِّٕألبي شيبة ، 
دراسات في عمـك القرآف – ُِٖمباحث في عمـك القرآف،مناع القطاف صػ –ْٗالسندم،صػ

دراسات في  – ٕٕمباحث في عمـك القرآف،صبحي الصالح، صػ – ِٖ، فيد الركمي، صػ
رسـ المصحؼ العثماني كأكىاـ المستشرقيف  -ُُٔعمـك القرآف، محمد بكر إسماعيؿ،صػ
جمع القرآف الكريـ  - ِٖفتاح إسماعيؿ شمبي،صػفي قراءات القرآف الكريـ، د. عبد ال

 . َْحفظا ككتابة ، أ. د. عمي بف سميماف العبيد ، صػ
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ِٖٓٗ 

ككأف أبا بكر كاف غرضو أف يجمع القرآف مكتكبا (، في زمف عثماف )
ا غير مفرؽ عمى المفظ الذم أمبله رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو مجتمعن 

،كلـ يكؿ ذلؾ إلى حفظ مف حفظو خشية كسمـ(عمى كتبة الكحي ليعمـ ذلؾ
فنائيـ بالقتؿ،كالختبلؼ لغاتيـ في حفظيـ عمى ما كاف أبيح لـ مف قراءتو 

 . (ُ)عمى سبعة أحرؼ

كيًتبى ًفي زىمىًف  ككذلؾ الزركشي:فيك يقكؿ في البرىاف:إف القرآف    
مىعىوي  ًفي الرّْقىاًع كىاأٍلىٍكتىاؼ كىأىنَّوي ـ( صمى اهلل عميو كسم)النًَّبيّْ  دّْيًؽ جى   ًفي زىمىًف الصّْ

ٍرؼو كىاًحدو  ٍمًع  احتاجكالىمَّا ،.....كاستدؿ الزركشي عمى ذلؾ بأنيـ ًفي حى ًإلىى جى
قىعى ااًلٍخًتيىاري  مىى ًقرىاءىةو كىاًحدىةو كى  (ِ) )عمى صحؼ أبي بكر) النَّاًس عى

فمما كاف زمف أبي كىك المفيـك مف كبلـ النككم في التبياف، حيث يقكؿ: ..
خاؼ مكتيـ كاختبلؼ مف  ،القرآف كقتؿ كثير مف حممة()بكر الصديؽ
في جمعو في مصحؼ  (عنيـ رضي اهلل)فاستشار الصحابة ،بعدىـ فيو

رضي )كجعمو في بيت حفصة أـ المؤمنيف ،فأشاركا بذلؾ فكتبو في مصحؼ،
كانتشر االسبلـ خاؼ عثماف كقكع ( )فمما كاف في زمف عثماف(،اهلل عنيا

االختبلؼ المؤدم إلى ترؾ شئ مف القرآف أك الزيادة فيو فنسخ مف ذلؾ 
عمية مصاحؼ كبعث بيا  المجمكع الذم عند حفصة الذم أجمعت الصحابة

 (ّ)إلى البمداف
                                                           

 .ٕٓكانظر:أيضا :صػ - َٕالمرشد الكجيز ، صػ  (ُ)
 . ِّٗ،َِْ/ُالبرىاف ، جػ (ِ)
 . ُٖٔالتبياف في آداب حممة القرآف ، صػ (ّ)
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ِٓٗٗ 

ا اإلماـ البغكم     ،كأبك محمد مكي بف أبي (ُ)كممف قاؿ بيذا القكؿ أيضن
كابف كثير في فضائؿ (ّ)،كاإلماـ اآللكسي في ركح المعاني(ِ)طالب
،كمف المعاصريف الدكتكر محمد أبك زىرة،كعبد القادر مبل،كالدكتكر (ْ)القرآف

شاىيف،كالدكتكر غانـ قدكرم كالدكتكر مساعد الطيار كالدكتكر عبد الصبكر 
،كستأتي أقكاليـ خبلؿ عرضنا ألدلة ىذا القكؿ (ٓ)أيمف رشدم سكيد كغيرىـ

 في  فيما يمي مف الصفحات.
  

                                                           

 .ُْْالمرشد الكجيز ، صػ (ُ)
 . ٓٔ-ّٔانظر : اإلبانة عف معاني القراءات ، صػ (ِ)
 .ِْ/ ُتفسير اآللكسي ، جػ (ّ)
 . ٖٓانظر : فضائؿ القرآف ،ابف كثير ،صػ (ْ)

  -ُّ-ِٗبياف المعاني ،عبد القادر مبل،صػ -ِٖالمعجزة الكبرل ألبي زىرة،صػ(ٓ) 
 -ُْٓرسـ المصحؼ،غانـ قدكرم ، صػ – ََُصتاريخ القرآف،عبد الصبكر شاىيف،صػ

مقاالت في عمـك القرآف كأصكؿ التفسير،مساعد  - ْٓالميسر،غانـ قدكرم،صػ
منظكمة عقيمة أتراب القصائد في أسنى المقاصد لمشاطبي ، تحقيؽ  –ََُالطيار،صػ

التفسير الحديث ، محمد عزة دركزة ،  -أيمف رشدم سكيد ، مقدمة التحقيؽ،صفحة )ب( 
 .َِْ، ُٖٔد حسف جبؿ ، صػكثاقة نقؿ النص القرآني،محم – ّٗ/ُجػ
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ََِٔ 

 ادلطٍة اٌثأً
 . اٌمٛي اٌشاجح،ٚأعثاب اٌرتجٍح

عندم مف بعد رحمة مف البحث كالتدقيؽ كألسباب سيأتي ذكرىا،فإف الراجح 
 .ىك القكؿ الثانيىذيف القكليف،

فرغـ شيرة كظيكر القكؿ األكؿ ككثرة الذاىبيف إليو فإني أراه قكال  
ا،كذلؾ لما يأتي :  مرجكحن

قكؿ محدث، فأكؿ مف صرح بو أبك  –كما تبيف لؾ مما تقدـ  -:أنو  أٚاًل  -
جمع عمرك الداني،ككاف ذلؾ اجتيادنا منو، حاكؿ مف خبللو إيجاد فرؽ بيف 

 ( حيف سئؿ عف الفرؽ بيف الجمعيف .أبي بكر كجمع عثماف )

كلما كاف الداني مف عمماء القراءات الكبار،حمؿ كثير مف العمماء  
عنو ىذا القكؿ كتمقكه كنقمكه كأنو صحيح متقرر،كليس كذلؾ،فمـ ينقؿ ىذا 
القكؿ عف أحد مف سمؼ ىذه األمة في قركنيا األكلى،كلـ يثبت لدل الداني 

،كىك عمى قكؿ بعض العمماءفذلؾ الخبر قؿ صحيح، يتبيف ذلؾ مف قكلو:بن
مى السبعة األحرؼ  أفَّ أبا بكرو   (ُ)... كاف قد جمعو أىكالن عى

ا: -
ً
أف القائميف بو لـ يقدمكا أدلة عميو،الميـ إال ما ذكره الجعبرم في  ثأٍ

باألحرؼ  حتى استتـ لوشرحو لقكؿ الشاطبي السابؽ، حيث قاؿ:كدؿ قكلو )
السبعة..( عمى أف زيدنا كتب القرآف كمو بجميع كجكه قراءاتو المعبر عنيا 

                                                           

 . ُّٓجمع القرآف ، عبد العزيز المطيرم، صػ (ُ)
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َُِٔ 

،بؿ ىك ( ما تصريح بذلؾكليس في كبلـ أبي بكر كزيد )باألحرؼ السبعة،
ككؿ حرؼ مفيـك مف سياؽ كبلميما ألف أبا بكر أمر زيدنا بجمع القرآف كمو، 

ببعضيا لـ يكف قد  ،فمك أخؿمف الحركؼ السبعة بعض مف أبعاض القرآف
كتب القرآف كمو،كتتبعو تمؾ األشياء ظاىر في طمب الظفر بمتًفًقو كميٍختىًمًفو
(ُ). 

 كىك استدالؿ مردكد كال يمكف التسميـ بو،كذلؾ ألمريف :

:أف قكلو:) ككؿ حرؼ مف الحركؼ السبعة بعض مف أبعاض  أٚذلّا -
كمو(،قكؿ غير سديد،ألف كؿ القرآف فمك أخؿ ببعضيا لـ يكف قد كتب القرآف 

ا مف القرآف،بؿ كؿ حرؼ منيا يمثؿ  حرؼ مف الحركؼ السبعة ليس بعضن
،بدليؿ قكلو) (: ملسو هيلع هللا ىلصقرآنا تاما كامبلن ،مف قرأ بو كفاه،كيككف قد القرآف كامبلن

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كيمُّ  ٍرؼو ، (ِ)شىاؼو كىاؼو يا أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي عى كقكؿ جبريؿ: فىأىيُّمىا حى
ابي  مىٍيًو فىقىٍد أىصى كما أف القكؿ بأف كؿ حرؼ مف األحرؼ السبعة  (ّ)كاقىرىءيكا عى

بعض مف أبعاض القرآف،يعني أف اهلل تعالى حينما نسخ أحرفنا في العرضة 
ا منو،كأف عثماف حيف جمع  ا مف كتابو،كترؾ لنا أبعاضن األخيرة قد نسخ أبعاضن

رآف كليس القرآف الكريـ الناس عمى حرؼ كاحد، قد جمعيـ عمى بعض الق
،كىذا مردكد جممةن كتفصيبلن .  كامبلن

                                                           

 . ِّْ/ُجميمة أرباب المراصد ، الجعبرم ، تحقيؽ د.محمد إلياس محمد أنكر ، جػ (ُ)
 سبؽ تخريجو . (ِ)
 . ُِٖحِٔٓ/ُصحيح مسمـ ، باب بياف أف القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ ، جػ  (ّ)
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ممزمة بجميع كذلؾ فإف القكؿ بأف كؿ حرؼ بعض مف القرآف يعني أف األمة 
سبيبل لمتيسير كالتخفيؼ لـ تكف ىذه األحرؼ السبعة  ،كلك كاف ذلؾاألحرؼ

 عمى األمة،بؿ تككف سبيبل لمعسر كالمشقة.

في كبلـ أبي بكر كزيد) رضي اهلل عنيما( : أف قكلو:) كليس ثأٍّٙا -
تصريح بذلؾ(، إقرار منو بأف كبلـ أبي بكر كزيد بشأف الجمع ليس فيو ما 
يدؿ عمي أف زيدنا جمع القرآف بجميع حركفو....، مما يرجح خمك الصحؼ 

 (ُ)مف مظاىر تمؾ الرخصة

أحد  كرغـ افتقار ىذا القكؿ إلى الدليؿ،كرغـ أنو قكؿ محدث،لـ يقؿ بو    
مف السمؼ،كأنو اجتياد محض،فإنو القكؿ األشير كاألظير في كتب عمـك 

 القرآف،ينقمو ىذا عف ىذا كأنو مف المسممات.

اعمـ أنَّو ال يكجد نصّّ صريحه في ما كتبو يقكؿ الدكتكر مساعد الطيار:     
ما،لذا ظير القكؿ بأفَّ أبا بكر كتب مصحفو عمى  (أبك بكر كال عثماف )

كىذا القكؿ ال دليؿ عميو ،السبعة،ككتبو عثماف عمى حرؼ كاحدو األحرؼ 
 (ِ)البتةى،كىك اجتياد مدخكؿه 

الذم يقرر أف صحؼ أبي بكر كانت بحرؼ كاحد، فمو  :ٚأِا اٌمٛي اٌثأً
الكثير مف الشكاىد،كالعديد مف األدلة التي تؤكد ريجحانو،كتقدمو عمى ما 

 يو مف ىذه األدلة :سكاه، كسأعرض ىنا ما كقفت عميو كتكصمت إل
                                                           

 . ْٓ، صػ ( الميسر ،غانـ قدكرم(ُ
 .  ٗٗمقاالت في عمكـ القرآف كأصكؿ التفسير ، د.مساعد الطيار ، صػ (ِ)
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َِّٔ 

لـ يكف باألحرؼ  ():أف تسجيؿ القرآف كتدكينو بيف يدم النبياْلٚي  -
السبعة بؿ كاف بحرؼ كاحد فقط،ىك حرؼ قريش، كمف ىذا المكتكب نسخت 

 صحؼ أبي بكر.

فمف يطالع نصكص تكثيؽ القرآف في العيد النبكم بدقة كركية، يتبيف لو     
 بمغة قريش،فيي لغة() أف القرآف كاف يدكف إمبلءن مف رسكؿ اهلل 

،كما نص عمى ذلؾ عمر،حيف كتب إلى ابف (ُ)،كبيا نزؿ القرآف()النبي
:إف اهلل عز كجؿ أنزؿ ىذا القرآف بمغة قريش،فأقرئ الناس بمغة مسعكد

( حيف قاؿ لمرىط ،ككذلؾ عثماف )(ِ)ش،كال تقرئيـ بمغة ىذيؿ،كالسبلـقري
ٍيده فىاٍكتيبيكهي الذيف أككؿ إليو ميمة نسخ المصاحؼ: زى ـٍ ًفيًو أىٍنتيـٍ كى مىا اٍختىمىٍفتي

ؿى ًبًمسىاًنًيـ ،فىًإنَّوي نىزى ٍيشو ًبًمسىاًف قيرى
، قاؿ ابف الجكزم:فما خرج منو عف لغة (ّ)

 (ْ)يخرج عنيا في االختيارقريش في األصؿ لـ 

                                                           

 -ُِّ/ِاالتقاف ، جػ - ِٕ/ ٗفتح البارم ، جػ- ُِٖ/ ُانظر: االبرىاف ، جػ(ُ) 
 - َُٓالمرشد ، صػ - ُٓفضائؿ القرآف البف كثير ، صػ - ُٓٓ/ُمعترؾ األقراف ، جػ

دليؿ  -ُْٔ-/ ُمناىؿ العرفاف ، جػ -ُٔالداني ، صػاألحرؼ السبعة لمقرآف، أبك عمرك 
لطائؼ البياف في رسـ القرآف ، أحمد محمد أبك  – ُْالحيراف عمى مكرد الظمآف ،جػ

 . ٕزيختار ، صػ
/ ِبصائر ذكم التمييز ، جػ - ِٕ/ ٗفتح البارم ، جػ  - ْٖٔ/ِالكشاؼ ، جػ (ِ)
 . ّٓٓ/ِاالنتصار ، جػ– ِْٗ
ٍيشو ، جػصحيح البخارم ، بى   (ّ) ؿى القيٍرآفي ًبًمسىاًف قيرى  . َّٔٓح َُٖ/ْابي نىزى
 .   ُِٖفنكف األفناف البف الجكزم، صػ  (ْ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِْٔ 

كذلؾ فإف لغة قريش كانت أجكد لغات العرب كأفصحيا،كأسيميا عمى المساف 
عند النطؽ،كأحسنيا مسمكعا كأكضحيا إبانة عما في النفس، كأشمميا لمغات 

،كانت تنتقي مع فصاحتيا كحيسف لغاتيا كًرقَّة ألسنتيا العرب،ذلؾ أف قريشنا
 ـمف كبلميلمكسـ  ما تستحسنو مف لغات القبائؿ إذا  جاءت ا

،فتتكمـ بو،فصاركا أفصح العرب،كخمت لغتيـ مف مستبشع المغات كأشعارىـ
 . (ُ)كمستقبح األلفاظ

ككاف ذلؾ التميز المغكم إلى جانب ما لقريش مف سمطاف ديني     
كاقتصادم كسياسي قد مكف المغة القرشية مف التغمب عمى سائر الميجات 

ىي لغة اآلداب عند جميع قبائؿ العرب،فبيا  -منازعببل  –األخرم،فأصبحت
كاف ينظـ الشعر كتمقى الخطب، كترسؿ الحكـ كاألمثاؿ، ككتفاكض الكفكد 
،كتدكف الرسائؿ كيتبارل األدباء في األسكاؽ،كتجرم المناقشة في الندكات 

 . (ِ)كالمؤتمرات

كبلـ مف منطؽ الحكادث أف يككف أعمى الفكاف مف مقتضيات التحدم ،ك     
إليو لغات  انتيتبأفصح ما ، ك في ثكب أعمى المغات العربية منزالن كمدكننا
،كليس بأم لغة أخرل مف المغات التي ىي دكف لغة قريش (ّ)العرب جميعان 

 فصاحة كببلغة كحسنا كبياننا. 
                                                           

المزىر،  - ِٖالصاحبي البف فارس ، صػ -ُْٓ،صػ ْٕاالقتراح لمسيكطي ، صػ (ُ)
             ُُٖ/ُمناىؿ العرفاف ، جػ - ُٕٔ/ُجػ

 .   ٖٗ-ٕٖفقو المغة ، عمي عبد الكاحد كافي ،صػ (ِ)
 ُّ/ُمعجـ القراءات القرآنية ، جػ - ِٖالمعجزة الكبرل ألبي زىرة، صػ (ّ)
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َِٔٓ 

ككاف طبيعيان كثمة سبب آخر ذكره الرافعي في إعجاز القرآف حيث قاؿ:     
قيريشي،  (صمى اهلل عميو كسمـ)القرآف بمغة قريش،ألف رسكؿ اهلل  أف يككف

ـى المغات كميا كما استمازت قريش مف العرب بجكار  ثـ ليككف ىذا الكبلـ زعي
البيت، كسقاية الحاج، كعمارًة المسجد الحراـ، كغيرىا مف خصائصيـ؛ كقد 

مثمىو في كبلـ ألؼ العرب أمرىـ ذلؾ كاحتممكا عميو كأفردكىـ بو، فؤلف يألفكا 
كىذه حكمة بالغة في سياسة أكلئؾ الجفاة كتألفيـ ، فإف ىذا القرآف ،لىك اهلل أ

كلك كانت ببلغتو مما يميت  البتةلك لـ يكف بمساف قريش ما اجتمع لو العرب 
 .(ُ)كيحيي
، كلـ ()نزؿ بمغة قريش، كبيا كتب بيف يدم رسكؿ اهلل -إذف –فالقرآف    

مبلءن منو   إال بيا  . ()يكتب بيف يديو كا 

كقد عممت مما سبؽ أف الصحابة لـ ينسخكا في صحؼ أبي بكر إال ما    
،كعميو يتقرر أف زيدنا كالصحابة لـ يدكنكا ()كتب بيف  يدم رسكؿ اهلل

القرآف في الصحؼ إال بحرؼ كاحد، ىك الحرؼ الذم دكف بو القرآف بيف يدم 
 . عمى كتبة الكحي  ()(،إمبلء منو اهلل عميو كسمـ صمىرسكؿ اهلل)

فما كاف ألبي بكر كمف معو مف الصحابة ليكتبكا القرآف بغير الحرؼ الذم    
( عمى تدكيف القرآف بو،كىك حرؼ صمى اهلل عميو كسمـحرص رسكؿ اهلل )

 قريش .

                                                           

 . ْٔإعجاز القرآف ،  (ُ)
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َِٔٔ 

كلعمؾ اآلف  تسأؿ،أيف بقية األحرؼ السبعة مف ذلؾ ؟ أقكؿ:إف رخصة      
األحرؼ السبعة إنما كانت في القراءة كالمشافية فقط،كليس في الكتابة 

 كالتدكيف.

فميس في الركايات كميا ما يشير إلى دخكؿ شيء مف كجكه القراءات     
التي جاءت بيا رخصة األحرؼ السبعة فيما كاف يكتبو زيد أك غيره مف كتبة 

أف اإلذف بيذه (، ذلؾ صمى اهلل عميو كسمـالكحي بيف يدم رسكؿ اهلل)
نما في القراءة كالمشافية، استئذاف ك  الرخصة لـ  يكف في الكتابة كالتسجيؿ،كا 

،كعميو فإف اختبلؼ قراءات الناس كاف في القراءة ال في الكتابة (ملسو هيلع هللا ىلص)النبي
بسبب األحرؼ السبعة كاف في التبلكة فقط،أما التسجيؿ كالتدكيف فكاف يتـ 

( بالحرؼ المنزؿ بو القرآف أكالن كسمـصمى اهلل عميو إمبلءن مف رسكؿ اهلل)
 يدؿ عمى ذلؾ :( ُ)كىك حرؼ قريش

عمى كتابة القرآف كتدكينو فكر نزكلو، كبإمبلء مباشر ()حرصو   -ُ
بف عازب أنو  عىًف البىرىاءً منو،كيشيد ليذه الفكرية أحاديث كثيرة،منيا ما جاء 

:لىمَّا نىزىلىتٍ  اًىديكفى ًفي سىًبيًؿ )الميٍؤًمًنيفى  الى يىٍستىًكم القىاًعديكفى ًمفى )قىاؿى كىالميجى
ٍليىًجٍئ (صمى اهلل عميو كسمـ)[،قىاؿى النًَّبيُّ ٓٗ]النساء:(المَّوً  ٍيدنا كى :اٍدعي ًلي زى

اٍكتيٍب }الى (:صمى اهلل عميو كسمـفجاء فقاؿ لو النبي) ،ًبالمٍَّكًح كىالدَّكىاًة كىالكىًتؼً 
                                                           

تاريخ القرآف ،  - ِٖ/ُالمعجزة الكبرل ، جػ -ْْػّْانظر: الميسر / قدكرم ، ص ُ) )
 ٗٔالمرشد ، صػ - ُٓٓ/ ِالتفسير الحديث ،جػ -ََُ، ٗٗعبد الصبكر شاىيف ، صػ

كثاقة نقؿ النص  -ٓٔ-ّٔاإلبانة عف معاني القراءات ، مكي ابف أبي طالب، صػ -َٕ،
 . . ُٖٔالقرآني ،محمد حسف جبؿ، صػ
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َِٕٔ 

اًىديكفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو  يىٍستىًكم القىاًعديكفى  ٍمؼى ظىٍيًر  [ٓٗ{]النساء:....كىاٍلميجى خى كى
: يىا رىسيكؿى المًَّو ( صمى اهلل عميو كسمـ)النًَّبيّْ  ٍكتيكـو األىٍعمىى، قىاؿى ك ٍبفي أيْـّ مى عىٍمري

مىوي غىًشيىتٍ  ى كىبلى ًر؟ فىمىمَّا قىضى ًريري البىصى ؿه ضى رىسيكؿى المًَّو  فىمىا تىٍأميريًني، فىًإنّْي رىجي
صمى اهلل عميو )ثيَـّ سيرّْمى عىٍف رىسيكًؿ المَّوً  :السًَّكينىةي (صمى اهلل عميو كسمـ)

:(كسمـ ٍيدي افىقىاؿى { ]النساء: ، فقرأ ) ٍقرىٍأ يىا زى }الى يىٍستىًكم اٍلقىاًعديكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى
منيا أيضا قكؿ  ،ك  (ُ)[ٓٗ]النساء: (غير أكلي الضررب)يا زيد اكت:[،فىقىاؿى ٓٗ

لىقىٍد كىافى قىاًعدنا ًعٍندى نىًبيّْ (: (، كىي تتحدث عف عثماف )) عىاًئشىةى 
فَّ رىسيكؿى المًَّو (،صمى اهلل عميو كسمـ)المَّوً  لىميٍسًنده ( صمى اهلل عميو كسمـ)كىاً 

ـي لىييكًحي ًإلىٍيًو  مىٍيًو السَّبلى فَّ ًجٍبًريؿى عى ، كىاً  ،ًإنَّوي لىيىقيكؿي لىوي: اٍكتيٍب يىا ظىٍيرىهي ًإلىيَّ اٍلقيٍرآفى
ـي   (ِ) .. عيثىٍي

إف ىذا الفكرية بالغة القيمة إلى أقصى حد،فيي تؤكد أف الذم دكف بيف     
،كىك صمى اهلل عميو كسمـيدم رسكؿ اهلل) (ىك الحرؼ المنزؿ عميو القرآف أكالن

                                                           

صحيح مسمـ ،  – َْٗٗح ُْٖ/ٔانظر: صحيح البخارم ، باب كاتب النبي ، حػ (ُ)
سنف أبي داكد ، بىابه – ُٖٖٗح  َُٖٓ/ّباب سقكط فرض الجياد عف المعذكريف ، جػ

ًة ًفي اٍلقيعيكًد ًمفى اٍلعيٍذًر ، جػ مسند أحمد ،  – َِٕٓح ُُ/ًّفي الرٍُّخصى
مسند أبي يعمي المكصمي ،  – ّٗٗٔحُّْ/ٗمسند البزار، جػ – ُّٖٓٔحَْٔ/َّجػ
 .ُّٖٓحُٔٓ/ّجػ

 ََُّحِٗٓ/ِالسنة البف عاصـ ، جػ – َُِّٔحِِٖ/ّْمسند أحمد ، جػ (ِ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِٖٔ 

لقرآف تـ حرؼ قريش،كما أنيا ال تترؾ فرصة لبلفتراض بأف شيئا مف ا
 .(ُ)تسجيمو بحرؼ غير حرؼ قريش،مما أذنت بو رخصة األحرؼ السبعة

أف رخصة األحرؼ السبعة كانت في كقت متأخر جدنا مف المرحمة  -ِ
معنى ذلؾ بداىة ك  -كما تقدـ –المدنية،كتحديدنا في السنة التاسعة مف اليجرة

كاحدان كعشريف عامان  ()أف الكحي القرآني استمر ينزؿ عمى قمب النبي 
عمى حرؼ كاحد،كأف المجتمع كمو كاف يقرأ القرآف طيمة ىذه المدة مف حياة 

كاف كتاب الكحي ظمكا يدكنكف القرآف عمى حرؼ عمى حرؼ كاحد، ()النبي 
قريش طيمة المرحمة المكية، كحتى نزكؿ اإلذف برخصة األحرؼ السبعة في 

اـ الثابت بتدكيف القرآف بحرؼ السنة التاسعة، كلـ يعًدؿ ذلؾ مف االلتز 
ال تسمح  ()ال سيما كأف المدة  اليسيرة المتبقية مف عمر النبي (ِ)قريش

كؿ ما نزؿ سابقنا مف القرآف خبلؿ الكاحد كعشريف  ()بأف يممي رسكؿ اهلل 
الدعكة كالجياد ليكتب باألحرؼ الستة المتبقية،كأني لو ذلؾ كىك المشغكؿ ب

تكجيو كاستقباؿ الكفكد كالحج كالزكجات كمشاكؿ الناس كالكالتربية كالتعميـ 
  .كثيرالكغير ذلؾ 

  
                                                           

تاريخ  – ُٕٔكثاقة نقؿ النص القرآني مف الرسكؿ إلى أمتو ، محمد حسف جبؿ ، صػ (ُ)
 . ٗٗالقرآف ، صػ

 . ْٖ-ُٖ( تاريخ القرآف ، عبد الصبكر شاىيف (ِ
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َِٔٗ 

رضي أف الذيف كتبكا النص القرآني في جمع أبي بكر كفي جمع عثماف) -ّ
( لـ يصادفكا مرة كاحدة نصان مكتكبان مرتيف عمى حرفيف،فضبلن عف اهلل عنيما

   (ُ)في كممة كاحدةسبعة أحرؼ،ال مفرقة عمى مكاضع مف القرآف كال مجتمعة 

صمى اهلل عميو كعميو فإننا نؤكد أف كتابة القرآف في حياة النبي) 
( تمت بحرؼ كاحد،ىك حرؼ قريش، دكف تثبيت ما تسمح بو رخصة كسمـ

 األحرؼ السبعة، ككذلؾ كتبت صحؼ أبي بكر .

( صمى اهلل عميو كسمـفميس ىنالؾ فكارؽ بيف كتابة القرآف في حياة النبي) 
في زمف الصديؽ،ذلؾ أنيـ لـ ينسخكا في الصحؼ إال ما تأكد  ككتابتو

 (.صمى اهلل عميو كسمـتدكينو، كثبتت كتابتو،بيف يدم رسكؿ اهلل)

إنما كاف قصدىـ أف ينقمكا مف عيف المكتكب بيف يدم النبي قاؿ أبك شامة: 
،كلـ يكتبكا مف حفظيـ ألف قراءتيـ كانت مختمفة لما (صمى اهلل عميو كسمـ)

ـٍ يىٍأميٍر أىبيك  ،كقاؿ ابف حجر:(ِ)ليـ مف قراءة القرآف عمى سبعة أحرؼ أبيح لى
قَّؼى عىٍف ًكتىابىًة اآٍليىًة ًمٍف آًخًر سيكرىةو  ًلذىًلؾى تىكى بىٍكرو ًإالَّ ًبًكتىابىًة مىا كىافى مىٍكتيكبنا كى

ٍكتيكبىةن مىعى أىنَّوي كىافى يىٍستىٍحًضريىىا دىىىا مى جى تَّى كى مىٍف ذىكىرى مىعىوي  بىرىاءىةه حى ىيكى كى
(ّ) 

( نيسخت مما كتب بيف يدم :مف المقرر أف صحؼ أبي بكر)اٌثأً  -
رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كسمـ(،كعميو فإف دعكل أف الصحؼ كانت 

                                                           

 . ْٖ،ٖٓػالسابؽ ، ص (ُ)
 مرجع سابؽ. (ِ)
 . ُّ/ٗفتح البارم،  ابف حجر ، جػ (ّ)
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َُِٔ 

باألحرؼ السبعة، يمـز عنيا أف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( كاف يممي 
بحرؼ،كيراجعيا كيتابعيا كيقـك ما الطائفة مف اآليات أكثر مف مرة ، كؿ مرة 

فضبل عما فيو مف  -فييا مف سقط، كيصحح ما فييا مف خطأ إف كجد،كىذا 
لـ يصرح بو أحد، كلـ يثبت أف النبي)صمى اهلل عميو  -الجيد كالمشقة 

كسمـ( كاف يكرر إمبلء الكحي عمى كتبتو،فميس ىنالؾ ركاية كاحدة تفيد أنو 
حد كتاب الكحي بأكثر مف كجو،أك أنو أممى )صمى اهلل عميو كسمـ( أممى أ

الطائفة مف اآليات عمى أحد كيتابو بحرؼ، ثـ أعاد اإلمبلء عمى غيره بحرؼ 
 آخر ..

لـ نتمؽ أم خبر أك إشارة إلى أف الرسكؿ يقكؿ الدكتكر عبد الصبكر شاىيف: 
كاف يكرر إمبلء الكحي عمى كتبتو، كلك حدث ىذا )صمى اهلل عميو كسمـ( 

ت بو األحاديث، ألنو يككف حينئذ مما ينبغي أف يعمـ مف أحكالو الستفاض
 . (ُ)في أخص ما يتصؿ بحفظ القرآف مكتكبان )صمى اهلل عميو كسمـ( 

( لما أراد نسخ المصحؼ أرسؿ :جاء في الصحيح أف عثماف)اٌثاٌث -
أف أرسمي إلينا بالصحؼ ننسخيا في المصاحؼ ثـ نردىا إليؾ. إلى حفصة:
كعبد   فأمر زيد بف ثابت كعبد اهلل بف الزبير كسعيد بف العاص فأرسمت بيا ،
،كجاء عف (ِ)في المصاحؼفنسخكىا ، بنسخيا رث بف ىشاـاالرحمف بف الح

                                                           

 . ْٖصػ .تاريخ القرآف ،عبدالصبكر شاىيف، صػ (ُ)
 .ْٕٖٗح ُّٖ/ٔصحيح البخارم ، باب جمع القرآف ، جػ (ِ)
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ُُِٔ 

ـٍ يىٍختىًمفىا ًفي ( بعد نسخ المصحؼ عرضو عمى الصحؼزيد:أف عثماف) ، فىمى
 .(ُ)شىٍيء

(،ىك نسخة كفي ىذا دليؿ عمى أف المصحؼ الذم كتب في خبلفة عثماف)
(،مطابؽ ليا تماـ المطابقة، ال يختمؼ عنيا  في مف صحؼ أبي بكر)

 شيء.. كقد ذىب إلى  ذلؾ عدد مف العمماء.. منيـ  : 

مع اهلل تعالى األمة بحسف اختيار الصحابة اإلماـ البغكم فيك يقكؿ :ج -
كاف أبك بكر (،ملسو هيلع هللا ىلص)عمى مصحؼ كاحد،كىك آخر العرضات عمى رسكؿ اهلل 

ا بعد ما كاف مفرقا في الرقاع ليككف أصبل أمر بكتبتو،جمعن  (الصديؽ)
لممسمميف، يرجعكف إليو كيعتمدكف عميو،كأمر عثماف بنسخو في المصاحؼ، 

 .(ِ)كأمر بتحريؽ ما سكاه قطعا لمادة الخبلؼ كجمع القـك عميو

فمما كلي عثماف ككثر المسممكف كانتشركا في أبك شامة المقدسي فقد قاؿ: -
يؼ عمييـ الفساد مف اختبلفيـ في قراءاتيـ الختبلؼ لغاتيـ حمميـ الببلد كخ

 .(ّ)عثماف عمى ذلؾ المفظ الذم جمعو زيد في زمف أبي بكر

فممَّا جمع اإلماـ ابف كثير:فقد مر بنا في أكائؿ صفحات ىذا البحث قكلو:  -
يعنى إلى حفصة )رضي اهلل  – في المصحؼ ردَّىىا إلييا الصحؼ(عثماف )

                                                           

/ ُمصاعد النظر ، جػ – ٖٓالمرشد الكجيز ، صػ – ْٓ/ُانظر: تفسير الطبرم ، جػ (ُ)
 ُِٖ/ٖشرح مشكؿ اآلثار ، جػ -

  ُْْالمرشد الكجيز ، صػ (ِ)
 . َٕالمرشد ، صػ (ّ)
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ُِِٔ 

 الذم ألنيا ىي بعينيا ،كلـ يحرقيا فى جممة ما حرقو مما سكاىاعنيا( 
 (ُ)كتبو

اإلماـ اآللكسي: فبعد أف تحدث عف جمع عثماف،كأنو جمع الناس عمى  -
حرؼ كاحد حسما لمخبلؼ كدرءا لمفتنة،كأنو أرسؿ إلى حفصة فأخذ منيا 

-رحمو اهلل –الصحؼ فنسخيا في مصاحؼ ثـ كزعيا عمى األمصار، قاؿ 
كىذا الذم ذكرناه مف فعؿ عثماف ىك ما ذكره غير كاحد مف المحققيف حتى 
صرحكا بأف عثماف لـ يصنع شيئا فيما جمعو أبك بكر مف زيادة أك نقص أك 

ا بأف القرآف تغيير ترتيب سكل أنو جمع الناس عمى القراءة بمغة قريش محتجن 
 (ِ)نزؿ بمغتيـ

ص الذم كاف عند حفصة ىك فَّ النإ الشيخ محمد أبك زىرة حيث يقكؿ: -
، كىك ذاتو النص (صمى اهلل عميو كسمـ) النص المكتكب في عصر النبي
ا:(ّ)(المكتكب في مصحؼ عثماف)  عثماف  ما كتب في عيد،كيقكؿ أيضن

ىك عيف ما كتب في عيد الشيخيف أبي بكر كعمر، كما كتب في عيد 
كما  (سمـصمى اهلل عميو ك ) الشيخيف ىك عيف ما أممي في عصر النبي

 . (ْ)حفظو أصحابو في صدكرىـ

                                                           

 مرجع سابؽ   . (ُ)
 .ِْ/ ُتفسير اآللكسي ، جػ (ِ)
 .ُّالمعجزة الكبرل ، صػ(ّ)
 .  ّّالمعجزة الكبرل ، صػ (ْ)
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ُِّٔ 

حديث نسخ المصحؼ في عيد إف  محمد عزة دركزة ،فقد قاؿ في تفسيره: -
نما ىك نسخ عثماف صريح جدن  ا بأف ما كاف ليس جمعا أك تدكينا جديدا كا 

 (ُ)طبؽ األصؿ عف مصحؼ أبي بكر

مصحؼ الدكتكر:عبد الصبكر شاىيف ففي كتابو) تاريخ القرآف( قاؿ:إف   -
نو تـ طبقا لما كتبو كتاب الكحي في عيد  عثماف نسخة مف جمع أبي بؾ،كا 

( كبإمبلء مباشر منو .. فما قاـ بو زيد حيف صمى اهلل عميو كسمـالرسكؿ)
مف  (صمى اهلل عميو كسمـنسخ الصحؼ ىك نقؿ المكتكب في عيد النبي )

أصكلو إلى صحؼ أبي بكر ،ثـ نسخ ىذه الصحؼ عدة مصاحؼ في عيد 
  (ِ)عثماف

كيقكؿ في مكضع آخر:كأكثر الركايات عمى أف مصحؼ عثماف كاف نسخة 
مف صحؼ أبي بكر، كما فعمو عثماف إنما ىك تعميـ لمنص المدكف في 

لزاـ لمناس بو  .(ّ)صحؼ أبي بكر، كنشر النص القرآني بمساف قريش،كا 

نما أمرىـ أف ينسخكا مف صح- ؼ الدكتكر:عبد الحي الفرماكم حيث يقكؿ: كا 
أبي بكر مع أنيـ كانكا حفظة،لتككف مصاحفيـ مستندة إلى أصؿ أبي بكر 

( صمى اهلل عميو كسمـالمستند إلى األصؿ المكتكب بيف يدم رسكؿ اهلل)

                                                           

 . ِٗ/ُتفسير الحديث،محمد عزة دركزة ، جػال (ُ)
 . َٓالمرشد الكجيز ،صػ (ِ)
 . ُِٓتاريخ القرآف ، صػ (ّ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ُِْٔ 

كبأمره، فينسد باب القالة،أك أف يزعـ زاعـ أف في ىذه الصحؼ قرآنا لـ 
 .(ُ)يكتب،أك أف يرل إنساف فيما كتبكا شيئا مما لـ يقرأ بو فينكره

الدكتكر:غانـ قدكرم فيك يقكؿ في )رسـ المصحؼ(:إف المصاحؼ العثمانية 
  (ِ)نسخة مطابقة لصحؼ أبي بكر منقكلة عنيا

الدكتكر:عبد المنعـ شعير  فيك يقكؿ:....المصاحؼ العثمانية ىي عيف ما  -
كتبو في زمنو )صمى اهلل عميو كسمـ(،مفرقا في الرقاع،كجمع في الصحؼ في 

  (ّ)خبلفة الصديؽ

الدكتكر أيمف رشدم سكيد ، فقد نص عمى أف بمغ عثماف لما بمغو  -
اختبلؼ الناس في القراءة أحب عثماف اف يعيد الناس إلى المرجع المكثكؽ 
بو ، الذم أجمعت عميو األمة، كىك المصحؼ الذم كتبو سيدنا زيد في عيد 

قريش ، كأمره  سيدنا أبي بكر .. فدعا زيدا كأمدده بعدد مف الكتبة الثقات مف
 (ْ)باستنساخ عدة مصاحؼ مف ذلؾ المصحؼ المكثؽ 

كالذم يدؿ عميو النظر أنو ال فرؽ بيف ما الدكتكر مساعد الطيار فقد قاؿ: -
كىك مفرؽ في أدكات الكتابة  (صمى اهلل عميو كسمـ)كيتب بيف يدم رسكؿ اهلل 

                                                           

 .ُُٓرسـ المصحؼ،عبد الحي الفرماكم ، صػ (ُ)
صػ (ِ)  . ُُٕرسـ المصحؼ،غانـ قدكرم ، ن
 . َُاإلعجاز القرآني في الرسـ العثماني ، عبد المنعـ كامؿ شعير ، صػ (ّ)

عقيمة أتراب القصائد في أسنى المقاصد لمشاطبي، تحقيؽ أيمف رشدم منظكمة (ْ) 
 سكيد،مقدمة التحقيؽ ، صفحة )ب ، جػ (.
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ُِٔٓ 

آنذاؾ مف رقاع كلخؼ كأكتاؼ كغيرىا، كبيف ما جمعو أبك بكر في مصحؼ 
َـّ بيف ما فرَّقو عثماف كنسخو في المصاحؼ المتعددة في األمصار،ىذا  كاحد ث

كقد ( صمى اهلل عميو كسمـ)ىك األصؿ كىك أف القرآف الذم تكفي رسكؿ اهلل
َـّ  يبلن بعد جيؿ ، كلست أرل فرقنا بيف ىذه الكتبات ىك الذم بيف يدم األمة ج،ت

 .(ُ)الثبلث مف حيث النص القرآني

( تتمثؿ في نسخ مصحؼ كيقكؿ في كتابو المحرر:كانت ميمة عثماف )
أبي بكر إلى عدة مصاحؼ ليعتمد عمييا المسممكف،كلتككف مف المكازيف 

ككمماتو  التي يعممكف بيا صحة ما ينسب إلى القرآف مف حيث أصكؿ حركفو
 .(ِ)كجممو

الدكتكر:محمد حسف جبؿ في كتابة كثاقة نقؿ النص القرآني ،فيك يقكؿ -
(،ىك عيف ما سجؿ في جمع صمى اهلل عميو كسمـ:الذم كيتب بيف يدم النبي)

أبي بكر، كعثماف رضي اهلل عنو نسخ مصاحفو،مف صحؼ أبي بكر لـ يغير 
 (ّ)منيا شيئنا

ا سبؽ نستطيع أف نستنتج أف صحؼ كيقكؿ في مكضع آخر :كبناء عمى م
 (ْ)( كانت مطابقة لممصحؼ البكرم، بحكـ انتساخيا منوأبي بكر)

                                                           

 . ََُمقاالت في عمكـ القرآف كأصكؿ التفسير ، صػ (ُ)
 . ُٔٓالمحرر في عمكـ القرآف، د.مساعد الطيار ، صػ (ِ)
 . ُٖٔكثاقة نقؿ النص القرآني ، صػ  (ّ)
 . َِْص القرآني ، صػكثاقة نقؿ الن  (ْ)
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ُِٔٔ 

( بأنو لـ يغير حرفا مما كتب في الصحؼ، فعف قمت: كقد صرح عثماف)
: ًلعيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى عبد اهلل  بىٍيًر قيٍمتي ك)ٍبفي الزُّ يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي فى كىالًَّذيفى ييتىكى

ا ـى تىٍكتيبييىا؟ أىٍك تىدىعييىا؟ ِّْ]البقرة:(أىٍزكىاجن ٍتيىا اآليىةي األيٍخرىل، فىًم : قىٍد نىسىخى [ قىاؿى
:يىا اٍبفى أىًخي الى أيغىيّْري شىٍيئنا ًمٍنوي ًمٍف مىكىاًنوً  قىاؿى
قىٍكلو: )الى  ،قاؿ البدر العيني:(ُ)

أغير شىٍيئا مف مىكىانىوي(،أىم:الى أغير شىٍيئا ًممَّا كتب مف اٍلقيٍرآف
(ِ) 

(ىك نسخة مف أف مصحؼ عثماف) -بكؿ ما سبؽ –فإذا تقرر لديؾ 
(عمى رأم جميكر العمماء صحؼ أبي بكر،كقد عممت أف مصحؼ عثماف)

، فكذلؾ (ّ)يةكاف بحرؼ كاحد،يحتمؿ ما كافؽ رسمو مف األحرؼ الستة الباق
 (.تككف صحؼ أبي بكر)

( قد اعتمد في نسخو لممصاحؼ ( كقد يسأؿ سائؿ:إذا كاف عثماف)فائذج)
(، كأنو قد نسخ ما في الصحؼ في المصاحؼ،فما عمى صحؼ أبي بكر)

 (،كما اليدؼ منو؟   جدكل الجمع الذم قاـ بو عثماف )

( قاـ بجمع ثاف لـ يثبت،كالثابت في كالجكاب:أف ما كرم أنو عثماف )   
مىٍت الصحيح أنو أرسؿ إلى أـ المؤمنيف حفصة أف ترسؿ إليو الصحؼ،  فىأىٍرسى

                                                           

ا.. (، جػ (ُ) كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي )كىالًَّذيفى ييتىكى  .َّْٓح ِٗ/ٔصحيح البخارم،بىابي
 . ُُِ/ُٖعمدة القارم ، جػ(ِ)
االتقاف ،  – ُّالنشر ، صػ – ّْاإلبانة عف معاني القراءات لمكي ، صػ (ّ)
 ٖٗالمرشد الكجيز ، صػ – ْْدليؿ الحيراف عمى مكرد الظمآف لممارغني،صػ -ُٕٔ/ُجػ
 . ُٖٔ/ ُمناىؿ العرفاف ، جػ –



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ُِٕٔ 

ما ركم أف عثماف ،فأمر بنسخيا في المصاحؼ فنسخت ،قاؿ أبك شامة:ًبيىا
ا مف الرقاع  كما فعؿ أبك بكر فركاية لـ تثبت،كلـ يكف لو جمع القرآف أيضن 

كفيو بغيره، فاالعتماد عمى ما قدمناه أكؿ الباب مف إلى ذلؾ حاجة،كقد 
 (ُ)حديث صحيح البخارم

كعمى فرض ثبكت ذلؾ الجمع،فثمة حكـ يمكف الكقكؼ عمييا، قصد إلييا     
 عثماف كالصحابة مف كراءه، كىي:

 )أ( الزيادة في االحتياط لكتاب اهلل تعالى كالمبالغة في التكثيؽ. 

اليقيف إلى اليقيف،حيث إنو كاف بيف جمع أبي )ب( اإلمعاف في التأكد،كضـ 
بكر كجمع عثماف زماف يقرب مف أربعة عشر عاما،كقد شب قـك كانكا في 
أياـ الجمع األكؿ اطفاال،كدخؿ في اإلسبلـ أقكاـ لـ يحضركا ذلؾ الجمع أصبل، 
فميطمئف ىكالء كأكلئؾ،كيرتفع كؿ كىـ عندىـ،مما تتحدث بو النفس عادة ، 

،قاؿ أبك شامة: جمعا لما (ِ)و في ركعيـ بعض أعداء اإلسبلـكمما قد يدخم
إف عثماف طمب  إحضار الرقاع ممف ىي عنده، ركم في ذلؾ،يمكف القكؿ:

كجمع منيا، كعارض بما جمعو أبك بكر، كعارض بتمؾ الرقاع، أك جمع بيف 
النظر في الجميع حالة النسخ، ففعؿ كؿ ذلؾ أك بعضو، استظيارا كدفعا لكىـ 

                                                           

 . ٕٓالمرشد الكجيز، صػ  (ُ)
لمفرماكم ،  نقبل عف رسـ المصحؼ َُُجمع القرآف،محمد فريد العبادم ، صػ (ِ)
 . ُُٔصػ
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ُِٖٔ 

كىـ خبلؼ الصكاب، كسدِّا لباب القالة: إف الصحؼ غيرت أك زيد فييا مف يت
 . (ُ)كنقص

)جػ(أف تعدد األحرؼ كاف مدعاة لبلختبلؼ كالتنازع في خبلفة عثماف،فقد 
ظير تعصب البعض لمحرؼ الذم يقرأ بو،كالزعـ بأنو االصكاب، فمـ يشأ 

يأمرىـ عثماف أف يفرض عمى الناس ما في صحؼ أبي بكر مباشرة، كأف 
بترؾ ما ينبغي تركو مف األحرؼ ،خشية أف يحمميـ تعصبيـ عمى الصدكد 
كاإلعراض، فعمد إلى جمع ثاف،يشترؾ فيو الجميع،حتى إذا تكافقكا 
عميو،كعرضو عمى الصحؼ فمـ يختمفا في شيء، حمميـ عميو،فكاف ذلؾ 
أدعي لقبكلو،كرككف األنفس إليو،كاجتماعيـ عميو،كعدـ تعصب أحد منيـ 

ا قرأه،بعدما تبيف لمجميع،كرأكا بأعينيـ،أف ما أمركا بتركو كلـ تتـ كتابتو لم
 كاف لعدـ تكافر شركط التدكيف كالكتابة فيو،سكاء في الجمع األكؿ أك الثاني. 

: لك كانت الصحؼ بجميع األحرؼ، لكجد الصحابة أثناء عممية عــاٌشات -
رخصة األحرؼ  عميو مف مكتكب، لكؿ نص قرآني جرتالجمع كالنسخ ، أكثر 

 السبعة، كؿ منيا بحرؼ .

كتحقيقنا لشركط المجنة فإف كؿ مكتكب مطالب مف جاء بو مف الصحابة،      
صمى اهلل عميو بشاىديف عمى أف ما معو كتب بيف يدم رسكؿ اهلل)

(،إمبلءن منو،كعمى المكمفيف بالنسخ مطابقة كؿ نص مف ذلؾ العدد كسمـ
     المكتكبة، بالمحفكظ في صدكر الصحابة.اليائؿ مف النصكص 

                                                           

 .ٕٔالمرشد الكجيز ، صػ (ُ)
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ُِٔٗ 

كذلؾ أمر لـ ينقؿ  كلـ يثبت،ناىيؾ عما فيو مف المشقة، فضبل عف     
الخبلؼ الذم سيترتب عمى ذلؾ، كلـ ينقؿ إلينا أنيـ اختمفكا في شيء مف 

 ىذا ، كلك حدث لنقؿ .

 ال، في عيد أبي بكر جمع القرآف كنسخو الكاردة بشأفالركايات إف جميع     
عمى أف أصؿ ىذه قكم  ىذا دليؿك  فييا تعرضان لمشكمة األحرؼ السبعة، نجد

المجنة المختصة بالكتابة لـ تتعرض لمسألة كأف المشكمة لـ يكف حينئذ، 
كالتي  ،األحرؼ السبعة ككيفية تدكينيا، كلك فعمت لكاجيت بعض المشكبلت

الركايات ستنقؿ إلينا ستككف محؿ نقاش بيف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، ك 
مسألة أف مما يؤكد ، نقؿبعضان منيا، لكف شيئان مف ىذا لـ ي أكىذه النقاشات 

 .( ُ)األحرؼ السبعة لـ تكف مطركحة أصبل عند جمع القرآف كنسخو

أف الركايات نقمت لنا تفاصيؿ أخرل ىي أقؿ مف مشكمة :ٚمما ٌمٛي ٘زا
إال مع  ارة التكبة حيث لـ تكجدفي آخر سك  متيف ال تيفاألحرؼ السبعة، كاآلي
 في كتابة كممة التابكت، -زمف عثماف –كاختبلفيـ  أبي خزيمة األنصارم،

أتكتب بالتاء مبسكطة أـ مربكطة، أفبل يككف مف األكلى أف يرد إلينا كلك في 
مصدر كاحد خبر اختبلفيـ في تفضيؿ تدكيف )مكتكب( عمى آخر إف  كاف قد 

 ( ِ)حدث

                                                           

 أفدت ىذه الجزئية مف ممتقي أىؿ التفسير عمى شبكة االنترنت: (ُ)
     https://vb.tafsir.net 
 . ََُتاريخ القرآف ، عبد الصبكر شاىيف ، صػ (ِ)

https://vb.tafsir.net/
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َِِٔ 

مف ذلؾ في ركايات جمع القرآف،دليؿ عمى أف نسخ إف عدـ كجكد شيء 
القرآف في الصحؼ كاف بحرؼ كاحد،ىك الحرؼ المدكف بيف يدم رسكؿ 

 (.  صمى اهلل عميو كسمـاهلل)

( باألحرؼ السبعة، لك جمعت الصحؼ في خبلفة أبي بكر) :اخلاِظ -
لكاف ىناؾ منيج قد اتبعو الصحابة في جمع كنسخ ىذه األحرؼ،منيج 

آلية جمع كؿ ىذه األحرؼ،كآلية التحقؽ منيا،كآلية نسخيا،كأييا يكضح 
ينسخ أكالن ، كأييا ينسخ ثانيا...كىكذا ، كالمقدـ نسخو مف الحركؼ لماذا 

 يقدـ ، كما يؤخر لماذا يؤخر.

كلىما لـ ينقؿ إلينا شيء مف ذلؾ،دؿ ىذا عمى أف الجمع لـ يكف باألحرؼ     
لـ تكف مطركحة أصبل عند  -كما تقدـ  – السبعة،كأف مسألة األحرؼ السبعة

الجمع،ًلما تقرر عندىـ أف اإلذف برخصة األحرؼ السبعة كاف في حدكد 
القراءة كالمشافية،كليس في التسجيؿ كالكتابة، كأف المكتكب بيف يدم 

( الذم كاف معتمدىـ في النسخ كالتسجيؿ لـ يكف صمى اهلل عميو كسمـالنبي)
 إال بحرؼ كاحد .

لك نيسخت الصحؼ باألحرؼ السبعة لضمت المجنة المكمفة  :اٌغادط-
بالجمع كالنسخ عمى األقؿ صحابينا كاحدنا مف كؿ قبيمة نزؿ القرآف بحرفيا، 
فإف ذلؾ أدعي لكماؿ ضبط ذلؾ الحرؼ،كدقة تدكينو،كلنصت الركايات عمى 

 ذلؾ كبينت عمة اختيارىـ.

سئكلية ىذا العمؿ،كلـ كلكف ذلؾ لـ يكف، فقد انفرد زيد كعمر بتكلي م    
اًرمّّ يشاركيـ  في ذلؾ إال  ،كلـ تنقؿ إلينا  الركايات مشاركة قريشى أىٍك أىٍنصى
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ُِِٔ 

أحد مف قريب أك بعيد في عممية الجمع كالنسخ مف أصحاب المغات الست 
 األخرل التي نزؿ بيا القرآف تيسيرنا كتكسعة مف اهلل تعالى عمى األمة .    

( باألحرؼ السبعة الستغرؽ لك كتبت الصحؼ زماف أبي بكر) :اٌغاتع -
ذلؾ سنكات،ذلؾ أف  المطمكب حينئذ ىك جمع القرآف بأحرفو السبعة، مكتكبنا 
في رقاع ،ثـ التثيت مف أف ىذه الرقاع كيتبت جميعيا بيف يدم رسكؿ 

( كبإمبلء منو،كذلؾ بشيادة شاىديف، ثـ مطابقة المكتكب مف كؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل)
محفكظ في صدكر الرجاؿ، ثـ التثبت مف أنو لـ ينسخ، كأنو مف حرؼ بال

 المتكاتر، كأنو مما ثبت في العرضة األخيرة .

كالثابت أف الجمع كالمطابقة كالمراجعة كالنسخ ،قد أنجز في سنة     
كشيريف عمى األكثر،حيث بدأ بعد فراغيـ مف كقعة اليمامة في ربيع األكؿ 

تيى قبؿ كفاة الصديؽ التي كانت في الشير مف السنة الثانية عشرة ،كان
 السادس مف السنة الثالثة عشرة .

فمك كاف الجمع كالنسخ باألحرؼ جميعنا،فبل يمكف أبدنا إتمامو في تمؾ المدة   
 اليسيرة.

إف قصر المدة ينبيء بأف القرآف قد جيمع كدكف بحرؼ كاحد فقط،ىك ذلؾ     
 يد النبكم المبارؾ .   الحرؼ الذم دكف بو القرآف كسجؿ في الع

   ( باألحرؼ جميعنا لكاف حجميا لك كانت صحؼ أبي بكر) :اٌثآِ -
 (، كذلؾ لـ ينقؿ، كلـ يصرح بو أحد.أضعاؼ حجـ مصحؼ عثماف)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِِٔ 

يقكؿ صاحب معجـ القراءات القرآنية :ليس مف المنطؽ أف نقكؿ:إف      
صحؼ أبي بكر" جمعت باألحرؼ السبعة كميا،فيذا يستمـز أف يككف حجـ 
مصحؼ أبي بكر أضعاؼ حجـ مصحؼ عثماف،الذم ىك بحرؼ كاحد مف 

 .(ُ)األحرؼ السبعة عمى رأم الجميكر

ة، كىي التي كقع : كيؼ تككف صحؼ أبي بكر باألحرؼ السبع اٌراعع -
اًحًؼ لىمَّا اٍحتً عمييا االختيار لتي  مىى ًقرىاءىةو اجكا نىسىخى ًفي اٍلمىصى ٍمًع النَّاًس عى ًإلىى جى

   (ِ)، ككأد ما بينيـ مف فرقة كاختبلؼكىاًحدىةو 

فمك كانت الصحؼ بجميع األحرؼ،لما كقع عمييا االختيار لتنسخ في     
ال يككف  المصاحؼ،كتككف عمدتيـ في جمع الناس، ككأد ما بينيـ مف فرقة،كا 

   .و!قد أبقى االختبلؼ الذم كرىعثماف 

إف االعتماد في الجمع العثماني عمى صحؼ أبي بكر، التي نسخت مف     
( يكصد الباب أماـ كؿ صمى اهلل عميو كسمـاألصؿ المكتكب بيف يدم النبي)

مف يزعـ أف في الصحؼ المكتكبة زمف أبي بكر ما لـ يكتب في المصاحؼ 
  َ(ّ)أك أنو قد كتب في المصاحؼ العثمانية ما لـ يكف في صحؼ أبي بكر

                                                           

 ُّ/ُمعجـ القراءات القرآنية ، جػ (ُ)
 .ِّٗ/ ُالبرىاف ، جػ (ِ)
الرسـ العثماني كالرسـ القياسي كأكجو االختبلؼ بينيما ، حيدر خميؿ إسماعيؿ ػ  (  (ّ

 َ.   ُّٕمجمة كمية العمكـ اإلسبلمية ، المجمد الرابع ، العدد السابع ،صػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِّٔ 

: مما يدؿ عمى أف الصحؼ كانت بحرؼ كاحد،أف الكاتب في  اٌعاشش -
الجمعيف كاحد،ىك زيد بف ثابت، كليس مف المنطقي أف يغير زيد بف ثابت 
منيجو في الكتابة فيكتبو مرة عمى حرؼ كاحد، كمرة عمى سبعة 

،يقكؿ الدكتكر عبد الصبكر شاىيف:إف مصحؼ أبي بكر كاف مكتكبا (ُ)أحرؼ
ذا كاف زيد بف ثابت عمى ما كرد في  –كما ىك المنطؽ  – عمى حرؼ كاحد،كا 

األحاديث الصحيحة مف أكثر كتاب الكحي مبلزمة لرسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو 
كسمـ( ثـ ىك مف قد قاـ بكتابتو عمى عيد أبي بكر، كعمى عيد عثماف،فإف 

   (ِ)ذلؾ يدلنا عمى اف منيج كتابتو كاف كاحدا في المراحؿ الثبلثة
( الذم كتب بحرؼ كاحد عمى رأم إف مصحؼ عثماف) : عششاحلادي  -

،أما صحؼ (ّ)الجميكر، كانت المجنة المسئكلة عف نسخو اثني عشر رجبلن 
( فقد أككمت مسئكلية جمع القرآف كنسخو فييا إلى زيد أبي بكر)
(،فمك كاف صحؼ أبي بكر قد نسخت باألحرؼ السبعة،لكاف كعمر)

 (.فكا بنسخ المصاحؼ في عيد عثماف)المكمفكف بنسخيا أضعاؼ مف كم
( رد الصحؼ بعد نسخيا : جاء في الصحيح أف عثماف )اٌثأً عشش -

( كلـ يحرقيا، في الكقت الذم أحرؽ فيو كؿ ما خالؼ إلى حفصة)
 المصحؼ المنسكخ، 

                                                           

 ُّ/ُمعجـ القراءات القرآنية ، جػ (ُ)
 ُِٓتاريخ القرآف، صػ (ِ)
 – َُْالمصاحؼ ألبي داككد ، صػ – ْٖانظر: فضائؿ القرآف البف كثير ، صػ (ّ)

 .ِِْ/ ّسير أعبلـ النببلء،جػ – َِٗ/ ُاإلتقاف ، جػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِْٔ 

ًؼ الًَّذم كىذا دليؿ عمى أف الصحؼ لـ يكف فييا ما يخالؼ  اٍلميٍصحى
الصحؼ ىك عيف المنسكخ في المصحؼ العثماني، كقد  ،كأف ما فياٍستىٍكتىبىوي 

في  ( الصحؼ)فممَّا جمع عثمافقرر ذلؾ ابف كثير)رحمو اهلل( فقاؿ:
 ،،كلـ يحرقيا فى جممة ما حرقو مما سكاىاإلى حفصة المصحؼ ردَّىىا إلي
 (ُ)كتبو الذم ألنيا ىي بعينيا 

يخالؼ  مىا فييا (المصاحؼ التيإنما أحرؽ عثماف) كيقكؿ الزركشي:   
 ( ِ) ًحؿُّ ًقرىاءىتيوي تالى  المصحؼ مما

ًشيتي ًإٍف طىاؿى ًفي النَّاًس : قكؿ مركاف حيف أحرؽ الصحؼ: اٌثاٌث عشش خى
ـٍ  : قىٍد كىافى ًفييىا شىٍيءه لى ، فىيىقيكؿي ًؼ ميٍرتىابه زىمىافه أىٍف يىٍرتىابى ًفي شىٍأًف ىىذىا اٍلميٍصحى

( لـ تكف باألحرؼ أف صحؼ أبي بكر) ، فيك يدؿ عمى(ّ).....ييٍكتىب
السبعة، كأنيا مكافقة لممصحؼ العثماني،إذ لك كانت مشتممة عمى األحرؼ 

ـٍ ييٍكتىب السبعة لما خشي مركاف أف يقكؿ قائؿ: .. ألف قىٍد كىافى ًفييىا شىٍيءه لى
 ذلؾ متحقؽ بالفعؿ، إذ فييا ستة أحرؼ باقية لـ تكتب.

كما أنيا لك كانت باألحرؼ السبعة لحرقيا دكف ذكر تعميؿ لذلؾ إذ العمة 
 إلحراقيا ظاىرة معمكمة لمجميع . 

                                                           

 مرجع سابؽ (ُ)
 .َِْ/ُالبرىاف ، جػ  (ِ)
 سبؽ تخريجو (ّ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٔٓ 

بؿ قد صرح مركاف بأف ما في الصحؼ ىك الذم كيتب كخط في     
طى ًفي المصحؼ، كذلؾ بقكلو: خي ىفَّ مىا ًفييىا قىٍد كيًتبى كى ًإنَّمىا فىعىٍمتي ىىذىا ألى

اًحؼً  اٍلمىصى
(ُ) 

: جاء في الصحيح أف جبريؿ عميو السبلـ عارض  اٌشاتع عشش -
،كقد (ِ)( بالقرآف في العاـ الذم تكفي فيو مرتيفصمى اهلل عميو كسمـالنبي)

شيد زيد ىذه العرضة، كما نص عمى ذلؾ أبك عبد الرحمف السممي  حيث 
في العاـ الذم ( صمى اهلل عميو كسمـ):قرأ زيد بف ثابت عمى رسكؿ اهللقاؿ
نما سميت ىذه القراءة قراءة زيد بف ثابت،كفاه اهلل فيو مرتيفت ألنو كتبيا ،كا 

كشيد العرضة األخيرة،ككاف  كقرأىا عميو( صمى اهلل عميو كسمـ)لرسكؿ اهلل 
كلذلؾ اعتمده أبك بكر كعمر في جمعو، ككاله  يقرئ الناس بيا حتى مات

ا:  ،(ّ)(عثماف كتب المصاحؼ، )رضي اهلل عنيـ أجمعيف كانت كقاؿ أيضن
قراءة أبي بكر كعمر كعثماف كزيد بف ثابت كالمياجريف كاألنصار كاحدة، 

صمى اهلل عميو )كانكا يقرءكف قراءة العامة،كىي القراءة التي قرأىا رسكؿ اهلل
 .(ْ)عمى جبريؿ مرتيف في العاـ الذم قبض فيو(كسمـ

ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو ك  : ييقىاؿي ًإفَّ زى ةى اأٍلىًخيرىةى الًَّتي بييّْفى ًفييىا مىا  قىاؿى اٍلبىغىًكمُّ شىًيدى اٍلعىٍرضى
، ككتبيا لرسكؿ اهلل مىا بىًقيى كىافى (صمى اهلل عميو كسمـ)نيًسخى كى مىٍيًو،كى قىرىأىىىا عى ، كى

                                                           

 ( مرجع سابؽ(ُ
 . ِّّٔح َِّ/ْصحيح البخارم ، باب عبلمات النبكة ، جػ  (ِ)
 . سبؽ تخريجو   (ّ)
 . ِٓٓ/ ْشرح السنة لمبغكم ، جػ (ْ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٔٔ 

هي  كىالَّ ٍمًعًو كى ًلذىًلؾى اٍعتىمىدىهي أىبيك بىٍكرو كىعيمىري ًفي جى ،كى تَّى مىاتى ييٍقًرئي النَّاسى ًبيىا حى
اًحؼً  عيٍثمىافي كىٍتبى اٍلمىصى
(ُ) 

كالشاىد مف ىذه النصكص:أف ثمة قراءة كانت في العرضة األخيرة قرأىا     
( عمى جبريؿ مرتيف عامو األخير،كقد صمى اهلل عميو كسمـرسكؿ اهلل )

(،كقرأىا عميو،كبيا قرأ صمى اهلل عميو كسمـشيدىا زيد بؿ ككتبيا لرسكؿ اهلل)
 عامة الصحابة.

ف البعيد جدنا تصكر أف زيدنا كالصحابة دكنكا القرآف في الصحؼ عمى كم    
غير ىذه القراءة، فالبدىي كالمنطقي أف يكتب زيد كالصحابة القرآف في 

،كىذا ما ذىب إليو كقرره (ِ)( عمى ىذه القراءة األخيرةصحؼ أبي بكر)
 كثير مف العمماء،منيـ أبك شامة كالبغكم كاآللكسي كالرافعي كالكردم

 (ّ)كغيرىـ

(عمى ما كاف في العرضة ككيؼ ال يكتب زيد القرآف في صحؼ أبي بكر)   
األخيرة، كقد كاف شيكده ىذه العرضة كعممو بما فييا،كقراءتو بيا عمى 

( مرتيف، مف أىـ أسباب اختياره كتقديمو صمى اهلل عميو كسمـرسكؿ اهلل )
ي كتابة المصحؼ، كألزمو أقاـ أبك بكر زيد بف ثابت فليذا األمر،قاؿ الخازف:

                                                           

 . ِٓٓ/ْالسابؽ ، جػ (ُ)
 . ٖاإلعجاز القرآني في الرسـ العثماني ، صػ  (ِ)
 -ِْ/ ُتفسير اآللكسي ، جػ - َّ/ٗفتح البارم ، جػ - ُْْالمرشد الكجيز، صػ  (ّ)

المعجزة الكبرل ،  -  َٕتاريخ القرآف لمكردم ، صػ - ّٕإعجاز القرآف لمرافعي ، صػ
 .  .ُّمحمد أبك زىرة ،صػ
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٕٔ 

في العاـ الذم تكفي فيو ( صمى اهلل عميو كسمـ)بيا ألنو قرأ عمى النبي 
 (ُ)مرتيف

،كعميو (ِ)كما أف العرضة األخيرة قد نسخ فييا كثير مف األحرؼ السبعة    
فإف القكؿ بأف الصحؼ كانت مشتممة عمى األحرؼ السبعة يعني أف 

ا، كىذا أمر ال يصح كال يعقؿ . الصحابة قد دكنكا في الصحؼ قرآن  ا منسكخن

يسجؿ في الصحؼ ما قد  -األميف الذم ال يتيـ  -فكيؼ يعقؿ أف زيدنا    
تأكد نسخو؟ بؿ كيكافقو الصحابة عمى ذلؾ،كيقبمكف جميعا أف يككف في 

 الصحؼ ما ليس بقرآف.
إف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ لـ يثبتكا في الصحؼ، إال ما تأكدت     
نيتو،كثبت في العرضة األخيرة،سكاء في صحؼ أبي بكر أك في مصحؼ قرآ

)عثماف المنسكخ عنيا،قاؿ البييقي: نىٍقًمًو ًإلىى كىأىمىرى أىبيك بىٍكرو ٍمًع اٍلقيٍرآًف كى ( ًبجى
اًر  بىعىثى ًبيىا ًإلىى اأٍلىٍمصى اًحؼى كى ًؼ مىصى ذى عيٍثمىافي ًمٍف ذىًلؾى اٍلميٍصحى ؼو ثيَـّ اتَّخى ميٍصحى

ًؿ، كىالى ًفيمىا نيًسخى عٍنوي شىٍيءه ًسكىل كى  ًؼ اأٍلىكَّ ـٍ ييٍعرىٍؼ أىنَّوي أيٍثًبتى ًفي اٍلميٍصحى لى
  (ّ)اٍلقيٍرآفً 

                                                           

 . ٗ/ُتفسير الخازف ، جػ (ُ)
مرقاة المفاتيح -ِٖٔ/ِػمعترؾ األقراف ، ج – ُٕ/ُاالتقاف ، جػ - ِّ/ُالنشر، جػ (ِ)
 . َّْ/ٕمرعاة المفاتيح، جػ– ُّٔ/ُ، جػ
 . ُِٕ/ْشعب اإليماف ، جػ  (ّ)
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 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٖٔ 

كيؤكد ذلؾ الدكتكر مساعد الطيار في كتابو )المحرر في عمـك القرآف(     
فيقكؿ:إف اختيار زيد ليككف مسئكالن عف الجمع كالنسخ في خبلفة أبي 

أعمـ الصحابة بالعرضة األخيرة يدلؿ عمى أف القصد ىك جمع بكر،كىك مف 
( صمى اهلل عميو كسمـالقرآف الثابت،كليس جمع كؿ ما قرمء بيف يدم النبي)

 . (ُ)،ألنو لك جمع كؿ ما قرمء بيف يديو لدخؿ ما تركت تبلكتو

ٍيًد ٍبًف ثى كقاؿ ابف تيمية:      ةي اأٍلىًخيرىةي ًىيى ًقرىاءىةي زى ٍيرًًه، كىًىيى كىاٍلعىٍرضى اًبتو كىغى
ًميّّ ًبًكتىابىًتيىا ًفي  ، كىعى ،كىعيٍثمىافي ،كىعيمىري : أىبيك بىٍكرو مىفىاءي الرَّاًشديكفى الًَّتي أىمىرى اٍلخي
ٍيدى ٍبفى  فىًة أىًبي بىٍكرو ًفي صيحيؼو أىمىرى زى ، كىعيمىري ًفي ًخبلى كىتىبىيىا أىبيك بىٍكرو اًحًؼ، كى اٍلمىصى

ٍرسىاًليىا إلىى ثىاًبتو ًبًكتىابىتً  اًحًؼ كىاً  فىًتًو ًبًكتىابىًتيىا ًفي اٍلمىصى يىا، ثيَـّ أىمىرى عيٍثمىافي ًفي ًخبلى
ٍيرًهً  ًمي  كىغى ابىًة عى حى مىٍييىا ًباتّْفىاؽو ًمٍف الصَّ مىعى النَّاسى عى جى اًر كى اأٍلىٍمصى
(ِ). 

يو كيقكؿ الزركشي كغيره:األكثركف عمى أف القرآف استقر عمى ما ىك عم    
رىأىٍكا أىفَّ  -يعني في العرضة األخيرة  -اآلف في حياتو )صمى اهلل عميو كسمـ( كى

ًت التٍَّكًسعىةى  ـٍ اٍقتىضى ـٍ ًبغىٍيًر ليغىًتًي مىشىقًَّة نيٍطًقًي ًؼ ليغىاًت اٍلعىرىًب كى كرىةى اٍخًتبلى ري ضى
ـٍ أىٍف يىٍقرى  ًؿ اأٍلىٍمًر فىأيًذفى ًلكيؿ  ًمٍنيي ـٍ ًفي أىكَّ مىٍيًي مىى طىًريقىًتًو ًفي عى ٍرًفًو أىٍم عى مىى حى أى عى

تىمىكَّفى النَّاسي ًمفى  بىًت اأٍلىٍلسيفي كى تىدىرَّ بىطى اأٍلىٍمري ًفي آًخًر اٍلعىٍيًد كى المُّغىًة ًإلىى أىًف اٍنضى
مىى الطًَّريقىًة اٍلكىاًحدىًة فىعىارىضى ًجٍبًريؿي النًَّبيَّ  اًر عى )صمى اهلل عميو كسمـ( ااًلٍقًتصى

مىٍيًو اآٍلفى فىنىسىخى المَّوي  مىى مىا ىيكى عى اٍلقيٍرآفى مىرَّتىٍيًف ًفي السَّنىًة اآٍلًخرىًة كىاٍستىقىرَّ عى

                                                           

 ُٓٓالمحرر في عمكـ القرآف، مساعد الطيار ، صػ (ُ)
 .  ُْٖ/ْالفتاكل الكبرل البف تيمية ، جػ (ِ)
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِِٔٗ 

مىى ىىًذًه اٍلًقرىاءىًة  اًر عى بىوي ًمفى ااًلٍقًتصى ٍأذيكفى ًفييىا ًبمىا أىٍكجى انىوي ًتٍمؾى اٍلًقرىاءىةى اٍلمى سيٍبحى
 .(ُ)الًَّتي تىمىقَّاىىا النَّاسي 

كقد مر بنا آنفا أف مف األسس التي اعتمدكىا حيف جمع القرآف ككتابتو      
فييا إال ما تكاتر كلـ تنسخ تبلكتو، كثبت في كتب يي في صحؼ أبي بكر، أال 

أسقط زمف الصديؽ ما لـ العرضة األخيرة ، كمر بنا ىنالؾ قكؿ اآللكسي:
 (ِ)كما لـ يكف في العرضة األخيرة يتكاتر كما نسخت تبلكتو

كعميو فإف الحؽ الذم ال جداؿ فيو أف زيدنا كالصحابة الكراـ لـ يسجمكا     
في صحؼ أبي بكر إال ما تأكدت قرآنيتو، كقاـ عميو الدليؿ القطعي أنو مف 
كتاب اهلل تعالى بثبكتو في العرضة األخيرة ،كأسقطكا منيا كؿ ما تـ نسخو 

 ( ّ)مف األحرؼ السبعة

زيدنا بعد فراغو مف جمع القرآف مف الرقاع ثبت أف  : اخلاِظ عشش -
كنسخو في الصحؼ،فقد آخر آيتيف مف سكرة التكبة،ثـ كجدىما مع خزيمة 

                                                           

 َُ/ ِشرح الزرقاني عمى المكطأ ، جػ (ُ)
 .  ِٔ/ُتفسير اآللكسي ، جػ (ِ)
 -ٕٓمباحث في عمـك القرآف،صبحي الصالح،صػ –ِٔ/ُتفسير اآللكسي،جػ انظر: (ّ)

القرآف كنقض مطاعف الرىباف،صبلح عبد الفتاح –َٕتاريخ القرآف،محمد طاىر كردم،صػ
 -َِجمع القرآف في عيد الخمفاء الراشديف،أبك طاىر السندم، صػ–ّّٕالخالدم،صػ 

 . َْماف العبيد ، صػجمع القرآف الكريـ حفظا ككتابة،أ. د. عمي بف سمي
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِّٔ 

ٍدتي آًخًر سيكرىًة التٍَّكبىةً بف ثابت،يقكؿ زيد: جى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف :)فىكى اءىكي لىقىٍد جى
ـٍ  ٍقتي ،[ُِٖ]التكبة:(أىٍنفيًسكي ٍيمىةى،فىأىٍلحى زى يىا ًفي سيكرىًتيىاًإلىى آًخرًىىا مىعى خي

(ُ). 

،حيث قاؿ -عمى ما رجحنا في ىذا البحث-ككذلؾ الشأف مع آية األحزاب    
،قىٍد كيٍنتي أىٍسمىعي رىسيكؿى  زيد: فىقىٍدتي آيىةن ًمٍف اأٍلىٍحزىاًب ًحيفى نىسىٍخنىا اٍلميٍصحىؼى
ٍيمى ( )المَّوً  زى ٍدنىاىىا مىعى خي جى :يىٍقرىأي ًبيىا،فىاٍلتىمىٍسنىاىىا فىكى اًرمّْ ًمٍف )ةى ٍبًف ثىاًبتو اأٍلىٍنصى

مىٍيًو  دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى اؿه صى ٍقنىاىىا ًفي  [ِّ]األحزاب:(اٍلميٍؤًمًنيفى ًرجى فىأىٍلحى
ؼً  سيكرىًتيىا ًفي الميٍصحى
(ِ). 

( أثبت اآليات بمجرد كجكدىا مكتكبة عند زيد،كلك كالشاىد أف زيدنا )    
كاف النسخ باألحرؼ السبعة لما أثبتيا بمجرد كجكدىا،بؿ كاف سيتقصي 
كيتحرل ما كتبت بو ىذه اآليات مف األحرؼ األخرل، أك يتأكد قبؿ تدكينيا 

 ىؿ ىنالؾ أحرؼ أخرل كتبت  بيا أـ ال ؟.

زيد يتتبعيا،لصرح في حديثو  كذلؾ لك كاف الجمع باألحرؼ السبعة،ككاف    
أم الحركؼ التي نزلت بيا ىذه اآليات ىي التي يفتقدىا، كىي التي يبحث 

 عنيا. 

ف زيدنا لـ يصرح بشيء مف ذلؾ ،سكاء في آيتي التكبة،أك آية      أما كا 
نو أثبت اآليات بمجرد أف كجدىا مكتكبة عند خزيمة،فدؿ ذلؾ عمى  األحزاب،كا 

بكر لـ يكف إال بحرؼ كاحد،ىك الحرؼ الذم سجؿ أف النسخ في صحؼ أبي 
                                                           

 سبؽ تخريجو .(ُ) 
 سبؽ تخريجو .(ِ) 
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ُِّٔ 

(، كىك الذم كجد اآليات بو مكتكبة عند بو القرآف بيف يدم رسكؿ اهلل)
 (.خزيمة)

 ()أف القرآف الكريـ جيمع كنسخ في صحؼ أبي بكر : اٌغادط عشش -
 عمى مرأل كمسمع مف الصحابة،بؿ كمشاركتيـ،كتمقكه جميعنا بالقبكؿ التاـ .

كانت الصحؼ قد كتبت باألحرؼ السبعة، فكميـ ببل شؾ يعرؼ ذلؾ،  فإذا    
كاألمر بينيـ معمـك كمستفيض،كيككف نزكؿ القرآف باألحرؼ السبعة حقيقة 

كمعمكمة مستقرة عندىـ جميعا،ككيؼ ال،كقد سجمكا تمؾ األحرؼ في  ثابتة،
 الصحؼ، قرآنا يتمى .

( المنبر كىك أحد اف )فإذا كاف األمر كذلؾ،كيؼ يصعد الخميفة عثم     
( ملسو هيلع هللا ىلص) أيذىكّْري المَّوى رىجيبلن سىًمعى النًَّبيَّ أكابر الصحابة، كيخطب في الناس:

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كيمُّيىا شىاؼو كىاؼو  :أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي عى ـٍ  ،قىاؿى تَّى لى ، فىقىاميكا حى ـى لىمَّا قىا
ٍكا،فىشىًيديكا أىفَّ رىسيكؿى المًَّو)صمى ا مىى ييٍحصى :أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي عى هلل عميو كسمـ( قىاؿى

ـٍ فىقىاؿى عيٍثمىاف )،سىٍبعىًة أىٍحريؼو كيمُّيىا شىاؼو كىاؼو  (:كىأىنىا أىٍشيىدي مىعىيي
(ُ) 

أيككف القرآف مثبتنا في الصحؼ باألحرؼ السبعة،ثـ يسأؿ عثماف عف    
 ذلؾ.حقيقة نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، كيطمب شيادة القـك عمى 

لك أف األحرؼ السبعة مدكنة في الصحؼ ما فعؿ عثماف ذلؾ، كما سأؿ     
المسمميف ليستكثؽ مف أمرىا،فكيؼ يسأؿ عف أمر مجمع عميو ،كمقطكع بو، 

                                                           

 سبؽ تخريجو . (ُ)
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ِِّٔ 

كمثبت كمدكف في الصحؼ قرآنا يتمى كيتعبد بو، عمى مرأل كمسمع 
 كمشاركة مف الجميع .

السبعة،فمعنى ذلؾ  باألحرؼ ()لك كانت صحؼ أبي بكر :اٌغاتع عشش-
 أف التدكيف فييا لـ يخرج عف أحد كجييف: 

 الصحيفة الكاحدة،أمفي في الرسـ الجمع بيف األحرؼ السبعة  :اْلٚي* 
تعددت أحرؼ قراءتيا ،بعدد الحركؼ النازلة بيا ، في  التيالكممة  رسـ تكرار

االختبلط كغير منطقي، لما فيو مف  ،غير ممكفالصحيفة الكاحدة ،كىذا أمر 
 كالصعكبة.

: كتابة الصحؼ سبع مرات، فينسخ كؿ حرؼ مف األحرؼ اٌثأً*   
 السبعة في مصحؼ أك صحؼ مستقمة . 

القرآف ( قد جمع أبا بكر)كليس في الركايات كميا ما يشير إلى أف     
و كاف فيو تكرار لكتابة بعض عى جمٍ  أك أنونسخان متعددة لكؿ حرؼ نسخة، 

مـ يككنكا يقرءكف بالجمع بيف فاألحرؼ المقركءة بيا، الكممات عمى عدد 
ٌمـ، ككٌؿ قراءة منيا كافية  ٌنما كاف يقرأ كٌؿ قارئ منيـ كما عي القراءات، كا 

 (ُ)شافية

( ، قد جمع القرآف نسخة كاحدة، بحرؼ كمف ثـ يتأكد لنا أف أبا بكر )     
 جمعنا كال تكرارا .كاحد، كأف األحرؼ الستة المتبقية لـ تدكف في الصحؼ ال 

                                                           

صػ (ُ)  ) بتصرؼ(. ُٓٓ،ُٔٓانظر: جمع القرآف ، عبد العزيز بف داخؿ المطيرم ، ن
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ِّّٔ 

مىى سىٍبعىًة : قكؿ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(: عشش اٌثآِ- أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي عى
 (ُ)شىاؼو كىاؼو يا أىٍحريؼو كيمُّ 

ففي ىذا الحديث أخبر الرسكؿ الكريـ)صمى اهلل عميو كسمـ(: أف كؿ     
 حرؼ أنزؿ عميو القرآف، كاؼ شاؼ لمف قرأه بو، كليس حرؼ مف الحركؼ
أكفى كال أشفى مف حرؼ، فمماذا يكتب الصحابة القرآف في الصحؼ باألحرؼ 

 السبعة، كالحركؼ كميا سكاء.

كفيو الغني عف  (ِ)فيك صحيح كاؼو فإثبات المصحؼ بأم حرؼ منيا    
سائر األحرؼ،كلكال ذلؾ ما أجمع الصحابة في خبلفة عثماف عمى جمع األمة 

لزاـ الجميع القراءة بو.  عمى حرؼ كاحد كا 

ربما يقكم ما ذىبت إليو،تمؾ المخطكطة التي عيسر عمييا في  : أخريا -
ىي عبارة عف أربع ـ، ك َُِٓجامعة برمنجياـ البريطانية،كذلؾ عاـ 

مريـ، ك الكيؼ، :جمد تحكم آيات مف عدة سكر ىيلاصفحات مف 
فقد رجح الفحص العممي ليذه  -كتكبة بالخط الحجازم القديـو،مطك 

( المخطكطة بالكربكف المشع كغيره ،أنيا تعكد إلى زمف الصديؽ أبي بكر)
(،كيحتمؿ أنيا صفحات مف القرآف الذم أك أكائؿ خبلفة عمر بف الخطاب )

                                                           

 سبؽ تخريجو . (ُ)
صػ (ِ)  ) بتصرؼ(. ُٓٓ،ُٔٓانظر: جمع القرآف ، عبد العزيز بف داخؿ المطيرم ، ن
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ِّْٔ 

المستخدمة في  الجمكدكجكدة أمر الصديؽ بجمعو،إذ أف جكدة الخط 
 . (ُ)المخطكطة يؤكد أف ىذه المخطكطة تـ إعدادىا مف أجؿ شخصية ميمة

 

 )صكرة مف مخطكطة برمنجياـ(

 

                                                           

يضاحات كاستشكاالت( ، مقاؿ لمحمد األميف  (ُ) مخطكطة برمنجياـ القرآنية ) كقفات كا 
جريدة  -ـ َُِٓسبتمبر  ٕىػ،ُّْٔ/ُُ/ِّمحمد المختار ، عمى شبكة األلككة ، 

 -ـ َُِٓديسمبر  ِٓىػ  ، ُّْٕربيع األكؿ ،  ُّالشرؽ األكسط ، عدد الجمعة ، 
ديسمبر  ِّىػ ، ُّْٕربيع األكؿ  ُُ صحيفة عاجؿ اإلليكترنية  ، عدد األربعاء ،

 ِْىػ ، ُّْٕربيع األكؿ  ُِصجيفة سبؽ اإلليكتركنية ، عدد الخميس  –ـ َُِٓ
   –ـ َُِٓديسمبر 
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ِّٔٓ 

كالشاىد أف القرآف قد سطر كدكف في ىذه المخطكطة بحرؼ كاحد،كليس 
،مما يؤكد أف م نقرأه اليـكذلؾ، بؿ إنو مطابؽ تماما لمقرآف الذ بأكثر مف

 القرآف لـ يدكف إال بحرؼ كاحد،ىك حرؼ قريش. 
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ِّٔٔ 

 حـــــاخلامت
 الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا رسكؿ اهلل ..

 ،ٚتعذ
ىا نحف قد كصمنا إلى نياية ىذا البحث، بعد رحمة في بطكف الكتب     

كالمراجع، حاكلت مف خبلليا طرؽ ىذا المكضكع الدقيؽ، الذم لـ يفرد لو 
فيما أعمـ مؤلؼ خاص،فكؿ ما كتب فيو ىي عبارات كجمؿ في كتب متفرقة، 
فسعيت قدر اإلمكاف عمى جمع ىذا المتفرؽ، كعرض آراء العمماء في 

ة،ثـ تبني الرأم الذم رأيتو األقكل كاألرجح ،كعممت قدر اإلمكاف عمى المسأل
 سكؽ األدلة عمى قكتو كرجحانو، فمعمي أككف قد كفقت في قصدم كغايتي. 

كال يخفي عمى كؿ ذم لب ما يترتب عمى ترجيح ىذا الرأم مف كأد لكثير مف 
يما يتعمؽ المزاعـ كالشبيات التي يثيرىا أعداء ىذا الديف شرقنا كغربنا،ف

بمسألة جمع القرآف كنسخو،مف خبلؿ تأكيده عمى أف عممية التدكيف 
كالتسجيؿ، كانت بحرؼ كاحد منذ العيد النبكم إلى نسخ المصاحؼ في 
خبلفة عثماف، كأف األحرؼ الباقية كانت في القراءة كالمشافية،فبل مجاؿ إذف 

ء مما ليس لزاعـ يزعـ أف ىنالؾ قرآنا لـ يسجؿ،أك أف القرآف دخمو شي
 منو،كغير ذلؾ مما يفتريو المفتركف .  

كأسأؿ اهلل أف ينفعنا بما عممنا،كأف يجعمنا مف أىؿ كتابو، المنافحيف عنو، 
 كالخادميف لو .

 آخش دعٛأا أْ احلّذ هلل سب اٌعادلنيٚ
ٚصٍى اهلل ٚعٍُ ٚتاسن عٍى عٍذ اٌثشش ٔثٍٕا حمّذ ٚعٍى آٌٗ 

 ٚصحثٗ ٚعٍُ
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ِّٕٔ 

 ٚادلصادسفٙشط ادلشاجع 
  0أٚالً : ورة اٌعمٍذج ٚاٌرفغري ٚعٍَٛ اٌمشآْ 

 ُاألحرؼ السبعة كمنزلة القراءات منيا ،د.حسف ضياء الديف عتر  ، ط ،
 ـ.ُٖٖٗدار البشائر اإلسبلمية ،بيركت،

  األعماؿ الكاممة لمعبلمة الشيخ  محمد بف عمي بف خمؼ
 ـ.ََُِ،دارالغكثاني،دمشؽ،ُالحسيني،ط

 ،الطيب بف محمد بف جعفر بف القاسـ،القاضي أبك محمد بف االنتصار
، عىمَّاف،دار ابف حـز،الفتح دار،ُ،طىػ(َّْ:تالمالكي) بكر الباقبلني

 ـ . ََُِ،ىػ ُِِْ،بيركت

 أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف ،البرىاف في عمـك القرآف
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى ،ُ،طىػ(ْٕٗ:تبيادر الزركشي)
 .ـ ُٕٓٗ،ىػ ُّٕٔالحمبي كشركائو،

 أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،لتبياف في آداب حممة القرآفا
 –دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،ّ، طىػ(ٕٔٔ: تالنككم )
 ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ، بيركت

  ناصر المحرر في عمـك القرآف،د.مساعد بف سميماف بف
،مركز الدراسات كالمعمكمات القرآنية بمعيد اإلماـ الشاطبي ِالطيار،ط

 ـ.ََِٖىػ،ُِْٗالتابع لمجمعية الخيرية لتحفيظ القرآف بجدة ،
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ِّٖٔ 

 مجد الديف أبك طاىر ،بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز
لجنة ،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية،محمد بف يعقكب الفيركزآبادل

  . التراث اإلسبلمي،القاىرةإحياء 

 ٌمكش بف ،اإلبانة عف معاني القراءات أبك محمد مكي بف أبي طالب حى
: تمحمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي )

 .دار نيضة مصر لمطبع كالنشر ،طبعةىػ(ّْٕ

 أبك القاسـ شياب الديف عبد الرحمف بف ، إبراز المعاني مف حرز األماني
: تإسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعركؼ بأبي شامة )

 .دار الكتب العممية، ىػ(ٓٔٔ

 عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف السيكطي ،اإلتقاف في عمـك القرآف
 .ـُْٕٗىػ/ ُّْٗ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ىػ(ُُٗ:ت)

 ـ.ُُٗٗالكتب،، دار عالـ ُاألحرؼ السبعة،د.عبد الرحمف الطركدم،ط 

 عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك  ،األحرؼ السبعة لمقرآف
 ىػ .َُْٖ،مكة المكرمة -مكتبة المنارة ،ُ، طىػ(ْْْت:الداني )

 ،دار المغني، الرياض،ُط األرجكزة المنبية،ألبي عمرك الداني، 
 ـ.ُٗٗٗ، قَُِْ

 السيكطي )ت: عبد الرحمف بف أبي بكر،جبلؿ الديف ،أسرار ترتيب القرآف
 .دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع ،ىػ(ُُٗ
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ِّٔٗ 

 مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد ، إعجاز القرآف كالببلغة النبكية
 ،ار الكتاب العربي، دٖ،طىػ(ُّٔٓ:تبف أحمد بف عبد القادر الرافعي )

 ـ ََِٓ،ىػ  ُِْٓ ،بيركت

 الناشر: إلعجاز القرآني في الرسـ العثماني،عبد المنعـ كامؿ شعير، ا
 ـ.ََِٔعبد المنعـ كامؿ شعير،

 عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني ،بياف المعاني
 ـ ُٓٔٗ -ىػ  ُِّٖ ، دمشؽ ،مطبعة الترقي ،ُ، طىػ(ُّٖٗت:)

 دار ِتاريخ القراءات في المشرؽ كالمغرب ، محمد المختار كلد أباه ،ط ،
 . ُُٕٗالكتب العممية،بيركت ،

 محمد طاىر بف عبد القادر الكردم المكي الشافعي ،قرآف الكريـتاريخ ال
 ـ ُْٔٗ،ىػ  ُّٓٔ،مطبعة الفتح بجدة ، ىػ(ََُْ: تالخطاط )

  تاريخ القرآف كالمصاحؼ،مكسى جار اهلل ركستك ، طبعة المكتبة
 ىػ. ُِّّاإلسبلمية بػ ) بترسبكرغ ، ركسيا ( ،

 ،ـُٖٔٗدمشؽ ، تاريخ تكثيؽ نص القرآف،خالد العؾ ، دار الفكر 

 أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم  ،تأكيؿ مشكؿ القرآف
 لبناف –دار الكتب العممية، بيركت ،ىػ(ِٕٔ: ت)

 أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ، التبياف في آداب حممة القرآف
دار ابف حـز لمطباعة كالنشر ،ّ،طىػ(ٕٔٔالنككم )ت: 

 .ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ،بيركت،كالتكزيع
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َِْٔ 

 دار إحياء ـ(، ُْٖٗ)ت:دركزة ة عبد اليادم محمد عز ،التفسير الحديث
 .ىػُّّٖ،القاىرة،الكتب العربية 

 ت) القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك،العظيـ القرآف تفسير :
 . ُٗٗٗ - ىػَُِْ،كالتكزيع لمنشر طيبة دار، ِ،ط(ىػْٕٕ

  د كىبة بف مصطفى ،كالمنيجالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة
 ـ.ََِٗىػ،َُّْ،دار الفكر، دمشؽ،َُ،ط الزحيمي

  تنبيو الخبلف بتكميؿ مكرد الظمآف "مطبكع ضمف كتاب دليؿ الحيراف
أبك محمد بف عبد الكاحد بف أحمد بف عاشر ،عمى مكرد الظمآف"

دار الحديث لمطبع ، ىػ(ََُٗ:تاألنصارم األندلسي، المغربي الفاسي )
 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔ ع،لتكزيكالنشر كا

 مطبعة الجمالية  .ُتنزيو القرآف الشريؼ، عبد الباقي سركر، ط ، 

 محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف ، جامع البياف في تأكيؿ القرآف
، مؤسسة الرسالة،ُ، طىػ(َُّغالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت:

 ـ َََِ -ىػ  َِْ،
 فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك،القرآف ألحكاـ الجامع 

 الكتب ،دارِط (ىػُٕٔ: ت)القرطبي الديف شمس الخزرجي األنصارم
 . ـ ُْٔٗ،  القاىرة – المصرية

 عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني ،جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء
، ىػ(ّْٔالمصرم الشافعي،أبك الحسف، عمـ الديف السخاكم )ت: 

 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، بيركت ،دمشؽ،دار المأمكف لمتراث،ُط
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ُِْٔ 

 معيد آفاؽ التيسير ُجمع القرآف،عبد العزيز بف داخؿ المطيرم،ط ،
 ق.ُّْٖلمتعميـ عف بعد ، 

 مجمع ،أ. د. عمي بف سميماف العبيد،جمع القرآف الكريـ حفظا ككتابة :
 الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة

 د. أبك طاىر عبد القيـك ،اء الراشديفجمع القرآف الكريـ في عيد الخمف
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  ،طبعةعبد الغفكر السندم

 .بالمدينة المنكرة

  جميمة أرباب المراصد،الجعبريبرىاف الديف إبراىيـ بف عمر بف إبراىيـ
،برنامج الكراسي البحثية بجامعة طيبة،الممكة ُىػ( طِّٕالجعبرم ) ت:
 ـ .َُِٕىػػُّْٖة ، العربية السعكدي

 أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز ،جكامع السيرة النبكية
 .بيركت –دار الكتب العممية ،ىػ(ْٔٓاألندلسي القرطبي الظاىرم )ت: 

  تعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ر،الدر المنثك :
 . بيركت ،دار الفكر ، ىػ(ُُٗ

 أ. د. فيد بف عبد الرحمف بف سميماف ،دراسات في عمـك القرآف الكريـ
 ، د.ف ىػ ُِْْ، ُِ، طالركمي

 دار ،ِ، طىػ(ُِْٔ:تمحمد بكر إسماعيؿ)،دراسات في عمـك القرآف
 .ـُٗٗٗ،ُىػُُْٗ، المنار
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ِِْٔ 

 أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أحمد بف سميماف ،دليؿ الحيراف عمى مكرد الظمآف
، القاىرة -ديثدار الح ، ّ، طىػ(ُّْٗالمارغني التكنسي المالكي )ت: 

 ـ.ََِٕتاريخ القرآف، د. عبد الصبكر شاىيف، نيضة مصر، 

  رسـ المصحؼ العثماني كأكىاـ المستشرقيف في قراءات القرآف
 ، القاىرة .مكتبة كىبة ،الدكتكر/ عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي،الكريـ

  رسـ المصحؼ دراسة لغكية تاريخية، غانـ قدكرم، الطبعة األكلى
 ، د.ف . ُِٖٗ،

  الديف شياب ،المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني كحر 
 الكتب دار ،ُ، ط(ىػَُِٕ:ت) األلكسي الحسيني اهلل عبد بف محمكد
 َ ىػ ُُْٓ،  بيركت – العممية

 ُسمير الطالبيف في رسـ كضبط الكتاب المبيف،عمى الضباع ،ط  ،
 ىػ  .ُّٕٓمطبعة عبد الحميد احمد حنفي ، القاىرة  ، 

   بف خمؼ بف أحمد ه محمد، القاسـ بف ًفيػرُّ عقيمة أتراب القصائد،أبك
،دار نكر ُىػ(طَٗٓ)ت:الشاطبي الرُّعيني األندلسي الضرير

 ـ.ََُِىػ ،ُِِْالمكتبات،
 :ىػ( ، ُُُٖغيث النفع في القراءات السبع ،عمى النكرم الصفاقسي)ت

ممية ، ،دار الكتب العُتحقيؽ أحمد محمكد عبد السميع الشافعي،ط
 ىػ.ُِْٓبيركت، 

  أبك عبد اهلل محمد بف أيكب بف يحيى بف الضريس لرازم ،فضائؿ القرآف
 ـ ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖ ،سكرية –دار الفكر، دمشؽ ،ُ،طىػ(ِْٗ)ت:
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ِّْٔ 

 أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ ، فضائؿ القرآف
 .قُُْٔ ،مكتبة ابف تيمية ،ُ، طىػ(ْٕٕالدمشقي )ت : 

 أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم  ،ضائؿ القرآفف
-ىػ  ُُْٓ،بيركت( -دار ابف كثير )دمشؽ ، ُ، طىػ(ِِْ: ت)

 .ـ ُٓٗٗ

 جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف ، نكف األفناف في عيكف عمـك القرآفف
 ،بيركت ،دار البشائر ،ُ، طىػ(ٕٗٓبف عمي بف محمد الجكزم )ت: 

 ـ ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖ
 دار  ،ُ،طد صبلح عبد الفتاح الخالدم ،القرآف كنقض مطاعف الرىباف

 ـ ََِٕ -ىػ  ُِْٖ، دمشؽ –القمـ 

 مرعي بف يكسؼ ، قبلئد المرجاف في بياف الناسخ كالمنسكخ في القرآف
، ىػ(َُّّبف أبى بكر بف أحمد الكرمى المقدسي الحنبمى )ت: 

 الككيت –لقرآف الكريـ : دار ا، المحقؽ: سامي عطا حسف

 أحمد بف عمر بف محمد بف أبي  ،القكاعد كاإلشارات في أصكؿ القراءات
 َُْٔ، دار القمـ، دمشؽ، ُط ،ىػ(ُٕٗالرضا، الحمكم الحمبي )ت: 

 ـ ُٖٔٗ -ىػ 

 بف عمرك بف محمكد القاسـ أبك ،التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ 
،  يركت،بالعربي الكتاب دار ،ّط ،(ىػّٖٓ: ت ) الزمخشرم أحمد،
 . ىػ َُْٕ
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ِْْٔ 

 جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف ، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف
 .الرياض –دار الكطف ،ىػ(ٕٗٓبف عمي بف محمد الجكزم )ت: 

  الكممات الحساف في الحركؼ السبعة كجمع القرآف ،محمد بخيت
 ىػ(،المطبعة الخيرية لمخشاب ، مصر. ُّْٓالمطيعي )ت:

 ُي الحساف في عمـك القرآف ، مكسى شاىيف الشيف ، صػ ، طالآلل  ،
 ـ . ََِِدار الشركؽ القاىرة ،

 بف إبراىيـ بف محمد بف عمي الديف عبلء،التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب 
 دار ،ُ،ط(ىػُْٕ: ت) بالخازف الحسف،المعركؼ أبك الشيحي عمر
 َ ىػ ُُْٓ، بيركت،العممية الكتب

  مطبعة محمد ِرسـ القرآف،أحمد محمد أبك زيختار، طلطائؼ البياف في،
  عمي صبيح،القاىرة .

 دار العمـ  ،ِْ، طصبحي الصالح ،مباحث في عمـك القرآف
 ـ .َََِ،لممبلييف

 ىػ(َُِْ:تمناع بف خميؿ القطاف )،مباحث في عمـك القرآف ،
 ـَََِ -ىػُُِْ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،ّط

 الحبلؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ محمد،التأكيؿ محاسف 
 . ىػ ُُْٖ،بيركتة،العممي الكتب دار،ُ، ط (ىػُِّّ: ت ) القاسمي
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ِْٔٓ 

 غالب بف الحؽ عبد محمد أبك،العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر 
 ،(ىػِْٓ: ت)المحاربي األندلسي عطية بف تماـ بف الرحمف عبد بف
 . ىػ ُِِْ،بيركت ، العممية الكتب دار، ُط

 عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك  ،المحكـ في نقط المصاحؼ
 ـ .َُْٕ، دمشؽ ،ار الفكر  ،دِ،طىػ(ْْْ: تعمرك الداني )

 دار المكاء لمنشر ّالمدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ،محمد أبك شيبة،ط،
 ىػ.َُْٕكالتكزيع،الرياض، 

 أبك القاسـ شياب الديف  ،المرشد الكجيز إلى عمـك تتعمؽ بالكتاب العزيز
عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعركؼ بأبي 

 ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ،بيركت –دار صادر  ،ىػ(ٓٔٔ: تشامة )
 أبك بكر بف أبي داكد، عبد اهلل بف سميماف بف األشعث ،المصاحؼ

 القاىرة ، الفاركؽ الحديثة،ُ،طىػ(ُّٔاألزدم السجستاني )ت: 
 ـََِِ -ىػ ُِّْ،

  ًر مىى مىقىاًصًد السّْكى اًعدي النَّظىًر لئلٍشرىاًؼ عى إبراىيـ بف عمر بف حسف ،مىصى
مكتبة المعارؼ ، ُ، طىػ(ٖٖٓ: تالرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي )

 ـ ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖ، الرياض –

 أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي ،معاني القرآف
 مصر -دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة  ،ُ، طىػ(َِٕ ت:الفراء )
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ِْٔٔ 

 عترؾ األقراف في إعجاز القرآف، كييسمَّى )إعجاز القرآف كمعترؾ م
، ىػ(ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت: ،األقراف(

 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ،بيركت ،دار الكتب العممية  ،ُط

 ف مصطفى بف أحمد المعركؼ محمد بف أحمد ب،المعجزة الكبرل القرآف
 .دار الفكر العربي،ىػ(ُّْٗبأبي زىرة )ت: 

 دار القمـ ، دمشؽ ُمعجـ عمـك القرآف ، ابراىيـ محمد الجرمي، ط ،
 ـ.ََُِ

 دار ُمقاالت في عمـك القرآف كأصكؿ التفسير، مساعد الطيار،ط ،
 .ُِْٓالمحدث لمنشر كالتكزيع الرياض، 

 عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر ،المقنع في رسـ مصاحؼ األمصار
 مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة ،ىػ( ْْْأبك عمرك الداني )ت: 

 ٍرقاني )،مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف  ت:محمد عبد العظيـ الزُّ
 . مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، ّ، طىػ(ُّٕٔ

 زرم، شمس الديف أبك الخير ابف الج، منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف
، دار الكتب العممية ،ُ، طىػ(ّّٖمحمد بف محمد بف يكسؼ )ت: 

 ـُٗٗٗ-ىػ َُِْ

 ـ .ََِِ،دار نيضة مصر ، ُمنيج الفرقاف،محمد عمى سبلمة،ط 

  الميسر في عمـ رسـ المصحؼ كضبطو،غانـ قدكرم،طبعة الجمعية
 ـ َُِِالعامة لتحفيظ القرآف الكريـ بجدة،
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ِْٕٔ 

 اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف أبك جعفر النَّحَّ ،الناسخ كالمنسكخ
ت، الككي –مكتبة الفبلح ،ُ، طىػ(ّّٖيكنس المرادم النحكم )ت: 

 ىػ .َُْٖ

 شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد  ، لنشر في القراءات العشرا
المطبعة التجارية الكبرل ]تصكير ، ىػ( ّّٖبف محمد بف يكسؼ )ت : 

 دار الكتاب العممية[

 دار الفارابي ُالتفسير إلى التمقي،د.كجيو قانصك ،ط النص الديني مف ،
 َُٗـ صػَُُِ، بيركت ، لبناف ،

 ةنكت االنتصار ، تحقيؽ د. محمد زغمكؿ سبلـ ، منشأة اإلسكندري  ،
 ـ .ُُٕٗ

  كثاقة نقؿ النص القرآني مف الرسكؿ إلى أمتو،محمد حسف جبؿ،طبعة
 دار الصحابة لمتراث ، طنطا،د.ت.  

 ؼ العقيمة،عمـ الديف السخاكم،تحقيؽ د. مكالم محمد الكسيمة إلى كش
 ـ.ََِّىػ /ُِْاإلدريسي،مكتبة الرشد،الرياض، 

   ثأٍا : ورة احلذٌث ٚعٍَٛ اٌغٕح
 أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف  ،اآلحاد كالمثاني

، الرياض –دار الراية ، ُ، طىػ(ِٕٖالضحاؾ بف مخمد الشيباني )ت: 
 ـ.ُُٗٗ – ُُُْ
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ِْٖٔ 

 أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف  ،االستذكار
 –دار الكتب العممية  ،ُ، طىػ(ّْٔعاصـ النمرم القرطبي)ت: 

 َََِ - ُُِْ،بيركت

 أبك محمد الحارث بف محمد بف  ،بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث
: تداىر التميمي البغدادم الخصيب المعركؼ بابف أبي أسامة )

المنتقي: أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف ،ىػ(ِِٖ
مركز خدمة السنة كالسيرة ، ُ، طىػ(  َٕٖ: تبف أبي بكر الييثمي )

 ـ .ُِٗٗ، ُُّْ، المدينة المنكرة -النبكية 
 عمر بف شبة )كاسمو زيد( بف عبيدة بف ريطة ،تاريخ المدينة البف شبة

، حققو: فييـ محمد شمتكت، ىػ(ِِٔالنميرم البصرم، أبك زيد )ت: 
 ىػ ُّٗٗ ،جدة –طبع عمى نفقة: السيد حبيب محمكد أحمد 

 أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ، تأكيؿ مختمؼ الحديث
ىػ ُُْٗمزيده كمنقحة ،المكتب االسبلمي، طبعة ىػ(ِٕٔ)ت: 

 ـُٗٗٗ،

 بف أبك العبل محمد عبد الرحمف  ،تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم
 .بيركت –دار الكتب العممية   ىػ(ُّّٓ: تعبد الرحيـ المباركفكرل )

 أبك عمر يكسؼ بف عبد  ،التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد
، ىػ(ّْٔ: تاهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )

 ىػُّٕٖعاـ ، المغرب،كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
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ِْٔٗ 

 اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح سندالم الجامع ( )كسننو 
 البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمد ( ،البخارم صحيح ) كأيامو
 . ىػُِِْ،  النجاة طكؽ دار ، ُ،طالجعفي

 أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف  ،السنة
 ،بيركت ،المكتب اإلسبلمي ،ُط ،ىػ(ِٕٖمخمد الشيباني )ت: 

 .ىػََُْ

 أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة  وابف ماج،سنف ابف ماجو
فيصؿ عيسى  -دار إحياء الكتب العربية ،ىػ(ِّٕ: تاسـ أبيو يزيد )
 البابي الحمبي

  أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف ، سنف أبي داكد
مكتبة ال،ىػ(ِٕٓ: تشداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني )

 . بيركت،العصرية،صيدا

 محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، ،سنف الترمذم
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ،ِ، طىػ(ِٕٗ: تالترمذم،أبك عيسى )

 .ـ ُٕٓٗ،ىػ ُّٓٗ،مصر ،البابي الحمبي

  أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ ،سنف الدارمي
دار  ،ُ،طىػ(ِٓٓ: ت، التميمي السمرقندم )بف عبد الصمد الدارمي

 ـَََِ ،ىػ  ُُِْالمغني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية،
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 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

َِٔٓ 

 أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي  ،السنف الصغرل لمنسائي
 –مكتب المطبكعات اإلسبلمية ،ِ،طىػ(َّّ: تالخراساني، النسائي )

 ـ.ُٖٔٗ - ىػَُْٔ،حمب

  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ،لمبييقيالسنف الصغير
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )ت:  ٍسرى جامعة  ،ُ، طىػ(ْٖٓالخي

 ـُٖٗٗ،ىػ َُُْ،باكستاف،الدراسات اإلسبلمية، كراتشي

 أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، ، السنف الكبرل
ىػ  ُُِْ،تبيرك  ،مؤسسة الرسالة ، ُ، طىػ(َّّالنسائي )ت: 

 ـ ََُِ،

 محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ ، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ
 القاىرة ،مكتبة الثقافة الدينية ، ُ، طالزرقاني المصرم األزىرم

 ـََِّ،ىػ ُِْْ،

  محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف ، شرح السنة
دمشؽ، -كتب اإلسبلميالم،ِط ،ىػ(ُٔٓالفراء البغكم الشافعي )ت: 

 .ـُّٖٗ -ىػ َُّْ ، بيركت

 محيي السنة،أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف ، شرح السنة
 ،دمشؽ، بيركت،المكتب اإلسبلمي ، ِ، طىػ(ُٔٓالفراء البغكم )ت: 

 ـُّٖٗ -ىػ َُّْ
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ُِٔٓ 

 ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ  ،رح صحيح البخارل البف بطاؿش
 ،السعكدية،الرياض،مكتبة الرشد،ِطىػ(ْْٗبف عبد الممؾ )ت: 

 ـََِّ،ىػ ُِّْ

 أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ  ،شرح مشكؿ اآلثار
بف سممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم)ت: 

 .ـ ُْْٗىػ،  ُُْٓ ،مؤسسة الرسالة ،ُ،طىػ(ُِّ

 أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ  ،معاني اآلثار رحش
بف سممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم)ت: 

 ـ ُْٗٗىػ،  ُُْْ،عالـ الكتب،ُ،طىػ(ُِّ

 رّْمُّ البغدادم )،الشريعة : تأبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل اآلجي
دار ،ِ،طالدميجيكتكر عبد اهلل بف عمر بف سميماف ، الد ىػ(َّٔ
 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ،الرياض ،الكطف 

 ٍكًجردم ،شعب اإليماف ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
مكتبة الرشد لمنشر ،  ُ، ط ىػ(ْٖٓ: )تالخراساني، أبك بكر البييقي 

ىػ  ُِّْ،كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند
  ـ ََِّ،

 البستي التميمي حاتـ أبك أحمد بف حباف بف محمد ،حباف ابف صحيح  ،
 ـ .  ُّٗٗىػ ،َُُْ،بيركت،الرسالة مؤسسة، ِط
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ِِٔٓ 

 أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف ،صحيح ابف خزيمة
 -المكتب اإلسبلمي  ،ىػ(ُُّصالح بف بكر السممي النيسابكرم )ت: 

 بيركت

 الحسف عمي بف عمر بف أحمد أبك ، لعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةا
بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )ت: 

 ـ. ُٖٓٗ ،ىػ  َُْٓ، الرياض –ار طيبة ، دُ، ط ىػ(ّٖٓ

  أبك محمد محمكد بف أحمد بف ،  عمدة القارم شرح صحيح البخارم
: تمكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )

 بيركت –ىػ( دار إحياء التراث العربي ٖٓٓ

 جامعة أـ القرل ، إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ، غريب الحديث
 ىػَُْٓ،  ُ، ط  مكة المكرمة -

  ،فتح البارل شرح صحيح البخارم،أحمد بف عمى بف محمد العسقبلني
 ق .ُّٕٗ، بيركت، المعرفة دار ىػ( ،ِٖٓ)ت

 أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ ،فتح البارم شرح صحيح البخارم
 ىػ .ُّٕٗبيركت، ،المعرفة  ، طبعة دارالعسقبلني الشافعي

 أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف  ،فضائؿ الصحابة
 ، َُّْ،بيركت –مؤسسة الرسالة ، ُ( طىػُِْأسد الشيباني )ت: 

 ـ .ُّٖٗ
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ِّٔٓ 

  عمي بف حساـ الديف عبلء الديف  ،كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ
ابف قاضي خاف القادرم الشاذلي اليندم البرىانفكرم ثـ المدني فالمكي 

، مؤسسة الرسالة ، ٓ، طىػ(ٕٓٗالشيير بالمتقي اليندم )ت: 
 .ـُُٖٗ،ىػَُُْ

 أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف ،مجمع الزكائد كمنبع الفكائد
ىػ،  ُُْْ،مكتبة القدسي، القاىرة ،ىػ(َٕٖسميماف الييثمي )ت: 

 ـ ُْٗٗ

 أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد  ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
عبد السبلـ بف خاف محمد بف أماف اهلل بف حساـ الديف الرحماني 

إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء ، ّ(،طىػُُْْ: تالمباركفكرم)
 .ـ ُْٖٗىػ،  َُْْ،دبنارس الين ،الجامعة السمفية  -

 عمي بف )سمطاف( محمد، أبك ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
دار الفكر،  ،ُ،طىػ(َُُْ تالحسف نكر الديف المبل اليركم القارم )

 . ـََِِ ،ىػ ُِِْبيركت ، 

 أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف ،المستدرؾ عمى الصحيحيف
الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف 

،  بيركت ،دار الكتب العممية  ،ُ، ط ىػ(َْٓ: تالمعركؼ بابف البيع )
 ـ. َُٗٗ ، ُُُْ
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ِْٔٓ 

 أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف ،مسند ابف أبي شيبة
دار ،ُ،طىػ(ِّٓ: تإبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )

 ـُٕٗٗ،  الرياض،الكطف

 أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى ،مسند أبي يعمى
دار المأمكف  ،ُ،طىػ(َّٕ: تبف ىبلؿ التميمي،المكصمي )

 ـ.ُْٖٗ – َُْْ،  دمشؽ،لمتراث

 أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف  ،مسند إسحاؽ بف راىكيو
، دار الكتاب العربي، ُ، طىػ(ِّٖ: تإبراىيـ الحنظمي المركزم )

 ـ.ََِِ ،ىػ  ُِّْ

 بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك،حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند 
 - ىػ ُُِْ،الرسالة مؤسسة ،ُ،ط(ىػُِْ:ت )الشيباني أسد بف ىبلؿ

 َ ـ ََُِ

 أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد ،مسند البزار
 -مكتبة العمـك كالحكـ  ،ىػ(ِِٗاهلل العتكي المعركؼ بالبزار )ت: 

 المدينة المنكرة

 أبك بكر عبد اهلل بف الزبير بف عيسى بف عبيد اهلل ،مسند الحميدم
، سكريا،دار السقا، دمشؽ،ُ،طىػ(ُِٗالقرشي األسدم الحميدم )ت: 

 ـ ُٔٗٗ
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ِٔٓٓ 

 سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، ، مسند الشامييف
 ، َُْٓ ،بيركت ،مؤسسةالرسالة،ُ،طىػ(َّٔأبك القاسـ الطبراني)ت: 

 ـُْٖٗ

 اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند ( ( )
 النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ صحيح مسمـ ( ، 

 َ بيركت ، العربي التراث إحياء دار ،  (ىػُِٔ:ت )

  ، بف محمد بف  أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهللمصنؼ ابف أبي شيبة
مكتبة ،ُ،طىػ(ِّٓ: تإبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )

 ـ . َُْٗض،الريا،الرش

  سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ، المعجـ األكسط 
 . القاىرة –دار الحرميف  ، ىػ(َّٔ: ت ، أبك القاسـ الطبراني )

 المخمي الشامي،أبكسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير ،المعجـ الكبير 
 ،ىػ  ُُْٓ،  القاىرة ،مكتبة ابف تيمية (،ىػَّٔ:ت القاسـ الطبراني )

  ـ ُْٗٗ

 أبك الحسف نكر الديف  ، المقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي
دار ،طبعة ىػ(َٕٖعمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي )المتكفى: 

 لبناف -الكتب العممية، بيركت 

 أبك زكريا محيي الديف يحيى بف ،مسمـ بف الحجاج المنياج شرح صحيح
 . بيركت –دار إحياء التراث العربي  ، ُ، طىػ(ٕٔٔ: ت شرؼ النككم )
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ِٔٓٔ 

 ،ىػ(ُٕٗمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني)ت: المكطأ ،
أبك ،ؤسسة زايد آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية، مُط

 ىػ ُِْٓ،ظبي

 ثاٌثًا : ورة اٌفمٗ 
  أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ

دار اآلفاؽ الجديدة،  ، طبعةىػ(ْٔٓاألندلسي القرطبي الظاىرم )ت: 
 .بيركت

   تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد  ،الفتاكل الكبرل البف تيمية
 الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية

دار الكتب ،ُ،طىػ(ِٖٕالحراني الحنبمي الدمشقي )ت: 
 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٖعة:،العممية

 كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية،ِ،طالمكسكعة الفقيية الككيتية، 
 ىػ. ُِْٕ، الككيت

 ساتعا : ورة اٌرتاجُ ٚاٌغري ٚاٌراسٌخ ٚاٌثٍذاْ  .
 طبعة،عبد السبلـ مقبؿ مجبرل،ذىاب الحزف كشفاء الصدر السقيـإ 

 .القاىرة –دار اإليماف ،القاىرة،دار اإليماف 

  أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف ،الستيعاب في معرفة األصحابا
دار ،ُ،طىػ(ّْٔ: تمحمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي)

 .ـ ُِٗٗ،ىػ ُُِْ،الجيؿ، بيركت
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ِٕٔٓ 

  أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف  ،اإلصابة في تمييز الصحابة
 ،دار الكتب العممية  ،ُ، طىػ(ِٖٓ: تأحمد بف حجر العسقبلني )

 .ىػُُْٓ،بيركت

 حسيف بف محمد بف الحسف ،تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس
 .بيركت ،دار صادر  ،ىػ(ٔٔٗ: تالدّْيار بىٍكرم )

  لب اآلممي، حمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غا،متاريخ الطبرم
 ، بيركت –دار التراث  ،ِ، طىػ(َُّ:تأبك جعفر الطبرم )

 ىػُّٕٖ
 أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف ،تاريخ دمشؽ

دار الفكر لمطباعة كالنشر ، طبعة ىػ(ٕٓ: تعساكر )
 ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ،كالتكزيع

 القاضى عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار ،تثبيت دالئؿ النبكة
دار  ،ىػ(ُْٓ: )تاليمذاني األسد أبادم، أبك الحسيف المعتزلي 

 .القاىرة -شبرا -المصطفى 

 شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف  ،تذكرة الحفاظ
ار الكتب العممية ،ُ، طىػ(ْٖٕ: تبف قىاٍيماز الذىبي )

 ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ،بيركت



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِٖٔٓ 

  أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف ،يب التيذيبتقر
 َُْٔ،سكريا ،دار الرشيد  ،ُ،طىػ(ِٖٓ:تحجر العسقبلني )

 ـ .ُٖٔٗ،

 أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف ،تيذيب التيذيب
، دائرة المعارؼ النظامية، اليند، ُ، طىػ(ِٖٓ:تحجر العسقبلني )

 ىػُِّٔ

 يكسؼ بف عبد الرحمف بف  ، الرجاؿ ذيب الكماؿ في أسماءتي
يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي 

 – ََُْ،بيركت،مؤسسة الرسالة،ُ،طىػ(ِْٕ: تالكمبي المزم )
َُٖٗ. 

  محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء، المدني، أبك ،الردة
، اإلسبلمي، بيركتدار الغرب ،ُ،طىػ(َِٕ: تعبد اهلل، الكاقدم)

 .ـ َُٗٗ -ىػ  ُُْ

  سبؿ اليدل كالرشاد، في سيرة خير العباد، كذكر فضائمو كأعبلـ
محمد بف يكسؼ الصالحي ،نبكتو كأفعالو كأحكالو في المبدأ كالمعاد

 ُُْْ، لبناف –دار الكتب العممية بيركت ،ُ، طىػ(ِْٗ ت)يالشام
 ـ ُّٗٗ ،ىػ 

 بد اهلل محمد بف أحمد بف شمس الديف أبك ع،سير أعبلـ النببلء
 ،القاىرة -دار الحديث، ىػ(ْٖٕعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت: 

 ـََِٔ،ىػُِْٕ
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ِٔٓٗ 

 أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  ، السيرة النبكية
 ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،ىػ(ْٕٕ: تالدمشقي )

 .ـُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗ،بيركت

 محمد بف حباف بف أحمد بف حباف  ، لخمفاءالسيرة النبكية كأخبار ا
ٍعبدى، التميمي،أبك حاتـ، الدارمي، البيستي ) : تبف معاذ بف مى

 .ىػ ُُْٕ ، بيركت –الكتب الثقافية  ، ّ/طىػ(ّْٓ

 عمي بف سمطاف( محمد،أبك الحسف نكر الديف المبل ) ، شرح الشفا
 بيركت –دار الكتب العممية ،ُ،طىػ(َُُْاليركم القارم )ت: 

 ىػ ُُِْ،

  الصديؽ أبك بكر،د / محمد حسيف ىيكؿ ، طبعة :كممات عربية
 لمنشر كالتكزيع، القاىرة .

 أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي  ،الطبقات الكبرل
تحقيؽ: ، ىػ(َِّ:تبالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد )

ىػ َُُْ، تبيرك  –دار الكتب العممية ، ُط ،محمد عبد القادر عطا
 . ـ َُٗٗ -

 أحمد بف محمد بف عمي بف أعثـ الككفي، أبك محمد )ت: نحك ،الفتكح
 ـ ُُٗٗ،ىػ  ُُُْدار األضكاء، بيركت، ،ُ، طىػ(ُّْ

 دار ْ،طأبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم،المعارؼ ،
 .ـُِٗٗ، المعارؼ
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َِٔٔ 

 إسحاؽ بف أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف ،معرفة الصحابة
دار الكطف لمنشر،  ،ُ، طىػ(َّْمكسى بف ميراف األصبياني )ت: 

 ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ، الرياض

 خاِغا : ورة  اٌٍغح ٚادلعاجُ ٚاٌثالغح  .
 أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ ،كتاب العيف

 دار كمكتبة اليبلؿ، ىػ(َُٕ: تالفراىيدم البصرم)

 إبراىيـ مصطفى / أحمد ، مغة العربية بالقاىرةل، مجمع االمعجـ الكسيط(
 دار الدعكة ،طبعةالزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(

 دار ،ِ،طالدكتكر سعدم أبك حبيب،القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا
 ـ ُٖٖٗ ،ىػ  َُْٖ،دمشؽ ،الفكر

 ـََِْ، نيضة مصر ، ّفقو المغة،عمي عبد الكاحد كافي ، طػ 

 بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )ت: أبك ،جميرة المغة
 ـُٕٖٗ ،بيركت –دار العمـ لممبلييف  ،ُ،طىػ(ُِّ

  معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع ، عبد اهلل بف عبد العزيز
 ىػ .َُّْ،عالـ الكتب ، بيركت،ّاألندلسي ، أبك عبيد البكرم ، ط

  ، عياض بف عياض بف مكسى بف مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار
، المكتبة ىػ(ْْٓعمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )ت: 

 ـُٖٕٗدار التراث ، القاىرة ،  –العتيقة،تكنس 
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ُِٔٔ 

 أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد ،معجـ الفركؽ المغكية
مؤسسة النشر ،ُ، طىػ(ّٓٗ: نحك تبف يحيى بف ميراف العسكرم )

 ىػُُِْ، «قـ»ػ اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف ب

 أحمد بف محمد بف عمي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
 -المكتبة العممية ، ىػ(َٕٕالفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس )ت: نحك 

 بيركت

  أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ،مقاييس المغة
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ، : دار الفكر، ىػ(ّٓٗ: ت)

 ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف محمد، العرب لساف 
 دار،ّ، ط(ىػُُٕ:ت) اإلفريقى الركيفعى األنصارم منظكر
 . ىػ ُُْْ،بيركت،صادر

 أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده ، المحكـ كالمحيط األعظـ
 -ىػ  ُُِْ،  بيركت –دار الكتب العممية  ،ُ، طىػ[ْٖٓالمرسي ]ت: 

 .ـ َََِ

 زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ ،التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ
بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم 

 ،القاىرة-عبد الخالؽ ثركت ّٖعالـ الكتب  ،ُط ىػ(َُُّ)ت: 
 ـَُٗٗ-ىػَُُْ
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ِِٔٔ 

 ابي، أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفار ،معجـ ديكاف األدب
طبعة: مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، ،ىػ(َّٓ:ت)

 القاىرة

 أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت: ، المخصص
 .بيركت –ار إحياء التراث العربي ، دىػ(ْٖٓ

 حماد بف إسماعيؿ نصر أبك،العربية كصحاح المغة تاج الصحاح 
  ىػ َُْٕ،بيركت،لممبلييف العمـ دار،ْ،ط(ىػّّٗ: ت )الفارابي الجكىرم

 . ـ ُٕٖٗ -
  ـ .ََِٔ، دار البيركني ،  ِاالقتراح في أصكؿ النحك لمسيكطي ػ ط 

 الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا ، 
، ىػ(ّٓٗأحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )ت: 

-ىػُُْٖار الكتب العممية (، منشكرات محمد عمي بيضكف) دُط
 ـُٕٗٗ

  الرزٌاؽ عبد بف محٌمد بف حٌمد، م القامكس جكاىر مف العركس اجت 
،  (ىػَُِٓ: ت  ) الزَّبيدم بمرتضى، الممٌقب الفيض، أبك الحسيني،

 . اليداية دار طبعة

 ت) منصكر أبك اليركم، األزىرم بف أحمد بف محمد، المغة يذيبت :
  ـََُِ،  بيركت – العربي التراث إحياء دار ،  ُط ، (ىػَّٕ

 ـ .ََِْ، نيضة مصر ، ّفقو المغة،عمي عبد الكاحد كافي ، طػ 
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ِّٔٔ 

 ط، ، ِمعجـ القراءات القرآنية،د.أحمد مختر عمر، د. عبدالعاؿ سالـ مكـر
 ـ.  ُٖٖٗمطبكعات جامعة الككيت، 

 القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف زيف،الصحاح ختارم 
 النمكذجية، الدار-العصرية المكتبة،ٓ،ط(ىػٔٔٔ: ت) الرازم الحنفي
 . ىػَُِْ، بيركت

 دار ،ِ، طحامد صادؽ قنيبي -محمد ركاس قمعجي،معجـ لغة الفقياء
 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ،  النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف ، النياية في غريب الحديث كاألثر
محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير 

 . ـُٕٗٗبيركت،   -المكتبة العممية ، ىػ(َٔٔ: )ت

 عادعا:اجملالخ ٚاٌذٚسٌاخ ٚاٌشعائً عٍٍّح ٚادلٛالع اإلٌىرتٍٚٔح .
 ،ىػ،ُّْٕربيع األكؿ  ُُصحيفة عاجؿ اإلليكتركنية،عدد األربعاء ِّ 

 ـ َُِٓديسمبر 

 ،ِٓىػ،ُّْٕربيع األكؿ، ُّجريدة الشرؽ األكسط،عدد الجمعة 
 ـ َُِٓديسمبر 

  جمع القرآف في مراحمة التاريخية مف العصر النبكم إلى العصر الحديث
، محمد شرعي أبك زيد، بحث تكميمي مقدـ لمحصكؿ عمى درجة 

الشريعة ، جامعة الماجستير في التفسير كعمـك القرآف ، كمية 
 ىػ .ُُْٗالككيت،



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 صحف أبي بكر 
 وصلتها باألحرف السبعة

 
 

ِْٔٔ 

  الرسـ العثماني كالرسـ القياسي كأكجو االختبلؼ بينيما ، حيدر خميؿ
إسماعيؿ ػ مجمة كمية العمـك اإلسبلمية ، المجمد الرابع ، العدد السابع 

 ـ .ََُِ،

  ىػ ، ُّْٕربيع األكؿ  ُِصحيفة سبؽ اإلليكتركنية ، عدد الخميس
 ـ .  َُِٓديسمبر  ِْ

 (،الصادرة عف كزارة األكقاؼ ُٓٔ(،)ُْٔالرسالة اإلسبلمية،عدد ) مجمة
 ىػ .َُْْكالشئكف الدينية بالجميكرية العراقية،سنة 

 https://www.alukah.net/library  
   https://vb.tafsir.net . 
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