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 :مقدمة
رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ  الحمد هلل      

المرسميف كآلو الطيبيف الطاىريف كصحابتو الغر المياميف، 
 :كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، أما بعد

فيذا بحث قصدت فيو تنبيو الباحثيف إلى المكسكعة       
كما فييا مف أخطار، ( رة المعارؼ اإلسالميةدائ)المسماة 

ىذه كبخاصة فيما يتعمؽ بالقرآف الكريـ، السيما كأف عنكاف 
 المكسكعة يكىـ العالقة الكطيدة باإلسالـ، ككـ مف

 

  .أستاذ مشارؾ، كمية الشريعة، جامعة الزرقاء األىمية  *
. عنكاف براؽ خدع بو كثير مف الباحثيف

ق كّتاب ىذه المكسكعة فيالني ما قرأت أنا ما كتب      
كجدت فييا مف الزيؼ كالتحريؼ كالدعاكل الباطمة، التي 

ال تستند إلى أساس متيف، مع انو كاف عمى أكلئؾ 
الكاتبيف أف ينصفكا ىذه المادة إنصافا عمميا؛ ال ألف 

أىؿ القرآف مسممكف؛ بؿ ألف المكضكعية تتطمب 
. اإلنصاؼ حتى مع الخصـك

بيان لما ورد في الموسوعة ونقد لما جاء في ) القرآن الكريم في موجز دائرة المعارف اإلسالمية
 (القرآن الكريمشأن جمع 

 *جمال محمود أبو حسان. د

م 21/11/2006: تاريخ قبول البحثم    5/3/2006 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

حظيت ىذه المكسكعة بالعناية كاالىتماـ، كجند ليا مف الباحثيف عدد ضخـ، كطبعت بعناية فائقة بعد ترجمتيا إلى        
ىذه المكسكعة، فكجدت أف الكاتبيف قد قسمكا مادتيا إلى أقساـ عدة، تناكلت  في( القرآف الكريـ)نظرت إلى مادة . العربية

. مادتو، كتاريخو، كبناؤه، كلغتو، كعالقتو بحياة المسمميف، كترجمتو: القرآف مف حيث
اع عف فقررت أف أخكض غمار الدؼ .درست ىذه المادة فكجدتيا تمتمئ بالمغالطات كاالتيامات، كالبعد عف البحث النزيو      

القرآف الكريـ، كتصحيح تمؾ المفاىيـ المغمكطة عنو في ىذه المكسكعة، كاخترت المكضكع الذم صب المستشرقكف في المكسكعة 
كبنيت ىذه الدراسة عمى ما .كؿ ما عندىـ فيو، مف حيث األغاليط كىك جمع القرآف؛ ليككف نمكذجا لمدراسة كتصحيح المفاىيـ

اىيف نقمية كعقمية، أرجك أف تككف كافية الغرض بالمطمكب، كلـ أجاكز في بحثي ىذا ثبت عندنا نحف المسمميف مف بر
 .اهلل تعالى حسف القبكؿ سائالن . المكضكعية، كال خرجت عف حدكد األدب الالئؽ في مثؿ ىذه المكضكعات

Abstract 
      This encyclopedia won attendance, and a lot of researchers enlisted to build it up,and with care it was 

printed when they translated it into Arabic،I looked on the holy Quraan subject in this encyclopedia, and 

I found that the writers parted its subject to many sections, and talk that study from many sides: the text, 

the history, the structure, the language, its relation with Muslims life, and the translation. 

      When I studied this material I found it full fallacies and impeachments, and far away from 

disinterested research, so I decided to defend the holy quraan, and to correct what is wrong about it in 

that encyclopedia, and I choosed the subject which all of the researchers put all of their wrong ideas in it 

which is the collection of the holy quraan as a study sample and ideas correction, I made the base of my 

study what is proved for us as Muslims of mental and physical proofs, and pleased it will be enough for 

my goal, and I put the literalism in my research, and didn't pass the morality of the researchers in these 

subjects, asking ALLAH to accept it. 
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ناسب ىنا بياف أنو ليس كؿ ما كتبكه كمف الـ      
مكصكفا بالتجني، فقد ذكركا في ثنايا ما ذكركه كالما 
عاما ال يختمؼ عميو أحد كثمة قضايا أشاركا إلى أف 

أصؿ القكؿ بيا مستند إلى أحاديث كاىية كمكضكعة أك 
ضعيفة، لكنيـ مع ذلؾ جانبيـ الصكاب في كثير مما 

الخاثر كالزباد فحؽ عمى  قالكه، فخمطكا في الكالـ ما بيف
أف  -الذيف أرجك أف أككف مف خدميـ-أىؿ القرآف 

يبسطكا القكؿ كيبينكا لمناس الصحيح مف السقيـ، حتى 
يستيقف الكاتبكف عف اإلسالـ أف أىؿ اإلسالـ ال زالكا 

. متيقظيف
قرأت تمؾ المادة المتعمقة بالقرآف فكجدت أنيـ       

: ل أقساـ عدة ىيقسمكا الحديث عف تمؾ المادة إؿ
األصؿ كالمترادفات كيشمؿ االشتقاؽ كاالستخداـ  -ٔ

. القرآني، كمترادفات القرآف الكريـ
 .كالقرآف الكريـ محمد  -ٕ

لميجرة كيشمؿ جمع  ٕٖٙتاريخ القرآف بعد سنة  -ٖ
المختمفة، كمجمكعات  تالقرآف الكريـ، كالقراءا

 .الصحابة كالنص المعتمد

ماءىا، كاآليات، البناء القرآني كيشمؿ السكر كأس -ٗ
 .كالبسممة، كالحركؼ في أكائؿ السكر

 .النزكؿ -٘

 لغة القرآف الكريـ كأسمكبو -ٙ

 .كفكرىـ فالقرآف الكريـ في حياة المسممي -ٚ

. (ٔ)ترجمة القرآف الكريـ -ٛ

كبعد ذلؾ قمت بتصنيؼ الممحكظات، مدرجا إياىا       
في الفصكؿ التي ذكركىا، مبينا إزاء كؿ شيء مكضعو 

جزء الخامس كالعشريف مف المكسكعة، بالصفحة في اؿ
ثـ اقتصرت في الرد عمى ما يتعمؽ بمكضكع جمع القرآف 

الكريـ؛ ألف أكثر ما ذكركه إنما يخص ىذا الجانب، 
كألف متابعة الرد عمى كؿ القضايا التي ذكركىا تخرج 

البحث عف الحد المسمكح بو في مثؿ ىذه البحكث؛ لذلؾ 
مؿ أف ييسر اهلل كآ. اقتصرت عمى ما اقتصرت عميو

تعالى الكقت كالصحة لمتابعة الرد عمى ما يستحؽ الرد 

في ىذه المكسكعة مما يتعمؽ بالقرآف الكريـ، إنو كلي 
. ذلؾ كالقادر عميو

فيو عف   ت ػكقد جعمت ىذا البحث في تقديـ تحدث      
شيء مف المنيج الذم اتبعتو، كحدكد البحث فيو، ثـ في 

ض مف دكافع المستشرقيف تمييد كتحدثت فيو عف بع
كمنيجيـ في البحث مف خالؿ بعض الكتابات التي 

كلست أريد . تحدثت عنيـ، ككذا مف خالؿ بعض أقكاليـ
نما شيء أقدـ بو بيف يدم  التكسع في ىذا اإلطار كا 

البحث حتى تككف الخمفية كاضحة لدل القارئ، عمى أنني 
 ال أريد أف أناقش المستشرقيف في ىذا البحث، كلكف
الجيد كمو كغايتو في مناقشة كمحاكرة المكسكعة 
كاهلل . اإلسالمية بما فييا مف أفكار تخص القرآف الكريـ

.  تعالى اسأؿ التكفيؽ كالعكف
.  ثـ قسمت البحث إلى ثالثة مباحث      
مكجز دائرة المعارؼ )مكجز في التعريؼ بػ: األول 

كبعض التنبيو عمى ما فييا كذلؾ مف ( اإلسالمية
. حكؿ القرآف الكريـ ةؿ المادة المكتكبخال

مختصر في القضايا التي تحتاج إلى مناقشة، : والثاني
رتبتيا بحسب ما جاء في ىذه المادة مف 

المكسكعة، كحتى  معناكيف لممكضكعات ؼ
يككف الرد متسمسال متناسقا مع ترتيب 

كسأكتفي بتمؾ القضايا . المكضكعات فييا
. كلست أريد التمخيص لممادة

نقض ما جاء في المكسكعة عف القرآف مف : والثالث
(. جمع القرآف)خالؿ مكضكع 

كبعد ذلؾ ختمت البحث كأبرزت أىـ ما فيو ثـ       
ذكرت بعض التكصيات التي رأيتيا متالئمة مع طبيعة 

. البحث كمادتو
كال ادعي أنني أربيت عمى الغاية، كحسبي أنني       

لعؿ مف الباحثيف صكبت النظر نحك ىذه المكسكعة، 
. كاهلل تعالى كلي التكفيؽ. مف يدرس قضاياىا عامة
. كالحمد هلل رب العالميف
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 :تمهيد
نزؿ اهلل تبارؾ كتعالى القرآف الكريـ عمى نبيو أ      
ليبعث فيو أمة فتحيا، لتحيا بحياتيا أمـ األرض  محمد 
.  جميعان 
، قأف يطيعو قكمو كال يعصك ككاف أمؿ النبي       

أف ينصركه كال ينصركا عميو، كأف يحترمكه كال يزدركه ك
. كأف يحمكه كال يتحامكا عنو

كلكف قمكبان مظممة أبت إال أف تقؼ دكف شعاع       
النكر القادـ مف القرآف الكريـ، فحالت دكنو كدكف قمكب 

كأبى اهلل تبارؾ كتعالى . طمحت في أف يالمسيا ضياؤه
القمكب العطشى، كأف إال أف يصؿ شعاع النكر إلى تمؾ 

يالمس رغبتيا في الضياء بعد استغاثتيا مف قترة 
الظممة، فما أف المس الشعاع أبكاب تمؾ القمكب حتى 
فتحت كانفتح معيا باب األمؿ النتشار ذلؾ الشعاع في 

َوَكاَن َأْمُر المَِّو  .قمكب أشد عطشان مف تمؾ القمكب
 .[األحزاب: ٖٛ]َمْ ُ وواًل 

القرآف الكريـ العرب الذيف نزؿ فييـ كقد كاجو       
مكاجية صريحة كاضحة كقكية خيبت آماليـ كزادت 

آالميـ؛ ذلؾ بأف أمميـ كاف يتمثؿ في البقاء عمى ما ىـ 
. فيو مف متع الحياة كلذائذىا، كعبادة األصناـ كطاعتيا
كأما آالميـ فقد كاجيكا مف يحطـ فييـ ىذه الشيكات 

نعو أك الحيمكلة بينو كبيف دكف قدرة منيـ عمى تصديو ـك
. ما يريد
كلـ تقتصر مكاجية القرآف عمى العرب كحدىـ؛       

لينقييـ مما عمؽ بيـ مف أكزار الجاىمية، بؿ أصبح 
القرآف فيما بعد في مكاجية الكفر كمو، في كؿ زماف 

فكثرت الشبو كالمفتريات عمى القرآف مف كؿ . كمكاف
ق فيما ال ينبغي حدب كصكب؛ تكىينا لجانبو، كحصرا ؿ

. أف ينحصر فيو
ذا كانت الشبيات كاألضاليؿ التي افتراىا        كا 

المفتركف أياـ نزكؿ القرآف الكريـ لـ تقَك عمى الحياة 
كالحركة، بؿ لـ تمبث أف تتالشى كتمؾ الفقاعات التي 

ذا . ءتطفك فكؽ سطح الما كىذا شأف الزبد يذىب جفاءن كا 

شأنيا كىي مف العرب  كانت الشبيات كالمفتريات ىذا
األقحاح ك قد تحطمت عمى صخرة القرآف الصمبة، 

كالمفتركف ىـ مف ىـ لغة كسميقة، فال غرابة أف نرل 
شبيان كأضاليؿ كأكاذيب مفتراة عمى القرآف الكريـ يككف 

أمرىا أيسر تحطيمان كحاليا أسرع بكاران، السيما إذا كانت 
.  (ٕ)ممف فسد ذكقو كتغير طبعو

بغي التنبيو إلى أف ما لحؽ القرآف مف محاكالت كيف      
النيؿ كالتشكيو لـ يكف قاصران عمى مجاؿ الدعاية 

نما أصبح ممتدان إلى  التمقائية، كردكد األفعاؿ العفكية، كا 
، فيا نحف نرل أنو قد جندت (ٖ)دكائر البحث العممي

مكاىب أفسدىا التعصب، كعقكؿ لعب بيا اليكل كأفئدة 
قالـ أغرت أصحابيا المطامع، كُجنَِّدْت مألىا الحقد، كأ

لتناؿ مف القرآف فرأينا مف يريد أف يناؿ مف أسمكب 
القرآف كعقائده كأحكامو، كفي ىذا العصر الذم ىجمت 
فيو ثقافة الغرب رأينا ىذه األقالـ تُْبعُث لتناؿ مف أحكاـ 

. القرآف كتشريعاتو كمف لغة القرآف كأسمكبو كقصصو
ركضة معرفة، مّد طالب العمـ كالقرآف دكحة عمـ ك

كالباحثيف عف المعرفة ببغيتيـ كحاجتيـ، فإذا كقؼ رجؿ 
البياف أماـ ىذه الدكحة يستجمي صكرىا التعبيرية 

كتراكيبيا المغكية كخصائص ىذا التركيب، كجد معانييا 
تنساب كأنما ىي جدكؿ عذب يترقرؽ، كألفاظيا تتسؽ 

ذا . ؿ إيقاعكأنما ىي نغمات عذبة تتدفؽ حيكية كجما كا 
كقؼ أماميا عالـ الفقو كاالجتماع ليستجمي ما فييا مف 
حكـ كأحكاـ، كجد النظاـ البديع كالقيـ اإلنسانية الخالدة 
كاألحكاـ التي ال يصمح النكع اإلنساني إال حينما يعيش 
ذا كقؼ أماميا الفيمسكؼ كرجؿ العقيدة  في ظالليا، كا 

ف فإنيا تمد ىؤالء كعالـ األخالؽ كالباحث في أسرار الكك
جميعا بقكاعد مما يطمبكف، أقصى مما تصؿ إليو نتائج 

أبحاثيـ القائمة عمى أساس البحث العممي كالمنطؽ 
السكم، أما إذا أراد أف يعالجيا مف يممس فييا عكجا 

كيتصيد مطعنا فإنو يرد خائبا مدحكرا كيرجع خاسئا كىك 
.  (ٗ)حسير
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المستشرقيف كيأتي عمى رأس ىؤالء مجمكعة       
كالمبشريف الذيف أمضكا ردحا طكيال في درس اإلسالـ 

بعامة، كالقرآف الكريـ بخاصة، كلقد كانت ليـ جيكد جبارة 
مف ال يمكف الحديث عنيا في ىذا البحث، إال أنو ال بد 

الكقكؼ أما دكافع المستشرقيف لمثؿ ىذه الدراسات، ككذلؾ 
آلت إلييا ال بد مف الحديث المكجز عف األكصاؼ التي 

 .ىذه الدراسات المدفكعة بتمؾ الدكافع
أما ما يتعمؽ بالدكافع التي دفعتيـ لمثؿ ىذه       

 مالدراسات التي كمفتيـ جيدا كبيرا، كماال كثيرا، فو
متعددة كمتنكعة، كال بأس أف نقتبس مف الكتاب الثاني 
الذم صدر عف األسيسكك حكؿ تصحيح األخطاء عف 

كيمكف إرجاع الدكافع : )اؿ المؤلفكفالقرآف الكريـ حيث ؽ
االستشراقية في االىتماـ بالقرآف الكريـ إلى دافعيف 

: أساسييف
يتعمؽ بالحركة التبشيرية االستعمارية التي : أوليما      

يتكقؼ نجاحيا في بث النصرانية في العالـ اإلسالمي، 
كالتمييد الستعماره عمى دراسة كاقعو في ظكاىره كفي 

. محركة لوالعناصر اؿ
كأىـ تمؾ العناصر القرآف الكريـ، إذ ىك       

، العنصر األكبر الصانع لمكاقع اإلسالمي كالمكجو لو
فاتجو االىتماـ إليو كعنصر مميد لنجاح حركة 

. التبشير كاالستعمار
يتعمؽ بغاية عممية صرؼ، كانت تحرؾ  :ثانييما      

يؿ بعض المستشرقيف لمعرفة التراث اإلنساني في سب
التحميؿ لمتاريخ البشرم كأسبابو، كربما خالط ذلؾ بعض 

الميؿ إلى تكجيو ذلؾ التاريخ في الكجية التي تممييا 
. (٘)(األيدلكجيات التي يعتنقيا بعض ىؤالء المستشرقيف

كثمة دكافع أخرل يحسف اإلشارة إلييا بإيجاز       
:  كمنيا

محاربة اإلسالـ كالبحث عف نقاط ضعؼ فيو،  .ٔ
براز ىا كتضخيميا، كالزعـ بأنو ديف مأخكذ مف كا 

النصرانية كالييكدية، كاالنتقاص مف قيمتو كالحط 
 .مف قدر نبّيو

بحجب حقائقو  -خطر اإلسالـ -حماية النصارل مف .ٕ
 .عنيـ كتحذيرىـ مما يسببو ليـ مف خطر

حمالت التنصير بيف المسمميف لتشكيكيـ في دينيـ  .ٖ
 .كىز ثقتيـ بو

لكنيسة كمغانميا بمنع المحافظة عمى سمطاف ا .ٗ
 .انتشار اإلسالـ في أكركبا

أفكار إيمانية مف اإلسالـ لتثبيت أقداـ  ساقتبا .٘
 .الكنيسة في بالدىا بفكر ديني معقكؿ

جعؿ الدراسات االستشراقية مصدرنا لتعميـ اإلسالـ  .ٙ
لممسمميف أنفسيـ كمصدرا ن لمدراسات عف الشرؽ 

 .بعامة

رصان عمى تمزيؽ تمزيؽ الكحدة المغكية في األمة ح  .ٚ
. عقيدتيا ككحدتيا

إضعاؼ الشخصية اإلسالمية باالحتياؿ كالتزكير  ٛٓ
. في تاريخ اإلسالـ المجيد

إشاعة البمبمة الفكرية في صفكؼ المسمميف تمييدان  ٜٓ
لتحطيـ جامعتيـ الفكرية؛ حتى يسيؿ عمى ىؤالء 

. تسيير المسمميف بدكليـ كأمميـ حسب أىكائيـ
. (ٙ)بقيمة تراثيـ الحضارم تشكيؾ المسمميف ٓٔٓ

ذا كانت مثؿ ىذه الدكافع ىي التي قادت ىؤالء        كا 
لما أرادكه، فال نعدـ خيران يكجد بيف ثنايا ىذه األعماؿ التي 

عممكىا، كما ال نعدـ أف نجد مف المنصفيف مف قاده 
اإلنصاؼ في دراسة اإلسالـ إلى اإليماف بو، أك عمى 

، غير (ٚ)تميؽ بو بيف األدياف األقؿ إعطائو المنزلة التي
أنو عمى أم حاؿ فإف ىذا اإلنصاؼ غالبا ما يككف 

محفكفا بالمخاطر الجمَّة، كليذا ال بد لمف يطالع ىذه 
بما يحكؿ بينو كبيف االنزالؽ  -األعماؿ أف يككف مسمحان 

بسالح الديف كالقيـ  -مياكم رغبات المستشرقيف لإؿ
. عمى غاية الحذر  كالمغة كالتاريخ كالفكر، كأف يككف

جاء في الكتاب الذم أصدرتو المنظمة اإلسالمية       
كتبعا ليذا المنزع العاـ الذم : )لمتربية كالعمـك كالثقافة

فإف الكاقؼ ، نزعت إليو الدراسة االستشراقية لمقرآف الكريـ
عمييا يجد نفسو في مظنة فائدة يستفيدىا فعميو أف 
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ؿ يتعرض إليو، عميو كفي مظنة تضمي ،ييتبميا مف جية
أما الفائدة التي يمكف أف  ،أف يحذر منو مف جية أخرل

 ؼتستفاد فيي مف الدراسات القرآنية المتعمقة بالتصني
كأما . كاإلحصاء كالترجمة كتحقيؽ النصكص كنشرىا

التضميؿ الذم ينبغي أف يحذر منو فيك مما أدرج في 
مف بحكث المستشرقيف مف األخطاء كاالغاليط الناشئة 

، القصكر عف فيـ القرآف؛ لمقصكر في فيـ لغتو أحيانا
كمف الخمؿ المنيجي في البحث متمثالن باألخص في 
االعتماد عمى معطيات ضعيفة أك مجزكءة أحيانا 

أك الناشئة أيضا مف قصد بعض المستشرقيف  ،أخرل
إلى الَدس كالتشكيو، قصدان يندرج ضمف أىداؼ تبشيرية 

. (ٛ)(ف عكامؿ نشكء االستشراؽك استعمارية كانت مف بي
كبناءن عمى ىذه الدكافع االستشراقية لدراسة القرآف       

الكريـ كبناءن أيضان عمى أف ىذه الدراسات كانت في 
إذ إف ، عمكميا قائمة عمى عد القرآف إنتاجا بشريان 

المستشرقيف ال يؤمنكف بأف القرآف كحي مف اهلل، فإف 
ا تتصؼ بصفتيف دراستيـ لمقرآف جاءت في عمكمو

:  بارزتيف
المنزع التشكييي لمقرآف الكريـ فقد : الص ة األولى      

كاف أكثر المستشرقيف عف عمد، أك عف غفمة يمحقكف 
بو النقائص الحاّطة مف قيمتو، سكاء أكاف مف حيث 

مصدره أـ مف حيث تاريخو أـ مف حيث بنيتو، كال يخمك 
مستشرقيف مف ىذا المنزع إال القميؿ مف دراسات اؿ

ف كاف يميؿ في مجممو إلى ، لمقرآف عمى أف ىذا القميؿ كا 
الذم يككف ، العدؿ فيك ال يخمك تماـ الخمك مف الحيؼ

في الغالب ناشئان مف فقداف الكفاية في المستندات التي 
. يقع االعتماد عمييا في نكعيتيا كفي درجة كثكقيا

كجية االتجاه بالدراسة القرآنية : الص ة الثانية      
خارجية تعمد إلى الحـك حكؿ القرآف دكف الدخكؿ إلى 

كلذلؾ فقد تكاثرت البحكث في تاريخ القرآف كجمعو ، صمبو
كتدكينو كتفسيره كما تكاثرت البحكث اإلحصائية التي تعد 

كلكننا ال نظفر مف . كتصنؼ آياتو ككمماتو كمكضكعاتو
ا يتناكؿ بيف الدراسات االستشراقية الكثيرة لمقرآف الكريـ بـ

بعمؽ تحميؿ كتفصيؿ المدلكؿ القرآني في جكانبو 
كتنظيماتو ، كأبعاده األخالقية كاإلنسانية، التشريعية

فيذه المحتكيات القرآنية كانت غائبة ، االجتماعية كالدكلية
في مجمؿ البحكث االستشراقية لمقرآف الكريـ إال في القميؿ 

ؿ تمؾ كىك ما كاف لو انعكاس سمبي عمى مجـ، النادر
إذ مالت إلى منزع االستنقاص، كلك اتجيت إلى ، البحكث

المحتكل القرآني لكانت العظمة المكضكعية التي يقؼ 
عمييا الدارس لذلؾ المحتكل حائالن دكف ذلؾ المنزع 

. (ٜ)أك حادان منو إلى درجة كبيرة عمى األقؿ ،االنتقاصي
ىذا بعض ما يتعمؽ بيذا الجانب كقد ذكر الدكتكر       

البيي نماذج متعددة مف كتابات المستشرقيف التي تبيف 
.  (ٓٔ)مثؿ ىذه الدكافع كىذه الغايات

كأما المنيج الذم سار عميو ىؤالء المستشرقكف في       
بحكثيـ فيعبر عف جانب كبير منو المستشرؽ المعركؼ 
آرثر جفرم حيث كضع مقدمة لكتاب المصاحؼ البف 

، مستشرقيف في البحثأبي داكد أفصح فييا عف مناىج اؿ
فيك يضرب مثالن في طرائؽ المستشرقيف في بحث ما 
يتعمؽ بالتكراة كاإلنجيؿ ليدرج بيذه الطريقة إلى دراسة 

.  القرآف عمى ذاؾ النيج الفاسد
فطريقتيـ في البحث أف  (ٔٔ)كأما أىؿ التنقيب: )قاؿ      

يجمعكا اآلراء كالظنكف كاألكىاـ كالتصكرات بأجمعيا 
كا بالفحص كاالكتشاؼ ما كاف منيا مطابقان ليستنتج

لممكاف كالزماف كظركؼ األحكاؿ معتبريف المتف دكف 
اإلسناد يجتيدكف في إقامة نص التكراة كاإلنجيؿ كما أقيـ 

..(. نص ىكميركس أك نص رسائؿ أرسطك الفيمسكؼ
كبعد أف بيف األطكار التي مر بيا القرآف الكريـ حسبما 

إف نتيجة ىذه األبحاث ال يتفؽ : )يرل المستشرقكف قاؿ
كال ييمنا في بحثنا  ،كما عميو المسممكف مف تاريخ القرآف

نما الميـ ىك بياف ما كصمنا  ىذا ككنو حقان أك باطالن كا 
كقد كجدت مف خالؿ ىذا . (ٕٔ)(إليو بعد التحرم كالتنقيب

البحث صدؽ ما قالو فيما كتبو كّتاب ىذه المكسكعة في 
. كثير مما قالكه
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أك عمى ، ىذا ىك البحث االستشراقي باختصار      
األقؿ ما يعطي صكرة عف جانب ميـ منو، كىذا منياج 

فإذا تأممناه ربما لـ . المستشرقيف قالكه ىـ بألسنتيـ
.  نعجب لنتائجو

ذا كاف ىذا ىك منياجيـ فال عجب أف نجد بعد        كا 
ىذا  البحث كالتفتيش أف لمييكد دكرَا ال خفاء فيو في ثنايا

بؿ إف الييكد ضالعكف في إذكاء نار الحقد ، المنيج
كالبغضاء بيف شعكب العالـ كالمسمميف بشتى الكسائؿ 

كلقد !! كاألساليب كالتي مف أىميا أعماؿ البحث العممي
كجد الييكد بغيتيـ في ىذا الجانب بما ال خفاء فيو عمى 

.  (ٖٔ)ذم عينيف
كالباحث ) :كفي ىذا الجانب يقكؿ أحد الباحثيف      

يرل أف الجريمة إذا تعددت بصكرة كاحدة في مكاقؼ 
يترتب عمييا منحنى تاريخي فإف ىذه الجرائـ كراءىا 
عصابة منظمة ليا أىداؼ بعيدة كىي تتجو نحك ىذه 

كتمؾ حقيقة ذكرىا العمماء  ،األىداؼ بصبر عجيب
إف في كؿ التغيرات الفكرية الكبرل عمالن ييكديان : فقالكا

. (ٗٔ)(ف ظاىران كاضحان أـ خفيان سريان سكاء أكا

موجز دائرة )موجز في التعريف بـ  :المبحث األول

. (المعارف اإلسالمية
:  تقديم

زخرت المكتبات بالعديد مف المكسكعات سكاُء       
منيا ما أعده مجمكعة أفراد أك قاـ عمى إعدادىا فرُد 

.  بعينو كىؤالء منيـ المسممكف كمنيـ غير المسمميف
كقد كاف لممكسكعات التي أعدىا المستشرقكف       

كمف أخطر ىذه . بيف ىذه المكسكعات فمكقعا مميزا ـ
كالتي صدرت ( دائرة المعارؼ اإلسالمية) المكسكعات

بعدة لغات عالمية، كقد كتبت بأسمكب عممي ميسر 
لممثقؼ العاـ، مما جعميا مكضع إقباؿ أبناء المسمميف 

كسكعة كبار المستشرقيف أنفسيـ، كقد حشد ليذه الـ
كنثرت  ،كأشدىـ عداء لإلسالـ كدس فييا السـّ بالدسـ

. (٘ٔ)فييا أباطيؿ كثيرة عف اإلسالـ

كمما يكازم ىذه المكسكعة خطران بؿ ربما يفكقو ما       
يسمى بالمكسكعة البريطانية تمؾ المكسكعة التي حشد 

كلقد صب أىميا . ليا مف القكل كالقدر ما اهلل بو عميـ
جاـ غضبيـ عمى القرآف كعمى نبي القرآف، كنثركا فيحا 

.  (ٙٔ)ال يخرج مف فـ سميـ
ىذه مف أعماؿ المستشرقيف كالحاقديف عمى كؿ ما       

كلضركرة البحث فإني آثرت . يمت لإلسالـ بصمة
االقتصار عمى إحدل المكسكعتيف األشد خطران كاألكسع 

م عرضت انتشاران ألنبو عمى بعض مف أىـ القضايا الت
عمى أني في ىذا البحث لف أناقش كؿ شيء إذ إف ، ليا

... ىذا يحتاج إلى كتاب كبير
أما المكسكعة التي نحف بصددىا فقد نشرت       

ثـ  ٖٜٔٔبالمغة الفرنسية نشرة أكلى بباريس سنة 
بإضافات جديدة  ٜٙٛٔنشرت نشرة جديدة ثانية سنة 

، كترجـ كثيرة، ككتب فييا كتاب مف العرب كالمسمميف
جزء منيا إلى العربية في الثالثينات مف القرف 

كأضيفت في الترجمة تعميقات . الماضي
ثـ ترجمت الطبعة الثانية الجديدة مف . (ٚٔ)كتصكيبات

مكجز دائرة "المكسكعة إلى العربية كظيرت باسـ 
كصدرت طبعتيا األكلى في " المعارؼ اإلسالمية

.  الشارقة
ىذه المكسكعة مترجمة  كمما يؤسؼ لو أف تصدر      

بيفكاتيا ك خطكرتيا، دكف أف تجد مف يحكـ الرد عمييا 
. إحكامان يتالءـ مع خطكرتيا

كقد طفحت ىذه المكسكعة غيظان كحقدان عمى       
حتى إف القارئ يممكو االستغراب كىك يقرأ ، القرآف كأىمو

كالمان كيذا خال مف المكضكعية كاإلنصاؼ عند مف 
بؿ إف ، الن لممكضكعية كاإلنصاؼيعدكف أنفسيـ أه

القارئ ليعجب مف كالـ ال يكاد يصدؽ أنو صدر مف فـ 
كلكف أنى يستغرب ىذا مف قـك مألىـ الحقد ، عالـ

رجعكا إلى بعض ما كتبو ، كالغيظ عمى اإلسالـ كأىمو
كأخذكا يجمعكف . المسممكف حكؿ دينيـ كنبييـ كقرآنيـ

ىا في تمؾ ساقط األقكاؿ كالركايات التي ال أصؿ ؿ
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كأخذكا يدكركف حكليا، يكىمكف الناس أنيـ ، الكتب
أك يفسركف ما نقمكه صحيحا . يتكئكف عمى أساس متيف
. لكف قاتؿ اهلل الحقد كالبغضاء. عمى غير أساس متيف

تي تحتاج إلى ــموجز في القضايا ال: المبحث الثاني

. مناقشة ورد

: ما ذكروه تحت عنوان األصل والمترادفات: أوواًل 
زعمكا أف كممة قرآف مأخكذة مف الكممة السريانية   -أ

 (ٙ٘ٙٚ، ٖ٘ٙٚ/ٕ٘(. )قريانا)
معظـ آيات القرآف نزلت في فترة امتدت لسنكات  -ب

في أداء  عشر تقريبا بدأت عندما شرع محمد 
الصالة كانتيت في زمف مقارب لغزكة بدر سنة 

. ، كمف المحاؿ أف تؤرخ آيات القرآف بدقةٕٗٙ
(ٕ٘/ٚٙ٘ٚ  )

مف بعض اآليات أف ثمة قرآنا آخر لـ ينزلو  يبدك -ج
اهلل سبحانو كتعالى عمى نبيو فالقرآف الكريـ قد أنزؿ 

ًن عمى نبيو كالباقي عنده  اهلل منو جزءان
( ٜ٘ٙٚ/ٕ٘.)سبحانو

( ٓٙٙٚ/ٕ٘. )سكرة يكسؼ مف السكر المدنية -د
.  إف القرآف لـ يجمع إال بعد كفاة محمد -ه

(ٕ٘/ٚٙٙٓ.) 

 .نوان مترادفات القرآنما ذكروه تحت ع: ثانيا

مثمو مثؿ ( آية)إف المعنى األساسي لمصطمح  -أ
 athaكالسرياني آثا  Othالمصطمح العبرم اكث 

يعني عالقة ما، بمعنى الرمز لحقيقة غير ظاىره، 
( ٓٙٙٚ/ٕ٘. )أك الدليؿ، أك البرىاف

إف كممة كتاب مف بيف أصعب الكممات مف حيث  -ب
(  ٔٙٙٚ/ٕ٘. )تفسيرىا كمعرفة داللتيا

مشتؽ مف المفظ السرياني صكرتا ( سكرة)إف لفظ   -ج
snata أك سكرتا( .ٕ٘/ٕٚٙٙ-ٖٚٙٙ) 

قد حير المفسريف كأف التفسير ( المثاني)إف لفظ  -د
المالئـ ليذه الكممة ىك قصص العقاب كالثكاب التي 

يرل الباحث بأنو يمكف أف تشكؿ معان مجمكعة 
 (.ٗٙٙٚ/ٕ٘. )منفصمة عف القرآف

 .والقرآن الكريم  ت عنوان محمدما ذكروه تح: ثالثا

 ة ػال تكجد إشارة قط إلى مصدر الكحي أك صيغ -أ

المتكمـ في السكر كاآليات التي يظير أنيا أقدـ ما  
( ٘ٙٙٚ/ٕ٘. )نزؿ مف القرآف

ىك  إنو يبدك مف بعض اآليات أف محمدان  -ب
 (٘ٙٙٚ/ٕ٘. )المتحدث

في بعض  مف غير المستبعد أف يككف محمد  -ج
-٘ٙٙٚ/ٕ٘. )فسو ما يكحى إليواألحياف يكتب بف

ٚٙٙٙ) 

ما ذكروه تحت عنوان تاريخ القرآن الكريم ب د : راب ا
 .632سنة 

إف معظـ السكر يتناكؿ أفكارا متباينة أك مجاالت   .ٔ
 (ٛٙٙٚ/ٕ٘. )عدة

ساعدت الطبعة المصرية لمقرآف عمى ترسيخ أسماء  .ٕ
 (ٛٙٙٚ/ٕ٘. )بعينيا لمسكر القرآنية

ره تتفاكت تفاكتان شديدا آيات القرآف الكريـ مثؿ سك .ٖ
في طكليا كلـ تحدد أقدـ المخطكطات القديمة 

 (ٜٙٙٚ/ٕ٘. )لمقرآف نيايات اآليات

مف الكحي  ءيرل بعض المسمميف أف البسممة جز .ٗ
. كأنيا كانت عمى رأس السكر منذ البداية

(ٕ٘/ٚٙٚٓ) 

إف اآليات التي نزلت أخيرا تنسخ اآليات التي نزلت  .٘
كالمثاؿ الكاضح ( ىكذا)ق بعد ذلؾ في المكضكع نفس

عمى ذلؾ اآليات المتعمقة بشرب الخمر ففي اآلية 
. مف سكرة المائدة تفيد مجرد الكراىة ٜ
(ٕ٘/ٖٚٙٚ) 

يعتقد أف النص القرآني بشكؿ كامؿ كاف حاضران  .ٙ
 (ٜٗٙٚ/ٕ٘. )زمف عثماف

قد استقرت بشكؿ نيائي ( القراءات)إف طرؽ القراءة  .ٚ
 (ٜٗٙٚ/ٕ٘. )في بكاكير القرف الرابع اليجرم
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مف المالحظ أف الباحثيف المسمميف المعاصريف لـ  .ٛ
. يكلكا مكضكع تاريخ القرآف العناية الكافية

(ٕ٘/ٜٚٙٗ) 

. إف أكؿ جمع كامؿ لمقرآف كاف في عيد أبي بكر .ٜ
(ٕ٘/ٜٚٙ٘) 

لـ يترؾ عند مكتو نصان مكتكبان بشكؿ  إف محمدان  .ٓٔ
 (ٜ٘ٙٚ/ٕ٘. )كامؿ

اب ىك أكؿ البخارم يشير إلى أف عمر بف الخط .ٔٔ
مف جمع القرآف كىناؾ ركايات أخرل تفيد أف أبا 
بكر ىك الذم بدأ جمع القرآف لكنو لـ يتمو فأتمو 

 (ٜٙٙٚ/ٕ٘. )عمر في خالفتو

إف قمة قميمة ممف عرفكا بحفظ القرآف ىـ الذيف   .ٕٔ
 (ٜٙٙٚ/ٕ٘. )قتمكا في حركب اليمامة

إف السبب في جمع القرآف في عيد عثماف كاف   .ٖٔ
د بيف القكل اإلسالمية في الشاـ الخالؼ الشدم

كالعراؽ حكؿ الطريقة الصحيحة لقراءة القرآف في 
. الصمكات الجيرية أثناء حممة أرمينيا كأذربيجاف

(ٕ٘/ٜٚٙٚ) 

رفض ابف مسعكد كأتباعو تنفيذ أكامر الخالفة  .ٗٔ
( ٜٛٙٚ/ٕ٘. )بحرؽ المصاحؼ التي بيف أيدييـ

 (ٜٛٙٚ/ٕ٘. )إف القرآف ليس بميجة قريش .٘ٔ

شخاص الذيف رشحيـ عثماف لميمة جمع إف األ .ٙٔ
 .(ٜٛٙٚ/ٕ٘. )القرآف كانكا غير مقبكليف

إف القرآف الكريـ كفقان لترتيب سكره كآياتو يعكد إلى  .ٚٔ
زمف عثماف كىذا ال يعني أنو كاف مرتبان عمى ىذا 

 .(ٜٜٙٚ/ٕ٘. )النحك زمف محمد 

إف زيدان لعب دكران ما في إقامة النص القرآني  .ٛٔ
ف كاف . مف الصعب تحديد ىذا الدكر العثماني كا 

(ٕ٘/ٜٜٚٙ). 

شكككان خطيرة حكؿ دكر زيد في ( بيرتكف)أثار  .ٜٔ
أف عممي الحديث كالفقو  رإقامة النص القرآني كأظو

. ساعدا في إيجاد ركايات كثيرة عف جمع القرآف
(ٕ٘/ٚٚٓٓ). 

إف النص الذم اعتمده عثماف بف عفاف مجرد نص  .ٕٓ
كف األربعة كاحد بيف نصكص أخرل كجدت خالؿ القر

األكلى لميجرة كالرأم العاـ أف عثماف أضفى الشرعية 
عمى النص القرآني المتداكؿ بيف أىؿ المدينة باعتباره 

 األشد ارتباطا بالكحي األصمي 

 (ٓٓٚٚ/ٕ٘. )الذم نزؿ عمى محمد      

تفيد التعميقات التي أكردىا الطبرم عف االختالفات   .ٕٔ
أف النص " كفالمؤمف"في سكرة ( ٙٓٔ)في اآلية 

 (ٔٓٚٚ/ٕ٘. )القرآني لـ يكف ثابتان عمى أيامو

إف أبا مكسى األشعرم طمب مف أتباعو عند كصكؿ   .ٕٕ
مندكب عثماف بف عفاف حامالن منو النسخة المعتمدة 

مف القرآف الكريـ أال يحذفكا مف مصحفو شيئان حتى لك 
لـ يجدكه في مصحؼ عثماف أما ما كجدكه مف الزيادة 

فإف بعض الركايات تذكر أف مصحؼ فميضيفكه لذا 
أبي مكسى كاف ضخمان كأنو كاف يحتكم عمى 

السكرتيف الزائدتيف في مصحؼ أبي بكر باإلضافة 
. آليات أخرل غير مكجكدة في المصاحؼ األخرل

(ٕ٘/ٚٚٓٗ) 

كاف  يقاؿ إف عمي بف أبى طالب ابف عـ الرسكؿ   .ٖٕ
نو أكؿ مف جمع القرآف الكريـ بعد كفاة الرسكؿ كيقاؿ إ

(  ٗٓٚٚ/ٕ٘. )رتب سكره ترتيبان زمانيان 
قاؿ إف مصحؼ ابف مسعكد لـ يكف يضـ سكرة   .ٕٗ

الفاتحة كالمعكذتيف المتيف أصبحتا سكرة الفمؽ كسكرة 
 (٘ٓٚٚ-ٗٓٚٚ/ٕ٘. )الناس في مصحؼ عثماف

يؤكد أف الركايات الخاصة بجمع القرآف ( كنسبرك)إف  .ٕ٘
عة كالركايات المتعمقة بمصاحؼ الصحابة كميا مكضك

بيدؼ تقديـ دليؿ تكثيقي قديـ لمنص القرآني أك إثبات 
لكف الكاقع  أنو قديـ بمعنى أنو يعكد لزمف الرسكؿ 

فيما قاؿ ىذا المستشرؽ أف النص القرآني لـ يكف قد 
. جمع حتى القرف الثالث اليجرم كربما بعد ذلؾ

(ٕ٘/ٚٚٔٓ )

. ما ذكروه تحت عنوان البناء القرآني: خامسا
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كؼ اليجاء العربية بما اعتراىا مف لقد كانت حر .ٔ
قصكر في ذلؾ الكقت ىي التي استخدمت في كتابة 
نسخ القرآف األكلي مما أدل إلى ظيكر اختالفات في 

( ٕٔٚٚ/ٕ٘. )القراءات كفي صمب النص
 في الفترة األمكية زادت االختالفات في القراءات .ٕ

في مصحؼ عثماف شيئان فشيئا بؿ كظيرت قراءات 
عمى مزاكجة بيف المعتمدة لمصحؼ جديدة تشتمؿ 

عثماف كالقراءات األخرل إال أنو باستخداـ الحركؼ 
العربية الكاضحة دخؿ شيء مف االنضباط عمى 

 (ٖٔٚٚ/ٕ٘. )ىذه القراءات

لقد كاف انتقاء بعض القراءات مف مدارس في  .ٖ
القراءة يصارع بعضيا بعضان أك ينافس بعضيا 

عالنيا كقراءات مكثقة معتمد ة كالقراءات بعضان كا 
األخرل كاف ذلؾ بطبيعة الحاؿ ىك الطريقة نفسيا 
التي استخدميا المسممكف في كؿ مكاف لتجنب ماال 
ينتيي مف الخالفات تمامان كما حدث لمذاىب السنة 

 (ٗٔٚٚ/ٕ٘. )األربعة

تعتبر الطبعة المصرية الرسمية لمقرآف الكريـ أفضؿ  .ٗ
 نص تكثيقان كضبطان رغـ اعتمادىا عمى قراءات
متأخرة، إال أف تاريخ النص القرآني ال زاؿ ىك 

 (ٛٔٚٚ/ٕ٘. )تاريخ النص المكتكب

كبعد فإف ىذه األخطاء الخطيرة بؿ الخطايا      
الخطيرة ذكرتيا مسمسمة كما كردت في الترجمة العربية 
الجديدة لممكسكعة، ككاضح مف ىذه األفكار كاآلراء أف 

ريخو، كخمطكا أصحابيا لـ يتعمقكا في درس القرآف كتا
بيف الركايات صحيحيا كسقيميا كما سيظير ذلؾ جميا 

في أثناء الرد عمى ما يخص ىذا البحث مف قضايا 
. بعكف اهلل تعالى

في نقض ما جاء في الموسوعة عن  :المبحث الثالث

. (جمع القرآن)من خالل موضوع  القرآن

إف أكؿ ما يالحظ عمى ما ذكر ىنا في ىذه       
الكالـ قد استفاض كتنكع حكؿ جمع القرآف المكسكعة أف 

كنحف . كالخاثر بالزباد، كخمط فيو الغث بالسميف، الكريـ
ال بد أف نصفي ىذه األقكاؿ حتى يظير صحيحيا مف 

. سقيميا
كالذم ينبغي التنبيو إليو أف أمر جمع المصحؼ       

قد اعتنى بو المستشرقكف كأدخمكا فيو كثيرا مف التخاليط 
لغير سبب، الميـ رجاؤىـ الطعف  كسبب أكالشبيات ؿ
. في القرآف

إف شاء اهلل -كأما الكالـ الذم ذكركه كمو فيسيؿ       
لكف عمينا أكال أف نذكر ما عندنا مف ، دفعو -تعالى

كقبؿ ذلؾ أحب أف ... ركايات مكثكقة في ىذا الجانب
أبيف أنني ىنا ال أضع النتائج مقدمة عمى المقدمات، 

م حكمت عمييـ أكال، بؿ ىذا بعد بياف بحيث يظير أنف
ككالميـ حكؿ القرآف خاصة كاإلسالـ عامة . ما قالكه

أصبح مف الشيرة بحيث ال يكاد ينكره أحد مف الباحثيف، 
سكاء في كتب المستشرقيف أك كتب مف بحث في كتب 

. المستشرقيف
فأكؿ ركاية ما ذكره اإلماـ البخارم في : أوواًل       

عف زيد بف ثابت أنو : ائؿ القرآفصحيحو في كتاب فض
أرسَؿ إليَّ أبك بكر مقتؿ أىؿ اليمامة فإذا عمر بف ": قاؿ

إف : إف عمر أتاني فقاؿ:  فقاؿ أبك بكر، الخطاب عنده
ني أخشى إف ، القتؿ قد استحر يـك اليمامة بقراء القرآف كا 

، فيذىب كثير مف القرآف. استحر القتؿ بالقراء بالمكاطف
ني أرل أف ت كيؼ تفعؿ : قمت لعمر، أمر بجمع القرآفكا 

فمـ ، ىذا كاهلل خير: ؟ قاؿ عمرشيئان لـ يفعمو رسكؿ اهلل 
كرأيت . يزؿ عمر يراجعني حتى شرح اهلل صدرم لذلؾ

إنؾ رجؿ : قاؿ أبك بكر: قاؿ زيد، في ذلؾ رأم عمر
شاب عاقؿ ال نتيمؾ كقد كنت تكتب الكحي لرسكؿ اهلل 

 ،فكاهلل لك كمفكني نقؿ جبؿ مف ، فتتبع القرآف فاجمعو
الجباؿ ما كاف أثقؿ عمى مما أمرني بو مف جمع القرآف 

ىك : ؟ قاؿكيؼ تفعمكف شيئان لـ يفعمو رسكؿ اهلل : قمت
فمـ يزؿ أبك بكر يراجعني حتى شرح اهلل  ،كاهلل خير

صدرم لمذم شرح لو صدر أبي بكر كعمر رضي اهلل 
 .عنيما



 جمال أبو حسان ..................................................................... رف اإلسالميةالقرآن الكريم في موجز دائرة المعا

المجلد الثالث، العدد                                                          المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

226 

 (ٜٔ)كالمخاؼ (ٛٔ)العسب فتتبعت القرآف أجمعو مف      
كصدكر الرجاؿ حتى كجدت آخر سكرة التكبة مع أبي 

َجاءُكْم َرُسوٌل  َلَقدْ  خزيمة األنصارم لـ أجدىا مع غيره
 َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَمْيُكم َأنُ ِسُكمْ مِّْن 

فكانت الصحؼ  [التكبة: ٕٛٔ]رَِّحيمٌ  َرُؤووٌ ِباْلُمْؤِمِنيَن 
م بكر رضي اهلل عنو حتى تكفاه اهلل ثـ كانت عند أب

عند عمر رضي اهلل عنو حتى تكفاه اهلل ثـ كانت عند 
. (ٕٓ)حفصة رضي اهلل عنيا

كثاني ىذه الركايات ما أخرجو اإلماـ مسمـ : ثانيااًل       
ال تكتبكا عني شيئان غير القرآف : )قاؿ في صحيحو أنو 

 .(ٕٔ)(كمف كتب عني شيئان غير القرآف فميمحو

كنا عند : )أنو قاؿما جاء عف زيد بف ثابت : ثالثااًل       
 . (ٕٕ)القرآف مف الرقاع -أم نجمع-نؤلؼ  رسكؿ اهلل 

كاف ينيى أف : )ما جاء عف ابف عمر أنو : راب ااًل       
 .(ٖٕ)(يسافر بالقرآف إلى أرض العدك مخافة أف ينالو العدك

فيذه النصكص كغيرىا تدؿ بكضكح عمى أف       
ال ، كامالن  القرآف الكريـ كاف مجمكعان في زماف النبي  كا 

إذا لـ يكتبكا ، أم فائدة لكتاب الكحي الكثيريف
كما الغاية مف كجكدىـ كقد أنيى بعضيـ ، المصحؼ

. (ٕٗ)عدد ىؤالء الكتاب إلى نحك مف أربعيف كاتبان 
كأما أكجو االستدالؿ مف النصكص السابقة فيك       

دان عندما أراد جمع القرآف في عيد أبي فإف زم ،أيضان بّيف
بكر كقاؿ إنو كاف يتتبعو مف المخاؼ كالجمكد كالعسب فما 

. الذم كاف في ىذه األدكات؟ ال شؾ أنو القرآف
كفي الحديث الثاني داللة كاضحة عمى تكجيو       

. إرادة الناس لكتابة القرآف كاالشتغاؿ بيا دكف غيرىا
ليذا التكجيو حصكؿ أكليس مف النتائج الطبيعية 

! المقصكد منو؟
كأما الحديث األخير فإنو كاضح الداللة عمى       

ال فما معنى النيي عف السفر بالقرآف إذا لـ  المقصكد كا 
ال ال يككف لمحديث أم معنى ، (ٕ٘)يكف القرآف مكتكبان كا 

إذ ال يمكف أف يككف المراد القرآف المحفكظ في الصدكر؛ 

السفر إلى تمؾ البالد، كما داـ  ألف ذلؾ معناه النيي عف
. ذلؾ فما الداعي لقيد السفر بالقرآف

اهلل  مرض كأما ما كاف في زماف أبي بكر كعمر      
كما ىك كاضح في حديث زيد كاف المقصكد ؼ، عنيما

جمع ما كاف مكتكبان مفرقان عمى األدكات المختمفة 
ككضعو في مصحؼ كاحد كىكذا تـ األمر كأما ما كاف 

فكاف تكحيدان لممسمميف  عمى زماف عثماف بف عفاف 
عمى ذلؾ المصحؼ الذم كاف في زماف أبي بكر كعمر 

نقطة  كجعمو ىك عف الذم كاف في زمف النبي 
كىكذا تكحدت القراءة . االرتكاز في إقراء القراء لمناس

.  (ٕٙ)كالقمكب معان 
كيمكننا التأكيد عمى قضية ميمة كىي أف ىذا       

القرآف المكجكد بيف أيدم الناس ىك نفسو الذم كاف في 
كىك نفسو الذم كاف مكجكدان في زماف  زماف عثماف 

قيدتيـ عبر كىذا ما بنى المسممكف عميو ع. النبي 
. العصكر كالدىكر إلى يكمنا الحاضر

كيمكننا اآلف الكقكؼ المختصر مع ما قررتو       
: كذكرتو أنا في ىذا البحث ممخصان أقكؿ .المكسكعة

يمكننا في ضكء ما بّيناه أف نقؼ بسيكلة كيسر مع تمؾ 
كلكني قبؿ أف أقؼ . األقاكيؿ اآلثمة في تمؾ المكسكعة

حب أف أنقؿ كجية نظر الدكتكر ذلؾ الكقكؼ اليسير أ
كلعؿ : محمد البيي في ىذه المكسكعة يقكؿ رحمو اهلل

أخطر ما قاـ بو المستشرقكف حتى اآلف ىك إصدار 
ككذلؾ إصدار  ،بعدة لغات( دائرة المعارؼ اإلسالمية)

، غات الحية التي صدرت بيا الدائرةمكجز ليا بنفس الؿ
عة جديدة في إصدار طب كقد بدؤكا في الكقت الحاضر

كمصدر الخطكرة في ىذا العمؿ ىك  ،تظير في أجزاء
أف المستشرقيف عبئكا كؿ قكاىـ كأقالميـ إلصدار ىذه 

كىي مرجع لكثير مف المسمميف في دراستيـ  ،الدائرة
عمى ما فييا مف خمط كتحريؼ كتعصب سافر ضد 

. (ٕٚ)!اإلسالـ كالمسمميف
لـ ينزؿ كامالن  ما قالكه مف أنو يبدك أف القرآف: أوواًل       

نما أنزؿ اهلل بعضان كأبقى بعضان كحجتيـ  عمى النبي كا 
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لُ : في ىذا قكلو تعالى  ِشَ اءِمَن اْلُقْرآِن َما ُىَو  َوُنَنزِّ
: ٕٛ]َوَرْحَمٌة لِّْمُمْؤِمِنيَن َوَو َيِزيُد الظَّاِلِميَن َإوَّ َخَساراًلا

قكلو كىذا االستنباط مبناه عمى الفيـ الخاطئ ؿ [اإلسراء
ىنا لمتبعيض، ( مف)عمى اعتبار أف ، (مف القرآف)ل تعاؿ

ىينا عمى ( مف)كقد اختمؼ عمماء التفسير في معنى 
ىذه ( مف)في : )أقكاؿ عدة لخصيا السميف الحمبي بقكلو

أنيا لبياف الجنس، قالو الزمخشرم، : ثالثة أكجو، أحدىا
 أنيا لمتبعيض، كأنكره: الثاني. كابف عطية، كأبك البقاء

[ ألنو يمـز أف ال يككف بعضو شفاء: ]الحكفي، قاؿ
كىذا الجكاب . كأجيب عنو بأف إنزالو إنما ىك مبّعض

ليس بظاىر، كأجاب أبك البقاء بأف منو ما يشفي مف 
كىذا قد كجد بدليؿ رقية بعض الصحابة : قمت. المرض

الثالث أنيا البتداء . سيد الحي الذم لدغ، بالفاتحة فشفي
إف القكؿ ) :كقاؿ ابف عطية (ٕٛ)(اضحالغاية، كىك ك

نما معناه أف إنزالو ، بالتبعيض ال يمـز عميو ما ذكر كا 
كننزؿ مف القرآف شيئان شيئان ما فيو : مبعض، فكأنو قاؿ

 .كىك كالـ حسف: قمت. (ٜٕ)(كمو شفاء

كنحف المسمميف نعتقد اعتقادان جازمان بأف القرآف       
شيء باؽ عند اهلل ىك ىذا الذم بيف أيدينا، كليس منو 

كما ذكركه ليس بالـز في تفسير اآلية، كىي . تعالى
تتحدث عف بعض النعـ التي كىبيا اهلل تعالى لعباده مف 

 .خالؿ القرآف

أما قكليـ إف القرآف لـ يجمع إال بعد كفاة : ثانيااًل       
فقكؿ مجمؿ يحتمؿ معاني عدة، فإف كاف  النبي 

فيك كاضح البطالف المقصكد أنو لـ يحفظ في الصدكر 
ف كاف المقصكد لـ يجمع أم في مصحؼ كاحد فكالـ  كا 

ف كاف المقصكد لـ يكتب فيذا أيضان باطؿ يدؿ ، صحيح كا 
 .عميو ما بيناه مف األحاديث كاألقكاؿ الماضية

أما قكليـ إنو يعتقد أف النص القرآني كاف : ثالثااًل       
، يؿحاضران بشكؿ كامؿ في زمف عثماف فيذا إيياـ كتضؿ

فمف أيف جاءه الكماؿ في ىذا الزمف كغاب عنو في بقية 
كىؿ كاف عثماف محظكظان كحده بإكماؿ القرآف . األزماف

كىؿ ما فعمو الصحابة ، دكف الرسكؿ الكريـ كصاحبو

سكل محافظتيـ عمى ما كاف في  الكراـ بعد كفاة النبي 
لكف بطريقة تالئـ زمانيـ، كيساعد عمييا  عيده الكريـ 

 !تكفر مف أدكات الكتابة؟ما 

أما قكليـ إف الباحثيف اإلسالمييف : راب ااًل       
فيذا . المعاصريف لـ يكلكا تاريخ القرآف العناية الكافية
ىؿ . قكؿ متسرع لـ ينشأ كليد استقراء كبحث كدراسة

عمـ ىؤالء أنو ما مف أحد مف المعاصريف كتب كتابان 
أك بابان تحت في عمـك القرآف إال كأدرج ضمنو فصالن 

عنكاف جمع القرآف، درجكا فيو إلى بياف األحكاؿ 
المختمفة التي مر بيا القرآف الكريـ حتى صار بأيدم 

ناىيؾ عما يكتب مف . الناس عمى ىذه الصكرة
المعاصريف تحت عنكاف تاريخ المصحؼ أك تاريخ 

فأيف ىؤالء عف ىذه المؤلفات كالكتب . القرآف
 .(ٖٓ)كالبحكث

كأما قكليـ إف أكؿ جمع لمقرآف الكريـ كاف  :خامسااًل       
فيذا كمو كليد التشكيؾ في أصؿ . في عيد أبي بكر

الجمع القرآني، كأف الرسكؿ الكريـ لـ يجمع القرآف الكريـ 
كىذا قكؿ باطؿ قد بينا بطالنو فيما مضى . في زمانو

مف األقكاؿ كاألخبار، التي ال تدع مجاالن لمشؾ في أف 
ما مات إال كقد كتب القرآف كمو عمى  الرسكؿ الكريـ 

كانت متكفرة في زمانو،  مالت أدكات الكتابة المختمفة
 .كحفظو جمع غفير مف الصحابة

 ِإنَّ :ككيؼ يمتئـ ىذا كاهلل تعالى يقكؿ لمنبي       
كالجمع ال بد أف يتحقؽ . [القيامة: ٚٔ]َعَمْيَنا َجْمَ ُو َوُقْرآَنوُ 
مع في الصدكر ألف المفظ كالج، بالكتابة في السطكر

كقد تـ . مطمؽ، كال معنى لتخصيصو بأحد األمريف
أما أف أبا بكر أكؿ مف جمع القرآف  كالىما في عيده 

 .كاحد فنعـ( مصحؼ)في كتاب 

لـ يترؾ عند  كأما قكليـ إف محمدان : سادسااًل       
فيك عمدة ما يريدكف . مكتو نصان مكتكبان بشكؿ كامؿ

كىك مف األباطيؿ التي يسعى ، ندهإثباتو كالكقكؼ ع
أعداء اهلل تعالى لتثبيتيا في النفكس تكىينا ألمر قداسة 

كقد ثبت في صحيح البخارم مما قدمنا . القرآف الكريـ



 جمال أبو حسان ..................................................................... رف اإلسالميةالقرآن الكريم في موجز دائرة المعا

المجلد الثالث، العدد                                                          المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

228 

مف الحديث المتعمؽ بجمع القرآف الكريـ عمى يد زيد أنو 
كاف يتتبع ما كاف مكتكبا في زمانو عميو الصالة كالسالـ 

ع القرآف بيذه الطريقة حتى جمع فيجمعو، كقد تـ جـ
كقد ذكرت ىذا الحديث سابقا عندما أكردت . كمو

-ٜٔ)في صفحة  .النصكص الحديثية المتعمقة بالجمع
ثـ إذا لـ يكف قد تـ ىذا الجمع في . مف ىذا البحث( ٕٓ

عيده عميو الصالة كالسالـ، فما ىك الداعي لكثرة 
يقطع ببطالف الكتاب الذيف كاف يختارىـ لمكتابة؟ إف ىذا 

 .ىذه الشبية

أما قكليـ إف البخارم يشير إلى أف عمر : ساب ااًل       
بف الخطاب ىك أكؿ مف جمع القرآف، كىناؾ ركايات ا

أخرل تفيد أف أبا بكر ىك الذم بدأ جمع القرآف لكنو لـ 
 .يتمو فأتمو عمر في خالفتو

أما حديث البخارم فقد ذكرناه سابقان : ولمرد نقول      
ىك مف أشار عمى أبي بكر بجمع  أف عمر  كفيو

، فكافؽ أبك بكر رضي اهلل عنو بعد أخذ كرد، القرآف
كجمع ، كىكذا تـ األمر. ككمؼ زيدان بكتابة المصحؼ

المصحؼ مف األدكات التي كاف مكتكبان عمييا في زمف 
ثـ ذكرنا مف الركايات . ، كأصبح مصحفان كاحدان النبي 

م عند أبي بكر إلى أف ما يفيد أف ىذا المصحؼ بؽ
ككاف عمر رضي ، تكفي ثـ بقي عند عمر إلى أف تكفي
 .اهلل عنو أبقاه في بيت ابنتو حفصة

فمف أيف جاء االستنتاج مف حديث البخارم عمى       
النحك الذم ذكره معدك ىذه المكسكعة، إال أف يككف 

مكضكعان في أذىانيـ، فأخرجكه إلى حيِّز الكجكد  شيئا ن
. يدؿ عميودكف دليؿ 

كأما ما ذكركه مف أف قمة قميمة ممف عرفكا : ثامنااًل       
. بحفظ القرآف ىـ الذيف قتمكا في حركب اليمامة

أفزعو مقتؿ القراء  أيا ما كاف األمر فإف عمر       
باليمامة فخشي عمى ضياع النسخ المكتكبة مف القرآف 

فإف  كسكاء كاف عدد القتؿ كثيران أك قميالن ، بمكت أصحابيا
ىذا كاف الحافز الرئيس لميمة في جمع المصحؼ 

كال يظف أنو يترتب عمى كثرتيـ أك قمتيـ أم أثر . الشريؼ

مع أف حديث البخارم السابؽ كفيو . فاعؿ في ىذا الجانب
. يدؿ داللة كاضحة عمى كثرتيـ( استحر القتؿ)

أما قكليـ إف السبب في جمع القرآف في : تاس ااًل       
ف الخالؼ الشديد بيف القكل اإلسالمية عيد عثماف كا

في الشاـ كالعراؽ حكؿ الطريقة الصحيحة لقراءة 
القرآف في الصمكات الجيرية أثناء الحممة إلى أرمينيا 

. كأذربيجاف
فيذا القكؿ جار عمى غير كجو مف الحقيقة، كليس       

نما القضية  ةفي األمر قكل إسالمي شامية كعراقية، كا 
عندما اتسعت الفتكحات : تيىي عمى النحك اآل

اإلسالمية انتشر الصحابة رضي اهلل عنيـ في البالد 
المفتكحة يعممكف أىميا القرآف كأمكر الديف، ككاف كؿ 

، كفي بعضو ما صحابي يقرأ بما سمع مف الرسكؿ 
كاف ناشئا مف سماعو القرآف بغير حرؼ قريش كقت 

أبي بف ككاف أىؿ الشاـ يقرؤكف القرآف بقراءة ، الرخصة
ذا أىؿ كعب  ، فيأتكف بما لـ يسمع أىؿ العراؽ، كا 

العراؽ يقرؤكف بقراءة عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو، 
. فيأتكف بما لـ يسمع أىؿ الشاـ، فيكفر بعضيـ بعضا

كعندما اتجو جيش المسمميف إلى فتح أرمينيا كأذربيجاف، 
كاف الجنكد مف أىؿ العراؽ كأىؿ الشاـ، فكاف الشقاؽ 

.  كالنزاع بينيـ
اختالفيـ في القراءة، كبعض ذلؾ  كرأل حذيفة       

مشكبه بالمحف مع إلؼ كؿ منيـ لقراءتو، كاعتياده 
عمييا، كاعتقاد أنيا الصكاب، كما عداىا تحريؼ 

كاختالؿ، حتى كفر بعضيـ بعضا فأفزع ىذا حذيفة 
كاهلل ألركبف إلى أمير المؤمنيف : رضي اهلل عنو فقاؿ

ككاف عثماف قد رأل نحك ىذا في  ماف يعني عث
المدينة، فكاف المعمـ يعمـ بقراءة، كالمعمـ اآلخر يعمـ 
بقراءة، فجعؿ الصبياف يمتقكف، فينكر بعضيـ قراءة 
اآلخر، فبمغ ذلؾ عثماف رضي اهلل عنو، فقاـ خطيبان 

أنتـ عندم تختمفكف فتمحنكف فمف نأل عني مف : )كقاؿ
كأشد لحنان، اجتمعكا يا األمصار أشد فيو اختالفان 

. (ٖٔ)(كاكتبكا لمناس إماما أصحاب محمد 
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، ىذه ىي قصة جمع القرآف في زمف عثماف       
ليس فييا أحزاب كال قكل، كليس فييا صراع مؤسس، 
إنما ىي اختالفات أفراد بدأت تنتشر فقضي عمييا في 

. ميدىا كالحمد هلل
مسعكد كأتباعو  أما قكليـ بأف عبد اهلل بف : عاشرااًل       

رفضكا تنفيذ أكامر الخالفة بحرؽ المصاحؼ التي بيف 
إلى رأم  أيدييـ فيذا شيء قد كاف في أكؿ األمر ثـ رجع 

كمما يرد ىذا القكؿ مف أصمو أف قراءة حفص ، الجماعة
فمك ، عف عاصـ تنتيي في أحد أسانيدىا إلى ابف مسعكد

ف مسعكد كاف األمر كما يقكلكف فمف أيف جاءت قراءة اب
.  ىذه القراءة التي ىي قراءة عثماف 

أنو كقؼ في  كقد ذكرت الركايات عف عمي       
يا معشر الناس إياكـ كالغمك في : الناس خطيبان كقاؿ

عثماف كقكلكـ حّراؽ المصاحؼ فكاهلل ما حرقيا إال عمى 
كعنو أيضان أنو قاؿ لك كنت ، مأل منا أصحاب محمد 
لت في المصاحؼ مثؿ الذم فعؿ الكالي كقت عثماف لفع

كجاء في فتح البارم عف طريؽ مصعب بف ، (ٕٖ)عثماف
أدركت الناس متكافريف حتى حرؽ عثماف : سعد قاؿ

لـ ينكر ذلؾ منيـ : المصاحؼ فأعجبيـ ذلؾ أك قاؿ
كما ، فيذا كاهلل أعمـ ما استقر عميو األمر (ٖٖ)أحد

مف كقد كرد في المقدمة الثانية . يخالفو فباطؿ مردكد
أف أبا كائؿ قد أشار إلى ندـ عبد اهلل : كتاب مقدمتاف

 إف عبد اهلل بف مسعكد : )...فقاؿ بعد ذكره لمكقفو 
ما أنا بخيرىـ، ثـ نزؿ عف : استحيا مما قاؿ، فقاؿ

 .(ٖٗ)(المنبر
كأما قكليـ إف القرآف ليس بميجة : حادي عشر      

ف قريش فيذا قكؿ مف ال عمـ عنده بتاريخ القرآف فإ
القرآف إنما أنزؿ بمغتيـ أكؿ األمر، كليسكا بأعمـ مف 

: عثماف كال غيره عندما قاؿ لمف اختاره لكتابة المصحؼ
إذا اختمفتـ أنتـ كزيد فاكتبكه بمساف قريش فإنما نزؿ )

مخاطبان ابف   كمثؿ ىذا ما كرد عف عمر (ٖ٘)(بمسانيـ
لساف أما بعد فإف اهلل تعالى أنزؿ القرآف ب: )مسعكد قائالن 

فإذا أتاؾ كتابي ىذا فأقرئ الناس بمغة قريش كال ، قريش
. (ٖٙ)(تقرئيـ بمغة ىذيؿ كالسالـ

كأما قكليـ إف األشخاص الذيف : ثاني عشر      
رشحيـ عثماف لميمة جمع القرآف كانكا غير مقبكليف، 
، فيذا إشارة إلى أف ابف مسعكد قد فعؿ ما يدؿ عمى ىذا

ابف مسعكد كىك بالككفة كىذا صحيح أكؿ األمر إذ إف 
بخصكص كتاب المصحؼ،  اعترض عمى عثماف 

كلـ  (ٖٚ)لكف األمر أخيران استقر عمى ما بّيّنا سابقان 
بؿ كانت . يعترض أحد عمى ىؤالء الكتاب فينقؿ قكلو

المجنة محؿ ثقة الصحابة جميعان لما كاف أصحابيا 
يتميزكف بو مف النزاىة كاألمانة كالكفاءة العتبارات 

مؿ، كمما يناسب بيانو ىنا أف المعترضيف عمى الع
أياـ المحنة التي حمت بو لـ يشيركا إلى شيء  عثماف 

 لىذا الذم ذكرتو المكسكعة في ىذا الجانب عؿمف 
 .(ٖٛ)اإلطالؽ

كأما قكليـ إف القرآف الكريـ كفقان لترتيب : ثالث عشر      
كف كىذا يعني أنو لـ م. سكره كآياتو يعكد إلى زمف عثماف
ىذا قكليـ في ىذه . مرتبان عمى ىذا النحك زمف محمد 

لكف الذم تدؿ عميو األدلة كيقطع بو المسمـ أف . المسألة
كمما يدؿ عمى  ىذا الترتيب إنما ىك تكقيؼ مف النبي 

ىذا األمر ما ذكره الحافظ ابف حجر في الفتح عف أكس 
.. كنت في الكفد الذيف أسممكا مف ثقيؼ: )بف حذيفة قاؿ

كيؼ تحزبكف : فقمنا فسألنا أصحاب النبي :.. كفيو
ثالث سكر كخمس سكر كسبع سكر  نحزبو: ]القرآف؟ قالكا

حدل عشرة كثالث عشرة كحزب المفصؿ  كتسع سكر كا 
فيذا يدؿ عمى أف : )حتى نختـ ثـ قاؿ ابف حجر( ؽ)مف 

ترتيب السكر عمى ما ىك في المصحؼ اآلف كاف في 
 .(ٜٖ)(عيد النبي

كأما قكليـ إف زيدا لعب دكران ما في : بع عشررا      
ف كاف مف الصعب  إقامتو النص القرآني العثماني كا 

كالذم يدؿ عمى . فيذا قكؿ باطؿ ،تحديد ىذا الدكر
أف أصحابو لـ : بطالنو كعدـ صحتو، كأنو ال مستند لو

، ككيؼ جاز لزيد أف  يستطيعكا تحديد ىذا الدكر المزعـك
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ة عنو؟ ىؿ كميـ رضي بما يفعؿ ىذا؟ كأيف الصحاب
فعؿ، كلـ ينكر ذلؾ أحد؟ إف ىذا إلحدل الكبر، كعمى 
كؿ حاؿ ما لـ يكف لمسمـ قط أف يتصرؼ في حرؼ 

كاحد مف القرآف زيادة أك حذفا؛ فقد أجمع المسممكف كميـ 
عمى أف أحدان مف المسمميف لـ يتدخؿ في القرآف عمى 

إال مجرد كتبة اإلطالؽ، كأف زيدان كالكّتاب معو لـ يككنكا 
ما كاف في مصحؼ أبي بكر رضي اهلل عنو  فيكتبك

كأما دكره في زماف أبي بكر رضي . إلى عدة نسخ جديدة
اهلل عنو فكاف كتابة ما كاف مفرقا عمى أدكات الكتابة في 

 .زماف النبي عميو الصالة كالسالـ في مصحؼ كاحد

كأما قكليـ إف الركايات الخاصة : خامس عشر      
القرآف، كالركايات المتعمقة بمصاحؼ الصحابة، بجمع 

كميا مكضكعة ليدؼ تقديـ دليؿ تكثيقي قديـ لمنص 
القرآني، أك إثبات أنو قديـ بمعنى أنو يعكد لزمف الرسكؿ 

  لكف الكاقع أف القرآف لـ يكف قد جمع حتى القرف
 .الثالث اليجرم

إف ىذا القكؿ يجعؿ أصحاب ىذه المكسكعة        
ىـ بعضا فمرة يقكلكف إف أبا بكر لـ يتـ جمع يكذب بعض

نما أتمو عمر كمرة يقكلكف إف عثماف أكؿ مف ، القرآف كا 
كعمى افتراض صحة ما يقكلكف . جمع نصان كامالن لمقرآف

فأيف ىذا مف القرف الثالث اليجرم كىؿ كاف عثماف 
! كأصحابو إال في القرف األكؿ؟

د أكرد ثـ إف األحاديث في ىذا صحيحة، فؽ       
فيؿ غضكا الطرؼ ، البخارم كمسمـ كغيرىما طرفان منيا

عف تمؾ الركايات الثابتة، أـ أنيـ يحاكلكف غض 
إنيا إلحدل مكابراتيـ التي يمبسكنيا المباس ، الطرؼ

. العممي أحيانان 

كبعد فيذا أىـ ما يتعمؽ بجمع القرآف في ىذه       
عمى خطر  تنبييان  قالمكسكعة الخطيرة آثرت االقتصار عمي

ىذه المكسكعة، كليتالءـ ذلؾ مع طبيعة البحث لئال 
يطكؿ كثيرا، فإف المكضكعات األخرل تحتاج إلى بحث 
منفصؿ، لعؿ اهلل تعالى ييسر القياـ بو تبعا ليذا البحث 

. كالحمد هلل أكال كآخران .إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو
أما ما ذكركه بشأف أبي مكسى : سادس عشر      

رضي اهلل عنو فإني لـ أجد فيما بيف يدم مف األشعرم 
المصادر ما يشير إلى ىذا الذم قالكه، كىـ لـ يكثقكا 
الكالـ بؿ قالكا كفي بعض الركايات، كأنا ال أدرم أيف 
ىي الركايات، بؿ إف كتب عمـك القرآف كتاريخو متكافرة 

عمى عدـ ذكر أم خالؼ ألبي مكسى بخصكص 
. ؟فمف أيف جاؤكا بيذا. المصاحؼ

كأما ما ذكركه بخصكص عمي ابف : سابع عشر      
أبي طالب كأنو أكؿ مف جمع القرآف، فإف ما عندنا مف 

تشير إلى خالؼ  الركايات المكثكقة كبعضيا عف عمي 
. (ٓٗ)ىذا الذم قالكه

كأما ما ذكركه عف اإلماـ الطبرم، : ثامن عشر      
رفا فاني رجعت إلى التفسير فمـ أجد الطبرم قد ذكر ح

. (ٔٗ)كاحدا مما قالكه، كال حتى حاـ حكؿ ما قالكه

: الخاتمة
كآخران، الذم أعانني  ، فالحمد هلل تعالى أكالن كبعد      

عمى دراسة ىذا الجانب المتعمؽ بجمع القرآف في ىذه 
: المكسكعة، كىك جانب خطير ألسباب منيا

إف ىذه المكسكعة شييرة، كشائعة ذائعة بيف : أوو      
العمماء، فالخكؼ كمو مف أف تصؿ بصكرتيا التي  أكساط

ىي عمييا دكف أف ينبو عمييا، فيظف ظاف أف ما فييا 
. صحيح، السيما كىي صادرة عف أكساط عممية

إف العناية بترجمتيا عمى ىذه الصكرة كفي : ثانيا      
. بالد المسمميف ربما أكىـ صحة ما فييا إذ لـ ينبو عميو

هلل تعالى بجمع مقكالتيـ كقد قمت بحمد ا      
كتصنيفيا بحسب ما كضعكه مف مكضكع لما قالكا، ثـ 

إنني رجعت إلى ما ذكركه تحت باب جمع القرآف الكريـ، 
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فنقدتو كنقضتو بقكة اهلل تعالى كعكنو، كلـ آؿ جيدا في 
ىذا البحث أف أرجع الكالـ إلى أصحابو كأف أثبت 

منيا، مكشحا المراجع العممية التي اطمعت عمييا كأفدت 
ذلؾ كمو بالنقد العممي البعيد عف التيكيش كالتشكيش كما 

.  ال يميؽ بالباحثيف
كأحسب أني قد بذلت في ىذا البحث جيدا أرجك       

أف يككف في محمو راجيا ثكابو مف اهلل تعالى، كما كأرجك 
أف أككف قد فتحت أنظار الباحثيف كالقارئيف ليذه 

. ال يؤخذكا عمى حيف غرةالمكسكعة عمى ما فييا حتى 
. كيتنبيكف إلى ما فييا مف الخمط

ث أف  ػالؿ ىذا البحػىر لي مف خػظ ىذا كقد       
ف غمفت  الدراسات االستشراقية غير منزكعة الغرض كا 

بالبحث العممي، كما كتبيف لي أف المستشرقيف ال 
يميزكف بيف الحديث الصحيح كال غيره اعتمادا منيـ 

المسمميف، كأف ما ميزكه قد كظفكه  عمى كجكده في كتب
 . بتفاسير خاطئة لتأييد ما يريدكف

ف       م ألرجك أف أككف بيذا البحث قد قمت كا 
جك أف ركما كأ. لجانبىذا ا مببعض الكاجب عمّي ؼ

راسة قد آتت أكميا، كبينت ما في ىذه لدتككف ىذه ا
ال . المكسكعة مف آراء باطمة، ككشفت زيفيا كبطالنيا

كاهلل تعالى . ء كالتمني كلكف بالبحث العمميبالرجا
( مف الشاـ كتيامة)أسأؿ ليذا البحث أف ُيْشئـ كُيْتيـ 

كأف ينتفع بو ( مف نجد كالغكر)كأف ُيْنجد كُيْغكر 
 . لجميكراك السادة

 التوصيات

البد مف كبح جماح التبشير كاالستشراؽ في : أوواًل 
ر المؤسسات العممية كالتعميمية ألف بذكر الخط

. قائمة ىناؾ
الدعكة لتضافر جيكد الحككمات اإلسالمية ممثمة : ثانيااًل 

؛ افي المؤسسات كالمراكز العممية كالدعكية فيو
لكضع حد لمحمالت الدعائية ضد اإلسالـ 

العظيـ كالقادمة مف الغرب باسـ التبشير تارة 
.  كباسـ االستشراؽ تارة أخرل

ليمية إلى ضركرة االستعاضة عف البعثات التع: ثالثااًل 
الخارج، كاالقتصار عمييا داخؿ العالـ اإلسالمي 

. خصكصان في المكضكعات اإلنسانية
ال بد مف إصدار مكسكعة إسالمية يكتبيا عمماء : راب ااًل 

مسممكف متمكنكف في فيـ التراث اإلسالمي مف 
جميع بمداف العالـ اإلسالمي، كتككف مرجعان 

. لممجاالت الثقافية كالمعرفية العديدة
البد أف يككف في كؿ جامعة إسالمية مركز : خامسااًل 

متخصص في الدراسات االستشراقية لمتابعة حركة 
فإف الجيكد الفردية في ىذا . االستشراؽ كالرد عمييا

 .المجاؿ ال تسمف كال تغني مف جكع

الدعكة إلقامة مؤتمر سنكم يجتمع فيو العمماء : سادسااًل 
ىكد مف جميع البمداف اإلسالمية لمناقشة ج

كآمؿ أف تتبنى رابطة العالـ . المستشرقيف
 .اإلسالمي مثؿ ىذه الفكرة

الدعكة إلقامة دكرات تدريبية لمتدربيف مختاريف : ساب ااًل 
لتحصينيـ مف أفكار المستشرقيف ثـ بثيـ كتكزيعيـ 

  .في أقطار الكطف العربي كاإلسالمي
 

: الهوامش
                                              

موجز دائرة الم ارو مجمكعة مف المستشرقيف كالكاتبيف، ( ٔ)
، مركز الشارقة ة، طبعت برعاية أمير الشارؽاإلسالمية

 .لإلبداع الفكرم

إتقان البرىان في عموم ، (معاصر)فضؿ حسف عباس ( ٕ)
، ٕ، ج(ٔط)ـ، ٜٜٚٔ، دار الفرقاف، عماف، القرآن
 .ٖٗٔص

ز التكيجرم لمكتاب مقدمة الدكتكر عبد العزم: انظر( ٖ)
الصادر عف المنظمة اإلسالمية ( القرآن الكريم)الثاني 

لمتربية كالعمـك كالثقافة، سمسمة تصحيح ما ينشر عف 
 اإلسالـ كالمسمميف مف معمكمات خاطئة

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ، صٕج إتقان البرىان،فضؿ عباس، ( ٗ)

القرآف الكريـ، دراسة لتصحيح األخطاء الكاردة في ( ٘)
 .ٓٔاإلسالمية، صالمكسكعة 



 جمال أبو حسان ..................................................................... رف اإلسالميةالقرآن الكريم في موجز دائرة المعا

المجلد الثالث، العدد                                                          المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

232 

 

آراء المستشرقين حول ( معاصر)عمر إبراىيـ رضكاف (ٙ)
، ٔـ، جٕٜٜٔ، الرياض، دار طيبة، القرآن وت سيره

 .ٔٗ-ٖٛص

ال كر اإلسالمي ( ـٖٜٛٔت)الدكتكر محمد البيي ( ٚ)
، دار الفكر، بيركت، الحديث وصمتو باوست مار الغربي

جدكال  ؿحيث عـ .كما بعدىا ٚٔ٘، صـٖٜٚٔ، ٙط
طكيال بأسماء المستشرقيف كنبو عمى ذكم الخطر منيـ، 
. كعمؿ جدكال آخر بالمستشرقيف الذيف سماىـ بالخطريف

آراء المستشرقين حول عمر إبراىيـ رضكاف، : كانظر
 .كما بعدىا ٖٚ، صٔ، جالقرآن وت سيره

القرآف الكريـ، دراسة لتصحيح األخطاء في المكسكعة ( ٛ)
 .ٓٔاإلسالمية، ص

 .ٕٔ-ٔٔؽ، صالساب( ٜ)

 ال كر اإلسالمي الحديث،الدكتكر محمد البيي، ( ٓٔ)
 .كما بعدىا ٚٔ٘ص

 .يعني بيـ المستشرقيف( ٔٔ)

المصاحو وبن أبي آرثر جفرم، مقدمة تحقيؽ كتاب ( ٕٔ)
، دار الكتب العممية، بيركت، مصكر عف نسخة داوود

كيمكف التكسع بالنظر إلى ما . ٓٔالمستشرؽ نفسو، ص
 ال كر اإلسالمي الحديث،لبيي في كتاب أكرده الدكتكر ا

 .كما بعدىا ٚٔ٘ص

، ٔج آراء المستشرقين حول القرآن،عمر إبراىيـ، ( ٖٔ)
 .كما بعدىا ٜٙص

انزعوا قناع بولس عن وجو المسيح، أحمد زكي، ( ٗٔ)
 .نقال عف مصادر أخرل ٙٛص

، ٔج ، آراء المستشرقين حول القرآن،عمر إبراىيـ( ٘ٔ)
 .ٔ٘ص

اذ الفاضؿ فضؿ عباس كتابا في دفع قد كتب األست( ٙٔ)
قضايا قرآنية في أباطيؿ ىذه المكسكعة أسماه 

 .فجزاه اهلل خيرا. عرض ونقض الموسوعة البريطانية

القرآن الكريم دراسة لتصحيح األخطاء في االسيسكك، ( ٚٔ)
 ٘ٔص ٜٜٚٔ، المنظمة العربية، الموسوعة اإلسالمية

 جريد النخؿ

 .جريد النخؿ( ٛٔ)

 .الحجارةصفائح ( ٜٔ)

 

صحيح ، (ىٕٙ٘ت )محمد بف إسماعيؿ البخارم ( ٕٓ)
، طبعة دار الفكر مع الفتح، بيركت، حديث رقـ البخاري
 .ٜ-ٛ، صٜ، جٜٗٛٛ

، دار صحيح مسمم، (ىٕٔٙت)مسمـ بف الحجاج ( ٕٔ)
، مع شرح ىٕٜٖٔ، ٕإحياء التراث العربي، بيركت، ط

 .ٜٕٔ، صٛٔالنككم، ج

، ح ابن حبان، صحي(ىٖ٘ٗت )محمد بف حباف ( ٕٕ)
، ٕتحقيؽ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

أبك عبد اهلل الحاكـ : كانظر. ٕٖٓص ٔ، جـٖٜٜٔ
: ، تحقيؽالمستدرك عمى الصحيحين، (ى٘ٓٗت)

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .ٜٕٔٓ، حديث رقـ ٜٕٗ، صٕـ، جٜٜٓٔ

محمد فؤاد : يؽ، تحؽصحيح مسمممسمـ بف الحجاج، ( ٖٕ)
، ٖعبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ج

، عموم القرآن الكريمنكر الديف عتر،  :كانظر .ٜٗٔص
كما  ٚٙٔـ، صٜٜٙٔ، ٙمطبعة الصباح، دمشؽ، ط

 .بعدىا

 .ٛٙٔ، ص، عموم القرآننكر الديف عتر( ٕٗ)

، إتقان البرىان في عموم القرآنفضؿ حسف عباس، ( ٕ٘)
-ٜٔٔ، صٔـ، جٜٜٚٔ، ٔعماف، طدار الفرقاف، 

ٕٓٙ. 

الجمع الصوتي لبيب السعيد، : ينظر لتأكيد ما مضى( ٕٙ)
ـ، ٜٛٚٔ، ٕ، دار المعارؼ، القاىرة، طاألول لمقرآن

عنوان البيان في محمد حسنيف مخمكؼ، . ٔٗ-ٖٔص
، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، عموم التبيان

عموم  مقدمتان في. كما بعدىا ٔٚـ، صٜٗٙٔ، ٕط
كما  ٖٔـ، صٕٜٚٔ، مكتبة الخانجي، القاىرة، القرآن
، مطبعة عموم القرآنأحمد السيد الككمي، . بعدىا

 .ٜٛ-ٜٚـ، صٜٜٙٔ، ٖالسعادة، القاىرة، ط

، ٖٙ٘، صال كر اإلسالمي الحديثمحمد البيي، ( ٕٚ)
ضمف ممحؽ المبشركف كالمستشرقكف كمكقفيـ مف 

 .القرآف

ت )لسميف الحمبي يكسؼ المعركؼ با أحمد بف( ٕٛ)
، الدر المصون في عموم الكتاب المكنون، (ىٙ٘ٚ
، ٔالدكتكر أحمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ، ط: تحقيؽ
محمكد بف عمر الزمخشرم . ٕٓٗ، صٚـ، جٜٜٔٔ
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الكشاو عن حقائق التنزيل وعيون ، (ىٖٛ٘ت)
، ٔ، بيركت، ط، دار الفكراألقاويل في وجوه التأويل

لحؽ بف غالب بف عبد ا. ٖٙٗ، صٕـ، جٖٜٛٔ
المحرر الوجيز في ت سير الكتاب ، (ىٙٗ٘ت )عطية 
ـ، ٜٚٛٔالمجمس العممي، فاس، : ، تحقيؽال زيز

 .ٖٖٛ، صٓٔج

 .ٖٖٛ، صٓٔابف عطية، المحرر الكجيز، ج( ٜٕ)

قد كتبت الدكتكرة ابتساـ الصفار في معجـ الدراسات ( ٖٓ)
القرآنية فصال كامال عف المؤلفات التي تناكلت جمع 

رآف كتدكينو كرسمو، ككثير مف المؤلفات كانت الؽ
لمؤلفيف معاصريف أك قريبيف مف ىذا العصر، كربما كاف 

الدكتكرة : انظر. كجكدىـ في زماف تأليؼ المكسكعة
م جم الدراسات ( معاصرة)ابتساـ مرىكف الصفار، 

ـ، ٜٗٛٔ، مطابع جامعة المكصؿ، العراؽ، القرآنية
جيكسي مجمكعة كقد أكرد الدكتكر اؿ. ٖٙٛ-ٖ٘٘ص

مف البحكث المتعمقة بجانب جمع القرآف كتاريخو، بما 
يحسف االطالع عميو، كىي جيكد معتبرة ككثيرة تنفي ما 
ذكره أصحاب المكسكعة مف عدـ اىتماـ المسمميف في 

الدكتكر عبد اهلل . العصكر المتأخرة بيذا المكضكع
، جامعة اليرمكؾ، كشاو الدراسات القرآنيةالجيكسي، 

كىناؾ كثير مف . ٘ٚٗ-ٕٚٗـ، صٕ٘ٓٓردف، األ
الكاتبيف الذيف كتبكا في عمـك القرآف كضمنكا مصنفاتيـ 
فصكال عف جمع القرآف كتاريخو، نذكر منيـ عمى سبيؿ 

الزرقاني في كتابو مناىؿ العرفاف، : المثاؿ ال الحصر
غزالف في كتابو البياف في مباحث مف  بكعبد الكىا

في كتابو منيج الفرقاف في  عمـك القرآف، كمحمد سالمة
عمـك القرآف، كأحمد السيد الككمي في كتابو عمـك القرآف، 

كالدكتكر صبحي الصالح في كتابو مباحث في عمـك 
القرآف، كمناع القطاف في كتابو مباحث في عمـك القرآف، 

كالدكتكر إبراىيـ خميفة في كتابو اإلحساف في مباحث 
اس في كتابو إتقاف مف عمـك القرآف، كالدكتكر فضؿ عب

البرىاف في عمـك القرآف، كالدكتكر فيد الركمي في كتابو 
دراسات في عمـك القرآف، كالدكتكر زاىر األلمعي في 

كغيرىـ كثير ممف يثبت . في عمـك القرآف تكتابو دراسا
 .كاهلل تعالى أعمـ. خطأ ما ذكرتو المكسكعة

 

رح فتح الباري بش، (ىٕ٘ٛ ت)أحمد بف عمي بف حجر ( ٖٔ)
، اعتناء محمد فؤاد عبد الباقي، دار صحيح البخاري

صحيح كالبخارم، . ،ٛٔ-ٚٔصٜالفكر، بيركت، ج
دراسات في فيد الركمي، . ٜٚٛٗ، حديث رقـالبخاري

ـ، ٕٗٓٓ، ٖٔ، طبع عمى نفقة المؤلؼ، طعموم القرآن
كانظر قصة سبب الجمع في عيد عثماف . ٜٔ-ٜٓص

القرآن دراسة  جمعأكـر الدليمي، : رضي اهلل عنو في
، ٔ، بيركت، طة، دار الكتب العمميتحميمية لمروياتو

 .ٕٙٔ-ٖٕٔـ، صٕٙٓٓ

، كنز ال مال في سنن األقوال واألف الالمتقي اليندم، ( ٕٖ)
 .ٛٗٙصٕ، جٜٜٛٔمؤسسة الرسالة، بيركت، 

عبد : كانظر. ٕٔصٜ، جفتح الباريابف حجر، ( ٖٖ)
، دار آنمناىل ال رفان في عموم القرالعظيـ الزرقاني، 

 .ٜٚٔ، صٔإحياء الكتب العربية، القاىرة، ج

أبك حامد أحمد بف جعفر بف بسطاـ أك أبك محمد أحمد ( ٖٗ)
مقدمتان ، (ىٓ٘ٗت بعد )بف محمد بف عمي العاصمي 

آرثر جفرم، مكتبة الخانجي، : ، تحقيؽالقرآن في عموم
 .ٜ٘ـ، صٕٜٚٔالقاىرة، 

 .ٜٚٛٗ، حديث رقـصحيح البخاريالبخارم، ( ٖ٘)

التمييد لما في ، (ىٖٙٗت )يكسؼ بف عبد البر ( ٖٙ)
مصطفى العمكم : ، تحقيؽالم اني واألسانيد نالموطأ م

، ٕالمغربية، ط ؼالبكرم، طبع كزارة األكقا دكمحـ
 .ٕٛٚ، صٛ، جىٖٚٛٔ

ال واصم من ، (ىٖٗ٘ت )أبك بكر بف العربي ( ٖٚ)
، ر، تحقيؽ عمار طالبي، الشركة الكطنية لمنشالقواصم
 .ٙٛٗـ، صٜٔٛٔ، ٕر، طالجزائ

عمر إبراىيـ رضكاف، آراء المستشرقيف حكؿ القرآف ( ٖٛ)
 .ٓٚٗ-ٙٙٗ، صٔالكريـ كتفسيره، ج

 .ٖٗ-ٕٗ، صٜ، جفتح الباريابف حجر، ( ٜٖ)

محمد : انظر عمى سبيؿ المثاؿ إلى المصادر التالية( ٓٗ)
، دار تاريخ الطبري، (ىٖٓٔت )بف جرير الطبرم 

. ٜٕٓ، صٕ، جىٕٚٓٔ ،ٔالكتب العممية، بيركت، ط
، الرياض النضرة، (ىٜٗٙت )أحمد بف عمي الطبرم 

، ٔعيسى الحميرم، دار الغرب، بيركت، ط: تحقيؽ
ت )محمد بف اسحؽ بف مندة . ٛٙ، صٕـ، جٜٜٙٔ
عبدالرحمف الفريكاني، : ، تحقيؽشروط األئمة، (ىٜٖ٘
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ت )أحمد بف حنبؿ . ٕٙ، صٔ، جىٗٔٗٔ، ٔط
كصي اهلل : تحقيؽ ،ال مل وم رفة الرجال، (ىٕٔٗ

. ٛ٘، صٕ، جٔعباس، المكتب اإلسالمي، بيركت، ط
، ص ة (ىٜٚ٘ت )عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم 

محمكد فاخكرم كمحمد ركاس قمعجي، : ، تحقيؽالص وة
. ٕٕٗ، صٔـ، جٜٜٚٔ، ٕدار المعرفة، بيركت، ط

، (ىٖٕ٘ت )عبد الرحمف بف محمد ابف أبي شيبة 
كماؿ يكسؼ الحكت، : ، تحقيؽمصنو بن أبي شيبة

 .ٜٕ٘صٚ، جىٜٓٗٔ، ٔمكتبة الرشد، الرياض، ط

جامع البيان في ت سير محمد بف جرير الطبرم، ( ٔٗ)
، ٛٔـ، جٜٚٛٔ، دار الرياف لمتراث، القاىرة، القرآن
 .٘ٗ-ٖٗص


