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 المقدمة
إن هذا القرآن هو وحي اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

، وسوره وآياته، وهو كتابه اخلالد الذي تكفل حبفظه يف حروفه وكلماته، خلفه
[g h i j k l mZ ]وهو كتابه املعجز يف  ]٩: احلجر

زب عن ويع، إمياناً  مبا يدركه أهل اإلميان فيزدادون، ومعانيه وأخباره، نظمه وترتيبه
ولقد  ))......العلم اوليعلم الذين أوتو ((طغيانا  أهل الكفر واجلحود فيزدادون

وإعجازه يف ، كرميأدرك علماء املسلمني على مّر الزمن سّر ترتيب القرآن ال
مبا مل ، وعرفوا دقة املنهج الذي سلكه الصحابة يف مجع القرآن وتدوينه، ذلك

 .يتح لكتاب غريه يف الدنيا
ومناقشة ، ماتأرادوا التشكيك يف املسلَّ  املستشرقنيمن  ولكن كثرياً 

، وهم بعيدون كل البعد عنه، متدثرين باملنهج العلمي املوضوعي، البدهيات
حماولني بّث ، وترتيب سوره وآياته، اتم حول مجع القرآن وتدوينهفألقوا شبه

ولكن ، وزعزعة الثقة به يف نفوس املسلمني، الشك حول هذا الكتاب اخلالد
وتساقت  شبهاتم أمام أسوار ، وأُسقط يف أيديهم، باءت حماوالتم بالفشل

 b c d e f g h i kj l] احلق املنيعة 
m n o Z ]لقد أردنا أن نتناول يف هذا البحث موقف و  ]١٨: األنبياء

هالالء املستشرقني من مجع القرآن وتدوينه وترتيبه عارضني شبهاتم يف ذلك 
عن التهويل واالتام  متعقبني هلا بالرد والتفنيد مبنهج علمي موضوعي بعيداً 

 :ضمن املتالب اآلتية
 .أمهية املوضوع: متهيد -

 .، ونقدهمجع القرآن وتدوينهقف املستشرقني من مو : املتلب األول -
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 .موقف املستشرقني من املصحف العثماين ونقده: املتلب الثاين -
 .ونقده موقف املستشرقني من ترتيب القرآن: املتلب الثالث -
 .خامتة -
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 : أهمية الموضوع: تمهيد
تارخيية  مشكلةإذ هو يترح  ؛إن حبث هذا املوضوع من األمهية مبكان

وإن كان  هذه املسألة حمسومة عند علماء ، بحثللنص القرآين على بساط ال
وكلها ، فقد تناولتها كتب التفسري وعلوم القرآن بالبحث والبيان، املسلمني

ها من طرف املستشرقني اختذ منحى آخر حَ رْ طَ  لكنَّ ، نتيجة واحدةوصل  إىل 
مما كان ، والروايات الضعيفة والواهية، اتسم بالتشكيك واعتماد النصوص الشاذة

ا يفتح الال واسعا للشك يف حول توثيق النص القرآين مب مريبةً  تيجته مواقفَ ن
، بسبب تأخر تدوينهإليه أو يف وجود عناصر أجنبية عنه تسرب   ،صحة القرآن

 . أو غري ذلك .أو ضعف املنهج املعتمد، أو بدائية الوسائل املستعملة
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تتسم بالغرابة ، آراء كثرية حول تدوين القرآن الكرمي ومجعه للمستشرقني
وال نستتيع أن نستقصي كل أقواهلم يف  ،والشذوذ والبعد عن املنهج العلمي

 :وميكن أن نلخص مزاعمهم فيما يلي، ذلك
 .ادعاء غموض تاريخ القرآن -
 .عدم صحة الروايات الواردة يف اجلمع -
 .رآن الكرميادعاء تأخر تدوين الق -
 .ضياع فقرات من القرآن -
 . ادعاء وجود أشياء يف القرآن ليس  منه -

، واآلن نقوم بالنقد العلمي والرد املوجز على كل شبهة من هذه الشبهات
 .مث نقده وبيان مكمن الضعف فيه، بذكر رأي املستشرقني وسياقه بنصه أوال

 :ادعاء غموض تاريخ القرآن: أوال
، غري واضح لتاريخ القرآن بعد وفاة حممد ال يزا إن((: ت ويلش.أ يقول

، وإن إعداد النسخة الرمسية أو القانونية للقرآن مر بثالث مراحل عرب تتورها
وإن االعتقاد السائد بني املسلمني هو أن ، يصعب وضع تاريخ حمدد لكل منها
صلوات اهللا  -مث كتب أثناء حياة النيب ، القرآن كان حمفوظا بتريقة شفهية

مرة بواستة  لتب ألو ع ورُ عندما مجُ ، أو بعد موته بقليل - وسالمه عليه
مث ظهرت النسخة اإلمام أو املصحف اإلمام يف عهد اخلليفة عثمان ، الصحابة
0TP))-رضي اهللا عنه-بن عفان 

)
0F

1(
P0T.  

                                                           
 . عمود ب 404ص: دائرة املعارف اإلسالمية )1(
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على شيء فإمنا يدل  إن هذا االدعاء ال أساس له من الصحة وهو إن دلّ 
أو  ، ني وقلة اطالعهم على املصادر اإلسالميةعلى قصور علم هالالء املستشرق
فعلماء املسلمني قد حبثوا هذا املوضوع يف  ، كتما�م احلقائق العلمية الناصعة

، بل قد أفرده بعضهم بالتصنيف املستقل، كتب احلديث وعلوم القرآن والتاريخ
 ولكن مبنهج غري، ن إعادة كتابة تاريخ القرآنو ومع ذلك حياول هالالء املستشرق

 .الذي كتب به على أيدي العلماء األمناء مع اعرتافهم بعجزهم وقلة اطالعهم
ومن جانبنا فإننا نالحظ أن مهمة إعادة (( :ويف هذا الصدد يقول ويلش
وذلك ألن  ؛يف احلقيقة بل هي أكثر تعقيداً ، كتابة تاريخ القرآن ليس  سهلة

واليت ال ، املختلفةاملصادر القدمية حتتوي على اآلالف من األشكال النصية 
())توجد يف أي خمتوط يعرفه املستشرقون

1F

1(. 
 . ادعاء عدم صحة الروايات الواردة في الجمع:ثانيا

إن (( :يف الروايات الواردة يف موضوع اجلمع فيقول ويلشويشّكك 
وأن ما فيها حق الشك ، املسلمني قبلوا هذه الروايات على أ�ا صحيحة تارخييا

حيث توجد روايات أخرى يف  ، كالت صعبة حتوط بامع أن هناك مش، فيه
0TP))كتب األحاديث املعتمدة تناقض موضوع هذا احلديث

)
2F

2(
P0T. 

فيشككان يف صحة واقعة اليمامة اليت  كتاني وإسكواللي أما املستشرقان 
يف مجع القرآن قائلني بأن عدد الذين استشهدوا يف هذه املوقعة من  كان  سبباً 

                                                           
  -1ط- ةليلية للدكتور حممد حممد أبو ليلقدية حتالقرآن الكرمي من املنظور االستشراقي دراسة ن: انظر )1(

 . 143ص، ، 2002سنة، دار النشر للجامعات مصر
 . املصدر نفسه )2(
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وهذا يعين أن خرب واقعة اليمامة ال يصلح ، صادر قليلاحلفا  الذين ذكرتم امل
 سكواللي يذكرإولذلك فإن ، ودعوته جلمع القرآن، النزعاج عمر اً أن يكون سبب

أن الذين استشهدوا من احلفا  من الصحابة يف موقعة اليمامة كانوا اثنني 
0TPفقط

)
3F

1(
P0T. 

رقني ومل يشذ هذان املستشرقان يف التشكيك يف هذا األمر بل جند مستش
بدون تشككهم من أن تكون وقعة اليمامة هي اليت قدم  الداعي إىل آخرين يُ 

0TPبروكلمانمجع القرآن ومن هالالء 

)
4F

2(
P0T. 

أن جمموع الروايات اخلاصة جبمع الذهاب إىل إىل حد  ))برتون((ويشتط 
وأن دور زيد بن ثاب  رضي اهللا عنه البارز يف هذه ، القرآن من وضع اخليال

نه كان من وأ، وهو شاب للنيبيكتب  ألنه كان، ع اخرتاعاالعملية إمنا اخرت 
0TPأواخر من مات من الصحابة

)
5F

3(
P0T. 

أن علمي احلديث والفقه  ))شخت((ومعه املستشرق  ))برتون((زعم يكما 
ن هذه أكما يدعي ،  قد أثرا يف عملية تزايد عدد الروايات اخلاصة جبمع القرآن

بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من القول  ثني والفقهاءالروايات كان  من صنع احملدِّ 
0TPبالناسخ واملنسوخ

)
6F

4(
P0T. 

                                                           
  -1ط- القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي دراسة نقدية حتليلية للدكتور حممد حممد أبو ليلة: انظر )1(

 . 158ص، 2002سنة، دار النشر للجامعات مصر
 . 1/139: ترمجة عبد احلليم النجار، ألدب العريبتاريخ ا )2(
 . 164ص، القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي: انظر )3(
دار -1ط-ةليلية للدكتور حممد حممد أبو ليلالقرآن الكرمي من املنظور االستشراقي دراسة نقدية حت: انظر )4(

 . 168ص، 2002سنة، النشر للجامعات مصر
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فيها ما هو صحيح يف أعلى  ،إن الروايات الواردة يف موضوع اجلمع كثرية
واملنهج ، وفيها الضعيف الواهي ،وفيها ما هو دون ذلك ،درجات الصحة

أو التوفيق بني ، ك الضعيف والواهيرْ العلمي يقضي باألخذ بالصحيح وتَـ 
هو صحيح  من املستشرقني شّككوا فيما ولكن كثرياً  .ر الصحيحة الثابتةاألخبا

ثاب  دون أدىن دليل علمي كما وقع لكتاين وإسكواللي وبروكلمان من 
اخلليفة أيب زمن التشكيك يف أن تكون وقعة اليمامة هي الدافع جلمع القرآن يف 
(خاريبكر بالرغم من ورود القصة يف أوثق كتب احلديث وهو صحيح الب

7F

1(. 
وتفيد بعض املصادر أن  .بالقراء يوم اليمامة وفيه أن القتل قد استحرَّ 

(ن من حنو ألفو ة ومخسئعدد القراء الذين قتلوا يف هذه املوقعة أربعم
8F

ومع ، )2
سكواللي يزعم أن الذين استشهدوا من احلفا  من الصحابة يف إفإن ذلك 

0TPموقعة اليمامة كانوا اثنني فقط

)
9F

3(
P0T. 

لوا على االختالف بني الروايات يف حديث مجع وَّ ا منهم عَ كما أن كثري 
مع أن ، فعل ويلش االقرآن دون أدىن حماولة للجمع أو التوفيق بني الروايات كم

وعلى فرض صحته فيمكن التوفيق بينه وبني ، الكثري من هذه الروايات ضعيف
بن فمن ذلك ما أخرجه ابن أيب داود من طريق احلسن أن عمر  .حَّ ما صَ 

تل يوم اليمامة قُ ، كان  مع فالن  :فقيل، اخلتاب سأل عن آية يف كتاب اهللا

                                                           
مع الفتح ط دار  8/627، 4986باب مجع القرآن رقم، كتاب فضائل القرآن،  ريصحيح البخا: انظر )1(

 الريان للرتاث 
 . 2/233والربهان للزركشي ، هـ 12و11حوادث سنيت ، تاريخ التربي: انظر )2(
دار -1ط-القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي دراسة نقدية حتليلية للدكتور حممد حممد أبو ليلة: انظر )3(

 . 158ص، 2002سنة، شر للجامعات مصرالن
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فهذا احلديث إسناده  .فكان أول من مجعه، إنا هللا وأمر جبمع القرآن:فقال
أي أشار ، أول من مجعه :يكون املراد بقوله، وعلى فرض صحته، منقتع
(جبمعه

10F

1( . 
هو املبالغة يف الشك  وخالصة موقف املستشرقني من روايات اجلمع إمنا

 .واعتماد الضعيف والشاذ، وإنكار احلقائق الثابتة، واالفرتاض
 ادعاء تأخر تدوين القرآن: ثالثا

يرى كثري من املستشرقني أن اآليات القرآنية مل تقيد بالكتابة حت  رقابة 
بل اكتفى ، وال هو ضّمها ضمن جمموع كامل، حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

تبليغه  ومتَّ ، سنوات طويلة الذي امتدَّ ، وفاته باإلعالن عن �اية الوحيفقط قبيل 
وأن كتابة بعض املقاطع من القرآن كان  مببادرة بعض  .حسب املناسبات جنوماً 

 .إال يف عهد عثمانهلا تدرجييا وبوسائل بدائية مل يتم التدوين الرمسي  الصحابة
ني الذين تناولوا هذه املسألة عرض تفصيلي ملواقف أبرز املستشرق يوفيما يل
 :بالبحث
حتدث عن القرآن الكرمي حديثا مليئا باألختاء  :غوستاف لوبون/أ

: حبقيقة القرآن الكرمي وتارخيه إذ يقول أو جتاهله العلمية مما يدل على جهله
ودستورهم الديين واملدين والسياسي الناظم ، القرآن هو كتاب املسلمني املقدس((

الكتاب املقدس قليل االرتباط مع أنه أنزل وحيا من اهللا على وهذا ، لسريهم
خال من  -بالذكر أحيانا  جديراً كان وإن   -وأسلوب هذا الكتاب ، حممد

النظر يف كيفية تأليفه فقد  لدىهذا  ويسهل تفسري، الرتتيب فاقد السياق كثريا
                                                           

 . 170-1/166اإلتقان للسيوطي : انظر )1(
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أتاه جربيل  معضلة اً فإذا ما اعرتض  حممد، ملقتضيات الزمن باحلقيقة كتب تبعاً 
مع القرآن �ائيا إال بعد وفاة ومل جيُ U، ن ذلك يف القرآنودوَّ ، هلا بوحي جديد حالّ 

كان يتلقى يف حياته عدة نصوص عن األمر   وبيان األمر أن حممداً  .حممد
قبول نص  على وفاته محل خليفته الثالث على فلما انقض  عدة سنني، الواحد

أربع عشرة مئة و والقرآن ماللف من ، Uالرسول�ائي مقابال بني ما مجعه أصحاب 
وحممد هو الذي يتحدث فيها باسم اهللا على ، وكل سورة ماللفة من آياتسورة 
0TP))الدوام

)
11F

1(
P0T. 
على  أن اآلثار اإلسالمية نفسها تدلUيزعم هذا املستشرق  :سوردال/ب

وال هو ضّمها ضمن U ،عدم قيد اآليات القرآنية بالكتابة حت  رقابة النيب حممد
 الذي امتدَّ ، بل اكتفى فقط قبيل وفاته باإلعالن عن �اية الوحي، موع كاملجم

 .ومت تبليغه جنوما حسب االقتضاءات، على فرتة سنوات طويلة
ومبادرة بعض الصحابة هي وحدها اليت تفسر تدوين خمتلف املقاطع 

 انصرف عنها التسجيل يف، تدرجييا وبتريقة غري منتظمة وبأدوات بدائية خمتلفة
، وكان البن عباس وعلي وأيب مصاحف خاصة، نسخ إىل ذاكرة بعض احلفظة
وأرسل  منه نسخ ، د على عهد عثمان وبأمرهمِ وأما املصحف الرمسي فقد اعتُ 

وإن كان أهل الكوفة أعلق مبصحف ابن ، البصرة ومكةو إىل دمشق والكوفة 
0TPمسعود املشهور ببعض اختالفاته

)
12F

2(
P0T. 
                                                           

 .حضارة اإلسالم )1(
)1(121120 − D. et j. sourdel: la civilisation de l’Islam classique ;pp 

ة األمري عبد مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املستشرقني وعلماء الغرب رسالة ماجستري جبامع: بواستة
 . 252ص ، القادر لزميلنا الدكتور حممد البشري مغلي رمحه اهللا
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(ينشأ إال بعد اهلجرة إىل املدينة يرى أن التدوين مل:بالشير/ج
13F

1(.  
ها ال تقف أمام الروايات الصحيحة الثابتة الدالة على أن وهذه املزاعم كلُّ 
ه يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد اختذ النيب تدوينُ  القرآن الكرمي قد متَّ 

رف زل عليه من القرآن ويعـما ين ونصلى اهللا عليه وسلم عددا من الصحابة يدّون
وقد وصف هذا اجلمع زيد بن ثاب  رضي اهللا عنه  ))اب الوحيكتَّ ((هالالء بـ 
ف القرآن من لِّ الَ نُـ  -صلى اهللا عليه وسلم-كنا عند رسول اهللا (( :فقال
())قاعالرِّ 

14F

 .جنمعه لرتتيب آياته من الرقاع :أي )2
(البخاري وما رواه

15F

إّن زيد بن «: ابن السّباق قال عن ابِن شهاب أنّ  )3
إنك كنَ  تكُتب الوحَي : أرسل إّيل أبو بكر رضي اهللا عنه قال: قال ثاب 

فَتَتبّـْعُ  حىت وجدُت آِخر سورِة . فاتّبِع القرآن, لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 |]التوبِة آيتني مع أيب ُخزميََة األنصارّي مل أِجدمها مع َأَحٍد غريه 

  .خرِهآإىل  Z¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ {

(ريوما رواه البخا
16F

 " !] : ملا نـَزََل «: الَرباء قال أيضا عن )4

# $ %Z ]ادعوا: النّيب صلى اهللا عليه وسلم قال ]95: النساء 

!  "  ] اكتب : قالف _فأو الكت_ اللوحُ و  الدواةُ  فالنا، فجاءه ومعه
                                                           

)2(19 Blacher: op cit. p 
 . 253ص: مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املستشرقني وعلماء الغرب: بواستة

 . 2/229رواه احلاكم يف املستدرك  )2(
 . 8/638 )4989 (باب كاِتِب النّيب صلى اهللا عليه وسلم، آنكتاب فضائل القر ،  صحيح البخاري )3(
 . 8/638 )4990 ( باب كاِتِب النّيب صلى اهللا عليه وسلم، كتاب فضائل القرآن،  صحيح البخاري )4(
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+  *   )  (  '  &  %  $  # e Z  ...احلديث. 
أمر من الرسول صلى فهذه النصوص وغريها تبني أن تدوين القرآن كان ب

 أن الرسول كان كما أ�ا تبنيِّ ،  ومل يكن مببادرة من الصحابة، اهللا عليه وسلم
وهذا ال  .زل عليه من الوحي ولو كان بعض آيةـكل ما ين  تدوينحريصا على 

القرآن أو بعضا منه تدوينا شخصيا  ونينفي أن بعض الصحابة كانوا يدون
واضحة وصرحية يف أن التدوين وقع بأمر  فاآلثار اإلسالمية إذاً  .خاصا بم
 .مه ورقابته خالف ما يدعيه سوردال وغوستاف لوبون وغريهملْ الرسول وعِ 

محل الناس على قبول نص وأما ادعاؤهم أن اخلليفة الثالث هو الذي 
فهذا االدعاء غري صحيح بل هو ، �ائي مقابال بني ما مجعه أصحاب الرسول

ومبحضر من  ،فيه اخلري لألمةيفعل إال ما  فلم ،حمض افرتاء على عثمان
نه ومل يكن معتمده فيما قام به هو املقابلة بني ما دوَّ ، منهم الصحابة ورضاً 

ع  يف عهد اليت مجُِ  ةالصحابة يف مصاحفهم بل قد رجع إىل النسخة األصلي
 واآلثار اإلسالمية الثابثة، أيب بكر مما دّون على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

، والتلبيس ولكن يأىب هالالء املستشرقون إال املغالتة، واضحة يف هذا املوضوع
 .وسنكتفي بإيراد أصح ما ورد يف هذا املوضوع مما ذكره اإلمام البخاري رمحه اهللا

بن  موسى حّدثنا(( :-متحدثا عن مجع القرآن يف عهد أيب بكر-قال
أن زيد «ُعبيد بن الّسّباق  ابُن شهاب عن إبراهيَم بن سعٍد حّدثَنا إمساعيل عن

فإذا , أهِل الَيمامةأرسل إّيل أبو بكر الصديق َمقتَل : بن ثاب  رضي اهللا عنه قالا
 إنّ : إّن عمر أتاين فقال: قال أبو بكر رضي اهللا عنه .ُعمُر بن اخلتاِب عنده

يف ُل بالقرّاِء الَقت أن يستحرَّ وإّين أْخشى ، ل قد اْسَتَحّر يوَم اليمامة بُقرّاِء القرآنالقت
واطن فَيذهب كثٌري من القرآن

َ
قال . القرآنجتمع  أن رىألَ وإّين ، إال أن جتمعوه امل
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كيف نفَعُل شيئاً مل يفعله رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : قل  لُِعمرَ : أبو بكر
 ،فلم يَزْل ُعمُر يُراِجُعين حىت شرَح اهللا صدري لذلك .هذا واهللا خريٌ : قال ُعمر

رجٌل شاٌب عاِقل إنك : قال أبو بكر: قال زيد.   يف ذلك الذي رأى ُعمرورأي
فـََتَتّبِع ، وقد كنَ  تكُتُب الوحَي لرسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال نَتِهُمك

ْقل َجَبل من اجلبال ما كان أثقَل علّي ممّا أمرين ُفوين نَـ فوالّلِه لو كلَّ . القرآن فامجْعه
يه مل يَفعله رسوُل اهللا صلى اهللا عل شيئا تفعالنكيف : قل . القرآنبه ِمن مجع 
حىت َشرََح اهللا َصدري  لم يـََزْل أبو بكر يُراجعينف. هو والّلِه خريٌ : وسلم؟ قال

فَتَتّبع  القرآَن َأمجُعه مَن . للذي شرح له صدَر أيب بكر وُعمر رضي اهللا عنهما
ُخَزمية  أيب َر ُسورة الّتوبة معآخِ  حىت وجْدتُ ، خاف وُصدور الّرجالالُعُسِب واللِّ 

(ا مَع َأَحٍد غريهاألنصارّي مل َأِجْدمه
17F

 ے ~ { |] )1

¡ ¢ £ ¤ ¥Z ]فكان  ، حّىت خامتة بَراءةَ ] ١٢٨: التوبة
مث عند َحْفَصة بْنِ  ، مث عند ُعَمر حياتَه، اه اهللالُصحُف عند أيب بكر حىت توفَّ 

())هماُعمر رضي اهللا عن
18F

2(.  
حّدثنا موسى (( :ع الذي وقع يف عهد عثمان فيقولويروي صفة اجلم

إّن ُحذيَفَة بن «أنَس بن مالٍك حّدثُه  ابُن ِشهاب أنّ  إبراهيُم حّدثنا حّدثَنا
بيَجاَن مع رْ وكان يُغازي أهَل الشام يف فتح إرمينَيَة وأَذَ , الَيمان َقِدم على عثمانَ 

يا أمَري : فقال حَذيفُة لعثمانَ , راءةفأَفزََع ُحَذيَفَة اخِتالفـُُهم يف الق, أهل الِعراق
. هذه األّمة قبل أن خيَتِلفوا يف الكتاب اختالَف اليهود والّنصارى املالمنني أدرِكْ 

                                                           
 ). 8/632: (فتح الباري البن حجر: انظر. أي مكتوبة، ألنه ال يكتفي باحلفظ دون الكتابة )1(
 . 627، 8/194 )6479(، صحيح البخاري )2(
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مث  ،فأرسل عثماُن إىل حفصَة أن أرِسِلي إليَنا بالّصُحف نَنَسُخها يف املصاِحف
  وعبَد اهللا بن فَأَمَر زيَد بن ثاب، فأرسَل  با حفصُة إىل عثمانَ . نُرّدها إليك

فـََنَسخوها يف ، الزّبري وسعيَد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام
إذا اختلفتم أنتم وزيُد بن : وقال عثمان للرّهِط الُقَرِشّيني الثالثة, املصاحف

. ففعلوا، فإمنا نـََزَل بلسا�م ،فاكتبوه بلساِن قريش ،ثاب  يف شيٍء من القرآنِ 
فأرسل ، ُحَف يف املصاحف رّد عثماُن الصحَف إىل حفصةَ حىت إذا َنسُخوا الص

وأََمَر مبا ِسواُه من القرآن يف كّل صحيفة أو ، إىل كل أُفق مبْصَحٍف ممّا نسخوا
())مصَحٍف أن ُحيَرق

19F

1(. 

 .ضياع فقرات من القرآن :رابعا
فيضع يف كتابه  ،أن أجزاء من القرآن قد ضاع نولدكه  ويرى املستشرق

الوحي الذي نزل على حممد ومل حيفظ يف (( :هذا العنوان الواضح ))آنتاريخ القر ((
  .))القرآن

إذ ورد  ؛ذان كتبا مادة القرآن بدائرة املعارفلوهذا ما تبناه املستشرقان ال
())إنه مما الشك فيه أن هناك فقرات من القرآن قد ضاع (( :فيها

20F

2(.  
مون أن القرآن قد يزع إىل الروافض الذين ا الزعم قدمي يعود يف أصلهوهذ

يته نقص  منه آيات كثرية تدل على والية علي وأحقِّ و  ،تعرض للتحريف
(وغري ذلك، خلالفةبا

21F

واستدلوا لذلك بروايات ساقتة وأخبار موضوعة  .)3

                                                           
 . 8/628)4987(باب َمجع الُقرآن، كتاب فضائل القرآن،  صحيح البخاري )1(
 . 213-212ص، القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي دراسة نقدية حتليلية: انظر )2(
 . رمجان السنة الهور باكستانإدارة ت. يف ذلك الشيعة والقرآن للشيخ إحسان إهلي ظهري: انظر )3(
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ففتحوا الباب ، وقد استعمل هالالء املستشرقون أغلب هذه الروايات، ملفقة
 .ن وسالمته من التبديلألمثال هالالء املالحدة للتعن يف صحة القرآ

 
 .عاء وجود أشياء في القرآن ليست منهادِّ  :خامسا

نولدكه ومن أبرز املستشرقني الذين حبثوا هذا املوضوع املستشرق األملاين 
منها ادعاؤه ، وفيه آراء كثرية بعيدة عن املنهج العلمي ))تاريخ القرآن((يف كتابه 

رموز لموعات الصحف اليت  وإمنا هي ، أن فواتح السور ليس  من القرآن
فمثال حرف ، كان  عند املسلمني األولني قبل أن يوجد املصحف العثماين

والصاد لصحف سعد ، واهلاء لصحف أيب هريرة، لصحف املغرية امليم كان رمزاً 
فهي إشارة مللكية الصحف وقد ترك  ، والنون لصحف عثمان، بن أيب وقاص

())لزمن بالقرآن فصارت قرآنامث أحلقها طول ا، يف مواضعها سهواً 
22F

وهذا الزعم  .)1
(مردود لعدة أمور

23F

2(: 
وإمنا  ، إن زيدا رضي اهللا عنه مل يكن جيمع القرآن من نسخ كاملة:أوال

ورقة أوجريدة أو  فأيُّ ، كان جيمعها من مواد خمتلفة كالعظام واجلريد واللخاف
 عظمة كان  حتمل هذه احلروف؟

حىت ، ىل أي دليل أو رواية صحيحةإن هذا الرأي ال يستند إ:ثانيا
 الروايات الضعيفة اليت أولع با املستشرقون مل يرد فيها شيء من هذا ال تصرحياً 

                                                           
دار الفرقان للنشر والتوزيع  -1ط -، للدكتور عبد القهار العاين، االستشراق والدراسات اإلسالمية: رانظ )1(

، والقرآن الكرمي من املنظور االستشراقي دراسة نقدية حتليلية، 85ص ، 2001سنة، عمان األردن
 . 230ص

 . 230ص، القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي دراسة نقدية حتليلية: انظر )2(
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 .وال تلميحاً 
ب هالالء املستشرقون عن تساؤل مهم وجوهري يف هذا مل جيُ :ثالثا
وملاذا ، هذه احلروف يف أوائل هذه السور دون غريها  ْ عَ ضِ وهو ملاذا وُ ، املوضوع

 ذا العدد من السور بالتحديد؟هل
قرتحها اتتابق مع األمساء اليت تتا ال ئاإن هذه احلروف بي:رابعا
بدال  ))Z((لذلك استعمل ويلش حرف ))الر((ـفالزبري ال يرمز له ب، املستشرقون
رمز  ))الر((الذي وضعه نولدكه وهريشفليد يف دعواهم أن  ))R((من حرف 

 .للزبري
قرتحها املستشرقون مل ان األمساء اليت إأخرى ومن جهة  ،هذا من جهة

يف الوق  الذي أمهل فيه هالالء املستشرقون ذكر ، تكن معروفة حبيازة مصاحف
وعلي بن ، نوا حبفظ القرآن ومجعه وتدوينه كابن مسعودأشهر الصحابة الذين عُ 

 .بن كعب وغريهم يب طالب وأيبّ أ
ومل تكن من  ،ربإن هذه التريقة مل تكن معروفة عند الع: خامسا

 .عادتم يف توثيق أشعارهم وختبهم
يف  ترحيبا كبرياً  تْ دَ جَ ومع ذلك قد وَ ، فهذا كله يبني ضعف نظرية نولدكه

ألن  ؛وقتاً طويالً وظل  هي السائدة يف الكتابات الغربية  ،األوساط االستشراقية
أهم ويعد كتابه من ، شيخ املستشرقني األملان من غري مدافع هذا الرجل يعد

وتابعوه  وعليه اعتمد معظم املستشرقني، املصادر الغربية يف دراسة هذا املوضوع
 .يف كثري من آرائه اليت ال ياليدها املنهج العلمي الصحيح
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أن املصحف العثماين قد تعرض للتحوير ألسباب  ماسييرى املستشرق 
واحتفا  القراء بالدروس القدمية للنص يف ، أختاء الناسخنيها إىل رجعيُ  :ثالثة

واشتباه كثري من احلروف قبل ، وضعف اخلط العريب وانعدام الدقة فيه، ذاكرتم
(اإلعجام

24F

1(. 
فال يوجد كتاب تشريع اعرتف  به طائفة دينية (( :جولد زيهرويقول 
تداوله  عصورِ  ه يف أقدمِ يقدم نص، ل موحى بهزـّ على أنه نص من، اعرتافا عقديا

())كما جند يف نص القرآن،  وعدم الثبات، مثل هذه الصورة من االضتراب
25F

2(. 
فاختالف حتلية هيكل الرسم ... (( :ويقول عن سبب اختالف القراءات

واختالف احلركات يف احملصول املوحد الغالب من احلروف الصامتة كانا ، بالنقط
يف نص مل يكن منقوطا ، تالف القراءاتمها السبب األول يف نشأة حركة اخ

())الدقة يف نقته وحتريكه أومل تتحرَّ ، أصال
26F

3(.  
ولن ووض يف الرد على هالالء فيما يتعلق بشبهاتم حول القراءات وكون 

(الرسم سببا يف نشأتا فقد كفانا العلماء مالونة ذلك
27F

على  ولكن سنتكلم ، )4
وىل قد تعرض للتحوير واالختالف كون النص القرآين يف املصاحف العثمانية األ

                                                           
 . 252ص: مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املستشرقني وعلماء الغرب )1(
 . 4ص ، ترمجة الدكتور عبد احلليم النجار، مذاهب التفسري اإلسالمي )2(
 . املصدر نفسه )3(
للدكتور عبد ، رسم املصحف العثماين وأوهام املستشرقني يف قراءات القرآن الكرمي دوافعها ودفعها: انظر )4(

تاريخ القرآن و . الفتاح إمساعيل شليب والقراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي
 . وغريهم، و القراءات واللهجات لعبد الوهاب محودة، حملمد طاهر الكردي
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الشديد واالضتراب وعدم الثبات بسبب ضعف اخلط العريب القدمي أو بأختاء 
غري الشعورية الناسخني الشعورية منها كعدم حتري الدقة يف نقته وحتركه أو 

 .بسب تأثري النصوص احملفوظة يف الذاكرة
 :االختالف بين المصحف العثماني ومصاحف الصحابة

مور اليت هلا عالقة وطيدة مبوضوع مجع القرآن ما يثريه املستشرقون من األ
سيدنا عثمان وأنه خيالف   من شبهات وتشكيك حول املصحف الذي مجعه

 .وأن عثمان فرض هذه النسخة من القرآن فرضا ،مصاحف الصحابة كثريا
فهناك مصاحف ، ن الصحابة كتبوهاإوقد تعددت املصاحف اليت قيل 

وعبد اهللا بن ، طالبأيب وعلي بن ، بن كعب وأيبّ ، ابن مسعود :منسوبة إىل
وزيد بن ، وعمر بن اخلتاب، وأنس بن مالك، وأيب موسى األشعري، عباس
وعبيد ، وسامل موىل أيب حذيفة، وعبد اهللا بن عمرو ،وعبد اهللا بن الزبري، ثاب 

 .عائشة وحفصة وأم سلمة :وأمهات املالمنني، بن عمري
على فرض وجودها وخمالفتها للمصحف -احف ومع أن هذه املص

، ومع أن من أصحابا من اشرتك يف اجلمع العثماين، فردية وخاصة -العثماين
، من المعني على ما فعل عثمان كعلي بن أيب طالب أو، بن كعب مثل أيبّ 

(فقد روي الكثري عن اختالف هذه املصاحف عن مصحف عثمان
28F

1(. 
 واسعاً  موضوع اختالف املصاحف ميداناً وقد وجد هالالء املستشرقون يف 

أل�م يعرفون أن الشك يف نص يوجب ، وفتح باب الشكوك، لزلزلة العقائد
وينقلو�ا من غري ، ّحون يف طلب روايات االختالفلِ فهم يُ ، الشك يف آخر

                                                           
 . 322ص، دار املعارف-2ط-للدكتور لبيب السعيد، اجلمع الصويت األول للقرآن: انظر )1(
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وال يلتفتون إىل آراء علماء ، وال ينقدون أسانيدها، وياليدو�ا غالبا، حترز
 .املسلمني فيها

كتابا   م1914يف سنة  ))آجنس سميث((و ))ألفونس منجانا((د نشر فق
كون سابقة للمصحف وراق من ثالثة مصاحف قدمية ميكن أن تأ(( بعنوان
 :باسم ر ملنجانا كتابٌ شِ كما نُ   ))مع قائمة مبافيها من اختالفات، العثماين

())ة سريانية قدمية للقرآن تعرض آيات جديدة واختالفاتترمج((
29F

1(. 
الزيادات  ))مذاهب التفسري اإلسالمي((يف كتابه جولدزيهر د وأور 

(املوجودة يف املصاحف الفردية غري مصحف عثمان
30F

2(. 
يف ذكر االختالفات املنسوبة إىل العديد من املصاحف  ))جفري((توسع و 

االختالفات املنسوبة إىل مصاحف من بعد  كما مجع،  الفردية للصحابة
كما مجع االختالفات املنسوبة إىل املصاحف ،  لتابعني فمن بعدهما: الصحابة

(الهولة األصحاب
31F

3(. 
ومع أن بعض املستشرقني يعرتفون أن بعض هذه االختالفات تبدو 

، بعضها اآلخر مما انتحله بعض اللغوينييرون أن و ، مستحيلة من الناحية اللغوية
إنه  وال يقولون، املصاحف إىل األصل فإ�م يصفون مصحف عثمان بأنه أقرب

(األصل نفسه
32F

4( . 
وأ�ا بقي  بعد املصحف العثماين  ،وعلى فرض وجود هذه املصاحف

                                                           
 . 323-322ص: صويت األول للقرآناجلمع ال )1(
 . 47-21ص: الرتمجة العربية لعبد احلليم النجار: انظر )2(
 . 323ص: اجلمع الصويت األول للقرآن )3(
 . 323ص: اجلمع الصويت األول للقرآن )4(
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فإ�ا مل تظفر مبا ظفر به هذا األخري من إمجاع الصحابة وثقتهم ، قليال أو كثريا
 .وأخذهم مبا تضمنه من األوجه والقراءات

ن تلك املصاحف الفردية رمبا تضمن  ما كان  أوقد أجاب العلماء ب
وأنه ، ضة األخريةرْ وما مل يكن يف العَ ، سخ  تالوتهوما نُ ، يته آحاداً روا

وهذه املصاحف ، اختلت  فيها أحيانا األلفا  القرآنية بالشرح وبيان التأويل
املنسوبة للصحابة قد ثب  أن عثمان قد أمر بإحراقها على مأل من الصحابة 

 . ومبوافقتهم
 :ضعف الخط العربي القديم

الدقة فيه مما أدى إىل  رَّ حَ تَ يُـ أن اخلط العريب مل لد زيهر جو و ماسييزعم 
 :وهذه الدعوى غري صحيحة ألمور .اختالف املصاحف العثمانية فيما بينها

إن اختالف مرسوم املصاحف قام على أساس اختالف القراءات  :أوال
قال  .ومل يكن ختأ ،املروية عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وكان مقصوداً 

فإن سأل سائل عن السبب املوجب الختالف مرسوم (( :مام أبو عمرو الدايناإل
السبب يف ذلك عندنا أن أمري  :قل  ؟هذه احلروف الزوائد يف املصاحف

، مجع القرآن يف املصاحف ملاَّ  -رضي اهللا عنه-املالمنني عثمان بن عفان
ال يصح وال وآثر يف رمسها لغة قريش دون غريها مما ، ونسخها على صورة واحدة

وثب  عنده أن هذه احلروف من ، نظرا لألمة واحتياطا على أهل امللة، يثب 
 -صلى اهللا عليه وسلم-ومن رسول اهللا، لةزَّـ وجل كذلك من عند اهللا عز
ها يف مصحف واحد على تلك احلال غري متمكن إال عَ مجَْ  وعلم أنَّ ، مسموعة

خليط والتغيري للمرسوم ما ال ويف رسم ذلك كذلك من الت، بإعادة الكلمة مرتني
ة يف بعضها وحمذوفة يف تفجاءت مثب، قها يف املصاحف لذلكففرَّ ، خفاء به
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وجل وكما مسع  من  كما نزل  من عند اهللا عزَّ  كي حتفظها األمة ؛بعضها
فهذا سبب اختالف مرسومها يف مصاحف  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا

())أهل األمصار
33F

1(.  
تالفات الثابتة بني املصاحف العثمانية من حيث الرسم إن االخ:ثانيا

 :قليلة
بني و ، فاالختالف بني مصحفي الكوفة والبصرة كان يف مخسة أحرف

وبني مصحفي الشام والعراق يف ،  عشر حرفامصحف املدينة والعراق يف اثين
(حنو أربعني حرفا

34F

2(. 
فكان مقصودا هو  الشكل والنقط يف كتابة النص القرآين كُ رْ ا تَـ وأمَّ  :ثالثا

اآلخر ليحمل الرسم القراءات الصحيحة الثابتة ويف هذا يقول احلافظ ابن 
دوها من رَّ مث إن الصحابة رضي اهللا عنهم ملا كتبوا تلك املصاحف جَ (( :اجلزري

صلى -عن النيب ضة األخرية مما صحَّ رْ النقط والشكل ليحتمله مما مل يكن يف العَ 
وا املصاحف من النقط والشكل لتكون داللة اخلط لَ خْ وإمنا أَ  -اهللا عليه وسلم

الواحد على كال اللفظني املنقولني املسموعني املتلوين شبيهة بداللة اللفظ 

                                                           
، ت حممد الصادق قمحاوي، املقنع يف رسم مصاحف االمصار لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين )1(

مناهل العرفان يف علوم القرآن للشيخ حممد عبدالعظيم : انظرو  119-118ص، بة الكليات األزهريةمكت
 .1/112، دار الكتاب العريب-4ط-ت فواز أمحد زمريل، الزرقاين

، باب ذكر احلروف اليت اختلف فيها أهل الشام وأهل املدينة وأهل العراق، نك  االنتصار للباقالين: انظر )2(
باب ما اختلف  فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام املنتسخة من "املقنع للداين و ، 395-389ص

ويف رحاب القرآن الكرمي للدكتور حممد سامل حميسن  118-106ص ، اإلمام بالزيادة والنقصان
1/407-417 . 
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())الواحد على كال املعنيني املعقولني املفهومني
35F

1(.  
بل االعتماد يف نقل القرآن على ، مث إن االعتماد مل يكن على املكتوب

(احلفظ ال على جمرد اخلط
36F

ولذلك كان سيدنا عثمان يبعث مع كل مصحف  .)2
(ومل يكتف بإرسال املصاحف وحدها ،اً قارئ

37F

3(.  
 :أخطاء الناسخين
املصحف العثماين تعرض للتحوير  وغريه أنَّ  ))ماسي(( يزعم املستشرقون كـ

فهم ويتشبثون ببعض اآلثار اليت قد يُ ، وأن من أسباب ذلك أختاء الناسخني
 :منها، تدوين القرآن الكرمي منها وقوع أختاء يف

عن عبد األعلى بن عبد اهللا بن عامر ، ما رواه احلارث بن عبد الرمحن
سنتم حْ قد أَ :فقال، فنظر فيه، يت به عثمانرغ من املصحف أُ ملا فُ  :القرشي قال

(وستقيمه العرب بألسنتها، لحنالأرى فيه شيئا من ، وأمجلتم
38F

4(. 

]سأل  عائشة عن حلن القرآن  :الوما رواه هشام بن عروة عن أبيه ق

                        Z وعن قوله: 

[ ÔÒÑ ÕZ  وعن قوله: [ « 

                                                           
 1/33: دار الفكر، بن حممد الشهري بابن اجلزري النشر يف القراءات العشر للحافظ أيب اخلري حممد: انظر )1(

 . 1/211: ومناهل العرفان 15لكتاب املبني لعلي حممد الضباع صمسري التالبني يف رسم وضبط ا: انظرو 
 . 15مسري التالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني لعلي حممد الضباع ص: انظر )2(
 . 1/330 مناهل العرفان: انظر )3(
وأورده السيوطي يف  1/232ود يف كتاب املصاحف وابن أيب دا 121أخرجه الداين يف املقنع ص )4(

 . 1/68ومعرفة القراء الكبار 4/442والذهيب يف السري 2/745ويف الدر املنثور 1/239اإلتقان
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¬ ®Z   هذا عمل الكتاب أختالوا يف ، بن أخيتيا  :فقال
(الكتابة

39F

 .وغريها من اآلثار، )1
وعلى فرض صحتها فقد أجاب العلماء عن ، ويف صحة هذه اآلثار نظر

(سع املقام لذكرهاتهذه اآلثار وغريها بأجوبة مقنعة ال ي
40F

مع ذلك فإ�ا و ، )2
وال ، فال يلتف  إليها، ساقط مردود يتعومعارض الق، يتعخمالفة للمتواتر الق

  .يعمل با

                                                           
 . 1/239وأورده السيوطي يف اإلتقان 123والداين يف املقنع ص، 1/18رواه التربي يف تفسريه  )1(
 ومناهل العرفان، طبعة جممع امللك فهد، 1239-4/1236واإلتقان 122-119قنع للداين صامل: انظر )2(

1/317 –323 . 



 23 





تناقض ما ، ريبة حول ترتيب سور القرآن الكرمي وآياتهللمستشرقني آراء غ
وما ينتوي عليه ذلك الرتتيب ، قّرره علماء املسلمني من توقيف الرتتيب القرآين

إذ يزعمون أن ترتيب القرآن كان باجتهاد ، من ترابط موضوعي وإعجاز بالغي
وتوقيفه  –صلى اهللا عليه وسلم  -وال يرجع إىل تعيني النيب  ،النيب أو الصحابة

هو التشكيك يف  واهلدف من طرح هذا اإلشكال، املتلّقى عن الوحي أساساً 
تعرضه عاء ادِّ  ومن َمثَّ ، والتعن يف ترابته ووحدته وأسلوبه، تعبدية النص القرآين

وفيما . التحريف والتبديل للتصرف البشري الذي هو يف حقيقة األمر نوع من
 :قني الذين تناولوا هذه املسألة بالبحثعرض تفصيلي ملواقف أبرز املستشر  ييل

يرى أن ترتيب سور القرآن وآياته إمنا وضع بعد وفاة  :هنري ماسي
(النيب

41F

 .صلى اهللا عليه وسلم )1
رتب يف هذا  إن زيداً ((: -متحدثا عن اجلمع العثماين- بروكلمانويقول 

ى رأس بعد الفاحتة اليت وضعها عل، وابتدأ بأطوهلا، اجلمع السور حسب طوهلا
بن اواملقداد ، وعلى هذا املنوال مجع القرآن أيضا أيب بن كعب، السور كلها

())...وأبو موسى األشعري، وعبد اهللا بن مسعود، عمرو
42F

2(.  
قام مالخرا برتمجة للقرآن الكرمي وكتب هلا مقدمة أثار فيها : جاك بيرك

هو أالقرآين  منها ما أثاره املستشرقون فيما مضى حول بنية النص ،قضايا كثرية

                                                           
 . 248ص: مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املستشرقني وعلماء الغرب: انظر )1(
 . 1/410: تاريخ األدب العريب )2(
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للمصادر الرتاثية فإن تدوين  قاً فْ إنه وَ (( :فيقول بذ الصدد ؟لزَّـ مصنوع أم من
  ْ وقد ظلَّ  ،القرآن قد بدأ مع بداية الرسالة وسرعان ما أدى ذلك إىل جتميعات

من  كان املسلمون يرون أن ذاكرة الرواة أكثر صدقاً فقد   ،هذه احملفوظات جمزأة
، ألمهية اليت تضفيها هذه التمعات على الصوت اآلدميل وذلك نظراً ، الوثائق

ذلك ، ومل تتم عملية التدوين النهائية من خمتلف املصادر إال يف عهد عثمان
وكان العمل الذي حظي باملوافقة ، الوق  الذي شهد أحداثا اجتماعية هائلة
البداية إال كما أنه مل يتم االهتمام يف ،  الرمسية يلتزم الرتتيب الذي أقره الرسول

())بأطول سبع سور
43F

1(. 
ألن األحاديث غري  ، يف هذا املوضوع أنه ال ميكن الب ُّ  ))بيرك((ويالكد 

 .كاملة وال تعتي درجة املصداقية املتلوبة
بل جتاوزت ، زولـأن املصحف ال يتبع الرتتيب الزمين للن ))بيرك((ويرى 

آيات أو فقرات نزل   نفسهاننا جند داخل السورة إحىت  ،املسألة أكثر من ذلك
.. .دىن قلق على العقيدة اإلسالميةأوإن كان ذلك ال يثري ، يف أوقات خمتلفة

0TPزول والرتتيب لدرجة التناقضـومن ذلك تتسع املسافة بني الن

)
44F

2(
P0T. 

ن إإذ  ؛الوجوديف موضع آخر أن عدم التوافق ليس دائم  ))بيرك((ويالكد 
وال شك أن ، من لقمان إىل فصل  التاريخ والرتتيب يلتقيان أحيانا يف السور

 هذه التوافقات توضح وجود ترتيب قرآين يكشف عن تركيبه وتفرده الذي ميثل
())طابعه احلر

45F

3(.  
                                                           

 . 13ص، املكتب العريب للمعارف مبصر -1ط-القرآن وأوهام مستشرق حملمد حسني أبو العال )1(
 . 13ص: صدر نفسهامل )2(
 . 14ص: املصدر نفسه )3(
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، زولـضرورة ترتيب القرآن وفق ترتيب الن نولدكهومن هذا املنتلق يرى 
كتاب أيب القاسم عمر بن على  وقام مبحاولة يف هذا الصدد معتمدا يف ذلك 

(عبد الكايف من رجال القرن اخلامسحممد بن 
46F

1(. 
الوضع الراهن للنص  وفقبالشير املستشرق الفرنسي  ومع ذلك يرى

 دقيقاً  زول ألنه ال يوفر ترتيباً ـالقرآين استحالة ترتيب القرآن حبسب الن
يراعى فيه ، ويرى ضرورة العدول عن هذا املنهج إىل منهج آخر ،وموضوعيا

مما يهيئ وحدة نفسية وتارخيية ، املوضوعاتترتيب القرآن حسب املراحل و 
(وقراءة أيسر وأمجل يف ظن الغرب، مةءأنسب بالرتمجة وأكثر مال

47F

2( . 

                                                           
 . 71صن أليب عبد اهللا الزجناين آتاريخ القر : انظر )1(
 . 250ص: مناهج البحث يف اإلسالميات لدى املستشرقني وعلماء الغرب: انظر )2(
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أما بالنسبة لرتتيب آيات القرآن الكرمي فإنه ال خالف بني العلماء أن 
وفيما يلي عرض ألقوال  -عليه وسلمصلى اهللا  -ذلك توقيفي بأمر الرسول 
  :العلماء وأدلتهم يف ذلك
اإلمجاع والنصوص املرتادفة على أن ترتيب اآليات (( :قال السيوطي

وأما اإلمجاع فنقله غري واحد منهم الزركشي يف  ،توقيفي ال شبهة يف ذلك
يف ترتيب اآليات : وعبارته ،))مناسباته((وأبو جعفر بن الزبري يف  ))الربهان((

وأمره من غري خالف يف هذا بني صلى اهللا عليه وسلم سورها واقع بتوقيفه 
())وسيأيت من نصوص العلماء ما يدل عليه .املسلمني انتهى

48F

1( . 
(وأما النصوص فمنها

49F

كنا عند النيب ناللف القرآن   :حديث زيد السابق: )2
 .قاعمن الرِّ 

  :عاص قالما أخرجه أمحد بإسناد حسن عن عثمان بن أيب ال: ومنها
أتاين جربيل (( :مث قال ،بهوَّ ه مث صَ ببصرِ  صَ خَ كن  جالسا عند رسول اهللا إذ شَ 

M  L  K  ]  :ذا املوضع من هذه السورةبفأمرين أن أضع هذه اآلية 

R  Q  P  O   NZ ]إىل آخرها ]٩٠: النحل. 

!  ] :قل  لعثمان :ما أخرجه البخاري عن ابن الزبري قال: ومنها

                                                           
 . 1/80: اإلتقان يف علوم القرآن: انظر )1(
 . 82-1/80: اإلتقان يف علوم القرآن: انظر )2(
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%  $  #  "Z ]مَ لِ قد نسختها اآلية األخرى فَ  ]٢٣٤: لبقرةا 
 .بن أخي ال أغري شيئا منه من مكانهيا  :تكتبها أو تدعها؟ قال

ما سأل  النيب عن شيء أكثر مما  :ما رواه مسلم عن عمر قال: ومنها
تكفيك آية الصيف (( :سألته عن الكاللة حىت طعن بإصبعه يف صدري وقال

 .))اليت يف آخر سورة النساء
  .األحاديث يف خواتيم سورة البقرة: ومنها
حفظ عشر آيات من  نْ مَ (( :ما رواه مسلم عن أيب الدرداء مرفوعا: ومنها

من قرأ العشر األواخر ((عنده  ويف لفظٍ  ))صم من الدجالأول سورة الكهف عُ 
  .))من سورة الكهف

ما ثب  من قراءته لسور عديدة  :ومن النصوص الدالة على ذلك إمجاالً 
يف صحيح  :واألعراف، كسورة البقرة وآل عمران والنساء يف حديث حذيفة

 ،روى النسائي أنه قرأها يف الصبح :))قد أفلح((و  .البخاري أنه قرأها يف املغرب
روى الترباين أنه  :والروم .حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع

أنه   :روى الشيخان ))اإلنسان هل أتى على((و .))زيلـأمل تن((و، قرأها يف الصبح
يف صحيح مسلم أنه كان يقرؤها يف  :))ق((و .كان يقرؤمها يف صبح اجلمعة

يف  :))النجم((و .يف املستدرك وغريه أنه قرأها على اجلن :))الرمحن((و .اخلتبة
عند مسلم أنه   :))اقرتب ((و .الصحيح قرأها مبكة على الكفار وسجد يف آخرها

يف مسلم أنه كان يقرأ  :))املنافقون((و .واجلمعة يف العيد )ق(كان يقرؤها مع 
يف املستدرك عن عبد اهللا بن سالم أنه  :))الصف((و، بما يف صالة اجلمعة

ا يف سور شىت من املفصل تدل قراءته هل ،قرأها عليهم حني أنزل  حىت ختمها
رتيبا مسعوا وما كان الصحابة لريتبوا ت ،ها توقيفيمبشهد من الصحابة أن ترتيب آي
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 .النيب يقرأ على خالفه فبلغ ذلك مبلغ التواتر
(وقال مكي وغريه

50F

وملا مل يأمر  ،من النيب ترتيب اآليات يف السور بأمرٍ  :)1
 .بذلك يف أول براءة ترك  بال بسملة

ترتيب اآليات أمر واجب وحكم (( :وقال القاضي أبو بكر يف االنتصار
 .))ية كذا يف موضع كذاوا آعُ ضَ  :فقد كان جربيل يقول ،الزم

الذي نذهب إليه أن مجيع القرآن الذي أنزله اهللا وأمر ((: -أيضا-وقال 
بإثبات رمسه ومل ينسخه وال رفع تالوته بعد نزوله هو هذا الذي بني الدفتني 

وأن ترتيبه  ،يد فيهوال زِ  ،وأنه مل ينقص منه شيء ،الذي حواه مصحف عثمان
م دَّ قَ تعاىل ورتبه عليه رسوله من آي السور مل يُـ ونظمه ثاب  على ما نظمه اهللا 

وإن األمة ضبت  عن النيب ترتيب آي كل  ،مٌ ر منه مقدَّ خِّ ر وال أُ الخَّ من ذلك مُ 
كما ضبت  عنه نفس القراءات وذات   ،سورة ومواضعها وعرف  مواقعها

إمنا ألف القرآن (( :مسع  مالكا يقول :وأخرج عن ابن وهب قال ...التالوة
  .))صلى اهللا عليه وسلم كانوا يسمعون من النيب  على ما

الصحابة رضي اهللا عنهم مجعوا بني (( :))شرح السنة((يف  وقال البغوي
الدفتني القرآن الذي أنزله اهللا على رسوله من غري أن زادوا أو نقصوا منه شيئا 

فكتبوه كما مسعوا من رسول اهللا من غري  ،خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته
وكان  ،روا أو وضعوا له ترتيبا مل يأخذوه من رسول اهللاموا شيئا أو أخَّ أن قدَّ 

على الرتتيب الذي  ،مهم ما نزل عليه من القرآنن أصحابه ويعلِّ رسول اهللا يلقِّ 
وإعالمه عند نزول كل آية  ،هو اآلن يف مصاحفنا بتوقيف جربيل إياه على ذلك

                                                           
 . 82-1/80: اإلتقان يف علوم القرآنيف  :هذه األقوالر انظ )1(
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فثب  أن سعي الصحابة كان  .هذه اآلية تكتب عقب آية كذا يف سورة كذا أنَّ 
فإن القرآن مكتوب يف اللوح احملفو  على  ،يف مجعه يف موضع واحد ال يف ترتيبه

 ،زله مفرقا عند احلاجةـأنزله اهللا مجلة إىل السماء الدنيا مث كان ين هذا الرتتيب
 . ))وترتيب النزول غري ترتيب التالوة

واضعها إمنا كان ترتيب السور ووضع اآليات م((: وقال ابن احلصار
وقد حصل اليقني  ،ضعوا آية كذا يف موضع كذا :كان رسول اهللا يقول  .بالوحي

من تالوة رسول اهللا ومما أمجع الصحابة على  من النقل املتواتر بذا الرتتيب
 .))وضعه هكذا يف املصحف

 وهذه أدلتهم من الصحة والوضوح مبا ال، هذا ما يقوله علماء املسلمني
 .وجعل على بصره غشاوة، طمس اهللا على قلبه نْ إال مَ ، رتابيرتاب معه م
ا ما يقوله هالالء املستشرقون بذا الصدد فهو ال يستند إىل أي دليل وأمَّ 

فما عندهم إال التشكيك اهلدمي ال الشك العلمي ، علمي ميكن مناقشته وحبثه
 .القائم على القرائن واملالبسات املقبولة واملوضوعية

من هالالء املستشرقني وجدوا يف اختالف أقوال علماء  اً أن كثري  بيدَ 
املسلمني يف موضوع ترتيب سور القرآن الكرمي مّتكأ يستندون إليه يف شبهاتم 

 :آراء ألن للعلماء يف ترتيب سور القرآن ثالثةَ 
وأنه ، أن ترتيب السور على ما هي عليه يف املصحف اآلن توقيفي:األول

بأمر من الرسول عن جربيل عليه السالم عن اهللا مل توضع سورة مكا�ا إال 
 :وقد ذهب إىل هذا مجاعة من العلماء منهم، تعاىل كرتتيب اآليات سواء بسواء

أنزل اهللا القرآن كله إىل مساء الدنيا مث فرقه يف بضع (( :أبو بكر األنباري قال
يل زل ألمر حيدث واآلية جوابا ملستخرب ويوقف جرب ـوعشرين فكان  السورة تن
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النيب على موضع اآلية والسورة فاتساق السور كاتساق اآليات واحلروف كله عن 
())النيب فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن

51F

1(.  
ترتيب السور هكذا هو عند اهللا يف اللوح (( :))الربهان((وقال الكرماين يف 

ما كان جيتمع احملفو  على هذا الرتتيب وعليه كان يعرض على جربيل كل سنة 
 :وكان آخر اآليات نزوال ،عنده منه وعرضه عليه يف السنة اليت تويف فيها مرتني

 [Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ï Z]فأمره جربيل أن يضعها بني  ]٢٨١:لبقرةا
())آييت الربا والدين

52F

2(. 
ال مجلة واحدة من اللوح احملفو  إىل السماء أنزل القرآن أوَّ (( :وقال التييب

مث أثب  يف املصاحف على التأليف  ،على حسب املصاحل قاً مفرَّ  مث نزل ،الدنيا
())والنظم املثب  يف اللوح احملفو 

53F

3(. 
املختار أن تأليف السور على هذا الرتتيب من (( :قال أبو جعفر النحاس

 .احلديث ،))أعتي  مكان التوراة السبع التوال(( :حلديث واثلة ؛رسول اهللا
صلى اهللا عليه  تأليف القرآن مأخوذ عن النيب فهذا احلديث يدل على أن :قال
ألنه قد  ؛وأنه من ذلك الوق  وإمنا مجع يف املصحف على شيء واحد ،وسلم

())جاء هذا احلديث بلفظ رسول اهللا على تأليف القرآن
54F

4(. 
ترتيب السور ووضع اآليات مواضعها إمنا كان (( :قال ابن احلصار
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())بالوحي
55F

بعض السور على بعضها أو معظمها ال ترتيب (( :وقال ابن حجر .)1
ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أمحد (( :قال ))ميتنع أن يكون توقيفياً 

كن  يف الوفد الذين   :قال ،وأبو داود عن أوس بن أيب أوس حذيفة الثقفي
طرأ علي حزيب من  :فقال لنا رسول اهللا :وفيه .احلديث ...أسلموا من ثقيف
كيف   :فسألنا أصحاب رسول اهللا قلنا ،أال أخرج حىت أقضيه القرآن فأردت
ثالث سور ومخس سور وسبع سور وتسع سور  :قالوا حنزبه ؟حتزبون القرآن

 .وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب املفصل من ق حىت وتم
فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو يف املصحف اآلن كان  :قال

حينئذ حزب املفصل  تمل أن الذي كان مرتباً وحي :قال .على عهد رسول اهللا
())خاصة خبالف ما عداه

56F

2(. 
وكذا  ،تب  والءومما يدل على أنه توقيفي كون احلواميم رُ (( :قال السيوطي

صل بني طسم وفُ  ،صل بني سورهابل فُ  ،ومل ترتب املسبحات والء ،التواسني
 تيب اجتهادياً ولو كان الرت  ،الشعراء وطسم القصص بتس مع أ�ا أقصر منهما

())خرت طس عن القصصلذكرت املسبحات والء وأُ 
57F

3(. 
 .ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة رضي اهللا عنهم :الثاني

أحدمها تأليف السور كتقدمي :مجع القرآن على ضربني(( :قال ابن فارس
 وأما اجلمع اآلخر ،ته الصحابةالسبع التوال وتعقيبها باملئني فهذا هو الذي تولَّ 

كما صلى اهللا عليه وسلم  وهو مجع اآليات يف السور فهو توقيفي تواله النيب 
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ومما استدل به لذلك اختالف مصاحف السلف  .أخرب به جربيل عن أمر ربه
 :كان أوله  ،وهو مصحف عليّ  ،زولـبها على النرتَّ  نْ يف ترتيب السور فمنهم مَ 

 .وهكذا إىل آخر املكي واملدين ،اقرأ مث املدثر مث ن مث املزمل مث تب  مث التكوير
على اختالف  ،البقرة مث النساء مث آل عمران :وكان أول مصحف ابن مسعود

(وغريه يبّ شديد وكذا مصحف أُ 
58F

1(. 
أن ترتيب بعض السور كان توقيفيا وبعضها كان باجتهاد من :الثالث

 .الصحابة
القائل ألن  ؛واخلالف بني الفريقني لفظي(( :))الربهان((قال الزركشي يف 

وهلذا  ،ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ؛إنه رمز إليهم بذلك :بالثاين يقول
صلى اهللا عليه  إمنا ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النيب :قال مالك

فآل اخلالف إىل أنه هل هو  .مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم .وسلم
سبقه إىل و  ،حبيث بقي هلم فيه جمال للنظر بتوقيف قويل أو مبجرد استناد فعلي

(ذلك أبو جعفر بن الزبري
59F

2(. 
ه سورُ  كان القرآن على عهد النيب مرتباً (( :))املدخل((وقال البيهقي يف 

0TPوآياته على هذا الرتتيب إال األنفال وبراءة

)
60F

3(
P0T. 

 لم ترتيبها يف حياتهمن السور كان قد عُ  كثرياً   ومال ابن عتية إىل أنَّ 

ن ما سوى ذلك ميكن أن يكون قد ، وأالتوال واحلواميم واملفصلكالسبع 

                                                           
 . 1/82: املصدر نفسه )1(
 . 1/83: اإلتقان يف علوم القرآنو ، 1/257: الربهان: انظر )2(
 . 1/83: اإلتقان يف علوم القرآن: انظر )3(



 33 

(فوض األمر فيه إىل األمة بعده
61F

1(. 
اآلثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عتية (( :وقال أبو جعفر بن الزبري

اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل (( :ويبقى منها قليل ميكن أن جيري فيه اخلالف كقوله
 .قرأ بالسبع التوال يف ركعة :يث سعيد بن خالدوكحد .رواه مسلم ))عمران

وروى  .أنه كان جيمع املفصل يف ركعة :وفيه .رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه
 :يف بين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء :البخاري عن ابن مسعود أنه قال

يف و  .فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها .الديمن تِ  ول وهنَّ إ�ن من العتاق األُ 
وى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ قل أالبخاري أنه كان إذا 
(هو اهللا أحد واملعوذتني

62F

2(. 
وبعد استعراض هذه األقوال وأدلتها نرى أن الرأي الراجح هو توقيف 

على ترتيبه ال يعين أنه رتب  دليلٌ  دْ رِ وما مل يَ ، ترتيب أكثر سور القرآن الكرمي
 .ه بدليل مل يصل إلينافقد يكون ترتيبُ  ،بتريق االجتهاد

سواء كان هذا الرتتيب الذي جنده  ،ومهما يكن من أمر ،وعلى كل حال
، عليه مث أمجع  الصحابةُ  ،يف املصاحف بتريق التوقيف أو بتريق االجتهاد

الزائفة  عن الدعواتِ  به واإلعراضُ  فيجب التمسكُ ، ومض  األمة على قبوله
مما يلهج به ، أو غري ذلك ،زول أو املوضوعـحسب الن املصحفإلعادة ترتيب 
ال تقل عن معاين الرتتيب  ألن يف ترتيب سوره معاينَ و  ،ومن يتبعهماملستشرقون 
، فالعدول عن هذا من العلماء يف استنباطها وحتصيلها كثري  دَّ جَ ، يف آياته

(الرتتيب خمالف لإلمجاع ويف ذلك مفاسد عظيمة
63F

3( . 
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قد ، واقف املستشرقني حول مجع القرآن الكرمي وترتيبه ورمسههذه بعض م
عن  عدٍ بُ من  ا ما حتمله هذه اآلراءى لنوقد جتلَّ ، عرضناها من خالل هذه الورقة

بل وجهل يف كثري من األحيان بعلوم ، وخروج عن املوضوعية، املنهج العلمي
، ة مصدرهورباني، وغفلة عن طبيعة هذا الكتاب الكرمي، اإلسالم ومصادره

واهللا متم نوره ولو   ،وا نور اهللا بأفواههميريدون ليتفئ، وتكّفل اهللا تعاىل حبفظه
 .وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا .كره الكافرون
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املكتبة ، تعريب شعبان بركات، وات مونتغومري، حممد يف مكة •
 .العصرية
كتور عبد احلليم ترمجة الد ، جولدتسيهر، مذاهب التفسري اإلسالمي •
 .م 1955-هـ 1374القاهرة، مكتبة اخلاجني، النجار

 .دار الكتب العلمية، احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني •
املقنع يف رسم مصاحف االمصار لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد  •
 .دت، مكتبة الكليات األزهرية القاهرة، ت حممد الصادق قمحاوي، الداين

: حث يف اإلسالميات لدى املستشرقني وعلماء الغربمناهج الب •
الدكتور حممد البشري مغلي رسالة ماجستري جبامعة األمري عبد القادر للعلوم 

 .1990-1410اإلسالمية قسنتينة اجلزائر
ت ، مناهل العرفان يف علوم القرآن للشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين •

 .دار الكتاب العريب-4ط-فواز أمحد زمريل
بن حممد الشهري بابن  نشر يف القراءات العشر للحافظ أيب اخلري حممدال •
 .دار الفكر، اجلزري
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