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يكشف البحث عن مرشوع ذي بال, كان بعد مرور نصف قرن عىل مرشوع املـصاحف 
بمبادرة مـن احلجـاج بـن ) ه٨٥−٨٤(ًاألول, وكان متمام له, وقد انعقد يف واسط بني عامي 

ً, وقد تلقى دعام من اخلليفة األموي )ه٩٥( املتوىف سنة −وايل العراقني آنذاك−يوسف الثقفي 
ًعبد امللك بن مروان, وأرشف عليه اإلمام احلسن البرصي الذي رأس جلانـا خمتـصة ضـمت 

َلفيفا من احلفظة والقرأة والكتبة َ َ َ ً. 
 وكان يف مقدمتها ترسيخ وحـدة الـنص ,وأشار الباحث بعد املقدمة إىل دوافع املرشوع

َّ عثامن ريض اهللا عنه, وحتدث الباحث عـن صـاحب املبـادرة وهـو القرآين التي بدأها اخلليفة
أين, ومتى انعقد املرشوع? ومن هم األعالم الذين شاركوا : احلجاج, وأجاب عن أسئلة منها

 فيه; بناء عىل الكفاءات العلمية التي متتع هبا أصحاهبا? 
ّ, وعد كلامت القـرآن إعجام احلروف املشتبهة: َّثم فصل الباحث يف أهداف املرشوع, ومنها

وحروفه وآيه, وبيان رؤوس اآلي, ووضع عالمات التخمـيس, والتعـشري, وجتزئـة القـرآن إىل 
أجزاء خمتلفة, وذكر الباحث أنه عىل إثر حتقيق هذه األهـداف تـم يف إطـار هـذا املـرشوع وضـع 

ُوناقش الباحث الروايات التي تنْسب إىل احل. كتاب يف القراءات وكتاب يف العدد ًجـاج تغيـريا يف َ
َّمصحف عثامن وحترصه يف أحد عرش حرفا, واستعرض هذه الروايـات وقومهـا بميـزان النقـد,  ً
ًوانتهى الباحث إىل أن مرشوع املصاحف الثاين يعد مكمال للمرشوع األول الذي أنجز يف العهـد 

بمسامهات أنجزت ًالنبوي وعهد اخلالفة الراشدة, إذ أكمل أمورا مل يتم إنجازها قبل, ومل ينشغل 
يف املرشوع األول نحو توحيد النص القرآين, وحتديد ترتيب السور وعددها, ثـم أشـار الباحـث 

 .إىل مصري املرشوع الثاين بعد التقلبات السياسية التي شهدهتا الدولة اإلسالمية
                                                 

 . أملانيا−دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة توبنكن   )*(
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 مقدمة
ّمرشوع املصاحف األول الـذي لد املختصني يف الدراسات القرآنية من املعروف 

 يف  العمـل بـه مـن بعـد وفاتـه َّ, واسـتمر)ه١١(,  بواكريه يف حياة املصطفى كانت
ّ, حتى آل إىل منتهاه املبتغى يف توحيد املصاحف ونـسخها يف )ه١٣(, ّخالفة الصديق 

َّ, الذي مجع األمة عىل مصحف موح)ه٣٥(, ّخالفة عثامن بن عفان  ُد تم اعـتامده مـن ّ َّ َ
َبوهلم, ثم نسخ منـه مـصاحف بعـث هبـا إىل َ بحضورهم وقل مجهور الصحابة األعظمَبِق َ َ َ َ َّ

ًلنفسه, وهو ما عرف اصطالحابنسخة منه  واحتفظ ,ةَّاألمصار اإلسالمي َ ِ  باإلمام, وذلك ُ
 .يف قول آخره ٣٠ أو يف حدود سنة ,يف قوله ٢٥ وأوائل سنة ٢٤يف أواخر سنة 

ّ أنـه بعـد مـرور ,ًحـديثاً قـديام و,باملقابل ليس بمعروف يف بحوث علوم القـرآن
ّنصف قرن تقريبا عىل مرشوع املصاحف األول تم إنجاز مرشوع آخر ّ ل ِّم ومكمـِّ مـتم,ً

 ه٨٥ و٨٤ هو مـرشوع املـصاحف الثـاين الـذي انعقـد يف واسـط بـني عـامي ,لَّلألو
ّبمبادرة من احلجاج بن يوسف الثقفـي  مـن  وبتأييـد , وايل العـراقني يف حينـه,)ه٩٥(ّ

ل اإلمـام احلـسن َبـِ وذلك بإرشاف من ق,)ه٨٦(بن مروان ّوي عبد امللك اخلليفة األم
ّالذي رأس جلانا خمتصة) ه١١٠(ّالبرصي  ْألفت ,ً َ ِّ َ من كبار العلامء األقران مـن احلفظـة ُ َ َ

َوالقرأة والكت َ َ َ َبة والنَّسخةـَ َ َ. 
ِّيف إطار هذا املرشوع أنجز العديـد مـن املهـام َ ِ ام  عـىل رأسـها إعجـ, واألهـدافُ

 . آيه وكلامته وحروفهُّ وعد, وجتزئة القرآن,احلروف املشتبهة
ّمن املثري لالهتامم ظهور دور السياسة الرشعية لـد اخللفـاء األمـويني يف   اعـتامدّ

 املختـصة يف العلـوم اإلسـالميةّ وبروز مكانة املرجعيـات ,فكرة هذا املرشوع من جهة
 ,ة عىل هذا العمل اجلليل بالقيام بـهَّ رشعي التي أسبغت,ّاملمثلة بكبار علامء ذلك العرص
وحتقيق أهدافه من جهة أخر. 
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 دوافع مرشوع املصاحف الثاين
ِ ال بد من وقفة عىل آخـر ,ّ وما يتعلق به,احلديث عن هذا املرشوعيف قبل الرشوع  ِ ّ
ّخلفياته التارخيية ُ; فقد نـسب ابـن أيب)ه٦٧(ُ والية عبيد اهللا بن زياد , وذلك يف)١(ّ َ َ  داود َ

ْإليه إحداث كتابة كاملة يف رسم فعلني ) ه٣١٦( َ ْ ِ , وذلـك )كـانوا/ قـالوا–كنـو /قلو(َ
ّبزيادة ألف املد وألف الفصل يف مجيع مواضعهام يف النص القـرآين ّ ذكـر ذلـك بعـدما . ّ

زاد «: , جـاء فيهـا)٣(ُ, كاتب عبيد اهللا بـن زيـاد)٢(ّأورد بإسناده رواية عن يزيد الفاريس
َّن زياد يف املصحف ألفي حرف; فلام قدم احلجعبيد اهللا ب اج بـن يوسـف, بلغـه ذلـك, ّ

ُويل ذاك له يزيد الفاريس; فأرسـل إيل; فانطلقـت : ُمن ويل ذلك لعبيد اهللا? قالوا: فقال ّ ّ
ُإليه وأنا ال أشك أن سيقتلني; فلام دخلت عليه, قال ّ ما بال ابن زيـاد زاد يف املـصحف : ّ

َ إنـه ولـد بكـالء البـرصة, فتوالـت تلـك ;ح اهللا األمـريأصـل: ُقلت: ألفي حرف? قال ُ ّ
ّصدقت; فخىل عنّي: قال. )٤(عنّي وكان الذي زاد عبيد اهللا يف املصحف كان مكانـه يف . َ

 قـاف قـالوا كاف نون واو, فجعلها عبيد اهللا كانوا و,)٥(]واو[ قاف الم قالوااملصحف 
                                                 

ّومها تنـسبها إىل أيب األسـود الـدؤيل ّأما بواكري فكرة ضبط املصحف بالنقط والشكل, فالروايات عىل عم  )١(
يف ) ه٥٣−٤٥(عىل العراق ) ه٥٣(, ووالية زياد بن أبيه )ه٤١(, ّيف خالفة عيل بن أيب طالب ) ه٦٨(

َينظر .)ه٦٠ (,خالفة معاوية بن أيب سفيان  , مراتـب ٤٣−١/٣٩ كتاب إيـضاح الوقـف واالبتـداء :ُ
 .٢٠−١٨ّ نزهة األلباء ,١١−١٠ و ٧−٦ و ٤−٣, املحكم ٩−٨ و ٦ّالنحويني 

 ).٧٢١ (١١/٣٧٤عنه هتذيب التهذيب   )٢(
حكى عن عبيداهللا بن  «)١١/٣٧٤(ًجاء عنه أيضا و). ٧٢١ (١١/٣٧٤كام يف ترمجته يف هتذيب التهذيب   )٣(

, وذلك أثناء واليتـه )٦٨/٦٩/٧٠(ّ البن عباس ًكان كاتبا. »ّزياد واحلجاج بن يوسف يف أمر املصاحف
يف كتـاب املعرفـة ) ه٢٧٧(ّ, كام قال الفـسوي )ه٤٠−٣٥حكم (ّخالفة عيل بن أيب طالب عىل البرصة يف 

َعن والية ابن عباس هذه يراجع. »ّ البن عباسًكان كاتبا «٣/٧١والتاريخ  ُ ): ٢٤٠(ّ خليفـة بـن خيـاط :ّ
 .١٥٢تاريخ 

ُاعتمد يزيد الفاريس التملص من هذا املوقف باإلشارة أنه فاته ما عرف   )٤( ُ َ َّ ّ عن عبيداهللا بن زياد مـن ضـعف ّ
ّيف اللغة وحلنه فيها, وذلك لعدة أسباب, أقواها نشأته يف مرفأ البرصة, حيث اختالط األلسن, وكون أمـه  ُْ ّ َ

َ يراجع.ّمرجانة فارسية األصل  .٢٨٤−٨/٢٨٣ البداية والنهاية :ُ
 .ما بني احلارصتني ساقط يف األصل  )٥(
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  )١(». كاف ألف نون واو ألفكانوا وجعل ,ألف الم واو ألف
 :ّصحة هذه الروايـة مـع التعليـليف ّلقد شكك املسترشقان برگشرتيرس وبرتسل 

ُ ملـا كـان العـدد ,ّلو أن ألف الفصل هي املقصودة باإلضافة من قبـل عبيـد اهللا« ََ٢٠٠٠ 
 رغم ذلـك مـاال إىل ملـس بعـض اآلثـار يف هـذه )٢(».ًكافيا لتغطية ما زاده من احلروف

 .)٣(»ّق من حتول كبري يف كتابة الرسمملا جر يف العرا«الرواية 
ّ إن .ين عـن احلقيقـةَ لقد كان برگشرتيرس وبرتسل بعيد:ًتعليقا عىل ما سبق أقول

ّرواية يزيد الفاريس ال تتحدث عن إدراج  ٍ ألف٢٠٠٠ّ ِ  زيـادة عـىلّ بل تتكلم , كام فهم,َ
ّألفني يف رسم كلمة معينة ْ َ ِ ْ يف موضعني خمصوصني,َ ً بناء عليـه ال جيـوز .ه كام سيأيت بيان,َ

ٍألفي حرف«قراءة عبارة  ْ َْ َ ْ ٍألفي حـرف« بل الصواب قراءهتا ,عىل هذا النحو» َ ِْ َْ َ يكـون ف ,»َ
ْحرف«لفظ   .»كلمة«يف هذا السياق بمعنى » َ

ّمع نفيـه لـصحتهام) ه٤٤٤(ّ نقلهام أبو عمرو الداين ,يه خربانِّوَقُيعضد ذلك وي ِ ْ َ. 
َ ﴿سـيقولون : قوله تعـاىلموضوعهام رسم لفظ اجلاللة يف ُُ َ ﴾ يف ثالثـة مواضـع مـن هللاَ

ّ تتفق مجيع املصاحف العثامنية عـىل رسـم املوضـع إذ ,]٨٥/٨٧/٨٩[سورة املؤمنون  ّ
 بـام فيهـا , بينام تنفرد مـصاحف أهـل البـرصة عـن سـائر املـصاحف,ّاألول بغري ألف
 )٤(.)ثالثالثاين وال( بإثبات األلف يف املوضعني األخريين ,املصحف اإلمام

 قـال ,)ه١١٠(ّعن احلـسن البـرصي ) ه١٤٣(ّاخلرب األول يرويه عمرو بن عبيد 
                                                 

 .١١٧كتاب املصاحف   )١(
ّأمـا إذا .  هذا عىل أساس تعميم زيـادة ألـف الفـصل يف القـرآن أمجـع].ّباألملانية [٣/٢٥٦قرآن تاريخ ال  )٢(

ّاقترص األمر عىل زيادة ألف الفصل وحتى ألف املد يف هذين الفعلني, فإن ما ذهبا إليـه غـري صـحيح ّ  إذ ;ّ
ً ألفا مزادة ١١٩٨ّالزيادة اإلمجالية يف هذه احلالة تصل إىل  ِ ) كـانوا(ّ مـرة ولفـظ ٣٣٢) اقـالو(ورد لفـظ [َ

 ].آنّ مرة يف القر٢٦٧
 ].ّباألملانية [٣/٢٥٦تاريخ القرآن   )٣(
 .٢/٣٢٩ النرش : كذلك,١٠٩−١٠٨املقنع   )٤(
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ً الفاسق عبيد اهللا بن زياد زاد فيهام ألفا:كان احلسن يقول «:عمرو ِ ّممـا جيـدر ذكـره . )١(»َ
ّهنا من باب املقابلة والتحقيق أن احلسن البرصي قرأ يف رواية عيسى بـن عمـر الثقفـي  ّ ّ

َ﴿سيقولون ُُ َ َ, بينام يف رواية أخر ﴿سـيقولون )٢(﴾ بغري ألف يف املوضعني األخريينهللا َ ُُ َ َ
 عـن القـراءة بـاأللف فـيهام إىل َعَجـَ قـد ر−رمحه اهللا−َّلعل احلسن . )٣(﴾ بألف فيهاماهللا

ّ ألن ;ن كـان معـهَّ هـو وغـريه ممـ, وذلك يف مداوالت املرشوع,القراءة بغري ألف فيهام
ّالذي جلب خصيص ,)٤(بال ألف يف املصحف اإلمامُهذين املوضعني كتبا   هلذا املرشوع ًاُ

ّ يضاف إىل ذلك ما جاء يف مـصحف احلـسن البـرصي . كام سيأيت بيانه,ّوتم اعتامده فيه ُ
أخرج عبد بن محيـد عـن حييـى بـن « فقد ; الذي كان من مجلة نتاج املرشوع,ّاخلاص به

 . )٥(»ع بغري ألف يف ثالثة مواض ﴿هللا﴾,ُ رأيت يف مصحف احلسن ﴿هللا﴾: قال,عتيق
 .أو يكون عن احلسن روايتان يف قراءة هذين املوضعني

ّنـصه و ,ّ أحد القراء العـرشة,)ه٢٠٢(ّ فريويه يعقوب احلرضمي ,ّأما اخلرب الثاين
ٌ أمر عبيد اهللا بن زياد أن يزاد فيهام ألف:ّقال يعقوب احلرضمي «:كام ييل ِ َ ُ«)٦( . 

َّإىل يزيد الفاريس الذي نفيشري هذا اخلرب بوضوح  ذ أمـر عبيـد اهللا بـن زيـاد هبـذا ّ
                                                 

ّأما نسبة زيادة األلف فيهام إىل نرص بن عاصم الليثي, كام جاء يف املقنع . ١٠٩املقنع   )١(  وكتـاب ,ً أيـضا١٠٩ّ
فليـست بقـوة , )٣٧٢٨ (٢/٣٣٦ وغايـة النهايـة ,]قـراءات أليب عبيـدًنقال عن كتاب ال [١٩٢الوسيلة 

ّلتعاضد رواية يزيد الفاريس مع قول احلسن البرصي املذكور أعـالهرواية ابن أيب داود;   وقـول يعقـوب ,ّ
 .ّاحلرضمي اآليت ذكره يف اخلرب الثاين

 ].مع مصادر احلاشية الثانية هناك [٤٠١ّمفردة احلسن البرصي   )٢(
 وحييـى بـن , ونـرص بـن عاصـم,ّ, وعاصم اجلحدريكذلك قرأ ابن مسعود . ٦/٤١٨بحر املحيط ال  )٣(

 .ّ واليزيدي, وأبو عمرو, وأبو األشهب,ّوثاب
: ّوقال هارون األعور عـن عاصـم اجلحـدري. ُوكذلك رأيت ذلك يف اإلمام: قال أبو عبيد «١٠٩املقنع   )٤(

ّحـدثنا : ّأما أبو عبيـد, فـذكر يف كتـاب القـراءات لـه «١٩٢ , كتاب الوسيلة»)هللا(, )هللا(كانت يف اإلمام 
ّحدثني عاصم اجلحدري قال: ّحجاج عن هارون ّهـن يف مـصحف اإلمـام عـثامن الـذي كتبـه للنـاس : ّ

ّكلهن  .»)هللا(, )هللا(, )هللا: (ّ
 .٥/٢٧ّالدر املنثور   )٥(
 .٨٩, ٨٧:٢٣ )املؤمنون(, أي »فيهام«:  قوله.١٠٩املقنع   )٦(
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ّذلك توكيد عىل صحة رواية يزيـد الفـاريس وقـول احلـسن ويف  .ّ كام تقدم,اخلصوص ّ
ِ فمرويات هؤالء الثالثة مل تأت من فراغ;ّالبرصي  بل فيهـا , وال هي من باب املصادفة,ّ

  )١(.ّتعاضد قوي وتوافق رصيح
 بل جاوز ذلـك ,ّ ليس يف عد كلامت القرآن فحسب,ثة أثر كبريلقد كان هلذه احلاد

ّ لذا حظي عـد حروفـه بـاهتامم القـائمني .ُ لكيال يزاد فيه وال ينقص منه,ّإىل عد حروفه
 . كام سيأيت بيانه,ّ وكان من بواكري أعامله التي تم إنجازها فيه,عىل مرشوع املصاحف

ّ ألن ; مـرشوع املـصاحف الثـاينّلكن هذه احلادثة وحدها مل يكن ليتمخض عنها
ّاألمر كان باإلمكان معاجلته بمجرد حذف األلفني املضافتني من قبل عبيد اهللا بن زيـاد 

ّ إال أن الـسبب احلقيقـي الـذي .يف هذين املوضعني ّوهـج فكـرة املـرشوع هـو متكـن أّ
  . كام سيأيت بيانه,التصحيف وانتشاره يف العراق

  )٢( انتقاد احلجاج لقراءة عبد اهللا بـن مـسعودَّإن صحت النصوص التي تشري إىل
ّعن هدفيه األساسيني من وراء مواقفـه املناوئـة يكشف ّاحلجاج أمكن تفسري ذلك بأن  ْ َ

ّمـصحفه وقراءتـه; فـاألول إزالـة وإبـادة مـا بقـي قيـد االسـتعامل : البن مسعود 
ّأمـا . صحف اإلمامَِ ملا فيها من خمالفات للم,والتداول من مصاحف عبد اهللا وأصحابه

ّالثاين فهو منع قراءته يف األوساط املحلية للسبب ذاته, أي  ملا فيها من خمالفات للرسـم :ّ
َالعثامين, مصدرها مصحفه اخلاص به الذي رفض تسليمه, ل ّ ّام أمر اخلليفـة عـثامن بـن ـّ

ِّه وأمر أصحابه بغلَّ بإحراق املصاحف, فغلّعفان,   .)٣( مصاحفهمَ
                                                 

 .١١٧املصاحف كتاب   )١(
كذلك ابن األثري . ١٣/٣٨٦كتاب مجل من أنساب األرشاف , و٨٥: يراجع, كتاب األرشاف البن أيب الدنيا  )٢(

ّال أجد أحدا يقرأ عىل قراءة ابن أم عبد  «٤/٥٨٦الكامل يف التاريخ ): ه٦٣٠(  إال – يعني ابن مسعود –ً
َّ وألحكنَّها من املصحف ولو بضلع خنـزي,ُرضبت عنقه ُ  .٣٢٠− ١٠/٣١٩, وتاريخ اإلسالم للذهبي »رَ

َيراجع هبذا الصدد  )٣( تسع  [١٧ و١٦− ١٥, كتاب املصاحف )٤٩− ٦ (١٥٥) أليب عبيد( فضائل القرآن :ُ
ًبابا يف رجوع ابن مسعود عن رأيه, ورضاه بام صنع عثامن ) املصاحف( ثم عقد ابن أيب داود يف كتابه ].روايات

ِوقد ورد أن ابن مسعود ريض وتابع عثامن, وهللا احلمد «:قال الذهبي . ريض اهللا عنهام  ).١/٤٤٨: (السري» َ
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 , قـام بمبـادرة,وفق بعض النـصوص , قراءة ابن مسعود بمنعّجاجاحلأمر بعدما 
من قبـل  ّ التي بدأها اخلليفة عثامن بن عفان ,ّ القرآينِكان هدفها ترسيخ وحدة النص
ّ وإصدار نسخ قرآنية جديدة مع إحـداثات شـكلية,ّيف إطار مرشوع املصاحف األول ّ, 

  .تعمل عىل تثبيت هذه الوحدة وتقويتها
 − ديـرتش. برأي املسترشق أ− ّ غرض احلجاج من مبادرته كان َّشارة هنا أنجتدر اإل

 ُّف الـنصَّينظ« وأن ,أن يضع حدا الختالف آراء العلامء يف القراءات املختلفة من جهة
ّمن أي إشارات معادية لألمويني   )١(. من جهة أخر,ّعىل حد تعبريه» ّ
ً القـراءات هـدفا رئيـسيا عنـد  مل يكـن إزالـة اخـتالف:ًتعقيبا عىل كالمـه أقـول

ّ بل كان هدفه محاية النص القرآين من مظـاهر ,ً وال مدرجا عىل أعامل املرشوع,ّاحلجاج ّ
ُ يـضاف .ًا الحقعليها كام سيأيت الكالم ,ةَّيـ وذلك بإحداثات فنِّ,التصحيف والتحريف

ُّإىل ذلك أن اختالف القراءات ليس مرد  .ّلرواية الشفويةام هو اَّ إن,ّ املدونَّه النصّ
ّ ألن ,كذلك اهلدف الثاين الذي ارتآه ديـرتش يف املبـادرة ال يمكـن متابعتـه عليـه

ّخصوم احلجاج من الكوفيني الذين اهتموه بتغي ّ  يف إطـار مـرشوع ,ًاري أحد عرش موضعّ
ّتنظيف النص من أي إشـارات معاديـة لألمـويني«املصاحف مل يكونوا ليرتكوا مسألة  ّ ّ «

 .ريه دون ذكرّعىل حد تعب
َلو توبع ديرتش عىل ط ِ حه لكان أوىل به أن يأخـذ يف احلـسبان أن يكـون مقـصد ْرُ

ّتنظيف الـنص مـن أي إشـارات شـيعية «−من باب االفرتاض−اج َّاحلج ّ ًقياسـا عـىل » ّ
ّ املواضع األحد عرش التي اهتم بتغيريهـا لـيس َّ يضعف ما ذهب إليه وينقضه أن.تعبريه

 . بصلة مع إشارات من هذا القبيلُّهلا أدنى عالقة متت
ّيضاف إىل ذلك أن حييى بن يعمر العدواين ْ َ رين البارزين يف ِّ أحد األعضاء املتصد,ُّ

 مـن غـري تنقـيص , ويقـول بتفـضيل أهـل البيـت,عَّكـان حييـى يتـشي «,جلنة املرشوع
                                                 

 ].ّ, باإلنگليزية٢ط [٣/٤١ّدائرة املعارف اإلسالمية   )١(
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  .ََ ملا كان من رجال املرشوع, فلو كان األمر كام قال هذا املسترشق;)١(»لغريهم
بعــد هــذا العــرض الــوجيز لألحــوال والظــروف التــي ســبقت مــيالد مــرشوع 

 :ّ وبمعاجلة مسائل وقضايا أساسية ذات صلة به,املصاحف الثاين نبدأ باحلديث عنه
 ?من كان صاحب املبادرة

 عـىل ذلـك مـن ُّستدلُ يـ.ل للمرشوعَّاج املبادر األوَّ احلجُّعدّبال أدنى شك جيب 
 :خربين

ّمتكن التصحيف من « :كالتايل) ه٣٦٠ح(ّزة بن حسن األصفهاين ّاألول يرويه مح
ابـه وسـأهلم أن َّاج إىل كتَّ فـزع احلجـ, فلام انترش التصحيف بـالعراق;ًاّ تامًاّالكتابة متكن

 .)٢(»يضعوا هلذه احلروف املشتبهة عالمات
ّأما اخلرب اآلخر الشبيه باألول حيف ر التـصُثـَ كَّثم «:)ه٣٨٢ (ُّ فريويه العسكري,ّ

ّ ففزع احلجـاج إىل كتابـه وسـأهلم أن يـضعوا هلـذه احلـروف املـشتبهة ;وانترش بالعراق ّ
 .)٣(»عالمات

ّأن عبد امللك بن مـروان هـو صـاحب الفكـرة ) ه٥٤٦(ّباملقابل يروي ابن عطية 
َّ احلجاج واليه أخذ عـىل نفـسه مهمـَّ وأن,واملبادرة َ ّأمـا شـكل «: ّ نـصهذا هـ.ة التنفيـذّ

َ فـروي أن عبـد امللـك بـن مـروان أمـر بـه وعملـه,ُاملصحف ونقطه َُ ّ فتجـرد لـذلك ;ّ
 .)٤(»ّاحلجاج

 إذ املقصود من ذلـك ,ُّ والعسكري,ُّهذا اخلرب ال يتعارض مع ما أورده األصفهاين
                                                 

كـان شـيعيا مـن الـشيعة «) ٧٩٧ (٦/١٧٣وفيات األعيـان كذلك ). ١٢٤٦ (٦/٢٨٣٧معجم األدباء   )١(
 .» لذي فضل من غريهم من غري تنقيص,األوىل القائلني بتفضيل أهل البيت

 .٧٣التنبيه عىل حدوث التصحيف   )٢(
 .١٣رشح ما يقع فيه التصحيف والتحريف   )٣(
 .١/٥٠َّاملحرر الوجيز   )٤(
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ِّأن احلجاج مل يكن لينف لة باخلليفة عبد امللك َّة املمثَّذ املرشوع دون موافقة السلطة املركزيّّ
; فاخلليفـة ه مـن أجـل القيـام بـهِمـْعَة إىل تأييد اخلليفة ودَّحاجة ماس فهو ب,بن مروانا

اج تنفيـذها وحتقيقهـا عـىل َّ واليه احلجـَّ بينام توىل,ّامللك توج بدوره الفكرة وباركهاعبد
 .أرض الواقع

 ?أين ومتى انعقد مرشوع املصاحف
ّالشطر األول من الـسؤال املـذكور عنـد ابـن عطيـة عن نجد اإلجابة   :)ه٥٤٦(ّ

 ُّ نظـريه مـا ذكـره ابـن كثـري الدمـشقي.)١(» فيـهَّ وجـد,ّد لذلك احلجاج بواسطَّفتجر«
 . )٢(»اج وهو بواسطَّ لذلك احلجَّفتصد «:)ه٧٧٤(

 الـشطر الثـاين مـن عـن يف إعطـاء إجابـة دقيقـة ًاّإن معلومة املكان تسعفنا أيـض
ُ فمن املعروف أن بناء مدينة واسط قد رشع به سنة ;السؤال ّ وتم العمل به سـنة )ه٨٣(ّ

ً كذلك من املعروف أن احلجاج قد استوطنها مقـرا.ه٨٦ ّّ  مـن أجـل .)ه٨٤( لـه سـنة ّ
ّ أن املـرشوع قـد التقـديرّحتديد أدق للفرتة التي انعقد فيها املرشوع جيب أن يؤخذ بعني 

ُ يـضاف إىل ذلـك .)ه٨٦−٦٥حكـم (ُرشع به وأنجز يف خالفة عبد امللك بـن مـروان 
 عىل مرص مـن قبـل أخيـه ًا, الذي كان واليّ فيه أن أخاه عبد العزيز بن مروان جاء,خرب

 قد رفض قبول إحـد نـسخ املـرشوع ,ه٨٥ إىل أن مات سنة ه٦٥عبد امللك من سنة 
ّالقرآنية التي بعث هبا احلجاج إليه ّ. 

  عـامي أن يكـون قـد انعقـد بـنيَّ مرشوع املصاحف ال بدَّيستخلص من ذلك أن
التي ختمـت حقبـة مديـدة ) ه٨٣(أي بعد سنة من هزيمة ابن األشعث  ,)ه٨٥ و٨٤(

ة احلاكمـة واخلـارجني َّة بـني الـسلطة األمويـَّمن الرصاعات الشديدة والفتن الداخليـ
 .عليها

                                                 
 .١/٥٠َّاملحرر الوجيز   )١(
 .٤٣فضائل القرآن   )٢(
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 :املشاركون يف املرشوع
َّثمة روايات تتحدث عن استدعاء احلج ّ ّ وكتاهبـا إىل وقراءهـااظ البـرصة َّاج حفـّ

 وال , فبعضها ال يذكر أشخاصـهم,ار منهم أعضاء جلنة املرشوع ليجمعهم وخيت;واسط
 : قال,ّينَّامِبإسناده عن احل) ه٣١٦( كام هو احلال فيام رواه ابن أيب داود ,د عددهمِّدَـحُي
, وبعـضها اآلخـر يـذكر عـدد الـذين )١(».اءَّاظ والقـرَّاج بن يوسـف احلفـَّمجع احلج«

اج إىل َّفبعـث احلجـ «:)ه٤٠٣(ّعنـد البـاقالين  كام هـو ,اج مع أسامئهمَّاختارهم احلج
 , أبو العالية: هم, أدخل عليه منهم مخسةَّ ثم, فجمعهم عنده,اطهمَّاظ البرصة وخطَّحف

ّ, وكذا عند الزركـيش )٢(» ومالك بن دينار, وابن أصمع,ّ واجلحدري,ونرص بن عاصم
 ,ّقـراء البـرصةّبعث احلجاج بـن يوسـف إىل  «:)ه٣٨١(ًنقال عن ابن مهران ) ه٧٩٤(

َّ وأبا العالية ونرص بن عاصم وعاصام اجلحدريَّفجمعهم واختار منهم احلسن البرصي ً 
 . )٣(»ومالك بن دينار

ّ بـني خـرب البـاقالين وخـرب ابـن مهـران رغـم ًانـّ وهلة أن هناك تبايمن أوليبدو 
ْمل يذكر يف خرب البا) ه١١٠ (ُّ البرصيُ فاحلسن;توافقهام يف عدد األشخاص َ  بيـنام ,ّقالينُ

ِذكر يف خرب ابن م ِ باملقابل ذك.رانْهُ  بينام , هو ابن أصمع,ّ شخص آخر يف خرب الباقالينَرُ
ِمل يذكر األخري يف خرب ابن م َ  بل مهـا متوافقـان , يف احلقيقة ال تفاوت بني اخلربين.رانْهُ

 .ًمتاما
ّ فإنه يتبني لنـا أ,»ابن أصمع«ينا ظهور الشخص املضاف َّإذا حتر ّ خـرب البـاقالين َّنّ

 بيـنام يـذكر ,َ أعـضاء اللجنـة املختـارين اخلمـسةُّهلام يعدَّ أو,جيمع بني خربين منفردين
َ منهم ابن أصمع,ًثانيهام جمموعة من األشخاص ْ ُتتبـع«ة َّة خاصـَّ مهمـْتَّ كانت قد تول,َ ّ 

                                                 
اء ّمجـع القـر« ٧٤نظـري ذلـك يف البيـان ]. ًنقال عنه [١/١٢٦ّ كذلك مجال القراء .١١٩كتاب املصاحف   )١(

ّواحلفاظ والكتاب ُ ّ  .»ّمجع القراء والكتبة« ٢٥٠, كتاب املباين »ُ
 .٣٩٦نكت االنتصار   )٢(
 .١/٢٤٩الربهان   )٣(
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 .ًا, كام سيأيت بيانه الحقبعد االنتهاء من مرشوع املصاحف» املصاحف
ّ فقد ذكره الباقالين مـرتني يف تتمـة خـربه اآلنـف ,ّ البرصيإىل احلسنلنسبة ّأما با ّ ّ

ّ اكتبوا املصاحف واعرضوا وصريوا ما :هلؤالء اخلمسة«ّ األوىل حني قال احلجاج .ذكره
ُ قلـت :قـال الـراوي«, والثانية حني )١(». يعني احلسن!اختلفتم فيه إىل قول هذا الشيخ

ْ من ويل له العرض:ملالك  كـان : قـال? احلـسن فـيهم:ُ قلـت.ّ عاصم اجلحدري:قال ?َ
 . )٢(»شيخهم

َّه ذكـر احلـسن البـرصي لكنـَّ,إىل هـذه املـسألة) ه٥٤٦(ة َّق ابن عطيَّكذلك تطر َ 
َوحييى بن يعم َأمر وهو وايل العراق احلـسن وحييـى بـن  «: كام ييل,ر فقط دون اآلخرينَ
 ,فأمر احلسن وحييى بن يعمر «:)ه٧٧٤(ّنظريه عند ابن كثري الدمشقي  )٣(».يعمر بذلك
ِّيفهم من ذلك أن هذين العـاملني كانـا مـن املتـصد )٤(.»ففعال ذلك ّ َ رين البـارزين بـني ُ

 ,)ه١١٠(ّ احلـسن البـرصي : كالتـايل,ّ بذلك يصبح عددهم ستة.أعضاء جلنة املرشوع
 بـن عاصـم  نـرص,)ه٩٠/٩٣(ّ أبو العالية الرياحي ,)ه١٢٩(ّواين ْدَر العَمْعَحييى بن ي

ــي  ــدري ,)ه٨٩/٩٠(ّالليث ــم اجلح ــل/ ١٢٨(ّ عاص ــار ,)ه١٣٠قب ــن دين ــك ب  مال
 .)ه١٢٧/١٣٠/١٣١(

َاج احلسن البـرصي جلنـة املـرشوعَّس احلجَّلقد رأ َّ َ  َّإليـه فـض مـسائل ضَّ وفـو,ُ
  .ً وعمالًعلام مكانته ِّك لرفعة منـزلته وعلو وذل,اخلالف واحلسم فيها
ِّأما أبو العالية الر َمـن مـشاهري قـرأة أهـل البـرصة و, فكان من كبار التابعني, ُّياحيّ َ َ

َوحفظتها َ ًر الليثي قارئاَمن جهته كان حييى بن يعم. )٥(َ ّ, صاحب ملكة يف العربيـة ومعرفـة ّ
                                                 

 .١٥−١٤٣٩٦نكت االنتصار   )١(
 .٣٩٦نكت االنتصار   )٢(
 .١/٦٧يز جَّاملحرر الو  )٣(
 .٤٣فضائل القرآن   )٤(
 ).١٢٧٢ (٢٨٥−١/٢٨٤لنهاية , غاية ا)٢٢ (١٥٦−١/١٥٥ّ معرفة القراء الكبار :انظر  )٥(



  

٧٤ 

 كذلك نرص بـن )١(.ّه من أستاذه أيب األسود الدؤيلَّ كلذلكّ حصل فقديف نقط املصحف, 
ًعاصم الليثي الذي كان قارئا ونحوي ّا وناقطا; فقد تتلمذ عىل يد الدؤيل, فعـرض القـرآن ّ ً

َ وأخذ النحو واللغة عن حييى بن يعم,م طريقة النقط منهَّلَعَ وت,عليه َ  .)٢(رَ
َّيضاف إىل هؤالء الست ّ تـابعي ,ّينَّامِاحلـ )٣(ّ هـو أبـو حممـد راشـد, سـابعٌ مشاركِةُ

َ حكى بنفسه أنه كان مع م.ّبرصي ام رو ذلـك ابـن أيب داود  كـ,ّن استدعاهم احلجاجّ
ّ مجع احلجاج بن يوسـف احلفـاظ والقـراء:قال «:بإسناده عنه) ه٣١٦( ّ ُ فكنـت : قـال.ّ

ّ مما يشهد عىل أنه كان مـن القـراء,»راشد القارئ«ًيطلق عليه أحيانا  )٤(».فيهم ّ  حكـى .ّ
ه بإسـناد) ه٤٤٤(ّ فقد رو أبو عمـرو الـداين ;ّبنفسه عن مشاركة له يف عد آي القرآن

َأنه كان ممن عرض للحجاج بن يوسف اسم عدد آي القرآن«عنه  ّ ّ ّ فوجـده سـتة آالف ,ّ
ا َّ, ممـ)٦(»ًكان عارفا برسم املـصاحف«كذلك . )٥(»ومئتني وأربع آيات مع فاحتة الكتاب
                                                 

ًكان فصيحا, عاملا بالغريب «١١ّمراتب النحويني   )١( ّكـان عاملـا بالعربيـة واحلـديث«) ٥ (٢٥ّ, نزهة األلبـاء »ً ً «
ّكان عاملـا بـالقراءة واحلـديث والفقـه والعربيـة «) ١٢٤٦ (٦/٢٨٣٦, معجم األدباء »كان من الفصحاء«و ً

ًكـان عاملـا بـالقرآن الكـريم «و» ّهو أحـد قـراء البـرصة«) ٧٩٧( ٦/١٧٣, وفيات األعيان »ولغات العرب
ّكان ينطق بالعربية املحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه, غـري متكلـف «١/١٧٥و » والنحو ولغات العرب ّ« ,

 ).٣٨٧٣ (٢/٣٨١, غاية النهاية )٤٠٩ (١٩٧, كتاب البلغة )٢٤ (١٦٣− ١/١٦٢ّمعرفة القراء الكبار 
, كتـاب )٢٩ (١/١٧٠ّ, معرفة القـراء الكبـار )١١٨٠ (٦/٢٧٤٩, معجم األدباء )٣ (٢٣ّنزهة األلباء   )٢(

 ).٧٧٣ (١٠/٤٢٧, هتذيب التهذيب )٣٧٢٨ (٢/٣٣٦, غاية النهاية )٣٩١ (١٩٠البلغة 
ّورد يف بعض الروايات أن اسمه سامل عىل قول مطهر بن خالد الربعي أو سالم عىل قول حييى بن حكـيم,   )٣( ُِّ َ ّ

َيقابـل الربهـان ]. ًنقال عـن سـابقه [١/١٢٦ّكذلك مجال القراء . ١١٩ب املصاحف كام يف كتا ُ١/٢٤٩ 
ِسالم أبو حممد احل« َيقارن البيان . »سالم «١/٨٢٥٠و » ّينَّامّ َ ّعن مطهر بن خالد الربعـي عـن سـالم  «٧٤ُ ُِّ َ

ِأيب حممد احل لكـن الفيـصل يف هـذا . , أي بخالف ما يف كتاب املصاحف واملنقـول عنـه يف الربهـان»ّينَّامّ
ُاالختالف هو أن اسمه راشد, ال هذا وال ذاك, كام حرر ذلك ابـن أيب داود  ّ يف كتـاب املـصاحف ) ٣١٦(ّ

ِإنام هو راشد أبو حممد احل. ليس هو سامل وال سالم«:  بقوله١١٩ ّ كـذلك هـو منقـول عنـه يف مجـال . »ّينَّامّ
َيقابل البيان . ١/١٢٦ّالقراء   .٢٤١ , كتاب املباين٨١ُ

 .»ُوكنت فيهم «١/١٢٦ّ, مجال القراء »ُوكنت فيهم: قال «٧٤كذلـك البيان . ١١٩كتاب املصاحف   )٤(
 .٨١البيان   )٥(
 ).٢٧١٥ (٣/٥٧ميزان االعتدال   )٦(



  

٧٥ 

راشد الذي  «:بقوله) ه٣٧٠( وصفه ابن خالويه .ّأهله للنظر يف املصاحف وتصحيحها
هـو الـذي  «:)ه٧٥٦(ّنظريه ما ذكره الـسمني احللبـي . )١(»ّنظر يف املصاحف للحجاج
َّكان يصحح املصاحف أي   )٢(».اج بأمرهَّام احلجّ

َّواضح مما تقد ّم ذكره عن املشاركني يف املرشوع أن احلجاج ّ ً اللجنة بنـاء عـىل َّكونّ
َّالقدرات والكفاءات العلمية التي متتـ َع هبـا أصـحاهبا مـن احلفظـة والقـرأة والكّ َ َ ََ َ َتبـةَ َ; 

 بل طغى عدد املـوايل ,ُمل يقترص اختياره عىل العرب دون املوايلإذ  ,ّة خمتصةَّفكانت مهني
ّ وراشـد احلـامين,ّحييى بن يعمـر العـدواين(عىل العرب ) مخسـة(فيها  ّ ألن األسـاس ;)ّ

 .ي أصحاب الكفاءات الثقات األثباتِّخَوَعنده كان ت
ّات الـسياسية والتوجهـات الفكريـة لـد اج عن مـسألة االنـتامءَّكذلك تعاىل احلج ّ ّ

أعضاء اللجنة املختارة ملصلحة املرشوع العليا; فلم يمنع عىل سبيل املثال انتساب نرص بـن 
ًاج واحـدا مـن أعـضاء َّمن أن خيتـاره احلجـ − إن ثبت ذلك−  )٣(ّعاصم الليثي إىل اخلوارج

ال مع مالك بـن دينـار; فقـد  كذلك احل.ّ لكونه من مشاهري القراء والنحاة والنقطة;اللجنة
ّلكـن معرفتـه برسـم املـصحف  )٤(,)ه٨٣(ّكان من القراء الذين خرجوا مع ابن األشعث 

هـي  )٥( وشهرته بكتابة املصاحف التي كان يقتات منها دون مشارطة عىل أجرهتـا,وهجائه
                                                 

 ].ًنقال عن أيب حاتم [٢/١٩٣َكذلك املحتسب . ١٢٢حوايش كتاب البديع   )١(
 .٩/١٩١ّالدر املصون   )٢(
كـان مـن : قـال أبـو داود«) ٢٩ (١/١٧٠ّجاء يف معرفـة القـراء الكبـار ). ٢٧٥(اود هذا عىل قول أيب د  )٣(

. »كـان خارجيـا: قال أبو داود«) ٧٧٣ (١٠/٤٢٧مثله هتذيب التهذيب . »كذا قال; فاهللا أعلم. اخلوارج
ّثمة من زاد تركه رأي اخلوارج, كام يف نزهة األلباء  َ ّوارج, ثـم وكان ير رأي اخلـ: ّقال املدائني«) ٣ (٢٣ّ

, هتـذيب »ّكان ير رأي اخلوارج ثم ترك ذلـك«) ١١٨٠ (٦/٢٧٤٩, معجم األدباء »تركهم ورجع عنه
 .»ّكان عىل رأي اخلوارج ثم تركه: ّقال املرزباين يف معجم الشعراء«) ٧٧٣ (١/٤٢٧التهذيب 

 .٢٢١ّتاريخ خليفة بن خياط   )٤(
)٥(   كـان يكتـب املـصاحف بـاألجرة «٢٠٧عـارف , امل»كان يكتب املصاحف «٧/٢٤٣الطبقات الكرب« ,

يكتب املصحف يف بيتـه; فـإذا . كان مالك بن دينار يكتب املصاحف وال يشارط «١٣٢كتاب املصاحف 
ّأيت بأجره, أخذ ما يعلم أنه أجرته ويرد ما سو ذلك َُ ّ ِ ُ«. 
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ِالتي رجحت ك  .  لرسمه يف املرشوعً للمصحف وضابطاًة اختياره للعمل كاتباَّفّ
 ?ّمصحف تم اعتامده يف مرشوع املصاحفّأي 

ّيرو هبذا السياق أن اإلمام َ ّ, جلـب خصيـص ,ّ مـصحف عـثامن بـن عفـان,ُ  ًاُ
ّ كام نص الباقالين عىل ذلك,غرض اعتامده يف كتابة املصاحف اجلديدة  ;ّبعث احلجاج «:ّ

اكتبـوا :  فقـال هلـؤالء اخلمـسة; وهـو عندئـذ عنـد آل عـثامن,ُفأيت بمـصحف عـثامن
 . )١(»َ يعني احلسن!وا ما اختلفتم فيه إىل قول هذا الشيخِّ وصري,عرضوااصاحف وامل

َّبذلك هدف احلج َ َ  فيام لـو اعتمـد مـصحف مـرص , انتقاد حمتملِّب أيُاج إىل جتنَُّ
 وذلـك ,ةَّ عثامنيـَ بمصاحف,ّدون غريه من األمصار التي بعث إليها عثامن بن عفان 

 . هذا األمر وخطورتهالشتباه

 :داف املرشوعأه
ّضح من الروايات التي حتدثت عن مرشوع املصاحف أنه تم فيـه إنجـاز أربعـة َّتَي ّ ّ

 :كام ييل هي ,جدول أعامل املرشوعيف  كانت مدرجة ,رئيسةأهداف 
  إعجام احلروف املشتبهة:ّاهلدف األول
 يف معـرض كالمـه عـن ,)ه٣٦٠ح(ّ عىل ذلك محزة بـن حـسن األصـفهاين َّنص

ا سـبب إحـداث َّأمـ «: فقـال,ّ التصحيف وانتشارها يف األوساط العراقية ظاهرةِّتفيش
, قهـا عـىل األمـصارَّرَ وف, رمحه اهللا,ّ فإن املصاحف اخلمسة التي استكتبها عثامن,النقط

 ;ام عبـد امللـكَّ وذلك من زمان عثامن إىل أيـ, وأربعني سنةًافِّون فيها نيؤغرب الناس يقر
 يف ًالبـاء والتـاء والثـاء أشـباه جـاءت اَّلــامه َّوذلك أنـ ,فكثر التصحيف عىل ألسنتهم

ِّ وكانت الياء والنون حتكياهنا يف االت,صال واالنفصالِّاالت ْ ن التـصحيف مـن َّ, متكالصَ
ابـه وسـأهلم أن َّاج إىل كتَّ فـزع احلجـ, انترش التصحيف بـالعراقَّ فلام;ًاّ تامًاّالكتابة متكن

                                                 
 .٣٩٦نكت االنتصار   )١(
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 وخـالفوا بـني ,ًاجً أفرادا وأزوا, فوضعوا النقط;ماتيضعوا هلذه احلروف املشتبهة عال
 . )١(» وبعضها حتت احلروف,أماكنها بتوقيع بعضها فوق بعض

 ّ عد كلامت القرآن وحروفه وآيه:اهلدف الثاين
 :عدد كلامته

 :ورد هبذا الصدد روايتان
ْذلـك عـن ابـن مهـران ) ه٧٩٤(ّ كام نقل الزركـيش ,٧٧٤٣٩ :األوىل  :)ه٣٨١(ِ

ّ عدوا حروف القرآن:)٢(قال« ّ فـأمجعوا عـىل أن ,ون بالـشعريُّدُعـَ فبقوا أربعـة أشـهر ي!ُ
 .)٣(» وتسع وثالثون كلمةوأربعمئةكلامته سبع وسبعون ألف كلمة 

 وسبعني ًوجدوا كالمه سبعا«): ٥ق(, كام ذكر ذلك حامد بن أمحد ٧٧٤٣٤ :الثانية
 العددين شبه متطابقني, إذ الفارق ّواضح أن. )٤(» وثالثني كلمةً وأربعاوأربعمئةألف كلمة 

ّبينهام منحرص يف مخس كلامت فقط, ربام العتبار املوصول واملقطوع يف بعض الكلامت 
 .»سبع«َّمصحفة عن » تسع « لفظة إىل ثالث كلامت, إذا كانتُّوقد يقل. املختلف فيها
 :عدد حروفه

 :روايات هبذا الصددأربع ّثمة 
: )٥(قـال«: ّينَّامِيف رواية احل) ه٣١٦(د ابن أيب داود , كام ورد عن٣٤٠٧٤٠ +:األوىل

ّفجعلنـا نحـسب حتـى أمجعـوا أن : )٦(كم هو من حرف? قـال! ّأخربوين عن القرآن كله ّ
                                                 

, وفيـات ١٣فيـه التـصحيف والتحريـف  رشح ما يقع :كذلك. ٧٤−٧٣التنبيه عىل حدوث التصحيف   )١(
ّنقال عن العسكري [٢/٣٢األعيان  ِّنقال عن ابن خل [٨٩, مفتاح السعادة ومصباح السيادة ]ً  ].كانً

ّأي احلجاج بن يوسف الثقفي  )٢( ّ. 
 .١/٢٤٩الربهان   )٣(
 .٢٥٠كتاب املباين   )٤(
 .ّالقائل هنا هو احلجاج  )٥(
ّالقائل هنا هو احلامين  )٦( ّ. 



  

٧٨ 

ُالقرآن كله ثالثامئة ألف حرف   .)١(»ً حرفاوأربعونّ ونيف وسبعمئة ًا ألفوأربعونّ
عـن راشـد أيب  «:)ه٤٤٤(ّ كام أورد ذلك أبـو عمـرو الـداين ,٣٦٠٠٢٣ :الثانية
ِحممد احل ّين أهنم عدوا حروف القرآنَّامّ ّ ّمئـة ألـف حـرف وسـتني ألـف , فوجـدوه ثالثّ

  )٢(».ًحرف وثالثة وعرشين حرفا
َأمج«): ه٣٨١(عن ابن مهران ) ه٧٩٤(ّ كام نقل الزركيش ,٣٢٣٠١٥ :الثالثة ْ ُعوا َ

  )٣(».ً حرفاًئة ألف وثالثة وعرشون ألفا ومخسة عرشّعىل أن عدد حروفه ثالثم
َحروفـه ثالثم«: )٥ق( كام أوردها حامد بـن أمحـد ,٣٢٥٠٧٢ :الرابعة ئـة ألـف َ

ًحرف ومخسة وعرشين ألفا واثنني وسبعني حرفا ً«)٤(. 
ًين أيضاَّامِ اثنتان منها عن احل,ُيضاف إىل ذلك ثالث روايات  ,٣٤٠٧٠٠+ األوىل .ّ

 .)٦(»ونيـفًعون ألفـا وسـبعامئة ًأيضا أرب )٥(عنهو «:)ه٥٩٧(ّكام نقل ذلك ابن اجلوزي 
ّ ابـن اجلـوزي ًا, كام أورد ذلك أيـض٣٢١١٨٨ بينام الثانية ,٣٤٠٧٤٠+وهي قريبة من 

ّ أمــا الثالثــة .)٧(»ًئــة وثامنيــة وثامنــون حرفــاوم: ّينَّامِقــال ابــن كثــري واحلــ «:)ه٥٩٧(
ّ فمروية عن عاصم اجلحدري,٣٦٣٣٠٠  وهـي قريبـة ; أحـد املـشاركني يف املـرشوع,ّ

 .٣٦٠٠٢٣سبيا من ن
َّيالحظ مم َ  األربع األوىل منها َّأنمن رغم بال ,ّا سبق نقله أنه ال توافق بني الرواياتُ

ُ وأن الـثالث األ,تستقي معلوماهتا من املـرشوع مبـارشة ر صـادرة عـن اثنـني مـن َخـّ
                                                 

ًامين أيضاِكالمها عن احل (١/١٢٦ّ, مجال القراء ٧٤ البيان :كذلك. ١١٩اب املصاحف كت  )١( ّ ّ.( 
 .٧٤البيان   )٢(
 .١/٢٤٩الربهان   )٣(
 .٢٥٠كتاب املباين   )٤(
ّامينِأي عن احل  )٥( ّ. 
 .٧٨فنون األفنان   )٦(
 .٧٨فنون األفنان   )٧(
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 هـذه الروايـات ُّ أي:لَّ األو: هذا يوجب بـدوره طـرح سـؤالني.املشاركني يف املرشوع
ْ يف رسُّ وأدقُّأصح   ? كيف يمكن تفسري البون الكبري يف معطياهتا: الثاين?د معلوماهتاَ

ّمــا يمكــن قولــه يف ظــل هــذه املعطيــات هــو أن األعــداد الكبــرية  ّ]٣٦٣٣٠٠, 
 ,قد شملت يف حساهبا الكتابة الكاملة للرسـم] ٣٤٠٧٠٠ +,٣٤٠٧٤٠ +,٣٦٠٠٢٣

جــيح أن تكــون األعــداد الــصغرية  بيــنام يقــرب إىل القبــول والرت,ًبنــاء عــىل القــراءة
ًقد حسبت بناء عىل مرسوم املصحف فقط] ٣٢٥٠٧٢ ,٣٢٣٠١٥ ,٣٢١١٨٨[ ُ. 

َكذلك بنى عىل ذلك أحد العلامء فكرتـه ) ه٤٤٤(ّهـا أبـو عمروالـداين َّ التـي رد,ُ
ّالذي ذهب إىل أهنم عدوا احلروف عىل حال الرسم دون اللفظ بقولـه تنـاول بعـض  «:ّ

َّرين عد حروف القرآن جممـال ومفـصِّعلامئنا من املتأخ ً  إذ رأ اآلثـار تـضطرب يف ,ًالّ
ِ ومل يدر السبب املوجب لـذلك.مجلة عددها وعدد ما يف السور منها ْ  وبنـى عـىل حـال ,َ

 . )١(»استقرارها يف التالوة دون صورهتا يف الكتابة
ِعدد آيه ِ: 

ّ عـد آي القـرآن ًشيئا عن) ه٦٤٣(ّ وال السخاوي ,)ه٣١٦(مل يورد ابن أيب داود 
ّ لكن أبا عمرو الداين ,يف إطار املرشوع يسعفنا هبذا الـصدد بـام رواه بإسـناده ) ه٤٤٤(ّ

اج بـن يوسـف اسـم عـدد آي َّن عـرض للحجـَّه كان ممَّ أنِّينَّامِد احلَّعن راشد أيب حمم«
 .)٢(»ّ فوجده ستة آالف ومئتني وأربع آيات مع فاحتة الكتاب,القرآن

ّذكر أن «: , فقد أورد روايتني هبذا اخلصوص, كالتايل»املباين«ّأما صاحب كتاب  ُ
ُّاحلجاج بن يوسف مجع القراء والكتبة, فعد ّ لغ بوا له مجيع آي القرآن وكالمه وحروفه, فّ

  .)٣(»ّبل وجده ستة آالف آية ومئتي آية وأربع آيات: ّستة آالف ومئتني وعرشين آية; وقيل
                                                 

 .٧٥البيان   )١(
 .٨١البيان   )٢(
 .٢٥٠كتاب املباين   )٣(



  

٨٠ 

ّ األول ِّعـد ال إشـكال هنـا يف اعتبـار  لكـن,٦٢٢٠ و٦٢٠٤ :فاحلاصل عـددان
ّ ألنه قد أصبح املعمول به يف عد أهل البـرصة املعتمـد الـذي ,ّأدق من اآلخر) ٦٢٠٤( ّ

ّيرو عن عاصم احلجدري أحد املشاركني يف املرشوع َ ُ. 
  والتخميس والتعشري, فصل اآلي:اهلدف الثالث

كانوا  «:قوله) ه١٢٩(ري  بإسناده عن حييى بن أيب كث,)ه٣١٦(رو ابن أيب داود 
ًال يقرون شيئا مما يف هذه املصاحف إال هذه الـنقط الـثالث التـي عنـد رأس اآلي ّ«)١(. 

 ًشـيئاما كانوا يعرفـون  «:ّ بإسناده عنه أنه قال,)ه٤٤٤(ّنظريه ما رواه أبو عمرو الداين 
ُمما أحدث يف هذه املصاحف إال هذه النقط الثالث التي عند رؤوس اآليات ّ«)٢(. 

 , بـه يف األوسـاطٍ معمـول,ّهنا حتدث حييى بن أيب كثري عن إحداث يف املصاحف
َّل العامة واخلاصَبِ به من قٍّرَقُم ل اآلي بعـضها عـن بعـض بـثالث نقـط عـىل ْصَ هو ف,ةّ

 وكـذا األمـر , هذا اإلحداث تعود أدراجه إىل مـرشوع املـصاحف الثـاين.ّشكل مثلث
ًي مخـسا مخـسا بـإدراج حـرف اهلـاء بشأن نظام التخميس الذي يقسم اآل  ونظـام ,)ه(ً

 .يف املواضع املناسبة) ع( بوضع حرف العني ًا عرشًاالتعشري الذي يقسمها عرش
ة يف َّغايـة الـصواب والدقـ) ه١١٧/١١٨(ّلقد أصاب قتادة بن دعامة البـرصي 

ً حني حتدث عن ذلك واصفا بقوله,تعبريه َّ فنَقطوا ثم مخ,بدؤوا« :ّ َ ّ ُ , )٣(»واَّرشَ عـَّمُسوا ثـَّ
 هـو واو ,ك مـشرتٍ إىل فاعـل−والتخمـيس والتعـشري )٤(التنقـيط−َفأسند هذه األعامل 

ِّتـمثلاجلامعة التي  َ  . العمل يف مرشوع املصاحف الثاينفريق ُ
ِّبناء عليه جيب أن حيمل مـا قيـل يف حـق َ    ,)ه٨٩/٩٠(ّ نـرص بـن عاصـم الليثـي ًُ

َنـرص أول مـن ن «:)ه٤٤٤(ّنحو ما نقله أبـو عمـرو الـداين  ْ َّ ُ َط املـصاحف وعـَّقـٌ ها َّرشَ
                                                 

 .١٤٣كتاب املصاحف   )١(
 .١٣١البيان   )٢(
ّنقال عن أيب عمرو الداين [١/٥٠َّ, املحرر الوجيز ١٥ و ٢كذلك املحكم . ١٣٠البيان   )٣( ً.[ 
 .١٤٠ورد هذا اللفظ كذلك يف بعض الروايات, كام يف كتاب املصاحف   )٤(



  

٨١ 

َّومخ  كذلك جيب .ّ, عىل أنه يف إطار مرشوع املصاحف بصفته أحد املشاركني فيه)١(»سهاَ
َّنق(محل مجلة  َط املصاحفَ ُا يوجـب َّ ممـ,ّإما عىل معنى فصل اآلي بعـضها عـن بعـض) َ ُِ

َّشكل الفعل عىل وزن فعل  أو عـىل معنـى ,ذا الـسياق وهو األرجح عندي ملجيئه يف ه,َ
َ ممـا يلـزم ضـ,إعجام احلروف املشتبهة ُ ِ ْ ُ َه بـوزن فعـلَطْبّ َ ْ نقـط اإلعجـام: أي,َ ْ ال نقـط ,َ َ

ّ ملفهوم األولية املنصوص عليها يف املًافسري أيض يف ذلك ت.اإلعراب ّ أما إفـراد .صدرينّ
 واشـتغال ةبـشهر فال يعدو كونه قد حظـي ,اسمه دون غريه من املشاركني يف املرشوع

 . فنُسبت إليه,ُ فعرف هبا,وإتقان يف هذه األعامل أكثر من غريه من املشاركني
َّإن فكرة التخميس والتعشري يف املصاحف مبني ًة أصال عىل طريقـة تعلـيم القـرآن ّ

َالتي كان يعمل هبا يف صدر اإلسالم  فمن أشهر الـصحابة الـذين أخـذوا هبـذا الـنهج ;ُ
 أبو  كام قال تلميذه,)ه٤٤/٥٣(ّالقرآن أبو موسى األشعري ّوطبقوه يف حلقات تعليم 

 . )٢(»منا القرآن مخس آيات مخس آياتِّلَعُكان أبو موسى ي «:)ه١٠٥ (ُّرجاء العطاردي
ّ فكـان مـن أبـرزهم أبـو عبـد الـرمحن الـسلمي ;ون من بعـدهمّثم أخذ به التابع

 :ل بـن أيب خالـدعن إسـامعي«بإسناده ) ه٢٣٠( كام رو ابن سعد ,)ه٧٣/٧٤/٧٥(
هم بموضـع ّرئ عرشين آية بالغداة وعرشين آية بالعـيش وخيـربْقُكان أبو عبد الرمحن ي

 . )٣(» يعني مخس آيات مخس آيات,ًا مخسًاالعرش واخلمس ويقرئ مخس
  جتزئة القرآن إىل أجزاء خمتلفة:اهلدف الرابع

 عن جتزئـة القـرآن إىل ,ّينَّامِ يروهيا راشد احل,)ه٣١٦(ّثمة رواية عند ابن أيب داود 
ٌّ كذلك ذكر هذه األجـزاء كـل. أربعة أرباعًنصفني وسبعة أسباع وثالثة أثالث وأخريا َ 

                                                 
ُإنـه أول : يقـال«) ٢٩ (١/١٧٠ّكذلك معرفة القـراء الكبـار . ٦املحكم   )١( ّ ّمـن نقـط املـصاحف ومخـسها ّ َ ّ ْ َ

ّهو أول مـن نقـط املـصاحف ومخـسها وعـرشها«) ٣٩١ (١٩٠, كتاب البلغة »ّوعرشها ّ َ ّ ْ َّ , غايـة النهايـة »ُ
ّإنه أول من نقط املصاحف ومخسها وعرشها: يقال«) ٣٧٢٨ (٢/٣٣٦ ّ َ ّ ْ َّ ُ ّ«. 

ًحلامين أيضاكالمها عن ا [١/١٢٦ّ, مجال القراء ٧٤كذلك البيان . ١١٩كتاب املصاحف   )٢( ّ ّ.[ 
)٣(   ١/١٤٩ّ, معرفة القراء الكبار ٤/٢٧١كذلك سري أعالم النبالء . ٦/١٧٢الطبقات الكرب. 



  

٨٢ 

 .)ه٧٧٤(ّوابن كثري الدمشقي ) ه٦٤٣(ّمن علم الدين السخاوي 
 ماذا عـن مخـسة األمخـاس ? هل هذه الرواية كاملة املتن:طرح السؤال نفسهُهنا ي

ْ مل مل تذكر?امن وتسعة األتساع وعرشة األعشارة األسداس وثامنية األثَّوست َ ُ َ ِ? 
ّين َّ روايـة راشـد احلـامَّ نصَّ إن. ابن أيب داود يف احلقيقة غري كاملةَ روايةَّضح أنَّيت

ِفقد ذكر ,)٥ق(بكامله نقله حامد بن أمحد   فيها كذلك األثـالث واألربـاع واألمخـاس ُ
 . فال خرب عنها فيها,ا األثامنّأم )١(.واألسداس واألسباع واألتساع واألعشار

 :نصفان
ّ فأمجعوا أنه ينتهي , فحسبوا!ّفأخربوين إىل أي حرف ينتهي نصف القرآن: )٢(قال«

 . )٣(» يف الفاء]١٩:١٨[﴾ ½يف الكهف ﴿
 عـىل ذلـك َبَّرتـَ ت.ين اعتمدوا عدد احلروف يف حساهبمِّ العادَّواضح من هذا أن

 ويف ذلـك داللـة ;و الفـاء مـن هـذا الفعـل هـ,حتديد املوضع الدقيق من خالل حرف
ّواضحة ملد حتري الضبط والدقة يف عملية احلساب هذه ّ ّ. 

 :ثالث أثالث
ُ الثلث األول رأس مئـة آيـة مـن بـراءة: قالوا! فأخربوين بأثالثه:قال«  ّ  والثلـث ;ُ

 . )٤(» والثلث الثالث ما بقي من القرآن;الثاين رأس إحد ومئة من طسم الشعراء
 :َرأ من هذه الرواية األمور التاليةُيستق
 .ستخدام نظام التعشريا  إىل إشارة واضحة١٠١ و١٠٠ العددين يف   •

                                                 
 .٢٤٦−٢٣٦كام يف كتاب املباين   )١(
 .ّأي احلجاج  )٢(
, تفـسري ابـن كثـري ١/١٢٦ّ, مجال القـراء ٢٤٦, كتاب املباين ٣٠٠كذلك البيان . ١١٩كتاب املصاحف   )٣(

 .٢٥٠−١/٢٤٩, الربهان ١/٨
, تفـسري ابـن كثـري ١/١٢٦ّ, مجال القـراء ٢٣٦, كتاب املباين ٣٠١كذلك البيان . ١٢٠كتاب املصاحف   )٤(

 .١/٢٥٠, الربهان ١/٨



  

٨٣ 

 وذلـك ,ّ عىل أن اآلي املفردة كانت قابلة للتمييز عن غريهـا١٠١يثبت العدد    •
ّبفاصل مكون من ثالث نقط عىل شكل مثلث ّ. 

 هلـا عـن سـورة ًاة والعرشين هو طـسم الـشعراء متييـزعنوان السورة السادس   •
 هـذه الفاحتـة يف هـاتني ليـست .القصص التي تفتتح بدورها هبـذه األحـرف

ّ كام هو احلال عن احلجازيني والشاميني,ّالسورتني آية عند البرصيني  بخـالف ,ّ
ّالكوفيني الذين عدوها آية ّ.)١(  

ّمما جيدر ذكره هبذا اخلصوص أن ثمة روايتني ّ يف ) ٥ق( مزجهام حامـد بـن أمحـد ,ّ
 : قـال,رو يوسف بن موسى «: كام ييل,ًاانيتهام مطابقة للمنقولة هنا آنف جاءت ث,قلهن

ّحدثنا حممد بن حييى ِ حدثنا يزيد بن النرض عن شهاب بن رشنفـة عـن احلـ: قال,ّ ْ ُ ّامين يف ّ ّ
 إىل ]٦٨:٩[﴾  ¯° ® ¬ّ الثلــث األول هــذه اآليــة ﴿:األثــالث

يى عن عبـد امللـك عـن حمبـوب عـن ّ وفيام يروي حممد بن حي;]٦٨:٩[﴾  ³ ﴿:قوله
ّشهاب ومطهر عن احلامين  ّ  والثاين رأس هذه اآلية طـسم القـصص . من براءةمئةرأس ُِّ

﴿ A  B C  D E F G H﴾]ـــــــه]٧١:٢٨ ﴾ S T ﴿: إىل قول
 . )٢(» واآلخر ما بقي.]٢٦[ مائة وإحد من طسم الشعراء أو ]٧١:٢٨[

َّيالحظ أن َ  كام ,ّ قرآنيةًاًد وتذكر بدال من ذلك متوناألعدا الرواية األوىل خالية من ُ
َيف الثلث األول والثاين بخالف الرواية الثانية التي اعتمدت األعداد للتحديد ُ يـضاف .ّ

حسب الرواية الثانية مبـدوء ] الشعراء[ّإىل ذلك أن عنوان السورة السادسة والعرشين 
حـسب ] القصص[لعرشين  كام هو احلال مع عنوان السورة الثامنة وا,»طسم«بفاحتتها 

ًآية » طسم« أهل البرصة وال غريهم َّدُعَ إذ مل ي,ّد طابعهام البرصيِّا يؤكَّ مم,الرواية األوىل
 .ّإال أهل الكوفة الذين عدوها آية يف املوضعني

                                                 
 .١٢٧كذلك فنون األفنان . ٢٠١ و ١٩٦البيان   )١(
 .٢٣٦كتاب املباين   )٢(



  

٨٤ 

 :أربعة أرباع
ُ فإذا أول ربـع خامتـة سـورة األنعـام ; فسألنا عن أرباعه:قال«  والربـع .]١٦٥:٦[ّ

 والرابـع .]٧٥:٣٩[ والربع الثالث خامتة الزمـر .]١٩:١٨[﴾½ هف ﴿الثاين يف الك
 . )١(»ما بقي من القرآن

ّجتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن أيب داود نقل مبـارشة بعـد متـام روايـة احلـامين التـي  ّ ً ّ
 كـام ,ًاواألرباع حسب كتـاب املـصاحف تعقيبـوصفت النصفني واألسباع واألثالث 

وكـان . يف أربعـة أشـهر )٢( علمنـاه: قال,ِّينَّد احلامَّ عن أيب حممر بن خالدَّقال مطه «:ييل
  .)٣(»ّه يف كل ليلةؤاج يقرَّاحلج

  :يف هذا التعقيب بعض املسائل التي حتتاج إىل توضيح
َكيف يقرأ الفعل    − ُ علمنَاه بمعنى عرفنـاه: وجهان?»علمناه«ُ ْ ِ اه بمعنـى ,َ ُ وعلمنـَ ْ َّ َ

 .ّ إيلّ الثاين أحب.ضبطناه بعالمات
ُعملنَاه «:ّثمة رواية أخر هلذا الفعل   − ْ ِ  .بمعنى أنجزناه )٤(»َ
ُعلمنَاه«ّعىل أي يشء يعود ضمري اهلاء يف    − ْ َّ ُعملنَاه«أو » َ ْ ِ  ?»يقرؤه«ّثم بالتايل يف » َ

  : األمر حيتمل ثالثة أوجه?كال الضمريين واحد أم خمتلفأ
ّ أنه يعود عىل عد حروف القر:لَّالوجه األو آن واألجزاء األربعة املوصوفة يف هذه ّ

َالرواية, أي علمنَا أو عملنَا مجيع ذلك يف أربعة أشهر ْ َِّ َ ًبناء عىل ذلك يمكن محل الضمري . َْ
ّعىل أنه القرآن, أي كان احلجاج يقرأ القرآن يف كل ليلة; وهذا غري مشهور عنه » يقرؤه«يف  ّ ّ

                                                 
, تفـسري ابـن ١٢٧−١/١٢٦اء ّ, مجـال القـر٢٣٧, كتاب املباين ٣٠١مثله البيان . ١٢٠كتاب املصاحف   )١(

 .١/٢٥٠, الربهان ١/٨كثري 
 .»علمنا ذلك «١/٢٥٠نظريه يف الربهان . كذا يف املطبوع  )٢(
ّقـال احلـامين«] ًنقال عنه [١/١٢٦ّكذلك مجال القراء . ١٢٠كتاب املصاحف   )٣( . عملنـاه يف أربعـة أشـهر: ّ

 .»ّ يف كل ليلةيقرؤهّوكان احلجاج 
 .١/١٢٦ّمجال القراء   )٤(



  

٨٥ 

 . الية ليسمحا له بذلك من جهة أخر وما كان اشتغاله وانشغاله بأمور الو,من جهة
ْ أي علمنَا أو عملنَا قسم األربـاع يف ,ّ أنه يعود عىل اجلزء األخري منها:الوجه الثاين َِّ َ َْ

ِّ بناء عليه كان احلجـاج يقـرأ ربـع القـرآن يف كـل.ّهذه املدة ّ  كـام جـاء يف بعـض , ليلـةً
ّالروايات عن احلامين  ِّة مـن عـدَّاع هي نتيجة ضـمنيّهذا الوجه هو أن األربيضعف  )١(.ّ

 .ّ فال حيتاج إحصاؤها إىل هذه املدة; والنصفنيًاف القرآن عمومحرو
 . لكـون اجلملتـني منفـردتني يف األصـل,ّ أن الـضمريين خمتلفـان:الوجه الثالث

ّيف اجلملة األوىل إىل احلامين» قال«ّيعضد ذلك ويقويه إسناد فاعل  َ بينام أسند يف اجلملـة ,ّ ِ ُ
ِ عل:قال سالم «:)ه٧٩٤(ّ كام نقله الزركيش ,ة إىل واو اجلامعةالثاني ا ذلـك يف أربعـة َ ْمنـَ
َ وكان احلجاج يقرأ يف كل ليلة ربع القرآن: قالوا.أشهر ّ; فـاألول يعـود عـىل جممـل )٢(»ّّ
ّ فلعـل اجلمـع بـني ;منها فقـط) األرباع(, بينام الثاين يعود عىل القسم األخري )٣(الرواية

ّب السياق العام واخلاص هلذه الروايةاجلملتني بسب  .َّ وهو أعجب إيل;ّ
 :مخسة أمخاس

ّيف رواية احلامين«  À       Á   Â ¿ ¾ّ اخلمس األول إىل عرش ومائة من املائـدة ﴿:ّ
Ã﴾]ـــف ﴿,]١٠٧:٥ ـــن يوس ـــسعني م ـــاين إىل ت    m n o p q والث

r﴾]عـرش  والرابـع إىل,]٦٠:٢٥[ُ والثالث السجدة من سورة الفرقان,]٩٠:١٢ 
 . )٤(» واخلامس ما بقي,]١٢:٤٢[﴾ e f g ﴿:عسق آيات من حم

َيالحظ يف هذه الرواية استخدام نظـام التعـشري ويف » تـسعني« وذلـك يف لفظـة ,ُ
ّ حـسب عـد أهـل البـرصة ,ّ أي العرش األول من سـورة الـشور,»عرش آيات«عبارة 

                                                 
ًاج يقرأ يف كل ليلة ربعاَّوكان احلج: قال «٣٠١البيان   )١( ّوكـان احلجـاج : قـالوا «١/٢٥٠نظريه الربهـان . »ّ

 .»ّيقرأ يف كل ليلة ربع القرآن
 .»ً ليلة ربعاِّاج يقرأ يف كلَّوكان احلج: قال «٣٠١ البيان :هذا بخالف. ١/٢٥٠الربهان   )٢(
َيقابل  )٣( ُّعد: قال« ١/٢٤٩الربهان  :ُ  .»ّفبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعري! وا حروف القرآنُ
 .٢٣٨كتاب املباين   )٤(



  

٨٦ 

 . )١(﴾ آيتني C﴾ و﴿ Aّوغريهم إال أهل الكوفة الذين عدوا ﴿
 :ة أسداسّست

ّامينِيف رواية احل«  والثـاين .]١٧٦:٤[ّ السدس األول مـن البقـرة إىل خامتـة النـساء :ّ
 والرابـع خامتـة العنكبـوت .]١١٠:١٨[ والثالـث خامتـة الكهـف .]١٢٩:٩[خامتة بـراءة 

 . )٢(» والسادس ما بقي.]٣٥:٤٦[ واخلامس خامتة األحقاف .]٦٩:٢٩[
 :سبعة أسباع

 : قـال–عىل عـدد احلـروف : )٣( قال حييى!عه عىل احلروف فأخربوين بأسبا:قال«
 والـسبع . يف الـدال]٥٥:٤[﴾  m n o p q r s ﴿:ّفإذا أول سـبع يف النـساء

ــراف ــاين يف األع ــاء]١٤٧:٧[﴾ q)٤( ﴿:الث ــد. يف الت ــث يف الرع ــسبع الثال  : وال
﴿M N  ﴾]ــف]٣٥:١٣ ــر ﴿, يف األل ــع يف احلــج.﴾ M آخ ــسبع الراب  :ّ وال
﴿j k  l m  ﴾]والسبع اخلامس يف األحـزاب.يف األلف )٥(]٦٧:٢٢ :﴿ A 

B       C D  E  ﴾]والسبع السادس يف الفتح. يف اهلاء]٣٦:٣٣ :﴿ l    m n 
po  ﴾]٦(» والسابع ما بقي من القرآن. يف الواو]٦:٤٨( . 

َّثمة رواية أخر عن راشد احلام  : كالتايل,)٥ق(ّين نقلها حامد بن أمحد ّ
ّ السبع األول البقرة وآل عمـران إىل : قال,ّين يف األسباعَّامِد احلَّعن راشد أيب حمم«

                                                 
 .٢٢١البيان   )١(
 .٢٣٩−٢٣٨كتاب املباين   )٢(
عنـه هتـذيب التهـذيب ). ه٣١٦(رو عنـه هنـا ابـن أيب داود . ّبرصي ثقـة): ٢٥٦(هو حييى بن حكيم   )٣(

٣٣٧ (١٩٩−١١/١٩٨.( 
 .ً سهواً مدرجا)أولئك: (هنا يف األصل املطبوع  )٤(
َّفري, حمقق كتاب املصاحف, عىل أهنجثر رّخرجها آ  )٥( ّ من سورة احلج; وهـو غـري صـحيح, بـل ٣٤ا اآلية ِّ

 .ُالصواب ما ضبطته أعاله باالحتجاج بام جاء يف الرواية الثانية عن األسباع
, الربهـان ١/٨ثري , تفسري ابن ك١/١٢٦ّ, مجال القراء ٣٠١كذلك البيان . ١٢٠−١١٩كتاب املصاحف   )٦(

١/٢٥٠. 



  

٨٧ 

﴾  n إىل ﴿]٥٦:٤[﴾  a b c d e  ﴿:هذه اآلية من سـورة النـساء
 إىل ]١٤٧:٧[﴾  q sr ﴿: والسبع الثاين إىل هـذه اآليـة مـن األعـراف.]٥٦:٤[
﴿y  ﴾]والثالث إىل هـذه اآليـة مـن الرعـد.]١٤٧:٧ :﴿  Q R S UT 

V W X  ﴾]والرابع إىل هـذه اآليـة مـن احلـج ﴿.]٣٥:١٣ ّ j k  l 
m  ﴾]واخلــامس إىل هــذه اآليــة مــن األحــزاب .]٦٧:٢٢[﴾  {  إىل ﴿]٦٧:٢٢ 

﴿R S T U  ﴾]٣٦:٣٣[﴿ إىل  Y  ﴾]والسادس إىل هـذه اآليـة مـن .]٣٦:٣٣ 
 والــسابع .]٦:٤٨[﴾  ~  ﴿: إىل قولــه]٦:٤٨[﴾  l    m n po  ﴿:الفــتح

 . )١(»آخر القرآن
ّالحظ الفارق املحوري بني الروايتني, وهو أن األسباع يف األوىل حمسوبة عىل أساس ُي ّ َ

َّعدد احلروف, فجاءت مواضع احلروف فيها حمددة, كام هو احلال يف النصفني, بينام هي يف 
 . اآلي, فجاء تسليط الضوء فيها عىل حتديد رؤوسهاِّالثانية حمسوبة عىل أساس عد

 :ثامنية أثامن
ٌّالفت للنظر أنه مل يرد بخصوصها ذكر فيام نقله من رواية راشد احلـامين كـل من ال ّ ّ ٌ ْ ِ ّ

 ,يف كتاب املبـاين) ٥ق( وحامد بن أمحد ,يف كتاب املصاحف) ه٣١٦(من ابن أيب داود 
ّ إال أنـه ,يف تفسريه) ه٧٧٤(ّ وابن كثري الدمشقي ,ّيف مجال القراء) ه٦٤٣(ّوالسخاوي 

 : وذلك عىل النحو التايل,ثامن من األرباع املنصوص عليهاباإلمكان استقراء بعض األ
 . أي خامتة سورة األنعام,ّهناية الربع األول هي هناية الثمن الثاين   −
 : أي يف الفــاء مــن قولــه تعــاىل,هنايــة الربــع الثــاين هــي هنايــة الــثمن الرابــع   −

﴿½ ﴾]١٩:١٨[. 
 .خامتة سورة الزمر أي ,هناية الربع الثالث هي هناية الثمن السادس   −
 . أي ما بقي من القرآن,هناية الربع الرابع هي هناية الثمن الثامن   −

                                                 
 .٢٤١كتاب املباين   )١(



  

٨٨ 

 :تسعة أتساع
ّعن احلامين«  والثاين .]١٦٧:٣[﴾ يف آل عمران  m n o p ّ التسع األول ﴿:ّ

﴾ Î Ï  والثالـــث يف بـــراءة ﴿.]٩٥:٦[﴾ D E Fيف األنعـــام ﴿
َ واخلـامس يف احلـج ﴿إىل .]٣٦:١٦[﴾  a `  والرابع يف النحـل ﴿.]١٢٢:٩[ ِ ّ

k  l ﴾]والـــسادس يف العنكبـــوت ﴿.]٣٣:٢٢  µ ¸¶ ¹  º » ¼ ½  ﴾
ــ.]٦٢:٢٩[ ــسابع يف ح ــؤمن ﴿ٓمَ وال ــة .]٢٩:٤٠[﴾  © ¨ §  امل ــامن يف الواقع  والث
﴿_ ̀ a b  ﴾]١(» والتاسع ما بقي.]٨٩:٥٦( . 

 :عرشة أعشار
ّامينِعن احل« ﴾ مـن آل  e f  ﴿:ّ العرش األول من البقـرة إىل قولـه:ّ
 .]١٠٧:٥[مـن املائـدة ﴾  À       Á   Â Ã ﴿: والعـرش الثـاين إىل قولـه. ]١١٠:٣[عمران 

ـــه.]٧٥:٨[والثالـــث خامتـــة األنفـــال  ـــع إىل قول ﴾ إىل   i j k l  ﴿: والراب
﴿r  والـسادس .]١١٠:١٨[ واخلـامس خامتـة الكهـف .]٩٠:١٢[﴾ من يوسف 

 µ ¶ ¸ ¹  ﴿:بع قولـه والسا.]٦٠:٢٥[﴾  c d السجدة من الفرقان ﴿
º   »  والثامن قولـه.]٦٠:٣٣[﴾ من األحزاب :﴿  e f gٓقٓسٓعـ ٓمَ﴾ مـن حـ 

 . )٢(» والعارش آخر القرآن.]٢٩:٥٧[ والتاسع خامتة احلديد .]١٢:٤٢[
بعد هذا العرض ألقسام التجزئـة يف إطـار املـرشوع يمكـن إمجـال أهـم النقـاط 

 : كام ييل,واملسائل فيها
 احلروف, كام هو احلال يف النصفني ُّدَ ع:ّاألول ,زئة عىل حسابنياعتمد أصحاب التج

  .ّ عد اآلي, كام هو احلال مع سائر أنواع التجزئة:الثاين.  الرواية األوىلَقْفَ و,واألسباع
ّيستقرأ من ذلك أن ثمـة  ّ  تـصف أقـسام ,ّ لكـل حـساب روايـة شـاملة,روايتـنيُ

                                                 
 .٢٤٤كتاب املباين   )١(
 .٢٤٥كتاب املباين   )٢(



  

٨٩ 

ْ لكن نصيهام ,التجزئة بتفاصيلها َّ َ غـري مـستوف−ّملصادر املتوافرة بني يديحسب ا−َ ْ َ ْ  ;ْنيَيُ
 بينام حتظى األخـر بمعظـم املتـون ,ّفمن األوىل نص عن النصفني وآخر عن األسباع

 .ّ دون نص فيهام عن األثامن,عن األنواع
ّعناية بضبط النص القـرآين فنّيـّباإلضافة إىل شدة ال  جـاءت هـذه األقـسام مـن ,ًاّّ

ِرئ كتاب اهللا تنظيم قراءته وترتيب حفظهّالتجزئة لتسهل عىل قا َِ َ. 
ّلذا, فإنه ليس بمستبعد وال ببعيد, بل من الراجح أن يكون بعض هـذه األقـسام 

ِّا كان يعمل بـه يف األوسـاط املحلَّمستوحى مم ُ َ ّ ويؤخـذ بـه عـىل املـستو الفـردي ,ّيـةُ َُ
َوبعضها مستحدث من  )١(ّواملستو اجلامعي يف املواسم, كام هو احلال يف شهر رمضان,

ّباب اإلضافة والتنويع; فجاء مرشوع املصاحف الثاين, فأكسبها صفة رسـمية معتمـدة 
ّمع جدولة مرتبة منظمة ّ َْ َ َ. 
 :تأليف كتاب يف القراءات

َّنص عىل ذلك ابن عطي ِد ُّث عن شكل املصحف ونقطه وجتـرَّحني حتد) ه٥٤٦(ة ّ
َلـف إثـر ُ وأ,َسن وحييى بن يعمـر بـذلك احل−وهو وايل العراق−أمر  «:اج لذلكَّاحلج ّ

ّ مجع فيه ما روي من اختالف الناس فيام وافـق اخلـط, يف القراءاتٌذلك بواسط كتاب ُ ُ. 
َومشى الناس عىل ذلك زمانا طويال إىل أن ألف ابن جماهد كتابه يف القراءات ُ ّ ً ً.«)٢(  

 يف إطــار مــرشوع ,يف هــذا دليــل قــاطع عــىل وضــع كتــاب يف القــراءات
ً عددا من الباحثني املعـارصين قـد عرفـوا هـذا َّجدير بالتنبيه هنا أن. صاحفامل

َ الكتـاب املـذكور فيـه أقـدم مـصنَّف يف ُّدواَوعـ ,ّالنص ووقفوا عىل تفاصـيله َ َ
َالقراءات وأن مؤلفه حييـى  وعبـد اهلـادي  ,)٣(ر, أمثـال فـؤاد سـزگنيَمـْعَن يبـِّّ

                                                 
َينظر هبذا اخلصوص  )١(  .٣٢٩−٣٢١ البيان :ُ
 .١/٦٧َّاملحرر الوجيز   )٢(
 ].ّباألملانية [١/٥ّتاريخ الرتاث العريب   )٣(



  

٩٠ 

ّزهلـايم إىل أن .  ذلك ذهب املستـرشق ربخالف. )٢(ّوشعبان حممد إسامعيل ,)١(الفضيل
  )٣(. وليس حييى بن يعمر,ّصاحب الكتاب هو احلجاج

ًأوال:  عىل ذلك أقولًتعقيبا ً ال أر هذا اجلزم يف مسألة صاحب التأليف عـادال, :ّ
ًإذ ال إنصاف يف ذلك بتجاهل احلسن البرصي وتنْحيته جانبا, فهـو يـستحق مبـدئيا ّ ً َ ّّ ِ ِ  أن َ

ّذا الكتاب كام يستحقه كل من احلجاج وحييىُينسب إليه ه ّ ّ. 
ّ أن تــأليف هــذا الكتــاب تــم يف إطــار مــرشوع التقــدير مل يأخــذوا بعــني :ًثانيــا ّ

ِا يعني أن صاحب الكتاب مجيع املشاركني يف املرشوع مـع تفـاوتَّاملصاحف, مم  نـسب ّ
 .ّمسامهاهتم, منهم احلجاج صاحب املبادرة واملرشف عىل املرشوع

ًم يف نص ابن عطية, تم اعتامد هذا الكتاب مرجعاّكام تقد ّ ّ ً أساسـياّ  يف القـراءات فـرتة ّ
كتـاب [=, صـاحب كتـاب الـسبعة يف القـراءات )ه٣٢٤(طويلة إىل أن وضع ابن جماهد 

ً, كتابا أشمل وأوسع من كتاب أصحاب املرشوع, هو كتاب القـراءات ]القراءات الصغري
ّاملحتـسب يف تبيـني وجـوه شـواذ « يف ً كبرياًنصيبا) ه٣٩٢(الكبري الذي نقل منه ابن جنّي  َ

ِننحـي فيـه عـىل كتـاب أيب بكـر «: ١/٣٥متـه ِّ, كام قال يف مقد»القراءات واإليضاح عنها ُ
 ». من القراءةِّبن موسى بن جماهد, رمحه اهللا, الذي وضعه لذكر الشواذ  أمحد

خه ابـن جماهـد ًكثريا يف هـذا البـاب مـن شـي) ه٣٧٠(كذلك استفاد ابن خالويه 
 : من ذلك ما ذكـره مـن قـراءات يف قولـه تعـاىل. وذلك بالسامع منه مبارشة,)ه٣٢٤(
﴿b عرشة قراءة:قال ابن خالويه «:]٤٠:٢٢[ّ﴾ يف احلج ٌصـلوات (: فيها إحد َ ََ (

ٌصلوات (,الناس َ ّأبو العالية والكلبي والضحاك و) ُُ ٌصلوات(ّ َ  ريض ,ّجعفر بـن حممـد) ُْ
ٌلوتُص( و,اهللا عنهام ٌصلوب(ّبالتاء اجلحدري و) ُ ًبالبـاء احلجـاج واجلحـدري أيـضا ) ُُ ّ ّ

ٌصلوات(و َ ٌصلوات(وًبإسكان الالم أبو العالية أيضا ) َْ َ ْ ٌصـلواث(ّاجلحدري و) ِ َ بالثـاء ) ُْ
                                                 

 .٢٧ّالقراءات القرآنية   )١(
 ].قيقّمقدمة التح [١/٣٤ اإلحتاف  )٢(
 ].ّباألملانية [١/٣٤ّخمطوطات عربية   )٣(



  

٩١ 

ًاجلحدري أيضا  َصلوثا(وّ ُ ٌصلوات(وجماهد ) ُ َ َصـلويثا(وّالكلبي ) َُ ِ ْ ُ وسـمعت ;عكرمـة) ِ
َصلواث( وزاد .نتا عرشة قراءة فيها اث:ابن جماهد يقول ْ   )١(».بكرس الصاد والثاء) ِ
ة عـن ابـن َّيـِوْرَ مجيع قراءات هـذا املوضـع مَّا جاء يف آخر هذا النقل أنَّواضح مم

هذا مثال ملا قـد يكـون وضـعه ابـن جماهـد مـن معلومـات غزيـرة يف كتـاب و .جماهد
ّالقراءات الكبري الذي حو يف طياته مواد كتاب أصحاب ا  كـام ,ملـرشوع يف القـراءاتّ

ّهو احلال يف هذا املثال الذي نقل روايتني عن أيب العالية الرياحي ورواية عـن احلجـاج  ً ّ
 .ّوأربع روايات عن عاصم اجلحدري

 :تأليف كتاب يف العدد
َّيف مجلة الكتب املؤلفة يف عـدد آي القـرآن ثالثـة كتـب ) ه٤٣٨(أورد ابن النديم 

 ,ّ كتـاب العـدد عـن عاصـم اجلحـدري,اب العدد أليب املعـاىفكت «: كالتايل,ّللبرصيني
 . )٢(»كتاب احلسن بن أيب احلسن يف العدد

َّ مما يعني أن,ّمما يلفت النظر تعبري ابن النديم بشأن الكتاب الثاين  كتاب العدد هذا ّ
ِّ بل ألف بالرواية عنه,ّليس من تأليف عاصم احلجدري  ِّ وهي الرواية املعتمـدة يف عـد;ُ

ّهل البرصة التي رواها عنه املعىل بن عيسى البرصيأ ّ)٣(. 
ّ ممـا ,ّكذلك تثري االهتامم نسبة ابن النديم كتاب العدد الثالث إىل احلسن البـرصي

َ إذ املفروض أن يؤخـذ ,ّ لكن هذه النسبة فيها نظر.ّيعني أن األخري هو صاحب التأليف َ ُ
َن يف ترؤس احلـسن البـرصي جلنـة  أل,يف هذا السياقاالهتامم مرشوع املصاحف بعني  ّّ ِ ُّ

                                                 
َيقارن املحتسب . ٩٦حوايش كتاب البديع   )١( َ ثـالث  [٦/٣٧٥, البحر املحـيط ]تسع قراءات [٨٥−٢/٨٣ُ

 ].عرشة قراءة
 .٥٧الفهرست   )٢(
 هـو الـذي رو عـدد اآلي«): ٣٦٣٠ (٢/٣٠٤يف ترمجته يف غاية النهايـة ) ه٨٣٣(ّكام قال ابن اجلزري   )٣(

رو عنه العدد سليم بـن عيـسى . وهو من أثبت الناس فيه: ّقال الداين. ّواألجزاء عن عاصم اجلحدري
َوعبيد بن عقيل ُ«. 



  

٩٢ 

ّأعضاء املرشوع بتعيني مبارش من احلجاج  , املرشف األعىل عىل املرشوع كام سبق ذكـره,ِ
َسببا كافيا ألن تعز له مجيع أعامل املرشوع ُ ْ َ ً ّ لكـن , كام هو احلال هنا مع كتـاب العـدد,ً

رشوع عـىل اخـتالف أدوارهـم ّ من احلقيقة أن مجيع املـشاركني يف املـِّهذا األمر ال يغري
 . مسامهاهتم هم أصحاب كتاب العدد هذاِنُوتباي

ّال يقترص بالرضورة عىل عـد آي » العدد« مصطلح َّمن اجلدير باإلشارة هنا إىل أن
ّ بل قد يتجاوز ذلـك إىل عـد حروفـه وكلامتـه مـع تفـصيل ملواضـع األمخـاس ,القرآن

ّتلك الروايات التي حتدثت عن هذه  يدعم هذا الطرح ويسنده .واألعشار يف املصحف
ُ لذا ليس بمستبعد أن تكـون مثـل هـذه الروايـات قـد نقلـت .األمور يف إطار املرشوع

ّباألصل من مصدرها األويل  . نحو كتاب العدد,ّ
 :»ّباب ما كتب احلجاج بن يوسف يف املصحف«

 ,)ه٣١٦( البـن أيب داود )٣(هكذا جاء عنوان هذا البـاب يف كتـاب املـصاحف 
ْ أسند األخري فيه رواية عـن عـوف بـن أيب مجيلـة فقد َ ً ّثـم كـرر ذكرهـا يف . )١()ه١٤٦(ُ ّ

ّما غري احلجـاج يف مـصحف عـثامن(باب «موضع آخر حتت عنوان  مـن اجلـدير . )٢(»)ّ
ّبالذكر أن عوف بن أيب مجيلة هو راوي الروايتني وأن مضموهنام واحد ّ هو أن احلجـاج ,ّ ّ

  .ً أحد عرش حرفا,ان َّ يف مصحف عثامن بن عفَّغري
  : الروايةُّها هو نص

ّ حدثنا عباد بن صـهيب عـن عـوف :ّثنا أبو حاتم السجستاينَّدَ ح:ّحدثنا عبداهللا« ّ
ًبن أيب مجيلة أن احلجاج بن يوسف غري يف مصحف عثامن أحد عرش حرفاا ّّ  كانت : قال.ّ

َّيتسن º ﴿يف البقرة  ََ   وكانـت يف املائـدة.اء﴾ باهل «¼ º ﴿ّ فغريها ,بغري هاء ﴾ ½ َ
                                                 

ــه   )١( ــري عن ــاريخ الكب ــاب الت َيراجــع كت  ٢٢−٧/١٢, اجلــرح والتعــديل )٩٦٠٢/٢٦٤ (٣٦٩−٦/٣٦٨ُ
)١١٦١٥/٧١(. 

 .١١٧املصاحف كتاب   )٢(



  

٩٣ 

ًرشيعــة ومنْهاجــا﴿ َ َ َِ ً ِ ــا ,﴾َ ــونس .﴾  m on ﴿ّ فغريه ــذي  وكانــت يف ي ِ﴿هــو ال َّ َ ُ
ْينرشكم ُ ُ ُ ّ فغريهـا ﴾,R ®  T﴿ وكانت يف يوسـف .﴾\ ] Z ﴿اّ, فغريه﴾َ

﴿R S T﴾. ثالثتهن ¬﴿﴾,  ¬﴿ ﴾, ¬® »﴿ وكانت يف املؤمنني ﴾ّ, 
ْفجعل األخريني ﴿ ََ ْ ُq﴾,﴿ q﴾.ّعراء يف قـصة نـوح  وكانت يف الش﴿b } ﴾ 

ّ فغري قصة نوح ﴾,b c﴿ّويف قصة لوط  ّ﴿b c﴾ وقـصة لـوط ّ﴿ b 

ْ معايــشهمl± ° ¯﴿ كانــت يف الزخــرف .﴾{ َُّ ََ  .﴾ ² ﴿ّ فغريهــا ﴾,ِ
ٍ ياسـن` _ ~ ﴿وكانت يف الـذين كفـروا  ِ  وكانـت يف .﴾  a ̀ _ ~ ﴿ّ فغريهـا ﴾,َ

ـــد  ـــا﴾, j k l    w n o p ﴿احلدي ـــ.﴾ m ﴿ ّ فغريه إذا ت يف  وكان
ْالشمس كورت َ ِّْ ُُ ٍ بظنني¦  ¥    ¤ £ ﴿ َّ ِ َ  . )١(»﴾   § ﴿ّ فغريها ,﴾ِ

ّقبل الرشوع بمناقشة هذه الرواية ومعاجلة مواضعها حرفا حرفا ال بـد مـن وقفـة  ً ً
 .عىل إسنادها

  :إسناد الرواية األوىل −
 ّ أبو حاتم السجستاين,] صاحب كتاب املصاحف,)ه٣١٦(بن أيب داود [عبد اهللا 

 عـوف بـن ,)]ه٢٠٢ح(ّالبرصي [اد بن صهيب َّ عب,)]ه٢٥٠/٢٥٥(ّسهل بن حممد [
 .)]ه١٤٦/١٤٧(ّاألعرايب [أيب مجيلة 

 :إسناد الرواية الثانية −
 صاحب ,)ه٢٧٥(أبو داود [ أبوه ,ًكتابة)] ه٣١٦(عبد اهللا بن أيب داود [أبو بكر 

 . عوف بن أيب مجيلة,ّعباد بن صهيب=  رجل ,]السنن
ــول ــة :أق ــوف ال حاج ــاتم إىل الوق ــه أيب داود وأيب ح ــن أيب داود وأبي ــىل اب  ع
ام الوقفة جـديرة عـىل األخـريين َّ إن. فهؤالء الثالثة من كبار العلامء الثقات,ّالسجستاين

 .ّ وعوف األعرايب,اد بن صهيبَّعب
                                                 

َكذلك يق. ٥٠−٤٩املصاحف كتاب   )١(  .١١٨ −١١٧ َابل املصدر نفسهُ



  

٩٤ 

ُتركـوه «:هِّبحقـ) ه٢٥٦ (ُّ فقال البخاري,ُّاد بن صهيب البرصيَّا عبَّأم َ ري نظـ. )١(»َ
َّسألت أيب عن عب «:)ه٣٢٧(ذلك ما قاله ابن أيب حاتم   ضـعيف : فقـال;اد بن صهيبُ

ِ تر, منكر احلديث,احلديث  . )٢(»هُ حديثَكُ
ْ ثبت,ّ فبرصي ثقة,ُّا عوف األعرايبَّأم ّ كـام قـال نقـاد , صالح احلـديث, صدوق,َ
ّ إىل حد أنه كان يـسمى الـصدوق,الرجال ّ كـان «ه  لكنـّ,ُ فيقـال لـه عـوف الـصدوق,ّ
 عـن َ إذ مل يكن لريعـوي,; وهذا هو بيت القصيد)٣()ه٢٣٠( كام قال ابن سعد ,»عَّيتشي

 .اجَّاإلساءة للحج
ًالوقوف عىل مواضع الرواية حرفا حرفا غرض املناقشة واملعاجلةيف اآلن أرشع  ً: 

َّيتسن º «:]٢٥٩:٢[موضع البقرة  • ََ َ «← ﴿ º ¼» ﴾ 
ّأما هذا احلرف املتعلق بزيادة ا ّ فيتضح أن هذه الزيادة حاصلة ,﴾ «¼ هلاء يف ﴿ّ ّ

ُ بل ضبطت ,يف هذه الروايةعم ُ كام ز, لكن ليس يف إطار مرشوع املصاحف الثاين,ًفعال
 كــام رو ذلــك ,ّ تــم اعتامدهــا بــالقبول والتوثيــقفقــد ,ّيف مــرشوع املــصاحف األول

 : يف روايتني,ن ّ موىل عثامن بن عفا,ّبإسناده عن هانئ الرببري) ه٢٢٤(عبيد  أبو
ّ حدثني عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بـن املبـارك:ّحدثنا أبو عبيد «:األوىل ّ, 

ُ كنت : قال, موىل عثامن,ّ عن هانئ الرببري, شيخ من أهل اليمن,ّ حدثني أبو وائل:قال
 º« فيهـا ,ّ فأرسلني بكتف شاة إىل أيب بـن كعـب,عند عثامن وهم يعرضون املصاحف

َّيتسن ََ ِ للخلق² ±« وفيها »َ ْ َْ ِفأمهـل « وفيهـا »ِ ِ َ  فمحـا , فـدعا بالـدواة: قـال.» [َ
ِفأمهـل« وحمـا ]٣٠:٣٠[ ﴾ ´µ  ³ ﴿إحد الالمني وكتب  َ  ]١٧:٨٦[﴾  j وكتـب ﴿» َ

  . )٤(» أحلق فيها اهلاء,]٢٥٩:٢[ ﴾ «¼ º ﴿وكتب 
                                                 

 .)٧٧١٤/١٦٤٣ (٥/٣٢٢التاريخ الكبري كتاب   )١(
 .)٩٦٦٧/٤١٧ (٦/١٠٠والتعديل اجلرح   )٢(
 .»كان عوف شيعيا« ٣/١٣٥كذلك كتاب املعرفة والتاريخ . ٧/٢٥٨الكرب الطبقات   )٣(
 .]٤٩−١٨ [١٥٩القرآن فضائل   )٤(



  

٩٥ 

ّحدثني عبد الرمحن بن مهدي عن أيب اجلـ: ّحدثنا أبو عبيد, قال «:الثانية ّراح عـن ّ
َكنت الرسول بني عثامن وزيد بـن ثابـت; : ُسليامن بن عمري عن هانئ, موىل عثامن, قال ُ

ُسله عن قولـه: فقال زيد ْ َ :»º  َّيتـسن ََ اجعلـوا فيهـا : فقـال عـثامن! ﴾«¼  º﴿أو » َ
  )١(»!اهلاء

ًرشيعة «:]٤٨:٥[موضع املائدة  • َ ِ َ «←﴿  m  ﴾ 
 الثانيـة . قراءة متـواترة, بشني مكسورة﴾ m  األوىل ﴿.مل يرد بشأنه إال قراءتان

ًرشعة﴿ َ ْ َّ قراءة شـاذة مروية عن إبراهيم النخعي وحييى بن وثـ,﴾ بشني مفتوحةَ ّّ  ال .ابّ
َذكر للفظ  ْ َرشيعة«ِ ِ  .يف هذا املوضع يف كتب القراءات» َ
ُينرشك ﴿:]٢٢:١٠[موضع يونس  • ُ ُ  ﴾ \  ﴿←﴾ ْمَ

 , مرسومه يف مجيع املصاحف واحدَّ ألن;ال جمال هنا للحديث عن تغيري يف الرسم
َ يستثنى من ذلك ما .هو ﴿ينرشكم﴾ ِّكتب يف الـشامي«ُ ّ بتقـديم احلـرف املطـول وهـو ُ

ّ العـراق حتديـدا أن مـصاحفهمُّهذا يعني فـيام خيـص. )٢(» ويف سائرها بتأخريه,النون ً, 
ّبرصية وكوفية ُ يـضاف .لروايةُزعم يف هذه اَِ فال وجه ملا ,ّ متفقة عىل رسم هذا املوضع,ّ

ْينـرشكم فقرأ ﴿;ّإىل ذلك أهنام قراءتان متواترتان ُ ُ ُ َ﴾ زيـد بـن ثابـت وشـيبة بـن نـصاح َ َ ِْ َ ُ
ــو ــدني وأب ــر امل ــرصي,ونُّجعف ــاحي الب ــة الري ــو العالي ــرصي وأب ــسن الب َّ واحل  ,انّّ
ّالرمحن السلمي وزيد بن عيل الكوفيان عبد وأبو ّ ّ وعبد اهللا بن جبـري اهلاشـمي املكـي ,ّ ّّ ُ
َ﴾ القراء األربعة عرش إال أبا جعفر وابـن عـامر  \  بينام قرأ ﴿,ّبن عامر الدمشقيوا ُ ّ

ّواحلسن البرصي َ. 
 ﴾ S  ﴿←﴾ ` ﴿:]٤٥:١٢[موضع يوسف  •

 ;ّ ألن القراءتني حيـتملهام الرسـم, تغيري يف الرسـمعىلكذلك ال جمال هنا للكالم 
                                                 

 .]٤٩−١٩ [١٥٩القرآن فضائل   )١(
 .٢/١٢١ف اإلحتا  )٢(



  

٩٦ 

ّفلو سلم جدال من جهة أن ر ً ّ  مـن صـورة اهلمـزة ًان خاليسم هذا املوضع يف األصل كاُ
 فهـي ,﴾ S ّ فليس يف ذلك مـسوغ إلضـافة صـورة اهلمـزة ملـن يقـرأ ﴿,)الياء(
َأفئـدة( نحو كلمـة ,غري مرسومة يف مواضع عديدة يف القرآن الكريم) صورة اهلمزة( ِ َ(, 

 عـىل سـبيل ]١١٣:األنعـام[ ﴾ s t u v w x y ﴿ :كام يف قوله
 , عـن الرسـمًاليس االختالف يف القراءتني صـادر من جهة أخر. )١( ال احلرص,املثال

َّ أن قراءة ﴿ءاتـيكم﴾ معـزوُ يضاف إىل ذلك. من اختالف الروايةهوبل  ُ ِ َ ّجـاج إىل احلة ّ
َاحلـسن البـرصي وحييـى بـن يعمـ(نفسه والثنني من أعضاء جلان املـرشوع  ّ ممـا ;)٢()رّ

 .عم الباطلَّزالًة َّيِّيدحض كل
﴾ ¬﴿﴾, ¬﴿ ﴾, ¬® »﴿ :]٨٥:٢٣/٨٧/٨٩[مواضــع املــؤمنني الثالثــة  •
← ﴿« ®¬ ,﴾ ﴿N   ,﴾﴿N  ﴾ 

ًإذا صح الكالم هنا جدال عن تغيري يف رسم املوضـعني األخـريين بإضـافة ألـف  ّ
َبشكل مـن األشـكال أن يعـز ذلـك ّ فال يصح ,فيهام وال حتـى ) ه٩٥(ّجـاج حلإىل اُ
 كـام ,)ه٦٧( زياد ُ بل هو منسوب إىل عبيد اهللا بن,)ه٨٩/٩٠(ّبن عاصم الليثي  لنرص

ِما زعم يف الرواية  َلَطَ بذلك ب.جاء بيانه يف بداية البحث  .ّبشأن احلجاجُ
 b } « ← ﴿ b «] ّقــصة نــوح [:]١١٦:٢٦/١٦٧[موضــعا الــشعراء  •

c﴾,] ّقصة لوط [»b c« ← ﴿ | } ﴾ 
ًأوال   .ة إمجاع مطلق عىل رسمهام وقراءهتامَّ فثم,ّ ال اختالف فيهام عند مجيع القراء:ّ
ُ أنه األصل فيهامُزعم يف الرواية ما ُّحِصَ ال ي:ًثانيا ُ إذ يتعارض األصل املزعوم من ;ّ ُ

 B C D E F G ﴿ : نحو قولـه,قبله مع بعض اآلي ذات السياق املشرتك
                                                 

, ]٧٨:٢٣[, سـورة املؤمنـون ]٧٨:١٦[, سورة النحل ]٣٧:١٤[سورة إبراهيم : سائر مواضعهاكذلك   )١(
 .]٧:١٠٤[, سورة اهلمزة ]٢٣:٦٧[, سورة امللك ]٢٦:٤٦[, سورة األحقاف ]٩:٣٢[سورة السجدة 

 .»ّتيكم احلجاج واحلسن وحييى بن يعمرآنا أ «٦٤كتاب البديع حوايش   )٢(



  

٩٧ 

H I J    K L NM O P Q﴾ ]فورود فعل ﴿;]٥٦:النمل ُI ﴾
 من هنا .﴾{ |  }  ﴿: مع قوله عىل لسان قومهًاّبحق لوط وأهله يتطابق متام

 . هو التحريف بعينهما زعم وأنهضح فساد َّيت
ْمعايشهم «:]٣٢:٤٣[موضع الزخرف  • َُ ََ ِ« ←﴿  ²  ﴾ 

بـدون ) معيـشتهم(ّ ألن الرسـم ;كذلك ال جمال هنا للحديث عن تغيري يف الرسم
ــة ــراءتني وهــو األصــل يف الكتاب ــراءة .ّألــف املــد حيتمــل الق ّ يــضاف إىل ذلــك أن ق ُ

ْ بينام تع,ّ منهم القراء األربعة عرش,اءَّ قرأ هبا مجهور القر,ة﴾ قراءة متواتر²﴿ ُ َز
 ,ّ هم ابن مسعود واألعمش يف رواية وسفيان الثـوري,نيِّ الكوفيإىل بعضقراءة اجلمع 
ّ املكينيوإىل بعض    )١(.ّ هم ابن عباس وجماهد وابن حميصن يف رواية,ّ

ٍياسن «:]١٥:٤٧[ّموضع حممد  • ِ َ «←﴿ a  ﴾ 
ٍ﴾ بوزن فاعل قراءة متواترة  aقراءة ﴿ ِ  قرأ هبا األربعة عرش إال ابن كثـري وابـن ,َ
ّحميصن املكيني ٍ﴾ بوزن فعل  aّ فإهنام قرآ ﴿,ّ ِ  هو , رسمهام واحد. وهي قراءة متواترة;َ

ٍياسن«ّ أما قراءة .﴿اسن﴾ ِ ّ فمنصوص عليها عىل أهنا قراءة شاذة,يف هذا املوضع» َ  كـام ,ّ
ٍغـري ياسـنُقـرئ ﴿ «:)ه٧٤٥(ّألندليس ّنقل ذلك أبو حيان ا ِ َ ِ ْ  هـذه َّلكـن. )٢(»﴾ باليـاءَ

ا َّح أهنـَّ بل من املرج,جاء يف الرواية كام ,ّالقراءة ليس مصدرها مصحف عثامن بن عفان
ّ كام قد يفهم ذلك مما رواه مسلم ,من مصحف ابن مسعود ُ َ عـن أيب «بإسـناده ) ه٢٦١(ُ

ُ جاء رجل يقال له هنيك ب: قال,وائل َ  ! يـا أبـا عبـد الـرمحن: فقـال,ن سنان إىل عبد اهللاٌ
ً ألفا أم ياء:كيف تقرأ هذا احلرف ً? ﴿~ _ ̀ a غري ياسـن﴾ أو﴿ٍ ِ َ ِ ْ  : فقـال: قـال?﴾َ

َ وكل القرآن قد أحصيت غري هذا!اهللا ْ َ ْ ََ ِ َّ َ إين ألقرأ املفصل يف ركعة: قال?ُ َّ  : فقال عبـد اهللا;ّ
                                                 

َاءة اجلمع يراجع حـوايش كتـاب البـديع قرعن   )١( , اجلـامع ألحكـام القـرآن ٤٢٧ّ, شـواذ القـراءات ١٣٥ُ
 .٨/١٣, البحر املحيط ١٩/٣٦

 .٨/٧٩املحيط البحر   )٢(



  

٩٨ 

ِهذا كهذ الشعر ْ َِّ ِّ    )١(.ايةإىل آخر الرو» ?َ
ِهنيك سؤال عنّ رغم أن ابن مسعود مل جيب :أقول ُ قد يـسلم بـاألمر َ ََّ ً بنـاء عـىل −ُ

ٍاسني«ّ﴾ هي قراءة اجلمهور وأن قراءة   aّحقيقة أن قراءة ﴿  هي قراءة بعض األفراد »ِ
ِ أن هن– َ ً قصد يف سؤاله أن يسمع توكيدا مبارشا من ابن مسعود عـىل قـراءة األخـري ًايكّ ً

ٍياسن« : أي,ّفة للرسم العثاميناملخال ِ«. 
ْواتقوا «:]٧:٥٧[موضع احلديد  • ََ َّ «←﴿  m ﴾ 

 لذا ال شـاهد .ّ فثمة إمجاع عىل قراءهتا بينهم;ّال اختالف بني القراء يف هذا املوضع
ّ البتة يوثق ورود لفظ ّوال نص َواتق«ّ َّ   .يف هذا املوضع» واَ
ٍبظنني ﴿:]٢٤:٨١[موضع التكوير  • ِ َ ِ ﴾←﴿ §   ﴾ 

ٍبظننيكان ﴿أنه زعم العىل  ِ َ ّ لكـن األدلـة تنقـضه ,ّ﴾ يف مصحف عثامن بن عفـانِ ّ
 قـد روامهـا ,فالقراءتـان صـحيحتان «:ّ من ذلك ما قاله أبو جعفر النحـاس.وتدحضه

ّاجلامعة إال أنه يف السواد بالضاد َ يعني بالسواد مـصحف اإلمـام عـثامن بـن :أقول. )٢(»ُ ِ
ّ أي يف كـل ,ّ, كام نص البنّا عـىل ذلـك)٣(»ِّد يف الكل﴾ بالضا   §﴿« كذلك .ّعفان 

ّ يضاف إىل ذلك أنه بالضاد كذلك يف مصحف . مصاحف األمصار,ّاملصاحف العثامنية ُ
ّإنـه يف حـرف أيب بـن كعـب  «:ّ كـام ذكـر ذلـك أبـو جعفـر النحـاس ّأيب بن كعب ّ

 .)٤(»كذلك
                                                 

 ٣٠كتاب املباين نظريه ]. ّ باب ترتيل القراءة واجتناب اهلذ–كتاب الصالة  [١/٢/٢٠٤الصحيح اجلامع   )١(
َوس عند عبد اهللا, إذ جاء هنيك بن سنان, فقالبينام نحن جل: عن سفيان, قال« كيـف ! يا أبا عبد الرمحن: ٌ

ٌأياء أم ألف? : تقرأ هذا احلرف ٌ﴿ _ ~` a غري ياسن﴾ أو﴿ٍ ِ َ ِ ْ َأوكل القـرآن قـد أحـصيت : ﴾? فقالَ َّ َ َ
َإين ألقرأ املفصل يف ركعتني: غري هذا? قال َّ َّأهذ:  قالَّفغضب ثم: قال. ّ ِّ كهذ الشعر?ًاَ َ«. 

 .٥/١٦٣القرآن إعراب   )٢(
 .٢/٥٩٣اإلحتاف   )٣(
 .٥/١٦٣القرآن إعراب   )٤(



  

٩٩ 

ٍبظنـني﴿ باملقابل كـان يف مـصحف ابـن مـسعود ِ َ ّذلـك أبـو حيـان  كـام ذكـر ,﴾ِ
ا )١(»كذا هو بالظاء يف مصحف عبد اهللا «:ّاألندليس يف مـصحف ابـن  «:وكذا نقله البنـّ

   .)٢(»مسعود بالظاء
ّ إذا نظر إىل رواية عوف األعرايب كاملـة عـىل أهنـا نقـد موجـه ضـد :ًأقول جممال ٌ ُّ ّّ َ ِ

ّ عىل أهنا توكيد حلقيقة أن عملية تمَّو, فتقمرشوع املصاحف الثاين ّ ّ النص القرآين قد قننيّ ّ
ّحسمت هنائي ّ وذلك يف إطار مـرشوع املـصاحف األول , قبل مرشوع املصاحف الثاينًاُ

 بكلـامت أخـر مل تكـن .َّيف العهد النبوي, ويف خالفة عثامن بـن عفـان ريض اهللا عنـه
ُأي النصوص اعتمـدت يف املـصحف املـدون وأهيـا اسـتبعدت منـه«ّاملسألة التارخيية  ُّ ّ ّ« 

ّ بيـنام كانـت باملقابـل ذات أمهيـة ,حة يف جدول أعامل مرشوع املـصاحف الثـاينمطرو ّ
 .ّرشوع املصاحف األولإىل م ّعظمى وحمورية بالنسبة

 ًا مطروحـًاترتيب السور وعددها مل يكن موضوعّلذا ليس من املصادفة أن حتديد 
ُ ذلك قد تم من قبل يف إطار مرشوع اَّ ألن;يف مرشوع املصاحف الثاين  .ّملصاحف األولّ

ّيضاف إىل ذلك أن املرشوع الثاين  ّ مكمال ومتميعدُ ّ مما أوجب عليه االشـتغال ,ّ لألولًامًّ
ّبأمور مل يتم إنجازها يف املرشوع األول , بيـنام مل ّ نحو عد حروف القرآن وكلامتـه وآيـه,ّ

ّعامل ومسامهات قد أنجزت يف املـرشوع األولأيشتغل باملقابل ب ِ ّالـنص  نحـو توحيـد ,ُ
  . ّالقرآين وحتديد ترتيب السور وعددها

 :ة يف املرشوعَّإنفاذ املصاحف اجلديدة املعد
ّ احلجـاج جمموعـة مـن ثالثـة َّألـف ,حني شارفت أعامل املـرشوع عـىل االنتهـاء

ْ وناجية بن رمح,)ه١٢٨ (ُّ هم عاصم اجلحدري,أشخاص  ,ُّ بن أصمع البـاهيلُّ وعيل,ُ
 إذا وجـدوها خمالفـة ,ف املتوافرة يف أيدي الناس وتقطيعهـاّأمرهم بتتبع مجيع املصاحو

                                                 
 .٨/٤٣٥املحيط البحر   )١(
 .٢/٥٩٣اإلحتاف   )٢(



  

١٠٠ 

ِّ كام ذكر ذلك ابن مطـرف , مع التعويض,للمصحف اإلمام ّحلجـاج كـان ا «:)ه٤٥٤(ُ
ًوكل عاصام ع املـصاحف ُّ بتتبـ, رمحهـم اهللا,ّ وعـيل بـن أصـمع, وناجية بن رمـح, هذاّ

 ويعطـوا صـاحبه  ً وجدوه خمالفـا ملـصحف عـثامنٍ مصحفَّعوا كلِّوأمرهم أن يقط
ًستني درمها ّ«)١( . 

يف قبض املصاحف  «ان َّاج النهج نفسه الذي تبعه عثامن بن عفَّبذلك تبع احلج
 واملنـع مـن العمـل عـىل مـا , ويف املطالبة هبا وحتريقها ودرس آثارها,املخالفة ملصحفه

 .)٢(»فيها
ّواضح من أمر احلجاج أن عملية تتبـع املـصاحف كانـت عامـة ّ ّ  تقتـرص عـىل  ال,ّّ

ّ لكن مما ال شـك فيـه أن األضـواء كانـت ,طرف دون آخر أو بلد دون غريه يف العراق ّ ّ
ّمسلطة بالدرجة األوىل عىل الكوفة وأهن  لقـد . أكثـر مـن غريهـاًا شـديدًاعُّا شهدت تتبّ

ّ كان أمهها العثور عىل مصحف ابن مـسعود اخلـاص ,ّأسفر هذا التتبع عىل نتائج عديدة ّ
ّ كام نص الفراء ,بالدفنبه وإبادته  ّكان مـصحفه دفـن أيـام  «:عىل ذلك بقوله) ه٢٠٧(ّ ُ ُ
 . )٣(»ّاحلجاج

ُتال عملية التتبع إرسال مصاحف جديدة ّ  إىل األمـصار ,ّ تم جتهيزهـا يف املـرشوع,َّ
ّ منها مصحف املدينة املنورة الذي حتدث عنه املؤرخ ابن زبالة .ّاإلسالمية ّ فيام ) ه١٩٩(ّ

رت عنده معلومات دقيقة فا الذي تو,رمحه اهللا) ه١٧٩(م مالك بن أنس رواه عن اإلما
اج بـن َّ أرسـل احلجـ: قـال,ّ حدثني مالك بن أنـس:قال ابن زبالة «.عن هذا املصحف

ّ وهـو أول ; فأرسل إىل املدينة بمصحف منها كبري,ّيوسف إىل أمهات القر بمصاحف
سـطوانة  صندوق عن يمني األ هذا املصحف يف وكان.من أرسل باملصاحف إىل القر

                                                 
 .٢/١١القرطني   )١(
 .١/٢٧٠االنتصار للقرآن   )٢(
ثنا ابـن جماهـد عـن َّدَحـ «١٤٢كذلك حوايش كتاب البديع ]. ٢٦:٤٨سياق اآلية  [٣/٦٨معاين القرآن   )٣(

ّالسمري َّ ّدفن مصحفه أيام احلجاج: ّ عن الفراء, قالِّ ّ ُُ.« 



  

١٠١ 

ًالتي عملت علام َ وكان يفتح يف يـوم اجلمعـة واخلمـيس ويقـرأ فيـه.ّ ملقام النبي ُ ُ ُ  إذا ,َُ
ُصليت الصبح ُّ«)١( . 

ّكذلك حتدث املؤرخ ابن شبة  ّ ِعن هذا املصحف فيام رواه عن حمـرز بـن ) ه٢٦٢(ّ ُ
 ,ّحلجـاج بـن يوسـفُكنـت يف حـرس ا «: عن أبيـه, موىل مسلمة بن عبد امللك,ثابت

ّفكتب احلجاج املصاحف ثم بعث هبا إىل األمصار ُ  فكـره ; وبعث بمصحف إىل املدينة,ّ
َ أخرجوا مصحف عثامن يقرأ: فقيل هلم,ُذلك آل عثامن ُ أصيب املصحف يـوم : فقالوا!ُ ُ

ان صار إىل خالـد بـن عمـرو َّ مصحف عثامن بن عفَّ بلغني أن: قال حمرز.ُقتل عثامن 
 . )٢(»بن عثامنا

ّيالحظ يف خرب ابن زبالـة وخـرب ابـن شـبة اللـذين حتـدثا عـن إرسـال احلجـاج  ّ َ ُّ
ّمصاحف إىل األمصار اإلسالمية أنه ال تفاصيل عن مـصاحف أخـر غـري مـصحف  ّ

ّ لكن ثمة ذكر للمصحف الذي بعث به احلجاج إىل مرص,املدينة ّ حـني حتـدث املـؤرخ ,ّ ّ
ِعـن سـبب كتابـة مـا عـر) ه٨٠٩(ابن دقامق   بمـصحف أسـامء بنـت أيب بكـر بـن َفُ
ّ كـان الـسبب يف كتـب هـذا املـصحف أن :ُذكر مصحف أسامء «:بن مروان عبدالعزيز ْ َ ُ

ّاحلجاج بن يوسف الثقفي كتب مصاحف وبعث هبا إىل األمـصار ّ ووجـه بمـصحف ,ّ
 وكان وايل مرص من قبـل أخيـه , فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك;منها إىل مرص
ُ يبعث إىل جند أنا فيه:قال و,عبد امللك َ  . )٣(»ُ فكتب له هذا املصحف, فأمر;َ

 :أبعاد مرشوع املصاحف عىل أرض الواقع
ّة عليهـا يف األوسـاط املحليـةَّاء رشعيـفض وإ,من أجل إنفاذ املصاحف اجلديدة ّ, 

ً اختذ احلجاج بصفته ممثال عـن الـسلطة احلاكمـة بعـض التـدابري ,وإشاعتها بني الناس ِّ ّ ّ
                                                 

 .٢/٦٦٨وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى   )١(
 .٨−١/٧ّتاريخ املدينة املنورة   )٢(
ًنقـال  [٢/٢٥٤كذلك كتاب املواعظ واالعتبـار )]. ه٣٤٧(ًنقال عن ابن يونس  [٤/٧٢كتاب االنتصار   )٣(

 )].ه٤٥٤(ّعن القضاعي 
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 بعـد ,ّ منـتظم أيـام اخلمـيس واجلمعـةٍعـىل نحـو فأمر بالقراءة فيهـا ,ّرية لذلكالرضو
 , رمحه اهللا)ه١٧٩( عىل ما وصفه اإلمام مالك بن أنس ًا, قياساالنتهاء من صالة الفجر
َوكان يفتح يف يوم اجلمعـة واخلمـيس ويقـرأ فيـه «:ّبحق مصحف املدينة ُ ُ ِّ إذا صـل,َُ يت ُ

 . )١(»ُالصبح
 )ه١٧٩( كام قـال اإلمـام مالـك بـن أنـس , مسبوق يف اإلسالمهذا إحداث غري

ّ وأول مـن ,مل تكن القراءة يف املـصحف باملـسجد مـن أمـر النـاس القـديم «:رمحه اهللا
 .)٢(»ّأحدثه احلجاج بن يوسف

ً فقد أمر احلجاج أال يؤم النـاس بالكوفـة مـوىل,ّأما عن قراءة القرآن وتالوته َ َ َّّ ُ,)٣( 

ّمستثنيا القراء  ّ كام يفهم ذلك من حادثة جرت بني حييى بن وثاب وبني ,ّاملتمكنني منهمً ُ َ ُ
ًناد احلجاج بالكوفة أال يؤم موىل هلم «:)ه٢٧٩(ّ قال البالذري .كاهلة ّ  فأتى عنبـسة ;ّ

ُ وحييى بن وثاب إمامهم,بن سعيد مسجد بني كاهلةا م َّ فـأراد أن يتقـد,ً وهو موىل هلم,ّ
 .َّ واهللا ألفعلـن: فقـال;ُّ واهللا ال تؤمنـا:ٌقال رجل من العـرب ف,يف صالة العشاء اآلخرة

ً فواهللا ما سمعت قارئا قط عربيا وال موىل أقو منه;ّوتقدم ّ ً ّ فلام كانت صـالة الغـداة;ُ َ, 
ّ فأخذ كف حىص ثم قال;ُحرضت ألنظر ما يكون من أمرهم ً  أحـد مـنكم ُجِلَ واهللا ال ي:ّ

َإال رضبت هبذا احلىص رأسه ّ فأتيـت احلجـاج;ّ فـصىل,ّجموا وقدموه فأح;ُ  , فأخربتـه,ُ
ُ إنا مل ن:فأعاد مناديه ً إنام أردنا كل موىل ال حيسن القراءة.د القرأةِرّ ّ ّ«)٤( . 

 , يف العراق بفتومرجع علمي بصفته أكرب ُّح اإلمام احلسن البرصيَّباملقابل رص
                                                 

 .٢/٦٦٨دار املصطفى وفاء الوفا بأخبار   )١(
 .٢/٦٦٧وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى   )٢(
إال «:  يف لفـظ آخـر.»ً مـوىلَّاج بالكوفـة أال يـؤمَّناد احلج «١٣/٣٧٨كتاب مجل من أنساب األرشاف   )٣(

ّأمـر احلجـاج أال يـؤم بالكوفـة إال عـريب  «١/١٦٠ّ, كام يف معرفة القـراء الكبـار »ّعريب  , غايـة النهايـة»ّّ
ّأمر احلجاج أن ال يؤم بالكوفة إال عريب«) ٣٨٧١ (٢/٣٨٠ ّّ«. 

ّاب الكـويف َّكذلك احلادثـة مـوجزة يف ترمجـة حييـى بـن وثـ. ١٣/٣٧٨كتاب مجل من أنساب األرشاف   )٤(
 ).٣٨٧١ (٢/٣٨٠يف غاية النهاية ) ١٠٣(
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ْمنع فيها إمامة من َ  لنـا َّ إن:قيـل للحـسن« :ِّنباري كام ذكر ذلك ابن األ, يلحن يف قراءتهَ
  )١(»!روهِّ أخ: قال?ًإماما يلحن

ّهذه اإلجراءات والتدابري من قبل الـسلطة احلاكمـة املمثلـة باحلجـاج  والعلـامء ,ّ
ّاملمثلني باحلسن البرصي كان هلا نجاحات كبرية وأصـداء بعيـدة يف إنجـاح املـرشوع َّ, 

يـف النـاس باملـصاحف اجلديـدة  وتعر,وتطبيق نتائجه عـىل أرض الواقـع مـن جهـة
واإلقبال عليها يف فرتة وجيزة من جهة أخر.  

ّاملكثفة ما أقبل عليه العديد مـن النـاس مـن حتـصيل » الدعوة«من مجلة ثامر هذه 
 كـام ,)ه١١٠(ّ منهم حممد بـن سـريين ,مصاحف منقوطة عىل نمط مصاحف املرشوع

وذلك يف ثالث روايات كام ,اءَّذبإسناده عن خالد احل) ه٣١٦( ذلك ابن أيب داود رو 
َ رأيت ابـن سـريين يقـرأ يف مـصحف منقـوط: قال,اءَّعن خالد احلذ« : األوىل:ييل ُ.«, 

عن خالـد « : الثالثة,».ُدخلت عىل ابن سريين وإذا هو يقرأ يف مصحف منقوط« :الثانية
ّأنه كان عند حممد بن سريين مصحف منقوط ه ُرْكـِ ذجيـدروالذي  .)٢(». وكان يقرأ فيه.ّ

َهنا أن الذي نقطه له هو حييى بن يعم ّروينـا أن « :)ه٤٤٤(ّ كام قال أبو عمرو الـداين ,رّ
 .)٣(»ابن سريين كان عنده مصحف نقطه حييى بن يعمر

َّمما ال شك  أحد املشاركني ,ّد بن سريين من حييى بن يعمر الليثيَّب حممَلَ طَّ فيه أنّ
َ أن ينَقط له املصحف,يف املرشوع َ ِّ َ أو أن يعجم له فيه احلروف املـشتبهة يعـ,ُ ُ َُ  مـن ردود ُّدِ

ّ ملـا متخـض عنـه املـرشوع مـن ا,ألوىل التي جتاوبت بالقبول والرضالفعل واألصداء ا
 ,ةَّ إسـباغ رشعيـويف هـذا . فأراد أن يكون هبذا الطلـب مـن األوائـل الـسابقني,نتائج

                                                 
 .١/٢٩كتاب إيضاح الوقف واالبتداء   )١(
 .١٤٣كتاب املصاحف   )٢(
ّأن ابن سـريين كـان لـه مـصحف نقطـه لـه حييـى بـن «١/٥٠َّكذلك املحرر الوجيز . ١٢٩كتاب النقط   )٣(

ّنقال عن كتاب الطبقات للزبيدي  [.»رَيعم كـان البـن  :قـال خالـد «٦/١٧٥, وفيات األعيان )]ه٣٧٩(ً
) ٤٠٩ (١٩٧, كتـاب البلغـة ]ّكاملحرر الوجيز [١/٢٥٠, الربهان »رَسريين مصحف نقطه حييى بن يعم

 .»رَ سريين مصحف منقوط, نقطه حييى بن يعمكان البن«
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 عـىل , له مشاركة يف هذا املرشوع من أحد كبار فقهاء البرصة الذي مل تكنالثقة وإضفاء
 .ّالعمل بنتائجه واألخذ هبا يف املناحي العملية

ّكذلك أثار مرشوع املـصاحف العديـد مـن املـسائل الفقهيـة بعـد االنتهـاء منـه 
 )٢(»أخذ األجرة عىل عرض املصاحف«و )١(»األجرة عىل نقط املصاحف« منها ,مبارشة

 .)٣(»بيع املصاحف ورشاؤها«و
 , ومـا أسـفر عنـه مـن إحـداثات, مرشوع املصاحفَّال عجب أنباملقابل 

ل العديـد مـن العلـامء يف خمتلـف َبـِاصطدم بردود فعل معارضة وشديدة من ق
ًاألمصار رغبة يف إبقاء النص القرآين جمردا ًّ ّ ي;ّ ّ مـن أي إحـداث فنـّ فبالكوفـة  )٤(ّ

َعىل سبيل املثال جتلت معارضة فقهائها بترصحيات عامة, بعضها م ّ ٌّعزو ّ  إىل ابـنُْ
دوا ِّرَجـ«, »!دوا القرآن وال ختلطوا به ما ليس فيـهِّرَج«مثل ) ه٣٢ ( مسعود
ًجردوا القـرآن وال تلبـسوا بـه شـيئا«, »!ال تلبسوا به ما ليس فيه! القرآن ّ!«)٥( ,

                                                 
 .١٤٣كتاب املصاحف   )١(
 .١٥٧كتاب املصاحف   )٢(
 ).وما بعدها (١٥٧كتاب املصاحف   )٣(
َباب ما يكره أن يصنَع يف املـصاحف) [٧٩٤٨−٧٩٤٠ (٣٢٤−٤/٣٢١لعبدالرزاق املصنَّف   )٤( ُ ُ , مـصنَّف ]َُ

) ٣٠٢٥١−٣٠٢٤١ (١٥٠−٦/١٤٩و ] يف التعـــشري يف املـــصاحف [٢٣٩−٢/٢٣٨ابـــن أيب شـــيبة 
, كتـاب املـصاحف !]ّجردوا القرآن: من قال) [٣٠٢٥٧−٣٠٢٥٢ (٦/١٥٠و ] التعشري يف املصاحف[

−١٤١و ] كتابة العوارش يف املصاحف [١٤١−١٣٨و ] كتابة الفواتح والعدد يف املصاحف [١٣٨−١٣٧
 ].باب نقط املصاحف [١٤٣

ّممـا جيـدر ]. مجيعهـا [١٣٩, كتـاب املـصاحف ]الرواية الثالثـة) [٨٥٤٧ (٢/٢٣٩مصنَّف ابن أيب شيبة   )٥(
ّ هنا أن األصل يف متن هذه الروايات يقتـرص عـىل املقطـع األول لهالتنبيه  , كـام ورد يف »ّجـردوا القـرآن«ّ

, بيـنام ١٤٠ و ١٣٩وكتـاب املـصاحف ) ٣٠٢٥٣ (٦/١٥٠, )٨٥٤٩ (٢/٢٣٩مصنَّف ابـن أيب شـيبة 
 ٣٢٣−٤/٣٢٢ اللفظ عبارة عن زيادات عليه, كام هو واضح يف رواية املـصنَّف  يفتاملقطع الثاين املتفاو

. »ال تلبـسوا بـه مـا لـيس منـه: يقـول! ّجردوا القرآن: قال ابن مسعود: عن أيب الزعراء, قال«) ٧٩٤٤(
َيضاف إىل ذلك أن متن الرواية األصيل مل يعز  ْ ُ ُّ ّلنخعي غريه, أمثال إبراهيم اإىل  مسعود فحسب, بل إىل ابنّ

ّواحلــسن البــرصي وحممــد بــن ســريين وأيب العاليــة الريــاحي, كــام يف مــصنَّف ابــن أيب شــيبة  ّ ّ٦/١٥٠ =
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 .)٢(ووضع عالمات عند رؤوس اآلي )١(ّوبأخر عينية, نحو التعشري
 :ّمصار اإلسالمية يف األَّ مرشوع مصحف احلجاجمصري

ون ُّاسـيَّ اخللفاء العبحرص للهجرة ١٣٢ّمع زوال اخلالفة األموية يف الرشق سنة 
َّاألوائل عىل إزالة مظاهر األمويني احلضارية ومعامل ثقـافتهم الدينيـ ّ ة ضـمن سياسـتهم ّ

 , ومن عقول الناس ببدائل أخر,ّاهلادفة إىل طمس احلضور األموي عىل أرض الواقع
ّوالهتم مل تكلل دائلكن حما  . بالنجاحًامُ

إزالـة مـا أضـافه معاويـة بـن أيب ) ه١٦٩−١٥٨حكـم (ّمن ذلك حماولة املهدي 
 .َّع املسجد النبويَّ وس, دخل املدينةَّامـَل «: جاء عنه. درجات منرب الرسول إىلسفيان 

 ;أيب سفيان وأراد أن ينقص من املنرب ما كان زاده معاوية بن . فأزاهلا,وكان فيه مقصورة
ُ إنه خيشى أن ينكرس خشبه العتيق:فقال له مالك َ َ  . )٣(» فرتكه;ُ إذا زعزع,ّ

من تغيري اسم عبد امللك بن مـروان ) ه٢١٨−١٩٨حكم (كذلك ما فعله املأمون 
ّيف نقش قبة الصخرة عىل املثمن الداخيل من صورته األصلية ) ه٨٦−٦٥حكم ( ّّ بنـى «ّ

بنـى «إىل »  أمري املؤمنني يف سـنة اثنتـني وسـبعنيلك بن مروانعبد املّهذه القبة عبد اهللا 
ّ, لكـن )٤(» أمري املؤمنني يف سنة اثنتـني وسـبعنيعبد اهللا اإلمام املأمونّهذه القبة عبد اهللا 

                                                 
يف » ّجـردوا القـرآن« حتايش االضطراب يف عزو هـذا القـول َّلذا تم. ١٤٠وكتاب املصاحف ) ٣٠٢٥٧(

, ٨٥٤٨ (٢/٢٣٩, كـام يف مـصنَّف ابـن أيب شـيبة »ّجـردوا القـرآن: ُكان يقـال«بعض الروايات بصيغة 
َّال شــك أن. ١٤٠وكتــاب املــصاحف ) ٣٠٢٥٥−٣٠٢٥٤ (٦/١٥٠, )٨٥٥٠ و هــذا القــول ْزَ عــّ

ّلشخصيات شاركت يف املرشوع, مثل احلسن البـرصي وأيب العاليـة, هـو سـالح ذو حـدين, يـستخدمه  ّ ّ
 .املعارض يف تدعيم معارضته

كذلك مـصنَّف . »ه التعشري يف املصحفّأن ابن مسعود كان يكر«) ٧٩٤٢ (٤/٣٢٢ لعبدالرزاق املصنَّف  )١(
 ].أربع روايات عنه [١٣٩, كتاب املصاحف )٣٠٢٤١ (٦/١٤٩و ) ٨٥٣٦ (٢/٢٣٨ابن أيب شيبة 

ُعن املغرية عن أبيه أنه كان يكره أن يكتب بالذهب أو يعلم رأس اآلي «١٤٣كتاب املصاحف   )٢( َ َُ َّ ّ«. 
 ].١٦٠حوادث سنة  [٥/١٠/١٣٢البداية والنهاية   )٣(
ّإحتاف األخصا ]: ّاملحقق[كذلك أمحد رمضان أمحد . ١٢١ و ١٠٨ّاملفصل يف تاريخ القدس : العارف  )٤(

 ,]بالتعويل عىل عارف العارف[ )ّقبة الصخرة) ٣( ضاممة رقم( ٢/٢٠٤بفضائل املسجد األقىص 

=

=
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ّ األول عدم اتساق كتابة اسم املـأمون مـع عمـوم ,حماولته باءت بالفشل لثالثة أسباب ّ
ّ ألن حروف اسمه رصت غاية,النقش ُ ّ الرص بام زاده من ألقاب له يف املوضع األصـيل ّ ّ

 اختالف لون الفسيفساء التي جر هبـا : الثاين.املخصوص السم عبد امللك بن مروان
َّ إذ هو أشد محرة من لون الفسيفساء األصلي,التبديل  بقـاء سـنة ,ّ وهو األهـم, الثالث.ةّ

 . للهجرة)٧٢( ,ّبناء القبة بال تغيري
ّأما فيام يتعلق   فلم تسلم هـي بـدورها مـن حـسد ,باملصاحف مصاحف املرشوعّ

ِّ فحيـدت عـن مواقعهـا يف املـساجد , فطالتها أيدهيم,اسَّاحلاسدين من خلفاء بني العب ُ
ّ عباسية مهديةواستبدل هبا مصاحف ّ مبارشة عـن ) ه١٩٩(ّ كام رو املؤرخ ابن زبالة ,ّ
 , هلـا أثـامن, بمـصاحفُّهـديبعـث امل «:قوله رمحه اهللا )ه١٧٩(اإلمام مالك بن أنس 

ِّفجعلت يف صندوق ونحـ ُ فوضـعت عـن يـسار الـسارية ,اجَّي عنهـا مـصحف احلجـُُ
َ كانت تقرأ عليها,ُووضعت منابر هلا ّ ومحل مصحف احلجاج يف صندوقه.ُ ُ, فجعل عنـد ُ

َّكذلك حتدث ابن شب )١(».سطوانة التي عن يمني املنربُاأل  ُّ فعلـه املهـديَّعـام) ه٢٦٢(ة ّ
ّام استخلف املهديـَل «: فقال,ّصحف احلجاج يف املدينةبم ُ  , بعث بمصحف إىل املدينـة,ّ

َفهو الذي يقرأ فيـه اليـوم َّ وعـزل مـصحف احلجـ.ُ  فهـو يف الـصندوق الـذي دون ,اجُ
   )٢(».املنرب

ٌ معرفـة بمـرشوع املـصاحف وإحاطـة ًا فكانـت لديـه أيـضا من جهة املـأمونَّأم ٌ
 كـام , فحاول أن ينسب إليه جتزئة املصحف إىل عـرشة أعـشار,ِّ كسابقه املهديبمسائله

ّيفهم مما قاله ابن عطية  َ ّ فمر يب يف بعـض ,ّأما وضع األعشار فيه «:هبذا الصدد) ه٥٤٦(ُّ
ّ املأمون العبايس أمر بذلكَّالتواريخ أن   )٣(».اج فعل ذلكَّ احلجَّإن:  وقيل;ّ

                                                 
Kessler, Christel: “Abd al-Malik’s Inscription in the Dome of the Rock” [Journal 
of the Royal Asiatic Society (1970) 2-14]. 

 .٢/٦٦٨وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى   )١(
 .٨−١/٧ّتاريخ املدينة املنورة   )٢(
 .١/٢٥١كذلك الربهان . ١/٥٠َّاملحرر الوجيز   )٣(

=
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ل مــرشوع املــصاحف إحــداث األعــشار حمــسوب بإمجــاع عــىل أعــامّرغــم أن 
ُ إذا قرن إحـداث األعـشار ,ومسامهاته قصد املأمون من نسبة األعشار إليه إثارة انطباع

َّ يوهم أن,باسمه ِ  سائر التجزئات من النصفني إىل األتساع مـن صـنيعه, وذلـك لكـون ُ
 .َاألعشار خامتة هذه املجموعة من التجزئات

 :إمجال وحتليل
 ًاًإحداثات ومسامهات عـامال حازمـج عنه من لقد كان مرشوع املصاحف وما نت

كوفـة فحـسب, بـل يف أمـصار  ليس يف البرصة وال,ّيف تثبيت املصحف العثامين وإنفاذه
ان َّل منذ عهد عثامن بن عفـَّق إنجازه يف مرشوع املصاحف األوَّ فام مل يتحق;ًاأخر أيض

ّ تـم , كـان الـسبب مهـام,ّمن القضاء عىل مجيع املصاحف املخالفة للمصحف العـثامين
 .حتقيقه بنجاح كبري يف إطار مرشوع املصاحف الثاين

ه بحملة ُ قيام:لَّاألو. ّذمها احلجاجَّ هذا النجاح يعود إىل إجراءين اثنني, اختَّ رسَّإن
ّ أمـره بـالقراءة العلنيـة يف :الثـاين. ى من املصاحف املخالفـةَّع, قد قضت عىل ما تبقُّتتب

ّ منـتظم, وذلـك أيـام ٍعىل نحو بعث هبا إليها بمساجدها مصاحف األمصار التيبعض 
 ., كام حصل يف املدينةعة بعد صالة الفجراخلميس واجلم

ِ, فلم يعدب عىل ذلك نتائج بعيدة املدَّترت ُ  يقـف عـىل انعـدام مـصاحف ُ األمـرَ
 بـل , منه بعد مرشوع املصاحف الثاينًا مفروغًار إذ أصبح أم,ّخمالفة للمصحف العثامين

َّ يزعم أهن,اه إىل إنكار مصاحفَّعدت َ ّا مضبوطة عىل قراءة أيب بن كعـب أو ابـن مـسعود ُ
 من الشواهد عىل ذلك ما قاله خلف بـن .ّعىل سبيل املثال والتشكيك املطلق يف صحتها

 كـام رو ابـن , بـن كعـبِّة بـصدد قـراءة أيبَّ مر,اء العرشةَّ أحد القر,)ه٢٢٩(هشام 
ّ وكذلك رأيت يف مـصحف ينـسب إىل قـراءة أيب بـن : خلفقال« :)ه٣٢٨(ّاألنباري  ُ َُ ُ

 كـام رو ابـن ,ّومرة أخر بصدد قراءة ابـن مـسعود )١(»كعب عند آل أنس بن مالك
                                                 

 ].١٠:٣٣/٦٦/٦٧اآلية  [١/٣٧٧كتاب إيضاح الوقف واالبتداء   )١(
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ُ رأيــت يف مــصحف ينــسب إىل قــراءة ابــن :قــال خلــف «:ًأيــضا) ه٣٢٨(ّاألنبــاري  َُ ُ
 .)١(»مسعود

 إذ ,إىل أبعد احلدود األقاليملقد نجحت مصاحف املرشوع يف تعزيز حضورها يف 
ّة التــي أخرجــت تــدرجييَّ العثامنيــت يف االســتعامل مكــان املــصاحفَّلــَح  مــن نطــاق ًاُ

 فها هـو .ّ وإن حصل فبتحفظ شديد,ًا; فلم يعد الكالم عنها مطروحّاالستعامل اليومي
ّ كان من عادتـه الـتحفظ , من كبار علامء القرآن والرسم والقراءات,)ه٢٢٤(أبو عبيد 

ُمما ي ّزعم أنه من املصاحف العثامنيةّ ّ ُرأيت أنا يف الذي يقال« : من ذلك قوله.َ ّ إنه اإلمـام :ُ
ُت النظر إليـه يف الـذي يقـالْدَّمَعَت« :وقوله )٢(»مصحف عثامن ّ إنـه اإلمـام مـصحف :ُ

ُرأيت يف الذي يقال« :وقوله )٣(»عثامن  .)٤(»انَّعفه اإلمام مصحف عثامن بن َّ إن:ُ
 .ة وله احلمد واملنَّ, وأحكم تعاىل أعلمواهللا

                                                 
 ].١٥:٧٦/١٦اآلية  [١/٣٧١كتاب إيضاح الوقف واالبتداء   )١(
 ].١٠٥:١١اآلية  [١/٢٦٥كتاب إيضاح الوقف واالبتداء   )٢(
 .٤٤٠كذلك كتاب الوسيلة ]. ٣:٣٨اآلية  [١/٢٩٥كتاب إيضاح الوقف واالبتداء   )٣(
للمزيـد . ٢٥٠كذلك كتاب الوسيلة ]. ١٠:٣٣/٦٦/٦٧اآلية  [١/٣٧٧كتاب إيضاح الوقف واالبتداء   )٤(

ًمن ذلك يراجـع أيـضا  َ , ]٧:١٢ [١٦٤, ]٥٤:٥ [١٤٣, ]١٣٢:٢اآليـة  [١١٦ و ١١٥كتـاب الوسـيلة ُ
, ١٣:٣٨, ١٧٦:٢٦, ٧٨:١٥اآلي  [٣٢٢, ]٧٢:٢٣ [١٧٨, ]١٠:١٢ [١٦٨, ]٨٨:٢١ [١٦٨

١٤:٥٠.[ 
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 ّثبت املصادر واملراجع العربية
بروايـة ) ١٢٧/٧٤٥(ّمصحف املدينة النبوية عىل قـراءة عاصـم بـن أيب النجـود : القرآن الكريم ـ

َّجممع امللك فهـد لطباعـة املـصحف : ّاملدينة املنورة). ٧٩٦−١٨٠/٧٠٩−٩٠(حفص بن سليامن  َ ُ
 .ص)ن/(ص٦٠٤, ]١٩٩٠/[١٤١١الرشيف, 

ّاملنْهـاجي, أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عـيل بـن : ّإحتاف األخصا بفضائل املسجد األقـىص ـ ّ ّ َ ِ
اهليئـة : القـاهرة. أمحد رمضان أمحـد: حتقيق). ١٤٧٥−٨٨٠/١٤١٠−٨١٣(ّعبداخلالق الشافعي 

ّاملرصية العامة للكتاب,   .ص٤٢٧, القسم الثاين, ١٩٨٤]/١٤٠٤[ّ
بـن أمحـد  ّالبنّا, شهاب الـدين أمحـد بـن حممـد: ّراء األربعة عرشإحتاف فضالء البرش بقراءات الق ـ

ّحققه وقدم لـه). ١١١٧/١٧٠٥(ّالدمياطي  عـامل : القـاهرة/ بـريوت. ّشـعبان حممـد إسـامعيل: ّ
ّمكتبة الكليات األزهرية, ط/ الكتب ّ  .مج٢/ج٢, ١٤٠٧/١٩٨٧, ١ّ

ّالباقالين, أبو بكر حممـد بـن الطيـب بـن حممـ: االنتصار للقرآن ـ ّّ −٤٠٣/٩٥٠−٣٣٨(د القـايض ّ
ــق). ١٠١٣ ــضاة: حتقي ــصام الق ــد ع ــامن. ّحمم ــريوت/ ّع ــتح: ب ــن / دار الف ــدار اب , ١زم, طح
 .مج٢, ١٤٢٢/٢٠٠١

ّان األندلـيس, أثـري الـدين حممـد بـن يوسـف بـن عـيل الغرنـاطي َّأبو حي: البحر املحيط ـ ّّ ّ)٦٥٤−
 .مج٨/ج٨, ١٤١٣/١٩٩٢, ٢ّدار الكتاب اإلسالمي, ط: القاهرة). ١٣٤٤−٧٤٥/١٢٥٦

−٧٠١(ّابن كثري الدمشقي, أبو الفداء عامد الـدين إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري : البداية والنهاية ـ
, ١مكتبـــة النـــرص, ط/ مكتبـــة املعـــارف: الريـــاض/ بـــريوت). ١٣٧٣−٧٧٤/١٣٠٢

 .مج٧/ج١٤, ١٩٦٦]/١٣٨٦[
ُالزركيش, أبو عبد اهللا بدر الـدين حممـد بـن هبـادر: الربهان يف علوم القرآن ـ ّ −٧٤٥( بـن عبـد اهللا ّ

, .]س. د[مكتبة دار الرتاث, : القاهرة. ّحممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق). ١٣٩٢−٧٩٤/١٣٤٤
 .مج٤/ج٤

−٤٤٤/٩٨١−٣٧١(ّأبـو عمـرو الـداين, عـثامن بـن سـعيد بـن عـثامن : ّالبيان يف عد آي القرآن ـ
رتاث والوثـائق, منشورات مركز املخطوطات وال: الكويت. ّغانم قدوري احلمد: حتقيق). ١٠٥٣

 .ص٣٧٨, ١٤١٤/١٩٩٤, ١ط
ّالذهبي, أبو عبد اهللا شمس الدين حممد: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ـ بـن  بن أمحـد ّ

دار الكتـاب : بـريوت. عمر عبد الـسالم تـدمري: حتقيق). ١٣٤٨−٧٤٨/١٢٧٤−٦٧٣(عثامن 
 .مج١٥, )٧٥−٢طبقة  (٢٠٠٤−١٤٢٤/١٩٨٧−١٤٠٧, ١ّالعريب, ط



  

١١٠ 

ّخليفة بـن خيـاط, أبـو عمـرو شـباب العـصفري : ّ خليفة بن خياطتاريخ ـ َ روايـة ). ٢٤٠/٨٥٤(َّ
ّحققه وقدم له. بن خالد ّبقي ّسهيل زكار: ّ  .ص٥٢٧, ١٤١٤/١٩٩٣دار الفكر, : بريوت. ُ

ّابن شبة, أبو زيد عمـر بـن شـبة النمـريي البـرصي ]: ّأخبار املدينة املنورة[= ّتاريخ املدينة املنورة  ـ ّ ّ ّ
ّالدار اإلسالمية, / دار الرتاث : بريوت. ّفهيم حممد شلتوت: ّحققه). ٨٧٦−٢٦٢/٧٨٩−١٧٢(
 .مج٤/ج٤, ١٤١٠/١٩٩٠, ١ط

−٧٠١(ّابن كثري الدمشقي, أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري : تفسري القرآن العظيم ـ
 .مج٤/ج٤, ]١٩٨١/[١٤٠١دار الفكر, : بريوت). ١٣٧٣−٧٧٤/١٣٠٢

: حتقيـق). ٩٧٠−٣٦٠/٨٩٣−٢٨٠(ّمحزة بن حسن األصـفهاين :  حدوث التصحيفالتنبيه عىل ـ
 .١٣٨٧/١٩٦٧, ١مكتبة النهضة, ط: بغداد. ّحممد حسن آل ياسني

ّابن حجر العسقالين, أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بـن حجـر : هتذيب التهذيب ـ ّ)٧٧٣−
, ]١٩٠٨/[١٣٢٦ّاميـة, مطبعة جملـس دائـرة املعـارف النظ: ادابحيدر). ١٤٤٩−٨٥٢/١٣٧٢
 .مج١٢/ج١٢

ّمسلم, أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مـسلم القـشريي النيـسابوري : اجلامع الصحيح ـ ّ ّ)٢٠٦−
 .مج٢/ج٨, ]١٩٦٣/[١٣٨٣دار التحرير, : القاهرة). ٨٧٥−٢٦١/٨٢٠

ّابن أيب حاتم, عبد الرمحن بـن حممـدبن إدريـس الـرازي : اجلرح والتعديل ـ ّ)٣٢٧/٨٥٤−٢٤٠−
, ١٤٢٢/٢٠٠٢, ١ّدار الكتـب العلميـة, ط: بـريوت. مصطفى عبد القادر عطـا: قيقحت). ٩٣٨
 .مج١٠/ج١٠

ّالسخاوي, أبو احلسن علم الدين عيل بن حممد بن عبد الصمد املرصي : ّمجال القراء وكامل اإلقراء ـ ّّ ّ
ّعـيل حـسني البـواب: حتقيـق). ١٢٤٥−٦٤٣/١١٦٣−٥٥٨(ّالشافعي  ّمكـة املكرمـة. ّ مكتبـة : ّ

 .مج/ج٢, ١٤٠٨/١٩٨٧, ١ طالرتاث,
ابـن خالويـه, أبـو عبـداهللا ]: ّخمترص يف شواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع[= حوايش كتاب البديع  ـ

املطبعة : القاهرة. برگشرتيرس.  گ:ُعني بنرشه). ٣٧٠/٩٨٠(ّاحلسني بن أمحد بن خالويه اللغوي 
 .ص٨/ص٢٢٨/ص٦, ١٩٣٤]/١٣٥٣[, ١ّالرمحانية, ط

ّالسمني احللبي, أبو العباس شهاب الدين أمحد بن يوسـف : الكتاب املكنونّالدر املصون يف علوم  ـ ّ
ّأمحد حممد اخلراط: قيقحت). ٧٥٦/١٣٥٥( −١٤١٥/١٩٨٦−١٤٠٦, ١دار القلـم, ط: دمـشق. ّ

 .مج١١/ج١١, ١٩٩٤
ّالسيوطي, أبو بكر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخل: ّالدر املنثور يف التفسري املأثور ـ ّضريي ّ

 .مج٦/ج٦, ١٤١١/١٩٩٠, ١ّدار الكتب العلمية, ط: بريوت). ١٥٠٥− ٩١١/١٤٤٥− ٨٤٩(
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ّالــذهبي, أبــو عبــد اهللا شــمس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عــثامن : ســري أعــالم النــبالء ـ ّ)٦٧٣−
ّحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه). ١٣٤٨−٧٤٨/١٢٧٤ ّ : بـريوت. شعيب األرنؤوط وآخرون: ّ

 .مج٢٥, ١٩٨٨−١٤٠٩/١٩٨١−١٤٠١, ١ّمؤسسة الرسالة, ط
−٢٩٣(ّالعسكري, أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد : رشح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ـ

رشكـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـايب : القـاهرة. عبد العزيز أمحد: حتقيق). ٩٩٣−٣٨٢/٩٠٦
 .ص٥٧٩]/ن[, ١٣٨٣/١٩٦٣, ١احللبي وأوالده, ط

ّبد اهللا حممد بن سعد بـن منيـع الزهـري ابن سعد, أبو ع: الطبقات الكرب ـ َ ّ)٢٣٠/٧٨٤−١٦٨−
−١٣٨٨/١٩٥٧−١٣٧٧دار بــريوت, / دار صــادر : بــريوت. ّإحــسان عبــاس: حتقيــق). ٨٤٥
 .مج٩, ١٩٦٨

ّابن اجلزري, أبـو اخلـري شـمس الـدين حممـد بـن حممـد بـن حممـد : ّغاية النهاية يف طبقات القراء ـ ّ ّ ّ
ــشافعي  ــي ب). ١٤٢٩−٨٣٣/١٣٥٠−٧٥١(ّال ــرشهُعن ــرس. گ: ن ــاهرة. برگشرتي ــة : الق مطبع
 .مج٢/ج٣, ١٩٣٣−١٣٥٢/١٩٣٢−١٣٥١, ١السعادة, ط

  ّابــن كثــري الدمــشقي, أبــو الفــداء عــامد الــدين إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري : فــضائل القــرآن ـ
 .ص٩٣, ١٩٧٩]/١٣٩٩[, ٤دار األندلس, ط: بريوت). ١٣٧٣− ٧٧٤/١٣٠٢− ٧٠١(
ّن اجلوزي, أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بـن اب: فنون األفنان يف عجائب علوم القرآن ـ ّ

: القـاهرة. ّحممد إبـراهيم سـليم: دراسة وحتقيق). ١٢٠١−٥٩٧/١١١٤−٥٠٨(ّعبد اهللا احلنبيل 
 .ص٢٨٨, ١٤٠٨/١٩٨٨مكتبة ابن سينا, 

ّابن النديم, أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممـد : الفهرست ـ ّاعتنـى هبـا وعلـق ). ٤٣٨/١٠٤٧(ّ
 .ص٤٦٤, ١٤١٥/١٩٩٤, ١دار املعرفة, ط: بريوت. إبراهيم رمضان: اعليه

ّمكتبـة دار املجمـع العلمـي, : ّجـدة. الفضيل, عبـد اهلـادي:  تاريخ وتعريف−ّالقراءات القرآنية  ـ
 .ص١٦٠, ١٣٩٩/١٩٧٩

ّابن مطـرف, أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن مطـرف الكنـاين : ُالقرطني ـ ّ ّ ِّ َُ)٤٥٤/٩٩٧−٣٨٧−
 .مج١/ج٢, .]س. د[دار املعرفة, : تبريو). ١٠٦٢

ّابن األثري, أبو احلسن عيل بن حممد الشيباين اجلـزري : الكامل يف التاريخ ـ ّ ّّ)٦٣٠/١١٦٠−٥٥٥−
 .مج١٣, ١٩٦٧−١٣٨٧/١٩٦٥−١٣٨٥دار بريوت, / دار صادر : بريوت). ١٢٣٣

ّابن أيب الدنيا, أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد القـريش : كتاب األشـراف ـ ّ)٢٨١/٨٢٣−٢٠٨−
ّرواية أيب احلسن أمحد بن حممد بن عمر األصبهاين). ٨٩٤ دار : الدوحـة. ّوليـد قـصاب: حتقيـق. ّ

 .١٤١٣/١٩٩٣, ١الثقافة, ط
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ّابن دقامق, صارم الدين إبراهيم بن حممد املرصي : كتاب االنتصار لواسطة عقد األمصار ـ ُّ ْ)٧٥٠−
ــاهرة). ١٤٠٧−٨٠٩/١٣٤٩ ــة الكــرب األمري: الق ــة, طاملطبع −١٣١٠/١٨٩١−١٣٠٩, ١ّي
 .٥−٤, مج١٨٩٣

ّكتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل ـ ّابن األنباري, أبو بكر حممد بن القاسـم بـن : ّ ّ
جممـع اللغـة : دمشق. حميي الدين عبد الرمحن رمضان: حتقيق). ٩٤٠−٣٢٨/٨٨٤−٢٧١(ّبشار 

 .ج٢, ١٣٩٠/١٩٧١ّالعربية, 
ّبادي, أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن إبـراهيم االفريوز: ّمة اللغةكتاب البلغة يف تاريخ أئ ـ ّ

/ صـيدا . ّبركـات يوسـف هبـود: اعتنى به وراجعه). ١٤١٥−٨١٧/١٣٢٩−٧٢٩(ّالشريازي 
 . ص٢٣٢, ١٤٢٢/٢٠٠١, ١ّاملكتبة العرصية, ط: بريوت

ّالبخاري, أبـو عبـد اهللا حممـد بـن إسـامعيل بـن إ: كتاب التاريخ الكبري ـ −١٩٤(ّبـراهيم اجلعفـي ّ
, ١ّدار الكتـب العلميـة, ط: بـريوت. مصطفى عبد القادر أمحد عطا: حتقيق). ٨٧٠−٢٥٦/٨١٠
 .مج٨/ج٨, ١٤٢٢/٢٠٠١

م َّقـه وقـدَّحق). ٢٧٩/٨٩٢(ّالبالذري, أمحد بن حييى بن جـابر : كتاب مجل من أنساب األرشاف ـ
َّسهيل زك: له  .مج١٣/ج١٣, ١٤١٧/١٩٩٦, ١دار الفكر, ط: بريوت. ار, رياض زركيلُ

  ّمقـدمتان يف علـوم القـرآن ). [٥/١١ق(حامـد بـن أمحـد بـن جعفـر بـن بـسطام : كتاب املبـاين ـ
ّمقدمة كتاب املباين ومقدمة ابن عطية=  ّ  نرشمها من املخطوطات املحفوظة يف دار الكتب بربلـني ].ّ

ّودار الكتب املرصية ووقف عىل تصحيحهام وطـبعهام للمـرة األوىل ووقـف عـىل . فـريجآرثـر : ّ
ّتصحيح هذه الطبعة الثانية وقوم نصها وأحلق هبا استدراكات وتصويبات للطبعـة األوىل عبـداهللا : ّ

 .١٣٩٢/١٩٧٢مكتبة اخلانجي, : القاهرة. إسامعيل الصاوي
−٢٣٠(ّابن أيب داود, أبو بكر عبـد اهللا بـن سـليامن بـن األشـعث السجـستاين : كتاب املصاحف ـ

 .ص٢٣٣, .]س. د[ّمؤسسة قرطبة, ]: ةالقاهر). [٩٢٩−٣١٦/٨٤٤
ــاريخ ـ ــة والت ــاب املعرف ــاريس : كت ــن جــوان الف ــن ســفيان ب ــو يوســف يعقــوب ب ّالفــسوي, أب ّ

. ّأكـرم ضـياء العمـري: حتقيـق. ّرواية عبد اهللا بن جعفر بـن درسـتويه النحـوي). ٢٧٧/٩٥٨(
 .مج٣, ١٤٠١/١٩٨١, ٢ّمؤسسة الرسالة, ط: بريوت

ّاملقريـزي, أبـو العبـاس تقـي ]: ّاخلطط املقريزية[=  اخلطط واآلثار كتاب املواعظ واالعتبار بذكر ـ ّ ّ
ّالدين أمحد بن عيل بن عبد القادر العبيدي  دار صـادر, : بـريوت). ١٤٤١−٨٤٥/١٣٦٥−٧٦٦(ّ

 .مج٢, .]س. د[
ّالسخاوي, أبو احلسن علم الدين عيل بن حممد بـن عبدالـصمد : كتاب الوسيلة إىل كشف العقيلة ـ ّ ّ
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. ّحممـد اإلدريـيس الطـاهري: حتقيق وتقـديم). ١٢٤٥−٦٤٣/١١٦٣−٥٥٨(ّافعي ّاملرصي الش
 .ص٥٥٣, ١٤٢٤/٢٠٠٣, ٢مكتبة الرشد, ط: الرياض

ّاملحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ـ ي : َ ابن جنّي, أبـو الفـتح عـثامن بـن جنـّ
ّاألزدي املوصيل  ّيم النجـار, عبـد الفتـاح ّعيل النجدي ناصف, عبد احلل: حتقيق). ٣٩٢/١٠٠٢(ّ ّ
 .مج٢/ج٢, ١٩٦٩−١٣٨٩/١٩٦٦−١٣٨٦ّمؤسسة دار التحرير, : القاهرة. إسامعيل شلبي

ّد عبـد احلـق بـن أيب بكـر غالـب بـن َّة, أبو حممـَّابن عطي: َّاملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ـ
ّعبدامللك املحـاريب الغرنـاطي  بدالـشايف عبدالـسالم ع: حتقيـق). ١١٥٢−٥٤٦/١٠٨٨−٤٨١(ّ

 .جم٥/ج٥, ١٤١٣/١٩٩٣, ١ّدار الكتب العلمية, ط: بريوت. ّحممد
−٤٤٤/٩٨١−٣٧١(ّأبو عمرو الداين, عـثامن بـن سـعيد بـن عـثامن : املحكم يف نقط املصاحف ـ

 .ص]٣٠٥[, ١٤٠٧/١٩٨٦, ٢دار الفكر, ط: دمشق. ّعزة حسن: ُعني بتحقيقه). ١٠٥٣
ّأبو الطيب اللغوي, عبد ا: ّمراتب النحويني ـ ّلواحد بن عيل احللبـي ّ ّحممـد : حتقيـق). ٣٥١/٩٦٢(ّ

 .ص١٩٠, .]س. د[دار هنضة مرص, : القاهرة. أبو الفضل إبراهيم
طاش كرب زاده, أبو اخلري عصام الـدين : مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم ـ

مل كامل كا: مراجعة وحتقيق). ١٥٦١−٩٦٨/١٤٩٥−٩٠١(ّأمحد بن مصطفى بن خليل احلنبيل 
 .١٩٦٨]/١٣٨٨[مطبعة االستقالل الكرب, : القاهرة. ّبكري, عبد الوهاب أبو النور

ّابن أيب شـيبة, أبـو بكـر عبـد اهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة الكـويف : مصنَّف ابن أيب شيبة ـ ّ)١٥٩−
, ١مكتبــة الرشــد, ط: الريــاض. كــامل يوســف احلــوت: تقــديم وضــبط). ٨٤٩−٢٣٥/٧٧٦
 .مج٧/ج٧, ]١٩٨٨/[١٤٠٩

ّعبد الرزاق, أبو بكر عبد الـرزاق بـن مهـام احلمـريي الـصنعاين : املصنَّف ـ ّ ّ ّ ّ)٢١١/٧٤٤−١٢٦−
] ١٩٨٣/[١٤٠٣, ٢ّاملكتـب اإلسـالمي, ط: بـريوت. ّحبيب الرمحن األعظمـي: حتقيق). ٨٢٧
 .مج١١

ّالفراء, أبو زكرياء حييى بـن زيـاد بـن عبـداهللا : معاين القرآن ـ حتقيـق ). ٨٢٢−٢٠٧/٧٦١−١٤٤(ّ
, .]س. د[, .]ن. د.]: [م. د. [ّعيل النجدي ناصـف: مراجعة. ّعبد الفتاح إسـامعيل شلبي: )٣ج(
 .ص]٣٩٥[
ّياقوت احلموي, أبو عبـداهللا شـهاب الـدين ]: إرشاد األريب إىل معرفة األديب[= معجم األدباء  ـ

دار : بـريوت. ّإحسان عبـاس: حتقيق). ١٢٢٩−٦٢٦/١١٧٨−٥٧٤(ّياقوت بن عبد اهللا الرومي 
 .مج٧/ج٧, ١ّغرب اإلسالمي, طال

ّالذهبي, أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد بـن : ّمعرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ـ ّ
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وقــف الديانــة : إســتانبول. ّطيــار آلتــى قــوالچ: حتقيــق). ١٣٤٨−٧٤٨/١٢٧٤−٦٧٣(عــثامن 
 .مج٤, ١٩٩٥/ ١٤١٦, ١ّالرتكي, ط

ّبو عـيل احلـسن بـن عـيل بـن إبـراهيم ّاألهوازي, أ: ّمفردة احلسن البرصي ـ ّ)٤٤٦/٩٧٢−٣٦٢−
ّتغريد حممد عبدالرمحن : مراجعة وتدقيق. ّعمر يوسف عبد الغني محدان: دراسة وحتقيق). ١٠٥٥
 .ص٦١٧, ١٤٢٧/٢٠٠٦, ١ّاملكتب اإلسالمي, ط: ّعامن. محدان

 مكتبـة: القـدس). ١٩٧٣−١٣٩٣/١٨٩٢−١٣١٠(العارف, عـارف : ّاملفصل يف تاريخ القدس ـ
 .ص٥٦٨, ١٤٠٦/١٩٨٦, ٢األندلس, ط

ّأبو عمرو الداين, عـثامن بـن سـعيد بـن عـثامن : املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط ـ
ّمكتبـة الكليـات األزهريـة, : القـاهرة. ّحممد الـصادق قمحـاوي). ١٠٥٣−٤٤٤/٩٨١−٣٧١( ّ ّ
 .ص١٥١, ١٩٧٨]/١٣٩٨[
−٦٧٣(ّد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ّالذهبي, أبو عب: ميزان االعتدال يف نقد الرجال ـ

َّعيل حممـد معـوض, عـادل أمحـد عبـداملوجود: دراسة وحتقيق وتعليق). ١٣٤٨−٧٤٨/١٢٧٤ ّ ّ .
 .مج٧/ج٧, ١٤١٦/١٩٩٥, ١ّدار الكتب العلمية, ط: بريوت

ّمـد بـن ّاألنباري, أبو الربكات كـامل الـدين عبـد الـرمحن بـن حم/ ّنزهة األلباء يف طبقات األدباء  ـ
: القـاهرة. ّحممد أبو الفضل إبـراهيم: حتقيق). ١١٨١−٥٧٧/١١١٩−٥١٣(ّعبيداهللا األنصاري 

 . ص٤١٩, ١٩٩٨]/١٤١٩[ّدار الفكر العريب, 
ّد الـشافعي َّد بـن حممـَّد بن حممَّ أبو اخلري شمس الدين حممّابن اجلزري,: النرش يف القراءات العرش ـ

ّعـيل حممـد : ّه ومراجعتـه للمـرة األخـريةأرشف عىل تـصحيح). ١٤٢٩−٨٣٣/١٣٥٠−٧٥١( ّ
 .مج٢/ج٢, .]س. د[دار الفكر, : بريوت. ّالضباع

ّالبـاقالين, أبـو بكـر حممـد بـن الطيـب بـن حممـد القـايض : نكت االنتصار لنقل القرآن ـ ّّ ّ)٣٣٨−
منــشأة املعــارف, : ّاإلســكندرية. ّحممــد زغلــول ســالم: دراســة وحتقيــق). ١٠١٣−٤٠٣/٩٥٠

]١٩٧١]/١٣٩١. 
ّالسمهودي, أبو احلـسن نـور الـدين عـيل بـن عبـد اهللا بـن أمحـد : ء الوفا بأخبار دار املصطفىوفا ـ ّ ُ ْ َّ

ّحققـه وفـصله وعلـق حواشـيه). ١٥٠٦−٩١١/١٤٤٠−٨٤٤(ّالـشافعي  ّ ّحممـد حميـي الـدين : ّ
 .مج٢/ج٤, ١٣٧٤/١٩٥٥, ١مطبعة السعادة, ط: مرص اجلديدة. عبداحلميد

َوفيات األعيان وأنباء أبناء ال ـ ّكان, أبو العباس شمس الدين أمحـد بـن حممـد بـن أيب ِّابن خل: زمانََ ّ
دار صـادر, : بـريوت. ّإحـسان عبـاس: ّحققـه). ١٢٨٢−٦٨١/١٢١١−٦٠٨(كـان ِّلَبكر بن خ
 .مج٨, ١٤١٤/١٩٩٤
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