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 ملخص البحث :

دراسة وصفية تحليلية للرد (وهي ؟)هل ُكتِب القرآن كامال في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم :الدراسة بعنوان 

ن القرآن لم يُكتب كامال في زمن للوصول إلى أ في كل حين  ثيرها المشككون ويُ  ،حاكت في النفوس على شبهة  

؛للتشكيك في صحة النص ، وأن الكتابة التي تمت كانت عشوائية وغير منضبطة  صلى هللا عليه وسلم  النبي

والعقلية والتاريخية إلثبات كتابة كامل القرآن في حياة النبي صلى هللا  ض الدراسة لألدلة النقلية.وتعرِ القرآني 

 .طوال زمن الوحي  دورِ والص   طورِ الس   م حفظِ وتالزُ وسلم عليه

،وتتم الكتابة بين يدي للوحي تم تعيينهم واإلشراف عليهم  بة  ت  ن إثبات وجود ك  ومن خالل عرض الموضوع تبي  

ا من د  جر  رتب السور واآليات مُ ، وقد كتبوا القرآن كامال مُ  عة  تب  مُ  واضحة   منهجية   ق  ف  وِ النبي صلى هللا عليه وسلم 

ا للتلقي الشفاهي من النبي صلى هللا عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة .وقد تم جمع تلك وافق  قط والشكل ، مُ الن  

بن محمد على المدينة المنورة بموافقة  ثم أحِرقت في والية مروانحف ونسخها في زمن الخلفاء الراشدين ،الص  

في كل األقطار بنفس الضبط واإلتقان ثم توالت الطبعات للقرآن الكريم وتتوالى أجيال الحفاظ الصحابة والتابعين .

 الذي كان في زمن الوحي .

 . جمع القرآن: التشكيك ،الوحي ، التلقي الشفاهي ، كتبة الوحي ، الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The study is entitled: (Is the Qur’an written in the life of the Prophet, Peace be upon 

him?) and It is a descriptive and analytical study to respond to suspicions that were 

woven in souls, and raised by skeptics at all times to prove that the Qur’an was not 

written completely in the life of the Prophet, and that the writings was random and 

uncontrolled, to question the validity of the Qur’anic text . 

The study presents transmission, mental and historical evidences to prove the writing 

of the entire Qur’an in the life of the Prophet, Peace be upon him, and that writing the 

Qur’an coincided with its memorization in the hearts of men throughout the time of 

revelation. 

Through the presentation of the topic, it became evident that there was writers for the 

Qur'an (revelation) that had been appointed and supervised, and that the writing was 

supervised by the Prophet, peace be upon him, according to a clear and followed 

methodology, through Gabriel on the authority of the Allah. Those papers were 

collected and copied at the time of the rightly guided caliphs, then they were burned 

in the state of Marwan bin Muhammad in Medina with the consent of the companions 

(Sahaba) and the followers (Tabieen). 

Key words: skepticism, revelation, oral reception, writers of revelation, collection of 

the Qur’an. 
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 ة مقدم

َوًجا (  الكهف ) ه  اْلك تَاَب َولَْم يَْجَعْل لَه  ع  ه  الهذ ي أَْنَزَل َعلَى َعْبد   (1) اْلَحْمد  ّلِل 

الرسالة الخاتمة جعله هللا ، به نستمسكا نهتدي به وحبال  نور  الحمد هلل الذى أنزل القرآن الكريم 

زلت تن  .اا مبين  فقد خسر خسران  ومن تركه ،نجا وفاز من اهتدى به واستعصم،أجمعينألهل األرض 

ق نسان بربه ونفسه والخلوانتظمت عالقة اإل،فامتألت القلوب بما يحييهاالبينات آياته 

 رت األرض بشريعة الحق.مُ وع  ،أجمعين

وسائل ا الدين بشتى الهذ وخصوم الحق يواجهون،منذ أن سطعت شمس اإلسالم على الدنيانه إال أ

ل العصور مين في كالدنيا أكاذيب وأباطيل عن اإلسالم ونبي اإلسالم والمسل ويملؤون،واألساليب

ا ومرور  ،لدعوةمواجه الهم في بُ ا من مشركي مكة وسُ بدء  ،اما وحديث  قدي  

الفرق و،يةالشيوعو،العلمانيةواالحتالل ،و،المغولوالصليبيينو،المواليو،المنافقينو،اليهودب

،اإلعالم المضللو،االستشراقو،حركات التنصيرو،المنحرفة  

كل يوم فالقائمة في ازدياد.....وغيرها .،الصهيونيةالماسونية وو  

 

يَن آََمن وا  وا َما َعن تُّْم قَْد بََدت  اْلبَ ) يَا أَيَُّها الهذ  ْم َخبَاًَل َودُّ ْم ََل يَأْل ونَك  ْن د ون ك  ذ وا ب طَانَةً م  ا ُ  ََل تَتهخ  ََ ْْغ

ْنت ْم تَْعق ل وَن ( ال عمران ) م  اْْلَيَات  إ ْن ك  ه ْم أَْكبَر  قَْد بَيهنها لَك  د ور  ْن أَْفَواه ه ْم َوَما ت ْخف ي ص  (111م   

 

ويتخذون لذلك أساليب .ته وأتباعهحاب  اإلسالم وص   ولنبي  ،ب سهامه للقرآن وأحكامهصو  م يُ كلهو

 عديدة منها :

سرعة للقلوب ري مُ س  تلك الوسيلة التي ت  واالفتراءات واالدعاءات الباطلة. إثارة الشبهات

وترددها العقول. وتتأثر بها القلوب فتتشربها،والبصيرة العلم والهداية نور في غياب،والعقول

ياب في قلب واالرتِ  ير الشك  ثِ بها كل أمر يُ  دُ قص  والشبهات يُ .اا وزور  فتمأل اآلفاق كذب  األلسنة 

المدعو فيمنعه من معرفة الحق وأتباعه ، ومصدرها هم أعداء اإلسالم وأكابر المفسدين في بالد 

شربها القلوب توت المسلمين وأعوانهم ، يكررونها وينشرونها على الناس حتى تألفها األسماع

 فيصدقونها ويتبنونها ويخاصمون الحق ألجلها وهذا مكمن خطر الشبهات .



 

 
 

 ىالنبي صل  في حياةة وهي : كتابة القرآن الكريم كامال  األهمي لقضية بالغة ويعرض هذا البحث

 هللا عليه وسلم 

 مشكلة البحث :

  عليه وسلم   النبي صلى هللا  في حياة قرآن كامال  ب التِ السؤال األهم هو : هل كُ 

 : وتتفرع عنه األسئلة التالية

  ُطالن فيها  ما هي الشبهة التي يدفعها البحث ويبين وجه الب 

  ُوهل ُعِرفوا بذلك اب الوحي في مكة والمدينة ت  من هم ك   

   ما صفة كتابة القرآن في عصر النبوة   وما أثر عدم وجود النقط والشكل 

  القرآن الكريم بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم وبأمره ومتابعته وفي هل كانت كتابة

 مجلسه  

   هل تمت كتابة  القرآن الكريم كامال في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم 

   لماذا لم يتم جمع القرآن كامال في مصحف واحد في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ظ مع أهميتها  أين هي تلك المخطوطات ولماذا لم تحف 

 

 

 

 أهمية البحث :

إذ أن .وهي مرحلة النبوة،ن أهمية البحث في أنه يخص كتابة القرآن في أهم مراحلهمُ وتك   

وعثمان رضي هللا عنه كانتا جمع ما كتب ،المرحلتين التاليتين في زمن أبي بكر رضي هللا عنه

لشبهات المستشرقين وغيرهم حول كتابة  وفي هذا دفع  .هللا عليه وسلم ونسخه ىفي زمن النبي صل

بهذه الشبهات قلوب بعض تأثر كي ال ت،ي زمن النبي صلى هللا عليه وسلمالقرآن كامال ف

 .ولعل من تأثر بشبهاتهم تنجلي عنه الضالالت الباطلة وينشرح صدره للحق المبين،المسلمين

كما أن إثبات ذلك كحقيقة ال لبس فيها وال جدال حولها يعطي صورة واضحة للعالم عن القرآن 

من مع التأكد من صحة النقل والضبط ،بوصفه الوحي اإللهي والرسالة الخاتمة من هللا للبشرية ،

 عصر الوحي والنبوة حتى العصر الحالي .

 



 

 
 

 دراسات سابقة 

 د/أكرم عبد خليفة حمد الدليمي      جمع القرآن دراسة تحليلية لمروياته -

 6002سنة     سالمية بالعراق رسالة علمية بكلية العلوم اإل

تناولت الدراسة جمع القرآن الكريم في زمن النبي وفي عهد أبي بكر ونسخ المصاحف 

ن في مراحله ن حول جمع القرآلشبهات المستشرقي تكما عرض،ن عفانفي عهد عثمان ب

 .عليهاالثالث والرد 

 المرويات في جمع القرآن الكريم -

) دراسة تحليلية وصفية لروايات جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وأبي 

 بكر وعثمان رضي هللا عنهما (

 6002رسالة ماجستير للباحث / أحمد الصادق عبد هللا خير   جامعة أم درمان سنة 

 علي بن سليمان العبيد  جمع القرآن حفظا وكتابة        د/ -

 6000مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة 

فقد ،وكذا ما وصلت إليه من نتائج،السابقة وما رجعت إليه من مصادروقد استفدت من الدراسات 

وقد عرضت تلك الدراسات ،فيها كتابة القرآن زمن النبوةر كِ األحاديث والمرويات التي ذُ  ت  ع  م  ج  

ب إال أنني وددت أن أضر.صلى هللا عليه وسلم  آن في زمن النبيتأكيد كتابة القر نتائج طيبة في

كما أركز على ،ل االطالع عليه واإللمام بجوانبهسهُ كز ي  ر  مُ  ختصرذا المجال ببحث مُ بسهم في ه

ومدونة  وبمتابعته وفق منهجية معلومة أدلة كتابة كامل القرآن بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم

الكتابة في القرآن وما  ىكما أعرض لآليات الدالة عل،في أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم

ويتضمن البحث أيضا مآل المخطوطات التي كتبت في عصر ،ودالالت ترشدنا إليه من معان  

 والسبب في عدم حفظها .،النبوة

 

 :  منهج البحث

حيث يتم تحليل النصوص ، التحليلياعتمدت في البحث  المنهج الوصفي والمنهج 

 واألخبار ومعالجتها بالمناقشة والدراسة للوصول لنتائج منها وحقائق وقناعات .

 

 :  خطة البحث 



 

 
 

 :مطالب البحث في مبحثين وستة وينتظم 

 كتبة الوحي وصفة الكتابة في عصر النبوة:  المبحث األول. 

o الكتابة في ذلك العصرووسائل ،: نزول القرآن منجما المطلب األول. 

o  كتاب الوحي في مكة والمدينة )عددهم ومواصفاتهم (. :المطلب الثاني 

o  صفة كتابة القرآن الكريم في زمن النبي صلى هللا عليه  :المطلب الثالث

 .وأثر عدم وجود النقط والشكل،وسلم

 ل الصحف المخطوطةآكتابة كامل القرآن في عصر النبوة وم:  المبحث الثاني. 

o األلفاظ واآليات الدالة على الكتابة في القرآن الكريم ودالالتها:  المطلب األول. 

o كتابة كامل القرآن الكريم في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم :  المطلب الثاني

 والسبب في عدم جمعه بمصحف واحد.

o  المخطوطة وسبب عدم حفظها إلى اآلنما آلت إليه الصحف : المطلب الثالث. 

  البحثنتائج 

 توصيات البحث 

  خاتمة البحث وخالصته 

 سالمراجع والفهار 

 

 

 

 

 المبحث األول 

 كتبة الوحي وصفة الكتابة في عصر النبوة

. أما القرآن فشاءت جملة واحدة أوحي هللا بالكتب السماوية لألنبياء والرسل السابقين 

ى مدار ويبلغه ألمته علحكمة هللا عز وجل أن يتنزل على قلب النبي صلى هللا عليه وسلم 

د من ا عما يستجِ جيب  ومُ ،ا عليها عقب  ا لألحداث ومُ ق  وافِ يتنزل مُ ثالثة وعشرين عاما كاملة ،

صلى  نتقل النبيوعندما ا،جية التعامل مع المشركين والكفاروضح منهيُ ،وأحوال  أسئلة  

المنافقين  ية التعامل معبيان منهجيات لاآل تتنزلهللا عليه وسلم للمدينة المنورة 

 م حياة المسلمين في دولة اإلسالم والمجتمع المسلم وضوابطه وشرائعهنظِ وتُ ،واليهود



 

 
 

األنبياء  مشرقة لتاريخهم تاريخ ويروي القرآن للمسلمين صفحات  ،التي ينتظم عليها

رة والطغاة وكذلك شخصيات الجباب،حدد جزاء إحسان المؤمنين والصالحينويُ ،السابقين

. يحمل قي آياته الهداية والتزكية لبناء اإلنسان ؛ليحقق في األرض تهموالفاسدين ومآال

 . العدل والرحمة والعمران بشريعة الرحمن 

حفظا ومدارسة    والسؤال الذي يتبادر للذهن اآلن : كيف كان يتناقل الصحابة القرآن

على أن دعوة اإلسالم عالمية للناس كافة  بناء  ،ه لألجيال الالحقة على نص   وكيف حافظوا

 عبر الزمان والمكان  

وألمته من ،ن للنبي صلى هللا عليه وسلم منهجية في تبليغ الرسالة ألصحابه المعاصرين له البد وأ

بعده .وفيما يلي عرض تلك المنهجيات التي اعتمدت كافة وسائل الحفظ المتاحة في هذا الزمان 

  عز وجل لكتابه .مع اليقين في حفظ هللا،

ولم ينفك أعداء اإلسالم عن تلمس المطاعن في القرآن الكريم لعلمهم أنه أصل الدين ومنبع 

 الصراط المستقيم .

فتدافعوا جيال بعد جيل يورثون الشبهات ويثيرونها حول القرآن الكريم .ولن أعرض في هذا 

وال لمزاعمهم حول مصدر تلقي البحث آلرائهم الواهية حول تكذيب نسبة القرآن هلل عز وجل 

 القرآن . بل سأكتفي بعرض شبهة واحدة حول جمع القرآن وهي :

وهي شبهة وقع عليها .لم يُكتب كله في حياة النبي بل كتبت منه شذرات فقط أنه قولهم عن القرآن 

لم تكتب إال في المدينة ، أي بعد ثالثة  بزعمهم شبه اتفاق . بل واألدهى من ذلك أن هذه الشذرات

اب الوحي كانوا قليلين جدا،ولم يُنقل القرآن المكتوب عشر عاما من نزول الوحي .وقالوا إن كت  

 من مكة إلى المدينة.

 

 .ووسائل الكتابة في عصر النبوة،لمطلب األول : نزول القرآن منجماا

 ا :مً جَ نَ أوَل : نزول القرآن م  

وتتابع ،ةن سنيأتم أربع في غار حراء بعد أنملسو هيلع هللا ىلصبدأ نزول القرآن الكريم على قلب النبي األمين 

صلى هللا  بيعلى قلب الن يل عليه السالمينزل به جبر،وحي على مدار ثالث  وعشرين سنةل التنزُ 

ألوقات وفي مختلف ا،مكة وفي المدينة والطائف وغيرهاوفي ،في الحضر والسفر عليه وسلم 



 

 
 

كن شاء ل.حفظقرأ ويُ حف مجموعة ويُ ا في صُ تاب  وكان من الممكن أن يتنزل كامال ك.بليل أو نهار

.ا ا مفرق  هللا بعلمه وحكمته أن يتنزل منجم    

ْلنَاه  تَْنز ياًل ( اَلسرا ُ ) ْكٍث َونَزه (101) َوق ْرآَنًا فََرْقنَاه  ل تَْقَرأَه  َعلَى النهاس  َعلَى م   

 

 إلهية قد نصل لبعض   االتنزيل بهذه الكيفية حكما عديدة ومقاصد نافعة وأسرار  ولعل هلل في 

والمنافع التي تحققت بالفعل ما  ومن تلك الحكممنها . وقد يخفى علينا كثير  ،ويتبدى لنا بعضها،منها

 : يلي 

التردد ل وتكرار بتوالي النزو،عليه وسلم وتقوية قلبه ومؤانستهتثبيت فؤاد النبي صلى هللا / 0

ملها أو تنزل عشر آيات من سورة أو أكثر أو أقل أو سورة بأك،ألحداث والمناسباتعليه حسب ا

 وفق تقدير هللا وحكمته عز وجل  

َدةً َكَذل َك ل ن ثَبَِّت ب ه  ف   ٱ     ْملَةً َواح  َل َعلَْيه  اْلق ْرآَن  ج  وا لَْوََل ن زِّ يَن َكفَر  َدَك َؤاقال تعالى : ) َوقَاَل الهذ 

(23َوَرتهْلنَاه  تَْرت ياًل ( الفرقان )  

 

وهذا موضع عظيم من مواضع اإلعجاز .ة وفق شرائع متدرجةالتدرج في تربية األم/  6

 ..وكذا تيسير الحفظ والفهم والعمل على أمة كثر فيها األميونالتشريعي في اإلسالم

ع حداث والوقائاألحكام وفق األ وبيان،في حياة األمة ادث والتعامل مع ما يطرأحاكاة الحو/ م2

قيبا على ها ، مثل ما ورد في سورة آل عمران تعحكم اللعان وغير،تشريع القتال،مثل حادثة اإلفك

.أحداث غزوة أُُحد  

ْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمَعان  إ نهَما اْستََزلهه م  الشهْيطَان  ب بَ  ْنك  يَن تََولهْوا م  ب وا ْعض  مَ قال تعالى : ) إ نه الهذ  ََ ا َك

َ َغف وٌر َحل يٌم (  (111ل عمران  )آَولَقَْد َعفَا هللاه  َعْنه ْم إ نه هللاه  

 

   والرد على مزاعم المكذبين على مدار تاريخ الدعوة،إجابة السائلين عن أسئلتهم/ 4

س ول   ٱ  ه  َوالره أَل ونََك َعن  اأْلَْنفَال  ق ل  اأْلَْنفَال  ّلِل  َْ ي)َي ْم َوأَط  وا َذاَت بَْين ك  َ َوأَْصل ح  َ فَاتهق وا هللاه ع وا هللاه

ن يَن ( األ ْؤم  ْنت ْم م    ( 1نفال )َوَرس ولَه  إ ْن ك 

يٌم )  ظَاَم َوه َي َرم  َي َخْلقَه  قَاَل َمْن ي ْحي ي اْلع   َ ( ق ْل ي ْحي يَها الهذ ي أَْنَشأََها 81) َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل َونَ

ٍة َوه َو ب ك لِّ َخْلٍق َعل يٌم ) َل َمره يس  (87أَوه  



 

 
 

 .هم أيضارار عجزواستم،ار التحدي طوال مدة الرسالةتعجيز المكذبين بالقرآن واستمر/ 5

ْنت ْم صَ  ْن د ون  هللاه  إ ْن ك  وا َمن  اْستَطَْعت ْم م  ْثل ه  َواْدع  َ وَرٍة م  ق يَن ( ) أَْم يَق ول وَن اْفتََراه  ق ْل فَأْت وا ب  اد 

 (21يونس)

والتخلص من ،/ تربية المسلمين على مبادئ اإلسالم وشرائعه والتأني بنقلهم من حال إلى حال2

)نور الدين عتر ، .والسمو بهم وفق المنهج الرباني القويم،الرذيلة العادات واألعراف

 باختصار( 24:،0992،6

يه ال تجد ف،مترابط المعاني،إال أنه متماسك اعام  على مدار ثالثة وعشرين رغم نزول القرآن و

ٱتناقض وال اختالف  

ْند  َغْير  )  ْن ع  وَن اْلق ْرآََن َولَْو َكاَن م  (13هللاه  لََوَجد وا ف يه  اْخت اَلفًا َكث يًرا ( النَا ُ )أَفاََل يَتََدبهر   

 

من النبي الكرام وحفظه الصحابة ،من جبريل عليه السالم  بي صلى هللا عليه وسلم تلقياحفظه النو

صلى هللا عليه وسلم .واشتد تنافس الصحابة في الحفظ والمدارسة والتغني بالقرآن والصالة به 

أرسل إليهم النبي صلى هللا عليه وسلم من يقرئهم القرآن . ويقدم األكثر حفظا  .وإذا أسلم أهل قبيلة

للقرآن في اإلمامة للصالة وغيرها . بل وكان يقدم األكثر حفظا للقرآن من شهداء أحد في الدفن ، 

 فالقرآن كان محور حياة الصحابة ومدار اهتمامهم .

عارضه في العام الذي توفي فيه مرتين في وكان جبريل عليه السالم يعارضه القرآن كل عام و

أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم وأقوال الصحابة  وهذا ما اتضح من الكثير منشهر رمضان . .

 وتراجمهم في كتب السير الموثوقة لدى األمة.

 ثانيا : الكتابة في عصر النبوة : 

هي وسيلة حفظ تراثهم كانت و،فظ وكان الحفظ عندهم ملكة عجيبةف العرب بقوة الحرِ عُ 

 .ومآثرهم   وحفظوا أخبارهم وأيامهم،وحفظوا األنساب،فحفظوا األشعار،ومعارفهم

فُعِرفت  قصائد وعلقوها على أستار الكعبةفكتبوا أفضل ال،وقد عرفوا الكتابة واستخدموها

ا في وقد كتبوا صحيفة المقاطعة لبني هاشم وجعلوه،وكانوا يكتبون العقود والعهود،بالمعلقات 

 وكتبوا من بعد شروط صلح الحديبية مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ..جوف الكعبة



 

 
 

سألت المهاجرين من أين  "إذ يروي الشعبي :،ات حول تعلم العرب للكتابة قديم  وقد وردت الروايا

أهل الكتابة   قالوا من وسألت أهل الحيرة من أين تعلمتم .تعلمتم الكتابة   قالوا : من أهل الحيرة

 (6006،42)السجستاني ،."نباراأل

وعمر بن ،بنت حرب علم الخط لسفيان بن حربلما تزوج بشر بالصهباء "وقالوا : 

ومعاوية تعلمه من ،ابة من حرب بن أمية مثل أبي بكرتعلموا الكت،ومن بمكة من قريش،الخطاب

 (44، 6006)السجستاني ،".عمه سفيان

 .ويكتب العربية أيضا،العبرانيوكان ورقة بن نوفل يكتب الكتاب 

 .وتعلم أهل المدينة الكتابة من اليهود

بيئة استحسنوها للكتابة أما عن وسائل الكتابة في ذلك الوقت فكانوا يكتبون على مواد من ال

ب( واللخاف سُ ) العُ  لوجريد النخ،أكتاف الحيواناتو،) قطع من جلد الحيوانات(كالرقاع 

وكتبوا بالقلم والحبر على هذه .توضع على ظهر البعير(  الخشبة)جمع قتب : وهي  واألقتاب

وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة رضي هللا عنهم في كتابة .المواد المختلفة

)أكرم   .كثر لينا ونعومة كالصحف والقرطاس وغيرهوعرفت أيضا مواد أخرى أ".القرآن

 (25،  6002الديلمي ، 

حتى جعل فداء بعض ،الرسول  إلى المدينة المنورة عمل على نشر تعلم الكتابةولما هاجر 

 .تعليم نفر من أبناء المسلمين القراءة والكتابة -بعد غزوة بدر-األسرى 

 

ونخلص من هذا إلى أن الكتابة عرفت عند العرب قبل اإلسالم وأتقنها العديد من أهل 

م لكتابة ما هو هد  عِ وكأن هللا يُ .وكتبوا أشعارا وأخبارا،وا القلم والصحف وقواعد الكتابةعرف.قريش

 .ألهل األرض إلى يوم القيامةالتي تحمل الخير والنورإنها الرسالة الخاتمة ،أسمى وأرفع وأجل

 

 

 اب الوحي في مكة والمدينة )عددهم ومواصفاتهم (.ته المطلب الثاني : ك  



 

 
 

اآليات بوسيلتين مقترنتين :  عليه وسلم ينقل للناسالنبي صلى هللا يات القرآن وآ نزول ةمنذ بداي

 .حفظ الصدور ورسم السطوروهو ما عرف ب.ن المكتوب القراءة م،الصوتي التلقين الشفاهي

 فالقرآن،وهاتان الوسيلتان هما وسائل نقل القرآن الكريم للمسلمين وللعالم في كل زمان ومكان

وهذه عظمة هذه .في القلوبوب ومحفوظ حتى يومنا هذا مسموع ومقروء ومكت

 .المحفوظة من هللا عز وجل ثم جهود األمة وعزائم وهمم أهل القرآن،الرسالة

 .اـد انـــــهُ األرواح  واأل ب ـوا ل ـا و ه بُـــــــــــوا القُرآنـوم  أ ك ر مُـرِم  بقـأ ك 

 .اـدى بُس ت انـم  لِت صِير  مِن  غ ر سِ الهُـهُ قلوب هُـــــــــــار  اإللـقوم   قد اخت

 .اــــ  ضُ ب ي انـا  ي فِيـزُرِع ت  حُروفُ النور بين  شِف اهِهِم   ف ت ض وّ ع ت  مِس ك

 . اـف ك ان المِ ـــــي كُون  نُورا  في الظم  لِـوق  رُؤوسِهِـاب  اللهِ فـــر ف عُوا كِت

 .اــم  اإلنسانـلّ ـ  لُوب  و عـــُ دى القـ  ا و هــــ  سُبحان  م ن  و ه ب  األُجور  أله لِه

 

مما يفيد اليقين ،صفة التواتراكتسب القرآن  وبديمومة الوسيلتين معا منذ بدء الوحي وحتى اآلن

بنفس ، ى قلب النبي صلى هللا عليه وسلموأنه القرآن الذي نزل عل، الجازم بصحة هذا الكتاب

 .الضبط واإلتقان

على تعيينهم ومتابعتهم حرص ،وفي المدينةكتبة للوحي في مكة  وكان للنبي صلى هللا عليه وسلم

وهذا ما يتضح .وكانوا على رتبة عالية من األمانة والثقة والمهارة في الكتابة والهجاء،في عملهم

ولطبيعة نزول القرآن على مدار سنوات فقد تعدد كتاب الوحي ،  .ن خالل الروايات الصحيحة

وكان منهم من الزم الكتابة ومنهم من انضم لكتبة الوحي في المدينة كزيد بن ثابت رضي هللا عنه 

 ،ومنهم من انضم لهم بعد الفتح كمعاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه .

 00ذري ذكر أن عددههم : البال واختلف المؤرخون في عدد كتبة الوحي ومن هؤالء"

 46العراقي ذكر أنهم و،كاتب 62ابن عبد البر ذكر أنهم و،كتاب 00الطبري ذكر أنهم و،كاتب

واتصال ،ومالزمتها، ويخصهم بصفة الثبات على الكتابة كاتب02المسعودي ذكر أنهم و،كاتب

 ف (بتصر 42: 40،  6002) أكرم الديلمي ،  ".وطول مدة الكتابة،أيامه فيها



 

 
 

أكثرهم مداومة عل  ويتفقون على أن 42:  00تختلف في عددهم بين وعموما فالمصادر 

 وأبي بن كعب،رضي هللا عنه وعثمان بن عفان،هم : زيد بن ثابت رضي هللا عنه الكتابة

 .رضي هللا عنه بن أبي طالب يوعل،رضي هللا عنه

ن يكتب الرسائل فمنهم من كا،همولعل اختالف المؤرخين يرجع لتعدد الكتبة وتعدد مهام

ومنهم من طالت ونُهي عن كتابة غيره، ومنهم من يكتب القرآن فقط،والصدقات والعهود

ومنهم من صلى هللا عليه وسلم يامه حتى وفاة الرسول ومنهم من دامت أ،مدته في الكتابة

 .لم تتصل أيامه في الكتابة

وأن الكتابة الزمت ،لكتابة الوحيمخصصون ،*ومن هذا نخلص لوجود عدد من الكتبة المهرة

في مكة وفي المدينة وقبل الهجرة .حفظ الصدور طوال فترة حياة النبي صلى هللا عليه وسلم

 .وبعدها وقبل الفتح وبعده

 ومن الشواهد على كتابة القرآن في عصر النبوة ما يلي :

خباب بن  ، وكاناب عند أخته وبها فواتح سورة طهالصحيفة التي وجدها عمر بن الخط -

وهي قصة .عمر بن الخطاب بعدما اغتسل  وقرأ منهااألرت رضي هللا عنه يقرئهم منها ،

الصحيفة  كوما كانت تل.(0955،0/242.)ابن هشام ،صحيحة مشهورة في كتب السير 

 .الصحابة واحدة من جملة صحف مكتوبة ويتناقلها الصحابة بينهمإال 

وكان يدور على بيوت المدينة ،في المدينةللدعوة  رضي هللا عنه انتداب مصعب بن عمير -

الذي يقرأ عليهم القرآن الذي أنزل على محمد ،بينهم باسم القارئ وعرف.يقرئهم القرآن

 .صلى هللا عليه وسلم

ريق األنصاري الذي شهد رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زُ  ورد عن -

 ( 6/45، 09،9ابن األثير ،)العقبة وكان أحد النقباء وكان أول من أسلم من الخزرج 

 ىوأن رافع بن مالك لما رأ،ي زريق أول مسجد قرئ فيه القرآنوقد روي أن مسجد بن

فقدم به رافع المدينة وجمع ،زل عليه في العشر سنين التي خلتالنبي بالعقبة أعطاه ما أن

وأورد ابن   ( 6/240هـ، 0405)ابن حجر العسقالني ، .ومه وقرأ عليهم في موضعهق

 .إسحاق عنه أنه أول من قدم المدينة بسورة يوسف



 

 
 

السفر لبالد الكفار بالقرآن )ال تسافروا بالقرآن فإني ال  أحاديث النبي التي تحث على عدم -

ن فقد كا.وهذا ينطبق على القرآن المكتوب (4205)األلباني ،  آمن أن يناله العدو (

 .وكل الصحابة لديهم بعض الرقاع الخاصة بهم،القرآن محفوظا ومكتوبا أيضا

أي أنه   (44،0)األلباني ، قرآن إال طاهر () ال يمس الفي كتابه لعمرو بن حزم  قولهو -

 .مكتوب

تهق يَن )1) الم )       ٱالتعبير القرآني بلفظ الكتاب     -       ( 3( َذل َك اْلك تَاب  ََل َرْيَب ف يه  ه ًدى ل ْلم 

 البقرة 

أو يتهمها  ولم يعترض على كتابته،يفهم ذلكلة كل من يعلم بالرسالى أنه مكتوب  ووهذا داللة ع

.بباطل  

وسوف نخص آيات القرآن الدالة على الكتابة بمطلب خاص نعرضه بتفصيل أكبر بإذن 

 .هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 المطلب الثالث 

 زمن النبي صلى هللا عليه وسلم   صفة كتابة القرآن الكريم في

 وأثر عدم وجود النقط والشكل 

 أوال :صفة الكتابة في عصر النبوة : 

وسنعرض ، عليه وسلم وتخصيص كتبة للوحيعرضنا لكتابة القرآن بأمر النبي صلى هللا

 .الكتابة ومنهجيتهااآلن من خالل الروايات الصحيحة لصفة 

قال : ماذا .دخل نفر على زيد بن ثابت رضي هللا عنه فقالوا : حدثنا عن رسول هللا -

ن إذا وكا،نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحيوكان إذا أحدثكم   كنت جار رسول هللا 

فكل .وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا،وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا،ذكرنا اآلخرة ذكرها معنا

 .هذا أحدثكم عنه

ٱعالى : قوله ت فوقعت يده على،هللا عنه عليه ضربوا يده بالسيفما دخل قتلة عثمان رضي ل  

يَْكف يَكه   ََ قَاٍق فَ ْثل  َما آََمْنت ْم ب ه  فَقَد  اْهتََدْوا َوإ ْن تََولهْوا فَإ نهَما ه ْم ف ي ش   َوه َو م  هللاه  ) فَإ ْن آََمن وا ب م 

يع   َهم  (128) ( البقرة اْلَعل يم  ال  

 (22، 6006،)السجستاني.فمد يده وقال : وهللا إنها ألول يد خطت المفصل

 ال( : عليه نزلت حين - وسلم عليه هللا صلى - النبي عند كنت : قال ثابت بن زيد عن -

ذكر ولم يُ ، ) هللا سبيل في والمجاهدون الضرر أولي غير المؤمنين من القاعدون يستوي

 -فتغشى النبي   :زيد كيف وأنا أعمى ال أبصر   قال،ابن أم مكتوم فقال،أولي الضرر

بيده لقد ثقل على فوالذي نفسي ،فاتكأ على فخذي،في مجلسه الوحي -صلى هللا عليه وسلم 

 من القاعدون يستوي ال ) ثم سري عنه فقال : اكتب،فخذي حتى خشيت أن يرضها

 ( "659/ ،و 45/ 2")أخرجه البخاري (.فكتبتها ( الضرر أولي غير المؤمنين

يأتي عليه صلى هللا عليه وسلم قال : كان رسول هللا  رضي هللا عنه  عن عثمان بن عفان -

يكتب  الزمان ينزل عليه السور ذات العدد ، فكان إذا نزل عليه شيء يدعو بعض من

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=164&idto=164&bk_no=63&ID=166#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=164&idto=164&bk_no=63&ID=166#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=164&idto=164&bk_no=63&ID=166#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=164&idto=164&bk_no=63&ID=166#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=164&idto=164&bk_no=63&ID=166#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=164&idto=164&bk_no=63&ID=166#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=164&idto=164&bk_no=63&ID=166#docu


 

 
 

رواه الترمذي وقال : هذا ).عنده فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

 حديث حسن( 

فأكتب وهو يملي ،ملسو هيلع هللا ىلصكنت أكتب الوحي لرسول هللا: عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه قال -

)رواه .  ثم أخرج به إلى الناس،فإن كان فيه سقط أقامه،فأقرؤه،قال: اقرأ،فإذا فرغت.علي

 الطبراني (

 يتضح لنا عدة أمور مهمة : ومن تلك المرويات,

يكتبون ما يمليه ،ا تنزل عليه دعاهم أو بعضا منهمكتابا للوحي إذملسو هيلع هللا ىلصخصص النبي  -

 والصحابة يعرفونهم ويعرفون مهمتهم ..عليهم

ثم ،كتابة كاتب الوحيثم ملسو هيلع هللا ىلصإمالء من فم النبي : ومنهجية الكتابة لها مراحل وشروط  -

للكتابة ثم إقرار النبي ،يعدله ) المعارضة (ه فيصحح له إن كان بالكتابة خطأ ه علييقرؤ

 .ثم الخروج  للناس للبالغ،وموافقتها للمنطوق

صلى  فإذا نزلت آية وضعوها بأمر رسول هللا،اب لديهم مخطوطات بها سور سابقةالكت -

، وأسماء السور معروفة من الرسول صلى هللا في موضعها من السورة هللا عليه وسلم 

 عليه وسلم .

كل فترة حسب تمام السور صلى هللا عليه وسلم يتم تأليف الرقاع وترتيبها بأمر النبي  -

 .وترتيبها

 :  ثانيا : صفة رسم مخطوطات عصر النبوة

فكانت الحروف ترسم ،الرسم المعروفة في زمنهكانت كتابة القرن الكريم وفق قواعد  -

 والقراء يفهمون ما يُقرأ ،والحفظ متين في الصدور ..خالية من النقاط والشكل

ا في المصاحف فأول ما أحدثوا بي كثير يقول : كان القرآن مجرد  أفي رواية ليحيى بن " -

حدثوا فيها نقطا عند منتهى ثم أ،والتاء وقالوا ال بأس به نور لهفيه النقط على الياء 

)أبو .ر دون نقط وشكل والعرب يفهمون "وظل األم،ثم أحدثوا الفواتح والخواتم،اآلي

 (0404،6عمرو الداني ،

مجردة من اسم السورة وعدد آيات القرآن في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم كتبت  -

 .تبت بال شكل وال نقطوكُ ،اآلي

فرقة عند كتبة بل مُ ،واحد جانسة وغير مجموعة في مكان  كانت الكتابة على مواد غير مت -

 .وعند سائر الصحابة،الوحي



 

 
 

 فقد وردت،وبتوجيهاته أيضابل ،ومراجعته وإشرافهملسو هيلع هللا ىلصكان رسم اآلي بأمر النبي  -

ف القلم وانصب الباء الدواة وحر   لقِ أقال له :ملسو هيلع هللا ىلصن النبي توجيهاته لمعاوية رضي هللا عنه أ

ك على وضع قلم  ،الرحيم دِ وجو  ،الرحمن ومدّ ،ن هللاوحس  ،ر الميمعو  وال تُ ،ق السينوفر  

 (0/244،ج )الزرقاني ، ب.لك أذنك اليسرى فإنه أذكرُ 

  : ومن ذلك العرض نخلص لنتائج مهمة في البحث وهي 

والذي قد ال تهتدي  مر بهذا الرسموهو من أ،ملسو هيلع هللا ىلصا من النبي رسم المصحف كان توقيفي   -

 .العقول ألسراره

صلى هللا عليه وسلم ن الكريم على مدار عصر النبوة بأمر النبي تمت كتابة القرآ -

 .وتوجيهه وإشرافه ومراجعته

وظلت .ا على السليقة العربية األصيلةاعتماد   كانت مفهومة لدى العرب الكتابة بهذا الرسم -

اتسع األمر ضعفت الفطرة العربية ودخل اللحن في  فلما.كذلك لسنوات طويلة

،)خالد العك قط اإلعجام ونقط اإلعراب فكان ن  ،كلدعت الحاجة للنقط والشف،الكالم

 .له رجاله رأ هللا لذلك وقد  هي  ف،(09،2،004،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 .ل الصحف المخطوطةآكتابة كامل القرآن في عصر النبوة وم

 المطلب األول : األلفاظ واْليات الدالة على الكتابة في القرآن الكريم ودَلَلتها

مع ،نعرضها فيما يلي،ومن نصوص القرآن الكريم آيات عرضت ألدوات الكتابة وكتابة القرآن

التفسير وبيان دالالت تلك اآليات على عملية كتابة القرآن في عصر النبوة  الرجوع لكتب

ثم أستنبط النتائج في آخر ،وأكتفي بعرض اآلية وتفسيرها من أحد التفاسير.موضوع هذا البحث

 .وإال فالموضوع يستدعي بحثا أطول واستقصاء أكبر.المطلب باختصار

 : آيات وصفت القرآن بالكتاب وهي كثيرة منها 

ْن َحك يٍم َخب يٍر ( هود ) قال تعالى : ْن لَد  لَْت م  (1) الر ك تَاٌب أ ْحك َمْت آَيَات ه  ث مه ف صِّ  

 

ن اه ا ف هُو   ع  ل ة  فِي م  ة  فِي ل ف ِظه ا ُمف ص  م  ك  ل ت  أ ي  ِهي  ُمح  ت  آياتُهُ ثُم  فُص  ِكم  لُهُ: أُح  ا ق و  ة   أ م  اِمل  ُصور  ك 

ن ى ع  م  ِة هللا وحده ال شريك له.ون ز  ،و  ل  لِِعب اد  م  ال ُمف ص  ك  آن  ال ُمح  ا ال قُر  هـ، 9040)ابن كثير ،ل  ه ذ 

4/622) 

ِشُد إِل ى المقاصد الصحيحة والم آُن يُر  ان  ال قُر  ا ك  ل م   :آخذ العقلية الصريحة و 

وا  ٹٱٹ بهر  بَاَرٌك ل يَده َر أ ول و اأْلَْلبَاب  ( ص )) ك تَاٌب أَْنَزْلنَاه  إ لَْيَك م   (37آَيَات ه  َول يَتََذكه



 

 
 

ُع لُب   ِهي  األ  ل  ب اُب ج  م  ُوو ال ُعقُوِل و  ك ر  أُولُوا األ  ل باِب أ ي  ذ  لِي ت ذ  ب ُروا آياتِِه و  ك  لِي د  ل ناهُ إِل ي ك  ُمبار   أ ن ز 

ق لُ .)ابن كثير ،54/4(1 هُو  ال ع   و 

وَن )81( ف ي ك تَاٍب َمْكن وٍن )88إ نهه  لَق ْرآٌَن َكر يٌم )قال تعالى : )   طَههر  ه  إ َله اْلم  َُّ ( تَْنز يٌل 87( ََل يََم

يَن ) ْن َربِّ اْلَعالَم  الواقعة         (10م   

ظِ  د  ل ِكت اب  ع  م  ل ى ُمح  ل  ع  آن  ال ِذي ن ز  ا ال قُر  ِريم  أ ي  إِن  ه ذ  آن  ك  ظ م  إِن هُ ل قُر  نُون  أ ي  ُمع  ك  ، يم  فِي ِكتاب  م 

فُوظ  موقرو ح   .م 

ِرير   ق ال  اب ُن ج  ث نِي :و  د  : ال ِكت اُب ال ِذي فِي ....ح  هُ إاِل  ال ُمط ه ُرون  ق ال  س  ب اس  ال  ي م  ِن اب ِن ع  ع 

اءِ  هُ إاِل  .الس م  س  ب اس  ال  ي م  ِن اب ِن ع  فِي  ع  و  ق ال  ال ع  ة  و  ئِك  ال  نِي ال م  هُ ،ال ُمط ه ُرون  ي ع  س  ُرون  ال  ي م  ق ال  آخ  و 

ن اه ا الط ل بُ  ع  م  ب ر  و  ي ِة خ  ل ف ظُ اآل  ِث ق الُوا: و  د  ال ح  ن اب ِة و  اُد ،إاِل  ال ُمط ه ُرون  أ ي  ِمن  ال ج  ال ُمر  ق الُوا: و 

آنِ  فُ  بِال قُر  ح   .ه اهُن ا ال ُمص 

ى  و  ا ر  م  آِن إِل ى أ  ك  اف ر  بِال قُر  ل م  ن ه ى أ ن  يُس  س  ل ي ِه و  ُ ع  ل ى هللا  ِ ص  ُسول  هللا  ر  أ ن  ر  ِن اب ِن ُعم  لِم  ع  ِض ُمس  ر 

ُدو   اف ة  أ ن  ي ن ال هُ ال ع  خ  ُدو  م  الِك  فِي أ ن  فِي ال ِكت ا،ال ع  اُم م  م  ِ اهُ اإل  و  ا ر  لِك  بِم  وا فِي ذ  ت ج  اح  ت ب هُ و  ِب ال ِذي ك 

آن  إاِل  ط اِهر   ِرو بن حزم أن ال ي م س  ال قُر  م  ل م  لِع  س  ل ي ِه و  ُ ع  ل ى هللا  ِ ص  ُسوِل هللا   هـ0409، .) ابن كثيرر 

،،/20 ،26) 

 

 : آيات أشارت لكتابة القرآن 

  ٹٱٹ

َل َعلَْينَا بَْعَض اأْلَقَاو يل  ) ين  ) ( أَلََخْذنَا44) َولَْو تَقَوه ْنه  ب اْليَم  ْنه  اْلَوت يَن )41م  ( 41( ث مه لَقَطَْعنَا م 

ز يَن ) ْن أََحٍد َعْنه  َحاج  ْم م  ْنك  تهق يَن )48فََما م   الحاقة  (41( َوإ نهه  لَتَْذك َرةٌ ل ْلم 

كذب عليهم معاجلة بالسخط كما يفعل الملوك بمن ي،ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا

 .فصّور قتل الصبر بصورته ليكون أهول: وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته،النتقاموا

وإذا أراد أن ،وخص اليمين عن اليسار ألن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره

 .وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه،يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف

نا  ذ  تِين  لقطعنا وتينه،ِمن هُ بِال ي ِميِن ألخذنا بيمينهومعنى أل  خ  نا ِمن هُ ال و  وهذا ،كما أن قوله ل ق ط ع 

                                                           
 7/45/ ابن كثير، مرجع سابق، 



 

 
 

]وما منكم من أحد عنه حاجزين ،والوتين: نياط القلب وهو حبل الوريد: إذا قطع مات صاحبه.بين

أن تحجزوا  أى: ال تقدرون،أو لرسول هللا.أى: ال يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه،[

 (4/204هـ، 0404الزمخشري، ).والخطاب للناس،عنه القاتل وتحولوا بينه وبينه

 قال تعالى : 

ياًل )  ل يَن اْكتَتَبََها فَه َي ت ْملَى َعلَْيه  ب ْكَرةً َوأَص  ير  اأْلَوه ره ف ي 1) َوقَال وا أََساط  َِّ ( ق ْل أَْنَزلَه  الهذ ي يَْعلَم  ال

يًما ) َماَوات  َواأْلَْرض  إ نهه  َكاَن َغف وًرا َرح  َه الفرقان (1ال  

  

ل ي ِه  أُ ع  ل ي ِه أ ي   تُق ر  لى ع  ه ا ف ِهي  تُم  خ  ت ن س  نُون  ُكتُب  األوائل أي اس  ت ت  ب ها ي ع  لِين  اك  قالُوا أ ساِطيُر األ  و  و 

آِخِرهِ  ِل الن ه اِر و  أ ِصيال  أ ي  فِي أ و  ة  و  ر   .بُك 

ن هُ .) ابن كثير،0409 ، 2/2،(  وهذا الكالم لسخافته وكذبه وبهته منهم يعلم كل أحد بُط ال 

ُروفُ ق ل ُم: ف هُو   ع  ال ى ،ال ق ل ُم ال م  ُ ت ع  ل ق هُ هللا  ِم: ال ق ل ُم ال ِذي خ  ب ن ا ِمن  األ  ق ال  م  بِِه ر  ي ر  أ ن  ال ِذي  أ ق س  غ 

ُرهُ  ِة ،ِذك  ِم ال قِي ام  ائِن  إِل ى ي و  ا هُو  ك  ِميِع م  ى بِِكت اب ِة ج  ر  هُ ف ج  ر   6000،.) ابن جرير الطبريف أ م 

اِهد     (62/045، ن  ُمج  ال ق ل ِم{ ]القلم: ،ع  لِِه: }ن و  : 0فِي ق و  ُر .)[ ق ال  ك  ابن ال ِذي ُكتِب  بِِه الذ 

 (6000،62/044،جرير الطبري

ط وٍر )1) و الطُّور  )      ٹٱٹ َْ الطور             (2( ف ي َرقٍّ َمْنش وٍر )3( َوك تَاٍب َم  

لُوق اتِِه أق خ  ال ى بِم  ائِهِ سم ت ع  د  اقِع  بِأ ع  اب هُ و  ذ  ِة أ ن  ع  ِظيم  تِِه ال ع  ر  ل ى قُد  ال ِة ع  افِع  ل هُ ،الد  أ ن هُ ال  د  و 

ن هُم   فُوظُ ....،ع  ح  ُح ال م  : هُو  الل و  طُور  قِيل  س  ِكتاب  م  أُ ،و  تُوب ةُ ال تِي تُق ر  ك  ل ةُ ال م  : ال ُكتُُب ال ُمن ز  قِيل  و 

ل ى الن اِس  ُمورِ ع  ع  ال ب ي ِت ال م  ن ُشور  و  ق  م  : فِي ر  ا ق ال  لِه ذ  ا و   (،4/29، 0409،ابن كثير).ِجه ار 

  ٹٱٹ

ْن َعلٍَق )1) اْقَرْأ ب اْسم  َربَِّك الهذ ي َخلََق ) اَن م  ََ ْن ( الهذ ي َعلهَم 2( اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرم  )3( َخلََق اْْل 

العلق    (4ب اْلقَلَم  )  

 

ط  بِال ق ل مِ تعاي قُوُل  ان  ال خ  ن س  ِ ل م  اإل  ُرهُ: ع  ل ُمهُ ،ل ى ِذك  ل م  ي ُكن  ي ع  لِك  ،و  ي ِر ذ  ي اء  غ  ع  أ ش  هُ ،م  ل م  ا ع  ِمم 

لِك  ق ال  أ ه ُل الت أ ِويلِ  ِو ال ِذي قُل ن ا فِي ذ  بِن ح  هُ و  ل م  ل م  ي ُكن  ي ع  ، 6000،ابن جريرالطبري )و 

64/526) 

 ٹٱٹٱ



 

 
 

حْ )  وا إ ْن َهَذا إ َله س  يَن َكفَر  يه ْم لَقَاَل الهذ  َ وه  ب أَْيد  ْلنَا َعلَْيَك ك تَابًا ف ي ق ْرطَاٍس فَلََم ب يٌن ( ٌر م  َولَْو نَزه

(8األنعام )  

 

ل نا  ل و  ن ز  تِِهم  فِيهِ ،و  ع  ُمن از  ُمب اه ت تِِهم  و  ق  ،و  تِِهم  لِل ح  اب ر  ُمك  ِعن اِدِهم  و  ِرِكين  و  ن  ال ُمش  ا ع  بِر  ال ى ُمخ  ي قُوُل ت ع 

ف ُروا إِن   لِك  ،ل قال  ال ذِ ين  ك  ب اش ُروا ذ  ا نُُزول هُ ،و  أ و  ر  اي نُوهُ و  ُسوهُ بِأ ي ِديِهم  أ ي  ع  طاس  ف ل م  ل ي ك  ِكتابا  فِي قِر  ع 

ر  ُمبِين   . ا إاِل  ِسح   ه ذ 

 )ابن كثير،604/0409،2(

 

ٍر َما نَف َدْت َكل   )  ه  َسْبَعة  أَْبح  ْن بَْعد  ه  م  دُّ ْن َشَجَرٍة أَْقاَلٌم َواْلبَْحر  يَم   إ نه َمات  هللاه  َولَْو أَنهَما ف ي اأْلَْرض  م 

َ َعز يٌز َحك يٌم ( لقمان ) (38هللاه  

 

م  يُوِشُك  ا ك ال  ا ه ذ  : إِن م  ِرُكون  ةُ: ق ال  ال ُمش  ِض ِمن  ،أ ن  ي ن ف د  ق ال  ق ت اد  ل و  أ ن ما فِي األ  ر  ال ى: و  ُ ت ع  ف ق ال  هللا 

ائِ  ج  ان  لِت ن ف د  ع  ا ك  ةُ أ ب ُحر  م  ب ع  ِر س  ع  ال ب ح  م  ا و  م  ِض أ ق ال  ُر األ  ر  ان  ش ج  ة  أ ق الم  أ ي  ل و  ك  ر  ج  ب ي ش  ُب ر 

ِعل ُمهُ  ل قُهُ و  خ  تُهُ و  م  ِحك   ( 0/206، 0904،ابن كثير.)و 

 نتائج اَلستقرا ُ الَابق لبعض اْليات في بعض التفاسير المختلفة :

العرب عرفوا الكتابة وأدواتها فخاطبهم هللا بما يعرفون منها كالكتاب والرق والقلم  -

 .والصحف والقرطاس والمداد

وكريم في ،مقدس في السماء ومكرم،ه الكتبة باألقالم وينشرونه للناسرُ طِ س  القرآن يُ  -

 .األرض ومبارك

وال ،أمين في ذلك ال يكذب على الناس من قبل النبوة،النبي صادق في تبليغه عن ربه -

 .لكانت العقوبة شديدة ال يمنعها أحد -حاشاه  –ولو حدث غير ذلك ،يقول عن هللا إال الحق

 .القرآن كالم هللا بوحي من جبريل عليه السالم ولم يكتبه النبي عن أحد -

عباده المؤمنون  ويقرؤونه ويكتبونه في الصحف و يسطرونه  يتلوه،القرآن كالم هللا -

 .لمداد كما شاء هللا وقدر سبحانه باألقالم وا

 المطلب الثاني

 والَبب في عدم جمعه بمصحف واحد.ملسو هيلع هللا ىلصكتابة كامل القرآن الكريم في زمن النبي 



 

 
 

 عرض هذا المطلب باإلجابة على سؤالين : ويتم 

وبمتابعته ؟ أم أن الصحابة  صلى هللا عليه وسلم  كامال بين يدي النبين هل كتب القرآ/   1س 

 وتوجيهه ؟ صلى هللا عليه وسلم  كتبوا بعض سور وآيات بشكل فردي ودون متابعة النبي

وكان له صلى هللا عليه وسلم ،ن كان يكتب بين يدي النبي بدا من نتائج المبحث األول أن القرآ 

رفت واشتهرت بين جميع فق منهجية عُ عون في ذلك وِ تاب  يُ ،كتبة مخصصون لكتابة الوحي

 :صلى هللا عليه وسلم ونسوق فيما يلي ما يدل على كتابته كامال بمتابعة النبي .الصحابة

/نظرة واحدة متأملة على كتاب الوحي ندرك منها اختالف أعمارهم وتاريخ 0

ومنهم ،رضي هللا عنهم وعلى عثمانعمر وفمنهم السابقون لإلسالم كأبي بكر و،إسالمهم

عبد هللا بن أبي عثمان وون كعلي وي  ومنهم المك  ،رضي هللا عنه المتأخرون كمعاوية

رضي هللا عنهم ،  ومعاذ بن جبلي ب  ومنهم المدنيون كزيد وأُ  رضي هللا عنهم ، السرح

ن القرآل وفي ذلك داللة على أن عملية كتابة الوحي وتدوين القرآن بدأت مع بداية تنزُ 

 .وكانت عمال دائما مستمرا دون انقطاع،صلى هللا عليه وسلم واستمرت حتى وفاة النبي

6/ : ل م  ق ال  س  ل ي ِه و  ل ى هللاُ ع  ِن الن بِي  ص  ِعيد  ع  آِن »عن  أ بِي س  ى ال قُر  ي ئ ا ِسو  ن ي ش  تُبُوا ع  ال  ت ك 

آِن  ى ال قُر  ي ئ ا ِسو  ن ي ش  ت ب  ع  ن  ك  ُحهُ ف م   (296006،،)السجستاني «ف ل ي م 

له من االختالط  إذن فالكتابة مستمرة ويتم توجيه الكتبة بعدم كتابة غير القرآن صيانة   

 صلى هللا عليه وسلم  وتلك أيضا من منهجيات الكتابة التي وضعها النبي.بغيره من الكالم

 .لكتبة الوحي

 :ثابت رضي هللا عنه أنه قال /روى اإلمام الترمذي وأحمد بن حنبل عن زيد بن2

.)أكرم الديلمي )كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع(

وتأليف الرقاع أي تجميعها ) تجميع آيات السورة الواحدة وترتيبها وفق .(24، 6002،

"يشبه أن قال البيهقي : .( وهذا أيضا داللة على استمرار الكتابةالمحفوظ بالتلقي من النبي

يكون المراد به تأليف ما نزل من اآليات المفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي 

 ( 2،626002،) محمد أبو شهبة "

 ؟لماذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم  :3س



 

 
 

1/  : آن  فِي قَاَل اْلَخطهاب يُّ ا ل م  يجمع ال قُر  ق بُهُ ِمن  ُوُروِد ن اِسخ  إِن م  ان  ي ت ر  ا ك  ِف لِم  ح  ال ُمص 

لِ  اِشِدين  ذ  ُ ال ُخل ف اء  الر  ف اتِِه أ ل ه م  هللا  ى نُُزولُهُ بِو  ا ان ق ض  تِِه ف ل م  و  اِمِه أ و  تاِل  ك  ِض أ ح  ف اء  لِب ع  ك  و 

ُم   ل ى ه ِذِه األ  اِن ِحف ِظِه ع  م  اِدِق بِض  ِدِه الص  ع  / 0944،0)جالل الدين السيوطي ، "  ةِ بِو 

606) 

كذلك أنه لم يوجد من الدواعي لكتابته في مصحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد /6

 .وجد في عهد عثمان رضي هللا عنهماوال مثل ما ،أبي بكر

 :مته كشف العمى وبمنظالشنقيطي  العاقب  قال الشيخ محمد -

 أحمد  في حياةِ  على الصحيحِ            في مجلدِ  رآن  ــــــــــــــجمع القلم يُ 

 رأــــيط بوحي   النسخِ  أ          وخيفة  ـــــــــــينش فيه من خالف   لألمنِ 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 ما آلت إليه الصحف المخطوطة وسبب عدم حفظها إلى اْلن

وحفظت المواد  صلى هللا عليه وسلم عرفنا أن القرآن الكريم كتب كامال في حياة النبي

بجمع  رضي هللا عنهمابو بكر زيد بن ثابت ولما أمر أ،التي كتب عليها عند الصحابة

ا في جمعه بشروط وضعها حتى تم الجمع لكامل القرآن موافق  ،القرآن في مصحف واحد

ه وسلم صلى هللا علي ترتيبه العرضة األخيرة التي عارض فيها جبريل عليه السالم النبي

وكانت نتيجة جمع القرآن في عهد أبي بكر مجموعة .وتلقاها منه الصحابة الكرام، 

في بيت السيدة ،حجار واألكتاف مجموعة بترتيب السور كاملةب واألسُ ع والعُ الرقا

حفصة رضي هللا عنها أم المؤمنين وظلت الصحف في دار .حفصة رضي هللا عنها

والمسلمون يتلقون ،بن الخطاب رضي هللا عنه مؤتمنة عليها طوال خالفة أبيها عمر

إذ التلقي الشفاهي من صدور الحفظة .ا ودراسة وتعليما وكتابةالقرآن شفاهة وحفظ

 .والموافق للصحف المخطوطة هو األصل بينهم



 

 
 

واتسعت الدولة ،ولما كثرت الفتوحات في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه -

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين الدول اإلسالمية ،وكثر العجم وتفرق 

دعت الحاجة لنسخ المصحف الموجود ببيت السيدة حفصة وتعميمه على المفتوحة ،

 .أقطار اإلسالم درءا لالختالف

 .فطلب عثمان بن عفان الصحف من السيدة حفصة لنسخها ووعدها أن يردها إليها

ثم رد الصحف للسيدة ،رضي هللا عنه  زيد بن ثابتفأرسلتها إليه فنسختها لجنة النسخ بقيادة 

 .تعارض بينها وبين ما تم نسخه وكذلك ألنها الصحف األصلية ال،حفصة لوعده إياها

وتم فعال حرق ما .تب غير هذه المصاحف المنسوخةوأمر عثمان رضي هللا عنه بحرق كل ما كُ 

ُعلم هذا واشتُهر  وقد .معارضة من أحدودون صلى هللا عليه وسلم عداها بموافقة صحابة النبي 

 وحِمده الصحابة لعثمان، وُعد  من مناقبه وإحساناته رضي هللا عنه.

 (0992) نور الدين عتر ،

قال على بن أبي طالب رضي هللا عنه :يا أيها الناُس،ال تغلوا في عثمان ، وال تقولوا له إال خيرا 

افي المصاحف وإحراق المصاحف ، فوهللا ، ما فع ، قال : ل في المصاحف إال عن مأل  منا جميع 

 وهللا ِ، لو ُوليُت لفعلُت مثل الذي فعل  .

وكان والي المدينة مروان بن ،ومضت السنوات حتى جاء وقت خالفة عبد الملك بن مروان

 .الحكم

وكان له مع الصحف المخطوطة منذ عصر النبوة شأنا ورد ذكره في العديد من الروايات كما يلي 

     : 

حفصة يسألها الصحف التي ُكتب  أم المؤمنين  عن سالم بن عبد هللا أن مروان كان يرسل إلى

ا تُوفيت حفصة .أن تعطيه إياهارضي هللا عنها  فتأبى حفصة،منها القرآن ورجعنا قال سالم: فلم 

ليُرِسلن  إليه بتلك  رضي هللا عنه من دفنها أرسل مروان بالعزيـمة إلى عبد هللا بن عمر

فقال مروان: إن ما فعلت هذا ،فأمر بِها مروان فُشق قت،فأرسل بِها إليه عبد هللا بن عمر،الصحف



 

 
 

أن يرتاب في شأن هذه  إن طال بالناس زمانٌ فخشيت ،ألن ما فيها قد ُكتِب وُحفِظ بالمصحف

تب.،الصحف ُمرتاب    6أو يقول: قد كان شيء  منها لم يُك 

مروان بن الحكم نستخلص النتائج  يل النص السابق واالطالع على ترجمةومن خالل تحل -

 التالية : 

/ تم حرق وشطف المخطوطات األولى التي كانت في بيت السيدة حفصة بأمر مروان بن 0

 .ى ومسمع من أهل المدينة المنورةوعلى مرأ، بن عمروبموافقة عبد هللا،الحكم

ولو كان في األمر تعد  أو خطأ لما تركوه ،/ لم يُعرف اعتراض أحد من الصحابة أو التابعين6

د  ،يفعل ذلك يقتدي بفعل عثمان بن عفان في سائر فيه كان  و.اا سكوتي  هذا  إجماع   فيُع 

ا جمعها عثمان ورد في كتاب فضائل القرآن وقد .المصاحف في  -رضى هللا عنه-البن كثير : فلم 

المصحف رد ه ا إليها، ولم يحرقها فى جملة ما حرقه مما سواها؛ ألنها هي بعينها "التي كتبه، 

نما رت ب ه، ثم أنه كان قد عاهدها على أن يردها إليها، فما زالت عندها حتى ماتت؛ ثم أخذها إو

ل عثمانمروان بن الحكم فحرقها،  ل فى ذلك ما تأو   .وتأو 

 

والسيدة حفصة ،( كانت وسائل الكتابة قد تطورت كثيرا ـه 25/ مروان بن الحكم ) ت2

حف افأين يتم االحتفاظ بها   ولماذا ويوجد مص،والمخطوطات كثيرة وكبيرة الحجم،توفيت

 ا وأيسر حمال  منها أقل حجم   ةمنسوخ

فيُخشى من ،بنقاط أبي األسود الدؤلي/ في هذا الوقت كان القرآن قد تم نقط حروفه وضبطها 4

فاقتضت ،مقارنة المصاحف الحديثة بالمخطوطات القديمة واختالف الناس حولها لطول العهد

 .واالحتفاظ بالنسخ المطابقة،الحكمة حرق األصل

حة والتسبب في مقتل كقتل طل،عديدة افتراءاتمروان بن الحكم اتهامات واف تُِري  عليه بهم / اتُ 5

إذن فهي ،حادثة حرق المخطوطات األولى للقرآنبولم يذكر من ذموه واتهموه ،عثمان وغيرها

 .قصدهوكذلك لم يُذم فعله وال م،ليست مذمومة من أهل عصره وال من تبعه

 أنها باعتبار ،هذا وقد نجد اآلن من ال يرضى بإحراق المصاحف المخطوطة األولى

في ميزان أهل المادة من المستشرقين ومن ،وثائق مهمة ومؤكدة لصحة القرآن الكريم

                                                           
 / إسناده صحيح، ووردت هذه الرواية في كتاب المصاحف للسجستاني، وفي فضائل القرآن البن كثير، 2



 

 
 

 العلمية في المختبرات الذين يصدقون المكتوب ويطبقون عليه تجاربهم دار في فلكهم

، وال يصدقون اإلنسان وال يصدقون إال الدليل العلمي المشهود  ، فهم اللتحديد الزمن 

 . ،ويخفون انبهارهم بأمة اإلسناد والحفظ والتلقي يعترفون بأمانته في التلقي والتبليغ 

د نظر خلفاء المسلمين وصحابة النبي والتابعين فقد تم هجوم .يثبت غير ذلك،ولكن بُع 

وحرقوا ودمروا وألقوا بالكتب في ،التتار والصليبيين وغيرهم عبر التاريخ

لم نعلم عنها إال من مؤلفيها أو تالميذهم حين ،وضاعت مخطوطات وكتب عظيمة،النهر

وكذلك اختالف أحوال الناس وكثرة الخالفات .اإلشارة إليها في كتبهم التي وصلتنا

ولن .فلعل هذا الصنيع بالتخلص من الصحف المخطوطة كان هو األنفع واألصلح.بينهم

 .تجتمع األمة على ضاللة

ون تحريف أو وطريق حفظ كتابها د،التلقين الشفاهي بالسند المتصل خصيصة هذه األمةويبقى  -

.تبديل  

ا َجا َُه ْم َوإ نهه  لَك تَاٌب َعز يٌز ) ْكر  لَمه وا ب الذِّ يَن َكفَر  ْن 41) إ نه الهذ  ْن بَْين  يََدْيه  َوََل م  ل  م  ( ََل يَأْت يه  اْلبَاط 

ْن َحك   يٍد )َخْلف ه  تَْنز يٌل م    فصلت  (43يٍم َحم 

 

 

 

 

 

 

:نتائج البحث   

وفي السطور بالكتابة والقراءة منذ ،تم حفظ القرآن في الصدوربالتلقين الصوتي الشفاهي -

 .بترافق الطريقتين على مر العصور واألزمان.بدء نزوله وحتى اآلن

الكتابة وكانت ،حددهم النبي وفق مواصفات خاصة،كان للوحي كتبة مخصصون للكتابة -

 .تتم بين يدي النبي وبمتابعته وتوجيهه

مرتب ،خاليا من النقط والشكل،تمت كتابة كامل القرآن الكريم في حياة النبي وبين يديه -

 .وفق العرضة األخيرة،اآليات والسور



 

 
 

سجل القرآن الكريم بين آياته أن القرآن كان يكتب ويسطره الكتبة بأقالمهم  في رق ثم  -

 .ه مكتوب وكتابته ال شك فيها وال ريبوأن،ينشرونه للناس

تم جمعها مرتبة في مصحف واحد صلى هللا عليه وسلم الصحف المخطوطة زمن النبي  -

لحين نسخها في زمن ،وحفظت في بيت السيدة حفصة،رضي هللا عنه  زمن أبي بكر

 .ثم ردت للسيدة حفصةرضي هللا عنه عثمان بن عفان 

في والية مروان بن  صلى هللا عليه وسلم  النبيتم إحراق الصحف المخطوطة زمن  -

وشهد الصحابة  .ذا تطاول العهدحرقها كيال يحدث خالف بين الناس إأ،الحكم للمدينة

 والتابعين بذلك دون إنكار عليه أو اعتراض أو ذم .

 

 :توصيات البحث 

 توعية عوام المسلمين بقصة جمع القرآن ومراحله درءا للشبهات وصرفا للشكوك . -

لتثبيتهم وتقوية اليقين ،تدريس مبحث جمع القرآن بمراحله الثالث  لطالب المدارس -

 .ودرءا للشبهات وصرفا للشكوك، ملديه

 .دراسة آيات القرآن التي تشمل دالالت على الكتابة من مختلف التفاسير بالتفصيل -

 .االهتمام بحفظ الصدور فهو من أشرف خصائص هذه األمة -

ت المستشرقين والقرآنيين ضايا الخاصة بجمع القرآن ورد شبهاعقد مؤتمرات تهتم بالق -

 .وغيرهم 

 

 

 وختاما :

ن علمني مقتدية بمى اإلسالم، مُ غية أن أدفع سهما للباطل عن حِ وبعد فقد أقدمت على هذا البحث بُ 

.وسبقني  

الباطل  دفعها وبيان وجه المستشرقين ومن تأثر بهم . وحاولتعرضت  فيه بعضا من شبهات 

. واالفتراء فيها ، سعيا لبناء اليقين الجازم لدى المسلمين وغيرهم  



 

 
 

الوة حافظ سواء كانت ت،اليقين الجازم أن تالوة القرآن الكريم اليوم لديهمأغلب المسلمين اليوم و

القرآن الذي إذ ،صلى هللا عليه وسلم  أو قارئ فهي بنفس الضبط واإلتقان الذي كان في زمن النبي

روء في المق،م صلى هللا عليه وسل بين أيدينا اليوم هو نسخة منقولة عن األصل المكتوب عن النبي

ذين أوتوا وقد حفظه هللا آيات بينات في صدور ال.اظاء والحف  القر   المصاحف والمتلو على ألسنةِ 

تقامة على واالس،ه والدعوة إليهونسأل هللا أن يجعلنا من أهل القرآن ويوفقنا لخدمته والعمل ب،العلم

وأن يجعله لنا شفيعا يوم الدين،منهجه القويم ما حيينا  

 ٹٱٹٱ

ب ينًا ) ْم ن وًرا م  ْم َوأَْنَزْلنَا إ لَْيك  ْن َربِّك  ْم ب ْرَهاٌن م  يَن آََمن وا ب اّلِله  184) يَا أَيَُّها النهاس  قَْد َجا َُك  ا الهذ  ( فَأَمه

وا ب ه  فَ  تَق يًما )َواْعتََصم  َْ َراطًا م  يه ْم إ لَْيه  ص  ٍل َويَْهد  َْ ْنه  َوفَ ل ه ْم ف ي َرْحَمٍة م  ي ْدخ     ( النَا ُ 181ََ
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