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 ِمذِح

 ٕ حُوَإٓ رو٢ ٓللٞظخ  أخُلٌَس حُوخثِش ر إٔ ٣ئٓ٘ٞحوَٕٝ ػي٣يس ُٝحُِٕٔٔٔٞ  حػظخى

ّٔ ٚ أ١  ك٢ ٜٗٚ ح٢ِٛ٫ ٌٓ٘ ُٖٓ حٍَُٓٞ ٓلٔي ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ريٕٝ إٔ ٣َٔ

ريٕٝ أ١ طـ٤٤َ ك٢ ٣َ١وش ٗوٜخٕ أٝ اٟخكش ٖٓ أ١ ٗٞع ًخٗض ٝطـ٤٤َ أٝ 

ى٤َُ  ًٔخٍ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ٛٞح هَحءطٚ. ك٢ حُٞهض ًحطٚ ٣ؼظوي حُِٕٔٔٔٞ إٔ ٌٛ

ػ٠ِ أِٛٚ ح٢ُٜ٩ ري٤َُ إٔ هللا ٝكيٙ حٓظطخع حُللخظ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘ٚ. ُوي 

٣وّٞ  ا٤ٓ٬ٓخ   ٓخ ٗـي رخكؼخ   ٗٚ ٗخىٍح  اػ٘يْٛ ُيٍؿش  ه٣ٞخ   ح  أٛزق ٌٛح حُ٘ؼٍٞ ؿي

ك٢ ٚ ًِٔخ ظَٜص رٞحىٍ ٓلخُٝش رظل٤َِ ٗوي١ ُٟٔٞٞع ؿٔغ حُوَإٓ ك٤غ أٗ

 . رخُظؤ٤ًي ٓظٌٕٞ ؿ٤َ َٓكذ رٜخك٢ٜ  ٌٛح ح٫طـخٙ

ظَْ٘  ْٔ ٚ إ ٗلٖ حٓظؼَٟ٘خ حُٞهخثغ ٌُٖٝ ٓخ ح١ٌُ َٓ٘ ـُ حُٔؼط٤خص حُٔظٞكَس ُي٣٘خ ظِ

 كٍٞ ؿٔغ حُوَإٓ ك٢ ريح٣ش حُؼٜي ح٢ٓ٬ٓ٫؟ 

ٗوّٞ رظو٤٤ْ ٟٓٞٞػ٢ ُِٔؼط٤خص ٝ ك٤ٖ ٠ٗغ ح٫ٗلؼخ٫ص حُؼخ١ل٤ش ؿخٗزخ  

ُٔخ ٣ِػٕٔٞ.  ؽ ٓ٘خهٞ طٔخٓخ  حُظخ٣ٍو٤ش حُٔظٞكَس ُي٣٘خ كبٗ٘خ َٜٗ ا٠ُ حٓظ٘ظخ

ٕ ك٢ ا١خٍ ح٩ٍع ح٢ٓ٬ٓ٩ ًخف  اَٜ ُ٘خ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حٌُظخد ٤ٓظ ِّٝ  ٕ ٓخ ُى

ُِزَٛ٘ش ػ٠ِ إٔ حُوَإٓ ًخٕ ك٢ ٝهض ٖٓ ح٧ٝهخص ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ػيى ٓوظِق ٖٓ 

ٚ حُوَآ٢ٗ حُلخ٢ُ. ٣ُخىس  ح٣٥خص رَ أك٤خٗ خ ػ٠ِ ٓوخ١غ ًخِٓش ٫ طٞؿي ك٢ حَُّ٘

ي ٠ِ ٌٛح كوي ًخٕ ٛ٘ػ ٍٖٓ حُوَحءحص حُٔوظِلش هزَ إٔ  ًز٤َخى ػيى ؿُّ َِّ  ٣ُوَ

خ ٝححُو٤ِلش ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ   ح٫كظلخظ رخُٜٔلق ح١ٌُ ِٝٛ٘خ.ٓظؤٛخُٜخ ؿ٤ٔؼ 

 The Textual History of theػ٘ٞحٗٚ "  َٗ٘ص ًظ٤زخ   32ٔٔك٢ ٓ٘ش 

Quran ") ًَى ػ٠ِ ٍٓ٘٘ٞ  ح٢ٓ٬ٓ كخٍٝ حُطؼٖ ك٢  ) طخ٣ٍن حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ

 ٗلٞ ط٣ٌٌذ ٓٞػٞه٤ش ح٩ٗـ٤َ. كزخَُؿْ ٖٓ إٔ ٌٛح حُزلغ حطـٚ أٓخٓخ  
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ٓخ ه٤َ ك٢ ٟٓٞٞع ح٩ٗـ٤َ ا٫ أٗٚ ٫ ٣وِٞ ٖٓ أىُش طؼزض إٔ ٗوَ حُوَإٓ ُْ  

 أٝػن ٖٓ ٗوَ ح٩ٗـ٤َ.  ٣ٌٖ أريح  

 ح٤ٓ٬ٓش ٓل٤ِش٢ٛٝ ٛل٤لش  ُز٬ؽ"حَُٗ٘ ٓوخ٫ٕ ك٢ ٓـِش " 32ٙٔٓ٘ش  ك٢

كخٍٝ ٛخكزخٛٔخ حَُى ػ٠ِ ًظ٤ز٢ حُٔخُق حًٌَُ. أكي ٣ٌٖٛ حُٔوخ٤ُٖ ًظزٚ 

ح٥هَ ًظزٚ غ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٔظًَِٔ ك٢ أ٣ٌَٓخ ٝحُيًظٍٞ ًًٞذ حُٜي٣ن حُزخك

حُزخكغ حُـ٘ٞد اك٣َو٢ ػزي حُٜٔي ػزي حُوخىٍ. ٣ٌل٢ ٛ٘خ إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ أٗ٘خ 

 . ٓ٘ؼٞى ٣ٌُٜٖ حُٔوخ٤ُٖ رخُظل٤َٜ ٫كوخ  

هَ ك٢ ٓ٘ش آ أٛيٍص ًظ٤زخ   ػ٤ِٔش ؿٔغ حُوَإٓ ح٠ُٝ٫ ؼي أرلخع ىه٤وش ك٢ر

)  "Evidences for the Collection of the Quranػ٘ٞٗظٚ " 32ٗٔ

ٍى كؼَ رؼٞ حُؼِٔخء  أ٠٣خ  . ٌٛح حَُٔئَُّق أػخٍ أىُش كٍٞ ؿٔغ حُوَإٓ (

ؽ رَ٘٘ ًظ٤ذ ٓ٘ش ح٤ُِٖٔٔٔ  ِّٞ "ٓـِْ حُؼِٔخء" ُـ٘ٞد اك٣َو٤خ  هزَٖٓ  321ٔطُ

ٌُٖ ٓغ ح٧ٓق ُْ ٣ًٌَ حُٔئُق آٔٚ ا٫ أ٢٘ٗ ػِٔض إٔ ح٧َٓ ٣ظؼِن رخُٔيػٞ 

حُوخ١ٖ رٔي٣٘ش رٍٞص ا٤ُِحرغ  (Maulana Desai"٫ٞٓٗخ ى٣ِح١" )

 ٓؤ٤َٗ  ح٤ُٚ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ. ٝ

روش حُظ٢ هيٓض ك٢ ٍٓ٘٘ٞحط٢ حُٔخُِلـؾ  ٤ٌُٕٞ طؤ٤ًيح   ٌٛح حٌُظخد أُق أٓخٓخ  

٨ُؿٞرش  ٤ٌُٕٞ ك٢ ٗلْ حُٞهض طو٤٤ٔخ  ُي ح٫ٓظ٘ظخؿخص حُٔٔظوِٜش ٜٓ٘خ ًٌٝٝ

 ُٔو٫ٞطْٜ.  طل٤٘يح  ُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔخُل٢ حًٌَُ ٝحُٜخىٍس ػٖ ح شحُؼ٬ػ

اكيٟ حُٜٔخػذ حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ ًخطذ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخُش طظـ٠ِ ك٢ حُلٔخ٤ٓش 

ػ٘ي ؿَ حُ٘ؼٍٞ حُٔخثي  حُٔل٤طش رٌٜح حُٟٔٞٞع ك٢ ح٧ٝٓخ١ ح٤ٓ٬ٓ٫ش. إ

 حٌُٔخٍ حُٔطِن ُِط٣َوش رَٛخٗٚ ٣ٌٖٔ ك٢  ٢ُٜ ُِوَإٓإٔ ح٧َٛ ح٩ ٛٞح٤ُِٖٔٔٔ 

حُظ٢ طْ رٜخ ا٣ٜخُٚ ا٤ُ٘خ ػزَ حُؼٍٜٞ. ٌٛح حُ٘ؼٍٞ ٣ئى١ ا٠ُ ح٩كٔخّ 

 رخُوٞف ٖٓ ًٕٞ أ١ ى٤َُ ػ٠ِ ػٌْ ًُي هي ٣ٌٕٞ رَٛخٗخ ػ٠ِ ػيّ أ٤ُٛٞظٚ.

ٖٓ طَم ٌُٜٙ حُٔٔؤُش رَٝف ٟٓٞٞػ٤ش ٖٝٓ حُظٌٛح ٓخ ٣ٔ٘غ حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ

ه٬ٍ حُزلغ ك٢ حُٔؼط٤خص حُوخُٜش رَ ٬ٗكع إٔ ٛ٘خى ٍؿزش ٓٔزوش ك٢ 

 إحُزَٛ٘ش رؤ١ ٤ِٓٝش ًخٗض ػ٠ِ حُ٘ؼٍٞ حُٔخثي ح١ٌُ ٣ظٔؼَ ك٢ حُل٤َٟش حُوخثِش 

َ طؼِن ح٧ٓ. ٌُُي كبٕ حُؼخ١لش طِؼذ حُيٍٝ ح٧ْٛ ًِٔخ  رو٢ ٓللٞظخ   ٢٘ٚ حُوَآٗحُ ًٔخٍ

حُؼ٬ػش ح٣ًٌٍُٖٞٔ  ٤ُْ ٖٓ حُٔٔظـَد إٔ ٗـي حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔرٟٔٞٞع حُوَإٓ ٝ

  ٓخُلخ  
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ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُزلغ حُؼ٢ِٔ حُٔلٞ  ٓغ ًظخرخط٫٢ ٣ٔظط٤ؼٕٞ حُظؼخَٓ ٓؼ٢ ٝ

ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٞهخثغ. ٌُٜح ٗـي حُيًظٍٞ ًًٞذ حُٜي٣ن ك٢ ٓويٓش ٓوخُٚ  ٫ٝ

‚ إٓ ٤ُْ هٍٞ هللا" )ٓـِش حُز٬ؽ حُٔؼٕ٘ٞ "٣وٍٞ ىحػ٤ش حٌٌُد ح٤ُٔٔل٢ إ حُوَ

ٜخؿٔظ٢ رٌَ ٓخ أٝط٢ ٖٓ ( ٣لخٍٝ 32ٙٓٔكزَح٣َ/ٓخٍّ  ٔػيى  ٔٔٓـِي 

٣ٔض ٣لخٍٝ طلط٤ْ حُز٤٘خٕ حُو١ٞ ُِوَإٓ ك٤غ ٣وٍٞ "ح٤ُٔي ؿٌَِ ز٬ؿشكٖٔ حُ

ُ٘خ ِٛحُش ٖٓ ه٬ٍ ؿيحٍ كو٤َ ٫ ٤ِ٣ن رخُٔٔؤُش. حُط٣َوش حُظ٢ ٣ٔظؼِٜٔخ طٟٞق 

حُٞهخكش حُظ٢ ط٤ِٔ طٜـٔٚ طظَٜ ُ٘خ أٗٚ ٣ٔظ٘ي ح٠ُ حُٞٓخثَ حُظ٢ رلُٞطٚ ٝ

حٓظـ٬ٍ كَٛش ػيّ ٝؿٞى أ٣ش ىٍح٣ش رخُٟٔٞٞع ُيٟ ح٤ُِٖٔٔٔ" ك٢ ك٤ٖ 

 ف ا٠ُ طلط٤ْ ر٤٘خٗٚ".ئـِش رؤ٢٘ٗ "ػيٝ ٣َٛق ُ٪٬ّٓ ٣ٜ٣ٜل٢٘ ٗخَٗ حُ

ظخ٢ُ ٖٓ ك٢ حُؼيى حُ َ٘ طلي٣يح  ٗ ح١ٌُ ٓوخٍ ح٤ُٔي ػزي حُوخىٍ ػزي حُٜٔيأٓخ 

 ٔٔٓـِي ‚ ؼ٘ٞحٕ "٤ًق طْ ؿٔغ حُوَإٓ؟" )ٓـِش حُز٬ؽ كوي ًخٕ رش حُٔـِٗلْ 

(. ك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُٔوخٍ ٣ٜق حٌُخطذ حُزخكؼ٤ٖ ٖٓ 32ٙٔٓخ٤ٗٞ٣/١ٚ  ٕػيى 

زـٞ ٝحُؼيحء حَُإٓ حُٔـٕ٘ٞٗٞ" طلًَْٜ "حُـ٤َس ٝأٓؼخ٢ُ رؤْٜٗ "أػيحء حُو

َّٔخٓش" ٫ ؿ٤َ. ٝ  حُ٘ٞح٣خ حُ

ؼ٘ٞحٕ "حُوَإٓ كٞم ًَ ري ك٢ ٍٓ٘٘ٞ ُٚ ي حػظزَ ٛٞ ًٌُأٓخ ٫ٞٓٗخ ى٣ِح١ كو

٠ ػٖ طوي٣ْ حُي٫ثَ ػ٠ِ حٓظـّ٘" أٗٚ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ك٠ق ٓلخُٝظ٢ ٝحطٜخ

حًظل٠ رخُ٘ظْ. ٣ِػْ ٌٛح حٌُخطذ أ٢٘ٗ "هٍَص ٗل٢ أٛخُش حُوَإٓ ِٓحػٔٚ ٝ

حُٔـ٤ي" ػٞٝ إٔ ٣ظوي ٜٓ٘ـخ أًؼَ طٞحُٗخ هي ٣ئى١ رٚ ٫ ٓلخُش ح٠ُ حػظزخٍ 

ػ٠ِ حُٔؼط٤خص حُٔظؼِوش رٟٔٞٞع ؿٔغ حُوَإٓ ريٕٝ  أ٢٘ٗ كخُٝض كو٢ إٔ أًٍِ

ك٢ ٌٓخٕ حُوٍٞ إ "ِٓحػٔٚ ٫ أٓخّ ُٜخ" ٝأ٣ش كٌَس ٓٔزوش. كوي ًٛذ ح٠ُ كي 

ك٢ ٌٓخٕ آهَ ٣ظ٢ٜ٘ٔ رؤ٢ٗ أػخ٢ٗ ٖٓ ٣ٔض ٤ِٓؼٖ ٗلٔٚ" ٣ٝوٍٞ "إ ؿٌَِٓخ 

 "ؿَٜ ًز٤َ" ٝرؤ٢٘ٗ "ًٝ ػو٤ِش ٫ طوزَ حُ٘وخٕ". 

ٍىٝى كؼَ حٗلؼخ٤ُش ٓؼَ ٌٛٙ طٌ٘ق ػٖ هٞف حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ أ٣ش ىٍحٓش 

إٔ  ك٤َٟش٧ٜٗخ هي طئى١ ا٠ُ ٗل٢ طخ٣ٍو٤ش ٓل٠ش ُٟٔٞٞع ؿٔغ حُوَإٓ ٗظَح 

  حُوَإٓ
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 طْ ؿٔؼٚ ٝحُللخظ ػ٤ِٚ رٍٜٞس طظٜق رخٌُٔخٍ.

٤َٛ حُ٘ٚ طٞؿٜي١ ُٔؼَكش ح٠ُ أ١ كي طْ ٗوَ ٝ ٍ ًٌَك٢ ٌٛح حٌُظخد ٓؤر

. إ طو٤٤ٔخ  ُِلوخثن حٓش ُٖ طٌٕٞ ا٫ىه٤وش. ٌٛٙ حُيٍحُوَآ٢ٗ رط٣َوش ًخِٓش ٝ

٣ٌٖٔ كِٜخ رخػظزخٍ ٣َ١وش ٗوِٚ ٝط٤ِٛٞٚ ٝاٗٔخ  ٓٔؤُش ح٧َٛ ح٢ُٜ٩ ُِوَإٓ ٫

ٓظو٬ٙ حُيهش حُظ٢ طْ طؼخ٤ُٔٚ. ٓخ ٣ٜٔ٘خ ٛ٘خ ٛٞ كو٢ حطٌٕٞ ريٍحٓش ٠ٓٔٞٗٚ ٝ

 ٖ ًخ٣ٌُٖ طْ ًًَْٛ ٓخُلخ  ٤ِٓٔٔ ؼٚ. أٓخ اًح ًخٕ ٛ٘خى ػِٔخءؿٔٝي٣ٝ٘ٚ رٜخ ط

ػخطْٜ رؤٕ حُوَإٓ ٖٓ ػ٘ي هللا )ى٣ِح١ ه٘خؼَٕٝ إٔ ىٍحٓش ٓؼَ ٌٛٙ طلطْ ٣٘

رؤ٢٘ٗ أٛيف ح٠ُ "ٗل٢ ٬ٓٓش حُوَإٓ ح٣َُ٘ق ٖٓ حُظل٣َق"(  ٣ظ٢ٜ٘ٔ َٓحٍح  

ٓؼخ٤٤ُٖ  ٗو٬  ٝ خ  ِوٕٞ ٖٓ حُل٤َٟش حُوخثِش رؤٕ ؿٔؼكٌٜٙ ٌِٓ٘ظْٜ ٧ْٜٗ ٣٘ط

 ٌُظخد ٓخ.  ٠٣ٔ٘خٕ ح٧َٛ ح٢ُٜ٫

َُِى ػ٠ِ ٛئ٫ء حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ رؼزخٍحص ٗخطٔش ًخُظ٢  أؿي ٓزٍَح   ٫

حُٟٔٞٞع ريٕٝ حٓظؼِٔٞٛخ ٟي١ ٢٘ٗ٧ أٓظِي حُل٣َش حٌُخِٓش ُِوٞٝ ك٢ ٌٛح 

ريٕٝ أ٣ش ك٤َٟش أٝ كٌَس ٓٔزوش. ٣ُخىس ػ٠ِ ٌٛح كؤٗخ أػظوي أ٣ش ػَحه٤َ ٗل٤ٔش ٝ

٣ٌٖٔ ١٧ ى٤َُ ٤ًلٔخ ًخٕ ٗٞػٚ إٔ ٣ـ٤َ  أٗٚ اًح ُْ ٣ٌٖ ًظخد ٓخ ٖٓ ػ٘ي هللا ك٬

ٌٛح ٓخ لخُٕٝٞ حُزَٛ٘ش ػ٠ِ ك٤َٟش ٓل٠ش ٌٝٛح ح٫َٓ. إ ٛئ٫ء حُؼِٔخء ٣

٣ظ٠ق ٖٓ ه٬ٍ ٣َ١وش طؼخِْٜٓ ٓغ حُٟٔٞٞع. ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ كخٍٝ حُظطَم 

ى٣ِح١ ٣ظ٘خه٠خٕ رٌَ٘ ٣ن ُٜٝيّ ُِٔٔؤُش رٌَ٘ ؿي ٓوظِق ػٖ ح٥ه٣َٖ. ح

٣لخٍٝ حُظَٞٛ ُ٘لْ حُ٘ظ٤ـش أ٫ ؿْ ٖٓ إٔ ٬ًٛٔخ ٌٓ٘ٞف ك٢ ٗوخ١ ػي٣يس رخَُ

ٛٞ ر٢٘ء ٝحكي ٝ . ٌٛٙ حُٔؼ٠ِش ٫ ٣ٌٖٔ طل٤َٔٛخ ا٫ٍ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٛ٢ٗ ًٔخٝ

ٛٔخ ٬ُٗظٜخء ا٠ُ ك٤غ ريءح أٝ رؼزخٍس أهَٟ َُِؿٞع ك٢ يأٜٗٔخ ٣ز٫ٌٕ ؿٜ

 . ٛٞ ٓخ ًًَ ٓخُلخ  خٙ ك٢ حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ا٠ُ ٓخ حكظَٟ

   :حُؼِٔخء ًَ ٝحكي ػ٠ِ كيسٛئ٫ء  ٣َٓغ ُٔٞحهق ٓظؼَحٝخٖٓ حُٔل٤ي إٔ ٗوّٞ ر

 ٛي٣نحُيًظٍٞ ًًٞذ -ٔ

. حُؼزخٍس "ٗٚ ٝحكي ٫ حهظ٬ف ك٤ٚ" ُظو٤ِي١حُٔٞهق ح٢ٓ٬ٓ٫ ح ٣ظز٠٘ ٛي٣ن 

َٕ رٚ ؿِأ ٖٓ ٓوخُٚ ٝٛ َٞ ْ٘  .ٓخ ٣ِوٚ َٓحىٙ رٟٞٞفٛٞ ٢ ٓخ َػ
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٢ٗء ٝ ُْ  حُل٤َٟش طظـ٠ِ ك٢ حُوٍٞ رٞؿٞى ٗٚ هَآ٢ٗ ٝحكي ُْ ٠٣ق ا٤ُٚ 

أ١ حهظ٬ف ك٢ ٣َ١وش هَآءطٚ. ُوي ًخٕ ػ٠ِ  أريح   ٞؿي٣وظطغ ٓ٘ٚ ٢ٗء ٝ ُْ ٣

ٌٛح حٌُخطذ إٔ ٣ويّ رؼٞ ح٫ٓظلٔخٍحص كٍٞ ٓخ ؿخء ك٢ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ) ٝٛٞ 

ٕ ك٢ ٟٓٞٞع ؿٔغ حُوَإٓ( روٜٞٙ كَم حُو٤ِلش ػؼٔخٕ  ِّٝ ٖٓ أهيّ ٓخ ُى

ذ ٝؿٞى حهظ٬كخص رٔز خكق حُوَآ٤ٗش رخٓظؼ٘خء ٜٓلق كلٜشُـ٤ٔغ حُٜٔ

ػي٣يس ك٢ ٤ًل٤ش هَآءس حُوَإٓ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔوظِلش حُظ٢ ًخٗض طلض حُ٘لًٞ 

٣َ١وش ط٬ٝس حُ٘ٚ ٝ ٌٛح ك٢ كو٢  ٢إٔ ح٫هظ٬كخص ٛحُٜي٣ن ٣ِػْ ح٢ٓ٬ٓ٫. 

ظَِيٍ رٚ َُٓس ٖٓ حُؼِٔخء حُِٕٔٔٔٞ. َٟٓ٘ ك٤ٔخ رؼي إٔ ٌٛح حُظي٤َُ  ْٔ رَٛخٕ ٣َ

حٌُٔٞص ػٖ ح٧كخى٣غ  ٣نٛيّ  ٣ل٠َ ٜلش.غ رَ ٫ أٓخّ ُٚ ٖٓ حُؿ٤َ ٓو٘

حُ٘ز٣ٞش حُظ٢ طظَٜ رٟٞٞف إٔ حُوَإٓ ح١ٌُ ٛٞ ح٤ُّٞ ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ ٛٞ رٌَ٘ أٝ 

 رآهَ ؿ٤َ ٌٓظَٔ. 

 ػزي حُٜٔي ػزي حُوخىٍ  -ٕ

ََّ حٌَُحّ ػ٠ِ ح٧ىُش حُ ٣ل٠َ ٌٛح حُزخكغ حٍَُٔٝ حُظ٢ ٣ٌٖٔ  ٔلَؿشَٓ

حٓظو٬ٜٛخ ٖٓ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ًٔخ ُٞ ًخٗض ؿ٤َ ٓٞؿٞىس رظخطخ  ٝ ٌُٜح كبٗ٘خ ٫ 

ٗـي أ١ ًًَ ُٜخ ك٢ ٓوخُٚ. رخُٔوخرَ ٗـيٙ ٣لخٍٝ حُزَٛ٘ش ػ٠ِ إٔ حُوَإٓ ٣لظ١ٞ 

ػ٠ِ ٜٗخىس ًخك٤ش روٜٞٙ ٣َ١وش ؿٔؼٚ. ٓؤططَم ا٠ُ ٌٛٙ حُٔٔؤُش ك٢ ٜٗخ٣ش 

ؼِْ أٗٚ ػٔٞٓخ ٫ ٣ئػَ ػ٠ِ حُٟٔٞٞع حُـِء حَُث٢ٔ٤ ٖٓ ٌٛح حٌُظخد ٓغ حُ

 ح١ٌُ ٗلٖ رٜيى ىٍحٓظٚ. 

 ٫ٞٓٗخ ى٣ِح١  -ٖ

ٛلش أؿِذ حُلوخثن رخَُؿْ ٖٓ حُ٘ظخثْ حُظ٢ ٝؿٜٜخ ا٢ُ كٜٞ ٣ؼظَف رٔٞػٞه٤ش ٝ

ظ٬كخص ٤ٜٗش ك٢ حُٜٔخكق ٣ؼظَف رؤٗٚ ًخٗض ٛ٘خى رخُلؼَ حهحُظ٢ هيٓظٜخ ٝ

. َإٓ كويص ٓ٘ٚ ٫كوخ  ٖٓ حُٔوخ١غ حُظ٢ ًخٗض ٟٖٔ حُو رؤٕ ػيىح  ح٠ُٝ٫ ٝ

روٜٞٙ ح٫هظ٬كخص ك٢ حُوَحءس ٣ؼظٔي ى٣ِح١ ػ٠ِ كي٣غ ٗز١ٞ ٝحكي ١َٝ٣ 

  ٣ِػْ ٌُٜح كٜٞأٌٗخٍ ُـ٣ٞش ٝؼش هخٍ إ حُوَإٓ ٍِٗ ٖٓ ػ٘ي هللا ػ٠ِ ٓز إٔ ٓلٔيح  

 

 



8 
 

"ح٧كَف ـطٌَ٘ ٓخ ٣ؼَف ر ٢ٛ حُظ٢ًَ ٌٛٙ حُوَحءحص هي َٗػٜخ هللا ٝإٔ 

خّ رخُلؼَ رظ٘ل٤ش ٜٓخكق كٌَس إٔ ػؼٔخٕ ه ٣ظوزَ رزخُؾ حُُٜٔٞشحُٔزغ" ٝ

ٗـيٙ ٣زٍَ ٌٛح ح٩ؿَحء رٌٞٗٚ ٛيف ا٠ُ ٟٔخٕ حطٔخم ك٢ حُوَحءس. ٓٞػٞهش ٝ

 ًٌٜح ٣ؼَٝ ٛخكزٚ ا٠ُ ط٘خه٠خص هط٤َس.  َٟٓ٘ ك٤ٔخ رؼي إٔ طل٤ٌَح  

 

روٜٞٙ حُٔوخ١غ حُٔلوٞىس ٖٓ حُوَإٓ ٣ؼظَف ى٣ِح١ رٞؿٞىٛخ ًٔخ ًًَٗخ 

وٜخ ٌُُٝي ك٢ٜ ٫ طٞؿي ٟٖٔ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ حُلخ٢ُ. ٓخُلخ ٌُٖ ٣ِػْ إٔ هللا ٗٔ

٣ن ٫ٝ ػزي حُٜٔي ػزي ٛيّ ٙ حُِٔحػْ ُٖ ٣ٔظٔـ٤ٜخ ٫ ًًٞذ ٢ُ ح٤ُو٤ٖ إٔ ٌٛ

ٓغ ٌٛح أؿي ٗل٢ٔ ُٔخ طؼِن رخُوَحءحص حُٔوظِلش. ٝ ٗلْ ح٢ُ٘ء رخُ٘ٔزشحُوخىٍ ٝ

َحف ُِوٍٞ رؤٕ ح٫ُٞٔٗخ ٛٞ حُٞك٤ي ٖٓ ر٤ٖ حُؼ٬ػش ح١ٌُ حٓظطخع ح٩ػظ ٠ٓطَح  

ربه٬ٙ رٔٞػٞه٤ش ح٧كخى٣غ حُظ٢ طل٢ٌ ػٖ ٤ًل٤ش ؿٔغ حُوَإٓ. رخَُؿْ ٖٓ 

ا٫ أ٢٘ٗ أؿي إٔ طوزِٚ ُِلوخثن  أ٢٘ٗ أػظزَإٔ كــٚ ؿ٤َ ٓو٘ؼش ًٔخ َٟٓ٘ ٫كوخ  

 . ٓٔؼيح   حُظخ٣ٍو٤ش أَٓح  

ح٠ُٝ٫ حُظ٢ ػٖ حُٜٔخكق حُوَآ٤ٗش  ٓٞؿِح   ك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛح حٌُظخد ٓؤهيّ ػَٟخ  

ك٢ ٖٓ ٌٛح ٛٞ طلي٣ي آٌخ٤ٗش ٝؿٞى أكي حُٜٔخكق ي. ٛحٓظطخػض إٔ طِٜ٘خ

حُؼؼٔخ٤ٗش حُظ٢ ط٘ٞهِض رؼي ط٘ل٤ش حُٜٔخكق ح٧هَٟ. ٣ظ٠ٖٔ ٌٛح حٌُظخد 

ٍٛٞح ٧هيّ حُٜٔخكق حُظ٢ ِٝٛظ٘خ ٝرخُوٜٞٙ طِي حُظ٢ رو٤ض ٖٓ حُوَٕ 

ٌِٚ حُٔظطٍٞ ك٢ أٝٓخ١ حُؼخ٢ٗ ُِٜـَس هزَ إٔ ٤٘٣غ حٓظؼٔخٍ حُو٢ حٌُٞك٢ ك٢ ٗ

 ا٠ُ إٔ ػٞٝ رخُو٢ حُ٘ٔو٢.  ٣ٜزق ٓؼ٤خٍح  ٝحُوطخ٤١ٖ 

رؤٕ ٌٛح حٌُظخد ٤ٌٕٓٞ رٔؼخرش آٜخّ ك٢ حُظو٤٤ْ حُلو٤و٢ ُٔٔؤُش   ٣ٍذ ػ٘ي٫١

ُِٔؼط٤خص ؿٔغ حُوَإٓ ك٢ ريح٣ش حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓش ٟٓٞٞػ٤ش 

ٍ ػٖ ًٕٞ ىٍحٓظ٢ ٌٛٙ ٫ طؤهٌ رؼ٤ٖ ح٩ػظزخٍ حُ٘ؼٍٞ ٌحُٔظٞكَس ُي٣٘خ. ُٖ أػظ

 حُٔخثي ك٢ ح٧ٝٓخ١ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًٔخ ًًَ ٓخروخ  
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أط٠٘ٔ إٔ ٫ طئى١ ا٠ُ ٍىٝى كؼَ حٗلؼخ٤ُش ًظِي حُظ٢ ٛيٍص ًـٞحد ػ٠ِ ٝ 

ك٢ ٛٞ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ه٬ٛش يحط٢ حُٔخروش. أإًي َٓس أهَٟ إٔ ٍٛٓ٘٘ٞ

ٓز٤٘ش ػ٠ِ حُلوخثن روٜٞٙ ٟٓٞٞع ؿٔغ حُوَإٓ ٫ ؿ٤َ. أٗخ ٠ٓز١ٞش ٝ

ُٔض "ػيٝح ٣َٛلخ ُ٪٬ّٓ" ط٤ٔطَ ػ٤ِٚ ٍؿزش ؿ٤ٗٞ٘ش ُ٪ٓظِٜحء رخُوَإٓ أٝ 

 ٗل٢ ٬ٓٓظٚ ٖٓ حُظل٣َق رؤ١ ٤ِٓٝش ًٔخ ٣لظَٝ رؼٞ حٌُظخد ح٤٤ٓ٬ٓ٩ٖ. 

 ٠ظدجْٛ جٍىز

 ٠1292ٕا٠ز  22
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 القرآن (السٌوطً ) االتقان فً علوم 

 

على الصفحة هو "االتقان فً علوم القرآن" ً "االتقان". العنوان الكامل فً أالصفحة االولى من كتاب السٌوط
ومعنىاه: دراسة شاملة فً علوم القرآن لمؤلفه جالل الدٌن السٌوطً  199لجالل الدٌن السوٌطً المتوفى سنة 

 هجرٌة. 199المتوفى سنة 
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 اٌّظادر اٌّظرؼٍّح

قئك الفٟ ذأ١ٌف ٘ذا اٌىراب ِٓ ػذج دراطاخ ٚ ِزاجغ ٠ثذٚ ٌٕا ِٓ اٌ أطرفذٔا

ِزاجغ -ػاللرٙا تاٌّٛضٛع ٚ دظة ٔٛػ١رٙا أْ ٔمذِٙا دظة أ١ّ٘رٙا ٚ

وذٌه دظة وٛٔٙا لذ٠ّح أٚ دذ٠صح. تاطرصٕاء ٚ -رقئ١ظ١ح أٚ ِزاجغ شا٠ٛٔح

اٌمزآْ اٌذٞ ٠ذرٛٞ ػٍٝ تؼض اإلشاراخ إٌٝ طز٠مح جّؼٗ فٟ ػٙذ ِذّذ 

ّظادر اٌّثاشزج اٌّرؼٍمح تجّغ اٌمزآْ ٟ٘ أطاطا ورة اٌظ١زج إٌث٠ٛح فئْ اٌ

اٌرٟ أٌفد فٟ فرزج ِثىزج ٚ ورة اٌذذ٠س. تاإلضافح ٔجذ أػّاال أخزٜ أٌفد 

فٟ اٌّزادً اٌرا١ٌح ِٓ طزف وثار اٌّؤرخ١ٓ اٌّظ١ٍّٓ. ٘ذٖ اٌّؤٌفاخ ذؼط١ٕا 

 ٟ : اٌّظادر اٌرٟ اطرؼٍّد ٘ ِؼٍِٛاخ ِّٙح دٛي جّغ ٔض اٌمزآْ.

 ورة اٌظ١زج إٌث٠ٛح-1

ٔد ذفاط١ً جّغ اٌمزآْ ٟ٘ اٌرزاج١ُ اٌصالشح اٌّؼزٚفح  ِّٚ ألذَ اٌىرة اٌرٟ َد

 تىرة اٌظ١زج إٌث٠ٛح

اػرّذ ػ١ٍٗ تٓ ٘شاَ فٟ ذأ١ٌف وراب  ط١زج رطٛي هللا ٌّذّذ تٓ إطذاق )-

 ( اٌظ١زج إٌث٠ٛح

 وراب اٌطثماخ اٌىث١ز ٌّذّذ تٓ طؼذ-

 ػّز اٌٛالذٞ وراب اٌّغاسٞ ٌّذّذ تٓ-

 ورة اٌذذ٠س-2

ٔد د١اج ِذّذ ٚوذا ِزادً جّغ  ِّٚ  اٌّظادر اٌرا١ٌح اٌرٟ َد
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اٌمزآْ ذرجٍٝ فٟ ورة اٌذذ٠س اٌرٟ ٠ٕظز إ١ٌٙا فٟ األٚطاط اإلطال١ِح ػٍٝ 

أٔٙا ذأذٟ فٟ اٌّزذثح اٌصا١ٔح تؼذ اٌمزآْ ِٓ د١س األ١ّ٘ح ٚ اٌّٛشٛل١ح. 

 ٘ذا اٌىراب :اٌّؤٌفاخ ا٢ذ١ح اطرؼٍّد د١ٓ ذأ١ٌف 

 ٌّذّذ تٓ اطّاػ١ً اٌثخارٞ ،طذ١خ اٌثخارٞ-

 ٌّظٍُ تٓ اٌذجاض ،طذ١خ ِظٍُ-

 طٕٓ تٓ أتٟ داٚٚد ٌظ١ٍّاْ تٓ أتٟ داٚٚد-

 اٌجاِغ اٌظذ١خ ألتٟ ػ١ظٝ ِذّذ اٌرزِذٞ-

 اٌّٛطأ ٌّاٌه تٓ أٔض-

 اٌظٕٓ اٌىثزٜ ألتٟ تىز أدّذ اٌث١ٙمٟ-

 ورة اٌرفظ١ز-3

ُورة ػذد ِٓ ِؤٌفاخ  اٌّزاجغ اٌّذوٛرج طاتما  تؼذ اٌفرزج اٌرٟ ظٙزخ ف١ٙا 

ك دٛي اٌمزآْ ورثٙا وثار اٌّؤرخ١ٓ ز اٌرٟ وأد تّصاتح شزٚح ٚ ذؼا١ٌاٌرفظ١

فظ١ز اٌمزآْ" ألتٟ جؼفز اٌّظ١ٍّٓ. أشٙز ٘ذٖ اٌّؤٌفاخ "جاِغ اٌث١اْ فٟ ذ

اطرُف١ذ ِٓ ٘ذا اٌىراب تطز٠مح غ١ز ِثاشزج ِٓ خالي اٌّزاجغ  اٌطثزٞ. 

  اٌذذ٠صح
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ٗ ٠ذرٛٞ ػٍٝ رغُ أْ وراب اٌطثزٞ لُظذ تٗ اٌرفظ١ز تاٌذرجح األٌٚٝ إال أٔ 

ٌشٟء ٔفظٗ افٟ اٌذمثح األٌٚٝ. ح دٛي جّغ اٌمزآْ ١ِؼٍِٛاخ تاٌغح األّ٘

 ٔجذٖ فٟ ورة اٌرفظ١ز األٌٚٝ. 

ٌمذ واْ ِٓ اٌضزٚرٞ اٌزجٛع إٌٝ اٌىرات١ٓ اٌرا١١ٌٓ ٔظزا الدرٛاءّ٘ا ػٍٝ 

 ١ح رغُ أٔٗ ال ػاللح ِثاشزج ٌّٙا تاٌرفظ١ز اٌمزآٟٔ :ِؼٍِٛاخ تاٌغح األّ٘

 وراب اٌّظادف التٓ أتٟ داٚٚد-

 اإلذماْ فٟ ػٍَٛ اٌمزآْ ٌجالي اٌذ٠ٓ اٌُظ١ٛطٟ-

تّىرثح اٌشا٘ز٠ح فٟ  ٛد١ذج اٌّرثم١ح ِٓ وراب اٌّظادف ذٛجذ دا١ٌا  إٌظخح اٌ

 Arthurطرؼٍّٙا ااٌَّؤٌف ِزذ١ٓ ٚ إدذٜ إٌظخر١ٓ  طرٕظخ ٘ذااُ دِشك. 

Jeffrey  ٗفٟ ٔشز وراتMaterials for the History of the Text 

of the Quran .٘ذا ٘ٛ إٌض اٌّشار إ١ٌٗ فٟ ٘ذا اٌىراب ٚ 

 ورة ِؼاطزج ذطزلد ٌّٛضٛع جّغ اٌمزآْ -4

 ٘رّد تّٛضٛع جّغ اٌمزآْ ٔذوز ِٓ ت١ٕٙا :اتؼض اٌىرة اٌّؼاطزج 

-Beeston, A.F.L. & others. Arabic Literature to the End 

of the Umayyad Period. Cambridge University Press, 

Cambridge, England. 1293. 

-Burton, J. The Collection of the Qur'an. Cambridge 

University Press, Cambridge, England. 1277. 13 
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-Jeffery, A. Materials for the History of the Text of the Qur'an. 

AMS Press, New York, United States of America. 1275. (E.J. 

Brill, 1237.) 

-Jeffery, A. The Qur'an as Scripture. Books for Libraries, New 

York, USA. 1291 (1252.) 

-Noeldeke, T. Geschichte des Qorans. Georg Olms 

Verlag, Hildesheim, Germany. 1291 (1212.) 

-Von Denffer, A. 'Ulum al-Qur'an: An Introduction to the 

Sciences of the Qur'an. The Islamic Foundation, Leicester, 

England. 1293. 

Watt, W.M. Bell's Introduction to the Qur'an. Edinburgh 

University Press, Edinburgh, Scotland. 1271. 

ٔشز أطال فٟ شالز ِجٍذاخ غ١ز أْ  Geschichte des Qoransوراب 

اٌّجٍذ٠ٓ اٌصأٟ ٚ اٌصاٌس ّ٘ا اٌٍذاْ ٌّٙا ػاللح ِثاشزج تاٌّٛضٛع. اٌّجٍذ 

ورة ِٓ طزف  Die Sammlung des Qoransاٌصأٟ ذذس ػٕٛاْ 

ق ٌّٛضٛع                    ٌٔٛذوٗ ٚ شفاٌٟ  . ٘ذا اٌجشء ٠رطز  

 Die Geschichteٌجشء اٌصاٌس اٌّؼْٕٛ جّغ اٌمزآْ تّؼٕٝ اٌىٍّح ت١ّٕا ا

des Korantext  اٌذٞ ورثٗ تزذشي ٚ تزغشرزاطزPretzl & 

Bergstrasser  ْ٠رّذٛر دٛي وراتح اٌمزآْ ٚ اٌمزاءاخ اٌّخرٍفح. اٌجشءا

٠رطزلاْ تشىً ِطٛي إٌٝ ٔظخرٟ ػثذ هللا تٓ ِظؼٛد ٚ أتٟ تٓ وؼة اٌٍراْ 

فّٙا ػٓ إٌض اٌمزآٟٔ اٌذٞ أُر٠ذ أدزلرا تأِز ِٓ اٌخ١ٍفح ػصّاْ تظثة آخرال
ٚ ٘ذا ٘ٛ إٌض اٌذٞ آطرطاع أْ  Textus receptusأٞ  رط١ّا   ٌٗ أْ ٠ىْٛ ٔظا  

 ٠ظً إ١ٌٕا ػثز اٌرار٠خ اإلطالِٟ.

 ِماالخ دٛي ِٛضٛع جّغ اٌمزآْ-5

اٌرٟ ٔشزذٙا  The Muslim Worldٌمذ رجؼٕا إٌٝ تؼض اٌّماالخ اٌرٟ ٔشزخ فٟ 

Hartford Seminary Foundation  تاٌٛال٠اخ اٌّرذذج األِز٠ى١ح. اٌّزاجغ

 اٌّذوٛرج ٕ٘ا ٟ٘ ذٍه اٌرٟ ذٛجذ فٟ اٌّجٍذاخ اٌرٟ أػ١ذ ٔشز٘ا ِٓ طزف
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 Kraus Reprint Corporation  1266ت٠ٛ١ٕٛرن طٕح . 

 اٌّماالخ اٌّرؼٍمح تّٛضٛع جّغ اٌمزآْ ٚ تاٌّظادف األٌٚٝ ٟ٘ واٌراٌٟ :

-Caetani, L. Uthman and the Recension of the Koran. 

Volume 5, p.391. (1215.) 

-Jeffery, A. Abu Ubaid on Verses Missing from the 

Qur'an. Volume 29, p.61. (1239.) 

-Jeffery, A. Progress in the Study of the Qur'an Text. 

Volume 25. p.4. (1235.) 

-Margoliouth, D.S. Textual Variations of the Koran. 

Volume 15, p.334. (1225.) 

-Mendelsohn, I. The Columbia University Copy of the 

Samarqand Kufic Qur'an. Volume 31, p.375. (1241.) 

-Mingana, A. The Transmission of the Koran. Volume 

7, p.223. (1217.) 

إٌٝ ٘ذٖ األػّاي طٕزجغ تاطرّزار ٚ ػٍٝ اٌخظٛص فٟ اٌّمذِح إٌٝ  تاإلضافح

 اٌذراطاخ اٌرا١ٌح اٌرٟ ٔشزخ فٟ جٕٛب إفز٠م١ا :

-Abdul Kader, A.S. How the Quran was Compiled. Al-

Balaagh, Vol. 11, No.2, Johannesburg, South Africa, May/June 

1296. 

-Desai, Maulana. The Quraan Unimpeachable. Mujlisul Ulama 

of South Africa, Port Elizabeth, South Africa. May 1297. 

-Siddique, Dr. Kaukab. Quran is NOT Allah's Word says 

Christian Lay Preacher. Al-Balaagh, Vol. 11, No. 1, 

Johannesburg, South Africa. February/March 1296. 
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 خط المائل المبكرالمخطوطات قرآنٌة فً 

 

صفحتان من اقدم النسخ القرآنٌة الباقٌة مكتوبة بالخط المائل نسخت فً المدٌنة فً القرن الثامن )المتحف 
 البرٌطانً(

 

صفحة مزدوجة اخرى من منخطوطة قرآنٌة مكتوبة بالخطة المائل فً مكة او المدٌنة فً القرن الثامن ) متحف 
 الكوٌت الوطنً(



ٔ7 
 

 اٌفظً األٚي

 اٌّزدٍح األٌٚٝ ٌجّغ اٌمزآْ

 ذطٛر اٌمزآْ فٟ ػٙذ ِذّذ-1

أ١ رلغ ك٢ ٟٓٞٞع ؿٔغ حُوَإٓ ٣ـذ إٔ ٣زيأ رخُ٘ظَ ك٢ ٤ِٔٓحص حٌُظخد 

ٚ ٓلٔي ا٠ُ أٛلخرٚ. ُْ ٣ُزََِّؾ حُوَإٓ أٝ ٣ٞك٠ ًٔخ ٣ؼظوي حُِٕٔٔٔٞ  ٗلٔٚ ًٔخ رَِـّ

حٓظيص ٌٓ٘ ٓ٘ش  َٖٕٓس ٝحكيس رَ ؿخء ػ٠ِ أؿِحء ه٬ٍ كظَس ٖٓ حُِٖٓ ىحٓض 

٬٤ٓى٣ش ا٠ُ ٝكخطٚ ك٢ حُٔي٣٘ش  ٓٔٙريأ ٓلٔي ٣يػٞ ُ٪٬ّٓ ك٢ ٌٓش ٓ٘ش 

هخٍ ح٣ٌُٖ ًلَٝح ٫ُٞ ٍِٗ  ٬٤ٓى٣ش. كل٢ حُوَإٓ ٗلٔٚ ٗـي : " ٕٖٙحٍُٔ٘ٞس ٓ٘ش 

ٍٓٞس حُلَهخٕ  ") ػ٤ِٚ حُوَإٓ ؿِٔش ٝحكيس ًٌُي ُ٘ؼزض رٚ كئحىى ٍٝطِ٘خٙ طَط٬٤

 (  ٕٖح٣٥ش  ٕ٘

طِٜ٘خ ٫ ٖٓ ٓلٔي ٫ٝ ٖٓ أٛلخرٚ أ٣ش ٓؼِٞٓخص ػٖ ٣ُخىس ػ٠ِ ٌٛح ُْ 

 ٌَء ك٢ ؿٔؼٜخ ػ٠ِ ٌَٗ ٍٓٞ ُْ ٣ئهحُظَط٤ذ ح٢ُِ٘ٓ ُِلوَحص ك٤غ أٗٚ ك٤ٖ رُيِ 

٫ حُظَِٔٔ ٖٓ ك٤غ حٍُِ٘ٝ. ًَ حُؼِٔخء حُٟٔٞٞع ٝ رؼ٤ٖ ح٩ػظزخٍ ٫

ٕٝ رؤٕ ؿَ حٍُٔٞ ٝحُ َُّ ػ٠ِ حُوٜٞٙ حُط٣ِٞش ٜٓ٘خ ٢ٛ ه٢٤ِ ٖٓ ِٕٔٔٔٞ ٣ُوِ

حُظ٢ ٤ُٔض رخ٠ٍَُٝس ٓظِٜش رزؼ٠ٜخ حُزؼٞ كٔذ حُظَِٔٔ ح٢ُِ٘ٓ. حُٔوخ١غ 

ظَّخرٚ : "ٟؼٞ ٌُ ح أ٣ش ًٌح ك٢ ٟٓٞغ ًٌح" ٓغ ٍَٓٝ حُٞهض أٛزق ٓلٔي ٣وٍٞ ُ

ف ( ٝ ٌٌٛح أٛزلض ط٠خٖ٘ٔٙ  ٔح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ّ  ،)ح٢١ٞ٤ُٔ

إٔ طٜزق  ٌٗحى ٓوخ١غ أهَٟ ا٠ُآ ا٠ُ ح٧ؿِحء حُظ٢ ًخٗض ٓـٔٞػش

 ػٜي ٓلٔي ًٔخك٢  ٌٓظِٔش. رؼٞ ٌٛٙ حٍُٔٞ ًخٗض ُٜخ أٓٔخء ٍٓٞس

 ٖٓ ٣ظ٤ٖح٥ : "ٖٓ هَأ ٛخط٤ٍٖ حُلي٣ؼ٤ٖ حُ٘ز٤٣ٖٞ حُظخ٤٤ُٖ ه٬ ٣ظز٤ٖ ُ٘خ ٖٓ
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ٛل٤ق حُزوخ١ٍ  ،ًظخد ٬ٛس حُٔٔخك٣َٖ آهَ ٍٓٞس حُزوَس ك٢ ٤ُِش ًلظخٙ" ) 

ح٬ُٜس ٢ حُيٍىحء هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ) ػ٤ِٚ رٝػٖ أ (ٖٔٗٔكي٣غ ٍهْ 

  ٝح٬ُّٔ (

َْ ٖٓ حُيؿخٍ" )ٗلْ حَُٔؿغ ِٜ ‚ "ٖٓ كلع ػَ٘ آ٣خص ٖٓ أٍٝ ٍٓٞس حٌُٜق ُػ

 (ٕٖٗٔكي٣غ ٍهْ 

ٍ  ُْ ٣ؼطٜخ ٓلٔي أ٣ش أٓٔخء. كٍٔٞس  َٞ ُٓ ك٢ حُٞهض ًحطٚ ٛ٘خى ى٫ثَ ػ٠ِ ٝؿٞى 

ٜخ ٓلٌٔي ػ٠ِ حَُٕٔٔح٩ه٬ٙ )ٍهْ  ِّٔ َٔ ؿْ ٖٓ أٗٚ ( ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ُْ ٣ُ

 َّٞ طَ ُٓ ٖٓ  ٖٙٗٔٝ  ًًَٖٗٗٔ أٜٗخ طٔخ١ٝ ػِغ حُوَإٓ )حُلي٣ؼ٤ٖ ٫ ٝطٌِْ ػٜ٘خ 

 ٛل٤ق ِْٓٔ(  ،ًظخد ٬ٛس حُٔٔخك٣َٖ

ٜٓ٘خ  ك٤ٖ ٛخٍص ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش طظٌخػَ أٛزق أٛلخد ٓلٔي ٣ٌظزٕٞ رؼ٠خ  

٣للظٕٞ حُزؼٞ ح٥هَ ػٖ ظَٜ هِذ. كٖٔ حُظخَٛ إٔ حُللع ًخٕ ٣ٌَ٘ ٝ

ٕ ًِٔش "هَإٓ" طؼ٢٘ "حُوَآءس" حُط٣َوش حَُث٤ٔ٤ش ُِللخظ ػ٠ِ ٗٚ حُوَإٓ ٧

٧ٕ أٍٝ ًِٔش هخٍ ٓلٔي أٜٗخ ُِٗض ػ٤ِٚ ك٤ٖ كِٜض ُٚ ٍإ٣خ ؿز٣ََ ك٢ ؿخٍ ٝ

كٌخٗض حُوَحءس حُ٘ل٤ٜش ًحص  ٔح٣٥ش  3ٙكَحء ًخٗض ٢ٛ ًِٔش "اهَأ" )ٍٓٞس 

ه٤ٔش ػخ٤ُش ٝ ًخٗض ؿي ٓظيحُٝش ر٤ٖ حُ٘خّ. ٓغ ًَ ٌٛح كل٢ حُوَإٓ ٗلٔٚ ٓخ ٣يٍ 

 ٌٕ َّٝ َي ُٓ  ًٔخ طٜ٘ي ح٣٥ش حُظخ٤ُش :  ًِظخر٤خ   ػ٠ِ أٗٚ 

-ٌَٖٔٓٓش َٓكٞػش ٓطَٜس رؤ٣ي١ ًَحّ رٍَس" )ٍٓٞس ػزْ  ٛلق"ك٢ 

ٔٙ) 

ٖٓ حُوَإٓ ك٢ حَُٔكِش  ٖٓ ٓخ ًخٕ ٓٞؿٞىح   ح  كـؾ ػ٠ِ إٔ أؿِحء ٛ٘خى أ٠٣خ  

ح٤ٌُٔش ًظذ آٌٗحى. ٛ٘خى ٍٝح٣ش طل٢ٌ إٔ ػَٔ رٖ حُوطخد ك٤ٖ ًخٕ ٫ ٣ِحٍ 

خ رٌٔش ك٤ٖ ٓٔؼٜخ طوَأ رؼٞ حُوَإٓ كِٔخ ٍأٟ ٓخ َٟد أهظٚ ك٢ ر٤ظٜ ًخكَحَ 

 حػط٢٘٤ ٌٛٙ حُٜل٤لش حُظ٢ ٓٔؼظٌْ  أٛخرٜخ ٖٓ حُيّ هخٍ ُٜخ : "
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ٛللش  ٕأٗظَ ٓخ ٌٛح ح١ٌُ ؿخء رٚ ٓلٔي" )٤َٓس رٖ ٛ٘خّ ٓـِي  طوَإٕٝ آٗلخَ 

( حُظ٢ ًخٗض أهظٚ ٝ ُٝؿٜخ ٕٖٓٓ ٍٓٞس ١ٚ )حٍُٔٞس  ( ٝ ك٤ٖ هَأ هٔطخ  3ٓٔ

٣وَآٜٗخ هٍَ حُيهٍٞ ك٢ ح٬ٓ٩ّ. ٓغ ٌٛح ٣ظ٠ق ُ٘خ إٔ حُللع ًخٕ ٛٞ حُٜٔ٘ؾ 

حُٔخثي ا٠ُ ك٤ٖ ٝكخس ٓلٔي ٝ ًخٗض طؼط٠ ُٚ أ٤ٔٛش أًزَ. كل٢ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ 

ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ؿز٣ََ ًخٕ ٣لون ٝ ٣َحؿغ حُوَإٓ ٓغ ٓلٔي ًَ ٓ٘ش ه٬ٍ 

 .٠ٓخٕ ٝ ك٢ حُٔ٘ش ح٧ه٤َس ٍحؿؼٚ ٓؼٚ َٓط٤َٖٜٗ ٍ

"أَٓ حُ٘ز٢ ِٛؼْ إٔ ؿز٣ََ ًخٕ ٣ؼخ٢ٍٟ٘ رخُوَإٓ ػٖ كخ١ٔش حر٘ش ٓلٔي : 

٫ أٍحٙ ا٫ ك٠َ أؿ٢ِ " )ٛل٤ق ٓ٘ش ٝ أٗٚ ػخ٢ٍٟ٘ حُؼخّ َٓط٤ٖ ٝ ًَ

 ( 2٘ٗٙ ٙٓـِيحُزوخ١ٍ ًظخد ك٠خثَ حُوَإٓ 

ٜيْٛ ُظؼِْ حُوَإٓ ُوي ًخٕ رؼٞ حُٜلخرش حُٔوَرٕٞ ٖٓ ٓلٔي ٣ٌَٕٓٞ ًَ ؿ

ػٖ ظَٜ هِذ. ٖٓ ر٤ٖ ٛئ٫ء ٗـي ٖٓ ح٧ٜٗخٍ أر٢ رٖ ًؼذ ٝ ٓؼخً رٖ  كلظخ  

ؿزَ ٝ ٣ُي رٖ ػخرض ٝ أرٞ ٣ُي ٝ أرٞ حُيٍىحء )ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ًظخد ك٠خثَ 

( رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓـٔغ رٖ ؿخ٣ٍش ح١ٌُ ه٤َ أٗٚ ُْ ٣للع ا٫ ر٠ؼش ٕٓٙٗحُوَإٓ 

ٛٞ ٖٓ حُٜٔخؿ٣َٖ ٝ ٖٓ أٝحثَ  ٍٓٞ ك٢ ك٤ٖ ًخٕ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى ٝ

حُٜلخرش ٣للع أ٣ُي ٖٓ طٔؼ٤ٖ ٍٓٞس ٖٓ ر٤ٖ حٍُٔٞ حُٔخثش ٝ أٍرؼش ػَ٘ حُظ٢ 

 ( ٣ٕلظ٣ٜٞخ حُوَإٓ ٝ طؼِْ حُزو٤ش ٖٓ ٓـٔغ )رٖ ٓؼي ًظخد حُطزوخص حٌُز٤َ ٓـِي 

٫ طظٞكَ ُي٣٘خ أ٣ش ٓؼِٞٓخص ًخك٤ش ػٖ ٓويحٍ ٓخ طٔض ًظخرظٚ ٖٓ ٗٚ حُوَإٓ ك٢ 

ُظؤ٤ًي ٤ُْ ٛ٘خُي أ١ ى٤َُ ػ٠ِ إٔ ٓـٔٞع حُوَإٓ ًظذ آٌٗحى ػٜي ٓلٔي. كزخ

ك٢ ٜٓلق ٝحكي ٓٞحء طلض ح٩َٗحف حُٔزخَٗ ُٔلٔي أٝ ؿ٤َٙ. ٖٓ ه٬ٍ 

 حُٔؼِٞٓخص

 

 

 

 



ٕٓ 
 

(  ٓ٘ٔظؼَٟٜخ ه٣َزخ   حُظ٢ ٗظٞكَ ػ٤ِٜخ كٍٞ ؿٔغ حُوَإٓ رؼي ٝكخس ٓلٔي ) 

ي. طٞك٢ ٟٝؼٚ ك٢ ٜٓلق ٝحكي ك٢ ػٜي ٓلٔ ٗٔظ٘ظؾ إٔ حُوَإٓ ُْ ٣ظْ أريح  

ٝرٞكخطٚ حًظَٔ  ٬٤ٓى٣ش رؼي َٓٝ ُْ ٣يّ ٬٣ٞ١   ٌٕٖٙٛح ح٧ه٤َ كـؤس ٓ٘ش 

 ُْ ٣ؼي ٖٓ حٌُٖٔٔ اٟخكش آ٣خص أهَٟ ا٤ُٚ ٗظَح  حُوَإٓ ٝحٗو٠٠ ُِٗٝٚ ٝ

آٌخ٤ٗش  ٫ٗظٜخء ٗزٞس ٓلٔي. ك٤ٖ ًخٕ ٫ ٣ِحٍ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ًخٗض ٛ٘خى ىحثٔخ  

ؿٔغ حُ٘ٚ ك٢ ًظخد  ٌُٖٖٔٔٓ حٌُٜح ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حُوَإٓ ٍِٝٗٝ أؿِحء ؿي٣يس 

ر٤ٖ ٓخ ك٢ ًحًَس رؼٞ حُ٘خّ  ٓخ ٣لَٔ ًٕٞ حُوَإٓ رو٢ ٓلَهخ   ٛٞ أ٠٣خ  ٝحكي ٝ

 ػ٤ِٜخ ٝهض ٝكخس ٓلٔي. ٓخ ك٢ ٓوظِق حُٔٞحى حُظ٢ ًخٕ ٌٓظٞرخ  ٝ

َٟٓ٘ ك٤ٔخ رؼي أٗٚ رٜ٘خىس حُوَإٓ ٗلٔٚ ًخٕ ٖٓ حُٞحٍى ٗٔن رؼٞ ح٣٥خص ه٬ٍ 

ٌٛح ٓخ ٣لٍٞ ىٕٝ ؿٔغ طْ ٗٔوٚ ٖٓ هزَ( ٩ٟٝخكش ا٠ُ ٓخ كظَس حٍُِ٘ٝ )رخ

 حُ٘ٚ ك٢ ًظخد ٝحكي ٓخ ىحٓض آٌخ٤ٗش ٗٔوٚ هخثٔش.

اٟخكش ا٠ُ ًَ ٌٛح ٣ظَٜ ُ٘خ أٗٚ ُْ طٌٖ ٛ٘خى ٟٓٞ ِٗحػخص ه٤ِِش كٍٞ ٗٚ 

ُٔخ  حُوَإٓ ك٤ٔخ ر٤ٖ حُٜلخرش ك٤ٖ ًخٕ ٓلٔي ٫ ٣ِحٍ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ه٬كخ  

ٓٞكي ٝهض ٤خد ٗٚ هَآ٢ٗ ٢ٍٔٓ ٝؼٞحَٓ طلَٔ ؿ٤ٓوغ رؼي ٓٞطٚ. ًَ ٌٛٙ حُ

٫ ٣ٞؿي ك٢  -ٝكخطٚ. آٌخ٤ٗش ٗٔن أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ ٝ حكظٔخٍ ٍِٗٝ آ٣خص ؿي٣يس 

كخ٫ ىٕٝ  - ٓظلخُش ٍِٗٝ آ٣خص ؿي٣يسححُوَإٓ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ طٔخٓٚ أٝ ػ٠ِ 

ُٔخ هخّ رٚ أٛلخد ٓلٔي رؼي ٓٞطٚ. ٣ظز٤ٖ ًٌُي إٔ ح٣٥خص  ٓلخُٝش ؿٔؼٚ ه٬كخ  

ٓظٔ٘غ حػ٠ِ ٓلٔي رٌَ٘ ٌٓؼق هز٤َ ٝكخطٚ ٌُُٝي حُوَآ٤ٗش ٛخٍص طٍِ٘ 

 ؿٔؼٜخ.

 

 

 

 

 

 



ٕٔ 
 

 ِٖ خُِِق ْر َٛ  ْٖ ػََ٘خ أَر٢ِ َػ َْ َكيَّ ٤ِٛ ح ََ ُٖ اِْر ػََ٘خ ٣َْؼوُُٞد ْر ي  َكيَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ ػََ٘خ َػ "َكيَّ

ِٖ حرْ  َٕ َػ خ َٔ ٤ْ ٢ِٗ أَ ًَ ََ ٍَ أَْهزَ َٜخد  هَخ ِٗ ٢ هللاَّ ِٖ  ِٟ ٍَ خُِي   َٓ  ُٖ ُْ ْر َ طََؼخ٠َُ  َٗ َّٕ هللاَّ ْْٜ٘ أَ َػ

 ُٓ ٍَ ٠َِّ هللاَّ طَخرََغ َػ٠َِ  َٛ  ِٚ ُِٞ  َٕ خ ًَ خ  َٓ  ََ ؼَ ًْ كَّخُٙ أَ َٞ ِٚ َكظ٠َّ طَ كَخطِ َٝ  ََ ْك٢َ هَْز َٞ ُْ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ

ك٢َِّ  ُٞ َّْ طُ ْك٢ُ ػُ َٞ ُْ َٛ  ح  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ َْ رَْؼُي") ٠َِّ هللاَّ ٍَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ًظخد  َػ٤َِْ

 (33٘ٗك٠خثَ حُوَإٓ 

 حٙ ًخٕ ُٓٞػخ  ػ٘ي ٜٗخ٣ش حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ حُظ٢ َٓ ٜٓ٘خ حُوَإٓ ٗـي إٔ ٓلظٞ

حُ٘خّ ر٤٘ٔخ ًخٗض رؼٞ أؿِحءٙ ٌٓظٞرش ػ٠ِ ٓوظِق  سرٌَ٘ ٝحٓغ ك٢ ًحًَ

حُٔٞحى حُظ٢ ًخٗض طٔظؼَٔ آٌٗحى ك٢ حٌُظخرش ٌُٖ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خُي أ١ ٗٚ ٓٞكي 

أَٓ رٚ ٨ُٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش. ُوي ًًَ ح٢١ٞ٤ُٔ إٔ حُوَإٓ هي ًظذ ًِٚ ك٢ ػٜي 

ػ٤ِٚ رؼ٘خ٣ش رخُـش ٌُٖ ُْ ٣ـٔغ ك٢ ٟٓٞغ ٝحكي هزَ ٓٞطٚ  خكظخ  ٔي ٝ رو٢ ٓلٓل

 ( ٝ ه٤َ أٗٚ ًخٕ ٓظٞكَح  ٕٙٔٙ  ٢١ٞ٤ُٔٔ ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ّ )ح

حُظَِٔٔ  ػ٠ِ ٌَٗ ٌٓظٞد(. أٓخ أ٠٣خ  ٜلخرش ٝ)ك٢ ًحًَس حُ رؤًِٔٚ ٓزيث٤خ  

 .هي أَٓ رٚ ٗو٤ٜخ   ح  ٕ ٓلٔياحُٜ٘خث٢ ٍُِٔٞ كوي ه٤َ 

 

 أٚي جّغ ٌٍمزآْ فٟ ػٙذ أتٟ تىز-2

ِٕٔٞ ًٔخ ٣ِػْ حُؼِٔخء حُٔٔ ٓـٔٞػخ  ٝ ًخ٬ٓ   اًح ًخٕ ٓلٔي هي طَى رخُلؼَ ٜٗخ  

( كِٔخًح ًخٗض ٛ٘خى كخؿش ا٠ُ ٙحٗظَ حُلَٜ  ،)ػزي حُوخىٍ ػزي حُٜٔي ٓؼ٬  

ٖٓ حُٔ٘طو٢ إٔ ٫ طزيأ ػ٤ِٔش حُـٔغ ا٫ رؼي إٔ  ؿٔؼٚ رؼي ٝكخطٚ؟ ُوي ًخٕ كؼ٬  

ط٘ظ٢ٜ حَُٓخُش رٔٞص حٍَُٓٞ. حَُٝح٣ش حُ٘خثؼش كٍٞ ؿٔغ حُوَإٓ ك٢ أٍٝ ح٧َٓ 

ح حُؼَٔ ا٠ُ ٣ُي رٖ ػخرض ح١ٌُ ًخٕ ٖٓ ر٤ٖ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ ًخٗض ُْٜ ط٘ٔذ ٌٛ

 ىٍح٣ش ػ٤ٔوش رخُوَإٓ.

 

 

 

 



ٕٕ 
 

 َٟٓ٘ ك٤ٔخ رؼي إٔ ٛ٘خى أىُش ًؼ٤َس ػ٠ِ إٔ ٛلخرش آهَٕٝ هخٓٞح ْٛ ًٌُي رـٔغ حُوَإٓ

ًُي رؼي ٝكخس ٓلٔي رلظَس ٝؿ٤ِس ٌُٖ حَُٔ٘ٝع ك٢ حُٜٔخكق رٌَ٘ ٓٔظوَ ػٖ ٣ُي ٝ

ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش ٛٞ ًُي ح١ٌُ هخّ رٚ ٣ُي ٧ٗٚ طْ رؤَٓ ٢ٍٔٓ ٖٓ أر٢ رٌَ أٍٝ ه٤ِلش ك٢ 

رٖ ػخرض ح٬ٓ٩ّ. ًظذ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ أػطض أ٤ٔٛش رخُـش ٌُٜح حُـٔغ ح١ٌُ هخّ رٚ ٣ُي 

 خٕ.حُ٘ٚ ح١ٌُ ٗظؾ ػ٘ٚ ٛٞ ح١ٌُ أٛزق ًح ١خرغ ٢ٍٔٓ ك٢ ه٬كش ػؼٔٝ

رؼي ٝكخس ٓلٔي ٓزخَٗس حٍطيص رؼٞ حُوزخثَ حُؼَر٤ش ػٖ ح٬ٓ٩ّ رؼيٓخ ًخٗض هي حػظ٘وظٚ 

ٌٓ٘ ٓيس ه٤َٜس. ػ٠ِ اػَ ٌٛح حٟطَ أرٞ رٌَ ا٠ُ آٍخٍ ؿ٤ٖ ٌٕٓٞ ٖٓ أٝحثَ 

ح٤ُِٖٔٔٔ ٩ه٠خػٜخ. كوخٓض ٓؼًَش ح٤ُٔخٓش حُظ٢ ٓو٢ ك٤ٜخ ػيى ٖٓ ٛلخرش ٓلٔي 

س ٖٓ ػ٘يٙ. حُلي٣غ حُظخ٢ُ ٣ٜق ُ٘خ ٓخ كيع رُؼ٤ي ح٧هَرٕٞ ح٣ٌُٖ أهٌٝح حُوَإٓ ٓزخَٗ

 ٌٛٙ ح٧كيحع: 

حُٔزخم إٔ  "كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي كيػ٘خ حرٖ ٜٗخد ػٖ ػز٤ي رٖ

ػْٜ٘ هخٍ أٍَٓ ا٢ُ أرٞ رٌَ ٓوظَ أَٛ ح٤ُٔخٓش كبًح ػَٔ رٖ  ٣ُي رٖ ػخرض ٢ٍٟ هللا

َ أطخ٢ٗ كوخٍ إ حُوظَ هي حٓظلَ ٣ّٞ ػْٜ٘ إ ػٔ ُوطخد ػ٘يٙ هخٍ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ هللاح

ح٤ُٔخٓش روَحء حُوَإٓ ٝا٢ٗ أه٠٘ إٔ ٣ٔظلَ حُوظَ رخُوَحء رخُٔٞح١ٖ ك٤ٌٛذ ًؼ٤َ ٖٓ 

ُْ ٣لؼِٚ ٍٍٓٞ هللا  حُوَإٓ ٝا٢ٗ أٍٟ إٔ طؤَٓ رـٔغ حُوَإٓ هِض ُؼَٔ ٤ًق طلؼَ ٤ٗجخ  

َٗف هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ ػَٔ ٌٛح ٝهللا ه٤َ كِْ ٣ٍِ ػَٔ ٣َحؿؼ٢٘ كظ٠  ٠ِٛ هللا

ٛي١ٍ ٌُُي ٍٝأ٣ض ك٢ ًُي ح١ٌُ ٍأٟ ػَٔ هخٍ ٣ُي هخٍ أرٞ رٌَ اٗي ٍؿَ ٗخد ػخهَ 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ كظظزغ حُوَإٓ كخؿٔؼٚ  طٌظذ حُٞك٢ ٍَُٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ٫ ٗظٜٔي ٝهي ً٘ض

كٞهللا ُٞ ًِل٢ٗٞ ٗوَ ؿزَ ٖٓ حُـزخٍ ٓخ ًخٕ أػوَ ػ٢ِ ٓٔخ أ٢َٗٓ رٚ ٖٓ ؿٔغ حُوَإٓ هِض 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ ٛٞ ٝهللا ه٤َ كِْ ٣ٍِ أرٞ  ٍ هللا ٠ِٛ هللاخ ُْ ٣لؼِٚ ٤ًٍٞٓق طلؼِٕٞ ٤ٗج

 ف ُٚ ٛيٍ أر٢ رٌَ ٝػَٔ ٢ٍٟ هللارٌَ ٣َحؿؼ٢٘ كظ٠ َٗف هللا ٛي١ٍ ١ٌُِ َٗ

خ كظظزؼض حُوَإٓ أؿٔؼٚ ٖٓ حُؼٔذ ٝحُِوخف ٝٛيٍٝ حَُؿخٍ كظ٠ ٝؿيص آهَ ػٜ٘ٔ

ؿ٤َٙ ) ُوي ؿخءًْ ٍٍٓٞ ٖٓ ٍٓٞس حُظٞرش ٓغ أر٢ ه٣ِٔش ح٧ٜٗخ١ٍ ُْ أؿيٛخ ٓغ أكي 

أٗلٌْٔ ػ٣ِِ ػ٤ِٚ ٓخ ػ٘ظْ ( كظ٠ هخطٔش رَحءس كٌخٗض حُٜلق ػ٘ي أر٢ رٌَ كظ٠ طٞكخٙ 

-)ٛل٤ق حُزوخ١ٍ هللا ػْ ػ٘ي ػَٔ ك٤خطٚ ػْ ػ٘ي كلٜش ر٘ض ػَٔ ٢ٍٟ حُِْٜ ػْٜ٘"

ك٢ ًظخد  ( }ٗلْ حُلي٣غ ٗـيٙ ٌٍَٓح  -رخد ؿٔغ حُوَإٓ ٖٓٙٗ-ًظخد ك٠خثَ حُوَإٓ

 {ٖٔٔٗٝ ك٢ ًظخد طل٤َٔ حُوَإٓ ٍهْ  ْٗ٘ٙٙ ح٧كٌخّ ٍه

ػَٔ ا٣خٙ ٢ رٌَ ٝرؼي اه٘خع أر حٗظ٠ٜ ح٧َٓ ر٣ِي رٖ ػخرض ا٠ُ هزٍٞ حُلٌَس ٓزيث٤خ  

ٖٓ ه٬ٍ  هزَ إٔ ٣ـٔغ حُوَإٓ ك٢ ًظخد ٝحكي. ٣ظ٠ق ؿ٤ِخ  ر٠ٍَٝس ح٧َٓ ٝ

 ٌٛٙ حَُٝح٣ش إٔ ؿٔغ حُوَإٓ

 



ٕٖ 
 

 

  ُْ ٣وْ رٚ "ٍٍٓٞ هللا". ح  أًَٓخٕ  

ٓلٔي ٗلٔٚ إ طَىى ٣ُي اُحء حُٜٔٔش حُظ٢ أٓ٘يص ا٤ُٚ ًخٕ ٓززٚ ٖٓ ؿٜش ًٕٞ 

ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٟوخٓش حَُٔ٘ٝع. ٌٛح ٓخ ٣ظَٜ إٔ ُْ ٣ٜظْ رـٔغ حُوَإٓ ٝ

٣ؼَكٚ رؤًِٔٚ ػٖ ٝ . كبًح ًخٕ ٣ُي ٣للع حُوَإٓ ؿ٤يح  حُٜٔٔش ُْ طٌٖ رخُِٜٔش رظخطخ  

حُٜلخرش ٣ظٞكَٕٝ ًٌُي اًح ًخٕ ػيى ٖٓ ظَٜ هِذ ٫ٝ ٣ـَٜ أ١ ؿِء ٓ٘ٚ ٝ

ػ٠ِ ٓويٍس ٛخثِش ك٢ ٓـخٍ حُللع ٝح٩ٓظظٜخٍ كبٕ ػ٤ِٔش ؿٔغ حُوَإٓ ُٖ طٌٕٞ 

ا٫ ِٜٓش }ه٬كخ ُٔخ ؿخء ك٢ كي٣غ حُزوخ١ٍ حًٌٍُٔٞ أػ٬ٙ{. كِْ ٣ٌٖ ػ٠ِ 

إٔ  ٣طِذ ٖٓ حُٜلخرشًخٕ ٣للع ٖٓ حُوَإٓ ك٢ ًحًَطٚ ٝ ٣ُي ا٫ إٔ ٣ٌظذ ٓخ

ٞ حٌُظخد ح٧هَٕٝ إٔ ًَ حُللخظ ٖٓ رؼ٠٣زطٞح ٓخ ًظذ. ٣ِػْ ى٣ِح١ ٝ

 كَكخ  ًِٔش ًِٔش ٝ ،خٗٞح ٣ؼَكٕٞ حُوَإٓ رؤًِٔٚ ػٖ ظَٜ هِذأٛلخد ٓلٔي ً

خثِش ػ٠ِ كلع ٕ ٌٛٙ حُويٍس حُٜاك٢ ِٓحػٔٚ ك٤غ هخٍ  ًٛذ ى٣ِح١ رؼ٤يح  ٝ كَكخ  

: "إ هٞس حٌُحًَس ٌِٓش ٝٛزٜخ هللا ُِؼَد ُيٍؿش أْٜٗ ٤ٜشحُوَإٓ ٢ٛ ٓٞٛزش اُ

٫ف ٖٓ أر٤خص حُ٘ؼَ رزخُؾ حُُٜٔٞش. ح٩ٓظؼٔخٍ حٌُخَٓ ٌُٜٙ ح٥ ًخٗٞح ٣للظٕٞ

 Desai, The) ٤ٛخٗظٚ ٖٓ ح٤٠ُخع"ٔٞٛزش ٛٞ ٓخ ٌٖٓ ٖٓ كلع حُوَإٓ ٝحُ

Quraan Unimpeachable, p.ٕ٘ ) 

".  هٞس كلع ًحص ١ز٤ؼش ا٤ُٜش ٣ٌٛذ رؼي ٌٛح ا٠ُ ٝٛق حٓظظٜخٍ حُوَإٓ رؤٗٚ "

ٖٓ أَٜٓ ح٧ٍٓٞ. كبًح ًخٕ  ؿٔغ حُوَإٓ ًخٕحُ٘ظ٤ـش حُٔ٘طو٤ش ٌُٜح حُِػْ ٢ٛ إٔ 

١ ؿ٢ِ حُوَحء ح٧هَٕٝ ٣ؼَكٕٞ حُوَإٓ رٌخِٓٚ كظ٠ أهَ ًِٔش ٓ٘ٚ ريٕٝ أ٣ُي ٝ

كٖٔ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ إٔ  ٙ ٢ٛ حُل٤َٟش ح٤ٓ٬ٓ٫ش (ٌٛ)رَػخ٣ش ٍرخ٤ٗش أٝ ٗوٜخٕ ٝ

٣وّٞ رـٔغ حُوَإٓ رخٌَُ٘ ح١ٌُ كؼِٚ. كؼٞٝ إٔ ٣ؼظٔي كو٢  ( أ١ ٣ُي)  ٗـيٙ

 : ػ٠ِ ًحًَطٚ ٓزخَٗس ٗـيٙ ٣زلغ ػٖ حُٜ٘ٞٙ ك٢ ٓوظِق حُٜٔخىٍ
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ٛيٍٝ حَُؿخٍ كظ٠ ٝؿيص أهَ كظظزؼض حُوَإٓ أؿٔؼٚ ٖٓ حُؼٔذ ٝحُِوخف ٝ "

ٍٓٞس حُظٞرش ٓغ أر٢ ه٣ِٔش ح٧ٜٗخ١ٍ ُْ أؿيٛخ ٓغ أكي ؿ٤َٙ ) ُوي ؿخءًْ 

ٗلٌْٔ ػ٣ِِ ػ٤ِٚ ٓخ ػ٘ظْ ( كظ٠ هخطٔش رَحءس كٌخٗض حُٜلق ػ٘ي ٍٍٓٞ ٖٓ أ

طٚ ػْ ػ٘ي كلٜش ر٘ض ػَٔ ٢ٍٟ ك٤خك٢ أر٢ رٌَ كظ٠ طٞكخٙ هللا ػْ ػ٘ي ػَٔ 

 ( ٖٓٙٗ-ًظخد ك٠خثَ حُوَإٓ -" ) ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ػْٜ٘ هللا

ر٤ٖ ٓخ ًخٕ ك٢ ًحًَس  إٔ حُوَإٓ ًخٕ ٝهض ٝكخس ٓلٔي ٓلَهخ   ُوي ٍأ٣٘خ ٓخروخ  

ٌٗحى ك٢ آٓوظِق حُٔٞحى حُظ٢ ًخٗض طٔظؼَٔ  ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ٌٓظٞرخ  حُٜلخرش ٝ

حٌُظخرش. ا٠ُ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ُـؤ حُٜلخر٢ حُ٘خد ك٤ٖ ًخٕ ٣ُِؼي ُـٔغ حُوَإٓ ك٢ 

ٜٓلق ٝحكي. حُٜٔيٍحٕ حَُث٤ٔ٤خٕ ٖٓ ر٤ٖ حُٜٔخىٍ حُظ٢ ًًَص ٛٔخ 

(. ُْ ٣ؼظٔي  ٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓح -"حَُهخع" ٝ "ٛيٍٝ حَُؿخٍ" )ح٢١ٞ٤ُٔ 

ًخٗض ٣َ١وش  خ  ٣أ ٣ُي ػ٠ِ ًحًَس حُ٘خّ كو٢ رَ حػظٔي ًٌُي ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ٌٓظٞرخ  

ا٠ُ وخف أ١ حُلـخٍس حَُهخم حُن.. ( ٝحُظـؤ ا٠ُ ًؼ٤َ ٖٓ حُٜلخرش ٝحُِ ًظخرظٚ )

ؿ٤ٔغ حُٔٞحى حُظ٢ ًخٗض أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ ٌٓظٞرش ػ٤ِٜخ. ُْ ٣ٌٖ ٌٛح طَٜف 

ك٢  وي إٔ هللا ٝٛزٚ ًحًَس هخٍهش ُِؼخىس ٣ٌٔ٘ٚ ح٩ػظٔخى ػ٤ِٜخ ٤ًِخ  ٗوٚ ٣ؼظ

ٜٓٔظٚ رَ طَٜف ًخطذ ٗز٤ٚ ًخٕ ٣َ٣ي ؿٔغ حُوَإٓ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٜٔخىٍ 

 حٌُٔٔ٘ش. ًخٕ ٌٛح طَٜف ٍؿَ ٣ؼ٢ ًَ حُٞػ٢ إٔ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ًخٕ ٓظ٘خػَح  

 ٍ ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ هي ك٢ أٓخًٖ ػيس ُيٍؿش أٗٚ ٝؿذ ؿٔغ ًَ ٓخ أٌٖٓ ؿٔؼٚ

 .حُٔٔظطخع ػ٠ِ ٗٚ ًخَٓ ٗٔز٤خ  

هخّ رزلغ ػ٠ِ ٗطخم  أهيّ حَُٝح٣خص ك٢ ح٬ٓ٩ّ طز٤ٖ ُ٘خ رٟٞٞف إٔ ٣ُيح   

٠ِ ػ ٝحٓغ ر٤٘ٔخ ٗـي إٔ ػِٔخء ٓظؤه٣َٖ ُػٔٞح أٗٚ حػظٔي ػ٠ِ ٓخ ُىٕٝ ًظخر٤خ  

حُظ٢ ًخٗض  -... ؿِٞى حُل٤ٞحٗخص حُن، حَُهخع، ػظخّ حُل٤ٞحٗخص-ٓوظِق حُٔٞحى 

ُْ ٣لؼَ ٤ٗجخ أًؼَ ٖٓ ؿٔؼٚ ٌُٜٙ  ر٤ض ٓلٔي. ُػٔٞح إٔ ٣ُيح  ٓللٞظش ك٢ 

 حُٜ٘ٞٙ ٖٓ أؿَ ح٩كظلخظ رٜخ ك٢ ٟٓٞغ ٝحكي.
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ًخٕ ٣ؤَٓ رٌظخرش  ٣وٍٞ حُلخٍع حُٔلخٓز٢ ك٢ ًظخد "كْٜ حُٖٔ٘" إ ٓلٔيح  

ؿحُوَإٓ ٝ ٌُُي ك٤ٖ أَٓ أرٞ ر ُٝ يص حُٔٞحى ٌَ رـٔغ حُوَإٓ ك٢ ٜٓلق ٝحكي 

 ح٩طوخٕ ،" )ح٢١ٞ٤ُٔ ك٢ ىحٍ ٍٍٓٞ هللا حُظ٢ ٍِٗ ك٤ٜخ خ "ػ٤ِٜ حُظ٢ ًخٕ ٌٓظٞرخ  

ؼض ٝ ُكيِّىص ٢ٌُ ٫ ٤٠٣غ ٜٓ٘خ ٢ٗء. 1ٖٔٙ ِٔ ـُ  ( ك

ٕ ك٢ ا١خٍ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ إٔ ٣ُيح   ِّٝ هخّ رزلغ ٝحٓغ  ٌُٖ ٣ظ٠ق ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ُى

 حُ٘طخم ػٖ ٌٛٙ حُٔٞحى حُظ٢ ًظزض ػ٤ِٜخ أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ. ى٣ِح١ ٣ـخكي هخث٬  

ًُظذ ػ٤ِٜخ حُوَإٓ " ح١ٌُ هخّ رٚ ٣ُي ًخٕ ٓوظَٜح  إ حُزلغ   ػ٠ِ حُٔٞحى حُظ٢ 

ًخٕ ٛٞ حُٜلخر٢ حُٞك٤ي ح١ٌُ أط٤لض ُٚ  ر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا" ٧ٕ ٣ُيح  

ٍطَ ٓؼٚ حُوَإٓ آهَ َٓس ٣ٌٕٞ ؿ٘ذ ٓلٔي ك٤ٖ ؿخءٙ ؿز٣ََ ٝ حُلَٛش ٢ٌُ

(Desai, The Quraan Unimpeachable, p.ٔ2  ْ٤٠٣ق ى٣ِح١ أٗٚ ٍؿ ) ٝؿٞى

ٜٗٞٙ هَآ٤ٗش أهَٟ ك٢ طِي حُلظَس ك٢ٜ ًخٗض ُْ طٌٖ طظٞكَ ػ٠ِ ٜٓيحه٤ش 

ًخِٓش ٧ٜٗخ ُْ طٌظذ طلض ح٩َٗحف حُٔزخَٗ ُٔلٔي ٌُٖ ًظزض ٖٓ ١َف 

أٛلخرٚ ح٣ٌُٖ حػظٔيٝح ك٢ ًُي ػ٠ِ ٓخ حٓظطخػٞح كلظٚ ك٢ ًحًَحطْٜ. ٣ٔظ٘غ 

٘خ حُٜٔخىٍ ٫ ٣َُ٣ى٫ثَ أٝ ٜٗٞٙ ٖٓ أ١ ٗٞع ًخٗض ٝ ى٣ِح١ ػٖ اػطخء أ٣ش

حُظ٢ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ طٌٕٞ ٖٓ ي ػ٤ِٜخ ك٢ حُزَٛ٘ش ػ٠ِ ِٓحػٔٚ ٝحُظ٢ حػظٔ

ٕ ٖٓ حُظَحع ح٢ٓ٬ٓ٩. ك٢ حُٞحهغ ًٕٞ حُوَإٓ ُػَٝ َٓط٤ٖ ك٢  ِّٝ أهيّ ٓخ ُى

ُْ ٣زق رٚ ٓلٔي ٟٓٞ ٫ر٘ظٚ كخ١ٔش حَُِٛحء ) ٛل٤ق  آهَ حُٔطخف ًخٕ َٓح  

ٖ ػخث٘ش ػٖ كخ١ٔش ػ٤ِٜخ هخٍ َٓٔٝم ػ ًظخد ك٠خثَ حُوَإٓ( } -حُزوخ١ٍ

ٕ ؿز٣ََ ًخٕ ٣ؼخ٢ٍٟ٘ رخُوَإٓ احُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ح٬ُّٔ أَٓ ا٢ُّ 

 { ًَ ٓ٘ش ٝاٗٚ ػخ٢ٍٟ٘ حُؼخّ َٓط٤ٖ ٫ٝ أٍحٙ ا٫ ك٠َ أؿ٢ِ

ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خٓزش؟  اًح ًخٕ ٣ُي رٖ ػخرض كخَٟح   ك٤ٌق أٌٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح َٓح  

ٕ كٍٞ ؿٔغ حُوَإٓ ك٢ ه٬كش أر٢ ك٢ ٗلْ ح٤ُٔخم ٗؼَف ٖٓ ه٬ٍ أهيّ ٓخ ىُ  ِّٝ
آَس ٓلٔي أٝ  رٌَ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى أ١ ط٤٤ِٔ ر٤ٖ ٓخ ًظذ ٖٓ حُوَإٓ طلض

 ٫ ٢ٗء ؿ٤َٙ ٖٓ حُٜٔخىٍ ٝ
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ٌٛٙ طلخ٤َٓ  حػظٔي ػ٠ِ ح٧ٍٝ ىٕٝ حُؼخ٢ٗ. ًٔخ َٟٓ٘ ٫كوخ   ٣ٞك٢ رؤٕ ٣ُيح  

 ظَٝف ٓؼخ٤ُش حُوَإٓ ؿٔغ ك٢ حُـَٝ ٜٓ٘خ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ  كي٣ؼش حُؼٜي ٗٔز٤خَ 

ٛ٘خى كٌخ٣خص  ٌُٜ٘خ ٫ طَطٌِ ػ٠ِ أ٣ش ٜٗٞٙ هي٣ٔش ُِزَٛ٘ش ػ٠ِ ِٓحػٜٔخ.

ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٣ُي خرٚ ٝٓلخىٛخ أٗٚ ًِٔخ ٍِٗ ٢ٗء ٖٓ حُوَإٓ ًخٕ ٓلٔي ٣طِذ ٖٓ ًظّ 

 ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ(  ًٙٓٙٗظخد ك٠خثَ حُوَإٓ  -إٔ ٣ٌظزٞٙ ) ٛل٤ق حُزوخ١ٍ

ّٔ  }كيػ٘خ ػز٤يهللا رٖ ٠ٓٞٓ ػٖ آَحث٤َ ػٖ خ أر٢ آلخم ػٖ حُزَحء هخٍ ُ

ٓز٤َ هللا ( هخٍ  ُِٗض ) ٫ ٣ٔظ١ٞ حُوخػيٕٝ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ( ) ٝحُٔـخٛيٕٝ ك٢

ٝحٌُظق أٝ حٌُظق ٤ُٝـت رخُِٞف ٝحُيٝحس  ػ٤ِٚ ِْٝٓ حىع ٢ُ ٣ُيح   حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا

ػ٤ِٚ  خػيٕٝ ( ٝهِق ظَٜ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللاًظذ ) ٫ ٣ٔظ١ٞ حُوأٝحُيٝحس ػْ هخٍ 

ٍ هللا كٔخ طؤ٢َٗٓ كب٢ٗ ٍؿَ رٖ أّ ٌٓظّٞ ح٧ػ٠ٔ هخٍ ٣خ ٍٓٞ ِْٝٓ ػَٔٝ

كُِ٘ض ٌٓخٜٗخ )٫ ٣ٔظ١ٞ حُوخػيٕٝ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ( )  حُزَٜ ٣ََٟ

 ٝحُٔـخٛيٕٝ ك٢ ٓز٤َ هللا ( ) ؿ٤َ أ٢ُٝ ح٠ٍَُ ({

ٍٝح٣خص  رؤًِٔٚ ك٢ ر٤ظٚ. ٛ٘خى أ٠٣خ   خ  ٫ ٢ٗء ٣ئًي إٔ حُوَإٓ ًخٕ ٓـٔٞػٌُٖ 

رٖ أر٢ ىحٝى ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ أرخ رٌَ ًخٕ أٍٝ ٖٓ هخّ ػي٣يس ك٢ ًظخد حُٜٔخكق ٫

رظي٣ٖٝ حُوَإٓ ًٌَٗ ٖٓ ر٤ٜ٘خ : "كيػ٘خ ػزي هللا هخٍ كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ 

حُل٤ٖٔ رٖ كلٚ هخٍ كيػ٘خ ه٬ى هخٍ كيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ حُٔيٟ ػٖ ػزي ه٤َ 

ك٢ ؿٔغ  ػٖ ػ٢ِ هخٍ : ٍكٔش هللا ػ٠ِ حر٢ رٌَ ًخٕ أػظْ حُ٘خّ أؿَح  

(. ٛ٘خ ٘ٙ ‚ ٛٞ أٍٝ ٖٓ ؿٔغ ر٤ٖ حُِٞك٤ٖ. " )ًظخد حُٜٔخكقٝ ،حُٜٔخكق

آه٣َٖ ٓزوٞح أرخ رٌَ ُـٔغ حُوَإٓ ك٢  ٗـي أىُش ه٣ٞش ػ٠ِ إٔ أٗوخٛخ   أ٠٣خ  

 ٜٓلق ٝحكي : 

٣لش" ٌٜٓلق ٓخُْ ٠ُٞٓ أر٢ ك "ػٖ رٖ ر٣َيس هخٍ : أٍٝ ٖٓ ؿٔغ حُوَإٓ ك٢

ًخٕ ٖٓ ر٤ٖ أٍرؼش (. ٓخُْ ٌٛح ٖ٘ٔٙ ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ -)ح٢١ٞ٤ُٔ 

ًظخد  -ٍؿخٍ أَٓ ٓلٔي أٛلخرٚ إٔ ٣ؤهٌٝح حُوَإٓ ػْٜ٘ )ٛل٤ق حُزوخ١ٍ

( ٝ} كيػ٘خ كلٚ رٖ ػَٔ كيػ٘خ ٕٖٗ٘ٝ ًظخد حُٔ٘خهذ  ٘ٔٙٗك٠خثَ حُوَإٓ 

ٗؼزش ػٖ ػَٔٝ ػٖ ارَح٤ْٛ ػٖ َٓٔٝم ًًَ ػزيهللا رٖ ػَٔٝ ػزيهللا رٖ 

 ٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ هٌٝح ػ٤ِ  أُحٍ أكزٚ ٓٔؼض حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللآٔؼٞى كوخٍ ٫

رٖ ؿزَ ٝأر٢ رٖ ًؼذ{ حُوَإٓ ٖٓ أٍرؼش ٖٓ ػزيهللا رٖ ٓٔؼٞى ٝٓخُْ ٝٓؼخً 

 ء حًخٕ ٖٓ حُوَ
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رؼي ٌٛٙ  ح٣ٌُٖ هظِٞح ك٢ ٓؼًَش ح٤ُٔخٓش. رٔخ إٔ أرخ رٌَ ُْ ٣ؤَٓ رـٔغ حُوَإٓ ا٫

 ٓزن ٣ُي رٖ ػخرض ُـٔغ حُوَإٓ.  إٔ ٓخُٔخ   ٕحُٔؼًَش كٖٔ حُزي٢ٜ٣ اً

 دٛي اٌّزدٍح األٌٚٝ ٌجّغ اٌمزآْ.ٔظزج ػاِح  -3

أٛزق ٣زَُ رٟٞٞف. حَُٝح٣خص ح٤َُٔٓش طلخٍٝ  ٓؼ٤٘خ   طـخٛخ  ح٬ٗكع ح٥ٕ إٔ 

روٜٞٙ ؿٔغ حُوَإٓ ًخٕ ٛٞ إٔ طظَٜ ُ٘خ إٔ حَُٔ٘ٝع ح١ٌُ هخّ رٚ أرٞ رٌَ 

حُٞك٤ي ح١ٌُ طْ رؼي ٝكخس ٓلٔي. كخٍٝ حُؼِٔخء رؼي ًُي إٔ ٣يػٔٞح ٌٛٙ ح٧ْٛ ٝ

إٔ حُوَإٓ حُٞك٤ي حُٔئَٛ ُِو٤خّ رخُٜٔٔش ٝ ًخٕ حُ٘وٚ ٣ُيح  حُلٌَس ٓيػ٤ٖ إٔ 

إٔ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رؼ٤ِٔش رز٤ض ٓلٔي ٝ رٌَ٘ أٝ رآهَ ٓٞؿٞىح  ًخٕ 

٫ طلض ح٩َٗحف حُلؼ٢ِ ُٔلٔي ٗلٔٚ ٝحُـٔغ حػظٔيٝح ػ٠ِ ٓخ طٔض ًظخرظٚ 

ٌٛح ك٤غ ٣ِػٕٔٞ إٔ  . ٣ٌٛذ حُؼِٔخء حُِٕٔٔٔٞ أرؼي ٢ٖٗٓء ؿ٤َ ٌٛح

خء رٚ ٓلٔي ُْ ٠٣ق ًٔخ طْ ؿٔؼٚ ًخٕ ٍٛٞس ١زن ح٧َٛ ُٔخ ؿحُٜٔلق 

 ُْ ٣لظوي ٓ٘ٚ أ١ ٢ٗء ٖٓ ٌٛح حُوز٤َ.٫ ٗوطش ٝا٤ُٚ ٫ كَف ٫ٝ ًِٔش ٝ

ٔغ حُوَإٓ ك٢ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝؿذ حُوٍٞ رؤٕ حُظل٤َِ حُٟٔٞٞػ٢ ُٔٔؤُش ؿ

ح١ٌُ ٣ـذ إٔ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُٔؼط٤خص حُٔيٝٗش ٤ٌٓٔ٘٘خ ٖٓ حَُٔكِش حُزيحث٤ش ٝ

ؽ ح١ٌُ حػظٔي ًح١ٌُ أٛزق ك٤ٔخ رؼي ح٣ُُٞٔ٘ي ٝ ُ إٔ حُ٘ٚ ح١ٌُ ؿٔؼٚارَح

ػ٤ِٚ حُٜٔلق حُؼؼٔخ٢ٗ ٓخ ٛٞ ا٫ حُٔ٘ظٞؽ حُٜ٘خث٢ ُٔلخُٝش ٛخىهش ُـٔغ 

 .٣ٍَٟٝخ   ٖٓ ٜٓخىٍ ٓظ٘ٞػش ًخٕ حَُؿٞع ا٤ُٜخ أَٓح   حُوَإٓ حٗط٬هخ  

ي ػ٤ِٜخ ربػخىس ِٔ حُ٘ظَ ك٤ٜخ.  ٣ـذ ػ٤ِ٘خ ح٥ٕ إٔ ٗوّٞ رظو٤٤ْ ُِٜٔخىٍ حُظ٢ حػظُ

ًُظِذ ٖٓ حُوَإٓ ٤ًلٔخ ًخٗض ي ٣ُي رٖ ػخرض ػ٠ِ ٛيٍٝ حَُؿخٍ ٝحػظٔ ػ٠ِ ٓخ 

حُٔٞحى حُظ٢ حٓظؼِٔض ك٢ ًُي. ٜٓٔخ ًخٗض حُٔـٜٞىحص حُظ٢ هخّ رٜخ حُٜلخرش 

ػَٟش  ح٧ٝحثَ ُللع حُوَإٓ رٌَ٘ ًخَٓ كبٕ ًحًَس ح٩ٗٔخٕ طزو٠ ىحثٔخ  

 ١ٍٞحُوطؤ. اًح أهٌٗخ رؼ٤ٖ ح٩ػظزخٍ ُِ٘وٜخٕ ٝ
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حهظ٬كخص ك٢ ١َم  حُوَإٓ )أ١ ٓخ ٝؿذ كلظٚ( ك٤ِْ ٖٓ حُـ٣َذ إٔ ٗـي 

 إٔ ٌٛح ح٩ٍطٔخّ ٓز٢٘ ػ٠ِ أْٓ ٛل٤لش.  ٌُُي ٤ٓظَٜ ُ٘خ ؿ٤ِخ  هَحءس حُوَإٓ ٝ

ك٢ ًحًَحص حُٜلخرش ٝؿذ إٔ طئى١  حػظٔي ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ٓظ٘خػَح   ح  كٌَس إٔ ٣ُي

ا٠ُ رؼٞ حُ٘ظخثؾ حُٔ٘طو٤ش حُظ٢ ٫ ٓلَ ٜٓ٘خ. ٛ٘خى حكظٔخٍ ٤ٟخع أؿِحء ٖٓ 

رٌَ٘  ك٢ ًظخد ٝحكي رَ ًخٕ ٓظ٘خػَح   حُ٘ٚ ٧ٕ ٌٛح ح٧ه٤َ ُْ ٣ٌٖ ٓـٔٞػخ  

ح٢ٓ٬ٓ٩  عَحظحُهًٞس ٖٓ ؤٓخ ٤ٓظ٠ق ك٤ٖ ٓ٘ويّ حُي٫ثَ حُٔ ٝحٓغ. ٌٛح

 حُوي٣ْ.

٢ ح١ٌُ ٝؿذ طوي٣ٔٚ روٜٞٙ ٌٛٙ حُٔٔؤُش ٣ظـ٠ِ ك٢ حُلي٣غ ؿًؼخٍ حُ٘ٔٞحُٔ

اػَ ٓوظَ رؼٞ  حُظخ٢ُ ح١ٌُ ٣ئًي رٟٞٞف إٔ أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ كُوِيص ٜٗخث٤خ  

 حُللخظ ٖٓ حُٜلخرش ك٢ ٓؼًَش ح٤ُٔخٓش :

: هخٍ أهز٢َٗ ٣ْٞٗ ػٖ رٖ ٜٗخد هخٍ "كيػ٘خ أرٞ حَُر٤غ هخٍ أهزَٗخ رٖ ٝٛذ

ٗٞح هي ٝػٞٙ كِْ ٣ُْؼَِْ كوُظَِ ػِٔخإٙ ٣ّٞ ح٤ُٔخٓش ح٣ٌُٖ ًخرِـ٘خ اٗٚ حٍِٗ هَإٓ ًؼ٤َ 

ٌْ رؼيْٛ ٝ ُْ ٣ٞؿي ٓغ أكي ػؼٔخٕ حُوَإٓ ٝػَٔ ٝكِٔخ ؿٔغ أرٞ رٌَ ٝ ،ظَذُْ ٣ُ

 ( ٖٕرؼيْٛ." )ًظخد حُٜٔخكق 

‚ "ٌُ ٠ؼٍُ"٫ ٣ٌٖٔ طـخَٛ ًٕٞ ٌٛح حُلي٣غ ٣ٔظؼَٔ أِٓٞد حُ٘ل٢ رٟٞٞف : 

ػ٠ِ إٔ ٌٛٙ ح٧ؿِحء ٖٓ حُوَإٓ حُظ٢ ًخٕ ٤ًي ػ٬ػ٢ ؤط "ٌُ ٠ٛجذ"‚ "ٌُ ٠ىرة"

 ٣للظٜخ هَحء ح٤ُٔخٓش كويص ريٕٝ ٍؿؼش. ك٢ حُٔوخرَ ٣ظَٜ أٗٚ ٖٓ حُٜؼذ 
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طٍٜٞ أ٣ش ٣ُخىس أٝ طـ٤٤َ ك٢ حُوَإٓ رؼي ٝكخس ٓلٔي ٧ٕ أؿِحء حُ٘ٚ ًخٗض 

ٓٞؿٞىس رط٣َوش ٓظ٘خػَس ػ٘ي حُٜلخرش ٌُٖ آٌخ٤ٗش ٤ٟخع رؼٞ ح٧ؿِحء ٖٓ 

ٖٓ حُوَإٓ حكظُلِع رٚ ػٖ  . اًح ًخٕ ؿِء ٍْٜٓىس ًٔخ ًًَٗخ ٓخُلخ  حُ٘ٚ طزو٠ ٝح

٣َ١ن حُللع كٌٜٙ ٟٔخٗش أ٤ًيس إٔ ٫ أكي ٖٓ حُٜلخرش ًخٕ ربٌٓخٗٚ اٟخكش 

  ٢ٗء ا٠ُ حُوَإٓ ىٕٝ إٔ ٣ِو٠ ٓؼخٍٟش ح٧ه٣َٖ.

ك٢ ح٧ه٤َ ك٤ٖ ٗٔظؼَٝ حُٜٔخىٍ ح٤ِٛ٧ش ٣ـذ إٔ ٫ ٗٔظـَد ٖٓ ًٕٞ 

ٜٓخكق أهَٟ ًخٗض ك٤ِ حُـٔغ ٣ُخىس ػ٠ِ حُٜٔلق ح١ٌُ طٌِق ٣ُي 

ش رخُوَإٓ رـٔؼٚ. ًخٕ ٛ٘خُي ػيى ٖٓ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ ًخٗض ُْٜ ىٍح٣ش ٝحٓؼ

ك٢ ًحًَحطْٜ ػ٠ِ  ؼزظخ  ٫ ٣ِحٍ ٓ ًخٕ ٖٓ حُلظ٢ٔ إٔ ٣لخُٝٞح طؤ٤ُق ٓخ ًخٕٝ

ش َٟٓ٘ إٔ ٓخ ٤. ً٘ظ٤ـش كظٌَٔٗ ٜٓلق ٓٔظؼ٤٘٤ٖ ًٌُي رٔخ ًخٕ ٌٓظٞرخ  

طٞهؼ٘خٙ ٖٓ ٗظخثؾ روٜٞٙ ؿٔغ ًظخد ًخُوَإٓ أَٓ طيػٔٚ حُٜ٘ٞٙ 

ُِل٤َٟش حُوخثِش رؤٕ حُللخظ ػ٠ِ حٌُظخد طْ رل٠َ حُؼ٘خ٣ش  حُظخ٣ٍو٤ش ه٬كخ  

 حَُرخ٤ٗش ىٕٝ أى٠ٗ ٗوٜخٕ أٝ طـ٤٤َ.

رؼٞ أؿِحء حُ٘ٚ ٝحٍىس ك٢ ػيس أكخى٣غ ٗز٣ٞش طز٤ٖ رؼ٠ٜخ إٔ  ٌٓخ٤ٗش كويحٕا

 ًخٕ ٛٞ ٗلٔٚ ػَٟش ٤ُٔ٘خٕ رؼٞ أؿِحء حُوَإٓ :  ٓلٔيح  

ػَٝس ػٖ ػَٝس ػٖ  "كيػ٘خ ٠ٓٞٓ ٣ؼ٢٘ حرٖ آٔؼ٤َ كيػ٘خ كٔخى ػٖ ٛ٘خّ رٖ

ِٔخ هخّ ٖٓ ح٤َُِ كوَأ كَكغ ٛٞطٚ رخُوَإٓ ك ػٜ٘خ إٔ ٍؿ٬   ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا

ٖ ٖٓ آ٣ش أ٤ًًَٜٗخ ؤ٣ً ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣َكْ هللا ك٬ٗخ   هللا ٠ِٛ هللا أٛزق هخٍ ٍٍٓٞ

حُوَحءحص ٖٓ٘ رٖ أر٢ ىحٝى ٍهْ ًظخد حُلَٝف ٝ ً٘ض هي أٓوطظٜخ" ) ح٤ُِِش

ٖٗ٘ٙ ) 
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ٖ ك٤ٜخ إٔ ٟٝغ ٓظَؿْ حَُٔؿغ حُٔخرن ا٠ُ ح٧ٗـ٣ِ٤ِش ٬ٓكظش ٛخ٤٘ٓش ر٤ّ 

 رٌُي ػزَس   رَ هللا ٛٞ ح١ٌُ أٗٔخٙ ا٣خٛخ ٓو٤ٔخ   ح٣٥خص طِوخث٤خ   ُْ ٣ْ٘ رؼٞ ٓلٔيح  

طؼَٝ ٤ُٔ٘خٕ  ح٧ٓزخد كخُْٜٔ ٛٞ إٔ ٓلٔيح  ٤ُِِٖٔٔٔ. ٜٓٔخ ًخٗض حُـخ٣ش ٝ

 َّ أٗٚ أٝك٢ ا٤ُٚ. حُوٍٞ رؤٕ ح٤ُٔ٘خٕ ًخٕ ٖٓ هللا ٣ؼظٔي ػ٠ِ  رؼٞ حُوَإٓ ح١ٌُ أه

 ح٣٥ش حُظخ٤ُش :

َٜخ َٗؤِْص رِوَ  ِٔ ُ٘ٗ ْٝ ْٖ آ٣َش  أَ ِٓ ْن  َٔ خ َٗ٘ َٓ  " َِّ ًُ َّٕ هللّاَ َػ٠ََِ  ْْ أَ ْْ طَْؼَِ ْؼَِِٜخ أََُ ِٓ  ْٝ َْٜ٘خ أَ ِّٓ   َ ٤ْ

" )ٍٓٞس حُزوَس  ٌَ ٢ْء  هَِي٣  ( ٙٓٔح٣٥ش  َٕٗ

ح١ٌُ ٣ؼ٢٘  ٢ٔٗأِٜٛخ ٖٓ كؼَ  ٜٗ٘ٔخًِٔش طؼ٢٘ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ًحطٚ ٝ آ٣شًِٔش 

َٓس ػ٠ِ ٓوظِق ح٧ٌٗخٍ( كويحٕ ح٢ُ٘ء ٖٓ  ٘ٗأ٣٘ٔخ ٝؿي ك٢ حُوَإٓ )ٍٝىص 

 َس ح٩ٗٔخٕ.ًحً

 ُ٘ؼط٢ ح٥ٕ ه٬ٛش ُٔخ ه٤َ ك٢ ٌٛح حُـِء.

ح١ٌُ ًخٕ ٖٓ حُٜلخرش ١ًٝ حُٔؼَكش حُؼ٤ٔوش رخُوَإٓ إٔ  ضخرػكخٍٝ ٣ُي رٖ 

أهَد ٓخ ٣ٌٕٞ ا٠ُ حُٔٞػٞه٤ش. ٍٝف ح٧ٓخٗش حُظ٢  ٣يٕٝ هيٍ ٓٔظطخػٚ ٜٓللخ  

حطٜق رٜخ ه٬ٍ ه٤خٓٚ رَٔ٘ٝػٚ ٤ُٔض ٟٓٞغ ٗي. ٌُُي ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗوٍٞ رؤٕ 

ػٖ ٓخ  ٛخىهخ   حُٜٔلق ح١ٌُ هيٓٚ ك٢ ح٧ه٤َ ا٠ُ أر٢ رٌَ ُْ ٣ٌٖ ا٫ طؼز٤َح  

٧ٕ ٌٛح ٛٞ ٓخ  ٖٓ ٓخ ًظذ ػ٠ِ ٓوظِق حُٔٞحىء ٝآؿٔؼٚ ٖٓ ٛيٍٝ حُوَ

هًٞس ٖٓ حُظَحع ح٢ٓ٬ٓ٩ ح٤ٛ٧َ. ٗلْ حُٜ٘ٞٙ ط٘ل٢ ؤٙ حُٔطؼٌٔٚ حُٜ٘ٞ

ُِوَإٓ حُل٤َٟش حُلي٣ؼش حُوخثِش رؤٕ حُٜٔلق حُلخ٢ُ ٛٞ ٗٔوش ١زن ح٧َٛ 

٣يٍ ػ٠ِ إٔ  ُْ ٣ٜٔٔٔخ أ١ طـ٤٤َ. ٤ُْ ٛ٘خى ٓخح٧ٍٝ ُْ ٣لٌف ٜٓ٘خ ٢ٗء ٝ

ؼَ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ًٔخ ك ًَ ٓلخُٝش ُظؤ٤ًي ًُي )حُ٘ٚ طؼَٝ ُِظل٣َق ٝ

 ك٠ٜخ رُٜٔٞش. رخُٔوخرَ ٛ٘خى أىُش ػي٣يس ى( ٣ٌٖٔ  ٤٤ٖحُـَر
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ًٔخ ٍأ٣٘خ  ػ٠ِ إٔ حُوَإٓ ًخٕ ؿ٤َ ٌٓظَٔ ٝهض طي٣ٝ٘ٚ ك٢ ٜٓلق ٝحكي )

آ٣خطٚ حٗظوِض ػ٠ِ أٌٗخٍ ٓوظِلش. ٓ٘ظٌٖٔ ٖٓ ٖٓ كوَحطٚ ٝ ٝإٔ ًؼ٤َح   روخ  (ٓخ

ٗظخثـٜخ ًٌح ٞهخثغ حُظ٢ طزَٖٛ ػ٠ِ ٓو٫ٞط٘خ ٝه٬ٍ ٌٛح حٌُظخد إٔ ٗٔظؼَٝ حُ

 حُلظ٤ٔش.

 

 

  ا٠٢اخ اٌرٟ فمذخ شُ ٚجذخ ػٕذ أتٟ خش٠ّح األٔظارٞ.-4

هزَ إٔ ٗٔيٍ حُٔظخٍ ػٖ رلؼ٘خ كٍٞ ؿٔغ حُوَإٓ ك٢ ػٜي أر٢ رٌَ حٍطج٤٘خ أٗٚ 

ٖٓ حُٔل٤ي طل٤َِ ٓخ ًًَٙ ٣ُي روٜٞٙ آ٣ظ٤ٖ هخٍ أٗٚ ُْ ٣ـيٛٔخ ا٫ ػ٘ي أر٢ 

 ه٣ِٔش ح٧ٜٗخ١ٍ. ٗٚ حُلي٣غ ٛٞ ًخُظخ٢ُ : 

َغ أََكي  "...  َٓ ْْ أَِؿْيَٛخ  َُ ِّ١ٍِ خ َٜ ْٗ شَ ح٧َْ َٔ ٣ْ َِ َغ أَر٢ِ ُه َٓ رَِش  ْٞ ِس حُظَّ ٍَ ُٞٓ  ََ َؿْيُص آِه َٝ َكظ٠َّ 

حَءسَ  ََ ِش رَ َٔ ْْ ( َكظ٠َّ َهخطِ خ َػِ٘ظُّ َٓ  ِٚ ٌِ َػ٤َِْ ٣ِِ ْْ َػ ٌُ ِٔ ْٗلُ ْٖ أَ ِٓ  ٌٍ ٞ ُٓ ٍَ  ْْ ًُ ِٙ ) َُوَْي َؿخَء َِ َؿ٤ْ

َْ٘ي أَر٢ِ رَ  ُلُق ِػ ُّٜ خَِٗض حُ ٌَ ََ كَ َٔ َْ٘ي ُػ َّْ ِػ ُ ػُ كَّخُٙ هللاَّ َٞ َ  َكظ٠َّ طَ َْ٘ي  ك٢ ٌْ َّْ ِػ َك٤َخطَُٚ ػُ

شَ رِ  َٜ ََ َكْل َٔ رخد ؿٔغ  ٖٓٙٗ-٠خثَ حُوَإًٓظخد ك -" )ٛل٤ق حُزوخ١ٍِْ٘ض ُػ

  ( حُوَإٓ

ػظٔي روٜٞٙ ح٣٥ظ٤ٖ ا ضرٖ ػخرح  ٌٛح حُلي٣غ إٔ ٣ُيٖ ه٬ٍ ٣ظز٤ٖ ٓ

ح٧ه٤َط٤ٖ ٖٓ ٍٓٞس حُظٞرش ػ٠ِ ٜٓيٍ ٝحكي كو٢ ٧ٕ ٫ أكي ؿ٤َ أر٢ ه٣ِٔش 

ظزؼي ًخٕ ػ٠ِ ىٍح٣ش رٜٔخ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ح٧َٓ ًٌُي ُلويطخ ٖٓ حُوَإٓ. كٖٔ حُٔٔ

 هي ػِٔٞح ؿ٤ٔغ حُوَإٓ ا٠ُ آهَ كَف ٓ٘ٚ ٧ٗٚ إً إٔ ٣ٌٕٞ ًؼ٤َ ٖٓ حُللخظ

٫ حُو٤َِ ٖٓ حُٜلخرش ُيٍؿش إٔ رؼٞ حُٔوخ١غ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼَكٜخ ا ًخٕ ٓظ٘خػَح  

أر٢ ُه٣ِٔش  -ك٢ حُلخُش حُظ٢ ٗلٖ رٜيىٛخ ًخٕ ٛ٘خى ٗخٛي ٝحكي ػ٤ِٜخ كو٢ ٝ

  - ح٧ٜٗخ١ٍ

ّٞ ُظؤ٣َٝ حُطز٤ؼ٢ ٌُٜٙ حَُٝح٣ش ٣إ ح ٢ ح٧ٝٓخ١ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُ٘ؼٍٞ حُٔخثي ك ٝو

 ٓللٞظخ   ٕ حُوَإٓ رو٢ ٜٓٞٗخ  اح١ٌُ ٓلخىٙ 

http://answering-islam.org/Arabic/Gilchrist/Jam/jam1-4.html#fn1
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ر٤ٖ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ ُْ ٣زوِٞح رـٜيْٛ ُللظٚ. طل٤َٔ  ٧ٕ ٓلظٞحٙ ًخٕ ٗخثؼخ   

 The Quraanى٣ِح١ ٌُٜٙ حَُٝح٣ش ٣ٔظوِٚ ٖٓ حُٔوطغ حُظخ٢ُ ٖٓ ًظ٤زٚ "

Unimpeachable " : 

ٓٔخ هخُٚ ك٠َس ٣ُي إٔ ٖٓ ر٤ٖ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ ًظزٞح حُوَإٓ ر٤ٖ  "٣ظ٠ق ؿ٤ِخ  

ِؿيص ػ٘يٙ ح٣٥ظ٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ًخٕ أرٞ ه ُٝ ٣ِٔش ح٧ٜٗخ١ٍ حُٞك٤ي ح١ٌُ 

 ( ٕٓٙ ى٣ِح١ ح٧ه٤َط٤ٖ ٖٓ ٍٓٞس رَحءس" )

َٟٗ ٛ٘خ إٔ ى٣ِح١ ٣يػ٢ إٔ هُٞش ٣ُي طؼ٢٘ إٔ أرخ ه٣ِٔش ًخٕ كو٢ حُٞك٤ي ح١ٌُ 

أط٤لض ُٚ كَٛش ًظخرش ح٣٥ظ٤ٖ طلض ح٩َٗحف حُٔزخَٗ ُٔلٔي ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ 

ٗٚ حُزوخ١ٍ ٫ َّٝ ا٠ُ ٢ٗء ٖٓ ٌٛح حُوز٤َ. ٤٠٣ق  ٤٘٣َ رظخطخ   إٔ حُلي٣غ ًٔخ َى

 ى٣ِح١ : 

"ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى أى٠ٗ ٗي إٔ ح٣٥ظ٤ٖ ًخٗظخ ٖٓ ٟٖٔ حُوَإٓ ك٤غ ًخٕ ٓجخص 

حُٜلخرش ٣للظٜٞٗٔخ. ٣ُخىس ػ٠ِ ٌٛح كوي ًخٗظخ ٌٓظٞرظ٤ٖ ػ٘ي ًَ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ 

 ٧ر٢ ه٣ِٔش ُْ ٣ٌظزٞٛٔخ ر٤ٖ ٣ي١ ًخٗٞح ٣للظٕٞ حُوَإٓ رؤؿٔؼٚ ٌُٖ ه٬كخ  

 ( ٕٔٙ ى٣ِح١ ٍٍٓٞ هللا ِٛؼْ" )

َ ٫ٞٓٗخ ٗلٔٚ ػز ِّٔ طوي٣ْ أ٣ش أىُش ػ٠ِ ِٓحػٔٚ ٌٛٙ. رخُظؤ٤ًي ٫ طٞؿي أ٣ش  ؤُْ ٣َُل

ٍٝح٣خص ٖٓ حُلي٣غ طٞك٢ رؤٕ ٓجخص ٖٓ حُٜلخرش ًخٗٞح ٣ؼَكٕٞ ٛخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ 

ٌٛح ٓخ  ؿ٤َ حُٔزخَٗ ٝ أ٤ٕلض ُٚ كَٛش ًظخرظٜٔخ ػزَحُ٘وَ ٝ إٔ رؼ٠ْٜ أط

 أرخ ه٣ِٔش ًخٕ حُٞك٤ي أٍحى ٣ُي هُٞٚ رؤٕ
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ٖٓ ر٤ٖ ٖٓ ًظزٜٔخ رؼي إٔ طِوخٛٔخ رـ٤َ ٝحٓطش أ١ ٖٓ ػ٘ي ٓلٔي ٓزخَٗس.  

 حٓظ٘خع ى٣ِح١ ػٖ طوي٣ْ أىُش أٝ ٜٗٞٙ طئًي ِٓحػٔٚ أَٓ ُٚ ٓـِٟ ػ٤ٔن. 

 إٔ ٣ُيح   ٣نٛيّ ٍ ُٚ َُٗ٘ ك٢ ٓـِش حُز٬ؽ ٣ِػْ ك٢ ٓوخ٣ن ريٍٝٙ، ٣ِػْ ٛيّ 

ك٤ٖ هخٍ "ُْ أؿي آ٣ش ًٌح.." ًخٕ ٣ؼ٢٘ ك٢ ٝحهغ ح٧َٓ أٗٚ ُْ ٣ـيٛخ ٌٓظٞرش. ًٔخ 

 ٕٛٞ آًٖ ٌٛح حُ٘ٞع. كٔخ  ٤ُْ ك٢ ٗٚ حُلي٣غ ٓخ ٣زٍَ طؤ٬٣ٝ   ه٤َ ٓخروخ  

حُٜٔيٍ ح١ٌُ حٓظٞك٠ ٓ٘ٚ ٛئ٫ء حُؼِٔخء حُ٘ٞحرؾ ٓٞحهلْٜ؟ ُِـٞحد ػٖ ٌٛح 

خ١ٍ ك٢ َٗف حُزوخ١ٍ" حُٔئحٍ ٣ـذ حَُؿٞع ا٠ُ ٓوطغ ٖٓ ًظخد "كظق حُز

 ٫رٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬ : 

( أ١ ٌٓظٞرش ُٔخ طويّ ٖٓ أٗٚ ًخٕ ٫ ٣ٌظل٢  ُْ أؿيٛخ ٓغ أكي ؿ٤َٙ هُٞٚ: ) "

رخُللع ىٕٝ حٌُظخرش. ٫ٝ ٣ِِّ ٖٓ ػيّ ٝؿيحٗٚ ا٣خٛخ ك٤٘جٌ إٔ ٫ طٌٕٞ طٞحطَص 

ض ػ٘ي ٖٓ ُْ ٣ظِوٜخ ٖٓ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝاٗٔخ ًخٕ ٣ُي ٣طِذ حُظؼز

ًظخد ك٠خثَ حُوَإٓ رخد  3كظق حُزخ١ٍ حُٔـِي  " ) ػٖٔ طِوخٛخ رـ٤َ ٝحٓطش

 ( 2ٕٔٝ ٙ 1ٕٔٙ ؿٔغ حُوَإٓ

٢ ظحهق ٫ ٣ؼظزَ ٖٓ أهيّ حُٜٔخىٍ حُحُٜٔيٍ ح١ٌُ حٓظُ٘زطض ٓ٘ٚ ٌٛٙ حُٔٞ

ُٜل٤ق حُزوخ١ٍ أُلٚ ك٢  طليػض ػٖ ٟٓٞٞع ؿٔغ حُوَإٓ اً ٫ ٣ؼي ا٫ طل٤َٔح  

حُؼ٬ٓش حٍُٜٔ٘ٞ رٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬ ح١ٌُ ػخٕ ر٤ٖ ٓ٘ش  ُٖٓ ٓظؤهَ ٗٔز٤خ  

ّ(. ٌٛح حُظؤ٣َٝ حُوخٙ ُوُٞش ٣ُي  ٔ٘ٗٔ) ـٛ 2ّٕ٘( ٝ ٓ٘ش  1ٕٖٔ) ـٛ 11ٖ

٣لِٜٚ إً ٓخ ٫ ٣وَ ػ٠ِ ػٔخ٤ٗش هَٕٝ ػٖ ُٖٓ ٓلٔي ك٤غ أٗٚ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ 

 ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح أٛزلض حُلٌَس
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حُٜلخرش ًخٗٞح ٣للظٕٞ حُوَإٓ رؤًِٔٚ ٝ حُٔخثيس ك٢ ح٧ٝٓخ١ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٢ٛ إٔ  

٫ ٣ـِٜٕٞ أ١ ؿِء ٓ٘ٚ. كخ٧َٓ إً ٣ظؼِن كو٢ رظؤ٣َٝ ٣َٓق حُـَٝ ٓ٘ٚ 

خ . ٌُٖ ٓغ ح٧ٓق ٤ُْ ك٢ ٗٚ حُلي٣غ ًحطٚ ٓاػزخص ك٤َٟش كي٣ؼش حُؼٜي ٗٔز٤خ  

ُٔخ ٝؿيٛخ ٣ُي ػ٘ي أر٢ ه٣ِٔش  ٌٚؼٍُٙ : "٣يػْ ٌٛح حُظؤ٣َٝ. ٤٠٣ق رٖ كـَ

 ٛخ ٣ُي" )ٗلْ حَُٔؿغ( طًٌَٝٛخ ًٔخ طًٌَ

ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣ؼِٖ ك٤ٚ ى٣ِح١ رـَأس ٫ ٓؼ٤َ ُٜخ إٔ ح٣٥ظ٤ٖ ح٧ه٤َط٤ٖ ٖٓ 

ٍٓٞس حُظٞرش ًخٗظخ "ريٕٝ أى٠ٗ ٗي" ٟٖٔ حُوَإٓ ٝ أٜٗٔخ ًخٗظخ ٓؼَٝكظ٤ٖ ُيٟ 

خرش آه٣َٖ ًٛزٞح ا٠ُ كي حُٔجخص ٖٓ حُٜلخرش ػٖ ٣َ١ن حُللع ٝ إٔ ٛل

حُ٘ٚ ح١ٌُ ٣ٔظٜ٘ي رٚ ٫ ٣ٌٛذ أرؼي ٖٓ  ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٗـي إٔ ،ًظخرظٜٔخ

حُوٍٞ رؤٗٚ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ُي ك٤ٖ أهٌ ح٣٥ظ٤ٖ ٖٓ أر٢ ه٣ِٔش هي أػط٠ 

حُلَٛش ُِٜلخرش ح٥ه٣َٖ إٔ ٣ظًٌَٝح ٓٔخػٜٔخ ٖٓ هزَ ٝ ٌٛح ٛٞ حُٔوٜٞى 

رخُلٌٍ ٓلخىٙ  ٤ِٓجخ   ٖٓ ػزخٍس "ُؼِْٜ". ريٕٝ أى٠ٗ ك٘ٔش ٣َُلٍٞ ى٣ِح١ حهظَحكخ  

ش آه٣َٖ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٞٗٞح هي طًٌَٝح ٓٔخع ح٣٥ظ٤ٖ ٖٓ هزَ ا٠ُ إٔ ٛلخر

 اػ٬ٕ أٜٗٔخ ًخٗظخ ٓؼَٝكظ٤ٖ ػ٘ي ٓجخص حُٜلخرش "ريٕٝ أى٠ٗ ٗي". 

٣ظ٠ق ُ٘خ إً إٔ حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُلي٣ؼ٤ٖ ٣زٌُٕٞ ًَ ؿٜيْٛ ٩ػزخص ك٤َٟش 

ْ ح٧ىُش ػٞٝ طوي٣ - ًٔخٍ حُوَإٓ حُـ٤َ هخرَ ُِٔ٘خه٘ش -ؿخ٤ُش ػ٠ِ هِٞرْٜ 

حُٟٔٞٞػ٤ش ًٔخ طظ٠ق ٖٓ ه٬ٍ حُٜٔخىٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُوي٣ٔش. رخَُؿْ ٖٓ إٔ 

حُٜٔيٍ ح١ٌُ حػظٔي ػ٤ِٚ ى٣ِح١ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ كوزش طخٍه٤ش كي٣ؼش ٗٔز٤خ ا٫ أٗٚ ٫ 

ْٜ حُٞهخثغ ٝ ٤ُْ كو٢ حُل٤َٟخص ٣ٔظط٤غ ٓوخٝٓش حٗيكخػخطٚ ٤ُـؼَ ٓ٘ٚ حىػخء ٣

 :  حُظآ٣َٝ. ٤٠٣ق رٖ كـَ ك٢ ٗلْ حُٜللشٝ

"ٝك٠ٌ حرٖ حُظ٤ٖ ػٖ حُيحٝى١ هخٍ: ُْ ٣ظلَى رٜخ أرٞ ه٣ِٔش رَ ٗخًٍٚ ٣ُي حرٖ 

 ػخرض كؼ٠ِ ٌٛح طؼزض
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ٌٛح ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ رؼٞ حُؼِٔخء ح٥ه٣َٖ ًخٗٞح ٝ، رَؿ٤ِٖ")ٗلْ حَُٔؿغ( 

٣ؼظويٕٝ إٔ هُٞش ٣ُي ٣ـذ إٔ طٔظؼَٔ ًزَٛخٕ ػ٠ِ إٔ ح٣٥ظ٤ٖ ُْ طٌٞٗخ 

حُٔزخَٗ ح١ٌُ ٣ز٤ٖ رـ٬ء إٔ رٔؼ٘خٛخ حُٞحٟق ٝ ٌح ٝؿذ إٔ طؤهٌٌٓظٞرظ٤ٖ ُٜ

 ح٣٥ظ٤ٖ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼَكٜٔخ أكي ؿ٤َ أر٢ ه٣ِٔش. 

 ُوي ؿخء ك٢ ًظخد حُٜٔخكق ٫رٖ أر٢ ىحٝى ٓخ ٣ُلَِّ٘ي ِٓحػْ ٛئ٫ء حُؼِٔخء : 

"كـخء ه٣ِٔش رٖ ػخرض كوخٍ: ا٢ٗ ٍأ٣ظٌْ طًَظْ آ٣ظ٤ٖ كِْ طٌظزٞٛٔخ. هخُٞح: ٝٓخ 

ٍ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ )ُوي ؿخءًْ ٍٍٓٞ ٖٓ ٛٔخ؟ هخٍ: طِو٤ض ٖٓ ٍٓٞ

أٗلٌْٔ( ا٠ُ آهَ حٍُٔٞس، كوخٍ ػؼٔخٕ: ٝأٗخ أٜٗي أٜٗٔخ ٖٓ ػ٘ي هللا، ك٤ٌق طَٟ 

 إٔ طـؼِٜٔخ؟ هخٍ: أهظْ رٜٔخ آهَ ٓخ ٍِٗ ٖٓ حُوَإٓ كوظٔض رٜخ رَحءس" 

ٌٛٙ حَُٝح٣ش ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ حُليع ًخٕ ك٢ ُٖٓ ػؼٔخٕ ٝ ٤ُْ أػ٘خء ؿٔغ حُوَإٓ 

٢ ػٜي أر٢ رٌَ ٌُٖ ٤ُْ ٛ٘خى حهظ٬ف ؿ١َٛٞ ٓغ حُليع ح١ٌُ ٗلٖ رٜيى ك

حُٜلخرش ح٥هَٕٝ ٝ ح  ٓ٘خه٘ظٚ. ٤ِٓس ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٢ٛ أٜٗخ طزَُ رٟٞٞف إٔ ٣ُي

ٝٓٞف ٗظطَم رظلخ٤َٛ حًؼَ ٌُٜح ٛخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ ػ٘ي ٗٔن حُوَإٓ.  حكظويٝح ٤ًِخ  

 ُٞحهغ حُوٍٞ رؤٕ ٣ُيح  ك٢ ححُٟٔٞٞع ػ٘يٓخ ٗ٘خهٖ ؿٔغ حُوَحٕ ك٢ ػٜي ػؼٔخٕ، 

 ٝؿيٛٔخ ػ٘ي أر٢ ه٣ِٔش ٣ؼ٢٘ إٔ 
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ٌٛح ح٧ه٤َ ٛٞ ح١ٌُ أػخٍ ح٩ٗظزخٙ كٍٞ ٝؿٞىٛٔخ ٫ُٞٝٙ ُٔخ ًخٗظخ ٟٖٔ حُوَإٓ 

كزخُظؤ٤ًي ُْ ٣ؼؼَ ػ٤ِٜٔخ ٣ُي ػ٠ِ اػَ حُزلغ ح١ٌُ هخّ رٚ ُـٔغ حُوَإٓ. ٣ظ٠ق 

ُٓ ًٌُي ٖٓ ه٬ َ ػٖ ٟٓٞؼٜٔخ ىحهَ جِ ٍ حُ٘ٚ حًٌٍُٔٞ إٔ أرخ ه٣ِٔش 

حُٜٔلق كخهظَف إٔ ٠٣خكخ ا٠ُ آهَ ٓخ ٍِٗ ٖٓ حُٞك٢ ٣ؼ٢٘ آهَ ٍٓٞس 

 حُظٞرش. 

٘خ رلو٤وش ٌٛٙ حَُٝح٣ش رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓخ ٍٝى ٖٓ كي٣غ حُزوخ١ٍ ٝؿذ  ْٔ َِّ َٓ اًح 

ٓخ ٝؿيطخ ا٫ ٝ ح٩ػظَحف رزؼٞ حُلوخثن حُظ٢ ٫ ٓلَ ٜٓ٘خ: كُوَِيص آ٣ظ٤ٖ ٤ًِخ  

رٔزخىٍس ٗو٤ٜش ٖٓ أر٢ ه٣ِٔش ح١ٌُ أٟٝق ر٘لْ حُٔ٘خٓزش ٟٓٞؼٜٔخ ىحهَ 

ٞح ك٤َٟظْٜ حُوخثِش رٞؿٞى ؼزظ٫ ٣ٌٖٔ ُِؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ إٔ ٣حُٜٔلق. ٌُُي 

طِو٤ض" طؼ٢٘  ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٜلخرش ًخٗٞح ٣ؼَكٕٞ ح٣٥ظ٤ٖ ا٫ اًح ؿؼِٞح ًِٔش "

ٖ ٖٓ ٓلٔي ا٠ُ أر٢ ه٣ِٔش ًخٗض ًظخر٤ش. إٔ حُط٣َوش حُظ٢ طْ رٜخ ط٤َٛٞ ح٣٥ظ٤

ح٣٥ظ٤ٖ ٓزخَٗس  ٌطِو٤ض" ػ٠٘ رٜخ أرٞ ه٣ِٔش أٗٚ أهٌُٖ ٖٓ حُٔئًي إٔ ًِٔش "

. ٓخ أٍحى هُٞٚ ٛٞ أٗٚ ُْ ٣ؤهٌٛٔخ ٖٓ ٤ُْ رخ٠ٍَُٝس ًظخر٤خ  ٓلٔي ٖٝٓ ػ٘ي 

ٜٓيٍ ػخ١ٞٗ رَ ٖٓ ٓلٔي ٗلٔٚ اً ٤ُْ ٛ٘خى ٓخ ٣زٍَ إٔ حُٜلخر٢ طِوخٛٔخ 

 ًظخر٢. ٖٓ ٓلٔي رٌَ٘ 

ٌٛٙ حُظآ٣َٝ ح٣َُٔلش ط٘خك٢ رٌَ٘ ٌٓ٘ٞف ٓخ ؿخء ك٢ حَُٝح٣خص حُٔيٝٗش. ػ٠ِ 

ََّ أرٞ ُٔخ ؿلَ ػٜ٘ٔخ ٝ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ُٞ ًخٕ ٣ُي ٣ؼَف ح٣٥ظ٤ٖ ؿ٤يح   طَ ْٟ ُٔخ ح

٤َظخ رخٌُخَٓ. ٝؿذ ٛ٘خ إٔ ٗطَف  ِٔ ه٣ِٔش ٩ػخٍس ح٩ٗظزخٙ ا٠ُ ٝؿٞىٛٔخ رؼيٓخ ُٗ

ٖٓ حُظؤ٣َٝ ح١ٌُ هٔظْ رٚ َٛ ٣ٌٔ٘٘خ  : حٗط٬هخ   ػ٠ِ حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٌٛح حُٔئحٍ

إٔ ٗؼَف ٓخ اًح ًخٕ ٣ُي ٤٠٤ٓق ٛخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ ا٠ُ حُوَإٓ ُٞ ُْ ٣ـيٛٔخ 

 ٌٓظٞرظ٤ٖ ر٤ٖ ٣ي١ ٓلٔي
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ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٜٗٔخ ًخٗظخ ٓؼَٝكظ٤ٖ ػ٘ي رؼٞ حُٜلخرش ٝ ٌٓظٞرظ٤ٖ ػ٘ي  

 ٔي؟ حُزؼٞ ح٥هَ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ًُي طلض ح٩َٗحف حُٔزخَٗ ُٔل

٣ظز٤ٖ ُ٘خ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُزلغ إٔ حَُٔ٘ٝع ح١ٌُ هخّ رٚ ٣ُي ك٢ ػٜي أر٢ رٌَ ُْ 

ُٜ٘ٞٙ هَآ٤ٗش ٖٓ ٜٓخىٍ ٓوظِلش ًخٗض ٓظ٘خػَس ىحهِٜخ.  ٣ٌٖ ٟٓٞ طـ٤ٔؼخ  

ً٘ظ٤ـش ٌُٜٙ حُلخُش كُوِيص أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ ػ٠ِ اػَ ٝكخس رؼٞ حُوَحء ك٢ 

حُوَإٓ ُْ ٣ٜ٘ي ػ٤ِٚ ا٫ ٓؼًَش ح٤ُٔخٓش ٝ ٗـي ك٢ كخُش أهَٟ إٔ ؿِء ٖٓ 

(. هخٍ ٣ُي : "طظزؼض حُوَإٓ أؿٔؼٚ .. "  أرٞ ه٣ِٔش ح٧ٜٗخ١ٍ ٗوٚ ٝحكي )

رٌُي أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهغ إٔ ٣ـي حُوَإٓ رؤًِٔٚ ػ٘ي ٛلخر٢ ٓؼ٤ٖ أٝ رٌَ٘  ٓؼِ٘خ  

 ٌٓظٞد ك٢ ٟٓٞغ ٝحكي. 

ٓٞٓغ َٗٔ ٓخ ًخٕ ٣للظٚ حُٜٔلق ح١ٌُ ؿٔؼٚ ٣ُي ؿخء ً٘ظ٤ـش ُزلغ 

‚ حُِوخف‚ ط٘ٞػٜخ )حَُهخع. حهظ٬ف حُٜٔخىٍ ًٝخٕ ٌٓظٞرخ   ٓخحُٜلخرش ٝ

ا٠ُ أى٠ٗ ٗوطش أٝ  ٣ي كٌَس إٔ حُوَإٓ ح١ٌُ ُؿٔغ ًخٕ ًخ٬ٓ  ئٛيٍٝ حَُؿخٍ( ٫ ٣

ظ٤ـش ٗؼٍٞ كَف ٓ٘ٚ. حُل٤َٟش حُظ٢ ٣طَكٜخ حُؼِٔخء حُِٕٔٔٔٞ ٓخ ٢ٛ ا٫ ٗ

ٛٚ ٖٓ حُٞحهغ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ حٓظو٬ٓز٢٘ ػ٠ِ ٍؿزش ٓٔزوش ٤ُْٝ ػ٠ِ حُلو٤وش ٝ

 ح٩ٍع ح٢ٓ٬ٓ٩ حُوي٣ْ. 
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 انماط قرآنٌة مبكرة متضادة مكتوبة بالخط الكوفً

 

ورقة من قرآن فارسً مكتوب بالخط الكوفً المتناثر واالنٌق من القرن التاسع مع حركات حمراء اللون و 
 عالمات ذهبٌة

 

او العراق اواخر القرن الثامن حٌث اضٌفت صفحة من نسخة قرآنٌة مكتوبة بالخط الكوفً فً الجزٌرة العربٌة 
 الٌها حركات حمراء اللون واطارات ملونة
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 اٌفظً اٌصأٟ

 جّغ اٌمزآْ فٟ ػٙذ ػصّاْ تٓ ػفاْ

 ؟تٟ تىز طاتغ رطّٟأواْ ٌّظذف ً٘  -1

٣ُي رؤَٓ ٖٓ أر٢ رٌَ؟ َٛ ًخٕ  هزَخٗض ُِٓ٘ش حُٜٔلق ح١ٌُ ؿٔغ ٖٓ ٓخًح ً

٨ُٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش  ٤ٍٔٓخ   رخُو٤ِلش أّ ًخٕ حُـَٝ ؿؼِٚ ٜٓللخ   هخٛخ   ٜٓللخ  

حُظ٢ ًخٗض آٌٗحى ٓخثَس ك٢ حُ٘ٔٞ؟ ُ٪ؿخرش ػٖ ٌٛٙ ح٧ٓجِش ٣ـذ إٔ ٗلون ك٢ 

كٌخٗض  : "ٔؼٚ. ؿخء ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ٓخ ٢ِ٣ٓخ ٝهغ ٌُٜح حُٜٔلق رؼي ؿ

٘ض طٚ ػْ ػ٘ي كلٜش رحُٜلق ػ٘ي أر٢ رٌَ كظ٠ طٞكخٙ هللا ػْ ػ٘ي ػَٔ ك٤خ

 ( ٖٓٙٗػْٜ٘" )ًظخد ك٠خثَ حُوَإٓ ٍهْ  ػَٔ ٢ٍٟ هللا

ٛئ٫ء حُؼ٬ػش ح٣ٌُٖ ط٘خهِٞح حُٜٔلق ك٢ ريح٣ش ح٧َٓ ًخٗٞح ًِْٜ ٗو٤ٜخص ًحص 

ك٢  ؼخهذحُظ ػَٔ ًخٗخ أٍٝ ٖٓ هِق ٓلٔي ػ٠ِاً إٔ أرخ رٌَ ٝ ؛ٌٓخٗش ػخ٤ُش

ٌٛح ٓخ ؿؼَ رٖ أر٢ ىحٝى ٣ٜلٜخ ًخٗض كلٜش ريٍٝٛخ ٗو٤ٜش رخٍُس ٝ ك٤ٖ

ٌٛح حُٜٔلق  ٌَ "ُٝؽ حُ٘ز٢". ُوي أُهِ ض ػَٔ" ٝؤٜٗخ ًخٗض ك٢ ٗلْ حُٞهض "ر٘ر

 ػَٔ ٌُُي ٫ه٠ حػظ٘خء  ـي٣ش ٖٓ ١َف حُو٤ِلظ٤ٖ أر٢ رٌَ ٖٝٓ حُ رويٍ ًخف  

 ك٢ ػٜي٣ٜٔخ. أٓخ ٓؼَكش ٓخ اًح ًخٕ ٌٛح حُٜٔلق هي حًظٔذ ١خرؼخ   هخٛخ  

 ك٢ ٌٛٙ حُلظَس كٌٜٙ ٓٔؤُش أهَٟ.  ٤ٍٔٓخ  

ًخٗض ُٜخ  أٍٝ هِلخء ح٬ٓ٫ّ ٢ طٔض ك٢ ػٜي أر٢ رٌَظحُوَإٓ حُػ٤ِٔش ؿٔغ 

 ُِٓ٘ش هخٛش 
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ًخٗض ُٚ ٌٓخٗش هخٛش ر٤ٖ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ حٛظٔٞح  ضخرػ٧ٕ ؿخٓؼٚ ٣ُي رٖ 

أهَد ٓخ ٣ٌٕٞ ا٠ُ حٌُٔخٍ  رخُوَإٓ. كخٍٝ ٣ُي رويٍ ٓٔظطخػٚ إٔ ٣ـٔغ ٜٓللخ  

٧ٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حَُٜٔ ػ٠ِ حُؼّٔٞ اػزخص كيٝع طل٣َلٚ. ٣ٔظ٘ظؾ ٖٓ ٌٛح إٔ 

ػَٔ ه٬ٍ ٌُُي حٓظلخى ٖٓ ٍػخ٣ش أر٢ رٌَ ٝ حُٜٔلق ًخٗض ُٚ ه٤ٔش ػخ٤ُش

خى أى٠ٗ ٗي إٔ ٌٛح كظَط٢ ه٬كظٜٔخ. ٌُٖ رخَُؿْ ٖٓ ًَ ٌٛح ك٤ِْ ٛ٘

ٜٔخ. ٣ِػْ ى٣ِح١ أٗٚ ُْ طٌٖ ك٢ ُٚ أ١ ١خرغ ٢ٍٔٓ ك٢ ػٜي٣ ؼ٢َ حُٜٔلق ُْ ٣ُ 

" ٧ٕ حُوَإٓ  ٤ٍٔٓخ   خ  " اػطخء ٌٛح حُٜٔلق ١خرؼـًُي حُٞهض أ٣ش كخؿش ٓخٓش ُ

ك٢ ًحًَحص حُللخظ ٖٓ أٛلخد ٓلٔي ح٣ٌُٖ  ًخٕ كٔذ ُػٔٚ ٫ ٣ِحٍ ٓللٞظخ  

َْ  إٔ (. ُوي ٍأ٣٘خ ٓخروخ  ٖٔٙ  ،ٗٞح ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس آٌٗحى )ى٣ِح١ًخ ِػ ُُ ٓخ 

حُٔؼخ٢ُ ُ٘ٚ حُوَإٓ ك٢ ًحًَحص حُٜلخرش ٓز٢٘ ػ٠ِ َٓ ٝروٜٞٙ حُللع حٌُخ

ك٤َٟخص ٓـخ٤ٗش اً ٫ ٣ٌٔ٘٘خ هزٍٞ كٌَس إٔ ٜٓلق أر٢ رٌَ ُْ ٣ٌٖ ك٢ كخؿش 

٢ٌُ ٣لَٝ ػ٠ِ ؿٍٜٔٞ ح٤ُِٖٔٔٔ رؼي ؿٔؼٚ ٌُٕٞ رؼٞ ح٧ٗوخٙ ًخٗٞح ٫ 

ػَٔ ُْ ٣ؤَٓح ْٜ. رخُؼٌْ ٖٓ ًُي كبٕ أرخ رٌَ ٣ِٝحُٕٞ ٣للظٞٗٚ ك٢ ًحًَحط

 حُوَإٓ ك٢ ٗٚ ٓٞكي ا٫ رؼي إٔ ٗؼَح رخُلخؿش حُٔخٓش ا٠ُ ًُي ٗظَح  رـٔغ 

ّ ٝكيٛخ. ٖٓ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ا٠ُ ػيّ ؿيٟٝ حُظؼ٣َٞ ػ٠ِ ًحًَحص حُ٘خ

ًخرٖ ٓٔؼٞى ٝ أر٢ رٖ  إٔ أٗوخٛخ   ػَٔ ًخٗخ ٣ي٣ٍخٕ ؿ٤يح  حُٔئًي إٔ أرخ رٌَ ٝ

٢ُ ًخٕ خُظٓؼخً رٖ ؿزَ ًخٗٞح ْٛ ًٌُي ػ٠ِ ىٍح٣ش ٝحٓؼش رخُوَإٓ ٝرخًؼذ ٝ

 ربٌٓخْٜٗ ْٛ ًٌُي ؿٔغ ٜٓخكق هَآ٤ٗش ًحص ٜٓيحه٤ش ًخك٤ش.
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٣ؼظزَ أًؼَ  ضخرػٍؿْ ١خرغ ح٤ٔٛ٧ش ح١ٌُ أػط٢ ُٚ ُْ ٣ٌٖ ٜٓلق ٣ُي رٖ  

ؼض آٌٗحى ٝرخُٔوخٍٗش ٓغ ر ٗلًٞح   ِٔ ٌُٜح حُٔزذ رخٌُحص ُْ خه٢ حُٜٔخكق حُظ٢ ُؿ

٧ٓش ػ٠ِ ٓـٔٞع ح ٣ٌٖ ٖٓ حٌُٖٔٔ كَٟٚ ًٜٔلق ٢ٍٔٓ ٝٓٞكي

ح٤ٓ٬ٓ٩ش. ُوي طْ ك٢ ٝحهغ ح٧َٓ اهلخء ٌٛح حُٜٔلق ٓزخَٗس رؼي ؿٔؼٚ. كزؼي 

٢ ػُِش ٗزٚ ٝكخس ػَٔ حٗظوَ ٌٛح حُٜٔلق ا٠ُ حر٘ظٚ كلٜش حُظ٢ ًخٗض طؼ٤ٖ ك

ٌٛح ٓخ ٣ز٤ٖ رٟٞٞف أٗٚ ُْ طٌٖ ٛ٘خُي أ٣ش ٍؿزش ك٢ َٗ٘ٙ طخٓش ٌٓ٘ ٝكخس ٓلٔي ٝ

رٚ ًَ ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ ٢ٌُ ٣ظْ ر٤ٖ حُـٍٜٔٞ. ٣ِػْ ى٣ِح١ إٔ حُٜٔلق حكظلع 

حٓظؼٔخُٚ ك٢ حُٔٔظوزَ ك٤ٖ ٤ٌٕٓٞ ًَ حُوَحء ٖٓ ٛلخرش ٓلٔي هي طٞكٞح 

(Desai, The Quraan Unimpeachable, pٖٔ ٓغ ح٧ٓق ٫ ٣ٞؿي ك٢ ٓخ طَى ُ٘خ .)

ٚ إٔ ح٧هيٕٓٞ ٖٓ ٍٝح٣خص ٓخ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ ٜٓلق ٣ُي ًخٕ حُـَٝ ٖٓ ؿٔؼ

ٖٓ ٌٛح ًخٗض حُلخؿش حُٔخٓش ا٠ُ ٗٚ ف حُِٔػّٞ. ػ٠ِ حُؼٌْ ي٣ٔظؼَٔ ُِٜ

ٌٓظٞد ٢ٛ حُظ٢ ىكؼض ا٠ُ ؿٔؼٚ. ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ًخٕ ك٤ٚ ٣ُي ٣ـٔغ حُوَإٓ 

َ ٧ٕ رؼٞ حُلوَحص هي إٔ ٜٓللٚ هي ٫ ٣٘ظَ ا٤ُٚ ً٘ٚ ٌٓظٔ ًخٕ ٣ي١ٍ ؿ٤يح  

ًّ َٙ ركويص ٓ٘ٚ ٝ  ٜٔخ أرٞ ه٣ِٔش. ُٞآ٣ظ٤ٖ ػ٠ِ ح٧هَ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼَكٜٔخ ا٠ُ إٔ ً

ُظْ كَٟٚ ػ٠ِ  ػَٔ ٣ؼِٔخٕ ػِْ ح٤ُو٤ٖ إٔ حُٜٔلق ًخٕ ٌٓظ٬ٔ  رٌَ ٝ ًخٕ أرٞ

 ٓـٔٞع ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حُل٤ٖ.

رؤٕ ٜٓللٚ ُْ ٣ٌٖ أكٖٔ ٖٓ  ًخٕ ٓوظ٘ؼخ   ٖٓ ؿٜش أهَٟ اًح حكظَٟ٘خ إٔ ٣ُيح  

ٛلخرش آهَٕٝ رـٔؼٜخ أٌٓ٘٘خ إٔ ٗلْٜ كق حُظ٢ هخّ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى ٝحُٜٔخ

وِض حُو٬كش ا٠ُ ػؼٔخٕ ًخٗض حُٜٔخكق ًح طْ اهلخء ٌٛح حُٜٔلق. ك٤ٖ حٗظخُٔ

ح٧هَٟ طٌظٔق ح٤ُٔيحٕ ك٢ ٓوظِق ٓ٘خ١ن حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُ٘خٗجش ك٢ حُٞهض 

 . ٗز٢ ح٣ُّ٬ٓ٫ي ٣َهي ك٢ ر٤ض اكيٟ ُٝؿخص  ح١ٌُ ًخٕ ك٤ٚ ٜٓلق
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غ ٌٛح حُٜٔلق رؤَٓ ٢ٍٔٓ ٖٓ حُو٤ِلش أر٢ رٌَ ريٕٝ إٔ ٣ُؼط٠ ُٚ ك٢  ِٔ ُوي ُؿ

ٖٓ  أ١ ١خرغ ٢ٍٔٓ كِْ ٣ٌٖ ك٢ ٝحهغ ح٧َٓ ا٫ ٝحكيح  أ١ ٝهض ٖٓ ح٧ٝهخص 

 ًخٗض ُٜخ ٗلْ حُٜٔيحه٤ش.ٝ ٜٓخكق ػي٣يس طْ ؿٔؼٜخ ك٢ ٗلْ حُلظَس طو٣َزخ  

 

 .إدزاق ػصّاْ ٌٍّظادف األخزٜ-2

رؼي طٔؼش ػَ٘ ٓ٘ش ٖٓ ٝكخس ٓلٔي طوِي ػؼٔخٕ ٢ًَٓ حُو٬كش رؼي أر٢ رٌَ 

٣لش ٌُظطٍٞ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ. ًخٕ كُ٘ٔزش ٝػَٔ كٌخٕ ٌُٜح حُليع أ٤ٔٛش رخُـش رخ

ٗخ  ٔخٕ ٣وٞى ؿِٝس ٗٔخٍ ر٬ى حُ٘خّ ٝرٖ ح٤ُ ِّٞ ٌَ ٖٓ أَٛ  ًخٕ ؿِء ٖٓ ؿ٤٘ٚ ٓظ

حُ٘خّ ٝؿِء آهَ ٖٓ أَٛ حُؼَحم. كِْ ٣َٔ ٝهض ٣ٞ١َ كظ٠ حهظِق حُل٣َوخٕ 

كٔٚ ٝحُزؼٞ كٍٞ ٣َ١وش هَحءس حُوَإٓ. رؼٞ ٛئ٫ء هيّ ٖٓ ىٓ٘ن ٝ

ٜٓلق  ٙ حُٔ٘خ١ن ًخٕ ٓخثيح  ٌٝحكيس ٖٓ ٛح٥هَ ٖٓ حٌُٞكش ٝحُزَٜس ٝك٢ ًَ 

ٓؼ٤ٖ. ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ًٌَٗ إٔ أٛلخد حٌُٞكش ًخٗٞح ٣ظُّزِؼٕٞ ٜٓلق ػزي 

هللا رٖ ٓٔؼٞى ك٢ ك٤ٖ ًخٕ أَٛ حُ٘خّ ٣ؼِٕٔٞ رٜٔلق أر٢ رٖ ًؼذ. أهِن ٌٛح 

ح٧َٓ ك٣ٌلش كظ٘خٍٝ ر٘ؤٗٚ ٓغ ٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ ٝ أرِؾ ػ٠ِ اػَ ًُي حُو٤ِلش 

 كي٣غ حُزوخ١ٍ ٓخ ٢ِ٣ : ػؼٔخٕ. ؿخء ك٢

" كيػ٘خ ٠ٓٞٓ كيػ٘خ ارَح٤ْٛ كيػ٘خ حرٖ ٜٗخد إٔ أْٗ رٖ ٓخُي كيػٚ إٔ ك٣ٌلش 

رٖ ح٤ُٔخٕ هيّ ػ٠ِ ػؼٔخٕ ًٝخٕ ٣ـخ١ُ أَٛ حُ٘ؤّ ك٢ كظق ا٤٘٤ٍٓش ٝأًٍر٤ـخٕ 

ٓغ أَٛ حُؼَحم كؤكِع ك٣ٌلش حهظ٬كْٜ ك٢ حُوَحءس كوخٍ ك٣ٌلش ُؼؼٔخٕ ٣خ أ٤َٓ 

ٓش هزَ إٔ ٣وظِلٞح ك٢ حٌُظخد حهظ٬ف ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘خٍٟ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أىٍى ٌٛٙ ح٧

كؤٍَٓ ػؼٔخٕ ا٠ُ كلٜش إٔ أ٢ٍِٓ ا٤ُ٘خ رخُٜلق ٗ٘ٔوٜخ ك٢ حُٜٔخكق ػْ 

َٗىٛخ ا٤ُي كؤٍِٓض رٜخ كلٜش ا٠ُ ػؼٔخٕ كؤَٓ ٣ُي رٖ ػخرض ٝػزيهللا رٖ 

حُِر٤َ ٝٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ ٝػزيحَُكٖٔ رٖ حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ ك٘ٔوٞٛخ ك٢ 

 ػؼٔخٕ حُٜٔخكق ٝهخٍ

 

 



ٖٗ 
 

٢َُِٛ حُو٤٤َٖٗ حُؼ٬ػش اًح حهظِلظْ أٗظْ ٣ُٝي رٖ ػخرض ك٢ ٢ٗء ٖٓ حُوَإٓ  

كخًظزٞٙ رِٔخٕ ه٣َٖ كبٗٔخ ٍِٗ رِٔخْٜٗ كلؼِٞح كظ٠ اًح ٗٔوٞح حُٜلق ك٢ 

حُٜٔخكق ٍى ػؼٔخٕ حُٜلق ا٠ُ كلٜش ٝأٍَٓ ا٠ُ ًَ أكن رٜٔلق ٓٔخ 

ٗٔوٞح ٝأَٓ رٔخ ٓٞحٙ ٖٓ حُوَإٓ ك٢ ًَ ٛل٤لش أٝ ٜٓلق إٔ ٣لَم" 

 ( ًٗٓٙٗظخد ك٠خثَ حُوَإٓ ٍهْ ‚ )ٛل٤ق حُزوخ١ٍ

ُٞؿٞى ٜٓخكق ؿ٤َ ٜٓلق ٣ُي رٖ ػخرض ك٢  ٌٛٙ أٍٝ َٓس ٗـي ك٤ٜخ ط٤ِٔلخ  

٠ُ إٔ ٌٛٙ . ٤٘٣َ حُلي٣غ ًٌُي اٜٗٞٙ حُلي٣غ حُٔؼظَف رٜخ ٤ٍٔٓخ  

ٓوزُٞش ُيٟ ح٤ُِٖٔٔٔ ٍرٔخ أًؼَ ٖٓ ٜٓلق ٣ُي حُٜٔخكق ًخٗض ٓؼَٝكش ٝ

ش. ًخٗض رؼٞ حُٜ٘ٞٙ ٓـَى ٓوخ١غ ٖٓ حُوَإٓ ح١ٌُ ًخٕ آٌٗحى رلُٞس كلٜ

 ك٢ ك٤ٖ ًخٗض ٜٗٞٙ أهَٟ ٓٞؿٞىس ػ٠ِ ٌَٗ ٜٓخكق هَآ٤ٗش ًخِٓش.

خه٢ اكَحم رؼ٤ْٔ ٜٓلق ٣ُي ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧ٜٓخٍ ٝٓخ ح١ٌُ ىكغ ػؼٔخٕ ا٠ُ ط

ٙ حُٜٔخكق ًخٗض طظ٠ٖٔ أهطخء رو٬ف ٌحُٜٔخكق؟ َٛ حُٔزذ ٛٞ ًٕٞ ٛ

٫ ؿزخٍ ػ٤ِٚ؟ ٤ُْ ك٢ حَُٝح٣خص حُوي٣ٔش ٓخ  ًخ٬ٓ   ٜٓلق ٣ُي ح١ٌُ ًخٕ ٜٗخ  

ح٬ُٔرٔخص حُظ٢ ؿؼِض ػؼٔخٕ ٣وٍَ كَٝ ٌح. ُٔؼَكش حُظَٝف ٣ٝٞك٢ رٜ

ٜٓلق ٣ُي رٖ ػخرض ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ح٧هطخٍ حُظ٢ ًخٗض طلض آَطٚ ٍٗٞى ٌٛٙ 

 رٖ أر٢ ىحٝٝى:حَُٝح٣ش حُظ٢ ؿخءص ك٢ ًظخد حُٜٔخكق ٫

 ٫ طوُٞٞح ُٚ ا٫ ه٤َح  ُٞح ك٢ ػؼٔخٕ ٝأ٣ٜخ حُ٘خّ ٫ طوٞهخٍ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ "٣خ

كٞهللا ٓخ كؼَ ح١ٌُ كؼَ ا٫ ػٖ ٨ٓ ٓ٘خ ‚ اكَحم حُٜٔخكقك٢ حُٜٔخكق ٝ

 كوخٍ ٓخ طوُٕٞٞ‚  ؿ٤ٔؼخ  
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ٌٛح ٣وٍٞ إ هَحءط٢ ه٤َ ٖٓ هَحءطي ٝ ك٢ ٌٛٙ حُوَحءس؟ كوي رِـ٢٘ إٔ رؼ٠ْٜ 

ػ٠ِ ٜٓلق  ّ. كوِ٘خ كٔخ طَٟ؟ هخٍ َٟٗ إٔ ٗـٔغ حُ٘خًخى إٔ ٣ٌٕٞ ًلَح  

هِ٘خ ك٘ؼْ ٓخ ٍأ٣ض. هخٍ كو٤َ أ١ حُ٘خّ ‚ ٫ ٣ٌٕٞ حهظ٬فٝحكي ك٬ طٌٕٞ كَهش ٝ

٣ي رٖ أهَأْٛ ُخُٞح أكٜق حُ٘خّ ٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ ٝأكٜق ٝ أ١ حُ٘خّ أهَأ؟ ه

ّ ػ٠ِ ٜٓلق خؿٔغ حُ٘ػخرض كوخٍ ك٤ٌِظذ أكيٛٔخ ٢ِٔ٤ُٝ ح٥هَ كلؼ٬ ٝ

 ( ٕٕٙ ‚ ٝحكي" )ًظخد حُٜٔخكق

هَحٍٙ  ًىكغ ػؼٔخٕ ا٠ُ حطوخش رٟٞٞف ػ٠ِ إٔ حُٔزذ ح١ٌُ ط٘ٚ ٌٛٙ حَُٝح٣

م حٛٞ ٍؿزظٚ ك٢ كَٝ اؿٔخع كٍٞ ٗٚ هَآ٢ٗ ٝحكي. ُْ ٣ٌٖ هَحٍ اكَ

حُٜٔخكق ح٧هَٟ ًٜٞٗخ ؿ٤َ ؿي٣َس رخُؼوش رَ ًخٕ حُيحكغ ٛٞ حَُؿزش ك٢ 

ٌَس إٔ ٌٛٙ حُٜٔخكق طـ٘ذ حُ٘وخم ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ كٍٞ حُوَإٓ. ٣وزَ ى٣ِح١ ك

أ٤ِٛش ػ٠ِ حُٔٞحء ٌُٖ رخُٔوخرَ ٣ِػْ إٔ هَحٍ ح٩كَحم ًخٕ ًخٗض ًخِٓش ٝ

ٓزٍَٙ كو٢ حَُؿزش ك٢ طـ٘ذ ح٩هظ٬ف ك٢ هَحءس حُ٘ٚ. ٣ظٖ ٌٛح حُزخكغ إٔ 

إٔ ؿ٤َٙ ٖٓ ٝ ٤ٍٔٓخ   ًخٕ ٣َُؼيُّ ٜٗخ   -ػخرض ٗٔزش ٣ُِي رٖ  -ح٣ُِي١ حُ٘ٚ 

غ رٔزخىٍحص ٗو٤ٜش كو٢. أٓخ حهظ٬ف حُوَءحص كٜٞ ٫ ِٔ َٙ ٣ؼظز حُٜٔخكق ُؿ

ٙ حُٜٔخكق رَ ٛٞ كٔذ ظ٘ٚ ه٤َ ٓؼخٍ ػ٠ِ إٔ ٌػ٠ِ ػيّ ٬ٛك٤ش ٛ ى٬٤ُ  

(. ٣وٍٞ ٘حُوَإٓ ٍِٗ ػ٠ِ ٓزؼش أكَف ًٔخ ٍٝى ك٢ حُلي٣غ )حٗظَ كَٜ 

ى٣ِح١ : "أر٢ٔ ٣َ١وش ٠ُٔخٕ ٤ٛٔ٘ش ٜٓلق ػؼٔخٕ ٛٞ اكَحم حُٜٔخكق 

 ( ٖٖٙ  ،ٗلْ حَُٔؿغى٣ِح١، ح٧هَٟ" )

كَحم حُٜٔخكق ٧ٕ ػؼٔخٕ ًخٕ ٣َ٣ي طٞك٤ي ُوي ًخٕ ٌٛح ٛٞ حُيحكغ حُلو٤و٢ ٩

 ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ
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٣لش رٖ ح٤ُٔخٕ ٣٘ؼَٙ ر٠ٍَٝس ٢ٌ ٝحكي ٌٝٛح ٛٞ حُٔزذ ح١ٌُ ؿؼَ كٗٚ هَآٗ 

‚ )ًظخد حُٜٔخكقح٧َٓ ٧ٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ ٍٝحء ًُي ًٔخ ًًَ رٖ أر٢ ىحٝى. 

ح٩كظلخظ رٜٔلق : "حُـَٝ ٖٓ اكَحم حُٜٔخكق ٝ( ٤٠٣ق ى٣ِح١ٖ٘ٙ 

ٙ ‚ حُـَٝ ٓ٘ٚ طـ٘ذ ح٩هظ٬ف ك٢ هَحءس حُوَإٓ" )ٗلْ حَُٔؿغ ٣ُي ًخٕ

( حَُٔ٘ٝع ح١ٌُ هخّ رٚ أرٞ رٌَ حهظَٜ ػ٠ِ ؿٔغ حُوَإٓ ٖٓ ٜٓخىٍ ٖٖ

ٓظؼيىس ك٢ ك٤ٖ كخٍٝ ػؼٔخٕ كَٝ ٤ٛٔ٘ش ٌٛح حُٜٔلق ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ 

كٔخد حُٜٔخكق ح٧هَٟ حُظ٢ ًخٗض طٌظ٢ٔ ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ ٌٓخٗش ًز٤َس ك٢ 

 ح٧ٜٓخٍ.

 ٌٖ ٓخ حُيحكغ ٫هظ٤خٍ ٜٓلق ٣ُي ٤ٌُٕٞ ٛٞ حُٜٔلق ح٢َُٔٓ؟ُ

طزَُ حُٜٔيحه٤ش حُظ٢ ًخٕ ٣ظٔظغ رٜخ ٣ُي ك٢ ٓـخٍ  حَُٝح٣ش حُظ٢ هيٓ٘خ ٓخُلخ  

ٖٓ حُظل٣َق.  حُوَإٓ. ٌُُي ٫ ٣ٌٖٔ ٗل٢ إٔ ٜٓللٚ ًخٕ ػ٠ِ حُؼّٔٞ هخ٤ُخ  

ٌُٖ  ٛل٤ق إٔ ٌٛح حُٜٔلق طْ ؿٔؼٚ طلض حَُػخ٣ش ح٤َُٔٓش ُِو٤ِلش أر٢ رٌَ

أٝ ٌُٕٞ حُٜٔخكق ح٧هَٟ طْ  ٤ٍٔٓخ   ٌٛح ٫ ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ أٛزق رٌُي ٜٗخ  

ٙ ‚ ٗلْ حَُٔؿغى٣ِح١، ؿٔؼٜخ رٔزخىٍحص ٗو٤ٜش حطوٌٛخ رؼٞ حُٜلخرش )

َّٕ ًٕٞ ٌٛح حٕٖ ك٢ حُظَ ُٔيس  رو٢ هخرؼخ  ُٜٔلق أُْهل٢ِ ٓزخَٗس رؼي ؿٔؼٚ ٝ(. ا

 .٤ٍٔٓخ   ٤ؼظزَ ٜٗخ  ػ٠ِ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُ ُْ ٣ظْ اٜٗخٍٙ ُي٤َُ ًخف  ٝ ٓؼ٤٘ش

ك٢  رخُـخ   اهزخ٫  ٢ ًخٗض طٌظٔذ َٜٗس ًز٤َس ٝػ٠ِ ػٌْ حُٜٔخكق ح٧هَٟ حُظ

ٙ ٣ٌي ؿ٤َ ٓؼَٝف ُيٟ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٛٓوظِق ح٧ٜٓخٍ ًخٕ ٜٓلق ُ

. ُوي ًخٗض حُـخ٣ش حُلو٤و٤ش ٓ٘خكٔخ   ٌُٜح حُٔزذ ُْ ٣ٌٖ ٤ُؼظزَ ٜٓللخ  حُٔ٘خ١ن ٝ

ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ًخٕ ٣ظٔظغ رٜخ  ٖٓ كَٝ ٜٓلق ٣ُي ٛٞ حُو٠خء ػ٠ِ حُِٔطش

ٖٓ ٜٓيحه٤ظٚ  رؼٞ هَحء حُوَإٓ ك٢ ح٧ٜٓخٍ حُظ٢ ًخٕ ػؼٔخٕ ٣لظوي ك٤ٜخ ٤ٗجخ  

ٖٓ ر٢٘ أ٤ٓش  ثٚخ ك٤غ أٗٚ ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ًؼٔخٍ أهَرخرٔزذ ح٤ُٔخٓش حُظ٢ ًخٕ ٣ٜ٘ـٜ

 أػيحء ٓلٔي ػ٠ِ كٔخد حُٜلخرش ح٣ٌُٖ ظِٞح أٝك٤خء ُٔلٔي
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ؾ ٓٔخ ٓزن إٔ ٜٓلق ٣ُي ُْ ٣ظْ حهظ٤خٍٙ ٧ٗٚ ٤١ِش ك٤خطْٜ. ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗٔظ٘ظ 

ٌُٖ ٧ٗٚ ًخٕ ٣ويّ حٌُٔخٍ ًٝخٕ ٣ظ٤ِٔ ػ٠ِ حُٜٔخكق ح٧هَٟ ٖٓ ك٤غ 

أهَؽ حف ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ًخٕ ٣زظـ٤ٜخ ػؼٔخٕ ٖٓ طٞك٤ي ٗٚ حُوَإٓ. ُوي يح٧ٛ

ح٤ُِٖٔٔٔ رؼيٓخ  ٌَُ ٤ٍٔٓخ   ؿؼَ ٓ٘ٚ ٜٓللخ  ػؼٔخٕ ٌٛح حُٜٔلق ٖٓ حُظَ ٝ

٫ ػَٔ ٌح حُوز٤َ ُْ ٣لخٍٝ ٫ أرٞ رٌَ ٢ٝ حُولخء. اؿَحء ٖٓ ٛرو٢ ُٔيس ٣ٞ١ِش ك

ه٬ٍ ٓيط٢ ه٬كظ٤ٜٔخ إٔ ٣وٞٓخ رٚ. ٫ ٣ـُٞ اػطخء ٜٓلق ٣ُي أ١ حٓظ٤خُ 

ٓوخٍٗش ٓغ حُٜٔخكق ح٧هَٟ ٍؿْ ٓخ ًخٕ ٣ؼَف ػٖ ؿخٓؼٚ ٖٓ ىٍح٣ش 

رخُوَإٓ ٧ٕ ح١٩خٍ ح٢َُٔٓ ح١ٌُ ؿٔغ ك٤ٚ ٌٛح حُٜٔلق طـ٠ِ كو٢ ك٢ ًٕٞ 

ٞ ًخٕ ٓلٔي ٗلٔٚ ٛٞ ح١ٌُ ٛٞ ح١ٌُ أػط٠ ح٠ُٞء ح٧ه٠َ ُـٔؼٚ. كِ حُو٤ِلش

أَٗف ػ٠ِ ػ٤ِٔش ؿٔغ حُوَإٓ ُٜق ٗؼض حُٜٔلق رخ٢َُٔٓ. ٌُٖ ٍهَّٚ ٝ

ك٤غ  ،ظ٤ـش ُٔزخىٍس ٖٓ حُو٤ِلش أر٢ رٌَك٢ حُلخُش حُظ٢ طٜٔ٘خ ؿخء حُٜٔلق ً٘

 أهَد ٓخ ٣ٌٕٞ ٌُِٔخٍ ػ٠ِ هيٍ ٓٔظطخػٚ طخًٍخ   كخٍٝ ربه٬ٙ إٔ ٣ـٔغ ٜٗخ  

 ُ٘لٔٚ ك٣َش حهظ٤خٍ ٓخ ٝؿذ اىهخُٚ ٝٓخ ٝؿذ آوخ١ٚ.

َٓس أهَٟ ٣ـذ إٔ ٫ ٠ٔ٘ٗ إٔ أرخ رٌَ ُْ ٣لخٍٝ كَٝ ٜٓللٚ رؼي ؿٔؼٚ 

 ٤ٍٔٓخ   ٌُُي ٫ ٣ٌٖٔ حُ٘ظَ ا٤ُٚ ػ٠ِ أٓخّ أٗٚ ًخٕ ٜٗخ   ًٔخ كؼَ ػؼٔخٕ ٫كوخ  

 آهَٕٝ. ١ ٝهزَ ُٖٓ ػؼٔخٕ ًٔخ ٣ِػْ ى٣ِح

ٌٛح ٛٞ أهَ ٓخ ٣ٌٖٔ هُٞٚ ك٢ ٌٛح حُٜيى ٝؿ٣ٌٍخ   ٓخ هخّ رٚ ػؼٔخٕ ًخٕ كؼ٬  

ك٤غ أٗٚ ُْ ٣٘ؾ ٖٓ هَحٍ ح٩كَحم أ١ ٜٓلق ٖٓ طِي حُظ٢ ًخٗض ٓظيحُٝش 

ؿ٤َ ٌٛح  آٌٗحى. ٫ ٓلَ إً ٖٓ ح٩ػظَحف رؤٕ ٌٛح حُو٤ِلش ُْ ٣ٌٖ ٣ِٔي ري٬٣  

 ٣َوش هَحءس حُوَإٓ.روٜٞٙ ١ ٌُٕٞ حُلَٝم ًخٗض ٗخٓؼش   ٗظَح  
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ًٕٞ ٫ أكي ٖٓ حُٜٔخكق طٌٖٔ ٖٓ حُ٘ـخس ٖٓ ح٩كَحم ٣ُظَٜ رـ٬ء أٗٚ ُْ  

خُي رخُلؼَ طؼخٍٟخص ًز٤َس ر٤ٖ ٣ٌٖ ٛ٘خى طٞحكن ًخَٓ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ. ُوي ًخٗض ٛ٘

 ح٩كظلخظٝ ٙ حُٜ٘ٞٙ ٝؿذ رٔززٜخ حطوخى هَحٍ كخُّ رظي٤َٓٛخ ؿ٤ٔؼخ  ٌٛ

٫ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣ؼظوي إٔ حُ٘ٚ  ٛٞ ٜٓلق ٣ُي.رٜٔلق ٓؼ٤ٖ أ٫ ٝ

٤٘ش أٛزق حُ٘ٚ حُٔؼخ٢ُ ك٢ ػ٤٘ش حُؼؼٔخ٢ٗ ح١ٌُ ظَ ك٢ حُولخء ُٔيس ٓؼ

رخه٢ حُٜٔخكق ٝؿذ ٗؼض ٌٛٙ حهظ٬ف ر٤٘ٚ ٝ ٛخ ٝأٗٚ ًِٔخ ظَٜٟلخٝ

ح٧ه٤َس رخُوطؤ. إ ح٩هظزخء طلض ٌٛح حُو٘خع ٖٓ أؿَ اهَحؽ ٜٓلق ػؼٔخٕ 

  ٣ٌٖٔ هزُٞٚ اًح حػظُزَِص حُٔٔؤُش رويٍ ًخف  ٖٓ اٌٗخ٤ُش ح٩هظ٬كخص حُوَحث٤ش ٫

ٖٓ ػيى ٖٓ حُٜٔخكق حُظ٢  ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش. ُْ ٣ٌٖ ٜٓلق ٣ُي ا٫ ٝحكيح  

ؿٔؼض ٖٓ هزَ حُٜلخرش ٝ ًخٗض طوظِق ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ روٜٞٙ ٣َ١وش هَحءطٜخ. 

ٌي ٖٓ ٜٓلق  َٔ ظَ ْٔ ُٓ ح٢ُ٘ء حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٔ٣ِٙ رخُ٘ٔزش ا٤ُٜخ ٛٞ ًٞٗٚ 

َغ ر٤ٖ ِٔ ػ٘ي ػخٓش  ٣ي١ أر٢ رٌَ. ًٕٞ ٌٛح حُٜٔلق ُْ ٣ٌٖ ٍٜٓ٘ٞح   ُؿ

ح٤ُِٖٔٔٔ ؿؼِٚ ٣زو٠ هخٍؽ ٗطخم حُ٘وخٗخص حُظ٢ أُػ٤َص كٍٞ حُٜٔخكق 

 ح٧هَٟ.

ٟٓٞ ٗٚ هخّ ًٔخ ٍأ٣٘خ رَ ُْ ٣ٌٖ  ٤ٍٔٓخ   ٣ُخىس ػ٠ِ ٌٛح ُْ ٣ٌٖ ٜٓللخ  

 ٛٞ ٣ُي رٖ ػخرض ر٘لْ حُط٣َوش حُظ٢ ؿٔغ رٜخ ػزي هللاٗوٚ ٝحكي رـٔؼٚ أ٫ ٝ

ًِٕ رٚ  رٖ ٓٔؼٞى ٝ حُٜلخرش ح٥هَٕٝ ٜٓخكلْٜ. ُْ ٣ٌٖ ٌٛح أريح حُ٘ٚ ح١ٌُ أَ

ٝحكي ٖٓ ر٤ٖ ػيس ٜٗٞٙ ُٚ ٝ ٓٔخػ٬   رَ ُْ ٣ٌٖ ا٫ ٜٗخ   ٓلٔي ٗو٤ٜخ  

ٓوظِلش ًخٗض ٓ٘ظَ٘س آٌٗحى. أُْػِط٤ض ٛلش ح٤َُٔٓش ٌُٜح حُٜٔلق رخهظ٤خٍ 

َ إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓلق أكخى١ حُـخٗذ ٖٓ حُو٤ِلش ػؼٔخٕ ك٤غ أٍحى ُٚ ٌٛح ح٧ه٤

 ًَ ح٤ُِٖٔٔٔ روَحٍ حٗلَحى١.

إٔ ٗٚ حُوَإٓ  ٌَ ؿَأسح٣ٌُٖ ٣ِػٕٔٞ ر ،ٕٞ حُٔؼخ٣ََٕٝٛؼ٢ حُؼِٔخء حُِٔٔٔ

٣ؼٕٞ ًَ حُٞػ٢ إٔ ٝؿٞى هَحءحص ٓوظِلش  ،١ٌُ ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ ٣ظ٤ِٔ رٌٔخٍ ٓطِنح

 ُِٜ٘ٞٙ ح٠ُٝ٧ ُِوَإٓ ٫ ٓلخُش ٓظـؼَ 
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ِٓحػْٜٔ ٓـَى َٛحء ٌُُي ٗـيْٛ ٣وُٕٞٞ إ ح٩هظ٬كخص ُْ طٌٖ ك٢ حُٜ٘ٞٙ 

 ٗلٜٔخ ٝ اٗٔخ ك٢ ٣َ١وش حُظِلع رٜخ كو٢. 

ف ػؼٔخٕ ا٠ُ كَٝ يُْ ٣ٜ : "٣ن ػٖ ٌٛح حُظٍٜٞ ًٔخ ٢ِ٣ٛيّ َ ًًٞذ ػزّ 

ٜٓلق ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ كٔخد حُٜٔخكق ح٧هَٟ ٧ٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ا٫ ٜٓلق 

ؼٔخٕ كؼِٚ ٛٞ كو٢ طٞك٤ي ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ هَحءس ٓؼ٤٘ش ٝحكي ٌٓ٘ حُزيح٣ش. ٓخ أٍحى ػ

ُ٘ٚ حُوَإٓ ٓغ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ ٌٛٙ حُوَحءس ٣ـذ رخ٠ٍَُٝس إٔ طزو٠ ٓطخروش 

ُِٜـش ه٣َٖ حُظ٢ ٍِٗ رٜخ حُوَإٓ. ٓخ ًخٕ ٣٘ـَ رخُٚ ٛٞ حهظ٬ف أَٛ حُ٘خّ ٓغ 

. (ٕٙ ‚ حَُٔؿغ حُٔخرن‚ أَٛ حُؼَحم ك٢ ٣َ١وش ط٬ٝس حُوَإٓ" )ٓـِش حُز٬ؽ

َػْ ٛ٘خ ٛٞ إ ًخٗض ٛ٘خُي حهظ٬كخص ر٤ٖ حُوَحءحص كبٕ َٓؿؼٜخ ٛٞ كو٢  ِْ ٓخ ٣ُ

 طِلع" أٝ "طَط٤َ" حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ. ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح٩ٓظي٫ٍ ٣ٔظ٘ي ٤ًِخ   ٣َ١وش "

ض ُٜخ ػ٬هش ٟٓٞ رخُ٘ٚ حُظَط٤َ ٤ُٔا٠ُ ٓويٓخص كخٓيس ٧ٕ حُظ٬ٝس ٝحُظِلع ٝ

ٕ طظَٜ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حٌُٔظٞرش ٫ ٣ٌٖٔ ُ٪هظ٬كخص روٜٜٞٛخ أحُٔ٘طٞم ٝ

ٌُٖ ػؼٔخٕ أَٓ ربط٬ف ٜٗٞٙ ٌٓظٞرش. ٣ـذ ًٌُي إٔ ٫ ٠ٔ٘ٗ أٗٚ ك٢ حُلظَس 

غ ك٤ٜخ حُوَإٓ ػ٠ِ ٌَٗ ٜٓخكق ُْ طٌٖ حٌُظخرش حُؼَر٤ش ٌُٓ٘ٞش  َٔ حُظ٢ ًخٕ ٣ُـ

ٝ ٫ حُلَٝف ٓ٘وطش. ٌُُي كخ٩هظ٬كخص ُْ طٌٖ ُظظَٜ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حٌُٔظٞرش. 

٘طو٢ ٝحكي ٌُٜح حُٔئحٍ أ٫ ٝ ٛٞ رلَهٜخ؟ ٛ٘خى ؿٞحد ًٓح إً هخّ ػؼٔخٕ خكِٔ

حطٜخ ٝ ٤ُْ كو٢ ك٢ ٣َ١وش ٗطوٜخ ٕ ح٩هظ٬كخص ًخٗض ك٢ حُٜ٘ٞٙ ًا

َِٜ ا٠ُ أ١ ٓيٟ ِٝٛض ٌٛٙ ح٩هظ٬كخص ٝ ٓ٘لخٍٝ ك٢ ح٧ؿِحء حُظخ٤ُش إٔ ُْٗظ

ٜٓلق ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ كٔخد ح٤ُٜ٘ش. هخّ ػؼٔخٕ ربٍؿخّ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ هزٍٞ 

٣ٌٕٞ ُوَحٍٙ ٌٛح أ١ ٓزٍَ اًح ًخٗض ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ٫ ُٖ ٜٓخكق أهَٟ ٝ

طوظِق ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ا٫ ك٢ ٗوخ١ ر٤ٔطش ٝ طخكٜش طوٚ حُظ٬ٝس كو٢ ٧ٕ ٌٛح حُوَحٍ 

حُٔظ٘يى ٫ ٣ٌٖٔ ٣ؤط٢ ا٫ ٗظ٤ـش ُٞؿٞى حهظ٬كخص ؿ٣َٛٞش ػي٣يس ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ 

 حٌُٔظٞرش.

رٖ ػلخٕ. ُوي ؼٔخٕ ٣ظٔؼ٘ٞح رـي٣ش ك٤ٔخ هخّ رٚ ػ٣ـذ ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ إٔ ٣لٌَٝح ٝ

٫ ُحٍ ٣ؼظزَ ٬ًّ هللا حٍُِٔ٘ ػ٠ِ ٍُٓٞٚ ٓلٔي أٓخ ًخٕ حُوَإٓ ٣ؼظزَ ٝ

 حُٜٔخكق كوي ًظزض ٖٓ ١َف ٛلخرش ٓلٔي حُٔوَرٕٞ. 
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ٓخ حُو٤ٔش حُظ٢ ًخٗض ٓظؼط٠ ُِٜٔخكق حُظ٢ أكَهض رؤَٓ ٖٓ ػؼٔخٕ ُٞ رو٤ض 

كخى٣غ كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح؟ كخٍٝ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ؼظزَٕٝ رٜ٘خىس ح٧

رٖ ًؼذ.. أر٢ ‚ حُٜل٤لش ٖٓ ١ًٝ حُيٍح٣ش حُؼخ٤ُش رخُوَإٓ )ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى

ٙ رؤ٣ي٣ْٜ ٝ رٌُٞح ك٢ ًُي ًَ ؿٜيْٛ ٢ٌُ طٌٕٞ أهَد ٌ( إٔ ٣ٌظزٞح حُٜٔخكق ٛ

ٜٓخكق ‚ ٓخ ٣ٌٖٔ ا٠ُ حٌُٔخٍ. ٌٛٙ ٢ٛ حُٜٔخكق حُظ٢ أَٓ ػؼٔخٕ اكَحهٜخ

ٌٖ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ حهظ٬كخص ػ٤ٔوش ؿٔؼٜخ ٛلخرش أؿ٬ء ٫ ؿزخٍ ػ٤ِْٜ. كبًح ُْ ط

ػ٠ِ ًَ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ؼظزَٝٗٚ ٬ًّ هللا  كِٔخًح هٍَ ػؼٔخٕ اكَحم ٓخ ًخٕ ػ٣ِِح  

حٍُِٔ٘ ػ٠ِ ٍُٓٞٚ؟ ٫ ٣ٌٖٔ هزٍٞ حُط٣َوش حُظ٢ ٣لخٍٝ رٜخ ػِٔخء ح٬ٓ٩ّ 

٠ حُوٜٞٙ اًح حكظَٟ٘خ ًٔخ ٣ِػْ ػِٔؼخَٕٛٝ طز٣ََ ٓخ هخّ رٚ ػؼٔخٕ ٝحُ

حهظ٬كخص ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ. ٓخًح ٤ٓؼظوي حُِٕٔٔٔٞ  أريح   ٣ن أٗٚ ُْ طٌٖ ٛ٘خُيٛيّ 

ُٞ هخّ أكي ك٢ ػَٜٗخ ٌٛح ربكَحم ٜٓخكق ػ٣ِِس ػ٠ِ هِٞرْٜ؟ ٤ُْ ٛ٘خى 

ٖ ٛٞ ٝؿٞى حهظ٬كخص ٤ٜٗش ػ٤ٔوش ر٤ا٫ طل٤َٔ ٝحكي ٌَُ ٓخ ؿَٟ أ٫ ٝ

ٛٞ ح٩كظلخظ رؤكيٛخ ٝ ط٘ل٤ش حُٜٔخكق حُٜٔخكق حٓظٞؿذ ٓؼٜخ كَ ٝحكي ٝ

 ح٧هَٟ.

ٗٚ ٝحكي ٫ حهظ٬ف  ٣ن ٣ؼِٖ ٓوُٞظٚ "يّ ٛح١ٌُ ٗـي ك٤ٚ إٔ ًًٞذ  ك٢ حُٞهض

( َٟٗ  رلَٝف ؿ٤ِظش ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خُي أًؼَ ٖٓ ٗٚ ٝحكي" ) أٗٚ " ك٤ٚ" ُحػٔخ  

إٔ ٫ٞٓٗخ ى٣ِح١ ٣ظ٘خهٞ ٓؼٚ ك٤ٖ ٣ؼظَف رٞؿٞى حهظ٬كخص ك٢ حُٜ٘ٞٙ 

ًٌُي ( ٕٕٝٙ ‚ ص ٤ٜٗش" )حَُٔؿغ حُٔخرنح٠ُٝ٧ طـ٠ِ رؼ٠ٜخ ك٢ "طـ٤َح

٣ؼظَف رؤٕ رؼٞ حُٜٔخكق ُْ طٌٖ ٓٔخػِش ُِٜٔلق ح١ٌُ هخّ ٣ُي رٖ  ك٤ٖ

(. ٌُٖ ى٣ِح١ ٣لخٍٝ إٔ ٣ؼزض إٔ ٗٚ حُوَإٓ ًٝ ًٔخٍ ٖٕػخرض رـٔؼٚ )ٙ 

ٓطِن رِػٔٚ إٔ ح٩هظ٬كخص حُظ٢ ًخٗض ٓٞؿٞىس ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ ًخٗض َٓ٘ٝػش 

 ٝ ٢ٛ ٓخ ٣ُيػ٠ "ح٧كَف حُٔزغ".
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ُوَآ٤ٗش رٌٕٞ ٌٛٙ ح٧كَف ُْ طٌٖ ٣زٍَ ى٣ِح١ ٍَٟٝس طٞك٤ي حُٜٔخكق ح 

. ٣وٍٞ ٓؼَٝكش ػ٘ي ًَ ح٤ُِٖٔٔٔ ٌُُي ٣ٌٕٞ هي ٝؿذ ح٩روخء ػ٠ِ ٗٚ ٝحكي

ٙ ػؼٔخٕ ربكَحم ٜٓخكق َٓ٘ٝػش ًخٗض طٔؼَ ٌ: "حُوَحٍ ح١ٌُ حطوى٣ِح١

طَؿٔش ٝك٤ش ُِوَإٓ حُٔـ٤ي ٓزٍَٙ حَُٜحػخص حُظ٢ ًخٗض هخثٔش آٌٗحى ك٢ 

كي٣ؼ٢ حُؼٜي رخُوَإٓ ُْ طٌٖ ُْٜ ىٍح٣ش رٌَ  حُٔ٘خ١ن حُظ٢ طْ كظلٜخ ر٤ٖ ٤ِٖٔٔٓ

طيه٤ن ًَ حُ٘ٔن حُوَآ٤ٗش  أٌٗخٍ حُوَحءحص حَُٔ٘ٝػش..كٌخٕ ٖٓ حُٜؼذ ؿيح  

ٙ حُ٘ٔن ٖٓ أؿَ حُللخظ ػ٠ِ ٌٝؿذ ٓؼٜخ ًلَ ٝك٤ي ط٘ل٤ش ؿ٤ٔغ ُٛيٍؿش 

 Desai, The Quraanٜٓلق ٝحكي ٣ـظٔغ ػ٤ِٚ ًَ ح٤ُِٖٔٔٔ" )

Unimpeachable  , ٖٕٙ-ٖٖ) 

أٛزق ٖٓ ح٬ُٔثْ ط٘ل٤ش ٓظش هَحءحص َٓ٘ٝػش ُلخثيس هَحءس ٝحكيس كو٢ ٧ٕ إً 

خٕ حُو٤ِلش ٍأٟ أٗٚ ٖٓ حُٜؼذ هَحءس حُٜٔخكق ح٧هَٟ رخَُؿْ ٖٓ أٗٚ ً

ٙ حُٜٔخكق ًٔخ كَٜ ٓغ ٜٓلق ٣ُي. ٫ ٌطي٣ٖٝ ًَ ٛرخ٩ٌٓخٕ طٜل٤ق ٝ

طز٣ََ ٣ٌٖٔ َُِٔء ا٫ إٔ ٣ٔظـَد ٖٓ حُط٣َوش حُظ٢ ٣لخٍٝ رٜخ رؼٞ ح٤ُِٖٔٔٔ 

ٓخ هخّ رٚ ػؼٔخٕ ٖٓ اكَحم ٜٓخكق ًخٗض ُٜخ ه٤ٔش ػخ٤ُش ك٢ ٗلّٞ ح٤ُِٖٔٔٔ 

ىٕٝ إٔ ٣ويٕ ٌٛح حُظل٤ٌَ أكخ٤ْٜٓٔ. اٗٚ ُٖٔ حُٔ٘ٞم ٓؼَكش ٓخ ٤ٌٕٓٞ ٍى 

٫ٞٓٗخ ُٞ هخّ أكي ك٢ ػَٜٗخ حُلخَٟ ربكَحم أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ طلض ٗلْ 

ط٣َٜٞ ٢٣َٗ كٍٞ  ح٣ٌٍُؼش حُظ٢ هيٜٓخ ك٢ حُ٘ٚ حًٌٍُٔٞ أٝ ُٞ هٍَ أكيْٛ

 ٓخ هخّ رٚ ػؼٔخٕ.

ٙ ػؼٔخٕ ٫ ٣ٌٖٔ طل٤َٔٙ رٌٜح ٌحٍ اكَحم ٜٓخكق هَآ٤ٗش ًخ١ٌُ حطوهَ

ٞح رـي٣ش ٌٛٙ حُٔٔؤُش.  ح٩ٓظولخف ٌُُي ٝؿذ ػ٠ِ حُزخكؼ٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ إٔ ٣ُو٤َِّٔ

ظُظخف ُ٘خ حُلَٛش ٢ٌُ َٟٗ إٔ ٍى كؼَ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى اػَ ٓٔخػٚ َٓ 
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ه١ٞ. ًٌُي ًخٕ ٌٛح حُوَحٍ ٖٓ ر٤ٖ ح٧ٓزخد حُظ٢ ىكؼض  ح  هَحٍ ػؼٔخٕ ًخٕ ؿي 

رؼٞ حُٜلخرش ا٠ُ اػ٬ٕ ٓؼخٍٟظْٜ ُؼؼٔخٕ ٧ٗٚ "ٓلخ ًظخد هللا ػِ ٝ ؿَ" 

َّٚ ًظخد هللا رؼ٤٘ٚ (. حٌُٖٙٙ ‚ ًظخد حُٜٔخكق‚ )رٖ أر٢ ىحٝى ٬ّ ٛ٘خ َه

حُـَٝ ٓ٘ٚ ًٝخٗض ٓٞؿٞىس هزَ هَحٍ ح٩كَحم  ٤ُْ كو٢ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ٝ

 ارَحُ حُٔؼخٍٟش حُ٘ي٣يس ُٜئ٫ء حُٜلخرش ُوَحٍ ح٩كَحم.

َٟٓ٘ ك٢ حُلٍٜٞ حُوخىٓش ا٠ُ أ١ كي رِـض ح٩هظ٬كخص ك٢ ١َم هَحءس حُوَإٓ 

ٞى ٝ أر٢ رٖ ًؼذ ٝ ٣ُي رٖ ػخرض ٝ ًٌُي ٓيٟ حهظ٬ف ٜٓخكق رٖ ٓٔؼ

أر٢ ٠ٓٞٓ ٝ آهَٕٝ. هزَ ٌٛح ٣ـذ إٔ ٗٔظؼَٝ رب٣ـخُ رؼٞ حُظطٍٞحص ٝ

ٕ رـؼَ ٜٓلق ٣ُي حُٜٔلق ح٢َُٔٓ ػؼٔخٍ حٜٔٔش حُظ٢ ٝحًزض هَحُ

 حُٞك٤ي ٨ُٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش.ٝ

 

 .ِزاجؼح ِظذف س٠ذ تٓ شاتس-3

 رٔخ إٔ حُٜٔلق ح٢ِٛ٧ ح١ٌُ ؿٔؼٚ ٣ُي ك٢ ػٜي أر٢ رٌَ ًخٕ ػ٠ِ هيٍ ًخف  

ك٢ ػٜي ػؼٔخٕ  ٖٓ حٌُٔخٍ كوي ٤ٔ٣َ حُزؼٞ ا٠ُ ح٧ػظوخى إٔ ٗٔوٚ ًخٕ ًخك٤خ  

اػخىس حُ٘ظَ ك٤ٚ. ٓٞٓغ ػٖ ٓخ ٣ـذ إٔ ٣لظ١ٞ ػ٤ِٚ ٝ ىٕٝ أ٣ش كخؿش ا٠ُ رلغ

ٌُٖ ٛ٘خى أىُش ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ ٌٛح حُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٣٘ظَ ا٤ُٚ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ ك٤غ 

ًٌح طٜل٤لٚ ًِٔخ ططِذ ح٧َٓ ًُي. ٗوَأ ي إٔ ػؼٔخٕ هي أَٓ ربػخىس ؿٔؼٚ ٝٗـ

 ك٢ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ٓخ ٢ِ٣ :

رٞ ح٤ُٔخٕ كيػ٘خ ٗؼ٤ذ ػٖ ح١َُِٛ ٝأهز٢َٗ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ كؤَٓ "كيػ٘خ أ

ػؼٔخٕ ٣ُي رٖ ػخرض ٝٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ ٝػزيهللا رٖ حُِر٤َ ٝػزيحَُكٖٔ رٖ 

 حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ إٔ ٣٘ٔوٞٛخ ك٢ حُٜٔخكق
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ٝهخٍ ُْٜ اًح حهظِلظْ أٗظْ ٣ُٝي رٖ ػخرض ك٢ ػَر٤ش ٖٓ ػَر٤ش حُوَإٓ كخًظزٞٛخ  

ُوَإٓ أٍِٗ رِٔخْٜٗ كلؼِٞح " )ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ًظخد ك٠خثَ رِٔخٕ ه٣َٖ كبٕ ح

 (ٔٓٙٗحُوَإٓ 

ُٔؼَكش حُٞحٓؼش رخُِـش إٔ ٓؼ٤ي رٖ حُؼخٙ ًخٕ ٣ؼظزَ ٖٓ ١ًٝ ح ُوي ٍأ٣٘خ ٓخروخ  

ًٌُي حُ٘و٤ٜٖ ح٥ه٣َٖ ٧ْٜٗ ًخٗٞح حُؼَر٤ش ٝهي طْ حهظ٤خٍٙ ٌُٜح حُٔزذ ٝ

ي ك٢ ك٤ٖ ًخٕ ٣ُي ٖٓ ٣٘ظٕٔٞ ُوز٤ِش ه٣َٖ حُظ٢ ًخٕ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ ٓلٔي ًٌُ

حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس. ُوي ًخٗض ٍؿزش ػؼٔخٕ إٔ ٣ٌظذ حُوَإٓ رِٜـش ه٣َٖ حُظ٢ ٍِٗ 

ػ٠ِ ٓلٔي. ٌُٜح أَٓ إٔ ٣ٌظذ رٌٜٙ حُِٜـش ًِٔخ ٝهغ ٛ٘خُي حهظ٬ف  رٜخ أ٬ٛ  

ر٘وخ١  ر٤ٖ ٣ُي ٝٛئ٫ء حُؼ٬ػش. ٣ظز٤ٖ ُ٘خ َٓس أهَٟ إٔ ح٧َٓ ُْ ٣ٌٖ ٣ظؼِن كو٢

حُظَط٤َ ٧ٕ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح٩هظ٬ف ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ُ٘طن ٝحهظ٬ف طْٜ ٣َ١وش ح

حٟق إً إٔ ػؼٔخٕ هخّ ربىهخٍ ُٚ أػَ ػ٠ِ حُ٘ٚ حٌُٔظٞد. ٖٓ ح٣ٌُٕٞٞ 

ٛ٘خى  رَ طؼي٬٣ص ػ٠ِ حُ٘ٚ حٌُٔظٞد ك٤ٖ أَٓ حٌُظخد ح٧ٍرؼش رخُؼَٔ ٣ٞٓخ  

رؼٞ حُٜلخرش رٜئ٫ء ح٧ٍرؼش رَ ط٘خٍٝ ٓغ  أىُش ػ٠ِ إٔ ػؼٔخٕ ُْ ٣ٌظقِ 

ٍرٔخ ًخٗض ٛ٘خى َٓحؿؼش ٗخِٓش ُِٜٔلق ُوَإٓ ٝح٥ه٣َٖ روٜٞٙ ؿٔغ ح

 ( 3ٖٔح٢١ٞ٤ُٔ ٙ  -)ح٩طوخٕ

ٛ٘خى ٍٝح٣ش ٓلخىٛخ إٔ ٣ُي ًخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظًٌَ آ٣ش كويص ٖٓ حُٜٔلق ح١ٌُ 

 ؿٔؼٚ ٣ُي ك٢ ػٜي أر٢ رٌَ :

هي ً٘ض ٓٔؼض  "هخٍ ٣ُي : كويص آ٣ش ٖٓ ح٧كِحد ك٤ٖ ٗٔو٘خ حُٜٔلق

 كخُظٔٔ٘خٛخ كٞؿيٗخٛخ ٓغ ه٣ِٔش ،ٜخٍٍٓٞ هللا ٣وَأ ر
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- ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٍؿخٍ ٛيهٞح ٓخ ػخٛيٝح هللا ػ٤ِٚ -رٖ ػخرض ح٧ٜٗخ١ٍ  

 (2ٖٔح٢١ٞ٤ُٔ ٙ  -كؤُلو٘خٛخ ك٢ ٍٓٞطٜخ ك٢ حُٜٔلق" )ح٩طوخٕ 

ٖٓ ٍٓٞس ح٧كِحد ٗـيٛخ ك٢  ٖٕٗلْ حَُٝح٣ش كٍٞ كويحٕ ٓخ ٣ؼظزَ ح٥ٕ ح٣٥ش 

(. ك٢ حُ٘ظَس ح٠ُٝ٧ ٬ٗكع إٔ ٔٔٗٗوَإٓ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ )ًظخد طل٤َٔ حُ

ٌٛٙ حَُٝح٣ش ط٘زٚ ا٠ُ كي رؼ٤ي طِي حُظ٢ طظليع ػٖ كويحٕ ح٣٥ظ٤ٖ ح٧ه٤َط٤ٖ ٖٓ 

ٍٓٞس حُظٞرش ه٬ٍ ػ٤ِٔش ؿٔغ حُوَإٓ ك٢ ػٜي أر٢ رٌَ حُظ٢ هخّ رٜخ ٗلْ 

غ حُوَإٓ ٝحًظ٘لٞح ك٤ٔخ رؼي إٔ ٓوطؼخ   ِٔ ِؿي  حُ٘وٚ ٣ؼ٢٘ ٣ُي. ُؿ ُٞ كُوِي ٓ٘ٚ ك

ػ٘ي ه٣ِٔش رٖ ػخرض. ٣ُخىس ػ٠ِ ٌٛح ٛ٘خى كي٣غ ٓزن ًًَٙ ٓلخىٙ إٔ  ح  أه٤َ

٣ن إٔ حَُٝح٣ش حُظ٢ طظليع ػٖ ح٣٥ش ٛيّ ُٓخٕ ػؼٔخٕ ٌُٜح ٣َٟ  حُلخىع ٝهغ

إٔ رَحءس ٝ حُٔلوٞىس ٖٓ ٍٓٞس ح٧كِحد اٗٔخ طظؼِن رخ٣٥ظ٤ٖ ح٧ه٤َط٤ٖ ٖٓ ٍٓٞس

ح٣٥ظ٤ٖ حًؼَ ٛلش ٖٓ ح٥هَ )حُز٬ؽ حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ  ٌٙحُلي٣غ حُٔظؼِن رٜ

ٕ) 

‚ حُٔؼط٤خص حُٔظٞكَس ٫ طٌٔ٘٘خ ٖٓ اٛيحٍ أ٣ش حٓظ٘ظخؿخص كٍٞ ٌٛح حُٟٔٞٞع

 3ٔرؼي ٍَٓٝ كو٢ ٗٔظـَد ٖٓ ًٕٞ ٣ُي ُْ ٣ٌظ٘ق كويحٕ آ٣ش ٖٓ حُوَإٓ ا٫ 

رٔلٞ حُٜيكش ٣ٌٕٞ هي ٝؿيٛخ ػ٘ي ٗلْ حُٜلخر٢ ٓ٘ش ػ٠ِ ٝكخس ٓلٔي ٝ

إٔ ه٣ِٔش  ؿي ػ٘يٙ ح٣٫ظ٤ٖ ح٧ه٤َط٤ٖ ٖٓ ٍٓٞس رَحءس! ُوي ٍأ٣٘خ ٓخُلخ  ح١ٌُ ٝ

ٌٛح ٛٞ ح١ٌُ أػخٍ حٗظزخٙ ٣ُي ا٠ُ ػيّ ٝؿٞى آ٣ظ٤ٖ ٖٓ ٍٓٞس رَحءس. كبًح ًخٕ 

ُْٝ ٣ظليع ػ٘ٚ ه٬ٍ  ًح رو٢ ٛخٓظخ  خٛ٘خُي ٗٚ آهَ كوي ُْٝ ٣ٞؿي ا٫ ٓؼٚ كِٔ

 ٌٛٙ حُٔيس حُط٣ِٞش؟

حًٌٍُٔٞ ٌُٖ ٣لَٔ حُٔٔؤُش رِػٔٚ إٔ ح٣٥ش ى٣ِح١ ٫ ٣٘ي ك٢ ٛلش حُلي٣غ 

ًخٗض رخُلؼَ ٓٞؿٞىس ك٢ حُٜٔلق ح٢ِٛ٧ ح١ٌُ ؿٔغ ك٢ ػٜي أر٢  ٖٖ.ٖٕ

 رٌَ ٌُٖ ٝهغ ٤ٔٗخٜٗخ ه٬ٍ ػ٤ِٔش حُ٘ٔن
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٣َىى َٓس أهَٟ إٔ ح٣٥ش ًخٗض ٓؼَٝكش ُيٟ "ػيى ًز٤َ ٖٓ ك٢ ػٜي ػؼٔخٕ ٝ 

ِٔػْ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٜٔي (. ٌٛح حThe Quran Unimpeachable, p.ٖ2ُحُللخظ" )

 أٓخّ حُظل٤َِ حُ٘وي١.

ٓٔخػيٝٙ ر٘وِٚ ُْ ٣ظْ اكَحهٚ ٓغ حُٜٔخكق حُظ٢ حُٜٔلق ح١ٌُ هخّ ٣ُي ٝ

أكَهض رَ أػ٤ي ا٠ُ كلٜش رؼي حٗظٜخء حُؼَٔ رٚ. إً ُٞ ًخٗض ح٣٥ش حُٔؼ٤٘ش 

ا٠ُ إٔ ٝؿيص ػ٘ي أر٢  رخ٧َٓ ٓٞؿٞىس ك٤ٚ كِٖ طٌٕٞ حُلخؿش ُِزلغ ػٜ٘خ )

 (. ه٣ِٔش

َُ ك٤ٜخ ٢ ٗلْ ح٤ُٔخم ٫ك ٣ٌٖٔ هزٍٞ كٌَس إٔ ح٣٥ش ًخٗض طُلوَُي ًَ َٓس ٣ُ٘وَ

ٜٓلق ٤ََُُٓ ٩كيٟ ح٧هطخٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٍؿْ ًٜٞٗخ ٓٞؿٞىس ك٢ حُٜٔلق 

يحٕ ح٣٥ش ك٢ حُٜٔخكق ٢ٛ ىُش حُظ٢ ٣ويٜٓخ ى٣ِح١ ُظل٤َٔ كوح٢ِٛ٧! إ ح٧

٣ش ُْ ٛٞ إٔ ح٥أ٫ ٣ٝغ ا٫ ٓؼ٠٘ ٝحكي أىُش ٝح٤ٛش ٫ ٣ٌٖٔ هزُٜٞخ. ٤ُْ ُِلي

٣ظًٌَٛخ ٣ُي ا٫ رؼي حٗظٜخء حُؼ٤ِٔش حُؼخ٤ٗش ُـٔغ حُوَإٓ رؤَٓ ٖٓ ػؼٔخٕ. ٝهٞع 

ُْ ٣طِذ ٓ٘ٚ حُظيه٤ن ك٢ حُٜٔلق  ح  ٓؼَ ٌٛح حُليع ٓلظَٔ اًح ػِٔ٘خ إٔ ٣ُي

أَٓ ػؼٔخٕ ربػخىس ؿٔغ ٢ كِٜض ر٤ٖ ؿٔؼٚ ُٜٔلق أر٢ رٌَ ٝك٢ حُٔ٘ٞحص حُظ

 حُوَإٓ. 

ُْ ٣ـي ح٣٥ش ك٢ ٌَٗ ٌٓظٞد ٍؿْ  ح  ؿي٣ي إٔ ٣و٘ؼ٘خ رؤٕ ٣ُي٣ن ٖٓ ٛيّ ٣لخٍٝ 

ُيٟ حُٜلخرش. اٗٚ ٣َكٞ حُٔؼ٠٘ حُٞحٟق ُِلي٣غ ح١ٌُ  ًٜٞٗخ ٓؼَٝكش ؿ٤يح  

هش" إ ك٤ٚ ٢ٗء ٖٓ "ػيّ حُي كُوِيص أ٣ش ٖٓ ٍٓٞس ح٧كِحد...( هخث٬   هيٓ٘خ )

٣ـَٜ ٝؿٞى ٣ش..." رؼزخٍس أهَٟ ُْ ٣ٌٖ ٣ُي آ: "ُْ أؿي ٛٞإ حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ٝ

َث٤ٔ٤ش ٌٛٙ ح٣٥ش رَ كخٍٝ كو٢ حُظؤًي ٖٓ ٝؿٞىٛخ ػ٠ِ ٌَٗ ٌٓظٞد. حٌُِٔش حُ

َِٓض ٖٓ..." ،ك٢ حُلي٣غ ٢ٛ "كُوَِيص" ٝطؼ٢٘ "ٟخع ٢٘ٓ  ُك
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حُ٘وٚ حُٔظٞك٠(.  ٢ٛ ٗخثؼش ح٩ٓظؼٔخٍ ك٢ كخُش ٝكخس ٗوٚ ٓخ )حُٔلوٞى=ٝ 

لغ ػٖ آ٣ش ٓللٞظش حُٔؼ٠٘ ك٢ ٤ٓخم حُلي٣غ ح١ٌُ ٣ٜٔ٘خ ٤ُْ إٔ ٣ُي كخٍٝ حُز

ٖٓ  ػ٘ي حُٜلخرش ك٢ ٓخ ًظذ ٖٓ حُوَإٓ رَ كخٍٝ إٔ ٣ـي آ٣ش ٟخػض ٤ًِخ  

 ا٫ ػ٘ي أر٢ ه٣ِٔش. ُْ طٞؿي أه٤َح  حُوَإٓ ٝ

ُِ٘ي إٔ حُٔلخُٝش  اًح ًخٗض ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٛل٤لش كبٜٗخ طٟٞق رٔخ ٣يع ٓـخ٫  

ك٤غ ُْ ح٠ُٝ٧ ٣ُِي رٖ ػخرض ُـٔغ ٜٓلق ٌٓظَٔ ُْ طٌٖ ٗخؿلش ٓخثش رخُٔخثش 

ط٠ق ح٣٥ش ٖٓ ٍٓٞس ح٧كِحد ا٫ رؼي ح٩ٗظٜخء ٖٓ ٗٔن حُٜٔخكق ه٬ٍ 

 حُٔلخُٝش حُؼخ٤ٗش حُظ٢ طٔض ك٢ ػٜي ػؼٔخٕ. 

هِٞٙ ٖٓ ح٣ُِخىس ٔطِن ُِوَإٓ ٣ٝظز٤ٖ ُ٘خ ح٥ٕ إٔ ٓخ ٣وخٍ ػٖ حٌُٔخٍ حُ

خهزش كٔخ ٛٞ ٣ٜٔي أٓخّ حُزَح٤ٖٛ حُؼح٩هظ٬ف ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼزض ٝٝحُظل٣َق ٝ

 حُٔظ٤٘ٔخص ٫ ٣ْٔ رِٜش ا٠ُ ح٩ػزخص حُؼو٢ِ!ِٗظخؽ ُِٔ٘خػَ ٝا٫ 

 

 ١ِّشاخ اٌّظذف اٌؼصّأٟ.-4

٤خ  يُوي ٗـق ػؼٔخٕ ك٢ طلو٤ن ٛ َ٘لِّ ُٓ كٚ رلَٝ ٜٓللٚ ػ٠ِ ًَ ح٧ٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش 

ك٢ حُٞهض ًحطٚ ٓخ ػيحٙ ٖٓ حُٜٔخكق. ٫ ٣ظٞكَ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ ح٥ٕ ا٫ ػ٠ِ 

ٗٚ ٗٔوش ١زن ح٧َٛ ُٔخ ؿخء رٚ ٓلٔي رَ ٜٓلق ٝحكي ٌُٖ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ أ

حُٔٞػٞه٤ش. حُظَط٤ذ ح١ٌُ ؿخء كق أهَٟ ًخٗض ط٘خكٔٚ حُٜٔيحه٤ش ٝٛ٘خى ٜٓخ

٤غ ًخٕ ٛٞ حُٔٔئٍٝ ػ٘ٚ ك ح  ٧ٕ ٣ُي ا٤ُٜخ   ػ٤ِٚ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ُْ ٣ٌٖ أَٓح  

ًَِض ُٚ ك٣َش حُو٤خّ رٌُي ٝ ٤ِٔش حُـٔغ حُظ٢ أَٓ رٜخ ػؼٔخٕ ٤ُْٝ ًٌُي ػطُ

ح َٓط٤ٖ طْ ػ٠ِ اػَ حُٔلخُٝش حُؼخ٤ٗش كَم ًَ حُٜٔخكق حُظ٢ ًخٕ ٌٛٓلٔي ٝ

ؼض ٖٓ ١َف ٛل ِٔ خرش ٫ ٓـخٍ ًخٗض طوظِق ٓغ ٜٓلق ٣ُي ٍؿْ ًٜٞٗخ ُؿ

ىٍح٣ظْٜ رٔـخٍ حُوَإٓ ًٔخ ٣ٜ٘ي ػ٠ِ ًُي حُلي٣غ ُِ٘ي ك٢ ٜٓيحه٤ظْٜ ٝ

 حُٜل٤ق.
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كظ٠ رؼي ػ٤ِٔش حُـٔغ ح٧ه٤َس ُِٜٔلق ك٢ ػٜي ػؼٔخٕ حٓظَٔص حُِ٘حػخص 

ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ كٍٞ ٜٓيحه٤ش ٌٛح حُ٘ٚ. ٓؼخٍ ؿ٤ي ػ٠ِ ٌٛح ٣ظـ٠ِ ك٢ طؼيى 

ٖٓ ٍٓٞس حُزوَس حُظ٢ طٞؿي ك٢ حُٜٔلق حُؼؼٔخ٢ٗ ػ٠ِ  2ٖٕحُوَحءحص ٣٦ُش 

 هٞٓٞح هلل هخٗظ٤ٖ"حُظخ٢ُ : "كخكظٞح ػ٠ِ حُِٜٞحص ٝح٬ُٜس حُٞٓط٠ ٝ حٌَُ٘

 ٍٝى ك٢ ١ٞٓؤ ح٩ٓخّ ٓخُي حُلي٣غ حُظخ٢ُ : 

ػٖ ٓخُي ػٖ ٣ُي رٖ أِْٓ ػٖ حُوؼوخع رٖ ك٤ٌْ ػٖ أر٢ ٣ْٞٗ "كيػ٢٘ ٣ل٠٤ 

ػْ هخُض  ٠ُٞٓ ػخث٘ش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أٗٚ هخٍ أَٓط٢٘ ػخث٘ش إٔ أًظذ ُٜخ ٜٓللخ  

اًح رِـض ٌٛٙ ح٣٥ش كآ٢ًٗ ) كخكظٞح ػ٠ِ حُِٜٞحص ٝح٬ُٜس حُٞٓط٠ ٝهٞٓٞح 

٬ُٜس هلل هخٗظ٤ٖ ( كِٔخ رِـظٜخ آًٗظٜخ كؤِٓض ػ٢ِ كخكظٞح ػ٠ِ حُِٜٞحص ٝح

٘ش ٓٔؼظٜخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا حُٞٓط٠ ٬ٛٝس حُؼَٜ ٝهٞٓٞح هلل هخٗظ٤ٖ هخُض ػخث

 (ٗٙػ٤ِٚ ِْٝٓ" )١ٞٓؤ ٓخُي  ٠ِٛ هللا

ٌٛٙ ػخث٘ش ُٝؽ ٓلٔي ٍٍٓٞ ح٬ٓ٩ّ طئًي ٝؿٞد اٟخكش ػزخٍس "ٝ ٬ٛس 

حُؼَٜ" رؼي ػزخٍس "ٝ ح٬ُٜس حُٞٓط٠" ٓٔظٜ٘يس ك٢ ًُي رٔلٔي ٗلٔٚ. ك٢ 

ٛ٘خى كي٣غ آهَ ٓلخىٙ إٔ كلٜش ر٘ض ػَٔ رٖ  ٗلْ حُٟٔٞغ ٖٓ ح١ُٞٔؤ

حُوطخد حُظ٢ ٢ٛ ًٌُي ٖٓ ر٤ٖ ُٝؿخص ٓلٔي ١ِزض أ٠٣خ ٖٓ ًخطزٜخ ػَٔٝ 

رٖ ٍحكغ إٔ ٣وّٞ رظؼي٣َ ٓٔخػَ ُٜٔللٜخ. ٫ ٣ـُٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح ٛٞ ٗلْ 

حُٜٔلق ح١ٌُ ؿٔؼٚ ٣ُي رٖ ػخرض ٍٝٝػظٚ كلٜش ٖٓ ٝحُيٛخ رَ ٖٓ حُٔلظَٔ 

ظِذ ُٜ ٣ٌٕٞ ٜٓللخ  إٔ  ٤ٜخ  ًُ ِّٜ ٧ٕ رٖ ٍحكغ ٌٛح أٟٝق  ٝكخس ٝحُيٛخ هزَ  خ ِه

أٗٚ ًخٕ ٣ٌظذ حُ٘ٚ رؤَٓ ٜٓ٘خ )أ١ كلٜش(. أٗخٍ رٖ أر٢ ىحٝى ا٠ُ ٌٛح حُ٘ٚ 

ػ٠ِ أٗٚ ٜٓلق ٓوظِق ػٖ ٓخثَ حُٜٔخكق. ك٢ كوَس ٖٓ ًظخد حُٜٔخكق 

 طلض ػ٘ٞحٕ "ٜٓلق كلٜش ُٝؽ حُ٘ز٢ 
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ك٢ ٗلْ حُٞهض ا٠ُ أٜٗخ  ٤َ٘ح  ِٛؼْ" ٣ؼط٤٘خ أٓخ٤ٗي حَُٝح٣خص حُظ٢ ػَٟ٘خ ٓ

ٖٓ حُظلخ٤َٛ كٍٞ  ًخٗض ٍٜٓ٘ٞس ك٢ أٝٓخ١ ح٤ُِٖٔٔٔ ىٕٝ إٔ ٣ؼط٢ ٣ِٓيح  

حُوَآءحص ح٧هَٟ حُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٔ أٜٗخ ًخٗض ٓٞؿٞىس ك٢ ٌٛح حُٜٔلق. 

اكيٟ ٌٛٙ حَُٝح٣خص طوٍٞ : "كيػ٘خ ػزي هللا كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػزي حُِٔي كيػ٘خ 

ر٢ ِٓٔش هخٍ أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ ٗخكغ ٠ُٞٓ ٣ِ٣ي ٓلٔي ٣ؼ٢٘ حرٖ ػَٔٝ ػٖ أ

ُٝؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  ػَٔ حرٖ حُوطخد هخٍ ٌٓظٞد ك٢ ٜٓلق كلٜش

ِٛٞس حُؼَٜ" )ًظخد كخكظٞح ػ٠ِ حُِٜٞحص ٝحُِٜٞس حُٞٓط٠ ٝ"ِْٓ ٝ

 (21حُٜٔخكق ٙ 

٬ٛس خٍس "ُٝوي ه٤َ ًٌُي ك٢ ٗلْ حٌُظخد إ حُوَحءس حُٔظـ٤ِش ك٢ اٟخكش ػز

ك٢ ٜٓلق أر٢ رٖ ًؼذ  حُِٜٞس حُٞٓط٠" ًخٗض أ٠٣خ  ػزخٍس "ٝحُؼَٜ" ا٠ُ 

(.  ًظخد حُٜٔخكق ٗلْ حُٜللش ًٌُي ك٢ ٜٓلق أّ ِٓٔش ُٝؽ ٓلٔي )ٝ

َِٜي ػ٠ِ ٝؿٞى ٌٛٙ حُوَآءس حُظ٢ ًخٗض رخُظؤ٤ًي  َٗ حُٜلخر٢ رٖ ػزخّ ٛٞ ًٌُي 

ٓٞؿٞىس هزَ ؿٔغ حُٜٔلق حُؼؼٔخ٢ٗ ٧ٕ ٜٓلق ٌٛح حُٜلخر٢ ًخٕ ٖٓ ر٤ٖ 

َِهض رؤَٓ ٖٓ ػؼٔخٕ ٝخكق ححُٜٔ  حُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٔ أٜٗخ ًخٗض أ٠٣خ  ُظ٢ أك

ٙ ك٤غ إٔ ٞٓلخ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ح٩ٌٓخٕ اهلخءٙ ٝطل١ٞ ٌٛٙ حُوَحءس. هزَ ٝؿٞىٛ

س حُؼَٜ ٣ُخىس ػ٠ِ حُزؼٞ هخٍ اٜٗخ ًخٗض رٔؼخرش طؤ٤ًي ػ٠ِ ٝؿٞد اهخٓش ٬ٛ

ٍٜ٘ٞ ُِ٘ٚ حُٔ هخٍ آهَٕٝ إٔ ٌٛٙ حُوَحءس ٤ُٔض ا٫ طل٤َٔح  ٬ٛس حُظَٜ ٝ

(. ٓؼخٍ ػ٠ِ ٌٛح حُظؤ٣َٝ  )أ١ إٔ ح٬ُٜس حُٞٓط٠ ٢ٛ ٬ٛس حُؼَٜ رؼ٤ٜ٘خ

 ٍٝى ك٢ حُ٘ٚ حُظخ٢ُ :

ُوَحءس س طل٤َٔ حًُوَإٓ : حُٔوٜٞى ٖٓ حُوَحءس حُ٘خ"هخٍ أرٞ ػز٤ي ك٢ ك٠خثَ ح

 ،طز٤٤ٖ ٓؼخ٤ٜٗخٍس ٝحُٜٔ٘ٞ

 

 

 

 

  



٘8 
 

 (3ٖٔكلٜش: ٝح٬ُٜس حُٞٓط٠ ٬ٛس حُؼَٜ" )ح٩طوخٕ ٙ ًوَحءس ػخث٘ش ٝ

ػ٠ِ ًَ حُي٫ثَ ػ٠ِ ٝؿٞى ٌٛٙ  ُوي ًخٕ كَ٘ ػؼٔخٕ ك٢ حُو٠خء ٜٗخث٤خ  

ُز٢٘ أ٤ٓش ػ٠ِ  حُوَحءحص حُٔوظِلش ٛٞ ٓخ ىكغ َٓٝحٕ رٖ حُلٌْ ك٤ٖ ًخٕ ػخ٬ٓ  

حُٔي٣٘ش ا٠ُ اط٬ف حُٜٔلق ح١ٌُ رو٢ رلُٞس كلٜش. ُٔخ ًخٗض كلٜش ٫ طِحٍ 

ٖ اَٛحٍٙ )ًظخد ٓػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ٍك٠ض ر٘يس ط٤ِٔٔٚ َُٔٝحٕ ػ٠ِ حَُؿْ 

ٌُُي ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن ؿَٟٚ ا٫ رؼي ٓٞطٜخ ك٤غ هخّ ( ٕٝٗحُٜٔخكق ٙ 

. ػَِ أهٞٛخ ػزي هللا رٖ ػَٔ رٖ حُوطخد رظ٤ِٔٔٚ ُٚ ٖٓ أؿَ ط٘ل٤ظٚ ٜٗخث٤خ  

َٓٝحٕ كؼِظٚ ٌٛٙ رو٤٘ظٚ إٔ ٣ئى١ ا٠ُ حٗظ٘خٍ حُوَحءحص حُظ٢ أٍحى ػؼٔخٕ 

ٍٝىص ك٢ ًظخد حُٜٔخكق طل٤ي  ط٘ل٤ظٜخ. ٛ٘خى ٍٝح٣خص ػي٣يس ؿ٤َ طِي حُظ٢

رٞؿٞى هَحءحص أَُهَ. ك٢ ٜٓلق كلٜش ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ًخٗض طُوَأ "ك٢ 

 (3ٖ.ًًَٙ٘ هللا" ٗؤٜٗخ ك٢ ًُي ٗؤٕ رٖ ٓٔؼٞى ػٞٝ "ك٢ ؿ٘ذ هللا" )ح٣٥ش 

ك٢ طٞك٤ي ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ ٗٚ هَآ٢ٗ  هي ٣ٌٕٞ حَُٔ٘ٝع حُؼؼٔخ٢ٗ هي ٗـق كؼ٬  

٤خع ًِ٘ ٖٓ حُٜٔخكق ًخٗض حُٔزذ ك٢ ٌُٟ٘ٚ ك٢ ٗلْ حُٞهض ًخٕ ‚ ٝحكي

ًخٗض ُٜخ ٗلْ ٜٓيحه٤ش ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ ٓوزُٞش ُيٟ كجش ػ٠٣َش ٖٓٗخثؼش ٝ

 ٜٓلق ٣ُي رٖ ػخرض.

ٕ حُ٘خّ أػخرٞح ػ٠ِ ػؼٔخٕ ًٞٗٚ أٓو٢ حُٜٔخكق ٖٓ أؿَ اٍٟٝ حُطز١َ 

لق ٣ُي ُْ (. ٌٛح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ 3ٕٜٕ٘ٓ.ٙ.ٔح٩روخء ػ٠ِ ٜٓلق ٝحكي )

حٓظؼ٘خث٤ش رخُٔوخٍٗش ٓغ رخه٢ حُٜٔخكق ٖٓ ك٤غ ٝ ٣ٌٖ ٣ظٔظغ رٜلش هخٛش

 حُٔٞػٞه٤ش ٝ حَُ٘ػ٤ش. رخَُؿْ ٖٓ إٔ ٌٛٙ حُٜٔخكق هي حٗوَٟض كبٕ ػيىح  

ٝطْ طي٣ٝ٘ٚ ك٤غ ٍٝى ًًَٙ ك٢ ٓئُلخص ػيس.  ٖٓ حُوَحءحص رو٢ ٗخثؼخ   ًز٤َح  

ٓظُظخف ُ٘خ ك٢ حُلَٜ حُٔوزَ كَٛش ح٬١٩ع ػ٠ِ رؼٞ ٖٓ ٌٛٙ حُوَحءحص 

ُوٜٞٙ ٜٓلل٢ ػزي هللا رٖ ػ٠ِ ححُٜٔخكق حُظ٢ ٍٝىص ك٤ٜخ ًٌُٝي ٝ

 أر٢ رٖ ًؼذ.ٓٔؼٞى ٝ
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 مخطوطات قرانٌة مبكرة مكتوبة بالخط الكوفً

 

نص متناسق من نسخة قرآنٌة مكتوبة على جلد القضٌم بالخط الكوفً فً القرن العاشر وقد ٌكون مستوحى من 
 شمال افرٌقٌا

 

قرآنٌة ٌرجع تارٌخها الى اواخر القرن الثامن مكتوب بالخط المائل/الكوفً بدون جزء غٌر اعتٌادي من نسخة 
 حركات اصله من العراق او المناطق الشرقٌة من الجزٌرة العربٌة
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 اٌفظً اٌصاٌس

 تٟ تٓ وؼةأُ  تٓ ِظؼٛد ِٚظذفا ػثذ هللا

 اٌخثزج اٌىث١زج ٌؼثذ هللا تٓ ِظؼٛد فٟ ِجاي اٌمزآْ.-1

لموضوع تناقل النص القرآنً فً بداٌته أن تكتمل إال ال ٌمكن ألٌة دراسة 
من بٌن كبار صحابة  بإلقاء الضوء على مساهمة عبد هللا بن مسعود. لقد كان

كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول  نه "إمحمد ومن إتباعه األوائل وقٌل 
(. طٌلة ٔٗٔ" كما ُذكر فً سٌرة بن هشام )المجلد الثانً ص  هللا بمكة
ت اإلثنً عشرة التً قضاها محمد فً مكة ٌدعو لإلسالم إلى ؼاٌة السنوا

بن مسعود نفسه عناء حفظ وفاته بالمدٌنة عشر سنوات بعد هجرته إلٌها كلَّؾ 
اكتساب علومه. هناك رواٌات عدة ُتظِهر أن محمد كان ٌعتبر بن القرآن و

طال  كما مسعود من أكبر العارفٌن بالقرآن إن لم ٌكن ٌعتبره األكبر على اإل
 ٌُستفاد من الحدٌث التالً :

"حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهٌم عن مسرو  ذكر 
  أاال أحبه سمعت النبً صلى هللاعبدهللا بن عمرو عبدهللا بن مسعود فقال ال

علٌه وسلم ٌقول خذوا القرآن من أربعة من عبدهللا بن مسعود وسالم ومعاذ بن 
 (٘ٔٙٗ" )صحٌح البخاري كتاب فضائل القرآن جبل وأبً بن كعب 

تشٌر إلى أن محمد "بدأ به"  ة موجودة فً كتب الحدٌث األخرى ونفس الرواٌ
هذه إشارة إلى أنه كان ٌعتبره المرجع األول فً مجال القرآن. من بٌن و

الصحابة اآلخرٌن الذٌن تم ذكرهم نجد أبً بن كعب الذي جمع هو كذلك 
 به كان مصٌره النهائً هو اإلحرا  بأمر من عثمان خاصا   مصحفا  
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ئحة أمر له داللة خاصة لالعدم ذكر اٌد بن ثابت ضمن ا إن .ابقا  كما ٌذِكر س 
أبً بن كعب أكثر منه كان ٌعتبر بن مسعود و ا  حٌث ٌتبٌن من خالله أن محمد

 خبرة و معرفة بالقرآن : 

مسرو  قال  حدثنا مسلم عن"حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبً حدثنا األعمش 
عنهم وهللا الذي ال إله ؼٌره ما أنالت سورة من كتاب  هللا رضً هللا قال عبد

هللا إال أنا أعلم أٌن أنالت وال أنالت آٌة من كتاب هللا إال أنا أعلم فٌم أنالت 
ولو أعلم أحدا أعلم منً بكتاب هللا تبلؽه اإلبل لركبت إلٌه" )صحٌح البخاري 

 (4ٔٙٗالقرآن  كتاب فضائل

قٌل فً رواٌة من نفس القبٌل إن بن مسعود قرأ ما ٌاٌد عن سبعٌن سورة فً 
 حضرة محمد. ٌدل هذا على أن الصحابة كانوا ٌدرون أن ال أحد أكثر علما  

جلست فً حل  ف : "ن مسعود. ٌضٌؾ شقٌ  فً حدٌث مسلمبالقرآن من ب
ٌرد ذلك علٌه وال ٌعٌبه"  علٌه وسلم فما سمعت أحدا   أصحاب محمد صلى هللا

 (ٕٓ٘ٗ)صحٌح مسلم كتاب فضائل الصحابة 

عمٌقة  بن مسعود كانت له معرفة خاصة ومن البدٌهً إذن أن عبد هللا
ه عنه بالدرجة ذر كل من ٌرٌد تعلم القرآن أن ٌأخأم ا  بالقرآن. بما أن محمد

هنالك األولى فمن المنطقً أن تكون للمصحؾ الذي جمعه موثوقٌة ما إذ لٌس 
عن مصحؾ اٌد بن ثابت.  به مستقال   خاصا   أدنى شك فً أنه جمع مصحفا  

صفحة من كتاب المصاحؾ  5ٔلذلك خصص بن أبً داود ما ال ٌقل عن 
كتاب  لعرض اإلختالفات التً كانت موجودة بٌن قراءتً بن مسعود و اٌد )

 ( 3ٖ-ٗ٘المصاحؾ 
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كونه كان من الخلٌفة عمر وحٌث سب  فً ذلك  لكونه اعتن  اإلسالم مبكرا  
ة عند محمد. شارك بٌن المهاجرٌن للحبشة و ٌثرب فقد صارت له مكانة كبٌر

كذا معرفته العمٌقة ت عالقته الخاصة بالرسول ومكنفً ؼاوتً بدر وأحد و
للقرآن أن تصبح لمصحفه مكانة عالٌة عند أهل الكوفة قبل أن ٌأمر عثمان 

األمة اإلسالمٌة. رد فعل بن مسعود بجمع المصحؾ الذي فُِرض قوة على 
 على إثر قرار عثمان إحرا  مصحفه له داللة عمٌقة.

"حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة ومحمد بن عبد هللا بن نمٌر قاال حدثنا وكٌع حدثنا 
األعمش عن شقٌ  عن مسرو  قال كنا نأتً عبد هللا بن عمرو فنتحدث إلٌه 

ال  هللا بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجال  وقال ابن نمٌر عنده فذكرنا ٌوما عبد 
علٌه وسلم سمعت رسول  شًء سمعته من رسول هللا صلى هللاأاال أحبه بعد 

به  فبدأعلٌه وسلم ٌقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد  ى هللاهللا صل
ومعاذ بن جبل وأبً بن كعب وسالم مولى أبً حذٌفة" )صحٌح مسلم كتاب 

 (ٗٓ٘ٗ-فضائل الصحابة 

 رد فعل بن مسعود على قرار عثمان. -2

لما أصدر عثمان أمره بإحرا  المصاحؾ لإلحتفاظ بمصحؾ اٌد بن ثابت 
رفض عبد هللا بن مسعود تسلٌم النسخة التً كانت بحواته. ٌتحدث دٌااي 

 Quranعن "رفض حضرة بن مسعود فً البداٌة تسلٌم نسخته" ) بصراحة
unimpeachable, p.ٗٗ ٌرٌدنا أن نعتقد أن ال رفض صدر صدّ ( لكن  ٌ

عن هذا الصحابً المتمٌا. ٌقول فً موضع ما من مقاله "لٌست هنالك إشارة 
إلى أنه عارض مصحؾ حفصة خالل حكم عمر" )البالغ المرجع الساب  ص 

كان سٌعارض مصحؾ اٌد فً ذلك الوقت؟ كان مصحفه  (. لكن لماذأ
 بٌن أهل الكوفة فً الوقت ذاته الذي كان فٌه مصحؾ اٌد قابعا   آنذاك منتشرا  

 فً الخفاء دون أن ٌكون ألحد أٌة نٌة لجعله مصحؾ األمة اإلسالمٌة.

حٌن خرج مصحؾ اٌد إلى  لم ٌشعر بن مسعود أن مصحفه ٌتهدده الخطر إال
. لذلك رفض بن مسعود فً الحٌن تسلٌم موحدا   لَِن مصحفا  أُعالواجهة و

 ( أن أهل الكوفة 43-4ٙ.ٖمصحفه ألجل إحراقه. ذكر بن األثٌر فً الكامل )
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استمروا فً تداول مصحؾ بن مسعود حتى بعد أن بلؽهم مصحؾ عثمان. 
إنه لمن الواضح بالنسبة لكل من ٌبحث بشًء من الموضوعٌة فً هذه المسألة 

التً َشِهَد علٌها محمد نفسه بن مسعود بمجال القرآن واٌة الواسعة الأن الدر
تعطً لمصحفه مكانة موااٌة على األقل لتلك التً كان ٌتمتع بها مصحؾ 

 اٌد.

المصحفٌن  ٌنى وجود عدد من اإلختالفات بٌن هذبما أن هناك أدلة ثابتة عل
الجانب من أحادي بما أن مصحؾ اٌد أصبح النص الرسمً فقط بأمر و

لمن الؽرٌب  فإنه حقا   ،لٌس لسبب آخر قد ٌعطٌه مشروعٌة ماالخلٌفة عثمان و
 أن نجد العلماء المسلمٌن ٌحاولون التقلٌل من أهمٌة مصحؾ بن مسعود.

ٌاعم دٌااي أن "نسخة بن مسعود كانت تحوي مالحظاته الخاصة. نسخته 
(. صاحبنا ٘ٗ)ص لٌست موجهة لكافة األمة" ص والخا ههذه كانت إلستعمال

هذا ال ٌعطً أي دلٌل على مااعمه. من بٌن النواقص التً تمٌا كتٌب دٌااي 
الؽٌاب شبه التام ألدلة مستوحات من مراجع أصٌلة بخصوص التفسٌرات 
التً ٌحاول أن ٌقدمها لألحداث. لهذا السبب ال ٌتٌح لدارس كتٌبه أن ٌتحق  

 من صحة ادعاءاته.

ة التً كان مصحؾ بن مسعود انتشر فً المنطق أن فً الواقع كان معروفا  
ما جاورها فً الوقت الذي كان فٌه مصحؾ أبً بن ٌقطن بها أي الكوفة و

 (ٖٔفً الشام )كتلب المصاحؾ بن أبً داود ص  كعب سائدا  

( بطرٌقة مماثلة أن ٌقلل Ahmad Von Denfferٌحاول أحمد فون دنفر )
 من أهمٌة مصحؾ أبً
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إنه "مصحؾ لإلستعمال الشخصً أو بعبارة أخرى مذكرته  بن كعب قائال   
بخصوص هذه المصاحؾ أن "هذه المذكرات الخاصة  الخاصة" مضٌفا  

. من الصعب (5ٗعلوم القرآن ص أصبحت متجاواة فتمت تنحٌتها أخٌرا" )
استعملت فً ُجِمَعت بعناٌة فائقة وحؾ كاملة فهم كٌؾ ٌمكن اعتبار مصا

كٌؾ أمكن أن تصبح متجاَواة فً وقت "مذكرات خاصة" و ـمناط  عدٌدة ك
 من األوقات.

ٌتشبت العلماء المسلمون بهذه اإلستدالالت الؽرٌبة فقط ألنهم مصممون على 
الدفاع بأي ثمن عن عصمة القرآن الذي هو بٌن أٌدٌنا الٌوم من أوله إلى 

أن هذا النص ما هو إال نتاج عملٌة قام بها رجل  ٌعرفون جٌدا   آخره. لكونهم
معٌن )اٌد بن ثابت( نراهم ٌحاولون استعمال أسلوب المراوؼة كلما تعل  
األمر بمسألة وجود مصاحؾ ؼٌر المصحؾ العثمانً كانت تختلؾ معه فً 

" مباشرة نقاط ؼٌر قلٌلة. لقد أُرٌد لمصحؾ اٌد أن ٌصبح "المصحؾ الرسمً
ُنِقَضت المصاحؾ األخرى تحت ذرٌعة كونها د اإلنتهاء من جمعه وبع

"مذكرات خاصة" ألصحابها وجب إحراقها لكونها تختلؾ فٌما بٌنها ناسٌن 
 تختلؾ مع مصحؾ اٌد. فً ذات الوقت أن هذه المصاحؾ كانت أٌضا  

هناك أدلة قوٌة ُتظهر لنا السبب الذي جعل عبد هللا بن مسعود ٌرفض فً 
تسلٌم مصحفه لكً ٌتم إحراقه. ٌاعم دٌااي أن السبب هو تعلقه البداٌة 

ٌ  فٌقول ببساطة إنه لم ٌكن ( أما الصدّ ٘ٗالوجدانً بهذا المصحؾ )ص 
 فً واقع األمر كان رد فعل بن مسعود. الذي جمع اٌداختالؾ بٌن مصحفه و
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إااء قرار عثمان راجع باألساس لكونه اعتبر مصحفه أحسن من مصحؾ  
و أكثر موثوقٌة منه. قبل أن ٌقوم حذٌفة بن الٌمان بإثارة انتباه عثمان  اٌد

دارت مناقشة حادة بٌنه  ،ٌد المسلمٌن بالقوة حول مصحؾ اٌدلضرورة توح
ى القراءات التً كانت شائعة  و بٌن عبد هللا بن مسعود حٌن طلب منه أن ُتَنحَّ

 آنذاك فً سائر األقطار اإلسالمٌة :

ون ؤن قراءة أبً موسى وأهل الكوفة ٌقرؤوالبصرة ٌقر قال حذٌفة أهل "
هللا أن لو قد أتٌت أمٌر المؤمنٌن ألمرته بؽر  هذه قراءة عبد هللا أما و

 (ٗٔالمصاحؾ فقال عبد هللا إذا  تؽر  فً ؼٌر ماء )كتاب المصاحؾ ص 

ٌ  ٌؤكدون على أن اإلختالفات بٌن صدّ اب المعاصرون من أمثال الكتّ 
ة كانت على مستوى اللفظ فقط بالرؼم من أن عكس هذا ٌتبٌن قراءات الصحاب

من خالل الرواٌة السابقة من كتاب المصاحؾ حٌث أن حذٌفة كان ٌتحدث 
الصحابة اآلخرون ة المصاحؾ التً كتبها بن مسعود وعن ال شًء ؼٌر تنحٌ

ٌُع هذا اإلقتراح هو بالذات ما جعل بن قل أن ٌتم إؼرا  عبارات لفظٌة( و)ال 
ٌدل على أن اإلختالفات القرائٌة كانت فً النصوص و ود ٌثور ؼٌضا  مسع

المكتوبة ذاتها. هناك رواٌات أخرى مفادها أن بن مسعود كان ٌعتبر اٌد 
لذلك فمصحؾ األول ال ٌمكن أن خص ؼٌر ذي معرفة كافٌة بالقرآن وكش

 من مصحؾ الثانً. ٌكون أقل شأنا  
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لذلك استمد خبرته أن ٌولد اٌد بن ثابت وسالم قبل دخل بن مسعود فً اإل 
من محمد طٌلة سنوات طوال قبل أن ٌستطٌع اٌد دخول  من كونه كان مقربا  

 اإلسالم بعد هجرة محمد للمدٌنة:

قال محمد بن معمر البحرانً عن ٌحٌى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن  "
ن مسعود ٌقول إسماعٌل بن سالم عن أبً سعٌد األادي قال سمعت عبد هللا ب

سلم سبعٌن سورة أحكمتها قبل أن ٌسلم اٌد قرأنً رسول هللا صلى هللا علٌه وأ
 (3ٔبن ثابت" )كتاب المصاحؾ ص 

 بن سعد ما ٌلً :جاء فً الطبقات الكبرى ال

"أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا عبد الواحد بن اٌاد أخبرنا سلٌمان األعمش 
بن مسعود حٌن أُِمر بالمصاحؾ ما عن شقٌ  بن سلمة قال خطبنا عبد هللا 

أُِمر قال فذكر الؽلول فقال إنه من ٌؽل ٌأتً بما ؼل ٌوم القٌامة فؽلوا 
المصاحؾ فألن أقرأ على قراءة من أُِحبُّ أَحبُّ إلً من أن أقرأ على قراءة 

وسبعٌن  اٌد بن ثابت فو الذي ال إله ؼٌره لقد أخذت من فً رسول هللا بضعا  
ت ؼالم له ذؤابتان ٌلعب مع الؽلمان" )كتاب الطبقات اٌد بن ثابسورة و

 ( ٗٗٗرى بن سعد المجلد الثانً ص الكب

ه الرواٌات التً ٌجب أخذها بعٌن اإلعتبار نرى أن ذعلى ضوء كل ه
ٌَّة التً ٌقدمها لنا الكتاب اإلسالمٌون المعاصرون ال ٌمكن  َملُِص التفسٌرات التَّ

ٌِّن أن عبد هللا ب ن مسعود قاوم قرار عثمان لٌس ألسباب ذاتٌة قبولها. من الَب
كما ٌرٌدنا دٌااي أن نعتقد بل ألنه كان ٌشعر فً قرارة نفسه أن مصحفه 

 أحسن من مصحؾ اٌد و أكثر موثوقٌة منه ألنه أخذه

 

 

 

 



ٙ7 
 

 

مباشرة عن محمد. هذا اإلستنتاج الطبٌعً ال ٌمكن أن ٌتهرب منه أي دارس  
 موضوعً لتارٌخ جمع القرآن.

تهم لواضح كذلك أن الفرو  التً كانت بٌن النصوص لم تكن بالتأكٌد من ا
المحتوى. سٌظهر لنا بعد تحلٌل بعض من هذه اللفظ فقط بل كذلك الكتابة و

 القراءات إلى أي مدى بلؽت هذه الفرو .

 .قراءة عبد هللا بن مسعود- -3

ال على ٌا بكونه ال ٌحتوي على الفاتحة وكان مصحؾ بن مسعود ٌتم
(. الشكل الذي تتجلى علٌه هذه السور له ٗٔٔو ٖٔٔالمعوذتٌن ) السورتٌن 
ٌُْبتؽى من فاتحة ما هً إال دعاء خالص هلل وداللة خاصة ألن ال المعوذتٌن 

ترتٌلهما الحفظ من الشر. حسب حدٌث ورد فً صحٌح البخاري حٌن قٌل 
عود ألبً بن كعب إن هذه السور لٌست من القرآن كما كان ٌعتقد بن مس

على هذا األساس مد عنهن فأكد له أنهن من الوحً وفأجاب أبً أنه سأل مح
 وجب ترتٌلهن.

مسلمٌن اعتقاد بن مسعود أن هذه السور لٌست من القرآن أمر حٌر العلماء ال
-5ٗٔٔالمؤرخ الفارسً فخر الدٌن الرااي )القدامى. فهذا الفٌلسوؾ و

الؽٌب ٌثٌر االنتباه إلى هذا ( الذي ألؾ تفسٌرا  للقرآن سماه مفاتٌح 5ٕٓٔ
 الموضوع محاوال إنكار الحدث :
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نقل  من المشكل على هذا األصل ما ذكره اإلمام فخر الدٌن الرااي قال :و "
عود كان ٌنكر كون سورة الفاتحة فً بعض الكتب القدٌمة أن ابن مس

: أبو بكرا قال القاضً ذهو فً ؼاٌة الصعوبة ... وكآن, والمعوذتٌن من القرو
أسقطها من وإنما حكها و ،م ٌصح عنه أنها لٌست من القرآن وال حفظ عنهل

ألنه كانت السنة عنده أن ال  ،لكونها قرآنا   لكتابتها ال جحدا   مصحفه إنكارا  
ال جده كتب ذلك ولم ٌو ،ال ما أمر رسول هللا بإثباته فٌهٌكتب فً المصحؾ إ

 (4ٙٔص  -" )اإلتقان للسٌوطً سمعه أمر به

علٌقه على المهذبات إن الفاتحة اإلمام النووي ٌقول كذلك فً معرض ت
ما قٌل عن بن القرآن كما رأى عامة المسلمٌن و المعوذتٌن هن جاء منو

(. العالم المشهور بن حام 43ٔص  -)اإلتقان للسٌوطً مسعود لٌس إال باطال  
 أنكر هو كذلك أن ٌكون بن مسعود قد أسقط هذه السور من مصحفه:

المحلى : هذا كذب على بن "و قال بن حام فً كتاب القدح المعلى تتمٌم 
وفٌها المعوذتان  ،نما صح عنه قراءة عاصم عن ار عنهإمسعود وموضوع و

 (43ٔص  -لفاتحة" )اإلتقان للسٌوطًاو

عكس هؤالء واف  بن حجر العسقالنً على كون هذه الرواٌات صحٌحة من 
صحٌح البخاري( لكن رأى أن السبب  حٌث اإلسناد )فتح الباري فً شرح

ٌكتبها هو كونه سمع محمد ٌقول إنه ٌجب فقط ال الذي جعل بن مسعود 
 ترتٌلها كأدعٌة لالحتماء من قوى الشر. فً محاولته 
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التوفٌ  بٌن الرواٌات المتضاربة حول هذا الموضوع اقترح أن ٌكون بن 
"الوحً" لكن لم ٌجرؤ على مسعود قد اعتبر بالفعل هذه المقاطع كجاء من 

 إدخالها فً المصحؾ المكتوب.

بعد ضٌاع مصاحؾ الصحابة ٌمتنع علٌنا معرفة ما إذا كانت هذه اآلٌات 
موجودة فٌها فعال أم ال. إن كانت قد أسقطت فالسبب هو إما أن بن مسعود لم 

 و إما أن ٌكون قد اعتقد فعال   - كما ظن أبً -ٌكن ٌعلم أنها جاء من القرآن 
أن الصحابة افترضوا أنها من القرآن فقط ألنها أنها لٌست من "كتاب هللا" و

 نالت على محمد كباقً السور. 

ثٌرة فً القراءة بٌن مصحفً اٌد فً ما عدا هذا نجد أن هناك اختالفات ك
بن مسعود. فً كتاب المصاحؾ وحده نجد ما ال ٌقل عن تسعة عشرة و

أخذنا بعٌن االعتبار جمٌع المصادر  صفحة متعلقة بهذه االختالفات. إذا
نقطة اختالؾ فً سورة البقرة  ٔٓٔالموجودة نصل إلى ما ال ٌقل عن 

 وحدها. سنحاول عرض بعض األمثلة على ما كانت علٌه هذه االختالفات :

"الذٌن ٌأكلون الربا ال ٌقومون". نجد نفس  ـتبدأ ب 3ٕ٘اآلٌة   سورة البقرة -ٔ
ٌُضٌؾ عبارة "ٌوم الشًء فً مصحؾ بن مسعود  لكن بعد الكلمة األخٌرة 

بن عبٌد القٌامة". هذه القراءة ورد ذكرها فً "كتاب فضائل القرآن" ال
(Noeldecke, Geschichte, ٖ.ٖٙ; Jeffrey, Materials, p.ٖٔ و كانت موجودة )

من مصحؾ بن  كذلك فً مصحؾ طلحة بن المشرؾ الذي كان مقتبسا  
 ك من أهل الكوفةمسعود حٌث كان طلحة هو كذل
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التً شاع فٌها مصحؾ بن مسعود الذي كان عامال علٌها  فً العرا 
(Jeffrey, .ٖٖٗ.) 

من سورة المائدة تحتوي على المقطع "فصٌام ثالثة أٌام" فً  5ٔاآلٌة  -ٕ
ٌُضٌؾ بن مسعود عبارة " وجودها  ىٌن ". هذه القراءة شهد علمتتابعحٌن 

( و ذكرها كذلك أبو عبٌدة ٓٗ ,Noeldecke, ٖ.ٙٙ ; Jeffrey-ٔٔ.5ٔ.3الطبري )
( و مصحؾ 5ٕٔوُوجدت على الخصوص فً مصحؾ أبً بن كعب )ص. 

( و مصحؾ تلمٌذ بن مسعود الربٌع بن خثٌم )ص. 55ٔبن عباس )ص. 
ٕ45. ) 

راط ربكم". شهد صو أن هذا  " ـمن سورة األنعام تبدأ ب ٖ٘ٔاآلٌة  -ٖ
 .Noeldecke, ٖ.ٙٙ; Jeffrey, pقراءة )الطبري مرة أخرى على وجود هذه ال

(. أبً بن كعب كان ٌقرأ نفس القراءة إال أنه كان ٌستعمل عبارة "َربك" ٕٗ
( مصحؾ األعمش كان ٌحتوي هو كذلك ٖٔٔ .Jeffrey, pمكان "ربكم" . )

( 5ٔعلى هذه القراءة كما ذكر ذلك بن أبً داود فً كتاب المصاحؾ )ص. 
مسعود حٌث أنه كان ٌقرأ "صراط" بالصاد  بنالذي ٌضٌؾ قراءة أخرى ال
 ( .ٔٙعوض "سراط" بالسٌن )ص. 

تحتوي على مقولة حول عالقة اوجات محمد  ٙسورة األحااب اآلٌة  -ٗ
بالمؤمنٌن "و أاواجه أمهاتهم". فً مصحؾ بن مسعود أضٌفت عبارة "و هو 

 ,Noeldecke -3ٓ.4.ٕٔأب لهم". ُدونت هذه القراءة من طرؾ الطبري كذلك )

ٖ.3ٔ ;Jeffrey, ٔ٘ٙ .( و كانت أٌضا موجودة فً مصحؾ أبً بن كعب )ص
( و 3ٖٕ( و مصحؾ عكرمة )ص. ٕٗٓ(و مصحؾ بن عباس )ص. ٙ٘ٔ

( إال أنه فً هذه الحاالت الثالث ُذكرت مقولة أن 4ٕٕمجاهد بن جبر )ص. 
 محمد هو أبو المؤمنٌن
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و ذكرت قبل تلك التً تقول إن أاواجه أمهات لهم. فً مصحؾ الربٌع حٌث  
ي ُوجدت فٌه فً توجد هذه القراءة كذلك نجد أن الموضع هو نفسه الذ

(. كون هذه القراءة ذكرت 54ٕأبً بن كعب )ص. مصحفً بن مسعود و
على موثوقٌتها  مرات عدٌدة فً مصاحؾ عدٌد من الصحابة قد ٌكون دلٌال  

 هذا األساس دلٌل على ضٌاعها من مصحؾ اٌد بن ثابت.على و

هذه األمثلة األربعة هً لنصوص تظهر فٌها القراءات كإضافات لكلمات أو 
ت هو كونها ُوجدت عبارات ال توجد فً مصحؾ اٌد. ما ٌدعم هذه القراءا

على الخصوص تلك التً ُذكرت فً مصحؾ أبً بن فً عدة مصاحؾ و
القراءات متعلقة باالختالفات الشكلٌة على مستوى ؼالبٌة  كعب. لكن عموما  

الكلمات الفردٌة. فً حاالت معٌنة نجد ؼٌاب كلمات بأكملها. مثال على ذلك 
قل" فً مصحفً  اآلٌة األولى من سورة اإلخالص حٌث نجد ؼٌاب كلمة "

 ;Noeldecke ٖ.33-ٕٙا ٕٙالفهرست سعبد هللا بن مسعود )أبً بن كعب و

Jeffrey, ٖٔٔ, ٔ4ٓ .) 

 3ٕٔفً حاالت أخرى ٌأثر شكل الكلمات على المعنى كما ٌظهر من اآلٌة 
أبً "وسابقوا" ن حٌث ُتقرأ فً مصحفً بن مسعود ومن سورة آل عمرا

 ,Noeldecke ٖ.ٙٗ; Jeffreyعوض "وسارعوا" التً توجد فً مصحؾ اٌد . )

ٕٔ٘ ٖٗ ) 

لك ٌتجلى فً اآلٌة ثر فٌها إضافة كلمة على المعنى. مثال ذؤهنالك حاالت ال ت
بن مسعود على نفس القراءة أي نعام حٌث ٌتف  أبً ومن سورة األ ٙٔ

ٌُسرؾ" )كتاب الكشؾ للمكً .) ٌُسرؾ هللا" مقابل " "Noeldecke,ٖ.ٙٙ  ;

Jeffrey, ٗٓ, ٕٔ5) 

ما هذه إال بضعة أمثلة من بٌن مئات األمثلة عن القراءات التً تختلؾ من 
تعطٌنا فكرة أولٌة عن نوع  مصحؾ بن مسعود لمصحؾ اٌد لكن

 االختالفات. لكنها تكفً
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لك ذللبرهنة على أن االختبلفات لم تكن على مستوى اللفظ فقط كما ٌدعً  
"  نص واحد ال اختبلؾ حوله صدٌق الذٌن ٌتشبثون بمقولة "اب من أمثال كتّ 

 . بل تعدت ذلك لكً تشمل المعنى أٌضا  

مصحؾ زٌد ؼاٌة األهمٌة الصحابة واالختبلفات بٌن قراءات كان حجم 
 Materials for th صفحة من كتاب جٌفري ٖٓ٘لدرجة أن ما ال ٌقل عن 

History of the Text of the Qur’an رٌد أُ  اذاخصصت لها. لهذا السبب نفهم لم
 لهذه المصاحؾ أن تحرق. 

عكس ما ٌزعم من أن المصحؾ العثمانً كان ٌتفق علٌه جمٌع المسلمٌن, 
ن الفروق كانت شاسعة بٌن المصاحؾ التً كانت سابدة فً مختلؾ نرى أ

المناطق. ما قام به عثمان لم ٌكن إال محاولة لتوحٌد المسلمٌن حول مصحؾ 
معٌن اختٌر لٌس لموثوقٌته ألنه تبٌن لنا من خبلل األدلة التً قُدمت أن 

ع ممصحؾ بن مسعود كان أوثق منه. لقد اختٌر بدون مبرر بل فقط ألنه جُ 
لم ٌكن ٌنافس أي من المصاحؾ التً كانت فً المدٌنة تحت إمرة عثمان و

 شاسعة آنذاك فً مختلؾ األقالٌم اإلسبلمٌة. 

قبل أن نسدل الستار عن هذا الفصل سنتطرق ألبً بن كعب الذي كان هو 
 كذلك من بٌن أعظم من جمعوا القرآن.

بدة بن أبً لبابة عن زر حدثنا علً بن عبد هللا حدثنا سفٌان حدثنا ع 9٘٘ٗ}
وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبً بن كعب قلت ٌا أبا المنذر إن  بن حبٌش 

علٌه  قال أبً سألت رسول هللا صلى هللاأخاك ابن مسعود ٌقول كذا وكذا ف
علٌه  نقول كما قال رسول هللا صلى هللاوسلم فقال لً قٌل لً فقلت قال فنحن 

أن بن مسعود قد ٌكون أن األصل هو زٌد و " قد ٌعنomitًفعل " } وسلم.{
 كلمة لكن ربما العكس هو الصواب.{حذؾ هذه ال

 .أبً بن كعب سٌد قراء القرآن -4 

ٌعتبر أبً بن كعب من بٌن أهم العارفٌن بمجال القرآن بعد عبد هللا بن مسعود. هناك 
 بن "قال عفانحدٌثٌن مهمٌن ٌشهدان على ؼزارة علمه بالقرآن. الحدٌث األول ٌقول : 

 عن أنس بن مالك عن النبً مسلم
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لهذا السبب أصبح ٌلقب ؛ "صلى هللا علٌه وسلم قال أقرأ أمتً أبً بن كعب  
"سٌد القراء" و شهد عمر بن الخطاب على أنه أحسن المسلمٌن تالوة للقرآن ـب

 (. الحدٌث الثانً ٌقول : ٔٗٗص ٕمجلد )صحٌح البخاري

نا ٌحٌى عن سفٌان عن حبٌب بن أبً ثابت عن "حدثنا صدقة بن الفضل أخبر
سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس قال قال عمر أبً أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبً 

علٌه وسلم فال أتركه لشًء قال  أخذته من فً رسول هللا صلى هللا وأبً ٌقول
هللا تعالى ) ما ننسخ من آٌة أو ننسها نأت بخٌر منها أو مثلها (" ) صحٌح 

 (ٕٔٙٗ-تاب صالة المسافرٌن ك -مسلم

ال ندري لماذا كان محمد ٌبلػ أجااء معٌنة ألبً بن كعب دون ؼٌره لكن 
الحدٌثٌن المذكورٌن ٌبٌنان أن مكانته كانت عالٌة فً مجال القرآن. هذا لم 

مهما من القراءات التً كانت تختلؾ عن  ٌمنع أن ٌكون مصحفه ٌحوي عددا  
ما جاء فً مصحؾ اٌد فً الوقت ذاته الذي كانت تتف  فٌه مع مصحؾ بن 

 5ٔاآلٌة  ٘مسعود فً حاالت عدٌدة. كلمة "متتابعتٌن" المذكورة فً سورة 
فً مصحؾ بن مسعود كما شهد على ذلك الطبري هً أٌضا موجودة فً 

داود فً كتاب المصاحؾ )ص.  مصحؾ أبً كما شهد على ذلك بن أبً
(. ترتٌبه للسور رؼم أنه كان فً بعض األحٌان مشابها لترتٌب اٌد ٖ٘

 (.ٓ٘ٔاختلؾ عنه فً حاالت عدة )اإلتقان للسٌوطً, ص. 

هنالك حاالت عدة ٌواف  فٌها مصحؾ أبً مصحؾ بن مسعود فً الوقت 
باألمثلة الذي ٌختلؾ كالهما مع مصحؾ اٌد. إلٌضاح هذه المسألة نكتفً 

   :التالٌة
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من سورة البقرة "و ٌشهد هللا" نجده  ٕٗٓعوض القراءة الرسمٌة لآلٌة  -ٔ

 (.ٕٓٔ ,Noeldecke, ٖ.8ٖ ; Jeffreyٌقرأ "و ٌستشهد هللا" )
 
 ,Noeldecke) ٗمن سورة  ٔٓٔعبارة "إن خفتم" ال توجد فً اآلٌة  -ٕ

ٖ.8٘ ; Jeffrey, ٕٔ7.) 
 
من نفس السورة  ٖٗٔبٌن" فً اآلٌة ذبذعوض "مُ  بٌن"ذبذكان ٌقرأ "ُمت -ٖ

 من مصحؾ زٌد. 
 
نجد فً بعض الحاالت أن عبارة كاملة كانت تختلؾ عن مقابلها فً مصحؾ  

هً "و كتبنا علٌهم فٌها" )ٌعنً  ٗمن سورة  8ٗزٌد. القراءة الرسمٌة لآلٌة 
إسرابٌل الٌهود( فً حٌن نجد أبً بن كعب قرأها كالتالً : "و أنزله على بنً 

 (. Noeldecke, ٖ.8٘ ; Jeffrey, ٕٔ8فٌها" )

التً ُتقرأ "أمرنا  ٙٔمن سورة  7ٌٔتبٌن من خبلل ما روى أبو عبٌد أن اآلٌة 
مترفٌها ففسقوا" كانت ُتقرأ عند أُبً "بعثنا أكابٌر مجرمٌها فمكروا" 

(Noeldecke, ٖ.8٘ ; Jeffrey, ٔٗٓ.) 

بٌن مصحفً أبً  ن درجة االختبلؾقد ال ننتهً من استعراض األمثلة لتبٌا
المصحؾ العثمانً من جهة هما من الصحابة من جهة ووبن مسعود و ؼٌر

كانت فً النصوص أخرى. األمثلة التً قُدمت كافٌة إلقناعنا بأن الفروق 
لٌس فقط فً اللفظ كما ٌدعً بعض علماء المسلمٌن المكتوبة ذاتها و

 المعاصرون.

ال توجد لة كانت موجودة فً مصحؾ أبً وكامهناك رواٌة تتحدث عن آٌة 
فً المصحؾ العثمانً. ستتاح لنا فرصة استعراض هذه القضٌة فً الفصل 

أبً دون ذكر مسألة جد المقبل. من ناحٌة أخرى ال ٌمكن أن نسدل الستار عن 
هً احتواء مصحفه على سورتٌن ال توجدان فً مصحؾ زٌد. مهمة أال و

ن مسعود ٌحتوي على "المعوذتٌن" أضاؾ ففً الوقت الذي لم ٌكن مصحؾ ب
 مصحؾ أبً سورتً
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: "وأخرج أبو عبٌد عن بن سٌرٌن الحفد والخلع )السٌوطً(. تقول الرواٌة 
بن كعب فً مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتٌن واللهم إنا  قال: كتب أبً

 (ٕٗٔص -اإلتقان-تركهن بن مسعود" )السٌوطًنستعٌنك واللهم إٌاك نعبد و

أخبرنا أنهما كانتا النصٌن الكاملٌن لهذه اآلٌتٌن و السٌوطً إلى حد تقدٌمذهب 
من مصحفً أبً  ىس الذي كان مستقموجودتٌن كذلك فً مصحؾ بن عبا

(. هاتٌن السورتٌن تشبهان الفاتحة ٖٗٔص -اإلتقان -أبً موسى )السٌوطًو
روى مؽفرة من هللا. ٌن حٌث أن المبتؽى منهما الدعاء وطلب الرحمة والم

ة ٌختم بها قراءة ٌعادته تالوة هاتٌن اآلٌتٌن كأدع كذلك أن محمد كانت من
كانتا ُتدعٌان سورتا "القنوت" كما ذكر السٌوطً و القرآن بعد صالة الفجر

 )اإلتقان(.

تٌن من اواٌا مختلفة فً نفس ر لالنتباه أن تعتبر هاتٌن السورإنه لمن المثٌ
إلى حد كبٌر وذلك بشهادة كل من بن تحة التً ٌشبهانها مثابة سورة الفا

موجودة  أبً بن كعب. الؽرٌب فً األمر أن السور الثالث لم تكنمسعود و
ٌُحتمل فً مصحؾ بن مسعود و بالمقابل كانت كلها موجودة فً مصحؾ أبً. 

االبتهاالت لهذا مل كالها دون تمٌٌا فً األدعٌة وأن ٌكون محمد قد كان ٌستع
ا ضمن المصحؾ الحسم فً مسألة وجوب إدخالهالسبب لم ٌستطع الصحابة 

محتوى أقرب إلى الخصوصا وأنها من حٌث الشكل و ،)كتاب هللا( أم ال
 فً صلواتهم  ؤمنون والمتعبدونالتً ٌنط  بها الم األدعٌةالتضرعات و
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ٌُفترض أن هللا هو المتكلم.  فً اسلوبه القرآن التً تختلؾ عن  حٌث 

علقة بمصحفً عبد هللا بن الفصل تقدٌم بعض المعطٌات المتلقد حاولنا فً هذا 
ما مع مصحؾ اٌد بن ثابت أبً بن كعب إلبراا مدى اختالفهمسعود و

قُبٌل جمع القرآن إثر وفاة محمد. قد ال  إلظهار جو عدم الثقة الذي كان سائدا  و
مصاحؾ أخرى ؼٌر مصحفً بن ننتهً الحدٌث إن نحن تطرقنا الستعراض 

ً ُجمعت هً كذلك فً الفترة التً سبقت المشروع العثمانً أبمسعود و
لتوحٌد القرآن. كانت هذه المصاحؾ تتمٌا بدورها بضمها لقراءات اختلفت 
عن تلك المعروفة فً مصحؾ العثمانً الذي جمعه اٌد بن ثابت )استطاع 
عثمان بالفعل أن ٌنحً المصاحؾ لكنه لم ٌنجح فً تنحٌة القراءات المختلفة 

 (. كرات الناسمن ذا

فً الحقٌقة ال ٌجوا الحدٌث عن قراءة اٌد بمثابة قراءة "مشهورة" أي 
كانت هذه األخٌرة هً االستثناء رسمٌة للقرآن مقابل قراءات "شاذة" كما لو 

بً وأبً موسى بن مسعود وأُ اس القاعدة. كانت بٌن مصاحؾ اٌد ولٌو
د بمعال عن باقً لٌس من المشروع أن نعتبر قراءة اٌاختالفات عدٌدة و

القراءات ألنه لم ٌكن فً وقت من األوقات شًء ٌمٌاها عنها قد تستمد منه 
مشروعٌتها كقراءة صحٌحة إلى أن قرر عثمان فرضها بالقوة على أمة 

 المسلمٌن كقراءة وحٌدة. 

الذي  ،النص الوحٌد الذي ال اختالؾ فٌه إذن القرآن الذي وصلنا لٌس هو ذلك
ُحفظ بعناٌة ربانٌة بدون أن ٌقع فٌه أي نقصان أو اٌادة فً أدنى حرؾ منه 
 كما ٌحاول علماء المسلمٌن أن ٌجعلونا نعتقد. لم ٌكن هذا المصحؾ إال واحدا  
من بٌن عدد من المصاحؾ ُجمعت بشكل مستقل خالل العشرٌن سنة التً 

أصبح ثابت و محمد, مصحؾ جمعه شخص معٌن أال وهو اٌد بن تلت وفاة
 النص الوحٌد المقبول لٌس بأمر إلهً 
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 هو قرار استبدادي صدر عن عثمان بن عفان.ولكن بأمر دنٌوي محض أال و

الشعور السائد فً األوساط اإلسالمٌة حول عصمة القرآن قد ٌكون له وان ما 
لو استطاع أحدهم البرهنة على انه لم ٌكن هنالك إال نص واحد منذ البداٌة. 

واٌات المتوفرة فً التراث اإلسالمً حول جمع القرآن توضح بجالء تام الر
وجود عدد مهم من المصاحؾ كانت منتشرة خالل الجٌل األول الذي تال وفاة 

حٌد محمد و تبرا كذلك االختالفات العمٌقة التً كانت بٌن هذه المصاحؾ. تو
ره الجانب أصدبقرار أحادي من وفاة محمد و ةسن ٕٓالقرآن لم ٌتم إال بعد 

لٌس  عند جمٌع المسلمٌن معروؾ حالٌا   وعثمان بن عفان. المصحؾ الذي ه
قوة على حساب بثابت الذي فُرض  نمصحؾ محمد بل هو مصحؾ اٌد ب

موثوقٌة. هذه المصاحؾ خرى التً لم تكن تنقصه مشروعٌة والمصاحؾ األ
 تمت تنحٌتها بإحراقها.
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 التقلٌدي من نسخ قرآنٌة مبكرة صفحات مكتوبة بالخط الكوفً

 

صفحة من نسخة قرآنٌة فرٌدة ٌرجع تارٌخها الى اواخر القرن التاسع كتبت فً القٌروان فً تونس بالخط الكوفً 
 الذهبً بدون حركات على جلد قضٌم ازرق

 

فارس خالل خط كوفً منتظم على ورقة قرآنٌة كبٌرة مع حركات حمراء وخضراء مكتوبة على جلد قضٌم فً بالد 
 اواخر القرن الثامن
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 اٌفظً اٌزاتغ

 اٌفمزاخ اٌرٟ فمذخ ِٓ اٌمزآْ

 .غ١ز اٌىاًِ ٌٍّظذفاٌرذ٠ٚٓ -1

ُوي ٍأ٣٘خ ٖٓ هزَ أٗٚ رؼي ٓوظَ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُوَحء ك٢ ٓؼًَش ح٤ُٔخٓش ًٛذ 

ص ػيى ٖٓ حَُٝح٣خ ؿِء ٖٓ حُوَإٓ ًخٕ ٫ ٣ؼِٔٚ ا٫ ٛئ٫ء. ٛ٘خى أ٠٣خ  

ٓوخ١غ ًخِٓش كويص ٖٓ حُوَإٓ. ُوي  أك٤خٗخ  ٓ٘لَىس ٝحُٜل٤لش طٟٞق إٔ آ٣خص 

أؿٔغ حُٔئٍهٕٞ حُِٕٔٔٔٞ حُويح٠ٓ ػ٠ِ إٔ حُوَإٓ ك٢ كخُظٚ حَُحٛ٘ش ؿ٤َ 

حرٖ  كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ ػٖ أ٣ٞد ػٖ ٗخكغ ػٖ  : هخٍ أرٞػز٤ي: "ٌٓظَٔ 

٤ُوُٖٞ أكيًْ هي أهٌص حُوَإٓ ًِٚ ٝٓخ ٣ي٣ٍٚ ٓخ ًِٚ هي ًٛذ هَإٓ   : ػَٔ هخٍ

 ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ -" )ح٢١ٞ٤ُٔ  . ًؼ٤َ ٌُٖٝ ٤ُوَ هي أهٌص ٓ٘ٚ ٓخ ظَٜ

ٕٙ٘ٗ) 

ًؼ٤َس ٢ٛ ح٧ٓؼِش حُظ٢ ٣ٌٖٔ َٓىٛخ ٌُٖ ٌٓ٘ظل٢ ك٢ حٓظي٫ُ٘خ ػ٠ِ ح٧ٓؼِش 

ٝإ ًحص ٣ظؼِن رآ٣ش ًخٗض طوَأ ًخُظخ٢ُ : "حٍُٜٔ٘ٞس كو٢. ٓ٘زيأ رٔؼخٍ ٓظ٤ِٔ 

ح كِٖ ٣ٌلَٙ  َ  "حُي٣ٖ ػ٘ي هللا حُل٤٘ل٤ش ؿ٤َ ح٤ُٜٞى٣ش ٫ٝ حَُٜ٘ح٤ٗش ٖٝٓ ٣ؼَٔ ه٤

 (ٕ٘٘ٙ ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ -)ح٢١ٞ٤ُٔ

 ١ٌ )ٌٛح حٌُظخد ؿِء ٖٓ حُـخٓغ حُٜل٤قٍٝى ك٢ ًظخد حُظل٤َٔ ُِظَٓ
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غ حُٔظش حُٜل٤لش ًٜل٤ق حُزوخ١ٍ ٖٓ ًظذ حُلي٣ ح١ٌُ ٣ُؼظزَ ٝحكيح   

ٕ ٌٛٙ ح٣٥ش ًخٗض ك٢ ا(  رٖ ٓخؿش٢ ٝحُ٘ٔخثٛل٤ق ِْٓٔ ٖٝٓ٘ أر٢ ىحٝى ٝٝ

(. ٌٛح ٕٕٗ.ٔ ,Noeldecke( )32ٝهض ٓخ طٌَ٘ ؿِء ٖٓ ٍٓٞس حُز٤٘ش )حٍُٔٞس 

ك٢ ٤ٓخم ٌٛٙ حٍُٔٞس حُو٤َٜس حُظ٢  ح٣٥ش طَٜٜ٘ ؿ٤يح   ح٧َٓ ؿي ٓلظَٔ ٧ٕ

"ػَٔ" ( ٝ٘"ى٣ٖ" )ح٣٥ش ـطل١ٞ رؼٞ حٌُِٔخص حُٔٞؿٞىس ٖٓ حُ٘ٚ حُٔلوٞى ً

ُٔؼظويحص ح٤ُٜٞى طزَُ ٓؼخٍٟش ى٣ٖ هللا ( ٝٗ( ٝ"ك٘لخء" )ح٣٥ش 1)ح٣٥ش 

 حُٜ٘خٍٟ.ٝ

٢ُ : "إ حُي٣ٖ ٖٓ حُْٜٔ إٔ ٤َ٘ٗ ٛ٘خ ا٠ُ إٔ ح٣٥ش ك٢ ٌِٜٗخ حُلخ٢ُ طُوَأ ًخُظخ

"حُل٤٘ل٤ش" ٌٓخٕ ًِٔش  ػ٘ي هللا ح٬ٓ٩ّ" ك٢ ك٤ٖ ًخٕ رٖ ٓٔؼٞى ٣ٔظؼَٔ ًِٔش

ٓخ ٣ٞحكن ٓخ ًًَٙ حُظ١ٌَٓ روٜٞٙ  ٌٝٛح (ٕٖ.Jeffrey,Materials,p)"ح٬ٓ٩ّ"

٣ٕٔٔٞ ًخٕ أٗخّ ٣ٌَٕ٘ٝ ػزخىس ح٧ٛ٘خّ ٝ. ٝهض ريأ ٓلٔي ىػٞطٚ 32حٍُٔٞس 

٣لظوَٕٝ حُٔؼظويحص ط٣َن حُٔٔظو٤ْ ٝح٣ٌُٖ ٣ظزؼٕٞ حُ أٗلْٜٔ "ك٘لخء" أ١

 حُٔخثيس آٌٗحى. 

 ّٔ ّٔ ٣٘ٚ "حُل٤٘ل٤ش" ك٢ ريح٣ش ح٧َٓ ٠ٝ ىٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلٔي هي ٓ خ ُ

ٛخٍ ٢ٔٔ٣ أطزخػٚ ّ َٝ آٔٚ ٤ُٜزق ح٬ٓ٩ٛخٍص ٌُٜح حُي٣ٖ ٣ٞٛش هخٛش ؿ٤ّ 

١ أُٝجي ح٣ٌُٖ ُْ ٣ٌٞٗٞح كو٢ ٣ظزؼٕٞ حُط٣َن حُٔٔظو٤ْ رَ ًخٗٞح أ"ح٤ُِٖٔٔٔ" 

أَٓ ح١ٌُ أٝك٠ ٌٛح حُط٣َن حُٔٔظو٤ْ ٝك٢ ٗلْ حُٞهض ٣ِٕٔٔٞ أٗلْٜٔ هلل 

كويحٕ ح٣٥ش ٕ ٝرخطزخػٚ. ٌٛح ٛٞ ٓخ ٣لَٔ ٓو١ٞ ٌٛٙ حٌُِٔش )حُل٤٘ل٤ش( ٖٓ حُوَآ

 .حُظ٢ طليػ٘خ ػٜ٘خ ٓخروخ  

ح١ٌُ ٠٣ْ ٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ ح٫كخى٣غ  ٣ًٌَ حُز٤ٜو٢ ك٢ "حُٖٔ٘ حٌُزَٟ"

 حُ٘ز٣ٞش
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 ٓوطؼخ   ؼي ٖٓ ٓٔظٟٞ حُٜلخف حُٔض.٣ُ  ٕ ًخٕ ٫ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٫ش ٝاٝٛٞ ًظخد  

وي ٖٓ حُوَإٓ ك٤غ ٍٟٝ إٔ أر٢ رٖ ًؼذ طًٌَ أٗٚ ك٢ ٝهض ٖٓ ه٤َ اٗٚ كُ  ًخ٬ٓ  

ح٧ٝهخص ًخٗض ٍٓٞس ح٧كِحد ر٘لْ ١ٍٞ ٍٓٞس حُزوَس ٣ؼ٢٘ أٜٗخ ًخٗض طل١ٞ 

 -حُٖٔ٘ حٌُزَٟ -ٜو٢حُز٤ آ٣ش ٫ طٞؿي ك٢ حُ٘ٚ حُلخ٢ُ ) ٕٓٓح٧هَ ػ٠ِ 

إٔ ًٌَٗ إٔ ٌٛح حُٔوطغ حُٔلوٞى ًخٕ  ٖٓ حُْٜٔ أ٠٣خ  . ( ٕٔٔٙ  -2حُـِء 

. ٛ٘خى أىُش اٟخك٤ش ػ٠ِ كويحٕ ٍٓٞ رؤًِٜٔخ ٣ل١ٞ آ٣ش حَُؿْ ًٔخ َٟٓ٘ ه٣َزخ  

ُوَحء حُزَٜس : ٖٓ حُٜٔلق حُلخ٢ُ. ٣َٟٝ إٔ أرخ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ًخٕ ٣وٍٞ 

"كيػ٢٘ ٣ٞٓي رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ َٜٓٔ ػٖ ىحٝى ػٖ أر٢ كَد رٖ أر٢ 

ح٧ٓٞى ػٖ أر٤ٚ هخٍ ػْ رؼغ أرٞ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ا٠ُ هَحء أَٛ حُزَٜس كيهَ 

ػ٤ِٚ ػ٬ػٔخثش ٍؿَ هي هَإٝح حُوَإٓ كوخٍ أٗظْ ه٤خٍ أَٛ حُزَٜس ٝهَحإْٛ 

ًٔخ هٔض هِٞد ٖٓ ًخٕ هزٌِْ ٝاٗخ  كؤطِٞٙ ٫ٝ ٣طُٖٞ ػ٤ٌِْ ح٧ٓي كظؤٞ هِٞرٌْ

ً٘خ ٗوَأ ٍٓٞس ً٘خ ٗ٘زٜٜخ ك٢ حُطٍٞ ٝحُ٘يس رزَحءس أ٢ٗ هي كلظض ٜٓ٘خ ُٞ ًخٕ 

ّ ا٫ حُظَحد" ٫ٝ ٨ٔ٣ ؿٞف رٖ آى ٫رٖ آىّ ٝحى٣خٕ ٖٓ ٓخٍ ٫رظـ٠ ٝحى٣خ ػخُؼخ  

 (.ٔٓ٘ٙ ٕؿِء  -)ٛل٤ق ِْٓٔ

حُظ٢ كُويص ٖٓ  كشٝح٣٥ش حُظ٢ ًًَٛخ ِْٓٔ ٢ٛ رخُلؼَ اكيٟ حُٜ٘ٞٙ حُٔؼَ

ٍٞس ٗ٘زٜٜخ ً٘خ ٗوَأ ٓ. ٤٠٣ق أرٞ ٠ٓٞٓ : "حُوَإٓ حُظ٢ ٓ٘ظطَم ُٜخ ٫كوخ  

٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٫ طوُٞٞح   : خٛخ ؿ٤َ أ٢ٗ كلظض ٜٓ٘خ٤٘ربكيٟ حُٔٔزلخص ٓخ ٗٔ

-)ح٢١ٞ٤ُٔ "كظٌظذ ٜٗخىس ك٢ أػ٘خهٌْ كظٔؤُٕٞ ػٜ٘خ ٣ّٞ حُو٤خٓش  : ٓخ ٫ طلؼِٕٞ

 (.ٕٙ٘ٙ ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ
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. حَُٝح٣ش حًٌٍُٔٞس ٛ٘خ ٓٔظوخس ٖٓ كي٣غ ٛل٤ق ِْٓٔ ح١ٌُ ػَٟ٘خٙ ٓخروخ  

" أٝ "ٓزق" "هلل ٓخ ك٢ حُٔٔٞحص "٣ٌٔزق ـحُٔٔزلخص ٢ٛ حٍُٔٞ حُظ٢ طزيأ ر

ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ًًَٛخ أرٞ ٠ٓٞٓ ٢ٛ ٗلٜٔخ ح٧ٍٝ". حٌُِٔخص حُظ٢ طل٣ٜٞخ ٝ

ٖٓ  ٖٔؼخ٢ٗ ح٣٥ش ٖٓ ٍٓٞس حُٜق ك٢ ك٤ٖ ٣٘زٚ حُ٘ٚ حُ ٕحُظ٢ طٞؿي رخ٣٥ش 

 ٌٛح ٓخ ٣لَٔ ٌُٔح طًٌَ أرٞ ٠ٓٞٓ ٛخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ رخٌُحص.ٍٓٞس ح٩َٓحء ٝ

ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ىُش ٝؿذ ػ٠ِ حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ح٣ٌُٖ ٣ِػٕٔٞ إٔ ٗٚ  حػظٔخىح  

٢ُ ٛٞ ٗلْ حُ٘ٚ ح١ٌُ ٛيٍ ػٖ ٓلٔي ىٕٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٜخٕ, إٔ حُوَإٓ حُلخ

ء حُؼِٔخء ٣ِـؤ ا٠ُ ٣َ١وش ٣ؼظَكٞح إٔ ح٢ُ٘ء حٌُؼ٤َ هي كُوي ٓ٘ٚ. رؼٞ ٛئ٫

٣ؼِٖ رٌَ رزٔخ١ش إٔ ٌٛٙ حَُٝح٣خص ٟؼ٤لش ٝ حُزؼٞ ح٥هَ ٫ ِٜٓش ٝٓٞحُٔش ٝ

رخػظزخٍ إٔ هللا ٗلٔٚ هي ٗٔن ٌٛٙ ح٣٥خص  ٓـخ٣َح   ٣ٌَ٘ ٛلظٜخ ٌُٖ ٣ويّ ؿٞحرخ  

ًخٕ حُوَإٓ ك٢ ١ٍٞ حُ٘٘ٞء. ٕ ٓلٔي ٫ ُحٍ ٣ظِو٠ حُٞك٢ ٓ٘ٚ ٝك٤ٖ ًخ

 ٓ٘ظطَم ح٥ٕ َُِى ػ٠ِ ٌٛح حُِػْ حُٔـ١ِٞ.

 

 حُٔ٘ٔٞم ٝ ٗظ٣َش حُ٘ٔنحُ٘خٓن ٝ -ٕ

 ٕ ُٜخح٣ٌُٖ ٣ؼظويٕٝ أػِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ  حُؼي٣ي ٖٓٗظ٣َش ٣َك٠ٜخ ٌٛٙ  

ٜخ رخُٔوخرَ ٗـي أٗ ٌُٜ٘خ ػ٠ِ ٓخ ٣ِػٔٞٗٚ ٖٓ ًٔخٍ حُوَإٓش حٗؼٌخٓخص ِٓز٤

ٖٓ  ح  ح٧ًؼَ ط٘يىرؼي ٝش ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔلخكظ٤ٖ ح٠ُ كي أٓوزُٞش رٍٜٞس ػخٓ

ؿِٔظْٜ رؼٞ ح٫ُٞٔٗخص ٖٓ أٓؼخٍ ى٣ِح١. حُ٘ظ٣َش ٌٛٙ طَطٌِ ا٠ُ كي ٓخ ا٠ُ 

 ح٣٥ش حُظخ٤ُش ّ : ٝػ٠ِ ح٫هٚطؼخ٤ُْ حُوَإٓ ٗلٜٔخ 
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 َٔ خ َٗ٘ َٓ ْٖ آ٣َش  " ِٓ ِٓ ْن    َ َٜخ َٗؤِْص رَِو٤ْ ِٔ ُ٘ٗ ْٝ َِّ أَ ًُ َّٕ هللّاَ َػ٠ََِ  ْْ أَ ْْ طَْؼَِ ْؼَِِٜخ أََُ ِٓ  ْٝ َْٜ٘خ أَ

" )ٍٓٞس حُزوَس ح٣٥ش  ٌَ ٢ْء  هَِي٣ َٗٔٓٙ) 

طيٍ ػ٠ِ آٌخ٤ٗش "ٗٔن" ٠ُٝ ٖٓ طخ٣ٍن ح٬ٓ٩ّ ًخٗض ٌٛٙ ح٣٥ش ك٢ حُلظَس ح٧

طؼظزَ  ؿي٣يساُـخء( رؼٞ حُٔوخ١غ حُوَآ٤ٗش ك٢ ك٤ٖ طٍِ٘ ٓوخ١غ )أ١ كٌف ٝ

حُِٓو١َ٘ ٬ًٛٔخ أهَ خ. حُٔلَٔحٕ حٌُز٤َحٕ حُز٠٤خ١ٝ ٝ"ٗخٓوش" ٓؼٟٞش ُٜ

حَُ٘حثغ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ كٌخّ ٝرؤٕ ح٧إٔ ٫ طوَأ ٝ ٫ ٣ٌٖٔؿِحء حُٔ٘ٔٞهش رؤٕ ح٧

ض إٔ ؿز٣ََ أٓخٜٓخ ٣ـذ إٔ طؼظزَ ٫ؿ٤ش. ًخٕ حُٔؼظوي حُٔخثي ك٢ ًُي حُٞه

( ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ ٣ِ٣ِٜخ ٖٓ حُوَإٓ. 32، حُزوَس، ح٣٫ش )ح٬ُٔى ح١ٌُ ٣ؤط٢ رخُٞك٢

ٔٞهش طزو٠ ك٢ حُٜٔلق ؿِحء حٌُٔ٘ح ٗـي أٗٚ ك٢ كخ٫ص ػيس ًخٗض ح٧ٍؿْ ٛ

 .ٖٓ حُ٘ٚ حُوَح٢ٗ ء  ٢ٛٝ ٓخُحُض ؿِ ؿِحء حُ٘خٓوشا٠ُ ؿخٗذ ح٧

ٖٓ آ٣خطٚ ًِٝٔش آ٣ش طؼ٢٘  ٔن رؼ٠خ  ٣٘ كوخ   رؤٕ هللا رٟٞٞفح٣٥ش حُظ٢ هيَّٓ٘خ طُوَ  

ٖٓ  1ٍ ك٢ ح٣٥ش ك٢ كخ٫ص أهَٟ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ٗلٔٚ ًٔخ ٛٞ ًٌٓٞٛ٘خ ٝ

 حُظ٢ ُِٗض ػ٠ِ ٓلٔي ك٤غ ٣وخٍ إ رؼٞ آ٣خص حٌُظخدٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ 

ًٌُي ٍٓٞس  ص أهَٟ ٓـخ٣ُش )ٓلٌٔش أ١ إ ٓؼ٘خٛخ ٝحٟق ك٢ ك٤ٖ طؼظزَ آ٣خ

ٜ٘ي ػ٠ِ آٌخ٤ٗش ٤ُْ ٛ٘خُي ٓـخٍ ُِ٘ي ك٢ ًٕٞ حُوَإٓ ٗلٔٚ ٣  .(ٔٛٞى ح٣٥ش 

رٔخ إٔ حُوَإٓ ٣َِٓ ُٜ٘ٞٛٚ رٌِٔش "آ٣خص" كبٕ ٝ هللا ٗٔن رؼٞ ٖٓ آ٣خص

٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ أ١  كؼ٤ِش شهَآ٤ٗ رآ٣خصحُظؤ٣َٝ حُوخثَ إ حُ٘ٔن ٣ظؼِن 

ٍٝىص . ًِٔش "آ٣ش" ٝ ح٫كظٔخ٤ُشأٓخّ حُِ٘حٛش ك٢ حُظل٤َٔ أػ٠ِ  حػظَحٝ

ٝ حٌٍُ٘ أ ٖٓ هللا )٣ؼ٢٘ ٓؼـِحطٚ حُوخٍهش "ػ٬ٓش" ػخىس طؼ٢٘ك٢ حُوَإٓ ٝ ًؼ٤َح  

وض.  ٜٗخ٣وخٍ ا ٗٚ ٤ُٔض ٌٛٙ ٢ٛ ح٣٥خص حُظ٢ا حُٞحٟق( ٌُٖ ٖٓ ح٠ُ حُز٣َ٘ش ِٔ ُٗ

ا٠ُ  حصٌٕٞ اٗخٍط٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٝ آ٣خص حٌُظخدح٣٧ش حًٌٍُٔٞس ٫ طظليع ا٫ ػٖ 

ٜٗخ أكيحع طخ٣ٍو٤ش أؿَ اٌٗحٍ ػزخىٙ ٧  ٣ظَٜٛخ ٖٓحُٔؼـِحص حُظ٢ ًخٕ هللا

ٍٓٞ ٌُٜح ٣زو٠ حُِٕٔٔٔٞ ٝحػٕٞ ًَ حُٞػ٢ رٌٜٙ ح٧. حُؼِٔخء هؼضٓل٠ش ٝ

 ؟كو٤وش ػٜ٘خ ٛ٘خ حُٔئحٍ  أ١ ٜٗٞٙ ٗظليع
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ح٣ٌُٖ ٣ٌَٕ٘ٝ آٌخ٤ٗش ٗٔن  ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ػِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٌٌٕٝٛح كب

ص حُٔٔخ٣ٝش حُظ٢ حَُٓخ٤٘٣٫َ ح٠ُ  ٌٛح حُ٘ٚإٔ  ٖٓ ًُي ري٫   حُوَإٓ ٣يَّػٕٞ

حُٜ٘خٍٟ ٖٓ هزَ. ٌٛح حُظؤ٣َٝ ٫ ٣وّٞ ػ٠ِ أٓخّ ٛل٤ق ٧ٗ٘خ أُِٗض ٤ُِٜٞى ٝ

) ُظٍٞحسٜ٘ٞٙ ح٫ ٗـي ك٢ حُوَإٓ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ًِٔش "آ٣خص" ٢ٛ ٝٛق ُ

) حٌُظخد  ح٩ٗـ٤َٝ حٌُظخد حُٔويّ ح١ٌُ ه٤َ حٗٚ حٍِٗ ػ٤ِْٜ ػٖ ٣َ١ن ٠ٓٞٓ(

 . ٝح١ٌُ ه٤َ حٗٚ ٍِٗ ػ٤ِْٜ ػٖ ٣َ١ن ػ٠ٔ٤(حُٔويّ ػ٘ي حُٜ٘خٍٟ 

ُٓ  ٝػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ًُي، ِٚ ٣ٜق حُوَإٓ ٗلٔٚ رؼزخٍس " َٖ ٣ََي٣ْ خ ر٤َْ َٔ هخ  ُِّ يِّ َٜ "

١ حُظٍٞحس ٝح٫ٗـ٤َ ٝح٣ٌُِٖ ًًَح رٌَ٘ ٓليى ك٢ أ (ٖ)ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ ح٣٥ش 

ُٔخ ٓزوٚ ٖٓ حَُٓخ٫ص  رٜ٘خىطٚ ٗلٔٚ ٫ ٣َُؼي ٗخٓوخ   . كخُوَإٓ اًح  حُ٘ٚ حُظخ٢ُ

حُٔٔخ٣ٝش رَ رخُؼٌْ ٣يػ٢ أٗٚ ؿخء ٩ػزخطٜخ. ٛ٘خى آ٣خص طوٍٞ إ ح٤ُٜٞى ٣ـذ 

ر٤ْٜ٘ )ٍٓٞس حُٔخثيس ػ٤ِْٜ إٔ ٣لظٌٔٞح ُِظٍٞحس ػٞٝ حُِـٞء ا٠ُ ٓلٔي ٤ُلٌْ 

(. ك٢ ح٣٥ش ٜٓ٘خٍٟ )ٍٓٞس حُٔخثيس ح٣٥ش ٗلْ ح٢ُ٘ء ١ُِِذ ٖٓ حُ٘ٝ( 1ٗح٣٥ش 

ٟ إٔ  ٣ِظِٓٞح حُٜ٘خٍٖٓ ح٤ُٜٞى ٝ أَٓ حُوَإٓ ٬ً  ٖٓ ٍٓٞس حُٔخثيس   1ٔ

 .حٍِٗ ٍرْٜ ػ٤ِْٜرٔخ رٔزخىٟء حُظٍٞحس ٝح٩ٗـ٤َ ٝ

حُ٘ٔن ح١ٌُ ٣ظليع ػ٘ٚ حُوَإٓ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ٔذ ٌُِظذ حُٔٔخ٣ٝش حُٔخروش رَ  

ِٜٔض آ٣ش حُ٘ٔن ك٢ حُؼٜي ح٥ٍٝ  ٣ظؼِن ٤ًِخ   رٜ٘ٞٙ حُوَإٓ ٗلٔٚ. ٌٌٛح كُ

ُِؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔؼخ٣َٖٛ طٌٖٔ ك٢ ًٕٞ حُوَإٓ  ُ٪٬ّٓ. ح١ٍُٞش رخُ٘ٔزش

حُٔئحٍ ح١ٌُ ٝ( ٕٕ)ٍٓٞس حُزَٝؽ، ح٣٫ش يَّػ٢ أٗٚ ٛخىٍ ػٖ "ُٞف ٓللٞظ"٣َ 

وض ٝ: اًح ًخٗض ٫٘ٛ ٓلَ ٓ٘ٚ ٛٞ ِٔ ٌِكض كَٜ ًخٗض خُي أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ هي ُٗ ُك

ٕ أٌٛٙ ح٥ؿِحء ٟٖٔ "حُِٞف حُٔللٞظ"؟ اًح أؿز٘خ ر٘ؼْ كخُ٘ظ٤ـش حُلظ٤ٔش ٢ٛ 

َٛ ُٔخ ٣ٞؿي ك٢ "حُِٞف حُٔللٞظ" ٧ٕ حُٜٔلق حُلخ٢ُ ٤ُْ ٗٔوش ١زن ح٧

 ٬ًّ هللا ح٥ري١. حُوَحٕ ٣ؼظزَ ٤َٕ ٫ ٣ٌٖٔ طـ٤٤َ أ١ ؿِء ٓ٘ٚ ٧ٌٛح ح٥ه
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ؿِحء حُٔ٘ٔٞهش ُٔلٔي ٝ طُؼظزَ ٖٓ ٘خ ر٬ ك٤ٌق أٌٖٓ إٔ طٞك٠ ٌٛٙ ح٧اًح أؿز 

هي كلظٚ هللا ُػيٗخ ا٠ُ حُلٌَس حُؼخ٤ٓش حُوخثِش رؤٕ ٗٚ حُوَإٓ  ٛخ ٗلٖ اًح   ؟حُوَإٓ

ُْ ٣وغ ك٤ٚ ٝ ٝ كٌفاٝ اٟخكش أ ُْ  ٣طَأ ػ٤ِٚ أ١ طـ٤٤َٖٓ أُٝٚ ا٠ُ آهَٙ ٝ

 خ٫ٝطْٜ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٌٛٙ حُل٤َٟشًٌُي أ١ "ٗٔن". حُؼِٔخء حُِٕٔٔٔٞ ك٢ ٓل

ٍٓٞس  ٖٓ ٣٦ُٔٓٙش  ؿ٤َ ٓوزٍٞ رٌَ٘ ٝحٟق٣ِـئٕٝ ا٠ُ طؤ٣َٝ حُ٘خثؼش 

طؤ٣َٝ ٫ ٣ٌٖٔ حٗظوخهٚ ٖٓ ظخَٛ حُ٘ٚ ػٌْ ٓخ كؼَ أ٬ٓكْٜ ٖٓ  ،حُزوَس

 ْ كؼ٬  ٝحثَ ح٣ٌُٖ حػظزَٝح إٔ أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ هي طح٤ُِٖٔٔٔ ح٧حُٔئٍه٤ٖ 

 .ٗٔوٜخ 

. ك٢ٜ حهَٟ ٓزخدح٤ُِٖٔٔٔ ح٥ه٣َٖ ٧ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ٫ ٣ظوزِٜخ رؼٞ حُؼِٔخء  

ٍٞ هللا ًؤٗٚ اُٚ ٣ظَحؿغ ػٖ  َٜ ُٞ  ٓخ ٛيٍ ػ٘ٚ ٖٓ هَحٍحص ٓخروش ًٔخٓؼ٬ طُ

أكٖٔ ! رخَُؿْ ٖٓ ٌٛح ٣ـذ  أٝ ٧ٗٚ ٣ٌظ٘ق أكٌخٍح   ُظـ٤٤َ ٍأ٣ٚ ًخٕ ٓؼَٟخ  

ِْٜ ػ٠ِ أٓخٓٚ  ٣َ٣يٙ ٤ُْ ًٔخ ٝ ح٬ٛ  أهٌ حُ٘ٚ حُوخثَ رخُ٘ٔن رٔؼ٘خٙ ح١ٌُ كُ

 ٛٞحثْٜ حٌُحط٤ش.حُؼِٔخء  حُٔؼخَٕٛٝ هيٓش ٧

 ٖٓ ر٤ٜ٘خ :  ،حُٞحٟق ٛ٘خُي ٓوخ١غ هَآ٤ٗش أهَٟ طيػْ حُظؤ٣َٝ 

 ْْ ُٛ َُ ؼَ ًْ َْ أَ َ  رَ ْلظَ ُٓ خ أََٗض  َٔ ٍُ هَخُُْٞح اَِّٗ ِِّ خ ٣َُ٘ َٔ ُْ رِ هللّاُ أَْػَِ َٝ َٕ آ٣َش   خ ٌَ َّٓ َُْ٘خ آ٣َش   ح رَيَّ ًَ اِ َٝ "  َ٫

َٕ " )ح٣٥ش  ٞ ُٔ  ٍٓٞس حُ٘لَ(.   ٣َْٔٓٔؼَِ

رؼٞ حُٜ٘ٞٙ ٖٓ حُوَإٓ ٗلٔٚ  ٝكٌف ٌٛٙ ح٣٥ش طيٍ رٟٞٞف ػ٠ِ حٓظزيحٍ

ٝ ح٩ٗـ٤َ( رٌظخد آهَ رَ أ)حُظٍٞحس  ٓؼ٤٘خ   ٫ طوٍٞ إ هللا حٓظزيٍ ًظخرخ   ك٢ٜ

 ٣خص حٌُظخد ٗلٔٚ، ًٝٔخ ٍأ٣٘خ كبٕ ًُي ٤٘٣َ ك٢ حُوَحٕ ح٠ُ آحٓظزيٍ آ٣ش رؤهَٟ

أ١ حىػخء إٔ هللا هي حٓظزيٍ ، خ٣ٝش حُٔخروش. ٌٛح رخٌُحص حُٔزذ٤ُْ حٌُظذ حُٔٔٝ

 ح١ٌُ  ىكغ ،شٖٓ آ٣خطٚ حُوَآ٤ٗش حُٔخرو رؼ٠خ  
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هّٜٞ ٓلٔي ٫طٜخٓٚ رخُظ٣َِٝ ٧ْٜٗ حػظويٝح إٔ ٓٔؤُش حُ٘ٔن ٌٛٙ ُْ طٌٖ ٟٓٞ 

 .ٓظزيحُٜخٓلٔي ُٜ٘ٞٙ ٓخروش أٝ ٣ًٍ٫ؼش ُظز٣ََ ٤ٔٗخٕ 

ٓوخ١غ ٓزٌَس  ُـ٠هللا هي ٗٔن ٝأ خ إٔ حُوَإٓ ٗلٔٚ ٣ؼظَف إٔ٘ح٥ٕ رؼيٓخ ر٤ّ  

ُِزَٛ٘ش  ٣ٌٖٔ َُِٔء إٔ ٣ؼظوي إٔ حُظ٤ِْٔ رٌٜٙ حُٔٔؤُش ًخف   ُِٗض ػ٠ِ ٓلٔيحُ 

ػ٠ِ إٔ حُوَإٓ حُلخ٢ُ ؿ٤َ ٌٓظَٔ. ٌٛح رخُلؼَ ٓخ ٣ؼ٤ٚ حُؼِٔخء حُِٕٔٔٔٞ 

َإٓ ٫ ٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ . ٖٓ حُٔلون إٔ حُوٗظ٣َش حُ٘ٔنحُلي٣ؼٕٞ ٌُُي ٣ٌَٕ٘ٝ 

ُِػْ ٫ٝ ٣ٌٖٔ ح ؿخء رٚ ٓلٔي ىٕٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٜخٕ َٛ ُٔخٍٛٞس ١زن ح٧

رخَُؿْ ٖٓ ٌٛح ٗـي إٔ ى٣ِح١  .ف ٖٓ حُوَحٕ ٤ٗجخ  أ٠٣خ اٗٚ ُْ ٠ُ٣غ أٝ ٣لٌ

 ٣ٔظؼَٔ ٗظ٣َش حُ٘ٔن ٌٛٙ ُِزَٛ٘ش ػ٠ِ ًٔخٍ حُوَإٓ !  ٣وٍٞ ٫ٞٓٗخ :

ٖٓ ح٣٥خص ك٢ ُٖٓ ٍٍٓٞ هللا )ٙ( ك٤ٖ ًخٕ  "ًٕٞ هللا طؼخ٠ُ هي ٗٔن رؼ٠خ   

حُٞك٢ ٫ ُحٍ ٣ؤط٤ٚ أَٓ ٓؼَٝف ػ٘ي حُـ٤ٔغ... ًِٔخ أػِٖ ٍٍٓٞ هللا )ٙ( إٔ 

حُوَإٓ ٫ ٣َه٠ ، ٤٘جي اىهخُٜخ ك٢ حُٜٔلق." )ى٣ِح١آ٣ش هي ٗٔوض ك٬ ٣ٌٖٔ ك

 (.3ٗ.2ٗٙ   ح٤ُٚ حُ٘ي،

طظليع ػٜ٘خ حٓظي٫ٍ ًٌٜح ٣ِػْ إٔ حُٔوخ١غ حُٔلوٞىس ٖٓ حُوَإٓ حُظ٢  

إٔ طؼظزَ ًزَح٤ٖٛ ػ٠ِ ػيّ ًٔخٍ حُوَإٓ أٝ ػ٠ِ طل٣َلٚ.  ٫ ٣ٌٖٔح٥كخى٣غ 

ٚ ُِٜٔلق ٝهض ؿٔؼٚ  ُّٔ َٟ طلظَٝ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش إٔ ًَ ؿِء ٖٓ حُوَإٓ ُْ ٣ظْ 

أٝ أُـ٢ ُٔزذ آهَ ٝؿذ إٔ ٣ٌٕٞ هللا هي ٗٔوٚ. ٌُٜح ك٬ ٢ٗء ٖٓ حُوَإٓ هي 

. ػَٔ ٗلٔٚ كخٍ ك٢  إٔ ٣ِٜ٘خ ٖٓ حُوَإٓكُوِي ٧ٕ ٓخ ِٝٛ٘خ ٛٞ ًَ ٓخ أٍحىٙ هللا 

ُْ ٣ٌٖ ٣ي٣ٍٜخ ًخٕ ٣وَأٛخ حُٜلخر٢ أر٢ رٖ ًؼذ  ح٥َٓ ك٤ٖ ػِْ إٔ ٜٗٞٛخ  

 ًٝ حُٔؼَكش حُٞحٓؼش رخُوَإٓ
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وض : ِٔ  ٝ ٌٛح ٓخ ؿؼِٚ ٣ٔظ٘ظؾ أٜٗخ هي ُٗ

 "  ِٓ اَِّٗخ َََُ٘يُع  َٝ ُإَٗخ  ََ َُ أُر٢ٌَّ أَْه َٔ ٍَ ُػ ٍَ هَخ ّ  هَخ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر ٍُ َػ أُر٢ٌَّ ٣َوُٞ َٝ ِٖ أُر٢ٍَّ  ْٖ ََُل

٢ْء   َ٘ ُِ ُٚ ًُ َُ َْ ك٬ََ أَْط َِّ َٓ َٝ  ِٚ ْ َػ٤َِْ ٠َِّ حَُِّٜ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ْٖ ك٢ِ  ِٓ طُُٚ  ٌْ ُ طََؼخ٠َُ  .أََه ٍَ هللاَّ هَخ

ْؼَِِٜخ( " ِٓ  ْٝ َْٜ٘خ أَ ِٓ   َ َٜخ َٗؤِْص رَِو٤ْ ِٔ ْ٘ ُٗ ْٝ ْٖ آ٣َش  أَ ِٓ ْن  َٔ ْ٘ خ َٗ َٓ ش ٍٓٞس حُزوَس، ح٣٫) 

 ( 23ٗ،حُٔـِي حُٔخىٖٓ ٛللش )ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ٙٓٔ.

ٔٚ ٖٓ ٓلٔي ٓزخَٗس ٗٚ ٫ ٣ـذ طَى ٓخ طََؼَِّ ا وظ٘ؼخ  ٖٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ أُر٢ ًخٕ ٓ

ٛٞ حػظزخٍٛخ  ُٜئ٫ء ح٣ٌُٖ ػ٠ِ ىٍح٣ش رخ٣٥خص حُظ٢ ًخٕ ٣ظِٞٛخ حُِٔـؤ حُٞك٤يٝ

 .ٕ هللا ًخٕ هي ٗٔوٜخآ٣خص ٫ ري أ

طؼظزَ ٣٥ش ٫ طٞؿي ك٢ حُٜٔلق حُلخ٢ُ ٝ ٍٝى ك٢ حُلي٣غ ًًَ كخُش ٣َٛلش

خ ًخٕ ٓلٔي رخُٔي٣٘ش ؿخءٙ رؼٞ ٖٓ ح٧ػَحد ح٣ٌُٖ ًخٗٞح  ّٔ ن. ُ ِٔ ك٢ ػيحى ٓخ ُٗ

رخُلؼَ أٍَٓ ٓلٔي ٓزؼ٤ٖ ٝ ٓٞح٤ُٖ ُٚ ١خُز٤ٖ ٓ٘ٚ إٔ ٣٘خَْٛٛ ػ٠ِ أػيحءْٛ.

ِٟٖٝٓ ح٧ ٍُ ػٖ  ٜٗخٍ ُٔآٍُطْٜ كوخٓٞح روظِْٜ ك٢ ٌٓخٕ ٣يػ٠ " رجَ ٓؼٞٗش". 

 ك٢: حْٗ رٖ ٓخُي

كِغَ  " ٍُ َُِي  ًَ  َّٕ َّْ اِ آٗ خ ػُ َْ ْْ هُ ِٜ ْأَٗخ ك٤ِ ََ ٢َ َػَّ٘خ  :كَوَ ِٟ ََ َخ كَ رَّ٘ ٍَ َ٘خ أََّٗخ َُو٤َِ٘خ  َٓ ْٞ ٞح َػَّ٘خ هَ ـُ رَِِّ

خَٗخ َٟ ٍْ أَ َٝ"  

 22ٕ،حُٔـِي حُوخْٓ ٙ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ

ٝطؼ٢٘ ك٢ ُـ٢" ٢ٛ "ٍكغ" حٌُِٔش حُٔٔظويٓش ك٢ حُلي٣غ ُِظؼز٤َ ػٖ ًِٔش "حُ 

 ٌِٜٗخ ح٢ِٛ٫ ٣ِ٘ع حٝ ٣ِ٣َ حٝ ٣ِـ٢.
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 . طْ ٗٔوٜخ ٫كوخ  ٖٓ حُوَإٓ ٝ ء  لي٣غ إٔ آ٣ش ٓخ ًخٗض رخُظؤ٤ًي ؿ٣ِل٤يٗخ ٌٛح حُ

ٍٜٞح كوي ٍٝى ػ٘ي ًَ ٖٓ رٖ ٓؼي ٝحُطز١َ ٝحُٞحهي١ ٌٛح حُلي٣غ ٣ؼظزَ ٓ٘

ٝ( ِْٔٓNoeldecke, Geschichte, ٔ.ٕٗٙ روٜٞٙ ٌٛٙ حُلخىػش .) ٍٞ٣و

كِغ" )ح٩طوخٕ" ٝ ح٢١ٞ٤ُٔ ٍُ ٌٛح ى٤َُ ( 1ٕٝ٘ٙ -ٍِٗ ك٤ْٜ هَإٓ هَأٗخٙ كظ٠ 

َٛ ؿِأ ٖٓ حُوَإٓ. حٌُِٔ٘ش ٛ٘خ ٢ ػ٠ِ إٔ حُ٘ٚ حًٌٍُٔٞ ًخٕ ك٢ ح٧اٟخك

ًٌُي ك٤ٔخ ٣وٚ ح٣٥خص ح٥هَٟ حُظ٢ ٣ؼظزَٛخ حُلي٣غ ٓ٘ٔٞهش ٛٞ إٔ حَُٔء ٝ

٢ "أكٖٔ ٜٓ٘خ أٝ ٫ ٣ي١ٍ ٓخ ٢ٛ ح٣٥ش حُظ٢ ُِٛ٘ٔن ٝ ٝحٟلخ   ٫ ٣ـي ٓززخ  

 ٓؼِٜخ" حُظ٢ ؿخءص ُظؼٟٜٞخ. 

ٍٓٞس حُ٘لَ ح٣٫ش ٝ ٍٙٓٔٓٞس حُزوَس ح٣٫ش وَإٓ ٣ؼِٖ  رَٜحكش ك٢ آ٣ظ٤ٖ )حُ 

ٌَ ص ح٧يٍ ح٣٥خ( إٔ هللا ٣زٔٓٔ ْؼَُِٜخ". كٌٌٜح ٗـي أٗٚ  ٤ِٛش رٔخ ٛٞ "َه٤ ِٓ  ْٝ َْٜ٘خ أَ ِّٓ
ك٢ ٝ ةٓٔخُٝٚ ٚ ٓلخٖٓ ٝإٔ حُؤَ ُ 3ٕٔ ح٣٥ش ٍٓٞس حُزوَس ًًَ ُ٘خ ك٢

ك٢ ٫ ٣وَرٞح ح٬ُٜس ْٝٛ ٌٓخٍٟ. ٝ أَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ إٔ ٖٗح٣٥ش ٍٓٞس حُ٘ٔخء

. ح٣٥ظ٤ٖ إٔ حُؤَ ٓلَّ هطؼ٤خ   3ٗ-3ٖ.ح٣٥ظ٤ٖ ٍٓٞس حُٔخثيس حُٜ٘خ٣ش طوٍَ ك٢

ح٥ه٤َط٤ٖ طؼظزَحٕ ٗخٓوظ٤ٖ ٣٦ُظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ ٍؿْ روخءٛٔخ ك٢ حُوَإٓ. ٌٛح 

وض ا٫  وَإٓٓؼخٍ ٓ٘طو٢ ُٔخ ٣ـذ إٔ ٜٗخىكٚ ك٢ حُ ِٔ رخػظزخٍ إٔ ًَ آ٣ش ُٗ

ِؿيص آ٣ش ُظٌٕٞ ٌٓخٜٗخ.ٝ ُٝ 

 ٍٟٝخْٛ رٔخ هْٔ ُْٜ هظ٠ِ رجَ ٓؼٞٗش ٠ٍٟ هللا ػٖ حُلي٣غ ح١ٌُ ًًَٗخ كٍٞ 

خُ٘ٔزش ُْ ٣ًٌَ ُ٘خ ح٣٥ش حُظ٢ ُِٗض ٌٓخٕ ح٣٥ش حُٔ٘ٔٞهش. ٗلْ ح٢ُ٘ء ٬ٗكظٚ ر

َّٟٜٞخ؟ أ٣ٖ حُ٘خٓ ،٣٦ُخص ح٧ُهَ حُظ٢ ًًَٗخ ن ح١ٌُ ٝؿذ إٔ ٣ؤط٢ ٓخ ح١ٌُ َػ

 ٌٓخٕ حُٔ٘ٔٞم؟

كِؼض ٖٓ حُظ٢ ه٤َ اٜٗخ  حُٔوخ١غ حُٔوظِلشإٔ أؿِذ  ٗٔظ٘ظؾٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ  ٍُ

 ِٛٔض أٝ ُْ طٌٖ ٓؼَٝكش ُيٟحُ  حُٜٔلق هي طٌٕٞ آخ 
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حُٜلخرش أٝ رزٔخ١ش ٤ُٔٗض )ٓؼخٍ ًُي حُٔوطغ ح١ٌُ هخٍ أرٞ ٠ٓٞٓ اٗٚ ًخٕ 

ٛللش  - حُٔـِي حُؼخ٢ٗ -ٛل٤ق ِْٓٔ -٣ل١ٞ ح٣٥ش حُٔظؼِوش رطٔغ ر٢٘ آىّ

ٓخ  ٢ُٜح٩ (. ٓلخُٝش ى٣ِح١ ُظل٤َٔ ٓو١ٞ آ٣خص ٖٓ حُوَإٓ ر٘ظ٣َش حُ٘ٔنٔٓ٘

٢ٛ ا٫ ٓلخُٝش ٣خثٔش ُِظـط٤ش ػ٠ِ ٓخ ٗخد ػ٤ِٔش ؿٔغ حُوَإٓ ٖٓ ِٓز٤خص 

ؿؼِض حُٜٔلق ٫ ٣ظْٔ رخٌُٔخٍ. ُُِ٘ظِْ ٌٛح حُلَٜ رؼَٝ ٤ٜٖٗ ٣ٍٜٖٞ٘ٓ 

 .ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف طْ كٌكٜٔخٌُ٘ٚ ٕ ٟٖٔ حُوَآ خًخٗه٤َ حٜٗٔخ 

 .ح٣٥ش حُٔلوٞىس حُٔظؼِوش رطٔغ ر٢٘ آىّ -ٖ

ُوي ٓزن ُ٘خ إٔ حٓظٜ٘يٗخ رلي٣غ ٛل٤ق ِْٓٔ ػٖ ح٣٥ش حُٔظؼِوش رطٔغ ر٢٘ آىّ  

ٖٓ حُؼَٝس كٜٞ ٫ ٣و٘غ رَ ٣طٔغ ك٢  ُٞ حػط٢ ؿز٤ِٖحُظ٢ ٓلخىٛخ إٔ ح٩ٗٔخٕ 

ٍٞس ًخٗض ك٢ ٝهض ٓخ ؿِأ ٖٓ حُوَإٓ . ٌٛح حُلي٣غ حُوخثَ رؤٕ ح٣٥ش حًٌُٔػخُغ

. ُوي أٍٝى ك٢ طلخ٤ِٛٚ ح٫ٓخ٤ٓش َٜٗطٚ طزَٖٛ ػ٠ِ إٔ أٓخٓٚ ٛل٤ق

٫ ٣ٔظٜخٕ رٚ ٖٓ ح٧كخى٣غ حُظ٢ طًٌَ ٌٛٙ ح٣٥ش ٝ  ح٢١ٞ٤ُٔ ك٢ اطوخٗٚ ػيىح  

 ٜٓ٘خ :

"ػٖ أر٢ ٝحهي ح٤ُِؼ٢ هخٍ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ اًح أٝك٠ ا٤ُٚ 

اٗخ أُِٗ٘خ   : إ هللا ٣وٍٞ  : كـجض ًحص ٣ّٞ كوخٍ  : هخٍ  ٓٔخ أٝك٠ ا٤ُٚ.أط٤٘خٙ كؼِٔ٘خ 

ٕ ا٤ُٚ حُؼخ٢ٗ ٧كذ إٔ ٣ٌٞ ٝحى   حُٔخٍ ٩هخّ ح٬ُٜس ٝا٣ظخء حًُِخس ُٝٞإٔ ٫رٖ آىّ

٤ُٚ حُؼخ٢ٗ ٧كذ إٔ ٣ٌٕٞ ا٤ُٜٔخ حُؼخُغ ٫ٝ ٨ٔ٣ ؿٞف حرٖ آىّ ا٫ اُٝٞ ًخٕ 

 . (ٕ٘٘ٙ ٩طوخٕ)ح٢١ٞ٤ُٔ ح."  حُظَحد ٣ٝظٞد هللا ػ٠ِ ٖٓ طخد

 ٌٛح حُلي٣غ ٣ظزؼٚ كي٣غ ٓ٘خرٚ  
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هخٍ ٝ ر٘لْ حُؼزخٍحص ؿِث٤خ  ٖ ًؼذ ًخٕ ٛٞ ٖٓ ٗوَ ٌٛٙ ح٣٥ش ٣ٝوٍٞ إ أر٢ ر

إٔ ٣وَأٙ ػ٠ِ  َٛخ ٖٓ حُوَإٓ ح١ٌُ أَٓٙ حًٍَُٓٞخٕ ٣ؼظز ر٢ إ ٓلٔيح  حُ 

ًُي ح١ٌُ ح٤ُِٖٔٔٔ. ٖٓ رؼي ٌٛح ٣ؤط٢ كي٣غ أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ ح١ٌُ ٣٘زٚ 

ٖٓ ٍٓٞس  ء  ي٣غ ٌٛح ٣وزَٗخ إٔ ح٣٥ش ًخٗض ؿٍِٝى ك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ. حُل

٣ٞح١ُ ١ُٜٞخ ١ٍٞ ٍٓٞس رَآءس ىٕٝ إٔ ٣يػ٢ إٔ أرخ ٠ٓٞٓ هي ٢ٔٗ ٌٛٙ 

حٍُٔٞس رَ ٣ٟٞق أٜٗخ ٍكؼض ًِٜخ رخٓظؼ٘خء ح٣٥ش حُٔظؼِوش رطٔغ ر٢٘ 

 (ٕ٘٘)ح٢١ٞ٤ُٔ، ح٫طوخٖٗ ٙآىّ.

٣ش ًخٗض طؤط٢ ك٢ ٜٓلق أر٢ رؼي ح٣٥ش ٣ًٌَ ًٌُي رؼٞ حُؼوخص إٔ ٌٛٙ ح٥

ٍ اٟخك٤ش طًٌَ ( ٜٓخىٖ٘ٔ.Jeffery, Materials, p) ٖٓ ٍٓٞس ٣ْٞٗ ٕ٘

رٖ حُؼزخّ ٝرٖ حُِر٤َ ٣َ١ن أْٗ رٖ ٓخُي ٝ ص ػٖءإٔ ٗلْ حَُٝح٣ش ؿخ

(  ٌُٖ ٫ أكي ٖٓ ٖٕٗ.ٔ ,Noeldeke, Geschichteؿ٤َْٛ ٖٓ حُٜلخرش )ٝ

 ٣و٤ٖ أر٢ ٖٓ إٔ ح٣٥ش ًخٗض ٖٓ حُوَإٓ أٝ ٫ )ٛل٤ق ِْٓٔ ٛئ٫ء ًخٕ ٓظ٤و٘خ  

٫ ٣ٌٖٔ إٔ طؼظزَ ا٫ ٛل٤لش ٧ٕ (. حَُٝح٣ش اًح ٓظٞحطَس ٝٓٓ٘ٙ ٕٓـِي

 ٍٝحطٜخ ٖٓ ًزخٍ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ ٫ ٣ٌٖٔ ٟٝؼْٜ ٟٓٞغ حُ٘ي.

كي٣ؼ٢ أر٢ ٝحهي ٝ أر٢ رٖ ًؼذ ٜٗيح إٔ ح٣٥ش ًخٗض ٖٓ ٓخ أٝك٢ ُٔلٔي ٖٓ  

٠ِ ٌٛح ٜٗيص ٍٝح٣ش أر٢ ٠ٓٞٓ ح٧ٗؼ١َ حُظ٢ أٍٝىٛخ حُوَإٓ. ٣ُخىس ػ

ٖٓ ٍٓٞس ًخِٓش طْ ٗٔوٜخ. رؼٞ  ء  ح٢١ٞ٤ُٔ ك٢ ح٩طوخٕ أٜٗخ ًخٗض ؿِ

٢ ػز٤ي ك٢ "ك٠خثَ حُوَإٓ"  ٝرٖ كِّ ك٢ "ًظخد حُ٘خٓن حُٔل٣َٖٔ ًؤر

ٖٓ حُوَإٓ هزَ  ء  ُي ا٠ُ حػظزخٍ إٔ حٍُٔٞس ًخٗض ؿِحُٔ٘ٔٞم" ًٛزخ ًٌٝ

٤ض ك٢ ٛيٍٝ ٗٚ ٍؿْ ٗٔوٜخ روا٤ٖ ػيس ٍٓٞ ١ٍٝ خ. ٌٛٙ ٍٓٞس ٖٓ رٗٔوٜ

 ح٢ٓ٬ٓ٩ ٖٓ ر٤ٖ ٓخ ك وِي ٖٓ حُوَإٓ. عَحظحُٜلخرش ٝ حػظزَٛخ حُ
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  عمر وآٌات رجم الزانٌن.ٗ

ٌات الحدٌث النبوي المفقود من ٌتعلق احد اشهر النصوص المتضمن فً روا
برجم من زنى  محمدا  قرآن بما ٌسمى " آٌات الرجم" التً ٌقال ان هللا قد امر ال

اذا احصن من الرجال والنساء حتى الموت. تبٌن الرواٌات ان خلٌفة المسلمٌن 
الثانً عمر قد جذب انتباه عامة المسلمٌن الى وجود هذه اآلٌات المفقودة اثناء 
احد خطبه التً القاها من على المنبر فً المدٌنة. وٌقال ان عمر قد روى 

 المسألة على النحو  اآلتً:

مما  فكان نزل علٌه الكتابأصلى هللا علٌه وسلم بالحق و ن هللا بعث محمد  إ"
 هللا صلى   هللا  رسول رجم ووعٌناها. وعقلناها فقرأناها آٌة الرجم هللا أنزل
 قابل"وهللا ٌقول أن زمان بالناس طال إن فأخشى بعده ورجمنا   وسلم  علٌه
 أنزلها هللا". فرٌضة بترك فٌضلوا كتاب هللا فً الرجم آٌة مانجد

 (9ٖ٘بخاري، المجلد الثامن، صفحة )صحٌح ال

فً القرآن كما هو علٌه اآلن، فان الحكم الوحٌد المقدر على الزناة هو مابة 
حد طرفً الزنا أن ٌكون أ( ال فرق ٕ-،النور، اآلٌة رقمٕٗ جلدة ) السورة

ٌّن عمر بوضوح متزوجا او ؼٌر متزو قد  اصبل  ن هللا إج. على اٌة حال، ب
)الرجم حتى الموت( على الزناة والزانٌات. من  الرجمٌقرر حكم  نزل نصا  أ

ح البخاري المقتبسة اعبله، النص العربً االصلً للرواٌة المذكورة فً صحٌ
ن هذا النص فً االصل كان أب عا  تنن عمر كان مقأن نجد بوضوح تام أٌمكن 
  جزء  
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نزلناه أنزلنا علٌه الكتاب فكان مما أهً والقرآنً. الكلمات الربٌسٌة  من النص
"ان هللا قد انزل علٌه الكتاب )القرآن( ومما نزله  ٌة الرجم، وتعنً حرفٌا  آ

 علٌه كان آٌة الرجم".

ٌأتً: والرجم فً ضاؾ ما أن عمر قد أفً رواٌة اخرى لهذه الحادثة نجد 
كتاب هللا حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البٌنة أو 

االعتراؾ" )ابن اسحاق فً كتابه" صراط رسول هللا"(.   كان الحمل أو 
تضٌؾ كلتا الرواٌتٌن المذكورتٌن فً صحٌح البخاري وكتاب صراط رسول 

من كتاب  جزء   كانت مرة   رىخأاسحاق ان عمر قد ذكر آٌة مفقودة هللا البن 
ٌها أبل من صحابة محمد ٌتلونها وهً " قرآن( وكان المسلمون االواهللا )ال

الناس، ال ترؼبواعن آبابكم فإنه كفر بكم أن ترؼبواعن آبابكم" )صحٌح 
 (.ٓٗ٘البخاري، المجلد الثامن، صفحة 

 

نكار محاولة إلٌة أن عمر ٌحذر من أالرواٌتٌن هناك خاتمة نجد فٌها  فً كلتا
ن ٌقوله هم أالذٌن ال ٌقبلون ما كان على وشك ن إ اٌضا   ما كان ٌقوله ومحذرا  

وا انه لم ٌفصح عنه(. من الواضح ؼٌر جدٌرٌن باالفتراء علٌه )اي ان ٌقول
بما كان ٌفعله وكان ٌتوقع ردة فعل معاكسة من  تماما   ا  ن عمر كان جادإ

ٌن لم ٌكونوا على علم باآلٌات المفقودة هؤالء المسلمٌن من الجٌل التالً الذ
و أ، ٕرد فً سورة النور، اآلٌة رقم التً ناقضت وبشكل واضح الحكم الوا

برجم الزناة حتى الموت. وحقٌقة انه قام بالفعل بذلك  قد قام فعبل   ن محمد  أب
 واضحة من خبلل الحدٌث التالً:

اعترؾ على نفسه بالزنا على عهد رسول هللا  ن رجبل  إحدثنا ابن شهاب    
صلى هللا علٌه وسلم وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول هللا صلى هللا  

 علٌه وسلم فرجم.

 (ٖٓ٘)الموطأ لبلمام مالك صفحة                                               
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مر فٌها محمد أمثال ٌمثلة شبٌهة بهذا الهناك رواٌات مدونة عدٌدة اخرى أل
مذكور فً الحدٌث  نه إ" فبرجم الزناة حتى الموت وما كان حقٌقة "آٌات الرجم

 اآلتً:

ًّ بن كعب كم تعدون سورة االحزاب قلت:    حدثنا زر ابن حبٌش: قال لً أُب
سبعون او ثبلثة وسبعون آٌة قال: قط ! لقد رأٌتها وأّنها لتعادل سورة البقرة 

قلت وما آٌة الرجم، قال "الشٌخ والشٌخة إذا زنٌا  وفٌها آٌة الرجم ،
 فارجموهما البتة نكاال  من هللا وهللا عزٌز حكٌم ".

 (ٕٗ٘)السٌوطً فً كتابه "االتقان فً علوم ال قرآن"، صفحة             

 

بٌن المتزوج وؼٌر المتزوج  ٕقرآن فً سورة النور اآلٌة رقم وإذ ال ٌفرق ال
(، ٌبٌن النص كما هو  ٌدعوهم فقط بالزانٌة والزانًممن ٌدانون بالزنى ) 

مذكور فً الحدٌث اعبله فقط أنه ٌتوجب ان ٌرجم الرجال والنساء 
المحصنون والمحصنات الذٌن تثبت علٌهم تهمة الزنا، )المعنى الحقٌقً للكلمة 

 هو "الشٌخ والشٌخة او البالؽون وتتضمن االشخاص المتزوجٌن(.

ثٌر من المناقشات فً الكتابات االسبلمٌة حول معنى  ادى هذا االمر الى الك
ي أن أجٌال االولى هو اآلٌة. كان الفهم العام لدى العلماء المسلمٌن من اال

قرآن ٌنسخه هللا برمته كان ٌطلب من الناس ان ٌنسوه بالكامل ) جزء من ال
...."، اي :َماَنْنَسخ...أَْوُنْنِسَها َنأْتِ ٙٓٔحسب ما جاء فً سورة البقرة اآلٌة 

لذا عندما كانت احدى  ؛( واحدا   ( والكلمتان تعدان كٌانا   ننسخها او ننسها
نه فً حٌن أٌفترض اآلٌات مخزونة فً ذاكرة صحابً متمٌز مثل عمر، كان 

، فان التعالٌم والفروض المبٌنة فٌه بقٌت مع ذلك قرآن حقا  سحب النص من ال
 ملزمة كجزء من السنة النبوٌة.
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قرآن بفرض عضلة من خبلل االفتراض ان حكم العامة تم حسم الم بصورة
عقوبة المابة جلدة على الزناة قد ُطبق فقط على ؼٌر المتزوجٌن بٌنما كان 
االشخاص المتزوجون الذٌن تثبت علٌهم تهمة الزنا فان عقوبتهم هً الرجم 

لة وتم حسب ما جاء فً السنة. تم اقتراح الحلول العدٌدة االخرى لهذه المسأ
 تناول هذا الموضوع باسهاب فً مختلؾ كتب التارٌخ االسبلمً.

ٌة حال، ال تعنٌنا هنا االنعكاسات او التضمٌنات البلهوتٌة والشرعٌة أعلى 
قرآنً نفسه. السؤال ٌنا فقط هو الجمع الفعلً للنص اللمبدأ النسخ ولكن ما ٌعن

أوال، واذا كانت قرآنً من النص ال ت هذه اآلٌة مرة جزء  هنا هو هل كان
جزءا لماذا هً اآلن محذوفة من صفحاتها؟ من االحادٌث التً استشهدنا بها 

قرآنً من النص ال رها وبشكل واضح  جزء  لهذا الحد نجد أن عمر قد اعتب
بعض الشًء فً  االصلً ومع ذلك نقرأ فً حدٌث آخر أن عمر كان مترددا  

 ما ٌخص هذه اآلٌة:

قرآنً العاص ٌكتبان المصحؾ )النص البن كان زٌد بن ثابت وسعٌد 
صلى هللا علٌه  -سمعت رسول هللا : ( ، فمرا على هذه اآلٌة فقال زٌدالمكتوب
لما  :ٌقول ) الشٌخ والشٌخة إذا زنٌا فارجموهما البتة ( ، فقال عمر  -وسلم 

 .”فقلت : أكتبها ؟ فكأنه كره ذلك -صلى هللا علٌه وسلم  -نزلت أتٌت النبً 

 (8ٕ٘)السٌوطً فً كتابه االتقان فً علوم ال قرآن صفحة        

ٌة حال، تتخلل هذا الحدٌث بؽض النظر عن اسناده بعض التناقضات أعلى 
الواضحة فً محتواه )متنه(. ٌضع هذا الحدٌث عمر مع زٌد وسعٌد ابن 

قرآن وهذا االمر معروؾ ي كان فٌه االثنان معا ٌكتبان الالعاص فً الوقت الذ
كان عمر قلما  بطلب من عثمان  فً فترة طوٌلة بعد وفاة عمر.بحدوثه 

ي حال من االحوال، إن معظم رواٌات الحدٌث االخرى أٌتحادث معهما. وفً 
  ر الشك فً ان آٌة الرجم كانت جزء  نه لم ٌساور عمإ تبٌن تماما  
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 قرآنً وهذا ٌفسر سبب جدٌته بابقابها.من النص ال

الى اخرى فً أن رواٌات االحادٌث المتعلقة بوجود كان هنالك جدل من فترة 
الى رجل واحد فقط وهو عمر وهذا ما  آٌة الرجم ٌعزى مصدرها جمٌعا  

د واحد فقط ولذلك فبل ٌعتد بها. ي رواٌة شاهأ الخبر الواحدٌجعلها تعتمد على 
سرٌع  ن بروز ذلك الشاهد الواحد، على اٌة حال، ال ٌمكن اؼفاله على نحوإ

ي حد اشهر صحابة محمد االولٌن والذأمثل عمر بن الخطاب فشخصٌة 
نه تلقاها مباشرة من محمد نفسه وعندما إتحدث عن وجود اآلٌة التً ٌزعم 
ن هذه إهده كخلٌفة على سابر المسلمٌن، فتكون هذه الرواٌة قد قدمت فً ع

 ؼفالها او االستخفاؾ بها.إالرواٌة ال ٌمكن 

صر الحدٌث العازمون على استبعاد فً الع ومع ذلك، فان الكتاب المسلمٌن
قرآنً كجزء من النص ال ان قد انزل اصبل  ي شًء كأن ٌكون أدنى احتمال أ

آٌة الرجم  ي سبب كان، ٌعملون على رفض االدعاء القابل إنقد حذؾ منه أل
وهو ؼٌر قادر على ٌق، على سبٌل المثال، قرآن. صدّ من ال جزء   كانت ٌوما  

ٌث، ٌزعم أن عمر قد ارتكب  خطأ ! ففً سٌاق تعلٌقاته ؼفال رواٌات الحدإ
 عظٌما   نه كان مجتهدا  أول:" بالنسبة الى عمر نحن نعلم بحول آٌة الرجم، ٌق
(. ٕالببلغ،المصدر السابق صفحةهً موثقة فً الحدٌث ) لكنه ارتكب اخطاء  

عمر بن  ٌة اسس ٌتهم كاتب من القرن العشرٌن خلٌفة المسلمٌن العظٌمأعلى 
مدة حٌاة محمد؟ فما من  به مباشرة فً مر مرّ أالخطاب بارتكاب خطأ حول 

قرآن ن الإمشاعر المسلمٌن العامة وهً فصاح عمر ٌسًء الى إن إسبب ؼٌر 
 من ؼٌر اختبلؾ او حذؾ. محفوظ كامل

ن ٌتحدث وٌستمر بمزاعمه مثل العدٌد من العلماء االخرٌن أن عثمان لم ٌك
ٌشٌر الى حكم رجم الزناة كجزء من "كتاب هللا" بل قرآن عندما كان  عن ال

 كان ٌشٌر الى التوراة
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قد رجم الٌهود الذٌن اقترفوا  اذ ٌقال فً بعض رواٌات االحادٌث إن محمدا   
الزنا حسب الشرابع المقررة فً كتابهم المقدس. تبٌن رواٌات االحادٌث 

ه نفسه كان ٌرٌد أن بوضوح أن عمر قد زعم أن اآلٌة قد نزلت على محمد وان
ٌكتبها ضمن كتاب هللا المنزل لوال خشٌة ان ٌزعم بعض الناس أن عمر قد 

 زاد. روي عنه قوله:

 

، عن آٌة الرجم أن ٌقول قابل : ال نجد حدٌن فً كتاب إٌاكم أن تهلكوا        
وقد رجمنا ، والذي نفسً   -صلى هللا علٌه وسلم  -هللا ، فقد رجم رسول هللا 

الشٌخ  فً كتاب هللا لكتبتها: "عمر بن الخطاب بٌده لوال أن ٌقول الناس : زاد 
 . فإنا قد قرأناها " والشٌخة اذا زنٌا فارجموهما ألبتة

 (ٕٖ٘)موطأ االمام مالك ص              

ن اآلٌة قد نزلت على أفً رواٌات األحادٌث االخرى على  وكما جاء صراحة
مل كتابتها فً أن ٌتأن عمر كان ٌمكن أن نجد كٌؾ أنه من الصعب إمحمد ف
 ن ٌؤخذ بنظر االعتبار!أ ن جهل عمر التام للؽة العبرٌة ٌجب اٌضا  إالتوراة! 

انت الرجم ك ن آٌةأّدٌق من خبلل االعتراؾ بشكل حر بٌناقض دٌزاي ص
قرآن لكنه، كما ٌفعل بشكل مبلبم مع جمٌع من النص االصلً لل فعبل جزء  
قرآن، ٌزعم انها نسخت فٌما بعد ) التً ٌقال اآلن انها حذفت من ال النصوص

The Quran Unimpeachable بسبب  (.8ٗصفحة  ،فوق كل اتهامقرآن ال 
بالعقوبة العظمى التً خرى تتعلق أحفظ وجودها وبسبب تضمٌن رواٌات 

ها كانت إحدى نإنه ٌبٌن إعلى الزناة فً نصوص االحادٌث، ف قررها محمد
لؽٌت تبلوتها بٌنما تم االحتفاظ باالحكام المفسرة أُ ي التً أالتبلوات المنسوخة 

قرآنٌة ٌات كما ٌشٌر ال تشبه النصوص الفٌها ) المصدر السابق(. هذه اآل
 االخرى
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 التً بقٌت تبلوتها لكن االحكام المتضمنة فٌها قد الؽٌت ونسخت. 

ن ٌصبح أبضعؾ مثل هذه الحجج وٌق ٌشعرون مباشرة ّتاب مثل صدّ الكُ 
لذلك عرضة  لتهمة أنه تعرض الى اقتطاعات ؼرٌبة بما ٌخص  قرآن تبعا  ال

نشوء النص والتعالٌم خبلل مدة نزوله. فقط الكّتاب المحافظون المصدقون 
شكاله المختلفة له أالنسخ فً  أن مبدأشلوا فً رؤٌة ن ٌفأي ٌمكن ثل دٌزام

قرآنً كما هو علٌه ود على المصداقٌة العامة للنص الصقتاثٌر مضعؾ وم
ى المنبر فً ذلك الٌوم الٌوم. وفً اي حال، ال ٌوجد فً تصرٌح عمر من عل

نه كان لٌكتب اآلٌة أجريء بما. بٌانه ال سخت ٌوما  ن آٌة الرجم قد نُ أما ٌوحً ب
تبلعب بالنص لهو  نه قدألٌه بإسه لوال ما ٌتوقعه من تهمة توجه قرآن بنففً ال

 قرآنسٌكون استبعاده من ال صحٌحا   قطعا  نه اعتبرها مأدلٌل واضح على 
رجاعها قناع االمة االسبلمٌة إلإمل بأي أمحط ندم. وحتى انه لم ٌكن ٌملك 

ن إ( ف من مقطع كامل كان قد ضاع اذا شكلت جزء   خصوصا   الى النص )
قرآن االصلً ثبات وجودها كجزء من الإالمؤل و عبلنها علىإعلى  كان عازما  

 كما نزل على محمد.

ختفاء نصوص معٌنة من ح ضعٌؾ إلٌظهر مبدأ النسخ باستمرار على انه شر
ي بشكل واسع واوضح خر روآفً حدٌث  جٌدا   ن نجد مثاال  أقرآن. ٌمكن ال

ٌحرم الزواج بٌن شخصٌن رضعا من  قد تضمن حكما   صبل  أقرآن الوهو أن 
 نفس  االمرأة. الحدٌث هو:

ْمَن ُثمَّ ُنِسْخَن ِبَخْمٍس  ٌَُحرِّ َكاَن ِفٌَما أُْنِزَل ِمْن اْلُقْرآِن َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعلُوَماٍت 
ِه َوَسلَّ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًَ َرُسوُل هللاَّ ٌُْقَرأُ ِمْن اْلقُْرآنِ َمْعلُوَماٍت َفُتُوفِّ  َم َوُهنَّ ِفٌَما 

 7ٗٓصحٌح مسلم، المجلد الثانً ص                                        
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قد تضمن آٌة تحرم الزواج من شخصٌن  قرآن اصبل  ٌتبٌن بوضوح أن ال
رضعا من المرأة نفسها على االقل عشر مرات. نسخت هذه اآلٌة بعدبذ وجاء 

قرآن؟ بخمس رضعات. اٌن هذه اآلٌة فً البعدها آٌة حددت عدد الرضعات 
آٌة حلت محلها؟ هناك  ،ٌةآهل نسخت؟ اذا كانت قد نسخت  -ٌضاهً مفقودة ا

ن مبدأ النسخ مبٌن على انه ضعٌؾ أاالحادٌث بٌة فً احادٌث مثل هذه روا
 الى حد بعٌد عند القٌام بتحلٌل مستفٌض.

المنسوخة لكن فً هذه ٌقال ان آٌة واحدة وهً آٌة النسخ قد حلت محل اآلٌة 
تفسٌر  ! ٌتوجب على المرء البحث عنن الناسخ اصبح منسوخا  أالحالة حتى 

أن بعض  علن حقا  أخبلل حٌاته قد  ن محمدا  أمعقول الى حد اكبر. ٌبدو 
ن أن من االمثلة التً درسناها ٌبدو خرى لكأالمقاطع قد نسخت بمقاطع 

فقد تم  -قرآن لسبب او آخرمن تبلوة ال قد سقطت تماما   حٌانا  أاآلٌات االصلٌة 
صبح من المبلبم شرح أوبعد وفاة محمد  - ؼفالها ونسٌانها واستبدالها الخإ

ٌة حال، أسخ االلهً. فً حاالت عدٌدة، على اآلٌات كنتٌجة للنحذؾ مثل هذه 
دلة على أنها قد حذفت السباب اخرى ولٌس أما درسناه، هناك  خصوصا  

هناك من ذكر لنسخها المفترض فً نص االحادٌث ذات الصلة بهذا 
 الموضوع.

قرآن الحالً هو ؼٌر مكتمل أن ال هذا الفصل بما ٌكفً تماما   اوضحنا فً 
مقاطع كاملة ٌقال انها  ا. العدٌد من اآلٌات المنفردة وبعض االحٌاننوعمّ 

جنب المضامٌن عن طرٌق من النص االصلً وان محاولة ت كانت جزء  
حذفها  ن جمٌع هذه المقاطع ال بد انها قد نسخت فقط بسبب حقٌقةأاالقتراح ب

الء هؤ ن تتؽلب على المشكلة الربٌسة التً تواجهأمن النص الموحد، ال ٌمكن 
حتى اخر نقطة واخر حرؾ  قرآن محفوظ تماما  المسلمٌن الذٌن ٌزعمون أن ال

شارة الى الرقابة االلهٌة على نقله. إو حذؾ او اختبلؾ، أٌة اضافة أبدون 
 النص كما هو علٌه الٌوم
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ال ٌمكن فقط ان ٌنظر إلٌه المسلمون بصدق على أنه نسخة طبق االصل من 
قرآن جمٌعا على محمد. سماء الذي ٌقال قد نزل منه الال "اللوح المحفوظ" فً

ن إقرآن او اقحم فٌه، فض اي شًء على انه قد اضٌؾ الى الواذ ال ٌمكن عر
منه اآلن مقارنة مع النص االصلً  الكثٌر مما كان فٌه فً البداٌة مفقود تماما  

او ؼٌر  ، ال ٌمكن اعتباره كامبل  الهٌا   الذي من المفروض انه كان نصا  
 منقوص.

قرآن ساسٌة معٌنة من الأشرح حذؾ نصوص النسخ ل أٌستخدم دٌزاي مبد
الحالً هو نسخة  قرآنن الأالتمسك بالفرضٌة القابلة ب لذلك فهو ٌحاول وتبعا  

نى له تفادي الحشد من القراءات أن تكون. أ رادها هللاأؼٌر منقوصة كما 
تبلفها إمر عثمان بأن ٌأآن قبل فً النسخ االولى من القر ةالمختلفة الموجود

ال واحدة منها؟ لنحلل فً الفصل التالً ما جاء به دٌزاي ونفحص إجمٌعا 
 قرآن.مذهب القراءات السبع المختلفة لل
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متباٌنة دمشقٌة و كوفٌة بخطوط قرانٌة نصوص

 

 الى تارٌخه ٌرجع االحمر باللون السور وعناوٌن الحركات ٌتضمن المنتظم الكوفً بالخط مكتوب القرآن من جزء
 للعراق الفارسً الحكم خالل التاسع القرن

 

  العاشر القرن فً تونس فً القٌروان فً كتبت قرآن ال من نسخة من شكلً باسلوب بكثافة مستخدمخط كوفً 

 االعرابٌة والحركات بالحركات



ٔٓٔ 
 

 

 الفصل الخامس

 االحرف السبعة: القراءات السبع المختلفة

 

 االحرف السبعة فً كتب االحادٌث-ٔ

ٌّق  االلتفاؾ على ثروة من البراهٌن فً السجبلت بٌنما ٌحاول كاتب مثل صد
خر االمر آقرآن تم توحٌده فً ن الأالتً تظهر كٌؾ التارٌخٌة لئلسبلم 

اطع المفقودة التً بمواجهة خلفٌة من القراءات المختلفة والنصوص والمق
ٌسلّمون كما ٌنبؽً بالبراهٌن وٌأخذون خرون مثل دٌزاي آضاعت برمتها، 

المخطوطات والنسخ االولى. من جهة بالكثٌر من االختبلفات التً وجدت فً 
على التمسك بالفرضٌة الشابعة  مع ذلك مصمما   اخرى، نجد دٌزاي مثبل  

لقد رأٌنا . لم ٌمّس حتى آخر نقطة وآخر حرؾ محفوظ تماما  قرآن ن الأالقابلة ب
فهو ٌجاهر  - قرآنعضلة مع المقاطع التً فقدت من النفا كٌؾ تؽلب على المآ

كٌؾ تجّنب ثناء حٌاة محمد. أ ن هللا قد نسخها جمٌعا  أبشكل مبلبم على 
مضامٌن العدٌد من القراءات المختلفة للنصوص والنسخ األولى؟ إّنه ٌدعً 
أنها نتجت لٌست من الشكوك حول النص أو اإلرباك الجزبً حول الصٌاؼة 

من نص  إن كل اختبلؾ كان فً الحقٌقة جزء  الفعلٌة لكل مقطع بل باألحرى 
االختبلفات " فً الرواٌات  " نإٌقول  القرآن األصلً كما سلمه هللا لمحمد! 

لمختلؾ القوم كانت رسمٌة ومجازة وصٌػ إلهٌة وهً ما علّمه رسول هللا 
)القرآن ال ٌرقى إلٌه  )ص( للصحابة الذٌن ٌنقلون علم قراءاتهم لطبلبهم "

 :( وٌستمر لٌقتبس الرواٌة التالٌة عن محمد لٌدعم تفسٌرهٖٔالشك ص 

ًّ سبعة أحرؾ فاقرؤوا ما تٌس ر منه )صحٌح البخاري، المجلد أنزل عل
 (.ٓٔ٘السادس، صفحة 
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عمر سمع فً احد االٌام هشام بن الحكم ن أالسند الذي ٌخبرنا الرواٌة تختم 
عن الطرٌقة التً كان عمر قد تعلمها.  ٌتلو سورة الفرقان بطرٌقة مختلفة جدا  

علٌه لكن عندما اكمل  ن ٌثبَ أالسٌطرة على نفسه ونوى  حاول  عمر جاهدا  
عندما بٌن له انه تعلمها مباشرة  هشام تبلوته واجهه عمر واتهمه بكونه كاذبا  

تٌن لكبل بالقرامن محمد نفسه. عندما حضرا امام نبً االسبلم صادق على 
قرآن نزل على سبعة احرؾ. نفة الذكر أن الالرواٌة اآل ضٌفا  م الصحابٌٌن

 : جاء فً سبع صٌػ مختلفة فٌقول ما ٌأتً ٌبٌن حدٌث مشابه أن القرآن أصبل  

 

ِ )صلى هللا علٌه وسلم( َقاَل " أَْقَرأَِنى ِجْبِرٌُل  -َعِن اْبِن َعبَّاٍس  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
َعلَى َحْرٍؾ ، َفلَْم أََزْل أَْسَتِزٌُدهُ َحتَّى اْنَتَهى إِلَى َسْبَعِة أَْحُرٍؾ". قال ابن شهاب: 

ا ال ٌختلؾ بلؽنً أن تلك األحرؾ  السبعة إنَّما هً فً األمر الذي ٌكون واحد 
 (9ٖٓفً حبلل وال حرام"         )صحٌح مسلم، المجلد الثانً، صفحة 

 

نزٌد على ذلك أن أُبً بن كعب أخبرنا أنه تذّكر المناسبة التً روى فٌها محمد 
احدة أن جبرٌل جاءه أحد األٌام وأخبره أن هللا أمر بأن ٌتلى القرآن بلهجة و

  فقط، فأجاب محمد بأن قومه ال ٌطٌقون ذلك. وبعد أن عاوده الوحً كثٌرا  
القرآن فً سبعة  ه بأن هللا سمح للمسلمٌن أن ٌتلوٌخبر جاءه المبلك أخٌرا  

)صحٌح مسلم، المجلد الثانً، طرق مختلفة وستكون كل تبلوة صحٌحة 
 (.9ٖٔصفحة 

دب الحدٌث ٌبٌن ما كانت عبلوة على هذه األحادٌث، لٌس هناك دلٌل فً أ
الرواٌة فً صحٌح البخاري، التً سجلت  .علٌه هذه القراءات السبع المختلفة
، ال تخبرنا كٌؾ كان هشام ٌتلو سورة 8ٔٗأٌضا فً المجلد السادس، صفحة 

الفرقان بشكل مختلؾ عن طرٌقة عمر، وال فٌما اذا كانت االختبلفات فً 
 .الرواٌات فً صحٌح مسلماللهجة على نحو صرؾ كما توحً بذلك 
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لٌس هناك رواٌات أخرى فً اآلثار األولى للحدٌث وأدب السٌرة ما ٌعطً 
أي داللة لما كانت علٌه القراءات السبع المختلفة أو الصٌؽة التً كانت علٌها. 
هل كانت فً النهاٌة سبع صٌػ مختلفة ٌمكن أن ٌتلى بها القرآن كله؟ أو كانت 

ؾ ممكن أن ٌتلى بها النص؟ لٌس هناك فً مسألة لهجات مختلفة صر
الرواٌات األولى ما ٌعطٌنا أٌة فكرة عن ماهٌة  األحرؾ السبعة أو أي صٌؽة 
أخذت سوى اإلشارات الواضحة فً االحادٌث التً استشهد بها من صحٌح 
مسلم إلى أنها اقتصرت على اختبلفات فً اللهجات. لٌس هناك ما ٌقال اكثر 

 .أوحً به فً سبع طرق مختلفة ٌمكن أن ٌتلى بها من أن القرآن كان قد

فً كتاب أبً داود "السنن الكبرى" نجد المصنؾ ٌصل إلى أربعٌن قراءة 
مختلفة للقرآن تحت عنوان كتاب "الحروؾ والقراءات") كتاب اللهجات 

فً هذا الفصل، لكن لنكتفً هنا  والقراءات( . سوؾ نشٌر إلى بعضها الحقا  
لقراءات التً أوردها، نجد واحدة فقط مختلفة أشار إلٌها و بالقول إن فً كل ا

فً كل حالة االختبلؾ هو اختبلؾ محض فً اللهجة أو اللفظ. لٌس هناك ما 
من النص األصلً أو ٌوحً بأن هذه القراءات المختلفة كانت مجازة كجزء 

من القراءات السبع المختلفة، لكن إن كانت كذلك فهً  إنها شكلت جزء  
 .مقتصرة على اختبلؾ اللهجات فحسب

 نجد حشدا   األحرؾ السبعة أصبل   ا كانت تعنٌه تماما  ونتٌجة لندرة االدلة عمّ 
من التفسٌرات المختلفة المقترحة للحدٌث المعنً . البعض ٌقول كما أن 

ء القرآن فً سبع صٌػ مختلفة للقبابل العربٌة لهجات متشعبة كذلك جا
لٌبلبمها، بٌنما ٌقول آخرون إن القراءات السبع المختلفة كانت صٌؽا متمٌزة 
وصلت لمراكز اإلسبلم على ٌد قراء ذوي مصداقٌة فً القرن الثانً 
الهجري. وهكذا ٌقال ان أبا عمرو أخذ إحدى القراءات إلى البصرة، وأخذ بن 

 م واثنان آخران ما لدٌهما إلى الكوفةعمٌر واحدة إلى دمشق، وأخذ عاص
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 ًسنن أبوأخذ ابن كثٌر واحدة إلى مكة واحتفظ نافع بواحدة فً المدٌنة )
(. ٌمكن ألي كان أن ٌخمن ما .ٖٔٔٔ، ص ٖ، مجلد ٖٖ٘ٙحاشٌة  داود،

كان بكل حالة. هناك العدٌد من التفسٌرات األخرى ال نحتاج الى أن نتأملها 
كل ما تقدم وبجبلء أن لٌس هناك شًء مؤكد ٌمكن أن نقوله هنا. ٌتبٌن لنا من 

حول القراءات السبع المختلفة ماعدا إنها كانت مقتصرة على االختبلفات فً 
 .اللهجة واللفظ لٌس إال

التً كانت " ‘ " القراءات المختلفة’ٌواصل دٌزاي الحدٌث عن " إجازة جمٌع 
، فقد فهرس جمٌع القراءات من الوحً وهً جزء من القرآن " وكما قٌل آنفا  

المختلفة للقرآن التً نجدها فً المدونات األولى باعتبارها من األحرؾ 
. مع ذلك، العقبة الربٌسٌة هنا والتً السبعة ولهذا فهً مصادق علٌها إلهٌا  

ٌّن أن االختبلفات بٌن  اعتاد دٌزاي على إؼفالها هً أن تلك المدونات تب
طات األخرى التً لدى عبد هللا بن مسعود مخطوطة زٌد بن ثابت والمخطو

ًّ بن كعب ورواة آخرٌن ال تتعلق فقط فً اللهجات بل أٌضا فً  وأَب
استشهدنا بالعدٌد من األمثلة فً هذا الكتاب  .االختبلفات الحقٌقٌة للنص نفسه

بكلمات وفقرات وحتى آٌات كاملة قٌل انها كانت تختلؾ جذرٌا بٌن مختلؾ 
 .المخطوطات

 أن هذه االختبلفات لم تكن خبلؾ لهجات بل أحٌانا   نت بإسهاب آنفا  لقد بره
تتعلق بمحتوى نص القرآن نفسه. ٌجب القول مرة أخرى إنه إذا كانت كل هذه 

هجات المتنوعة للقبابل العربٌة، لل االختبلفات الصرفة هً فً لفظ النص طبقا  
عندما نتذكر بأن تلك  ما كانت لتظهر فً النص المكتوب، خصوصا  

المخطوطات األولى ُكتبت بحروؾ ساكنة ولم تتضمن ما ٌشٌر إلى الحركات 
 .إلى ما ٌتطلبه اختبلؾ اللهجات اإلعرابٌة نزوال  

لم ٌكن عثمان لٌأمر أبدا  بالتدمٌر الكامل لكل المخطوطات األخرى باستثناء 
عبٌر الشفهً للنص. مخطوطة زٌد إذا كانت االختبلفات فً القراءة فقط فً الت

 هناك كما رأٌنا، الكثٌر
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األحرؾ، ومع ذلك ٌّدعً بإصرار أن هذه  من التفسٌرات المختلفة للسبعة
(. إذا قبلنا هذا  تقتصر علٌها أو تقرٌبا   االختبلفات ترتبط باختبلؾ اللهجات )

 التفسٌر فعلٌنا فً نفس الوقت أن نستنتج أن  هذه القراءات السبع المختلفة ال
تمتلك إال النزر الٌسٌر لتصمد به أمام التنوع النصً الواسع الذي ُوجد بٌن 
ًّ وأبو موسى وآخرٌن قبل أن ٌأمر عثمان  مخطوطات ابن مسعود وزٌد وأُب
بتدمٌرها كلها ماعدا واحدة . بٌنما ٌحاول دٌزاي إعطاء مصداقٌة إلهٌة 

الوقت، سواء فً وإجازة لكل القراءات المتعددة التً كانت موجودة فً ذلك 
من السبعة   كانت جزء   ذلك النصٌة أو المتعلقة باللهجات، بدعوى أنها جمٌعا  

األحرؾ، كان الرأي الذي أجمع علٌه العلماء المسلمون األولون هو أن هذه 
القراءات السبع اشتملت فقط على اختبلفات فً اللهجات وموالنا العالِم ال ٌجد 

ثٌبلتها، إذ كانت هناك فروقات حقٌقٌة فً النص لمحاولة مطابقتها مع م مبررا  
 .الفعلً للقرآن فً مختلؾ المخطوطات

نحن نتعامل بوضوح مع نوعٌن مختلفٌن لقراءة "متنوعة ". من جهة لدٌنا 
اختبلفات جوهرٌة بٌن المخطوطات األولى التً ؼطت اضافة مقاطع كاملة 

فً  ٌوم القٌامة ، وتضمٌن تعابٌر مثل8ٖٕ -ٕفً سورة  العصر وصبلةمثل 
فً  وهو أٌب لهمفً مخطوطة بن مسعود والمقطع المضاؾ  7ٕ٘-ٕسورة 
ًّ ابن كعب وابن عباس وآخرٌن  ٙ-ٖٖسورة  فً مخطوطات ابن مسعود وأَب

 .باالضافة الى العدٌد من االختبلفات النصٌة الفعلٌة األخرى التً أشرنا إلٌها

باللفظ واللهجة لم تكن من جهة أخرى لدٌنا مٌزات واضحة فً الفوارق 
فً النص المكتوب كاالختبلفات األخرى. إنها فقط هذه  واضحة تقرٌبا  

كما هو  االختبلفات التً ٌمكن لؤلحرؾ السبعة أن تنطبق علٌها إذا ما كانت،
م به بشكل عام، السبع القراءات المختلفة متعلقة فقط باالختبلؾ فً مسلّ 

 اللهجات.

ٌّة  ا  نحن نعرؾ أن عثمان كان قلق حول كلتا الحالتٌن، االختبلفات النصٌة الجد
 واختبلؾ اللهجات. ولٌزٌل الحالة االولى، اختار ببساطة نص زٌد
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لٌقدمه على األخرٌات التً أمر أن ٌتّم تدمٌرها. الزالة الحالة الثانٌة وهً 
بأن نص زٌد نفسه  اختبلؾ اللهجات، نحن نعرؾ أن عثمان لم ٌكن مقتنعا  

لهجة قرٌش لذلك أمر سعٌد بن العاص واثنٌن آخرٌن من  كاؾٍ ٌمثل بشكل 
األثر التالً للعمل الذي قام به .قرٌش لٌعدلوا نص زٌد إذا اقتضت الضرورة

 :عثمان واضح للؽاٌة

(، ورّتب واحد مصحؾدون النصوص )الصحؾ( فً مخطوطة واحدة )
القرآن( نزل ( الدارجة لقرٌش بحجة أن ) اللؽةالّسور، واقتصر على اللهجة )

 بلسانهم.

 ٓٗٔالسٌوطً، اإلتقان فً علوم القرآن، ص                          

ثبت لهجة  بل أٌضا واحدا   فقط بتوحٌد القرآن وجعله نصا   لم ٌكن عثمان مهتما  
قرٌش أداة معٌارٌة للتعبٌر فً نفس الوقت. حقق الهدؾ األول بحرق 

رجال من قرٌش لتعدٌل مخطوطة المخطوطات األخرى، ثانٌا استخدم ثبلثة 
زٌد الى القدر الذي أّثر قلٌبل على النص المكتوب )والنص المكتوب كان أثره 

فً  ن تنعكس فقطأاالختبلفات فً اللهجات كان ٌمكن أصبل  الن معظم  ضبٌبل  
استخدام الحروؾ المشّكلة التً لم تكن فً تلك المرحلة مستخدمة فً النص 

 المدّون(.

نها تمس الشأن الثانً فقط أي اختبلؾ أة األحرؾ على اعتبرت السبع
المشار الٌها فقط القراءات التً  اللهجات. وعلٌه، كانت األحرؾ )القراءات(

تمس لؽات )لهجات( القبابل العربٌة. ال ٌوجد ما ٌوحً فً أي من تلك 
المدونات األولى بأن األسانٌد التً تنص على أن القرآن نزل فً سبع قراءات 

كانت تخص العدد الكبٌر من القراءات المختلفة الربٌسٌة فً النص  مختلفة
الفعلً التً كانت موجودة فً مخطوطات زٌد بن ثابت، وعبد هللا بن مسعود 

. وهكذا، فان السبعة األحرؾ وحٌدا   وكتابات أخرى قبل أن ٌعتمد عثمان نصا  
 ي أ لٌست لها عبلقة بالشأن األول لعثمان،
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لن تكون  حد مكتوب على حساب النصوص األخرى، وحقا  إجازة نص وا
هناك حاجة لحرقها إذا كانت االختبلفات فقط فً اللهجات كما كان ٌقال عن 

 .القراءات السبع المختلفة

إلى هذا الحد البعٌد ٌبتعد دٌزاي عن الهدؾ عندما ٌحاول تفسٌر كل 
 كونها جزء   ة فً المخطوطات األولىاالختبلفات النصٌة التً كانت موجود

من القراءات السبعة اإللهٌة المجازة. وترتبط كلها باختبلؾ اللهجات وٌخطا 
للفوارق النصٌة الحقٌقٌة التً أشرنا  موالنا عندما ٌحاول أن ٌجعلها ؼطاء  

إلٌها فً هذا الكتاب وفً الكراسة التً تقدم بها لٌدحض تلك الفوارق. ٌمكن 
بأن كل تلك القراءات المختلفة فً أن تكون الحجة التً ساقها فً دعواه 

مختلؾ المخطوطات كانت مجازة إلهٌا كجزء من األحرؾ السبعة، لكن، 
الى اخفاء الفوارق بٌن نوعً القراءة  لٌصل إلى استنتاجه، كان مضطرا  

مع القراءات السبع  -النصٌة وما ٌختص باللهجات –المختلفة التً تأملناها 
 .رةالمختلفة منطبقة فقط على االخٌ

بشكل كامل حتى آخر نقطة  من الواضح أن فرضٌة كون القرآن محفوظا  
وحرؾ ال ٌمكنها أن تصمد فً ضوء الكثٌر من االختبلفات فً النص التً 
ُوجدت فً المخطوطات األولى. لم ٌستطع دٌزاي أن ٌلتّؾ على هذه المعضلة 

طبقه وٌ -حدٌث محمد عن السبعة  األحرؾ -اكثر من ٌأخذ بحدٌث واحد فقط
ن تلك القراءات كانت أفات بمواجهة االشارات الواضحة بعلى تلك االختبل

  تقتصر على اختبلؾ اللهجات لوحده.

 مرحلة أو مدة االختٌار: "اختٌار" القراءات. ٕ

رأٌنا أن هناك نوعٌن مختلفٌن من القراءات المتنوعة فً زمن التنقٌح الذي 
كجزء من النص المقبول للقرآن. إنه قام به عثمان، حاول الخلٌفة إزالتهما 

 - ألمر مثٌر الكشؾ أنه نجح فً إقصاء النوع األول بشكل كامل تقرٌبا  
 االختبلفات الجوهرٌة فً
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لكنه لم ٌنجح فً  –نص القرآن نفسه الذي وجد فً العدٌد من المخطوطات 
ة إزالة النوع الثانً، أعنً االختبلفات فً اللهجة واللفظ التً كانت منتشر

بشكل واسع فً أوساط المسلمٌن األوابل والتً استمرت ُتقرأ كجزء من نص 
القرآن. كان هذا فً األؼلب بسبب أن المخطوطات التً أرسلها عثمان 

لكنها كانت  لمختلؾ األقالٌم كانت ؼٌر منّقطة أو خالٌة من العبلمات الصوتٌة
وي على الحروؾ تمثل فقط النص الساكن للقرآن. بخبلؾ ألفبابٌتنا التً تحت

الصابتة والصامتة، تحتوي األلفبابٌة العربٌة على الحروؾ الساكنة فقط وفً 
الزمن الؽابر كانت األلفبابٌة مقتصرة فقط على سبعة عشر حرفا بحٌث ٌمكن 
أن ٌمثل حرؾ واحد ساكن واحدا أو اثنٌن أو أكثر من الحروؾ. فقط فً 

تحت األحرؾ لتعطً الصورة األجٌال التالٌة تّم إدخال الحركات فوق أو 
المضبوطة للنص الملفوظ واضٌفت العبلمات الصوتٌة الممٌزة فوق وتحت 

 .األحرؾ الساكنة المعنٌة لبلوغ النتٌجة ذاتها

بسبب اللهجات المختلفة التً كانت منعكسة أوال بالحروؾ الصابتة فً نص 
ؽة الساكنة القرآن لم تكن المخطوطات الذي اعتمدها عثمان ، المكتوبة بالصٌ

وحدها، لتؤدي إلى قراءة متماثلة للنص فً لهجة قرٌش بمفردها. هكذا نجد 
أنه بالرؼم من أن تنقٌحه، استمرت القراءات المختلفة للنص بانتشارها الواسع 
فً أوساط المسلمٌن لكن كانت بشكل عام تقتصر على االختبلفات فً اللهجة 

 ر اإلسبلم كان هناك مرحلة أون عموحدها. خبلل القرون الثبلثة األولى م
مدة اختٌار) زمن للزبدة( عندما كان للمسلمٌن الحرٌة فً تبلوة القرآن بأي 

كان ٌلقن بأن  لهجة ٌختارونها بناء على نص الحدٌث الذي ٌبٌن أن محمدا  
 قد نزل بسبع طرق مختلفة ٌمكن أن ٌتلى بها. القرآن

كل جمٌع علماء القرآن  م(، 9ٖٗللهجرة ) ٕٕٖخبلل هذه المدة وحتى عام 
ٌنقلون أن هذه االختبلفات فً اللهجات تشّكل السبعة األحرؾ التً تّحدث بها 

وهكذا أصبحت "القراءات السبع" مقتصرة على االختبلؾ فً اللهجة  .محمد
 واللفظ
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وحدهما ولم تكن تعتبر قابلة للتطبٌق على االختبلفات الحقٌقٌة فعبل التً 
لى للتطور فً نص القرآن، والتً اشرنا الى الكثٌر منها ظهرت فً األٌام األو

  .فً هذا الكتاب والتً سعى عثمان إلزالتها لٌعتمد تثبٌت نص وحٌد

من ناحٌة ثانٌة لدٌنا أدلة قاطعة تظهر أنه حتى بعد أن أتّم عثمان تنقٌحه، كان 
ادة ن النص كان الى حد كبٌر إعأالى حقٌقة  نصه ال ٌزال ؼٌر مكتمل استنادا  

إنتاج كبٌرة لتصنٌؾ زٌد بن ثابت األصلً. أثناء خبلفة عبد الملك بن مروان 
سؾ فً القرن األول من عمر اإلسبلم قام والً العراق الحجاج بن ٌو

على نص  نه أجرى أحد عشر تؽٌٌرا  إبخطوات لتصحٌح نص عثمان. قٌل 
ن كما هو القرآن الذي كان بالصٌؽة الساكنة، والتً انعكست جمٌعها فً القرآ

 .علٌه الٌوم

ٌّر الحجاج فً مصحؾ عثمان ) فصل: ما الذي بّدله  تحت باب بعنوان: ما ؼ
داود هذه التعدٌبلت المحددة وتبدأ  أبً الحجاج فً النص العثمانً( ٌعدد ابن

 :رواٌته التً توضحها كما  ٌأتً

بالتمام والكمال فً قراءة النص  أجرى الحجاج بن ٌوسؾ أحد عشر تعدٌبل  
.. لكنها  لم ٌتسّن وانظر( تقرأ باألصل: 9ٕ٘-ٕفً سورة البقرة )… العثمانً

ولكنها  تقرأ شرٌعة  ومنهاجا  ( 8ٗ-٘فً سورة المابدة )… ُعّدلت إلى لم ٌتسّنه 
 .إلى شرعُة ومنهاجا  عّدلت 

 (7ٔٔداود كتاب المصاحؾ ص  أبً ) ابن                         

دٌبلت التً أجراها الحجاج، وٌستمر الفصل بأكمله بتسمٌة كل واحدة من التع
التنقٌح  ن القرآن كما نعرفه الٌوم لٌس هو نص عثمان فحسب بل أٌضا  أبحٌث 

ن أق. إنه لجدٌر باالهتمام أن نجد الثانوي البلحق له الذي أجراه والً العرا
 د كانت أصبل  أحد التؽٌٌرات التً اشار إلٌها ابن أبً داو
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ًّ بن كعب. كما جاء فً سورة ٌوسؾ   أناالتً تقرأ باألصل  ٘ٗ -ٕٔقراءة أُب
وُبلّؽنا إنها القراءة األولى، كما وردت  نها نقحت لتتحول إلى أنا أنببكم،إآتٌكم ف

ًّ بن كعب  ، Jeffery) والحسن أصبل فً نص عثمان، كانت أٌضا قراءة أُب

Materials ، p.ٖٔ8 ا  اتفقا على القراءة األصلٌة  .(. من ٌّ المحتمل أن زٌدا  وأُب
لصحابة اآلخرٌن بعد تنقٌح لكنه كان من المسلّم به بشكل واسع من قبل ا

ن القراءة المعتمدة كانت هً التً إن هذه كانت قراءة مختلفة وإعثمان 
 .وضعها الحجاج آخر األمر بدال عنها

القرآن، هناك أدلة على أن بضعة باإلضافة لهذه التعدٌبلت األحد عشر لنص 
قراءات مختلفة أخرى فً الشكل الفعلً الساكن للقرآن ال تزال باقٌة. كلها 

جد أن ن  ٓٓٔ-9ماعدا اثنتٌن منها تتصل بحرؾ وحٌد لكن فً سورة التوبة 
، أي تجري من تحتها وفً سورة كلمتً تجري تحتهاكانت تقرأ بٌن   ِمنكلمة 

ٌضاؾ ككلمة  "هومعروؾ أن الضمٌر "كان من ال ٕٗ-ٙ٘الواقعة 
دٌزاي فً تسجٌله لبعض القراءات المختلفة للقرآن فً كراسته )ص  إضافٌة.

الى ان االختبلفات  (، ٌسلّم بأول إشارة مختلفة مذكورة هنا و ٌشٌر أٌضا  ٘ٔ
األخرى اتخذت صٌؽة مواقع الكلمة المختلفة، والعبلمات الصوتٌة والتخفٌؾ 

معروفة   وصٌػ األفعال. كل هذا، على اٌة حال، ٌرتبط باختبلفات ال تزال
مع ذلك لٌس هناك  .على  االخذ بها بحرٌة بعد التنقٌح الذي أجراه عثمان

ختبلفات الجوهرٌة التً كانت موجودة إشارة فً ثناٌا الكراسة إلى أي من اال
 .فً النص الفعلً للقرآن والتً ادت إلى تدمٌر المخطوطات األخرى

التً  القرآن براهٌن جمعفً هذا الكتاب وفً كراستً التً تحمل عنوان 
شرع دٌزاي بتفنٌدها، قدمُت وفرة من األمثلة لكل القراءات المختلفة التً 

واللفظ. القضٌة هنا لم تكن واحدة من الصٌػ ذهبت بعٌدا عن مسألة اللهجات 
المختلفة )للقراءة( بل بالمحتوى الفعلً للنص نفسه. وجدت تعابٌر فً بعض 

-ٕفً سورة البقرة  القٌامة ٌومالمخطوطات قد أُسقطت من أخرى ) مثل 
 (، كانت هناك كلمات( 7ٕ٘
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مٌعها مفردة اقتصر وجودها على بعض المخطوطات ولم تكن موجودة فً ج 
( بٌنما فقرات كاملة ظهرت فقط فً 9ٔ-٘فً سورة المابدة  مثل متتابعاتٍ )

 .(ٙ-ٖٖفً سورة السجدة  أبو لهم وهو بعض النصوص )مثل

أن نقرر أي من القراءات المختلفة فً الحقٌقة ٌسلّم بها  من الصعب أحٌانا  
دٌزاي فً كراسته. فهو ال ٌضع إشارة محددة لهذه االختبلفات الجوهرٌة وكل 

األحرؾ، اللهجات ها ٌمكن تصنٌفها فً السبعة األشكال المختلفة التً ٌشٌر الٌ
 المختلفة التً أبقى علٌها تنقٌح عثمان.

أكبر من االختبلفات النصٌة  كراستً السابقة عددا  من ناحٌة ثانٌة سجلت فً 
التً ُوجدْت فً المخطوطات األخرى قبل أن ٌتّم تدمٌرها ولم ٌأخذ دٌزاي أٌا  

ن ٌؤخذ أمه بوجود القراءات المختلفة ٌجب منها على محمل الجد. تسلٌ
لمواجهة خلفٌة ؼاٌته الواضحة لكً ٌجٌب فقط على كراستً، كما ٌجب 

على صعٌد آخر،  ن ٌسلّم بصحة االختبلفات النّصٌة األولى.افتراض أنه كا
وفً معرض رده ٌتعامل فقط مع الصنؾ الثانً من االختبلفات، السبعة  

بعدبذ ٌستخدم الصنؾ الثانً . األحرؾ، وٌتؽاضى عن االخرٌات بما ٌناسبه
 وحده لٌدعم جداله بأن جمٌع القراءات المختلفة للقرآن كانت مجازة إلهٌا  

ٌّة  و أنه كان ٌدرك تماما  وٌبد بأنه ال ٌستطٌع أن ٌسلّم بصحة االختبلفات النص
 تماما   الجوهرٌة بدون أن ٌذعن بنفس الوقت بكون القرآن لم ٌكن محفوظا  

حتى آخر نقطة وآخر حرؾ. وعلٌه، بات من المبلبم له عدم الوضوح فً 
القراءات فً  االختبلؾ بٌن االثنٌن ثّم ٌصل إلى التسلٌم التام حول اختبلؾ

القرآن بٌنما ٌستشهد فقط باختبلؾ اللهجات لكً ٌدعم دفاعه فً كون القرآن 
كان قد أوحً بسبعة أشكال مجازة إلهٌا . ال ٌمكن للمرء إال أن ٌشعر بأن 

 .لمدى التحاٌل الشرعً الذي ٌورده فً حجته موالنا العالِم مذنبا  

من االختبلفات التً سجلها أبو داود فً كتاب  فً الختام دعنا نتأمل بعضا  
 الحروؾ والقراءات،
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اكن للنص كل ما ٌتعلق بفوارق اللهجات وحدها وال تؤثر على التدوٌن الس
اءة المختلفة وٌمكن اعتبارها من النوع الثانً للقر المكتوب. إنها تشكل جزء  

لى ثبلث من من السبعة األحرؾ التً تحّدث بها محمد. سنشٌر فقط إ جزء  
 :القراءات سجلها المصِنؾ لٌّتضح األمر هذه

 :قال سحر بن حوشب: سألت أم سلمة: كٌؾ قرأ رسول هللا )ص( هذه اآلٌة
 ًصالح. )سنن أب ؼٌرُ  إنها عملٌ  :إنها أعماٌل ؼٌر صالح ؟ أجابت: قرأها 

 (ٙٔٔٔ، ص ٖداود، مجلد

" مالك قال بن مسعود: اعتاد النبً )ص( وأبو بكر وعمر وعثمان على قراءة 
داود، مجلد  ًهو مروان. )سنن أب ٌوم الدٌن مالك". أول من قرأها  ٌوم الدن

 .(9ٔٔٔص ٖ

هٌُت  "قال شقٌق: قرأ بن مسعود اآلٌة: )هٌَت لك(. عندبذ قال شقٌق قرأناها، 
. )سنن أبعلمتلك ". قال بن مسعود: قرأتها كما ت ًّ داود،  ًها إنها األعز إل

 .(ٕٓٔٔص  ٖمجلد 

فً كل حالة ٌوجد االختبلؾ كله فً تشكٌل النص ولم ٌكن ٌنعكس فً النص 
الساكن الذي نسخه عثمان كصٌؽة مقٌاس للقرآن لكل المجتمع المسلم. ٌفسر 
هذا لماذا بقً الكثٌر من هذه االختبلفات فً اللهجات بعد تنقٌح عثمان بٌنما 
اختبلفات النص الساكن كانت قد أزٌلت فً حٌنه من التنقٌح الفعلً لنص 

اإلختٌار "دعونا نؤكد على الزمن عندما أؼلقت مرحلة االختٌار، زمن  .القرآن
وتّم تعرٌؾ السبعة  األحرؾ، القراءات السبع للقرآن، بتحدٌد أكبر. بعد  "الحر

  .لك القراءاتذلك نختتم قولنا بتحلٌل مختصر للمٌّزة الفعلٌة لت
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 تعرٌف ابن مجاهد النهائً للسبعة األحرف.ٖ

لم تكن هناك محاولة لتعرٌؾ فعلً للقراءات السبع حتى القرن الرابع 
لٌس هناك شًء فً األعمال األولى للسٌرة والحدٌث  لئلسبلم. كما قٌل سابقا  
لمحمد ا كانت علٌه هذه القراءات ما عدا رواٌة تنسب ما ٌعطً أي إشارة عمّ 

ل القرن الرابع بعد وفاة محمد، بأنها جزء من القرآن الذي أوحى به هللا. بحلو
ن إقرار ما كانت علٌه هذه القراءات السبع خضع الجتهاد كل من حاول أف

ٌّفها  .تحدٌدها وتعر

للهجرة أخذ المرجع المعروؾ فً القرآن، ابن مجاهد،  ٕٕٖفً بؽداد عام 
له نفوذ معتبر لدى بن عٌسى وبن مقلة، وهما على عاتقه حّل المسألة. كان 

وزٌران لدى السلطة العباسٌة فً ذلك الوقت ) ٌعادالن  وزٌرٌن فً مجلس 
الوزراء فً النظام المعاصر(، ومن خبللهما استطاع تبنً تحدٌد رسمً 

ٌستند الى  القراءات السبعتحت عنوان  للقراءات الجابزة للقرآن. كتب كتابا  
لقانونٌة  عة أحرؾ إلهٌة مجازة للقرآن وأسسن أن هناك سبالحدٌث الذي بٌّ 

معزولة"  " )سبع قراءات متداولة معلنا أن األخرٌات المتداوالت هً شاّذة  
 أي إنها ؼٌر قانونٌة.

لقد سبقت اإلشارة إلى القراءات السبع فً هذا الكتاب، أعنً تلك التً  عند 
مٌر فً )دمشق( وأبً عمر فً نافع )المدٌنة( و ابن كثٌر فً )مكة( و ابن ع

البصرة وعاصم وحمزة والكسابً فً الكوفة. فً كل حالة كان هناك  ناقلون 
محددون ممٌزون هم من كانوا ٌنفذون تنقٌح )الرواٌة( من عندهم لكل قراءة 

 )الذي نّقح قراءة  نافع( وحفصوإثنتٌن منهما، أعنً تلك التً من ورش 
لتان هٌمنتا على األخرٌات اللواتً سقطن )الذي نّقح قراءة عاصم(، هما ال

 .عموما باإلهمال ولم ٌعدن مقروءات لدى قسم كبٌر من العالم المسلم
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كان تصمٌم ابن مجاهد على تشرٌع سبع من القراءات فقط كانت متداولة 
انذاك على حساب األخرٌات، مدعوما من قضاة عباسٌٌن على أٌامه. وبعد 

على  جبر جهارا  ا مقسم كان هناك عالم ٌدعى ابن مدة قرٌبة جدا من عمله هذا
التخلً عن الرأي الواسع اإلنتشار الذي ٌقول بأن أي قراءة من المختصر 
األساسً الساكن مطابقة لقواعد العربٌة ودالة على الصواب هً مقبولة. هذا 

القراءات السبع التً اختارها ابن مجاهد باعتبارها  القرار شّرع عملٌا  
القراءات الرسمٌة المقبولة فقط. بعد مدة لٌست بالطوٌلة بعد هذا االمر كان 
هناك عالم آخر هو ابن شعنبوت اضطر بطرٌقة مشابهة للتراجع عن الرأي 
ًّ بن كعب ) ٌعنً فقط تلك  الذي كان ٌسمح بإستخدام قراءتً ابن مسعود و أب

ختلفة المقتصرة على اختبلؾ اللهجات التً كانت تنسب لهم ولٌست الم
 االختبلفات الربٌسٌة التً أزالها عثمان من تبلوة القرآن(.

ومع مرور القرون سقط فً اإلهمال معظم القراءات السبع القانونٌة أٌضا الى 
حٌن أصبحت قراءة نافع وحفص فقط هً المستخدمة بشكل واسع. رواٌة 

ة نافع بقٌت مستخدمة مدة طوٌلة فً المؽرب ) الجزء الؽربً ورش عن قراء
من أفرٌقٌا تحت الحكم اإلسبلمً، أعنً مراكش الجزابر الخ..(، فً الدرجة 
األولى ألنها كانت مرافقة عن كثب للمدرسة المالكٌة فً التشرٌع، لكن رواٌة 

صة منذ حفص نجحت تدرٌجٌا فً التداول الشامل تقرٌبا فً العالم المسلم، خا
فعلٌا كل الطباعات الحجرٌة للقرآن التً طبعت فً  .أن درجت طباعة القرآن

القرنٌن األخٌرٌن كانت قد أخذت بقراءة عاصم التً نقلها حفص. كل 
فً العالم الٌوم  للقرآن التً بحوزة المبلٌٌن من المسلمٌن الطباعات المقروءة

بح هذه النسخة  هً إنعكاس لقراءة حفص وفً وقت ما من المرجح ان تص
 .القراءة الوحٌدة المستخدمة فً العالم اإلسبلمً برمته

لقد أؼلقت مرحلة اإلختٌار مع ابن مجاهد. لقد عمل فً القراءة الملفوظة 
 مثلما اعتمد األخٌر للقرآن مثل ماعمل عثمان فً النص الساكن. تماما  
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األخرى، كذلك أسس  كمعٌار للمجتمع المسلم بأكمله، بتدمٌر النسخ وحٌدا   نصا  
ابن مجاهد لسبع قراءات شرعٌة معّدلة لٌتم إعتمادها وتحرٌم كل األخرٌات 
التً كانت متداولة. ومثلما ال ٌمكن إعتبار النص، الذي أختاره عثمان لٌكون 

كما نزلت على محمد ألنها لم  ، نسخة كاملة طبق األصل للقرآن تماما  معٌارا  
سخة لرجل واحد فقط، هو زٌد بن ثابت، تكن أكثر من تأسٌس ُبنً على ن

فالقراءات السبع التً ُشّرعت من قبل  وبتصرؾ شخصً من الخلٌفة، كذلك
ابن مجاهد ال ٌمكن القبول بكونها إنعكاسا دقٌقا للسبعة األحرؾ التً تحّدث 
بها محمد، مرة أخرى وعلى نحو دقٌق بسبب أنها كانت مجرد قراءات لقراء 

 .إلختٌاره الشخصً من قبل ُمنّقح وفقا   طٌا  متأخرٌن اختٌرت اعتبا

 مالت حول توحٌد نص  القرآنأت. ٗ

إذن كنا قد تعاملنا مع سبع قراءات مختلفة كما تم التعامل معها خبلل القرون 
األولى من عمر اإلسبلم. ومع ذلك فقد جاء الوقت كً نرى هذا الموضوع 

بأن كل القراءات المختلفة  من منظور نقدي آخر. هل نستطٌع أن نقبل مجمبل  
للقرآن، حتى إذا راعٌنا فقط اختبلؾ اللهجات ولٌست االختبلفات النصٌة 

فقط على أساس رواٌة  الجوهرٌة، ٌمكن أن تؤخذ على أنها مجازة إلهٌا  
منسوبة لمحمد كون القرآن جاء باألصل بسبع قراءات مختلفة؟ نحن نعرؾ ما 

عد ثبلثة قرون من وفاة محمد اختار ابن : بأصبحت علٌه تلك القراءات أخٌرا  
من القراءات العدٌدة المختلفة التً كانت  مجاهد وفق رأٌه الخاص فقط سبعا  

. لٌس هناك عالم للنص القرآنً سابدة على زمانه لٌعلنها قراءات مجازة إلهٌا  
أحادٌة الجانب على  ربة إعتباطٌةٌتحلى بالموضوعٌة ٌمكن أن ٌقبل هكذا مقا

جازمة إلى هذا الحد، ومع ذلك، ٌمكن أن ٌعتبر فعل ابن مجاهد محاولة نها أ
طموحة لجعل القراءات المختلفة للقرآن فً زمانه تناسب مفهوم القراءات 

لفت األنظار  األصلٌة السبع. عمل هذا المفسر من القرن الرابع هو نوع من
 .على طول طرٌق المسابل الحقٌقٌة المتصلة بهذا الموضوع
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ؤال الربٌسً هو: ما الذي كانت علٌه تلك القراءات السبع المختلفة فً الس
؟ ما المفروض أن تكون علٌه أصبل   الجواب  ؟ لدٌنا عملٌا  زمن محمد حقٌقة 

أشارت  : ال ٌجوز ألحد القول بأن األحادٌث المدّونة األولى عموما  المقّدم سلفا  
ما  اللهجات ونادرا   إلى أن هذه القراءات كانت مقتصرة على االختبلؾ فً

 .كانت تؤثر على النص الساكن الحقٌقً

لدٌنا حدٌث حول القراءات السبع المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى عدد 
ضخم من األمثلة على القراءات المختلفة فعلٌا التً ال ٌمكن أن تكون وثٌقة 
الصلة بالحدٌث بأي من الطرق المعروفة. ٌّدعً دٌزاي أن عثمان تخلص من 
ست  قراءات وأبقى على واحدة فقط بإعتبارها معٌار النص الوحٌد للقرآن. 

فقط من سبع قراءات مختلفة  عن من اختزل القرآن الى صٌؽة واحدة نقبل  
، ولكن لٌلتؾ حول االستنتاج اوحً بها هذا ما لم ٌحدده دٌزاي ن القرآنإٌقال 

الوسٌلة وتّم التخلص  الواضح بأن ستا  من الصٌػ اإللهٌة للقرآن قد فقدت بتلك
منها، فهو ٌدعً أن القراءات المختلفة كانت مع ذلك مصانة منفصلة. ٌقول 

 :فً كراسته

التصنٌؾ المنفصل لكل صٌؽة تبلوة لم ُتشمل رسمٌا بمقٌاس رسم الخط كان 
 The Quranبأمر حضرة عثمان )رض(. )دٌزاي، القرآن ال ٌرقى إلٌه الشك،

unimpeachable  ٖٙص.) 

كالمعتاد لٌس هناك توثٌق واضح ٌدعم هذا اإلدعاء وقراء موالنا على ما 
ٌبدو، مرة أخرى مضطرون لقبول ببساطة ما ٌقوله بدون تحقق. ال ٌقول لنا 
شٌبا عن هذه التً تسمى التصنٌفات المنفصلة وال ٌخبرنا عن مصدر إدعابه 

المسلمٌن ٌمكن  . عمل مثل هذا من قبل خلٌفةبأن عثمان أمر بأنها توضع  معا  
تعّبر عن ؼاٌته الصرٌحة  فقط أن ٌعتبر بمجمله بعٌد اإلحتمال فً ضوء حقٌقة

من القراءات المختلفة التً وجدت من أجل المحافظة على  للتخلص الكامل
 .نص فرٌد
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ومع ذلك تظهر الهشاشة إلى حد بعٌد فً مجمل حجة موالنا من وجهة نظر 
األخرى، حسب ما ٌدعً، محفوظة بدقة، أخرى. فإذا كانت القراءات الست 

فماذا كانت؟ هل ٌستطٌع دٌزاي أن ٌدّون لنا الٌوم سبعة نصوص مختلفة 
زمن  للقرآن كاملة األلفاظ، ُتظهر جمٌع القراءات المختلفة التً ُوجدت على

ن ٌقدمها كما ٌنبؽً بسبع صٌػ أو نها ُمجازة إلهٌا  إتنقٌح عثمان الذي كان ٌقال 
و استطاع، سنسأله على أي مرجع ٌتوقع مّنا أن نعتمد لقبول مختلفة؟ حتى ل

صٌػ قراءاته السبع المختلفة المقترحة للقرآن بإعتبارها كانت ما تحّدث عنه 
 .محمد تماما  

دراسة القراءات األولى، بكلتا الحالتٌن ما ٌخص اللهجات واألصلٌة، ستظهر 
ٌقال انها جاءت  ءات أحٌانا  لنا أن مثل هذا التعهد هو مهمة مستحٌلة. هذه القرا

من صحابً واحد وفً أحٌان أخرى من صحابً آخر، ومن حٌن آلخر من 
لتقسٌم فعلً لكل هذه  عدد من الصحابة مجتمعٌن. لٌس هناك إشارة  

االختبلفات إلى سبع صٌػ واضحة حتى ولو تلمٌحا فً المدونات األولى. 
تلك القراءات السبع  ومن المستحٌل تماما تحدٌد ما ٌفترض أن تكون علٌه

 .المختلفة بشكل جازم

 .وبالتالً فإن األحادٌث المدّونة عن السبعة األحرؾ حقٌقة لٌست ذات مؽزى
ال ٌمكن تطبٌقها، بدون درجة كبٌرة من التخمٌن والظن، على القراءات 

سبعة" بأٌة حال أي  " المختلفة للقرآن التً حفظت عبر القرون. لٌس للرقم
عٌن اإلعتبار على اإلطبلق. كل ما حدث هو إن لدٌنا، بجانب صلة بما نأخذه ب

النص الوحٌد للقرآن بالصٌؽة الساكنة التً ُجعلت معٌارا من قبل عثمان، 
من الفقرات التً قٌل إنها فقدت، وحشد من القراءات المختلفة  ضخما   عددا  

لنصوص معٌنة، مع فروقات دقٌقة فً حروؾ النص. هذه األدلة تتناقض 
حتى آخر نقطة وآخر حرؾ،  مع الرأي الشابع بأن القرآن محفوظ تماما   بقوة

ٌّر أو ٌعّدل ٌُفقد منه شًء، ولم ٌؽ  .ولم 

 

 

 



ٔٔ8 
 

 بع المنزلة المختلفة للقرآن ؼطاء  اصبحت الرواٌة الؽامضة عن الصٌػ الس
لٌشمل كل القراءات المعروؾ إنها موجودة من اجل إعطابها  مناسبا  

كل اختبلؾ ٌمكن أن  -كل فكرة كراسة دٌزاي هذه هً .الترخٌص اإللهً
كواحد من  ٌواجهنا هو بإختصار ٌمكن أن ٌصرح به كونه موحى به إلهٌا  

القراءات السبع حتى وإن كان موالنا ال ٌأمل أن ٌتمكن من تحدٌد افتراض ما 
بدقة، وألي واحدة من السبع تنتمً كل قراءة، أو  السبعكانت علٌه القراءات 

أدلة تثبت مثل هذا التعرٌؾ أو ٌقول على أي مرجع ٌبنً  على األقل أي
استنتاجاته. الحدٌث حول السبعة األحرؾ أصبح ذرٌعة مرخصة إلدعاء 

وهكذا ٌحافظ موالنا على  - اإلجازة اإللهٌة ألي اختبلؾ ٌمكن أن ٌحدث
الوجدان الشعبً، الفرضٌة التً تقول بأن ال شًء من القرآن قد فقد أو ُبّدل 

 .أي شًء سوى القرار اإللهًمن قبل 

راءات عن اإلرباك الذي حصل لدى األجٌال البلحقة حول الق مثال جٌد جدا  
العجز الكامل للعلماء المسلمٌن األوابل فً تصنٌؾ السبع المختلفة المفترضة و

القراءات المختلفة التً كانت جمٌعها فً المتناول بالصٌػ السبع المعروفة، 
 :تًواضح من اإلقتباس  اآل

" كل قراءة مطابقة مع ر بن الجزابري، فً أول كتاب نشرهقال أبو الخٌ
العربٌة، حتى ولو كانت من بعٌد فقط، ومطابقة لواحدة من مخطوطات 
عثمان، حتى وأن كانت محتملة فقط لكن مع سلسلة المراجع المقبولة، هً 

مً الى قراءة موثوقة ال ٌمكن التؽاضً عنها، وال ٌمكن إنكارها، بل هً تنت
( التً أنزل بها القرآن، وهً ملزمة للناس  القراءات السبع ) السبعة األحرؾ

لكً ٌقبلوا بها، بصرؾ النظر كونها وردت من سبعة أبمة، أو عشرة، لكن 
عندما ال ٌكون هناك ما ٌدعمها تماما من قبل هذه )الشروط( الثبلثة، فإنها 

 ُترفض بإعتبارها ضعٌفة
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) .ة أبمة أو إمام واحد اكبرهم سنا  أو شاذة أو باطلة، سواء أوردها سبع 
 .(7ٙٔالسٌوطً، اإلتقان فً علوم القرآن، ص 

هذا الحدٌث ٌبٌن كٌؾ أنه من المستحٌل كان تحدٌد القراءات السبع المختلفة 
من حٌث تبلوة القرآن كما كانت تقرأ بالفعل فً صٌؽها المختلفة فً المجتمع 

وكٌؾ لم ٌمكن إلثنتٌن منها أن ترتبطا مع بعضهما بشكل مقبول بأي المسلم 
طرٌقة بالمطلق. أي قراءة جٌدة كانت تلقابٌا تعتبر واحدة من القراءات السبع 
المرخصة، لٌس بسبب أنها استطاعت أن تثبت إنتماءها لواحدة منها، بل ألنها 

ها مع النص إسنادها، و إنسجام -أصبحت مقبولة من خبلل إعتبارات أخرى
 .العثمانً الساكن الوحٌد، و امتثالها للنحو العربً الصحٌح

 .لدى كّتاب مسلمٌن آخرٌن أمثال صّدٌق طرٌقة أسهل لئللتفاؾ على المشكلة
على نص القرآن  إنهم ٌصّرحون ببساطة بأن مثل هذه االختبلفات لم تؤثر أبدا  
على النقٌض من المكتوب على اإلطبلق، بصرؾ النظر عن األدلة الواضحة 

ذلك فً الخبلصات الشاملة لؤلدلة على جمع القرآن فً كتاب اإلتقان 
للسٌوطً وكتاب المصاحؾ إلبن أبً داود، وكبلهما أشار إلٌهما صّدٌق فً 

 .مقالته بإٌجاز مع موافقة تامة لما جاء بهما

هناك طعن أخر فً جدل دٌزاي والذي ٌبرهن على وجود النقص عند التحلٌل 
 " التخلص من كل النسخ الصحٌحةستفٌض. براهٌنه بأن اجراء عثمانمبشكل 

ٌعنً أن واحدة فقط من (  ٕٖص) المرخصة األخرى للقرآن المجٌد "
القراءات كانت معٌارٌة لضمان اإلتساق على حساب الست األخرى بالضد 
من مٌزة ما قام به عثمان كامبل بالفعل. ٌبدو إن الموالنا ٌؽفل حقٌقة أن عثمان 
فقط وحد النص الساكن للقرآن وفً ارساله المخطوطات التً التحتوي على 

 قٌل فً النص التً للهجاتا على اختبلؾقلما اثر النقاط الممٌزة أو الحركات، 
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ان األحرؾ السبعة تكونت منها ) كما جاء فً الرواٌات األولى المقتبسة التً 
وردت عن القراءات السبع فً صحٌح مسلم(. وبالتالً جاءت هناك مرحلة 

العدٌد من اللهجات المختلفة حتى اإلختٌار عندما كان القرآن ٌتلى بحرٌة فً 
لٌقدمها بإعتبارها  منها حسب إختٌاره هو سبعا   ختار ابن مجاهد إعتباطٌا  ا

 .القراءات التً كان ٌتحدث بها محمد

لؽرض  لم ٌخطر ببال عثمان أبدا  أن ٌتخلص من ست قراءات مرخصة إلهٌا  
ألؼراض اإلتساق كما ٌدعً موالنا. لقد آمن منذ  إختٌار واحدة لتكون معٌارا  

البدء بأن لٌس هناك أبدا  وال ٌجب أن ٌكون موجودا  ؼٌر نص واحد فرٌد 
بالتجزؤ بٌن كل  أالتً تشٌر إلى أن القرآن كان ٌبدلقرآن و نظر إلى األدلة ل

ٌُفقد النص  أنواع القراءات المختلفة بنظرة رعب، خوفا   فٌما لو إستمر هذا أن 
األصلً برمته. وهكذا أخذ الخطوة المتطرفة  وهً اصدار أمر تدمٌر جمٌع 

ألنه أعتبر  المخطوطات اال واحدة لكً ٌبطل القراءات المختلفة للقرآن تماما  
 .مثل هذه الممارسة بمثابة إنحراؾ عن النص األصلً ؼٌر جابز

رض عثمان كان تأسٌس واحدة من الصٌػ ٌّدعً دٌزاي بشكل متواصل بأن ؼ
، أضاع السبع المختلفة للقراءات على حساب األخرٌات لكنه، كما قلنا سابقا  

الؽاٌة. لم ٌكن لعمل عثمان سوى النزر القلٌل لٌفعله مع القراءات، فً الحقٌقة 
إنه رّكز قبل كل شًء على مصاحؾ كانت مقتصرة على ما ٌمثل النص 

وقات فً القراءات التً كان ٌمكن العدد الضخم من الفر الساكن للقرآن وحده.
ن تنعكس فقط فً تشكٌل الحروؾ هكذا قد ؼابت عن العمل الذي قام به أ

وكانت  -الصٌؽة األساسٌة -فقط وحد النص الساكن للقرآن تماما. عثمان
السبعة األحرؾ دابما معتبرة من قبل علماء اإلسبلم األوابل انها بقٌت بعد 

الذي قام به ولثبلثة قرون كان القرآن ٌتلى رسمٌا بكل أنواع اللهجات االجراء 
المختلفة. فً الحقٌقة كل ما فعله الحقا ابن مجاهد هو توحٌد سبع من هذه 

 وإستمرت فً البقاء كجزء القراءات بإعتبارها مقبولة رسمٌا  
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ءات وهكذا ما ألؽاه عثمان كان فقط صنفا  من القرا .من القراءات المرخصة
المختلفة التً أثّرت بالنص الفعلً المكتوب للقرآن ولٌست صٌػ القراءات 

 .العدٌدة التً كان ٌمكن ان تنعكس فقط فً تشكٌل الحروؾ على اختبلفها

فً النهاٌة ال ٌمكن إعتبار السبعة األحرؾ بأي شكل ذات صلة بوفرة 
راث االسبلمً. إلى جنب فً القرآن فً الت القراءات المختلفة التً نزلت جنبا  

لٌس هناك شًء فً المدّونات عن هذه االختبلفات أو الصٌػ المختلفة اللهجات 
التً كانت موجودة فعبل ٌمكن أن ٌرتبط بالصٌػ السبع المحددة للقراءة كما 
نّص علٌها الحدٌث ذو الصلة. كّتاب من أمثال دٌزاي ٌحاولون فرض تطابق 

افقة اإللهٌة لكل االختبلفات بٌن االثنٌن فحسب من اجل ان ٌعطوا المو
المعروفة على انها كانت موجودة، ولكن لٌس هناك عالِم موضوعً فً تارٌخ 
نص القرآن ٌمكنه أن ٌجد عبلقة مباشرة بٌن االثنٌن. فً الفصل القادم 
سنعطً انطباعاتنا الخاصة عن األسباب الحقٌقٌة للقراءات المختلفة وللفقرات 

 .المفقودة من القرآن
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 ّٔاط ِخرٍفح فٟ ٔظٛص لزآ١ٔح ِىرٛتح تاٌخظ اٌىٛفٟ فٟ اٌمزْ اٌراطغأ

 

خظ وٛفٟ ِٕرظُ ػٍٝ ٚرلح لزآ١ٔح وث١زج ِىرٛتح ػٍٝ جٍذ اٌمض١ُ ِغ دزواخ دّزاء ٚخضزاء ِىرٛتح فٟ تالد 

 فارص خالي اٚاخز اٌمزْ اٌصآِ اٚ تذا٠ح اٌمزْ اٌراطغ.

 

اٌّطٛي ٚاال١ٔك ِغ دزواخ دّزاء ٚػٕا٠ٚٓ اٌظٛر ِىرٛتح فٟ تالد جشء ِٓ ٔض لزآٟٔ ِىرٛب تاٌخظ اٌىٛفٟ 

 فارص اٚ اٌؼزاق فٟ اٌمزْ اٌراطغ



ٕٖٔ 
 

 ٔظزج دٛي جّغ اٌمزآْ   -طادطا  

 حُوَإٓ ٣ٜ٘ي ػ٠ِ ؿٔؼٚ -ٔ

ٕ ٣ن ٬ُكظلخظ رل٤َٟش أخد ٓؼَ ى٣ِح١ ٝحُٜيّ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ؿٜٞى ًظّ 

٤ًي ٖٓ ٝرٌَ طؤق ٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٞحٟهي طْ ؿٔؼٚ ػ٠ِ ٗلٞ ًخَٓ ٫ ري أ حُوَإٓ

ٕ حُوَإٓ هي َٓ ه٬ٍ ػيى ٖٓ حَُٔحكَ طْ ه٬ُٜخ حطوخً ًَ ٓخ ططَه٘خ ُٚ رؤ

ؿَ ٖٓ أ حؿَحءحص ُظلي٣ي ح٫هظ٬كخص ك٢ حُ٘ٚ حٌُٔظٞد ٝحُظ٬ٝس حُ٘ل٤ٜش

طؼز٤ض، هيٍ حٓظطخػش ًَ ٓظيهَ، ٗٚ ٝحكي طؼظٔيٙ ح٫ٓش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ؿٔؼخء. 

ٖ ٖٓ ٓٔظٌِخطْٜ ػٖ ٣َ١ن حُؼ٘خ٣ش ًخٕ حُٜٔلق حُٞحكي ؿخ٣ش حُٜٔ٘ل٤ٖ ُْٝ ٣ٌ

ح٤ُٜ٫ش. طٜ٘ي ٍٝح٣خص ح٫كخى٣غ حُٔٔـِش رخٓظَٔحٍ ػ٠ِ ػيّ ًٔخٍ حُ٘ٚ 

حُوَآ٢ٗ ٝٓخ ؿخء ه٬ٍ حُؼٍٜٞ ػ٠ِ حٗٚ ٗٚ ٝحكي ٣ٌٖٔ كو٢ حػظزخٍٙ ػ٠ِ حٗٚ 

 .ٓٞػٞم ٗٔز٤خ  

ٗٚ ٖٓ حُٔٔظل٤َ ح٫كظلخظ رخُٔ٘خػَ ػِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ ىٍح٣ش طخٓش أ رؼٞ

حَُٝح٣خص حُٔ٘وُٞش ك٢ ًظذ ح٤َُٔس ٝحُلي٣غ ٝحُظل٤َٔ حُظ٢ طٜ٘ي  حُؼخٓش ٟي

ػ٠ِ ػٌْ ًُي. هٍٜٞ ٝػيّ ًلخ٣ش ًظخرخص حُٔيحكؼ٤ٖ  رٌَ٘ ؿ٤َ ؿخٓٞ طٔخٓخ  

ِٔخء ؼٕ ٛئ٫ء حُٝػ٤ِٚ كب ٣ن ؿ٤ٔؼٜخ ٝحٟلش ُِؼ٤خٕ طٔخٓخ  ٓؼَ ى٣ِح١ ٝحُٜيّ 

ٕ رؤػٕٞ ٣ظوٌٕٝ ٓ٘ل٠ حهَ. ٖٓ ه٬ٍ ٍكٞ ٍٝح٣خص ح٫كخى٣غ كخْٜٗ ٣يّ 

ٕ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ػ٠ِ ؿٔؼٚ ٝرؤٕ ٌٛٙ حُٜ٘خىس ًخك٤ش ٩ػزخص رؤ حُوَإٓ ٗلٔٚ ٣ٜ٘ي

 ًٔخ ٛٞ ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ ٛٞ ٗٔوش ؿ٤َ ٓٞػٞهش ػ٠ِ ح٬١٫م.

" حُظ٢ ٌٛح ٛٞ ٟٓٞغ ٓوخُش ػزي حُٜٔي ػزي حُوخىٍ حُٔؼ٘ٞٗش "٤ًق ؿٔغ حُوَإٓ

٘خ ٌُٜح ، ُظِو٤ٚ ىٍحٓظٗٚ ٖٓ حُٔ٘خٓذ٤ُٜخ ك٢ حُٔويٓش،  ٣ٝزيٝ أأَٗٗخ ا

ٕ ٗزيأ رخٓظؼَحٝ كـظٚ ٝح٣٥خص حُظ٢ ٣ٔظٜ٘ي رٜخ ٖٓ حُوَإٓ حُٟٔٞٞع، أ

 ُيػْ كـظٚ.
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بشكل ؼٌر مباشر تتضمن عن الفكرة التً  منذ البداٌة، ر عبد القادر، تماما  ٌعبّ 
 نه لو كان القرآنأنها الفرضٌة بإلدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. جمٌع ا

نه ال بد ان تكون محفوظة لحد الكمال عبر إكلمة هللا التً نزلت على محمد ف
ن القرآن، وبأي أثبات بإنه لو كان باالمكان إهو  العصور منذ نزولها. الخوؾ

ن هناك إو أنه قد فقدت مقاطع منه إو أشكل من االشكال، قد خضع للتعدٌل 
ن االصل إبالضبط، ف صلٌةعلٌه القرارات األا كانت بعض االرباك حول عمّ 

ن ٌتم أن ٌسقطان الى االرض وأعلى ذلك البد  لهً للقرآن وصحته بناء  اإل
وراء كتٌب المشوق ن هذا االمر هو االعتبار أن الحظنا بأاستبعادهما. سبق و

ٌق، وٌوضح لماذا ان مدخلهم الى الموضوع هو دٌزاي ومقالة كوكب الصدّ 
االحٌان ؼٌر منطقً الى حد كبٌر. ٌعبر فً ؼاٌة الحساسٌة وذاتً وفً بعض 

 شكل مباشر عندما ٌذكر فً مقالته:عبد القادر عن االعتقاد ب

ن ٌكون الكتاب المقدس )القرآن( الذي نزل على جمٌع أنه من الضروري إ
ي كتاب مقدس أن أذ إوؼٌر خاضع للتؽٌٌر،  وتاما   البشر ولكل العصور كامبل  

الذي ٌستهدؾ  للبشرٌة... الكتاب المقدس ن ٌكون دلٌبل  أؼٌر كامل ال ٌمكن 
 ٌدي البشر.أمن التحرٌؾ والتؽٌٌر على  ن ٌكون محمٌا  أالبشرٌة جمعاء ٌجب 

ن عقٌدة كمال القرآن وحفظه ال أب كافٌا   فً هذه البٌانات ٌعطً الكاتب دلٌبل  
من دراسة علمٌة لتارٌخ النص لكن من المشاعر الشابعة المفروضة  أشتن

ن ٌبقى مهما كانت الثمن."لقد أالذي ٌجب  ه وهً التسلٌم جدال  المسبؽة علٌ
هذا الكتاب المقدس " ال بد من  ؛حفظ النص ، كما ٌقول،من الضروريكان 

من التحرٌؾ. هذه هً لؽة التسلٌم  ٌكون محمٌا   نأ ٌجب ، تاما  ن ٌكون كامبل  أ
دراسة ن ٌقدم حتى على أروح الفرضٌة وتشٌر الى انه، قبل نها إ، جدال  

لٌه النتابج التً إستؤول  ن ٌكون قد قرر من وقت بعٌد ما الذيإالموضوع، ف
ن تؤدي أٌة اتجاهات ٌمكن أاستنتاجاته. وبؽض النظر عن ها ولٌإٌتوصل 
 البراهٌن،
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ن مثل هكذا اسلوب هو إمحسومة من قبل. من الصعب القول لة أن المسإف
 .ودقٌقا   متوازنا   ذاتً الى ابعد حد وسوؾ لن ٌولد منظورا  

ذا لم ٌكن أي كتاب إنه، وجه االسبلمً تجاه هذا الموضوع ألٌصعب فهم الت
نه أار من الدلٌل بهو كلمة الرب فً المقام االول، فسوؾ ال ٌوجد أي مقد

كلمة الرب. وعلى العكس من ن ٌجعله أمحفوظ بشكل مطلق وكامل، ٌمكن 
ن إف ،فً الوقت الذي دون فٌه اوال  رب كلمة ال ذا كان أي كتاب هو حقا  إذلك، ف

مرها والقراءات المختلفة التً أخر لبعض المقاطع المشكوك فً أالوجود المت
ال تؤثر على المحتوى الكلً للنص سوؾ لن ٌلؽً الموثوقٌة االلهٌة االصلٌة. 
ومع ذلك، وبعد الدراسة المقتضبة للتوجه العاطفً للمسلمٌن نحو هذا 

تفسٌري محض كً نتمكن من  على مستوى واقعً/لٌه إوضوع، لنرجع مال
 حقا  ا كان علٌه تارٌخ النص القرآنً التوصل الى نتٌجة وبمنظور متوازن عمّ 

 .ن ٌمكن اعتباره موثوقا  والى أي حد، كما هو علٌه اآل

ن القرآن ٌشهد على كماله أادر االٌة التالٌة لٌدعم جداله بٌستشهد عبد الق
 وتمامه:

ت  "        ِمٌُع ال َعلٌِمُ  َوَتمَّ ِل لَِكلَِماتِِه َوُهَو السَّ الً الَّ ُمَبدِّ ًقا َوَعد  َك ِصد   "َكلَِمُت َربِّ

 ٘ٔٔاالنعام                                                                        

ن الكمال الذي نتكلم عنه هو لٌس أٌة دراسة سطحٌة للنص ستظهر بأتى وح
ربٌري آة كلمات الرب صدقا وعدال. ٌترجم بل باالحرى درجالقرآن ككتاب 

" وٌعطً ٌوسؾ علً نفس  وعدال هذه االٌة" وتمت كلمات ربك حقا  
وعدال". الكلمة الدالة هنا هً"  " تجد كلمات ربك تمامها صدقا   االستخدام:

ن موضوع التمام المطروح هو صدق إمر جلً أنه إنجزت  ووتعنً اُ  تمت"
 نص القرآن ككتاب. ٌبدو ان الكلمةوعدل كلمات الرب ولٌس 
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ْت َكلَِمُة  9ٔٔتظهر مرة اخرى فً سورة "هود" االٌة  إذ انه مذكور فٌها" َوَتمَّ
ِة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن". النص ٌجعل من  " تمت(: )َربَِّك"  َم ِمَن اْلِجنَّ ألَْمؤلنَّ َجَهنَّ

 نجاز لكلمات الرب ولٌس كمال نص ما.إننا نتعامل مع أب الواضح تماما  

ه االٌة فً الوقت الذي كان فٌه القرآن فً طور الجمع عندما اصبحت هذ
بلحظة فً أي حال نه من الصعب مإمن نصها ف من سورة االنعام جزء   ٘ٔٔ

كما زعم. فً هذه النقطة  نها تشهد على جمع القرآن كامبل  أمن االحوال كٌؾ 
 ن نرى كٌؾأ كبٌر وانه من المستحٌل تقرٌبا   الى حدٍ  مكتمبل  لم ٌكن الكتاب 

جمعه وحفظه فً نهاٌة ن القرآن قد تم أٌمكن التبلعب بهذا النص الثبات 
 خر نقطة وحرؾ .آالمطاؾ الى 

السنوات وانه ٌدرك خبلل عدد من  ن القرآن قد نزل تدرٌجٌا  أم برؼم ان عبد القادر ٌسلّ 
( رخوة ومواد اخرى كان قد نقش علٌها القرآن،  رق نه قد كانت هناك صحؾ )أب

بالكامل فً نص واحد  ن القرآن كان، فً حقٌقة االمر، محفوظا  ألبلستنتاج ب وصوال  
 وحجته هً ان النص التالً ٌشهد على جمع هذه الصحؾ فً كتاب واحد:

ْسُطورٍ   َوِكَتاٍب مَّ

نُشورٍ ِفً َرقٍّ   مَّ

ٖ-ٕسورة "الطور" االٌة        

فً وصفه وٌتطلب  النص، كمثل النص االخر الذي استشهدنا به، هو نص عام جدا  
ك، عندما ندرسه فً لٌس بالضبٌل لجعله ٌشهد على كمال النص القرآنً. ومع ذل خٌاال  

لٌس  ن الكتاب) الذي ترجمه عبد القادر "كتاب"( الذي نتحدث عنه هوأسٌاقه، سنرى ب
على االطبلق القرآن ولكن واحد من العبلمات الخمس لٌوم الحساب القادم. النص 

 الكامل لسٌاق الحدٌث هو:

ورِ   َوالطُّ

ْسُطورٍ   َوِكَتاٍب مَّ

نُشورٍ   ِفً َرقٍّ مَّ

ِت اْلَمْعُمورِ  ٌْ  َواْلَب
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ْقِؾ اْلَمْرفُوعِ   َوالسَّ

 َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ 

 لََواقِعٌ  إِنَّ َعَذاَب َربِّكَ 

7-ٔسورة "الطور" االٌة    

ن المقطع ال ٌمت بصلة على االطبلق الى الجمع الفعلً للنص أبمرة اخرى نرى 
ن لٌس فً جعبة عبد القادر اٌة دالبل أب تماما   القرآنً وسرعان ما ٌصبح االمر جلٌا  

بفرض  تشٌر الى كمال القرآن فً رواٌات االحادٌث المدونة وبالتالً ٌجد نفسه مقٌدا  
من اجل تقدٌم  لم تكن فً نٌة واضع الكتاب ابدا   نصوص من القرآن الضفاء معانٍ 

على "صورة  البراهٌن المطلوبة. وٌخلص بالزعم ان القرآن، فً االٌة االتٌة، ٌشهد حقا  
 منسوخة طبق االصل" من نصه كانت تحفظ:

ُه لَقرآن َكِرٌٌم   إِنَّ

ْكُنوٍن   ِفً ِكَتاٍب مَّ

 78-77اٌة -"الواقعة"سورة 

ماهً الكلمة العربٌة االصلٌة فً هذا النص والتً ٌترجمها عبد القادر" محفوظ" هل 
تً أتً تعنً "ٌخفً". من هذه الكلمة توالكنى والتً ٌرجع اصلها الى كلمة  مكنونهً 

ا" وتعنً مبلذا  " الكلمات التالٌة المستخدمة فً القرآن: فً الجبال)سورة  أاو مخب أَْكَنان 
" وتعنً الحجاب او الؽشاء على قلوب الناس )سورة 8ٔاالٌة -النحل ة  (، وكلمة "أَِكنَّ
االٌة -أَْكَننُتْم" وتعنً اخفاء شًء فً القلب) سورة البقرة (، وكلمة "ٕ٘االٌة -األنعام

كلمة هو الضمنً الواضح الي شكل من هذه ال ى(. وهكذا فان المعنٖٕ٘
لواقعة "كتاب مكنون". من سورة ا 78ري االٌة ربآوٌترجم  ٌخفً" او )ٌخبأ(

عن نفسه هو انه "كتاب مقدس مكنون"  ن ما ٌقوله القرآن حقا  أسٌظهر لنا 
بدون تفسٌر ما تنطوي علٌه الكلمة من معنى. فً أي حال من االحوال مرة 

ن ٌتشوه ذلك وٌصبح شهادة أٌمكن  اخرى فانه من الصعب مبلحظة كٌؾ
 مد. لدٌنا مرة اخرى بٌانٌ مح تمام النص القرآنً فً نهاٌة حٌاةعلى كمال و

  .عزٌزةمن النص لدعم فرضٌة  تماما   ماخوذٌ  او باالحرى ؼامضٌ  عامٌ 

  رآن خبلل حٌاة محمد الذي هو اقوىن الجمع التدرٌجً للقإفً النهاٌة ف
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( بما ٌخص تمام وكمال القرآن. صبل  أن وجد إالحجج ضد أي دلٌل فً القرآن)
ن سورة "عبس" ال م ٙٔالى  ٖٔمن سورة الواقعة واالٌات من  78االٌة 

ن النصوص القرآنٌة كانت تكتب على صحؾ ٌكتبها كّتاب أتخبرنا اكثر من 
هذا االمر فً مكة. وكان  بررة وكبل السورتٌن نزلتا فً الفترة المبكرة جدا  

 باتخاذ شكل له ولٌس هناك من سبٌل  فٌه القرآن توا   أفً الوقت الذي كان ٌبد

 

لنص لتقدٌم هذه المقاطع  كحجة لدعم االتمام والكمال النهابً المزعوم ل
كان ما ٌزال فً حالة اكمال، خبلل  ن كتابا  أالقرآنً. من الؽرٌب الجدال ب

تقانه إة على أن ٌشهد فجأٌرته السنوات االخٌرة لمحمد ، ٌمكن فً منتصؾ مس
 وكماله. 

الى النص ضافة المزٌد من المقاطع إحٌاة محمد كانت هناك احتمالٌة ب طوال
ن تبٌن سدال الستار على نفسه. لٌس ثمة آٌة فً القرآوالقرآن لٌس فٌه مكان إل

ٌنا أضافة مقاطع اخرى. وكما رإنه ال ٌمكن توقع أكماله وبإن النص قد تم أب
ة تضاؾ الى القرآن قبل وفان المزٌد من المقاطع كانت إالكتاب ف اهذ فً بداٌة
نص كثر من أي وقت خبلل بعثته. وفاة محمد هً التً ثبتت درجة الأمحمد 

ة. أي جلب جمع الكتاب الى خاتمة مفاجهذا الحدث وحده الذ القرآنً وكان
نه أخلص بن نستأرآن بالتوسع وعلٌه ال بد لنا من خبلل حٌاة محمد استمر الق

 و درجة حفظ نصه.أن ٌشهد القرآن على كماله ألٌس من الممكن 

و ٌؤلؾ( أ")ٌجمع جمعههناك مكان واحد فقط فً القرآن مستخدمة فٌه كلمة "
من سورة "القٌامة"، إذ ٌقول  7ٔبما ٌخص نص الكتاب نفسه، وذلك فً االٌة 

َنا  هللا " ٌْ ٌة فً قادر هذه االن ٌؽفل عبد الأَجْمَعُه َوقرآنُه". من المثٌر بإِنَّ َعلَ
 قرب فً القرآن من أي شًء مهم ٌذكره بخصوص جمعه.أنها مقالته أل
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نزوله من السماء على ومع ذلك، فهً تجعل هللا ٌتكلم عن جمع القرآن قبل 
 ال ٌمكن تقدٌمها كدلٌل على جمع النص بعد نزولها. ٌضا  أنه إمحمد لذلك ف

ولو من بعٌد ٌشهد على نه لٌس من نص استشهد به عبد القادر حتى إٌنا هو أر
صحابه فً نهاٌة حٌاته.وكما قلنا الكمال النصً المزعوم للقرآن كما جمعه ا

ٌزال ٌكمل بمادة جدٌدة  فً جمٌع االوقات خبلل تكوٌنه كان ما ن كتابا  إنفا، فآ
 ن ٌقدم الدلٌل على اكتمال انتاجه النهابً.أال ٌمكن 

حٌاة محمد ومن خبلل  خبلل تتركز حجة عبد القادر برمتها حول جمع القرآن
 من الناحٌة التارٌخٌة على مسٌرة ن ٌشهد سلفا  أن القرآن لم ٌستطع إهذا الفهم ف

ن هذا التحدٌد بحٌاته على وجه الدقة هو إالنص بعد وفاة محمد. ومع ذلك، ف
كمال إعلى حالة النص فً وقت  ؼٌر كفوء الذي ٌجعل من القرآن شاهدا  
نه ٌتوجب علٌنا الرجوع الى إحمد وعند وفاة م جمعه. هذا الكمال جاء فقط
جل الحصول أالمستقلة التً جاءت بعد ذلك من  الرواٌات المدونة التارٌخٌة
 ن درسناها.إا، أي سلسلة االحادٌث التً سبق وعلى الدالبل التً نحتاجه

 نسخة اصلٌة من القرآن" فً المسجد النبوي؟. ٕ

فً تعارض تام مع رواٌات االحادٌث التً نقوم بدراستها خبلل هذا الكتاب 
ن "نسخة اصلٌة أن عبد القادر ٌعلن بأحول تطور وجمع النص القرآنً نجد 

ن جمٌع النصوص القرآنٌة االخرى أالقرآن" قد حفظت من قبل محمد وب من
 در:فً شكلها المكتوب تم نسخها من هذا النص االصلً. ٌقول عبد القا

جزاء القرآن قد حفظت بعناٌة خاصة فً صندوق فً أالنسخة االصلٌة لجمٌع 
 قرب العمود  خاصا   المسجد النبوي فً المدٌنة وخصص لها موضعا  
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كانت تسمى هذه النسخة االصلٌة  اسطوانة المصحؾ.الذي ٌطلق علٌه 
 األم."االمام" او ـب

 (. ٕ ، صفحةٕالمجلد الحادي عشر، العدد  –الببلغ ) 

ن النسخ المصنوعة من هذه النسخة االصلٌة قد تمت كتابتها أبٌستمر بزعمه 
ن إمزاعم للحقٌقة ومع ذلك ف راؾ شخصً من النبً". هذه هً جمٌعٌ " باش
ٌوضح القرآن  اللدعم مزاعمه.  او مرجعا   ، مثل دٌزاي، ال ٌقدم توثٌقا  كاتبا  

تحفظ فً صندوق فً ن نسخة كاملة من نصه كانت أنفسه فً أي موضع ب
ن عبد القادر إفلذا  ؛المسجد النبوي فً المدٌنة قرب عمود سمً على ؼراره

اته خر لكنه ٌؽفل دعم بٌانآحصل على هذه المعلومات من مصدر  نأبد و ال
و تحلٌلها من أن مزاعمه الٌمكن اختبارها إباالفصاح عن مصادره، وعلٌه ف

 الناحٌة النقدٌة.

المواد التً كان القرآن ٌكتب علٌها كانت تحفظ فً بٌت محمد ن أب نفا  آالحظنا 
( ولكن هناك بٌانات صرٌحة فً 7ٖٔفً المدٌنة )السٌوطً، االتقان، صفحة 
ص القرآنً والتً تجعل من الواضح نفس الجمع للرواٌات المدونة المبكرة للن

ه ن القرآن لم ٌتم جمعه فً موضع واحد خبلل حٌاة محمد سواء كان فً بٌتأ
(. تصرٌحات عبد القادر 9ٙ او فً أي مكان اخر )السٌوطً، االتقان، صفحة

زاء االدلة المقدمة فً رواٌات الحدٌث المدونة والمصادر التارٌخٌة إمصححة 
االخرى التً ذكرناها وكذلك، وبسبب افتقار مزاعمه الى اساس واقعً فً 

وماته. صمته ٌن ٌحصل على معلأ، فان سٌكون من المثٌر معرفة من القرآن
 على هذه المصادر ستظهر لنا على انها االكثر اهمٌة.

ث المتعلقة بجمع القرآن مقبولة، ، اذا لم تكن رواٌات الحدٌكل ما عرضه هو
للرجوع الٌه. ال ٌقدم القرآن معلومات مفٌدة  خرا  آ مصدرا   نه ال ٌوجد حقا  إ

 ةالمرء طبٌع ٌدرس ً الحقٌقة عندماعلى االطبلق فٌما ٌخص جمعه فً نص واحد وف
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 نه شاهد ؼٌر محتمل الى حد بعٌد على اكتمال نصه.أالقرآن نفسه ٌجد 

تم ترتٌب السور بصورة ل زمنً من أي نوع فً القرآن، إذ الٌوجد تسلس
الكتاب  عامة من االطول الى االقصر بحٌث تظهر المقاطع المبكرة فً نهاٌة

ساس أبداٌة الكتاب. الٌوجد أي شًء له خرة فً أبٌنما تظهر المقاطع المت
ٌوجد أي حدث مدون فً الكتاب هو  نه الإتارٌخً فً القرآن من ناحٌة 

 مؤرخ ولٌس من ثمة اعتبار الى أي نوع من التسلسل التارٌخً فً الكتاب.

نه عندبذ ال ٌقدم الكثٌر من القٌمة إٌعتبر القرآن ككتاب تارٌخ جٌد ف اذا لم
ٌة فً اآل - مكة -فقط موضع واحد مذكور اسمه فً القرآن. الجؽرافٌة اٌضا  

من سورة "آل عمران") ذكر فٌها كلمة بكة( ولٌس من ثمة شًء قد  9ٙ
 أأي شخص ٌقر مكانإضرب من المواضع فً الكتاب. لٌس بعطً أي اُ 

ٌة نقطة فً أموضع أي حادثة ٌسجلها القرآن فً ٌحدد  نالقرآن وحده ٌمكن أ
و ٌتكلم عنها أٌة بلدة ٌذكرها أالى  محددا   جؽرافٌا   موضعا   ن ٌعطًأو أالتارٌخ 
 القرآن.

تتكون العدٌد من السور الطوال من مقاطع ٌرجع تارٌخها الى بعثة محمد فً 
ن موضوع النص ٌتفاوت من أٌنة وضمن هذه السور المركبة نجد مكة والمد

ة الى الثناء على القٌود الشرعٌة الى الرواٌات النبوٌة، ومن التعالٌم االخبلقٌ
ما ٌحدث هو  هللا الخ.. باالضافة الى العدٌد من العبارات الملفتة للنظر. وؼالبا  

 انه ال ٌوجد رابط على االطبلق ٌجمع بٌن المواضٌع المختلفة للسور الطوٌلة.

ن القرآن هو كتاب مفكك. والقرآن على ما هو علٌه إفً هذا الخصوص، ف
ع مجزبة جمعت كوحدة واحدة ؼٌر االن هو مجموعة من نصوص ومقاط

قدم متناسقة بدون اعتبار للتسلسل او الموضوع. وهو نوع من الكتب قلما ٌ
و خاتمة ولٌس من ثمة أو كماله . فلٌس له بداٌة محددة أشهادة مفٌدة على دقته 

تم  ن تساعد دراسة للنص القرآنً وحدها أي فرد لتحدٌد فٌما اذاأسبٌل ٌمكن 
 ٌضا  أٌوجد  حفظه على نحو كامل، وال
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و لم ٌتم أنه لم ٌتم حذؾ أي شًء من صفحاته أي شًء فً الكتاب ٌثبت ا 
 ثناء عملٌة جمعه.أتعدٌله 

نجد أي دلٌل على الطرٌقة التً تم بها حقٌقة جمع القرآن فً االصل اال فً  ال
ما تركز حول  دب الحدٌث ؼالبا  أاٌات الحدٌث المدونة. علم دراسة رو

موثوقٌة نصوص االحادٌث وقام بعض علماء المسلمٌن برفض رواٌات 
االحادٌث حول جمع القرآن على اعتبارها ؼٌر موثوقة النه كان من 

تم تلفٌقها وتم تسلٌمها  ن بعض مواد االحادٌثأاالسبلم بالمعروؾ فً بواكٌر 
 الى جانب المواد التً كانت تعتبر ؼٌر موثوقة.

عادة بالمدارس الفقهٌة حادٌث ؼٌر الموثوقة هذه كانت مرتبطة رواٌات اال
باسٌٌن و القضاٌا السٌاسٌة. نتج عن التنافس بٌن االموٌٌن والعأالمعارضة 

حد الطرفٌن، وفً الوقت الذي تطور فٌه الفقه أظهور رواٌات ملفقة لصالح 
لمختلفة االسبلمً كذلك تم ابتداع االحادٌث لتقدٌم الحجة بما ٌخص االحكام ا

للشرٌعة. وٌمكن االعتراؾ بالعدٌد منها كرواٌات ملفقة مجرد من خبلل 
دٌث تم ادب االحأٌة دراسة عابرة لمضامٌنها، ولكن لتحدٌد موثوقٌة بق

؟ ا  ٌة درجة كان االسناد صحٌحأ. الى استخدام وسابل مختلفة لكل حدٌث محدد
 هل كانت رواٌة - ما هو عدد الرواٌات المستقلة لنفس الحدٌث الموجودة

( ام كانت متواترة؟، ةورهمشم نص مقبول بصورة عامة )أ شخص واحد، 
نها صحٌحة أصنٌفها على ذن مرة اخرى بعد دراسة هذه المسابل هل ٌمكن تإ
 سقاطها برمتها واعتبارها مردودة؟إم ٌجب أو ضعٌفة أم حسنة أ

ٌث التً تبٌن طرٌقة جمع ما ٌطبق على االحاد علم التصنٌؾ هذا نادرا  
خذها بدون تمحٌص الن هذا أالرواٌات حول جمع القرآن قد تم  ولىاُ القرآن. 

 الموضوع لم ٌكن من المواضٌع التً تحفز على التلفٌق
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 Theرؼم ان جون بٌرتون ٌجادل على عكس ذلك فً كتابه "جمع القرآن") 
collection of the Quranنها مفقودة إٌات التً ٌقال ن العدٌد من اآلأ( وٌوحً ب

جل تقدٌم الدعم والحجة الى االحكام أرآن قد ابتدعت بعد وفاة محمد من من الق
الشرعٌة الخاصة باولبك الذٌن ابتدعوها. وٌطبق نفس الجدال على بعض 

اب الثبلثة ٌة حال، لم ٌكن بٌن الكتّ أالمختلفة المدونة للقرآن. وعلى  القراءات
تً االولى حول جمع النص القرآنً على مبلحظا كتبوا مقاالت ردا   نالذٌ
ي منها أدٌد أي من االحادٌث ٌمكن قبوله وثاروا هذ االحتمال ولم ٌحاولوا تحأ

 ٌجب رفضه.

تمٌٌز تلك الرواٌات المبكرة. أي كاتب  ال ٌوجد معٌار ٌمكن من خبلله حقا  
ن ال تحظى أو أن تحظى أا وضمها الى الرواٌات التً ٌمكن ٌرٌد الفصل بٌنه

على مبادرته الخاصة به،  حصرا   بالقبول سٌتوجب علٌه االعتماد تقرٌبا  
 ن تكون ذاتٌة  وتستند الى حدس محض.ألٌها ٌنبؽً إالنتابج التً ٌتوصل و
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 القرآنً النص لتارٌخ مراجعة -ٖ

 موضوع حول االسبلم فً والواقع المشاعر بٌن شدٌد تناقض امام نحن

 القرآنً النص نبأ القابل الزعم تؤٌد العامة المشاعر. القرآنً النص موثوقٌة

 فً تحرٌؾ اي حدوث بدون االلهٌة السلطة قبل من منقوص ؼٌر محفوظ

 متوقع تارٌخ على تشهد الحقٌقة نفإ حال ٌةأ وعلى. كان نوع اي من النص

 من ناآل مفقودة صبحتأ التً الفقرات تخص كثٌرة دلةأ مع للنص دنٌوي

 االولى المصاحؾ فً موجودة كانت التً المختلفة الربٌسٌة والقراءات النص

 تم التً العدٌدة المحاوالت رؼم بقٌت والتً اللهجة فً االخرى والفروقات

 نذكر ان ٌمكن ذلك ومع. المسلمٌن لعامة مقبول واحد نص لوضع بها القٌام

 .االولى االٌام خبلل القرآن من اجزاء فقدان على اخرى نموذجٌة شهادة هنا

 عن حدٌثه معرض فً عمر بن هللا عبد مصحؾ حول المقتضب القسم فً

أبً  ابن ٌستشهد االخرٌن، محمد وصحابة هللا عبد بٌن القراءات فً الفروقات

 :عٌاش بن بكر أبً بقول داود

 بالقراءة الخاصة طرٌقته( ص) هللا رسول صحابة من العدٌد من لكل كان

 كتاب داود،أبً  ابن) .قصٌر بوقت بعدبذ قراءاتهم واختفت توفوا لكنهم

 ( 8ٖ ص المصاحؾ،

 المسلمٌن فرضٌة صحة لدعم مطلوبا   ٌكون ان ٌمكن كان االدلة من نوع يأ

 هناك ٌكون نأ من بد ال كان كٌدتأ بكل ،اوال   كامل؟ القرآن بأن تقول التً

 المفقودة الفقرات تخص التً المدونة ٌثاالحاد رواٌات فً تاما   صمتا  

 القرآن ؼٌر لبلسبلم التارٌخٌة المصادر. ذلك شابه وما المختلفة والقراءات

 من بدال   مطلق بشكل مكتمل نص وجود نظرٌة تدعم ان الواجب من كان نفسه

 نبأ سلٌما   دلٌبل   سنطلب كنا. باستمرار ٌفعلون كما النظرٌة هذه مع التناقض

  هذا نوبأ محمد حٌاة خبلل واحد نص فً بعناٌة كتب قد القرآن
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 ٌمكن الوحٌد المرجع ٌكون لكً خاصة عناٌة به واولٌت وفاته بعد بقً النص

 اي القادر، عبد ٌزعمه ما بالضبط وهذا. االخرى النسخ حصرا   منه تصنع ان

 التً االدلة مع مباشر نحو على ٌتناقض زعمه لكن للنص، الحقٌقً التارٌخ

 .واحد نص فً القرآن لجمع محاولة ثمة كانت محمد وفاة بعد فقط نهبأ تبٌن

 نظرٌته تدعم وثابق او دالبل او براهٌن اٌة القادر عبد ٌقدم ال ،انفا   اشرنا كما

 لٌس االحادٌث رواٌات ٌرفض فهو الفكرة، ولدت التً هً االمنٌة ان وٌبدو

 متٌن وبشكل تقوض انها ناحٌة من مقبولة ؼٌر ٌجدها لكنه موثوقة ؼٌر النها

 التً االدلة بنوع علمه مع ذلك، من وبدال  . كثٌرا   بها ٌعتز التً النظرٌة

 الحقٌقة انه على االمثل النموذج باختصار ٌظهر فهو مطلوبة ستكون

 من استعراضها او الٌها الرجوع ٌمكن مرجعٌة مادة اي تقدٌم دون التارٌخٌة

 .النقدٌة الناحٌة

 ذلك ؼٌر مدونا   ٌكون ان الواجب من كان القرآنً للنص اخر مختلؾ تارٌخ

 هو القرآنً النص ان قضٌة لدعم لنا االسبلمً االرث حفظه الذي التارٌخ

 قوٌة ادلة سنطلب كنا. اختبلؾ او تقصٌر او تؽٌٌر اي من تماما خالً نص

 التارٌخ من المبكرة السنوات خبل نزل قد كان واحدا قرآنٌا   نصا   فقط بانه جدا

 برمته النص نبأ جدا   مقنع بشكل االدلة هذه تبٌن ان ٌجب كان وانه االسبلمً

 لم. الفترة تلك فً علٌه كان ما بالضبط هو آٌة، الى آٌة من الٌوم علٌه هو اعمّ 

 القٌاسً، النص من المختلفة االخرى، المصاحؾ ان تثبت ادلة من هناك تكن

 وبشكل نقتنع لكً سنطلبها التً البراهٌن نوع هو هذا. اصبل موجودة تكن لم

 تؽٌٌرات بدون الكمال حد الى حفظ قد القرآنً النص بان القابل باالدعاء جاد

 المطلوبة واالدلة البراهٌن هذه مثل بان دراستنا وعلٌه،تظهر. نوع اي من

 .موجودة ؼٌر هً بساطة وبكل

 تدحض ذلك من العكس على القرآنً النص تارٌخ ٌخص بما الموجودة االدلة

 الى زعم هكذا بمثل وتدفع تماما   مكتمل نص هو القرآنً النص نبأ القابل االدعاء
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 بمعناها االدلة، هذه .التمنً على المبنً والتفكٌر العامة المشاعر مجاالت 

 خذوتأ الحقٌقة، فً القرآنً، النص لتطور جدا   مقبولة صورة تعطٌنا الواسع،

 ذلك كبٌر حد الى وتوفر ككتاب للقرآن لوفةالمأ ؼٌر الطبٌعة االعتبار بنظر

 وبدال  . ظهورها توقع الى تواقون سنكون التً التارٌخٌة المراجع من النوع

 دنٌوٌا   منهجا   نجد القرآن حفظت التً االلهٌة العناٌة حول حالة نجد نأ من

 .كبٌر حد الى ومتوقعا  

 وكان محمد حٌاة خبلل واحد كتاب فً جمعه ٌتم ولم مراحل على جمع القرآن

 ٌةبعر بلهجات ٌقربونه المسلمون وكان الصحابة من العدٌد قبل من ٌتلى

 ان ٌمكن كان ما بعٌد حد الى هو هذا ٌومنا الى ذلك بعد النص مسار. مختلفة

 .الواسع معناه فً تاكٌد وبكل نفسه مع منسجم عامة بصورة وهو نتوقعه

 استرجاعها باالستطاعة ٌكن ولم القرآن من فقرات ضاعت محمد، وفاة بعد

 التلقابً والكمال الواقعة هذه. الٌمامة معركة فً القراء من عدد قتل عندما

 لجمع الصحابة ببعض حدا ٌنقله كان الذي الوسٌط توفً عندما ككتاب للقرآن

 فً المخطوطات هذه وكانت. القرآنً النص من بهم الخاصة مخطوطاتهم

 كبٌر عدد ولكن العام محتواها حٌث من بعض مع بعضها منسجمة جوهرها

 فً موجودة كانت النص، على رثّ أ قد منها بعض المختلفة، القراءات من

 الى باالضافة. تماما   متشابهان مصحفان ثمة ٌكن لم بحٌث المخطوطات جمٌع

 العالم رجاءأ مختلؾ فً مختلفة بلهجات ٌتلى القرآنً النص كان ذلك

 .االسبلمً

 االمة على واحد نص وفرض القرآن لتوحٌد مقصودة محاولة هناك كان عثمان عهد فً

 والنه االٌدي، متناول فً كان النه الؽرض لهذا اختٌر زٌد مصحؾ. جمعاء االسبلمٌة

 انه على معروفا   ٌكن لم فانه ٌفترض كما عدٌدة لسنوات معزول مكان فً محفوظا   كان

 ابً ومصحؾ مسعود بن هللا عبد مصحؾ الى ٌنظر كان كما المتباٌنة النصوص احد

 زٌد مصحؾ واصبح سرٌع نحو على دمرت فقد االخرى المصاحؾ اما. كعب بن

 .لذلك نتٌجة االسبلمً العالم جمٌع ًف  (textus receptus)"المتلقى النص"



ٖٔ7 
 

 ربٌسٌة مقاطع نبأ تظهر التً االحادٌث رواٌات من بالعدٌد االحتفاظ تم حال، اٌة وعلى

 الخلٌفة متطلب لتلبٌة وتعدٌله مراجعته ٌجب اٌضا   وكان. النص هذا من مفقودة كانت

 الحجاج قام حال، اٌة على عثمان، وفاة بعد. واحدا   معتمدا   نصا   هناك ٌكون نأ وهو

 .النص هذا على وتصحٌحات متمٌزا   تعدٌبل   عشر احد بادخال الكوفة والً

 فان منقطة ؼٌر بحروؾ اي الساكن بالشكل مكتوبة فقط كانت االولى المصاحؾ والن

 فقط وبعد عثمان، اتخذه الذي باالجراء متأثرة ؼٌر كبٌر حد الى بقٌت المختلفة اللهجات

 محددة قراءات سبعة فً حصرها من مجاهد ابن وهو العلماء احد استطاع قرون ثبلثة

 ان رؼم مختلفة قراءات بسبعة نزل القرآن نبأ ٌقول حدٌث الى استنادا   متمٌز بشكل

 .القراءات هذه تحدٌد ٌحاول لم نفسه الحدٌث

 ان الى مختلفة لااشك بسبعة القرآن تبلوة استمرت المتعاقبة القرون خبلل

 وقراءة حفص قراءة بقٌت المطاؾ نهاٌة وفً. بعٌد حد الى منها خمس اهملت

 لدى والقبول بالشٌوع حفص نص بدأ القرآن طباعة تبدأ ان وبعد رش،و

 .المسلمٌن جمٌع

 الوقت فً االسبلمً العالم ارجاء جمٌع فً والمطبوع المقروء القرآنً النص

 عند االصولً للتصحٌح خضع الذي القرآن من زٌد نسخة فقط هو الحاضر

 حسب بتبلوته المسلمون وبدأ الحجاج قبل من التعدٌل الى ثم ومن الضرورة

 بعٌدة وهً - الواقع هو هذا. علٌها المتفق المختلفة السبع القراءات من واحدة

 زمن من فقط واحد نص وجود عن تدافع التً العامة المشاعر عن البعد كل

 نبأ تبٌن المتوفرة، االدلة جمٌع الى المستندة حال، ٌةأ وعلى. نفسه محمد

 عملٌة خبلل من فقط لٌهإ التوصل تم قد الٌوم علٌه وه كما الوحٌد النص

 مفضل لنص فرضه تم وتوحٌد والحذوفات والتنقٌحات التعدٌبلت من موسعة

 .لهًإ امر او النبً من بتوجٌه ولٌس تالً خلٌفة من بمبادرة

 نزلت التً بالمادة كبٌر حد الى ٌحتفظ انه درجة الى موثوق نص هو القرآن

  على
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 من الهابل العدد ٌخص بما، والنص على اضافة اٌة على دلٌل ٌوجد ال .محمد

 اي هناك نأ ٌبدو ال تدوٌنها، تم التً المفقودةوالمقاطع  المختلفة القراءات

 هذا فً. معه ٌتناقض ان او للكتاب االساسً المحتوى على حقا   ٌؤثر شٌا

 من نسبٌا   موثوق النص نأ حر وبشكل االفتراض للمرء ٌمكن الخصوص

 العكس وعلى. اصبل   نزل ما ومحتوى بجوهر كافً وبشكل احتفاظه ناحٌة

 النص تطور على االدلة وأ الحقابق او التارٌخ فً اساس ٌوجد ال ذلك، من

 سلٌما   حفظه تم قد القرآن ان وهً المسلمون بها ٌعتز التً الفرضٌة لدعم

 .وحرؾ نقطة اخر الى مطلق وبشكل
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 سمرقند فً الكوفً بالخط مكتوب قرآن من متناقضة صفحات

 

 مع حادا تناقضا تتناقض والتً الموحد الكوفً بالخط مكتوبة سمرقند مخطوطة من صفحة من النص من جزء

 .ادناه المنسوخة الصفحة

 

 اسود بخط مطبوعة ولكنها انتظاما اقل بشكل الممدود الكوفً بالخط مكتوبة المخطوطة نفس من اخرى صفحة

  .االعلى فً السابقة الصورة فً المخطوطة من كبٌر حد الى ثخنا اكثر
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 الفصل السابع

 الباقٌة المبكرة القرآنٌة المخطوطات

 المكتوب للنص االولً التطور -ٔ

 من هناك تكن لم االمر بادئ فً مكتوب نص الى القرآنً النص تحول عندما

 نفسه الرمز فٌها استخدم والتً النص فً الساكنة الحروؾ بٌن للتمٌٌز محاولة

 فً استخدمت. كلمة لكل الصحٌح اللفظ لتحدٌد نقاط اٌة بالمرة هناك تكن ولم

 ذلك عن نشأ رأٌنا وكما عشر السبعة الربٌسٌة الصحٌحة االحرؾ فقط النص

 القرآنً النص بتوحٌد عثمان امر ٌستطع لم والتً المختلفة القراءات من عدد

 الى لبلشارة العبلمات بعض استخدمت. اخمادها او تفادٌها واحد نص فً

 .مؤهلة عبلمات اٌة استخدام ٌتم لم العبلمات هذه عدا ما ولكن االٌات نهاٌات

 العربٌة اللؽة بان الٌوم، الحال علٌه هو كما عامة، بصورة االفتراض تم

 ٌكن لم النص تشكٌل فٌه اصبح درجة الى ماأل كلؽتهم بها الناطقٌن لدى لوفةمأ

. فقط الساكن بالشكل مكتوبة العربٌة الكتب معظم هذا، ٌومنا الى. ضرورٌا  

 القرآن، نصوص لنقل االولى االٌام خبلل المختلفة للقراءات الشابع االستخدام

 ذلك ٌكون حٌث او ،الصحٌحة القراءة لتحدٌد محاولة عنها نتج حال، اٌة على

 وااللوان الحمراء النقاط ادخال. المكتوب النص فً القارئ، ٌفضله ما ،مبلبما  

 فً المحددة النقاط او الساكنة االحرؾ لتحدٌد قصٌرة ضربات تبعه االخرى

 فقط. بوجودها عرفت مختلفة قراءة من حالة كل فً القراءة ولتمٌٌز النص

 المبكر المكتوب النص ان كٌؾ بالضبط لتحدٌد متوفرة جدا   محددة معلومات

 بدون تركت قد االولٌة النصوص لهذه الربٌسٌة االجزاء الن ولكن، تطور قد

 بشكل تضمٌنها تم قد ادخلت التً والضربات النقاط نبأ ٌبدو نهفإ عبلمات،

 هذه استهجنت االحٌاء بعض فً. المحددة القراءات بٌن للتمٌٌز خاص

 الشابع ولبالقب تدرٌجً وبشكل حظٌت لكنها خطٌرة بدعة برتتواع الممارسة

 .العراق على والٌا   الحجاج اصبح عندما خصوصا  
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 النقاط وجاءت تةالصام االحرؾ عن لتعبر الضربات جاءت ما زمنٍ  فً

 هذا تطبٌق تم. الصلة ذات الساكنة االحرؾ تمٌز التً الحركات عن لتعبر

 جمٌع تضمٌن المطاؾ نهاٌة فً تم بحٌث كله النص على تدرٌجٌا النظام

 صلة ذو ساكن حرؾ كل عطاءإ وتم النص فً محدد بشكل تةالصام االحرؾ

 القرآن نسخ جمٌع اصبحت استثناء، بدون تقرٌبا الٌوم،. به الخاصة حركته

 .الحروؾ مشكلة المطبوعة

 ذلك ٌكون عندما الطوٌلة، تةالصام الحروؾ بٌن التمٌٌز تم الوقت نفس فً

 الضعٌفة احرؾ الثبلثة باستخدام القصٌرة تةالصام الحروؾ وبٌن ،مبلبما  

 احرؾ ولٌس حقٌقٌة سكنة صحٌحة حروؾ تعتبر كانت التً( ٌاء واو، الؾ،)

 بشكل للقرآن الحقٌقً النص تحدٌد فً جمٌعا التعدٌبلت هذه ساعدت. تةصام

 النص ان القابلة الحقٌقة ضوء فً واضحة لمبلبمة ممارسة وهً دقة اكثر

 زمن وفً. علٌه ٌكون ان ٌمكن ما بقدر صوتً او لفظً هو المكتوب العربً

" عٌن" ٌشبه اعتٌادي ؼٌر حرؾ وهً بالهمزة التعلٌم اٌضا   دخالإ تم ما

 .صؽٌرة

 تحدٌد فً المرء تساعد جزبً وبشكل فقط حال، اٌة على التطورات، هذه

 المبكرة للمخطوطات العظمى الؽالبٌة. محددة مخطوطة ألٌة المرجح االصل

 تحدٌد المستحٌل من فانه وكنتٌجة،. اصلها محل او كتابتها تارٌخ تذكر ال

 هً منها اي تحدٌد او الباقٌة المبكرة النصوص من اي تارٌخ دقٌق وبشك

 تم لو فٌما حولها اكٌد شًء اي قول ٌمكن ال. موجودة القرآن من نسخة اقدم

 .مجزأ شكل فً حفظت قد انها او كاملة كمخطوطات سلٌمة حفظها

 فً واسع بشكل استخدمت والتً قرآنٌة، مخطوطة اي نهاٌة فً البٌانات 

 فً القرآنٌة النسخ. االولى االٌام فً مناسبة تعتبر تكن لم المتاخرة، القرون

 وعادة حالة كل فً الخطاط اسم عن باالفصاح اختتمت المتاخرة القرون

 .االصل ومحل تارٌخ عن باالفصاح
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 النصوص فً زورت انها عنها معروؾ البٌانات بعض ان هو هنا االمور ٌعقد ما 

 .االصل ومحل عصر دقٌق وبشكل تحدٌد ٌمكن ال انه حد الى المبكرة

 ٌساعدنا ال الصابتة واالحرؾ الحركات استخدام ٌخص فٌما النص طورت

 اصبل كتبت التً النصوص فان جهة، من. بالمرة الخصوص هذا فً تماما

 بتارٌخ لها مكبل لتكون اضٌفت قد انها المعروؾ من الحركات هذه بدون

 القرون فً النقاط هذه بدون واضح بشكل كتبت النصوص بعض بٌنما الحق

 وانتفاء للقرآن ومعرفته النصوص هذه مالك او الخطاط التقان كعبلمة البلحقة

 النص كامل تدوٌن اجل من التعرٌفٌة العبلمات الستخدام قضٌته فً الحاجة

 .محدد بشكل

 الذهبً بالخط المكتوبة الرابعة القرآنٌة المخطوطة هو االمر لهذا جٌد مثال

 القٌروان من مساس بدون حالها على تقرٌبا بقٌت والتً ازرق رقٌق جلد فوق

 بداٌة او التاسع القرن اواخر فً اصبل فٌه كتبت الذي المكان وهً تونس فً

 الحركات استخدام الوقت هذا بحلول(. محمد زمن بعد قرون ثبلثة تقرٌبا) العاشر القرن

 هذه من تماما   تقرٌبا   الٌةخ هً المخطوطة هذه لكن شابعا كان الصابتة واالحرؾ

 النص فً الممٌزة العبلمات هذه مثل اؼفال ان ٌوحً مما الصابتة، واالحرؾ الحركات

 االصلٌة النٌة نتٌجة هو( حرفٌن فقط تمٌز انها بحٌث العدد حٌث من جدا قلٌلة هً) 

 هذه الن القراءة سهلة تكون لكً منه اكثر الجمال إلضفاء المخطوطة لتصمٌم لكاتبها

 على لوضعها المأمون العباسً الخلٌفة الى تقدٌمها منها الؽرض كان القرآن من النسخة

 المخطوطة ما لسبب. الٌوم اٌران فً اي مشهد مدٌنة فً الرشٌد هارون واله قبر

 من عدد) المدٌنة فً الوطنٌة تونس مكتبة فً محفوظ ومعظمها تونس تؽادر لم الكاملة

 مقتنٌات ضمن اٌضا و  اخرى عامة مكتبات فً االن هً والتً منها ازٌل االوراق

 (. خاصة

 فً بسٌطة كانت ما وؼالبا حال، اٌة على االخرى، المخطوطات من العدٌد هناك كانت

 فً شابعا   كان استخدامها ان ولو الممٌزة النقاط استخدام اؼفلت اٌضا والتً تصمٌمها

 ٌمكن وال الحاالت هذه فً مؤكد بشء القول ٌمكن ال اخرى مرة.فٌه كتبت الذي الوقت

 الساكنة بالحروؾ محصور النه مجرد القدم فً موؼل هو ما نصا   نبأ تلقابٌا   االفتراض

 .تةصام احرؾ او حركات بدون االساسٌة
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 هو واضح، مدَ قِ  ذا كانت اذا للمخطوطة، المحتمل االصل على دلٌل افضل

 االٌام فً استخدمت قد المختلفة الخطوط من عدد. فٌه كتبت الذي الخط

 ونتٌجة. التطور من مختلفة بمراحل الخطوط هذه ومرت القرآن نقل االولى

 لتحدٌد ذكرناها التً االخرى العوامل من بكثٌر اكثر المرء تساعد لذلك،

 ٌومنا الى بقٌت التً المبكرة القرآنٌة المخطوطات من لكل المرجح االصل

 .هذا

 كان إذ الجزم، خط هو موجودا كان الذي الوحٌد الخط االسبلم، مجًء قبل

 الخط واصبح الحروؾ ٌخص فٌما متساوٌة نسبة فٌه تستخدم وزاوٌا شكلٌا  

 ان مؤكدا ٌكن لم. االخرى االولى الشهٌرة الخطوط عنه نشات الذي القٌاسً

 نصوص وجود رؼم الخط بهذا كتبت قد منها اجزاءا او قرآنٌة نصوصا

 .المستخدم الخط ٌخص فٌما بالضبط تحدٌدها ٌمكن ال مبكرة

 تارٌخه تحدٌد نٌمك ال الذي الواضح المبكر االصل اجزاء بعض عدا ما

 ان ٌمكن باقٌة مبكرة قرآنٌة مخطوطة ثمة من لٌس انه ٌبدو موثوق بشكل

(. محمد وفاة بعد عام مابة حوالً)  الثامن القرن اواخر قبل تارٌخها ٌحدد

 من متطور بشكل كتبت قد الباقٌة الصلة ذات النصوص جمٌع نفإ ،افتراضٌا  

 من وقت بع تطورت قد انها المعروؾ االخرى الخطوط احد او الكوفً الخط

 قبل موثوق بشكل منها اي تارٌخ تحدٌد ٌمكن ال. القرآنً للنص المبكر الجمع

 بعض لتحلٌل سننتقل. االسبلمً العصر من الثانً القرن من الثانً النصؾ

 .الخطوط هذه

 االخرى المبكرة القرآنٌة والخطوط والمشق الكوفً الخط  -2

 المكتوبة القرآنٌة المخطوطات من عدد ظهر محمد وفاة من قصٌر وقت بعد

 هذا من نسخ عمل اٌضا وامر واحدة عدا ما جمٌعها بتدمٌر عثمان امر ان الى

 اخرى نسخ عمل تم النص، هذا من. المختلفة الوالٌات الى الرساله المصحؾ

 .باالزدٌاد المكتوبة المصاحؾ عدد وبدات
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. والمدٌنة مكة فً خصوصا الحجاز فً الخط من مختلفة اشكال ثبلثة تطورت

 حٌث من االولى االٌام فً متمٌزا كام الذي المابل خط كان الخطوط هذه احد

 الواضحى المٌزة. بسٌطة وبزاوٌة عمودي بشكل تكتب كانت الحروؾ ان

 المتخذ الشكل فً مخطوطة لكل العمودٌة الصٌؽة استخدام الى ادت الخط لهذا

 ٌهمل ان قبل قرنٌن قرابة الخط هذا استخدم. الكتب معظم لنشر الٌوم

 احد. واضح قدم ذات هً شكله تحمل التً المخطوطات وجمٌع استخدامه

 او الصابتة الحروؾ استخدام فٌه ٌتم لم انه حقٌقة هً المبكر الصال عبلمات

 من جدا قلٌلة امثلة فقط. السورة عنوان او االٌات عدد فٌه ٌكتب ولم الحركات

 واخرى فترة بٌن تعرض مخطوطة هً واشهرها بقٌت المابل القرآنً الخط

 .لندن فً البرٌطانً المتحؾ فً العامة قبل من لمشاهدتها

 استمر الذي" الممدود" المشق خط المدٌنة من نشأ الذي الثانً المبكر الخط

 الخط عكس على. وتحسٌن تطور بمراحل مر والذي قرون لعدة استخدامه

 المتصل اسلوبه خبلل من تمٌٌزه وٌمكن الشكل فً افقٌا كان المشق المابل،

 مع وثٌق بشكل بالتشابه بدأ المتطور المشق خط تدرٌجٌا،. ما نوع واالنسٌابً

 المتوازن االنتشار اي المحددة خصوصٌته على دوما حافظ لكنه الكوفً الخط

 ملونة حركات الٌه واضٌفت. الكثافة من متفوتة بدرجات وحروفه لكلماته

 كان الذي الكوفً الخط علٌها كان التً الطرٌقة نفس فً صابتة وعبلمات

 .المتاخرة السنوات فً سابدا

 لٌكون وقتا استؽرق الذي النسخ خط هو الحجاز من قدم الذي االخر الخط

 واصبح الكوفً الخط محل كبٌر حد الى حل دارجا اصبح وعندما دارجا

 الخط وهو فصاعدا عشر الحادي القرن من القرآن نسخ الؼلب القٌاسً الخط

 لنص جدا   جٌد مثال. الٌوم المطبوعة القرآن نسخ جمٌع فً تقرٌبا المستخدم

 القرآنٌة النسخ مع مختلؾ ٌكون قلما والذي النسخ بخط مكتوب كامل قرآن

  هو المعاصرة
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 هً والتً مٌبلدي ٔٓٓٔ عام فً بؽداد فً البواب ابن عملها التً المخطوطة

 قلٌبل   تختلؾ المخطوطة هذه. اٌرلندا فً دبلن فً بٌتً جٌستر مكتبة فً االن

 طابعا   لها ان إذ النسخ بخط الممالٌك عهد فً كتبت التً القرآنٌة النسخ عن

 .شرقٌة اكثر

 المبكرة القرآنٌة المخطوطات ٌدرس طالب يأ اكبر حد الى ٌهم الذي الخط

 نوع الى ومحدد ممٌز شكل اي فً ٌشٌر ال عنوانه. الكوفً الخط هو جدا

. اصله محل الى ٌشٌر لكنه الحجاز من االخرى الخطوط الٌه تشٌر كما الخط

 عالٌة قٌمة ذو مسعود بن مصحؾ فٌها كان والتً العراق فً الكوفة من قدم

 القرآنً النص بكتابة بوشر الحدث هذا بعد. ٌضا  أ بحرقه عثمان امر ان الى

 الوقت بعض االمر واستؽرق المنطقة هذه فً الكوفً بالخط ناآل نعرفه الذي

 ثبلثة لمدة االكبر الشهرة اكتسب هكذا اصبح عندما لكنه شابعا ٌصبح لكً

 حد الى محله النسخ خط حل ان الى للقرآن المعتمد الخط باعتباره قرون

 عام ٓ٘ٔ بعد اي) الثامن القرن اواخر فً الكمال حد الخط هذا وصل. كبٌر

 ارجاء جمٌع فً كبٌر حد الى شابعا   استخدامه اصبح وبعدها( محمد وفاة من

 .االسبلمً العالم

 ليذلك وكنتٌجية مميدودا   افقٌيا   اسيلوبا   الكيوفً الخيط فيً خدمٌست المشق خط مثل

 اكثير حروفيه. الشيكل مسيتطٌلة كانيت بيالكوفً المكتوبية المصياحؾ اؼلب نفإ

 المخطوطييات ميين كبٌييرة اعييداد. المشييق خييط ميين الشييكل فييً وحييدة صييبلدة

 ميين حالهييا علييى بقٌييت الكييوفً بييالخط القرآنٌيية النصييوص ميين مفييردة واوراق

 الحيادي القرن بداٌة الى الثامن القرن اواخر الى تارٌخها ٌرجع واؼلبها المراكز محتلؾ

 ان ٌعيرؾ ليم. الملونية والحركيات الصيابتة العبلمات النص الى اضٌؾ اٌضا هنا. عشر

 جيدا   المبكيرة االٌيام فيً والمدٌنية مكة فً كتبت قد الكوفً بالخط المكتوبة القرآنٌة النسخ

 ميين نييص ثميية ولييٌس منييتظم بشييكل والمشييق المابييل الخييط انييذاك ٌسييتخدم كييان عنييدما

. المنطقية هيذه اليى المعاصيرٌن العلمياء ٌنسبه الكوفً بالخط المكتوبة القرآنٌة النصوص

 تخليو الباقٌية الكيوفً بيالخط المكتوبية والنادرة الكاملة القرآنٌة النسخ حتى حال، اٌة على

 بحٌث الخطاط واسم النص كتابة ومحل وقت تحدد التً الصحٌحة البٌانات من
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 .الثبوت من درجة يبأ محلها او تارٌخها تحدٌد فعلٌا   المستحٌل من انه

 المخطوطات جمٌع نبأ عام، كمبدأ ٌوحً، المكتوب القرآنً النص تارٌخ

 للعهد الثانً القرن من عادة حجازٌة، هً المشق او المابل بالخط المكتوبة

 الى ارجاعها ٌمكن التً المتطور المشق بخط النصوص عدا ما االسبلمً،

 بالخط المكتوبة الباقٌة القرآنٌة النسخ. شٌوعا اكثر اصل ومن الحق تارٌخ

 على اعتمادا الثامن القرن اواخر الى عامة بصورة ارجاعها ٌمكن الكوفً

 كبٌر حد الى المحتمل ؼٌر ومن حالة كل فً الخط شكل فً التطور درجة

 القرن بداٌة قبل المدٌنة او مكة فً كتبت قد المخطوطات هذه من اي نبأ

 .التاسع

  سمرقندطبكبً و  لمخطوطتً دراسة   -3

 القرآنٌة النسخ من يأ كانت ذاإ فٌما هو ٌبرز الذي السؤال نفإ لقولً، ختاما  

 نبأ ٌنارأ نوأ سبق. هذا ٌومنا الى بقٌت قد بكتابتها عثمان مرأ التً االصلٌة

 بعد الحكم بن مروان دمرها قد حفصة مصحؾ نهاإ ٌقال التً القرآنٌة المخطوطة

 بما بها خاصا   مستقبل   مصحفا   انها ٌبدو المخطوطة هذه ان رؼم(. 8٘ ص) وفاتها

 دلٌبل   هناك نفإ ابٌها، وفاة عدب ممتلكاتها من اصبح الذي زٌد مصحؾ عن ٌمٌزها

 باقً عنه نسخت الذي زٌد مصحؾ نفس كانت الحقٌقة فً بانها ٌوحً واضحا  

 كما تبدأ مروان دمره الذي بالمصحؾ المصحؾ هذا تربط التً الرواٌة. المصاحؾ

 :ٌلً

 فً بكر أبً مع كانت والتً القرآن بمجموعها تؤلؾ( الصحؾ) اوراقا   هنالك توجد

 حفصة مع كانت ثم االجل وافاه حتى عمر مع كانت ثم ربه جوار الى انتقل حتى حٌاته

 .عمر ابنة

 (ٕٔ ص المصاحؾ، كتاب داود، ابً ابن)

 فترة بعد نقرأ ذلك ومع عنه، التحدث ٌتم الذي هو زٌد مصحؾ نبأ تماما   الواضح من

 اصبحت التً المحددة المخطوطة هذه نبأ ذلك من وجٌزة
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 ابن )عمر بن هللا عبد لٌهإ رسلهاأ والتً حفصة جنازة بعد مروان حوزة فً

 ال والتً( ٕٗ صفحة المصدر نفس ،ٕٔ صفحة المصاحؾ، كتاب داود، ابً

 ذا  إ. ذلك بعد مباشرة بنفسه دمره انه قٌل الذي المصحؾ تكون ان لذلك تبعا   بد

 ضاع قد االصلً زٌد مصحؾ نبأ للشك مجال ثمة فلٌس كذلك، االمر كان

 المصحؾ هذا من مباشرة نسخت التً بالمصاحؾ حل ماذا ذا  إ. رجعة بدون

 .عثمان؟ من مربأ

 الى ومقاطعها قدما   االكثر المصاحؾ جمٌع رجاعإ ٌمكن ال حقٌقٌا   نهأ بما

 ؼٌر من سٌبدو فإنه محمد، زمن بعد عاما   وخمسون مابة حوالً تسبق فترة

 باقٌة تكون وان بد ال عثمان من بتوجٌه نسخت القرآن من اجزاء   نبأ المحتمل

 ؼالبا   ذلك، ومع. منها مهمة اقساما   او ككل القرآنٌة المخطوطات كانت سواء

 نبأ ٌنارأ. موجودة مازالت عثمانٌة مصاحؾ نبأ المسلمون الكتاب ٌزعم ما

 مربأ منقوص ؼٌر بل  مكتم حفظ قد القرآن نبأ توحً التً االسبلمٌة العقٌدة

 فبل لذا عامة، مشاعر مجرد الى ولكن حقابق او دالبل الى تستند ال الهً

 المشاعر هذه نبأ ٌجد عندما المبكر القرآنً النص ٌدرس الذي الطالب ٌتفاجأ

 ان ٌمكن القرآنً النص كمال على البرهان نبأ مزاعم الى تستند ما ؼالبا  

 .موجودة زالت ما التً الحقٌقٌة العثمانٌة المصاحؾ فً ٌوجد

 تعود انها ٌقال قرآنٌة نسخ الى الحدٌثة االسبلمٌة الكتابات فً االشارت من العدٌد هناك

 اال للمرء الٌمكن. هذا ٌومنا الى بقٌت نهاإ ٌقال والتً محمد حفادأ وأ وعلً عثمان الى

 البروفسور. واالمنٌةأ الرؼبة ولٌدة هً الحاالت هذه فً الفكرة كانت ذاإ فٌما ٌتسابل نأ

   geschichte des Qorans الموسوم نولدكه كتاب فً المساهمٌن حدأ بٌرؼستراسر

 مًاإلسبل العالم من مختلفة ارجاء فً المزاعم الى اشارة عشرٌن سجل

 المصحؾ حتى بل بكتابتها عثمان مرأ التً النسخ حدأ فقط لٌس بامتبلكها

 الصفحات نبأ لذلك مرافقة مزاعم تجد حالة كل وفً نفسه للخلٌفة الحقٌقً

 فً. بدمه ملطخة الٌوم لحد هً فٌها قتل التً اللحظة فً ٌقرؤها كان التً

 ٌومنا حتى تروى التً المزاعم لهذه مباشرٌن مثالٌن سنعطً الفصل، نهاٌة

 .القرآن من مختلفة نسخا   تخص والتً هذا
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 الذي الكندي، المسٌح عبد المسٌحً العالم قدمه الذي االعتذار سٌاق وفً   

 نه،أ نجد العباسٌة، االمبراطورٌة عصر أبان االسبلم ضد المسٌحٌة عن دافع

 اُرسلت التً تلك ان ٌُشار عثمان، باشراؾ خرجتاُ  التً بالنسخ ٌتصل فٌما

 والكوفة المدٌنة الى أرسلت التً تلك قدتفُ  بٌنما النٌران، علٌها أتت مكة الى

 نهاإ ٌُقال دمشق الى أرسلت التً النسخة وحدها. أثر أي لها ٌبقى أن دون

 .(ٙ.ٖ,Noldeke, Geschichte آنذاك Malatja فً محفوظة كانت انها ومن بقٌت

 من ولكن النسخة هذه لٌهإ آلت الذي بالمصٌر تتصل متضاربة مزاعم وهناك 

  .االخرى هً ناآل مفقودة نهاإ هو عموما   االن علٌه المتفق

 النسخ تلك مصٌر عن االسبلمٌة السجبلت فً علٌها نقع التً االشارات كل إن   

 دمشق مخطوطة ان الى ٌشٌر فالبعض. ومتناقضة بل ومنقوصة شحٌحة تبدو االولى

 هذه ان الى خرونآ ٌذهب بٌنما الشهٌرة سمرقند)  مخطوطة االمر واقع فً هً

 نقل سجبلت اي تتوفر وقلما. المؽرب فً فاس من المدٌنة هذه الى جاءت المخطوطة

 أٌا   نبأ تقول التً المزاعم الى بجدٌة ٌنظر لكً علٌها ٌعتمد أن موضوعً لباحث ٌمكن

  .أصلها فً عثمانٌة هً الباقٌة القرآنٌة المخطوطات من

 مخطوطتً حدىإ نبأ القول وكقاعدة نجد الٌوم المعتدلة االسبلمٌة الكتابات فً ولكننا   

 اعداها تم التً النسخ أحد أو الحقٌقً عثمان مصحؾ نهابأ قالٌُ  الباقٌتٌن االولتٌن القرآن

 قرآنٌة مخطوطة هً والثانٌة سمرقند مخطوطة هً االولى. الرسمً اشرافه تحت

 برؤٌتها تشرفت وقد اسطنبول فً قابً طوب متحؾ فً علنا   معروضة بقٌت قدٌمة

  .المخطوطتٌن هاتٌن فً باٌجاز ننظر هنا ودعونا. 98ٔٔ عام لتركٌا زٌارة خبلل

 فً الٌوم محفوظة المخطوطة هذه نبأ ٌقال. ُسمرقند بمخطوطة نبدأ سوؾ   

ٌُقال. روسٌا جنوب فً ستانكاوزب فً طاقشقند فً السوفٌتٌة الدولة مكتبة  و

 عام حتى هناك وبقٌت مٌبلدي 8٘ٗٔ العام حوالً سمرقند الى جاءت نهابأ

 9ٓ٘ٔ عام وفً( االن لٌنٌؽراد) بطرسبٌرغ سانت الى قلتنُ  وبعدبذ. 8ٙ8ٔ

 قام
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 نٌكوالس القٌصر من بطلب عنها االصل طبق نسخة ٓ٘ باعداد بٌسارؾ. د

  Coran Coufique de) الكوفً بالخط سمرقند قرآن عنوان تحت الثانً

Samarqand)  فً انه وٌقال. مرموقة شخصٌة الى منها نسخة كل أرسلتو 

 نسخة وثمة. هناك بقٌت حتى طاشقند الى االصلٌة النسخة خذتأ 9ٔ7ٔ عام

 وعنها 98ٔٔ عام المتحدة المملكة فً هللا حمٌد. د نشرها أخرى محدودة

  .الكتاب هذا فً الواردة الفوتوؼرافٌة الصور أخذت

 من 7 االٌة منتصؾ فً إال التبدأ فهً. كبٌر نقص على تشتمل المخطوطة   

. المفقودة الصفحات من الكثٌر هناك ذلك وبعد( الثانٌة السورة) البقرة سورة

 فً ولكن المحذوفة الصفحات من ثبلث أو اثنتان هناك الحاالت بعض فً

 سورة من القرآنً النص من االخٌر والجزء. المبات هناك اخرى حاالت

 من العدٌد نإ كما. المخطوطة من بالكامل مفقود فصاعدا   ٓٔ االٌة الزخرؾ،

  .النص من كبٌر جزء منها وفقد ما حد الى مشوهة تبدو بقٌت التً الصفحات

. المخطوطة عن شٌبا   تخبرنا أن شأنها منها ىتبقّ  ما دراسة نفإ ذلك ومع   

 نقطة وهذه) الـتشكٌل من ضرب أي من تخلو فهً قدٌمة نهابأ الواضح فمن

 الرؼم على (ٕٕٙ.ٖ ,Noldeke, Geschichte) فً الخصوص وجه على طرحت

. الصلة ذي الحرؾ الى الحركات عبلمة اُضٌفت التاالح بعض فً انه من

 التً المزاعم ظهور الى دفع الذي هو المخطوطة لهذه الواضح مدَ القِ  ولعل

 الدقة وجه وعلى نفسها المخطوطة مظهر نفإ ذلك ومع. االصل عثمانٌة نهابأ تقول

 نهفإ أشرنا وكما الكوفً بالخط مكتوبة نهاإ الواضح فمن. المزاعم هذه ٌدحض الذي هو

 كتبت مخطوطة نأ حقٌقة ٌقبل أن موضوعً لباحث بالنسبة كبٌر حد الى الصعب من

 نسخ ان ذلك. الخط بهذا مكتوبة تكون أن ٌمكن عثمان خبلفة عصر فً المدٌنة فً

 أن قبل عقود امتداد على  والمشق  المابل بالخطٌن عادة تكتب كانت المدٌنة فً القرآن

 العالم رجاءأ مختلؾ فً االولى النصوص لجمٌع المشترك القاسم الكوفً الخط ٌصبح

 وباقً الكوفة فً االستخدام شابع الكوفً الخط ٌصبح لم االحوال جمٌع وفً االسبلمً،

 .عثمان رحٌل أعقبت التً االجٌال فً إالّ  العراق مدن
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 ؼاٌة فً ٌبدو السمرقندٌة المخطوطة فً النص كتابة نفإ ذلك عن وفضبل     

 من موحدة درجة وعلى الترتٌب ؼاٌة فً ٌبدو الصفحات من فالبعض. الشذوذ

 اخرى ومرة. متوازن وؼٌر التنظٌم الى مفتقرا   االخر البعض ٌبدو بٌنما النسخ

 ناقةبأ الصفحة على منتشرا   الصفحات معظم فً النص ٌظهر بٌنما نهأ نجد

 درجة الى ومكثفا   محشدا   ٌبدو الصفحات بعض فً نهفإ متكافًء وبشكل

 بشكل مكتوبا   ٌبدو( قاؾ) العربً الحرؾ كان االحٌان بعض وفً. كبٌرة

 درجة الى ممدودا   ٌظهر خرىأ حٌانأ فً ولكنه النص بقٌة مع ٌنسجم موحد

 من العدٌد تختلؾ لذلك ونتٌجة. النص فً المهٌمن الحرؾ هو وٌبدو كبٌرة

 نأ إالّ  النملك بحٌث البعض بعضها عن كبٌر بشكل المخطوطة هذه صفحات

  .مختلفة مخطوطات من ُجمع مركب نص هنا لدٌنا كان اذا فٌما نتساءل

 داعمة للحركات تشكٌل يأ  من تماما   خالٌا   ٌبدو النص نأ من الرؼم وعلى   

 خرىأ حٌانأ وفً السور، بٌن فنٌة زخارؾ واالخر الحٌن بٌن ٌستخدم نهفإ

 ٌجًء اخرى احٌان وفً ، المربعات من ملونة بصفوؾ مصحوبا   ٌكون

 ربما. الثامن القرن اواخر الى ٌعود تارٌخه ان الى تشٌر متنوعة بـمٌدالٌات مصحوبا  

 ٌبدو ال ولكن الٌوم، حتى بقٌت التً و عمرا االقدم القرآن مخطوطات احدى هذه تكون

  .االصل عثمانٌة بانها االعتقاد الى ٌدفعنا جٌدا   سببا   هناك ان

( شٌبنن أي) المؤلؾ ٌكرس 89ٔٔ عام روسٌة دورٌة فً نشرت مقالة وفً   

 مجموعة كل نهاٌة فً مختلفة بألوان تظهر التً للمٌدالٌات خاصا   هتماما  ا

 الى ٌشٌر كوفً رقم هناك المٌدالٌات هذه وفً. تقرٌبا   آٌات عشر من تتألؾ

 المٌدالٌات هذه وتظهر. الصلة ذات السورة بداٌة منذ مرت التً االٌات عدد

 االزرق االخضر، االحمر، هً لوانأ ربعةأ فً نباتٌة اشكاال   تتخذ التً

 فً تظهر االشكال هذه من شكبل   وخمسون وواحد مابة وهناك. والبرتقالً

 تعود المخطوطة نبأ ٌقول باستنتاج مقالته( شٌبنن) وٌختتم. النص من ماتبقى

 العراق الى تعود نهافإ الكوفً بالخط مكتوبة نهاوأل لؤلسبلم، الثانً القرن الى

 ٌكون ٌكاد وبشكل المرء تدفع النص فً الجزبٌة الزخارؾ نإ. االرجح على

 الى ٌرجع النص أصل أن االعتقاد الى مؤكدا  
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 هذه مثل تكون أن االطبلق على المرجح ؼٌر من نهإ ذلك – الثانً القرن

 الوالٌات الى أرسلت التً العثمانٌة المخطوطات صاحبت قد الزخارؾ

  .المختلفة

 تلك هً العثمانٌة المخطوطات حدىإ نهابأ ٌقال التً االخرى المخطوطة    

 الٌحتاج خرىأ مرة وهنا. اسطنبول فً قابً طوب متحؾ فً المعروضة

 كون يأ) االحتمالٌة هذه ٌستبعد لكً النص على نظرة ٌلقً نأ الى إالّ  المرء

 مع الحال هو وكما. الكوفً بالخط مكتوبة نهاأل وذلك( عثمانٌة المخطوطة

 حد الى خالٌة وهً الرق على مكتوبة المخطوطة هذه نفإ سمرقند مخطوطة

 حدىإ نهاإ الى ٌشٌران العامبلن وهذان للحركات تشكٌل يأ من كبٌر

 الذٌن اولبك ولكن االن، حتى بقٌت التً جدا   القدٌمة القرآن مخطوطات

 ٌفسروا نأ علٌهم ٌتوجب نفسه عثمان عصر الى تعود نهابأ ٌزعمون

  .الكوفً الخط استخدام فً الواضحة التناقضات

 عصر الى تشٌر زخرفٌة بمٌدالٌات مصحوبة تجًء االخرى هً المخطوطة وهذه    

 مع ٌقارنها نأ إالّ  هنا المرء والٌحتاج. أٌضا   السور بٌن ما زخارؾ ادراج مع الحق

. اصلهما فً عثمانٌتٌن تكونا أن ٌمكن ال المخطوطتٌن بان لٌدرك سمرقند مخطوطة

 تتضمن بٌنما الواحدة، الصفحة فً سطرا   8ٔ على اسطنبول مخطوطة وتشتمل

 وتجًء الصحفة، فً سطرا   عشر اثنتً الى ثمانٌة بٌن ما على سمرقند مخطوطة

 مكتوبة والسطور الكلمات تكون وحٌث جدا   منهجً باسلوب مكتوبة اسطنبول مخطوطة

 ومشوهة بل مشوشة تكون ما ؼالبا   سمرقند مخطوطة نبأ نجد بٌنما للؽاٌة موحد بشكل

 تم قد المخطوطتٌن هاتٌن نبأ ٌصدق ان هنا المرء والٌستطٌع. كبٌرة درجة الى

 مخطوطة حتى بانه التصدٌق ٌصعب آنفا   اشرنا كما)  نفسه الناسخ قبل من نسخهما

  (. مختلفٌن ناسخٌن من عدد قبل من مكتوبة تكن لم وحدها سمرقند

 من ٌا  أ نبأ تبٌن االدلة لهذه الحقابق الى تستند موضوعٌة دراسة إن    

 نأ نجد ننافإ ذلك ومع مؤكد، بشكل عثمانٌة اعتبارهما ٌمكن ال المخطوطتٌن

 نهماأ على لٌس لٌهماإ تشٌر نهاإ درجة للؽاٌة قوٌة االسبلمٌة العواطؾ

 وتظهر!. قُتل عندما ٌقرأه عثمان كان الذي القرآن هما وانما فحسب عثمانٌتٌن

  سمرقند مخطوطة من صفحة من صورة
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 باكستان فً نشره الذي" القرآن فً محمد" عنوانه كتاب فً صورة كواجهة

 اسفل وفً  S.M.A وهً اسمه من االولى االحرؾ فقط ٌعطً مؤلؾ

 فً ناآل المحفوظ سمرقند نص انها على ٌحددها واضح تعلٌق ٌظهر الصورة

 الذي القرآن نفس هو هذا"  نهبأ التعلٌق هذا وٌدعً السوفٌتٌة، الدولة مكتبة

  االٌة على للعٌان ماثلة مازالت ودمابه الثوار، قتله عندما الخلٌفة ٌد فً كان

ْكِفٌَكُهمُ " ٌَ ِمٌعُ  َوُهوَ  هللّاُ  َفَس  (.7ٖٔ االٌة البقرة، سورة" )اْلَعلٌِمُ  السَّ

 قبل من المنشورة  Ramadan annual السنوٌة رمضان فً حدٌثة طبعة فً

 جنوب دٌربان، فً االسبلمً الموجز ، ( Muslim Digestداٌجٌت مسلم

 اسطنبول فً قابً طوب لمصحؾ صورة تظهر حال، ٌةأ على افرٌقٌا،

 مع عثمان الى تعود نهاإ بدعوى ولكن هكذا نهاأ على صحٌح بشكل تعرفها

 عندما الخلٌفة ٌقرؤه كان الؽزال جلد على مكتوب القرآن هذا" ٌقول تعلٌق

 القرآن من النسخة هذه صفحات على للعٌان ظاهرة الدم بقع ومازالت اؼتٌل

 .)7ٓٔ ص ،ٓٔو 9 العددٌن ،9ٖ المجلد" )هذا ٌومنا حتى

 عثمان الى تنسبان فقط لٌس المخطوطتٌن كبل نبأ نجد نأ جدا   المثٌر من

 قٌل ما حسب والذي حوزته فً كان الذي المصحؾ نفس نهماأ ٌزعم ولكنه

 التحقق ٌمكن دم بقع على تحتوي منهما كل بالطبع. قتل عندما ٌقرؤه كان نهإ

 .!النقطة هذه الثبات نفسه الخلٌفة تخص منها

 المصاحؾ هذه من لكل مزعومة الشهرة نفس نإ حٌث هذه مثل متضاربة بٌانات نهاإ

 الحذر البحث الى سٌتند ال نهأ على الموضوع هذا الى االسبلمً المدخل ٌكسؾ ما وهذا

 مبنً وتفكٌر عامة مشاعر على لٌس ولكن المتوفرة االدلة على ٌعتمد الذي

 عثمانٌة صلٌةأ نسخة متبلكإ االسبلمً العالم ٌناسب مرأ نهإ. التمنً على

 من للتحقق الممكنة االصول قدمأ من مصحؾ متبلكإ المبلبم من وسٌكون

 نأ ٌمكن باقٌة قرآنٌة مخطوطة ٌةأ نفإ وعلٌه للقرآن المقترح النصً الكمال

 نهاأ على تلقابً بشكل تزعم نسبٌا   مبكر عصر من نهاأ على تعرض

  ٌتم نأ ٌهم قلما! المطلوبة المخطوطة
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طرح االدعاء نفسه الكثر من مصحؾ او ان فً كل حال ٌجب ان ٌؤدي 

ي متمحص نزٌه الى ٌستند فً أالخط الكوفً( ب الدلٌل الداخلً)خصوصا  

 .الى حد اكبرفرضٌته الى تارٌخ متاخر 

قدم واكبر أطوب قابً هما اثنتٌن من مرقند ومن الواضح ان مخطوطتً س

المخطوطات القرآنٌة الباقٌة لكن اصلهما ال ٌمكن ارجاعه قبل القرن الثانً 

لبلسبلم. ٌجب ان نستخلص ان لٌس مثل هذه المخطوطات التً ٌرجع 

نٌة التً ال آبقٌت إذ ان اقدم المخطوطات القر قد تارٌخها الى وقت مبكر جدا  

 من وفاة محمد. تزال موجودة ال ٌرجع تارٌخها اال بعد  مبة عام تقرٌبا  
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 الكوفً الخط المكتوب سمرقند مصحف من اخرى صفحات

 

 تعزى والتً السوفٌتً االتحاد فً طاشقند فً االن المحفوظة الشهٌرة القرآنٌة النسخة من الباقٌة الصفحات احد
 .عثمان الى مغلوط بشكل

 

 المبكرة القرآنٌة للنسخة الباقً الجزء من خطً تطابق بدون الممدود الكوفً بالخط مكتوبة اخرى مشابهة صفحة
 طاشقند فً المحفوظة


