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Abstract: 

This research deals with ((The Historical Development 

of Transcribing the Noble Qur’an in The Prophet’s and 

Rashidun Eras)). God Almighty preserved the Noble 

Qur’an through His Messenger (Peace be upon him) who 

received it well and memorized it perfectly. He did his 

best for this job and apprised the best message to the 

others. The transcription of the Noble Qur’an is one of 

the most significant events in the Arab Islamic state. The 

Prophet’s companions (May Allah be pleased with them) 

had an important role in the process of transcribing, 

especially the compilation of the Noble Qur’an in the 

time of Abu Bakr Al-Siddiq ((May Allah be pleased with 

him)) and the transcribing of the Qur’ans during the era 

of Othman bin A’fan ((May Allah be pleased with him))  

the Calipha who ordered for the transmission of the 

Qur’an’s transcriptions  to be distributed to the regions. 

However, that gradual progression in preserving the 

Book of God Almighty took place under the supervision 

of an elite who are the best of human beings after the 

prophets. Glory be to the One who chose them in the 

most difficult circumstances to achieve the miracle of 

preserving the Book of God Almighty. 
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 المقدمة
عز كجؿ ببداية البعثة المحمدية، أنزؿ القرآف الكريـ مف المكح المحفكظ ما أذف اهلل ل

في السماء السابعة، إلى السماء الدنيا كالحكمة مف نزكؿ القرآف الكريـ مفرقنا بحسب األحداث 
ا كالكقائع ىي تثبيت قمب النبي ) ( كقمكب المؤمنيف فيما يالقكف مف تحديات كعقبات أيضن

مفرقنا منجمنا تسييؿ حفظو، كالتدرج في التشريع حتى يطيؽ الناس مف حكمة نزكؿ القرآف 
جاىميتيـ، كبسبب ىذا النزكؿ المستمر لمكحي اإلليي بالقرآف الكريـ  االلتزاـ بو كاالنتقاؿ عف

بكاسطة جبريؿ عميو السالـ، الذم يسمع الكحي كالقرآف الكريـ مف رب العزة جؿ جاللو، ثـ 
عامنا، لـ يكف  ِّستمرار نزكؿ القرآف طيمة البعثة المحمدية ( ، كاينزؿ بو عمى النبي )

يحفظكف مف القرآف الكريـ، ( كاف الصحابة)، أذ ممكننا جمع القرآف في كتاب بيف دفتيف
( أذ كمنيـ مف يحفظ القرآف كامالن كيعتنكف بحفظيـ لو بدقة ، كيعرفكف باسـ القراء )

مف القرآف الكريـ كقد عرفكا )بكتاب الكحي(  خصص لو مجمكعة مف الصحابة يكتبكف ما ينزؿ
( يشرؼ عمييـ كيأمرىـ بضـ اآليات في السكرة الكاحدة لبعضيا البعض مع ترتيب أذ كاف )

الخالفة، حيث  )( كتكلي الخميفة أبك بكر الصديؽ)اآليات في السكر، كبعد كفاة النبي )
في طميعة مف تصدل لممرتديف أىؿ  كاف التصدم لممرتديف أكؿ ميمة قاـ بيا الخميفة ، ككاف

القرآف الكريـ مف الصحابة الكراـ، كذلؾ أف أىؿ القرآف ىـ الطميعة كالقدكة في كؿ شيء، ففي 
معركة اليمامة ضد مسيممة الكذاب، كىي المعركة الفاصمة مع المرتديف ،اذ ادرؾ الخمفة عمر 

األصؿ فيو تمقي المشافية عف بف الخطاب خطكرة استشياد حفظة القرآف، ألف القرآف الكريـ 
(،كمف ىنا كانت البداية االكلى لجمع القرآف الكريـ في زمف الخميفة ابك بكر رسكؿ )

الصديؽ في مصحؼ كاحد بيف دفتيف مرتب السكر أذ ككؿ بيذه الميمة الصحابي الجميؿ زيد 
العظاـ بجمع سكر القراف الكريـ كنسخيا عمى رقاع كالجمد، كلحؼ النخؿ ك ) بف ثابت )

كالحجارة كالخشب ،كبيذا أصبح القرآف الكريـ مكتكبنا كمرتبنا كمجمكعنا في مكاف كاحد، اما في 
فتكسعت الفتكحات كدخؿ كثير مف األمـ األعجمية في ) عيد الخميفة عثماف بف عفاف )

اإلسالـ، كلكف بسبب حركة الفتكحات كالجيكش كاف يختمط أىؿ الشاـ كأىؿ العراؽ كأىؿ 
تختمؼ قراءتيـ لمقرآف بسبب عدـ معرفتيـ بنزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، فتحدث مصر، ف

كقد اخبر ) مشاحنات كمشاجرات، كقد تنبو لخطكرة ىذا األمر الصحابي حذيفة بف اليماف )
بخطكرة المكقؼ ، فعالج الخميفة ىذه المشكمة بمشاكرة الصحابة  ) الخميفة عثماف بف عفاف)
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البمداف باعتماد نسخة منقكلة مف مصحؼ الصديؽ، كتككف بحرؼ  في تكحيد المصاحؼ في
قريش، لتجتمع كممة المسمميف عمى مصحؼ كاحد بعد أف كثر غير العرب في المسمميف 

 .كالذيف ال يدرككف لغات العرب كاألحرؼ السبعة
 التطور التاريخي لمكتابة :

الؿ الخصيب ؽ ـ  في منطقة ىََِّلقد ظيرت اكؿ بكادر الكتابة قبؿ حكالي 
كبالضبط مع الحضارة السكمرية، حيث بدأ اإلنساف يتعاطى الزراعة  فقد ازدىرت ىذه 

كقد عرفت كتاباتيـ بالمسمارية اك االسفينة  ، ككانت تكتب  ُؽ ـَََِالحضارة في حكالي 
، كاف ِعمى الطيف كمف ثـ يجففكنيا في الحرارة العادية بحيث تكتسب صالبة ليصبح فخار 

االختراع العظيـ يعتبر مف االختراعات الكبرل التي غيرت مجرل البشر ، كىذا االختراع ىذا 
ال تقؿ اىميتو عف اعظـ االكتشافات كاالختراعات كالمغامرات التي قاـ بيا االنساف منذ يكمو 

، كقد صار يعبر عما في ذاتو ، كاصبح يفكر في الكتابة ألنو كاف ّاألكؿ حتى اليكـ الحاضر
الى التسجيؿ اعمالو كمعامالتو ككالمو ،ليتمكف مف تذكرىا عند الحاجة كلى  في حاجة

مراجعتيا ، ككما كفكر في تسجيؿ حكادثو ككاف كمما تقدـ عقمو تكسعت مداركو شعر بحاجتو 
الى تدكيف اعمالو كاحاسيسو ، فعمد الى الطرؽ البدائية في التدكيف، ثـ اخذ يطكر ىذه الطرؽ 

ثـ طكرىا تدريجيًّا حتى كصؿ إلى مرتبة  ْما يعرؼ بالكتابة الصكرية تدريجان حتى كصؿ الى
الكتابة الصكرية، أم، إنو استخدـ الصكر في مقاـ األلفاظ، بأف يرسـ صكرة، فإذا رآىا أحد 
ف  عرفيا كسماىا باسميا  كعرفت ىذه الطريقة بالكتابة الصكرية  غير أف ىذه الطريقة كا 

كاتب، إال أنيا كانت عاجزة عف التعبير عف األمكر عبرت بعض التعبير عف مشاعر ال
الركحية كعف األلفاظ المعنكية، كعف األمكر الحسابية كغير ذلؾ، لذلؾ لـ يقنع بيا بؿ أخذ 
يشحذ ذىنو إليجاد طريقة أخرل مختصرة كبسيطة كليا قابمية عمى رسـ المعاني كاإلحساس، 

بة المقطعية أم إنو اختزؿ الصكر، كجزأىا إلى فأكجد مف الكتابة الصكرية اختزاالن نسميو الكتا
مقاطع كأخذ منيا مقاطعيا األكلى فسماىا بأسمائيا األصمية  فكصؿ بذلؾ إلى مرحمة 
المقاطع، كتمكف بسميقتو كبذكائو مف تحميؿ األسماء كاأللفاظ التي يراد تدكينيا إلى مقاطع، 

ذه المرحمة عميو كتابة الكممات التي كتدكيف أم كممة بمقاطعيا التي تتألؼ منيا  كقد سيمت ى
، كقد كصؿ الينا إف أكؿ مف كتب الكتاب العربي كالسرياني كالكتب كميا،  ٓتعبر عف اآلراء

آدـ عميو السالـ  قبؿ مكتو بثالثمائة سنة، كتبيا في طيف كطبخو، فمما أصاب األرض الغرؽ 
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، كقد ركم عف ابف ٔتاب العربيكجد كؿ قكـ كتابنا فكتبكه، فأصاب إسماعيؿ عميو السالـ الك
، كقد ذكر ابف ٕ( انو قاؿ : اكؿ مف كضع الكتاب العربي اسماعيؿ عميو السالـعباس )
ـ((  ٖالجكزم مىٍيًو السَّالى  :)) اف أكؿ مف خٌط بالقمـ ًإٍدًريس عى

، ٗ،فقد كاف لكط )عميو السالـ( يكتب الصحؼ المنزلة إلبراىيـ ) عميو السالـ(  
 )عميو السالـ( يكتب لعزيز مصر صاحب الرؤيا التي ذكرتككاف يكسؼ 

 في القراف الكريـ ، كقد جاء ذكر ىذه الحادثة في القراف الكريـ في قكلو تعالى: 
أم اف كاف : حفيظه بالكتاب عميـه ،  ََُّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئٱُّٱ   

المزامير كغيرىا، ككاف بالحساب، ككاف سميماف بف داكد عمييما السالـ كاتب أبيو، يكتب عنو 
اصؼ بف عيصا كاتب سميماف بف داكد، كىك الذم كاف عنده عمـه مف الكتاب، فأتى سميماف 
بعرش بمقيس قبؿ أف يرتد إليو طرفو، ككاف ذك القرنيف كاتب بطمميكس، ككاف ىاركف كيكشع 

يا كاتب بف نكفو يكتباف بيف يدم مكسى عميو السالـ األلكاح كالتكراة، ككاف يحيى بف زكر 
   ُُعيسى )عميو السالـ( كتب لو الحكمة كاإلنجيؿ

اما في العصر الجاىمي فأف الكتابة لـ تكف مجيكلة لدل العرب في جاىميتيـ ، فانيـ 
قد سجمكا عيكدىـ كمكاثيقيـ كمكاعظيـ كمأثرىـ، ككانكا يجعمكف الكتاب حفران في الصخكر 

كتب العرب بالخط العربي الذم عرؼ في  فقدُِكنقشان في الحجارة كخمقة مركبة في البنياف 
اإلسالـ بالخط الككفي قد كاف معركفنا في الجاىمية منذ مطمع القرف الرابع الميالدم ام قبؿ 
االسالـ بثالثة قركف كما انيـ عرفكا النقط كاالعجاـ، كقد كتبكا بيذا الخط الذم كاف المسمميف 

لتي تختص في تعميـ الكتابة في الحكاضر يستطيعكف قراءتو في يسر، كما اف قياـ المدارس ا
العربية في زمف الجاىمية نفسيا، كما أف بعض العرب في الجاىمية لـ يككنكا يكتفكف بتعميـ 

 الكتابة العربية
ا لغات األمـ التي تربطيـ بيـ ركابط كثيرة  نما كانكا يتعممكف أيضن   ُّكحدىا، كا 

المغة العربية ىـ ثالثة مف قبيمة طيء اف مف اكائؿ االشخاص الذيف  تعممكا الكتابة  ب
سكنكا األنبار كاجتمعكا فكضعكا ُٔ، كعامر بف جدرةُٓ،كأسمـ بف سدرةُْ، ىـ مرامر بف مرة

حركفنا مقطعة كمكصكلة ، فأما مرامر فكضع الصكر، كأما أسمـ ففصؿ ككصؿ، كأما عامر 
مو منيـ قـك مف ،فقد تعمُٕفكضع اإلعجاـ، كقد اقتطع مرامر الخط مف المسند فسمي الجـز

ٍبد الممؾ أخك أكيدر ُٖاىؿ االنبار ، ثـ تعممو اىؿ الحيرة مف اىؿ االنبار ، ككاف بشر ٍبف عى
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ٍبد الجف الكندم صاحب دكمة الجندؿ، الذم تمكف مف تعمـ الكتابة مف  ٍبد الممؾ ٍبف عى ٍبف عى
ت ابي سفياف اىؿ االنبار، ثـ خرج بعد ذلؾ الى مكة ، فتزكج الصيباء بنت حرب بف امية اخ

، ُٗكقد عمـ الجماعة مف اىؿ مكة الكتابة ،لذاؾ كثر مف يكتب بمكة مف قريش قبيؿ االسالـ
كال سيما أف شباب قريش الذيف كانكا في أكثرىـ تجارا، ككانكا يعقدكف المعاىدات، كيسٌجمكف 

رآف الذم ترد العقكد كيحتاجكف إلى كتابة الرسائؿ كانكا يعرفكف في أكثرىـ الكتابة العربية، كالق
فيو إشارات كثيرة إلى الكتب كالكتابة كالعقكد كالنظـ التجارية شاىد صريح عمى ككف ىذه 
األمكر كميا معركفة كممارسة لدييـ ككتب السيرة كالتاريخ كالطبقات تؤٌكد ذلؾ بذكر أسماء 

مف كاف ، لذلؾ فقد نقؿ اف َِأشخاص بعينيـ في مكة كالمدينة كانكا يحسنكف الكتابة كالقراءة
،كقد كرد إف سبعة عشر رجال كميـ يكتب ُِيجيد الكتابة عند دخكؿ االسالـ مف اىؿ مكة

عيمىر ٍبف الخطاب كعمي ٍبف أىًبي طالب، كعيٍثمىاف ٍبف عىفَّاف، كأبك عيبىٍيدة ٍبف الجراح، كطمحة 
ييؿ بف عمرك كيزيد ابف أىًبي سيٍفيىاف، كأبك حذيفة ٍبف عتبة ٍبف ربيعة، كحاطب ٍبف عىٍمرك أخك س

العامرم عف قريش، كأبك سممة ٍبف عىٍبد األسد المخزكمي، كأباف بف سعيد بف العاصي بف 
أمية، كخالد بف سعيد أخكه، كعبد اهلل بف سعد بف أبي سرح العامرم، كحكيطب بف عبد العزل 
 العامرم كأبك سفياف ابف حرب بف أمية، كمعاكية بف أبي سفياف، كجييـ بف الصمت بف مخرمة

، كقد ذكركا عددان مف ِِبف المطمب بف عبد مناؼ، كمف حمفاء قريش العالء بف الحضرمي
النساء المكاتي يكتبف منيف الشفاء بنت عبد اهلل العدكية، كىي التي عممت حفصة بنت عمر 

  ِّالكتابة، كايضان عائشة بنت سعد التي تعممت الكتابة مف كالدىا
تزدىر كتنشر لذلؾ نجد اف االسالـ قد حث  فمما ظير االسالـ بدأت بكادر الكتابة

فقد ظير في يثرب عدة كتاب معركفيف  ِْعمى تعمـ الكتابة كحركفيا كادكاتيا في القراف الكريـ
مف قبيمة االكس كالخزرج كىـ سعد بف عبادة كالمنذر بف عمرك كابي بف كعب كزيد بف ثابت 

()ِٓكأسيد ٍبف حضير كمعف ٍبف عدم البمكل  ، فكاف يكتب العربية كالعبرانية كرافع ٍبف مىاًلؾ
، ِٔحميؼ األنصار كبشير ٍبف سىٍعد كسعد ٍبف الربيع كأكس بف خكلى كعبد المَّو بف أبى المنافؽ

فكاف كمف الطبيعي أف تنتشر الكتابة في "مكة" بعد ذلؾ بكصفيا مركزان دينيان كتجاريان، كالبد أف 
أماكف لتعميـ في مكة  كالمدينة ، كدكمة  يككف ىذا االنتشار عف طريؽ التعميـ، إذ كجدت

، فقد تدارست فييا االخبار كاالنساب كاالشعار، فقد كقاؿ ابف عباس رضي ِٕالجندؿ ، كغيرىا
( لخصمتيف: العمـ كالطعاـ، فمما أسمـ اسمـ اهلل عنيما: كانت قريش تألؼ منزؿ أبي بكر )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)ُُُ ) 
 

الماسة ليا، كلقد كرد ذكر ىذه ، كما ظيرت الكتابة نتيجة الحاجة ِٖعامة مف كاف يجالسو
الحاجة في القرآف الكريـ كىك اقكل دليؿ عمى رفعة شأنيا ، حيث اف اهلل نسب تعميميا الى 

 يي ىي زث مي زي  رث ٰى يتچ ٱ ، فقد قاؿ اهلل في كتابو العزيز:  ِٗنفسو كاعتده كافر كرمو
   ُّ، أم اف الذم عمـ الكتابة بالقمـَّچ  نث مث هئ مئ خئ حئ جئ

تعتبر مف العكامؿ األساسية التي يجب تكافرىا في الحضارة ، كالسيما كما اف الكتابة 
اف األنساف بالكتابة يستطيع التكاصؿ مع الناس األخريف ، كيستطيع اف يدكف ما جرل كيجرم 

  ِّمف احداث حكلو لألجياؿ القادمة
 اكالن: نزكؿ القرآف الكريـ:

،كقد ذكر ابف سعد الذم لخص شخصية ّّكاف عمره اربعيف سنة ((لما بعث النبي 
مع أبي طالب يكمؤه اهلل كيحفظو ((:)) كشب رسكؿ اهلل ّْقبؿ البعثة حيث قاؿ ((النبي 

كيحكطو مف أمكر الجاىمية كمعايبيا لما يريد بو مف كرامتو كىك عمى ديف قكمو حتى بمغ أف 
جكارا كأعظميـ حمما كاف رجال أفضؿ قكمو مركءة كأحسنيـ خمقا كأكرميـ مخالطة كأحسنيـ 

أمانة كأصدقيـ حديثا كأبعدىـ مف الفحش كاألذل كما رئي مالحيا كال مماريان أحدا حتى سماه 
قكمو األميف لما جمع اهلل لو مف األمكر الصالحة فيو فمقد كاف الغالب عميو بمكة األميف(( ، 

قد كاف يذىب الى غار لذلؾ كانت تأمالتو الماضية قد كسعت الشقة العقمية بينو كبيف قكمو، ف
، في جبؿ النكر عمى بعد نحك ميميف عف مكة كيأخذ معو سكيؽ مف الماء ، فكاف يقيـ ّٓحراء

فيو شير رمضاف، كيقضي كقتو في العبادة كالتفكير فيما حكلو مف مشاىد الككف مف قدرة 
مبدعة ، كىك غير مطمئف لما عميو قكمو مف شرؾ ،لكف ليس بيف يديو طريؽ كاضح كال 

، خالؿ ىذه الرحمة التي شيدىا النبي ّٔنيج محدد كال ام طريؽ يقصد لكي يطمئف كيرضاهم
) فقد بدأ تحكؿ كبير في حياتو لـ يكف قد تييأ لو مف قبؿ، لكف العناية االليية التي كانت )

ترعى ذلؾ التحكؿ كتكجيو نحك النبكة الكاممة التي تنكشؼ فييا حجب الغيب، كيتنزؿ الكحي 
( قاؿ ((ىذا ما ذكره ابف عباس أف (، ككاف اكؿ مظاىر تحكؿ شيده النبي ّٕميوبالقراف ع

، فقد استمرت ارىاصات النبكة التي انتيت بمقاء ّٖلخديجة )إني أرل ضكءان كأسمع صكتان(
  ّٗ(بمقاء االكؿ بجبريؿ )عميو السالـ( الذم حمؿ الرسالة ربو اليو(النبي 

 عف عائشة )رضي اهلل عنيا( حيث  كقد نقؿ الحكمي عف ذلؾ الحدث العظيـ
ا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المًَّو  ؿي مى ، (قالت:)) أىكَّ ةي ًفي النٍَّكـً اًلحى ٍؤيىا الصَّ  ( ًمفى اٍلكىٍحًي الرُّ
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ٍبًح(( اءىٍت ًمٍثؿى فىمىًؽ الصُّ ٍؤيىا ًإالَّ جى فىكىافى الى يىرىل ري
َْ  

ءي فىكىافى  الى بِّبى ًإلىٍيًو اٍلخى دي  فقالت:)) ثيَـّ حي كَّ يىتىزى نَّثي ًفيًو المَّيىاًلي ذىكىاًت اٍلعىدىًد كى يىٍأًتي ًحرىاءى فىيىتىحى
ؽُّ كىىيكى فً  أىهي اٍلحى تَّى فىجى ديهي ًلًمٍثًميىا حى كِّ ٍنيىا( فىتيزى ةى )رىًضيى اًلمًَّو عى ًديجى اًر ًلذىًلؾى ثيَـّ يىٍرًجعي ًإلىى خى ي غى

ًحرىاءى((
ُْ  

حراء فقاؿ لو اقرأ فقاؿ ما أنا بقارئ قاؿ فأخذني فغطني فقد جاءه الكحي كىك في غار 
حتى بمغ مني الجيد ثـ أرسمني فقاؿ اقرأ فقمت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بمغ 
مني الجيد ثـ أرسمني فقاؿ اقرأ فقمت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بمغ مني الجيد 

 يي ىي زث مي زي  رث ٰى يت ىت نن من زن رن مم ام يل ىل ملٱُّٱ  ، فقاؿ:ِْثـ أرسمني
  َّّْ نث مث هئ مئ خئ حئ جئ

يرجؼ فؤاده فدخؿ عمى خديجة)رضي اهلل عنيا( بنت خكيمد  ()فرجع بيا رسكؿ اهلل 
فزممكه حتى ذىب عنو الركع فقاؿ لخديجة كأخبرىا الخبر لقد خشيت  ْْفقاؿ:)) زممكني زممكني

عمى نفسي فقالت خديجة كال كاهلل ال يخزيؾ اهلل أبدا إنؾ لتصؿ الرحـ كتقرم الضيؼ كتحمؿ 
  فأف مكقؼ خديجة )رضي اهلل عنيا( قكة ْٓالكؿ كتكسب المعدكـ كتعيف عمى نكائب الحؽ((

، فكانت ْٔبر الخارؽ، كاستقبمت األمر بيدكء كسكينةقمبيا حيث لـ تفرغ مف سماع ىذا الخ
خديجة )رضي اهلل عنيا( قد ادركت اف مف جبؿ عمى المكاـر االخالقية ال يخزيو اهلل ابدان، فقد 
كصفنو بأنو يصؿ الرحـ، كككف االنساف يصؿ اقربائو دليؿ عمى استعداد النفسي لبذؿ الخير 

  ْٕالمراءة االكلى لكشؼ اخالقو كاالحساف الى الناس فأف اقارب االنساف ىـ
مف حديث  ْٖما ذكره األماـ البخارم ()كمما يبف شدة نزكؿ الكحي عمى النبي 

عائشة )رضي اهلل عنيا( قالت:)) كلقد رأيتو ينزؿ عميو الكحي في اليكـ الشديد البرد فيفصـ 
ف جبينو ليتفصد عرقا((   عنو كا 

إذا أنزؿ عميو الكحي ((ي اهلل ( قاؿ:)) كاف نب)ْٗكفي حديث عبادة بف الصامت
  َٓكرب لذلؾ كتربد كجيو((

فقد انطمقت بو خديجة )رضي اهلل عنيا( حتى اتت بو الى كرقة بف كفؿ بف اسد بف 
عبد العزل، ابف عـ خديجة ، كاف امرأن تنصر في زمف الجاىمية، ككاف يكتب الكتاب العبراني، 

شيخا كبيرا قد عمي، فقالت لو خديجة، ،  ككاف ُٓفيكتب مف االنجيؿ ما شاء مف اف يكتب
( خبر يابف عـ اسمع مف ابف أخيؾ  فقاؿ لو كرقة، يابف أخي ماذا ترل فأخبره رسكؿ اهلل )
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، الذم كاف ينزؿ عمى مكسى، يا ليتني فييا جذعان، ّٓ، فقاؿ لو كرقة: ))ىذا النامكسِٓما رأل
رجي ىـ فقاؿ: نعـ، لـ يأت أحد ( أك مخليتني أككف حيا إذ يخرجؾ قكمؾ، فقاؿ رسكؿ اهلل )

ف يدركني يكمؾ أنصرؾ نصرا مؤزران(( ، ثـ لـ ينشب كرقة أف ْٓبمثؿ ما جئت بو إال عكدم، كا 
  ٓٓتكفى، كفتر الكحي

بحراء يكـ اإلثنيف لسبع عشرة  ) نزؿ الممؾ عمى رسكؿ اهلل ) :((كقد ذكر ابف سعد
بريؿ الذم كاف ينزؿ عميو خمت مف شير رمضاف كرسكؿ اهلل يكمئذ بف أربعيف سنة كج

  ٔٓبالكحي((
 (:ثانيًا: حفظ القران الكريم في عهد النبي )

، الذم استقبمو فأحسف استقباؿ، ) لقد حفظ اهلل تعالى القراف الكريـ بكاسطة رسكلو )
 )، لذلؾ فقد ادرؾ الرسكؿ)ٕٓكحفظو اتـ  الحفظ ، فقد قاـ بو خير قياـ، كبمغو احسف التبميغ

، َّٖٓ رن مم ام يل ىل ملُّٱ  الجديد بعد ما انزؿ اهلل سبحانو عميو قكلو تعالى:حقيقة الدكر 
فقد كانت ىذه اآليات الكريمات المباركات اكؿ شيء نزؿ مف القراف الكريـ  كفي ىذه اآليات 
تنبيو عمى ابتداء خمؽ االنساف مف عمقة ، كأف مف كرمو تعالى أف عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، 

كىك القدر الذم امتاز بو أبك البرية آدـ عمى المالئكة، كالعمـ تارة يككف فشرفو ككرمو بالعمـ، 
  ٗٓفي األذىاف، كتارة يككف في المساف، كتارة يككف في الكتابة بالبناف

كجاء كنداء جبريؿ)عميو السالـ( لو فقاؿ:)) يا محمد إنؾ لرسكؿ اهلل حقان فيسكف  
فترة الكحي غدا مثؿ ذلؾ، فإذا كافى بذركة لذلؾ جأشو، كتقٌر نفسو فيرجع، فإذا طالت عميو 

  َُّٔ يث ىث نث مث هئ مئُّٱ  ، ثـ نزكؿ قكلو تعالى:َٔجبؿ تبدل لو جبريؿ فقاؿ لو ، مثؿ ذلؾ((
يتعجؿ في بادئ األمر في حفظ القرآف، فيسابؽ جبريؿ عميو  ((فقد كاف رسكؿ ٱ 

الممؾ مف الكحي مخافة  السالـ كىك يمقي إليو القرآف ساعة الكحي، فيردد اآليات قبؿ أف ينتيي
، فجاء القرآف يطمئنو في أكؿ الطريؽ، ((أف ينسى منو شيئا، ككاف ذلؾ مما يشؽ عميو 

 ،فقاؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز: ِٔكينياه عف تمؾ العجمة
 جي ٰه مه جه ٰه هن جه هن  من خن حن جنٱُّٱ 
 حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل  هئ مئ هي 
 َّّٔ  يه ىه مه جه ين جمحم خن 
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( كىي قكلو (كقد كردت آيات اخرل تدؿ عمى اف حفظ  القراف الكريـ مكفكؿ لمنبي 
   َّْٔ  ٰه مه جه ٰه هن جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكٱُّٱ تعالى: 

يعالج مف ( ()) كاف رسكؿ اهلل ( قاؿ:عف ابف عباس )ٓٔفقد ركل االماـ البخارم
 لكٱ ُّٱ  منو(( ، فأنزؿ اهلل تعالى قكلو: التنزيؿ شدة ، ككاف مما يحرؾ شفتيو خشية اف ينفمت

أف نجمعو في صدرؾ)ام اف نحفظو لؾ( ، كقرأنو، ، َّٔٔ  جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك
 ، ََّٕ  ٰه مه جه ٰه هنٱُّٱ ، ٗٔفإذا أنزلناه إليؾ فاستمع قرآنو ، َّٖٔ  جه هن من خن حنٱُّٱ   ٕٔأف تقرأه

، فكاف رسكؿ اهلل إذا أتاه جبريؿ استمع، ُٕثـ إف عمينا بيانو، عمينا أف نبينو بمسانؾ
  ِٕكما قرأه جبريؿ )عميو السالـ(( (فإذا انطمؽ جبريؿ قرأه النبي 

 نن من زن رن مم ام يلُّٱ كقد ذكر اهلل تعالى حفظ القراف الكريـ في قكلو تعالى: 
لـ يكؿ ذىًلؾ ،  َّّٕ  ىت ًإلىى غىيره، فىييكى مىٍحفيكظ فىًإف اهلل تىعىالىى تكلى حفظ ًكتىابو ًبنىفًسًو اٍلكىًريمىة ، كى

بحفظ اهلل تىعىالىى، كىحفظ اهلل تىعىالىى ًلٍمقيٍرآًف اٍلكىًريـ حفظ ليىذىا الدَّيف
، كىذه اآليات الكريمة تؤكد ْٕ

سناده إليو سبحانو،  أمرا ىاٌما، ىك تكٌفؿ اهلل المطمؽ بشأف القرآف، كحيا كحفظا كجمعا كبيانا، كا 
أمره إال كعيو كحفظو كتبميغو، بعد أف أعطاه اهلل ممكة تامة مف  ((بكميتو، فميس لمرسكؿ 

لمحفظ، فصار إذا أتاه جبريؿ استمع، فإذا ذىب جبريؿ قرأه كما قرأه عميو جبريؿ، يحفظ 
  ٕٓالسكرة الطكيمة كما يحفظ السكرة القصيرة، كليس ىناؾ فرصة لنسياف شيء منو أك ضياعو

فإف جبريؿ )عميو الٌسالـ( كاف  ((لنبي كما أف االستعدادات التي خص الكحي بيا ا
 ٕٕ، كما في الحديث الذم ركاه األماـ البخارمٕٔيدارسو ما نزؿ عميو مف القرآف في كؿ مرة

أجكد الناس ككاف أجكد ما يككف  ((( قاؿ:)) كاف رسكؿ اهلل عف عبد اهلل عف بف عباس)
في رمضاف حيف يمقاه جبريؿ ككاف يمقاه في كؿ ليمة مف رمضاف فيدارسو القرآف فمرسكؿ اهلل 

))  ))أجكد بالخير مف الريح المرسمة 
( قاؿ: ))تعممكا القرآف خمسا خمسان، فإف جبريؿ عميو السالـ نزؿ كعف عمر )
  ٖٕخمسا خمسا((((بالقرآف عمى النبي 

 د كانت ثمرة ىذا العمؿ المبارؾ مف حفظو لمقراف ، كىذه المدارسة بيف النبيفق
 ) ) كجبريؿ )عميو السالـ(، اف حفظ رسكؿ اهلل القراف الكريـ حفظان الحظ لمنسياف

، فقد قاؿ اهلل في ٕٗ)) كاف يتذكر القرآف في نفسو مخافة أف ينسى((:فيو، كعف مجاىد فقد قاؿ
 كتابو العزيز: 
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، فكاف بعضيـ يكتبو، ككاف آخركف يحفظكنو، كأٌدكه إلى مف  ََّٖ حج مك لك  اكٱُّٱ  
جاء بعدىـ مف أجياؿ المسمميف، كظؿ القرآف محفكظا كما تمقاه الصحابة عف رسكؿ اهلل 

))ُٖحتى يكمنا ىذا  
 :ثالثان: تدكيف القرآف الكريـ في العصر النكم الشريؼ 

ب في تمؾ الفترة ، فقد حارب االسالـ جاء اإلسالـ كاحدث تحكالن كبيران في حياة العر 
االمية كالجيؿ كاخرج الناس مف الظممات الى النكر الذم ييدم بيـ الى طريؽ العمـ 

(، يدفع  اصحابو الى اف يتعممكا الخط كيحذقكا الكتابة (، ككاف النبي محمد ِٖكالمعرفة
بدر الكبرل اف  كيييئ ليـ السبؿ بكؿ ما يستطيع مف كسيمة مشركعة ، كقد كرد في غزكة 

(، في فداء الكاحد منيـ اف يعمـ (المسمميف قد أسركا سبعيف مشركان فكاف مما يقبؿ الرسكؿ  
   ّٖعشرة مف اصحابو الكتابة كالخط

(، يأمر (،ككاف النبي ْٖكقد شجع االسالـ النساء عمى التعمـ كالقراءة كالكتابة
(، أف الكتابة كالقراءة عديالف (، كقد اعمف الرسكؿ ٖٓاصحابو اف يعممكا الناس الكتابة 

لمحرية، كبمثؿ ىذه الطريقة اخذت ظممات األمية تتبدد بأنكار اإلسالـ شيئان فشيئان كحؿ محميا 
، كىذا مف اىـ االدلة التي تشير عمى أف االسالـ ديف سماحة كعمـ ٖٔالعمـ كالكتابة كالقراءة
 كالحضارة كمدنية 

(، مكاد كثيرة كشائعة االستعماؿ بدالن مف (ميف في عيد الرسكؿ  فقد استخدـ المسم
يكتبكف عميو آيات القراف الكريـ بعد ((الكرؽ كمف ىذه المكاد جريد النخؿ ، ككاف الصحابة 

ازالة الخكص ، فيككف التدكيف عمى الطرؼ العريض، كعرفكا ايضان الكراشيؼ ، كىي اصكؿ 
، كقطع االديـ اك الرؽ أم الجمد الطبيعي المدبكغ كعظاـ  السعؼ الغالظ كالمخاؼ كىي الخرقة

اكتاؼ اضالع الشاة كاالبؿ حيث كانت تدكف عميو العيكد كالمكاثيؽ ، ككاف العرب يسمكنو 
  ككاف لمرسكؿ االكـر )عميو الصالة كالسالـ( جماعة تخصصكا بكتابة ٕٖالصحيفة البيضاء 

فبعد كفاة   ٖٖيران مف العيكد كاالماف كالمعاىداتالكحي كرسائمو ، ككاف عميو السالـ  يكتب كث
(، حيف امر أبك بكر الصديؽ (، كاف القراف الكريـ محفكظان في صدكر الصحابة ((النبي 

(( بمشكرة عمر بف الخطاب ) حيف اشتد القتؿ بقراء القراف فخشى أف يذىب كثير منو ،)
(، في (أف ابك بكر الصديؽ قد استشار الصحابة  َٗ، كقد ذكر الزركشي ٖٗأثناء حرب الردة

في جمع المصحؼ الشريؼ في كتاب كاحد خشيتان مف الضياع ، فقد امر ابك بكر الصديؽ 
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((الصحابي الجميؿ زيد بف ثابت ) ، بجمع ككتابة المصحؼ الشريؼ،)  فتتبع القرآف
حيث كجد  كجمعو مف العسب كالمخاؼ كصدكر، اما في عيد الخمفية عثماف بف عفاف

اختالؼ االمصار االسالمية في القراءات في القراف الكريـ ،حيث امر باستنساخ نسخ لمقراف 
الكريـ ، حتى ال يحدث أم اختالؼ في القراءات، سكؼ يأتي الحديث عمييا في المباحث 

  ُٗالقادمة
 كتاب الوحي:

قرائو ألصحابو، كحثيـ عمى تعممو  ((لـ يكتؼ النبي  بحفظ القرآف الكريـ، كا 
كتعميمو، بؿ جمع إلى ذلؾ األمر بكتابتو كتقييده في السطكر، فكاف كمما نزؿ عميو نجـ دعا 

، فقد كاف ِٗ((الكتاب فأماله عمييـ فيكتبكنو، كبذلؾ كاف القرآف مكتكبان كمو بأمره في عيده 
، ليجتمع لمقراف الكريـ الرسـ ((الـ ، ارىاصان لبعثة النبيكجكد الكتابة في العرب قبيؿ االس

في السطكر الى الحفظ في الصدكر كيتييأ لمقراف مف دكاعي الحفظ كالرعاية مالـ يتييأ لغيره، 
   ّٗكيتحقؽ كعد اهلل تعالى في حفظو كرعايتو
 ىه مه جه ين حم جمٱُّٱ  باألمي فقاؿ: ((لذلؾ فقد كصؼ اهلل تعالى نبيو 

( كاف اميان ال يقرأ كال (، فأف الرسكؿ َّْٗ ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ   ٰى ٰر ٰذ يي مم خم خي حي  جي يه
(، ( ٔٗ، ككانت ىذه األمية فضيمة في حقو، كىذا يدؿ عمى صدؽ ما جاء بو النبي ٓٗيكتب

  َّٕٗ مك لك اك يق يفىق ىف يث  ىث نث مث زث رث نت متٱُّٱ فقاؿ تعالى: 
عمى اصحابو  ( يتمقى كالـ اهلل سبحانو كتعالى عمى شكؿ آيات فيقرؤه(كاخد النبي
 زث رث نت مت زت زتمت رت  يب ىب نب مب زب ربُّٱ ( كجاء في قكلو تعالى: تنفيذان ألمر اهلل )

  َّٖٗ مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف  يث ىث مثنث
كبذلؾ تبدأ مرحمة جديدة مف اىـ المراحؿ التاريخية ، ىي مرحمة التبميغ كالكفاح  

،كاليداية البشرية الى نكر اهلل تعالى ،كلما كاف القراف الكريـ ىك الدستكر كالمنيج كالسبيؿ الى 
(، كقد نيى عف كتابة غير (طريؽ الرشاد، فقد ناؿ عناية كبيرة كاىتمامان كاسعان مف النبي 

 ((أف النبي  (ََُ(  كعف ابي سعيد الخدرمٗٗراف الكريـ خكفان مف التباس القراف بغيرهالق
، كذلؾ َُُقاؿ: ))ال تكتبكا عني شيئا إال القرآف، فمف كتب عني شيئا غير القرآف، فميمحو((

 مخافة أف يمتبس القرآف بغيره أك يختمط بالقرآف
  َُِما ليس منو ما داـ الكحي نازالن بالقراف
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( في كتابة القراف كىذا يدؿ عمى مدل المشقة التي كاف يتحمميا الصحابة ) 
، كيكتبكف عيكده كرسائمو كما َُْكاف لو كتاب يكتبكف لو الكحي ((، فأف الرسكؿ َُّالكريـ

 كاف يأمر بو ككاف أكائؿ ىؤالء الكتاب كىـ:
 م(:634-ه13: )تأباف بف سعيد بف العاص -ُ

في  ((، يجتمع ىك كرسكؿ َُٓمناؼ القرشي األمكمبف أمية بف عبد شمس بف عبد 
 ، فقد اسمـ بعد اخكيو خالد كعمرك، ككاف اسالمو بعد الحديبةَُٔعبد مناؼ

مكة يـك  (الى(كىك الذم أجار عثماف بف عفاف رضى اهلل حيف بعثو رسكؿ اهلل 
ككاله في بعض سراياه ((، فكاف مف كتبة الكحي لذلؾ فقد استعممو رسكؿ اهلل َُٕالحديبية
، كيقاؿ يكـ َُٗ((كقتؿ بالشاـ يكـ أجناديف في خالفة عمر بف الخطاب  َُٖالبحريف

  َُُاليرمكؾ سنة خمس عشرة كيقاؿ يـك مرج الصفر سنة ثالث عشرة
 م(:634-ه13)ت:خالد بف سعيد بف العاص-ِ

أسمـ قديما كقيؿ إنو أكؿ مف كتب بسـ اهلل الرحمف الرحيـ قيؿ إنو أسمـ بعد أبي بكر 
ثمث اإلسالـ كقيؿ غير ذلؾ ىاجر إلى الحبشة اليجرة الثانية كأقاـ بيا بضع عشر سنيف فكاف 

، ككاف يكتب لرسكؿ ُُُاهلل خاتمو الذم نقش عميو محمد رسكؿ اهلل((كأىدل لرسكؿ
))كما انو كتب كتاب أىؿ الطائؼ لرسكؿ ُُِبمكة كالمدينة كاستعممو لقضاء حكائجو ،
)) لكفد ثقيؼ كسعى في الصمح بينيـ كبيف رسكؿ اهلل))ُُّ حيث شيد مع النبي ،
)) القضية كفتح مكة، كحنينان، كالطائؼ، كتبكؾ، فقد جعمو النبي)) عامالن عمى صدقات

، كقيؿ استشيد في مرج الصفر في السنة الثالثة عشرة مف اليجرة، كىي بيف ُُْاىؿ اليمف
  ُُٓالكاقكصة كدمشؽ

 م(:642-ه22)ت ابي بف كعب:-ّ
 ،ُُٔأبي بف كعب بف قيس بف عبيد بف زيد بف معاكية بف عمرك بف مالؾ بف النجار

، يكنى أبا المنذر كاف يكتب ُُٖ، كىك مف االنصار ، كاف يمقب سيد القراءُُٕكىـ بنك حديمة
، كىك أكؿ مف كتب الكحي َُِ، شيد العقبة الثانية كبدرا كما بعدىاُُٗفي الجاىمية كاإلسالـ

، فكاف إذا لـ يحضر دعا زيد بف ثابت فكانا ُُِعند قدكمو الى المدينة((كؿبيف يدم رس
، ككاف يفتي عمى عيده  كشيد مع عمر ُِِيكتباف لو الكحي كيكتباف إلى مف كاتبو مف الناس



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)ُُٖ ) 
 

بف الخطاب كقعة الجابية، ككتب كتاب الصمح ألىؿ بيت المقدس  كأمره عثماف بجمع 
  ُِِِْ،كقد تكفي سنة ُِّالقرآف

 :م(657-هـ 37)ت عبد اهلل بف سعد:  -ٓ
، كيكنى ابا يحيى ُِٓبف سعد بف أبي سرح بف الحارث بف حبيب القريشي العامرم

، ثـ ارتٌد كلحؽ بمكة، ثـ أسمـ كحسف ُِٔبالمدينة بمكة مف قريش((،كىك أكؿ مف كتب لمنبي
مكة ، كىك  إسالمو،  كىك فاتح افريقية فارس بني عامر مف ابطاؿ الصحابة، اسمـ قبؿ فتح

 ِٓ، كلي مصر سنة ُِٕمف اىميا، ك كاف عمى ميمنة عمرك ابف العاص حيف افتتح مصر
عامان، اعتزؿ الحرب بيف عمي كمعاكية في  ُِق، بعد عمرك بف العاص، فاستمر نحك 

، كىك أخك عثماف بف ُِٖـ(ٕٓٔ-ىػ ّٕصفَّيف، تكفي بعسقالف فجأة كىك قائـ يصمي سنة)ت 
  ُِٗ(مف الرضاععفاف)

 م(:679-ه60:)ت عاكية بف ابي سفيافم-ٔ
ىك معاكية بف ابي سفياف صخر ابف حرب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف 

، يكنى َُّقصي بف كالب أمير المؤمنيف ممؾ اإلسالـ أبك عبد الرحمف القرشي األمكم المكي
ال يكـ ، كلد بمكة كلـ يظير إسالمو إُُّأبا عبد الرحمف ، كأمو ىند بنت عتبة بف عبد شمس

،كىك ابف ثماف عشر سنة ، كقد كتعمـ الكتابة كالحساب، فجعمو رسكؿ ُِّق( ٖالفتح )سنة 
، ككاف معاكية بف ابي سفياف الـز الكتاب ُّّ( كاتبان لمكحي بعد فتح مكة(اهلل 

، كىك أجؿ خمفاء بني ُّٓ، فأنو كاف يكتب بيف يديو في حكائجوُّْ(كاخصيـ بو(لمرسكؿ
( في الخالفة مف بني أمية إذ اصطمح مع الحسف بف عمي )أمية ، كىك أكؿ مف كلي 

، كمات في نصؼ رجب ُّٔالخامس كالعشريف مف ربيع األكؿ سنة أربعيف مف اليجرة النبكية
  ُّٕسنة ستيف، كسنة ثماف  كسبعكف  سنة

 ـ(:ّْٔ-ِّٔق/ُّ-ُُ()جمع القراف الكريـ في عيد ابك بكر الصديؽ) -رابعان 
( كما كاف ينزؿ مف (كتاب الكحي الذيف كتبكا لمنبي  بعد ما انيينا الحديث عف

آيات قرآنية مف ربو، فيا نحف اليكـ في صدد الحديث عف جمع القراف الكريـ في زمف الخمفية 
( الخالفة بعد (، كلما تكلى الخميفة ابك بكر الصديؽ ))الراشدم االكؿ ابك بكر الصديؽ 

احداث جسيمة كعظيمة ، فعف السيدة عائشة  ، كاجو خالؿ فترة خالفتو ُّٖ((كفاة النبي 
، فنزؿ بأبي بكر ما لك نزؿ بالجباؿ لياضيا ، (()رضي اهلل عنيا( قالت:)) تكفي رسكؿ اهلل 
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اشرأب النفاؽ بالمدينة ، كارتدت العرب ، فك اهلل ما اختمفكا في نقطة إال طار أبي بحظيا 
  ُّٗكفنائيا في اإلسالـ((

ا صعكبة كأكثرىا خطران ىي كبخاصة بعد معالـ فتنة فأف اعظـ ىذه االمكر كاشدى
تبدك في األفؽ، متمثمة في حركة الردة التي ىزت المجتمع اإلسالمي الكليد، كأيقظتو عمى 

 ،َُْكاقع جديد مميء بالتحديات كالمكاجيات
كارتداد بعض القبائؿ العربية عف االسالـ ، فمنيـ مف منع  الزكاة كمنيـ مف اتبع  

كادل الى  (، ككانت محاربة المرتديف في بداية خالفة ابك بكر الصديؽ)ُُْبمسيممة الكذا
ما بيف المرتديف  عف الديف االسالمي لذلؾ  ُِْيـك  معركة اليمامةقتؿ مئات مف الصحابة 

:)) فإف الذيف حفظكا القرآف ُْْكقاؿ الزرقاني ُّْفقد بمغ  قتمى يكـ اليمامة سبعكف مف القراء
حتى كاف عدد القتمى منيـ ببئر معكنة كيكـ اليمامة أربعيف مف الصحابة كانكا كثيريف 

 كمائة(( 
ـ(: انو قاؿ: ))أرسؿ إلي أبك بكر مقتؿ أىؿ اليمامة ٓٔٔ-قْٓعف زيد بف ثابت)ت

، يكـ اليمامة  ُْٓكعنده عمر، فقاؿ أبك بكر: إف عمر أتاني فقاؿ إف القتؿ قد استحر
ني أخشى أف يستحر القتؿ بالقراء فئُْبالناس المكاطف، فيذىب كثير مف القرآف إال أف  ، كا 

ني ألرل أف تجمع القرآف، قاؿ أبك بكر فقمت لعمر كيؼ أفعؿ شيئا لـ يفعمو رسكؿ  تجمعكه، كا 
فقاؿ ىك كاهلل خير، فمـ يزؿ يراجعني حتى شرح اهلل لذلؾ صدرم، كرأيت الذم رأل  ((اهلل 

كر: إنؾ رجؿ شاب عاقؿ كال عمر  قاؿ زيد كعنده عمر جالس ال يتكمـ، فقاؿ لي أبك ب
نتيمؾ، كنت تكتب الكحي لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فتتبع القراف، فاجمعو، فك اهلل لك 

 ، ُْٕكمفني نقؿ جبؿ مف الجباؿ ما كاف أثقؿ عمي مما أمرني بو مف جمع القرآف
كر قاؿ قمت كيؼ تفعمكف شيئا لـ يفعمو رسكؿ اهلل فقاؿ ىك ك اهلل خير فمـ يزؿ أبك ب

 يراجعني حتى شرح اهلل صدرم لمذم شرح صدر أبي بكر ك عمر
ك صدكر الرجاؿ  ُْٗك المخاؼ ُْٖقاؿ فتتبعت القرآف أجمعو مف الرقاع ك العسب

   ُُٓلـ أجدىا مع أحد غيرىف(( َُٓحتى كجدت آخر سكرة التكبة أبي خزيمة األنصارم
  َُِّٓ اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مثُّٱ قاؿ تعالى:  

( حتى تكفاه اهلل، ثـ عند الصحؼ عند أبي بكر الصديؽ)حتى خاتمة براءة، فكانت 
   ُّٓ( عمر حياتو، ثـ عند حفصة بنت عمر)
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( في ( يختار زيد بف ثابت )فقد كانت ىناؾ اسباب جعمت ابك بكر الصديؽ) 
جمع القراف الكريـ دكف غيره ، فقد ذكر العمماء اف زيد قد كعي القراف الكريـ في زمف النبي 

)ؼ ما بيف الناس كحفظ القراف عمى عرضو االخيرة، ككانت اخر مرة التي ( بال اختال
( ىك الذم )( كالعمؿ عمى اخر عرضو فكاف زيد بف ثابت(عارض فييا جبريؿ رسكؿ اهلل 

(، كقد (قد حفظو كىك كاف العمؿ عميو، كذلؾ ألف زيد يعتبر مف كتاب الكحي االكائؿ لمنبي
   ُْٓ)أما أنو نعـ الغالـ( (عنو(فقاؿ رسكؿ اهلل ـ الخندؽ كاف ينقؿ التراب مع المسمميف يك 

اشتيًير ما بو بيف الصحابة مف العمـ كالفقو، إنو ممف حفظكا القرآف كجمعكه في  حيث
صدكرىـ، فكاف حقيقنا أف يجمعو مسطكرنا بعد أف جمعو محفكظنا ،كما انو عرض القرآف عمى 

إلى الرفيؽ األعمى، كىذه االسباب تجعمو  ((في السنة التي انتقؿ فييا النبي  ((النبي 
( ، لتكميفو بميمة اصعب مؤىالن في نظر الخميفة ابك بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب)

كاشد مف حممو جباله ككيؼ ال كالقراف كىك كديعة اهلل تعالى إلى الكجكد اإلنساني إلى أف تزكؿ 
  ُٓٓالسمكات كاألرض

ىذا يدؿ اىتماـ لميمة دكف سائر العمكـ األخرل ، ك لذلؾ فأف الكتابة بكابة مف العمكـ ا
كبار الصحابة بالمحافظة عمى القرآف كعمى مبمغ ثقة أبي بكر كعمر بزيد بف ثابت كعمى 

( في المقدمة لدل ، فكاف زيد بف ثابت)ُٔٓجدارة زيد بيذه الثقة لتكافر تمؾ المناقب 
قرأ عمى عثماف رضي اهلل عنو ، أنو  ُٕٓ( ، فركرم عف ابك عبد الرحمف السممي(الصحابة 

عامة القرآف ككاف يسألو عف القرآف ككاف كلي األمر فشؽ عميو ككاف يسألو عف القرآف فيقكؿ 
إنؾ تشغمني عف أمر الناس فعميؾ بزيد بف ثابت فإنو يجمس لمناس كيتفرغ ليـ كلست أخالفو 

   ُٖٓيؾ بزيد بف ثابت( فأسألو فيخبرني كيقكؿ عمفي شيء مف القرآف قاؿ ككنت ألقى عميا )
( خالؿ لقد كاف جمع القراف مف االحداث الميمة التي شيدىا ابك بكر الصديؽ )

فترة خالفتو ، فقد اعتمد عمى اىـ ما ىك اكثؽ كمتكفر مف الكثائؽ، كعف عمي بف ابي طالب 
( ( قاؿ:)) رحمة اهلل عمى أبي بكر كاف أعظـ الناس أجرا في جمع المصاحؼ، كىك أكؿ

  ُٗٓبيف المكحيف(( مف جمع
 ـ(:ِٓٔ-ْْٔق/ ّٓ-ِّ)(:) جمع القران في عهد الخميفة عثمان -خامساً 

( كاستبحر العمراف كتفرؽ المسممكف في لقد اتسعت الفتكحات في زمف عثماف )
األمصار كاألقطار كنبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآف كطاؿ عيد الناس 
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ككاف أىؿ كؿ إقميـ مف أقاليـ اإلسالـ يأخذكف بقراءة مف اشتير بالرسكؿ كالكحي كالتنزيؿ ، 
بينيـ مف الصحابة فأىؿ الشاـ يقرؤكف بقراءة أبي بف كعب كأىؿ الككفة يقرؤكف بقراءة عبد 

، فكاف بينيـ اختالؼ في حركؼ َُٔاهلل بف مسعكد كغيرىـ يقرأ بقراءة أبي مكسى األشعرم
الشقاؽ كالنزاع في قراءة القرآف أشبو بما كاف بيف  األداء ككجكه القراءة بطريقة فتحت باب

الصحابة قبؿ أف يعممكا أف القرآف نزؿ عمى سبعة أحرؼ بؿ كاف ىذا الشقاؽ أشد لبعد عيد 
كقد ُُٔىؤالء بالنبكة كعدـ كجكد الرسكؿ بينيـ يطمئنكف إلى حكمو كيصدركف جميعا عف رأيو،

كنا جمكسان في المسجد كعبد اهلل يقرأ  قاؿ:)) ُّٔعف أبي الشعثاءُِٔذكر ابك داكد السجستاني
فجاء حذيفة فقاؿ قراءة ابف أـ عبد كقراءة أبي مكسى األشعرم كاهلل إف بقيت حتى آتي  أمير 

-قّٗ)( المؤمنيف  يعني عثماف ألمرتو بجعميا قراءة كاحدة((  عف انس بف مالؾ)
ككاف يغازم  (( قدـ عمى عثماف)ـ( )ٔٓٔ-ىػ ّٔ:))أف حذيفة بف اليماف )تـ(ُُٕ

أىؿ الشاـ في أرمينية كأذربيجاف مع أىؿ العراؽ ، فرأل حذيفة اختالفيـ في قراءة القرآف فقاؿ 
، ُْٔ(:))أدرؾ ىذه األمة قبؿ أف يختمفكا اختالؼ الييكد  كالنصارل((لعثماف بف عفاف )

 ( إلى حفصة أف أرسمي إلينا بالصحؼ ننسخيا في المصاحؼ ثـ نردىا إليؾفأرسؿ عثماف)
فأرسمت بيا حفصة إلى عثماف فأمر زيد بف ثابت كعبد اهلل بف الزبير كسعيد بف العاص كعبد 

فنسخكىا في المصاحؼ كقاؿ عثماف لمرىط القرشييف الثالثة  ُٓٔالرحمف بف الحارث بف ىشاـ
إذا اختمفتـ أنتـ كزيد بف ثابت في شيء مف القرآف فاكتبكه بمساف قريش فإنما نزؿ بمسانيـ 

، كأرسؿ إلى ُٔٔى إذا نسخكا الصحؼ في المصاحؼ رد عثماف الصحؼ إلى حفصةففعمكا حت
كؿ أفؽ بمصحؼ مما نسخكا كأمر بما سكاه مف القرآف في كؿ صحيفة أك مصحؼ أف 

  ُٕٔيحرؽ((
( كاف عمى اساس الجمع الذم تـ في حيث اف جمع الذم حصؿ في عيد عثماف)

بعناية الصحابة كمكاقفيـ ، ككاف زيد بف ( فكاف الجمع االكؿ قد تـ عيد ابك بكر الصديؽ )
ثابت قد تكلى ميمة العمؿ في جمع القراف الكريـ ، لما كاف يمتمكو مف صفات ما يؤىمو لعمؿ 

( قاؿ:)) يكـ مات زيد بف ثابت فقمت اف عمر بف الخطاب ) ُٖٔالخير، كقد ركل الذىبي
الناس في خالفة عمر كحبرىا مات عالـ الناس اليكـ فقاؿ ابف عمر يرحمو اهلل فقد كاف عالـ 

 فرقيـ عمر في البمداف كنياىـ أف يفتكا برأييـ كحبس زيد بف ثابت بالمدينة يفتي أىميا((  
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( سنة خمس لذلؾ فقد شرعت المجنة الرباعية التي اختارىا عثماف بف عفاف)
ىـ كعشريف مف اليجرة فعيد في نسخ المصاحؼ إلى أربعة مف خيرة الصحابة كثقات الحفاظ ك 

زيد بف ثابت كعبد اهلل بف الزبير كسعيد بف العاص كعبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ، فقد 
امرىـ اف ينسخكا صحؼ حفصة )رضي اهلل عنيا(، فأنيـ كانكا حافظيف لكتاب اهلل في 
صدكرىـ ،كلتككف تمؾ المصاحؼ التي ينسخكىا مستندة الى مصاحؼ ابي بكر 

  ُٗٔ(الذم كاف قد كتب بيف يديو كبأمره((كالمستندة الى الرسكؿالصديؽ)
بعد اف أعيدت الصحؼ التي كانت لدل حفصة )رضي اهلل عنيا( ، فبقيت عندىا 

، يرسؿ إلى حفصة )رضي اهلل عنيا( َُٕـ(ْٖٔ-قٓٔحتى تكفيت، فكاف مركاف بف الحكـ)
يسأليا الصحؼ التي كتب منيا القرآف لكي يحرقيا ، فتأبى حفصة أف تعطيو إياىا، فمما 

كفيت حفصة ، أرسؿ مركاف بف الحكـ إلى عبد اهلل بف عمر ليرسمف إليو بتمؾ  الصحؼ ت
فأرسؿ بيا إليو عبد اهلل بف عمر فأمر بيا مركاف فشققت، كقاؿ مركاف بف الحكـ :)) إنما 
فعمت ىذا ألف ما فييا قد كتب كحفظ بالمصحؼ اإلماـ فخشيت إف طاؿ بالناس زماف أف 

  ُُٕمرتاب ، أك يقكؿ إنو قد كاف شيء منيا لـ يكتب(( يرتاب في شأف ىذه الصحؼ
( الى األمصار، كقد فقد اختمفت عدد المصاحؼ التي ارسميا عثماف بف عفاف )

( لما كتب المصحؼ :)) اكثر العمماء عمى إف عثماف بف عفاف )ُِٕذكر ابك عمرك الداني
كٌجو إلى الككفة احداىف جعمو عمى أربع نسخ كبعث إلى كؿ ناحية مف النكاحي بكاحدة منيف ف

لى الشاـ الثالثة كامسؾ عند نفسو كاحدة كقد قيؿ انو جعمو سبع نسخ  لى البصرة أخرل كا  ، كا 
ككٌجو مف ذلؾ أيضا نسخة إلى مكة كنسخة إلى اليمف كنسخة إلى البحريف كاألكؿ أصح 

 كعميو األئمة(( 
( ف عفاف):)) اف عدد المصاحؼ التي ارسميا عثماف بُّٕفي حيف يرل السيكطي

 الى االمصار كالمشيكرة عددىا أنيا خمسة((  
( قد : ))أف المجنة التي اختارىا  عثماف بف عفاف ) ُْٕكاشار ابك داكد السجستاني

( ستة منيا إلى األمصار، كترؾ كاحد في المدينة نسخت سبعة مصاحؼ ، فأرسؿ عثماف)
 ، كسمي ىذا المصحؼ باإلماـ(( 

( اف يزيد مف اقباؿ الناس عمى تمقي القراف الكريـ، مف فقد تمكف عثماف بف عفاف )
 صدكر الرجاؿ كاعتمادىـ عمى الحفظ كعدـ اعتمادىـ عمى الكتابة كالنسخ، 
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لذلؾ اختار عثماف حفاظا يثؽ بيـ كأنفذىـ إلى األقطار اإلسالمية كاعتبر ىذه 
مسمميف، فقد امر المصاحؼ أصكال ثكاني مبالغة في األمر كتكثيقا لمقرآف كلجمع كممة ال

، مع المكي  ُٕٓ( زيد بف ثابت أف يقرئ بالمدني ، كبعث عبد اهلل بف السائبعثماف )
كعامر بف عبد القيس ُٕٔكالمغيرة بف شياب مع الشامي كأبا عبد الرحمف السممي مع الككفي

 (   كبذلؾ تمت مكافقة األمة كميا عمى مصحؼ عثماف بف عفاف)ُٕٕالبصرم
 الخاتمة                                      
 الحمد اهلل حمدان كثيران مباركان فيو كبعد:

أذ تناكؿ ىذا البحث حكؿ ))التطكر التاريخي لنسخ القراف الكريـ في العصر النبكم 
 كالعصر الراشدم(( 

أف القرآف الكريـ محفكظ بحفظ اهلل لو منذ أف كاف في السماء، كفي طريقو  -ُ
 رض، كحيف نزؿ إلى األرض إلى األ

نما إف الرسكؿ ) -ِ ( لـ يستنسخ اك يطبع نسخان كثيرة مف القراف الكريـ ، كا 
طبع مئات بؿ ألكؼ مف نسخ القراف الكريـ ، كلكف عمى صفحات القمكب بكممات مف نكر 

 الكحي، فأخرج جيالن قرآنيا فريدان بعقيدتو كشريعتو كأخالقو كآدابو 
ى حفظ دستكر األمة مف الضياع قد اثمر اركع حرص الصحابة الكراـ عم -ّ

( االعماؿ التي عرفيا التاريخ لخدمة القراف كذلؾ بمشكرة الخميفة عمر بف الخطاب)
( ( ، كبتنفيذ زيد بف ثابت ، )( ابي بكر الصديؽ)كبأشراؼ مف خميفة رسكؿ اهلل )

قرار الصحابة ) ع القراف بيذا العمؿ ( ، كأجماع األمة عميو دكف نكير، فجمكبمعاكنة كا 
 المبارؾ 

(كحرصو عمى تكحيد األمة بتكحيد دستكرىا، كجمعيا حب الخميفة عثماف بف عفاف)
عمى مصحؼ كاحد، كىك مصحؼ اإلماـ ، الذم اقترف باسمو، مصحؼ عثماف ، فتـ ىذا 

 ( كبمجنة رباعية برئاسة زيد بف ثابتالعمؿ الخالد باقتراح مف الصحابي حذيفة بف اليماف)
((كلعؿ الخميفة عثماف بف عفاف ، ) قد امد المجنة بعدد اخر مف الصحابة لمساعدتيا )

( ،فقد تمكف في نسخ المصاحؼ كتكحيدىا، حتى أصبحت المجنة عشرية، كبأشراؼ منو)
( اف يزيد مف اقباؿ الناس عمى تمقي القراف الكريـ، مف صدكر الخيفة عثماف بف عفاف )
 الحفظ كعدـ اعتمادىـ عمى الكتابة كالنسخ  الرجاؿ كاعتمادىـ عمى 
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  االحاالت

  
 

                                                 
  ّٗعمياف ، ربحي مصطفى ، المكتبات  في الحضارة العربية االسالمية،ص ُ
-ّٖٓصالح عبد العزيز ،الشرؽ االدنى القديـ في مصر كالعراؽ، د، ط،)دار الزماف ،د ،ـ،د،ت(،ص  ِ

ّٖٔ  
ص ُٓـ(،جََُِىػ/ ُِِْد ـ، –،)دار الساقي ْعمي جكاد، المفصؿ فى تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ ،ط ّ

ُِٖ-َِِ  
  ِِص، ـ( ََُٗ -َُُّق/  ّْٖ-ِِْ) فاضؿ، أحمد عبداهلل ، كتاب عيد الطكائؼ في االندلس  ْ
  ُْٓ،صُٓالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ،ج ،عمي جكاد ٓ
  ُُٔ، صُٓعمي جكاد، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ،ج ٔ
بيركت –، ) دار الكتب العممية ُ، تح فؤاد عمي منصكر ،ط السيكطي،المزىر في عمـك المغة كأنكاعيإ

  ِّٗ،صِـ(،جُٖٗٗ-ق ُُْٖ
ـ(،تمقيح فيـك اىؿ األثر في عيكف التاريخ كالسير ، ََُِ-ق ٕٗٓجماؿ الديف ابك الفرج عبد الرحمف ،)تٖ
  ّّٕ(،صُٕٗٗبيركت ،–، ) دار االرقـ ُط
  ِّ،صـ( ََُٗ -َُُّق/  ّْٖ-ِِْ) دلس فاضؿ ، أحمد عبداهلل ، كتاب عيد الطكائؼ في االن ٗ
  ٓٓسكرة يكسؼ، اآلية  َُ
اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس )ت  ُُ ـ( ،عمدة ْٗٗ-ىػّّٖالمرادم النحكم، أبك جعفر النَّحَّ

ىػ  ُِْٓالجفاف كالجابي لمطباعة كالنشر،د،ـ، -،) دار ابف حـز ُالكتاب ،تح بساـ عبد الكىاب الجابي،ط
  ّٔٔ،صُـ(،ج ََِْ -
  ْٕ،صالحمكجي ، عبد الستار، المخطكط العربي ُِ
  ُٗٔـ(،ص ُٖٖٗ،)دار المعارؼ بمصر، ٕاالسد، ناصر الديف، مصادر الشعر الجاىمي ،ط ُّ
  ِٓٓـ(، ،صُِٗٗ،)الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،ِ، المعارؼ ،تح ثركت عكاشة،طأبف قتيبة ُْ
تحرير المعنى السديد »محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر، التحرير كالتنكير التكنسي ،محمد الطاىر بف  ُٓ

 –ـ(،د،ط،) الدار التكنسية لمنشر ُّٕٗ-ىػُّّٗ،)ت « كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد
  َْْ،صَّـ(،جُْٖٗتكنس،

ؼ عف قناع الريب ـ(، فتكح الغيب في الكشُِّْ-ىػ ّْٕالطيبي، شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل )ت  ُٔ
 ،)ُ)حاشية الطيبي عمى الكشاؼ(،تح إياد محمد الغكج،ط

  َُْ،صُٓـ(،ج َُِّ -ىػ  ُّْْجائزة دبي الدكلية لمقرآف الكريـ، د،ـ ،
  ُٖٓ،صُٓالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ،ج ،عمي جكاد ُٕ
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ز ،د،ط ،)مكتبة الكميات خفاجي ، عبد اهلل عبد الجبار  محمد عبد المنعـ ، قصة االدب  في الحجا ُٖ

  ُِٔاالزىرية، د ت(،ص
ـ(،فتكح البمداف ، د تح ،د،ط، )دار كمكتبة ِٖٗ-ق ِٕٗالبالذرم، أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد،)ت ُٗ

  ّْٓـ( صُٖٖٗبيركت،  -اليالؿ
ـ(، كتاب سير كالمغازم ،تح، ٖٕٔ-ىػ ُُٓابف اسحاؽ ، محمد بف يسار المطمبي بالكالء ، المدني،)ت َِ

  ٔ،صُـ(،جُٖٕٗ-ىػ ُّٖٗبيركت –،)دار الفكر ُسييؿ زكار ، ط
  ِٓ،صـ( ََُٗ -َُُّق/  ّْٖ-ِِْ) فاضؿ ، أحمد عبداهلل ، كتاب عيد الطكائؼ في االندلس  ُِ
  ّْٓالبالذرم، فتكح البمداف،ص ِِ
  َْالجبكرم ،يحيى كىيب، الكتاب في الحضارة اإلسالمية،ص ِّ
القطاني ، فرج محمد القطاني ، الكراقة كالكراقكف في الدكلة العباسية كأثرىا في الحضارة اإلسالمية  ِْ
  ٔـ( ،صَُِٕليبيا،-، رسالة ماجستير غير منشكرة، )جامعة بنغازمـ(َُٓٓ-ْٖٔ/ىػْْٕ-ِِّ)

  َُٔ،صُٓالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ،ج ،عمي جكاد ِٓ
  ْٓٓمداف ،ص البالذرم، فتكح الب ِٔ
بيف النيي كاإلذف ،د ط )مجمع الممؾ ((بنت بكرم نجار، كتابة الحديث النبكم في عيد النبي  نجار، ِٕ

  ٔ-ٓفيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة، د، ت(،ص
ـ( ،البياف ٖٖٔ-قِٓٓعمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف )تالجاحظ،  ِٖ

  ِٓٗ،صّق( ،جُِّْبيركت، -د تح، د ط )دار كمكتبة اليالؿ كالتبييف
 ،ـ( ََُٗ -َُُّق/  ّْٖ-ِِْ) فاضؿ ، أحمد عبداهلل ، كتاب عيد الطكائؼ في االندلس  ِٗ
  ُٕص
  ٓ -ّسكرة العمؽ ، اآلية  َّ
  ِِالصكلي ،ادب الكتاب،ص ُّ
  ّٗعمياف ، ربحي مصطفى ، المكتبات  في الحضارة العربية االسالمية،ص ِّ
ـ(، السيرة ِٖٖ-ىػُِّابف ىشاـ، عبد الممؾ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف )ت  ّّ

براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي،ط ،)شركة مكتبة كمطبعة ِالنبكية البف ىشاـ، تح مصطفى السقا كا 
 ،ص ُـ(،جُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓمصر،–مصطفى البابي الحمبي كأكالده 

الطبقات  ـ(،ْْٖ-ىػ َِّمد بف منيع أبك عبداهلل البصرم الزىرم،)تبف سعد، محإ ّْ
  ُُِ،صُبيركت،د ت(،ج-الكبرل،د تح،د ط)دار صادر

حراء، الكسر، كالتخفيؼ، كالمٌد، جبؿ مف جباؿ مكة عمى ثالثة أمياؿ، كفي اعاله قمة شامخة، كفيو الغار  ّٓ
،)دار صادر، ِالبمداف،ط(،ياقكت الحمكم، معجـ (الذم كاف يأكم اليو الرسكؿ 

  ِّّ،صِـ(،جُٓٗٗبيركت،
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السيرة النبكية ،تح مصطفى عبد ابف كثير،؛ ِّٓ،ص،ُابف ىشاـ، السيرة النبكية البف ىشاـ،جّٔ

؛المبار ُّٓ،ص ِـ(،جُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗالكاحد،د ط،) دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت،
،) ُي السيرة النبكية عمى صاحبيا افضؿ الصالة كالسالـ(،طكفكرم ،صفي الرحمف، الرحيؽ المختـك )بحث ف

  ُٕـ(،صَُِٕ-ىػ ُّْٖالقاىرة ،-دار الغد الجديد لمطباعة كالنشر
  ُٕـ(،صََِّ-ىػُِّْعماف،-،)دارعمارُالحمد، غانـ قدكرم ،محاضرات في القراف الكريـ،ط ّٕ
دار الكتاب ،د تح، د ط) الفكائد،مجمع الزكائد كمنبع  ـ(َُْْ-قَٕٖالييثمي عمي بف أبي بكر، )ت ّٖ

  ِٓٓ،صٖـ(،جَُْٕ، بيركت،-العربي
  ُِٔٓ،صٔالجامع الصحيح المختصر، ج ،البخارم  ّٗ
ـ(، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ ُٕٓٗ-ىػُّٕٕالحكمي، حافظ بف أحمد بف عمي )ت  َْ

 َُٗٗ -ىػ  َُُْالدماـ،  –،) دار ابف القيـ ُاألصكؿ ،تح عمر بف محمكد أبك عمر،ط
  َُّٓ،صّـ(،ج

السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف ،تح محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،د  ط ،)الييئة المصرية العامة لمكتاب  ُْ
  ُٗ،صُـ(،ج ُْٕٗىػ/ ُّْٗ،د  ـ، 

  ِ،صّبيركت،د ت(،ج-بف كثير، البداية كالنياية د تح،د،ط)مكتبة المعارؼا ِْ
  ٓ-ُسكرة العمؽ، اآلية  ّْ
دثركني مف شدة ما أصابو مف الخكؼ لما ضغط عميو جبرائيؿ )عميو الصالة السالـ(،  ،دثركني ، زممكني ْْ

ـ(، شرح ثالثة األصكؿ،تح  عمي بف صالح بف عبد ُٗٗٗ-ىػَُِْابف باز، عبد العزيز بف عبد اهلل،)ت 
 - ىػُُْٖد ـ، -،)دار المسيرُاليادم المرم ، كأحمد بف عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز،ط

  َٕـ(،صُٕٗٗ
  ّ-ِ،صّبف كثير،البداية كالنياية،جا ْٓ
،)دار الدعكة ُالحميدم، عبد العزيز بف عبد اهلل، التاريخ االسالمي مكقؼ كعبر )السيرة النبكية(، ،ط ْٔ

  ُٔ،ص ُـ(،مجُٕٗٗ-ىػ ُُْٖاألسكندرية،-لمطباعة كالنشر
  ْٔالحميدم، التاريخ االسالمي مكقؼ كعبر )السيرة النبكية(،ص ْٕ
  ْ،صُ،جالجامع الصحيح المختصرالبخارم، ْٖ
عبادة بف الصامت بف قيس بف أصـر ينتيي إلى عكؼ بف الخزرج األنصارم  عبادة بف الصامت: ْٗ

السالمي أبك الكليد كأمو قرة العيف بنت عبادة بف نضمة كاف عبادة رضي اهلل عنو نقيبا شيد العقبة األكلى 
اىد ثـ كجيو كالثانية كالثالثة آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بينو كبيف أبي مرثد الغنكم كشيد بدرا كالمش

ـ(،الصفدم، الكافي ْٓٔ-قّْعمر قاضيا إلى الشاـ كمعمما فأقاـ بحمص ثـ انتقؿ إلى فمسطيف كتكفي سنة)
بف حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة ،تح عادؿ أحمد عبد المكجكد ا ؛ّّٓ،صُٔبالكفيات،ج

  ِْٔ،صّجـ(،ُِٗٗ-هـ 1415 بيركت، –،) دار الكتب العممية ُكعمى محمد معكض،ط
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ـ(، صحيح مسمـ، تح محمد فؤاد ْٕٖ-قُِٔمسمـ ، بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم،)ت  َٓ

  ُُٕٖ،صْبيركت ،د ت(،ج-عبد الباقي ،د ط،)دار إحياء التراث العربي
  ِٓ،صُبف حجر العسقالني، فتح البارم شرح صحيح البخارم،جا ُٓ
  َُّٓ،ص،ّإلى عمـ األصكؿ،جالحكمي ،معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ  ِٓ
ىك جبريؿ )عميو السالـ( كيطمؽ عمى الكحي، البركتي، محمد عميـ اإلحساف المجدم النامكس:  ّٓ

  ِِٓـ(،صُٖٔٗ -ىػ َُْٕباكستاف،-،)دار الكتب العمميةُ،التعريفات الفقيية،ط
لبحث العممي بالجامعة ،)عمادة اُحمى التكحيد،ط((الغامدم ،محمد بف عبد اهلل زرباف ،حماية الرسكؿ  ْٓ

  ُٕٓـ(، ،صََِّىػ/ُِِّْاإلسالمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية،
 –،)مكتبة الككثر ٓآؿ عقدة ،أبك عاصـ ىشاـ بف عبد القادر بف محمد ،مختصر معارج القبكؿ،ط ٓٓ

  ّّْىػ( ،ص ُُْٖالرياض، 
  ُّٗ،صُالطبقات الكبرل،ج ٔٓ
  ُُجمع القراف الكريـ حفظان ككتابةن،ص العبيد ،عمي بف سميماف،ٕٓ
  ُسكرة العمؽ ،االية ٖٓ
 -ىػ َُِْ،)دار طيبة لمنشر كالتكزيع،د ـ،ِتفسير القرآف العظيـ، تحسامي بف محمد سالمة،ط ابف كثير،ٗٓ

  ّْٕ،صٖـ(،ج ُٗٗٗ
 ـ( ،السراج المنير فيُٗٔٓ-قٕٕٗالشافعي، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني ، )ت  َٔ

 –اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالـ ربنا الحكيـ الخبير ،د ط)مطبعة بكالؽ )األميرية( 
  َٔٓ،صْـ(،جُِٖٓالقاىرة،

  ِ-ُسكرة المدثر، اآلية  ُٔ
بيركت،  –،) دار الكتب العممية ُالدليمي، أكـر عبد خميفة حمد ، جمع القرآف )دراسة تحميمية لمركياتو(،ط ِٔ

  ِّـ(،صََِٔ -ىػ  ُِْٕ
  ُُْ-ُُّسكرة طو، اآلية  ّٔ
  ُٗ-ُٔسكرة القيامة، اآلية  ْٔ
  ٔ،صُ،جّالجامع الصحيح المختصر،طٓٔ
  ُٕ-ُٔسكرة القيامة، اآلية  ٔٔ
  ُٕٖٔ،ج صّالبخارم ، الجامع الصحيح المختصر ،ط ٕٔ
  ُٖسكرة القيامة، اآلية  ٖٔ
ـ(، جامع ِِٗ-ىػَُّالطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ، أبك جعفر )ت  ٗٔ

 َََِ -ىػ  َُِْد ـ،-،) مؤسسة الرسالةُالبياف في تأكيؿ القرآف، تح أحمد محمد شاكر،ط
  ٗٔ،صِْـ(،ج
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  ُٗسكرة القيامة، اآلية  َٕ
ـ(، ُُُٔ-ىػَُٓمد بف الفراء الشافعي )ت البغكم ،محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف مح ُٕ

–)دار إحياء التراث العربي ُمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )تفسير البغكم(، تح عبد الرزاؽ الميدم،ط
  ُٖٓ،صٓىػ(،ج َُِْبيركت،

ـ( المختار في َُٖٕ-ىػ ُْٕالبغدادم، أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد اهلل ابف البنا الحنبمي)ت ِٕ
  ُُٗىػ(،ص ُِْٓد ـ،-،)مكتبة العمـك كالحكـِة، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر، طأصكؿ السن

  ٗسكرة الحجر ، اآلية  ّٕ
ـ(، نقض اإلماـ ّٖٗ-ىػَِٖالسجستاني ، أبك سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي،)ت  ْٕ

،) مكتبة الرشد ُأللمعي ،طعثماف بف سعيد الدارمي عمى المريسي الجيمي العنيد ، تح رشيد بف حسف ا
  ُ،صُـ (،جُٖٗٗ -ىػ ُُْٖلمنشر كالتكزيع ،د ـ 

  ِٕالحمد، غانـ قدكرم ،محاضرات في القراف الكريـ،ص ٕٓ
ـ(، التفسير مف سنف ُْٖ-ىػِِٕالجكزجاني، أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني )ت  ٕٔ

د ـ،  -،) دار الصميعي لمنشر كالتكزيعُسعيد بف منصكر، تح سعد بف عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ حميد،ط
مكم بالكالء، ؛ األندلسي ، أبك داكد سميماف بف نجاح بف أبي القاسـ األِّٗ،صُـ(،ج ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ
المدينة المنكرة،  -ـ( ، مختصر التبييف ليجاء التنزيؿ، د ت،د ط،) مجمع الممؾ فيد َُُِ-ىػْٔٗ)ت 

؛ سالـ، عطية بف محمد ،استقباؿ المسمميف لرمضاف، مجمة الجامعة ٗٓٗ،صْـ(،ج ََِِ -ىػ  ُِّْ
 اإلسالمية بالمدينة المنكرة  

  ّٗـ،صُٕٓٗ -ىػُّٓٗ(، ِ،)عٖط
  ٔ،صُ، الجامع الصحيح المختصر،جالبخارم ٕٕ
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر،)ت  البييقي، ٖٕ ٍسرى ـ(، َُٓٔ-ىػ  ْٖٓأحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

،)مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار ُعبد العمي عبد الحميد حامد،ط ، تح شعب اإليماف
  ّْٔ،صّـ(،ج ََِّ -ػ ى ُِّْالسمفية ببكمبام باليند، 

 
  ّْٖ،صٖـ(،جُّٗٗبيركت،  -السيكطي، الدر المنثكر،د  تح ،د ط،) دار الفكر ٕٗ
  ٔسكرة العمى ، اآلية  َٖ
  ِٖالحمد، غانـ قدكرم ،محاضرات في القراف الكريـ،ص ُٖ
،)مركز الدراسات الكحدة العربية ّالدكرم، عبد العزيز ، التككيف التاريخي لألمة العربية ،ط ِٖ

  ّّ(،صُٖٔٗ،بيركت،
، ) دار ّـ(، مناىؿ العرفاف في عمـك القراف ، طُْٖٗ- ق ُّٕٔالزرقاني ،محمد عبد العظيـ ،)ت ّٖ

  ّْٔ، ص ُمطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، د،ـ، د،ت( ،ج
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  َٖٓ، ص ّفتكح البمداف،ج البالذرم، ْٖ
،)دار ُعادؿ احمد عبد المكجكد، ط-معكضاسد الغابة في معرفة الصحابة، تح، عمي محمد ،أبف األثير  ٖٓ

 .ِِٔ، صّـ( ، جُْٗٗ-ق ُُْٓالكتب العممية ، د،ـ، 
  ِٗص، ـ( ََُٗ -َُُّق/  ّْٖ-ِِْ) فاضؿ، أحمد عبداهلل ، كتاب عيد الطكائؼ في االندلس ٖٔ
  ِْٔفارس، رشا عيسى، الكرؽ في العصر العباسي، ص ٕٖ
ـ( ، الفف كمذاىبو في النثر ََِٓ/هـ ُِْٔت شكقي الضيؼ، احمد شكقي عبد السالـ ضيؼ ، ) ٖٖ

  ٔٗ-ْٗ(، صمصر،د ت–دار المعارؼ  ،)ُِالعربي ،ط
المنيس ، كليد عبد اهلل ،فضؿ الخط كالتكزيع الجغرافي  لنساخ القرأف الكريـ،  مجمة الكعي االسالمي،  ٖٗ

  ْٔ،ص َُِٔ، ُِْكزارة األكقاؼ كالشؤكف االسالمية، اإلصدار 
تح  البرىاف في عمـك القرآف، ـ(ُُّٗ-ىػْٕٗ)ت  ، بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادرأبك عبد اهلل  َٗ
ىػ  ُّٕٔبيركت، -دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي ك شركائو،)ُ، طحمد أبك الفضؿ إبراىيـ،م
  ِّّ،ص ُج، ـ( ُٕٓٗ -
د،ط،  )جامعة األماـ محمد بف سعكد  العبيد، عمي بف سميماف ، جمع القراف الكريـ حفظان ككتابة ، ُٗ

  ِْاإلسالمية _المدينة المنكرة، د،ت( ، ص
  َِالعبيد، عمي بف سميماف ، جمع القراف الكريـ حفظان ككتابة،ص ِٗ
-ىػ َُْٔدمشؽ،–،)دار الفكر ِالعؾ، خالد عبد الرحمف، تاريخ تكثيؽ النص القراني،ط ّٗ

  ِٗـ(،صُٖٔٗ
  ِسكرة الجمعة، اآلية  ْٗ
  ّٕـ(،صَُِِالقاىرة، -الزنجاني، ابك عبد اهلل، تاريخ القراف ،د ط،)مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافةٓٗ
  َٓالحمد، غانـ قدكرم ،محاضرات في القراف الكريـ،ص ٔٗ
  ْٖسكرة العنكبكت، اآلية  ٕٗ
  ٕٔسكرة المائدة، اآلية  ٖٗ
ئج، رسالة ماجستير غير منشكرة، )كمية عثماف ،سالـ عمي، جمع كتدكيف المصحؼ الشريؼ االسباب كالنتا ٗٗ

  ُِـ(، صَُِٔجامعة بنغازم، –اآلداب 
سعد بف مالؾ بف سناف أبك سعيد األنصارم الخزرجي، لخدرم مف ذرية خدرة بف  ابك سعيد الخدرم: ََُ

(، (كأبي بكر كعمر كعثماف ((عكؼ بف الخزرج مف أفاضؿ األنصار كأكثرىـ حديثا، ركل عف النبي 
ـ(، الصفدم ، الكافي ّٗٔ-ىػ ْٕكل عنو زيد بف ثابت كابف عمر كابف عباس، تكفي سنة)كغيرىـ كر 

  ٖٕ،صّ؛ ابف حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة ،جِٗ،صُٓبالكفيات ،ج 
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السمرقندم ،أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي  َُُ
،) دار ُـ(، مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(،تح حسيف سميـ أسد الداراني،طٖٖٔ-ىػ ِٓٓ)ت

  ُْْ،صُـ(،ج َََِ -ىػ  ُُِْالمممكة العربية السعكدية، -المغني لمنشر كالتكزيع
ٍرقاني َُِ   ِٗ،صُمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف،ج،الزُّ
  ِّتحميمية لمركياتو(،صالدليمي، أكـر عبد خميفة حمد ، جمع القرآف )دراسة  َُّ
ابك زيد، محمد شريعي، جمع القراف في مراحمو التاريخية مف العصر النبكم الى العصر الحديث، رسالة  َُْ

  ْٖىػ(،ص ُُْٗجامعة الككيت،–ماجستير غير منشكرة،)كمية الشريعة 
في تمييز بف حجر العسقالني، اإلصابة ا ؛ِٔ،صُبف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب ،جآَُ

  ُٖٔ،صُالصحابة،ج
  ٖٓ،صُأسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج أبف األثير، َُٔ
  ِٔ،صُ،جُبف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب،طا َُٕ
  ُٖٗ،صٓالصفدم ، الكافي بالكفيات ، ج َُٖ
كالنشر  ،) دار القادرم لمطباعةُالخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ، تح محمد صادؽ آيدف الحامدم،ط َُٗ

  َْٕ،صُـ(،جُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕكالتكزيع، دمشؽ، 
  ُّٗ،صٔابف عساكر، تاريخ دمشؽ،ج َُُ
ـ(، سمط النجـك العكالي في ُٗٗٔ-ىػُُُُالعصامي المكي ،عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ )ت  ُُُ

بيركت،  –ة ،) دار الكتب العمميُعمي محمد معكض،ط -أنباء األكائؿ كالتكالي، تح عادؿ أحمد عبد المكجكد
  َُ،صِـ(،ج ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ

  ٓٗ،جٓالمقدسي، البدء كالتاريخ،ج ُُِ
  ّّْ،صٓبف كثير، البداية كالنياية،جا ُُّ
  ُِْ،صِأسد الغابة في معرفة الصحابة،ج أبف األثير، ُُْ
-ىػُِْٓ،) مكتبة نزار مصطفى الباز ،د ـ، ُالسيكطي، تاريخ الخمفاء ،تح حمدم الدمرداش ،ط ُُٓ

  ِٔـ(،صََِْ
ـ( َُُْ-ىػّٓٓألصبياني ، إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي ،)ت ا ُُٔ

،سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني، تح  كـر بف حممي بف فرحات بف أحمد،د ط،) دار 
ىبة اهلل )ت ؛ ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ِٖٔالراية لمنشر كالتكزيع، الرياض د ت(،ص

-ـ(، تاريخ دمشؽ، تح عمرك بف غرامة العمركم ،د ط،)دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعُُٕٓ-ىػُٕٓ
  ُٖٔ،صُأسد الغابة في معرفة الصحابة،ج أبف األثير، ؛ُُّ،صٕـ(،جُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓد ـ،
ة كالتاريخ، تح ـ(، المعرفَٖٗ-ىػِٕٕالفسكم، يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي ، أبك يكسؼ )ت  ُُٕ

  ُّٓ،صُـ(،ج ُُٖٗ -ىػ َُُْ،)مؤسسة الرسالة، بيركت،ِأكـر ضياء العمرم،ط



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)ُُّ ) 
 

                                                                                                                                        
 –،) دار الكتب العممية ُابف حجر العسقالني، اإليثار بمعرفة ركاة اآلثار، تح سيد كسركم حسف ،ط ُُٖ

  َْ(،صُُّْبيركت، ، 
تح، د  ط)مكتبة الثقافة الدينية، ـ(،البدء كالتاريخ، د  ّٓٔ-ىػّٓٓالمقدسي، المطير بف طاىر ،)ت  ُُٗ

  ُُٔ،صٓبكر سعيد،د ت(،ج
  َّْ،صٓبف كثير، البداية كالنياية ،جاَُِ
  ِِّ،صٖبف كثير، البداية كالنياية،جا ُُِ
  ِْْ،ص،صْابف عساكر، تاريخ دمشؽ،ج ُِِ
  ُٖٗ،ص ٓالصفدم، الكافي بالكفيات ،جُِّ
؛ التميمي ،محمد بف خميفة بف عمي، حقكؽ ُٖٔ، صُأسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج أبف األثير، ُِْ

،) أضكاء السمؼ، الرياض، ُعمى أمتو في ضكء الكتاب كالسنة،ط((النبي 
  َِٗ،صُـ(،جُٕٗٗىػ/ُُْٖ

ـ(، ٕٓٗ-ىػّْٔ؛ المسعكدم، أبك الحسف عمى بف الحسيف بف عمى )ت  ََّابف قتيبة ، المعارؼ،ص ُِٓ
؛ الذىبي، ِِّالقاىرة ،د ت(،ص –يو كاإلشراؼ، تح عبد اهلل إسماعيؿ الصاكم ،د ط،)دار الصاكم التنب

؛ الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، ّّ،صّسير اعالـ النبالء،ج
  َِٗالقاىرة ،د ت(،ص –ـ(، األحكاـ السمطانية، د تح ،د ط،)دار الحديث َُٖٓ-ىػَْٓ)ت
  ِِ،صٗبف حجر العسقالني، فتح البارم شرح صحيح البخارم،جا ُِٔ
ـ( الركض األنؼ في شرح ُُٖٓ-قُٖٓالسييمي ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد )ت  ُِٕ

ىػ/ ُُِْ،) دار إحياء التراث العربي، بيركت ُالسيرة النبكية البف ىشاـ، تح عمر عبد السالـ السالمي،ط
  َِّ،صٕـ(،جَََِ

  ّٓرضا محمد ، عثماف بف عفاف ذك النكريف ،د ط، )د ـ ،د ت(،صُِٖ
  ّّٕ،صْابف عساكر، تاريخ دمشؽ،ج ُِٗ
السجستاني ، نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى المريسي الجيمي العنيد فيما افترل عمى اهلل َُّ

الطكفي الصرصرم، أبك  ؛ نجـ الديف، سميماف بف عبد القكم بف الكريـ ُٕٔ،صِعز كجؿ مف التكحيد ، ج
ـ(، االنتصارات اإلسالمية في كشؼ شبو النصرانية، تح سالـ بف محمد القرني ُُّٔ-ىػُٕٔالربيع، )ت 

الزركمي، َُِ،صّ؛الذىبي، سير اعالـ النبالء،جٗٗ،صُىػ(،جُُْٗالرياض،  –،) مكتبة العبيكاف ُ،ط
  ِِٔ،صٕاالعالـ،ج

مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج كالتربية )أكثر مف  المغراكم، أبك سيؿ محمد بف عبد الرحمف، ُُّ
 –،) المكتبة اإلسالمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة ُقرننا(،ط ُٓعالـ عمى مدل  َََُمكقؼ ألكثر مف  َََٗ

؛ الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ، )ت ِٖٖ،صُمصر،د ت(،ج
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 –،) مكتبة ابف تيمية ِالمعجـ الكبير،تح حمدم بف عبد المجيد السمفي ،طـ(، َٕٗ-ىػَّٔ
  َّْ،صُٗالقاىرة،د ت(،ج

؛ الدليمي، جمع القرآف )دراسة تحميمية  ُُٓ،صٔابف حجر العسقالني ، اإلصابة في تمييز الصحابة،جُِّ
  ّٔلمركياتو(،ص

  ُِٔ،صٕالزركمي، االعالـ،ج ُّّ
ـ(، خالصة سير ُِْٗ -ىػ ْٗٔعبد اهلل بف محمد بف أبي بكر،)  الطبرم ، محب الديف أبي جعفر بف ُّْ

 -ىػ ُُْٖالسعكدية،  -سيد البشر،تح طالؿ بف جميؿ الرفاعي،د ط،) مكتبة نزار مصطفى الباز
  َُّـ(،صُٕٗٗ

ـ(، تجارب األمـ كتعاقب اليمـ ،تح ََُّ-ىػُِْمسككيو ،أبك عمي أحمد بف محمد بف يعقكب )ت  ُّٓ
  ِْٕ،صُـ(،جَََِ)سركش، طيراف، ِطأبك القاسـ إمامي،

،) دار الكتاب المبنانيف، ِالقمقشندم، نياية األرب في معرفة أنساب العرب،تح إبراىيـ اإلبيارم،طُّٔ
  ّٖـ(،صَُٖٗ -ىػ  ََُْبيركت،

، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي الظاىرم )ت   ُّٕ ـ(، جكامع َُّٔ-ىػْٔٓابف حـز
  ّٔٓـ(،صََُٗمصر،  –ئؿ أخرل البف حـز ،تح إحساف عباس،)دار المعارؼ السيرة كخمس رسا

؛العبيد، عمي بف سميماف ، جمع القراف الكريـ  ِّٖٓ، صٔجالجامع الصحيح المختصر،البخارم ، ُّٖ
  ُُٗالدليمي، جمع القرآف )دراسة تحميمية لمركياتو(،ص؛ َّحفظان ككتابة ، ص

-ىػِّٓاهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي ،)ت  العبسي، أبك بكر بف أبي شيبة، عبد ُّٗ
الرياض ،  –، )مكتبة الرشد ُـ(، الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، تح كماؿ يكسؼ الحكت، طْٖٗ
،) مركز ىجر ُالمحسف التركي،ط عبد اهلل بف عبد ؛ البييقي، السنف الكبرل،ّْْ، ص ٕـ( ،ج َُْٗ

 ؛ ابف أبي أسامةُُِ، ص  ُٕـ ( ، ج  َُُِ -ىػ  ُِّْكاإلسالمية، د ـ لمبحكث كالدراسات العربية 
، بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث  (ـٖٓٗ -ىػِِٖ،أبك محمد الحارث بف محمد بف داىر بابف )ت 

 –ق  ُُّْالمدينة المنكرة ، -،)مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية  ُ،تح حسيف أحمد صالح الباكرم ، ط
  ّٖٗ، ص ِج ـ( ،ُِٗٗ

،)  ُ؛النبياف ،محمد فاركؽ ، المدخؿ إلى عمـك القرآف الكريـ ، طٕٔالزنجاني ،تاريخ القراف الكريـ ،ص َُْ
  َُُـ(، صََِٓ -ىػ  ُِْٔحمب ،  –دار عالـ القرآف 

حمد عبد اهلل خضر ،  ؛ِْعثماف ،سالـ عمي، جمع كتدكيف المصحؼ الشريؼ االسباب كالنتائج، ص ُُْ
  ٖٔ، صُـ( ، ج َُِٕ -ىػ  ُّْٖ -،) دار القمـ، بيركت  ُالكفاية في التفسير بالمأثكر كالدراية ، ط

كالعركض، فسميت اليمامة باليمامة نسبة الى بنت سيـ بف طسـ ، اليمامة: كانت اليمامة تسمى)جكا(  ُِْ
كقاؿ أىؿ السير كانت منازؿ )طسـ كجديس(  كبيف اليمامة كالبحريف عشرة اياـ كىي معدكدة مف نجد ،

اليمامة ككانت ىي  كما حكليا الى البحريف  تدعى )جكا(، قتؿ فييا مسيممة الكذاب في أياـ أبي بكر 
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(عنكة ثـ صالح اىميا، ياقكت ىػ (، كفتحيا قائد  المسمميف خالد بف الكليد ) ُِ( سنة )الصديؽ )
  ِْْ،صٓالحمكم، معجـ البمداف، ج

  ِِْ، ص ُمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف ، ج لزرقاني ،ا ُّْ
  ِِْ، ص ُمناىؿ العرفاف ، جُْْ
،)عالـ ُاشتٌد كاحتدـ )القتاؿ(،عمر، أحمد مختار عبد الحميد ،معجـ المغة العربية المعاصرة،ط استحر: ُْٓ

  ْٖٔ،ص  ُـ( ، ج ََِٖ -ىػ  ُِْٗد ـ، –الكتب 
النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي ؛ ِِٗٔ،صٔ،ج، الجامع الصحيح المختصر البخارمُْٔ

ىػ ُُّْبيركت ،  -، دار الثقافة ِـ(، فضائؿ القرآف، تح فاركؽ حمادة ، طُٓٗ-ىػَّّالخراساني، )ت 
  ْٕـ( ، ص ُِٗٗ -

ـ(، الجامع الصحيح سنف الترمذم ،تح ِٖٗ-قِٕٗالترمذم ،محمد بف عيسى أبك عيسى السممي،)ت ُْٕ
،السجستاني ِّٖ،صٓبيركت،د ت( ،ج  -كآخركف ، د ط، )دار إحياء التراث العربي أحمد محمد شاكر

  ُْٔ، صٓج ، المعجـ الكبيرالطبراني، ؛ ّٓ،كتاب المصاحؼ ، ص
العسب: جمع عسيب ، كىك جريد النخؿ فقد كانكا يجردكف الخكص كيكتبكف في الطرؼ العريض ؛ابف  ُْٖ

( )سيد عبد العزيز ، اضكاء عمى مصحؼ عثماف؛سالـ ،سحر ال ِٖ،صٖالمنظكر، لساف العرب،ج
الصالح ، صبحي، مباحث ؛  ٗاالسكندرية ،د ت(،ص -كرحمتو شرقان كغربان، د ط،) مؤسسة الشباب الجامعية

  ٗٔفي عمـك القراف ، ص
-قُِٕالرازم، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر؛)ت الخاؼ: مفردىا لخفة، كىي حجارة بيضاء كرقيقة؛ ُْٗ

 -ق ُُْٓبيركت،-تار الصحاح، تح  محمكد خاطر،د ط،)مكتبة لبناف ناشركفـ(، مخُُِّ
  ِْٖـ(،صُٓٗٗ

بف الفاكو بف ثعمبة الخطمي األنصارم مف بني خطمة مف األكس يعرؼ بذم :  أبي خزيمة األنصارم َُٓ
 ـ(، ابف سعد ، الطبقاتٕٓٔىػ  -ّٕالشيادتيف ، يكنى أبا عمارة شيد بدرا ،قتؿ في معركة صفيف سنة)

  ْْٖ، صِاالستيعاب في معرفة األصحاب ، ج ؛ ابف عبد البر ،َّٖ-ّٖٕ، ص ْالكبرل، ج
ـ( ، مسند أبي بكر الصديؽ َْٗ-ىػِِٗالمركزم، أبك بكر أحمد بف عمي بف سعيد بف إبراىيـ األمكم ) ُُٓ

، تح  ؛ البييقي ، دالئؿ النبكة ٔٗبيركت، د ت( ،ص –، تح شعيب األرناؤكط، د ط،) المكتب اإلسالمي 
؛ ابك زيد، ُْٖ، صٕـ( ،ج ُٖٖٗىػ /  َُْٖد ـ،  –، )دار الكتب العممية ُعبد المعطى قمعجى ، ط

الَّبي ٕٖمحمد شريعي، جمع القراف في مراحمو التاريخية مف العصر النبكم الى العصر الحديث ،ص  ؛ الصَّ
 –كالنشر كالتكزيع  ،)دار المعرفة لمطباعةٕ، الخميفة االكؿ ابك بكر الصديؽ شخصيتو كعصره ،ط

  َِٓـ( ، ص ََِٗ-ىػ َُّْبيركت،
  ُِٖسكرة التكبة، اآلية  ُِٓ
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-،)دار طكؽ النجاةُالبخارم ،صحيح البخارم ، تح  محمد زىير بف ناصر الناصر ، ط ُّٓ
؛ عكف الديف، يحيى بف )ىيبىٍيرىة بف( محمد بف ىبيرة الذىمي الشيبانٌي، أبك ُّٖ، صٔىػ(،جُِِْد ـ،

ـ(، اإلفصاح عف معاني الصحاح ، تح فؤاد عبد المنعـ أحمد،د ط،) دار ُُْٔ-قَٔٓالمظفر ،)ت 
؛ القرطبي ، أبك العباس القرطبي ضياء الديف أحمد بف عمر  ٕٗ،صُىػ( ،جُُْٕ الكطف ،د  ـ،

ـ(، اختصار صحيح البخارم كبياف غريبو ، تح رفعت فكزم عبد ُِٖٓ-ىػ ٔٓٔاألنصارم األندلسي )
؛ المصرم، ابف الممقف ُّْ، صْـ( ،ج َُِْ -ىػ  ُّْٓ-ر النكادر، دمشؽ ،) داُالمطمب ، ط 

التكضيح لشرح الجامع  ،ـ(َُُْ-ىػَْٖسراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي )ت 
 ََِٖ -ىػ  ُِْٗ،) دار النكادر، دمشؽ، ُالصحيح، تح دار الفالح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث،ط

  ُُّقطاف ، مناع ، مباحث في عمـك القراف الكريـ، ص؛ الَِص ؛ّْْ،صِِـ(،ج
  

ـ(، المستدرؾ عمى الصحيحيف ،تح َُُْ-ىػ َْٓالنيسابكرم، محمد بف عبداهلل أبك عبداهلل الحاكـ،)ت  ُْٓ
  ْٕٔ، ص ّـ(،ج َُٗٗ -ىػ ُُُْبيركت،-مصطفى عبد القادر عطا ،د ط )دار الكتب العممية

المعجزة الكبرل القرآف، د ط ،)دار الفكر العربي ،د ـ، ، ى بف أحمدأبي زىرة،  محمد بف أحمد بف مصطف ُٓٓ
الَّبي ،  ؛ْٕعثماف ،سالـ عمي، جمع كتدكيف المصحؼ الشريؼ االسباب كالنتائج، ص؛ِْد ت( ، ص  الصَّ

  ُِٔ-َِٔالخميفة االكؿ ابك بكر الصديؽ شخصيتو كعصره ،ص
؛ الييتي ، رضاب حاتـ ياسيف ، كتاب الكحي َِٓ،ص ُالزرقاني ، مناىؿ العرفاف في عمـك القراف، ج ُٔٓ

كمية التربية ، قسـ –كدكرىـ الحضارم في االسالـ ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، )جامعة االنبار 
) االندلس  ؛ فاضؿ، أحمد عبداهلل ، كتاب عيد الطكائؼ فئَُ- َُٓـ( ، ص ََِٓ-ىػ ُِْٓالتاريخ،
  ُٕص ، ـ( ََُٗ -َُُّق/  ّْٖ-ِِْ
مقرئ الككفة اإلماـ العمـ عبد اهلل بف حبيب بف ربيعة الككفي مف أكالد الصحابة ابك عبد الرحمف السممي:  ُٕٓ

ـ( ، الذىبي ، سير اعالـ ِٗٔ-ق ّٕقرأ القرآف كجكده كمير فيو، تكفي سنة)ت( (مكلده في حياة النبي 
شمس الديف أبك الخير ابف محمد بف محمد بف يكسؼ  ،ابن الجزري ؛ ِٖٔ-ِٕٔ،صْالنبالء، ج 

-ـ(، غاية النياية في طبقات القراء، د تح ،د ط،) مكتبة ابف تيميةُِْٗ-قّّٖ،)ت
  ُّْ،صُق(،جُُّٓد ـ،
ـ( َُْْبيركت،  –،) مؤسسة الرسالة  ُمعرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاإلعصار ، ط، الذىبي ُٖٓ
  ّّْ، ص ُلزركشي ، البرىاف في عمـك القرآف ، ج؛ أٓ،ص  ُ،ج
 ؛َٓ؛ الحمد، غانـ قدكرم ،محاضرات في القراف الكريـ،صْٗالسجستاني ، كتاب المصاحؼ ، صُٗٓ

  ِٓٔ، ص  ُالبرىاف ، ج الزركشي ،
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التميمي الفقيو المقرل كىك عبد اهلل بف قيس بف سميـ بف حضار بف حرب ابف  ابك مكسى االشعرم: َُٔ

ـ(، ابف عبد البر، ِٔٔ-قِْ، تكفي سنة )((عامر بف عنز بف بكر ،كىك مف صحابة رسكؿ اهلل 
  ُّٖ، صِ؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء ، ج ُْٕٔ-ُِٕٔ، صْاالستيعاب في معرفة األصحاب ،ج

؛ الدليمي، أكـر عبد خميفة حمد ، جمع القرآف  َُِ،ص ُلعرفاف في عمـك القرآف، جالزرقاني ، مناىؿ ا ُُٔ
؛ الييتي ، ُُٓ؛ القطاف ، مناع ، مباحث في عمـك القراف الكريـ؛ صُٕٕ)دراسة تحميمية لمركياتو(،ص 

  َُٕرضاب حاتـ ياسيف ، كتاب الكحي كدكرىـ الحضارم في االسالـ ، ص 
   َٕكتاب المصاحؼ ، صُِٔ
بي الشعثاء: األشعث ابف أبي الشعثاء سميـ المحاربي الككفي ركل عف أبيو كاألسكد ابف يزيد كأسكد بف ا ُّٔ

ىالؿ كمعاكية بف سكيد بف مقرف لو عدة أحاديث ركل لو البخارم كمسمـ كأبك داكد= كالترمذم كالنسائي كابف 
؛ ابف عبد البر، ُِٔ، صٗـ(، الصفدم، الكافي بالكفيات،جِْٕ-قُِٓماجة كقد كثقكه، كتكفي سنة)

  َُِِ، صّاالستيعاب في معرفة األصحاب ،ج
  ُُٔ؛ مناع ، مباحث في عمـك القراف الكريـ، صٖٖالسجستاني ، كتاب المصاحؼ ، ص ُْٔ
عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ: بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك القرشي المخزكمي، كأمو  ُٓٔ

( ، ككاف (فاطمة بنت الكليد بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر، ك كاف ابف عشر سنيف حيف قبض رسكؿ اهلل 
أحد األربعة الذيف عيد إلييـ كىك ( (يكنى ابا محمد ، كقد كاف مف الصاحبة الذيف ركل الحديث عف= النبي

، كقد تكفي عبد الرحمف الحارث في خالفة ( بنسخ المصاحؼ، لتكزيعيا عمى األمصارعثماف بف عفاف)
االستيعاب ؛ ابف عبد البر،  ٓ، ص ٓابف سعد ، الطبقات الكبرل ، جـ(؛ ّٔٔ-قّْمعاكية بف ابي سفياف)

الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف  ؛المزم،  يكسؼ بف عبدِٖٖ، ص ِفي معرفة األصحاب ،ج
الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، تح بشار  ـ(، تيذيبُُّْ-ىػِْٕابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي، )ت 

؛ الزركمي ، االعالـ ،ج ّْ، صُٕـ (جَُٖٗ -ق ََُْبيركت، -عكاد معركؼ، د ط ،)مؤسسة الرسالة
  َّّ، صّ

كىي أخت عبد اهلل بف عمر ألبيو كأمو كأميما زينب ( ((: زكج النبي حفصة بنت عمر بف الخطاب) ُٔٔ
ـ(  ؛ابف عبد البر ،الستيعاب في ٓٔٔ-قْٓبنت مظعكف بف حبيب بف كىب بف حذافة، كتكفيت سنة )ت

  ِِٕ،صِ؛الذىبي، سير اعالـ النبالء،جُُُٖ، صْمعرفة األصحاب ، ج
؛ العؾ، خالد عبد الرحمف، تاريخ تكثيؽ النص َُٖٗ، ص ْالبخارم ،الجامع الصحيح المختصر ، ج  ُٕٔ

؛ ابك زيد، محمد شريعي، جمع القراف في مراحمو التاريخية مف العصر النبكم الى العصر ْٗالقرآني ،ص
  َُٓالحديث ،ص

  ّْْ، صّسير اعالـ النبالء، جُٖٔ
ـك القراف ، ؛ الصالح ، صبحي، مباحث في عمِٕٓ،صُمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف،جالزرقاني ،  ُٗٔ
  ّٖص
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مركاف بف الحكـ : كىك مركاف بف محمد بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية القرشي األمكم أبك  َُٕ

ـ(؛ ابف عبد ْٖٔ-قٓٔعبد الممؾ أمير المؤمنيف آخر خمفاء بني أمية ك يكنى ابا عبد الممؾ تكفي سنة= )
؛ ْٕٗ، ص ّذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ج؛ الُّٖٗ، ص ّالبر ، االستيعاب في معرفة األصحاب ، ج 

  ْٔ، صَُابف كثير ، البداية كالنياية ، ج
  َُّالسجستاني ، كتاب المصاحؼ ، ص  ُُٕ
ـ(، المقنع في رسـ مصاحؼ َُِٓ-ىػْْْعثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك،)ت  ُِٕ

  ُٗاىرة،د ت( ،صاألمصار، تح محمد الصادؽ قمحاكم ،د ط،)مكتبة الكميات األزىرية، الق
  ُِِ، صُاإلتقاف في عمـك القرآف ،جُّٕ
  ُّْكتاب المصاحؼ ،صُْٕ
عبد اهلل بف السائب :ابف أبي السائب صيفي بف عابد بف عمر بف مخزـك بف يقظة بف مرة أبك عبد  ُٕٓ

الرحمف كأبك السائب القرشي المخزكمي المكي مقرلء مكة كلو صحبة كركاية عداده في صغار الصحابة، 
بف كعب ، قيؿ مات قبؿ المبعث قرأ عبد اهلل القرآف عمى أبي  ((يكنى أبا عبد الرحمف، ككاف أبكه شريؾ 
؛ الذىبي ، ُِ،صٕٓـ(، ابف عساكر، تاريخ دمشؽ،جٕٕٓ-قَُْابف السائب في إمارة ابف الزبير سنة )

  ّٖٖ،صّسير اعالـ النبالء،ج
القدكة الكلي الزاىد : لـ اعثر عمى سنة كفاة بحسب ما تكفر مف سنة كفاة ، عامر بف عبد القيس البصرم ُٕٔ

التميمي العنبرم البصرم، كقد كصؼ بأنو  ثقاة مف عباد التابعيف، كاف عامر أبك عبد اهلل كيقاؿ ابك عمرك 
بف عبد اهلل الذم يعرؼ بابف عبد قيس يقرئ الناس، كلما احتضر عامر بكى فقيؿ ما يبكيؾ قاؿ ما أبكي 
ية جزعا مف المكت كال حرصا عمى الدنيا كلكف أبكي عمى ظمأ اليكاجر كقياـ الميؿ كقيؿ تكفي في زمف معاك 

  ّّٓ،صُٔالكافي بالكفيات،ج ، الصفدم،ُٗ-ُٓ، صْ، الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج
ٍرقاني ، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف ، ج ُٕٕ   َْْ-َّْ، صُالزُّ
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