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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  المصطفى صلى هللا عليه وسلم الكريم لفظا ورسما على قلب قرآننزول ال 

  )النقلية والعقلية األدلة (

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله 
 وبعد:

نستعرض في هذا البحث عددا من األدلة النقلية والعقلية والتي نثبت من خاللها فإنا 
على نبينا  يكن نزولهمن حيث أنه لم ،كيما ومعجزا  ح قد اتخذ مسلكا   القرآن الكريم  نزولأن 

 الصالة عليه) سماعا فحسب؛ بل طبع صورة على قلبه (وسلم عليه هللا صلى) محمد 
 سنذكره و نوثقه بما يأت من األدلة:، وكما ! أيضا (ورسما   ) لفظا   ورؤية   سماعا   ( والسالم

 أقوال العلماء من المفسرين وغيرهمالى االستدال  انفضأ ول

  األدلة النقلية: 

  من القرآن الكريم::  اوال

لا بِّهِّ ) :تعالىوله ق -1 اناكا لِّتاْعجا ر ِّْك بِّهِّ لِّسا ُقْرآناُه  ,الا ُتحا ْمعاُه وا لاْيناا جا ا قاراْأنااُه  ,إِّنَّ عا ذا فاإِّ
لاْيناا بايااناهُ  ُثمَّ  ,فااتَّبِّْع ُقْرآناُه     [19-16]القيامة:  (إِّنَّ عا

بالقرآن  -أيها النبي–ال تحرك آلية الكريمة: )يقول أهل العلم في تفسيرهم ل
علينا  إن   لسانك حين نزول الوحي ألجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفلت منك.

جمعه في صدرك، ثم أن تقرأه بلسانك متى شئت. فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل 
أشكل  ما ما أقرأك إياه، ثم إن علينا توضيحلقراءته وأنصت له، ثم اقرأه كفاستمع 

 .(1)(عليك فهمه من معانيه وإفهامه

                                                           

الطبعة: الثانية ، السعودية –نخبة من أساتذة التفسير، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ( التفسير الميسر، 1)
 .577 :م 2009 -هـ 1430مزيدة ومنقحة، 

 مهم لو عدنا الى لقدمى من المفسرين لكان أقوى باالستدال النه موضوعاستاذي  
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وآيات القرآن  لكلمات الرسمرؤية   بعد أن اعتاد الرسولأنه  يمكن القول
جبريل عليه ريها له يم ، بدأ بتحريك لسانه والنطق ببعض الكلمات التي ي  الكر 

القرآن حسب نزولها وفق الحوادث منجما حيث كان يرى  السالم عند تبليغه بآيات
هذه الكلمات التي تكتب على قلبه الشريف ولكن هللا عز وجل أمره بعدم التعجل 

ها كما نزل بها سيدنا جبريل عليه يعلمه إياها وكيفية النطق ب أنبالنطق بها قبل 
التي سينطق بها جبريل وي بينها لك والتالوة تقرأه باللفظ  أنحيث يجب السالم 

  يس كما تجتهد حرصا منك على الحفظرسما وشكال أيضا )صوت وصورة( ول
  :ىقوله تعال كما فيلطلب من هللا الزيادة في التعلم وا

لُِّك اْلحا ) ُ اْلما ْحيُ فاتاعاالاى َّللاَّ ى إِّلاْيكا وا ْن قاْبلِّ أاْن ُيْقضا ْل بِّاْلُقْرآنِّ مِّ ُقْل قُّ واالا تاْعجا ُه وا
ْلًما ب ِّ زِّْدنِّي عِّ حيث قد يكون اللفظ والنطق بها مخالف لما يوحي [ 114]طه:  (را

أامَّْن  ُّٱ) : وقفة تحتاج الى دليل  ومثال ذلك قوله به الشكل او سياق المعنى!.
ىالا  د ِّي إِّالَّ أاْن ُيْهدا ي( [ وكيفية النطق بكلمة )الا َيِهد ِ 35]يونس: من اآلية   (َّياهِّ

. فكلمات القرآن الكريم كما أن لها خصوصية في بالتشديد للدال وليس بالسكون 
طريقة كتابتها لها خصوصية في كيفية النطق بها والتلفظ بها كما أوحى به هللا 

أحد من  باجتهادل عليه الصالة والسالم أو الرسو  باجتهادعز وجل وليس 
صحابته )كتبه الوحي( وحسب معرفتهم وعلمهم في ذلك الوقت ألن القرآن الكريم 

يقول العالمة الشيخ محمد عبدهللا ، كان توقيفيا )وحيا( في لفظه ورسمه وكتابته 
لاْيناا بايا ) :في معرض تفسير قوله تعالى "رحمه هللا"دراز  هذه كلمة ) :(اناهُ ُثمَّ إِّنَّ عا

 .(2)(وتضعنا أمام وحي نصي  بدون قيد وال شرط  االنتباهتستحق أن تسترعي 

الباري عز وجل ذلك النوع من الخط في رسم القرآن في الشكل  اختاروقد  
بلسان قريش وكذلك  في ذلك الزمن الخط الحجازي() الذي يكتب به الخط العربي

)رضي  سيدنا عثمان بن عفانكإجراء نهائي اعتمد عليه في عهد في كيفية اللفظ 
 والرسمي للقرآن ! كما هو اللفظي األداءمنعا في حصول االختالف في  هللا عنه(

                                                           

 (169) : صم1988-هـ 1406 ،الكويت  ،دار القلم ،1القرآن الكريم ، ط إلىمدخل ( 2)
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لتكون  -ارض الحجاز -لبيئة العربية والجزيرة العربية الحال في اختياره تعالى ا
 والبعثة المحمدية ونجاحهما. اإلسالميةللدعوة المناسبة  الحاضنة الطبيعية والبيئة

الاتاهُ ) قال تعالى: ْيُث ياْجعاُل رِّسا ُ أاْعلاُم حا  . [124األنعام:] (َّللاَّ
 من السنة على ذلك الدليل 

( و) أتل ( )أي بين القراءة  اقرأقد يكون الفرق اللغوي في المعنى بين كلمتي )  -2
تتكرر كلمتان مختلفتان ولهما نفس المعنى في اللغة  أنكن والتالوة( حيث اليم

يكون هناك اختالف بينهما في المعنى  أن إال، ذلكاالستدال على  العربية
والمقصد. حيث قد يكون المعنى انه في حالة القراءة يكون بعد االطالع على 

 أوالتالوة فقد تكون عن شيء قد سبق قراءته  أماشيء مكتوب وربما ألول مرة 
ُنْقرُِّئكا فاَلا  :ما يتلو الضرير عن ظهر قلب كما قال تعالىسماعه وحفظه ك )سا

ى محمد ما سوف يريك ويطلعك عليه جبريل  أي ستقرأ يا [6:األعلى] (ٰ  تانسا
ه كونه عليه السالم وسوف لن تنساه حيث ستحفظه لفظا ونطقا وصوتا فضال عن

محمد سوف  ( هنا نافية وليست ناهية! أي انك يا)الرسما وشكال وصورة ! والـ
 ذيو جئنا بكالم المفسرين هنا استال لن تنسى مطلقا ما قراءته  بتوفيق من هللا !

( وهذه القراءة التي تعلمها عليه اقرأفي قوله تعالى : ) وهذا يتفق مع أول التنزيل
ب ِّكا جلت قدرته و لذلك قال  وباسمه الصالة والسالم بعون هللا وإرادته :)اْقراْأ بِّاْسمِّ را

) لاقا ! وان الباري عز وجل الذي أخرى جهة  أي باسموليس   [1العلق:[ الَّذِّي خا
لامِّ )علمك ما لم تكن تعلم وعلمك والبشرية جمعاء بالقلم  لَّما بِّاْلقا  ( الَّذِّي عا

 نزول الوحي على قلبه عليه الصالة والسالم إلى إشارةوفي ذلك   [4العلق:[
الة وقام عليه الص ( الذي هو أداة الخط والكتابة.كتابة وخطا ورسما ) بالقلم أيضا

 وقفة تحتاج الى دليل تابة كما علمهن الكريم تالوة وكوالسالم بتعليم صحابته القرآ
والمهم لم يقل له ما أقرأ قال  ذلك جبريل عليه السالم بوحي من هللا  جلت حكمته

ْم قال تعالى:  .ما أنا بقارى  لاْيهِّ ْتُلو عا ْنُهْم يا ُسواًل م ِّ ي ِّينا را )ُهوا الَّذِّي باعاثا فِّي اأْلُم ِّ
ٍل مُّ  َلا اُنوا مِّن قاْبُل لافِّي ضا ْكماةا واإِّن كا ُيعال ُِّمُهُم اْلكِّتاابا وااْلحِّ ْم وا ُيزاك ِّيهِّ  ( بِّينٍ آيااتِّهِّ وا

فإنه وبنص هذه اآلية وغيرها في القرآن كان المصطفى عليه  .[ 2]الجمعة :
م اللجان المتخصصة من حفظة وكتبة الوحي كيفية التالوة الصالة والسالم يعل  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
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ْم آيااتِّهِّ( لاْيهِّ ُيعال ِّمُ  [ والكتابة2عة: ]الجم )ياْتُلو عا ْكماةا()وا [ 2]الجمعة: ُهُم اْلكِّتاابا وااْلحِّ
أمور دينهم في  إليهأي األحكام وغيرها مما يحتاجون " مقصود منها:وال

ابة؟؟؟؟ل ه .(3)ودنياهم" ت لمهم على الك يع تدال ب  يصح االس

نفهم من ذلك انه كان يعلمهم أيضا كيفية كتابة اآليات كما نزلت  أنويمكن 
وكذلك كان بقية الصحابة يتعلمون منه التالوة واألداء المرتل  على قلبه الشريف

آن بالترتيب الذي علمه بها جبريل عليه السالم وليس حسب النزول آليات القر 
 وغيرها. لهم بالصلوات إمامتهوذلك في اللقاء معهم وفي 
ْحما  :)وكذلك في قوله تعالى لَّما اْلُقْرآنا ,  نُ ٰ  الرَّ [ إشارة أن  2-1]الرحمن: ( عا

وتمام التعليم وكماله  -كالمه العزيز–الرحمن جلت حكمته قد أتم تعليم القرآن 
( وليس بأحدهما فقط ! وهذا ما ة بالقراءة والكتابة )لفظا ورسمايكون عاده وتوثيق

وبأمر من هللا جلت قدرته  –جبريل عليه السالم  -تم عن طريق الوحي
للمصطفى صلى هللا عليه وسلم الذي قام بتعليم صحابته ذلك .فتمت عملية 

ة التعليم للقرآن كما أمر بها الرحمن العليم.  ل ا من مشك بي وما ورد به ن ية ال أم

اذي ت اج الى وقفة اس ت  نصوص تح

يااماةِّ ( :ىعالقوله ت -3 ُنْخرُِّج لاُه ياْوما اْلقِّ اٍن أاْلزاْمنااُه طاائِّراُه فِّي ُعُنقِّهِّ وا ُكلَّ إِّْنسا كِّتااًبا  وا
ْنُشوًرا اُه ما ْلقا فاى بِّنافْ  ,يا ياْقراْأ كِّتااباكا كا سِّ لاْيكا حا كا اْلياْوما عا  ، [14-13]اإلسراء: با(سِّ

عمله  إنسانامة سيقرأ كل فالقراءة تكون من شيء مكتوب يراه الشخص ويوم القي
موثقا خطيا في صحيفته حتى ولو كان أم يا  ال يقرأ وال يكتب فانه عز وجل 
بإرادته سوف يجعل كل شخص يعرف القراءة ويطلع على عمله وسيرته 

البعض يقول هو  وجل مخاطبا المؤمنين يوم القيامةالمخطوطة وكذلك قوله عز 
ْن ُأوتِّيا  :ول أقرأفالش يوضع بحاسبة فتعرض أمامه ويصدق عليها الق )فاأامَّا ما

ينِّهِّ فايا  فالقراءة االطالع على ، ]19الحاقة :[ ( ُقوُل هااُؤُم اْقراُءوا كِّتاابِّياهْ كِّتااباُه بِّيامِّ
حيث -( اقرأشيء مكتوب يراه القارئ كما قال جبريل للمصطفى في غار حراء )

التالوة فهو  أما. !فكأنه كان يريه شيئا مكتوبا -أن القرآن يفسر بعضه بعضا
                                                           

 .553ص :الميسر(  التفسير 3)

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya2.html
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ْتُلو  ):قال تعالىقراءة ما سبق ان اطلع عليه وقرأه كما ذكرنا.  ِّ يا ُسوٌل م ِّنا َّللاَّ را
راةً  ت ٌب َقيِ َمةٌ  ُصُحًفا مُّطاهَّ فتح [ فقد جاء في زبده التفسير بال3-2]البينة:( ِفيَها ك 

 محمدا أن( هو محمد صلى هللا عليه وسلم يعني : )رسول من هللا816القدير ص
جاءهم مرسال من عند هللا سبحانه وتعالى يقرا عليهم ما   )صلى هللا عليه وسلم(

ت ٌب َقيِ َمةٌ  )ا وهو القرآن تتضمنه الصحف من المكتوب فيه اآليات  المراد (ِفيَها ك 
 واألحكام المكتوبة فيها والقيمة المستقيمة المستوية المحكمة.

القرآن الكريم كان ينزل على قلب الرسول الكريم مكتوبا  أنفنفهم من ذلك 
ويقرأ حسب تالوة ولفظ جبريل عليه السالم له وبعد ذلك كان عليه الصالة 

م وصورة الكلمات والسالم يتلوه عن ظهر قلبه ال عن كتاب حيث كان حافظا لرس
واألحرف والتي نزل بها والتي علمه إياها جبريل عليه السالم وكان عليه الصالة 

بحادثة فتح مكة هل يمكن االستدال بها أرني أيها  يوجه ويرشد الصحابةوالسالم 
( وكذلك رآن حسب ما انزل عليه رسما )صورة( بان يكتبوا الق)كتبه الوحي يا علي

يقرءوها حسب الطريقة واللفظ الذي جاء به سيدنا  أنلحفظة الوحي من الصحابة 
السبعة ( أي اللهجات السبع العربية  األحرفريل عليه السالم ومنها ) جب

لتقريبهم  اإلسالميةالمشهورة في ذلك الوقت تسهيال لفهم القرآن في بداية الدعوة 
لإلسالم التي نزل بها في بعض الكلمات والتي جمع سيدنا عثمان بن عفان 

 .منعا لالختالف انها ولس رضي هللا عنه على كتابتها ولفظها وفق لهجة قريش
كما سنفصله  مه وانتفاء الحاجة إلى استعمالهاوانتشاره وفه اإلسالموبعد انتصار 

 إشكال قديم استاذيحل م .ال حقا
( والكتاب هو الشيء المكتوب والذي انزل  كما في أسماء القرآن )الكتابمن  إن -4

ُحفِّ اأْلُولا ٰ  إِّنَّ ها ):الكتب السماوية السابقة مخطوطا قال تعالى ا لافِّي الصُّ ى ذا
ِف ِإْبَراِهيَم َوم وَسى ح  ْمُد (وقوله تعالى:  ]19-18األعلى: [ ) ٰ  ص  ِّ الَّذِّي اْلحا ّلِلَِّّ
هِّ اْلكِّتاا ْبدِّ لاى عا لا عا ًجا( با أاْنزا وا لاْم ياْجعاْل لاُه عِّ هو الشيء  ([. و) القرآن1]الكهف: وا

( معا )صوتا وصورةعلى نزوله بالطريقتين  إشارةالمقروء لفظا ونطقا ففي ذلك 
()واأاْن أاتْ ، وكما قال تعالى: أي لفظا ورسما والتالوة هي  [92]النمل: ُلوا اْلُقْرآنا

مع نفسه لألشياء التي سبق قرأها وتعلم رسمها ولفظها حيث  اآلخرين إسماع

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura98-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura98-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya19.html
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التي تلتها  اآلية أنطبعت على قلبه وأتقنها نطقا وشكال ومما يؤيد هذا المعنى 
يُكْم آيااتِّهِّ فاتاعْ  ): مباشرة قوله تعالى  ُيرِّ ْمُد ّلِلَِِّّّ سا ُقلِّ اْلحا ا(وا [ 93]النمل: رُِّفوناها

ْم آيااتِّناا فِّي اْْلفااقِّ واألنفس كقوله تعالى اآلفاقد تكون كونية في واآليات ق ُنرِّيهِّ )سا
تَّى ْم حا هِّ فِّي أانُفسِّ قُّ  ٰ  وا [. وقد تكون آيات قرآنية 53]فصلت :  (ياتابايَّنا لاُهْم أانَُّه اْلحا

ان هناك الكتاب نسان ( فالكون واإل( فكما ان هناك الكتاب المنظور ))مكتوبة
( فقد أرى هللا تعالى رسوله وصحابته من هذه اآليات القرآنية المسطور)القرآن

مكتوبة ومخطوطة ومرسومة بالخط المتعارف عليه في ذلك الوقت فعرفها الناس 
قوله تعالى:  وفهموها رسما وخطا فضال عن طريق النطق بها لفظا وتالوة .

يا إِّلا  ب ِّكا )وااْتُل ماا ُأوحِّ دا مِّن ُدونِّهِّ  ٰ  ْيكا مِّن كِّتاابِّ را لان تاجِّ اتِّهِّ وا لا لِّكالِّما الا ُمباد ِّ
ًدا(  إليه يبلغ ما نزل أنوالخطاب هنا لرسوله الكريم يأمره هللا ] 27الكهف:[ ُمْلتاحا

)وهو الشيء المكتوب المخطوط( ويقوم بتالوتها عن جبريل األمين من الكتاب 
سمعها ورآها وطبعت على قلبه صلى هللا  ا وفق ماليمها لصحابته لفظا ورسموتع

( في الشكل ل لكلماتهمبدالرسم الذي حفظه )العليه وسلم دون تبديل الشكل و 
والصورة فضال عن اللفظ والنطق والحكم وهذا دليل على القرآن نزل لفظا ورسما 

اللجنة التي  أوكتبة الوحي  اجتهادوأن رسم المصحف هو توقيفي وليس من 
ا سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه في كتابة المصحف الشريف والتي شكله

األنصاري  زيد بن ثابت كان احد أعضائها الصحابي الجليل الحافظ الذكي الشاب
والذي حضر المراجعة األخيرة للقرآن بطلب من المصطفى ) رضي هللا عنه( 
ولى للمصحف في وقام بإكمال الجمعة األ -كما جاء أعاله -صلى هللا عيه وسلم

الصحف البكرية الصديقية أو مصحف  وتسمى) (4)بكر الصديق أبوعهد الخليفة 
ووضع المصحف بين دفتين وربطه بحبل كما جاء في  ،(الصديق بكرأبي 

 عمر بن الخطاب إلىبكر الصديق الذي عهد به   أبي إلىالمصادر وعهد به 
وقد  (5).بعد وفاته واستقر عند حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد استشهاده

ف من إلعادة كتابة المصح )الجمعة األولى للقرآن( األصليةاعتمدت هذه النسخة 
                                                           

 .41-4133-33ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم :  (4)

 .41، 39، 37ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم :  (5)
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ه الخليفة عثمان بن عفان  رضي هللا عنه وبتوجيقبل اللجنة المشكلة في عهد 
الشريف( حيث كان زيد بن ثابت أحد  للمصحفنه )الجمعة والكتابة الثانية م

قرآن صصين المشهود لهم بحفظ وعلم الأعضاءها وثالثة من الصحابة المتخ
ف و زيد فهو من األنصار وأمرهم باتباع حر  أما .الكريم وكانوا من المهاجرين

عتماد عليها ، حيث كتبوا بعد االاختالف أيقريش وقراءتها في حالة حصول 
 .(6)األمصار إلىستة مصاحف أخرى مطابقة لألصل ووزعت 

روى البخاري عن أنس: "أن  حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل  -5
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم في 

ال لعثمان: أدرك األمة قبل أن يختلفوا اختالف اليهود والنصارى. القراءة، فق
ننسخها  الصحف البكرية الصديقة() فأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف

ها إليك ؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن  في المصاحف، ثم  نرد 
ارث بن هشام ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الح

إذا اختلفتم أنتم  " فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثالثة
 "بلسان قريش، فإن ه إنما نزل بلسانهم فاكتبوهوزيد بن ثابت في شيٍء من القرآن، 

حت ى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد  عثمان الصحف إلى حفصة،  ففعلوا
ا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلِ  وأرسل إلى كل  أ فٍق بمصحف مم  

 (7) صحيفٍة ومصحٍف أن يحرق.

وأرسل عثمان بن عفان رضي هللا عنه مع كل مصحف صحابي جليل 
قرأ ويكتب بموجبها وحسب لغة ذلك البلد الطريقة التي ي أهلمتخصص ليعلم 

                                                           

 .161ينظر: المنار في علوم القرآن:  (6)

 .6/138( ، 4987، ح)فضائل القرآن: باب: جمع القرآنأنس بن مالك: كتاب الصحابي رواه البخاري: حديث ( 7)
النجاة ، دار طوق  ، محمد زهير بن ناصر الناصر المحقق:، بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري محمد  صحيح البخاري 

 .هـ 1422األولى،  الطبعة:
م، باب نسخ القرآن في عهد 2015 -هـ 1436، 2، ط201معالم السنة النبوية، صالح أحمد الشامي، الجزء األول، ص  

 عثمان، دار القلم، دمشق



8 
 

بقية المصاحف منعا لالختالف والتنازع الذي حصل بين المسلمين  وأتلفتقريش 
 .(8)األمصارالنتشارهم في  اآلياتنتيجة اختالف القراءات وترتيب 

وبذلك توحدت قراءة وكتابة المصحف الشريف على شكل واحد فقط  وقد 
اصطلح على خط هذه النسخ  من الجمعة والكتابة األخيرة للمصحف بعبارة 

ه الن سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عن إلىالعثماني( نسبة   مصحف)ال
بقصد  بأمرهالمستخدم في المصاحف التي استنسخت  اإلمالءالمقصود منه هو 

عند حل الخالفات التي قد تظهر حول نص القرآن الكريم وطريقة  إليهاالرجوع 
تالوته ألن سيدنا عثمان رضي هللا عنه ومن خالل اللجنة المشكلة  لم يأت 

التي سبق أن كتبها  صليةاألبجديد في خط المصحف وإنما أعتمد على النسخة 
زيد بن ثابت والموجودة عند أم المؤمنين حفصة رضي هللا عنها ووحد القراءات 

كما  اختالفوفق لهجة قريش حسب توجيهاته للجنة المشكلة في حالة وجود 
لذلك يمكن  ) الخط الحجازي(ذكرنا . أما خط المصحف فقد بقي كما في األصل

الطريقة الحجازية ولكن بدون تنقيط أو حركات ( بب)الخط القرآني أيضاتسميته 
 . التي أضيفت اليه ال حقا لضبط القراءة

ة  ل ابةمشك الكت اع وليس ب ر بالسم توات ال  نقل القران ب

 ثانيا: من السيرة النبوية:     

المشهد والحديث  وطبيعة ذلك (اقرأفي غار حراء ) نزول الوحي بدايةحادثة إن  -1
هللا  الرسول الكريم صلى) إليهالموحى و  الذي دار بين الوحي )جبريل عليه السالم (

وقوله عليه  بالقراءةوالطلب منه  يكتبوال أ يقر  مي الذي الوهو األ   (عليه وسلم
جبريل عليه السالم  قرأوبعد ذلك  .(!نا بقارئ أالصالة والسالم وللمرة الثانية ) ما 

 في هذه المحادثة توحي من سورة العلق األولىيات الخمس على مسامعه اآل
 جبريل يقول كيفف كان يريه شيئا مكتوبا كأنه مبأن جبريل عليه السالالحوارية، 

                                                           

بمعهد  ينظر: المحرر في علوم القرآن، د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية( 8)
 .160-157 م: 2008 -هـ  1429اإلمام الشاطبي، الطبعة: الثانية، 
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 هل ؟ يقرا وماذا !؟ ميأ   المصطفى الحبيب انيعلم وهو اقرا للنبي السالم عليه
  !؟ليقوم بقراءته أمامه شيئ هناك

 : هللا رحمه حجر ابن الحافظ قالنعم فقد 
ْرَسلِ  فِي إِْسَحاقَ  ابن ِعْند َوقع"   َوَسل مَ  َعلَْيهِ  ّللا    َصل ى الن ِبي   أَن   ع َمْير   بِنِ  ع بَْيدِ  م 
 (. بِقَاِرئ   أَنَا َما: ق ْلت  .  اْقَرأْ  قَالَ  ِكتَاب   فِيهِ  ِديبَاج   ِمنْ  بَِنَمط   ِجْبِريل   أَتَانِي: ) قَالَ 
َنا تََكل مَ :"  - أيضا - حجر ابن الحافظ وقال  َكانَ  َما َعلَى - البلقيني يعني - َشْيخ 
 اْْل ولَى اْْليَات   َوِهيَ  إِي اه   أَْقَرأَه   ال ِذي اْلقَدرَ  أَيِ ( اْقَرأْ : )فَقَالَ  الن َمطِ  ذَِلكَ  فِي َمْكت وبًا
 اْلق ْرآن   َيك ون   َهذَا وَعلى ، اْلق ْرآن جملَة يكون أَن َويْحتَمل( َربك باسم اْقَرأ) ِمنِ 
ْملَةً  نََزلَ  نَج   َونََزلَ  بِاْعتِبَار   َواِحدَةً  ج  "  الباري فتح"  من انتهى"  آَخرَ  بِاْعِتبَار   ًمام 

يطلعه عليه ليقرأه! ويطبع على قلبه وهو النبيُّ  كتاب هناك اي ( .357/ 12)

 ) صورة و صوتا(! اْلمي عليه أفضل الصالة والسالم. ويحفظه رسما و لفظا

وز في كتب الحديث والتفسير بصيغ مختلفة ولكنها ال تتجا ى هذه الحادثة ترو  -2
ؤيد ذلك ما يحقائقها إال في بعض التفاصيل.. وخاصة ماجاء في السيرة الحلبية 

 (فكأنما كتبا في قلبي كتاباً )عليه الصالة والسالم : بعد رواية المحاورة يقولحيث 
الى توثيق من نحتاج (10) فيعلق: )أقول: أي أستقر  ذلك في قلبي وحفظته..ألخ(. (9)

 كتب السنة استاذي
)الظاهرة القرآنية(  الجزء من الرواية في كتابهوينقل األستاذ مالك بن بني هذا  -3

عند النبي ااُلمي شعور بإن كتابا قد طبع في  )ومن هذه اللحظة أصبحفيقول:
قلبه, ولكن لم يكن له أن يتصفحه كما يشاء, وال أن يطلع عليه كما يهوي, إذ 

واإِّنَُّه ) :وهذا مصداقا لقوله تعالى .(11) (أنه سيوحي إليه كلما دعت حاجة الرسالة
ب ِّ اْلعاالامِّينا  وُح اأْلامِّينُ  ,لاتانزِّيُل را لا بِّهِّ الرُّ َقْلِبَك ِلَتك وَن ِمَن  ٰ  َعَلى ,نازا

                                                           

هـ( ، دار 1044: السيرة الحلبية " إنسان العيون في سيرة األمين المأمون ،علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي )المتوفى (9)
 .1/341: هـ1427الكتب العلمية ،الطبعة: الثانية ، بيروت،

 .1/341السيرة الحلبية: (  10)

 ة:الطبعدار الفكر ،  ،ندوة مالك بن نبي( المحقق:)إشراف،هـ(1393مالك بن نبي )المتوفى: ، الظاهرة القرآنية (11)
 .126:م2000-ه  1420سورية ،  –الرابعة، دمشق 

 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya192.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya192.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
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بِّيٍ  مُّبِّينٍ  ،اْلم نِذِرينَ  اٍن عارا جبريل عليه  ان سيدنا حيث] 195-192الشعراء: [ ( بِّلِّسا
يات هذه اآل ) صفحة ( مكتوبا عليه مخطوطا كان يريه كتابا  -وهللا اعلم -السالم 

أداها كما  (تالوة) ونطقافتعلمها عليه الصالة والسالم لفظا  ويقرأها لهالمباركات 
ياها إراه أ( كما )صورة وخطا على مسامعه جبريل عليه السالم  وكذلك تعلمها رسما

الرسول  فأصبح إليه أوحيتوتعلمها كما  رسما ولفظا الة والسالمعليه الص وحفظها
لاْيكا ): تعالى( قال  إليه أوحيفقط كلما  قرآن)تعلم قراءة ال الكريم يقرأها ُ عا لا َّللاَّ واأانزا

لَّماكا ماا لاْم تاُكن تاْعلاُم  ْكماةا واعا يًما ٰ  اْلكِّتاابا وااْلحِّ لاْيكا عاظِّ انا فاْضُل َّللاَِّّ عا كا ]النساء:  (وا
 تهاوآيالكريم وكلماته  قرآنحرف الوعلى قلبه صورة أفانطبعت في ذهنه [ 113

في كيفية له ( فضال على تعليم سيدنا جبريل )شكال وصورةوترتيبا وسوره رسما
مر هللا عز وجل وعلى سبعة أ وباللهجة المطلوبة كما (اللفظ والنطق بها )صوتا

ان عليه الصالة . وك (لعربية في ذلك الوقتاللهجات الشائعة في القبائل ا) أحرف
ليعلمهم كيفية النطق والكتابة بما من الصحابة  الوحي وحفظته  والسالم يدعو كتبة

يصحح لهم حسبما تعلمه وحفظه عن جبريل و ويشرف على كتابتهم  إليه أوحي
ْكرا واإِّنَّا لاُه لا  ( :قال تعالى الدليل استاذي عليه السالم ْحُن نازَّْلناا الذ ِّ افُِّظون إِّنَّا نا  )ََ حا

مثلة كثيرة في السيرة النبوية تدلل وتثبت ذلك ويمكن الرجوع أوهناك  [9]الحجر:
 من مصادرها في كتب السيرة النبوية المطهرة.  إليها

قت ذلك الصلح طلب عليه الصالة في صلح الحديبية وفي المعاهدة التي وث   -4
الذي كان  هللا وجههرضي هللا عنه وكرم  طالب أبيوالسالم من سيدنا علي بن 

يقرا وال يكتب )  ميا الكان أ ألنهبالنيابة عنه عليه الصالة والسالم  المعاهدة يكتب
( طلب منه التي كان يقراءها ويعرف رسمها بدقة متناهية كريم ال قرآنال آياتماعدا 

وذلك  (عبدهللا) يكتب مكانها( و ن يمحو عبارة ) رسول هللاأ) عليه الصالة والسالم( 
اهد مكة على عبارة )هذا ما عمن سهيل بن عمرو مندوب قريش  اعتراض دبع

) وهللا  :طالب عن ذلك بقولهمتنع سيدنا علي بن ابي ( ولما إعليه محمد رسول هللا
الشريف . مما  بإصبعهها حاه عليها فميدل  أن (! فطلب منه محها يارسول هللاال أ

كان باستطاعته  وإالوال يكتب  أال يقر ميا أيدل ويثبت انه عليه الصالة والسالم كان 
يكتبون له  -من الذين يعرفون القراءة والكتابة -ان يتعرف عليها . وكان الصحابة

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya195.html
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) محمد لك المعاهدات وتختم بختمه الشريفوكذ الى الملوك والرؤساء ئل الرسا
لى قال تعامن يكتب له  إلى احتاجلما  والكتابةرسول هللا ( .فلو كان يعرف القراءة 

ينِّكا  ):  ماا ُكنتا تاْتُلو مِّن قاْبلِّهِّ مِّن كِّتااٍب واالا تاُخطُُّه بِّيامِّ ُلونا  ٰ  وا ْرتاابا اْلُمْبطِّ  (إًِّذا الَّ
 [48العنكبوت:[
 

 األدلة التاريخية:ثالثا: 
الخطاب عمر بن  اقتراحبكر الصديق رضي هللا عنه بعد  أبوعندما طلب 

( كلف بهذه للمصحف األولىالجمعة ) نقرآعليه بجمع ال وإلحاحهرضي هللا عنه 
يكتب الوحي  الذي كانرضي هللا عنه   زيد بن ثابتالمهمة الكبرى الصحابي الجليل 

التي كانت بين جبريل  األخيرةعرضة  عليه الصالة والسالم  ولحضوره اللرسول هللا
احب المنزلة  فضال كونه شابا ذكيا وص لآلياتوبين الرسول الكريم أثناء المقابلة 

. وقد وعى زيد بن ثابت ضخامة المسئولية وتردد في قبولها القرآن الكريمعلم ودراية ب
فو هللا لو ):قائال بكر وعمر رضي هللا عنهما نجحا في إقناعه بها ،  أبا أن إال

، ما كان أثقل علي مما أمرني  -ويقصد به جبل أ حد-كلفوني نقل جبل من الجبال
التي  يةقرآناليات ْلايجمع  أن أرادانه والسبب في ذلك  ،(12)(به من جمع القرآن

وفق ما نزل  وبإرشادهكتبت في حضرة المصطفى عليه الصَلة والسَلم شخصيا 
هذه تفرقت وقد  عليه من الوحي بالضبط رسما وخطا وشكَل كما هو لفظا ونطقا

ير من الصحابة فقام رضي هللا عنه عند كث المكتوبات في رقع وجلود وعسب النخل
 موثقة ومخطوط مكتوبةأو سورة  يةآبالتحري عنها بجهد كبير والحصول على كل 

وكان يستطيع  قرآنعلما انه كان حافظا لل( شاهدين)مصدرينمن وفق التنزيل و 
بصورة حيادية وعلمية دقيقة كان يتصرف في ذلك كرته ولكنه كتابته حسب حفظه وذا

 أن أراد !! حيثنصا قرآنيا أو ليس بحافظ للقرآن الكريم لديه وكأنه ال يملك  ،ةومهني
يقوم بالكتابة بعد االطالع والتوثيق الدقيق لرسم المصحف خاصة بعد المراجعة 

                                                           

الدكتور محمد علي الحسن، كلية الدراسات  نار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره،الم( 12)
عة اإلسالمية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة،قدم له: الدكتور محمد عجاج الخطيب )رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجام

 .157م: 2000 -هـ  1421بيروت، ، الطبعة: األولىسسة الرسالة اإلمارات العربية المتحدة(، مؤ 
 



12 
 

ن حيث كان جبريل عليه السالم يراجع الكريم في عام الوفاة في رمضا قرآنلل األخيرة
وفي ذلك  في شهر رمضان الكريم مرة واحدة آنقر الللمصطفى عليه الصالة والسالم 

هذا  األخيرةهذه المراجعة  (كما ورد في السيرة) رضالعام راجعه مرتين وقد ح
الصحابي الجليل حيث دعاه المصطفى عليه الصالة والسالم وطلب منه قراءة 

والسور كما جاء بها  لآلياتالمصحف كامال عليه فتم الضبط والربط والترتيب 
  .الوحي

 األولىالمصحف في هذه الجمعة ة بكتاب رضي هللا عنه بن ثابت زيدقام قد و 
 أبيوفي عهد عليه الصالة والسالم وحصل عليه توثيقا ومخطوطا  إياهاكما علمه 

زيدا  نأومن الطريف  .أعالهبكر الصديق رضي هللا عنه وبتكليف منه كما ذكرنا 
رة التوبة وبعد تفتيش وتحري سو  أواخرلم يستطع العثور على  (رضي هللا عنه)

( ولم )مصدر واحد فقطرضي هللا عنهاْلنصاري  خزيمة أبيوجدها عند الصحابي 
الكريم ولكنه قبلها  قرآنوسور ال آياتكما في بقية  آخريعثر عليها من أي مصدر 

الن هذا الصحابي الجليل  اْلنصاري خزيمة أبيثقها خطا ورسما كما وجدها عند وو 
شهادته  إلى إشارةى صلى هللا عليه وسلم ان شهادته تعادل شهادتين شهد له المصطف

نكر عليه رد أالمشهورة في حق الرسول عليه الصالة والسالم مع اليهودي الذي 
وعندما طلب اليهودي من المصطفى عليه  الدفع للمبلغ . بإعادةالدين وطالبه 

رضي هللا عنه رغم انه  خزيمة أبوالصالة والسالم ان يقدم شاهدا على ذلك شهد له 
يا رسول هللا نصدقك بالوحي من السماء فكيف  إننا: قائال للمشهد ! لم يكن حاضرا

ال نصدقك بدفع الدين !! ففرح وسر الرسول صلى هللا عليه وسلم بشهادته وقولته 
( فسبحان هللا ر )أن شهادة أبي خزيمة بشهادتيناألثمعناه  وكم جاء في  ماهذه وقال 
بهذه اآليات الموثقة  احتفاظه في ذه المناسبة الفريدة ليستفاد منهالوقت في هفقد جاء 

  !.(13)دقة خط المصحف وجمعه كامال موثقا كما انزل  وبذلك تمت عملية
 

  العقلية : األدلة

                                                           

 .158-156:المنار في علوم القرآن ( ينظر: 13)
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ليه المصطفى ععلى قلب  أن القرآن الكريم نزل العقلية والمنطقية األدلةومن 
 :()صوتا وتالوة ( فضال عن ضبط قراءته لفظاالصالة والسالم رسما وشكال )صورة

( من الناطقين باللغة العربية والذين ال يعرفون القراءة رجاال ونساء)األميينبعض  إن
ماته كل إلىراءة القران الكريم بالنظر والكتابة وخاصة من كبار السن يستطيعون ق

كلمات بخط  أو آياتمسطر فيه  آخرفي أي كتاب  أوالشريف  في المصحف وآياته
تعلموا قراءة القران وتالوته وقسم منهم منذ الصغر بالتعليم  إنالمصحف حيث سبق 

 أنهمأي  أميون  ألنهمال يستطيعون قراءة غير القران  أنهمفي الكتاتيب وغيرها علما 
 اءة و تالوة .قر  وحفظوها كما كلمات وآيات القران صورة ورسما حفظوا

ينطقون باللغة العربية وال  الذين ال األعاجممن كذلك بالنسبة للمسلمين 
 اعد التجويدحسب قو  حسن وبأداءيعرفون قراءتها ولكنهم يعرفون قراءة القران الكريم 

من العرب  األميينمثل حالة  أيضايث تعلموا ذلك ح (14)!دون معرفتهم لمعانيه غالبا
المصحف كما تعلموها مع  وآياتوعلى قلوبهم رسم كلمات  أذهانهمطبعت في   حيث

 .!رية والشكلية للكلماتاألداء اللفظي من معلميهم بطريقة القراءة الصو 
باإلمكان حفظ القران الكريم شكال ورسما في حالة البشر  أننبط من ذلك نست

الحال في المصطفى عليه  هو فكيف ميين العرب وغيرهم () من األ تيادييناالع
                                                           

حدث  إذ على ما نقول آخرإال دليال لعراق من مدينة الفلوجة / احسين بن عدنان العبدلي  الة الحافظ الطفل( وما ح14)
مصاب بتلف الخاليا ال القرآنية حسين العبدلي األعجوبةهـ( 1434ذلك في احتفالية جائزة دبي للقرآن الكريم )رمضان 

وهو ابن  أهلهاكتشفه  ،يعلمه احد في صغره أنيحفظ كتاب هللا بصورة غير طبيعية وبدون  ذلك فهوالدماغية ومع 
فان هذا الطفل الذي ولد مصابا بالتلف الدماغي والمؤدي للتخلف الذهني والذي لم يدخل المدرسة  عمره الخامسة من

العشرة ! وقد تحسنت حالته وحفظ القران الكريم شكال بعد ان  إلىيعرف العد من الواحد  ويتعلم القراءة والكتابة وحتى أنه ال
وشكى له حالة ولده حسين فدعى له بالشفاء وقال له انه سيكون له شأن  رأى والده الرسول عليه الصالة والسالم في الرؤيا

حيث كان يكثر التصفح  أقرباءهوبالفعل فان هذا الطفل حفظ القران الكريم رسما وشكال وعمره خمس سنوات حسب ما ذكر 
ضعه على صدره دائما والتقليب للقران الكريم ويديم النظر اليه وكان المصحف ال يفارقه حتى عند نومه  حيث كان ي

يتذكر كل آية ال بل كل كلمة فيه وموقعها ورقم اآلية التي تعود اليها  فأصبحفحفظه  وانطبع المصحف الشريف على قلبه 
ولزيادة التفصيل عن حالته يرجى  االطالع على هذا الرابط وقد زارنا هذا الطفل وعمه في مدينة  وكذلك اسم السورة !

وبحضور جمع غفير من  1996المثنى في عام  سنه في جامع صديق رشان في حي 13الموصل وكان عمره نحو 
للحفظ العلماء وكان عريف الحفل الشيخ الشهيد فيضي الفيضي رحمه هللا ، حيث ابهرنا والعلماء جميعا بإتقانه الشديد 

 QucdU-http://www.youtube.com/watch?v=VzOhSينظر:لكلمات القران رسما واداءا.
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 والمعروف بالذكاء والفطنة الصالة والسالم الذي كان مكتمل العقل والخلق أفضل
الصالة والسالم  أفضلوهو القائل عن نفسه عليه والفصاحة واألمانه والبالغة 

يات القران الكريم وكلماته سيكون آفان حفظه لشكل ولفظ  . (15)(جوامع الكلم أوتيت)
والتمام  األمثلبالشكل  -هللا عز وجل وتعليم سيدنا جبريل عليه السالم له وبإرادة -

الوحي يركز كثيرا ويتصبب  يأتيهلذلك كان عليه الصالة والسالم عندما األكمل 
 أداء يغيب عنه أي شيء حرصا منه على وال إليهعرقا حتى يتقن ما يوحى جبينه 
ت ِّلِّ اْلُقْرآنا تاْرتِّيًَل ) :قال تعالىالثقيلة  األمانةهذه  وإتقان را لاْيكا قاْواًل  ،وا ُنْلقِّي عا إِّنَّا سا
واى  ):وقال تعالى   [5-4المزمل :[ ( ثاقِّيًَل  ُق عانِّ اْلها ماا يانطِّ ْحٌي  ,ٰ  وا إِّْن ُهوا إِّالَّ وا
ى  .]4-3النجم: [( ٰ  ُيوحا

 همية الموضوع:أ

يتبادر الى الذهن ويسأل سائل عن أهمية ذكر ومناقشة هذا الموضوع وفي هذا الوقت  قد
 بالذات فنقول وباهلل التوفيق ألسباب متعددة ومن أهمها:

بيان فضل ونعمة هللا عز وجل على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة بإنزال هذا  .1
 –ا محمد ) عليه أفضل الصالة والسالم( السفر المبارك على قلب المصطفى سيدن

والذي تكفل بحفظه سبحانه وتعالى ليكون منار هداية له وحجة عليهم  -لفظا ورسما
افُِّظون  (لصالح دينهم ودنياهم. قال تعالى:  ْكرا واإِّنَّا لاُه لاحا  )ََ إِّنَّا ناْحُن نازَّْلناا الذ ِّ

ب ِّكا بِّ ل  ٱ ُروحُ  ۥ نازَّلاهُ  ) ُقل  ، وقوله تعالى : [ 9]الحجر: ق ِّ لِّ ل  ٱُقُدسِّ مِّن رَّ نا يلَّذِّ ٱثاب ِّتا يُ حا
ُنوا   اما ُبش  واُهد   ءا   راى  ى وا

( يلِّمِّ ُمس  لِّل    102النحل نا

                                                           

 . 371، ص:523كتاب المساجد ومواضع الصالة : ح/ ابي أبو هريرة :حديث الصحمسلم :  رواه  (15)
ْلت  َعَلى اأْلَْنِبَياءِ  وَل هللِا َصلاى هللا  َعَلْيِه َوَسلاَم َقاَل: " ف ضِ  : أ ْعِطيت  َجَواِمَع اْلَكِلِم، نص الحديث: )َعْن َأِبي ه َرْيَرَة، َأنا َرس   ِبِستٍ 

ا، َوأ ْرِسْلت  ِإَلى اْلَخْلِق َكافاة  َون ِصْرت  ِبالرُّْعِب، َوأ حِ  ِعَلْت ِلَي اأْلَْرض  َطه ور ا َوَمْسِجد  ِتَم ِبَي لاْت ِلَي اْلَغَناِئم ، َوج  ، َوخ 
هـ(،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء 261صحيح مسلم ،المؤلف: مسلم بن الحجاج النيسابوري )المتوفى: .(الناِبيُّونَ 

 بيروت. – التراث العربي
 

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
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بيان الفضل الكبير للمصطفى سيدنا محمد ) صلى اله عليه وسلم( في تحمل عبئ  .2
لى صحابته ومسؤولية حفظ كتاب هللا الكريم ، وبصورة دقيقة وحرصه الشديد لتبليغه ا

: الى  ( و كتابة ) رسماالوحي كما أنزل اليه قراءة و حفظا ) لفظا: الى لجنة حفظ
 ( كتابة الوحيلجنة 

وكيف كان عليه الصالة والسالم يتحمل ذلك ويعانيه بحيث كان يتصبب العرق من 
جبينه الشريف في اليوم الشديد البرد عند نزول الوحي عليه وحتى أن ناقته القصواء 

ت ِّلِّ اْلُقْرآنا تاْرتِّيًَل ) :ت تبرك عند ذلك وهو راكب عليها، لثقله قال تعالى : كان را إِّنَّا  ،وا
لاْيكا قاْواًل ثاقِّيًَل  ُنْلقِّي عا  . [5-4المزمل :[ ( سا

شديد على جمع القرآن بيان فضل الخلفاء الراشدين ) رضي هللا عنهم( في حرصهم ال .3
الصحف البكرية  –الكريم، في خالفة سيدنا أبو بكر الصديق )رضي هللا عنه أوال( 

وهي الجمعة األولى التي قام بها زيد بن  -الصديقية أو مصحف أبو بكر الصديق
ثابت )رضي هللا عنه( و بتكليف منه و بتوصية من سيدنا عمر بن الخطاب ) 

حفظة الكتاب في معارك الردة. وكذلك د الكثير من رضي هللا عنه( بعد استشها
الجمعة الثانية في خالفة سيدنا عثمان بن عفان ) رضي هللا عنه( وبتوصية من 
الصحابي حذيفة ابن اليمان ) رضي هللا عنه( نظرا لحصول إختالف في قراءة بعض 

عية من كلمات القرآن الكريم، فجمعهم عثمان على حرف واحد من خالل اللجنة الربا
. حيث قامت باستنساخ مصحف أبو بكر في البحث الصحابة الكرام المذكورين

الصديق وضبط قراءته ورسمه بلسان قريش الذي نزل بلسانهم والذي سمي  ) 
 المصحف العثماني( ، واستنسخ منه ستة مصاحف ووزعت على كافة األمصار

 وكما شرحناه أعاله.
لقرآن الكريم وقراءة آيته لفظا وكتابتها رسما بيان فضل الصحابة جميعا في حفظ ا .4

كما جاءت وانزلت في حياة المصطفى ) صلى هللا عليه وسلم( وبتوجيه مباشر منه 
الى لجان الحفظ والكتابة والذين جاؤا من بعدهم في الجمعة األولى والثانية الذين 

أن تتكرر على قاموا بدورهم بمهنية علمية  عالية الدقة والشعور بالمسؤولية يعجز 
 مدار التاريخ . وشهد بها العلماء والخبراء األكاديميين قديما وحديثا.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya5.html
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بيان أهمية الدراسات القرآنية خاصة في المجاالت اإلعجازية المختلفة ) البالغية،  .5
اللغوية، الصوتية، العلمية، االحصائية والعددية وغير ذلك( باعتماد رسم المصحف 

وعدم  لتكون نتائج دراساتهم واستنباطاتهم صحيحة دراساتهم في جميع العثماني وذلك
اعتماد المصاحف التي قد كتبت بشكل آخر ألن القرآن الكريم وحي و موقوف في 
جميع آياته وكلماته وحروفه ) لفظا ورسما( فضال عن ترتيب سوره وآياته في 

احد من  شريف ولم يكن باجتهاد الرسول ) صلى هللا عليه وسلم( أوالمصحف ال
 صحابته ) رضوان هللا عليهم( 

منهم  بيان اهمية معرفة المسلمين لهذا الموضوع والحقائق المذكورة فيه حيث ان كثيرا .6
وحتى بعض العلماء مع االسف الشديد لعدم اطالعهم على االدلة المذكورة ال يعرفها 

بكتاب هللا عز  وهدفنا من بحثنا هو زيادة االعتزاز والتمسك .للبحث ومعرفتهم اياها
التي بذلت حتى يصلنا سالما محفوظا والمتميزة وجل وفهمه ومعرفة الجهود الكبيرة 

من اي تحريف او زيادة او نقصان كما حصل في الكتب المقدسة السابقة كالتوراة 
 وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل. واالنجيل

 

  الخَلصة:

–القرآن وحي متكامل لفظا  أن: أعالهالمذكورة  العقلية وغيرهماو  النقلية األدلةنستنبط من 
عن طريق جبريل عليه  ىحبيبه المصطف إلىوحاه هللا أ ،كتابة –رسما كذلك و  –تالوة 
والى أن يرث هللا األرض ومن  لصحابته وألمته من بعده مهبتعلي بدوره والذي قام السالم
: قال تعالى .نقصان يادة اودون ز محفوظا كما وصلنا ب إليهبنفس الشكل الذي انزل  عليها

بِّيٍر( ٰ  الر ) كِّيٍم خا لاْت مِّن لَُّدْن حا  إِنَّاوقال تعالى : ).  ]1هود:[ كِّتااٌب ُأْحكِّماْت آيااُتُه ُثمَّ ُفص ِّ
ْلنَا نَْحن   ْكرَ  نَزَّ  صدق هللا العظيم   9الحجر : (  ََ لََحافِظ ون َله   َوإِنَّا الذ ِ

 والحمد هلل رب العالمين
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