بسم هللا الرحمن الرحيم
نزول القرآن الكريم لفظا ورسما على قلب المصطفى صلى هللا عليه وسلم
) األدلة النقلية والعقلية(
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله
وبعد:
فإنا نستعرض في هذا البحث عددا من األدلة النقلية والعقلية والتي نثبت من خاللها
أن نزول القرآن الكريم قد اتخذ مسلكا حكيما ومعج از ،من حيث أنه لم يكن نزوله على نبينا
محمد ( صلى هللا عليه وسلم) سماعا فحسب؛ بل طبع صورة على قلبه (عليه الصالة
والسالم ) سماعا ورؤية ( لفظا ورسما) أيضا ! ،وكما سنذكره و نوثقه بما يأت من األدلة:
لو أضفنا الى االستدال أقوال العلماء من المفسرين وغيرهم
األدلة النقلية:
اوال  :من القرآن الكريم:
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اه
قوله تعالى( :اال ُت اح ِّر ْك ِّبه ل اساان اك ل ات ْع اج ال ِّبه ِّ ,إ َّن اعال ْيانا اج ْم اع ُه اوُقْرآان ُه  ,افِّإ اذا اقا ْأران ُ
اف َّات ِّب ْع ُقْرآان ُه  ,ثُ َّم ِّإ َّن اعال ْيانا اباياان ُه) [القيامة]19-16 :
يقول أهل العلم في تفسيرهم لآلية الكريمة( :ال تحرك –أيها النبي -بالقرآن

لسانك حين نزول الوحي ألجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفلت منك .إن علينا
جمعه في صدرك ،ثم أن تقرأه بلسانك متى شئت .فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل
فاستمع لقراءته وأنصت له ،ثم اقرأه كما أقرأك إياه ،ثم إن علينا توضيح ما أشكل
عليك فهمه من معانيه وإفهامه)(.)1

( )1التفسير الميسر ،نخبة من أساتذة التفسير ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – السعودية ،الطبعة :الثانية
مزيدة ومنقحة1430 ،هـ  2009 -م.577 :
استاذي لو عدنا الى لقدمى من المفسرين لكان أقوى باالستدال النه موضوع مهم
1

يمكن القول أنه بعد أن اعتاد الرسول  رؤية لكلمات الرسم وآيات القرآن
الكريم  ،بدأ بتحريك لسانه والنطق ببعض الكلمات التي يريها له جبريل عليه
السالم عند تبليغه بآيات القرآن حسب نزولها وفق الحوادث منجما حيث كان يرى

هذه الكلمات التي تكتب على قلبه الشريف ولكن هللا عز وجل أمره بعدم التعجل
بالنطق بها قبل أن يعلمه إياها وكيفية النطق بها كما نزل بها سيدنا جبريل عليه
السالم حيث يجب أن تقرأه باللفظ والتالوة التي سينطق بها جبريل ويبينها لك
رسما وشكال أيضا (صوت وصورة) وليس كما تجتهد حرصا منك على الحفظ
والطلب من هللا الزيادة في التعلم كما في قوله تعالى:
َّللا اْلملِّ ُك اْل اح ُّق اواال ات ْع اج ْل ِّباْلُقْر ِّ
ان ُي ْق اضى ِّإال ْي اك او ْحُي ُه اوُق ْل
آن ِّم ْن اقْب ِّل أ ْ
( اف ات اعاالى َّ ُ ا
ار ِّب ِّزْد ِّني ِّعْل ًما) [طه ]114:حيث قد يكون اللفظ والنطق بها مخالف لما يوحي

ام ْن
به الشكل او سياق المعنى! .ومثال ذلك قوله  وقفة تحتاج الى دليل ( :ﱡﭐ أ َّ
ِّ
ان يه ادىﱠ) [يونس :من اآلية  ]35وكيفية النطق بكلمة ا
(ال َي ِه ِدي)
اال اي ِّهدي ِّإَّال أ ْ ُ ْ

بالتشديد للدال وليس بالسكون .فكلمات القرآن الكريم كما أن لها خصوصية في
طريقة كتابتها لها خصوصية في كيفية النطق بها والتلفظ بها كما أوحى به هللا
عز وجل وليس باجتهاد الرسول عليه الصالة والسالم أو باجتهاد أحد من
صحابته (كتبه الوحي) وحسب معرفتهم وعلمهم في ذلك الوقت ألن القرآن الكريم
كان توقيفيا (وحيا) في لفظه ورسمه وكتابته  ،يقول العالمة الشيخ محمد عبدهللا

دراز "رحمه هللا" في معرض تفسير قوله تعالىُ ( :ث َّم ِّإ َّن اعال ْيانا اباياان ُه)( :هذه كلمة
تستحق أن تسترعي االنتباه وتضعنا أمام وحي نصي بدون قيد وال شرط )(.)2
وقد اختار الباري عز وجل ذلك النوع من الخط في رسم القرآن في الشكل

الذي يكتب به الخط العربي (الخط الحجازي) في ذلك الزمن وكذلك بلسان قريش
في كيفية اللفظ كإجراء نهائي اعتمد عليه في عهد سيدنا عثمان بن عفان (رضي
هللا عنه) منعا في حصول االختالف في األداء اللفظي والرسمي للقرآن ! كما هو
( )2مدخل إلى القرآن الكريم  ،ط ،1دار القلم ،الكويت 1406 ،هـ 1988-م :ص ()169
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الحال في اختياره تعالى البيئة العربية والجزيرة العربية  -ارض الحجاز -لتكون
الحاضنة الطبيعية والبيئة المناسبة للدعوة اإلسالمية والبعثة المحمدية ونجاحهما.

اعال ُم احْي ُث اي ْج اع ُل ِّر اساال ات ُه) [األنعام. ]124:
َّللا أ ْ
قال تعالىُ َّ ( :
الدليل من السنة على ذلك
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قد يكون الفرق اللغوي في المعنى بين كلمتي ( اق أر ) و( أتل ) (أي بين القراءة

والتالوة) حيث اليمكن أن تتكرر كلمتان مختلفتان ولهما نفس المعنى في اللغة

العربية االستدال على ذلك ،إال أن يكون هناك اختالف بينهما في المعنى

والمقصد .حيث قد يكون المعنى انه في حالة القراءة يكون بعد االطالع على
شيء مكتوب وربما ألول مرة أما التالوة فقد تكون عن شيء قد سبق قراءته أو

(سُن ْق ِّرُئ اك اف اَل
سماعه وحفظه كما يتلو الضرير عن ظهر قلب كما قال تعالى :ا
نسىٰ) [األعلى ]6:أي ستق أر يا محمد ما سوف يريك ويطلعك عليه جبريل
ات ا
عليه السالم وسوف لن تنساه حيث ستحفظه لفظا ونطقا وصوتا فضال عنه كونه

رسما وشكال وصورة ! والـ(ال) هنا نافية وليست ناهية! أي انك يا محمد سوف
لن تنسى مطلقا ما قراءته بتوفيق من هللا ! لو جئنا بكالم المفسرين هنا استاذي
وهذا يتفق مع أول التنزيل في قوله تعالى ( :اق أر) وهذه القراءة التي تعلمها عليه

اسمِّ اربِّ اك
الصالة والسالم بعون هللا وإرادته وباسمه جلت قدرته و لذلك قال (:ا ْقا ْأر ِّب ْ
َّال ِّذي اخال اق) ]العلق ]1:وليس باسم أي جهة أخرى! وان الباري عز وجل الذي
علمك ما لم تكن تعلم وعلمك والبشرية جمعاء بالقلم ( َّال ِّذي اعَّل ام ِّباْلاقال ِّم )
]العلق ]4:وفي ذلك إشارة إلى نزول الوحي على قلبه عليه الصالة والسالم
كتابة وخطا ورسما ( بالقلم أيضا) الذي هو أداة الخط والكتابة .وقام عليه الصالة
والسالم بتعليم صحابته القرآن الكريم تالوة وكتابة كما علمه وقفة تحتاج الى دليل
ذلك جبريل عليه السالم بوحي من هللا جلت حكمته والمهم لم يقل له ما أق أر قال
ِّ
ِّ
ِّ
ين ار ُسوًال ِّمْن ُه ْم اي ْتُلو اعال ْي ِّه ْم
ما أنا بقارى .قال تعالىُ :
(ه او َّالذي اب اع اث في ْاألُمِّي ا
ِّ
ِّ
آي ِّات ِّه اوُي ازِّك ِّ
ين )
اب اواْل ِّح ْك ام اة اوإِّن اكاُنوا ِّمن اقْب ُل ال ِّفي اض اَل ٍل ُّم ِّب ٍ
ا
يه ْم اوُي اعل ُم ُه ُم اْلك ات ا

[الجمعة  .] 2:فإنه وبنص هذه اآلية وغيرها في القرآن كان المصطفى عليه
الصالة والسالم يعل م اللجان المتخصصة من حفظة وكتبة الوحي كيفية التالوة
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(ي ْتُلو عالي ِّهم ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اب اواْل ِّح ْك امةا) [الجمعة]2:
اْ ْ ا
ا
آياته) [الجمعة ]2 :والكتابة ا
(وُي اعل ُم ُه ُم اْلك ات ا
والمقصود منها" :أي األحكام وغيرها مما يحتاجون إليه في أمور دينهم
ى الك ت ابة؟؟؟؟
ع
ودنياهم"( .)3هليصح االس تدال ب يع لم هم ل

ويمكن أن نفهم من ذلك انه كان يعلمهم أيضا كيفية كتابة اآليات كما نزلت

على قلبه الشريف وكذلك كان بقية الصحابة يتعلمون منه التالوة واألداء المرتل
آليات القرآن بالترتيب الذي علمه بها جبريل عليه السالم وليس حسب النزول
وذلك في اللقاء معهم وفي إمامته لهم بالصلوات وغيرها.

آن ) [الرحمن ] 2-1:إشارة أن
وكذلك في قوله تعالىَّ (:
الر ْح امٰ ُن  ,اعَّل ام اْلُقْر ا
الرحمن جلت حكمته قد أتم تعليم القرآن –كالمه العزيز -وتمام التعليم وكماله

وتوثيقه يكون عادة بالقراءة والكتابة (لفظا ورسما) وليس بأحدهما فقط ! وهذا ما
تم عن طريق الوحي -جبريل عليه السالم – وبأمر من هللا جلت قدرته
للمصطفى صلى هللا عليه وسلم الذي قام بتعليم صحابته ذلك .فتمت عملية
التعليم للقرآن كما أمر بها الرحمن العليم .مشك ل ة أم ية ال ن بي وما ورد به ا من

نصوصح ت اج الى وقفة اس
ت
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قوله تعالى ) :اوُك َّل
ور ,ا ْقا ْأر
اه امْن ُش ًا
ايْلاق ُ

ت اذي

ط ِّائارُه ِّفي ُعُن ِّق ِّه
اه ا
ِّإْن اس ٍ
ان أاْل ازْمان ُ
ِّك ات ااب اك اك افى ِّبان ْف ِّس اك اْلاي ْوام اعال ْي اك

ِّ
ام ِّة ِّك ات ًابا
اوُن ْخ ِّر ُج ال ُه اي ْوام اْلقاي ا
اح ِّسيبا) [اإلسراء، ]14-13:

فالقراءة تكون من شيء مكتوب يراه الشخص ويوم القيامة سيق أر كل إنسان عمله

موثقا خطيا في صحيفته حتى ولو كان أميا ال يق أر وال يكتب فانه عز وجل
بإرادته سوف يجعل كل شخص يعرف القراءة ويطلع على عمله وسيرته
المخطوطة وكذلك قوله عز وجل مخاطبا المؤمنين يوم القيامة البعض يقول هو

اما م ْن أ ِّ
ُوتي
فالش يوضع بحاسبة فتعرض أمامه ويصدق عليها القول أق أر ( :افأ َّ ا
ا
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اؤ ُم ا ْقارُءوا ِّك ات ِّاباي ْه ) ]الحاقة  ،[19:فالقراءة االطالع على
ول اه ُ
ك ات ااب ُه بايمينه افايُق ُ
شيء مكتوب يراه القارئ كما قال جبريل للمصطفى في غار حراء (اق أر) -حيث
أن القرآن يفسر بعضه بعضا -فكأنه كان يريه شيئا مكتوبا! .أما التالوة فهو
( )3التفسير الميسر :ص.553

4

قراءة ما سبق ان اطلع عليه وقرأه كما ذكرنا .قال تعالى (:رسول ِّمن َّ ِّ
َّللا اي ْتُلو
اُ ٌ ا
صح ًفا ُّم ا ِ
يها كت ٌب َقيِ َم ٌة) [البينة ]3-2:فقد جاء في زبده التفسير بالفتح
ُ ُ
ط َّهارًة ف َ
القدير ص( :816رسول من هللا) هو محمد صلى هللا عليه وسلم يعني أن محمدا

(صلى هللا عليه وسلم) جاءهم مرسال من عند هللا سبحانه وتعالى يق ار عليهم ما
ِ
يها كت ٌب َق ِي َمةٌ) المراد اآليات
تتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن ( ف َ
واألحكام المكتوبة فيها والقيمة المستقيمة المستوية المحكمة.
فنفهم من ذلك أن القرآن الكريم كان ينزل على قلب الرسول الكريم مكتوبا
ويق أر حسب تالوة ولفظ جبريل عليه السالم له وبعد ذلك كان عليه الصالة
والسالم يتلوه عن ظهر قلبه ال عن كتاب حيث كان حافظا لرسم وصورة الكلمات
واألحرف والتي نزل بها والتي علمه إياها جبريل عليه السالم وكان عليه الصالة
والسالم يوجه ويرشد الصحابة بحادثة فتح مكة هل يمكن االستدال بها أرني أيها
يا علي (كتبه الوحي) بان يكتبوا القرآن حسب ما انزل عليه رسما (صورة) وكذلك
لحفظة الوحي من الصحابة أن يقرءوها حسب الطريقة واللفظ الذي جاء به سيدنا
جبريل عليه السالم ومنها ( األحرف السبعة ) أي اللهجات السبع العربية
المشهورة في ذلك الوقت تسهيال لفهم القرآن في بداية الدعوة اإلسالمية لتقريبهم
لإلسالم التي نزل بها في بعض الكلمات والتي جمع سيدنا عثمان بن عفان
رضي هللا عنه على كتابتها ولفظها وفق لهجة قريش ولسانها منعا لالختالف.
وبعد انتصار اإلسالم وانتشاره وفهمه وانتفاء الحاجة إلى استعمالها كما سنفصله
ال حقا .محل إشكال قديم استاذي
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إن من أسماء القرآن (الكتاب) والكتاب هو الشيء المكتوب والذي انزل كما في
الصح ِّ
ِّ
ف ْاألُوالى
هٰ اذا الفي ُّ ُ
الكتب السماوية السابقة مخطوطا قال تعالىِّ(:إ َّن ا
اهيم وموسىٰ( ] األعلى [ 19-18:وقوله تعالى):اْلحمد َِّّ ِّ
ِ ِ ِ
ّلِل َّال ِّذي
ا ُْ
صحف إ ْب َر َ َ َ
أاْن از ال اعالى اع ْب ِّد ِّه اْل ِّك اتا اب اوال ْم اي ْج اع ْل ال ُه ِّع او ًجا) [الكهف .]1:و( القرآن) هو الشيء
المقروء لفظا ونطقا ففي ذلك إشارة على نزوله بالطريقتين معا (صوتا وصورة)
ان أا ْتُل او
(وأ ْ
أي لفظا ورسما ،وكما قال تعالى :ا
إسماع اآلخرين مع نفسه لألشياء التي سبق
5

آن) [النمل ]92:والتالوة هي
اْلُقْر ا
قرأها وتعلم رسمها ولفظها حيث

طبعت على قلبه وأتقنها نطقا وشكال ومما يؤيد هذا المعنى أن اآلية التي تلتها
مباشرة قوله تعالى  ( :وُق ِّل اْلحمد َِّّ ِّ
آي ِّات ِّه اف ات ْع ِّرُفوان اها) [النمل]93:
ّلِل اسُي ِّر ُ
ا ُْ
يك ْم ا
ا
(سُن ِّر ِّ
آي ِّاتانا ِّفي ْاْل اف ِّ
اق
يه ْم ا
واآليات قد تكون كونية في اآلفاق واألنفس كقوله تعالى ا
ق) [فصلت  .]53 :وقد تكون آيات قرآنية
اوِّفي أان ُف ِّس ِّه ْم اح َّتىٰ اي اتابَّي ان ال ُه ْم أَّان ُه اْل اح ُّ
(مكتوبة) فكما ان هناك الكتاب المنظور (الكون واإلنسان ) فان هناك الكتاب
المسطور(القرآن) فقد أرى هللا تعالى رسوله وصحابته من هذه اآليات القرآنية
مكتوبة ومخطوطة ومرسومة بالخط المتعارف عليه في ذلك الوقت فعرفها الناس
فضال عن طريق النطق بها لفظا وتالوة  .قوله تعالى:
ِّمن ِّك ات ِّ
اب اربِّ اك ٰ اال ماب ِّدل لِّ اكلِّم ِّات ِّه اوالن ات ِّج اد ِّمن ُد ِّ
ون ِّه
ُ ا
ا
والخطاب هنا لرسوله الكريم يأمره هللا أن يبلغ ما نزل إليه

وفهموها رسما وخطا
(وا ْتل ما أ ِّ
ُوحي ِّإال ْي اك
ا ُ ا
ا
ُمْل ات اح ًدا) ]الكهف[27:
عن جبريل األمين من الكتاب (وهو الشيء المكتوب المخطوط) ويقوم بتالوتها
وتعليمها لصحابته لفظا ورسما وفق ما سمعها ورآها وطبعت على قلبه صلى هللا
عليه وسلم دون تبديل الشكل والرسم الذي حفظه (المبدل لكلماته) في الشكل

والصورة فضال عن اللفظ والنطق والحكم وهذا دليل على القرآن نزل لفظا ورسما
وأن رسم المصحف هو توقيفي وليس من اجتهاد كتبة الوحي أو اللجنة التي
شكلها سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه في كتابة المصحف الشريف والتي

كان احد أعضائها الصحابي الجليل الحافظ الذكي الشاب زيد بن ثابت األنصاري

( رضي هللا عنه) والذي حضر المراجعة األخيرة للقرآن بطلب من المصطفى
صلى هللا عيه وسلم -كما جاء أعاله -وقام بإكمال الجمعة األولى للمصحف في
عهد الخليفة أبو بكر الصديق(( )4وتسمى الصحف البكرية الصديقية أو مصحف
أبي بكر الصديق) ،ووضع المصحف بين دفتين وربطه بحبل كما جاء في
المصادر وعهد به إلى أبي بكر الصديق الذي عهد به إلى عمر بن الخطاب
بعد وفاته واستقر عند حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد استشهاده.

()5

وقد

اعتمدت هذه النسخة األصلية (الجمعة األولى للقرآن) إلعادة كتابة المصحف من
( )4ينظر :مدخل إلى القرآن الكريم .41-4133-33 :
( )5ينظر :مدخل إلى القرآن الكريم .41 ،39 ،37 :
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قبل اللجنة المشكلة في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه وبتوجيه
منه (الجمعة والكتابة الثانية للمصحف الشريف) حيث كان زيد بن ثابت أحد
أعضاءها وثالثة من الصحابة المتخصصين المشهود لهم بحفظ وعلم القرآن
الكريم وكانوا من المهاجرين .أما زيد فهو من األنصار وأمرهم باتباع حروف
قريش وقراءتها في حالة حصول أي اختالف ،حيث كتبوا بعد االعتماد عليها

ستة مصاحف أخرى مطابقة لألصل ووزعت إلى األمصار(.)6

-5

روى البخاري عن أنس" :أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ،وكان يغازي أهل
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ،فأفزع حذيفة اختالفهم في
القراءة ،فقال لعثمان :أدرك األمة قبل أن يختلفوا اختالف اليهود والنصارى.
فأرسل إلى حفصة :أن أرسلي إلينا الصحف (الصحف البكرية الصديقة) ننسخها
في المصاحف ،ثم نردها إليك ؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ،فأمر زيد بن
ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام
فنسخوها في المصاحف .وقال عثمان للرهط القرشيين الثالثة " إذا اختلفتم أنتم
ٍ
شيء من القرآن ،فاكتبوه بلسان قريش ،فإنه إنما نزل بلسانهم"
وزيد بن ثابت في
ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ،رد عثمان الصحف إلى حفصة،

فق بمصحف مما نسخوا ،وأمر بما سواه من القرآن في ِ
وأرسل إلى كل أ ٍ
كل
ق ()7
ٍ
ٍ
ومصحف أن يحر .
صحيفة
وأرسل عثمان بن عفان رضي هللا عنه مع كل مصحف صحابي جليل
متخصص ليعلم أهل ذلك البلد الطريقة التي يق أر ويكتب بموجبها وحسب لغة

( )6ينظر :المنار في علوم القرآن.161 :
( )7رواه البخاري :حديث الصحابي أنس بن مالك :كتاب فضائل القرآن :باب :جمع القرآن ،ح(.138/6 ، )4987
صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر  ،دار طوق النجاة ،
الطبعة :األولى 1422 ،هـ.

معالم السنة النبوية ،صالح أحمد الشامي ،الجزء األول ،ص  ،201ط1436 ،2هـ 2015 -م ،باب نسخ القرآن في عهد

عثمان ،دار القلم ،دمشق
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قريش وأتلفت بقية المصاحف منعا لالختالف والتنازع الذي حصل بين المسلمين
نتيجة اختالف القراءات وترتيب اآليات النتشارهم في األمصار(.)8
وبذلك توحدت قراءة وكتابة المصحف الشريف على شكل واحد فقط وقد
اصطلح على خط هذه النسخ من الجمعة والكتابة األخيرة للمصحف بعبارة
(المصحف العثماني) نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه الن
المقصود منه هو اإلمالء المستخدم في المصاحف التي استنسخت بأمره بقصد
الرجوع إليها عند حل الخالفات التي قد تظهر حول نص القرآن الكريم وطريقة
تالوته ألن سيدنا عثمان رضي هللا عنه ومن خالل اللجنة المشكلة لم يأت
بجديد في خط المصحف وإنما أعتمد على النسخة األصلية التي سبق أن كتبها
زيد بن ثابت والموجودة عند أم المؤمنين حفصة رضي هللا عنها ووحد القراءات
وفق لهجة قريش حسب توجيهاته للجنة المشكلة في حالة وجود اختالف كما
ذكرنا  .أما خط المصحف فقد بقي كما في األصل( الخط الحجازي) لذلك يمكن

تسميته أيضا ب(الخط القرآني) بالطريقة الحجازية ولكن بدون تنقيط أو حركات
التي أضيفت اليه ال حقا لضبط القراءة .
س ب الكت ابة
شك ل ة نقل ال قران ب ال توات ر بالسم اعولي
م
ثانيا :من السيرة النبوية:

 -1إن حادثة بداية نزول الوحي في غار حراء (اق أر) وطبيعة ذلك المشهد والحديث
الذي دار بين الوحي (جبريل عليه السالم ) والموحى إليه (الرسول الكريم صلى هللا
يقر وال يكتب والطلب منه بالقراءة وقوله عليه
عليه وسلم) وهو األمي الذي ال أ
الصالة والسالم وللمرة الثانية ( ما أنا بقارئ !) .وبعد ذلك ق أر جبريل عليه السالم

على مسامعه اآليات الخمس األولى من سورة العلق توحي في هذه المحادثة
الحوارية ،بأن جبريل عليه السالم كأنه كان يريه شيئا مكتوبا فكيف يقول جبريل

( )8ينظر :المحرر في علوم القرآن ،د .مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ،مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد
اإلمام الشاطبي ،الطبعة :الثانية 1429 ،هـ  2008 -م.160-157 :
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عليه السالم للنبي اقرا وهويعلم ان الحبيب المصطفى أمي ؟! وماذا يقرا ؟ هل
هناك شيئ أمامه ليقوم بقراءته؟!
نعم فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا :
سل َم
صلى ّللا َعلَ ْي ِه َو َ
" َوقع ِع ْند ابن ِإ ْس َحاقَ فِي م ْر َ
س ِل عبَ ْي ِد ِب ِن ع َميْر أَن الن ِبي َ
ارئ).
قَا َل ( :أَتَانِي ِجب ِْريل بِ َن َمط ِم ْن دِيبَاج فِي ِه ِكتَاب قَا َل ا ْق َرأْ  .ق ْلتَ :ما أَنَا بِقَ ِ
وقال الحافظ ابن حجر  -أيضا  ": -ت َ َكل َم َ
علَى َما َكانَ
شيْخنَا  -يعني البلقيني َ -
ي ْاْليَات ْاْلولَى
َم ْكتوبًا فِي ذَ ِل َك الن َم ِط فَقَا َل( :ا ْق َرأْ) أَي ِ ْالقَ َ
در الذِي أ َ ْق َرأَه ِإياه َو ِه َ
على َهذَا َيكون ْالق ْرآن
ِم ِن (ا ْق َرأ باسم َربك) َو ْ
يحتَمل أَن يكون جملَة ْالق ْرآن  ،و َ
احدَة ً ِبا ْعتِ َبار َونَزَ َل منَج ًما ِبا ْع ِت َبار آخ ََر " انتهى من " فتح الباري "
نَزَ َل ج ْم َلةً َو ِ
ي
( . )357 /12اي هناك كتاب يطلعه عليه ليقرأه! ويطبع على قلبه وهو النب ُّ
اْلمي عليه أفضل الصالة والسالم .ويحفظه رسما و لفظا ( صورة و صوتا)!
 -2هذه الحادثة تروى في كتب الحديث والتفسير بصيغ مختلفة ولكنها ال تتجاوز
حقائقها إال في بعض التفاصيل ..وخاصة ماجاء في السيرة الحلبية ما يؤيد ذلك
كتب في قلبي كتاب ًا)
حيث بعد رواية المحاورة يقول عليه الصالة والسالم (:فكأنما ا
( )9فيعلق( :أقول :أي أستقر ذلك في قلبي وحفظته..ألخ))10( .نحتاج الى توثيق من
كتب السنة استاذي
 -3وينقل األستاذ مالك بن بني هذا الجزء من الرواية في كتابه (الظاهرة القرآنية)
فيقول(:ومن هذه اللحظة أصبح عند النبي االُمي شعور بإن كتابا قد طبع في
قلبه ,ولكن لم يكن له أن يتصفحه كما يشاء ,وال أن يطلع عليه كما يهوي ,إذ

أنه سيوحي إليه كلما دعت حاجة الرسالة) ( .)11وهذا مصداقا لقوله تعالى ( :اوإَِّّن ُه
ِّ
ِّ
ال ات ِّ
ينَ ,عَلىٰ َقْلِب َك لِتَكو َن ِم َن
ين ,ان از ال ِّب ِّه ُّ
وح ْاألام ُ
يل ار ِّب اْل اعاالم ا
الر ُ
نز ُ
( )9السيرة الحلبية " إنسان العيون في سيرة األمين المأمون ،علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (المتوفى1044 :هـ)  ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية  ،بيروت1427،هـ.341/1 :
( )10السيرة الحلبية.341/1 :
( )11الظاهرة القرآنية ،مالك بن نبي (المتوفى1393 :هـ)،المحقق(:إشراف ندوة مالك بن نبي) ،دار الفكر  ،الطبعة:
الرابعة ،دمشق – سورية  1420 ،ه 2000-م.126:
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ِ
ين ) ]الشعراء [195-192 :حيث ان سيدنا جبريل عليه
ان اعاربِّ ٍي ُّم ِّب ٍ
ينِّ ،بلِّ اس ٍ
اْلمنذ ِر َ
السالم  -وهللا اعلم -كان يريه كتابا مخطوطا ( صفحة ) مكتوبا عليه هذه اآليات
المباركات ويقرأها له فتعلمها عليه الصالة والسالم لفظا ونطقا (تالوة) كما أداها
على مسامعه جبريل عليه السالم وكذلك تعلمها رسما وخطا (صورة) كما أراه إياها
وحفظها عليه الصالة والسالم رسما ولفظا وتعلمها كما أوحيت إليه فأصبح الرسول
َّللا اعال ْي اك
الكريم يقرأها (تعلم قراءة القرآن فقط كلما أوحي إليه ) قال تعالى ( :اوأ ا
انز ال َّ ُ
ِّ
اْل ِّك اتاب واْل ِّح ْكم اة وعَّلمك ما الم ات ُكن اتعالم ٰ واكان اف ْضل َّ ِّ
يما) [النساء:
ْ ُ ا ا
ا ا
ا اا اا ا ْ
ُ
َّللا اعال ْي اك اعظ ً

 ]113فانطبعت في ذهنه وعلى قلبه صورة أحرف القرآن الكريم وكلماته وآياته

وسوره رسما وترتيبا(شكال وصورة) فضال على تعليم سيدنا جبريل له في كيفية
اللفظ والنطق بها (صوتا) وباللهجة المطلوبة كما أمر هللا عز وجل وعلى سبعة
أحرف (اللهجات الشائعة في القبائل العربية في ذلك الوقت)  .وكان عليه الصالة
والسالم يدعو كتبة الوحي وحفظته من الصحابة ليعلمهم كيفية النطق والكتابة بما
أوحي إليه ويشرف على كتابتهم ويصحح لهم حسبما تعلمه
عليه السالم الدليل استاذي قال تعالىِّ) :إَّنا انحن ان َّزْلانا ِّ
الذ ْكار
ُْ
[الحجر ]9:وهناك أ مثلة كثيرة في السيرة النبوية تدلل وتثبت

وحفظه عن جبريل
وإَِّّنا اله الح ِّ
ظون ََ(
اف ُ
ُ ا
ا
ذلك ويمكن الرجوع

إليها من مصادرها في كتب السيرة النبوية المطهرة.
 -4في صلح الحديبية وفي المعاهدة التي وثقت ذلك الصلح طلب عليه الصالة
والسالم من سيدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وكرم هللا وجهه الذي كان
يكتب المعاهدة بالنيابة عنه عليه الصالة والسالم ألنه كان أميا ال يق ار وال يكتب (
ماعدا آيات القرآن الكريم التي كان يقراءها ويعرف رسمها بدقة متناهية ) طلب منه
( عليه الصالة والسالم) أن يمحو عبارة ( رسول هللا) ويكتب مكانها (عبدهللا) وذلك
بعد اعتراض سهيل بن عمرو مندوب قريش من مكة على عبارة (هذا ما عاهد
عليه محمد رسول هللا) ولما إمتنع سيدنا علي بن ابي طالب عن ذلك بقوله ( :وهللا
ال أمحها يارسول هللا)! فطلب منه أن يدله عليها فمحاها بإصبعه الشريف  .مما
يقر وال يكتب وإال كان باستطاعته
يدل ويثبت انه عليه الصالة والسالم كان أميا ال أ
ان يتعرف عليها  .وكان الصحابة -من الذين يعرفون القراءة والكتابة -يكتبون له
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الرسائل الى الملوك والرؤساء وكذلك المعاهدات وتختم بختمه الشريف( محمد
رسول هللا ) .فلو كان يعرف القراءة والكتابة لما احتاج إلى من يكتب له قال تعالى
ُّ ِّ ِّ
اب اْل ُم ْب ِّطُلو ان )
نت ات ْتُلو ِّمن اقْبلِّ ِّه ِّمن ِّك ات ٍ
 ( :او اما ُك ا
اب اواال ات ُخط ُه ِّبايمين اك ٰ ِّإ ًذا َّالْرات ا
]العنكبوت]48:
ثالثا :األدلة التاريخية:
عندما طلب أبو بكر الصديق رضي هللا عنه بعد اقتراح عمر بن الخطاب
رضي هللا عنه وإلحاحه عليه بجمع القرآن (الجمعة األولى للمصحف) كلف بهذه

المهمة الكبرى الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي هللا عنه الذي كان يكتب الوحي
لرسول هللا عليه الصالة والسالم ولحضوره العرضة األخيرة التي كانت بين جبريل
وبين الرسول الكريم أثناء المقابلة لآليات المنزلة فضال كونه شابا ذكيا وصاحب
علم ودراية بالقرآن الكريم .وقد وعى زيد بن ثابت ضخامة المسئولية وتردد في قبولها
إال أن أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما نجحا في إقناعه بها  ،قائال (:فو هللا لو
كلفوني نقل جبل من الجبال-ويقصد به جبل أحد ، -ما كان أثقل علي مما أمرني
به من جمع القرآن)( ،)12والسبب في ذلك انه أراد أن يجمع اْليات القرآنية التي
كتبت في حضرة المصطفى عليه الصَلة والسَلم شخصيا وبإرشاده وفق ما نزل

عليه من الوحي بالضبط رسما وخطا وشكَل كما هو لفظا ونطقا وقد تفرقت هذه
المكتوبات في رقع وجلود وعسب النخل عند كثير من الصحابة فقام رضي هللا عنه

بالتحري عنها بجهد كبير والحصول على كل آية أو سورة مكتوبة موثقة ومخطوط

وفق التنزيل ومن شاهدين(مصدرين) علما انه كان حافظا للقرآن وكان يستطيع
كتابته حسب حفظه وذاكرته ولكنه كان يتصرف في ذلك بصورة حيادية وعلمية دقيقة
ومهنية ،وكأنه ال يملك لديه نصا قرآنيا أو ليس بحافظ للقرآن الكريم !! حيث أراد أن
يقوم بالكتابة بعد االطالع والتوثيق الدقيق لرسم المصحف خاصة بعد المراجعة
( )12المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره ،الدكتور محمد علي الحسن ،كلية الدراسات

اإلسالمية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة،قدم له :الدكتور محمد عجاج الخطيب (رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة

اإلمارات العربية المتحدة) ،مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى ،بيروت 1421 ،هـ  2000 -م.157:
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األخيرة للقرآن الكريم في عام الوفاة في رمضان حيث كان جبريل عليه السالم يراجع
للمصطفى عليه الصالة والسالم القرآن الكريم مرة واحدة في شهر رمضان وفي ذلك
العام راجعه مرتين وقد حضر( كما ورد في السيرة) هذه المراجعة األخيرة هذا
الصحابي الجليل حيث دعاه المصطفى عليه الصالة والسالم وطلب منه قراءة
المصحف كامال عليه فتم الضبط والربط والترتيب لآليات والسور كما جاء بها
الوحي.
وقد قام زيد بن ثابت رضي هللا عنه بكتابة المصحف في هذه الجمعة األولى
كما علمه إياها عليه الصالة والسالم وحصل عليه توثيقا ومخطوطا وفي عهد أبي
بكر الصديق رضي هللا عنه وبتكليف منه كما ذكرنا أعاله .ومن الطريف أن زيدا

(رضي هللا عنه) لم يستطع العثور على أواخر سورة التوبة وبعد تفتيش وتحري

وجدها عند الصحابي أبي خزيمة اْلنصاري رضي هللا عنه(مصدر واحد فقط) ولم
يعثر عليها من أي مصدر آخر كما في بقية آيات وسور القرآن الكريم ولكنه قبلها
ووثقها خطا ورسما كما وجدها عند أبي خزيمة اْلنصاري الن هذا الصحابي الجليل
شهد له المصطفى صلى هللا عليه وسلم ان شهادته تعادل شهادتين إشارة إلى شهادته
المشهورة في حق الرسول عليه الصالة والسالم مع اليهودي الذي أنكر عليه رد
الدين وطالبه بإعادة الدفع للمبلغ  .وعندما طلب اليهودي من المصطفى عليه
الصالة والسالم ان يقدم شاهدا على ذلك شهد له أبو خزيمة رضي هللا عنه رغم انه
لم يكن حاض ار للمشهد ! قائال :إننا يا رسول هللا نصدقك بالوحي من السماء فكيف
ال نصدقك بدفع الدين !! ففرح وسر الرسول صلى هللا عليه وسلم بشهادته وقولته
هذه وقال ما معناه وكم جاء في األثر (أن شهادة أبي خزيمة بشهادتين) فسبحان هللا
فقد جاء الوقت في هذه المناسبة الفريدة ليستفاد منه في احتفاظه بهذه اآليات الموثقة
وبذلك تمت عملية دقة خط المصحف وجمعه كامال موثقا كما انزل (!.)13

األدلة العقلية :
( )13ينظر :المنار في علوم القرآن .158-156:
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ومن األدلة العقلية والمنطقية أن القرآن الكريم نزل على قلب المصطفى عليه
الصالة والسالم رسما وشكال (صورة) فضال عن ضبط قراءته لفظا وتالوة (صوتا):

إن بعض األميين(رجاال ونساء) من الناطقين باللغة العربية والذين ال يعرفون القراءة

والكتابة وخاصة من كبار السن يستطيعون قراءة القران الكريم بالنظر إلى كلماته
وآياته في المصحف الشريف أو في أي كتاب آخر مسطر فيه آيات أو كلمات بخط
المصحف حيث سبق إن تعلموا قراءة القران وتالوته وقسم منهم منذ الصغر بالتعليم
في الكتاتيب وغيرها علما أنهم ال يستطيعون قراءة غير القران ألنهم أميون أي أنهم

حفظوا كلمات وآيات القران صورة ورسما كما وحفظوها قراءة و تالوة .

كذلك بالنسبة للمسلمين من األعاجم الذين ال ينطقون باللغة العربية وال

يعرفون قراءتها ولكنهم يعرفون قراءة القران الكريم وبأداء حسن حسب قواعد التجويد

غالبا دون معرفتهم لمعانيه!( )14حيث تعلموا ذلك أيضا مثل حالة األميين من العرب

حيث طبعت في أذهانهم وعلى قلوبهم رسم كلمات وآيات المصحف كما تعلموها مع
األداء اللفظي من معلميهم بطريقة القراءة الصورية والشكلية للكلمات!.
نستنبط من ذلك أن باإلمكان حفظ القران الكريم شكال ورسما في حالة البشر
االعتياديين ( من األميين العرب وغيرهم ) فكيف هو الحال في المصطفى عليه
( )14وما حالة الحافظ الطفل حسين بن عدنان العبدلي من مدينة الفلوجة  /العراق إال دليال آخر على ما نقول إذ حدث
ذلك في احتفالية جائزة دبي للقرآن الكريم (رمضان 1434هـ) األعجوبة القرآنية حسين العبدلي المصاب بتلف الخاليا

الدماغية ومع ذلك فهو يحفظ كتاب هللا بصورة غير طبيعية وبدون أن يعلمه احد في صغره ،اكتشفه أهله وهو ابن
الخامسة من عمره فان هذا الطفل الذي ولد مصابا بالتلف الدماغي والمؤدي للتخلف الذهني والذي لم يدخل المدرسة
ويتعلم القراءة والكتابة وحتى أنه ال يعرف العد من الواحد إلى العشرة ! وقد تحسنت حالته وحفظ القران الكريم شكال بعد ان
رأى والده الرسول عليه الصالة والسالم في الرؤيا وشكى له حالة ولده حسين فدعى له بالشفاء وقال له انه سيكون له شأن
وبالفعل فان هذا الطفل حفظ القران الكريم رسما وشكال وعمره خمس سنوات حسب ما ذكر أقرباءه حيث كان يكثر التصفح
والتقليب للقران الكريم ويديم النظر اليه وكان المصحف ال يفارقه حتى عند نومه حيث كان يضعه على صدره دائما

فحفظه وانطبع المصحف الشريف على قلبه فأصبح يتذكر كل آية ال بل كل كلمة فيه وموقعها ورقم اآلية التي تعود اليها
وكذلك اسم السورة ! ولزيادة التفصيل عن حالته يرجى االطالع على هذا الرابط وقد ازرنا هذا الطفل وعمه في مدينة
الموصل وكان عمره نحو  13سنه في جامع صديق رشان في حي المثنى في عام  1996وبحضور جمع غفير من
العلماء وكان عريف الحفل الشيخ الشهيد فيضي الفيضي رحمه هللا  ،حيث ابهرنا والعلماء جميعا بإتقانه الشديد للحفظ

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

(أوتيت جوامع الكلم)( .)15فان حفظه لشكل ولفظ آيات القران الكريم وكلماته سيكون
 وبإرادة هللا عز وجل وتعليم سيدنا جبريل عليه السالم له -بالشكل األمثل والتماماألكمل لذلك كان عليه الصالة والسالم عندما يأتيه الوحي يركز كثي ار ويتصبب
جبينه عرقا حتى يتقن ما يوحى إليه وال يغيب عنه أي شيء حرصا منه على أداء
ِّ
يَلِّ ،إَّنا اسُنْل ِّقي اعال ْي اك اق ْوًال
آن اتْرِّت ً
وإتقان هذه األمانة الثقيلة قال تعالى ( :اوارت ِّل اْلُقْر ا
ِّ
ق اع ِّن اْل اه اوىِّٰ ,إ ْن ُه او ِّإَّال او ْحي
اث ِّق ً
يَل ) ]المزمل  ]5-4:وقال تعالى  (:او اما اينط ُ
ٌ
وحىٰ ) ]النجم.[4-3:
ُي ا
أهمية الموضوع:
قد يتبادر الى الذهن ويسأل سائل عن أهمية ذكر ومناقشة هذا الموضوع وفي هذا الوقت
بالذات فنقول وباهلل التوفيق ألسباب متعددة ومن أهمها:
 .1بيان فضل ونعمة هللا عز وجل على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة بإنزال هذا
السفر المبارك على قلب المصطفى سيدنا محمد ( عليه أفضل الصالة والسالم) –

لفظا ورسما -والذي تكفل بحفظه سبحانه وتعالى ليكون منار هداية له
لصالح دينهم ودنياهم .قال تعالىِّ) :إَّنا انحن ان َّزْلانا ِّ
الذ ْكار اوإَِّّنا ال ُه
ُْ
وح ٱلُق ُد ِّ
س ِّمن َّربِّ اك ِّبٱل اح ِّق
[الحجر ، ]9:وقوله تعالى ُ ( :قل ان َّزال ُه ۥ ُر ُ
امُنوا او ُهدى اوُبشارى ِّلل ُمسلِّ ِّمي ان) النحل 102
اء ا

وحجة عليهم
الح ِّ
ظون ََ(
اف ُ
ا
لُِّي اث ِّب ات ٱَّل ِّذي ان

( )15رواه مسلم  :حديث الصحابي أبو هريرة :كتاب المساجد ومواضع الصالة  :ح ،523 /ص.371:
ضْلت عَلى ْاأل َْنِبي ِاء ِب ِس ٍت :أع ِطيت جو ِ
َن رسول هللاِ صالى هللا عَلي ِه وسالم َقال " :ف ِ
نص الحديثِ َ :
ام َع اْل َكلِمِ،
ْ
َ
َ
َْ ََ َ َ
(ع ْن أَبي ه َرْي َرَة ،أ ا َ َ
ََ
َ
ون ِ
ور َو َم ْس ِجداَ ،وأ ْرِسْلت ِإَلى اْل َخْل ِق َكاافةَ ،وخِت َم ِبي
طه ا
ص ْرت ِب ُّ
الر ْع ِبَ ،وأ ِحال ْت لِ َي اْل َغَن ِائمَ ،وج ِعَل ْت لِ َي ْاأل َْرض َ
َ
َ
الانِبيُّو َن).صحيح مسلم ،المؤلف :مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى261 :هـ)،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء
التراث العربي – بيروت.
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 .2بيان الفضل الكبير للمصطفى سيدنا محمد ( صلى اله عليه وسلم) في تحمل عبئ
ومسؤولية حفظ كتاب هللا الكريم  ،وبصورة دقيقة وحرصه الشديد لتبليغه الى صحابته
كما أنزل اليه قراءة و حفظا ( لفظا :الى لجنة حفظ الوحي) و كتابة ( رسما  :الى
لجنة كتابة الوحي)

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
ِّ
يَلِّ ،إَّنا
آن اتْرِّت ً
كانت تبرك عند ذلك وهو راكب عليها ،لثقله قال تعالى  ( : :اوارت ِّل اْلُقْر ا
يَل ) ]المزمل . ]5-4:
اسُنْل ِّقي اعال ْي اك اق ْوًال اث ِّق ً

 .3بيان فضل الخلفاء الراشدين ( رضي هللا عنهم) في حرصهم الشديد على جمع القرآن

الكريم ،في خالفة سيدنا أبو بكر الصديق (رضي هللا عنه أوال) – الصحف البكرية
الصديقية أو مصحف أبو بكر الصديق -وهي الجمعة األولى التي قام بها زيد بن
ثابت (رضي هللا عنه) و بتكليف منه و بتوصية من سيدنا عمر بن الخطاب (
رضي هللا عنه) بعد استشهاد الكثير من حفظة الكتاب في معارك الردة .وكذلك
الجمعة الثانية في خالفة سيدنا عثمان بن عفان ( رضي هللا عنه) وبتوصية من
الصحابي حذيفة ابن اليمان ( رضي هللا عنه) نظ ار لحصول إختالف في قراءة بعض
كلمات القرآن الكريم ،فجمعهم عثمان على حرف واحد من خالل اللجنة الرباعية من
الصحابة الكرام المذكورين في البحث .حيث قامت باستنساخ مصحف أبو بكر
الصديق وضبط قراءته ورسمه بلسان قريش الذي نزل بلسانهم والذي سمي (
المصحف العثماني)  ،واستنسخ منه ستة مصاحف ووزعت على كافة األمصار
وكما شرحناه أعاله.
 .4بيان فضل الصحابة جميعا في حفظ القرآن الكريم وقراءة آيته لفظا وكتابتها رسما
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
قاموا بدورهم بمهنية علمية عالية الدقة والشعور بالمسؤولية يعجز أن تتكرر على
مدار التاريخ  .وشهد بها العلماء والخبراء األكاديميين قديما وحديثا.
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 .5بيان أهمية الدراسات القرآنية خاصة في المجاالت اإلعجازية المختلفة ( البالغية،
اللغوية ،الصوتية ،العلمية ،االحصائية والعددية وغير ذلك) باعتماد رسم المصحف

العثماني وذلك في جميع دراساتهم لتكون نتائج دراساتهم واستنباطاتهم صحيحة وعدم
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
المصحف الشريف ولم يكن باجتهاد الرسول ( صلى هللا عليه وسلم) أو احد من
صحابته ( رضوان هللا عليهم)
 .6بيان اهمية معرفة المسلمين لهذا الموضوع والحقائق المذكورة فيه حيث ان كثي ار منهم
ال يعرفها وحتى بعض العلماء مع االسف الشديد لعدم اطالعهم على االدلة المذكورة
للبحث ومعرفتهم اياها .وهدفنا من بحثنا هو زيادة االعتزاز والتمسك بكتاب هللا عز
وجل وفهمه ومعرفة الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلت حتى يصلنا سالما محفوظا
من اي تحريف او زيادة او نقصان كما حصل في الكتب المقدسة السابقة كالتوراة
واالنجيل .وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

الخَلصة:
نستنبط من األدلة النقلية والعقلية وغيرهما المذكورة أعاله :أن القرآن وحي متكامل لفظا –
تالوة – وكذلك رسما – كتابة ،أوحاه هللا إلى حبيبه المصطفى عن طريق جبريل عليه
السالم والذي قام بدوره بتعليمه لصحابته وألمته من بعده والى أن يرث هللا األرض ومن

عليها بنفس الشكل الذي انزل إليه محفوظا كما وصلنا بدون زيادة او نقصان .قال تعالى:
(الر ٰ ِّك اتاب أ ِّ
ير) ]هود . [1:وقال تعالى ( :إِنﱠا
يم اخ ِّب ٍ
آي ُات ُه ثُ َّم ُف ِّصال ْت ِّمن َّل ُد ْن اح ِّك ٍ
ٌ ْ
ُحك ام ْت ا
الذك َْر َو ِإنﱠا َله لَ َحا ِفظون ََ ) الحجر  9 :صدق هللا العظيم
نَحْ ن نَ ﱠز ْلنَا ِ
والحمد هلل رب العالمين
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