المصحف العثمانی و قراءات الصحابة

مقدمة اإلعداد

من البحوث الذي تطرق إلقه عؾامء وباحثوا عؾوم الؼرآن وقد كوقش من جفات
خمتؾػة هو بحث «مجع الؼرآن» ،وكظرا الختالف الـصوص الواردة ذم ادؼام
اختؾػت آراءهم ووجفات كظرهم.
ومما يوكد امهقة ادوضوع والتلمل والتحؼقق فقه هو قضايا هامة كتحريف الؼرآن
من حقث الزيادة والـؼصان أو كػقه ،مطابؼة ادصحف العثامين مع اآليات الـازلة
وحجقة الؼرآن من جفات عديدة ،ك :إجزاء قراءة السور ذم الصؾواة الواجبة،
استـباط األحؽام الػؼفقة من الؼرآن وكقػقة ختم الؼرآن ذم احلارض.
وقد تصدی العالمة اجلعػري Hذم سؾسؾة أبحاثه العؾؿقة ،العديد من الؼضايا
اهلامة ذم عؾوم الؼرآن من وجفة كظر العامة ،ك1 :ـ إمؽاكقة مجع الؼرآن أو عدمفا
ذم زمن الـبي Oوتؼققم بعض اآلراء ادذكورة ذم ادؼام2 .ـ مصحف
أمرادممـني Qومقزاته3 .ـ كقػقة مجع الؼرآن ذم زمن أيب بؽر وعثامن4 .ـ الػرق بني
ادصحف العثامين وبني اآليات الـازلة من حقث الرتتقب والؽم5 .ـ مصحف أيب
بن كعب وابن مسعود6 .ـ الـسخ والـسقان ذم الؼرآن7 .ـ مصداققة ختم الؼرآن
ودراسة كل بام تؼتضقه األدلة وابداء رأيه اخلاص ذم كل مورد.
إذ عـدما يتعرض دؼولة مجع الؼرآن ذم زمن عثامن أو ذم الػرق بني ادصحف
العثامين وبني اآليات الـازلة من حقث الرتتقب والؽم ،من مراجعته Hألحاديث
العامة كری يؼول رمحه اهلل:
وبـاءا عؾی التتبع والتحؼقق ذم أحاديث العامة يؿؽن الؼول بلن بني الؼرآن
الواصل إلقـا ـ أي :ادصحف العثامين ـ وبني ما كزل من اآليات (الؼرآن الـازل)
كجد فوارق عدة كالتايل:
األول :ما مل يرد ذم ادصحف العثامين ،حقث أن الـصوص الواردة تدل عؾی أن
فقام أكزل من سور وآيات مل تذكر ذم ادصحف العثامين ،مثل:
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1ـ السورة التي كاكت تشبه إحدی ادسبحات.
2ـ السورة التي كاكت تشبه براءة.
3ـ سوريت «اخلؾع واحلػد».
4ـ آية :الرجم.
5ـ آية :الرضاع.
6ـ آية( :ال ترغبوا عن آبائؽم.)...
7ـ آية( :لو أن البن آدم واديان من ذهب البتغی واديا ثالثا).
 8ـ آية( :بؾغوا عـا قومـا).
9ـ آية( :أن جاهدوا كام جاهدتم أول مرة).
الثاين :ما دل عؾی أكه كان أكثر مما هو مذكور ذم ادصحف العثامين ،حقث أن
الـصوص الواردة تدل عؾی أن اآليات ادذكورة ذم ادصحف العثامين أقل من
اآليات الـازلة عؾی الـبي ،Oمثل:
1ـ األحاديث الدالة عؾی أن سورة األحزاب كاكت تؼارن سورة البؼرة أو هي
أصول مـفا.
2ـ حديث ابن عؿر الدال عؾی أكه قد ذهب كثر من الؼرآن.
3ـ األحاديث الدالة عؾی أكه قد ذهبت آيات كثرة من سورة براءة وما بؼي من
اآليات هي ربعفا.
4ـ األحاديث الدالة عؾی أكه كاكت سورة كحو براءة ذم الشدة ثم كسقت.
5ـ أحاديث مجع الؼرآن ذم زمن أيب بؽر الدالة عؾی أكه دا استحر الؼتل بالؼراء
يوم القاممة قد ذهب قرآن كثر ،وهلذا أشار عؿر بن اخلطاب عذ أيب بؽر بجؿع
الؼرآن ،وأمر أبوبؽر بجؿعه.
الثالث :ما دل عؾی الزيادة فقام جاء ذم ادصحف العثامين ،حقث أن الـصوص
الواردة تدل عؾی وجود زيادات ذم الؼرآن ،مثل األحاديث التي تؼول :أن ابن
مسعود كان حيك ادعوذتني من مصحػه ويؼول :إّنام لقستا من كتاب اهلل.
الرابع :ما دل عؾی التالعب ذم الـص الؼرآين ،حقث أن الـصوص الواردة تدل
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عؾی التالعب ذم الـص الؼرآين ،مثل( :القثقم) الذي قرء بدل ﴿األثقم﴾.
اخلامس :االختالف ذم الؼراءات ادستوجبة لإلختالف دا هو ذم ادصحف
العثامين من حقث الزيادة أو الـؼقصة أو حتی ختطئته ،حقث أن قراءات بعض
الصحابة لؽثر من اآليات ختتؾف عام هو موجود ذم ادصحف العثامين.

تعدد الؼراءات كام تشر إلقفا الـصوص الؽثرة الواردة ذم هذا الؼسم وما
يرتتب عؾقفا من اآلثار كاالختالف ذم ادعـی أو ادتن جعل العالمة الشقخ
اجلعػري Hأن يصـف هلذه ادجؿوعة كتابا خاصا حتت عـوان «الؼراءات» ،وهذا
الؽتاب هو إعداد هلذه ادجؿوعة.
ودمدر اإلشارة هـا إلی:...
الف) إن العالمة اجلعػري Hقد تصدی لتصحقح وتعؾقق ما ذكره السقد
اخلوئي Hذم تػسر «البقان» من ترمجة الؼراء العرشة ،ومع أن الؼراءات ادختارة ذم
هذا الؽتاب من الصحابة قد ذكركا بادـاسبة ذم اول هذه ادجؿوعة الرتمجة
ادصححة ادذكورة آكػا وأضػـا إلقفا ترمجة بعض الؼراء ادشفورين من الصحابة
اكامال لؾبحث وتتؿقام لؾػائدة.
ب) إن العالمة Hذم بعض اآليات ذكر مؼطعا من اآلية ،أو اكتػی بذكر عـواّنا
فؼط ،فؼؿـا باستخراج كص اآلية بؽامؾه ووضعه ذم مؽاكه ادـاسب
ج) حقث أن ادوارد يبدو أّنا مجعت من قبل العالمة Hذم مراحل خمتؾػة ،وهذا
ما جعل بعض اآليات والسور والـصوص التابعة هلا ،تتؼدم أو تتلخر ،فؾذا قؿـا
برتتقب اآليات والسور بحسب ترتقب ادصحف وعـوكا كل سورة مع آياهتا
باسؿفا ،وجعؾـا ادوارد كل بحسبه حتت عـواكه.
د) بام أن اعتامد العالمة ذم اختقاره لؾـصوص كان عؾی كسخ خاصة ،فؼد قؿـا
بؿراجعة ادصادر ادعتؿد عؾقفا وقابؾـا الـصوص ادختارة معفا.
هـ) صـػـا ففرسا خاصا لبعض العـاوين وأسامء السور ووضعـاه ذم آخر
الؽتاب تتؿقام لؾػائدة ولسفولة ادراجعة.
و) كام ذكركا آكػا فنن العالمة اجلعػري Hسؿی ادجؿوعة احلارضة بـ:
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«الؼراءات» ،ولؽن ألجل ادزيد من اإليضاح ورفع بعض اإلهبامات ،وبام أن
الؼراءات ادختاره ذم هذه ادجؿوعة كؾفا أو جؾفا لؾصحابة ،وقع اختقار ادركز
عؾی تغقر اسم ادجؿوعة ادذكورة بـ «ادصحف العثامين وقراءات الصحابة».
وذم اخلتام من واجبـا أن كشؽر مجقع االخوة األعزة الذين سامهوا ذم هتقئة هذه
ادجؿوعة الؼقؿة ،عؾی اخلصوص كتؼدم بجزيل الشؽر واالمتـان ألستاذكا ادحؼق
السقد عيل الروحاين حقث أكه بنرشافه ادداوم وإرشاداته الؼقؿة ساعدكا عؾی سؾوك
هذا ادسر بشؽل أفضل أدام اهلل افاضاته .كسلل اهلل العيل الؼدير أن يوفؼـا ومجقع
العامؾني خلدمة أهل البقت ،Kإكه ويل التوفقق ،وآخر دعواكا أن احلؿدهلل رب
العادني وصؾی اهلل عؾی حمؿد وآله الطاهرين.
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