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 قراءات الصحابة و العثمانیالمصحف 

 

 مقدمة اإلعداد

من البحوث الذي تطرق إلقه عؾامء وباحثوا عؾوم الؼرآن وقد كوقش من جفات 

                                      ، وكظرا  الختالف الـصوص الواردة ذم ادؼام «مجع الؼرآن»خمتؾػة هو بحث 

 اختؾػت آراءهم ووجفات كظرهم.

الؼرآن ريف ة كتح           قضايا هام  ومما يوكد امهقة ادوضوع والتلمل والتحؼقق فقه هو 

من حقث الزيادة والـؼصان أو كػقه، مطابؼة ادصحف العثامين مع اآليات الـازلة 

قة الؼرآن من جفات عديدة،  ور ذم الصؾواة الواجبة، ك                             وحج                                          : إجزاء قراءة الس 

 قػقة ختم الؼرآن ذم احلارض.كام الػؼفقة من الؼرآن وؽاستـباط األح

ی العالمة اجلعػري ذم سؾسؾة أبحاثه العؾؿقة، العديد من الؼضايا  H                       وقد تصد 

الؼرآن أو عدمفا  مجع ـ إمؽاكقة1ك:                                           اهلام ة ذم عؾوم الؼرآن من وجفة كظر العام ة، 

ـ مصحف 2اآلراء ادذكورة ذم ادؼام.  وتؼققم بعض O   ي  ذم زمن الـب

رق بني ـ الػ4ر وعثامن. ؽ                             ـ كقػق ة مجع الؼرآن ذم زمن أيب ب3ومقزاته.  Qأمرادممـني

           ـ مصحف أيب  5ادصحف العثامين وبني اآليات الـازلة من حقث الرتتقب والؽم. 

ـ مصداققة ختم الؼرآن 7ـ الـسخ والـسقان ذم الؼرآن. 6د. كعب وابن مسعوبن 

                                                        ودراسة كل  بام تؼتضقه األدلة وابداء رأيه اخلاص ذم كل مورد. 

الػرق بني ادصحف ذم  إذ عـدما يتعرض دؼولة مجع الؼرآن ذم زمن عثامن أو

ألحاديث   Hالعثامين وبني اآليات الـازلة من حقث الرتتقب والؽم، من مراجعته

  : كری يؼول رمحه اهلل العامة

                                                                      وبـاءا  عؾی التتبع والتحؼقق ذم أحاديث العامة يؿؽن الؼول بلن  بني الؼرآن 

ـ وبني ما كزل من اآليات )الؼرآن الـازل(  عثامينأي: ادصحف الالواصل إلقـا ـ 

 :كجد فوارق عدة كالتايل

                                                             ما مل يرد ذم ادصحف العثامين، حقث أن  الـصوص الواردة تدل  عؾی أن   :األول

  ادصحف العثامين، مثل: كر ذم                           فقام أ كزل من سور وآيات مل تذ
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 سبحات. إحدی ادشبه اكت تكة التي سورـ ال1

 . ءةشبه براتاكت كة التي سورـ ال2

 . «اخلؾع واحلػد»يت سورـ 3

 .جمـ آية: الر4

 . رضاعة: الآيـ 5

 ...(. )ال ترغبوا عن آبائؽمـ آية: 6

 (.               واديا  ثالثا   ی                             ن  البن آدم واديان من ذهب البتغألو ) ة:آيـ 7

  .ا قومـا(             : )بؾغوا عـ  ةآي ـ  8

ل مر  أجاهدوا كام جاهدتم     ن  أ: )ةيـ آ9   . ة(        و 

                                        ثر مم ا هو مذكور ذم ادصحف العثامين، حقث أن  كان أك                ما دل  عؾی أك ه  :الثاين

                           ورة ذم ادصحف العثامين أقل  من كيات ادذاآل                            الـصوص الواردة تدل  عؾی أن  

 مثل:  ،O             ة عؾی الـبي  ـازلاآليات ال

 هي أو البؼرة سورة اكت تؼارنك                                     ـ األحاديث الدالة عؾی أن  سورة األحزاب 1

  مـفا. أصول

 ثر من الؼرآن. ك                                     ـ حديث ابن عؿر الدال عؾی أك ه قد ذهب 2

ثرة من سورة براءة وما بؼي من ك                                     األحاديث الدالة عؾی أك ه قد ذهبت آيات  ـ3

 اآليات هي ربعفا.   

ق ت. براءة كحو اكت سورةك                          ـ األحاديث الدالة عؾی أك ه 4
    ذم الشدة ثم ك س 
                 

اء ر ـ أحاديث مجع الؼرآن ذم زمن أيب بؽ5                                           الدالة عؾی أك ه د ا استحر  الؼتل بالؼر 

أشار عؿر بن اخلطاب عذ أيب بؽر بجؿع ثر، وهلذا ك يوم القاممة قد ذهب قرآن

ر بجؿعه.بؽ، وأمر أبوالؼرآن

                                                          ما دل  عؾی الزيادة فقام جاء ذم ادصحف العثامين، حقث أن  الـصوص  :الثالث

                             ل األحاديث التي تؼول: أن  ابن                                           الواردة تدل  عؾی وجود زيادات  ذم الؼرآن، مث

ام مصحػه ويؼول: من ادعوذتني حيككان مسعود    اهلل. كتاب من لقستا     إّن 

                                                            ما دل  عؾی التالعب ذم الـص الؼرآين، حقث أن  الـصوص الواردة تدل : الرابع
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ء بدل   .   ﴾         األ  ث قم﴿                                                        عؾی التالعب ذم الـص  الؼرآين، مثل: )القثقم( الذي ق ر 

االختالف ذم الؼراءات ادستوجبة لإلختالف دا هو ذم ادصحف  :اخلامس

                   حقث أن  قراءات بعض العثامين من حقث الزيادة أو الـؼقصة أو حتی ختطئته، 

 .                                            ثر من اآليات ختتؾف عام  هو موجود ذم ادصحف العثامينؽالصحابة ل

ما تعدد الؼراءات كام تشر إلقفا الـصوص الؽثرة الواردة ذم هذا الؼسم و

يرتتب عؾقفا من اآلثار كاالختالف ذم ادعـی أو ادتن جعل العالمة الشقخ 

، وهذا «الؼراءات»                                           أن يصـ ف هلذه ادجؿوعة كتابا  خاصا  حتت عـوان  Hاجلعػري

 تاب هو إعداد هلذه ادجؿوعة. ؽال

  ...:إلیهـااإلشارةودمدر

قد تصدی لتصحقح وتعؾقق ما ذكره السقد  H                 إن  العالمة اجلعػري الف(

                                                 من ترمجة الؼراء العرشة، ومع أن  الؼراءات ادختارة ذم « البقان»ذم تػسر  Hاخلوئي

ل هذه ادجؿوعة الرتمجة                                                                   هذا الؽتاب من الصحابة قد ذكركا بادـاسبة ذم او 

اء ادشفورين من الص حابة                                                                   ادصححة ادذكورة آكػا  وأضػـا إلقفا ترمجة بعض الؼر 

 .               وتتؿقام  لؾػائدة            اكامال  لؾبحث 

كر عـواّنا تػی بذك                    مؼطعا  من اآلية، أو ا ركذيات اآلبعضذم Hة         إن  العالمب( 

  ادـاسبمؽاكهذمووضعهبؽامؾهاآلية كص باستخراجفؼؿـا، فؼط

عت من قبل العالمة ا مج  ذم مراحل خمتؾػة، وهذا  H                                              ج( حقث أن  ادوارد يبدو أّن 

ما جعل بعض اآليات والسور والـصوص التابعة هلا، تتؼدم أو تتلخر، فؾذا قؿـا 

                 ل  سورة مع آياهتا ك                                            برتتقب اآليات والسور بحسب ترتقب ادصحف وعـوك ا 

                                               باسؿفا، وجعؾـا ادوارد كل  بحسبه حتت عـواكه.    

عؾی كسخ خاصة، فؼد قؿـا ن كا                                        د( بام أن  اعتامد العالمة ذم اختقاره لؾـصوص 

 بؿراجعة ادصادر ادعتؿد عؾقفا وقابؾـا الـصوص ادختارة معفا. 

                                                               هـ( صـػـا ففرسا  خاصا  لبعض العـاوين وأسامء السور ووضعـاه ذم آخر 

                                    تاب تتؿقام  لؾػائدة ولسفولة ادراجعة.ؽال

ی ادجؿوعة احلارضة بـ:  H                            ركا آكػا  فنن  العالمة اجلعػريكام ذكو(                         سؿ 
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                                                ن ألجل ادزيد من اإليضاح ورفع بعض اإلهبامات، وبام أن  ؽ، ول«الؼراءات»

ؾ فا لؾصحابة، وقع اختقار ادر ز ك                                                                      الؼراءات ادختاره ذم هذه ادجؿوعة كؾ فا أو ج 

.«ادصحف العثامين وقراءات الصحابة»ورة بـ كعؾی تغقر اسم ادجؿوعة ادذ

ة الذين سامهوا ذم هتقئة هذه ؽكش واجبـا أن وذم اخلتام من                                           ر مجقع االخوة األعز 

               أل ستاذكا ادحؼق ر واالمتـان كتؼدم بجزيل الشؽ اخلصوص یعؾ                 ادجؿوعة الؼق ؿة، 

                                                                          السقد عيل الروحاين حقث أك ه بنرشافه ادداوم وإرشاداته الؼق ؿة ساعدكا عؾی سؾوك 

                                    كسلل اهلل العيل  الؼدير أن يوفؼـا ومجقع أدام اهلل افاضاته. ل أفضل ؽذا ادسر بشه

                                           إك ه ويل  التوفقق، وآخر دعواكا أن احلؿدهلل رب   ،Kالعامؾني خلدمة أهل البقت

                                       العادني وصؾ ی اهلل عؾی حمؿد وآله الطاهرين.

 

 

 السيـد نصـراهلل املوسـوي                                                       

 مركز الثقافة اجلعفریة للبحوث والدراسات                                                                                                
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