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مَوْ ِق ُ
ف ْال ُم ْس َت ْشرق ْ
رآن
ويليام مُوْ ير ِم ْن جَ ْم ِع ْالق ِ
ِ
اس ٌة َن ْق ِدي ٌَّة
ِد َر َ

الحوري
محمد رضا َ

كلية الشريعة  -الجامعة القاسمية
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2018-04-04 :

تاريخ القبول2020-04-23 :

ملخص البحث:
يتنــاول البحــث آراء المستشــرق اإلنجليــزي وليــام مويــر فــي كتابــه (القــرآن ،نظمــه وتعاليمــه،
وشــهادته للكتــب المقدســة) حــول مســألة جمــع القــرآن ،ودراســتها دراســة نقديــة مؤسّ سّ ــة علــى
منهــج علمــي قائــم علــى النقــل الصحيــح ،والعقــل الصريــح ،هادفـ ً
ـة إلــى الكشــف عــن أخطائــه
العلميــة ،ومغالطاتــه المنهجيــة ،وتلبيســه للحقائــق وإيــراده للشــبهات .وقــد ّ
وظفــت الدراســة ّ ً
كل
مــن المنهــج االســتقرائي ،والمنهــج التحليلــي النقــدي لتحقيــق أهدافهــا .وقــد توصلــت الدراســة إلــى
نتائــج ع ـ ّدة منهــا :أن الهــدف األبــرز لعنايــة المستشــرقين بدراســة موضــوع جمــع القــرآن هــو
التشــكيك بموثوقيــة القــرآن الكريــم فــي محاولــة لنــزع قداســته .وإن أبــرز منهــج كان لــه تأثيــر
للتعصــب
كبيــر علــى موقــف المستشــرق مويــر مــن جمــع القــرآن هــو المنهــج اإلســقاطي .كمــا كان
ّ
المقيــت والحقــد الكبيــر تأثيــرٌ كبيــر علــى آراء وليــم مويــر فــي دراســته لجمــع القــرآن؛ ممــا أفقــده
اإلنصــاف فــي جوانــب كثيــرة.
الكلمات الدالة :جمع القرآن ،شبهات المستشرقين ،وليم موير
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
المقدمة:
أشــرف الخلــق والمرســلين ،وعلــى آلــه
الحمــ ُد هلل ربِّ العالميــن ،والصــاة والســام علــى
ِ
وصحبــه والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن وبعــد. ..
فقــد حظــي موضــوع جمــع القــرآن بعنايــة بالغــة ،واهتمــام كبيــر فــي الكتابــات االستشــراقية؛
فمــا مــن مستشــرق صنّــف كتابــا حــول القــرآن إال ونجــد لــه حديثــا عــن جمــع القــرآن .ويرجــع
ذلــك إلــى جملــة مــن األســباب مــن أه ّمهــا أنهــم وجــدوا فــي هــذا الموضــوع منفــذاً إلثــارة شــبهاتهم
ومطاعنهــم حــول القــرآن فــي محاولــة منهــم للتشــكيك بموثوقيــة النــص القرآنــي عنــد المســلمين
قصــداً لنــزع قداســته وإبطــال إعجــازه .ومــن هــؤالء المستشــرقين وليــم مويــر فقــد عقــد فص ـاً
خاصــا للحديــث عــن جمــع القــرآن .وقــد وقــع أثنــاء حديثــه عــن هــذه المســألة فــي جملــة مــن
المغالطــات والشــبهات التــي تَنِ ـ ُّم عــن حقــد دفيــن ،وجهــل فظيــع .وحســد مقيــت.

مشكلةُ الدراسة وأسئلتُها:
تك ُمــنُ المشــكلةُ الرئيس ـةُ فــي هــذه الدراســة فــي الوقــوف علــى أبــرز الشــبهات التــي أثارهــا
المستشــرق اإلنجليــزي وليــم مويــر حــول جمــع القــرآن الكريــم فــي مراحلــه الثــاث ونقدهــا نقــداً
علمي ـاً .وينبنــي علــى هــذه المشــكلة ِع ـ َّدةُ أســئلة هــي:
1.ما أبرز الشبهات التي أثيرت حول جمع القرآن من قبل وليم موير؟
2.ما الدوافع الحقيقية وراء هذه الشبهات؟

األهداف اآلتية:
تحقيق
أهدافُ الدراسة :ته ِدفُ هذه الدراسة إلى
ِ
ِ
1.الكشف عن حقيقة المستشرق اإلنجليزي وليم موير.
2.بيان الشبهات المثارة من قبل وليم موير حول جمع القرآن الكريم.
3.إبراز الدوافع الحقيقية للمستشرقين في عنايتهم بموضوع جمع القرآن.
قائــم علــى النقــل الصحيــح
4.رد الشــبهات المثــارة حــول جمــع القــرآن بمنهــج علمــي
ٍ
والعقــل الصريــح.
حــدود الدراســة :ســتقتصر هــذه الدراســة علــى دراســة آراء المستشــرق اإلنجليــزي وليــم
مويــر حــول جمــع القــرآن الكريــم التــي أوردهــا فــي كتابــه( :القــرآن ،نظمــه وتعاليمــه ،وشــهادته
للكتــب المقدســة).
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الدراســات الســابقة :قامــت ِعـ ّدةُ دراســات علميــة حــول المستشــرق وليــم مويــر لكــن لــم تُ ْفــرد
دراســة خاصــة لنقــد آرائــه حــول جمــع القــرآن الكريــم .ومــن هــذه الدراســات:
1.حســين ،حيــدر مجيــد ،المستشــرق ويليــام مويــر مبشــرا (إســهامات المستشــرق ويليــام
مويــر فــي ميــدان التبشــير المســيحي فــي الهنــد إبــان القــرن التاســع عشــر) كليــة التربيــة
للعلــوم اإلنســانية جامعــة المثنــى2013 ،م1434 ،هـــ.
2.ضاحــي ،فاضــل جابــر ،المستشــرق وليــم مويــر وكتابــه تاريــخ دولــة المماليــك .بحــث
منشــور علــى موقــع
http: //www. almothaqaf. com
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من جهتين:
 .أأن هــذه الدراســة قائمــة علــى نقــد لمــا جــاء فــي كتــاب موير(القــرآن ،نظمــه وتعاليمــه،
وشــهادته للكتــب المقدســة) فحســب .وهــو األمــر الــذي لــم تتناولــه الدراســات الســابقة بــل
اتجهــت إلــى دراســات أخــرى لمويــر.
 .بأن هــذه الدراســة تناولــت موضوعــا ذا صلــة بالدراســات االستشــراقية حــول القــرآن
الكريــم؛ بينمــا الدراســات الســابقة لــم تعــرض لهــذه القضيــة؛ وإنمــا كان عملهــا علــى
جوانــب ال صلــة لهــا بالدراســات القرآنيــة.

منهج البحث:
ُ
لتحقيق مقاص ِد هذا البحث سأتبع المناه َج البحثيَّة اآلتية:
ِ
1.المنه ـ ُج االســتقرائي :ويتمثَّ ـ ُل فــي اســتقرا ِء آراء وليــم مويــر حــول جمــع القــرآن التــي
أوردهــا فــي كتابــه( :القــرآن ،نظمــه وتعاليمــه ،وشــهادته للكتــب المقدســة).
ـول إلــى
2.المنهـ ُج التحليلــي النقــدي :ويتمثَّـ ُل فــي دراسـ ِة تلــك اآلراء ،وتحليلِهــا ،بغيـةَ الوصـ ِ
وأغراضهــا ،ودوافعهــا ،ثــم نقدهــا نقــدا علميــا وبيــان مواطــن الخلــل وجوانــب
مقاص ِدهــا
ِ
الزلل.
خطة الدراسة :وجاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة.
أ ّمــا المقدمــة فقــد تناولــت فيهــا أهميــة الموضــوع ومشــكلة الدراســة وأهدافهــا وحدودهــا
ومنهجيتهــا والدراســات الســابقة.
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المبحــث األول :التعريــف بالمستشــرق وليــام مويــر وكتابــه ،وموقفــه مــن النــص القرآنــي
وفيــه مطلبــان:
المطلب األول :التعريف بالمستشرق وليام موير وكتابه
المطلب الثاني :موقف وليام موير من النص القرآني
المبحث الثاني :موقف وليام موير من جمع القرآن ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :جمع القرآن في عهد النبي-صلى هللا عليه وسلم.-
المطلب الثاني :جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق-رضي هللا عنه-
المطلب الثالث :جمع القرآن في عهد عثمان-رضي هللا عنه-
الخاتمة :وقد عرضت فيها أه َّم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

المبحــث األول :التعريــف بالمستشــرق وليــام مويــر ،وكتابــه ،وموقفــه مــن النــص
القرآنــي وفيــه مطلبــان:
ســنتناول فــي هــذا المبحــث التعريــف بالمستشــرق اإلنجليــزي وليــام مويــر ،مــن حيــث نشــأتُه
ومؤلفاتــه ومكانتــه ،وســنتحدث عــن كتابــه موضــع الدراســة ،كمــا ســنعرض لموقفــه مــن النــص
القرآنــي علــى النحــو اآلتــي:
المطلب األول :التعريف بالمستشرق ويليام موير وكتابه.
أوال التعريف بالمستشرق وليام موير
 Muir, Sir Williamويليــام مويــر (1905 1819م \ 1323 - 1234هـــ) ،مستشــرق
اســكتلندي بريطانــي ،ولــد فــي كالســكو ،تعلّــم الحقــوق فــي جامعتهــا ،وعمــل فــي االســتخبارات ثــم
تابــع تعليمــه فــي جامعــة أدنبــره ودرّس فيهــا ،وكان مميــزا فــي أدائــه وتدريســه.
اشــتغل فــي اإلدارة المدنيــة فــي شــركة هنديــة ثــ ّم اســتطاع بعدهــا أن يتولــى العديــد مــن
المناصــب اإلداريــة الرفيعــة حتــى صــار الســكرتير الخارجــي لحكومــة الهنــد ونائــب الحكومــة فــي
(((.
الواليــات الشــمالية
((( العقيقي-المستشرقون-ج2
ج8-ص.124
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وأثنــاء عملــه موظفــا فــي الهنــد التحــق بجامعــة هايليبــري – ومــع أنهــا لــم تكــن ذات طابــع
ت الشــرقيةَ القديمــة
كاثوليكــي صــارم إال أنهــا اختصــت بإعــداد المبشــرين وتعلــم فيهــا اللغــا ِ
والسنســكريتية والفارســية ،وتعلــم العربيــة وأتقنهــا ،ووقــد حــاز جوائــز متعــددة فــي ذلــك .كمــا تعلــم
حينهــا أصــول األديــان ،واهتــم بدراســة التاريــخ اإلســامي ،ولكنــه كان شــديد التعصــب للمســيحية؛
إذ عمــل مبشــرا بهــا مــع البعثــة التبشــيرية فــي شــمال الهنــد ،وأثنــاء عملــه التبشــيري التقــى كارل
(((
بفانــدر((( .المشــهور بهجومــه علــى اإلســام ،ودفاعــه عــن العقائــد المســيحية آنــذاك وتأثــر بــه.
مؤلفاتــه :ألّــفَ كتابــا عــن الخالفــة والخلفــاء عنونــه فــي طبعتــه األولــى (حوليــات الخالفــة)
تح ـ ّدث فيــه عــن الخالفــة مــن بدايــة عهــد الراشــدين حتــى نهايــة الدولــة األمويــة ،ثــم نقّحــه فــي
طبعتــه الثانيــة وأضــاف إليــه عصــر العباســيين بمصــر وجعلــه بعنــوان (الخالفــة نشــأتها وانحاللهــا
(((
وســقوطها)
ثــم ألّــفَ كتابــا عــن المماليــك سـ ّماه (تاريــخ دولــة العبيــد فــي مصــر) تحــدث فيــه عــن أســرة
الرقيــق التــي حكمــت مصــر ،متنــاوالً التاريــخ اإلســامي مــن وجهــة نظــره ،وعرضــه للنــاس وفــق
فهمــه وتص ـوّره ،وعنــوان كتابــه تاريــخ دولــة المماليــك فــي مصــر ال ينطبــق علــى المضمــون
بصــورة دقيقــة ،فقــد تتبــع عهــد المماليــك مــن الناحيــة السياســية والعســكرية ،ولــم يتطــرق للجوانــب
التاريخيــة إال قليــا ،ثــم تنــاول أحــداث بــاد الشــام مــع أنــه حـ ّدد مصــر فــي العنــوان؛ ممــا أدى إلــى
اإلخــال ببعــض المعلومــات التــي كان عليــه أن يبرزهــا بصــورة أفضــل ،وعــرض خــال الكتــاب
للحمــات الصليبيــة التــي حدثــت قبــل دولــة المماليــك مــع أنهــا ال عالقــة لهــا بالعنــوان ،فضــا علــى
أن الترتيــب العــام للكتــاب لــم يكــن واضحــا ،والمؤلــف لــم يلتــزم منهجــا ثابتــا أثنــاء عرضــه بــل
(((
ووقــع فــي بعــض األخطــاء التاريخيــة.
كان لمويــر شــهرة واســعة وذلــك باعتبــاره مــن الباحثيــن الغربييــن المشــهورين فــي ميــدان
الســيرة النبويــة وتاريــخ الخالفــة اإلســامية ،وال ســيما فــي كتابيــه :حيــاة محمــد ،وحوليــات
الخالفــة اإلســامية ،وهــذه الشــهرة ليســت بســبب كثــرة المصنفــات والدارســات التــي خلفهــا
فحســب ،بــل بســبب المنهــج الــذي اتبعــه مــن حيــث تغطيتــه لمجريــات األحــداث التاريخيــة لشــبه
الجزيــرة العربيــة منــذ العهــود المبكــرة ،وحتــى ســقوط دولــة المماليــك جغرافيــا ودينيــا وسياســيا
((( مستشرق ومبشر أمريكي ألف كتاب ميزان الحق ورد عليه العالمة رحمة هللا الهندي في كتاب إظهار الحق،
النملة ،المستشرقون والتنصير ،ص.121
((( حسين ،اسهامات المستشرق موير في ميدان التبشير المسيحي في الهند ،ص.6
((( العقيقي ،المستشرقون ،ج ،2ص.492
((( ضاحي ،المسشتشرق وليم موير وكتابه تاريخ دولة المماليكhttp: // ns1. almothaqaf. com/index.( .
)php/derasat/890963. html
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
واقتصاديــا ،وباالعتمــاد علــى المصــادر اإلســامية األصليــة واألبحــاث الغربيــة ،لقــد مثّــل مويــر
(((
النزعــة الكولنياليــة التبشــيرية فــي نظرتــه إلــى اإلســام واعتبــاره نــدا عنيفــا لسياســة بــاده
ومــن أشــهر مــا ألّــف مويــر كتــاب شــهادة القــرآن علــى الكتــب اليهوديــة والمســيحية عنونــه بـــ
(شــهادة القــرآن لكتــب أنبيــاء الرحمــن) صنّفــه باإلنجليزيــة ،ومــا لبــث أن تُرجــم لألورديــة .وحــاول
(((
فيــه أن يثبــت شــهادة القــرآن بصحــة التــوراة واإلنجيــل بنصهمــا المتــداول.
كمــا ألّــف بعــد الكتــاب الســابق كتابــا عــن ســيرة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم كانــت مادتــه
األولــى مقــاالت متسلســلة نشــرت فــي مجلــة (كلكتــا) ،تنــاول فيهــا حــال عــرب الجزيــرة قبــل
اإلســام وبعــده وأحــوال النبــي –صلــى هللا عليــه وســلم قبــل وبعــد الهجــرة ،وكان كتابــا كبيــرا مــن
عــدة أجــزاء أســماه (حيــاة محمــد وتاريــخ اإلســام) ،وصــار فيمــا بعــد مــن أهـ ِّم المراجــع المعتمــدة
فــي خطــط التدريــس فــي الجامعــات اإلنجليزيــة والهندية(((.وضمــن أهدافــه المرجــوة فــي عــرض
اإلســام بمفهومــه الخــاص ألــف كتابــه القــرآن نظمــه وتعاليمــه –الــذي تناولنــا أحــد فصولــه فــي
هــذا البحــث وكتــاب (الجــدال مــع اإلســام) (((.وفــي آخــر عهــده تولــى رئاســة جامعــة أدنبــرة،
(((
وتوفــي فــي أدنبــرة فــي  11تمــوز 1905م.
ثانيا التعريف بكتاب :القرآن نظمه وتعاليمه وشهادته للكتب السابقة.
يتكــون الكتــاب مــن جزأيــن :جعــل المؤلّــفُ الجــزء األول فــي ثالثــة فصــول؛ األول :القــرآن
يُ ْشــر ُح بســيرة محمد-صلــى هللا عليــه وســلم والثانــي :جمــع وترتيــب القــرآن (وهــو مــا ســيتم تنــاول
بعضــه ونقــده فــي هــذه الدراســة) والترتيــب التاريخــي التقريبــي للســور ،والثالــث :تعاليــم القــرآن.
أمــا الجــزء الثانــي :شــهادة القــرآن لكتــب العهديــن القديــم والجديــد ،بــدأه بتمهيــد ذكــر فيــه
توقيــر القــرآن للكتــب الســابقة ،وترتيــب الســور .وذكــر أنــه وضــع ترتيبــا ارتــآه لنفســه ،وأشــار
إلــى أنــه يحــوي بعــض التعــارض إال أنــه بالجملــة مقبــول – فــي وجهــة نظــره بعــد ذلــك عــرض
للقصــص القرآنــي .وبيــن أنهــا متشــابهة مــع مــا ورد فــي العهديــن بــل يــرى أن القــرآن كــرر مــا
فــي العهديــن ،ولعلــه اســتقى القصــص منهمــا ،وأشــار إلــى تســمية القــرآن لليهــود والنصــارى بأهــل
الكتــاب فــي مواضــع كثيــرة.

بتصرف يسير
((( ينظر :حسين ،اسهامات المستشرق موير في ميدان التبشير المسيحي في الهند ،ص.7
ٍ
((( بدوي ،موسوعة المستشرقين ،ص.578
((( المرجع السابق
((( المرجع السابق
((( العقيقي-المستشرقون-ج2
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
ثــم قســم الجــزء الثانــي مــن الكتــاب إلــى ثالثــة أقســام :القســم األول :اآليــات مــن الســور
المنزلــة فــي مكــة .والقســم الثانــي :اآليــات مــن الســور المنزلــة فــي يثــرب .والقســم الثالــث :عبــارة
عــن خاتمــة ضمنهــا ثمانيــة أفــكار أساســية هــي خالصــة أفــكاره عــن القــرآن وعالقتــه بالكتــب
الســابقة.
بعــد هــذا الحديــث الموجــز عــن المستشــرق وليــم مويــر وكتابــه (القــرآن نظمــه وتعاليمــه
وشــهادته للكتــب الســابقة) ننتقــل للحديــث عــن موقفــه مــن النــص القــرآن فــي المطلــب اآلتــي:
المطلب الثاني :موقف وليام موير من النص القرآني.
باالطّــاع علــى مــا كتبــه وليــام مويــر فــي كتابــه يتجلــى لنــا موقفــه مــن النــص القرآنــي فــي
أنــه:
1.يــرى أن القــرآن كتــاب غيـ ُر واضــح ،وأنــه أقــلُّ شــأنا مــن جميــع الكتــب المقدســة؛ ألنــه
يــرى أنــه مــن تأليــف محمــد صلــى هللا عليــه وســلم فمــا القــرآن إال جهــد بشــري لمصلــح
َّ
ُرس
اجتماعــي حــاول اإلفــادة مــن كتــب العهــد القديــم ،يقــول:
"لكــن ْالقُــرْ آنَ إِذا مــا د َ
ْ
ً
س،
بنفســه ،فَإِنَّــه علــى األرجــح مــن ك ِّل ال ُكتــب ال ُمقَ َّدســة األقـ ّل وضوحـا .إِ ّن ال ِكتَــاب ال ُمقَـ َّد ِ
أن األحــداث المتعلقــة بأجــزاء مــن نظمــه ،ال بــل ّ
رغــ َّم ّ
إن بعــض األســماء وتواريــخ
ْ
ً
َّ
ُ
ب غامضــة فــي أحيــان ،فـ َّ
ـإن المــادة فيــه مرتبــة للغايــة ونــادرا مــا تتــرك
بعــض الكتــا ِ
ْ
ُ
ّ
ـض النظــر ْ
إن كانــت أجــزا ًء قصصيّــة أو وعظيّــة .أمــا القــرْ آن،
المعنــى محــل شـ ٍ
ـك ـ بغـ ِ
ِّ
َ
ف ـإِ ّن األمــر علــى العكــس ،فرغــم َّ
ـكل
أن الخطــوط العامــة لحيــاة ال ُمؤلـ ِ
ـف معروفــة بشـ ٍ
ً
ً
جيــد ،إالَّ أنّــه ككلِّ محــل تشــوش ،وغالبــا مــا يكــون المغــزى عســيرا علــى الفهــمَّ .
إن
األجــزاء تتلــو األخــرى بــدون أي تسلســل تأريخــيَّ ،
وإن ال ّســور نفســها غالبـا ً مــا جُمعــت
(((
ـار ال للزمــن وال للموضــوع" .
ـع متفرقــة بــدون أ ِّ
ي اعتبـ ٍ
مــن قطـ ٍ
فهــو بهــذا الموقــف يؤكــد فكــرة بشــرية القــرآن بطــرق مختلفــة ،ويبنــي علــى هــذا التصــور
معتقداتــه ،ويتعامــل مــع القــرآن علــى أساســه ،كمــا يحــاول أن يثبــت هــذا التصــور لق ـرّاء كتابــه.
ومــن الواضــح أن هــذا الموقــف كان ســببا لكثيــر مــن المغالطــات التــي بثّهــا؛ فيظهــر خــال عرضه
كأنــه يثنــي ويمــدح فــي حيــن هــو فــي الحقيقــة يســئ ويقــدح .يقــول" :فــي عمــل يمتــد علــى مــدى
ســنوات عديــدة ومؤســس علــى أحــداث يوميــة متغيــرة ،ويحمــل بشــكل جلــي جــدا تأثيــر العقــل
الحــي ،فإنــه يجــب بحــث المتناقضــات ،وهــي بالتأكيــد ال تنقــص القــرآنّ .
إن التنافــر والتنافــر
(((
يتعارضــان مــع فكــرة الوحــي اإللهــي ،ورغــم أنــه يمكــن ّ
أن أمــرا وضعيّــا قــد ُحــذف أو ُعـ ّدل" .
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.7
((( المرجع السابق ص.28
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
ويقــولّ :
"إن بعضــا مــن القطــع القرآنيــة المفرطــة فــي عاطفيتهــا هــي علــى األرجــح مــن نظــم
محمــد لنفســه قبــل أن يؤمــن بفكــرة الوحــي الموضوعــي المطلــق؛ بيــد أن المؤمــن القويــم ســيرفض
هــذه الفرضيــة بوصفهــا كفــرا .وبرأيــه فــإن القــرآن مــن البدايــة إلــى النهايــة يصــدر عــن القديــر
(((
مباشرة"
2.يطعــن فــي ترابــط القــرآن صراحــة ،ويــرى أن ال مجــال لفهــم القــرآن المفــكك إال بمعرفــة
ســيرة مؤلفــة ألن أحــداث الســيرة هــي التــي ســتبين لنــا ســبب التأليــف ،فيقــول" :إن
األجــزاء تتلــو األخــرى بــدون أي تسلســل تأريخــي ،وإن الســور نفســها غالبــا مــا جُمعــت
مــن قطــع متفرقــة بــدون أ ّ
ي اعتبــار ال للزمــن وال للموضــوع .ولهــذا فمــن أجــل بلــوغ
فكــرة واضحــة بشــأن غايــة هــذا النظــم المفــكك ،ومعنــى أقســامه المتعــددة ،فــإن األمــر
ممكــن فحســب ،باالرتبــاط مــع دراســة حيــاة المؤلِّــف .لتحقيــق هــذه النظــرة ،أقتــرح
رســم مجمــل شــديد اإليجــاز لخطــوط ســيرة محمــد العامــة ،وأُلــزم نفســي إيــراد اآليــات
الضروريــة لكــي أشــرح القــرآن"((( ويقــول" :لقــد أعــادت الهجــرة إلــى يثــرب رســم
المشــهد ،ومارســت تأثيــرا علــى طابــع اآليــات القرآنيــة التــي نزلــت هنــاك .لقــد اختفــى
وثنيــو مكــة ،واحتــل مكانهــم منافقــو يثــرب .. ..إال أن الموضــوع المعالــج األبــرز فــي
(((
وحــي يثــرب المبكــر كان الشــعب اليهــودي وديانتــه"
يمثــل كالم مويــر الســابق موقــف ُجـ ّل المستشــرقين مــن القــرآن الكريــم فهــم يــرون أن ترتيــب
القــرآن الموجــود حاليّــا مفتعــل مضطــرب ،يعبــر عــن الــروح الفوضويــة التــي كان عليهــا العــرب
فــي ذلــك الوقــت؛ ولــذا حــان الوقــت كمــا يقولــون لهجــر هــذا الترتيــب ،وإظهــار ترتيــب آخــر
يراعــى فيــه الزمــن.
وال ش ـ ّ
ك أن مــا ذهــب إليــه مويــر وغيــره ا ّدعــاء باطــل ،وفريــة واهيــة تظهــر مــدى الجهــل
(((
الــذي وقــع فيــه المستشــرقون ،وبيــان ذلــك بإيجــاز :
1.إن هــدف المستشــرقين مــن الدعــوة إلــى إعــادة ترتيــب القــرآن زمنيــا نــزع القداســة عــن
القــرآن با ّدعــاء أن فيهــا اضطرابــا وتناقضــا ناتجــان عــن التحريــف الــذي طالــه علــى
مــر الزمــان.
((( المرجع السايق ص 10
((( المرجع السابق ص 7
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.15
((( ينظر :نصري ،أحمد ،آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن ،دراسة نقدية ،دار القلم ،2009 ،ط 1ص  188وما
بعدها
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2.إن هــذه الشــبهة المثــارة ناشــئة عــن ضعــف المستشــرقين بالعربيــة ،ومباينــة فطرهــم
للفطــرة العربيــة والــذوق العربــي فــي إدراك أغــراض الــكالم ومراميــه.
3.إن هــذه الشــبهة تــدل علــى جهــل المستشــرقين بأحــوال العــرب زمــن نــزول القــرآن،
وجهلهــم بظــروف التنزيــل ،ومالبســات النــزول.
4.إن المستشــرقين فــي تناولهــم لهــذا الموضــوع فيــه تغييــبٌ للمنهــج العلمــي الدقيــق الــذي
أبدعتــه العقليــة اإلســامية فــي نقــد الروايــات ســنداً ومتن ـاً .وعليــه فمــن المحــال علــى
المستشــرقين أن يصلــوا إلــى ترتيــب صحيــح للقــرآن زمانيــا وهــم يجحــدون الروايــات
الصحيحــة.
وقــال" :إن محمــدا اآلن يتخــذ موقــع الحاكــم الثيوقراطــي ،والقــرآن يوظــف بح ّريّــة لجعــل
أوامــره عموميــة .مــا زالــت كل كلمــة تزعــم أنهــا صــادرة مــن اإللــه ،وأنهــا موجهــة إلــى ممثلــه
فــي األرض .إن األوامــر الروحيــة تمتــزج بالقضايــا األخــرى ،بيــد أن الوحــي صــار أكثــر فأكثــر
(((
لســان حــال حكومــة النبــي"
وهنــاك العديــد مــن العبــارات التــي تعكــس وجهــة نظــره وتحيــزه وعــدم موضوعيّتــه أثنــاء
الحديــث عــن القــرآن وعــن رســوله الكريــم ،مــع أن شــخصا مثلــه ليــس ملحــدا ،ويتبــع دينــا ســماويا
عليــه أن يتقبــل علــى األقــل فكــرة وجــود كتــاب ســماوي مرســل مــن لــدن هللا ،ولكــن كمــا أخبرنــا
القــرآن { َو َج َحـدُوا بِهَــا َوا ْسـتَ ْيقَنَ ْتهَا أَنفُ ُسـهُ ْم ظُ ْل ًمــا َو ُعلُـ ًّوا} [النمــل]14 :
((( المرجع السابق ،ص .17إن مصطلح الثيوقراطية :مصطلح يطلق على الشكل من الحكومة التي يكون أعضاؤها
من الكهنة ورجال الدين ،الذين لهم حق وضع الشرائع الدينية وتفسيرها ،ويمارسون من خاللهم السلطة الزمنية
والدينية جميعا ،ويتمتعون بحق إلهي في الحكم ،وبذلك فهم معصومون عن الخطأ في نظر أتباعهم الذين ينتمون
إلى ملتهم ويطيعونهم كطاعة هللا .وقد عُرف هذا الشكل من الحكومات في كثير من الشعوب البدائية التي كانت
تمنح زعماءها وحكامها منزلة األنبياء واآللهة ،فلهم حق الحكم بدون مناقشة أو معارضة؛ ألنهم معصومون،
وعند اليهود حيث بدأ الكهنة فيهم يحللون ويحرمون ويغيرون في شرع هللا كما يصور لهم الهوى والحاجة ،كما
عرف هذا الحكم أيضا في أوربا في العصور الوسطى؛ عندما كانت سلطة الكنيسة تسيطر على الملوك واألمراء،
وتفرض عليهم اإلتاوات ،وتمنحهم البركة وصكوك الغفران ،وزعمت أن لرجال الدين صالحية إلهية في جوانب
مختلفة من حياة الناس .وبعد هنا يتضح أن "الثيوقراطية" أو ما يسمى بحكومة رجال التي وصف بها موير ما
ليست من اإلسالم في شيء .وذلك ألن نظام الحكم في اإلسالم قائم على
جاء به النبي-صلى هللا عليه وسلم
مبادئ عظيمة منها :مبدأ الشورى ويعنى به :مشاركة األمة في صنع قرارات دولتها ومجتمعها ،وإشراكها في
حكم البالد ،فاألمة هي التي تملك حاكمها على شرط األمانة والخضوع لقانونها األساسي ،وتتوجه على هذا وتعلنه
له ،فيبقى التاج على رأسه ما بقي هو محافظا أمينا على صون الدستور ،أما إذا حنث وخان دستور األمة ،فإما أن
يبقى رأسه بال تاج ،أو تاجه بال رأس .كما تعني الشورى تكوين رأي عام إيجابي يعكس نظاما متكامال للحكم بين
القائد والشعب ال يفقد فيه أي من الطرفين حريته أو يمكنه أن يتهرب من مسئوليته .ينظر :موسوعة بيان اإلسالم
للرد على الشبهات واالفتراءات ،مجموعة من المؤلفين( ،مج ،3ج ،5ص 17وما بعدها)
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وتتجلــى خطــورة مــا جــاء بــه مويــر فــي كتاباتــه فــي خوضــه حرب ـا ً فكريّـةً وتبشــيريةً ضــد
اإلســام بمنهــج متحايــل ،مؤسّســا لمنهــج فريــد مــن نوعــه قائـ ٍـم علــى اعتمــاد الثغــرات المنهجيــة
لمصنفــي كتــب الســير ،بغيــة إحــداث حالــة مــن اإلربــاك الفكــري والعقــدي لصــورة اإلســام ونبيــه
صلــى هللا عليــه وســلم فــي أذهــان المســلمين ،ومــن ثَـ َّم تشــويهها ،باســتخدام لغــة أقــل حــدة ،ونبــرة
أقــل وطئــا علــى مســامع المســلمين مــن النبــرة الغربيــة التــي كانــت ســائدة فــي القــرون الوســطى؛
ال ســيما بعــد أن فشــلت جهــود كثيــر مــن المستشــرقين قبــل مويــر فــي تحقيــق هــذا المســعى ،وبذلــك
يخيــل لنــا أن مويــر أعــاد هيكلــة االســتراتيجية الفكريــة للكنيســة ،وبــات مؤسســا لمنهــج جديــد
للتبشــير المســيحي فــي عصــره ،زد علــى ذلــك فـ ّ
ـإن تعمقــه فــي قــراءة أحــداث الســيرة النبويــة
والتاريــخ اإلســامي جعــل مــن كتاباتــه معيــارا لفهــم وتحليــل األســس التــي ترتكــز عليهــا الحــركات
التجديديــة اإلســامية ذات الصبغــة السياســية المناهضــة لسياســة بريطانيــا ،والتــي تزامــن ظهورها
فــي القــرن التاســع عشــر بغيــة اإلحاطــة بالجــذور الفكريــة التــي تغذيهــا ،واالحاطــة بــاألدوات
(((
المنهجيــة التــي ســوف تعتمدهــا فــي تحقيــق أهدافهــا

المبحث الثاني :موقف موير من جمع القرآن ،وفيه ثالثة مطالب:
ينعقــد هــذا المبحــث للحديــث عــن آراء المستشــرق وليــم مويــر فــي حديثــه عــن مراحــل جمــع
القــرآن .ثــم نقــد آرائــه نقــدا علميــا ،وســنعرضها علــى النحــو اآلتــي:
المطلب األول :جمع القرآن في عهد النبي-صلى هللا عليه وسلم-
تحـ ّدث وليــم مويــر عــن جمــع القــرآن فــي عهــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وسنقســم كالمــه
إلــى مســائل ثــم نــرد علــى كل مســألة علــى النحــو اآلتــي:
المسألة األولى :قوله بعدم جمع القرآن في كتاب واحد في عهد النبي-صلى هللا عليه وسلم.-
ـر محاولــة لجمــع اآليــات الوفيــرة الَّتــي يتألــف منهــا
قــال مويــر( :فــي حيــاة ُم َح َّمــد لــم تجـ ِ
(((
ْالقُــرْ آن فــي كتــاب واحــ ٍد) .
اشــتمل كالم مويــر الســابق علــى شــيء مــن الحــق ،وشــيء مــن الباطــل .أمــا الحــق فهــو
ـر فــي حيــاة ُم َح َّمــد محاولــة لجمــع اآليــات الوفيــرة الَّتــي يتألــف منهــا ْالقُــرْ آن
قولــه :بأنــه لــم تجـ ِ
فــي كتــاب واح ـ ٍد .ومــا ذكــره مويــر أمــر معلــوم عنــد األمــة؛ فقــد توفــي النبي-صلــى هللا عليــه
وســلم-ولم يجمــع القــرآن بيــن دفتيــن .وهــي مســألة ذكرهــا علمــاء علــوم القــرآن وبينــوا أســبابها
((( ينظر :حسين ،اسهامات المستشرق موير في ميدان التبشير المسيحي في الهند ،ص .15بتصرف يسير
((( (موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص26
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واعتباراتهــا((( وذكــروا مــن األدلــة علــى عــدم جمــع القــرآن فــي مصحــف واحــد فــي عهــد النبــي-
صلــى هللا عليــه وســلم قــو ُل أبــي بكــر الصديــق –رضــي هللا عنــه عندمــا اقتــرح عليــه عمر–رضــي
(((
هللا عنــه جمــع القــرآنَ ( :ك ْيــفَ أَ ْف َع ـ ُل َش ـ ْيئًا لَ ـ ْم يَ ْف َع ْل ـهُ َر ُســو ُل هللاِ صلــى هللا عليــه وســلم)
أمــا الباطــل فهــو قصــده التشــكيك بمســألة جمــع القــرآن مــن أصلهــا ،وبنــاء علــى هــذا يســتطيع
أن يبنــي علــى هــذه الفكــرة مــا شــاء مــن أباطيــل .ونحــن نقــول :بــأن القــرآن لــم يجمــع فــي كتــاب
واحــد؛ فاألصــل أال يجمــع؛ ألن الرســول-صلى هللا عليــه وســلم مبلــغ عــن ربــه ،وليــس مؤلفــا
للقــرآن كمــا زعــم مويــر فــي عــدة مواضــع .ومــن هنــا كان ترتيــب نزولــه مختلفــا عــن ترتيبــه
الــذي بيــن أيدينــا؛ إذ لــو جُمــع بيــن دفتيــن أل ّدى ذلــك إلــى مشــكالت كبيــرة ،هــذا مــن ناحيــة .مــن
ناحيــة أخــرى فــإن القــرآن كان مجموعــا فــي عهــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي الصــدور لقولــه
ـات بَيِّنَـ ٌ
تعالــى { :بَــلْ هُـ َو آيَـ ٌ
ُور الَّ ِذيــنَ أُوتُــوا ْال ِع ْل َم َو َمــا يَجْ َح ـ ُد بِآيَاتِنَــا إِ َّل الظَّالِ ُمــونَ }
ـات فِــي ُ
ص ـد ِ
ُ
[العنكبــوت ]49 :وقولــه تعالــى{ :إِ َّن َعلَ ْينَــا َج ْم َع ـهُ َوقرْ آنَ ـهُ} [القيامــة ]17 :فلــكل زمــن صــورة
مــن الجمــع تالئمهــا ،وهــذه الصــورة مــن الجمــع (الحفــظ فــي الصــدور) كانــت أكثــر مناســبة
ومالءمــة فــي العهــد النبــوي (((.وممــا يبــرز ذلــك ّ
أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم كان يقــدم فــي
اللحــد األحفــظ "عــن جابــر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنهمــا ،قــال :كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
يجمــع بيــن الرجليــن مــن قتلــى أحــد فــي ثــوب واحــد ،ثــم يقــول" :أيهــم أكثــر أخــذا للقــرآن" ،فــإذا
أشــير لــه إلــى أحدهمــا قدمــه فــي اللحــد ،وقــال" :أنــا شــهيد علــى هــؤالء يــوم القيامــة" ،وأمــر
(((
بدفنهــم فــي دمائهــم ،ولــم يغســلوا ،ولــم يصــل عليهــم"
فمــن خصائــص األمــة المحمديــة حفظهــا كتابهــا فـــ " االعتمــاد فــي نقــل القــرآن علــى حفــظ
القلــوب والصــدور ال علــى حفــظ المصاحــف والكتــب ،وهــذه أشــرف خصيصــة مــن هللا تعالــى
(((
لهــذه األمــة"
فالحفــظ خصوصيــة وميــزة لهــذه األمــة ال ينافســها فيهــا غيرهــا فـــالصحابة كانــوا أمــة
يضــرب بهــا المثــل فــي الــذكاء واأللمعيــة وقــوة الحافظــة وصفــاء الطبــع وســيالن الذهــن وحــدة
((( ينظر :الزرقاني ،محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ج ،1ص .248-249
َزي ٌز
((( البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،كتاب التفسير ،باب قَوْ لِ ِه {لَقَ ْد َجا َء ُك ْم َرسُو ٌل ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم ع ِ
َعلَ ْي ِه َما َعنِتُّ ْم َح ِريصٌ َعلَ ْي ُك ْم بِ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َرؤ ٌ
ُوف َر ِحي ٌم} .حديث رقم (.)89 / 6( ،)4679
((( وتحسن اإلشارة هنا إلى ّ
أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد ُعنِ َي بكتابة القرآن وتدوينه منذ وقت مبكر من بعثته كما
دلّت على ذلك شواهد متعددة .كما في حادثة إسالم عمر-رضي هللا عنه وقراءته سورة طه من صحيفة مكتوبة.
ينظر :السهيلي أبو القاسم ،الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام ،ج ،3ص163
((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب الصالة على الشهيد ،حديث (( .)1343ج ،2ص)114
((( ابن الجزري ،النشر في القراءات العشر ،ج ،1ص.6
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
الخاطــر .وفــي التاريــخ العربــي شــواهد علــى ذلــك يطــول بنــا تفصيلهــا .. .،وهــذه خصائــص
كامنــة فيهــم وفــي ســائر األمــة العربيــة مــن قبــل اإلســام ثــم جــاء اإلســام فأرهــف فيهــم هــذه
القــوى والمواهــب ،وزادهــم مــن تلــك المزايــا والخصائــص بمــا أفــاد طبعهــم مــن صقــل ،ونفوســهم
مــن طهــر ،وعقولهــم مــن ســمو خصوصــا إذا كانــوا يســمعون ألصــدق الحديــث وهــو كتــاب هللا،
(((
ولخيــر الهــدى وهــو هــدي محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم-
المسألة الثانية :كتابة القرآن وأدواتها في عهد النبي -صلى هللا عليه وسلم.-
ق أو تابــع يــؤدي مهمــة الكاتــب حيــن إلقــاء
قــال مويــر" :فكانــت اآليــات تــدوّن مــن قبــل صديـ ٍ
ت آلخــر ،أو كانــت تُــودع الذاكــرة فــي البــدء ،وفــي زمــن الحــق بعــض الشــيء
اآليــات مــن وق ـ ٍ
ُدوّنــت .ولهــذه الغايــة فإنّــه اســتعملت مــوا ّد بدائيّــة كان يســتعملها العــرب ،مثــل ســعف النّخــل،
ْ
يكــن ث ّمــة مــن ترتيــب منهجــ ّي لهــذه
الجلــود ،ألــواح الحجــر ،أو كتــف الماعــز أو الجمــال .لَــم
(((
المــواد" .
ذكــر مويــر فــي النــص الســابق احتمــاالت لكيفيــة تدويــن القــرآن زمــن النبي-صلــى هللا عليــه
وســلم وقــد جــاء كالمــه مشــتمال علــى مغالطــات كثيــرة نبينهــا علــى النحــو اآلتــي:
أوال قولــه :إن الــذي كان يتولــى عمليــة الكتابــة صديــق للنبــي صلــى هللا عليــه وســلم أو تابــع.
كلمــة صديــق هنــا تحتمــل الكافــر والمســلم ،وهــذا أمــر غيــر صحيــح .فمــن الثابــت فــي كتــب الســير
وكتــب علــوم القــرآن أن ك َّل الذيــن كانــوا يت َولّــوْ ن عمليــة كتابــة القــرآن بيــن يــدي النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم هــم مــن صحابتــه الكــرام كأبــي بكــر ،وعمــر ،وعثمــان ،وعلــي ،والزبيــر ،وعامــر
ـاص وغيرهــم((( ،وقــد ُذكــروا بأســمائهم ،فمــا يوجــد منهــم أحــد مــن
بــن فهيــرةَ ،و َع ْم ـرُو ْبــنُ ْال َعـ ِ
(((
غيــر المســلمين
ثانيا قوله" :أو تابع يؤدي مهمة الكاتب حين إلقاء اآليات من وقت آلخر"
هــذا احتمــال مــردود؛ ألنــه مــن الثابــت ْ
أن ال أحــد يــؤدي مهمــة أحــد ،وقــد كان لتوثيــق القــرآن
خصوصيــة؛ فقــد ثبــت عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه اتبــع نهجـا ً ثابتـا ً فــي تدوينــه وكتابتــه؛

((( ينظر :الزرقاني ،مناهل العرفان ،ج ،1ص .293بحذف يسير
((( ويليام موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص26
((( ينظر ابن قيم الجوزية ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،ج ،1ص113
((( ينظر :العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري( ،قوله :باب كاتب النبي -صلى هللا عليه وسلم ،)-ج ،9ص ،22أبو
شهبة ،محمد ،المدخل لدراسة القرآن ،ص265وص.335
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
فــكان كلمــا نــزل عليــه شــيء مــن القــرآن اســتدعى أحــدا ممــن كان يكتــب ثــم يُ ْملــي عليــه((( ولــم
يكــن مــن منهــج النبــي صلــى هللا عليــه وســلم تأجيــل كتابــة القــرآن حتــى وقــت آخــر كمــا ا ّدعــى
مويــر ،فضــا علــى أن المهمــة لــم تكــن تعطــى ألي أحــد بــل لثلــة خاصــة معروفــة موثوقــة.
ثالثا قوله " :أو كانت تودع الذاكرة في البدء وفي زمن الحق بعض الشيء ُد ّونت".
هــذا االحتمــال الــذي ذكــره مويرلــم ينقلــه ولــم يقــل بــه أحــد قبلــه؛ فهــو مــن افتــراءات مويــر
التــي ابتدعهــا .فمــن المقــرر أن الوحــي مــا يــكاد ينفصــل عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
حتــى يســتدعي النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أحـ َد كتبــة الوحــي فيُ ْملــي عليــه مــا نــزل مــن الوحــي،
"كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إذا نــزل عليــه شــيء مــن القــرآن دعــا بعــض كتــاب الوحــي،
فيأمــره بكتابــة مــا نــزل ،ويرشــده إلــى موضعــه مــن ســورته ،ولــم يجــاور الرســول صلــى هللا عليــه
(((
وســلم الرفيــق األعلــى إال والقــرآن كلــه مكتــوب مســطور".
رابعا قوله" :ولهذه الغاية فإنه استعملت مواد بدائية كان يستعملها العرب ،مثل سعف النخل،
الجلود ،ألواح الحجر ،أو كتف الماعز أو الجمال"

((( "فقال عثمان :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مما ينزل عليه من السور ذوات العدد ،فكان إذا أنزلت عليه
اآلية قال لبعض من يكتب" :اجعلوا هذه اآلية في سورة كذا وكذا"" المعجم األوسط للطبراني ،ج ،7ص،328
حديث رقم .7638و" عن عوف بن أبي جميلة ،عن يزيد الفارسي ،عن ابن عباس عن عثمان بن عفان ،رضي
هللا عنهما قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة ،دعا بعض من يكتب ،فقال" :ضعوا
هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا"" ،ابن سالم ،أبو عبيد القاسم ،فضائل القرآن ،ص .280وذكره
الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،كتاب التفسير ،تفسير سورة التوبة ،حديث ( ،)3272ج ،2ص ،360وقال
حديث صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهبي.
وقد قام الدكتور عبد هللا الجديع بتخريج هذا الحديث ودراسته بشكل موسع في كتابه (المقدمات األساسية في علوم
القرآن) في ص  ،124هامش رقم ( )2وخلص إلى ّ
أن الحديث صحيح .قال :حديث صحيح .أخرجه أحمد (رقم:
 )499 ،399وأبو داود (رقم )787 ،786 :والتّرمذ ّ
ي (رقم )3086 :والنّسائ ّي في "الكبرى" (رقم)8007 :
وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص )369 ،285 ،280 :وعمر بن شبّة في "تاريخ المدينة" ()1015 / 3
والب ّزار في "مسنده" (رقم )344 :والطّحاو ّ
 )202و "شرح مشكل
ي في "شرح معاني اآلثار" (201 / 1
اآلثار" (رقم )1374 ،131 :وابن أبي داود في "المصاحف" (ص )32 ،31 :وابن جرير في "تفسيره" (رقم:
 )131وابن حبّان (رقم )43 :والحاكم في "المستدرك" (رقم )3272 ،2875 :والبيهق ّي في "السّنن الكبرى" (2
 )153والخطيب في "الموضّح ألوهام الجمع والتّفريق" ()338 / 1
 )42 /و "دالئل النّبوّة" (152 / 7
من طرق كثيرة عن عوف بن أبي جميلة األعراب ّي ،ففي الحديث نص صريح أنه دعا بعض من يكتب؛ أي أن
هناك فئة خاصة معروفة فالكتبة كثر والعادة أن ينادى في كل مرة بعض من يكتب ال أحدهم وبالتالي ثابت في
المنهج النبوي توثيق القرآن أوال بأول..
((( أبو شهبة ،المدخل لدراسة القرآن ،ص.334
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
إن مــن أبــرز مــا يُؤخــذ علــى المستشــرقين فــي دراســاتهم القرآنيــة هــو التناقــض فــي اآلراء
والمواقــف؛ ومويــر واحــد مــن هــؤالء فهــو هنــا يناقــض نفســه؛ إذ إنّــه ينــصُّ علــى أن التدويــن
الــذي حــاول نفيــه أو التشــكيك فيــه فــي بدايــة الفقــرة كان غايــة مقصــودة آنــذاك .والغايــات يســعى
لهــا أصحابهــا.
وفــي قولــه الســابق مغالطــة أخــرى وهــي محاولتــه التعريــض بــاألدوات المســتخدمة فــي
التدويــن بأنهــا أدوات بدائيــة فــي تلميــح إلــى المســتوى الحضــاري للعــرب بيــن األمــم.
نقــول :ممــا ال شــ َّ
ك فيــه أن األدوات المذكــورة كانــت هــي الوســائل المتيسّــرة للكتابــة فــي
ت راقيــة للكتابــة فــي ذلــك العهــد ،واألدلــة علــى ذلــك
ذلــك الزمــن ،وال يعنــى هــذا انعــدام أدوا ٍ
متوافــرة منهــا :تلــك الرســائل التــي أرســلها النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إلــى ملــوك وقــادة العالــم
فــي زمانــه؛ إذ مــن غيــر المقبــول أن تكــون هــذه الرســائل مكتوبــة علــى عظــم أو ســعف نخــل أو
حجــارة أو غيرهــا مــن الوســائل المحليّــة((( ومــن األدلــة كذلــك أن الصحابة-رضــوان هللا عليهــم-
عندمــا عزمــوا علــى جمــع القــرآن بيــن الدفتيــن وجــدوا وســيلة مناســبة متناســقة لكتابــة القــرآن
عليهــا((( وعليــه يمكــن القــول :لــو أراد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أن يــدوّن القــرآن علــى وســيلة
واحــدة لوجــد الصحابــة إلــى ذلــك ســبالً كثيــرة .وإننــا نلمـ ُح مــن قــول مويــر( :ولهــذه الغايــة فإنّــه
اُســتعملت مــواد بدائيّــة كان يســتعملها العــرب ،مثــل ســعف النّخــل ،الجلــود ،ألــواح الحجــر ،أو
كتــف الماعــز أو الجمــال ) .ملمــ َح انتقــاص العــرب ،وتجريدهــم مــن ك ّل فضيلــة إذا مــا ت ّمــت
مقارنتهــم باليهــود والنصــارى .وهــو أمــر حــرص المستشــرقون علــى إبــرازه فــي دراســاتهم.
واألمــر الــذي أخــذه مويــر علــى الوســائل التــي ُدوّن عليهــا القــرآن نلمــح فيــه فضيلــة أصيلــة
للعــرب؛ بأنهــا مــن أكثـ ُر األمــم حضــارةً مــن حيــث تعــد ُد الوســائل المســتخدمة ألغــراض التدويــن.
هــذا مــن جهــة .ومــن جهــة أخــرى نلمــح كذلــك مدى حــرص المســلمين علــى تدويــن النــص القرآني
بشــتى الوســائل ،وكافــة األســاليب المتاحــة فحيــن كانــت تنــزل اآليــات لــم يكونــوا ينتظــرون أدوات
خاصــة ،ومــوا َّد بعينهــا حتــى يقومــوا بتدويــن اآليــات النازلــة عليهــا بــل كانــوا يبــادرون إلــى أ ّ
ي
وســيلة متاحــة فيســتخدمونها لذلــك ،وفــي هــذا إبــراز لبعــض مظاهــر حفــظ هللا عــز وجــل لكتابــه.
خامس ـا ً قولُــه( :لَــم يكــنْ ث ّمــة مــن ترتيــب منهج ـ ّي لهــذه المــواد) فــإن كان يقصــد أن هــذه
األدوات التــي كتــب عليهــا القــرآن لــم تكــن مرتبــة بعضهــا فــي إثــر بعــض كمــا هــو ترتيــب
المصحــف اليــوم فهــذا صحيــح .وإن كان يقصــد عــدم ترتيــب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لمــا
((( ينظر :األسد ،مصادر الشعر الجاهلي ،ص.88 - 81
((( حيث روي "أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك ،فأبى
حتى استعان عليه بعمر ففعل ،وكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي ،ثم عند عمر حتى توفي ،ثم كانت عند
حفصة زوج النبي -صلى هللا عليه وسلم "-ابن أبي داوود ،المصاحف ،ص.57
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
فيهــا مــن اآليــات والســور((( فهــذا أمــر غيــر مقبــول .فقــد كان مــن منهجيــة النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم فــي توثيــق القــرآن أنــه كان بعــد أن يُ ْملــي علــى الكاتــب مــا نــزل ،يبيّــن ألصحابــه مواضـ َع
اآليــات مــن ســورتها قائــا :ضعــوا هــذه اآليــات فــي ســورة كــذا((( ؛ ومــن هنــا انعقــد إجمــاع األمــة
علــى أن ترتيــب اآليــات فــي الســور توقيفــي((( كمــا ذهــب أهــل التحقيــق إلــى أن ترتيــب الســور
(((
توقيفــي كذلــك
((( (ولعله يقصد هذا إذ قال بعد فقرات معدودة" :بيد أن ثمة معضلة في القرآن فنحن لسنا متأكدين قط من السياق،
فبينما بعض السور ال سيما القصيرة ،واألجزاء الغنائية ،والقصصية هي أكثر أو أقل كماال يفترض أنها مدونة
في صيغة تالوتها أول مرة ،فإنه يسود عبر المجموع إهمال كلي للتعاقب الزمني .فليس ثمة فواصل وفراغات
مريعة فحسب ،بل أن اآليات المتأخرة تسبق األولى بشكل ليس بالنادر .إن اآليات جمعت ببساطة ساذجة .وكان
يكره إخضاع المواد للفحص البشري لقداستها .موير القرآن نظمه وتعاليمه ص)27
((( فكان إذا نزل عليه الشيء من القرآن دعا بعض من كان يكتب فيقول" :ضعوا هؤالء اآليات في السورة التي يذكر
فيها كذا وكذا" وإذا نزلت عليه اآلية فيقول" :ضعوا هذه اآلية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا" " الترمذي،
سنن الترمذي ،كتاب التفسير ،باب ومن سورة التوبة ،حديث( ،)3086ج ،5ص .272قال :حديث حسن.
((( السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج ،1ص.193
((( ومن األدلة النقلية والعقلية على ّ
أن ترتيب السور توقيف ّي ما يأتي:
من األدلة النقلية:
ورود أحاديث كثيرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم تشير إلى الترتيب الذي في المصاحف اليوم منها :قوله -صلى
آل ِع ْم َران ") .وعن عبد الرحمن) ) ابن يزيد بن قيس قال:
هللا عليه وسلم" :-ا ْق َرؤُوا ال َّز ْه َرا َوي ِْن ْالبَقَ َرةَ َوسُو َرةَ ِ
َس ِمع ُ
ْت ابْنَ َم ْسعُو ٍد يَقُو ُل فِي بَنِي إِ ْس َرائِي َلَ ،و ْال َكهْفَ ،و َمرْ يَ َمَ ،وطه ،واألنبياء إنهن من العتاق األول وهن من
تالدي) ،رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ،باب :تأليف القرآن ،برقم) .( 4610
ما صحت به الروايات الصحيحة بأن النبي صلى هللا عليه وسلم كان له ورده اليومي من كتاب هللا ج َّل جالله
يحرص على قراءته حتى يختم القرآن بين الحين والحينَ ،و ْفق تحزيب معين للقرآن الكريم كما في حديث وفد
ثقيف ،وكان للصحابة الكرام رضي هللا عنهم أورادهم اليومية ،وتحزيبهم كذلك للقرآن وفق هديه صلى هللا عليه
ك َعنَّا يَا َرسُو َل هللاِ؟ قَا َل :طَ َرأَ
وسلم كما أشار حديث وفد ثقيف وغيره إلى ذلك ،حيث جاء فيه" :قُ ْلنَاَ :ما أَ ْم َكثَ َ
آن فَأ َ َر ْد ُ
ُول هللاِ صلى هللا عليه وسلم
ضيَهُ ،قَا َل :فَ َسأ َ ْلنَا أَصْ َح َ
َعلَ َّ
ت أَ ْن ال أَ ْخ ُر َج َحتَّى أَ ْق ِ
اب َرس ِ
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ب ال ُمفص َِّل ِمن قاف َحتى يُختَ َم " ،وكل ذلك يستلزم منه أن يكون
َوإِحْ دَى َعش َرةَ سُو َرةَ ،وثالث َعش َرةَ سُو َرةَ ،و ِحز َ
له ترتيب محدد .رواه أبو داود برقم ( ،)1185وابن ماجه برقم ( ،)1335وأحمد برقم ( ،)15578وقال يحيى بن
معين كما في عون المعبود)  :270 / 4إسناد هذا الحديث صالح.
ومن األدلة العقلية:
اختالف ترتيب بعض السور المتجانسة في القرآن بأنها لم ترتب متوالية ،فلو كان األمر اجتهاديا ً لروعي فيه هذا
الجانب إذ االجتهاد يقوم على جمع المتجانسات والمتماثالت بعضها على بعض ،فلم توضع السور المتشابهة في
مطالعها بجوار بعض إال الحواميم .ثم ّ
إن الناظر في ترتيب السور في المصحف ال يمكن أن يقف على قاعدة تظهر
كيفية ترتيب السور فيه؛ مما ينفي أن يكون ترتيبها باالجتهاد.
إن الذي يتدبَّر في َوضْ ع السور في المصحف يجدها في غاية اإلحكام واالتساق والتناسبَّ ،
َّ
فإن بعضها آخذ برقاب
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
ثــم قــال " :ولــم يكــن ث ّمــة مــن مــكان خــاصٍّ لهــذه المــواد؛ لكــن لدينــا ســبب لالعتقــاد َّ
أن الجــزء
ْ
َّ
األكبــر ،وعلــى األقــل ال ُّســور األكثــر أهميّــة ،كانــت محفوظ ـةً فــي ســكنى إحــدى زوجــات النبِ ـ ّي
(الَّــذي لــم يكــن لــه غرفـةٌ مســتقلّة أو دار إقامــة خا ّ
صــة بــه) ،أو أنّــه تــرك فــي رعايــة ْال ُكتَّــاب أو
َمـ ْ
ورع فــي ذاكــرة النّــاس؛ وإن
ـر
ـن دوّنــوا فــي البــدء .وعــاوة علــى ذلــك ،فإنّــه اُســتودع بتوقيـ ٍ
ٍ
نســخ العديــد مــن ال ّســور أو األجــزاءِ ،س ـيَّما تلــك األكثــر تــاوةً لــدى المناســبات المعتبــرة ،ومــن
أجــل العبــادة العامــة أو الخا ّ
ـر ،قــد حُفظــت
صــة ،كانــت وحتــى قبــل الهجــرة بحيــازة أشــخاص كثـ ٍ
ُ
بعنايــة دينيــة وحتــى مفرطــة .ومــا ْ
اإلي َمــان ،فـإِ َّن المعلميــن أرســلوا إِلَــى مختلــف القبائــل
إن انتشــر ِ
اإل ْس ـاَم؛ وقــد حملــوا هــؤالء معهــم
فــي أنحــاء ال َج ِز ْيــرة ال َع َربِيّــة لتعليــم المهتديــن الجــدد قواعــد ِ
ْ
ـكل ال يُمحــى (إذ كانَ العــرب
اآليــات األساس ـيّة .إمــا فــي صيغ ـ ٍة مســجل ٍة أو علــى ظهــر قل ـ ٍ
ب بشـ ٍ
(((
يملكــون حافظــة ذات قــدرة مذهلــة) "
لقــد وقــع مويــر فــي النــص الســابق فــي مغالطــات عديــدة؛ إذ ذكــر عــدة احتمــاالت لبيــان واقــع
الوســائل التــي ُد َّون عليهــا القــرآن ،نوضحهــا علــى النحــو اآلتــي:
•قولــه( :ولــم يكــن ث ّمــة مــن مــكان خــاصٍّ لهــذه المــواد؛ لكــن لدينــا ســبب لالعتقــاد َّ
أن
الجــزء األكبــر ،وعلــى األقــل ال ُّســور األكثــر أهميّــة ،كانــت محفوظـةً فــي ســكنى إحــدى
زوجــات ْالنَّبِ ـ ّي (الَّــذي لــم يكــن لــه غرف ـةٌ مســتقلّة أو دار إقامــة خا ّ
صــة بــه)
ـكان خــاص كانــت
نقــول :ال يملــك مويــر وال غيـرُه دليـاً علــى مــا ذكــره مــن عــدم وجــود مـ ٍ
توضــع فيــه الوســائل التــي كتــب عليهــا القــرآن فــي مكــة والمدينــة .وعلــى فــرض عــدم وجــود
مــكان خــاص لذلــك كمــا ا ّدعــى مويــر فهــذا ال يشــكل مطعن ـا ً فــي حفــظ القــرآن؛ إذ مــن المعلــوم
بداهــة أن وســيلة الحفــظ الرئيســة للقــرآن هــي حفظــه فــي الصــدور ،وإنمــا جعلــت الكتابــة بمنزلــة
الشــاهد علــى الصحــة فحســب .ثــم لــم يكــن هنــاك خــوف علــى القــرآن مــن الضيــاع؛ فالمو َحــى
بعض ،فكل سورة تجمعها وجه مناسبة لما ختمت به السورة التي قبلها ومكملة لمقاصدها وموضوعاتها ،في
صورة تحمل الكثير من روائع اإلعجاز ،بما يؤكد أنه توقيفي صادر عن حكيم عليم ،فوق أن يُ َر َّد ذلك الجتهاد
بشري وقال الزركشي" :لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم أحدها
بحسب الحروف كما فى الحواميم ،وثانيها لموافقة أول السورة آلخر ما قبلها كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة،
وثالثها للوزن في اللفظ كآخر تبت وأول اإلخالص ،ورابعها لمشابهة جملة السورة لجملة األخرى مثل والضحى
وألم نشرح( .البرهان)260 / 1 :
هذه بعض من األدلة التي أوردها العلماء على أن ترتيب السور في القرآن توقيفي ،ومن أراد االستزادة فليراجع الدراسة
اآلتية ّ
فإن فيها جمعا ً وافيا ً لألقوال واألدلة مع الترجيح والمناقشة وهي( :طه عابدين طه ،ترتيب سور القرآن،
دراسة تحليلية ألقوال العلماء ،بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات القرآنية ،بمجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف ،العدد  ،9السنة ) .6 ،5
((( ويليام موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص– .26واألقواس داخل إشارات التنصيص هكذا وردت في نص الكتاب
وهي بمثابة جملة معترضة.-
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
إليــه –عليــه الصــاة والســام بيــن ظهرانيهــم.
كمــا يجــب التنبيــه علــى أن آخــر كالم مويــر ينقــضُ أ ّولَــه؛ فهــو يقــرر فــي مطلــع كالمــه بأنــه
لــم يكــن ثمــة مــكان خــاص لهــذه المــواد ثــم يذكــر أن الجــزء األكبــر وعلــى األقــل الســور األكثــر
أهميــة كانــت محفوظــة فــي إحــدى بيــوت زوجــات النبي-صلــى هللا عليــه وســلم .-وهــذا تناقــض
ظاهــر.
•فــي كالم مويــر الســابق مغالطــة أخــرى تتمثــل فــي جعلــه بعــض ســور القــرآن أكثــر
أهميــة مــن بعضهــا األخــر ،وأن هــذه الســور األكثــر أهميــة هــي التــي تــم حفظهــا فــي
بيــوت أزواج النبي-صلــى هللا عليــه وســلم.-
ولنــا أن نتســاءل مــا الدليــل الــذي اعتمــد عليــه مويــر فــي تقســيمه هــذا؟ ثــم لنــا أن نتســاءل مــا
الســور األكثــر أهميــة التــي ت ّمــت العنايــة بهــا؟ ومــا الســور األقــل أهميــة؟
ت واضحــةً عــن األســئلة المطروحــة؛ ممــا يجعلنــا
فــي تقديرنــا أن مويــر ال يملــك إجابــا ٍ
مطمئنيــن إلــى القــول بــأن مــا قالــه مويــر إال تخرصــات وظنــون وأوهــام حملــه عليهــا الجهــل
والحقــد .وكمــا قــال الشــاعر:
والدعاوى ما لم يُقيموا عليها *** بيّنات أبناؤها أدعيا ُء
•كمــا ال بـ ّد مــن التنبيــه علــى مــا جــاء فــي كالم مويــر مــن ّ
أن الوســائل التــي كتــب عليهــا
القــرآن كانــت تحفــظ فــي إحــدى بيــوت زوجــات النبي-صلــى هللا عليــه وســلم -؛ إذ لــم
يكــن للنبي-صلــى هللا عليــه وســلم غرفــة مســتقلة أو دار إقامــة خاصــة.
نقــول :إن مويــر يخلــط بيــن الحقائــق وال يميــز بينهــا؛ فمــن المعلــوم بداهــة مــن ســيرة النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم أنــه كان لــه بيــت يقيــم فيــه فــي مكــة قبــل الهجــرة ،كمــا كان لــه صلــى هللا
عليــه وســلم عــدة بيــوت (حجــرات) فــي المدينــة المنــورة وقــد ســ ّماها القــرآن (بيــوت النبــي).
وهــذا مــن مويــر جهــل فظيــع بســيرة النبي-صلــى هللا عليــه وســلم ،-وفيــه مغمــز خفــي بنســبة عــدم
االســتقرار فــي حيــاة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وشــخصيته .هــذا أمــر؛ وأم ـ ٌر آخــر دال علــى
جهــل مويــر بســيرة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم هــو أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــم يتخــذ عــدة
زوجــات إال بعــد هجرتــه ،فقــد أمضــى الشــطر األكبــر مــن حياتــه صلــى هللا عليــه وســلم مــع زوجــة
واحــدة .ولمــا اتخــذ النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أكثــر مــن زوجــة أصبحــت بيوتهــن جميعــا محـاً
إلقامتــه ودوراً الســتقراره .وكانــت هــذه البيــوت (الحجــرات) ملتصقــة بالمســجد مــكان قــرارات
األمــة وإدارة شــؤونها.
ب أو َمـ ْ
ـن دوّنــوا فــي البــدء .وعــاوة علــى ذلــك،
•قولــه" :أو أنّــه تــرك فــي رعايــة ْالكتَّــا ِ
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
فإنّــه اُســتودع بتوقيــر ورع فــي ذاكــرة النّــاس؛ وإن نســخ العديــد مــن ال ّســور أو األجــزاء،
ِســيَّما تلــك األكثــر تــاوةً لــدى المناســبات المعتبــرة ،ومــن أجــل العبــادة العامــة أو
الخا ّ
ـر ،قــد حُفظــت بعنايــة دينيــة
صــة ،كانــت وحتــى قبــل الهجــرة بحيــازة أشــخاص كثـ ٍ
وحتــى مفرطــة" .
يتح ـ ّدث مويــر فــي النــص الســابق عــن أحــد احتمــاالت حفــظ مــا ُكتــب مــن القــرآن ،ويــرى
ب أو َمـ ْ
ـن دوّنــوا فــي البــدء) وال شـ ّ
ك أن هــذا مثــا ٌل
أنــه يمكــن أن يكــون قــد (تــرك فــي رعايــة ْالكتَّــا ِ
ب متوافريــن علــى
جلـ ّي علــى اضطراباتــه وتناقضاتــه فهــو قــد شـ ّك َ
ك فــي بدايــة حديثــه بوجــود ُكتَّــا ٍ
كتابــة القــرآن عنــد نزولــه ،ثــم هــو يثبــت هنــا وجــود كاتبيــن للقــرآن مــن المحتمــل بقــاء القــرآن
المكتــوب عندهــم! ! !
•أمــا قولــه " :وعــاوة علــى ذلــك ،فإنّــه اُســتودع بتوقيــر ورع فــي ذاكــرة النّاس؛ وإن نســخ
العديــد مــن السّــور أو األجــزاءِ ،ســيَّما تلــك األكثــر تــاوةً لــدى المناســبات المعتبــرة،
ومــن أجــل العبــادة العامــة أو الخا ّ
صــة ،كانــت وحتــى قبــل الهجــرة بحيــازة أشــخاص
ـر ،قــد حُفظــت بعنايــة دينيــة وحتــى مفرطــة" .
كثـ ٍ
حظـ َي بعنايــة فائقــة لــم ْيلقهــا كتــاب فــي الدنيــا
فنقــول :ممــا ال ريــب فيــه أن القــرآن الكريــم قــد ِ
علــى م ـ ّر العصــورّ ،
وإن هــذه العنايــة مــا هــي إال مظهــر مــن مظاهــر وعــد هللا الصــادق بحفــظ
ي تبديــل أو تغييــر؛ لــذا فـ ّ
كتابــه مــن أ ّ
ـإن حديــث مويــر عــن هــذا الجانــب الــذي حظــي بــه القــرآن
الكريــم وتســجيله لهــذه الخصيصــة مــا هــو إال وصــف لحقيقــة تاريخيــة ،وواقــع صــادق ال يملــك
المــرء أمامــه إال التســليم واإلذعــان.
وإننــا نلحــظ فــي نــصّ مويــر اســتغرابا ً شــديدا بهــذه العنايــة ،وفــي تقديرنــا أن الــذي حملــه علــى
ذلــك واقــع الكتــاب المقــدس الــذي يديــن بــه؛ فهــو يــدرك أ ّ
ي عبــث طــال الكتــاب المقــدس بعهديــه.
ومــع إقــراره بالحقيقــة الســابقة غيــر ّ
أن كالمــه لــم يســلم مــن مغمــز؛ إذ جعــل هــذه العنايــة
منصبّــة علــى اآليــات (األكثــر تــاوةً لــدى المناســبات المعتبــرة ،ومــن أجــل العبــادة العامــة أو
الخا ّ
صــة) .وال نعلــم مــن أيــن جــاء بهــذا الــكالم؟ وهــل كانــت هنــاك آيــات وســو ٌر مخصوصــة
بمناســبات معيّنــة؟ ؟ ! ! !
وال نعلـ ُم أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــد أمــر بتخصيــص ســور بمناســبات معينــة ،إال أنــه
ت معينــة،
يمكــن أن يفهــم ذلــك مــن تكــرار تالوتــه صلــى هللا عليــه وســلم لبعــض الســور فــي صلــوا ٍ
كقراءتــه لســورتي الســجدة واإلنســان فــي فجــر الجمعــة ،الغاشــية واألعلــى فــي صــاة العيديــن.
وهــذا وإن كان صحيحـا ً فيجــب العلــم أن جميــع هــذه الســور مكيــة ولــم تكــن هنــاك صــاة جماعــة
وال عيديــن فــي مكــة ،هــذا مــن جهــة .ومــن جهــة أخــرى لنــا أن نتســاءل مــا نســبة هــذه الســور
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
المخصوصــة بمناســبات معينــة مــن ســور القــرآن األخــرى؟ إن مــا جــاء بــه مويــر محــض افتــراء
ال يقــوم علــى برهــان.
ـور كانــت تتلــى فــي مناســبات خاصــة فلنــا أن نتســاءل عــن
وعلــى فــرض وجــود آيــات وسـ ٍ
ســبب االهتمــام بهــا دون غيرهــا؟ مــع أن المنطــق يفتــرض أن ينصــبّ االهتمــام علــى غيرهــا كــون
هــذه اآليــات والســور تتلــى فــي مناســبات يعلمهــا النــاس وتكــون محفوظــة عندهــم.
كمــا أن النــص الســابق لــم يخ ـ ُل مــن إشــارة إلــى تناقضــات مويــر فــي حديثــه عــن تاريــخ
ـخ متعــددة مــن آيــات القــرآن المكتوبــة عنــد كثيــر
القــرآن؛ فقــد أقـ ّر فــي النــص الســابق بوجــود نسـ ٍ
مــن الصحابــة ،وهــو أم ـ ٌر كان قــد ش ـ ّكك بوقوعــه فــي مــا ذكــره آنف ـاً.
المسألة الثالثة :حديثه عن ترتيب اآليات والسور في عهد النبي-صلى هللا عليه وسلم-
قــال مويــر" :ومــن المحتمــل َّ
أن الجــزء األكبــر مــن الوحــي كانَ مرتّبَ ـا ً خــال حيــاة ْالنَّبِ ـ ّي،
ومتــداوالً فــي هــذه الصيغــة ألجــل القــرا َءة الخاصّــة ،وألجــل التــاوة فــي الصلــوات اليوميّــة.
ت مختلف ـ ٍة كان
وبعــضُ ال ّســور كان قصيــراً ،ومنفــرداً؛ وكانــت أخــرى ،أكثــر طــوالً ،وفــي أوقــا ٍ
(((
يُضــاف إليهــا حســب أمــر ُم َح َّمــد ،الَّــذي كان يأمــر بــأن توضــع آي ـةٌ مح ـ ّددة فــي ســورة مــا"
فــي الواقــع كانــت كل ســور القــرآن مميــزةً ،وواضحــة المعالــم ،وكان كل الوحــي مرتبــا فــي
حيــاة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بدليــل "مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه
"مــا راجعــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي شــيء مــا راجعتــه فــي الكاللــة ،ومــا أغلــظ لــي
فــي شــيء مــا أغلــظ لــي فيــه ،حتــى طعــن بإصبعــه فــي صــدري ،فقــال" :يــا عمــر أال تكفيــك آيــة
(((
الصيــف التــي فــي آخــر ســورة النســاء؟ "
وبدليــل حديــث مراجعــة الوحــي الســنوية مــع جبريــل عليــه الســام فعــن فاطمــة بنــت رســول
هللا قالــت "حدثنــي " أن جبريــل كان يعارضــه بالقــرآن كل عــام مــرة ،وإنــه عارضــه بــه فــي هــذا
(((
العــام مرتيــن ،وال أرانــي إال قــد حضــر أجلــي"
فهــذه النصــوص وغيرهــا فيهــا الدليــل البيّــن علــى ّ
أن القــرآن كان مرتّــب الســور واآليــات فــي
عهــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم هــذا أمــر؛ وأمرآخــر أن فــي النصــوص الســابقة وغيرهــا إشــارةً
((( ويليام موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ص26
((( صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها ،حديث
(( .)567ج ،1ص )396
((( صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصالة والسالم ،حديث (( .)2450ج،4
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
جليّــة علــى أن ســور القــرآن جميعهــا كانــت مميّــزة الحــدود ،واضحــة المعالــم ،محــددة األركان.
لــكل ســورة اســمها الخــاصُّ بهــا .وقــد كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم يبيّــن ذلــك للصحابــة وعنــه
أخــذ الصحابــة رضــوان هللا عليهــم هــذه األمــور .وعليــه فإنّــه ال توجــد ســو ٌر واضحــة المعالــم
وأخــرى غامضــة كمــا ا ّدعــى مويــر.
ّ
ـور خا ّ
ـان
صــة للقــراءة وأخــرى للصلــوات أمـ ٌر ال يقــو ُم علــى برهـ ٍ
وإن ا ّدعــاء مويــر بوجــود سـ ٍ
ّ
ّ
صحيــح أو دليــل واضــح .بــل الواقــع يدلنــا ّ
أن القــرآن كلــه كان متلـوّا فــي جميــع األوقــات وجميــع
ـور بعينهــا للصلــوات أو للقــراءة.
الصلــوات دون أن يكــون هنــاك تخصيــص لسـ ٍ
ّ
وإن مــن أبــرز المغالطــات التــي جــاء بهــا مويــر قولــه عــن القــرآن بأنــه كان "يضــاف إليــه
حســب أمــر محمــد" يحتمــل قــول مويــر أمريــن :األول :أن يكــون مــرادُه أن ترتيــب القــرآن ت ـ ّم
بأمــر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وتوجيهاتــه دون أن الرجــوع للوحــي؛ ونحــن نقــول بــأن ترتيــب
النبي-صلــى هللا عليــه وســلم لســور القــرآن وآياتــه كان بنــا ًء علــى وحــي هللا لــه بذلــك لقولــه تعالــى:
{إِ َّن َعلَ ْينَــا َج ْم َعـهُ َوقُرْ آنَـهُ فَـإِ َذا قَ َر ْأنَــاهُ فَاتَّبِـ ْع قُرْ آنَـهُ} [القيامــة ]18 17 :فــا يملــك النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم فــي شــأن القــرآن إال االتبــاع.
كمــا يحمـ ُل قولُــه ر ّدا علــى مــا ا ّدعــاه مــن عــدم ترتيــب القــرآن ،فكالمــه يــدل علــى أن القــرآن
رتــب كلــه بأمــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم الــذي ال ينطــق عــن الهــوى ،ولــم يكــن فيــه
اجتهــاد بشــري ألحــد.
الثانــي :أن يكــون مــراده أن يبيــن ّ
أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم كان يملــك أن يضيــف إلــى
ك ّ
القــرآن أو يحــذف منــه مــا يشــاء .وال ش ـ ّ
أن هــذا القــول منــه ا ّدعــاء باطــل ،وحجــة داحضــة.
وافتــراء علــى رســول هللا واتهــام لــه بأنــه كان يتصــرف فــي القــرآن مــن عنــد نفســه .إنــه لــم يذكــر
دليــا صحيحــا وال ضعيفــا يُؤيــد بــه زعمــه ،والصــواب خــاف ذلــك تمامــا ،ألنه-عليــه الصــاة و
الســام لــم يكــن لــه أي تصـرّف فــي متــن القــرآن إال بمــا يُؤمــره ،لقولــه تعالــى { فَـإِ َذا قَ َر ْأنَــاهُ فَاتَّبِـ ْع
ُ
ك ِمـ ْ
ـن َربِّ ـكَ} [المائــدة:
ـز َل إِلَ ْي ـ َ
قُرْ آنَ ـهُ} [القيامــة ]18 17 :وقولــه { :يــا أَيُّهَــا ال َّر ُســو ُل بَلِّ ـ ْغ مــا أ ْنـ ِ
 ]67وقولــهَ { :مــا يَ ُكــونُ لِــي أَ ْن أُبَ ِّدلَ ـهُ ِمـ ْ
ـن تِ ْلقَــا ِء نَ ْف ِســي} [يونــس ]15 :ويقــولَ { :ولَــوْ تَقَ ـ َّو َل
ـن ثُ ـ َّم لَقَطَ ْعنَــا ِم ْن ـهُ ْال َوتِيــنَ } [الحاقــة ]46 44 :فزعمــه
َعلَ ْينَــا بَ ْعـ َ
اويـ ِ
ـل َلَخ َْذنَــا ِم ْن ـهُ بِ ْاليَ ِميـ ِ
ـض األَقَ ِ
هــذا افتــراء علــى القــرآن و التاريــخ و النبــي ،الــذي لــم يكــن تصرّفــه فــي القــرآن إال فــي تدوينــه
و تحفيظــه و تعليمــه ،و تبييــن ناســخه مــن منســوخه بأمــر مــن ربــه .فالقــرآن إذا لــم يتعــرض
إلــى التحريــف أبــدا خــاف مــا أراد أن يُوهمنــا بــه هشــام جعيــط مــن دون أي دليــل صحيــح و ال
(((.
ضعيــف
((( ينظر ،عالل ،خالد كبير ،أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد-صلى هللا عليه وسلم ،-دار المحتسب،
2008م ،ص .130وينظر :كتاب النّبأ العظيم ،محمد عبد هللا دراز ،ص 49وما بعدها.
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
صة.
المسألة الرابعة :حديثه عن وجود سور قرآنية مميزة ألجل القرا َءة الخا ّ
قــال مويــر" :وكان يوجــد فعليـا ً ســو ٌر مميــزة(((" .وقــال" :لكــن لدينــا ســبب لالعتقــاد َّ
أن الجزء
األكبــر ،وعلــى األقــل ال ُّســور األكثــر أهميّــة ،كانــت محفوظـةً فــي ســكنى إحــدى زوجــات ْالنَّبِ ّي"
هــذا القــول دليــل علــى عــدم إدراكــه لحــال المســلمين وواقعهــم ،وجهله بقيمــة القــرآن وطبيعته،
إذ لــم يــدرك أن هــذا الكتــاب وحــي مــن عنــد هللا ،أنزلــه هللا ليكــون رســالته الخاتمــة إلــى خلقــه،
ومــن هنــا فإنــه ال يوجــد جــزء مــن القــرآن أكثــر أهميــة مــن الجــزء اآلخــر .فالقــرآن كلــه بالمنزلــة
نفســها .كمــا ال يجــوز تفضيــل أو تمييــز لبعضــه علــى اآلخــر .قــال الطبــري" وغيــر جائــز أن
يكــون مــن القــرآن شــيء خيــر مــن شــيء ،ألن جميعــه كالم هللا ،وال يجــوز فــي صفــات هللا تعالــى
(((
ذكــره أن يقــال :بعضهــا أفضــل مــن بعــض ،وبعضهــا خيــر مــن بعــض"
وقــد ذكــر الزركشــي هــذه المســألة وآراء العلمــاء فيهــا فقــال " :وقــد اختلــف النــاس فــي ذلــك
فذهــب الشــيخ أبــو الحســن األشــعري والقاضــي أبــو بكــر وأبــو حاتــم بــن حبــان وغيرهــم إلــى أنــه
ال فضــل لبعــض علــى بعــض؛ ألن الــكل كالم هللا ،وكذلــك أســماؤه تعالــى ال تفاضــل بينهمــا .وروي
معنــاه عــن مالــك .قــال يحيــى بــن يحيــى تفضيــل بعــض القــرآن علــى بعــض خطــأ .وكذلــك كــره
مالــك أن تعــاد ســورة أو تــردد دون غيرهــا .احتجــوا بــأن األفضــل يشــعر بنقــص المفضــول .وكالم
(((
هللا حقيقــة واحــدة ال نقــص فيــه"
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.26
((( الطبري ،جامع البيان ،ج ،2ص .483وقد ع ّد اإلمام الباقالني عدم التفاوت في نظم القرآن وجها من وجوه إعجازه
يقول " :وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه . ..على ح ّد واحد في حسن النظم وبديع
التأليف والرصف ال تفاوت فيه وال انحطاط عن المنزلة العليا وال إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا ،وكذلك قد تأملنا ما
يتصرف إليه وجوه الخطاب من اآليات الطويلة والقصيرة فرأينا اإلعجاز في جميعها على حد واحد ال يختلف.
ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف وال متفاوت بل هو على نهاية البالغة وغاية
البراعة فعلمنا بذلك أنه مما ال يقدر عليه البشر ألن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار
وعند تباين الوجوه واختالف األسباب التي يتضمن" ينظر :الباقالني ،أبو بكر ،إعجاز القرآن الكريم ،تحقيق :سيد
صقر ،دار المعارف ،ص38 36
((( الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،النوع الثامن والعشرون :هل في القرآن شيء أفضل من شيء ،ج،1
ص.438
وقد وقع خالف كبير بين العلماء المتقدمين حول هذه المسألة كما ذكر الزركشي .وقد بسط هذه المسألة وناقشها بأدلتها
في رسالة له بعنوان( :جواب أهل العلم واإليمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن
ابن تيمية-رحمه هللا
من أن { قُلْ هُ َو َّ
للاُ أَ َح ٌد} تعدل ثلث القرآن) ،تحقيق أبو عمر الندوي ،دار القاسم ،الرياض ،ط1996 ،1م .ولما
كانت المسألة طويلة الذيول ،متشعبة المسالك ،والمقام يضيق عن ذكر ذلك كله؛ فإنني أحيل إلى رسالة ابن تيمية
لالطالع على األقوال وأدلتها .مع اإلشارة إلى أن ابن تيمية تبنى عكس الرأي المذكور في المتن وهو الرأي الذي
ذهب إليه الطبري وابن عبد البر وعدد من العلماء.
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
المطلب الثاني :جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق-رضي هللا عنه-
بعــد أن تح ّدثنــا فــي المطلــب األول عــن آراء مويــر عــن جمــع القــرآن فــي عهــد النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم فســنتناول فــي هــذا المطلــب حديــث مويــر عــن جمــع القــرآن فــي عهــد أبــي بكــر
الصديــق –رضــي هللا عنــه مق ّســمين ذلــك إلــى مســائل:
المســألة األولــى :حديثــه عــن حــال القــرآن عنــد وفــاة النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم .-قــال
(((
مويــر " :كان ذلــك هــو حــال األشــياء لــدى وفــاة ُم َح َّمــد ،وقــد بقيــت كذلــك علــى مــدار ســنة"
يتكلــم مويــر هنــا عــن حــال القــرآن عنــد وفــاة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وأنــه بقــي مفرقــا
فــي الســطور محفوظــا فــي الصــدور دون جمعــه فــي مــكان واحــد .نقــول :إن مــا يشــير إليــه مويــر
أم ـ ٌر مق ـرّر معــروف مــن تاريــخ القــرآن الكريــم؛ إذ لــم تظهــر حاجــة لجمــع القــرآن بيــن دفتيــن؛
فوجــود الجـ ِّم الغفيــر مــن الحفظــة مــع أمــن الفتنــة ،وبقــاء المجتمــع إجمــاال علــى الحالــة التــي تركــه
عليهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم كل ذلــك أ ّدى النتفــاء الحاجــة لجمعــه.
المســألة الثانيــة :حديثــه عــن األســباب الدافعــة إلــى جمــع القــرآن فــي عهــد أبــي بكــر الصديــق
رضــي هللا عنــه .يقــول" :وبعــد معركــة ْاليَ َما َمـ ِة ،والَّتــي قُتــل فيهــا العديــد مــن قـرّاء ْالقُــرْ آن ،فـ َّ
ـإن
خطــر تــرك الوحــي فــي هــذه المجموعــة المضطربــة أصبــح ماث ـاً بقــوة فــي ذهــن عمــر ،الَّــذي
ذهــب إِلــى الخليفــة أبــي بكــر ،وقــال لــه" :إِ َّن القتـ َل قَــد اســتح َّر بالقـرّا ِء ،وإِنّــي أخشــى ْ
أن يســتح َّر
ـائر المواطــن فيذهــب القــرآنُ  ،وقــد رأيــت ْ
ـر
أن تجمعــوه" .وقــد تفّهــم أَبــو بكـ ٍ
القتـ ُل بالقـرّاء فــي سـ ِ
(((
حكمــة هــذه النّصيحــة؛ فعيّــن زيـ َد بــنَ ثابــت ،رئيــس كتبــة ْالنَّبِـ ّي ،-لهــذه المهمــة"
أوال يلحــظ علــى مــا ذكــره مويــر عــن األســباب الدافعــة لجمــع القــرآن فــي عهــد أبــي بكــر
الصديــق رضــي هللا عنــه أن فيهــا تحريفـا ً للحقائــق ،ود ّســا للسـ ّم فــي العســل .فقــد بيّــن أن ّ الســبب
وراء اقتــراح عمــر رضــي هللا عنــه لجمــع القــرآن هــو (خطــر تــرك الوحــي فــي هــذه المجموعــة
المضطربــة) بعــد قتــل الق ـرّاء فــي اليمامــة .ويظهــر جليــا هنــا ّ
أن فــي هــذا تالعب ـا ً بالنصــوص،
وتحمي ـاً لهــا مــا ال تحتمــل ،وإقحام ـا ً لفهمــه الشــخصي فــي قراءتهــا وتحليلهــا؛ وممــا ال ريــب
فيــه أن هــذا مخالــف ألبســط قواعــد البحــث العلمــي؛ فالمطّلــع علــى النــص الصحيــح المتحــدث
عــن جمــع القــرآن فــي عهــد أبــي بكــر الصديــق رضــي هللا عنــه (((-ال يجــد فيــه ذكــرا الضطــراب
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.26
((( المرجع السابق ص.26
قال :أرسل
((( أخرج البخاري بسنده أن زيد بن ثابت األنصاري رضي هللا عنه وكان ممن يكتب الوحي
إل ّي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ،فقال أبو بكر :إن عمر أتاني ،فقال :إن القتل قد استحر يوم اليمامة
بالناس ،وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن ،فيذهب كثير من القرآن إال أن تجمعوه ،وإني ألرى
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
فــي مجموعــة القــرآن كمــا ا ّدعــى مويــر ،بــل كان األمــر جليــا فــي بيــان الســبب الدافــع إلــى جمــع
القــرآن فــي نســخة مكتوبــة واحــدة وهــي خشــية ذهــاب شــيء مــن القــرآن بذهــاب حفظتــه .ولنــا
أن نقــول :إن خشــية عمــر – رضــي هللا عنــه مــن ضيــاع شــيء مــن القــرآن التــي دفعتــه إلــى هــذا
المقتــرح لــم تكــن لعــدم علمــه بـ ّ
ـأن هللا تكفّــل بحفظــه فــي قولــه تعالــى { :إِنَّــا نَحْ ــنُ نَ َّز ْلنَــا ال ِّذ ْك ـ َر
َوإِنَّــا لَـهُ لَ َحافِظُــونَ } [الحجــر ]9 :وإنمــا كانــت لمنــح القــرآن مزيــدا مــن التوثيــق والعنايــة؛ حتــى
ال يطــرأ علــى القــرآن شــبهة نقــص أو تحريــف ،فــأراد إيجــاد نســخة مكتوبــة تجمـ ُع عليهــا األ ّمــة
كلهــا لتكــون شــاهد صــدق وحجــة قاطعــة علــى ســامة القــرآن مــن أ ّ
ي تحريــف أو تبديــل أو نقــص.
فعمــر رضــي هللا عنــه استشــرف المســتقبل؛ وكان عنــده فقــه فــي المــآالت؛ فخشــي علــى القــرآن
مــع يقينــه بحفــظ هللا لــه فــأراد أن يســير مــع ســنن هللا فــي كونــه ،وأن يأخــذ باألســباب؛ فاقتــرح ذلــك
علــى خليفــة رســول هللا باعتبــاره الســلطة آنــذاك ،ولــو لــم يفعــل لوجــد مويــر ومــن علــى شــاكلته
فــي عــدم فعــل الصحابــة ذلــك فــي الصــدر األول حجــة لنفــث ســمومهم .وممــا ســبق يتبيــن لنــا أن ما
زعمــه مويــر لــم يكــن يخطــر ببــال عمــر رضــي هللا عنــه البتــة .وال حاجــة هنــا للتخميــن أو إعطــاء
االحتمــاالت؛ فقــد صـرّح عمــر بمــا يريــد ،فضــا علــى كــون القــرآن غيــر قابــل للضيــاع فقــد تكفــل
هللا بحفظــه .كمــا نقــول إن جمــع أبــي بكــر يعـ ّد الجمــع األول للقــرآن مرتبــا علــى هيئــة واحــدة لكــن
هــذه أوليــة خاصــة مــن حيــث التحــري والضبــط والموافقــة االجماعيــة مــن الصحابــة ،والجهــود
الجماعيــة وإال فبعــض الصحابــة كانــت عندهــم نســخ مكتوبــة ســواء لــكل القــرآن أو بعضــه ولكــن
تلــك كانــت نســخ خاصــة بجهــود فرديــة خاصــة.
المسألة الثالثة :حديثه عن طريقة زيد رضي هللا عنه في جمع القرآن.
يقــول" :وبهــذا فـ َّ
ـكان ،فجمعــه
ـإن زيــداً بحــث عــن مختلــف ســور وأجــزاء ْالقُــرْ آن فــي ك ِّل مـ ٍ
(((
ّ
ـال""
"مــن الرّقــاع والعســب واللخــاف وصــدور الرّجـ ِ
أن تجمع القرآن " ،قال أبو بكر :قلت لعمر" :كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟ " فقال
عمر :هو وهللا خير ،فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح هللا لذلك صدري ،ورأيت الذي رأى عمر ،قال زيد بن
ثابت :وعمر عنده جالس ال يتكلم ،فقال أبو بكر :إنك رجل شاب عاقل ،وال نتهمك" ،كنت تكتب الوحي لرسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،"-فتتبع القرآن فاجمعه ،فو هللا لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرنيبه من جمع القرآن ،قلت" :كيف تفعالن شيئا لم يفعله النبي -صلى هللا عليه وسلم-؟ " فقال أبو بكر :هو وهللا خير،
فلم أزل أراجعه حتى شرح هللا صدري للذي شرح هللا له صدر أبي بكر وعمر ،فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من
الرقاع واألكتاف ،والعسب وصدور الرجال ،حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة األنصاري لم أجدهما
مع أحد غيره{ ،لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم} [التوبة ]128 :إلى آخرهما،
وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه هللا ،ثم عند عمر حتى توفاه هللا ،ثم عند حفصة بنت
عمر" البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب التفسير ،باب قوله{ :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم،
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} "من الرأفة" ،حديث (.)4679
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.27
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
أن القــرآن كان مفرّقــا فــي مواضــع كثيــرة وأمكنــة متعــددةّ ،
يو ِهــم كال ُم مويــر الســابق ّ
وأن
زيــداً كان يعانــي فــي العثــور علــى هــذه األجــزاء المتفرّقــة ،كمــا يوهــم الــكالم الســابق أن زيــدا قــام
بهــذا األمــر منفــردا دون أن يشــاركه فــي ذلــك أحــد .وهــذا الــذي ذكــره مويــر باطــل.
أمــا األمــر األول :فزيــد –رضــي هللا عنــه لــم يبحــث فــي كل مــكان ،بــل جلــس فــي المســجد
هــو وعمــر –رضــي هللا عنهمــا وجاءتهــم الصحــف مــن الصحابــة ،ولــم يكــن شــيء مــن القــرآن
مفقــودا أو ضائعــا حتــى يبحــث عنــه زيــد؛ فزيــ ٌد والصّديــ ُ
ق وعمــر وغيرهــم كثيــر كانــوا مــن
حفظــة كتــاب هللا؛ وإنمــا فعــل زيــد مــا فعــل زيــادة فــي التحــري والتثبــت مــن خــال جمــع العينــات
التــي كتبــت فــي حضــرة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بعينهــا ومقارنتهــا بالمحفــوظ فــي الصــدور.
"فقــال الصديــق لعمــر بــن الخطــاب ،ولزيــد بــن ثابــت :اقعــدا علــى بــاب المســجد ،فمــن
جاءكــم بشــاهدين علــى شــيء مــن كتــاب هللا فاكتبــاه؛ ومعنــى هــذا الحديــث ،وهللا أعلــم :مــن جاءكــم
(((
بشــاهدين علــى شــيء مــن كتــاب هللا الــذي كتــب بيــن يــدي رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم"-
وأمــا األمــر الثانــي :فقــد شــارك زيــداً كثيـ ٌر مــن الصحابــة رضــوان هللا عليهــم علــى رأســهم
عمــر بــن الخطاب-رضــي هللا عنــه فــي مهمــة جمــع القــرآن .ثــم ّ
إن المهمــة التــي ُكلِّــفَ بهــا زيــد
كانــت تحــت مــرأى ومســمع الصحابــة جميعـا ً بداللــة الحديــث الســابق ذكــره (فقــال الصديــق لعمــر
بــن الخطــاب ،ولزيــد بــن ثابــت :اقعــدا علــى بــاب المســجد ،فمــن جاءكــم بشــاهدين علــى شــيء مــن
كتــاب هللا فاكتبــاه) ،فزيــد كان رئيســا للجنــة جمــع القــرآن ،يشــاركه كثيــر مــن الصحابــة فــي ذلــك.
المسألة الرابعة :حديثه عن النسخة التي جمعها زيد -رضي هللا عنه.-
ْ
"وإذ حُــررت مخطوطــة ْالقُــرْ آن علــى هــذا النّحــو ،فإنّهــا سُــلمت لحفصــة ،إحــدى
يقــول:
(((
أرامــل ْالنَّبِــ ّي ،مــن أجــل حفظهــا"
نقــول :إن هــذ الــكالم مــن مويــر مــن أعظــم األدلــة علــى الجهــل وعــدم التحــري؛ فجميــع
النصــوص الصحيحــة تبيّــن أن الصحــف التــي جمعــت فــي عهــد أبــي بكــر الصديق-رضــي هللا
عنــه بقيــت عنــده إلــى وفاتــه ثــم انتقلــت إلــى عمر-رضــي هللا عنــه خالفتــه ثــم أودعــت عنــد أ ّم
المؤمنيــن حفصــة رضــي هللا عنهــا .فالصحــف لــم تكــن عندهــا ابتــداء مــن لحظــة جمعهــا "فكانــت
تلــك الكتــب عنــد أبــي بكــر حتــى توفــي ،ثــم عنــد عمــر حتــى توفــي ثــم عنــد َحفصــة زوج النبــي
(((
صلــى هللا عليــه وســلم"-((( السخاوي ،جمال القراء ،ص.161
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.27
((( السخاوي ،جمال القراء وكمال اإلقراء ،ص.164
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
ي خالل عشر سنوات من خالفة ُع َمر"
ص المعيار ّ
المسألة الخامسة" :وقد بقيت النّ ّ

(((

يتح ـ ّدث مويــر هنــا عــن حــال الصحــف التــي ُج ِم ـ َع عليهــا القــرآن فــي خالفــة عمــر رضــي
هللا عنــه وأنــه لــم يطــرأ عليهــا تغييــر وال تبديــل ،وبقيــت هــي النــص الــذي يُرْ ج ـ ُع عليــه (النــص
المعيــاري) كمــا س ـ ّماه مويــر.
ور ّدا علــى مــا ذكــره مويــر فــي النــص الســابق نقــول :إن أبــا بكــر وعمــر رضــي هللا عنهمــا
لــم يلزمــا النــاس بهــذا المصحــف الــذي ت ـ ّم جمعــه؛ إذ لــم تكــن الغايــة مــن جمعــه هــذا األمــر،
علــى غيــر مــا حصــل فــي زمــن عثمــان رضــي هللا عنــه عندمــا ألــزم النــاس بالمصاحــف التــي
نســخها وأمرهــم بتــرك ك ّل مــا يخالفهــا .وعليــه؛ فـ ّ
ـإن النــاس فــي زمــن الشــيخين-رضي هللا عنهمــا
اســتمروا علــى مــا يعرفــون مــن أوجــه أداء القــرآن لــم يتركــوا ذلــك إال عندمــا ألزمهــم عثمــان-
رضــي هللا عنه-بذلــك .ومــن هنــا لــم تكــن لصحــف أبــي بكــر أثــر في حيــاة النــاس وواقعهم .والشــك
أن حديــث مويــر هــذا فيــه إيحــاء أن النــاس بعــد زمــن عمــر خالفــوا مــا كانــت عليــه صحــف أبــي
بكــر ،لــذا فالمصحــفُ بعــد زمــن عمــر غيــره قبــل هــذا الزمــان.
وهــذا أمــر باطــل كذلــك ألن ممــا ســجلته النصــوص الصحيحــة أن صحــف أبــي بكــر كانــت
قاعــدة عمــل عثمــان رضــي هللا عنــه فــي المصاحــف.
المطلب الثالث :جمع القرآن في عهد عثمان-رضي هللا عنه-
ســنتناول فــي هــذا المطلــب مغالطــات مويــر عــن جمــع القــرآن فــي عهــد عثمــان –رضــي هللا
عنــه علــى شــكل مســائل:
المسألة األولى :بيانه أن عم َل عثمان -رضي هللا عنه -في المصاحف ،هو إعادة تنقيح
نسخ قرآنية متفاوتة فيما بينها.
لصحف أبي بكر الصديق-رضي هللا عنه -بسبب ظهور
ٍ
يقــول" :بيــد َّ
أن تفاوتــا ً مختلــف الدرّجــات دبّ فــي نســخ عديــدة مــن هــذا الجمــع ،فاقتنــع
(((
الخليفــةُ عثمــان بضــرورة تطبيــق معالجــة واضحــة .فعيــن زيــداً لتنقيــح عملــه السّــابق"
ت متعددة نبينها باآلتي:
يحمل هذا الكال ُم مغالطا ٍ
أوال لــم يكــن للجمــع األول نُ َس ـ ٌخ متعــددة بــل كانــت هنــاك نســخة واحــدة مجمــع عليهــا مــن
الصحابــة الكــرام ،وهــذا أم ـ ٌر بينتــه الروايــات الصحيحــة المتحدثــة عــن الجمــع فــي عهــدي أبــي
بكــر الصديــق وعثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنهمــا إذ جــاء فــي الروايــات أن أبــا بكــر جمــع القرآن
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.27
((( المرجع السابق ،ص.27
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
قــي صحــف ،وأنهــا بقيــت عنــده خالفتــه ثــم عنــد عمــر خالفتــه ثــم عنــد أ ّم المؤمنيــن حفصــة،
ـخ
وهــي الصحــف التــي طلبهــا عثمــان عندمــا أراد أن ينســخ المصحــف ،فلــو كان هنــاك جمــع لنسـ ٍ
متعــددة زمــن أبــي بكــر الصديــق لمــا كان لتــوارث هــذه الصحــف أو لطلــب عثمــان إياهــا مــن
حفصــة ميــزة علــى غيرهــا مــن النســخ المتعــددة((( ،كمــا ّ
أن ْ الصحابــة لــم يتخــذوا نســخا ً متعــددة
مــن صحــف أبــي بكــر؛ وذلــك ّ
ألن أبــا بكــر رضــي هللا عنــه لــم يلــزم النــاس بهــا ،فبقــي النــاس
يقــرؤون علــى ُعلِّمــوا .مــن هنــا كان التفــاوت بيــن الصحابــة فــي الملفــوظ ال فــي المكتــوب ،فضــا
علــى ّ
أن الح ـ ّل الــذي أراد عثمــان القيــام بــه لقطــع دابــر الفتنــة ،والقضــاء عليهــا لــم يتجــه إلــى
ً
ً
نســخة أبــي بكــر تنقيحـا وتمحيصـا بــل نجــد عثمان-رضــي هللا عنــه اتخــذ مــن صحــف أبــي بكــر
قاعــدة ثابتــة ومرجعــا أساســيا فــي إنهــاء االختــاف.
فزي ٌد لم يأت لينقح ما فعل ،بل لتدارك أمر طارئ ال عالقة له بالجمع األول.
ثانيــا بيَّــنَ العلمــا ُء الباعـ َ
ـع القــرآن فــي عهــد عثمــان رضــي هللا عنــه وذكــروا
ـث األسـ َ
ـاس ل َج ْمـ ِ
أنــه مــن أجــل " اســتدراك اختــاف القــراء فــي وجــوه قــراءة القــرآن الكريــم وتخطئــة بعضهــم
بعضــاً ،بــل وصــل األمــر أحيانــا ً إلــى تكفيــر بعضهــم بعضــا ،فــأراد عثمــان رضــي هللا عنــه
جمــع األمــة علــى مصحــف موحــد مجمــع عليه"(((والروايــة الصحيحــة تبيّــن ذلــك فقــد أخــرج ابــن
أبــي داود بســنده :قــال " :قــال ابــن شــهاب :ثــم أخبرنــي أنــس بــن مالــك األنصــاري ،أنــه اجتمــع
لغــزوة أذربيجــان وأرمينيــة أهــل الشــام وأهــل العــراق قــال :فتذاكــروا القــرآن فاختلفــوا فيــه حتــى
كاد يكــون بينهــم فتنــة قــال :فركــب حذيفــة بــن اليمــان لمــا رأى مــن اختالفهــم فــي القــرآن إلــى
عثمــان ،فقــال " :إن النــاس قــد اختلفــوا فــي القــرآن حتــى وهللا ألخشــى أن يصيبهــم مــا أصــاب
اليهــود والنصــارى مــن االختــاف قــال :ففــزع لذلــك عثمــان فزعــا شــديدا ،فأرســل إلــى حفصــة،
(((
فاســتخرج الصحيفــة التــي كان أبــو بكــر أمــر زيــدا بجمعهــا ،فنســخ منهــا مصاحــف"
فكانــت غايتــه توحيــد األمــة ،وأن "يقتصــر النــاس علــى تالوتــه علــى اللفــظ الــذي كتــب
بأمــر النبــي  ،-وال يتعــدوه إلــى غيــره مــن القــراءات التــي كانــت مباحــة لهــم ،المنافيــة لخــط
(((
المصحــف مــن الزيــادة والنقصــان وإبــدال األلفــاظ"

((( سبقت اإلشارة إلى هذه الروايات وتخريجها عند الحديث عن جمع أبي بكر الصديق

رضي هللا عنه.-

((( أبو الطاهر عبد القيوم السندي ،جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين ،ص.32
((( ابن أبي داود المصاحف ،ص ،93وينظر البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب جمع القرآن.
(( )4987ج ،6ص)226
((( أبو شامة المقدسي ،المرشد الوجيز ،ص.71
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
المســألة الثانيــة :حديــث مويــر عــن الباعــث لجمــع القــرآن فــي عهــد عثمــان ،ودور اللجنــة
المكلفــة فــي حــل اإلشــكال .يقــول" :وكانــت االختالفــات بشــكل رئيــس فــي اللّهجــة والعبــارة،
(((
ولهــذا ُســميَّت مجموعــة مــن ثالثــة قُ َر ِش ـيّين ثق ـ ٍة للعــب دور قضــاة نهائييــن فــي القضيــة"
ونجيبُ عما ذكره موير باآلتي:
أوالّ :
إن االختــاف الحاصــل بيــن األمــة كان فــي كيفيــة أداء األلفــاظ القرآنيــة ،ال فــي بِ ْنيــة
النــص القرآنــي تغييــراً وتبديــاً .مــن هنــا كان تكليــف عثمــان لزيــد والرهــط القرشــيين بنســخ
صحــف أبــي بكــر فــي المصاحــف ليــس بســبب االختــاف فــي ذات النــص القرآنــي؛ إذ النــص
ثابــت ال مريــة فيــه .وإنمــا كان تكليفهــم مــن أجــل إيجــاد مصاحــف متحــدةً فــي رســمها((( تتفــق
األمــة عليهــا ،وهــذا مــا ص ـرّح بــه لئــا يتــأوّل متــأول كمويــر وأمثالــه مــا شــاء ،فقــال لهــم" :إذا
اختلفتــم أنتــم وزيــد بــن ثابــت فــي شــيء مــن القــرآن ،فاكتبــوه بلســان قريــش ،فإنمــا نــزل بلســانهم
(((
ففعلــوا ذلــك"
ومــن هــذا يُعْلــم كذلــك ّ
أن دور اللجنــة المكلفــة هــو النســخ فقــط دون أن يكــون لهــم دور فــي
حــذف أو إثبــات شــيء مــن القــرآن كمــا ا ّدعــى مويــر بقولــه( :ولهــذا ُســميَّت مجموعــة مــن ثالثــة
قُ َر ِشـيّين ثقـ ٍة للعــب دور قضــاة نهائييــن فــي القضيــة)
ثانيـاً :نقــولّ :
إن المجموعــة التــي كلّفهــا عثمــان برئاســة زيــد لهــذه المهمــة كانــت موضــع ثقــة
عنــد األمــة كلهــا ،وم ّمــا يــدل علــى هــذه الثقــة ّ
أن األمــة قــد رضيــت وقبلــت مــا قــام بــه هــؤالء مــن
عمــل فــي المصاحــف ،وقبــول األمــة هــذا يــدل علــى ّ
أن عمــل هــذه المجموعــة لــم يكــن خارجــا
علــى مــا هــو بيــن أيديهــا.
كمــا نقــول أيضــا :إن اختيــار الرهــط القرشــيين الثالثــة لــم يكــن تحيــزا وال مــواالة للغــة
قريــش علــى مــا ســواها بــل ألن القــرآن نــزل بلغــة قريــش قبــل اإلذن باألحــرف الســبعة .ثــم اســتم ّر
نزولــه بهــا وبغيرهــا مــن األحــرف ،وبســبب نــزول األحــرف الســبعة تعــددت طــرق األداء اللفظــي
آليــات القــرآن ،وهــو أمـ ٌر أدركــه المســلمون وعاشــوه واقعــا منــذ زمــن النبــي  يقــول أبــو شــامة:
"فلمــا ولــي عثمــان وكثــر المســلمون وانتشــروا فــي البــاد وخيــف عليهــم الفســاد مــن اختالفهــم فــي
قراءاتهــم الختــاف لغاتهــم حملهــم عثمــان علــى ذلــك اللفــظ الــذي جمعــه زيــد فــي زمــن أبــي بكــر،
وبقــي مــا عــداه ليجمــع النــاس علــى قــراءة القــرآن علــى وفــق مــا نــزل علــى محمــد  ،-وال يكثــر
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.27
((( كانت المصاحف العثمانية متحدة في رسمها إال مواضع معدودة ال تتجاوز ( )70موضعا ُو ّزعت على المصاحف،
ينظر :ابن أبي داود ،المصاحف ،ص 150وما بعدها.
((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب نزل القرآن بلسان قريش ،حديث( .)3506( :ج ،4ص)219
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
فيــه التصــرف ،فيتفاحــش تغيــره ،وتنمحــق ألفاظــه المنزلــة" .

(((

المسألة الثالثة :بيان موير أن عثمان-رضي هللا عنه -قام بجمع جديد للقرآن الكريم
يقــول" :فبُحــث عــن مختلــف القــراءات فــي جميــع أقاليــم اإلمبراطوريــة ،حيــث تــم الجمــع
الجديــد فــي صيغــة لغــة قُ َر ْيــش الصّافيــة الَّتــي كان ُم َح َّمــد يتلــو بهــا وحيَــه .وضوعفــت النســخ،
وأرســلت إِلَــى المــدن الرئيســة بوصفهــا المراجــع الميعاريّــة .وجُمعــت كلُّ النّســخ السّــابقة،
(((
وأُحرقــت"
ونر ُّد على ما جاء في هذا النص باآلتي:
إن مــن المقــرر عنــد علمــاء األمــة ّ
أوالًّ :
أن عمــل عثمان-رضــي هللا عنــه فــي المصاحــف لــم
وإن القــول بـ ّ
يكــن جمعـا ً جديــداً ،وإنّمــا هــو (نسـ ٌخ) لصحــف أبــي بكــر فــي مصاحــف متعــددةّ .
ـأن
عمــل عثمــان كان جمعـا ً جديــد فيــه إيحــا ٌء بوقــوع تغييــر وتبديــل وتنقيــح فــي القــرآن الكريــم .بنــا ًء
علــى هــذا نقــول :إن عثمــان لــم يكلّــف زيــدا ومــن معــه بتتبــع القــراءات فــي األمصــار واألقاليــم كما
ذكــر مويــر بــل كلّفهــم بنســخ صحــف أبــي بكــر كمــا ورد فــي الروايــة الصحيحــة (فَأَرْ َسـ َل ع ُْث َمــانُ
ـك فَنَ َسـ ُخوهَا فِــي
ـف نَ ْن َسـ ُخهَا فِــي ْال َم َ
إِلَــى َح ْف َ
ـف ،ثُـ َّم نَ ُر ُّدهَــا إِلَ ْيـ ِ
احـ ِ
ص ِ
صـةَ؛ أَ ْن أَرْ ِسـلِي إِلَ ْينَــا بِالصُّ ُحـ ِ
ـط ْالقُ َر ِشـيِّينَ الثَّالَثَـ ِة :إِ َذا ْ
ـي ٍء
اختَلَ ْفتُـ ْم أَ ْنتُـ ْم و َز ْيــد ْبــنُ ثَابِـ ٍ
ت فِــي َشـ ْ
ْال َم َ
ـفَ ،وقَــا َل ع ُْث َمــانُ لِل َّر ْهـ ِ
احـ ِ
ص ِ
ش ،فَإِنَّ َمــا نَـ َز َل بِلِ َســانِ ِه ْم ،فَفَ َعلُــواَ ،حتَّــى إِ َذا نَ َسـ ُخوا الصُّ ُحــفَ فِــي
ـان قُ َر ْيـ ٍ
آن ،فَا ْكتُبُــوهُ بِلِ َسـ ِ
ِمــنَ ْالقُــرْ ِ
ُ
ـف ِم َّمــا نَ َس ـ ُخوا).
ق بِ ُمصْ َحـ ٍ
ـفَ ،ر َّد ع ُْث َمــانُ الصُّ ُحــفَ إِلَــى َح ْف َ
ْال َم َ
احـ ِ
ص ِ
ص ـةََ ،وأَرْ َس ـ َل إِلَــى ُكلِّ أفُ ـ ٍ
وهــذا نــصٌّ فــي بيــان المهمــة التــي نفّذهــا عثمــان ومــن معه-رضــي هللا عنهــم.-
ثانيــا ّ
إن نســخ المصاحــف كتابتهــا كان علــى وفــق مــا اعتادتــه قريــش فــي كتابتهــا ورســمها
للكلمــات ،ال علــى وفــق قراءتهــا وأدائهــا ،فالرســم العثمانــي كان يحتمــل عــدة أحــرف غيــر حــرف
قريــش ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى فــإن كثيــرا مــن لغــات العــرب كانــت تقتــرب مــن لغــة
قريــش صفــا ًء وفصاحــة.
ثالثــا قولــه( :ضوعفــت النســخ) .قلنــا ســابقا :لــم تكــن هنــاك عــدة نســخ رســمية ،فالنســخة
الوحيــدة الرســمية هــي التــي جمعــت علــى عهــد الصديــق وحفظــت عنــده لكونــه الخليفــة ثــم عنــد
عمــر للســبب ذاتــه ثــم عنــد أم المؤمنيــن حفصــة ألنهــا أم مؤمنيــن ال لكونهــا وريثــة عمــر ،وهــذه
النســخة هــي التــي نســخ منهــا عــدة نســخ فــي عهــد عثمــان لتــوزع علــى األمصــار.

((( أبو شامة المقدسي ،المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،ص.70
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.27
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
رابعــا ً ّ
إن النســخ التــي أحرقــت هــي النســخ الفرديــة (مصاحــف الصحابــة) التــي كتبهــا
أصحابهــا دون إذن رســمي وال مجــال للتحقــق منهــا جميعــا ،فضــا علــى كــون بقائهــا قــد يــؤدي
إلــى خلــل مســتقبال عنــد مــوت أصحابهــا؛ إذ بعضهــا كان يحــوي القــرآن وغيــره مــن أحــداث
الســيرة ،وبعضهــا كان يحــوي تفســيرا يســيرا ،وبعضهــا كان مرتبــا بصــورة مغايــرة للترتيــب
المصحفــي ومــا إلــى ذلــك .وهــذا الــذي فعلــه عثمــان كان بموافقــة الصحابــة وإجماعهــم عليــه .يــدل
ـي رضــي هللا عنــه" :-ال تقولــوا فــي عثمــان إال خيــراً ،فــو هللا مــا فعــل الــذي
علــى ذلــك قــو ُل علـ ٍّ
فعــل فــي المصاحــف إال عــن مــأ منــا .قــال :مــا تقولــون فــي هــذه القــراءة ،فقــد بلغنــي أن بعضهــم
يقــول :إن قراءتــي خيــر مــن قراءتــك ،وهــذه يــكاد يكــون كفــراً ،قلنــا :فمــا تــرى؟ قــال :أرى أن
يجمــع النــاس علــى مصحــف واحــد .قــال :ال تكــون فرقــة وال اختــاف ،قلنــا :فنعــم مــا رأيــت.
(((
"((( وروي أنّــه رضــي هللا عنــه قــال" :لــو وليّــت لعملــت بالمصاحــف التــي عمــل بهــا عثمــان"
ونقل أبو شامة عن البيهقي في جمع عثمان" :وذلك كله بمشورة من حضرة من علماء الصحابة
(((
رضي هللا عنهم  ،-وارتضاه علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  ،-وحمد أثره فيه" .
وهكــذا اســتطاع عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه بهــذا العمــل الجبــار أن يزيــل جــذور
الخــاف ،ويجمــع األمــة عبــر كل العصــور منــذ عهــد الصحابــة رضــي هللا عنهــم وحتــى عصرنــا
الحاضــر علــى التــزام المصحــف الــذي أجمعــوا عليــه ،وحمــد لــه المســلمون ذلــك العمــل .قــال
(((
الزركشــي" :ولقــد وفــق ألمــر عظيــم ،ورفــع االختــاف ،وجمــع الكلمــة ،وأراح األمــة"
المســألة الرابعــة :حديــث مويــر عــن نشــأة القــراءات القرآنيــة وعالقــة ذلــك بعمــل بعمــل
عثمان-رضــي هللا عنــه-
ت .والتزم به بحرص شديد ،وبهذا ليس ث ّمة إالّ
يقولَّ " :
ٌ
قرآن،
إن تنقيح زيد تداولته األيدي بثبا ٍ
ي الواسعَّ .
ونفس ْالقُرْ آن قيد التداول في تخوم العالم ال ُم َح َّمد ّ
وإن القراءات المختلفة غير معروفة
تقريباً .وقد انحصرت االختالفات القليلة في صيغ أحرف الصّوت والنّقاط اللّهجوية ،والَّتي قد
(((
ق ،وال تش ّكل جزءاً من األصل ،أو من تدوين زي ٍد" .
اخترعت في عه ٍد الح ٍ
 177وابن حجر ،فتح الباري جـ 9صـ  18وقال :بإسناد
((( انظر :المصاحف :ابن أبي داود ،ص 176
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َ َ ِ ِ
َ َ ِ
َ ِ َ َ َ ِ
ِ
َ انَ ِ
ِمنَّا.
((( ينظر :ابن أبي داود ،المصاحف ،ص  ،177وقال محقق الكتاب :إسناده ضعيف لوجود رجل مبهم في اإلسناد.
((( أبو شامة المقدسي ،المرشد الوجيز ص  ،62وانظر :البيهقي ،السنن الكبرى ج 2ص42 ،41
((( البرهان في علوم القرآن ج 1ص.239
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص27
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
زيوف كثيرة ،نبينها باآلتي:
اشتمل النص على
ٍ
أوال تأكيــده ّ
أن مــا قــام بــه زيد-رضــي هللا عنــه فــي زمــن عثمــان رضــي هللا عنــه هــو تنقيــح
لعملــه الســابق فــي زمــن أبــي بكر-رضــي هللا عنــه .-وهــي قضيــة عرضنــا لهــا ســابقا ،وبينــا أنهــا
قضيــة باطلــه ال يؤيدهــا عقــل صحيــح أو نقــل صريــح.
ثانيــا يذكــر مويــر أن القــراءات القرآنيــة لــم تكــن معروفــة قبــل جمــع عثمان-رضــي هللا عنــه
ور ّدا عليــه نقــول :كالم مويــر هــذا فيــه تجاهــل للحقائــق التــي جــاءت بهــا األثــار الكثيــرة التــي تبيــن
اختــاف الصحابــة فيمــا بينهــم فــي أداء األلفــاظ القرآنيــة .فالقــراءات القرآنيــة كانــت معروفــة مــن
عهــد النبــي  ،- فهــي م ّمــا أوحــاه هللا عـ ّز وجــل إلــى رســوله  ومــن األدلــة علــى ذلــك مــا روي
عــن عمــر رضــي هللا عنــه قــال " ســمعت هشــام بــن حكيــم بــن حــزام ،يقــرأ ســورة الفرقــان علــى
غيــر مــا أقرؤهــا ،وكان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أقرأنيهــا ،وكــدت أن أعجــل عليــه ،ثــم
أمهلتــه حتــى انصــرف ،ثــم لببتــه بردائــه ،فجئــت بــه رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فقلــت:
إنــي ســمعت هــذا يقــرأ علــى غيــر مــا أقرأتنيهــا ،فقــال لــي" :أرســله" ،ثــم قــال لــه" :اقــرأ" ،فقــرأ،
قــال" :هكــذا أنزلــت" ،ثــم قــال لــي" :اقــرأ" ،فقــرأت ،فقــال" :هكــذا أنزلــت إن القــرآن أنــزل علــى
(((
ســبعة أحــرف ،فاقــرءوا منــه مــا تيســر"

فالقــرآن نــزل علــى ســبعة أحــرف ،وأوجــه األداء المتلــو بهــا كلهــا منقولــة عــن رســول هللا 
 ،وال يحــل ألحــد شــرعا أن يقــرأ بغيــر مــا روي عــن النبــي  فالقــراءة ســنة متبعــة .فــإذا كانالنبــي  الموحــى إليــه مأمــورا شــرعا أن يقــرأ اتباعــا ال ابتداعــا فكيــف بمــن بعــده؟ قــال تعالــى{ :

فَـإِ َذا قَ َر ْأنَــاهُ فَاتَّبِـ ْع قُرْ آنَـهُ} [القيامــة ]18 :ففــي اآليــة الكريمــة دليــل قطعــي علــى أن لتــاوة القــرآن
كيفيــة خاصــة فــي األداء ال يجــوز تجاوزهــا .إذ منطــوق اآليــة دال علــى وجــوب االتبــاع دون أن
يكــون للنبــي  دور فــي ذلــك إال التلقــي .فهــذه اآليــة { :فَـإِ َذا قَ َر ْأنَــاهُ فَاتَّبِـ ْع قُرْ آنَـهُ} [القيامــة]18 :
دليــل عظيــم علــى أن للتــاوة كيفيــة خاصــة واجبــة االتبــاع.
قــال أبــو عمــرو الدانــي" :وجملــة مــا نعتقــده مــن هــذا البــاب وغيــره مــن إنــزال القــرآن
وكتابتــه وجمعــه وتأليفــه وقراءتــه ووجوهــه ونذهــب إليــه ،ونختــاره أن القــرآن منــزل علــى ســبعة
أحــرف كلهــا شــاف كاف وحـ ٌّ
ق وصــواب ،وأن هللا تعالــى قــد خيّــر القــراء فــي جميعهــا وصوّبهم إذا
قــرأوا بشــيء منهــا ،وأن هــذه األحــرف الســبعة المختلــف معانيهــا تــارة وألفاظهــا تــارة مــع اتفــاق
المعنــى ليــس فيهــا تضــاد وال تنــاف للمعنــى ،وال إحالــة وال فســاد .وأنــا ال نــدري حقيقــة أ ّ
ي هــذه
الســبعة األحــرف كان آخــر العــرض أو آخــر العــرض كان ببعضهــا دون جميعهــا ،وأن جميــع هــذه
((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الخصومات ،باب كالم الخصوم بعضهم في بعض ،حديث( .)2419ج،3 ،
ص)160
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محمد رضا َ
الســبعة أحــرف قــد كانــت ظهــرت واســتفاضت عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وضبطتهــا
(((
األمــة علــى اختالفهــا عنــه ،وتلقتهــا منــه ولــم يكــن شــيء منهــا مشــكوكا فيــه وال مرتابــا بــه"
ثالثـا ً ومــن األمــور التــي تــدلُّ علــى جهــل مويــر بالقــراءات القرآنيــة قولــهّ :
إن االختالفــات فــي
القــراءات واألحــرف كانــت محصــورةً فــي صيــغ أحــرف الصــوت والنقــاط اللهجويــة .فهــذا ا ّدعــاء
باطــل وجهــل بطبيعــة االختــاف الواقــع بين القــراءات
وقــد أوضــح اإلمــام ابــن الجــزري طبيعــة االختــاف بيــن القــراءات القرآنيــة فقــالَ " :وقَ ـ ْد
ال( :أَ َح ُدهَــا) ْ
تَ َدبَّرْ نَــا ْ
ت ُكلِّهَــا فَ َو َج ْدنَاهَــا َل ت َْخلُــو ِمـ ْ
ـظ،
اختِـ َـافُ اللَّ ْفـ ِ
اختِـ َـافَ ْالقِـ َرا َءا ِ
ـن ثَ َلثَـ ِة أَحْ ـ َو ٍ
َّ
َّ
اح ـ ٍد( ،الثالِـ ُ
اح ـ ٌد( ،الثانِــي) ْ
ـث)
از اجْ تِ َما ِع ِه َمــا فِــي َشـ ْ
ـي ٍء َو ِ
َو ْال َم ْعنَــى َو ِ
اختِ َلفُهُ َمــا َج ِمي ًعــا َم ـ َع َج ـ َو ِ
ْ
ـان ِمـ ْ
ـن َوجْ ـ ٍه آ َخ ـ َر
از اجْ تِ َما ِع ِه َمــا فِــي َشـ ْ
ـي ٍء َو ِ
اح ـ ٍد ،بَــلْ يَتَّفِقَـ ِ
ـاع َج ـ َو ِ
اختِ َلفُهُ َمــا َج ِمي ًعــا َم ـ َع ا ْمتِنَـ ِ
َّ (((
ضــاد" وعلــى هــذا فليــس اختــاف القــراءات القرآنيــة محصــورا فــي الصــورة
َضــي التَّ َ
َل يَ ْقت ِ
اللفظيــة فحســب دون أن يكــون هنــاك أثــر لهــذا االختــاف فــي المعانــي ،بــل هنــاك مواضــع كثيــرة
فــي كتــاب هللا عــز وجــل كان االختــاف فيهــا مؤثّــرا فــي المعنــى.
رابعا يقول موير" :وقد انحصرت االختالفات القليلة في صيغ أحرف الصّوت والنّقاط
ق ،وال تش ّكل جزءاً من األصل ،أو من تدوين زي ٍد"
اللّهجوية ،والَّتي قد اخترعت في عه ٍد الح ٍ
يزعــم مويــر هنــا بــأن القــراءات اخترعــت فــي زمــن متأخــر عــن زمــن عثمــان ،كمــا يتض ّمــن
كالمــه تلميحـا ً إلــى ّ
أن نشــأة القــراءات بســبب احتمــال الرســم غيــر المنقــوط ألكثــر مــن احتمــال.
وقـد رددنـا علـى الجـزء األول مـن كالمـه بمـا ذكرنـاه مـن وجـود القـراءات القرآنيـة في زمن
النبـي  .- وأمـا الجـزء الثانـي مـن كالمـه المتضمـن اإلشـارة إلـى ّ
أن االختلاف بيـن القـراءات
ناشـئ عـن الرسـم؛ وذلـك أن خلـو رسـم المصحـف مـن النقـط والشـكل باإلضافـة إلـى مـا في رسـم
المصحـف مـن حـذف وزيـادة وإبـدال ،هـو الـذي جعـل القـراء يختلفـون فيما بينهـم ،فمنهم مـن يقرأ
(فتبينـوا) ومنهـم مـن يقـرأ (فتثبتـوا) وغيـر ذلـك ،وهـذه الشـبهة باطلـة لألمـور اآلتية:
1.هــذه الشــبهة الباطلــة يكذبهــا الواقــع ،وذلــك أن هنــاك كلمــات كثيــرة جــداً لــو كان المرجــع
فــي اختــاف القــراءات إلــى الرســم الختلفــوا فيهــا ولكنــك تجدهــم متفقيــن علــى قراءتهــا
بوجــه واحــد رغــم احتمــال رســمها ألكثــر مــن قــراءة.

((( الداني ،األحرف السبعة للقرآن ،ص.60
((( ينظر :ابن الجزري ،النشر في القراءات العشر ،ج ،1ص .45والخراط ،أحمد محمد ،اإلعجاز البياني في ضوء
القراءات القرآنية المتواترة ،ص9
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
2.لــو تتبعنــا أســانيد القــراءات كلهــا لوجدناهــا تصــل إلــى رســول هللا ـ صلــى هللا عليــه
وســلم ،فــكل قــارئ يقــرأ وفــق مــا تلقــاه مــن شــيخه حتــى يصــل اإلســناد إلــى رســول هللا
ـــصلى هللا عليــه وســلم ،-فمرجــع االختــاف إذاً ليــس االعتمــاد علــى الرســم وإنمــا علــى
التلقــي والمشــافهة .ولمــا كتــب عثمــان المصاحــف أرســل مــع كل مصحــف قارئـا ً ليقــرئ
النــاس،
3.لــو جــاز اســتخراج القــراءات المختلفــة مــن الرســم لمــا احتــاج أن يرســل مــع كل مصحف
قارئ ـا ً معلماً.
4.لــو كان خلــو المصاحــف مــن الشــكل والنقــاط هــو الســبب فــي تنــوع القــراءات واختالفهــا
لكانــت كل قــراءة يحتملهــا رســم المصحــف صحيحــة معتبــرة قرآنًــا ،وواقــع األمــر ليــس
كذلــك ،إذ إن القــراءات القرآنيــة مــن جهــة قبولهــا تنقســم إلــى أقســام؛ فهنــاك القــراءات
مقبولــة ،وهنــاك القــراءات المــردودة ،وهــذا التقســيم الــذي اعتمــده أربــاب هــذا العلــم
يدلــل علــى أن أي قــراءة ال يُعتــد بهــا ،وال تعتبــر قرآنًــا إال إذا توفــرت فيهــا شــروط
(((
القبــول الثالثــة
المســألة الخامســة :يقــول مويــر" :وث ّمــة ضمــان كبيــر ّ
ص؛
بــأن عمــ َل زيــ ٍد أُنجــز بإخــا ٍ
ـي وشــيعته ،أعــدا ِء عثمــانَ العاثــر الحــظ هــو الضمــان
آن مــن قِبــل علـ ٍّ
وبالفعــل ،ف ـإِ َّن قبــو َل ْالقُــرْ ِ
(((
األوثــق علــى أصالتــه" .
إن هـذا إال اختلاق ،مـن قـال لـه إن عليـا عـدو لعثمـان ،فقـد ورد عنـه مـا يؤكـد رضـاه بصنيع
عثمـان – رضـي هللا عنهمـا" ،-عـن سـويد بـن غفلـة أنـه قـال" :وهللا ال أحدثكم إالّ شـيئا ً سـمعته من
علـي بـن أبـي طالـب رضـي هللا عنـه سـمعته يقول" :يـا أيها النـاس ال تغلوا فـي عثمـان ،وال تقولوا
لـه إالّ خيـراً فـي المصاحـف وإحـراق المصاحـف ،فـو هللا ما فعل الـذي فعل في المصاحـف إالّ عن
(((
ملأ منـا جميعـاً " .ثـم قـال :قـال علـي :وهللا لـو وليت لفعلـت مثل الـذي فعل"
المســألة السادســة :حديــث مويــر أن جمــع عثمــان اشــتمل علــى آيــات منســوخة ،وأن الســبب
فــي إدراجهــا فــي القــرآن يعــود ألمريــن :األول :توقيــر المســلمين الشــديد للوحــي فــي بدايتــه ممــا
جعلهــم يســتودعون ذاكرتهــم كل شــيء منــه وإن كان منســوخا.
((( ينظر :شعبان محمد إسماعيل ،القراءات ،أحكامها ومصادرها ،رابطة العالم اإلسالمي ،مكة المكرمة ،سلسلة
دعوة الحق1402 ،ه وينظر :القضاة ،محمد أحمد وآخرون ،مقدمات في علم القراءات ،دار عمار ،األردن ،ط،1
2001م ،ص225
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.27
((( سبق تخريج الرواية والحجم عليها في الهامشين رقم64 ،63 :
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الثانــي :العجلـةُ والســرعةُ التــي اعتــرت عمــل زيــد فجعلتــه يدخــل فــي القــرآن مــا ليــس منــه.
يقــول مويــر" :ومــن الممكــن أن بعضـا ً مــن األجــزاء األبكــر القصيــرة األجــل ،والَّتــي تالهــا ُم َح َّمـ ٌد
قــد هُجــرت قبــل موتــه ،وعلــى هــذا فإنّهــا بقيــت خــارج الجمــع؛ لكـ َّ
ـن التوقيــر الــورع الَّــذي نظـ َر
مــن خاللــه مجمــوع المســلمين فــي البــدء إِلَــى الوحــي علــى أنــه كلمــة ّ
للا ،والتقــوى الَّتــي اســتودعته
ّ
ـأن النســخ ُوجــدت حتــى فــي عهــد رســالة ُم َح َّمــد المبكــرة ،وحقيقــة َّ
الذاكــرة ،والمعطيــات بـ َّ
أن جمـ َع
(((
ـكل غيــر مفنـ ٍد"
زيـ ٍد خــرج بســرعة وبشـ ٍ
تحوي هذه الفقرة مغالطات عديدة:
أوال يدعــي أن الســور التــي نزلــت فــي بدايــة البعثــة قــد هجــرت ولــم يعــد لهــا قيمــة فضــا
علــى كونهــا لــم تدخــل الجمــع القرآنــي ،وهــذا هــو االختــاق بعينــه فقــد ثبــت اهتمــام المســلمين فــي
كل مراحــل التاريــخ بــأول مــا نــزل مــن القــرآن بــل إن علمــاء علــوم القــرآن قــد نصــوا علــى أول
مــا نــزل ومحّصــوا الروايــات الــواردة فــي ذلــك ،فــإن كانــوا قــد ميــزوا أول مــا نــزل وناقشــوا مــا
ورد فــي ذلــك مــن روايــات فهــم قطعــا لــم يغفلــوا األبكــر قطعــا ،فضــا علــى كــون هــذا االدعــاء
تابــع لمــا قــد ذكــره ابتــداء مــن كــون القــرآن مــن تأليــف رســول هللا –صلــى هللا عليــه وســلم ومــن
كونــه تابعـا ً لوضــع الرســول يتطــور بتطــوره ويتغيــر بحســب البيئــة المحيطــة.
ثانيــا يطعــن بتوقيــر المســلمين لكتابهــم وهــذا مــا ال يدعيــه عاقــل؛ فــإن كان هــو يوقــر كتابــا
وضعــه النــاس نقــا عــن روايــات الحوارييــن دون أن ينســب منــه شــيء إلــى عيســى عليــه الســام
فمــاذا يريــد ممــن يعتقــد اعتقــادا ال يخالطــه شــك أن القــرآن مــن لــدن حكيــم خبيــر؟
ثالثــا مــا الدليــل علــى كــون جمــع زيــد خــرج بســرعة وبشــكل غيــر مفنــد ،بــل ثبــت أنــه
–رضــي هللا عنــه بقــي فتــرة ليســت بالقليلــة مــع عمــر بــن الخطــاب يجلســان فــي المســجد حتــى
يتأكــدا مــن كــون النــص المجمــوع هــو عينــه الــذي خــط علــى عهــد رســول هللا ،وفــي عهــد عثمــان
كان األمــر نســخا لمــا ثبــت فــا يحتــاج كبيــر عنــاء!
المســألة الســابعة :يختــم مويــر كالمــه بالتأكيــد علــى ّ
أن القــرآن مــن عنــد النبــي  يقــول
"إن ك َّل ذلــك ال يتــرك شـ ّكا ً فــي ّ
الذهــن بـ َّ
مويــرَّ :
ـأن ْالقُــرْ آن الَّــذي نقــرأه اليــوم يحتــوي علــى نفــس
(((
ْ
َّ
الكلمــات التــي ألقاهــا النَّبِ ـ ّي"
نط ـ ُ
ق
الكلمــات لــم يلقهــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بــل هــي وحــي مــن عنــد هللا{ َو َمــا يَ ِ
ـى} [النجــم ]4 3 :ولكــن مويــر يؤكــد مــرات ومــرات علــى
ـن ْالهَ ـ َو ٰى ،إِ ْن هُ ـ َو إِ َّل َوحْ ـ ٌي يُو َحـ ٰ
َعـ ِ
((( موير ،القرآن نظمه وتعاليمه ،ص.27
((( المرجع السابق ،ص.27
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َم ْوقِ ُف ا ْل ُم ْست َْشقِ وي ْليام ُم ْوير ِم ْن َج ْم ِع ا ْل ُقرآ ِن ِد َر َاس ٌة َن ْق ِد َّي ٌة ( )635 - 674
فكرتــه األولــى أن القــرآن جهــد بشــري وهــو مــن تأليــف محمــد –صلــى هللا عليــه وســلم واألولــى
أال يناقــش هــو وأمثالــه ّ
ألن األســاس عندهــم مزعــزع فــا يحتمــل بنــاء فكريــا فضــا علــى الحقــد
الــذي يمــأ نفوســهم.

الخاتمة:
بعــد هــذ العــرض ألفــكار مويــر وآرائــه حــول مســألة جمــع القــرآن فــي عهــوده الثالثــة،
ونقدهــا نقــداً علميــا خلصــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج ،نجملهــا بالنقــاط اآلتيــة:
1.كان للتع ّ
صــب المقيــت والحقــد الكبيــر تأثي ـ ٌر كبيــر علــى آراء وليــم مويــر فــي دراســته
لجمــع القــرآن؛ ممــا أفقــده اإلنصــاف فــي جوانــب كثيــرة.
2.بيّنــت الدراســة باألســلوب العلمــي ،والدليــل الواضــح البنــا َء الهــش ،واألســس الواهيــة
التــي أقــام عليهــا وليــام مويــر شــبهاته حــول جمــع القــرآن.
3.أوضحــت الدراســة أن ســبب عنايــة المستشــرقين بالكتابــة فــي موضــوع تاريــخ القــرآن
هــو محاولــة زعزعــة ثقــة المســلمين بالقــرآن الكريــم.
4.إن المنهــج الــذي كان مســيطرا علــى آراء مويــر حــول جمــع القــرآن هــو المنهــج
(((.
اإلســقاطي
ي شــبهةّ ،
5.أ ّكــدت الدراســة ســامة القــرآن مــن أ ّ
وأن القــرآن قــد حظــي بعنايــة فائقــة لــم
يح ـظَ بهــا كتــابٌ فــي الدنيــا فــي كل مراحــل حفظــه.

((( .أبو خليل .شوقي ،اإلسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين ،بيروت :دار الفكر المعاصر1419 ،هـ
 1998م ،ص .15
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الحوري ( )635 - 674
محمد رضا َ
قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
1.األسد ،ناصر الدين1988( .م) .مصادر الشعر الجاهلي (ط .)7مصر :دار المعارف.
 2.الباقالني ،أبو بكر .إعجاز القرآن الكريم .تحقيق :سيد صقر .دار المعارف.
 3.البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي1422( .هــــ) .الجامـع المسـند الصحيـح المختصر من أمور رسـول هللا
صلـى هللا عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه (صحيـح البخـاري) (ط .)1تحقيـق :محمـد زهير بـن ناصر الناصر ،شـرح
وتعليـق د .مصطفـى ديـب البغـا ،دار طـوق النجاة.
 4.بدوي ،عبد الرحمن1993( .م) .موسوعة المستشرقين (ط( .)3بيروت :دار العلم للماليين.) ،
 5.الترمـذي ،محمـد بـن عيسـى الترمـذي1395( .هـ1975 ،م) .سـنن الترمـذي (ط .)2تحقيق :أحمد شـاكر ومحمد
فـؤاد عبـد الباقـي وإبراهيـم عطـوة عوض .مطبعـة مصطفى البابـي الحلبي.
 6.ابـن الجـزري ،شـمس الديـن أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد .النشـر فـي القـراءات العشـر .تحقيـق :علـي محمـد
الضبـاع .المطبعـة التجاريـة الكبـرى ،تصويـر دار الكتـب العلميـة.
 7.الحاكـم ،أبـو عبـد هللا محمـد بـن عبد هللا النيسـابوري1411( .هــ1991 ،م) .المسـتدرك علـى الصحيحين (ط.)1
تحقيـق :مصطفـى عبـد القـادر عطا .بيـروت :دار الكتـب العلمية.
 8.ابـن حجـر ،أحمـد بـن علـي العسـقالني1379( .هــــ) .فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري ،تصحيـح وإخـراج
وإشـراف :محـب الديـن الخطيـب ،رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه :محمـد فؤاد عبـد الباقي ،علـق عليه :عبـد العزيز
بـن بـاز .بيـروت :دار المعرفة.
 9.حسـين ،حيـدر مجيـد2013( .م1434 ،هــ) .المستشـرق ويليام موير مبشـرا (إسـهامات المستشـرق ويليام موير
فـي ميـدان التبشـير المسـيحي فـي الهنـد إبان القرن التاسـع عشـر) .كلية التربيـة للعلوم اإلنسـانية ،جامعـة المثنى.
	 10.الخـرّاط ،أحمـد محمـد1426( .هــ) .اإلعجـاز البيانـي في ضـوء القـراءات القرآنيـة المتواترة ،مجمـع الملك فهد
لطباعـة المصحف الشـريف.
	 11.أبـو خليـل ،شـوقي1419( .هــ  .)1998اإلسـقاط فـي مناهـج المستشـرقين والمبشـرين ،بيـروت :دار الفكـر
المعاصـر.
	 12.الدانـي ،أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان1408( .هـــ) .األحـرف السـبعة للقـرآن (ط .)1تحقيـق :عبـد
المهيمـن طحـان .مكـة المكرمـة :مكتبـة المنـارة.
	 13.ابن أبي داوود2002( .م) .المصاحف .تحقيق :محمد بن عبده .مصر :الفاروق الحديثة.
	 14.الزرقاني ،محمد عبد العظيم .مناهل العرفان في علوم القرآن (ط .)3مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه.
	 15.الزركشـي ،بـدر الديـن1376( .هــ) .البرهـان فـي علـوم القـرآن (ط .)1تحقيـق :محمـد أبـو الفضـل إبراهيم .دار
إحيـاء التـراث العربي.
	 16.الزركلـي ،خيـر الديـن بـن محمـود بـن محمـد بـن علي بـن فـارس الدمشـقي .)2002( .األعلام (ط .)5دار العلم
للماليين.
	 17.السـخاوي ،علـي بـن محمـد الهمذانـي أبـو الحسـن1418( .هــ1997 ،م) .جمـال القـراء وكمال األقـراء .تحقيق:
مـروان عطيـة ،محسـن خرابـة .دمشـق ،بيـروت :دار المأمـون للتراث.
	 18.ابـن سلام ،أبـو عبـد هللا القاسـم البغـدادي1415( .هــ1995 ،م) .فضائل القـرآن (ط .)1تحقيق :مـروان العطية،
ومحسـن خرابـة ،ووفـاء تقـي الدين .دمشـق ،بيـروت :دار ابـن كثير.
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الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية:

Transliteration Arabic References:

alʾasadu nāṣira al-dīni ( 1988m). muṣādara al-shi‘ri aljāhiliyyi ṭ miṣrun dāru
alma‘ārifi

1.

albāqillāniyyi ʾabū bikrin ʾi‘jāzu alqurʾāni alkarīmi taḥqīqun sayyidu ṣaqrin dāru
alma‘ārifi

2.

albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl alju‘fiyyu ( 1422h). aljāmi‘a almusnida
al-ṣaḥīḥa almukhtaṣara min ʾumūri rasūli al-lhi- ṣallā al-lhu ‘alayhi wasallamawasanantu waʾyyāmtu ṣaḥīḥa albukhāriyyi ṭ taḥqīqun muḥammadu zuhayri bn
nāṣiru al-nāṣiri sharḥun wata‘līqun d muṣṭafā dībi albaghghā dāra ṭawqi al-najāti

3.

badawiyyun ‘abda al-Raḥmāni ( 1993m). mawsū‘ata almustashriqīna ṭ ( bayrūta

4.
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dāru al‘ilmi lil-malāayīni
5.

al-tirmidhiyya muḥammada bn ‘īsā al-tirmidhiyyi ( 1395h، 1975m). sunninna altirmidhiyya ṭ taḥqīqun ʾaḥamida shākirun wamuḥammadu fuʾādi ‘abdi albāqiyyi
wʾibrāhym ‘aṭwata ‘iwaḍa miṭba‘atu muṣṭafā albābiyyi alḥalbiyyi

6.

ibna aljazariyyi shamsa al-dīni ʾabū alkhayri muḥammada bn muḥammadin alnashru fī alqirāʾāti al‘ushura taḥqīqun ‘uliya muḥammadu al-ḍibā‘i almiṭba‘atu
al-tijāriyyatu alkubrā taṣwīra dāri alkutubi al‘ilmiyyati

7.

alḥākimu ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammadi bn ‘abdi al-lhi al-nīsābūriyyi ( 1411h،
1991m). almustadrika ‘alā al-ṣaḥīḥayni ṭ taḥqīqun muṣṭafā ‘abdi alqādiri ‘aṭā
bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati

8.

ibna ḥajarin ʾaḥamida bn ‘aliya al‘asqalāniyya ( 1379h). fatḥa albārriyyi sharaḥa
ṣaḥīḥu albukhāriyyi taṣḥīḥun waʾikhrājun waʾishrāfun muḥibbu al-dīni alkhaṭībi
raqma kutubihi waʾabwābihi waʾaḥādīthihi muḥammadu fuʾādi ‘abdi albāqiyyi
‘allaqa ‘alayhi ‘abdu al‘azīzi bn bāzin bayrūtu dāru alma‘rifati

9.

ḥusīna ḥaydara majīda ( 2013m، 1434h). almustashriqa wīlyāma mīr mubashshiran
ʾishāmāti almustashriqi wīlyāma mīr fī maydāni al-tabshīri almasīḥiyyi fī alhindi
ʾibān alqarna al-tāsi‘a ‘ushura kulliyyata al-tarbiyati lil-‘ulūmi alʾinsāniyyati
jāmi‘ata almuthannā

10. alkharrāṭu ʾaḥamida muḥammadun ( 1426h). alʾi‘jāza albayāniyya fī ḍawʾi
alqirāʾāti alqurʾāniyyati almutawātirati majma‘a almaliki fahaddin liṭibā‘ati
almuṣḥafi al-sharīfi
11. ʾabū khalīlu shawqiyyun ( 1419h- 1998). alʾisqāṭa fī manāhiji almustashriqīna
wa-al-mbshryn bayrūta dāru alfikri almu‘āṣiri
12. al-dāny ʾabū ‘amrwi ‘uthmāni bn sa‘īdu bn ‘uthmānin ( 1408h). alʾaḥrufa alsab‘ata lil-qurʾāni ṭ taḥqīqun ‘abdu almuhaymini ṭaḥḥāna makkatu almukarramati
maktabatu almanārati
13. ibna ʾabī dwwd ( 2002m). almaṣāḥifa taḥqīqun muḥammadu bn ‘abdihi miṣrun
alfārūqu alḥadythatu
14. al-zarqāniyyu muḥammada ‘abdi al‘aẓīmi manāhilu al‘irfāni fī ‘ulūmi alqurʾāni
ṭ miṭba‘ata muṣṭafā albābiyyi alḥalbiyyi washarikāhu
15. al-zarkashiyyu bidurri al-dīni ( 1376h). alburhāna fī ‘ulūmi alqurʾāni ṭ taḥqīqun
muḥammadu ʾabū alfaḍli ʾibrāhym dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
16. al-zrkly khayra al-dīni bn maḥmūdu bn muḥammadu bn ‘aliyyu bn fārisu aldimashqiyyi ( 2002). alʾa‘lāama ṭ dāra al‘ilmi lil-malāayīni
17. al-sakhawiyyu ‘uliya bn muḥammadu alhamadhāniyyu ʾabū alḥusni ( 1418h،
1997m). jamāla alqurrāʾi wakamāli alʾaqrāʾu taḥqīqun mrwāni ‘aṭiyyatan muḥsina
kharābatin dimashqu bayrūta dāru almaʾmūni lil-turāthi
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18. ibna sullāmin ʾabū ‘abdi al-lhi alqāsimi albaghdādiyyi ( 1415h، 1995m). faḍāʾila
alqurʾāni ṭ taḥqīqun mrwāni al‘aṭiyyata wamuḥsina kharābatin wawafāʾa taqiyya
al-dīni dimashqu bayrūta dāra ibnu kathīru
19. al-sanadiyyu ʾabū ṭāhiru ‘abdi alqayyūmi ‘abda alghafūri jama‘a alqurʾāna
alkarīma fī ‘ahdi alkhulafāʾi al-rāshidīna majma‘u almaliki fahaddin liṭibā‘ati
almuṣḥafi al-sharīfi bi-al-madīnati almunawwarati
20. al-suyūṭiyyu jalāala al-dīni ( 1427h). al-atqān fī ‘ulūmi alqurʾāni taḥqīqun
ʾaḥamida bn ‘aliyyin alqāhiratu dāra alḥadythu
21. ʾabū shāmatin ʾabū alqāsimi shihāba al-dīni bn ‘abdi al-Raḥmāni almuqaddasiyyi
( 1395h، 1975m). almurshida alwajīza ʾilā ‘ulūmi tata‘allaqu bi-al-kitābi al‘azīzi
taḥqīqun ṭayyāru ʾāltī qwlāj bayrūtu dāru ṣādiru
22. ʾismā‘yl sha‘bāna muḥammada ( 1402h). alqirāʾāti ʾaḥukkāmahā wamuṣādarahā
rābiṭatu al‘ālami alʾislāmiyyi makkata almukarramati silslata da‘wati alḥaqqi
23. ʾabū shuhubatin muḥammadun ( 1423h، 2003m). almadkhala lidirāsati alqurʾāni
alkarīmi ṭ alqāhiratu maktabatu al-sanati
24. ḍāḥy fāḍila jābira almustashriqu walīma mīr wakitābtu tārīkha dawlati almamālīki
25. al-ṭabarāniyyu ʾabū alqāsimi salīmāni bn ʾaḥamdun almu‘jamu alʾwsaṭu taḥqīqun
ṭāriqu bn ‘iwaḍa al-lhi bm muḥammadun wa‘abdu almuḥsini bn ʾibrāhym
alqāhirata dāru alḥaramayni
26. al-ṭabariyyu muḥammada bn jarīrin ( 1420h). jāmi‘a albayāni ‘an taʾwīl alqurʾāni
ṭ taḥqīqun ʾaḥamida shākirun muʾassasata al-risālati
27. al‘abīdu ‘uliya bn salīmāni jama‘a alqurʾāna ḥifẓan wakitābatan majma‘a almaliki
fahaddin liṭibā‘ati almuṣḥafi al-sharīfi almadīnata almunawwarata
28. al‘aqīqiyyu nujību ( 1964m). almustashriqūna ṭ miṣrun dāru alma‘ārifi
29. ‘allālin khālida kabīra ( 2008m). ʾbāṭīla wakhurāfāti ḥawla alqurʾāni alkarīmi
wa-al-nabiyyi muḥammad- ṣallā al-lhu ‘alayhi wasallama- dāra almuḥtasibi
30. ‘abbāsun faḍla ḥusnin ( 2010m). ʾitqāna alburhāni fī ‘ulūmi alqurʾāni ṭ alʾurdunu
dāru al-nfāʾs
31. alquḍātu muḥammadun ʾaḥamida wʾākhrwn ( 2001m). muqaddamātin fī ‘ilmi
alqirāʾāti ṭ alʾurduna dāru ‘amārin
32. muslimu bn alḥujjāji alqushayriyyi ṣaḥīḥu muslimu taḥqīqun muḥammadu fuʾādi
‘abdi albāqiyyi bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
33. mīr wīlyāman ( 2006m). alqurʾāna naẓmtu wat‘ālymtu washahādattu lil-kutubi
almuqaddasati tarjamatun mālaka muslimāniyyun
34. naṣriyyun ʾaḥamdun ( 2009). ʾārāʾa almustashriqayni alfaransiyyayni fī alqurʾāni
ṭ dirāsata naqdiyyata dāra alqalami
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The stance of the orientalist Sir William Moor towards
the compilation of the Qur’an: A critical analysis

Muhammad Reda Al-Hauri
College of Sharia - Al Qasimia University
Sharjah - U. A. E.

Abstract:
This research critically analyzes the thoughts of the English orientalist
Sir William Muir in his book (The Qur’an, its linguistic composition,
teachings, and testimony to other Holy Scriptures); which mainly concerns
the issues of the Compilation of the Qur’an. The study applies scientificinductive methodology and critical analysis, which is epistemologically
compatible with true revelation and explicit intellect, in exposing his
scientific errors, methodological fallacies, concealed truths, and his intention
to raise suspicions. The study included several results, the most important
of which is that the obvious aim of orientalists in studying the topic of the
compilation of the Qur’an is to stir doubts on the authenticity of the Holy
Qur’an as an attempt to strip it off its sacredness. In fact, it seemed that he
was deeply influenced by the projective approach that addresses the Qur’an
as if it were common literature. He also demonstrated bigot prejudice bias
and severe antagonism via his offensive claims while expressing his views
on the compilation of the Quran, which explicitly lack fair share on various
aspects.
Keywords: Compilation of the Qur’an, suspicions of the orientalists,
William Muir
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