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 ومخص بالمغة العربية
 الدكتور حبيب اهلل بَ صاحل السُّمىياملشارك األستاذ 

وخمسة مطالب: المطمب األوؿ: أقساـ الصحابة في تمقييـ  وقد جعمت البحث في مقدمة وتمييد
المطمب الثاني: أشير المقرئيف مف الصحابة. المطمب الثالث: أشير المقرئات مف الصحابيات.  القرآف.

ثـ  الخامس: تأصؿ مفيـو )القراءة سنة متبعة( لدى الصحابة. المطمب الرابع: مصاحؼ الصحابة. المطمب
بمغ عدد القراء مف الصحابة وفؽ . ٔ ختمت بخاتمة بينت فييا أبرز النتائج والتوصيات والتي كاف مف أىمميا:
لـ يتبيف لي أف االىتماـ بجمع . ٕ الدراسة واحدا وثبلثيف صحابيا فيما بمغ عدد القارئات الصحابيات أربعا.

أف . ٖ روؼ القراءات كمِّيا لدى الطالب كاف ظاىرًا في عيد الصحابة كظيوره في عيد َمف أخذ عنيـ.ح
أسانيد القراءات لـ تتصؿ إال ببعض المقرئيف مف الصحابة األجبلء, وأشيرىـ: عثماف وعمّي وزيد وابف مسعود 

القراء مف الصحابة ليسوا في مرتبة واحدة في أخذىـ  أف. ٗوأبو موسى وُأبّي, وعمييـ مدار أكثر األسانيد. 
أف التابعيف ىـ مف أبرَز لنا كثيرًا مف أحواؿ إقراء الصحابة وقراءتيـ, . ٘ عف الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ.

 ومف خبلليـ تكتشؼ وتتضح.
 الكممات المفتاحية: قراءة الصحابة, مجالس الصحابة, الصحابة في كتاب المعرفة والغاية

READERS FROM THE COMPANIONS IN MY BOOK "KNOWING 
THE BIG READERS" AND "THE END OF THE END" 

Prof. Dr. Habibullah bin Saleh Al-Salami 

Summary 
It made the research an introduction, a prelude, and five demands: The first 

requirement: the companions ’sections on receiving the Qur’an. The second 

requirement: the most famous reciters of the Companions. The third 

requirement: the most famous female reciters of female companions. Fourth 

requirement: the Koran companions. Fifth requirement: The concept of 

(reading a followed year) was rooted in the Companions. Then she 

concluded with a conclusion in which she highlighted the most important 

findings and recommendations that he had neglected: 1. The number of 

companions of readers according to the study reached thirty-one 

companions, while the number of female companions readers reached four. 
2. .It did not become apparent to me that the interest in collecting all the 

letters of the recitations among the student was apparent during the 

Companions ’era, as it appeared during the era of those who were taken 

from them. 3. The attributes of the recitations were only related to some of 

the esteemed companions, the most famous of whom are: Osman, Ali, Zaid, 

Ibn Masoud, Abu Musa and Abi, and they have the orbit of most of the 

companions. 

Key words: alsahabi ’reading, alsahabi’ councils, alsahabi in the book of 

maerefa andalgaiah 
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 املقدوة

لو وصحبو, السبلـ عمى رسولو المجتبى, وعمى آالحمد هلل وكفى, والصبلة و 
 ومف سار عمى نيجيـ وبيدييـ اقتفى, أما بعد:

اختار اهلل لكتابو العظيـ مف عباده مف يقـو بشرؼ حممو وأدائو, ويتموه حؽ  فقد 
تبلوتو؛ فقاـ بو صحابة رسولو خير قياـ, وبمغوه كما تمقوه مف غير زيادة وال نقصاف, 

جيؿ  -فكانوا مثاال يحتذى, ومنياجًا يرتسـ ويقتفى. ولما يتبوأ بو ىذا الجيؿ المبارؾ
السامقة الجمية, والسمات الظاىرة العمية فقد بات حقيقًا  مف المكانة -الصحابة الكراـ

بالباحثيف أف يعنوا بدراسة ىذا األنموذج األكمؿ, الصادر بالمشافية والتمقي عف الرسوؿ 
. ولما كانت كتب التراجـ والطبقات مف أىـ الكتب التي عنيت بأحداث ىذه األكـر 

القراء األعبلـ؛ رأيت أف أسيـ في ىذا الحقبة المباركة, وبتراجـ وسير أولئؾ الصحابة 
الصحابة وأخبارىـ مف خبلؿ  قراء العمـ المبارؾ بيذه الوريقات المطيفات, تتبعت فييا 

معرفة القراء الكبار لئلماـ الذىبي, وغاية »أجؿ كتابيف في ىذا الشأف وىما كتابا: 
مُت مباحثو ومطالبو«النياية لئلماـ ابف الجزري  ى اهلل قصد السبيؿ.. وعم؛ فجمعت وأصَّ
 مشكلة الدراسة:

حقبة –تتجمى إشكالية الدراسة في خفاء بعض مباحث ومسائؿ تمؾ الحقبة 
والروايات ألحداث تمؾ الحقبة المباركة تكاد تكوف قميمة جدا بيف كتب  , -الصحابة

الحديث وكتب القراءات, وال تزاؿ ىناؾ حاجة قائمة لمبحث عف المزيد مف المظاف التي 
يمكف العثور عمى معمومات تفيد في كشؼ معالـ تمؾ الحقبة الشريفة وتعد كتب السير 

 وأشيرىا كتابا المعرفة والغاية.والتراجـ مظنة مف مظاف تمؾ المعمومات 
 تساؤالت الدراسة:

 أما التساؤالت التي يجيب عنيا البحث فيي:
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وىؿ كانوا عمى  القرأة مف الصحابة؟  مفما الذي ذكره صاحبا ىذيف الكتابيف  
ىؿ كانت لدييـ ؟ و رتبة واحدة في التمقي عف المعمـ األوؿ عميو الصبلة والسبلـ

قرائيـ؟مصاحؼ خاصة يحتفموف بيا ف   ي قراءتيـ وا 
 أىداف وأىمية الدراسة:

وأقساميـ ورتبيـ في , تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف أعبلـ القراء مف الصحابة
في  ىذه الدراسة  كمف أىميةوتالتمقي وما احتؼ بذلؾ مف المسائؿ التأصيمية. 

مراتبيـ  إلى المكتبة القرائية يجمع القراء مف الصحابة ويبيفتقديـ بحث في   مساىمتيا
 وىو ما يؤسس لعمؿ قرائي أصيؿ. ويكوف مرجعا في الموضوع

 منهج الدراسة:
وقد جعمت الدراسة في  سمكت في ىذا البحث المنيج االستقرائي التحميمي.

مصدريف ميميف في ىذا الفف لـ يفردا بالدراسة فيما أعمـ عمى جبللة قدرىما وشموليتيما 
 لما كتب قبميما.

 خطة البحث:
وخاتمة وثبت  وخمسة مطالب وطئةرقات ىذا البحث مف مقدمة وتتتكوف و 

 في التعريؼ بكتابي المعرفة والغاية.  فييوطئة أما الت لممصادر والمراجع.
 فجاءت عمى النحو اآلتي: وأما المطالب

 أقساـ الصحابة في تمقييـ القرآف.المطلب األول: 
 أشير المقرئيف مف الصحابة.المطلب الثاني: 

 أشير المقرئات مف الصحابيات.الثالث:  المطلب
 مصاحؼ الصحابة.المطلب الرابع: 

 تأصؿ مفيـو )القراءة سنة متبعة( لدى الصحابة.المطلب الخامس: 
 متضمنة أبرز النتائج والتوصيات بخاتمة خاتمة البحث ثـ 
 .ثبت المصادر والمراجعثـ 
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  :وطئةت
 :الٍهاية غايةووعرفة القراء الكبار يف التعريف بكتابي 

يعدُّ عمـ طبقات القراء فرعًا مف فروع عمـ التاريخ والسير, وىو يعنى بالترجمة 
لمقراء مف عصر الصحابة فمف بعدىـ حتى عصور المصنفيف, وقد ُصنفت فيو 
مصنفاٌت جميمة قديمًا وحديثًا, منيا المفقود: ككتاب طبقات القراء ألبي بكر أحمد بف 

وكتاب طبقات القراء والمقرئيف ألبي عمرو الداني ىػ(, ٖٔٛالحسيف بف ميراف )ت
ىػ(, ومنيا الموجود ككتابي البحث, وىما أجؿ ما ألؼ فيو, وقد حفظت لنا جؿَّ ٗٗٗ)ت

ما ُألؼ في ىذا العمـ منذ نشأة التأليؼ فيو, وال تزاؿ معتمدًا وموئبل لمباحثيف في ىذا 
 الشأف.

 :(ٔ)واألعصارأوال: كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات 
ىػ(. ٛٗٚوىو مف تصنيؼ اإلماـ المقرئ أبي عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي )

ـَ كتاَبو المذكور عمى ثماني عشرة طبقة. وجعؿ الطبقات فيو عمى سمسمة أسانيد  وقد قسَّ
؛ فتكوف كؿ طبقة مقابمة لحمقة مف حمقات أسانيد القراءات مف عصر النبي 

 .(ٕ)القراءات
وضع الذىبي لنفسو ضابطًا بأف ال يترجـ إال لمقراء الذيف اتصمت أسانيد  وقد

عصره بيـ, وَعَرؼ شيوخيـ وتبلميذىـ, سواء أكانوا مف الصحابة أـ مف التابعيف أـ َمف 
 .(ٖ)بعدىـ. ولو في ذلؾ استثناءات ينص عمى عّمتيا غالباً 

 

                                 
والثانية: بتحقيؽ: أحمد خاف. والثالثة:  ,( أبرز تحقيقات الكتاب ثبلثة: األولى: بتحقيؽ طيار آلتي قوالجٔ)

 بتحقيؽ: األساتذة: بشار معروؼ وشعيب األرناؤوط, وصالح ميدي عباس.
 (.ٓٛٔ( ينظر: الحافظ الذىبي مقرئا ومفيـو الطبقة عنده في كتابو معرفة القراء: )ص ٕ)
 ( المصدر السابؽ.ٖ)
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 : (ٔ)ثانيا: كتاب غاية النهاية في طبقات القراء
تأليؼ خاتمة المحققيف في فف القراءات وعموميا أبي الخير محمد بف وىو مف 

 ىػ.ٖٖٛمحمد بف الجزري: 
اختصرُت فيو كتاب »وقد نص في مقدمة كتابو عمى غرضو مف تأليفو بقولو: 

طبقات القراء الكبير الذي سميتو: نياية الدرايات في أسماء رجاؿ القراءات. وأتيت فيو 
رحميما -افظيف أبي عمرو الداني وأبي عبد اهلل الذىبي عمى جميع ما في كتابي الح

, وزدت عمييما نحو الضعؼ, فما كاف في كتاب الذىبي كتبتو بالحمرة, وما زدت -اهلل
 .(ٕ)«عميو كتبت اسمو واسـ أبيو بالحمرة جميًعا...

  
  

                                 
ستراسر. وآخرىا: مجموعة رسائؿ بجامعة أـ ( ُحقؽ الكتاب عدة تحقيقات, أوالىا: طبعة المستشرؽ برجٔ)

 القرى.
 .ٖ/ٔ( غاية النياية: ٕ)
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 : املطمب األوه
 ُالقرآ تمقيهيأقساً الصحابة يف 

, عف النبي مشافية  القرآفَ  -جميعاً –لـ يجمعوا  قرر أف الصحابة مف الم 
ولـ يتيسر لجميعيـ التشرؼ بأخذ جميع حروفو عنو؛ بؿ وال في عيده, ومف ىنا جاءت 
اآلثار التي تخص بعض الصحابة بجمع القرآف في ذلؾ العيد المبارؾ دوف البعض 

 اآلخر فمف ذلؾ: 
ىند عف الشعبي قاؿ: لـ وعف داود بف أبي »ما أورده اإلماـ الذىبي بقولو: 

غير ستة كميـ مف األنصار: زيد بف ثابت, وأبو زيد  يجمع القرآف في حياة رسوؿ اهلل 
  ف كعب وأبو الدرداء, ونسي السادس.ومعاذ بف جبؿ وأبي ب

وزاد  الشعبي فسمى السادس سعد بف عبيد. ورواه إسماعيؿ بف أبي خالد عف
 .(ٔ)«رآف إال سورة أو سورتيف أو ثبلثاا القآخر وىو مجمع بف جارية, فقاؿ: قرأ أيض
لكف وردت نصوص أخرى تدؿ عمى أف  وقيؿ المراد بيذا: مف األنصار؛

النبي عميو الصبلة سواء ممف أخذ بعضو عف  ,الصحابة قد قرأ بعضيـ عمى بعض
الذىبي في  قاؿو  والسبلـ أو ال, كما في القوؿ الرواية السابقة عف مجمع بف جارية.

صمى خمؼ نبي اهلل مرات وسمع تبلوتو وحفظ في أيامو سورًا مف »ترجمة ابف عباس: 
وقرأ عمى أبي بف كعب: ابف . (ٕ)«ثـ قرأ القرآف عمى أبي بف كعب وعمى زيد ,القرآف

 . (ٖ)عباس وأبو ىريرة وغيرىما
فعف عبادة بف  :مو القرآفمِّ عَ يدفع الصحابي لمصحابي اآلخر ليُ  وكاف النبي 

 ـ رجٌؿ مياجٌر عمى رسوؿ اهلل شغؿ, فإذا قدِ يُ  كاف رسوؿ اهلل »الصامت قاؿ: 

                                 
 .ٛٔ/ٔ( المعرفة: ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ: ( المعرفة: د. طيارٕ)
 .ٕٙٗ/ٔ, الغاية: ٕٛٔ/ٔ ( المعرفة:ٖ)
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رجبًل, فكاف معي في البيت  ّممو القرآف, فدفع إلّي رسوؿ اهلل عَ دفعو إلى رجٍؿ مّنا يُ 
 .(ٔ)«ّشيو عشاء أىؿ البيت, فكنت أقرئو القرآفعَ أُ 

 إلى أقساـ: تمقييـ في المشاربفي وىذا ينتج عنو أف الصحابة انقسموا 
ومعاذ بف  ,كزيد بف ثابت  ,جميع سور القرآف مف أخذ عف النبي األول: 

 .(ٕ)عنو النصممف ورد  ـوغيرىزيد  جبؿ وأبي
ا ىو ظاىر مك ,و عمى الصحابة وأتمّ  مف أخذ بعضو عف النبي الثاني: 

النصوص الواردة في و  , واختمؼ في عمي وعثماف كذلؾ.(ٖ)قوؿ عبد اهلل بف مسعود
عمى  ف قرأ بعضومنيـ مَ  عمى أفّ  تدؿ أيضاً  بي حصر مف جمع القرآف عمى عيد الن

 واهلل أعمـ. ,ببل شؾ لكف لـ يجمعو النبي 
, ثـ حفظ المحكـ في زمف النبي »قاؿ ابف الجزري في ترجمة ابف عباس: و 

وقيؿ إنو قرأ عمى عمي بف أبي  ,عرض القرآف كمو عمى أبي بف كعب وزيد بف ثابت
ممف عرض عمى بعض  , أي:وقد ذكره الذىبي في الطبقة الثانية .(ٗ)«طالب 

؛ ال سيما  ؛ لكف ليس ببعيد أنو قرأ شيئًا مف المفصؿ عمى رسوؿ اهللالمذكوريف قبميـ
 واهلل أعمـ. ,الزمو في مواطفحفظو عمى عيده, و  وقد

سور القرآف عمى الصحابة الكراـ, ولـ يثبت أنو قرأ شيئا منو  مف قرأ: ثالثال
 شيئا مف الحروؼ وارو  ـباقي الصحابة الذيف لـ ينقؿ عنيـ أنيكوذلؾ . مى النبي ع

كما  قِرئوودفعو لبعض الصحابة ليُ  ممف حضر إلى النبي  واكان أو, عف النبي 

                                 
, والمستدرؾ: ذكر مناقب عبادة بف ٕٙٗ/ٖٚ, (ٕٕٙٙٚ)( مسند أحمد: حديث عبادة بف الصامت, برقـ: ٔ)

 .ٔٓٗ/ٖ, (ٕٚ٘٘)الصامت, برقـ 
 .ٜٕٙ/ٔ , الغاية:ٜٔٔ/ٔ ( المعرفة:ٕ)
 .ٖٓٔ( ينظر: المرشد الوجيز: صٖ)
 .ٕٙٗ/ٔ( الغاية: ٗ)
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 كأبي ىريرة وعبد اهلل بف السائب.في الطبقة الثانية, بعضيـ وقد ذكر الذىبي  ,تقدـ
لكف ىؤالء  .القرآف ولـ يتَـّ  مف الصحابة الكراـ ماتوىـ مف  :قسم رابعىناؾ و 

 ال ُيعدوف في القرأة مف الصحابة.
  لبعض  كيؼ تسند قراءتنا اليـو , وىي:متعمقة بما سبؽ مسألةوَثمَّت

كابف مسعود  لـ يرد أنيـ جمعوا القرآف عمى عيد النبي  فالصحابة الذي
 . ؟!وغيره

كتابو في ىػ( ٖٚٗ) بف أبي طالب ضر ىذا اإلشكاؿ وأجاب عميو مكيُّ حاست
فإف بعض القراء السبعة المشيوريف, ومف تقدميـ مف أنيـ  إف قيؿ:ف»اإلبانة فقاؿ: 

لى عم لى عثماف عف يسندوف قراءتيـ إلى ابف مسعود عف النبي, وا  ي عف النبي, وا 
,  وا عمى النبي, فكيؼ قرأمى عيد النبي يكونوا يحفظوف القرآف عالء لـ ؤ وىالنبي, 

 ونقموا عنو القراءة, وىـ ال يحفظوف القرآف؟
وأما  .قد روي أنو كاف يحفظ القرآف عمى عيد النبي  أف عثماف  فالجواب:

سبعيف سورة قاؿ: وقد كنت أعمـ  ,ابف مسعود فإنو قاؿ: قرأت مف لساف رسوؿ اهلل 
أنو يعرض عميو القرآف في كؿ رمضاف, حتى كاف عاـ قبض, فعرض عميو القرآف 

فأما ما بقي عميو مف القرآف,  مرتيف, فكاف إذا فرغ النبي أقرأ عميو فيخبرني أني محسف.
 . , عمى مف قرأ عمى النبي فأسنده إلى النبيفيجوز أف يكوف قرأه بعد موت النبي 

ويجوز أف يكوف قرأه عمى النبي تمقينا, ولـ يكمؿ لو إتقاف حفظو, إال بعد موت النبي 
. ويجوز أف يكوف سمعو مف النبي .وكذلؾ  , فيقـو سماعو منو مقاـ قراءتو عميو

عمى أف  .تأويمنا في عمي وعثماف إف كانا لـ يكمؿ ليما حفظ القرآف عمى عيد النبي 
 .النبي عف األكثر إلى أبي, وزيد,  القراء يسندوف قراءتيـ في

 .(ٔ)«وقد صحت قراءتيـ عمى النبي 
 

                                 
 .ٖٓٔ( صٔ)
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 : املطمب الجاٌي
 وَ الصحابة أشهر املقرئني

فبل غرابة أف يستفرغوا  مدارستو؛ القرآف وحبَّ  ب الصحابة الكراـ حبَّ شرَّ لقد تَ 
 وأشاد بعدد منيـ النبيُّ  ,وبرعوا حتى تميزوا في ذلؾ ,مو وتعميموجيدىـ ووقتيـ في تعمُّ 

 و . فيا ىوأرشد األمة إلى األخذ عنو مف أحب : »يقوؿ عف عبد اهلل بف مسعود
بي وقاؿ حينما سمع قراءة أَ  .(ٔ)«كما أنزؿ فميقرأ قراءة ابف أـ عبد أف يقرأ القرآف غضاً 
وأرشد  .(ٕ)«مزماًرا مف مزامير آؿ داود تلقد أوتييا أبا موسى »موسى األشعري: 

مف مف أربعة:  خذوا القرآفَ : »مة صحابتو فقاؿ إلى األخذ عف أربعة مف جِ  صحابتو
  .(ٖ)«مسعود, وسالـ, ومعاذ بف جبؿ, وأبي بف كعب عبد اهلل بف

 نن من زن رن مم ام: عميؾ إفَّ المَّو أمرني أف أقَرأ»ألبي:  وقاؿ النبي 

 . (ٗ)«فبكى «نعـ»اني؟ قاؿ: قاؿ: وسمَّ  [ٔالبينة: ] ىن
قرائو  ممف اطمعت عمى -وسأذكر ىنا أشير الصحابة الذي عنوا بقراءة القرآف وا 

, مع شيء مما ُيَجمِّي ذلؾ مما قالو -روايتيـ لشيء مف الحروؼ أو التصريح بإقرائيـ
 :(٘)الذىبي أو ابف الجزري في ذلؾاإلماماف 

                                 
, سنف ابف ماجة: ٕٛٚ/ٚ, (ٕ٘٘ٗ)( صحيح. مخّرج في مسند أحمد: مسند عبد اهلل بف مسعود, برقـ ٔ)

, (ٜٜٔٛ)هلل بف مسعود, برقـ , سنف النسائي: عبد اٜٗ/ٔ, (ٖٛٔ)فضؿ عبد اهلل بف مسعود, برقـ 
 وغيرىـ. ,ٜٖ٘/ٖ, (ٜٖٓٗ) , المستدرؾ: ذكر مناقب عبد اهلل بف مسعود, برقـٕٖ٘/ٚ

, مسمـ: استحباب تحسيف الصوت, برقـ ٜ٘ٔ/ٙ, (ٛٗٓ٘)( صحيح البخاري: باب حسف الصوت, برقـ ٕ)
(ٜٖٚ) ,ٔ/٘ٗٙ. 

, مسمـ: فضائؿ عبد اهلل بف ٙٛٔ/ٙ, (ٜٜٜٗ)صحيح البخاري: باب القراء مف أصحاب النبي, برقـ  (ٖ)
 .ٖٜٔٔ/ٗ, (ٕٗٙٗبرقـ )مسعود, 

, مسمـ: استحباب قراءة القرآف عمى أىؿ الفضؿ.., ٖٙ/٘, (ٜٖٓٛبرقـ )( صحيح البخاري: مناقب أبي, ٗ)
 .ٓ٘٘/ٔ, (ٜٜٚ) برقـ

 ( وقد رتبتيـ ترتيبا أبجديًا, واعتبرت في اسمو شيرتو.٘)
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  :ىـ(13)ت أبو بكر الصديق .1
ذكره الداني, وقاؿ: وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف, »قاؿ ابف الجزري: 

قمت: ىو أوؿ مف جمع القرآف في مصحؼ وأشار بجمعو وذلؾ مشيور. وقد حدثني 
وقد دار بيننا الكبلـ في -شيخنا الحافظ أبو الفداء إسماعيؿ بف كثير مف لفظو غير مرة 

قرأ القرآف. ثـ قاؿ: وقد رأيت نص اإلماـ أبي  فقاؿ: أنا ال أشؾُّ أنو -القرآفَ  حفظو 
. ثـ (ٔ)«الحسف األشعري رحمو اهلل عمى حفظو القرآَف واستدؿ عمى ذلؾ بدليؿ ال يرد

 استطرد ابف الجزري في تقرير ذلؾ.
  :ىـ(32)ت أبو الدرداء, عويمر بن زيد .2

ببل  أحد الذيف جمعوا القرآف حفظًا عمى عيد النبيِّ »قاؿ ابف الجزري: 
فيما قطع بو الداني ورويناه عف -خبلؼ.. عرض عميو: عبد اهلل بف عامر اليحصبي 

وزوُجو أـ الدرداء الصغرى .. وعرض عميو القرآف أيضا: خميد بف سعد  -الجماعة
 .(ٕ)«وراشد بف سعد وخالد بف معداف

  :ىـ(77)ت بعد  أَبو زيد, قيس بن السكن .3
كما رويناه  قرآف حفًظا عمى عيد النبيِّ أحد الذيف جمعوا ال»قاؿ ابف الجزري: 

أربعة: معاذ  في الصحيح عف أنس بف مالؾ قاؿ: جمع القرآف عمى عيد رسوؿ اهلل 
 .(ٖ)«بف جبؿ وزيد بف ثابت وأبو زيد وأبّي بف كعب

  :ىـ(44)ت أبو موسى األشعري, عبد اهلل بن قيس .4
ميو القرآف: . عرض عحفظ القرآف وعرضو عمى النبي »قاؿ ابف الجزري: 

                                 
 .ٖٔٗ/ٔ( الغاية: ٔ)
 .ٙٓٙ/ٔ ( الغاية:ٕ)
 .ٕٚ/ٕ( الغاية: ٖ)
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. وقاؿ الذىبي: (ٔ)«حطاف بف عبد اهلل الرقاشي وأبو رجاء العطاردي وأبو شيخ الينائي
ولئف قصرت مدة صحبتو فمقد كاف مف نجباء الصحابة, وكاف مف أطيب الناس »

 .(ٕ)«قراءتو فقاؿ: لقد أوتي ىذا مزمارًا مف مزامير آؿ داود صوتا بالقرآف, سمع النبيُّ 
  :ىـ(57)ت أبو ىريرة. عبد الرحمن بن صخر .5

وقاؿ سبط الخياط:  أخذ القرآف عرًضا عف أبي بف كعب.»قاؿ ابف الجزري: 
حكى جماعة مف شيوخنا البغدادييف أف األعرج قرأ عمى أبي ىريرة, وأّف أبا ىريرة قرأ 

رحمف . قمت: المشيور أنو قرأ عمى أبيِّ بف كعب... عرض عميو: عبد العمى النبيِّ 
 .(ٖ)«بف ىرمز األعرج وأبو جعفر

  :ىـ(35)ت أبيُّ بن كعب .6
. وقاؿ ابف الجزري: (ٗ)«أقرأ األمة, عرض القرآف عمى النبي »قاؿ الذىبي: 

القرآف  سيد القراء باالستحقاؽ وأقرأ ىذه األمة عمى اإلطبلؽ, قرأ عمى النبي »
بعَض القرآف لئلرشاد والتعميـ... قرأ عميو القرآف مف  العظيـ, وقرأ عميو النبيُّ 

الصحابة: ابف عباس وأبو ىريرة وعبد اهلل بف السائب ومف التابعيف: عبد اهلل بف 
 .(٘)«عياش... وأبو عبد الرحمف السممي وأبو العالية الرياحي

  :ىـ(91)ت أنس بن مالك .7
عنو سماًعا. وردت وخادمو, روى القراءة  صاحب النبي »قاؿ ابف الجزري: 

                                 
 .ٕٗٗ/ٔ( الغاية: ٔ)
 .ٜٔ/ٔ( المعرفة: ٕ)
 .ٖٓٚ/ٔ( الغاية: ٖ)
 .ٖٔ/ٔ( المعرفة: ٗ)
 .ٖٔ/ٔ( الغاية: ٘)
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 .(ٔ)«الرواية عنو في حروؼ القرآف. قرأ عميو: قتادة ومحمد بف مسمـ الزىري
  :ىـ(35)ت حذيفة بن اليمان .8

 .(ٕ)«وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف»قاؿ ابف الجزري: 
  :ىـ(61)ت الحسين بن علي بن أبي طالب .9

السممي, عرض عرض عمى أبيو وعمى أبي عبد الرحمف »قاؿ ابف الجزري: 
 .(ٖ)«عميو: ابنو عميّ 

  :ىـ(45)ت زيد بن ثابت .17
وأمينو عمى الوحي وأحد الذيف جمعوا القرآف  كاتُب النبيِّ »قاؿ ابف الجزري: 

ثـ  مف األنصار, وىو الذي كتبو في المصحؼ ألبي بكر الصديؽ  عمى عيده 
وقرأه عميو مف , لعثماف حيف جيزىا إلى األمصار... عرض القرآف عمى النبي 

الصحابة: أبو ىريرة وابف عباس, ومف التابعيف: أبو عبد الرحمف السممي وأبو العالية 
 .(ٗ)«الرياحي, قيؿ: وأبو جعفر

  :ىـ(12)ت سالم مولى أبي حذيفة .11
: خذوا وردت عنو الرواية في حروؼ القرآف, وقاؿ النبي »قاؿ ابف الجزري: 

وأبي بف كعب ومعاذ بف جبؿ وسالـ مولى أبي القرآف مف أربعة؛ عبد اهلل بف مسعود 
 .(٘)«حذيفة 

  

                                 
 .ٕٚٔ/ٔ( الغاية: ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( الغاية: ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔ( الغاية: ٖ)
 .ٜٕٙ/ٔ( الغاية: ٗ)
 .ٖٔٓ/ٔ( الغاية: ٘)
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  :ىـ(51)ت سعد بن أبي وقاص .12
 .(ٔ)«وردت عنو الرواية في حروؼ القرآف»قاؿ ابف الجزري: 

  :ىـ(36)ت طلحة بن عبيد اهلل القرشي .13
وردت عنو الرواية في حروؼ القرآف, وقد اختمؼ ىو وابف »قاؿ ابف الجزري: 

كقراءة ابف  -[ فقاؿ طمحة: حاميةٙٛ]الكيؼ:  مي خي حي تعالى:عباس في قولو 
كقراءة الباقيف  -وقاؿ ابف عباس: حمئة -عامر وأبي جعفر والكوفييف غير حفص

 .(ٕ)«فتحاكما إلى كعب األحبار
  :ىـ(73)ت عبد اهلل بن الزبير .14

قاؿ الداني: وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف, قاؿ ابف »قاؿ ابف الجزري: 
 .(ٖ)«: قديـٌ في اإلسبلـ, قارئ القرآف-وقد ذكره-عباس 

  :ىـ(77)ت عبد اهلل بن السائب .15
لو صحبة... روى القراءة عرًضا عف أبي كعب وعمر بف »قاؿ ابف الجزري: 

الخطاب, عرض عميو القرآف: مجاىد بف جبر وعبد اهلل بف كثير فيما قطع بو الداني 
 .(ٗ)«وغيره

  :ىـ(68)ت عبد اهلل بن عباس .16
, ثـ عرض القرآف كمو عمى حفظ المحكـ في زمف النبي »قاؿ ابف الجزري: 

... عرض عميو أبي بف كعب وزيد بف ثابت, وقيؿ: إنو قرأ عمى عمي بف أبي طالب 
القرآف مواله درباس وسعيد بف جبير وسميماف بف قتة وعكرمة بف خالد وأبو جعفر يزيد 

                                 
 .ٖٗٓ/ٔ( الغاية: ٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( الغاية: ٕ)
 .ٜٔٗ/ٔالغاية:  (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٔ( الغاية: ٗ)
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 .(ٔ)«بف القعقاع
  :ىـ(73)ت عبداهلل بن عمر .17

وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف, منيا ما رواه عطية »قاؿ ابف الجزري: 
:  مب زب  رب يئ ىئ العوفي عنو قاؿ: قرأت عمى عبد اهلل بف عمر ]الرـو

. [ نصب كميف, قاؿ: فقاؿ لي ابف عمر: ُضعؼ وقاؿ: قرأت عمى رسوؿ اهلل ٗ٘
قمت: روى ذلؾ حفص عنو ورجع إليو بعد قراءتو عمى عاصـ بالفتح وروى عنو عاصـ 

[ باأللؼ, ويقوؿ: حارة. وروى ٙٛالجحدري أنو كاف يقرأ )في عيف حامية( ]الكيؼ: 
 .(ٕ)«مالؾ أنو بمغو أف عبد اهلل بف عمر مكث عمى سورة البقرة ثماف سنيف يتعمميا

 :(ىـ69ت) عبد اهلل بن عمرو بن العاص .18
وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف العظيـ. وىو أحد الذيف »قاؿ ابف الجزري: 

: إنو لف . واستزاده عمى قراءتو في ثبلث فقاؿ حفظوا القرآف العظيـ في حياة النبيِّ 
 .(ٖ)«يفقو فيو رجؿ قرأه في أقؿ مف ثبلث

  :ىـ(32)ت عبداهلل بن مسعود .19
وأقرأه, وكاف يقوؿ:  أحد مف جمع القرآف عمى عيد رسوؿ اهلل »قاؿ الذىبي: 

سبعيف سورة, قرأ عميو عمقمة ومسروؽ واألسود, وزر بف  حفظت مف ِفْي رسوؿ اهلل 
 .(ٗ)«حبيش وأبو عبد الرحمف السممي وطائفة

  :ىـ(35)ت عثمان بن عفان .27
وعرض  عيد رسوؿ اهلل أحد مف جمَع القرآَف حفًظا عمى »قاؿ ابف الجزري: 

                                 
 .ٕٙٗ/ٔ( الغاية: ٔ)
 .ٖٚٗ/ٔ( الغاية: ٕ)
 .ٜٖٗ/ٔ( الغاية: ٖ)
 .٘ٔ/ٔ( المعرفة: ٗ)
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عميو. عرض عميو القرآف: المغيرة بف أبي شياب المخزومي وأبو عبد الرحمف السممي 
وزر بف حبيش وأبو األسود الدؤلي, ويقاؿ: وعبد اهلل بف عامر فيما ذكره الوليد بف مسمـ 

 .(ٔ)«عف يحيى بف الحارث
  :ىـ(47)ت علي بن أبي طالب .21

ما رأيت ابَف »روينا عف أبي عبد الرحمف السممي أنو قاؿ: »قاؿ ابف الجزري: 
عرض القرآف  ,انثى أقرأ لكتاب اهلل تعالى مف عمّي. وقاؿ أيًضا: ما رأيت أقرأ مف عميِّ 

, وىو مف الذيف حفظوه أجمع ببل شؾ عندنا... عرض عميو: أبو عبد عمى النبي 
 .(ٕ)«وعبد الرحمف بف أبي ليمى الرحمف السممي وأبو األسود الدؤلي

  :ىـ(23)ت عمر بن الخطاب .22
وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف. وقاؿ أبو العالية » قاؿ ابف الجزري:

 .(ٖ)«الرياحي: قرأت القرآف عمى عمر أربع مرات
  :ىـ(58)ت عمرو بن العاص .23

 .(ٗ)«وردت عنو الرواية في حروؼ القرآف»قاؿ ابف الجزري: 
 :)ت في عهد معاوية( جارية بن عامر العطاف األنصاريَمْجَمُع بن  .24

... قاؿ أحد الذيف جمعوا القرآف عمى عيد رسوؿ اهلل »قاؿ ابف الجزري: 
 .(٘)«الداني: وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف

  

                                 
 .ٚٓ٘/ٔ( الغاية: ٔ)
 .ٙٗ٘/ٔ( الغاية: ٕ)
 .ٜٔ٘/ٔ( الغاية: ٖ)
 .ٔٓٙ/ٔ( الغاية: ٗ)
 .ٕٗ/ٕ( الغاية: ٘)
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  :ىـ(3)ت مصعب بن عمير .25
: ىو أوؿ مف ُسمِّي المقرُئ؛ حيف بعثو قاؿ الحافظ ُمغَمطاي»قاؿ ابف الجزري: 

 .(ٔ)«ُيعمـ األوَس والخزرَج القرآَف في العقبة األولى النبي 
  :ىـ(18)ت معاذ بن جبل .26

وقد وردت  أحد الذيف جمعوا القرآف حفظًا عمى عيد النبيِّ »قاؿ ابف الجزري: 
خذوا القرآف مف »بقولو:  عنو الرواية في حروؼ القرآف, وىو الذي أشار إليو النبيُّ 

 .(ٕ)««أربعة...
  :ىـ(67)ت معاوية بن أبي سفيان .27

ذكره الداني في تاريخ القّراء وقاؿ: وردت عنو الرواية في »قاؿ ابف الجزري: 
 .(ٖ)«حروؼ القرآف
 :ىـ(35)ت واثلة بن األسقع الليثي .28

, قرأ عميو: يحيى بف الحارث أخذ القراءة عف النبيِّ »قاؿ ابف الجزري: 
 .(ٗ)«الذماري في قوؿ الجماعة وأخذ عنو: إبراىيـ بف أبي عبمة

)المعرفة والغاية(؛ بيد أني  ىؤالء المذكوروف ىـ المترجـ ليـ في مصدري البحث
 األئمة عمى تقدميـ وتصدرىـ ليذا الشأف, وىـ:بعض وجدت ثبلثة غيرىـ, نص 

 ىـ(: 53)ت فضالة بن عبيد .29
. لـ يترجـ لو الذىبي وال ابف الجزري, أخذ عنو: عبد اهلل بف عامر اليحصبي

                                 
 .ٜٜٕ/ٕ( الغاية: ٔ)
 .ٖٔٓ/ٕ( الغاية: ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕ( الغاية: ٖ)
 .ٖٛ٘/ٕ( الغاية: ٗ)
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 .(ٔ)لكنيما ذكراه في شيوخ ابف عامر
 ىـ(: 58)ت عقبة بن عامر الجهني .37

ذكره ابف حجر في تيذيب  . وقدوال ذكراه ولـ يترجـ لو الذىبي وال ابف الجزري
قاؿ أبو سعيد بف يونس: كاف قارئا عالما بالفرائض.. وكانت لو السابقة »التيذيب: 

واليجرة, وىو أحد مف جمع القرآف. ومصحفو بمصر إلى اآلف بخطو عمى غير التأليؼ 
الذي في مصحؼ عثماف, وفي آخره بخطو: وكتب عقبة بف عامر بيده... وقاؿ 

 .(ٕ)«صر جمع لو معاوية الصبلة والخراج وكاف قارئا فقييا...الكندي: في إمرة م
 ىـ(: 34)ت عبادة بن الصامت .31

كاف ». لكف أخرج أحمد وغيره مف حديث عبادة قاؿ: , وال ذكراهولـ يترجما لو
ـَ رجٌؿ مياجٌر عمى رسوِؿ اهلل  رسوؿ اهلل  َدَفَعو إلى رجٍؿ منا يعمُمو  ُيشَغؿ, فإذا َقِد

رجبًل, فكاف معي في البيت أعشيو عشاَء أىِؿ البيت,  ليَّ رسوُؿ اهلل القرآف, فدفع إ
استئناسا بقولو دفعو إلى رجؿ  . ولعؿَّ ىذا يرجح كونو مف المقرئيف(ٖ)«فكنت أقرئو القرآف

ف كاف ىذا ليس دليبل كافيا عمى جعمو مف القراء لكنو أمر محتمؿ.  أقرئو القرآف؛ -منا وا 
 واهلل أعمـ.

 في طبقتيف:  الصحابةقراء  الذىبي وقد جعؿ
وذكر فييا رضي اهلل عنيـ.  : الذيف عرضوا عمى رسوؿ اهلل الطبقة األولى
وىـ: عثماف بف عفاف, وعمي بف أبي طالب, وأبي بف كعب,  .سبعة مف الصحابة, 

 وعبداهلل بف مسعود, وزيد بف ثابت, وأبو موسى األشعري , وأبو الدرداء.

                                 
اإلصابة:  ,ٖٙٗ/ٗ. وىو صحابي. ينظر: أسد الغابة: ٕ٘ٗ/ٔ, الغاية: ٚٗ/ٔ( ينظر: المعرفة: ٔ)

٘/ٕٖٛ . 
(ٕ )ٚ/ٕٖٗ. 
 .ٕٙٗ/ٖٚ, (ٕٕٙٙٚ)( مسند أحمد: حديث عبادة برقـ ٖ)
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ثبلثة فييا  وذكر .وىـ الذيف عرضوا عمى بعض المذكوريف قبميـ: والطبقة الثانية
 .(ٔ)والبقية مف التابعيفوىـ: أبو ىريرة وابف عباس وعبد اهلل بف السائب.  مف الصحابة

 لعدـ اتصاؿ أسانيد عصره بيـ. ؛ىؤالء العشرة ولـ يترجـ لغير
لـ تحظ  يا؛ لكنـاألعبل عشرةعمى أولئؾ ال سانيد الموجودة اليـو فييا زياداتاألو 

 .(ٕ)باالتصاؿ بيـ جميعا
قراء  ا ما أدخمنامما ذكرت, إذ كثر وأوسعالقراء في عيد الصحابة أ عمـ أفَّ وليُ 
. كأبي عبد الرحمف السممي وغيره. قاؿ ابف الذيف كانوا يقرئوف زمف الصحابةالتابعيف 
 .(ٖ)«وسبعيفوال زاؿ يقرئ الناس مف زمف عثماف إلى أف توفي سنة أربع »الجزري: 

نما اكتفيت بالصحابة فحسب  اختصارًا واتساقًا مع حدود بحثي ىذا.  ؛وا 
  

  

                                 
 .ٕٔ/ٔ, ٜ/ٔ( المعرفة: ٔ)
 .ٚٛٗ( ينظر: السبلسؿ الذىبية: صٕ)
 .ٗٔٗ/ٔ( الغاية: ٖ)
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 : املطمب الجالح
 املقرئات وَ الصحابياتأشهر 

والتعمـ في عمـو الديف  بمعزؿ عف العمـ الكراـ في عيد الصحابةلـ يكف النساء 
 كالقرآف والفقو والحديث؛ بؿ كفَّ مبرزات في فنوف العمـ وصنوفو.  المتنوعة,
  فمنيف مف برزت في الفقو كأـ المؤمنيف عائشة بنت أبي بكر ,

بف أبي داوود أف ليا ذكر ابؿ  فة إلى روايتيا حروفًا مف القرآف؛باإلضا
 . (ٔ)مصحفاً 

  روى ليا البخاري  ,, عالمة جميمة أم المؤمنين حفصة بنت عمرومنيف
ولـ يترجـ ليا الذىبي وال ابف , (ٕ)ومسمـ جممة مف األحاديث تبمغ الستيف

الجزري في المقرئات. وقد كانت الصحؼ البكريَّة عندىا بعد وفاة أبييا 
 .عمر بف الخطاب 

 . (ٖ)أـ سممةوكذا  .مصحفاً  حفصةوذكر ابف أبي داوود أف ل
وقد عممنا أف »ثـ قاؿ:  ,ضمف المقرئات ىػ(ٖٗٙ)السخاويعمـ الديف ا موذكرى

بعض غير أّنا سميناىـ عمى منازليـ في  بعض مف ذكرنا أكثر في القراءة, وأعمى مف
نما خصصنا بالتسيمة كّؿ مف وصؼ بالقراءة, وحُ  كي عنو منيا الفضؿ, واإلسبلـ. وا 

ف  ف كاف يسيرًا, وأمسكنا عف ذكر مف لـ يبمغنا عنو منيا شيء, وا  كانوا أئمة شيء, وا 
 .(ٗ)«ىداة في الديف

                                 
 .ٕٛٓ/ٔالمصاحؼ:  (ٔ)
, ٛٔٔ, ٛٛ)رقـ: ب, وغيرىا, مسمـ: (ٕ٘ٚٔ, ٜٚٙٔ, ٙٙ٘ٔ)رقـ ب( ينظر: صحيح البخاري: حديث ٕ)

 , وغيرىا.(ٜٕٕٔ, ٚٓٔٔ
 .ٕٙٔ/ٔ, ٕٔٔ/ٔ( المصاحؼ: ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔ( جماؿ القراء: ٗ)
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  :أم ورقة بنت عبد اهلل بن الحارثومنيف الصحابية الجميمة. 
أخبرنا الفضؿ بف دكيف, حدثنا الوليد بف عبد اهلل »أخرج ابف سعٍد في الطبقات: 

 بف جميع قاؿ: حدثتني جدتي عف أـ ورقة بنت عبد اهلل بف الحارث. وكاف رسوؿ اهلل 
يدة. وكانت قد جمعت القرآف. وكاف رسوؿ اهلل حيف غزا بدًرا قالت يزورىا ويسمييا الشي

. ي لي شيادةً يدِ لو: تأذف لي فأخرج معؾ أداوي جرحاكـ وأمرض مرضاكـ لعؿ اهلل يُ 
 ـ أىؿَ ؤُ قد أمرىا أف تَ   . فكاف يسمييا الشييدة. وكاف النبيُّ قاؿ: إف اهلل ُميٍد لؾ شيادةً 

تـؤ أىؿ دارىا حتى َغمَّيا غبلـٌ ليا وجاريٌة ليا كانت وكاف ليا مؤذٌف. وكانت  ,دارىا
 .(ٔ)«دبرتيما فقتبلىا في إمارة عمر

مف الصحابيات جمعت القرآف  ظفرت بامرأة»وقاؿ عنيا السيوطي في اإلتقاف: 
 ثـ ساؽ ما أخرجو ابف سعد المتقدـ. (ٕ)«لـ يعدىا أحٌد ممف تكمـ في ذلؾ

  

                                 
(ٔ )ٛ/ٖٖ٘. 
(ٕ )ٔ/ٕ٘ٓ. 
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 : املطمب الرابع
 وصاحف الصحابة

 في ىذا المبحث أتناوؿ قضيتيف متعمقتيف بمسألة المصاحؼ وىما:
 ىؿ كاف القرآف مجموعا في مصحؼ واحد قبؿ الجمع العثماني القضية األولى:
 وما أثر ذلؾ عمى قراءتيـ؟ ؟الذي أمر بو عثماف 

بيف يدي  إف الصحابة الكراـ كتبوا القرآفَ  والجواب على ىذه المسألة باختصار:
اآليات والسور, واستمر األمر عمى ذلؾ  ؽَ في األلواح والعسب ونحوىا مفرّ  النبي 

, إذ أمر أبو بكر بجمع القرآف؛ فجمعت آياتو وسوره في صحؼ, حتى الجمع البكريّ 
وكانت الصحيفة تحوي السورة أو السورتيف أو أكثر, فكانت الصحؼ عند أبي بكر حتى 

 أرسؿ إليياثـ عند حفصة بنت عمر حتى توفاه اهلل, ثـ عند عمر حتى توفاه اهلل, 
 حؼ, ثـ ردىا إلييا. افنسخيا في المص عثماف 

 حتى جمعو عثماف  -(ٔ)عمى الصحيح–ولـ يكف القرآف في مصحؼ واحد 
  في مصحؼ واحد.

كاف جمع كؿ سورة أو سورتيف أو  وكأف أبا بكر » :يػ(ت٘ٙٙ) قاؿ أبو شامة
فمف ثـ قيؿ: إنو جمع القرآف  السورة وقصرىا؛صحيفة عمى قدر طوؿ أكثر مف ذلؾ في 

في صحؼ, ونحو ذلؾ مف العبارات المشعرة بالتعدد, ثـ إف عثماف رضي اهلل عنو نسخ 
. ثـ (ٕ)...«ليا, مرتبة سورة سورة عمى ىذا الترتيب جامعاً  مف تمؾ الصحؼ مصحفاً 

 . والقوؿ بأفّ ع القرآف في المصاحؼأبا بكر أوؿ مف جم أجاب أبو شامة عف القوؿ بأفّ 
 عمر ىو أوؿ مف جمعو في صحؼ.

                                 
نما اكتفيت بالراجح فيما يظير لي. ينظر:  ( وردتٔ) أقواؿ في المسألة أجاب عنيا العمماء في موطنيا, وا 

 .ٖٓ, المصاحؼ المنسوبة لمصحابة: ص٘ٚ, المرشد: صٚ٘ص اإلبانة:
 .٘ٚ( المرشد الوجيز: صٕ)
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والفرؽ بيف الصحؼ والمصحؼ أف الصحؼ األوراؽ المجردة »وقاؿ ابف حجر: 
, وكانت سورا مفرقة كؿ سورة مرتبة بآياتيا التي جمع فييا القرآف في عيد أبي بكر 

ب بعضيا إثر بعض لكف لـ  يرتب بعضيا إثر بعض, فمما نسخت ورتِّ  ؛عمى حدة
 .(ٔ)«مصحفًا... صارت

ويمكف  .وىذا يدؿ عمى أف القرآف لـ يجمع في مصحؼ إال في عيد عثماف 
أو ضبطيا  واختبلفيا لـ يكف لجمع أبي بكر أثر عمى تقنيف القراءات أف يقاؿ كذلؾ: إنو

 .واهلل أعمـ. ولذا مضى كؿ يقرأ بما في مصحفوفيما يبدو. 
؟ وما أثرىا في الصحابة مصاحؼ خاصة كاف لدى أفراد ىؿوالقضية الثانية: 

 القراءة؟
عمى كتابة القرآف, وكاف  دأب صحابة رسوؿ اهلل لقد  :أن يقال والجواب عليو

 موحي, ال يكتبوف عنو إال القرآف.كتبة ل لمنبي 
والمقصود بذلؾ أف الصحابي كاف يكتب القرآف لنفسو ال لعامة المسمميف كما 

كأف  ,إذ وضعا لجمعيما شروطا يمتزماف بيا ؛بكر وعثمافصنع الخميفتاف الراشداف أبو 
فإف تعذر فبحرؼ  ,وأف يكتب بما وافؽ األحرؼ السبعة ,تكوف عمى العرضة األخيرة

ف مما سوى القرآف, بينما لـ يكف مَ  ووفؽ ترتيب معيف لآليات والسور, مجرداً  ,قريش
ؿ ربما رتبو عمى نزولو ذلؾ, ببكثير مف  ا بو ممتزماً خاصً  اتخذ مف الصحابة مصحفاً 

ف ربما كتبو بمساف قومو كعبد اهلل ب, و كما روي عف مصحؼ عمي بف أبي طالب
 . وىكذا حرؼ قومويخالؼ  بعضيـ كتبو بحرؼ مسعود, وروي أفّ 

والتي  ,مف تمؾ المصاحؼ كتبت قبؿ العرضة األخيرة اجزءويحسف التنبيو أف 
عمى مصحؼ  أو بإجماع الصحابة  .(ٕ)نسخ فييا بعض مف القرآف كما ىو معمـو

                                 
 .ٛٔ/ٜ( فتح الباري: ٔ)
 .ٕٖ٘( لبلستزادة ينظر: المصاحؼ المنسوبة لمصحابة: صٕ)
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. وصار ما وراء ذلؾ مف قبيؿ القراءات الشاذة منذ ذلؾ العيد, واتضح األمر عثماف 
 بجبلء كمما تقدـ الزماف وانحسرت أو تضاءلت أسانيدىا. واهلل أعمـ.

مصاحؼ لدى عدد مف  وقد نص اإلماماف الذىبي وابف الجزري عمى وجود
: قاؿ الذىبي في ترجمة ابف شنبوذ: عبداهلل بف مسعود وأبي بف كعب ك الصحابة,

كذا . و (ٔ)«وكاف يرى جواز الصبلة بما جاء في مصحؼ أبي, ومصحؼ ابف مسعود»
بف الزبير فيما نقؿ الذىبي عف حمزة أنو كاف مصحفو عمى ىجاء مصحؼ ابف عبد اهلل 
صاحؼ الخاصة لدى التي تشير لوجود الم . وغير ذلؾ مف النصوص(ٕ)الزبير

وابف الزبير وابف مسعود باس وابف ع بف أبي طالب وعمي بف الخطاب عمر, كالصحابة
ا واحد» :بمغ عدد المصاحؼ التي نسبت لمصحابةوأـ سممة وعائشة وغيرىـ. و وأبّي 
   .(ٖ), ليس ىذا موضع النقاش فيومصحفًا, في نسبة بعضيا نظر« فوعشري

في اختبلؼ مصاحؼ الصحابة  باباً وذكر ابف أبي داود في كتابو المصاحؼ 
بكر محمد بف داود الظاىري كتاب:  وصنؼ أبو .(ٗ)جممة مف األخبار التي تؤكد ذلؾو 

 . (٘)()اختبلؼ مصاحؼ الصحابة
كانت متوافرة في أيدي  الخاصة ؤكده ىنا أف المصاحؼ الفرديةريد أف أوالذي أ

, حيث جاء األمر باعتماد ما لقرآف في المصاحؼعثماف احتى جمع وبقيت  ,الصحابة
حراؽ ما سواه.تمؾ ُكتب في   واهلل أعمـ. المصاحؼ وا 
 

                                 
 .ٚ٘ٔ/ٔ ( المعرفة:ٔ)
 .ٛٙ/ٔ( المعرفة: ٕ)
 .ٛٔ٘( ينظر: المصاحؼ المنسوبة: صٖ)
 .ٕٚٓ/ٔ, ٜ٘ٔ/ٔ, ٕٔٔ/ٔ, ٜٕٓ/ٔ( ينظر: ٗ)
 .ٓٔٔ/ٖٔ( سير أعبلـ النببلء: ٘)
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مف ة في ز وقد كانت ىذه المصاحؼ مصدرًا مف مصادر التمقي واألخذ والمراجع
لدى  معتمداً  مرجعاً تعدُّ و في القراءة واإلقراء,  ىاوكاف ليا حضورىا وأثر  الصحابة الكراـ.

 الشيخ وتبلميذه يأخذوف عنيا.
ا اجتمع إخوانو نشروا فعف عبد الرحمف بف أبي ليمى أف ابف مسعود كاف إذ

 .(ٔ)وا وفسر ليـالمصحؼ فقرأ
جاء رجٌؿ إلى عمر وىو يعرفو, »...وفي المصاحؼ البف أبي داوود قاؿ: 

حؼ عف ظير فقاؿ: يا أمير المؤمنيف, جئتؾ مف الكوفة وتركت بيا رجبًل يممي المصا
قاؿ: مف ىو  ,فغضب عمر وانتفخ حّتى كاد أف يمؤل ما بيف شعبتي الّرجؿ :قاؿ ,قمبو

ى عاد تى عنو الغضب حقاؿ: فما زاؿ يطفأ ويتسرَّ  و بف مسعودويحؾ؟ قاؿ: ىو عبد المّ 
َـّ ال إلى حالتو اس أحٌد ىو أحّؽ و ما أعمـ بقي مف النَّ قاؿ: ويحؾ, والمَّ  تي كاف عمييا, ث

 .(ٕ)«منو...بذلؾ 
شرطًا مف شروط كانت في مصحؼ القارئ  مكتوبة اآلياتوجود  بؿ ُذكر أفَّ 

 تشيد مع خزيمة  بف ثابت قصة زيدو لبكري والعثماني, قبوؿ القراءة عنو في الجمع ا
 .ذلؾل

قاؿ ابف شياب: فأخبرني خارجة بف زيد بف ثابت  قاؿ: سمعت زيد بف ثابت »
يقرأ  قاؿ: فقدت آية مف األحزاب حيف نسخت الصحؼ, قد كنت أسمع رسوؿ اهلل 

 جم يل ىل مل خل بيا, فالتمسناىا فوجدناىا مع خزيمة بف ثابت األنصاري:

 فألحقتيا في سورتيا في المصحؼ., [  ٖٕ]األحزاب:  مم خم حم
: وخزيمة ىذا غير أبي خزيمة الذي وجد معو اآليتيف ىػ(٘ٙٙت) أبو شامة قاؿ

, ذاؾ أبو خزيمة بف أوس بف زيد مف بني النجار, شيد بدًرا وما بعدىا, سورة براءة آخر
                                 

 .ٜ٘ٗ/ٔ( الغاية: ٔ)
(ٕ )ٔ/ٖٔ٘. 
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وتوفي في خبلفة عثماف, وىذا خزيمة بف ثابت بف الفاكو مف األوس, شيد أحًدا وما 
فقدت آية كذا فوجدتيا مع »بعدىا, وقتؿ يـو صفيف, وقيؿ غير ذلؾ. ومعنى قولو: 

, فمـ يجد كتابة أنو كاف يتطمب نسخ القرآف مف غير ما كتب بأمر النبي  «فبلف ...
ال فا آلية كانت محفوظة عنده وعند غيره, وىذ المعنى تمؾ اآلية مع ذلؾ الشخص, وا 

آلية, لكنيـ أنسوىا ا وغيره: أنيـ كانوا يحفظوف ىػ(ٖٚٗت) أولى مما ذكره مكي
 .(ٔ)«فوجدوىا في حفظ ذلؾ الرجؿ فتذاكروىا وأثبتوىا لسماعيـ إياىا مف النبي 

  
  

                                 
, ومكي في اإلبانة: ٘٘/ٔ. والقصة ذكرىا ابف أبي داوود في المصاحؼ: ٔ٘( المرشد الوجيز: صٔ)

 ا.وغيرىم ٚٙص
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 : املطمب اخلاوس
 تأصن وفهوً )القراءة سٍة وتبعة( لدى الصحابة

أو بما أقرأىـ بو , ميـ األوؿ يقرأوف بما تعمموه مف معم الصحابة  ظؿَّ 
وكانت قراءة وبعضًا مف خبلفة عثماف. بعض الصحابة مدة خبلفة أبي بكر وعمر, 

أخذ بحرؼ, ومنيـ مف أخذ بحرفيف أو أكثر, كاف ف نيـ مَ : فمِ تختمفاربما الصحابة 
وكاف  .قيا في الرواية ومسارىا في النقؿومف ىنا بدأت وجوه القراءة المختمفة تأخذ طري

بفضؿ رخصة األحرؼ  بعد اليجرة شيوع ظاىرة اختبلؼ القراءات منذ عيد الرسوؿ 
كما يدؿ عمى ذلؾ اختبلؼ عمر وىشاـ بف حكيـ, واختبلؼ أبي بف كعب مع السبعة, 

لكف ترسخ لدى الصحابة  مع غيره مف الصحابة؛بعض الصحابة, وكذلؾ ابف مسعود 
, وعمى ىذا اءرَ ـ دوف مِ مِّ وأنو ينبغي أف يقرأ كؿ كما عُ  أف القراءة سنة متبعة,وتابعييـ 

 المعنى تواطأت عباراتيـ, وترددت تنبيياتيـ.
مف الصحابة,  بإسناده عف عمر بف الخطاب وزيد بف ثابت د روى ابف مجاى

مف التابعيف  وعف ابف المنكدر وعروة بف الزبير وعمر بف عبد العزيز وعامر الشعبي
 .(ٔ)وا كما عممتموهأأنيـ قالوا: القراءة سنة يأخذىا اآلخر عف األوؿ, فاقر 

فوجدتيـ  ...يقرئنا, عف مسروؽ قاؿ: كاف عبد اهلل»وفي غاية النياية: 
ياكـ والتنطع واالختبلؼ ,وا كما عممتـؤ قر فا ,متقاربيف  .(ٕ)«وا 

  

                                 
 .ٜٗ( السبعة: صٔ)
(ٕ )ٔ/ٜٗ٘. 
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وقاؿ األعمش: سمعت أبا وائؿ يحدث عف عبد »بمفظ:  ىػ(٘ٙٙ)ونقمو أبو شامو
ياكـ والتنطع  اهلل بف مسعود قاؿ: سمعت القرأة فوجدتيـ متقاربيف, اقرءوا كما عممتـ وا 

 .(ٔ)«, فإنما ىو كقوؿ أحدىـ: ىمـ وتعاؿ وأقبؿواالختبلؼ
ف خالؼ قراءة : »ىػ(ٖٚٗ) قاؿ مكي فكاف كؿ واحد منيـ يقرأ كما عمـ, وا 

وكاف ذلؾ قد تعارؼ بيف الصحابة عمى  «....اقرءوا كما عممتـ: »لقولو صاحبو 
عمى ما قدمنا وبينا, فمـ يكف ينكر أحد ذلؾ عمى أحد لمشاىدتيـ مف  عيد النبي 

  .(ٕ)«أباح ليـ ذلؾ, وىو النبي 
  أمراف: في ىذا أيضاً  محظيُ  ومما

, ومنيا ما كاف توافقاً مما كاف منيا حينئذ قرأ بيا أف القراءات التي يُ األول: 

وتقدـ في مبحث اختبلؼ مصاحؼ  لخط بعض المصاحؼ المكتوبة.لغيره و  مخالفاً 
 الصحابة ما يدؿ عميو كذلؾ.

أف بعض التابعيف صاروا يوازنوف بيف ما تمقوه عف الصحابة مف : الثاني

ًا في لـ أخالؼ عميّ »القراءات. يذكر اإلماـ الذىبي عف أبي عبد الرحمف السممي قولو: 
في المواسـ بالمدينة, فما  فألقى بيا زيداً  وكنت أجمع حرؼ عمي  -شيء مف قراءتو 

 .(ٖ)«ىا بالياء وعمي بالتاءإال في التابوت, كاف زيد يقرأ -اختمفا
  

                                 
 .ٜٛ( المرشد الوجيز: صٔ)
 .ٖٙ( اإلبانة: صٕ)
 .ٛٔ/ٔ( المعرفة: ٖ)
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بادئ –لما تمقاه كانت سببا  مف الصحابة ولعؿَّ مفيـو سنية القراءة واتباع القارئ
ف خالؼ المجمع عميو في  -مسعودكابف -في تمسؾ بعض الصحابة -األمر بما قرأ وا 

ءة سنة متبعة ال يتنافي مع كوف مفيـو القرامصحؼ عثماف. لكف يجاب عميو بأف 
العرضة األخيرة فحينئذ يجب المصير إلى ما استقر األمر بعض القراءات نسخت في 

 ؼ مف الصحابة عمى الصحيح. واهلل أعمـ.الذي آؿ إليو أمر مف توقعميو. وىو 
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 اخلامتة
, محمد بف عبد وأنبيائو عمى خاتـ رسمو د اهلل عمى توفيقو وتيسيره, وأصميأحم

  وبعد: ...اهلل عميو وافر التحيات والصموات
ت لي التي ظير  النتائج والتوصيات بأبرزفيطيب لي أف أختـ ىذه الورقات 

  .خبلؿ تأليؼ ىذا البحث وجمعو
 : أبرز النتائج

عدد القراء مف الصحابة وفؽ الدراسة واحدا وثبلثيف صحابيا فيما بمغ  بمغ .ٔ
 عدد القارئات الصحابيات أربعا.

مف أسباب  كاف سبباً  عمييـ األخذوتنوع  في األمصار انتشار الصحابة .ٕ
 تكاثر القراءات فيما بعد.

في خبلفة أبي بكر وعمر كظيورىا  العناية الظاىرةظاىرة الشذوذ ب لـ تحظَ  .ٖ
 بعد الجمع العثماني.

ـ تتصؿ إال ببعض المقرئيف مف الصحابة األجبلء, أسانيد القراءات لأف  .ٗ
 وعمييـ مدار ,بيّ وأبو موسى وأُ زيد وابف مسعود و  وعميّ عثماف : ىـأشير و 

  أكثر األسانيد.
 .الرسوؿ أف القراء مف الصحابة ليسوا في مرتبة واحدة في أخذىـ عف  .٘
أف التابعيف ىـ مف أبرَز لنا كثيرًا مف أحواؿ إقراء الصحابة وقراءتيـ, ومف  .ٙ

 خبلليـ تكتشؼ وتتضح.
يكتنفيا بعض الغموض  -في نظري -ال تزاؿ الدراسات حوؿ عيد الصحابة .ٚ

 والعجز عف بسط مباحثيا, وبحث دقائقيا.
كاف  متعمـلدى ال ياحروؼ القراءات كمِّ  االىتماـ بجمعيتبيف لي أف ـ ل .ٛ

 ف أخذ عنيـ.في عيد الصحابة كظيوره في عيد مَ  ظاىراً 
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يعد كتاب معرفة القراء لئلماـ الذىبي وكتاب غاية النياية لئلماـ ابف  .ٜ
في التي تستحؽ أف تضـ لممصادر األصيمة الجزري مف المصادر الثرية 

 دراسة بعض جوانب القراءات وقرائيا.
 ي: أتبما ي وأوصي

وفضائميـ تكويف موسوعة في تراجـ القراء مف الصحابة وذكر أخبارىـ  .ٔ
 .ودراستيا مف جميع كتب الفنوف ومروياتيـ القرائية

 وبياف أثرىا في اإلقراء في ذلؾ العيد المبارؾ. دراسة مصاحؼ الصحابة .ٕ
مف كافة الكتب المعنية ابة في التمقي واإلقراء مناىج الصحاستقراء  .ٖ

 ودراستيا.
 الشاذة قبؿ الجمع العثماني وبعده, نشأة وتطورًا.دراسة مسألة القراءات  .ٗ

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف
 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف

 وتابعييـ بإحساف إلى يـو الديف
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 ثبت املصادر واملراجع
طالب القيسي اإلبانة عف معاني القراءات, ألبي محمد مكي بف أبي  .ٔ

ىػ(, تحقيؽ: عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي, دار نيضة ٖٚٗالقيرواني )ت
 مصر لمطبع والنشر.

أسد الغابة في معرفة الصحابة, ألبي الحسف عمي بف أبي الكـر الجزري,  .ٕ
 ىػ(, تحقيؽ: عمي معوض وعادؿ عبدٖٓٙعز الديف ابف األثير )ت

 ىػ.٘ٔٗٔ, ٔالموجود, دار الكتب العممية, ط
اإلصابة في تمييز الصحابة, ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني  .ٖ

ىػ(, تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض, دار ٕ٘ٛ)ت
 ىػ.٘ٔٗٔ, ٔالكتب العممية, بيروت, ط

وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل  .ٗ
البخاري, تحقيؽ: محمد , لمحمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل «صحيح البخاري»

 ىػ.ٕٕٗٔ, ٔزىير بف ناصر الناصر, دار طوؽ النجاة, ط
جماؿ القراء وكماؿ اإلقراء, ألبي الحسف, عمي بف محمد بف عبد الصمد  .٘

د. محسف  ,ىػ(, تحقيؽ: د. مرواف العطيَّةٖٗٙعمـ الديف السخاوي )ت
 ىػ.ٛٔٗٔ, ٔخرابة, دار المأموف لمتراث, دمشؽ, ط

قرئا ومفيـو الطبقة عنده في كتابو معرفة القراء, ليحيى الحافظ الذىبي م .ٙ
 ىػ.ٖٙٗٔ, ٔمحمد الفيفي, أروقة, ط

السبلسؿ الذىبية باألسانيد النشرية مف شيوخي إلى الحضرة النبوية, أليمف  .ٚ
 ىػ.ٖ٘ٗٔ, ٕرشدي سويد, دار الغوثاني, دمشؽ, ط
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ىػ(, تحقيؽ: ٖٕٚسنف ابف ماجو, ألبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني )ت .ٛ
َعبد الّمطيؼ حرز  ,محمَّد كامؿ قره بممي ,عادؿ مرشد ,شعيب األرنؤوط

 ىػ.ٖٓٗٔ, ٔاهلل, دار الرسالة العالمية, ط
ىػ(, ٛٗٚسير أعبلـ النببلء, ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي )ت .ٜ

ققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤوط, مؤسسة تحقيؽ: مجموعة مف المح
 ىػ.٘ٓٗٔ, ٖالرسالة, ط

غاية النياية في طبقات القراء, ألبي الخير ابف الجزري, محمد بف محمد  .ٓٔ
ىػ(, مكتبة ابف تيمية, عني بنشره ألوؿ مرة عاـ ٖٖٛبف يوسؼ )ت

 ىػ ج. برجستراسر.ٖٔ٘ٔ
لعسقبلني, رقـ فتح الباري شرح صحيح البخاري, ألحمد بف عمي بف حجر ا .ٔٔ

كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي, قاـ بإخراجو وصححو وأشرؼ 
 ىػ.ٜٖٚٔعمى طبعو: محب الديف الخطيب, دار المعرفة, بيروت, 

كتاب السبعة في القراءات, ألحمد بف موسى بف العباس التميمي, أبو بكر  .ٕٔ
, ٕر, طىػ(, تحقيؽ: شوقي ضيؼ, دار المعارؼ, مصٕٖٗبف مجاىد )ت

 ىػ.ٓٓٗٔ
كتاب المصاحؼ, ألبي بكر بف أبي داود, عبد اهلل بف سميماف بف األشعث  .ٖٔ

ىػ(, تحقيؽ: محمد بف عبده, الفاروؽ الحديثة, ٖٙٔاألزدي السجستاني )ت
 ىػ.ٖٕٗٔ, ٔمصر, القاىرة, ط

, ٔمحاضرات في عمـو القرآف, لغانـ قدوري الحمد, دار عمار, ط .ٗٔ
 ىػ.ٖٕٗٔ

ـو تتعمؽ بالكتاب العزيز, ألبي القاسـ شياب الديف المرشد الوجيز إلى عم .٘ٔ
ىػ(, تحقيؽ ٘ٙٙعبد الرحمف المقدسي الدمشقي المعروؼ بأبي شامة )ت

 ىػ. ٜٖ٘ٔطيار آلتي قوالج, دار صادر, بيروت, 
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المستدرؾ عمى الصحيحيف, ألبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل   .ٙٔ
در عطا, دار الكتب ىػ(, تحقيؽ: مصطفى عبد القا٘ٓٗالنيسابوري )ت

 ىػ.ٔٔٗٔ, ٔالعممية, بيروت, ط
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ  .ٚٔ

عادؿ مرشد, وآخروف, إشراؼ: د  ,ىػ(, تحقيؽ: شعيب األرنؤوطٕٔٗ)ت
 ىػ.ٕٔٗٔ, ٔعبد اهلل بف عبد المحسف التركي, الرسالة, ط

, لمسمـ لعدؿ إلى رسوؿ اهلل المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف ا .ٛٔ
ىػ(, تحقيؽ: محمد فؤاد ٕٔٙبف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري )ت
 عبد الباقي,  دار إحياء التراث العربي, بيروت.

المصاحؼ المنسوبة لمصحابة والرد عمى الشبيات المثارة حوليا عرض  .ٜٔ
 ىػ.ٖٖٗٔ, ٔودراسة, لمحمد الطاساف, دار التدمرية, ط

معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار, ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد  .ٕٓ
ىػ(, تحقيؽ: طيار آلتي قوالج, منشورات مركز البحوث ٛٗٚتالذىبي )

 .ٔاإلسبلمية باستانبوؿ, ط
معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار, ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد  .ٕٔ

 ىػ.ٚٔٗٔ, ٔية, طىػ(, دار الكتب العممٛٗٚتالذىبي )
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