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... ملخص البحث ...

 متعددة، وعىل الرغم  إن اجلوانب املرشقة يف سرية الرسول الكريم حممد 
من ذلك وجدنا بعض التوجهات القديمة أو احلديثة التي حتاول بقصد أو من دون 
قصد عكس بعض اجلوانب التي ال تنسجم وشخصيته املباركة، وحاول هذا البحث 
التصّدي إىل موضوعة مهمة جدًا يف تاريخ السرية املحمدية تلك هي موضوع )أمية 
متالزمات  بعض  عىل  املوضوعة  تلك  وانعكاسات   ) حممد  الكريم  الرسول 

النّص القرآين كحفظه وتدوينه ومشافهته وطرائق وصوله.

لذا حفرنا يف هذا البحث عن تلك املوضوعة يف كتب السرية والتاريخ وبعض 
دراسات املسترشقني وسواهم ممن تتعلق كتاباهتم بموضوع البحث.
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...Abstract...

Though having brilliant vantage points in the personality of the 
Prophet Mohammed (Peace be upon him and his progeny), yet it 
is to find some past and modern recommendation endeavouring, 
intentionally or unintentionally, to expose some vantage points  
inequitable to his blessing personality, so the paper takes hold of 
an important issue in the Mohammedan chronicle ; illiteracy of 
the blessed messenger Mohammed (Peace be upon him and his 
progeny) and its reflections on some syndromes of the Quranic text 
as memorization, recording and orality [unwritten acts] and the way 
of its delineation.

It is to delve into the chronicles , history and some studies for 
the orientalists to meet the requirements of the study.
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ولد النبي حممد بن عبد اهلل  الثني عرشة ليلة مضت من شهر ربيع األول يف 
عام الفيل يوم اجلمعة قبل أن يبعث باربعني سنة، ومحلت به أمه آمنة بنت وهب يف 

أيام الترشيق عند اجلمرة الوسطى، وولد يف شعب أيب طالب. 

كان الرسول  يعتزل للتعبد يف غار حراء يف جبل بمكة، وقد أنزل القرآن 
عليه يف ليلة القدر من شهر رمضان، فشهر رمضان رصح به القرآن الكريم ﴿َشْهُر 
َواْلُفْرَقاِن﴾ ]سورة  اْلَُدى  َن  مِّ َناٍت  َوَبيِّ لِّلنَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُأنِزَل  ِذَي  الَّ َرَمَضاَن 

البقرة 185[. 

ا َأنَزْلَناُه ِف َلْيَلِة اْلَقْدِر * َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر * َلْيَلُة اْلَقْدِر  وقال تعاىل: ﴿إِنَّ
ْن َأْلِف َشْهٍر﴾ ]سورة القدر 1، 2، 3[. أما الليلة التي نزل فيها ففي تعيينها  َخرْيٌ مِّ
الصادق  منه، روى عن أيب جعفر  األواخر  العرش  اهنا يف  الروايات  فأقوى  أقوال، 
 اهنام ليلتان احدى وعرشون وثالث وعرشون من رمضان وعن أيب ذر: أنزل 
الفرقان عىل حممد الربع وعرشين من شهر رمضان)1(، وروي هي سبع عرشة من 
رمضان عن احلسن بن عيل  انه قال: كانت ليلة الفرقان يوم التقى اجلمعان)2(. 

وكان اول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعاىل: ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 
َم اإِلنَساَن َما َلْ َيْعَلْم﴾ وكان يف غار حراء،  * َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق﴾ و قوله: ﴿َعلَّ

قال  فهببت من نومي، فكأنام كتبت يف قلبي كتابا)3(. 

دعوته  كانت  منها  سنني  ثالث  سنة،  عرشة  ثالث  مبعثه  بعد  بمكة    بقي 
خفية، مل يبادر قريشًا، وقد دخل الناس يف اإلسالم أرساال من الرجال والنساء حتى 

فشا االسالم بمكة)4(. 



النص القرآين بني املشافهة والكتابة

92

ا  ِكنَي * إِنَّ وبعد حني نزل عليه قوله تعاىل: ﴿َفاْصَدْع بَِم ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُْشِ
َكَفْيَناَك اْلُْسَتْهِزئنَِي﴾ ]احلجر 94، 95[. 

ِمَن  َبَعَك  اتَّ ِلَِن  َجَناَحَك  َواْخِفْض  ـ  اأَلْقَربنَِي  َعِشرَيَتَك  ﴿َوَأنِذْر  تعاىل:  وقوله 
خرج  وإعالهنا  دعوته  باظهار  األمر  جاءه  فلام   .]214،215 ]الشعراء  اْلُْؤِمننَِي﴾ 
الناس، وعندما ذكر آهلة قريش وسخر من  مع املسلمني يقيمون الصالة ويدعون 
اصنامها أمجعوا عىل خالفه، وأخذت وفود قريش تأيت غاضبة إىل عمه أيب طالب 
يعيقه  وال  شيئ،  عنه  يرده  ال  اهلل  أمر  عىل    اهلل  رسول  ومىض  وحاميه،  نارصه 
معاداة قريش وهتديدهم، فكانت االيام صعبة عىل املسلمني إذ مل يكن جانبهم قويا 

ازاء طواغيت قريش إاّل اعتصامهم باهلل. 

أول من آمن به من النساء زوجه خدجية بنت خويلد التي أيدته حني أخربها 
  بنزول الوحي عليه ووازرته، وأول من آمن به من الذكور عيل بن أيب طالب
به)5(، وأول من  أفعاله مقتديا  للنبي يف مجيع  تابعا  النبوة وكان  بيت  تربى يف  الذي 
جهر بقراءة القرآن بعد رسول اهلل بمكة عبد اهلل بن مسعود عىل الرغم من اخلوف 
من املرشكني، فغدا حتى أتى املقام يف الضحى وقريش يف انديتها.. ثم قرأ ﴿بِْسِم 
َم اْلُقْرآَن..﴾ فقاموا اليه وجعلوا  ُن * َعلَّ ْحَ ِحيِم﴾ رافعا صوته ﴿الرَّ ْحمِن الرَّ اللِه الرَّ

يرضبونه يف وجهه وهو يقرأ حتى بلغ ما شاء أن يبلغ)6(. 

أهم وسيلة حلفظ القرآن الكريم يف مكة حفظه يف الصدور، وهي األكثر شيوعا 
واألوسع انتشارا، خصوصا يف سني الدعوة األوىل قبل اهلجرة. 

والوسيلة األخرى الكتابة فهي األثبت وقد اهتم هبا  منذ البداية، وقوله: 
)قيدوا العلم بالكتاب()7( دليل اهتاممه بالكتابة. 
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كان كّلام نزل من القرآن أمر بكتابته وحفظه واشاعته بني الناس، فكان املسلم 
الناس  بني  ويشيعها  حيفظها    الرسول  من  اخذها  بعد  االيات  أو  اآلية  يكتب 
بقراءهتا وتعليمها. وقد رويت مناسبات يف ذلك كام روي يف إسالم عمر بن اخلطاب 
عندمها  وكان  بيتها  فقصد  زيد  بن  سعيد  وزوجها  فاطمة  اخته  باسالم  سمع  حني 
اخّلباب بن األرت ومعه صحيفة فيها سورة )طه( يقرؤها عليهام ودخل عليهم عمر 
غاضبا وأخذ الصحيفة فقرأها فاستحسن الكالم وهدي لإلسالم – وكان اسالمه 

بعد هجرة املسلمني إىل احلبشة)8(. 

القرآن   واملسلمون وهم يف مكة معاناة شديدة، فكان  الرسول  لقد عانى 
فيحفظوهنا  اصحابه  ويعلمها  فيحفظها  والعرش  واخلمس  اآلية  منّجاًم:  عليه  ينزل 
ومنهم من كان يكتبها، وكان عددهم يف تكاثر بالرغم من صعوبة املرحلة، فالشفاهية 
واحلفظ كانا الوسيلة الكربى حلفظ القرآن يف املدة التي بقيها يف مكة، وقد أنزل عليه 

فيها اثنتان وثامنون سورة منها ما نزل متامه يف املدينة. 

اكثر  الوحي وكتابه  كتابة  ترتيب  فيها كان  املدينة واستقراره  إىل  وبعد هجرته 
ليلة من ربيع   يف يوم االثنني الثنتي عرشة  وضوحا يف العرش سنني قبل وفاته 

األول وهو ابن ثالث وستني سنة)9(. 

لقد اختذ الرسول وسيلتني مهمتني للحفاظ عىل نص القرآن الكريم كام ذكرت: 
احدامها احلفظ والتحفيظ واالخرى الكتابه والتدوين. 

كان يقرأ ما كان ينزل من القرآن الكريم عىل الصحابة كام كان يستقرئهم. قال 
: اقرأ عيل، قلت: يا رسول اهلل، أقرأ عليك وعليك  النبي  ابن مسعود: قال يل 

أنزل، قال: نعم، فقرأت )سورة النساء()10(. 
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وعن أيب عبد الرمحن السلمي قال: »حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة أهنم 
كانوا يأخذون من رسول اهلل  عرش آيات فال يأخذون يف العرشة األخرى حتى 

يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل«)11(. 

رمضان  يف  منهم  ويسمع  ويعارضهم  بنفسه  القرآن  أصحابه  يلقن    فكان 
خاصة شهر نزول الوحي عليه كل سنة وهم يستمعون. 

نسخة  قراءته  ما خالف يف  ترك  اليه  قوله حني طلب  ابن مسعود  وروي عن 
املصحف التي كتبت يف عهد عثامن: كيف تأمرونني أن أقرأ عىل زيد بن ثابت وقد 
قرأت من يف رسول اهلل بضعا وسبعني سورة وإّن زيد بن ثابت ليأيت مع الغلامن له 

ذؤابتان)12(. 

ويف حديث السيدة فاطمة  قالت: أرّس إيّل النبي  أن جربيل كان يعارضني 
بالقرآن كل سنة وانه عاريض العام مرتني وال اراه اال حضور أجيل)13(. 

وقد كثر عدد احلفظة للقرآن أو السور منه يف عهد رسول اهلل  فقد قتل يف 
عهده يف بئر معونة زهاء سبعني من القراء، وقد ذكر ابو عبيد القاسم بن سالم يف 

كتابه )القراءات( عددًا كبريًا من احلفاظ)14(. 

القرآن فقد كان منترشا، وعن عبادة بن الصامت: كان  أما حفظ بعض سور 
يسمع ملسجد  القرآن، وكان  يعلمه  مّنا  إىل رجل    النبي  دفعه  اذا هاجر  الرجل 
رسول اهلل ضجة بتالوة القرآن، حتى أمرهم رسول اهلل أن خيفضوا أصواهتم لئال 

يتغالطوا)15(. 
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كان الصحابة يف حياة الرسول  جيمعون القرآن حفظا وهم القراء، ومنهم 
من مجعه حفظًا وكتابة، وقد حتدث الشيخ الزرقاين عن )مجع القرآن بمعنى حفظه( 

 .)16() وعن )مجع القرآن الكريم بمعنى كتابته يف عهد الرسول

االخبار يف مجع القرآن الكريم كثرية لكنها متخالفة يف عدد اجلامعني للقرآن)17(، 
ومتناقضة  خمتلفة  الكريم  القرآن  مجع  عن  اخبار  ظهرت    الرسول  حياة  وبعد 
الوحي،  النبي وكتاب  يدون حتت ارشاف  الكريم مل جيمع ومل  القرآن  ايضا، وكأن 
الواردة يف  السبعة  الرسول حيتوى عىل األحرف  انه يف  الروايات تشري  وبعض 

احلديث)18(، وهو كالم غامض يوحي بدالالت متناقضة. 

القرآن  مجع  يف  والروايات  االخبار  اخلوئي  القاسم  ابو  السيد  استعرض  لقد 
الكريم وبني تعارضها وتناقضاهتا، وعدم دقة الرواة فيها وعدم مناسبة الكثري منها 
 والصحابة  الرسول  اهتامم  إىل  النظر  املسلمني، وعدم  لدى  أقدس كتاب  ملقام 
يف عهده بنصوص الذكر احلكيم وحفظها وتدوينها وتعلمها ثم خمالفة الكثري منها 
أمر موهوم  اخللفاء  إىل  القرآن  اسناد مجع  »أن  إىل  بحثه  العقل)19( وخرج يف  حلكم 
يف  دون  قد  اجلامع  ان  األمر  غاية  والعقل،..  واالمجاع  والسنة  للكتاب  خمالف 
املصحف ما كان حمفوظا يف الصدور عىل نحو التواتر، نعم، ان عثامن قد مجع القرآن 
يف زمانه ال بمعنى انه مجع االيات والسور يف مصحف، بل بمعنى أنه مجع املسلمني 
يف قراءة امام واحد وأحرق املصاحف األخرى التي ختالف ذلك املصحف وكتب 
إىل البلدان ان حيرقوا ما عندهم منها. وهنى املسلمني عن االختالف يف القراءة وقد 

رصح هبذا كثري من االعالم«)20(. 
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وقد روى قول احلارث املحاسبي يف ذلك: »املشهور عند الناس ان جامع القرآن 
عثامن، وليس كذلك، انام محل عثامن الناس عىل القراءة بوجه واحد عىل اختيار وقع 
أهل  اختالف  عند  الفتنة  خيش  ملا  واألنصار،  املهاجرين  من  شهده  من  وبني  بينه 
العراق والشام يف حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجوه من 
القراءات املطلقات عىل احلروف السبعة التي انزل هبا القرآن..«)21(، فاخلليفة عثامن 
مجع املسلمني عىل قراءة واحدة وهي القراءة التي كانت متعارفة بني املسلمني والتي 
تلقوها بالتواتر عن النبي  وانه منع عن القراءات األخرى املبتنية عىل أحاديث 

نزول القرآن عىل سبعة أحرف التي تقدم توضيح بطالهنا)22(. 

 كتابة القرآن الكريم في عهد الرسول

للوحي  كّتاب  باختاذ  كتابته  فهي  القرآين  النص  حلفظ  االخرى  الوسيلة  اما 
لتثبيت النص عىل ما توحيه رموز احلروف اكثر من القراءة الشفوية. 

لقد اختذ النبي  كتابا للوحي بلغ احصاؤهم ثالثة واربعني، ومل يكن مجيعهم 
الكتابية بحيث خصص كل واحد  يكتب الوحي وانام وزع الرسول عليهم أعامله 
وبعد  الوحي  يكتبان  كانا  وعثامن    عليا  أّن  روي  فقد  اعامله،  من  لعمل  منهم 
اهلجرة بقيا كذلك فاذا غابا كتب أيّب بن كعب وزيد بن ثابت واالمام عيل  كان 

يكتب عهود النبي مع كتابة الوحي. 

يف  يديه  بني  يكتبان  سفيان  ايب  بن  ومعاوية  العاص  بن  سعيد  بن  خالد  وان 
حوائجه وان املغرية بن شعبة واحلصني بن نمري يكتبان ما بني الناس وفيام يويص 
به. وان عبد اهلل بن األرقم والعالء بن عقبة يكتبان بني القوم يف قبائلهم ومياههم 
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ما  امللوك مع  إىل  ثابت يكتب  الرجال والنساء. وان زيد بن  ويف دور االنصار بني 
كان يكتبه من الوحي. وان ُمَعيقَب بن أيب فاطمة الدويس يكتب مغانم رسول اهلل 
. وان حنظلة بن الربيع ابن اخي اكثم بن صيفي األسيدي كان خليفة كل كاتب 
من كتاب النبي اذا غاب عن عمله فغلب عليه اسم الكاتب وكان يضع عنده خامته 

وقال له الزمني واذكرين بكل شئ...

وان أيب بن كعب بن قيس وهو من يثرب من بني النجار من اخلزرج أول من 
كتب لرسول اهلل  مقدمه إىل املدينة – وكذلك زيد بن ثابت من االنصار من بني 
النجار، وروي انه يف السنة الرابعة من اهلجرة أمر رسول اهلل  زيد بن ثابت ان 
يتعلم كتاب هيود وقال: )ال آمن أن يبدلوا كتايب( فتعلم كتاهبم وتوىل كتابة رسائل 

الرسول  اليهم والرد عىل رسائلهم)23(. 

الرسول  اكتشف  وملا  رسح  أيب  بن  سعد  بن  اهلل  عبد  مكة  يف  كتابه  من  وكان 
 عدم أمانته يف الكتابه فكان يميل عليه عزيز حكيم فيكتب غفور رحيم فطرده 
الرسول  فارتد وحلق بقريش فلام كان فتح مكة امر الرسول  بقتله، فكلمه 

فيه عثامن بن عفان وشفع له بانه تاب فأمر الرسول  برتكه)24(. 

كان كتاب الوحي يكتبون النص القرآين كام يمليه عليهم الرسول . بلسان 
قريش، والكتابة مل تكن كالقراءة عىل سبعة أحرف كام روي يف احلديث ألن األحرف 
السبعة ال يمكن ان يتضمنها الرمز اخلطي، وقد متت نصوص ما كتب بمكة بأيدي 
كتاب قرشيني، ويف املدينة بأيدي كتاب من األنصار مع القرشيني ومل تكن فروق 
تذكر يف الرسم واللغة بينهام، يضاف إىل ذلك مراقبة الرسول  ومتابعته ملا يكتب 
ابن أيب رسح طرده،  أمانة  اكتشف عدم  بالقراءة واملعارضة كام سبق ذكره، فحني 
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ومع املنهج الدقيق الذي اتبعه الرسول  يف توثيق النص القرآين ظهر اخلالف يف 
قراءة القرآن من الصحابة وكثرت اخلالفات حتى روي احلديث: »ان هذا القرآن 
أنزل عىل سبعة أحرف فاقرؤا ما تيرس منه« عىل اختالف رواياته. روي يف املدينة بعد 
عليها  ووضعت  رواياته  واختالف  السبعة  األحرف  رشوح  وتشعبت  اهلجرة)25(. 

حكايات وتأويالت أخرجتها إىل ما يشبه اخلرافة)26(. 

وقد روي احلديث وفرس كام يأيت: »أنزل القرآن عىل سبعة أحرف لكل آية ظهر 
وبطن« وفرس الظهر بظاهر املعنى والبطن بباطنه وتأويله وهو من املجاز)27(. 

وعن أيب عبد اهلل الصادق  قال: )ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن 
االختالف جيئ من الرواة()28(. 

ويبقى ما رواه الزركيش يؤكد وحدة النزول والقراءة بقوله: »واعلم ان القرآن 
للبيان    حممد  عىل  املنزل  الوحي  هو  فالقرآن  متغايرتان،  حقيقتان  والقراءات 
أو  احلروف  كتبة  يف  املذكور  الوحي  الفاظ  اختالف  هي  والقراءات  واالعجاز، 
متواترة عند اجلمهور..  السبع  القراءات  ان  وتثقيل وغريمها..  كيفيتها من ختفيف 
اما تواترها عن النبي ففيه نظر..«)29( ومما يؤكد ان كتابة القرآن ال حتتمل األحرف 
كام بالغ مفرسو احلديث وابتعدوا عن واقعه، وانام هو حرف واحد حيتمل التأويل ما 

عثر عليه من أثر ملصحف عثامن االمام.

ابراهيم بن  بن  فيها: حدثنا خلف  الداين يف رواية مسندة جاء  ابو عمرو  ذكر 
حممد قال: حدثنا أمحد بن حممد قال: حدثنا عيل بن عبد العزيز قال: حدثنا ابو عبيد 
القاسم بن سالم: رأيت يف االمام مصحف عثامن بن عفان »استخرج يل من بعض 
خزائن االمراء، ورأيت فيه اثر دمه« يف سورة البقرة ﴿َخَطَيُكْم﴾ ]58[ بحرف واحد 
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والتي يف االعراف ﴿َخَطيَئُكْم﴾ ]6[ بحرفني)30( وهذا قول علم من أعالم القراء. 

بن  وزيد  وعثامن  وعمر  بكر  أيب  قراءة  كانت  السلمي:  الرمحن  عبد  أبو  وقال 
ثابت واملهاجرين واألنصار واحدة. كانوا يقرءون القراءة العامة وهي القراءة التي 
قرأها رسول اهلل  عىل جربيل مرتني يف العام الذي قبض فيه، وكان زيد قد شهد 

العرضة االخرية، وكان يقرئ الناس هبا حتى مات)31(. 

فاذا عرفنا ان القرآن الكريم مجعه عدد من الصحابة يف عهد النبي ، ومنهم 
من مجع جزء فيه واكمله بعد وفاته. وقد ذكر حممد بن اسحاق من مجع القرآن عىل 
عهد النبي  وهم: عيل بن أيب طالب  وسعد بن عبيد بن النعامن وأبو الدرداء 
عويمر بن زيد ومعاذ بن جبل وابو زيد ثبت بن زيد وأيب بن كعب وعبيد بن معاوية 

وزيد بن ثابت)32(. 

وخيتلف اصحاب علوم القرآن يف عدد من يذكروهنم ممن مجع القرآن يف عهد 
عىل  القرآن  مجع    عيل  االمام  ان  الروايات  بعض  ذكرت  وقد   ،)33( النبي 
ترتيب النزول فبعد وفاة الرسول  لزم بيته وأقبل عىل القرآن جيمعه ويؤلفه فلم 
فيه  يزاد  اهلل  كتاب  )رأيت  قال:    انه  اخرى  رواية  ويف  كله،  مجعه  حتى  خيرج 

فحدثت نفيس ان ال ألبس ردائي إال لصالة حتى أمجعه()34(. 

وكان القرآن الكريم جمموعا مكتوبا يف عهده  فكتابة القرآن ليست حمدثة 
 كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا يف الرقاع واالكتاف والعسب، ويعلل  فانه 
الزركيش عدم مجعه بني دفتني بقوله: »وانام مل يكتب يف عهد النبي مصحف لئال يفيض 

إىل تغيريه يف كل وقت فلهذا تأخرت كتابته إىل أن كمل نزول القرآن بموته«)35(. 
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قال: »كنا عند رسول اهلل  انه  ثابت  بن  زيد  ما روي عن  ينقضه  الكالم  وهذا 
بحسب  والسور  اآليات  ترتيب  أي  القرآن  وتأليف  الرقاع«)36(  من  القرآن  نؤلف 
بروايات  اهلل  رسول  عهد  عىل  جمموعا  كان  الكريم  فالقرآن    الرسول  اشارة 
كثرية تعارض رواية عدم مجعه، فقد روى مجاعة منهم ابن أيب اشتة وامحد بن حنبل 
والرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم والبيهقي والضياء املقديس عن ابن عباس 
قال: قلت لعثامن بن عفان: ما محلكم عىل ان عمدتم إىل األنفال وهي من املثاين، 
ْحمِن  الرَّ اللِه  بينهام سطر ﴿بِْسِم  بينهام ومل تكتبوا  املئني فقرنتم  براءة وهي من  واىل 
ان  عثامن:  فقال  ذلك؟  عىل  محلكم  ما  الطوال  السبع  يف  ووضعتمومها  ِحيِم﴾  الرَّ
رسول اهلل كان مما يأيت عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات العدد، وكان إذا أنزل 
)ضعوا هذا ف السورة التي يذكر  عليه الشئ يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: 
فيها كذا وكذا(، وتنزل عليه اآليات، فيقول : )ضعوا هذه ف السورة التي يذكر 
آخر  من  براءة  وكانت  باملدينه،  أنزل  ما  أول  من  األنفال  وكانت  وكذا(،  كذا  فيها 
القرآن نزوال، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت اهنا منها، وقبض رسول اهلل 
 ومل يبني لنا أهنا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهام، ومل اكتب بينهام سطر ﴿بِْسِم 

ِحيِم﴾ ووضعتهام يف السبع الطوال)37(.  ْحمِن الرَّ اللِه الرَّ

مجع  عمن  أقواال  مسعود  وابن  عمر  بن  اهلل  وعبد  وقتادة  الشعبي  عن  وروى 
 .)38( القرآن الكريم عىل عهد النبي

قائال:  عثامن  القرآن  جامع  ان  الناس  عند  اشتهر  فيام  املحاسبي  قول  مر  وقد 
بينه  وقع  اختيار  عىل  واحد  بوجه  القراءة  عىل  الناس  عثامن  محل  انام  كذلك  »ليس 

وبني من شهده من املهاجرين واألنصار«)39(. 
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واجللد  الرقاع  من  مؤلفا  جمموعا  كان  الكريم  القرآن  أن  يثبت  ذلك  كل 
رسول  عهد  عىل  ومرتبا  جمموعا  كان  الرقيقة  احلجارة  صفائح  وهي  واللخاف 
والعسب  واالقثاب  االكتاف  عىل  موزعا  تركه    انه  يعقل  وكيف    اهلل 
املجموع  الكتاب  معنى  عىل  تدل  وهي  كثريًا  القرآن  يف  الكتاب  كلمة  وردت  وقد 
،]78  – ْكُنوٍن﴾ ]الواقعة 77  ِكَتاٍب مَّ َلُقْرآٌن َكِريٌم * ِف  ُه  ﴿إِنَّ  :  املرتب كقوله 
ى  َوُبْشَ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ ُينِذَر  لِّ ا  َعَربِيًّ لَِّساًنا  ٌق  َصدِّ مُّ ِكَتاٌب  ﴿َوَهَذا   : وقوله 
اْلِكَتاِب  بَِبْعِض  ﴿َأَفُتْؤِمُنوَن   ، بنٍِي﴾  مُّ ِكَتاٍب  ﴿ِف   ،]12 ]االحقاف  لِْلُمْحِسننَِي﴾ 
األثر  ثم  جدا  كثرية  ومواضع  ُظُهوِرِهْم﴾  َوَراء  اهلّلِ  ﴿ِكَتاَب   ، بَِبْعٍض﴾  َوَتْكُفُروَن 

املروى عنه  قبل وفاته )إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت()40(. 

هاتان الوسيلتان: احلفظ يف الصدور والكتابة التي تثبت النص وحتفظ أداءه مها 
اِفُظوَن﴾  ا َلُه َلَ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ حفظا النص القرآين مقرونة بحفظه تعاىل ﴿إِنَّ

]احلجر 9[. 

أمية الرسول  وأمية العرب

علوم  وأصحاب  املفرسين  وأقوال  املؤرخني  أحاديث  تناولتها  قضية  هذه 
القرآن، فكان فيها آراء وأقوال خمتلفة وتفاسري خمتلفة أيضا، حيتاج احلديث فيها إىل 
شئ كثري من االستقراء والدقة يف فهم النصوص أو ما وراء النصوص. سأعرض 

األهم منها ثم أخرج بام اراه أقرب إىل احلقيقة. 

األّمّي يف اللغة ما شاع من معناها أنه صفة من ال يكتب أو عىل خلقة األّمة مل 
يتعلم الكتاب وهو باق عىل جبّلته، أو هو العيي اجللف اجلايف القليل الكالم)41(.
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وجاء يف )لسان العرب( األمي: ال يكتب. قال الزجاج: الذي عىل خلقة األمة 
مل يتعلم الكتاب فهو عىل جبلته. وقال أبو اسحاق الزجاج: معنى األمي املنسوب 
إىل ما عليه َجَبَلْتُه أّمُه أي ال يكتب، ألن الكتابة مكتسبة، فكأنه نسب إىل ما يولد عليه 
أي عىل ما ولدته أمه عليه.. ويف احلديث )إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب()42( أراد 

أهنم عىل أصل والدة أمهم مل يتعلموا الكتابة واحلساب فهم عىل جبلتهم األوىل. 

ويف احلديث )بعثت إىل أمة أمية(. قيل للعرب األميون، ألن الكتابة كانت فيهم 
ْنُهْم﴾ ]اجلمعة 2[.  يِّنَي َرُسواًل مِّ عزيزة أو عديمة، ومنه قوله تعاىل: ﴿َبَعَث ِف األمِّ

وقيل لسيدنا حممد رسول اهلل : األمي، ألن أمة العرب مل تكن تكتب وال 
تقرأ املكتوب، وبعثه اهلل رسوال وهو ال يكتب وال يقرأ من كتاب، وكانت هذه اخللة 
إحدى آياته املعجزة، ألنه  تال عليهم كتاب اهلل منظوما تارة بعد أخرى بالنظم 
الذي أنزل عليه فلم يغري ومل يبدل ألفاظه، وكان اخلطيب من العرب اذا ارجتل خطبة 
بعثه  وأبانه من سائر من  أنزله  نبيه كام  اهلل عىل  فيها ونقص فحفظه  زاد  أعادها  ثم 
ُه  طُّ اليهم هبذه اآلية، ففي ذلك أنزل تعاىل: ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُ
بَِيِمينَِك إًِذا اَلْرَتاَب اْلُْبِطُلوَن﴾ ]العنكبوت 48[. ولوال هذه صفة األمية لقالوا: انه 

وجد هذه األقاصيص مكتوبة فحفظها من الكتب)43(. 

واألمي: نسبة إىل األم أو األمة: من ال يقرأ وال يكتب أو العيي اجلايف. واألمية: 
مؤنث األمي: مصدر صناعي معناه الغفلة أو اجلهالة)44(. 

وتناول املفرسون مصطلح )األمي( و )األمية( واالجابة عن سؤال: هل كان 
الرسول  يقرأ ويكتب؟ 
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158( ويف   –  بـ )األمي( يف سورة االعراف )آية 157  لقد وصف النبي 
سورة العنكبوت )آية 48( ومها من السور املكية، لكن مصطلح )األميني( يف السور 

املدنية: البقرة 78 وآل عمران 20 وسورة اجلمعة 2. 

لدى  أخبار  وكانت  )أمي(  بان  واالنجيل  التوراة  يف  النبي  وصف  وجاء 
تعاىل: قال  النصارى)45(.  من  والرهبان  هيود  من  واالحبار  العرب  من   الكهان 
ْوَراِة َواإِلْنِجيِل  يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف التَّ بِيَّ اأُلمِّ ُسوَل النَّ بُِعوَن الرَّ ِذيَن َيتَّ ﴿الَّ

َيْأُمُرُهم بِاْلَْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُنَكِر﴾ ]االعراف 157[. 

وكان هيود ينذرون بظهور نبي يف مكة وهاجر منهم اليها ليشهد ظهور النبي 
الذي قارب زمانه بحسب ما لدهيم من االخبار، وقد سميت مكة )أم القرى( ألهنا 
مكان أول بيت وضع للناس، وألهنا قبلة أهل القرى كلها وحمجتهم والنسبة اليها 

أمي)46(. 

وجاء يف سرية ابن هشام، حديث عاصم بن عمر بن قتاده عن رجال من قومه 
قالوا: »ان مما دعانا إىل االسالم، مع رمحة اهلل تعاىل وهداه لنا ملا كنا نسمع من رجال 
لنا،  ليس  علم  عندهم  كتاب  أهل  وكانوا  أوثان،  أصحاب  رشك  أهل  وكنا  هيود، 
وكانت ال تزال بيننا وبينهم رشور فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: إنه قد 

تقارب زمان النبي يبعث اآلن نقتلكم معه قتل عاد وارم..«)47(. 

من هذا نفهم جميئ هيود إىل أم القرى )مكة( ينتظرون ظهور نبي فيها ثم وصف 
الرجال من قوم قتادة النفسهم )العرب( اهنم أهل رشك وأوثان وهيود: كانوا أهل 
كتاب عندهم علم ليس لنا »فالوصفان ال صلة هلام بام هو شائع من أن األمية عدم 
العقيدة وغريها  بأمور  املعرفة  باجلهل وعدم  نعم هلا صلة  القراءة والكتابة،  معرفة 
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هكذا  الكتاب  أهل  غري  من  ألنه  أمي،  هو  والكتابة  القراءة  يعرف  الذي  فاملرشك 
كان اليهود يصفون العرب وغريهم الذي عىل غري دينهم« فهي صفة هتمة يطلقها 
اليهود عىل العرب باعتبارهم مرشكني من جهة فيتعالون عليهم وهي صفة باليهود 
يسمون أنفسهم أهل الكتاب وغريهم باألميني وقد اسندوا الكلمة إىل الدين بدليل 
قوله تعاىل ﴿َوَيُقوُلوَن َعَل اهلّلِ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ ]آل عمران 75[، فهم كانوا 
السيادة والتقدم عىل غريهم..  بالكرامة االهلية.. فلهم  يزعمون كام هم خمصصون 
وهذا ماال يوجد فيام عندهم من الكتب املنسوبة إىل الوحي كالتوراة وغريها لكنه 

أمر أخذوه من أفواه أحبارهم فقلدوهم فيه)48(. 

سياق  حيدده  آخر  معنى  هلا  كان  الكريم  القرآن  يف  الواردة  )األميني(  فصفة 
االيات غري معرفة القراءة والكتابة، وانام هو وصف للوثنيني الذين مل يعرفوا كتابا 
يقوله كهّنهم ورهباهنم من  ما  يعرفوا سوى  مل  الذين  لليهود والنصارى  أو  سامويا 

أساطري يتمنوهنا ويفتعلون األحاديث الكاذبة كام سيأيت من أقوال املفرسين. 

َأَمايِنَّ﴾  إاِلَّ  اْلِكَتاَب  َيْعَلُموَن  اَل  وَن  يُّ ُأمِّ ﴿َوِمْنُهْم  تعاىل:  قوله  يف  الفراء  قال 
جَيُِدوَنُه  الَِّذي  يَّ  اأُلمِّ بِيَّ  ﴿النَّ و  كتاب  هلم  يكن  مل  الذين  العرب  هم   :]78 ]البقرة 
ْوَراِة َواإِلْنِجيِل﴾ ]االعراف 157[، واألماين ان يفتعل الرجل  َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف التَّ

االحاديث املفتعلة)49(. 

وقال قطرب: األمية: الغفلة واجلهالة، فاألمي منه وذلك هو قلة املعرفة)50(. 

ال  أميون  قال:  َيْعَلُموَن..﴾  اَل  وَن  يُّ ُأمِّ ﴿َوِمْنُهْم  زيد  ابن  قول  الطربي  وذكر 
يقرءون الكتاب من اليهود. 



أ.د. زهري غازي زاهد

105 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

األميون  قال:  يُّوَن﴾  ُأمِّ ﴿َوِمْنُهْم  تعاىل:  قوله  يف  عباس  ابن  عن  القول  وروى 
قوم مل يصدقوا رسوال أرسله اهلل وال كتابا انزله اهلل، فكتبوا كتابا بأيدهيم ثم قالوا 
أميني  ثم سامهم  بأيدهيم  يكتبون  اهنم  اهلل، وقال:  لقوم سفلة جهال: هذا من عند 
جلحودهم كتب اهلل ورسله، وعلق الطربي عىل هذا التأويل قائال: وهذا تأويل عىل 
خالف ما يعرف من كالم العرب املستفيض بينهم، وذلك أن األمي عند العرب هو 

الذي ال يكتب)51(. 

..﴾ قال:  وَن اَل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إاِلَّ َأَمايِنَّ يُّ وكذلك فرس قوله تعاىل: ﴿َوِمْنُهْم ُأمِّ
ومنهم من ال حيسن أن يكتب، ال يعلمون الكتاب وهو التوراة الذي انزله اهلل وال 
يدرون ما أودعه اهلل من حدوده وأحكامه وفرائضه، انام هم امثال البهائم وهم ناس 
من هيود مل يكونوا يعلمون شيئا من الكتاب وكانوا يتكلمون بالظن بغري ما يف كالم 
يقرأ  من ال  بني  فهم  االكاذيب  يتمنوهنا وهي  أماين  الكتاب  من  ويقولون: هو  اهلل 
الكتاب ويكتبه فيحرفه وبني من ال يقرأ وال يكتب وال يعلم من الكتاب إال أكاذيب 

املحرفني يتقبلوهنا عىل التقليد)52(. 

ِذيَن  لَّ وفرس الزخمرشي )االميني( باملرشكني الوثنيني يف قوله تعاىل: ﴿.. َوُقل لِّ
 ،]20 عمران  ]آل  اْهَتَدوْا..﴾  َفَقِد  َأْسَلُموْا  َفإِْن  َأَأْسَلْمُتْم  يِّنَي  َواأُلمِّ اْلِكَتاَب  ُأْوُتوْا 
)الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، واختالفهم اهنم تركوا االسالم وهو 
كنا  وقالوا  اهلل،  ابن  عزير  اليهود:  وقالت  النصارى  فثلث  والعدل..  التوحيد  دين 

أحق بأن تكون النبوة فينا من قريش ألهنم أميون ونحن أهل الكتاب)53(. 

وذكر القرطبي قول ابن عباس املذكور: »األميون العرب كلهم من كتب منهم 
ومن مل يكتب الهنم مل يكونوا أهل الكتاب«)54(. 
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القراءة  لعدم  ال  كتاب  هلم  وليس  رشك  اهل  كانوا  ألهنم  إذًا  العرب  فامية 
والكتابة. فبعث اهلل يف االميني رسوال منهم من بينهم يتلو عليهم آياته.. 

وقد ذهب بعض املسترشقني إىل ان املقصود من االميني هنا الوثنيني وان االمية 
غريهم  عىل  )أميم(  و  )أمت(  لفظة  يطلقون  كانوا  الذين  اليهود  من  أخذت  هذه 

يريدون هبا الوثنيني)55(. 

أميني  الطربي سامهم  قبله  اليه  الزخمرشي وما أشار  وذلك ما ذكرته من قول 
جلحودهم كتب اهلل ورسله »فاالميون قوم مل يصدقوا رسوال أرسله اهلل وال كتابا 

أنزله اهلل« كام ذكر ابن عباس. 

عند  تعني  تكن  مل  )أمية(  و  )أمي(  لفظة  ان  إىل  عيل  جواد  الدكتور  وذهب 
اجلاهليني معنى اجلهل بالقراءة والكتابة وانام كانت تعني عندهم مرشكني ووثنيني، 
باالمي ألنه من  به  الرسول  نعت  والذي  الكريم  القرآن  الذي ورد يف  املعنى  وهو 
العرب ومن قوم ليس هلم كتاب عرفوا بذلك من اليهود أهل الكتاب. أما تفسريها 
)األمي(  فرسوا  ملا  ذلك  ودليل  االسالم..  يف  وقع  فقد  والقراءة  بالكتابة  باجلهل 
املصطلح  هلذا  اشتقاق  اجياد  يف  حاروا  والكتابة  القراءة  عدم  بمعنى  و)األمية( 
فقالوا ما قالوه يف تفسريها باهنا سميت باالمية، ألهنا عىل خلقة األمة أو الهنا عىل 
اجلبلة والفطرة، وأصل والدة األمهات أو نسبة إىل األمم وغري ذلك مما جاء لدى 

اللغويني)56(. 

ولو كانت األمية معروفة لدى أهل اجلاهلية هبذا املعنى الستشهدوا عليها بشعر 
فاالستشهاد  املتكلفة  التفاسري  إىل  جلئوا  وملا  املخرضمني،  أو  اجلاهليني  اشعار  من 
نثر  أو  بشعر  استشهادهم  فعدم  الغريبة،  األلفاظ  تفسري  يف  عادهتم  من  بالشعر 
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التي عرفت يف  األلفاظ  تفسريها من  بام شاع من  اللفظة  ان  دليل عىل  تفسريها  يف 
االسالم)57(. 

كان  حني  عىل  والكتابة  القراءة  جهلهم  بسبب  باألمية  العرب  يوصف  كيف 
سواد هيود ونصارى جزيرة العرب أميا ايضا ال يقرأ وال يكتب، لكن القرآن الكريم 
استثناهم وسامهم )أهل الكتاب( والعرب الذين مل يكونوا هيودا وال نصارى أميون، 
ألهنم ليسوا أصحاب كتاب ال ألهنم مل حيسنوا الكتابة والقراءة)58( كام مر يف تفسري 

امليزان. 

يِّنَي َأَأْسَلْمُتْم﴾  ِذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َواأُلمِّ لَّ وكذا جاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوُقل لِّ
]آل عمران 20[، وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى واألميني الذين ال 

كتاب هلم من مرشكي العرب ﴿َأَأْسَلْمُتْم﴾)59(. 

معرفة الرسول الكريم القراءة والكتابة 

معرفة  قضية  يف  قديام  االسالميني  الدارسني  بني  واجلدل  احلديث  كثر  لقد 
الرسول  القراءة والكتابة، وهل كانت قبل بعثته أم كانت بعدها؟ 

باملفهوم  فهم )األمي(  الكريم حجة ملن  القرآن  بالنبي األمي يف  وكان وصفه 
القراءة  معرفة  عدم  انه  ايضا  حديثا  شائع  هو  والذي  املسلمني،  بني  شاع  الذي 
والكتابة، ولكن الباحث عن مفهوم مصطلح األمي واألمية خيرج بام ذكرناه وذكره 
ولكن  والكتابة،  القراءة  معرفة  عدم  معناها  يكن  مل  األمية  بأن  املفرسين  من  مجلة 
الباحث عن مفهوم مصطلح األمي األمية خيرج بام ذكرناه وذكره مجلة من املفرسين 
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بأن األمية مل يكن معناها عدم معرفة القراءة والكتابة وانام اطلقت لوصف املرشكني 
الذين مل يكن هلم كتاب كام روي عن عبد اهلل بن عباس وكام يدل عليه سياق اآليات 

التي وردت فيها. 

يف  ورد    فوصفه  والكتابة،  بالقراءة  له  صلة  ال  )األمي(  بـ  النبي  ووصف 
كتاب التوراة واالنجيل، وكان اليهود والنصارى يعرفون ذلك واملعارصون منهم 
أو  احلقيقة  ملعرفة  بينهم  فيام  احلديث  ويكثرون  ظهوره،  يرتقبون    اهلل  لرسول 
ْوَراِة َواإِلْنِجيِل﴾)60(  لتغطيتها، ألن النبي االمي ﴿الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف التَّ
سيأيت بدين جديد دين توحيد وعدل عىل غري ما كان عليه اليهود والنصارى كام مر 

آنفا. 

القرى(  )أم  وسميت  )مكة(  إىل  املنسوب  انه  )االمي(  اصطالح  يف  ورد  ومما 
ألهنا مكان أول بيت وضع للناس، وألهنا قبلة أهل القرى كلها وحمجتهم )61(.. 
وهو املروي عن االمامني حممد الباقر وجعفر الصادق )62( أو انه منسوب إىل أمة 
ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه﴾  العرب املرشكني الذين ليس هلم كتاب. بعثه اهلل ﴿َرُسواًل مِّ

]اجلمعة 2[. 

فاملعنى ال خيرج عن هذين املفهومني أو جاء هبام مجيعا حني تكرر املصطلح. 

كلمة  املكية كام ذكرت ووردت  السور  )االمي( يف  بـ    الرسول  نعت  فقد 
)األميني( يف السور املدنية نعتا للمرشكني الذين ليس هلم كتاب أو ملن ﴿اَل َيْعَلُموَن 

 .﴾.. اْلِكَتاَب إاِلَّ َأَمايِنَّ
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  وقد حاول الزرقاين ان يكون وسطا جيمع بني ادلة من قال بامية الرسول
بمفهوم عدم معرفة القراءة والكتابة، ومن قال بمعرفته بعد الرسالة وأدلة الطرفني 
تعارض  انه  غري  وتلك  هذه  بني  فيام  ظاهر  التعارض  ان  »غري  قائال:  املتعارضة 
ظاهري يمكن دفعه بان نحمل أدلة االمية عىل اوىل حاالته b وان نحمل أدلة كتابته 
عىل اخريات حاالته، وذلك مجعا بني االدلة وال ريب ان اجلمع بينهام اهدى سبيال 

من اعامل البعض وامهال البعض ما دام منهام قوة االستدالل«)63(. 

والرأي عندي انه  كان يقرأ ويكتب وبعد البعثة دون شك والكالم يف امية 
الرسول بعدم القراءة والكتابة وهم، اعتمد القائل به عىل احلديث املرسل )انا 
أمة امية ال نكتب وال نحسب( واالية الكريمة ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب 

ُه بَِيِمينَِك إًِذا اَلْرَتاَب اْلُْبِطُلوَن﴾ ]العنكبوت 48[.  طُّ َواَل َتُ

الكتابة  بندرة  يصفهم  عامة  اجلاهليني  العرب  وضع  يعني  فهو  احلديث  أما 
يفهم  كام   – بصفتهم  مشاركتهم  يفهم  وال  املوصوفني  هؤالء  من  وهو  والقراءة 
ْنُهْم﴾ ]اجلمعة 2[، فهو  يِّنَي َرُسواًل مِّ املعنى يف قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث ِف األمِّ
القوم، لكن  الصالة والسالم بعث )يف االميني رسوال منهم( أي من هؤالء  عليه 
ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل  يِهْم َوُيَعلِّ رسالته ﴿َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ
بنٍِي﴾ فأميتهم كوهنم يف ضالل مبني، مل يكن عندهم كتاب من عند اهلل  َلِفي َضالٍل مُّ
فنسبهم إىل األمية، كام وصف ناس من هيود بـ )األميني( ألهنم مل يكونوا يعلمون من 
الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن يف كتاب اهلل، ويقولون: هو من الكتاب أماين 
وَن اَل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إاِلَّ  يُّ واكاذيب يتمنوهنا وذلك جاء يف قوله تعاىل ﴿َوِمْنُهْم ُأمِّ

َأَمايِنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ َيُظنُّوَن﴾)64(.
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تدفع هتمة  فهي  ِكَتاٍب...﴾  ِمن  َقْبِلِه  ِمن  َتْتُلو  ُكنَت  ﴿َوَما  الكريمة  االية  واما 
اليهود بان الرسول قد مجع اقواله وما جاء به من كتبهم، فهذه االية تدفع هتمتهم 

الباطلة)65(. وذلك وصفه قبل البعثة ال بعدها. 

وكانت  )صابئ(  بأنه  بمكة  دعوته  بداية  يف    النبي  املرشكون  سمى  لقد 
)العرب تسمي كل من قرأ الكتب أو كتب صابئا()66(.

وقد وردت يف االخبار اشارات واضحة ملعرفة الرسول القراءة والكتابة بعد 
البعثة نذكر امهها: 

من ذلك ما ورد يف احلديث عن أنس انه  قال: )رأيت ليلة ارسي يب مكتوبا . 1
عل باب اجلنة، الصدقة بعش أمثالا..()67(.

جاء يف سرية ابن هشام: وبعث رسول اهلل  عبد اهلل بن جحش االسدي.. . 2
فيه  ينظر  ان ال  كتابا وأمره  له  املهاجرين.. وكتب  ثامنية رهط من  وبعث معه 

حتى يسري يومني ثم ينظر فيه)68(.

مكة . 3 أهل  فأبى  القعدة  ذي  يف    اهلل  رسول  اعتمر  قال  الرباء:  عن  وجاء 
يدعوه يدخل مكه حتى يقاضيهم عىل أن يقيم هبا ثالثة ايام، فلام كتب الكتاب 
كتب: »هذا ما تقاىض عليه حممد رسول اهلل، فقالوا: لو نعلم انك رسول اهلل 
ما منعناك، ولكن انت حممد بن عبد اهلل. قال: انا رسول اهلل وانا حممد بن عبد 
اهلل، قال لعيل : امح )رسول اهلل( قال: ال واهلل، ال أحماك ابدا، فأخذ رسول 
– فكتب مكان رسول اهلل حممد، فكتب: هذا ما   وليس حيسن يكتب  اهلل 

قاىض عليه حممد..«)69(. 
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4 .  عن ابن عباس قال: يوم اخلميس، وما يوم اخلميس، قال: اشتد برسول اهلل
)ائتوين باللوح والدواة اكتب لكم كتابا ال تضلون بعده(. قال:  وجعه فقال: 

فقال بعضهم: إن رسول اهلل هيجر)70(. 

وان احلديث املرسل )انا أمة امية ال نكتب وال نحسب( ليس نصا يف استمرار 
نفي الكتابة عنه ، ومعرفته الكتابة بعد أمّيّته التنايف املعجزة بل هي معجزة اخرى 

لكونه من غري تعليم)71(. 

الخط الذي كتب به القرآن الكريم 

اختلفت الروايات يف أصل اخلط العريب قبل االسالم، وسنشري إىل الدراسات 
التي تناولت نشأة اخلط العريب والكتابة)72(، وننرصف إىل اخلط العريب الذي انترش 

يف املدن العربية والذي دون به القرآن الكريم. 

امللك  أصحاب  فأما  خط،  وهلم  إال  أمة..  االرض  يف  »ليس  اجلاحظ:  قال 
واحلساب  املتقن  الكتاب  فهناك  والعبادة  والديانة  واجلباية  والسلطان  واململكة 
املحكم، وال خيرج اخلط من اجلزم واملسند املنمنم كذا كيف كان، قال ذلك اهليثم بن 

عدي وابن الكلبي«)73(.

فاخلط العريب اجلاهيل قلامن: جزم ومسند، فاملسند خط عرب جنوب جزيرة 
العرب وخط من كتب به يف انحائها، وهو احد فروع القلم الفينيقي، واجلزم: خط 

أهل مكة واملدينة وعرب العراق وغريهم من عرب شامل اجلزيرة. 
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وقد خالط عرب العراق االراميني وتأثروا بثقافتهم ومنهم من اعتنق النرصانية 
دينهم، فليس من املستبعد استعامهلم قلمني او أكثر يف الكتابة: احدمها ما رأه نصارى 
العراق من الرسياين والذي ولد اجلزم واملسمى باخلط الرهاوي وقلم آخر استعملوه 
للكتابات الرسيعة، وغري بعيد احتامل كتابة أهل العراق أو أهل األنبار وغريهم من 
عرب العراق بالقلمني املذكورين)74( القلم الذي دعاه البطليويس باملشق وهو قلم 

أهل االنبار، وهو خط فيه خفة، وألهل احلرية قلم اجلزم)75(. 

وهلم  وتطوره،  وتارخيه  العريب  اخلط  يف  ومؤلفات  أقوال  العرب  وللعلامء 
نظريات يف نشأته، ويف مقدمتهم ابن الكلبي كام سبق يف كالم اجلاحظ واراء البن 
عباس، بان اخلط انترش من اهل احلرية إىل االنبار ومنها إىل احلجاز وذلك بسبب ما 
كان بني عرب جنوب العراق وقبائل احلجاز من عالقات جتارية وادبية خاصة مكة 

واملدينة)76(. 

الذين حترضوا واقاموا  العرب  ان  العريب ذلك  وجلرجي زيدان رأي يف اخلط 
بالعربانية  اقتبسوا الكتابة من جرياهنم، فمنهم من كتب  يف العراق ويف بالد الشام 
ومنهم من كتب بالرسيانية ولكن القلمني النبطي والرسياين ظال عندهم إىل ما بعد 
النبطي وتولد اخلط الكويف، نسبة إىل  الفتوح اإلسالمية، فتولد اخلط النسخي من 
إىل  نسبة  احلريي  االسالم  قبل  يسمى  الكويف  اخلط  وكان  الرسياين  عن   – الكوفة 
احلرية، ومعنى ذلك ان الرسيان كانوا يكتبون باكثر من قلم من اخلط الرسياين يف 
مجلتها ومل يسمونه )السطرنجييل( كانوا يكتبون به أسفار الكتاب املقدس، فاقتبسه 
العرب يف القرن األول قبل االسالم وكان من اسباب تلك النهضة عندهم، ومنه 

تولد اخلط الكويف ومها متشاهبان)77(.
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تعلموا  العرب  ان  واخلالصة  قائال:  رأيني  بني  مازجا  رايه  ذلك  بعد  وذكر 
من  الكويف  اخلط  وتعلموا  الشام،  إىل  جتارهتم  اثناء  يف  حوران  من  النبطي  اخلط 
وكانوا  االسالم  بعد  عندهم  معروفني  اخلطان  وظل  بقليل  اهلجرة  قبل  العراق 
يستخدمون القلمني معا: الكويف لكتابة القرآن ونحوه من النصوص الدينية كام كان 
سلفه السطرنجييل يستخدم عند الرسيان لكتابة االسفار املقدسة، والنبطي لكتابة 

املراسالت واملكاتبات االعتيادية)78(.

ويرى بعض الباحثني ان القلم العريب قد أخذ من االرامي وذلك ألن الرسيان 
الذين هم من بني ارم قد طوروا القلم االرمي وكتبوا بقلمني: احدمها قديم كتبت 
به االناجيل والكتب املقدسة وهو املربع ذو احلروف املستقيمة وهو االسطرنجييل، 
وقلم سهل ذو حروف مستديره هو قلم النسخ، وقد عرف العرب القلمني وكتبوا 
هبام فسموا السهل النسخ واالخر الكويف)79( وحجتهم ان القلم العريب اخذ برتتيب 
)ابجد هوز حطي( وهو ترتيب عىل طريقة االراميني كام اخذ هبذا الرتتيب بحساب 
اجلمل وهو عند بني إرم كام اخذ بقواعد رسم االمالء مثل حذف االلف عند وقوعه 
يف وسط الكلمة يف )رمحان ومساكن ويتامى ومساجد وكتاب وابراهيم واسحاق 

واسامعيل( فاهنا تكتب يف خط املصاحف بدون الف)80(.

طريقة  عىل  العربية  للحروف  يرد  الذي  الرتتيب  ان  )وايل(  املسترشق  ويرى 
النبط  اخذه  وقد  اليهود  او  النبط  من  العرب  اخذه  ترتيب  هو  حطي(  هوز  )ابجد 
والعربانيون من القلم اآلرامي وتشري هذه الطريقة إىل اشتقاق القلم العريب من القلم 
النبطي املتفرع من القلم االرمي)81( وقد وضع علامء العرب حروف )ثخذ ضظغ( 

الهنا مل ترد يف هذه االبجدية ولكنها ترد يف العربية ودعوها الروادف. 
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الدين  شمس  احلافظ  ان  العريب  اخلط  اصول  من  االرامي  ان  عىل  يدل  ومما 
الذهبي ذكر يف ذيل رواية خارجة بن زيد عن ابيه: ان زيد بن ثابت بأمر الرسول 
 تعلم كتابة اليهود وحذقها يف نصف شهر، فتعلمه يف مدة نصف شهر يدل عىل 
انه تعلم احد نوعي اخلط الرسياين خط هيود، ولذلك ذكر يف ترمجة زيد بن ثابت 
انه تعلم الرسياين. ثم ان اخلط الكويف اشبه اخلطوط باخلط احلريي واحلريي قريب 

الشبه من النبطي، وهو من االرامي وهو من الفينيقي)82(.

فأقدم كتابه عربية شبيهة بالقلم النبطي املتأخر هي كتابة )نقش النامرة( 338 
املربوطة يف  التاء  امليالد حيث فيها حروف كثرية مرتبطة بعضها ببعض وفيها  بعد 

هناية الكلمة)83(.

وهنض القلم العريب هنضته احلقيقية منذ ظهور االسالم، لذلك سامه الدكتور 
جواد عيل )اخلط العريب القرآين( ألن القرآن الكريم هو صاحب الفضل لتخليد هذا 
اخلط وتثبيته ألمر الرسول  بتدوين الوحي به أي هبذا اخلط العريب القديم الذي 

اخذه اهل مكة من اهل احلرية واالنبار وعني التمر)84(.

ان اول من نرش الكتابة وشجع عليها هو الرسول  بعد اهلجرة إىل املدينة فقد 
أرس يف )غزوة بدر( سبعني رجال وفيهم كثري من الكتاب فجعل فدية الكاتبني منهم 
تعليم كل واحد عرشة من صبيان املدينة وانترش اخلط بالتدريج، وقد اختذ له كّتابًا 
يكتبون الوحي وقضاياه االخرى بلغ احصاؤهم ثالثة واربعني كاتبا وزعهم ألعامله 
الكتابية، فمنهم من كتب الوحي والعهود مثل عيل بن أيب طالب  ومنهم الوحي 

عثامن وأيب وزيد بن ثابت وقد مر ذكر ذلك)85(.
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بنائها ألن اخلط احلجازي هذبت قواعده  فاخلط الكويف نسبة إىل الكوفة بعد 
وسمي  النبطي  اخلط  من  واألنبار  احلرية  اهل  اشتقه  وقد  اليها  فنسب  وحروفه 
باحلريي او االنباري ثم الكويف وكتبت به كل النسخ اخلطية من املصاحف السابقة 
للقرن الرابع اهلجري بمختلف اساليبه)86( وقد كانت مراكز للخط يف زمن الرسول 
 واخللفاء الراشدين منها: مكة واملدينة والكوفة والبرصة)87( ولكن غلب اسم 
الكوفة جلودته واختاذه لكتابة القرآن الكريم جاء عن ايب حكيمة العبدي قال: »كنت 
اكتب املصاحف يف الكوفة فيمر علينا عيل  فيقوم فينظر فيعجبه خطنا ويقول: 

)هكذا نّوروا ما نّور اهلل(«)88(.

.................................
للطربيس ( 1 البيان  جممع   ،273/4 للزخمرشي  الكشاف   ،14  /  10 الطربي  تفسري  ينظر 

 .786/10 ،497/1
تفسري الطربي 14/10 وذلك يف قوله تعاىل: ﴿إِن ُكنُتْم آَمنُتْم بِاهلّلِ َوَما َأنَزْلَنا َعَل َعْبِدَنا َيْوَم ( 2

ْمَعاِن﴾ ]االنفال 41[.  اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ
مروج ( 3  ،8 للنديم  الفهرست   ،237–236 األول  القسم  هشام  البن  النبوية  السرية  ينظر 

الذهب للمسعودي 275/2–276. 
ينظر السرية النبوية 262/1 وما بعدها، اصول الكايف 499/1. ( 4
السرية النبوية ق 245/1، 262، 263. ( 5
السابق ق 235/1–237. ( 6
تقييد العلم للخطيب البغدادي 69، البيان والتبيني للجاحظ 24/2. ( 7
السرية النبوية ق 343/1–346. ( 8
تاريخ الطربي 3 /200، اصول الكايف 499/1 وانظر السرية النبوية 652/2 – 653. ( 9

الربهان للزركيش 230/1. ( 10
تفسري القرطبي 39/1 وينظر النرش 6/1 البيان للسيد ايب القاسم اخلوئي 36. ( 11
املحاصف أليب داود السجستاين 16. ( 12
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الربهان 236/1، تاريخ القرآن اليب عبد اهلل الزنجاين 16، 17. ( 13
السرية النبوية 183/2 )حديث بئر معونة( الربهان 305/1، البيان للسيد اخلوئي 253، ( 14

254، تاريخ القرآن – اليب عبد اهلل الزنجاين 18. وبئر معونة: يف ارض بني سليم وارض 
بني كالب باجتاه نجد. )معجم البلدان 302/1( 

مناهل العرفان 199، البيان للسيد ايب القاسم اخلوئي 271، 272. ( 15
ينظر مناهل العرفان 197/1..، 2002.. ( 16
ينظر االتقان )النوع الثامن عرش 126/1..( مناهل العرفان للزرقاين 197/1 وما بعدها. ( 17
االتقان 1/ النوع الثامن عرش 126/1..، مناهل العرفان 202/1، 203. ( 18
ينظر البيان ص 256–273. ( 19
السابق 274. ( 20
االتقان 132/1، البيان 275. ( 21
ينظر البيان 275، 174 )القراءات واالحرف السبعة(. ( 22
ينظر تفصيل ذلك يف ذكر كتاب الرسول 7 الوزراء والكتاب للجهشياري 12 وما بعدها. ( 23

املعارف   – السجستاين ص 3  بكر  املصاحف أليب  البلدان 35، 47، 457–460،  فتوح 
البن قتيبة 114، 261 طبقات ابن سعد 266/1، 273 التنبيه للمسعودي 245، املفصل 

يف تاريخ العرب 101/8، 102. 
ينظر تفسري الطربي 180/7 فتوح البلدان 459 تاريخ الطربي 173/3 الكشاف 35/2 ( 24

ى َعَل اهلّلِ َكِذًبا َأْو َقاَل  جممع البيان للطربيس وفيه نزلت االية الكريمة ﴿َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفرَتَ
ء﴾ ]االنعام 93[، 518/4.  ُأْوِحَي إَِلَّ َوَلْ ُيوَح إَِلْيِه َشْ

روى »عند احجار املراء باملدينة« أو عند أضاة بني غفار »ومها موضعان يف املدينة«. ينظر ( 25
تفسري الطربي 36/1 وما بعدها. 

يف ( 26 النرش   ،280–269/1 للزركيش  الربهان  السابق،  الطربي  تفسري  ذلك  تفصيل  انظر 
القراءات العرش–ابن اجلزري 19/1 وما بعدها، مناهل العرفان–املبحث السادس 116–
القاسم اخلوئي 171–193، )وقد ضعف احلديث ورد تناقضات  البيان للسيد أيب   158

رواياته(. 
املجازات النبوية – الرشيف الريض51. ( 27
اصول الكايف 621/2، البيان للسيد اخلوئي 191، 192. ( 28
الربهان 395/1، 396 وانظر البيان للسيد ايب القاسم اخلوئي 124 وما بعدها. ( 29
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املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف اهل األمصار ص 15. ( 30
الربهان 299/1. ( 31
الفهرست للنديم 30. ( 32
الربهان 297/1، االتقان 154/1–160 البيان للسيد أيب القاسم اخلوئي 256–275. ( 33
الفهرست للنديم 30، االتقان 127/1 تاريخ القرآن أليب عبد اهلل الزنجاين 25، 26. ( 34
الربهان 297/1، االتقان 126/1. ( 35
أو ( 36 ورق  أو  جلد  من  تكون  وقد  رقعة  مجع  والرقاع:   126/1 االتقان   ،259/1 الربهان 

كاغد. 
الربهان للزركيش 296/1، 297، 304 البيان للسيد اخلوئي 266، 267. ( 37
النبي ( 38 القراء من أصحاب  )باب  البخاري  العامل 48/2، 52، صحيح  كنز  منتخب  ينظر 

102/67، االتقان، 132/1 البيان للسيد اخلوئي 266، 267. 
االتقان 132/1. ( 39
 اصول ( 40 450/2 فضل عيل  مسند امحد 14/3، 17، 26 صحيح مسلم رقم 2408 

الكايف 326/1 البيان للسيد اخلوئي 269 سيد اعالم النبالء للذهبي 365/9. 
القاموس املحيط )أمم(. ( 41
تفسري الطربي 430/1. ( 42
اللسان )أمم( وكذا يرجع إىل تاج العروس )أمم(، غريب القرآن – ابن قتيبة 338. ( 43
املعجم الوسيط )أمم(. ( 44
ينظر التفصيل يف السرية النبوية 1 / 204 – 214. ( 45
ينظر الكشاف 35/2. ( 46
السرية النبوية 211/1. ( 47
تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي 300/3 -301. ( 48
معاين القرآن 249/1، 250. ( 49
مفردات الفاظ القرآن–للراغب االصفهاين 87 وكرر االصفهاين ما سبق يف معني األمي ( 50

الذي ال يكتب وال يقرأ أو املنسوب إىل األمة. 
تفسري الطربي 430/1، 431. ( 51
تفسري الطربي 431/1. ( 52
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الكشاف 291/1، 292، تفسري امليزان 214/1. ( 53
اجلامع الحكام القرآن 45/3. ( 54
املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم 81/8، 82. ( 55
ينظر لسان العرب )امم(، تاج العروس )امم(. ( 56
ينظر املفصل يف تاريخ العرب 82/8. ( 57
ينظر تفصيل ذلك املصدر السابق 84/8 وما بعدها فقد ذكر مواطن الكتابة والكتاب يف ( 58

جزيرة العرب. 
تفسري الطربي 253/3، جممع البيان، الطربي 719/2 تفسري امليزان الطباطبائي 140/3، ( 59

 .141
االعراف157. ( 60
ُق الَِّذي َبنْيَ ( 61 َصدِّ ينظر الكشاف 2 / 35 يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَهـَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك مُّ

َيَدْيِه َولُِتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَا﴾ ]االنعام 92[. 
ينظر جممع البيان للطربيس 748/4، 749، روح املعاين لاللويس 79/9، تفسري الطربي ( 62

430/1، 431 تفسري نور الثقلني – الشيخ احلويزي 780/2، تفسري امليزان 300، 400. 
مناهل العرفان 296/1 وينظر تفسري البحر املحيط اليب حيان 155/7 وينظر تفسري روح ( 63

املعاين 17/21 وما بعدها، املفصل يف تاريخ العرب 75/8 ومصادر اهلوامش. 
سورة البقرة 78. ينظر تفسري الطربي 472/1، الكشاف 291/1، 292. ( 64
ينظر تفسري امليزان 143/16، 144، 280/19. ( 65
العرب 84/8، ( 66 تاريخ  املفصل يف  امحد 44/1،  بن  ايب حممد احلسن  للهمداين   – االكليل 

السرية النبوية 343/1، 344. 
سنن ابن ماجة رقم 2431، ميزان احلكمة – حممد الريشهري 699/3 رقمه 3337 عن ( 67

العرفان  مناهل   ،15373 رقم  اهلندي  املتقي   – العامل  كنز   ، والصادق  عيل  االمامني 
 .296/1

السرية النبوية القسم االول 601. ( 68
تاريخ الطربي 636/2 وانظر مناهل العرفان 296/1 وانظر املصادر يف هامش الصفحة. ( 69
تاريخ الطربي 192/3، 193. ( 70
ينظر تفسري األلويس 4/11، 5، 17/21.. مناهل العرفان 296/1. ( 71
يف ( 72 املفصل   .457  ،456 للبالذري  البلدان.  فتوح  بعدها،  وما   7 للنديم  الفهرست  ينظر 
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 ..196 ولفنسون   – السامية  اللغات  تاريخ   ،151–111/8 االسالم  قبل  العرب  تاريخ 
– ناجي زين الدين املرصف ج2، 4، اخلط العريب وتارخيه وانواعه  موسوعة اخلط العريب 

حييى العبايس اخلط العريب سهيلة اجلبوري. 
احليوان 71/1. ( 73
ينظر املفصل يف تاريخ العرب 120/8، 121. ( 74
االقتضاب يف رشح ادب الكتاب أليب حممد البطليويس 173/1. ( 75
فتوح البلدان 456، 457 ينظر الفهرست للنديم 7، 8 املزهر للسيوطي 341/2–352 ( 76

تاريخ اللغات السامية 199–201 املفصل يف تاريخ العرب 121/8–129. 
تاريخ التمدن االسالمي 158/2 )اخلط العريب( املفصل يف تاريخ العرب 131/8، 132. ( 77
املرجعان السابقان. ( 78
املفصل يف تاريخ العرب 133/8. ( 79
السابق 133/8. ( 80
املفصل يف تاريخ العرب 139/8. ( 81
تاريخ القرآن أليب عبد اهلل الزنجاين 5. ( 82
ينظر تاريخ اللغات السامية 199–201. ( 83
فتوح البلدان 460 ينظر تاريخ اللغات السامية 201، املفصل يف تاريخ العرب 138/8. ( 84
ينظر تاريخ الطربي 17/3 كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري 12–14 املفصل يف تاريخ ( 85

العرب 101/8–105 تاريخ القرآن – الزنجاين20، 21. 
اخلط العريب حييى سلوم العبايس 154–155، اخلط العريب سهيلة اجلبوري25، 35. ( 86
الفهرست 9، اخلط العريب، سهيلة اجلبوري 38. ( 87
كتاب املصاحف اليب داود السجستاين 130 موسوعة اخلط العريب 8/4 تفسري القرطبي ( 88

29/1. )ثم كتبت وعيل  قائم ينظر إىل كتابتي فقال: هكذا نّوره كام نوره اهلل عز وجل(.
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القرآن الكريم 

االتقان يف علوم القرآن – جالل الدين ( 1
السيوطي – دار الكتب العلمية، 

بريوت 1407# 1987م. 

اصول الكايف – املحدث حممد يعقوب ( 2
الكليني، دار االرسة للطباعة، ايران 

.#1424

االغاين اليب الفرج االصبهاين، ط ( 3
احلاج حممد سايس املغريب، مطبعة 

التقدم بمرص.

االقتضاب يف رشح ادب الكتاب – ( 4
اليب السيد البطليويس حتـ مصطفى 

السقا وحامد عبد املجيد اهليأة املرصية 
للكتاب 1980. 

الربهان يف علوم القرآن – بدر الدين ( 5
الزركيش حتـ ابو الفضل ابراهيم 

.1957

البيان يف تفسري القرآن – السيد ابو ( 6
القاسم اخلوئي، مطبعة العامل املركزية 

1409#- 1988م. 

البيان والتبيني – ابو عثامن عمرو ( 7
اجلاحظ، حتـ عبد السالم هارون، 
مكتبة اخلانجي بمرص #1380 - 

 .9960

تاريخ الطربي )تاريخ الرسل وامللوك( ( 8
ابو جعفر الطربي، حتـ ابو الفضل 

ابراهيم ط1 دار املعارف بمرص. 

تاريخ القرآن – أليب عبداهلل الزنجاين ( 9
– منشورات مكتبة الصدر، طهران. 

تاريخ القرآن – د. عبد الصبور ( 10
شاهني، دار القلم 1966.

تاريخ اللغات السامية – أ. ولفسون، ( 11
دار العلم، بريوت، 1980.

تفسري نور الثقلني – العالمة الشيخ ( 12
عبد عيل مجعة، صححه السيد هاشم 

املحاليت، ايران، قم تقييد العلم – 
اخلطيب البغدادي، حتـ يوسف العش، 

دمشق 1949. 

اجلامع ألحكام القرآن ابو عبداهلل حمي ( 13
الدين القرطبي، دار الكتب املرصية، 

القاهرة 1933 – 1950. 

جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي – ( 14
ضبط حممود شاكر، دار احياء الرتاث 

العريب، بريوت #1421 - 2001. 

احليوان – ابو عثامن اجلاحظ، حتـ عبد ( 15
السالم هارون، مكتبة مصطفى البايب 

احللبي بمرص.

اخلط العريب – تارخيه وانواعه، حييى ( 16
العبايس، مكتبة النهضة، بغداد.

اخلط العريب وتطوره يف العصور ( 17
العباسية يف العراق–سهيلة اجلبوري 

المصادر والمراجع
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مطبعة الزهراء، بغداد #1381-
1962 م. 

روح املعاين العالمة ابو الفضل شهاب ( 18
الدين حممود االلويس – ط دار الفكر 

العريب، بريوت 1408# 1987م. 

سنن ابن ماجة – حتـ حممد فؤاد عبد ( 19
الباقي #1373. 

السرية النبوية – البن هشام، حتـ ( 20
مصطفى السقا واخرين ط 2 مكتبة 

البايب احللبي 1375# 1955م.

الطبقات الكربى – ابن سعد، دار ( 21
صادر، بريوت 1957، 1958. 

فتوح البلدان – ابو احلسن البالذري، ( 22
عناية رضوان حممد رضوان ط 1 
املطبعة املرصية لالزهر #1350 

1932م. 

الفهرست – النديم، حتـ رضا جتدد، ( 23
دار املسرية 1988. 

كتاب الوزراء والكتاب – ابو عبداهلل ( 24
اجلهشياري، حتـ مصطفى السقا 

واخرين، مطبعة البايب احللبي #1857 
1938م.

الكشاف عن حقائق التنزيل – جار اهلل ( 25
الزخمرشي، دار املعرفة للطباعة والنرش 

بريوت. 

كنز العامل يف سنن األقوال واالفعال ( 26
– املتقي اهلندي ط حيدر آباد #1313.

جممع البيان – الشيخ ابو عيل الفضل ( 27

الطربيس، انتشارات نارص خرسو، 
طهران #1425.

املزهر يف علوم اللغة وانواعها – جالل ( 28
الدين السيوطي، حتـ حممد امحد جاد 

املوىل، البجاوي، ابو الفضل ابراهيم، 
دار الفكر. 

مسند االمام امحد – دار الفكر بريوت. ( 29

مسند مسلم – حتـ حممد فؤاد عبد ( 30
الباقي، نرش ادارات البحوث العلمية، 

الرياض. 

املصاحف – ابو داود السجستاين، حتـ ( 31
ارثر جفري، املطبعة الرمحانية، القاهرة 

.1936

مصور اخلط العريب – املهندس ناجي ( 32
زين الدين، مطبوعات املجمع العلمي 

العراقي 1388#- 1968م. 

مفردات الفاظ القرآن – الراغب ( 33
االصفهاين، حتـ صفوان عدنان ط 1، 

دار القلم، دمشق. 

املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم ( 34
– د. جواد عيل، اوند دانش مكتبة 
جرير للطباعة والنرش #1425 - 

2006م. 

املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف اهل ( 35
االمصار – ابو عمرو الداين حتـ حممد 

مهان، مطبعة الرتقي، دمشق #1309 
1940م. 

مناهل العرفان يف علوم القران – حممد ( 36
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عبد العظيم الزقاين، حتـ فواز امحد 
زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت. 

موسوعة اخلط العريب – ناجي زين ( 37
الدين، دار الشؤون الثقافية، بغداد 

1990م. 

النرش يف القراءات العرش – تصحيح ( 38
عىل حممد الضاع، دار الكتب العلمية، 

بريوت.

امليزان يف تفسري القرآن– السيد حممد ( 39
حسني الطباطبائي، مؤسوعة االعلمي 

– بريوت 1997.


