
�لد3لة   Xسبو�  ٢٣ @
�مع  تقو�  �ملسلمة 
�فتني  بني   Cلقر��
Tنه  سنة.   ٢٣ خال�  مت  ملا  كتتويج 
عمل تتجمع فيه كل مالمح �جلما�.

 3عندما متسك مصحفا �ط ف� ,�ئع 
فأنت متسك dيو� من �,X3 ,�3ئع 
�ملصحف   @  Uحر كل  �لوجو�. 
يتبختر �تاال @ ,�ه �ملحكم �ألبعا� 
�ملع�  عجيبة  هي  فيه  كلمة  3كل 
3تعمل @ �لة هي �حلكمة �لصافية. 
3كأC �هللا يقو�: 3ما ُجمع 3لكن �هللا 
�ع ”CT علينا �عه 3قر�نه“ لو � 
�خلتم  الختل  �جلمع  عملية  �هللا   Xير

�لنبو�.
حا,بَت  3ما  يقو�:  �هللا   Cكأ 3عليه 

3ما  حا,{..  �هللا  3لكن  �ملرتدين 
حفظت �لقر�C �معه �3هللا هو �لذ� 
�عه.. �3بالi منه بال} حسنا ل�فع 
�3ع  �فعا  قاتل  قد  3يقا�   iكرS

�عا.

��عة قر�� 
ع �لقر��  
١- كاC مع� ختم �لنبو+ كفاية �هللا 
للنا� كلهم مبحمد .. 3بالتاE تعني 
�لعصبة  هذ�  �3حيا+  3جو�  تأمني 
لبقا}   �3� شرطا  للكتا{  �حلاملة 
Bذ�  3للتمكني  �أل,�   @ �لعبا�+ 

�لدين @ �لوجو�.
٢- �3ع �لقر�C @ كتا{ موثق بني 
�فتني كاC شرطا ثانيا لتمكني �ينها 
�هللا  �,شد  3قد  Bا...  �,تضا�  �لذ� 

�با بكر لقر�, �حلر{ 3قر�, �جلمع.. 
بكر  أل�  هدية   Cكا �أل�3  �لقر�, 
 Cكا Iمكانته عند �هللا ..�3لثا C3لبيا
�أل�3  �لقر�,   @ لطاعته  لعمر  بركة 

3تقدير�.
فاخلالفة قد �ستخدمها �هللا لتنفيذ ختم 

�لنبو+ بالنص حفظا �3لعمل قياما..
٣- �خلتم �لنبو� يعلله �لسلفية ��ئما 
 C� 3عندهم ، Iفظ �هللا للنص �لقر�d
به نستغ� عن كل ن� بعد�.. 3لكن 
�حلقيقة �C ختم �لنبو+ يتم �يضا بوجو� 
3هي   ،Cبالقر� �لعمل   �� �خلالفة، 
نفسها  هي  قامت  �ل�  �خلالفة  هذ� 
مبها� حفظ �لقر�C من خال� جهو� 

�جلمع �3حلفظ �3لنسخ �3لتعميم.
3بعد �نتشا, �ملسلمني �3لقر�C معهم 
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�لنسخة  هي  �3ل�  �لد3لة  بنسخة 
�لعثمانية �لرسم، 3نشا� �لكتاتيب @ 
3 ريج  �لقبائل  Bجا7  على  �لتغلب 
موحد+  Bجة   �3S قر�}  من  �فعا7 
للقر�}+، 3بعد �C عرU �لعا� �خل.، 
�لنص  على  �لغ�+  مشاعر  �3نغرست 
بشكل  �ملسلمة  �لنفو�   @  Iلقر��
جبا,، 3مت تد��3 �لقر�C بشكل ¡عل 
�لتحريف Qاال،  كاC �لدين قد متكن، 
�� 3جد كظاهر+ طبيعية كعني �L 3ر 

�3 جبل...
ملن  معر3فني  صا,�3   C�3لصاحلو

.Cيذهب لفهم �لقر�
ساحة   @ متمكنا  صا,   C�3لقر�
�لوجو� عصيا على Qا3لة �لتحريف.

عنه  �هللا  ,ضي   Cعثما صنعه  3مبا 
3عنهم �يعا مت ترسيخ �لقر�C @ تربة 
Tمكانية  من   Cلقر�� �3فلت  �أل,� 

�لتحريف نصا. 

مهمة �جلمع بد� ثقيلة جد� �لكن 
�هللا كا� قد يسرها بشكل عظيم

ثقيلة،  �لظاهر   @ ¢يد  مهمة  كانت 
لكنها كانت ثقيلة فقط بالنسبة لطاقة 
,جل �3حد. 3لكن نظر� لتدخل �هللا 
 Cلقر�� �لصعب.  فجمع  تيسر  تعا£ 
عمل ال ُيـترi لزيد 3حد� ,ضي �هللا 
عنه، بل عمل فيه ج.يل شخصي¥ مع 

مالئكة �لوحي ��عني.. 
كاC �هللا قد عملت قو�ته على جعل 
¢يد   C3كا لزيد  متاحا  شي}  كل 
مع  ¦انا  �لثو�{  3ينا�  �لغلة  ¡مع 

حفل ִדنئة..
بيو7   @  Cللقر� نسخة   iهنا  Cكا
�¢�3^ �لن� �. 3جا} كل مبا عند� 
من مكتو{ ليتلو� �ما� شهو�.  3@ 
لدقة  �ليو�   Cيصلو ال  �لطبع  عصر 
 Cلعمل �لذ� مت @ عصر �� بكر، أل�
هناi مالئكة كانت تعمل عمال يشبه 
3ال  �ملاضية..  �لكونية  �لقو�نني  عمل 
�3لعسب  �حلجر  �لو�¨  Sكر  يغرنك 

 .D�3لرقا
�قة   @ كانت  كلها   Cلقر�� �مو, 
�عما� �ملالئكة @ �فتر قو�نني �لفيزيا} 
�3لكيميا} .. CT جا¢ خلل @ ,سو© 
حفظ  قر�,   @ خلل   ªد« �جلبل 

.C�3ع �لقر�
�حلب  3عو�مل  بو,كت  �لذ�كر�7 
3كل  3عملت..  �شعلت  �3حلفظ 
�3ليسر  �حلفظ  مناخا7  من  هو  ما 

نشر7 3عطر7.
�Sكر�..   لست  مما   Cكا ما   C3كا

فظن خ�� 3ال تسأ� عن �خل.
كاC �لدين Qفوظا برسو� �هللا كنسخة 
 Cكا لقد  3منفذ+..  حافظة  حية 
�حلافظ �ملثاE هو ,سو� �هللا �.. �3 

يكن يعتمد @ حفظه على �ملكتو{ 
فلم يكن ينسى، 3لقد كانت �لكتابة 

لتذك� �آلخرين 3كانت للمستقبل.
3كاC �لصحابة مر�+ لرسوBم حفظا 
�ملحفو¯   على  �ألك.  �3العتما� 
حافظة  حية  نسخا  كانو�  شفاهة.. 

منفذ+ 3تامة �لعمل.
 C3عمر ,ضي �هللا عنه 3غ�� ير Cكا
ضمانا  3تعطي  كث�+  �حلية  �لنسخ 
جعله  فيهم  �لشديد  �لقتل  3لكن 
يلجأ القتر�¨ علنية �جلمع بني �فتني 
�لنسخة  للد3لة (�خلالفة) كي تساند 
�لو,قية �لنسخة �حلية.. لكن �لنسخة 
�حلية كانت 3ال ¢�لت هي �ألصل.. 
�ملعتمد+ @  �لنسخة  3لذلك 3ضعت 
 C�  C3� فحفصة  عائشة  عند  بيت 
كل  �لنسخة   £T  Cلر�جعو� يرجع 
�حلاجة  عند  مرجعا  ظلت  بل  يو�، 
�3أل¢مة، عندما يكوC �العتما� على 

نسخ �لنا� غ� �ملحققة .
Qا3لة   Cعثما عهد   @  ªحد 3قد 
بلهجا7  خاصة  مصاحف  لكتابة 
فتم  قريش.  لغة  عن  �لغريبة  �لقبائل 
 Xملجمو� �ملصحف  �حلسم 3مت نسخ 
 Dسلفا 3مت �لتو¢يع @ �لعا� 3مت حر

�لنسخ �ملخالفة.
منذ نز� �لقر�C يسر �هللا حفظه بكل 
�لر�3َ+  َر  فيسَّ ؛  3كتا�  شفهي  توثيق 
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 U3�3حلر �3للو¨   D�3لر �3لقرطا� 
�3جلما�  �حلب  3يسر  �لكتابة  3علم 
 .. �لتال3+..  للنص.. 3يسر  �3لر3عة 

كل شي يسر� ليحفظ.
هذ� جز} مما كاC �هللا قد صنع لزيد 

��3 بكر 3عمر �3ملستقبل..

�حلال3+  لكالمه  كفل  قد  �هللا   Cكا
Qبوبا   Cيكو كي  �3لر3عة  �3للذ+ 
حفظه  فيص�  به،  يؤمن  من  لد³ 
سهًال �3حلرµ عليه مكتوبا يس�´.. 
نالت  قد  �لقر�نية  �لسو,  3كانت 
بسر  �لعناية  من  �ألكمل  �لنصيب 
�هللا  ,ضي  ¢يد  مهمة   Cلتكو �اBا 

عنه سهلة.
�3لرجل �ملعد لت·� عليه �لسو, كانت 
حكايته حكاية �ا�.. 3عندما تت·� 
�لقطعة �لقر�نية �3 عندما ت·� �لسو,+ 
تتلى 3يصلى ֲדا 3يتلوها كل �ملؤمنني، 
�ملناسبة  حسب  3تقا�  حّالَها  �3هللا 
�حلالية،  3¸تلف حوBا �لنا� @ مكة 
لذ�كر+   Cضما  i3هنا �هللا..  3ير� 
للعر{   i3هنا  ..Cلنسيا� بعد�  �لن� 

�Sكر+ شفهية.
 ¹ تكتب �آليا7 @ �ملوعد �ملناسب 
قبل نز�3 نص �خر.. 3»د� مكاLا 
بني نصوµ سابقة لو كانت تتوسط 
صو,+   Cكقر� له  حيث  نز�..  نصا 

Lائية Qد�+ له سلفا.. 3هكذ� يرتسم 
بعد  مالQها  تظهر  كلوحة   Cلقر��
جتمع ضربا7 �لفرشا+ �ملتتالية 3تز��� 
�ملالمح 3ضوحا مع كل ضربة فرشا+ 
�لشاملة  �لصو,+  تكتمل  �لنهاية   @3
�3ملسلموC يشاهدC3 تطو, �لنص.. 

�3ليسر  �جلما�  Sلك  كل  3,غم 
كاC يت·� كل عا� ما يقا,{ جز} 
 ٢١  �� �كثر   3� �قل  بل  3ثلث 
صفحة كل صفحة ١٥ سطر�.. يع� 
كمية Qد3�+ فيمكن متابعة �لصو,+ 
�ملضا,عة للقر�C �3ال بأ�3.. �� كل 
صفحة   £T 3ثلث  صفحة  من  شهر 
3نصف (ثالثوC يوما @ حفظ صفحة 

3ثلث �3 صفحة 3نصف)

حفظ سر2 �لتفاصيل
كانت  �لكرمي   Cلقر�� حفظ  تد�ب� 
 Sكتد�ب� صنع حبل ينجد� من فوال
 C3يتكو- منبثقا  يصد,  يصد�..  ال 
,3يد�  بعضه  حو�  3يلتف  تد,¡يا 
يريد  ملن  �أل,�  تربة   @ ليدفن 
�3حلصو�  �حلفر  بعد  به  �لتمسك 

عليه. 
�3, �لذ�كر+ �3لكتابة نفهمه، 3لكن 
�¾ل  هو   Cلقر�� حفظ   @ �ألمر 
�3عمق.. 3كاC هناi ���3, جلند � 
نرها، 3كما حفظ �هللا �مل��ª �جلي� 

�هللا  حفظ   Iإلنسا� �لشكل  3كتا{ 
.Cلقر��

�لكما� �3ضح جد´ @ شئوC �حلفظ 
�إلBي.. كاC ج.يل ير�جع كل عا� 
�لقر�C مع سيدنا Qمد �.. �3لصحابة 
يعشقوC �لقر�C 3»فظونه.. �3بوبكر 
�خلط  يوحد   C3عثما  ..Cلقر�� ¡مع 
�ملكتو{ به �لقر�C.. �3الU �لكتب 
�يا7 عديد+   Cلقر�� تـقـتبس من 
حتريف  �ملستحيل  من  �صبح  (لقد 
حرU �3حد من نص �لقر�C �لكرمي)

CT حفظ �هللا لكالمه كحفظ �لشمس 
�3لقمر.. من �لعبث �للعب ֲדما..

�لكلما7  لسر  �لوصو�  يستطيع  من 
�إلBية؟

�لتحقق  3,3عة  �لطويل..  �لقيا�   CT
 Cلقر�� جنو�  3مكافآ+   Iلقر�� باملع� 
�ملتتالية 3�3, �لرسو� @ مو�الִדم مبا 
¡ّد �3ال بأ�3، جعلت �لكل مضطر� 

ملتابعة �لعر� �لنهائي.
 Cلكو� يلخص   Cلقر�� �هللا  لقد جعل 
3يطر¨ �ألسئلة 3يث�  �لفكر بعاصفة 
3يتلقى �إلنكا, 3يقذU بالر�3� على 

شبه �لعد3.. 
�لقر�C كاC معد�  CT مشرX3 حفظ 
كله منذ �لقد� بإعجا¢.. 3هو ملحمة 

كاملة معد+ سلفا.
فينا  �لكال�  �هللا  خلق  منذ   CT بل   
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3حفظ �لعربية �لسليقية 3,عى تطو,ها 
�لكتابة.  �هللا  علم   ¹ �ملعجز،  �لبالغي 
3منذ جعل �هللا فن �لكتابة يزحف Áو 
 Cلينا كاT بضاعتنا  لتعو�  �لعر{  بال� 
�هللا ميهد جلمع �لقر�C 3منذ جعل �هللا 
�هللا  من  �مر  هو  Tمنا  �ميا    � Qمد´ 
المن جهد نبيه.. لقد �علن �هللا بقصة 
�لت·يل �3حلفظ �C �هللا هو �لذ� ,عى 
كل  مبا يتم على يد �ألمي حÃ صا, 
�حليا+  3متحو,7  �لعلو�  ,�عي  �ألمي 

حو� ,عيته من �لكلما7..
�3لتصحيح  �لقر�}+  �قة   X3,� 3ما   
�ألسر³  3حترير  �3لنسخ،  �3لكتابة 
�لكتا{  3صا,  �لكتابة،  تعليم  مقابل 
Qو, �حليا+.. كاC �لقر�C �عو+ لعا� 
،3نشر+  معنوي¥  توجيها   C3كا جديد 
نشر+   Cلقر��  C3كا �خبا,،  تنبؤ�7 
�خبا, �حلو��ª 3كاC حتليل �ألخبا,، 
 Cلوقائع �لد3لية للقو�نني، 3كا� C3كا
منهجا عالجي¥ تربوي¥، 3كاC مشترًكا 
¦ال7   @ ،3مقاال7  �لتحديا7   @
صحفية عن كشوU علمية، 3سجًال 

تا,¸ًيا مساعًد� @ �ل.هنة.
كم من �يا7 ميجد �هللا فيها �لكتا{ 
3يشجع فيها على ,عايته يومي¥ صال+ 

3تال3+ فكر (ليدبر�3 �ياته).
له  تضمن  شوكة  للكال�  �هللا  جعل 

�إلقبا� عليه قلب¥ 3حفظه قالبُا..

 3@ قلب ¢يد بن ثابت كانت �لنسخة 
مشكلة...  مكتوبة  موجو�+  �لقر�نية 
 Iلقر�� �لنص  »فظ  ¢يد   Cكا نعم.. 
�حلفا¯  من  �بوبكر   C3كا كامًال.. 

�يض¥.. 3كاC عمر منهم.
 C3يقر�  Cملقتولو� �حلفا¯   C3كا

3يؤموC بعضهم �C3 نك�. 
�ملصحف  كتابة  لزيد  ميكن   C3كا
بنفسه.. لكن كاC هناi حاجة لعمل 

عل� @ �لظه�+..
3ها Áن جنمع �لقر�C علن¥ .. 

ها Áن نتو^ �لعر�3 بعد متا� جتهيزها 
لعرسها.. 

هذ� حفل �ع �لثما,..
 فليأ7 كل مبا عند� من نص مكتو{ 
3ليتل بنفسه ما هو عند� علن¥ (3لكن 
حافظا  يكن   � ¢يًد�   C� يع�  ال  هذ� 
بل  بعلمه  فالقاضي ال »كم   ،Cللقر�

بأ�لة ير�ها �لكل) .

 iهنا  Cكا بل  فحسب  Sلك  ليس 
نسخة �لن� @ بيو7 �¢�3جه � ..

 3قد 3جد �لقر�C كله عند كث�ين، 
 Cلقر�� ¢يد كل شي}، 3كتب  �3ع 
�حد  3ال  شاهد،  �3لكل  �فتني  بني 

ميكنه �C ينكر.
�3خلالفة مسئولة عن �جلمع (بإCS �هللا 
�لعمل،  قد3+  عن  3مسئولة  3,عايته) 
لإلسال�  �حلامية  �لقر�,�7  3عن 
�3ملرعية بعني �هللا..  فاخلالفة نائبة عن 

�لرسو� @ كل �عماله.
�لدين  3متكني  �لنص  ثبا7  3بعد   
كانت �لسلطة �لسياسية (�3لر�� �لعا� 
 ،Cمعها) ترعى �لنسخ �لصحيح للقر�
عن  مسئولة  �لر3حية  �خلالفة  3كانت 
�ملع� �3لعمل �3لعلم �3لعمق، 3متا,� 
 ،Iلثا� �حلفظ   Xفر عن  مسئوليتها 
تا,كة �مو, �لدنيا من ¦ا,� 3,صف 

شو�,X ألنا� �خرين.

٢٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد الرابع - شوال وذو القعدة  ١٤٣٦هـ  آب / أغسطس  ٢٠١٥ م

اهللا  (بـإذن  اجلمـع  عـن  مسـئولة  واخلالفـة 
ورعايتـه) ومسـئولة عـن قـدوة العمـل، وعن 
القرارات احلامية لإلسـالم واملرعيـة بعني اهللا..  
فاخلالفـة نائبـة عـن الرسـول ` كل أعمالـه.




