
 

 

(1 ) 

نقواًل    وسأذكر  التفصيل،  بعض  فيه  المسألة  هذه  يف  أذكره  ما  يكون  أن  أرجو  السؤال،  هذا  جواب  يف 
 ك: مطولة، ثم أعقب على ذل 

ْهي  ": مالكقال  (1 . َباب النَّ  َعْن أَْن ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى أَْرض  اْلَعُدوِّ
ُه َقاَل:  َثن ي َيْحَيى َعْن َمال ك َعْن َناف ٍع َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر أَنَّ أَْن ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن     ملسو هيلع هللا ىلص)َنَهى َرُسوُل اَّللَّ   َحدَّ

 .(إ َلى أَْرض  اْلَعُدوِّ 
َما َذل َك َمَخاَفَة أَْن َيَناَلُه اْلَعُدو    .(1)"َقاَل َمال ك: َوإ نَّ

 
ف  إ َلى أَْرض  اْلَعُدوِّ ": البخاريقال  (2 َفر  ب اْلَمَصاح   .َباب السَّ

ب   د  ْبن  ب ْْشٍ َعْن ُعَبْيد  اَّللَّ  َعْن َناف ٍع َعْن اْبن  ُعَمَر َعْن النَّ َوَتاَبَعُه اْبُن إ ْسَحاَق َعْن َناف ٍع َعْن  ،ملسو هيلع هللا ىلصيِّ َعْن ُمَحمَّ
ب يِّ  ي   ،ملسو هيلع هللا ىلصاْبن  ُعَمَر َعْن النَّ ب   ُموَن اْلُقْرآَن.َوأَْصَحاُبُه يف  أَْرض  اْلَعُدوِّ َوُهْم َيْعلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َساَفَر النَّ

َثَنا َعْبُد اَّللَّ  ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َمال ٍك َعْن َناف ٍع َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن   َنَهى أَْن    ملسو هيلع هللا ىلص )أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ   : ¶ُعَمَر َحدَّ
(ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى أَْرض  اْلَعُد   .(2)  "وِّ

 
صحيح   (3 أبواب  يَف ُوُقوُعُه ":  مسلم ويف  ار  إ َذا خ  ْهي  أَْن ُيَساَفَر ب اْلُمْصَحف  إ َلى أَْرض  اْلُكفَّ َباب النَّ

مْ   .ب أَْيد يه 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َقاَل َقَرْأُت َعَلى َمال ٍك َعْن َناف ٍع َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر َقال )َنَهى َرُسوُل  : قال مسلم: َحدَّ

) َم أَْن ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى أَْرض  اْلَعُدوِّ ُ َعَلْيه  َوَسلَّ ى اَّللَّ َثَنا اْبُن وقال: و اَّللَّ  َصلَّ َثَنا َلْيٌث ح و َحدَّ َثَنا ُقَتْيَبُة َحدَّ َحدَّ
ْيُث َعْن َناف ٍع َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمرَ  ُه َكاَن َيْنَهى أَْن ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى  ): ملسو هيلع هللا ىلصْن َرُسول  اَّللَّ  عَ  ُرْمٍح أَْخَبَرَنا اللَّ أَنَّ

)  .أَْرض  اْلَعُدوِّ َمَخاَفَة أَْن َيَناَلُه اْلَعُدو 
َثَنا َحمَّ وقال مسلم: و ٍل َقااَل َحدَّ ي  َوأَُبو َكام  ب يع  اْلَعَتك  َثَنا أَُبو الرَّ اٌد َعْن أَي وَب َعْن َناف ٍع َعْن اْبن  ُعَمَر َحدَّ
(: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ   نِّي اَل آَمُن أَْن َيَناَلُه اْلَعُدو   .)اَل ُتَساف ُروا ب اْلُقْرآن  َفإ 

 

هْ باب  ،الجهادكتاب ، موطأ مالك( 1)  . (633 /3، )َأْن ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى َأْرض  اْلَعُدوِّ   ُي َعْن النَّ
ف  إ َلى َأْرض  اْلَعُدوِّ باب  ،رالجهاد والسيكتاب ، صحيح البخاري( 2) َفر  ب اْلَمَصاح   . (56 /4، )السَّ

 ما الفرق بني القرآن واملصحف؟



 

 

(2 ) 

َة ح و َقاَل أَي وُب َفَقْد َناَلُه اْلَعُدو  َوَخاَصُموُكْم ب ه  َحدَّ  يُل َيْعن ي اْبَن ُعَليَّ َثَنا إ ْسَمع  َثن ي ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ
ثَ  َثَنا اْبُن َراف ٍع َحدَّ ُهْم َعْن َأي وَب ح و َحدَّ َقف ي  ُكل  َثَنا ُسْفَياُن َوالثَّ َثَنا اْبُن أَب ي ُعَمَر َحدَّ َنا اْبُن أَب ي ُفَدْيٍك أَْخَبَرَنا َحدَّ

اُك يَ  حَّ يِّ الضَّ ب  يًعا َعْن َناف ٍع َعْن اْبن  ُعَمَر َعْن النَّ نِّي  ملسو هيلع هللا ىلصْعن ي اْبَن ُعْثَماَن َجم  َقف يِّ َفإ  َة َوالثَّ يف  َحد يث  اْبن  ُعَليَّ
اك  ْبن  ُعْثَماَن َمَخاَفَة أَْن َيَنالَ  حَّ  .(3) "ُه اْلَعُدو  أََخاُف َويف  َحد يث  ُسْفَياَن َوَحد يث  الضَّ

 
.": داود  أبوقال  (4  َباب يف  اْلُمْصَحف  ُيَساَفُر ب ه  إ َلى أَْرض  اْلَعُدوِّ

َثَنا َعْبُد اَّللَّ  ْبُن َمْسَلَمَة اْلَقْعَنب ي  َعْن َمال ٍك َعْن َناف ٍع أَنَّ َعْبَد اَّللَّ  ْبَن ُعَمَر َقاَل:  أَْن    ملسو هيلع هللا ىلص)َنَهى َرُسوُل اَّللَّ   َحدَّ
)  .ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى أَْرض  اْلَعُدوِّ

 .(4)"َقاَل َمال ٌك: ُأَراُه َمَخاَفَة أَْن َيَناَلُه اْلَعُدو  
 
.": ابن ماجةوقال  (5 ْهي  أَْن ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى أَْرض  اْلَعُدوِّ  َباب النَّ

َناٍن َوأَبُ  َثَنا أَْحَمُد ْبُن س  ْحَمن  ْبُن َمْهد يٍّ َعْن َمال ك  ْبن  أََنٍس َعْن َناف ٍع َعْن اْبن  َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ و ُعَمَر َقااَل َحدَّ
(َنَهى أَْن ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى أَْرض  اْلَعُدوِّ َمَخاَفَة أَْن َيَناَلهُ  ملسو هيلع هللا ىلص)أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ   ُعَمَر   .(5)  " اْلَعُدو 
 

التبويبات   ترى-وهذه  على    -كما  وغيرها  الحديث،  يف  ورد  كما  القرآن  لفظ  على  فبعضها  اختلفت، 
 المصحف على أنه هو المراد بالقرآن، وتفصيل ذلك ما يأتي:

إن القرآن من حيث هو كالم اهلل ال يتصور منع السفر به، لذا كان المراد بالقرآن يف الحديث هو المصحف  
يح عن الذي  بالنهي  المراد  معنى  بالمصحف رشح  السفر  عن  بالنهي  ر  عبَّ من  فيكون  القرآن،  على  توي 

 السفر بالقرآن. 
 لكن ال يعني هذا أنه ال يوجد فرٌق مطلًقا، بل الفرق موجود، ويمكن القول: 

 

مْ باب  ،اإلمارةكتاب ، مسلمصحيح ( 3) يَف ُوُقوُعُه ب أَْيد يه  ار  إ َذا خ  ْهي  َأْن ُيَساَفَر ب اْلُمْصَحف  إ َلى َأْرض  اْلُكفَّ  .(1490 /3، )النَّ
 . (36 /3، )اْلُمْصَحف  ُيَساَفُر ب ه  إ َلى َأْرض  اْلَعُدوِّ باب  ،الجهادكتاب ،  ودسنن أبي دا( 4)
ْهي  َأْن ُيَساَفَر ب اْلُقْرآن  إ َلى َأْرض  اْلَعُدوِّ باب  ،الجهادكتاب ، ةسنن ابن ماج( 5)  .(960 /2، )النَّ



 

 

(3) 

، إن القرآن والمصحف قد يطلق أحدهما على اآلخر من باب التوسع يف التعبير، لكن إذا اجتمعا افترقا
 كان يقول قائل: ُكت َب القرآن يف المصحف، فالقرآن غير المصحف. 

 ومما يالحظ يف الفرق: أن المصحف يجمع على مصاحف، والقرآن ال يجمع؛ ألنه واحد ال تعدد فيه. 
بيعه،   يتصور  ال  القرآن  ألن  المصحف(؛  )بيع  تجد  وإنما  القرآن(،  )بيع  عبارة  تجد  تكاد  ال  أنك  كما 

 هو من عمل البْش.   بخالف المصحف الذي
إن بين المصحف والقرآن فرًقا، لكن قد يطلق على المصحف القرآن؛ ألن  والمخترص يف هذا أن يقال:  

 ، واهلل أعلم. المصحف هو محل لهذا المقروء، وهو القرآن


