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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (ثاوياجلزء ال) ما ال يسع املُسلم أن جيهله عه القرآن الكريم

 ( )املُحاضرة الصوتية(PDF) للتحميل:

م, ألن ىناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت مث قلت ذلم أنو البد أن يكون احلديث يف صراحة دون ىجو ]
وقتما قال نيب اإلسالم القررنن أم أارا أضريفت ايمرا ب رد يف زأرر أتراخر, أنرا ال أدري, لكرم أنرتم أن  بألمروا ىر ا األأرر, 

 ه لر يكون ىناك ا فاق, اهل قيلت ى اوى ه أسئوليتكم, لكر أن يقال: "لقد كفر ال ير قالوا أن ادلسيح ىو اهلل" ىن
ال بارة أثناء ب مة نيب اإلسالم, أم أضيفت أثناء جتميع عممان بر عفان للقرنن الشفوي وج لو حتريري, جملرد وضع شيء 

 [ٔ][ر أر ني.كِ ذُ  النص ضد النصارى, ال أعرف, وىناك نصوص أخرى  شبو ى ا النص لكر ى ا

 

 للقرآن الكريم من التحريف:  عقيدة المسلم في حفظ اهلل

 اهللذلم بالقرنن الكرمي, اقد قال  اهلللمني ادلقدس ال ي مساه كتاب ادلس { : ٌِإنَُّو َلُقْرنٌن َكِرمي}  : الواق ة[ٚٚ] 

  اهللىناك نيات كمرية  تألدث عر حفظ  للقرنن الكرمي أر أي حتريف 

 اهللل اق  { :نَ ِإنَّا ضَلُْر نَرزَّْلَنا ال ِّْكَر َوِإنَّا َلُو حَلَاِاُظو يف كتابو الكرمي}  ِ[ٜر : جْ ]احل 

 :في ىذه اآلية مسألتان 

o :أا ىو ال كر ؟ األولى 

o :{ ؟َوِإنَّا َلُو حَلَاِاُظونَ " يف عبارة }َلوُ إىل أاذا ي ود الضمري " الثانية 

 

 

 
                                                 

 - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدة, احملاضرة المالمة لألنبا بيشوي: آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية ب نوان:  ٕٓٔٓكتاب أؤمتر ال قيدة األرثوذكسية  ٔ
 .٘ٗصر
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 من خالل سياق اآليات نستطيع أن نعلم يقيناً أن الذكر ىو القرآن الكريم:

 { َِأرا ( ٚ)لَّْو َأرا  َْا ِينَرا بِاْلَمالِكَكرِة ِإن ُكنرَت ِأرَر الصَّراِدِقنَي  (ٙ)ال ِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن  َوقَاُلوْا يَا أَيرَُّها الَِّ ي نُرزَِّل َعَلْيو
 ر[جْ احلِ ] ({ٜ) ِإنَّا ضَلُْر نَرزَّْلَنا ال ِّْكَر َوِإنَّا َلُو حَلَاِاُظونَ  (ٛ)نُرنَرزُِّل اْلَمالِكَكَة ِإالَّ بِاحَلقِّ َوَأا َكانُواْ ِإذاً أُّنَظرِيَر 

  محمداً صلد أن أشركي قريش ادَُّعوا أن  رلنون 

  محمداما ىو ال كر ال ي نزل على  ؟ إنو القرنن الكرمي بكل  اكيد 

  [.{ وىو القرننإنَّا نَرأْلُر نَرزَّْلنا ال ّْكرَ يقول   الرى ذكره: }]: اهللرمحو  الطبريقال اإلأام[ٕ] 

  [{ ي ين القرنن.ل ِّْكرَ ٱِإنَّا ضَلُْر نَرزَّْلَنا ىل: }قولو   ا]: اهللرمحو  القرطبيوقال اإلأام[ٖ] 

  وال ِّْكر: القرنن, يف قول مجيع ]إمجاع ادلفسرير على ذلك القول اقال:  اهللرمحو  ابن الجوزيوقد نقل لنا اإلأام
 [ٗ][ادلفسرير.

 

 ُمقتضيات حفظ اهلل عز وجل للقرآن الكريم:

 حفظ السُّنَّة النبوية الشريفة. .ٔ

o { َِإلَْيِهْم َوَلَ لَُّهْم يَرتَرَفكَُّرونَ  الذِّْكَر لُِتبَ يَِّن ِللنَّاِس َما نُ زِّلَ نَزْلَنا ِإلَْيَك َوأ}  : النألل[ٗٗ] 

  { وىرررو َوأَنْرَزْلنرررا ِإلَْيرررَك الررر ِّْكرَ قولرررو   ررراىل: }] رمحرررو اهلل: عب   د ال   رحمن الج   وزيقرررال اإلأرررام
َ لِلنَّررراِس أرررابإمجررراع ادلفسررررير, } الق   رآن { ايرررو أرررر حرررالل وحررررام, ووعررررد نرُررررزَِّل ِإلَرررْيِهمْ  لُِتبَررررنيِّ
 [٘][ووعيد.

o { ُلو َعَلْيُكْم نيَا َِنا َويرُرزَكِّيُكْم َويُرَ لُِّمُكرم  َويُ َعلُِّمُك ُم اْلِكتَ اَ  َواْلِحْكَم ةَ َكَما أَْرَسْلَنا ِايُكْم َرُسواًل أِّنُكْم يَرترْ
 [ٔ٘ٔ]البقرة :  {أَّا َلَْ َ ُكونُواْ  َرْ َلُمونَ 

 [لُررو َعلَررْيُكْم لشَّرراِاِ ي رمحررو اهلل: وقررال جررل ثنررا ه: }قررال ا َكَمررا أَْرَسررْلَنا اِرريُكْم َرُسررواًل ِأررْنُكْم يَرترْ
يُكْم َويُرَ لُِّمُكرررُم اْلِكتَررراَب َواحلِْْكَمرررَة َويُرَ لُِّمُكرررْم َأرررا َلَْ َ ُكونُررروا  َرْ َلُمرررونَ  { اررر كر اللَّرررو نيَا ِنَرررا َويرُرررزَكِّ

أىررل ال لررم بررالقرنن يقررول:  رْ ى ِأررَضررأرْ  رْ مررة. اسررم ُت َأررالكترراب )وىررو القرررنن( وذكررر احلك
ر وأ ِبَ ْتررُو ؛ ألن القرررنن ذكرر- أعلررم واهلل -ا قررال . وىرر ا يشرربو أرر"احلكمررة: سررنة رسررول اهلل"

أن  - أعلرم واهلل -الكتراب واحلكمرة, الرم  رز  َأنَُّو على خلقو بت ليمهم احلكمة, وذكر اهلل
                                                 

 .ٛٙصر -, أؤسسة الرسالة ببريوت, اجمللد السابع عشر جامع البيان في تأويل القرآنىر(:  ٖٓٔأبو ج فر زلمد بر جرير الطربي )ت  ٕ
 .٘صر -, دار عاَل الكتب بالرياض, اجمللد ال اشر الجامع ألحكام القرآنىر(:  ٔٚٙأبو عبد اهلل مشس الدير القرطيب )ت  ٖ
 .ٖٗٛصر -ي ببريوت, اجلزء الرابع , ادلكتب اإلسالأزاد المسير في علم التفسيرىر(:  ٜٚ٘اجلوزي )ت  أبو الفرج مجال الدير عبد الرمحر ٗ
5

, حتقيق: عبد الرزاق ادلهدي, دار الكتاب ال ريب ببريوت, الطب ة األوىل, زاد المسير في علم التفسيرىر(:  ٜٚ٘مجال الدير عبد الرمحر اجلوزي )ت  أبو الفرج 
 .ٕٙ٘صر -اجلزء الماين 
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. وذلررك أاررا أقرونررة أررع  -صررلى اهلل عليررو وسررلم  - يقررال احلكمررة ىاىنررا إال سررنة رسررول اهلل
يقررال   ااررطض طاعررة رسررولو, وحررتَّم علررى النرراس ا برراع أأررره, اررال  رروز أنكترراب اهلل, وأن اهلل

ناً  ج ل اإلامان برسولو أقرو سنة رسولو. دلا وصفنا أر أن اهلل مث لقول: ارٌض إال لكتاب اهلل
 أ ررا أررا أراد دلررياًل علررى خاّصررو وعاّأررو. مث قَرررَرَن اهللباإلامرران بررو. وسررنة رسررول اهلل أبينررة عررر 

 [ٙ][احلكمة هبا بكتابو اا ب ها إياه, وَل   ل ى ا ألحٍد أر خلقو غرِي رسولو.

o {لُررو َعلَرْيِهْم نيَا ِرِو َويرُرزَكِّي َويُ َعلُِّمُه  ُم ْم هِ َلَقرْد َأررَّ اللّرُو َعلَرى اْلُمرؤِأِننَي ِإْذ بَرَ ررَث اِريِهْم َرُسرواًل أِّرْر أَنُفِسرِهْم يَرترْ
 [ٗٙٔ]نل عمران :  {َوِإن َكانُواْ ِأر قَرْبُل َلِفي َضالٍل أُِّبنيٍ  اْلِكَتاَ  َواْلِحْكَمةَ 

o { ُْلو َعَلْيِهْم نيَا ِِو َويرُرزَكِّيِهم ُهْم يَرترْ ن  َوإِ َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَ  َواْلِحْكَم َة  ُىَو الَِّ ي بَرَ َث يف اأْلُأِّيِّنَي َرُسواًل أِّنرْ
 [ٕ]اجلم ة :  {َكانُوا ِأر قَرْبُل َلِفي َضاَلٍل أُِّبنيٍ 

o { َلى يف بُرُيوِ ُكرَّ ِأْر نيَاِت اللَِّو  [ٖٗ]األحزاب :  {ِإنَّ اللََّو َكاَن َلِطيفاً َخِبرياً  َواْلِحْكَمةِ َواذُْكْرَن َأا يُرترْ

  رَّ ِأرْر نيَراِت ِكتَراِب اللَّرِو َواحلِْْكَمرِة؛ َواذُْكرْرَن َأرا يُرْقرَرأُ يف بُريُروِ كُ ]رمحرو اهلل:  الطب ريقال اإلأام
 َويَرْ رريِن بِاحلِْْكَمررِة: َأررا أُوِحررَي ِإىَل َرُسرروِل اللَّررِو َصررلَّى اهللُ َعَلْيررِو َوَسررلََّم ِأررْر َأْحَكرراِم َديْررِر اللَّررِو, وَلَْ 

 [ٚ][يَرْنزِْل ِبِو قُرْرنٌن, َوَذِلَك السُّنَُّة.

 حفظ أصحا  المنهج والفهم الصحيح. .ٕ

o اَل يَرزَاُل ِأْر أُأَِِّت أُأٌَّة قَاكَِمرٌة بِرَاْأِر  »قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  - ٖٔٗٙ صحيح البخاري
 «.اللَِّو , اَل َيُضرُُّىْم َأْر َخَ ذَلُْم َواَل َأْر َخاَلَفُهْم َحِتَّ يَْا ِيَرُهْم أَْأُر اللَِّو َوُىْم َعَلى َذِلَك 

 حفظ اللغة العربية. .ٖ
o { َّا أَنَزْلَناُه قُرْرنناً َعَربِّياً لََّ لَُّكْم  َرْ ِقُلونَ ِإن}  : يوسف[ٕ] 

o { ََر ِذي ِعَوٍج لََّ لَُّهْم يَرترَُّقون  [ٕٛ]الزأر :  {ُقرنناً َعَربِّياً َغيرْ

o { َِكَتاٌب ُاصَِّلْت نيَا ُُو قُرْرنناً َعَربِّياً لَِّقْوٍم يَرْ َلُمون}  : اصلت[ٖ] 

o { ْنناً َعَربِّياً لََّ لَُّكْم  َرْ ِقُلونَ ِإنَّا َجَ ْلَناُه قُرر}  : الزخرف[ٖ] 

 

 

 

                                                 
6

, مجع وحتقيق ودراسة: د. أمحد بر أصطفى الفرَّان )رسالة دكتوراه(, دار التدأرية اإلمام الشافعيتفسير ىر(:  ٕٗٓأبو عبد اهلل زلمد بر إدريس الشاا ي )ت  
 .ٕٔٗصر -بالس ودية, الطب ة األوىل, اجلزء األول 

7
 .ٛٓٔصر -, اجلزء التاسع عشر , دار ىجر للطباعة والنشر, الطب ة األوىلجامع البيان عن تأويل آي القرآنىر(: ٖٓٔأبو ج فر زلمد بر جرير الطربي )ادلتوىف:  
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 { ؟َوِإنَّا َلُو حَلَاِاُظونَ " يف عبارة }َلوُ أال وىي: إىل أاذا ي ود الضمري " - أما بخصوص المسألة الثانية

 لرررو األنبرررا  - اهللرمحرررو  ال   رازي سرررال لَرررو }الضرررمري يف قولرررو: ]السرررؤال نفسرررو اقرررال:  -كمررررياً   بيش   ويالررر ي يُرَبجِّ
ولن ا نحف ظ ذل ل ال ذكر م ن ي رين:  عائ د لل ى ال ذكرأنرو  الق ول األول:ايو قوالن:  { إىل أاذا ي ود ؟حَلَراِاُظونَ 

{ ال يَْا ِيِو اْلبَراِطُل ِأر بَرنْيِ يََدْيِو َوال ِأْر َخْلِفو, ونظريه قولو   اىل يف صفة القرنن: }التحريف والزيادة والنقصان
ارإن قيرل: الرم  [.ٕٛ{ ]النسراء : ْو َكاَن ِأْر ِعنرِد َغررْيِ اللَّرِو َلَوَجرُدوا ِايرِو اْخِتلَررااًا َكمِرريًاَولَ [ وقال: }ٕٗ]اصلت : 

اشررررتالت الصررررألابة آمررررع القرررررنن يف ادلصررررألف وقررررد وعررررد اهلل   رررراىل  فظررررو وأررررا حفظررررو اهلل اررررال خرررروف عليررررو. 
  راىل دلرا أن حفظرو قيضرهم لر لك )...( واجلواب: أن مج هم للقرنن كان أر أسرباب حفرظ اهلل   راىل إيراه اإنرو 

لال أن الق ول وادل را وإنرا حملمرد حلرااظون )...(  { راج رة إىل زلمرد لَروأن الكناية يف قولو: } والقول الثاني:
 [ٛ][واهلل أعلم. األول أرجح القولين وأحسنهما مشابهة لظاىر التنزيل

 راىل نيَّ {, برَرِإنَّا ضَلُْر نَرزَّْلَنا ال ِّْكَر َوِإنَّا لَرُو حَلَراِاُظونَ   اىل: }قولو ] :اهللرمحو  الشنقيطي وى ا أا قالو أيضاً اإلأام   
وأن و ح افظ ل و م ن أن ي زاد في و أو ي نقغ أو يتغي ر من و ل القررنن ال ظريم زَّ يف ى ه اآلية الكرامة أنو ىو الر ي نرَر

َتاٌب َعزِيٌز ال يَْا ِيِو اْلَباِطُل ِأْر بَرنْيِ يََدْيِو َوال ِأْر َوِإنَُّو َلكِ  ى ا ادل ا يف أواضع ُأخر كقولو: }نيَّ , وبرَ شيء أو يبدل
يدٍ  َنا مَجَْ ُو َوقُرْرننَوُ {, وقولو: }َخْلِفِو  َرْنزِيٌل ِأْر َحِكيٍم محَِ مُثَّ ِإنَّ { إىل قولو: }ال حُتَرِّْك ِبِو ِلَساَنَك لِتَرْ َجَل ِبِو ِإنَّ َعَليرْ

نَرا بَرَيانَروُ  راج ع لل  ى {, َوِإنَّرا لَرُو حَلَراِاُظونَ أن الضرمري يف قولرو: } ص حيح ف ي معن ى ى  ذه اآلي ةوى ذا ى و ال .{َعَليرْ
واألول ى و {, َواللَّرُو يَرْ ِصرُمَك ِأرَر النَّراسِ كقولرو: }  , وقيرل: الضرمري راجرع إىل النَّريب الذكر الذي ى و الق رآن

 [ٜ][.الحق كما يتبادر من ظاىر السياق

 وىو القرآنمث قرر   اىل أنو ىو ال ي أنزل عليو ال كر, ]: اهللرمحو  ابن كثيراظ وى ا أا قالو أيضاً اإلأام احلا ,
{ علررى النررريب لَررُو حَلَررُرِفُظونَ , وأررنهم أررر أعرراد الضرررمري يف قولررو   رراىل: }وى  و الح  افظ ل  و م  ن التغيي   ر والتب  ديل

{ :ادلاكدة: لنَّاسِ ٱيَرْ ِصُمَك ِأَر  للَّوُ ٱوَ كقولو[ }ٙٚ ]وىو ظاىر السياق, ىوالمعنى األول أول.][ٔٓ] 

  ًمث أنكرر علرى الكفرار اسرتهزاءىم برسرول اهلل ]: اهللرمحو  الشوكانيوى ا أا قالو أيضا { :يلَّر ِ ٱياَيرَُّهرا بقروذلم 
أنكرروه { أي: ضلرر نزلنرا ذلرك الر كر الر ي لر ّْكرَ ٱِإنَّرا ضَلْرُر نَرزَّْلنَرا { اقرال سربألانو }ِإنََّك َلَمْجُنونٌ  ل ّْكرُ ٱنُرّزَل َعَلْيِو 

ع  ن ك  ل م  ا ال يلي  ق ب  و م  ن تص  حيف وتحري  ف وزي  ادة ونق  غ { َوِإنَّررا لَررُو حَلَرُرِفُظونَ ونسربوك بسررببو إىل اجلنررون }
{ لرسررول اهلل لررو. وقيررل: الضررمري يف }. وايررو وعيررد شررديد للمكرر بني بررو, ادلسررتهزكني برسررول اهلل ونح  و ذل  ل

 ,واألول أولى بالمقام.][ٔٔ] 

 

 
                                                 

 .٘ٙٔ, ٗٙٔصر -, دار الفكر ببريوت, اجلزء التاسع عشر التفسير الكبير ومفاتيح الغيبىر(:  ٗٓٙاخر الدير زلمد الرازي )ت  ٛ
 .ٗٗٔصر -مالث , دار عاَل الفواكد مبكة, اجلزء ال(: أضواء البيان في ليضاح القرآن بالقرآنىر ٖٜٖٔزلمد األأني بر زلمد الشنقيطي )ت  ٜ

 .ٕٚ٘صر -, دار طيبة بالرياض, اجمللد الرابع تفسير القرآن العظيمىر(:  ٗٚٚأبو الفداء إمساعيل بر كمري )ت  ٓٔ
راية من علم التفسيرىر(:  ٕٓ٘ٔزلمد بر علي الشَّوَكاين )ت  ٔٔ  .ٙ٘ٚصر -, دار ادل راة ببريوت فتح القدير الجامع بين فَ نَّّي الرواية والدِّ



 [5..... ] يسلسلة زُلاضرات الرد على األنبا بيشو 

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

 :لذن

 " َية الكرامة ىو القرنن الكرمي" يف اآلال ِّْكر 

  { قال: وإنا للقرنن لرألااظون أرر أن يرزاد ارريو برراطل أَّرا لرريس وإنَّا َلُو لرأَلاِاُظونَ }]: اهللرمحو  الطبريقال اإلأام
 [ٕٔ][أنو, أو ينقص أنو أا ىو أنو أر أحكاأو وحدوده واراكضو.

  أنررو قررد  كفررل  فررظ ىرر ا القرررنن  -سرربألانو  -مث بررني ]: اهللرمحررو  محم  د طنط  اويوقررال شرريز األزىررر السررابق
. {ِإنَّا ضَلُْر نَرزَّْلَنا ال ِّْكَر َوِإنَّا َلُو حَلاِاُظونَ }:  -  اىل  -, ومبر نزل عليو اقال ل ي سبق للكاارير أن استهزءوا بوا
ا له  ذا الق  رآن َوِلنَّ   : إنررا ضلررر بقرردر نا وعظررم شرراننا نزلنررا ىرر ا القرررنن الرر ي أنكرمترروه علررى قلررب نبينررا زلمررد يأ

ادة والنقصران والتنراقو واالخرتالف, وحلرااظون لرو , والزير, كرالتألريف والتبرديلَلحاِفُظوَن م ن ك ل م ا يق دح في و
أر أبناء ى ه  , وحلااظون لو بقيام طاكفةتو أو على اإل يان بسورة أر أملو, اال يقدر أحد على أ ارضباإلعجاز

, اللهم اج لنا أر ى ه [ٖٔ][و إىل أن يرث الّلو األرض وأر عليها.األأة اإلسالأية باستظهاره وحفظو وال ب عن
 الطاكفة يا رب ال ادلني.

 

 باإلضافة للى كل ما سبق

  اهللصلد أن علماء ادلسلمني عرب األزأنة وال صور استش روا ن مة  عليهم 

  اهللاأِلْفظ  ى ه الن مة ال ظيمة. للقرنن الكرمي ن مة عظيمة جداً, وَل ين م أصألاب الكتب السابقة مبمل 

  { أي: يف حرال إنزالرو وب رد إنزالرو, َوِإنَّرا لَرُو حَلَراِاُظونَ }]كالأاً راك اً يف ىر ا اقرال:   اهللرمحو  السعديأورد اإلأام
افي حال إنزالو حااظون لو أر اسطاق كل شيطان رجيم, وب د إنزالو أودعو اهلل يف قلب رسولو, واستودعو ايها 

ف رِّ زُلَررف رِّ وحفررظ اهلل ألفا ررو أررر التايررري ايهررا والزيررادة والررنقص, وأ انيررو أررر التبررديل, اررال ُ َررمث يف قلرروب أأتررو, 
, وىذا من أعظم آيات اهلل ونعمو على عباده المؤمنينأ ا أر أ انيو إال وقيو اهلل لو أر يبني احلق ادلبني, 

 [ٗٔ][احهم.وأر حفظو أن اهلل  فظ أىلو أر أعداكهم, وال يسلط عليهم عدوا  ت

 

 

 

                                                 
 .ٛٙصر -, أؤسسة الرسالة ببريوت, اجمللد السابع عشر جامع البيان في تأويل القرآنىر(:  ٖٓٔ فر زلمد بر جرير الطربي )ت أبو ج ٕٔ
 .ٜٔصر -, أكتبة اضة أصر بالقاىرة, اجلزء الماأر التفسير الوسيط للقرآن الكريمىر(:  ٖٔٗٔزلمد سيد طنطاوى )ت  ٖٔ
 .ٜٕٗصر -, أؤسسة الرسالة ببريوت تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم الَمنَّانىر(:  ٖٙٚٔعبد الرمحر بر ناصر الس دي )ت  ٗٔ
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 القرآن الكريم ىو الكتا  الوحيد الذي حفظو اهلل عز وجل:

  { أرر أن يرزاد ايرو أو َوِإنَّا َلُو حَلَاِاُظونَ }]بَلْفت األنظار إىل ى ه ادلسالة اقال:  اهللرمحو  القرطبيوقد قام اإلأام
 فت  وّلىني برراطاًل أو  ررنُقص أنررو حقرراً؛ زيررد ايررو الشررياطو اهلل أررر أن  َ ِفظَرريررنقص أنررو. قررال قتررادة وثابررت البُرنَررايّن: حَ 

فوََك  ل حفظ  و لل  يهم [, ٗٗ{ ]ادلاكرردة: ْسررُتأْلِفُظواْ ٱمبَررا : }وق  ال ف  ي  ي  ره, س  بحانو حفظ  و فل  م ي  زل محفوظ  اً 
 [٘ٔ][.فبّدلوا و يروا

  كم ا ج رف ف ي وأ را حفظرو: حراسرتو عرر التبرديل والتايرري, ]: اهللرمحرو  أبو القاس م الكلب يوقال أيضاً اإلأام
بخ ال   ,وال  بديلرو , اتوىل اهلل حفظ القرنن, الم يقدر أحد على الزيادة ايو وال النقصان أنروره من الكتب ي

 ٗٗ{ ] ادلاكررردة : مبَررا اسرررتألفظوا ِأرررر كتررراب اهلللقولرررو: } ف   حن حفظه   ا موك   ول لل   ى أىله   ا,  ي   ره م   ن الكت   ب
.]][ٔٙ] 

 " :كتب األخرى السابقة للقرنن الكرمي جرى ايها ", أي أن الكما جرى يف غريه أر الكتبويقصد اإلأام بقولو
", أي أن النررراس اسرررتطاعوا أن يُزيررردوا يف خبرررالف غرررريه أرررر الكتررربالتبرررديل والتايرررري, وكررر ا ادلقصرررود أرررر عبار رررو "
لوا ايها.  الكتب السابقة وينقصوا أنها وأن يُرَبدِّ

  يلَّ ِ ٱياَيرَُّها إلنكارىم واستهزاكهم يف قوذلم: } { وىو ردّ َوِإنَّا َلُو حلااظون}]: اهللرمحو  النسفيوقال أيضاً اإلأام 
وأنررو ىررو الرر ي نزلررو  ,علررى القطررع رُمنَرزَّلااكررد علرريهم أنررو ىررو الرر ,{ِإنَّررا ضَلْرررُ ولرر لك قررال: } ,{لرر ّْكرُ ٱنرُررّزَل َعَلْيررِو 

 بخ  ال  الكت  ب ,وىررو حااظررو يف كررل وقررت أررر الزيررادة والنقصرران والتألريررف والتبررديل ,زلفو رراً أررر الشررياطني
ف  اختلفوا فيم  ا بي  نهم بغي  اً فوق  ع  ,ولنم  ا اس  تحفظها الرب  انيين واألحب  ار ,فحن  و ل  م يت  ول حفظه  ا ,المتقدم  ة
 [ٚٔ][.التحريف

  وإنا لل كر ال ي أنزلناه لضمري يف لو يرجع إىل ال كر ي ينا]: اهللرمحو  عالء الدين البغداديوقال أيضاً اإلأام ,
أرر  ظ, ارالقرنن ال ظريم زلفرو أنرو والتايرري والتبرديل والتألريرف والرنقص, مد حلرااظون ي رين أرر الزيرادة ايروعلى زل

حرارراً واحررداً أو  , أو يررنقص أنررو خللررق أررر اجلررر واإلنررس أن يزيررد ايررويقرردر أحررد أررر مجيررع ا ىرر ه األشررياء كلهررا ال
وى  ذا مخ  تغ ب  القرآن العظ  يم بخ  ال  س  ائر الكت  ب المنزل  ة فحن  و ق  د دخ  ل عل  ى بعض  ها , كلمررة واحرردة

حفظ ى ا الكتاب بقي أصوناً على األبد زلروساً أر  ودلا  وىل اهلل  ,لتبديل والزيادة والنقصانوا التحريف
 [ٛٔ][الزيادة والنقصان.

 

 

                                                 
 .٘صر -, دار عاَل الكتب بالرياض, اجمللد ال اشر الجامع ألحكام القرآنىر(:  ٔٚٙأبو عبد اهلل مشس الدير القرطيب )ت  ٘ٔ
 .ٓ٘ٗصر -الكتب ال لمية ببريوت, اجلزء األول , دار التسهيل لعلوم التنزيلىر(:  ٔٗٚأبو القاسم زلمد الكليب )ت  ٙٔ
 .ٗٛٔصر -, دار الَكِلم الطَّيِّب ببريوت, اجلزء الماين َمَداِرك التنزيل وحقائق التَّأويلىر(:  ٓٔٚأبو الربكات عبد اهلل النسفي )ت  ٚٔ
 .ٚ٘صر -دار الفكر ببريوت, اجلزء الرابع , لبا  التأويل في معاني التنزيلىر(:  ٕ٘ٚعالء الدير علي البادادي الشهري باخلازن )ت  ٛٔ
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 قولو تعالى: على حفظ اهلل عز وجل للقرآن الكريمالدليل الثاني 

 { اَل يَْا ِيرِو اْلَباِطرُل ِأرر برَرنْيِ يََديْرِو َواَل ِأرْر َخْلِفرِو  َنزِيرٌل  (ٔٗ)ِإنَّ الَِّ يَر َكَفُروا بِال ِّْكِر َلمَّا َجاءُىْم َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز
يدٍ   , وىنا نايت للسؤال نفسو ال ي سالناه سابقاً: أا ىو ال كر يف ى ه اآلية ؟[تْ لَ صِّ ]اُ  ({ٕٗ) أِّْر َحِكيٍم محَِ

  رررا َجررر َءُىمْ  لررر ِّْكرِ ٱَكَفرررُرواْ بِ   ِ يرَ لَّرررٱِإنَّ مث قرررال جرررل جاللرررو: }]: اهللرمحرررو  اب   ن كثي   رقرررال اإلأرررام احلرررااظ { قرررال َلمَّ
 [ٜٔ][.القرآنالضألاك والسدي وقتادة: وىو 

 ؛ ألن ايرررو ذكرررر أرررا  تررراج إليرررو أرررر الق   رآن ف   ي ق   ول الجمي   عالررر كر ىاىنرررا ]: اهللرمحرررو  القرطب   ياإلأرررام  وقرررال
 [ٕٓ][األحكام.

 [.حجماعالقرآن بو"ال كر": ]: اهللرمحو  ابن عطية األندلسياإلأام  وقال[ٕٔ] 

  وفي وصف اهلل لكتابة بالعزة 

 { يقررول   رراىل ذكررره: وإن ىرر ا الرر كر لكترراب عزيررز َوإنَّررُو َلِكترراب َعزِيررزٌ وقولررو: }] اهلل:رمحررو  الطب  ري قررال اإلأررام
 [22][وشيطان أارد. وجينّ  بإعزاز اهلل إياه, وحفظو أر كّل أر أراد لو  بدياًل, أو حتريفاً, أو  ايرياً, أر إنسيّ 

 يو شلتنع الط ر انِ  َ أَ  ةِ ألَّ صِ ووصف   اىل الكتاب بال زة, ألنو بِ ] :اهللرمحو  ابن عطية األندلسيل أيضاً اإلأام وقا
[ٖٕ][ايو واإلزراء عليو, وىو زلفوظ أر اهلل   اىل.

 

  ر أن ي ارض, { أي: القرنن ال ي كانوا يلألدون ايو, أي: عزيز عَوِإنَُّو َلِكتَُرٌب َعزِيزٌ }]: اهللرمحو  الشوكانيقال
أو يط ر ايو الطاعنون, أنيع عرر كرل عيرب. مث وصرفو بانرو حرق ال سربيل للباطرل إليرو بوجرو أرر الوجروه, اقرال: 

[ٕٗ][{.يََدْيِو َواَل ِأْر َخْلِفوِ  نْيِ ِأر برَ  ْلبَُرِطلُ ٱالَّ يَْا ِيِو }
 

 أ نرراه: ال يسررتطيع ذو باطررل وأوىل األقرروال يف ذلررك عنرردنا بالصررواب أن يقررال: ]: اهللرمحررو  الطب  رياإلأررام  قررال
بكيده  ايريه بكيده, و بديل شيء أر أ انيو عمرا ىرو برو, وذلرك ىرو اإل يران أرر برني يديرو, وال إحلراق أرا لريس 

 [ٕ٘][أنو ايو, وذلك إ يانو أر خلفو.

 

 

 
                                                 

 .ٖٛٔصر -, دار طيبة بالرياض, اجمللد السابع تفسير القرآن العظيمىر(:  ٗٚٚأبو الفداء إمساعيل بر كمري )ت  ٜٔ
 .ٖٚٙصر -, دار عاَل الكتب بالرياض, اجمللد اخلاأس عشر الجامع ألحكام القرآنىر(:  ٔٚٙأبو عبد اهلل مشس الدير القرطيب )ت  ٕٓ
 .ٜٔصر -, دار الكتب ال لمية ببريوت, اجمللد اخلاأس الُمَحرَّر الَوِجيز في تفسير الكتا  العزيزىر(:  ٙٗ٘أبو زلمد بر عطية األندلسي )ت  ٕٔ
 .ٜٚٗرص -, أؤسسة الرسالة ببريوت, اجمللد الواحد وال شرون جامع البيان في تأويل القرآنىر(:  ٖٓٔأبو ج فر زلمد بر جرير الطربي )ت  ٕٕ
 .ٜٔصر -, دار الكتب ال لمية ببريوت, اجمللد اخلاأس الُمَحرَّر الَوِجيز في تفسير الكتا  العزيزىر(:  ٙٗ٘أبو زلمد بر عطية األندلسي )ت  ٖٕ
راية من علم التفسيرىر(:  ٕٓ٘ٔزلمد بر علي الشَّوَكاين )ت  ٕٗ  .ٖٛٔٔصر -ريوت , دار ادل راة ببفتح القدير الجامع بين فَ نَّّي الرواية والدِّ
 .ٓٛٗصر -, أؤسسة الرسالة ببريوت, اجمللد الواحد وال شرون جامع البيان في تأويل القرآنىر(:  ٖٓٔأبو ج فر زلمد بر جرير الطربي )ت  ٕ٘
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 القرآن الكريم ال يعتمد على المخطوطات:

 ُيشبو طبي ة الكتاب ادلقدس ال القرنن الكرمي كتاب 

 س يعتمد بالكلية على النَُّسخ الخطِّيَّةالكتا  المقد 

 كل سفر أر أسفار الكتاب ادلقدس يف األصل ىو كتاب أكتوب على أي وسيلة للكتابة 

 )بالنسبة للكتا  الُمقدَّس( باإلضافة للى ما سبق

 ال يوجد إنسان على َأّر األزأنة وال صور قام  فظ الكتاب ادلقدس كاأاًل أر بدايتو إىل اايتو 

 قام  فظ سفر أو كتاب واحد كاأل, أمل إصليل أر األناجيل أو رسالة أر الرساكل.أو حِت  

  وقام  رقهم مجي اً  -بوسيلة أا  -اإذا ااطضنا أن ىناك أر مجع مجيع النسز اخلطية وادلطبوعة للكتاب ادلقدس 

 قرردس, ولضرراع إىل أبررد واحررد, أررر إعررادة كتابررة الكترراب ادل يف صرر يدٍ تمكر األأررة ادلسرريألية, ولررو اجتم ررت لررر  رر
 اآلبدير. 

 

 سر اىتمام المسيحيين بجمع المخطوطات

 ادلخطوطة ىي نص الكتاب بالنسبة للمسيألي 

 إذا ضاعت ادلخطوطة ضاع نص الكتاب 

 وبسبب االختالاات الكمرية جداً ادلوجودة بني سلطوطات الكتاب الرُمختلفة 

  قدر الرُمستطاعاحتاج ادلسيألي أن  مع أكرب عدد أر ادلخطوطات القدامة 

 أر أجل أن يقوم بدراسة وُأقارنة ى ه ادلخطوطات 

 )حِت ُ اول جاىداً الوصول إىل أصح وأاضل شكل للنص ) سب أا يُرشده إليو عقلو 

 :أما بخصوص القرآن الكريم 

o  ًابما أن القرنن وصل ألينا دون االحتياج إىل ُأصألف أصال 

o القرنن الكرمي طوال التاريز اإلسالأي ومبا أن أىل السُّنَّة واجلماعة رُلم ني على 

o اال ضلتاج إىل "حصر" عدد ادلصاحف القدامة, ألن أ راة "ال دد" لر يُفيد ادلسلمني بشيء 

  :اهو  تاج كل سلطوطة قدامة لي رف نص كتابوولكر بالنسبة للمسيأليني 

 مقدسالقضية كلها تكمن في أن المخطوطات ىي المصدر الرئيسي والوحيد لنغ الكتا  ال 
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 اسواء كانت سلطوطات يونانية, أو  رمجات قدامة, أو كتابات نباكية, اكلها أصادر أكتوبة 

 وال يوجد أي أصدر شفهي لنص الكتاب ادلقدس 

  ًل لك صلد أن علماء الكتاب ادلقدس قاأوا  صر سلطوطات الكتاب ادلقدس حصرا 

 .ألن ليس ذلم إال ادلخطوطات لياخ وا أنها نص الكتاب 

  نن الكرمي الو ادلصدر الشفهي ادلتوا ر عرب األجيالأأا القر 

  ًولو ادلصدر ادلكتوب أر ادلصاحف القدامة جدا 

  محمدونظراً ألن ادلسلم ياخ  القرنن كما أنزل على نبينا  أر ادلصدر الشفهي ادلتوا ر 

 دامة.ويرجع إىل ادلصادر ادلكتوبة يف حالة النسيان اقط, اليس ىناك اىتمام كبري بادلصاحف الق 

 

 (كالٌم يُتلى وليس نّصاً مكتوباً ) بالنسبة للقرآن الكريم:

 { َونَرزَّْلَناُه  َنزِيالً  لِتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكثٍ َوقُرْرنناً اَرَرقْرَناُه}  : اإلسراء[ٔٓٙ] 

o  َو ُربَريرِّنَرُو, َواَل  َرْ َجرْل يف ِ اَلَو ِرِو, اَراَل  لِتَرْقَرأَُه َعَلى النَّراِس َعلَرى  ُررَؤَدٍة, اَرتُرَر رِّلَروُ ]رمحو اهلل  الطبريقال اإلأام
 [ٕٙ][يُرْفَهْم َعْنَك.

o  أي علرى  رسرل, وأهرل ليفهمروه { لِتَرْقَرأَُه َعلَرى النَّراِس َعلرى ُأْكرثٍ }]رمحو اهلل  السمرقنديقال اإلأام
 [ٕٚ][و فظوه.

 

 )بالنسبة للقرآن الكريم( باإلضافة للى ما سبق

  ليس كالأاً عادياً  - تلى على الناسككالم يُ  -القرنن الكرمي 

  محمدبل إن ىناك طريقة زُلددة لقراءة القرنن الكرمي, وىي كما قام نبينا  بقراءة القرنن على الناس. 

 "وى ا أا يُ رف عند ادلسلمني بر "علم التجويد. 

  إعطرراُء احلررروف حقوَقهررا  قررال القررراء: التجويررد ِحْليررة القررراءة, وىررو]: - اهللرمحررو  الس  يوطيكمررا نقررل لنررا اإلأررام
و ر يَبهررا, وردُّ احلرررف إىل سلرجررو وأصررلو, و لطيررف النُّطررق بررو علررى كمررال ىيئتررو, أررر غررري إسررراٍف وال   سُّررف وال 

                                                 
26

 .ٙٔٔصر -جلزء اخلاأس عشر , دار ىجر للطباعة والنشر, الطب ة األوىل, اجامع البيان عن تأويل آي القرآنىر(:  ٖٓٔأبو ج فر زلمد بر جرير الطربي )ت  
27

 .ٕٖٖصر -, دار الفكر ببريوت, اجلزء الماين بحر العلومىر(:  ٖٖٚأبو الليث نصر بر زلمد السمرقندي )ت  
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ِة ابْرِر َأْر َأَحبَّ َأْن يَرْقَرأَ اْلُقْرنَن َغضِّرا َكَمرا أُنْرزَِل اَرْليَرْقرَرْأُه َعلَرى قِررَاءَ بقولو: } شار أإاراط وال  كلُّف. وإىل ذلك 
 [ٜٕ][قد أُْعِطَي حظَّا عظيماً يف جتويد القرنن. . ي ين: ابر أس ود, وكان [ٕٛ]{أُمِّ َعْبدٍ 

 

 وىكذا كان األصل دائماً في قراءة القرآن ما تلقيناه شفاىة من مشايخنا

  لقوا القرنن أر أشاخيهموىؤالء ادلشايز ال ير علَّمونا  

 لقرنن أر الصألابةإىل أن نصل إىل التاب ني ال ير  لقوا ا 

  محمدوالصألابة ال ير  لقوا القرنن بدورىم أر نبينا . 

  محمدوقد كان الصألايّب يفتخر مبا  لقَّاه أباشرة أر ام النيب  

 عبد اهلل بن مسعود أن صحيح البخارييف  ل لك صلد   :َرُس وِل اللَّ ِو  يّ ِم ْن ِف َواللَِّو َلَقْد َأَخرْ ُت ]يقول 
 [ٖٓ][ِأْر أَْعَلِمِهْم ِبِكَتاِب اللَِّو َوَأا أَنَا خِبَرْيِِىْم. َأينِّ    ُسوَرًة, َواللَِّو َلَقْد َعِلَم َأْصأَلاُب النَّيبِّ ِبْضً ا َوَسْبِ نيَ 

 محم   دان نبينرررا كررر  علرررى أن يتاكرررد أرررر أن الصرررألابة رضررروان اهلل علررريهم كرررانوا يقرررر ون القررررنن قرررراءة   ررررص
 صأليألة

  محمدكان نبينا  لصألابة أن يقر وا القرنن عليو, ويسمع أنهم قراءهتميطلب أر ا 

 حِت يتاكد أر أن الصألايب كان يقرأ قراءة صأليألة 

 عب  د اهلل ب  ن مس  عود صلررد روايررة ص  حيح البخ  اري ويف   محم  دنبينررا  نْيَ وبرَرر وُ نَرريرْ أررا حرردث برَ حتكرري   :اقررال
 يُأِحربُّ َأْن َأمْسََ رُو ِأرْر َغرريِْ  ِإينِّ  » :قَرالَ  ,أُ َعَلْيرَك َوَعَلْيرَك أُنْرزِلَ نقْرررَ  :قُرْلتُ «. اقْرَرْأ َعَلىَّ اْلُقْرننَ » : النَّيبُّ  قَاَل ِل ]

.»][ٖٔ] 

  محم دايمرا يت لرق  ررص النريب  اهللرمحرو  محم د الزرق انيقال الشريز و   :علرى   لريم الصرألابة القررنن الكررمي
خيطبهم بو, ويزير إأاأترو ذلرم بقراء رو يف وكانت عناية الرسول بت ليمهم القرنن  فوق كل عناية, يقر ه عليهم. و ]

 [ٕٖ][صال و, ويف دروسو وعظا و. وكان اوق ذلك  ب أن يسم و أنهم كما  ب أن يقرأه عليهم.

 

 

                                                 
 (, وقد َحسَّنو اإلأام األلباين يف: صأليح سنر ابر أاجة.ٕٕٚٔ) سنن البيهقي(, ٖٙ) مسند أحمد(, ٖٗٔ) سنن ابن ماجةاحلديث أوجود يف:  ٕٛ
 .ٖٕٔ, ٕٕٔصر -, أؤسسة الرسالة ببريوت اإلتقان في علوم القرآنىر(:  ٜٔٔالدير السيوطي )ت جالل  ٜٕ
 (, كتاب اضاكل القرنن, باب القراء أر أصألاب النيب.ٓٓٓ٘صأليح البخاري ) ٖٓ
 (, كتاب اضاكل القرنن, باب أر أحب أن يسمع القرنن أر غريه.ٜٗٓ٘صأليح البخاري ) ٖٔ
 .ٜٕ٘صر -, دار الكتاب ال ريب ببريوت, اجلزء األول مناىل العرفان في علوم القرآنىر(:  ٖٚٙٔ )ت زلمد عبد ال ظيم الزرقاين ٕٖ
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 وىكذا نجد أن األمة اإلسالمية فعاًل أحبت القرآن الكريم ُحبَّاً جمَّاً 

 فظون القرنن الكرمي كاأالً  كباراً أو صااراً   انجد أئات اآلالف أر ادلسلمني, سواء كانوا ذُكراناً أو إناثاً, أو  

  اهللُ ناىيك عر أن ادلسلم ال ي َل يُن م   ًعليو  فظ القرنن الكرمي كاأال 

 .البد وأنو  فظ أنو أا   لو قادراً على أداء الصلوات اخلمسة ادلفروضة 

 

 حرص الُمسلمين على أن ال ينسوا القرآن الكريم

 كانوا حريصني جداً على أن ال ينسوا أا حفظوه أر القرنن الكرمي  ووجدنا أيضاً أن ادلسلمني 

  محمدأو أن يضيع شيء شلا مس وه أر نبينا  محمد, انجد  دوير القرنن يف عصر النيب  

  أبي بكر الصديقومجع القرنن الكرمي يف عصر  

  عثمان بن عفانونسز ال ديد أر ادلصاحف يف زأر  

  ى ه ادلصاحف إمنا كانت   كرة لئال يضيع القرنن, ااأا القراءة ]: اهللرمحو  ر العربيأبو بكويف ى ا يقول اإلأام
 [ٖٖ][اإمنا أخ ت بالرواية؛ ال أر ادلصاحف.

 تطور حرص المسلمين على تدوين القرآن الكريم

 صلد أنو يف بداية األأر كانت احلروف ال ربية  كتب بدون  نقيط 

 ولكر ى ا األأر َل َيُكر أبداً أشكلة بالنسبة للمسلمني 

 اإن األصل كان أا  فظو اإلنسان يف صدره, ايكتب أا حفظو يف أي وسيلة أا 

 .اإن كان احلااظ ىو الكتاب, اال شك يف أنو يستطيع أن يقرأ أا قام ىو بكتابتو أر حفظو 

 مث  طور األأر وأصبألت  كتب احلروف بالنقاط 

 أر ااصبح ىناك  شكيل على احلروفمث  طور األ 

 مث  طور األأر أكمر أر ذلك إىل أن وصلنا إىل أصاحف التجويد ادللونة 

  إخفاء, ُغنَّة, إدغام,  فخيم, قلقة()ادلدّ واليت  قوم بتلوير احلروف اليت  ب علينا نطقها باحكام جتويد ُأ ينة ,. 

  القرنن الكرمي على الناس بالشكل الصأليحوقد قام ادلسلمون بكل ى ا ال لشيء إال لتسهيل قراءة 

  محمدكما كان يقرأه نبينا . 
                                                 

 .ٖٔٙصر -, دار الفكر بلبنان, اجلزء الماين أحكام القرآنىر(:  ٖٗ٘أبو بكر زلمد بر ال ريب )ت  ٖٖ
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 معرفة القراءة الصحيحة عن طريق السماع

 البد وأن يكون القارئ أر ى ه ادلصاحف قد مسع أواًل القرنن الكرمي أر أحد ادلشايز 

 حِت ي لم الطريقة الصأليألة للقراءة 

 لية البسيطة:ومن ال ُيَصدِّقني فليقم بهذه التجربة العم 

 قم بشراء أصألفاً أر أصاحف التجويد ادللونة 

 وقم بإعطاء ادلصألف ألي شخص َل يت لم جتويد القرنن الكرمي 

  محمدواطلب أنو أن يقرأ القرنن الكرمي كما أُْنزِل على نبينا . 

 أنا أضمن لل تماماً أنو أصاًل لن يفهم عبارة "كما أُْنِزل" ىذه 

 م أ اين األلوان ادلكتوبة يف أسفل كل صفألةوسيقوم جاىداً مبألاولة اه 

  أو غريىا أر أحكام التجويد إدغام أو ُغنَّة أو إخفاءولكنو لر يفهم أصاًل أ ا كلمة 

  ًولر ي رف كيف يَرْنِطق ى ه األحكام أصال 

 ةولر يستطيع أبداً أن يقرأ القرنن قراءة صأليألة إال إذا مسع أحداً أر ادلشايز يقرأ القرنن قراءة صأليأل 

 .ويت لم أنو كيف يقرأ باألحكام 

 طبيعة القرآن الكريم ككتا  تحفظو من التحريف:

  ًبسبب أن القرنن الكرمي كالم يُتلى وليس نصاً أكتوبا 

 ,بل على النقل الشفهي الرُمتوا ر القرنن الكرمي ال ي تمد يف نقلو على ادلخطوطات 

 فشَ تَ كْ ادلصاحف دون أن  ُ  يستأليل أن يقوم أحد األشخاص بَدّس زيادة أا يف أصألف أر 

 مث  نتشر ى ه الزيادة إىل أن  صل إلينا يف يوأنا ى ا 

 ابُمَجرَّد قراءة أي أصألف, وأراج تو على احملفوظ يف صدور ادلؤأنني 

  ,ولكن ىذا لم يحدث أصاًل طوال التاريخ اإلسالميسيتم اكتشاف أي حتريف. 
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 مرة أخرف: مصادر القرآن الكريم

 ن القرنن الكرمي لو أر ادلصادر اثنني, أصدر أكتوب وأصدر أسموعإ :بساطةنستطيع أن نقول ب 

 ادلصدر ادلكتوب ُأستقل متاأاً عر ادلصدر ادلسموع 

 نستطيع أن نُررَاِجع القرنن أر ادلصدرير انتاكد يقيناً أنو ال يوجد أي أخطاء 

 اال يوجد للكتاب إال أصدر واحد :أما بخصوص الكتا  المقدس 

 ادلخطوطرررات, لررر لك يسرررتطيع اإلنسررران أن يضررريف شررريئاً أرررا يف أي سلطوطرررة جديررردة للكتررراب  ىررر ا ادلصررردر ىرررو
 ادلقدس

 ومبا أنو ال يوجد أر  فظ الكتاب عر  هر قلب, الر ي لم أير اإلضااة 

 ! إال إذا رجع إىل ادلخطوطة األصلية اليت قام كا ب السفر نفسو بكتابتها, وى ه ادلخطوطة غري أوجودة 

لررريس برررني أيررردينا اآلن ادلخطوطرررة األصرررلية, أي ]خبصررروص ضرررياع النسرررز األصرررلية:  م   اىر لس   حاق ش   نودةقرررال القرررس 
 [ٖٗ][النسخة اليت خبط يد كا ب أي سفر أر أسفار ال هد اجلديد أو ال هد القدمي.

 

 طريقة اكتشا  التحريفات بالنسبة للكتا  ال ُمقدَّس:

  ىيالطريقة الوحيدة اليت سيكتشف هبا شخص أا أن ىناك خلل 

  َّعندأا يقوم مبقارنة سلطوطتني أو أكمر أع ب ضهم الب و, ا ندأا  د اختالااً يف أوضع ُأَ ني 

 سي لم أن ىناك أشكلة يف ى ا ادلوضع 

 ! ولكر ستكون ىناك ص وبة بالاة أو استألالة يف حتديد أي سلطوطة ىي اليت حتتوي على النص الصأليح 

  جيح سلطوطة على األخرى ؟ اإن النسخة األصلية ضاك ة, اكيف سيقوم بط 

 

 

 

 

                                                 
 .ٜٔصر -, أكتبة احملبة مخطوطات الكتا  المقدس بلغاتو األصليةشنودة أاىر إسألاق:  ٖٗ
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 توضيح أكثر لعبارة: القرآن الكريم ال يعتمد على المخطوطات

  محم دال نستطيع أن ضلصل على القرنن الكرمي كما أُْنزِل على نبينرا   أرر رُلررد قرراءة سلطوطرة أرا أو أصرألف
 قدمي

 م يُتلىوى ا األأر راجع دلا بيَّناه سابقاً, وىو طبي ة القرنن نفسو أر حيث أنو كال 

 باإلضااة إىل أن ىناك أحكام خاصة لتالوة القرنن الكرمي ايما يُ رف عند ادلسلمني ب لم التجويد 

 ولكر رغم كل أا سبق, اانا ال أقول إن القرنن الكرمي ليس لو سلطوطات قدامة كمرية ال  ُرَ د وال حُتصى 

 كتاب ادلقدس.بل إن حال سلطوطات القرنن الكرمي أاضل بكمري جداً أر سلطوطات ال 

 ُمقارنة بين المصاحف القديمة وأقدم مخطوطات الكتا  الُمقدس:

 الالبة للقرنن الكرمي 

  والرريت  رجررع إىل القرررن  الس  ينائيةأررر ادل لرروم أن أقرردم نسررخة كاألررة لل هررد اجلديررد باللاررة اليونانيررة ىرري ادلخطوطررة
 الرابع ادليالدي.

  يف ااية القرن األولاإذا علمنا أن نخر سفر يف ال هد اجلديد ُكِتب 

 ! اهناك ااصل زأين بني أصول ال هد اجلديد وأقدم نسخة كاألة ال يقل عر قرنني كاألني أر الزأان 

 إأا إذا نظرنا إىل ادلصاحف القدامة, اإن ادلسلمني  تفظون إىل اآلن مبصاحف  رجع إىل القرن األول اذلجري 

  اهللوعندنا اليوم بفضل  إلحدى ى ه ادلصاحف نسخة إلكطونية كاألة 

 :اهل ىناك أروع أر ذلك ؟! وإليكم   ريف بادلصألف 

 

ىررر ا ادلصرررألف نسرررخة أرررر  جمهوري   ة مص   ر العربي   ةأل وزارة األوق   ا أل المكتب   ة المركزي   ة للمخطوط   ات اإلس   المية:
. وكران مث أرسرل أرب راً أنهرا إىل األأصرار, وبقرى اثنران بادلدينرة  عثم ان ب ن عف انادلصاحف الستة اليت نسخت باأر 

 - عبد الرحيم البيساني العسقالنيى ا ادلصألف زلفو اً يف خزانة كتب ادلدرسة الفاضلية اليت بناىا القاضي الفاضل 
إىل  -نخر سالطني الدولة ادلملوكية  - أبو النصر قنصوه الغوريمث نقلو السلطان ادللك األشرف  -يف ال صر األيويب 

ألقبرراعيني داخررل برراب زويلررة, ونقررل إليهررا أيضرراً اآلثررار النبويررة, وعمررل لررو جلرردة القبررة الرريت أنشرراىا جترراه أدرسررتو بقرررب ا
أي أارا عملرت سرنة  -بممامناكرة وأرب رة وسرب ني عاأراً  نقش عليها أارا عملرت ب رد كتابرة ادلصرألف ال ممراين ,خاصة بو

 و ل زلفو اً هبا دلدة ثالثة قرون. ,ىر ٜٜٓ
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عليرو. ويف  اهللرضروان  الحس ينىر استقر ادلصألف واجللدة واآلثار النبوية ب د نقلها إىل أشهد اإلأرام  ٖ٘ٓٔويف عام 
ىر قاأت ادلكتبة ادلركزيرة للمخطوطرات اإلسرالأية بنقلرو إىل ادلكتبرة حيرث ق  وثيقرو و صروير صرفألا و ألول  ٕٚٗٔعام 

× سرم  ٚ٘ورقة أر الرَّق أر القطع الكبرري وقياسرها  ٚٛٓٔ. وى ا ادلصألف يتكون أر CDأرة على أقراص أدرلة 
ررري   ٓٛسرررم, ووزنرررو  ٓٗسرررطراً, وار فاعرررو  ٕٔسرررم, وعررردد األسرررطر  ٛٙ كجرررم, وأكتررروب مبرررداد برررين داكرررر, وخبرررط َأكِّ

رسررروم نبا يرررة  يُناسررب القررررن اذلجررري األول, خرررال أرررر الررنقط والزخرررارف اخلطيرررة, و وجررد اواصرررل بررني السرررور عبرررارة عررر
 أت ددة األلوان.
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 ي يُناسب القرن األول الهجريأل خال من النقط والزخار  الخطيةكِّ بخط مَ 

 

 إن ى ه ادلخطوطات ىي ادلصدر الوحيد لنص الكتاب :أقول لكل من يفتخر بمخطوطات الكتا  المقدس 

 وبني األصول وىناك ااصل زأين كبري بينها 

 أأا القرنن الكرمي, الو أصدر شفهي أتوا ر, وأصدر أكتوب يرجع إىل القرن األول اذلجري 

 ااي الكتابني أحق بادلصداقية إن كنتم صادقني ؟ 

 ال ي بن متو  تم الصاحلاتاحلمد هلل 


