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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (اجلزء األول) ما ال يسع املُسهم أن جيههه عه انقرآن انكريم

 ( )املُحاضرة انصىتية(PDF) نهتحميم:

, ألحل  نتتان نصتتوص ألتترأ لستتهل أدري قحل تانتتهل قيلتتهل  ق  تتا قتتا  نتت  مث قلتتهل  تته أنتتأ  بتتن أحل يثتتوحل احتتنين ه وتترا ة د حل   تتو ]
اإلسال  القرآحل أ  أهنا أضيفهل في ا بعن ه زمن م ألر, أنا   أدري, لثته أنت ه أحل حبواتوا  تألا األمتر,   تألل مست,ولي ثه, لثتن أحل يقتا   

ل العبارة أثناء بعاة ن  اإلسال , أ  أضيفهل أثناء ذب يع لن يثوحل  نان احفاق, فهل قيلهل  أل ا"لقن تفر الألين قالوا أحل املسيح  و اهلل"  ن
عا احل بن عفاحل للقرآحل الشفوي  جعلأ ربريري, جملرد  ضع شتءء ضتن النصتارأ,   أعتره,   نتان نصتوص ألترأ حشتبأ  تألا التن  لثتن 

 [ٔ][ر مرحُت.تِ ذُ  الن   ألا

 ما يعرفو الُمسلم عن القرآن الكريم:

 ُم ن ولى اهلل عليأ  سله.الشخ  الألي جاء بالقرآحل الثرمي   

 . الألي جاء بالقرآحل لنبينا ُم ن ولى اهلل عليأ  سله  جربيل عليأ السال 

 .الألي ألأل منأ جربيل عليأ السال  القرآحل الثرمي  اهلل عز  جل 

 .ما ية القرآحل الثرمي  تال  اهلل 

 

 ما يجهلو المسيحي عن كتابو الُمقدس:

 .ت بة األسفار التُ قنسة 

  اب  طبيع أ.ما ية الث 

 ن  الث اب بال ونين. 

 ه النصوص مصادر املعلومات املألتورة. 

 .ال فسَت الصويح للنصوص 

                                                 
 .٘ٗوت - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدة, احملاضرة الاالاة لألنبا بيشوي  آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية بعنواحل   ٕٓٔٓت اب مؤسبر العقينة األرثوذتسية  ٔ
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 أسباب نزول اآليات:

  أحل املسل ُت يعرفوحل جيناً تل وغَتة  تبَتة عن ت اهبه املقنس حبق بيشويقن جيهل األنبا 

 ة !فنون نعله جيناً  قهل نز   آيات القرآحل الثرمي,  مناسبة نز   تل آي 

  عبد اهلل بن مسعود   ثألا جنن عن  رُلُ  يَ اللَِّأ الَّألِ ]  صحيح البخاريه ِق َّ أَنَتا  ,َما أُْنزَِلهْل ُسوَرٌة ِمْن ِتَ اِب اللَّتأِ  ,َ  ِقَلَأ َغيتْ
زَِلهْل, َ َلْو أَْعَلُه َأَ ًنا أَْعَلَه ِمٌتى ِبِثَ اِب اللَِّأ حُتبَتلىُغُأ اإِلِبُل َلرَِتْبهُل ِق َّ أَنَا أَْعَلُه ِفيَه أُنْ  ,َ  َ أُْنزَِلهْل آيٌَة ِمْن ِتَ اِب اللَّأِ  ,أَْعَلُه أَْيَن أُْنزَِلهلْ 

 [ٕ][ِقلَْيِأ.

 

 {:َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ الّلَو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ اآلية }سبب نزول 

 ز   اآلية منهه العنين من عل اء املسل ُت الألين قاموا بألتر سبب ن 

   اهللرمحأ  السيوطي ,  اإلما [ٗ]اهللرمحأ  ابن حجر العسقالني,  اإلما  احافظ [ٖ]اهللرمحأ  الطبرياإلما[٘] 

   بلغنا أحّل نصارأ أ ل جنراحل قن   فُن ه على الن  ] الر اية  ء  فيهه السين  العاقُب,  مها يوم,أل سينا أ ل جنراحل, فقالوا ,
  قتتا  رستتو  اهلل  ",عيستتى ابتتن متترمي, حتتزعه أنتتأ عبتتن !"  قتتا  ",متتن وتتا بث ا !"قتتا    "شتت ُه وتتا بنا  يتتا ُم تتن, في تتا ح"

قحل تنتهل وتادقًا فأرنتا عبتًنا ايتء املتوحى,  يترب، األت تأ, "فغضبوا  قالوا   "."أجل, قنأ عبُن اهلل  تل  أ ألقا ا قىل مرمي  ر ٌح منأ
َلَقتْن َتَفتَر الَّتأِليَن قَتاُلوا يا ُم تن   " فسثهَل  ىت أحال جربيُل فقا   ".لثنأ اهلل - آليةا -  خيلق من الطُت تهي,ة الطَت فينفخ فيأ

ه سألو ي أحل ألربَ ه دبَال يا جربيل, قهن"  , فقا  رسو  اهلل "[ اآليةٕٚ   ٚٔ{ ]سورة املائنة  ِقحلَّ اللََّأ ُ َو اْلَ ِسيُح اْبُن َمْرميََ 
فل تتتا أوتتتبووا عتتتاُد ا, فقتتترأ علتتتيهه  ".قتتتأ متتتن حتتتراب مث قتتتا  لتتتأ  ُتتتتن فيثتتتوحل اتتتل آد  للماتتتُل عيستتتى ت"قتتتا  جربيتتتل   ".عيستتتى
 [اآليات.

   عبود اهلل ابون عبواس قتو   اهللرمحتأ  الجووزي ذََتَر لنا أيضاً اإلما   قتا  ابتن عبتاس  ] خبصتوص متن نزلتهل فتيهه اآليتة فقتا
 [ٙ][. ؤ ء نصارأ أ ل جنراحل  ذلك أهنه ازبأل ل ق اً 

  َُمقاِتلَر  أيضاً ذَت    نزلهل ه نصارأ جنراحل املاريعقوبيُت, منهه السين  العاقتب  غَتمهتا, قتالوا  قحل اهلل  تو ]سبب نز   اآلية
 [ٚ][املسيح ابن مرمي.

 

 

                                                 
 (, ت اب فضائل القرآحل, باب القراء من أوواب الن .ٕٓٓ٘وويح البخاري ) ٕ
 .ٕٙٗ, ٔٙٗوت -, دار   ر بالقا رة, اجلزء اخلامس جامع البيان عن تأويل آي القرآن ت(   ٖٓٔلطربي )ت أبو جعفر ُم ن ابن جرير ا ٖ
 .ٔٛٙ, ٓٛٙوت -, دار ابن اجلوزي بالنما , اجمللن األ   الُعجاب في بيان األسباب ت(   ٕ٘ٛأبو الفضل شهاب النين أمحن ابن   ر العسقال ي )ت  ٗ
 .ٖٓٙوت -, دار   ر بالقا رة, اجلزء الاالن الدر المنثور في التفسير بالمأثور ت(   ٜٔٔجال  النين السيوطء )ت  ٘
 .ٖٚٔوت -, املث ب اإلسالمء ببَت ت, اجلزء الاا ي زاد المسير في علم التفسير ت(   ٜٚ٘أبو الفرج مجا  النين عبن الرمحن اجَلوزي )ت  ٙ
 .ٖٖٔوت -, دار الث ب العل ية ببَت ت, اجلزء األ   سير مقاتل بن سليمانتف ت(   ٓ٘ٔأبو احسن مقاحل بن سلي احل األزدي )ت  ٚ
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 مصادر القرآن الكريم:

 :مكتوب 
o .املصا ف اليت نسخها ُعا احل رضى اهلل عنأ 

o .املصا ف القنمية املن شرة ه تل العامل 

 :الشفهء التُ  واَحر عن نبينا ُم ن ولى اهلل عليأ  سله.القرآحل  مسموع 

 

 مصادر الكتاب الُمقدس والعهد الجديد بشكل خاص:

 فقط مصادر مكتوبة: 

o .المخطوطات اليونانية 

 .الربديات 

 .خمطوطات األ ره الثبَتة 

 .خمطوطات األ ره الصغَتة 

o .الترجمات القديمة 

 .الالحينية 

 .القبطية 

 .السريانية 

 .األثيوبية 

 .األرمينية 

 .اجلورجية 

 .العربية 

o .الكتابات اآلبائية 
 .ت ابات اآلباء باليونانية 

 .ت ابات اآلباء بالالحينية 

 .ت ابات اآلباء بالسريانية 

 .ت ابات الصلوات الثنسية 
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 مدى موثوقية الكتاب ؟أعرف كيف 

  ل حعره من الألي جاء بالث اب   .ٔ

 ا ُب الث اِب تَ ابَُأ.و الث اب الألي ألأل عنأ  ل حعره مصنر )أ  مصادر( .ٕ

   الث اب  تيف ُ ِفظُمْنأل مىت   ل حعره .ٖ

  ال اريخ  رْب عَ  تيف نُِقل  الث ابَ َفَظ   ل حعره من الألي .ٗ

 

 إجابة ىذه األسئلة بالنسب لو القرآن الكريم:

 الذي جاء بالكتاب: .ٔ

  ْطَِّلِب ْبِن َ اِشِه ْبِن َعب
ُ
ِن َمَناِه ْبِن ُقَصءى ْبِن ِتاَلِب ْبِن ُمترََّة بْتِن َتعتِب بْتِن لتَؤيى بْتِن غالِتِب ُُمَ َُّن ْبُن َعْبِن اللَِّأ ْبِن َعْبِن امل

 بِ َستنَ  نْ مِ  [ٛ] ْبِن َمَعنى ْبِن َعْننَاحلَ ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن ِتَنانََة ْبِن ُلَزمْيََة ْبِن ُمْنرَِتَة ْبِن ِقْلَياَس ْبِن ُمَضَر ْبِن نِزَارِ 
 .ال ُ  السَّ  الةُ ا الصَّ  َ يهِ لَ يه عَ ا ِ رَ قبتْ  نِ يل بْ اعِ سَْ ق

 :الكتابِ  مصدرُ  .ٕ

 .تيف حُابهل  ألا  !( اهلل عز  جل عن طريق جربيل عليأ السال  أمُت الو ء( 

 :ُمنذ الكتابُ  ظَ فِ حُ  .ٖ

 القرآحل الثرمي على وواب أ الثرا  رضواحل اهلل عليهه. هلل عليأ  سلهولى ا نا ُم نٌ نبيُ  أحل َحال 

 عن طريق: ِفظ الكتابُ حُ  .ٗ

  َّعء التُ  واَحر عن نبينا ُم ن ولى اهلل عليأ  سله. ْ احفظ الغي  عن طريق ال َّلقىء الس 

  ًعلى تل مادة حس طيع أحل حث ب عليها ! حن ين القرآحل الثرمي ت ابة 

 :الكتابَ  َحِفظَ  .٘

 ظاً ُتلّياً أ  ُجزئّياً.فْ  ِ  تل ُمسله سع القرآحل الثرمي من نبينا ُم ن ولى اهلل عليأ  سله, سواء تاحل 

  ِعبن اهلل بن ع ر رضء اهلل عنه ا  غَتمها.أماا   زين بن ثابهل    را ت بة الو ء من الصوابة الث 

 عن طريق: الكتابُ  لَ نُقِ  .ٙ

 .النقل الشفهي الوُمتواَتر عن نبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم 

                                                 
َعِن النَِّ ى َولَّى اهللُ َعَلْيِأ َ َسلََّه.توويح الُبخاري, ت اب ال ٛ  َ ناِقب, بَاُب َمبتْ
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 عليهه.الن  ُم ن ولى اهلل عليأ  سله علََّه الصوابة رضواحل اهلل  

 .ًالصوابة رضواحل اهلل عليهه علَّ وا ال ابعُت  ه رضواحل اهلل عليهه من أ  د ه  من دللوا اإلسال  جنينا 

 .ًال ابعُت رضواحل اهلل عليهه عل وا أ  د ه  من دللوا ه اإلسال  جنينا 

 .قىل أحل حصل قىل من علََّ َك أنهَل ه بي ك أ  ه مس ٍن أ  ه ُت َّاب ... قخل 

 خ المصاحف من المصاحف التي أقدم منها.نس 

 .أبو بثر الصنيق رضء اهلل عنأ أ   من مجع القرآحل ه مصوف 

 .قا  جب ع تل ما ُتِ َب ه  ياة نبينا ُم ن ولى اهلل عليأ  سله ه مصوف  ا ن 

 ضاحل. قا  بًتحيب السوَّر  سب العرض األلَت للقرآحل الثرمي على نبينا ُم ن ولى اهلل عليأ  سله ه رم 

 .مث قا  ُعا احل بن عّفاحل رضء اهلل عنأ قا  بنسخ ُمصوف أيب بثر الصنيق رضء اهلل عنأ 

 .قا  ُعا احل بن عّفاحل رضء اهلل عنأ ب وزيع  ألل النُّسخ ه مجيع أحناء اإلمرباطورية اإلسالمية 

 ! مت ع ل ُنسخات جنينة من  ألل النسخ القنمية قىل أحل  ول قليك التُ صوف الألي بُت ينيك 

 

 إجابة ىذه األسئلة بالنسب لو العهد الجديد:

 جمهو  ! الذي جاء بالكتاب: .ٔ

 . ًمجيع ت بة أسفار الث اب التُ قنَّس بال اس اناء جمهولوحل عنا بولس املنعو رسو 

  ء أ  قىل أشتخاص يتنَّع "العهتن القتنمي" مجيع األسفار منسوبة قما قىل أنبياء بٍت قسرائيل قبل بعاتة املستيح عليتأ الستال
 ."العهن اجلنين" املسيوء أهنه حالميأل )ووابة( املسيح عليأ السال  أ  أهنه حالميأل حالميألل )الّ ابعُت(

 جمهو  ! :الكتابِ  مصدرُ  .ٕ

 .ينَّعء املسيوء أحل أسفار الث اب بعنيأ القنمي  اجلنين من   ء اهلل عز  جل التُ باشر للث بة 

 (سيوء   يعره ربنيناً ما ية الث ابامل) كان ىذا الوحي حرفي لفظي أو بالمعنى.  ءسوا 

 بالث اب !  لثن دبا أننا   نعره أواًل من ُ ه الث بة؛ فثيف لنا أحل نعره من أين جاء 

 . ً من أجل قثبات أحل ت اب ما ُتِ َب بو ء من اهلل عز  جل  بن أحل نعره من الشخ  الألي أ  ى اهلل قليأ أ 

 وية يعًتفوحل بأحل ُ نان مصادر نقل منها ت بة األناجيل.باإلضافة قىل ما سبق, جنن أحل عل اء املسي 

 !  فإحل تاحل الثاحب ناقاًل من ت اب قبلأ, فأين الو ء من اهلل عز  جل 

   ننري  ! ُمنذ: الكتابُ  ِفظَ حُ  .ٖ
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 .فال يعره املسيوء بال ونين مىت مت ت ابة األسفار 

 ت حارخيية. لثنَّأ يضع حواريخ نظرية لث ابة تل ت اب, بناًء على اس قراءا 

 .باإلضافة قىل ذلك   ل تاحل ُ نان داٍع حفظ الث اب أواًل  ! لصوواً العهن اجلنين 

   ننري ! :َحِفَظ الكتابَ  .ٗ

 .ننري قحل تاحل ُ نان من أراد أحل افظ الث اب فعاًل أ  أراد فقط نقل الث اب ليقرأل   

   فظ الث اب؛ فهو جمهو  تالث بة.بشثل عا  ه املسيوية   نعره أساًء, فإحل تاحل ُ نان من أراد 

 النَّسخ الين ي. نُِقَل الكتاُب عن طريق: .٘

 .ًمن املعر ه أنأ مل يثن  نان  افظاً للعهن اجلنين  فظاً َغيِبّيا 

  لثن تانهل ُ نان  سيل ُت للوصو  على أ  معرفة ن  العهن اجلنين  

 :ا س  اع قىل شخ  يقرأ ن  العهن اجلنين. الوسيلة األولى 

 احصو  على نسخة من الث اب عن طريق النَّسخ الين ي  ع ل ُنسخة جنينة. ة الثانية:الوسيل 

 .ًلأللك تاحل الث اب ين قل عرب ال اريخ عن طريق نسخ الث اب ين يا 

 

 :كان مكتوباً في عهد النبي   صحف عثمانفي مُ  بَ ما ُكتِ 

 قَتاَ  النَّتِ ُّ اْلَقاِعُن حَل ِمَن اْلُ تْؤِمِنَُت َ اْلُ َ اِ تُن حَل ِه َستِبيِل اللَّتأِ  يَ وِ َ  َيسْ َعِن اْلبَترَاِء قَاَ  َل َّا نَتَزَلهْل  ]  صحيح البخاري }  « 
ْْ بِواللَّْوِ  َوالودََّواِة َواْلَكتِوفِ  يادُْع لِ  َف َظْهتِر َ َلْلت« اْلَقاِعتُن حَل  يَ  َيْستَ وِ  اْكتُوبْ  »مُثَّ قَتاَ   - اْلَكتِوِف َوالودََّواةِ  أَ ِ  - زَْيًدا َوْلَيِجو
اْلَقاِعُن حَل  يَ  َيْسَ وِ َرُجٌل َضرِيُر اْلَبَصِر فَتنَتَزَلهْل َمَثانَتَها   فَِإ يى  يَا َرُسوَ  اللَِّأ َفَ ا حَْأُمُر ي   َعْ ُر  ْبُن أُ ى َمْثُ وٍ  اأَلْعَ ى قَا َ   النَِّ ى 

ُر أُ ىِل َسِبيِل اللَِّأ   { ِه ِمَن اْلُ ْؤِمِنُتَ   [ٜ][{.الضََّررِ َغيتْ

  ُفيتتأ أحل النتت أبتتو بثتتر بتتن الطيتتب قتتا ]تالمتتاً رائعتتاً    البوون بطَّووال خوواريشوور  صووحيح الب     َستتنَّ مجتتع القتترآحل  ت اب تتأ  أمتتر
مجعتتأ  ربصتينأ  ق تترازل,  ثابتهل  مجاعتتة األمتة أوتابوا هبتأللك  أمتالل علتتى ت ب تأ,  أحل أبتا بثتتر الصتنيق  ع تتر الفتار ق  زيتن بتتن 

 [ٓٔ][أ على سنن الرسو   سن أ,  أهنه مل ياب وا منأ شيً,ا غَت معر ه,  ما مل حقه اح ة بأ.ت اب    جر ا ه

  أبي بكر الصديقما مت مجعأ ه عصر     محمدتاحل مث وباً أواًل ه زمن الن . 

   زيد بن ثابتتال   نَتْقتَل َجبَتٍل ِمتَن اجْلِبَتاِ  َمتا َتتاحَل فَتَواللَِّأ َلْو َتلََّفتٍِت ] و  حثليفأ جب ع القرآحل الثرمي   خاريصحيح البُ ه
ترٌ "  فَتَقتاَ  أَبُتو َبْثترٍ   ", َتْيتَف حَتْفَعتاَلحِل َشتْيً,ا ملَْ يَتْفَعْلتُأ النَّتِ ُّ "  قُتْلهلُ  ,َجْمِع اْلُقْرآنِ أَثْتَقَل َعَلىَّ ِمَّا أََمَر ي ِبِأ ِمْن  , "ُ تَو َ اللَّتِأ َليتْ
فَوُقْموُت فَوَتَتبوَّْعوُت اْلُقوْرآَن َأْجَمُعوُو ِموَن الِرقَواِع َح اللَّتُأ َوتْنرِي لِلَّتأِلي َشترََح اللَّتُأ لَتُأ َوتْنَر َأِر َبْثتٍر َ ُعَ تَر, فَتلَتْه أََزْ  أُرَاِجُعتُأ َ تىتَّ َشترَ 

َلَقتْن ْنَصارِيى, ملَْ َأِجْنمُهَا َمتَع َأَ تٍن َغتَْتِِل  , َ ىتَّ َ َجْنُت ِمْن ُسوَرِة ال تَّْوبَِة آيَت َتُْتِ َمَع ُلَزمْيََة األَ َواأَلْكَتاِف َواْلُعُسِب َوُصُدوِر الِرَجالِ 
                                                 

 .(, ت اب فضائل القرآحل, باب تاحب الن  ٜٜٓٗوويح البخاري ) ٜ
 .ٕٕٚوت -, مث بة الرشن بالرياض, اجلزء العاشر شر  صحيح البخاري البن بطَّال  ت(  ٜٗٗ)ت  بطَّا  بناأبو احسن علء  ٓٔ
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َع ِفيَها اْلُقْرآحُل ِعْنَن َأِر َبْثٍر َجاءَُتْه َرُسوٌ  ِمْن أَنْتُفِسُثْه َعزِيٌز َعَلْيِأ َما َعِن ُّْه َ رِيٌ  َعَلْيُثهْ  { ِقىَل آِلرمِِهَا,  ََتاَنهِل الصُُّوُف الَّيِت مجُِ
 [ٔٔ][اللَُّأ, مُثَّ ِعْنَن ُعَ َر َ ىتَّ حَتَوفَّاُل اللَُّأ, مُثَّ ِعْنَن َ ْفَصَة بِْنهِل ُعَ َر.َ ىتَّ حَتَوفَّاُل 

 

 القرآحل الثرمي   زيد بن ثابت ألا احنين يألتر أربعة مصادر مجع منهه 

, أي قنتأ لفتٌظ عتا  [ٕٔ][.لرىقتاع التيت حث تب الرُّْقعُة ما رُقِتع بتأ  مجعهتا رُقَتٌع  رِقتاٌع  الرُّْقعتة  ا تنة ا]جنن   لسان العربه   الرقاع .ٔ
 لثل ما ُيث ب عليأ سواء تاحل من ق اش أ  غَتل.

 أي عظا  الث ف العريضة اخلاوة باجل ا  أ  غَت ا من احيوانات, ذُبَهَّز للث ابة عليها.  األكتاف .ٕ

يَقتٌة ُيْثَشتُط ُلوُوتها. أَنشتن أَبتو  نيفتة   قَتلَّ َ َتا ِمتٍّت الَعِسيُب  َجرِيتنٌة متن النَّْختل ُمْستَ ِقيَ ٌة َدقِ ]جنن   تاج العروسه   بسُ العُ  .ٖ
 [ٖٔ][على بُتْعِن َدارَِ ا, قَتَنا النَّْخِل أَ  يُتْهَنأ ِقلَْيِك َعِسيُب. )...( مَجُْعأ أَْعِسَبٌة ُعُسٌب.

 أي ما افظأ املؤمنوحل من القرآحل الثرمي ه ون ر ه.  صدور الرجال .ٗ

 

  يُتَوضىح جبالء أنأ تاحل  بن من  جود اآلية مث وبة ل ن ينها ه املصوف ريصحيح البخا  نان  نين آلر ه 

  زيوود بوون ثابووت لتتيس فقتتط احفتتظ ه الصتتنر, فعتتن     َنَستتْخهُل الصُّتتُوَف ِه اْلَ َصتتاِ ِف, فَتَفَقتتْنُت آيَتتًة ِمتتْن ُستتوَرِة ]أنتتأ قتتا
 لَتتْه َأِجتتْنَ ا ِق َّ َمتتَع ُلَزمْيَتتَة بْتتِن ثَابِتتهٍل األَْنَصتتارِيى الَّتتأِلي َجَعتتَل َرُستتوُ  اللَّتتِأ , فتَ يَوْقووَرأُ ِبَهووا ُكْنووُت َأْسووَمُع َرُسوووَل اللَّووِو اأَلْ تتزَاِب, 

 [ٗٔ][{.ِمَن اْلُ ْؤِمِنَُت رَِجاٌ  َوَنُقوا َما َعاَ ُن ا اللََّأ َعَلْيأِ َشَهاَدَحُأ َشَهاَدَة َرُجَلُْتِ , َ ْ َو قَتْوُلُأ  

 "  َأْسَُع َرُسوَ  اللَِّأ  ُتْنهلُ فهنا جنن العبارة  اضوة أي أنأ يعله اآلية جيناً يَتْقَرأُ هِبَا ," 

  خزيمة بن ثابت األنصاري لثنأ مل جين ا ه مصنر مث وب ق  مع الصوايب . 

  [الوا  دبعٌت "مع", أي أت بأ من املث وب املوافق لل وفوظ ه الصنر.]  اهللرمحأ  ابن حجر العسقالنياإلما  احافظ[ٔ٘] 

 [الوا  دبعٌت "مع", أي ات بأ من املث وب املوافق لل وفوظ ه الصن ر.]  اهللرمحأ المباركافوري   اإلما[ٔٙ] 

 

 

                                                 
 {.َلَقْن َجاءُتْه َرُسوٌ  مىْن أَنُفِسُثْه َعزِيٌز َعَلْيِأ َما َعِن ُّْه ...(, ت اب ال فسَت, باب قو   ٜٚٙٗوويح البخاري ) ٔٔ
 .٘ٓٚٔوت -, دار املعاره لسان العربابن منظور   ٕٔ
 .ٖٛٙوت -, دار الًتاث العريب بالثويهل, اجلزء الاالن تاج العروس من جواىر القاموسُمرحضى اُحَسْيٍت  ُم ن  ٖٔ
 {.ِمَن اْلُ ْؤِمِنَُت رَِجاٌ  َوَنُقوا َما َعاَ ُن ا اللََّأ َعَلْيِأ ...(, ت اب اجلهاد, باب قو  اهلل  ٕٚٓٛوويح البخاري ) ٗٔ
 .٘ٔوت -, دار املعرفة ببَت ت, اجلزء ال اسع فتح الباري بشر  صحيح البخاري ت(   ٕ٘ٛالعسقال ي )ت  أبو الفضل شهاب النين أمحن ابن   ر ٘ٔ
 .ٛٓٗوت -, دار الث ب العل ية ببَت ت, اجلزء الاامن تحفة األحوذي بشر  جامع الترمذي ت(   ٖٖ٘ٔأبو العلى ُم ن املبارتافوري )ت  ٙٔ
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  ُأَْ تَل الشَّتتْأِ  ِه فَتتْ ِح ِقْرِميِنيَتتَة  ي ََتتاحَل يُتغَتتازِ  ,ُ أَليْتَفتتَة بْتَن اْلَيَ تاحِل قَتتِنَ  َعلَتى ُعْاَ تتاحلَ ]احتنين املشتتهور جتناً اآل    خوواريصوحيح الب
يَا أَِمََت اْلُ ْؤِمِنَُت أَْدرِْن َ أِلِل اأُلمََّة قَتْبَل َأحْل "  فَتَقاَ  ُ أَليْتَفُة ِلُعْاَ احلَ  ,َفأَفْتزََع ُ أَليْتَفَة اْلِ الَفُتُهْه ِه اْلِقرَاَءةِ  ,َربِيَ احَل َمَع أَْ ِل اْلِعرَاقِ َ أَذْ 

نَوا بِالصحوُحِف نَوْنَسوُخَها ِفوي اْلَمَصواِحِف َأْرَسَل ُعْاَ احُل ِقىَل َ ْفَصَة َأحْل فَ  ",خَيَْ ِلُفوا ِه اْلِثَ اِب اْلِ اَلَه اْليَتُهوِد َ النََّصاَرأ َأْرِسِلي ِإلَيوْ
َ َعْبتَن الترَّمْحَِن بْتَن  ,اصِ َ َستِعيَن بْتَن اْلَعت ,َ َعْبَن اللَِّأ ْبَن الزُّبَتَْتِ  ,َفَأَمَر َزْيَن ْبَن ثَاِبهلٍ  ,َفَأْرَسَلهْل هِبَا َ ْفَصُة ِقىَل ُعْاَ احلَ  ,ثُمَّ نَوُردحَىا ِإلَْيكِ 
 [ٚٔ][.فَوَنَسُخوَىا ِفي اْلَمَصاِحفِ  ,اْحَاِرِث ْبِن ِ َشا ٍ 

  عثمان بن عفانقذحل, ما تاحل على   رضء اهلل عنها حفصةق  أحل يأ  باملصوف املوجود عنن 

 "    تَع ِفيَهتا اْلُقتْرآحلُ فإنأ مث وب ه احنين األ ِعْنتَن َأِر َبْثتٍر َ تىتَّ حَتَوفَّتاُل اللَّتُأ, مُثَّ ِعْنتَن ُعَ تَر َ تىتَّ حَتَوفَّتاُل   ََتاَنهِل الصُُّوُف الَّتيِت مجُِ
  عثمان بن عفانرضء اهلل عنها املصوف قىل  حفصة".   ثألا أرسلهل أمَُّنا اللَُّأ, مُثَّ ِعْنَن َ ْفَصَة بِْنهِل ُعَ رَ 

  زيد بن ثابت الألي بن رل أمر ,معأ ووابة آلرين , الألي ت ب  ألا املصوف أواًل  

 .بأحل يقوموا بنسخ املصوف ه مصا ف جنينة 

 

   ثألا نس طيع أحل نُتَلخى  املوضوع ه النقاط اآلحية 

 . محمدالقرآحل الثرمي تاحل ُيث ب ه زمن الن   .ٔ

 . محمدجب ع ما مت ت اب أ ه زمن الن    أبو بكر الصديققا   .ٕ

 . أبي بكرملصوف الألي مت مجعأ ه عصر بع ل أتار من نسخة من ا  عثمان بن عفانقا   .ٖ

 :عثمان بن عفانما جننل ه مصوف  االستنتاج الطبيعي    محمد بن  أنأ يقيناً تاحل مث وباً ه عهن الن . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 حل, باب مجع القرآحل.(, ت اب فضائل القرآٜٚٛٗوويح البخاري ) ٚٔ
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 ىناك نقطة واحدة بسيطة:

   زيد بن ثابتما معٌت سؤا  يَتْفَعْلُأ النَِّ ُّ  َتْيَف حَتْفَعاَلحِل َشْيً,ا ملَْ عنه ا  " اهللرضء  عمر  ألبي بكر  " 

  محمدعنه ا تاحل خُمالفاً ألمر الن   اهللرضء  عمر  أبو بكر ل معٌت  ألا أحل ما فعلأ    

  محمدملاذا مل جي ع نبينا    القرآحل ه  ياحأ 

حبتاع اجلوزي   ألا تال  من يؤثر اإل قا  ابن]  اهللرمحأ  ابن الجوزي, من تال  اإلما  اهللرمحأ  محمد الَعينياإلجابة نقلها لنا اإلما  أبو 
ألنأ تاحل دبعرض أحل ينسخ منأ أ  يزاد فيأ, فلو مجعأ لث ب  تاحل الألي عنتنل نقصتاحل ينثتر   خيشى ا ب ناع,  قمنا مل جي عأ رسو  اهلل 

ا ألأل الصوف اليت  ضتعها ,  مل يصنع عا احل ه القرآحل شي,اً,  قمنمجعأ أبو بثر  على من عننل الزيادة, فل ا أمن  ألا األمر دبوحأ 
ن بتن العتاص,  أيب بتن تعتب, عنن  فصة رضء اهلل عنها.  أمر زين بن ثابهل,  عبن اهلل بن الزبَت,  عبن اهلل بتن احتارث بتن  شتا ,  ستعي

 [ٛٔ][عشر رجاًل من قريش  األنصار, فث ب منها مصا ف  سَت ا قىل األمصار. اثٍته 

 اح ن هلل الألي بنع  أ ح ه الصاحات

                                                 
 .ٖٔٛوت -, اجلزء الاامن عشر, دار الث ب العل ية ببَت ت ُعمدة القارئ شر  صحيح البخاري ت(   ٘٘ٛأبو ُم ن بنر النين ُم ود الَعيٍت )ت  ٛٔ


