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ـ،  ألذنعم ةَّ أجلِّ  وذهألألمد    ألذه  ةَّ  لى  ذه  ألمة  فظ  تاابا ـ 

ألذسالم و  ألذصالة، و ]٩: ألمجر[ g h i j k l m Z]: فقال
اذك، تنهارذا ال يزيغ لنها إال ذنا لى  ألحملج  ألذبيضاء ذيىها  لى  ألذه  ترتَ 

 :أةا بع ... .ولى  آذه وصحبه وةَّ ألقاظ  أثر  إىل يوم ألذ يَّ
ةَّ أح  ألملساشرقني فثًا ةربأ لَّ ألذعيوب، ((َّ خ ع ألآلةال أن نناظر فدِ 

أةام ألالساعدار  فهذك شيء ياناىف ةع وظيظ  ألالساشرألق ألذه  ميه  ألذطريق
0TP))ألذغريب، وألذشرقي

)
0F

1(
P0T.  وإذأل نظرنا إىل ألملساشرقني ألموربيني ((: أس  حمد يقول

ـ ري  ألسسالةي  ـ نرى أن درألساتم  أثناء درألساهم ذألديان وألمضارألت ألمخرى
تاصف باذرصان  وألالتزألن، ويف بعض ألمحيان باذاق ير وألسجالل، بيندا نرى 

اهم ذإلسالم، فهم يانكرون لن  فثهم هلهأل ألملنهج ألملوألزيَّ تنقىب لن  درألس
فاسيطر لىيهم ألحملاباة ألذعاطظي ، فاضطرب وختال ةوألزينهم، وجتانب ألمق، وتبع  

0TP))لَّ ألذصوألب

)
1F

2(
P0T. 

وةَّ ألملعروف أن أل ألء ألسسالم سىكوأل ةنهج ألذطعَّ يف ألذقرآن ألذكرمي 
ف رْ م�م يعىدون أنه أصل ألذ يَّ، فاذاشكيك فيه إضعاف ذى يَّ، وصَ 

 .ال ترى فيه لوجاً وال أةااً ق ألذه  يطر ألذذىدسىدني لَّ 
وةعظم ذه  ألملطالَّ ةبني  لى  ألذظَّ ألذسيئ، وألاللاداد لى  ةا ال يصح 

لى  روأليات صحيح ،   ، وبعضها ةبنيألملخاىق  ألملكهوب و  ألذوألذي ، ةَّ ألمخبار
                                                           

 .3/ ص: حمد  ألذغزأليل )دفاع لَّ ألذعقي ة و ألذشريع  ض  ةطالَّ ألملساشرقني() 1(
 .20/ ص: حمد  أس  )ألذطريق إىل ةك ( )2(
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ضي وذكَّ هلا حماةل صحيح ، وخمارج ةقبوذ ، وصرفوذا إىل ألحملاةل ألذيت تر 
أحقادذم، وأضاف ألملساشرقون إذيها ةا شاءت هلم نظوسهم ألماق ة لى  

، وال ريرو فهؤالء وأوذاةهم ن يضيظو  مما ذو ةَّ بنات أخيىاهمألسسالم أ
ألملساشرقون نزلهم لرق وألح ، ومجعاهم رألي  وألح ة، فىيس بغريب أن تكثر 

ج  يف رمبا وُ ألملوألفقات يف أحكاةهم، وإن تظاوتت طرق ألذظكر ووجهات ألذنظر، و 
وأللرتف باذظضل ذهويه،  ،فنسي وظيظاه ألموىل ،بر  جالل ألمق َّْ ألملساشرقني ةَ 

  .أللرتألفاً تاةًال، أو حم ودألً، وذكَّ تظل ذه  ألذظئ  بينهم قى 
جى تنا، بين أن أفكار ذؤالء ألملساشرقني تبناذا ناس ةَّ  وةَّ ألحملزن حقاً 

نا، ويروجون ذه  ألمفكار، ياكىدون بأذسنانا، ويظهرون لى  أ�م لى  دين
 .وتأ�ا نااج لقوهلم، ومثرألت تظك ذم

 ؛ةبعث ألذطعَّ يف ألذكااب ألذعزيز ألمس ، وألمسود ال ميكَّ إرضاؤ  إن

 $ # " !]   ،سَ من إرضاء  ال يام إال بسىب ألذنعد  ممَّ حيُْ 

% & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 4 5 76 8 9 : ; Z ]ألذبقرة :

ألذشاتى  فإقناله باذع ول لَّ ضالذه صعب، منه  ، وةَّ تان لى  ذه ]٨٩
يعرف ألمق، وذو يكثر ةَّ إيرألد ألذشبه دون أن يكون هلا ح  ةَّ ألذصح ، 

 وألذمأحببت أن أنقض دل يف ةناذجهم ألخلىلوذهأل دي ن ألملساشرقني، وذبيان 
ةَّ خالل ألملقارن  بني تابهم وتااب أل ، وسيسابني ذكل ذ  بص ة ةَّ طالب 

ةاوألترألً، وسي رك جبالء ألذنعد  ألذيت أنعم أل   إذينا نقالً  لَ قِ آن ألذكرمي نُ ألمق أن ألذقر 
با لى  ذه  ألمة  فظ  تاابا حني ياعرف لى  تاريخ تاب أذل ألذكااب، 
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وسيظهر ذنا جبالء أن بقاء ألذقرآن ألذكرمي دون حتريف وال تب يل لى  ةرِّ ألذقرون 
يناهي لجائبه، وال خيىق ةَّ  ذو ةعجزة ةَّ ةعجزألت ألذقرآن ألخلاذ  ألذه  ال 

  .تثرة ألذرد
سنرتز لى  بيان ةنهجهم يف ألذطعَّ يف صح  نقل  لىيهمويف جمال ألذرد 

، وةَّ خالذه نبني تافت شبهاتم حىت يسابني ذكل ذ  بص ة ألذكرمي ألذقرآن
أ�م ال ينطىقون ةَّ ةنطىقات لىدي ، وإمنا ين فعون ب وألفع ألمق  وألمس ، 

 :لرويص ق فيهم قول ألذشا
 فىم يضرذا وأوذ  قرنه ألذولل  ذيوذنها تناطح صخرة يوةاً 
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بهذك إظهار  ونيقص  )تاريخ ألذقرآن ألذكرمي(حني ياكىم ألملساشرقون لَّ 
أن ألذقرآن ةثل تاب أذل ألذكااب ذه تاريخ ةَّ ألذاغي  وألذاب يل، وأن ي  

ألذكااب  إىلن ذناك بونًا بني ةا ينسب إإذيه، حىت  تألذاحريف وألذاب يل دخى
تاريخ (وضع ألملساشرق ألمملاين نوذ ته يف تاابه فق  وةا بني أي ينا ةَّ نسخاه، 

0TPألذوحي ألذه  أنزل لى  حمد  ومل حيظ  يف ألذقرآن: فصًال بعنوألن )ألذقرآن

)
2F

1(
P0T. 

 ناً أللنو  ))حياة حمد ((وق  ذتر ألمسااذ حمد  حسني ذيكل يف تاابه  
 ت ل لى  أن ةباحث ذؤالء ألملساشرقني ذتر فيه )ألملساشرقون وألملقررألت ألذ يني (

صى  رف بع  وفاة ألذنيب أن ألذقرآن ذيس وثيق  تارخيي  ال حمل ذريب  فيها، وأنه حُ 
ويف ص ر ألسسالم، وأضيظت إذيه أثناء ذذك آيات مريرألض  أل  لىيه وسىم

(ديني ، أو سياسي 
3F

2( . 
  وقعوأل يف ، فقرةاين ب ألئها وألنسىت :ويص ق يف ألملساشرقني ألملثل ألذقائل

أخطاء نايج  ملنهجهم يف درألس  ألذقرآن ألذكرمي، فهم لن ةا ياناوذونه فإ�م 
رجعونه إىل نااج بشر  وذيس لقي ة ج ي ة، أنزذه أل ، ووفق ذه  ألذرؤى يُ 

ينطىقون يف أفاثهم، وذناك أسباب أخرى تؤد  بم إىل ناائج لىدي  ري  
 فيها ألملساشرقون وأخهوأل ةنها ألذيت ترىب  دقيق ، ةنها أثر ألذبيئ  ألموروبي

ةناذجهم، وطرق ةعاجلاها ذىحضارألت وألمفكار ألسنساني  وجنوحها إىل رفض  

                                                           
 .285/ ص: حمد  أبو شهب  )ألمل خل ذ رألس  ألذقرآن ألذكرمي() 1(
حمدـ  حسـني  )حيـاة حمدـ (نقـالً لـَّ . 272/ حمد  أةني حسَّ حمد  بين لاةر، ص )اشرقون و ألذقرآنألملس() 2(

 .13، ط 30ـ 29/ص :ذيكل
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يَّ ةَّ ألذناحي  تل ةا ذو ق مي، ول م ألذاعويل لىيه بع ةا لانت ةنه ألمةر  
هذك ألسميان ألملطىق بوألذظكري ، وألذثقافي ، وألذعقىي ، وألسنساني ، وألساب ذوأل  ،ألذ يني 

ل إىل ألمقيق  بنظسه دون ألاللاداد لى  أ  ةص ر سابق، و ق رته ذىوصباذعقل و 
وطبقوأل ذذك لى  ألذ رألسات ألسسالةي ، وتانت ألذناائج خاطئ  الخاالف 

ذ رألس  ألملسيحي  م�ا نشأت  ألملنهج ألذاارخيي ألذغربيونألذبيئاني، و ق  ألساخ م 
ي ، وألذغنوصي  لى  يف بيئ  وثني ، ودخىت ألملؤثرألت ألخلارجي  تاذبابىي ، وألآلشور 

نصها ألذ يين، وذهأل ألملنهج تشف ألذعناصر ألذرئيس  يف تكويَّ ألملسيحي  ألموىل، 
ولن  تطبيق ذذك قسرًأل لى  ألسسالم ةع ألخاالف ألذ ينني وقعوأل يف أخطاء  

ألساطالوأل أن ياخىصوأل  تب ة، وذهأل ألملنهج ألسسقاطي طبقه ألملساشرقون م�م ةا
ألملسبق ، وألنطبالاتم ألذيت ترتاها ذ يهم بيئاهم  ةَّ بيئاهم ألذثقافي ، وألمحكام

بق ، وحاوذوأل جاذ يَّ إخضاع مجيع األذثقافي ، ول م ألذاحرر ةَّ ألمحكام ألذس
ألذصور ألمخرى إىل ةا ألرتضو  منظسهم حىت وإن جانبت ألملوضولي  ألذعىدي ، 
ومبا أن ذهأل ألملنهج خيضع هلوى ألذباحث وأحكاةه ألملسبق  فق  أفض  بم ذهأل 

هج يف ألذ رألسات ألسسالةي  إىل أحكام تعسظي  ال صى  هلا باذاحىيل ألذعىدي ألملن
0TPألذسىيم

)
4F

1(
P0T . 

 :وميكننا أن نىخص طريقاهم يف ألهلجوم لى  تااب أل  تعاىل يف حماور
ألملساوألة بني ألذقرآن ألذكرمي وتاب أذل ألذكااب يف ألذظروف ألذيت  ـ1

سبحانه يت ذيأذا أل  أحاطت باذكاب ألذسابق ، وأدت إىل حتريظها، وألذظروف ألذ

                                                           
 .230ـ  164/ 1: ساسي سامل ألماج )نق  ألخلطاب ألالساشرألقي(رألجع ذهأل ألملبحث يف  )1(
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(مظ  تاابه وتعاىل
5F

1( . 
 .إمهال حظ  ألذقرآن يف ألذص ور حني ألم يث لَّ حظ  ألذقرآن ـ2
رضي أل  وخاص  يف زةَّ لثدان  ـأن تااب  ألذقرآن  يرى ألملساشرقون ـ3

تانت ةرحىُ  مجع ألذقرآن يف ةصحف ةَّ أخطر ألملرألحل ألذيت تعر ض هلا  ـ لنه
نقط  ّحتول يف نزألذ  ألذنص ـ  مجع ألذقرآنـ رحى    ألملذه ألو وق  جعى ،ألذنّص ألذقرآين

 . ألذقرآين
وضع ألملساشرقون نصب ألينهم حتريف ألذقرآن، مث فثوأل لَّ أدذ   ـ4

ذ لم ةزأللدهم، فظي ذه  ألماذ  ال يبحثون لَّ صح  ألذ ذيل بق ر ةا يبحثون 
 .وألذما يؤت  ذه  ألملزأللم، وأحيانا ياعد ون إساءة فهم ألذنص ذيوألفق ذد  لَ 

تطبيق ةنهج ألمثر وألذاأث ، ألساخ ةه ألملساشرقون بطريق  ةباسرة فيث  ـ5
لىيها قوألل  ألمثر  تسىطتفسروأل ألذقرآن بأنه ةساد  ةَّ لوألةل خارجي  

 .سبحانه وتعاىلوألذاأث ، نافي  لالق  ذهأل ألذقرآن با  
وذاب ي  شبهاتم سنقوم بعدىي  ةقارن  بني تاب أذـل ألذكاـاب، وألذظـروف 
ألذيت أحاطت با حىت تسببت يف ضيالها، وألذظروف ألذيت ذيأذا أل  مظ  تاابه، 

  .شبهاتم دألحض ، حىت قبل أن نقوم باظني ذاوبهذك تظهر 
 
 

                                                           
 .311/ ص: نوذ ته )تاريخ ألذقرآن(رألجع  )1(
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ةَّ ةناذج ألملساشرقني يف درألساهم ذىقرآن تطبيق ألملنهج ألسسقاطي تدا 
ةّر بنا، ف ون أن ألمسباب وألذظروف ألذيت أدت إىل حتريف ألذكاب ألذسابق  ذي 

يقول نوذ ته حني قارن ةا يف  .إىل حتريف ألذقرآنـ  ـ بزلدهمنظسها ألذيت أدت 
وةَّ ألملعروف أن تث ًأل ةَّ ألذغرألئب ألملوجودة يف ((: ألذقرآن ةع ةا يف ألذعه  ألذق مي

0TP))ثى نص ألذعه  ألذق مي إمنا يعود إىل ظروف مما

)
6F

1(
P0T أ  إىل ظروف مماثى  ملا يف ،

 .ألذقرآن
رأ  ألملساشرق ألذظرنسي  ))حاضر ألذعامل ألسسالةي((وق  أورد صاحب  

إال أن درةنغهم يعاق  ةا يعاق   ري   ةَّ ألموربيني ةَّ أن (( :درةنغهم، فقال
  �م محىوأل ألذناس لىأزذ  مل حير ر إال بع  نزوذه بكث ، و ـألذقرآن تسائر ألذكاب ألملن

مل يقع يات ن تث ًأل ةَّ ألآلأو  ،نسخ  وألح ة ةَّ ألملصحف، وأحرقوأل ةا ل ألذا
فيها ألذرتتيب ألذالزم، وأنه ال يعىم باذادام ذل أدخل يف ألذقرآن شيء ةَّ ألم يث 

0TP))؟ألذنبو  ألذه  قاذه ألذرسول ةَّ نظسه ال لى  أنه وحي

)
7F

2(
P0T.  

تل أسباب   إن ألملاابع ذااريخ ألذقرآن ي رك جبالء أن أل  ق  ذيأ ذكاابه
 :ةَّ درألس  ةقارن  ةع تاب أذل ألذكااب، وتدا قيل ب ّ  ألمظ ، وذبيان ذذك ال

 .ألمشياء تاديزوبض ذا 

                                                           
 .311/ ص: )تاريخ ألذقرآن( )1(
 .1/97 :، ذوثروب ساودألرد ألمةريكي)حاضر ألذعامل ألسسالةي( )2(
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حيندا ناخه تاابًا ةص رًأل رئيًسا ذىدعرف  ال ب  ذه ةَّ شروط، ال ب  أن 
يسن  إىل ةص ر صحيح ذىدعرف ، وال ب  أن يصل إذينا ذهأل ألذكااب لَّ طريق 

 وال تب يل، وال يكظي أن يسن  إىل شخص ذ  إهلام  ألذسن  ألملاصل بال تغي
 مبجرد ألذظَّ وألذوذم، ب ذيل أن ذناك تابًا يف ألذعه  ألذق مي ةنسوب  إىل ةوس 

(، وري   ةَّ ألمنبياء، وألذنصارى يعرتفون بأن ذه  ألذكاب ةناحى لىيه ألذسالم
8F

1(. 
هاجاً إن ألذقارئ ذااريخ ألذاورألة وألمناجيل جي  لجباً، فاذغرب مل يعرف ةن

نق ياً ذىاأت  ةَّ صح  تابهم ألملق س ، بل أخهوذا لى  لالتا ةع ةا فيها ةَّ 
حتريف، ةع تو�ا خماذظ  مبسط ألذقوألل  ألذعىدي ، وألذعقىي ، ومل يظطنوأل إىل ذذك 

إن ألذ رألس  ألذنق ي  ذىنصوص (( :يقول ةوريس بوتا  .إال يف ألذعصور ألملاأخرة
، وةساح ث  ةنه سنوألت ة ة تل ألجل ألملق س  يف ألذغرب إمنا ذي درألس  ج ي

قىيى ، ذق  تان ألذناس يف ألذغرب لى  ة ألر ةئات ألذسنني ياقبىون نصوص 
ألذق مي وألجل ي  فاذاها تدا ذي دون شك، أو فحص،  :ألذكااب ألملق س بعه يه

())أو متحيص
9F

ألملسكوين ألذثاين ذىظاتيكان سن  ، وأللرتف أللدع )2
صوص أسظار ألذعه  ألذق مي، وجاء بوجود أخطاء يف بعض ن )م1965ـ1962(

باذنظر إىل ألذوضع ألسنساين ألذسابق لى  ألخلالص ((: يف ألذوثيق  ألملسكوني  ألذرألبع 
وةَّ  ؟ألذه  وضعه ألملسيح تسدح أسظار ألذعه  ألذق مي ذىكل مبعرف  ةَّ ذو أل 

لَّ ةعرف  ألذطريق  ألذيت ياصرف با أل  يف ل ذه،  لّ قِ يَ مبا ال  ؟ذو ألسنسان
ألسنسان، ري  أن ذه  ألذكاب حتاو  لى  شوألئب، وشيء ةَّ ورمحاه ةع 

                                                           
 .110ـ  109/  1: رمح  أل  ألهلن   )إظهار ألمق(رألجع  )1(
 .23/ص : ةوريس بوتا  )ألذاورألة وألمناجيل وألذقرآن ألذكرمي مبقياس ألذعىم ألم يث( )2(
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())ألذبطالن، وةع ذذك فظيها شهادة لَّ تعىيم إهلي
10F

، ومل يعرف ألذغرب ألذنق  )1
 .إال ةَّ خالل ألالحاكاك باملسىدني

 :المبحث األول ـ تاريخ التوراة
بين إسرألئيل  لىيه ألذسالممل يكَّ حظ  ألذاورألة فرضاً وال سن ، وأةر ةوس  

، ذه  ألذسورة ةشادى  لى  ذم )ذاأنزينو(ظظوأل نصف سورة يقال هلا أن حي
طبالهم، وأ�م سيخاذظون شرألئع ألذاورألة، وأن ألذسخط يأتيهم بع  ذذك، وخترب 

، فهه  ألذسورة تكون ةا ألوذ  يف أفوألذهم،  ...ديارذم، ويشااون يف ألذبالد
اوب  ةَّ تاذشاذ  لىيهم، ألملوألفق هلم لى  صح  ةا قيل هلم، وألذنسخ  ألملك

ـ،  وذهأل يعين أ�ا مل تكَّ بهأل ألمجم ألذاورألة تابت لى  لشرة أذوألح يف ألملهبح ـ
إىل لش ته ةَّ أوالد الو ، وتانت لن  ألمحبار  لىيه ألذسالموسىدها ةوس  
، وتان تل وألح  ةَّ ألهلارونيني حيظ  فصًال ةَّ لىيه ألذسالمةَّ ذري  ذارون 

 ، بل تانوأل ياقامسون أجزألء ةنها ألذاورألة، ومل يوج  ةَّ حيظظها ةَّ ألذكهن
مظظها، وتانت خترج يف ألذسن  ثالث ةرألت، وبأةر ةَّ ألذاورألة تان يقرأ لىيهم 

(ألذكاذَّ ألمترب ألهلاروين لن  ألجادالهم فقط
11F

، وظىت ألذاورألة يف ألهليكل لن  )2
ألهلاروين ألذكاذَّ ألمترب فقط، وذكهأل جن  أن ةقوةات حظ  ألذاورألة مل تكَّ 

وةَّ بع  أن تاب ةوس  ذه  ألذعهود يف ةصحف، ((: ذاورألةقوي ، وجاء يف أل
خهوأل ذهأل : وألساولبها، أةر بين الو  حاةىي تابوت له  ألذرب، وقال هلم

ألملصحف وألجعىو  يف ألملهبح، وألجعىوأل لىيه تابوت له  ألذرب إهلكم ذيكون 

                                                           
 .139/ ص : ةصطظ  حىدي )ألسسالم و ألمديان( )1(
 .140-135ص: ألذسدوءل بَّ حيىي) ودإفحام ألذيه: (رألجع )2(
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بنص ألذاورألة تانوأل ال يىزةون لى  ألليء إىل ((: يقول ألبَّ حزم ،))لىيكم شاذ ألً 
بيت ألملق س إال ثالث ةرألت، وإمنا أةر ألذكاذَّ ألمترب ألهلاروين أن يقرأ لىيهم 

())لن  ألجادالهم فقط، فثبت أ�ا مل تكَّ إال يف ألهليكل فقط
12F

1( . 
  ؟ذل تان مجيع ألذكهان أةناء لى  ألذاورألة :ألذسؤألل ألذه  يابادر ذىهذَّو 

( اذظسق، ولبادة ألموثانبةَّ ألتم  وق  توىل  
13F

ون لَّ ألبين ، تاذه  يهتر )2
ألذكوذَّ لايل ألهلاروين، وري مها، وألذنايج  ألملنطقي  أن ال يؤةَّ لى  ألذاورألة ةَّ 

 .  ألذاورألة ةنحرفاً فاسقاً لاب ألً ذألوثانظْ ألذاحريف إذأل تان ةَّ ألئادَّ لى  حِ 
وألالحنرألف مل يكَّ يقاصر باذطبع لى  ألذكهان، بل إن تث ًأل ةَّ ةىوتهم  

ألة، ووصل ألمةر ببعض ألملىوك فأةر فرقها، وق  تانوأل وثنيني فحظروأل تناول ألذاور 
يف  )يوشيا(أن ألملىك  )سظر ألملىوك ألذثاين(أمهىت ألذاورألة يف فرتألت ألذردة، فق  جاء يف 

ألذسن  ألذثاةن  لشرة ةَّ ةىكه أرألد أن يرةم بيت ألذرب، وحيصي مماىكاتم، وأرسل 
فأرسىه إىل ألملىك، بهذك إىل حىقيا ألذكاذَّ ألذعظيم، فوج وأل يف ألذبيت سظر ألذشريع  

(ألذسظر قام فرت  تصحيحي  )يوشيا(وبع  أن قرأ 
14F

، وبع  أن تابع ألبَّ حزم تاريخ )3
بين إسرألئيل وج  أن تنقىهم بني ألذكظر وألسميان سبع ردألت، فاأةىوأل أ  تااب يبق  

 !ةع متاد  ألذكظر، ورفض ألسميان؟
 م،.ق930 باذرفيق ألملى  سن  لىيه ألذسالموملا ألذاحق سىيدان 

َعام نظسه ةىكًا لى  دوذ  يهوذأل، كاه إىل ممىكاني، ألىَّ وذ   َرحَ ألنقسدت ممى بـْ
وبايعه سبطا يهوذأل، وبنياةني يف أورشىيم، وبايع ألمسباط ألذعشرة ألذباقي  يَربعام، 

                                                           
 .204ـ 198/  1: ألبَّ حزم )ألذظصل يف ألملىل و ألذنحل(رألجع  )1(
 .31ـ1: 18، 14ـ12: 3، 25ـ22: 2 )صدوئيل ألمول(رألجع  )2(
 .17ـ1: 22رألجع  )3(



 11 

نظرًأل من ألمريىبي   جنوبي  وألمسها يهوذأل ـ: وذكهأل ألنقسدت ألملدىك  إىل ممىكاني
أورشىيم، ومشاذي  ألمسها إسرألئيل، ولاصداها ـ، ولاصداها  ةَّ أوالد يهوذأل

شكيم، وذي نابىس ألماذي ، ودخىت ألذوثني  إىل دوذ  إسرألئيل ةبكرًأل لى  ي  
يربعام أول ةىوك إسرألئيل، وق  توىل س ة ألملىك ةىوك ةَّ أسر ةاع دة، 

شوريني يف له  ألملىك سرجون ألذثاين ةىك آشور، سن  وسقطت يف أي   ألآل
ىها أسرى إىل بالدذم، مث ألخاظوأل لَّ ةسرح ألذااريخ، م، وساقوأل أذ.ق721

(وذألبوأل يف ألذشعوب ألمخرى، وتعىل أسظارذم حمو ممىك  إسرألئيل
15F

ةَّ ألذوجود  )1
لدىوأل أةورًأل قبيح  سرياظ  ألذرب، ولب وأل ألمصنام ألذيت قال ألذرب هلم ال ((بأ�م 

وترتوأل مجيع . .فىم يسدعوأل بل صىبوأل أقظياهم تأقظي  آبائهم.. .تعدىوأل ذهأل ألمةر
فغضب ألذرب ج ألً ... وصايا ألذرب إهلهم، ولدىوأل منظسهم ةسكوبات لجىني

())لى  إسرألئيل وحناذم ةَّ أةاةه، ومل يبق إال سبط يهوذأل وح  
16F

2(. 
 احاش بين إسرألئيل ـ أسباطفق  صح يقينًا أن مجيع ((: يقول ألبَّ حزم

لىيه   سىيدان ـ بع سبط يهوذأل، وبنياةني، وةَّ تان بينهم ةَّ بين ذارون
ةائيت لام ووألح  وسبعني لاةًا مل يظهر فيهم قط إميان، وال يوةاً  ةـ ة  ألذسالم

وألح ًأل فدا فوقه، وإمنا تانوأل لباد أوثان، ومل يكَّ قط فيهم نيب إال خماف، وال  
ر، وال تان لن ذم شيء ةَّ شرألئعها أثذتر، وال رسم، وال لن ذم تان ذىاورألة 

ع لاةاهم، ومجيع ةىوتهم، وذم لشرون ةىكاً، ق  أصًال، ةض  لى  ذذك مجي
                                                           

 ، وتســــدي  دوذــــ  ألذيهــــود ألماذيــــ  بإســــرألئيل تــــ لو إىل ألذاظــــاؤل من ســــابقاها مل تعدــــر بســــبب ألذظســــاد وألذكظــــر )1(
ذي دوذ  إسرألئيل ألذثاني  ذي دوذ  لىداني  ألناشر فيها ألذظساد ةثل سابقاها، تل ذذك لالةات لى  أ�ا  وذا

 .ذَّ تعدر إن شاء أل  تعاىل
 .19ـ 14: 17سظر ألملىوك ألذثاين،  )2(
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مسيناذم إىل أن أجىوأل، ودخىوأل يف ألمةم، وت ينوأل ب يَّ ألذصابئني ألذهيَّ تانوأل 
بينهم ةادىكني، وألنقطع رسم رةيدهم إىل ألمب ، فال يعرف ةنهم لني 

())أح 
17F

1(.  
 أةا ممىك  يهوذأل يف ألجلنوب فكانت أتثر ألساقرألرألً، و توألىل لىيها ةىوك

وظىت تقاوم  ، وتانت أحسَّ ألساع ألدًأل ذىقاال،لىيه ألذسالمةَّ أوالد سىيدان 
ألمل ألء، وألسادرت بع  سقوط ألموىل ردحًا ةَّ ألذزةَّ، وأصابا ألذ ألء ألذه  
أصاب أخاها دوذ  إسرألئيل، فاناشرت ألذوثني ، فكان لقاب أل  هلا باملرصاد 

ل، و�ب أورشىيم، م، ودةر ألهليك.ق586سن  بنوخهنصر فاحاىها ةىك بابل 
وسىب أتثر أذىها، وفر  بعضهم إىل ةصر، ومل يبق يف أرض يهوذأل إال ألذكرألةني 

(وألذظالحني، ويعرف ذهأل بامسر ألذبابىي
18F

، وتان ذهأل لقابًا ةَّ أل  تعاىل هلم )2
فغضب ألذرب ج ًأل لى  إسرألئيل وحناذم (( :بسبب تظرذم، جاء يف سظر ألملىوك

يهوذأل وح  ، ويهوذأل أيضًا مل حيظظوأل وصايا ألذرب ةَّ أةاةه، ومل يبق إال سبط 
إهلهم، بل سىكوأل يف فرألئض إسرألئيل ألذيت لدىوذا، فَرَذَل ألذرب تل نسل إسرألئيل 

())وأذهلم، ودفعهم ذي  ناذبني حىت طرحهم ةَّ أةاةه
19F

، يقول ألبَّ حزم لَّ )3
د ةىك ذهيَّ ألذسبطني يف ذه  ألمل ة ةَّ بين سىيدان بَّ دألو (( :ةىوك ذه  ألذ وذ 

ـ، تسع  لشر رجًال، وةَّ ري ذم ألةرأة متوأل با لشريَّ ةىكاً، ق   لىيهدا ألذسالم ـ
مخس  ةنهم فقط   ألموثان حاشا تانوأل تظارًأل ةعىنني لبادةَ .. .مسيناذم تىهم

                                                           
 .196ـ  195/  1: ج )ألذظصل يف ألملىل وألمذوألء و ألذنحل(ألبَّ حزم  )1(
: ســـــــىيدان ةظهـــــــر) قصـــــــ  ألذـــــــ يانات(، و359-357، 2/348: رألنـــــــتول ديو ) قصـــــــ  ألمضـــــــارة(رألجـــــــع  )2(

 .95-1/84: أمح  شىيب) ألذيهودي _ةقارن  ألمديان(، و352-340/ص
 .21ـ  18: 17سظر ألملىوك ألذثاين،  )3(
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يف أوهلم وآخرذم، فأ   : فعدهم ألذكظر ولبادة ألموثان...تانوأل ةؤةنني، وال ةزي 
())!؟أ  ديَّ يبق  ةع ذهأل وأتااب، 

20F

1(. 
وجيدع ألحملققون ةَّ لىداء ألملسىدني، وألذباحثون ألذغربيون، أن تورألة ةوس  

(ق  ضالت، وأن سيب بابل قض  لى  ةا بقي ةنها
21F

، من لوألةل ألمظ  مل )2
فر ذىاورألة، ويف سبيل ألحملافظ  لى  أللادع ألذيهود  تان ال ب  ةَّ إجياد  ألتاو 

لى  ألجلنس،  تااب، وةسان  ةق س ي لو إىل ذه  ألذعنصري  ذىدحافظ 
فكانت ألذاورألة ألذيت تابها هلم لزرأل ةَّ حظظه بع  ألذسيب بسبعني سن ، وذكَّ ذل 

 .!؟ذه  ألذاورألة بطبعاها ألجل ي ة تانت هلا لالق  باورألة ةوس 

ةَّ ةعرف  طبيع  تظك  ألذقوم، وألذظروف ألذيت ةرووأل با،     بُ  ملعرف  ذذك ال
 ب ذيل أ�م حني جناذم أل  فهم قوم ةاديون مييىون إىل لبادة ألموثان، 

 " !] م إهلاً، ـع هلـبأن يصن ه ألذسالمـلىي وس ـوأل ةـبـون طاذـرلـةَّ ف
# $ % & ' ( ) * ,+ - . 

/ 0 1 2 3 54 6 7 8 9 Z ]١٣٨: ألملرألف[ ،
وتارخيهم شاذ  لى  ة ى ألرت ألدذم لَّ ألذ يَّ ألمق، وةيىهم إىل لبادة 

ألئيل شاذ  لى  ذه  ألذطبيع ، يهتر ألموثان، وقص  ألذساةر ، وإريوألء بين إسر 
أن تاريخ ألذيهود حافل باأثرذم مبخاىف ألملعاق ألت ((: قاةوس ألذكااب ألملق س

وملا خرجوأل ةنها لائ يَّ إىل فىسطني، تسربت . .وملا ذاجروأل إىل ةصر.. .ألذوثني 
                                                           

 .196/ 1: )ألذظصل يف ألملىل وألذنحل(ألبَّ حزم  )1(
ذربيطانيـــ ، وأحـــ  ألملرألجـــع ألذيهوديـــ  ل، ودألئـــرة ألملعـــارف ألءأتـــ  ذـــه  ألمقيقـــ  تدـــا ســـيأيت ألبـــَّ حـــزم، و ألذســـدو  )2(

 .ألذصديد 
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وألسادر ألذعربألنيون يف ألخلىط بني ألذاوحي  و ألذوثني  .. ةعهم تىك ألملؤثرألت ألذوثني 
())ذاوب  إىل أل  ألذوألح ، مث ألذنكوث باذعه ، وألذعودة إىل ألمصنام ألملاحجرةيف أل

22F

1(. 
أضف  :و ألذه  يهدنا يف ذهأل ألذبحث ألسشارة إىل فرتة سيب بابل، أقول

ـ  دوذ  يهوذأل إىل ذه  ألذطبيع  ألذيت متيل إىل ألذوثني ، تان أتثر ةىوك ذه  ألذ وذ  ـ
أةام وثني  آشور وبابل، وألملنهزم يف  يعىنون ألذكظر وألذوثني ، وذم قوم أل�زةوأل

ألذغاذب يقى  ألملناصر حىت يف دياناه، وألذغاذب أن يظرض ألملناصر ثقافاه ودينه 
(لى  ألذطرف ألملهزوم

23F

، أضف إىل ذذك أ�م تانوأل يعيشون يف وسط شعب )2
تل ذه  ألذعوألةل وري ذا أدت إىل ألقاباس ألذيهود تث ًأل ةَّ ةعاق ألت   ،وثين

ا يف دياناهم، فعن  تااب  ألذاورألة ال شك أن ألمحبار تان ق  ألذوثنيني، وأدخىوذ
بقي ذ يهم بعض ةَّ بقايا حظظهم ذىاورألة، وألسنسان وذي  بيئاه فأدخل ألمحبار 
فيها تث ًأل ةَّ لقائ  ألذوثنيني وقصصهم، وال يسع ألملقام ذسردذا، فهو ةبحث 

ىها ألذنهائي يف وتون ألذ يان  ألذيهودي  ثبات بشك((طويل أذف فيه أسظار قيد ، 
بابل، جعل ةَّ ألذب ذي أن تاأثر باذ يانات وألملعاق ألت ألذيت تانت ةسيطرة ذناك 

إن تظهم : يف ذذك ألذزةَّ، يقول أح  ألملرألجع ألذيهودي  ألذصديد  يف ذهأل ألملوضوع
ألذ يان  ألذعربي  ةساحيل ةا مل تؤخه بعني ألاللابار، وبشكل ةسادر، ألذ يانات، 

())وترلرلت يف وألد  ألذظرألت وألذثقافات ألمخرى ألذيت منت
24F

، وص ق ألبَّ حزم )3
                                                           

 . 594:ص )1(
يساثىن ةَّ ذذك ألملسىدون فىم يظرضوأل دينهم لى  أح ، وألذ وذ  ألسسالةي  ذـي دوذـ  قائدـ  لىـ  ألذـ يَّ وةـع  )2(

 . ]٢٥٦: ألذبقرة[ Ô  Ó    Ò  ÑZ] : ذذك مل تظرض لقي تا ألنطالقاً ةَّ قوذه تعاىل
ألذيهـود يف تـاريخ (، نقـال لـَّ ريوسـااف ذوبـون 436 /ص :)ألذيهودي  بامديان ألذوثني تأثر (فاحي حمد  ألذزرييب  )3(

= 
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())فأ  تااب، أو أ  ديَّ يبق  ةع ذهأل((: حني قال
25F

 لز وجل، وق  بني ألمق )1
] : لز وجلأ�م ألقابسوأل ةَّ ألذكظار ألذهيَّ سبقوذم بعض ةعاق ألتم، قال 

k l m n o p q r s 
ut v w yx z { | } 

، صبغ لزرأل ةا ]٣٠: ألذاوب [ Z¦ ¥ £¤ ¢ ے¡ ~
ن حيظظه ةَّ ألذاورألة مبعاق ألت وثني ، وضدنها قصصًا وثني  خرألفي ، ق ةها تا

، يقول ألسةام لىيه ألذسالمزل، وأن ذهأل ذو ديَّ ةوس  ـألذكااب ألملن الى  أ�
إن ذه  ألذاورألة ألذيت بأي يهم ال ((: )ذ570(ل بَّ حيىي ألملغريب ءألملها   ألذسدو 

لى  ةوس  ألذبا ، من ةوس  زذ  ـيعاق  أح  ةَّ لىدائهم، وأحبارذم أ�ا ألملن
صان ألذاورألة لَّ بين إسرألئيل، ومل يبثها فيهم، وإمنا سىدها إىل لش ته أوالد 

إسرألئيل إال نصف سورة يقال هلا ومل يبهل ةوس  ةَّ ألذاورألة ذبين ...ذيو 
ذه  ألذسورة ةشادى  لى  ذم طبالهم، وأ�م سيخاذظون شرألئع .. .)ذاأنزينو(

، ...هم بع  ذذك، وخترب ديارذم، ويشااون يف ألذبالدألذاورألة، وأن ألذسخط يأتي
فهه  ألذسورة تكون ةا ألوذ  يف أفوألذهم، تاذشاذ  لىيهم، ألملوألفق هلم لى  

وذؤالء ألمئد  ألهلارونيون، ألذهيَّ تانوأل يعرفون ألذاورألة، ...صح  ةا قيل هلم
لى  دم وألح  يوم فاح بيت ألملق س، ومل  )خبت نصر(وحيظظون أتثرذا، قاىهم 

=                                                           

ألذاــــورألة تارخيهــــا (م، نقــــال لــــَّ تاــــاب 1909ةنشــــورألت نيويــــورك  )قــــاةوس ألذاــــورألة( 64-63/ص )ألمضــــارة
 .28ـ27/ص: ترمج  سهيل ديب )ورياياها

 .196/ 1: )ألذنحلألمذوألء و ألذظصل يف ألملىل و ( ألبَّ حزم )1(
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حيظ  فصالً  كَّ حظ  ألذاورألة فرضًا وال سن ، بل تان تل وألح  ةَّ ألهلارونينيي
ةَّ ألذاورألة، فىدا رأى لزرأل أن ألذقوم أحرق ذيكىهم، وزألذت دوذاهم، وتظرق 
مجعهم، ورفع تاابم، مجع ةَّ حمظوظاته، وةَّ ألذظصول ألذيت حيظظها ألذكهن ، ةا 

ذغوأل يف تعظيم لزرأل ذهأل رياي  ذظق ةنه ذه  ألذاورألة ألذيت بأي يهم ألآلن، وذهذك با
وذيس تااب  )تااب لزرأل(ـ  لى  ألمقيق  ـ فهه  ألذاورألة ألذيت بأي يهم...ألملباذغ 

())!!أل 
26F

 : 9 8 7]، وجاء يف تظس  قوذه تعاىل )1
; < = > ? @ A B C D FE G 

H I J K L M N OZ ]لَّ لثدان  ،]٧٩: ألذبقرة
ألذويل جبل (( :قال  لىيه وسىمصى  أل ، لَّ رسول أل  رضي أل  لنهبَّ لظان 

، نبو حيفوأل ألذاورألة، زألدوأل فيها ةا ر  وذو ألذه  أنزل يف ألذيهود، م�م حَ  ،يف ألذنار
ىهذك فةَّ ألذاورألة  مصى  أل  لىيه وسىّ وحموأل ةنها ةا يكرذون، وحموأل ألسم حمد  

 G H I J] : فقال تعاىل ،ريضب أل  لىيهم، فرفع بعض ألذاورألة
K L M N O Z ]27(]٧٩: قرةألذبF2(  رضي أل  ، ولَّ أيب ةوس

())أن بين إسرألئيل تابوأل تاباً فابعوذا وترتوأل ألذاورألة((: لنه
28F

، وح د ألبَّ حزم ألذظرتة )3
وإمنا دخىت ألذ ألخى  يف ألذاورألة بع  سىيدان (( :ألذيت ضالت فيها ألذاورألة فقال

 ،اورألةإذ ظهر فيهم ألذكظر ولبادة ألموثان وقال ألمنبياء وحرق ألذ لىيه ألذسالم
                                                           

 140ـ  135/ ص : )ام ألذيهودإفح( )1(
 .423/ 1 :)تظس ألذطرب (ألذطرب   )2(
اــاب ألذــ ألرةي أيب حمدــ  لبــ  أل  بــَّ لبــ  ألذــرمحَّ ألملســد  بـــ ألملســن  تفــاح ألملنــان شــرح وحتقيــق  (ةي روأل  ألذــ ألر  )3(

 .وصحح ألحملقق أبو لاصم ألذغدر  إسناد ألمثر لى  شرط ألذصحيح .262/ 3، )507(ألذعىم، ح. )ألجلاةع
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صل تظر مجيعهم إىل أن تىظت دوذاهم لى  تفا ،و�ب ألذبيت ةرة بع  ةرة
())ذذك

29F

، وتوصل ألبَّ حزم بع  درألس  ألذاورألة درألس  ةاأني  إىل أ�ا ةَّ صنع )1
(لزرأل

30F

، وتوصل إىل ذه  ألذنايج  ألذظيىسوف ألذيهود  سبينوزأل وبني  أن تاتب )2
ملؤرخ تان جاذسًا لى  ةائ ة ذه  ألمسظار وألح  ذطريق  سرد  ذألح ألث، وأن أل

ألملىك، ويصل إىل أن لزرأل ذو تاتب ذه  ألمسظار، وأنه ب أ يف تااب  تاريخ 
(ألمة  ألذعربي  بع  تااب  ألذشرألئع

31F

3(. 
ةَّ بقي ةَّ ممىك  يهوذأل يف  وتان ال ب  ةَّ لرض ألذ يَّ ألجل ي  لى 

بع قورش حىت ةض  س فىسطني، وتانت ذه  ألذظئ  مل تاهود بع  ةَّ له  ألملىك
ألذ ذيل لى  ذذك أن لزرأل لاد يف له  أرحتشاا سنني ةَّ له  ألملىك أرحتشاا، و 

ةىك ألذظرس يف ألذسن  ألذسابع  ةَّ ةىكه، وبصحباه ألذكاتب إىل أورشىيم، رجع 
ذه  صورة تااب ألذرساذ  ((: ةؤي ًأل ةَّ ألملىك خبطاب رمسي، جاء يف ألخلطاب

أنك ةرسل ةَّ قبل ألملىك ةَّ أجل . .ألذيت ألطاذا ألملىك أرحتشاا ذعزرأل ألذكاذَّ
وةش يه ألذسبع ، مجل ألذسؤألل لَّ يهوذأل وأورشىيم حسب شريع  إهلك ألذيت 

وةين أنا أرحتشاا ألملىك ص ر أةر إىل تل ألخلزن  ألذهيَّ يف لرب ألذنهر أن  .. بي ك
... تل ةا يطىبه ةنكم لزرأل ألذكاذَّ تاتب شريع  إذه ألذسداء فىيعدل بسرل 

وشريع  ألملىك فىيقض لىيه لاجًال إةا باملوت، وتل ةَّ ال يعدل شريع  إهلك، 
())نظي، أو بغرألة  ألملال، أو بامبسأو باذ

32F

، ودلا ألذيهود إىل ألجاداع خط ، )4
                                                           

 .2/4: )ألذنحلألذظصل يف ألملىل و ( ) 1(
 .288/ 2: ألبَّ حزم )ألذنحلألذظصل يف ألملىل و (رألجع  )2(
 185ـ  172/ ص : حمد  ألذشرقاو  )فوث يف ةقارن  ألمديان(رألجع  )3(
 .26ـ  11: 7: )لزرأل( ) 4(
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وشرع يقرأ لىيهم ةَّ ةطىع ألذنهار إىل ةناصظه سظر شريع  ةوس ، وظل ذو 
ن سبع  أيام تاةى  يقرؤون لىيهم ةا حياويه ةىظات ذهأل ألذسظر، و وزةالؤ  ألذالوي

ا فر  ةَّ قرألءتا أقسم ألذكهن ، وألذزلداء، وألذشعب لى  أن يطيعوأل ذه  ومل
ألذشرألئع، وياخهوذا دساورًأل هلم يابعونه، وةبادئ خىقي  يس ون لى  ذ يها، 

(ويطيعو�ا إىل أب  ألآلب يَّ
33F

1(. 
ةَّ خالل ذهأل ألذنص يظهر أن بين إسرألئيل ألذهيَّ تانوأل يف فىسطني مل 

 بابل، مما ألضطر لزرأل أن يقوم بظرض ألذ يان  ياهودوأل حني ق م ألذيهود ةَّ سيب
ألجل ي ة بسىطان ألذقوة، وجربوت ألذرتويع، وألذااريخ يعي  نظسه فكدا فرضت 
ألذنصرألني  ألذبوذسي  بقوة سىطان قسطنطني وجربوت ألذرتويع يف جمدع نيقي  

 .م، فرضت ألذيهودي  بسىطان ةىك ألذظرس أرحتشاا325
ئع ةنه تىك ألميام ألذنك ة إىل وظىت ذه  ألذشرأل(( :يقول ول ديورألنت

 ل جتوألهلميوةنا ذهأل ألحملور ألذه  ت ور لىيه حياة ألذيهود، وال يزألل تقي ذم با طوأل
وحمنهم ةَّ أذم ألذظوألذر يف تاريخ ألذعامل، ترى ةاذأل تان تااب شريع  ةوس  

مل يكَّ ذهأل ألذكااب ذو بعينه، تااب ألذعه  ألذه  قرأ  يوشيا ةَّ قبل،  ؟ذهأل
ق  جاء فيه بصريح ألذعبارة أنه قرئ لى  ألذيهود ةرتني تاةىاني يف  من ذهأل ألذعه 

يوم وألح ، لى  حني أن قرألءة ألذكااب ألآلخر ق  ألحااجت إىل أسبوع  
())تاةل

34F

2(. 
وألسادر بع  ذذك أحبار ألذيهود يف صياري  ألذظكر ألذيهود  بإضاف  أسظار 

                                                           
 .)سظر لزرأل(رألجع  )1(
 . 366/ 1: )قص  ألمضارة(ول وأليريل ديورألنت  )2(



 19 

ياسم بظاذرة  إن ألذظكر ألذ يين ألذيهود ((: ج ي ة إىل ألذاورألة، يقول حسَّ ظاظا
وذي بقاء بابه ةظاوحًا لى  ةصرألليه ذكل أذوألن ألذاطور، فيث أصبح ألذيهود  

لىيهدا  ألذيوم ال يشبه ةا تان لىيه ألذيهود لى  أيام دألود وسىيدان ـ
())ـ ألذسالم

35F

1(.  
نساناج مما سبق أن بين إسرألئيل مل حيظظوأل تاابم بل ألتاظوأل بكااباه، 

ألذسن ، ودةر ألهليكل وةعه  ألملأل إال ثالث ةرألت يفوتان يف ألهليكل ال يقرأ لى  
 . ألذاورألة، وبع  سبعني سن  خيرج تورألة ج ي ة يف ألملشرق لى  ي  لزرأل ألذكاذَّ

ألذبحث لَّ نسخ ق مي  و ق ةَّ نص ألذاورألة أصبح ألذاوثةَّ أجل ذذك 
نسخ ألذعه  ألذق مي ألذيت ذي ةوجودة تابت ةا بني أذف (( ، ومجيعذىدقارن  ضرورةً 

أن مجيع ألذنسخ ألذيت تانت تابت يف .. .وألسا ل لى  ،أربعدائ  ةيالدي و أذف و 
ألملائ  ألذسابع  أو ألذثاةن ، ق  أل ةت بأةر ةَّ حمظل ألذشورى ذىيهود، م�ا تانت 
 :ختاذف خماذظ  تث ة ألذنسخ ألذيت تانت ةعاد ة لن ذم، ونظرًأل ذهذك قال وألذنت

وألذيت ةض  لى  تااباها  إن ألذنسخ ألذيت ةض  لىيها سادائ  سن  قىدا توج ،
())سبعدائ  سن ، أو مثامنائ  سن  فظي رياي  ألذن رة

36F

، وأق م نسخ  ذىعه  ألذق مي )2
وصىت تاةى  تابت يف �اي  ألذقرن ألذرألبع ألمليالد ، أ  بع  نزول ألذاورألة بأذظي 

ألذنصارى ال حيظظون تابهم ألملق س  ةثل ألملسىدني، ، وإذأل لىدنا أن ألذيهود و سن 
تعرضت هلا ألذ ياناان ةَّ ألضطهاد ألضطروأل ةعها إىل إخظاء تابهم أضف إىل ةا 

وةعاق ألتم، تل ذه  ألمسباب وري ذا محل ألذباحثني ألذغربيني لى  ألذقول 
                                                           

حســَّ  )ألذظكـر ألذــ يين ألسسـرألئيىي(نقــالً لـَّ . 677: ص )تـأثر ألذيهوديـ  بامديــان ألذوثنيـ (فاحـي حمدـ  ألذــزرييب  )1(
 .152/ ص : ظاظا

 .147/ ص : ألذشرقاو  )فوث يف ةقارن  ألمديان( 459/  1: رمح  أل  ألهلن   )إظهار ألمق( ) 2(
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 .باحرف ألذعه  ألذق مي
 ؟ل بنو إسرائيل التحريفاتبَّ قَ كيف تَ 

 أمل يكـَّ فـيهم رجـلٌ  ؟وألذسؤألل ألملابـادر إىل ألذـهذَّ تيـف أقـرت ألذاحريظـات
جعنـا إىل ألذظـرتة ألذـيت حرفـت فيهـا ألذاـورألة ذوجـ نا أن بـين إسـرألئيل ةـع ذو ر  !؟رشي 

لنـ ةا أرألد فعـزرأل أ�ـم ةـا تـانوأل حيظظـون تاـابم إال أن ألذاحريظـات مل متـر بسـالم، 
أن يعرض ألذاورألة ألحملرف  لى  ةَّ بقي ةَّ بين إسرألئيل يف فىسطني ألضطر أن يأيت 

إىل أورشىيم، رجع ةؤي ألً ةَّ ة لوةا ةَّ ةىك ألذظرس أرحتشاا وبصحباه ألذكاتب 
ألملىــك، وخبطــاب رمســي، فأخــه بقــوة ألذســىطان وجــربوت ألذرتويــع يىــزم بــين إســرألئيل 
أن يأخهوأل باذاورألة ألحملرف ، ةع أن ألذظرتة ألذيت سبقت ذذـاب لـزرأل إىل ألذقـ س تـان 

فىســطني و ألذــهيَّ يف ألذســيب، ذكــنهم مل يف ذنــاك ألتصــال بــني بــين إســرألئيل ألذــهيَّ 
ظــــات حــــىت جــــاءذم لــــزرأل بســــىطان ألذاخويــــف، ودلــــا ألذيهــــود إىل ياقبىــــوأل ألذاحري

يع  ألجادـــاع خطـــ ، وشـــرع يقـــرأ لىـــيهم ةـــَّ ةطىـــع ألذنهـــار إىل ةناصـــظه ســـظر شـــر 
ن ســبع  أيــام تاةىــ  يقــرؤون لىــيهم ةــا حياويــه ةوســ ، وظــل ذــو وزةــالؤ  ألذالويــو 

ةىظات ذهأل ألذسظر، وملا فر  ةَّ قرألءتـا أقسـم ألذكهنـ ، وألذزلدـاء، وألذشـعب لىـ  
أن يطيعوأل ذه  ألذشـرألئع، وياخـهوذا دسـاورألً هلـم يابعونـه، وةبـادئ خىقيـ  يسـ ون 

(لى  ذ يها، ويطيعو�ا إىل أب  ألآلب يَّ
37F

1(. 
وال نسىم ذىيهود أن حتريظات لزرأل، وصيارياه ألجل ي ة ذى يَّ ألجل ي  ةر ت 
ذكهأل بسالم دون ةعارض ، فالشك أن فئ  قاوةت ألذباطل حىت وإن تانت 

من لودة لزرأل إىل أورشىيم بع  ةوت قورش، وتويل  ؛ع ألذزةَّقوتا ضعظت ة
                                                           

 .)سظر لزرأل(رألجع  )1(
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ألملىك أرحتشاا، ةؤي ًأل بصك ت ي   ي ل لى  ذذك، وإال ملا تان فاج  إىل 
 . قوة ألذسىطان ذظرض ألذ يَّ ألجل ي 

ويش  فري  ألخلور  إىل وجود تقسيدات يف جمادع بين إسرألئيل يف 
  ت ل لى  أن سكان فىسطني فىسطني بع  ذذك، ف ى أن ألذكاابات ألسجنيىي
 :ةَّ ألذيهود أيام ألملسيح ألنقسدوأل إىل ثالث فئات

 .ـ يهود أورشىيم، وألملنطق  ألجلنوبي  ةَّ فىسطني1
ـ ألذساةريون سكان ألملنطق  ألجلنوبي  ةَّ ألذوسط ، أت  بم ةىوك آشور 2

 . بع  ألذسيب
ريَّ وذؤالء تانوأل ةاأث ،ـ ألجلىيىيون سكان ألمقاذيم ألذشداذي  ةَّ فىسطني3

 .بامةم أللاورة
(وتانت ألذع ألوة بني ذه  ألذظئات شـ ي ة،

38F

وألذسـاةريون نظـروأل إىل ليسـ   )1
لدـون أنـه بيندـا ألذيهـود تـانوأل ياـربؤون ةنـه، ويز  ،لى  أنه أح  ألذيهـود لىيه ألذسالم

(ةَّ ألذشيطان سٌّ به ةَ  ساةر ٌّ 
39F

2(. 
أن  إذأل تان ذناك ألنقسام يف أللادع ألذيهود  بع  ذذك فههأل يعين :أقول

ألالنقسام تان أش  ةا يكون لىيه لن  لرض لزرأل ذى يَّ ألجل ي ، ونساطيع أن 
 :نىدح يف ذذك أللادع ثالث فئات

ـ فئ  يهودي  ق ةت ةَّ سيب بابل مبعاق ألت ج ي ة، وديَّ ج ي ، 1
 .))ألذيهودي ((يسد  

                                                           
 .15 /ص :)ااريخ ألذق ميألذيهود بني ألذقرآن وألذاورألة وةعطيات ألذ(رينيم  :رألجع )1(
ــ 2: ألسصــحاح ألذرألبــع( :رألجــع )2( ــ 11: ، و ألسصــحاح ألذســابع لشــر12ـ ـــ 39: ، وألسصــحاح ألذثــاةَّ لشــر15ـ

48(. 
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 .ـ فئ  أخرى تبنت ألذ يان  ألجل ي ة وتودت2
 .ألذزةَّ ضعظتـ فئ  ظىت تقاوم ذذك، وذكنها مبرور 3

وذكهأل مت فرض ألذاحريظات ألجل ي ة بسىطان ألملىك وجربوت ألذرتويع لى  
بين إسرألئيل ألذهيَّ تانوأل يسكنون فىسطني، أةا ألذهيَّ تانوأل يف بابل فق  تأثروأل 

 .باذوثنيني ةبكرألً، وأخهوأل ةنهم تث أل ةَّ ةعاق ألتم
 :نتيجة تحريف التوراة

خياىف ألة ألماذي  ثالث نسخ تانت مثرة ذه  ألذاحريظات أن نسخ ألذاور 
 : وذي ،بعضلَّ بعضها 

سائر ألذيهود، و   وذي ألذيت بأي : ـ ألذنسخ  ألذيت بني أي   ألذيهود1
 .أريىب فرق ألذنصارى

وذي نسخ  ةَّ ألذعه  ألذق مي ترمجت إىل  :)ألذرتمج  ألذسبعيني (نسخ   ـ 2
ن م .م.ق283و 282ألذيوناني  لى  ي  ألثنني وسبعني ةَّ أحبار ةصر يف سن  

ألذيهود ألذهيَّ تانوأل يسكنون ةصر يف تىك ألذظرتة تانوأل ياكىدون باذالتيني ، 
دل لى  أربع  لشر سظرًأل ال توج  يف ألمصل ألذعرب  ألذه  وصل إذيناوق  اوتش

 .أقرت ألذكنيس  ألذكاثوذوتي  مجيع ذه  ألٍمسظار
ألذساةري ، وذم يرون أن نابىس   وذي ألذيت بأي  :ـ ألذنسخ  ألذساةري  3
 .ألملق سذي بيت 

 وذه  ألذنسخ ختاىف لَّ بعضها ألذبعض 
 :المبحث الثاني ـ تاريخ اإلنجيل

 ،فظ  ألذاورألة، فىم يُقيض هلا لوألةل ألمظ  لز وجلملا مل ياكظل أل  
 .فىم يُقيض ذه لوألةل ألمظ  ،كظل فظ  ألسجنيلافكهذك مل ي
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ب ، وق  تان تاالىيه ألذسالموألسجنيل تااب أل  ألذه  أنزذه لى  ليس  

 * ( ) ' & % $ # " !]  :ذ ألي ، قال تعاىل

+ -, . / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; Z ]وتان ذهأل ألسجنيل لن  ]٤٦: ألملائ ة ،
لىيه ، وأةا ذه  ألمناجيل ألملوجودة فىم ميىها ليس  لىيه ألذسالمحوألريي ليس  

بل تنسب إىل أشخاص آخريَّ، وق  تعرضت ألذنصرألني   ،، وال تنسب إذيهألذسالم
وأصحابه  لىيه ألذسالمب ألي  له  ةبكر ذالضطهاد، فق  ذقي ليس   ةنه

وأل بو صُ ألالضطهاد، وتان ألذيهود ةص ر ذهأل ألالضطهاد، وجاء دور ألذروةان ذيَ 
لىيهم أذوألن ألذعهألب، وأبشع حرتات ألالضطهاد ألذيت لاناذا ألذنصارى يف ألذقرن 

ضهم ذىوحوش ، فق  أذق  بع)م68(ألمول تىك ألذيت أنزهلا بم سيزون ألذطاريي  
ألذضاري  ذانهش أجساةهم، وطىيت أجسام بعضهم باذقار، وأشعىت فيها 
ألذن ألن، ذاكون ةصابيح تضيء ألالحاظاالت ألذيت تان يقيدها يف ح ألئق قصر ، 

ألالضطهاد و ويف ألذقرن ألذثاذث سجل صورًأل أخرى ةَّ أبشع أذوألن ألذاعهيب 
ر ب م تنائسهم، ، فأة)دقى  يانوس(وذذك يف له  ألسةربألطور  ،ذىدسيحيني

وإل ألم تابهم ألملق س ، وقرر أللابار ألذنصارى ة نسني سقطت حقوقهم ألمل ني ، 
وةزقت أجسادذم باذسياط، وألملخاذب ألم ي ي ،  ،وألةاألت ألذسجون باذنصارى

 )م305ـ  284(أو قطعت إرباً، أو خرجت ذىوحوش، وق  مسي ذهأل ألذعصر 
سيم ألل، فألىَّ قسطنطني، ةرأللصر ألذشه ألء، ويف ألذقرن ألذرألبع تغ ت ألمحو 
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م، مث دخل ألملسيحي  بع  ذذك بعشر 313م إىل 311ألذاساةح ألذ يين 
 ،ويؤت  ألبَّ حزم حتريف ألمناجيل ،سنوألت، فقويت ألملسيحي ، ورجحت تظاها

وأن تل ةَّ آةَّ به  ،ه مل يؤةَّ باملسيح يف حياته إال ةائ  ولشرون رجالً أنو 
 وال يظهر ،ألوبع   ي لون إىل دينه سرً  ،فإ�م تانوأل ةسارتيَّ خمافني يف حياته

قال  أو ،ةا صىبإو  ،وتل ةَّ ظظر به ةنهم قال إةا بامجارة ،دينه أح  ةنهم
و ال هلم  ،ألذبا دينهم فبقوأل لى  ذه  ألماذ  ال يظهرون  ،أو باذسم ،باذسيف

ويف خالل ، لىيه ألذسالمةكان يأةنون فيه ة ة ثالمثائ  سن  بع  رفع ألملسيح 
يس ة أبقاذا أل   إال فصوالً  لز وجلزل ةَّ لن  أل  ـألسجنيل ألملنذذك ذذب 

(هلم تعاىل حج  لىيهم وخزياً 
40F

1(. 
يف ألذقرن ألذرألبع  إجنيالً  أربع  أناجيل ةَّ بني أتثر ةَّ سبعنيومت ألخايار  

إجنيل ةىت، و إجنيل ةرقس، و إجنيل : بع  ألمليالد، ذيوألفق ذوى قسطنطني وذي
ةَّ رؤي   لىيه ألذسالمذه  ألمناجيل تسرد حياة ليس  ذوقا، وإجنيل يوحنا، و 

ألملؤذف، وذه  ألمناجيل مل يكاب هلا ةقوةات ألذبقاء دون حتريف، وةَّ ذذك ةا 
أن ألمناجيل ظىت تاناقل شظويًا خالل  )ألذعه  ألجل ي (ذتر  توملان يف تاابه 

لىيه ح ثالثني أو أربعني سن ، وتانت ألذصياري  ألذشظوي  باأث  ول  تالةيه ألملسي
وولاظ آخريَّ، مث مجعت ذه  ألذروأليات ألذشظوي  وتابت، وذهأل ةا ح أل  ألذسالم

ال ينبغي ألمخه حرفيًا بامناجيل، فهي ةكاوب  : بامب تنغسر إىل ألذقول

                                                           
 .5ـ  4/  2: ألبَّ حزم )ألذظصل يف ألملىل و ألذنحل(رألجع  )1(
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(باملناسب  أو ذىنضال، أوردذا ألذكااب خطيًا روأليات مجالاتم لَّ ألملسيح
41F

1( ،
، فقال يف ميل تابوأل وفق رؤألذأن تاب  ألسجن ةَّوذهأل ةا أت   ذوقا يف إجنيىه 

إذأل تان  ((: تااب  إجنيىه  لى ةق ة  إجنيىه شارحاً ألمسباب و ألذ وأللي ألذيت محىاه 
ر ألملايقن  لن نا، تدا سىدها إذينا ألذهيَّ  و تث ون ق  أخهوأل باأذيف قص  يف ألمة

تانوأل ةنه ألذب ء ةعاينني وخ ألةًا ذىكىد ، رأيت أنا أيضًا إذ ق  تبعت تل شيء 
ألمول با قيق أن أتاب لى  ألذاوأليل إذيك أيها ألذعزيز ثاوفىيس ذاعرف صح   ةَّ

())ألذكالم ألذه  لىدت به
42F

تاب ((أن إجنيل ذوقا  :، ويرى ألذقس إبرألذيم سعي )2
ذىيونان، وإجنيل ةىت تاب ذىيهود، وإجنيل ةرقص تاب ذىروةان، وإجنيل يوحنا  

())تاب ذىكنيس  ألذعاة 
43F

  ألملسأذ  ةثل ةوريس ، وةا أنصف ألمقيق  يف ذه)3
تانوأل   وذهأل ةثل رذيب ةَّ تث  يوضح ذنا أن ألسجنيىيني((: بوتا  حني قال

يـُقِّىون ألملسيح ةا يناسب رؤألذم ألذشخصي  فيق ةون ذنا فسَّ ني  أتي ة، 
  نظر وبقنال  شخصي  وةَّ تالةات ألملسيح، ألذنص ألذه  ياظق ةع وجه

())ألذطائظ  ألذيت ينادون إذيها
44F

4(.  
ذه  ألمناجيل ألمربع  إىل  أخرى ذناك شك تب  يف نسب ةَّ جه  و 

إجنيل ةىت إىل ةىت يقوم لى  ألذاخدني، وق  تاب باذىغ  نسب  أصحابا، ف
ألذيوناني ، وةوضع ألخلالف يف ه، وإمنا لثر لى  ترمجاه باذىغ  ألذعربي ، ومل يعثر لىي

                                                           
: صـطظ  حىدـية )ألسسـالم وألمديـان(و. 95/ ص: ةـوريس بوتـا  )ألذاـورألة وألسجنيـل و ألذقـرآن و ألذعىـم(رألجع  )1(

 .190ـ  189
 .5: إجنيل ذوقا ألسصحاح ألمول )2(
 .59/ ص : أبو زذرة )حماضرألت يف ألذنصرألني ()3(
 .201/ ص  )حماضرألت يف ألذنصرألني (، 75/ ص: )ذل ألذكااب ألملق س تالم أل ( )4(
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وذل ذو ترمج   يقاً؟ل تان أةيناً يف ألذرتمج  ودقتاريخ ت وينه، وةَّ قام برتمجاه، وذ
وخياىف ةع ألمناجيل ألمخرى يف ! ؟أم سجنيل آخر ذرجل ألمسه ةىت هلهأل ألسجنيل

  .بعض ألمح ألث
ويف أ  سن    ؟ألخاىف يف تاتبه، وةَّ ذو ةرقسفق  أةا إجنيل ةرقس 

 .تدا خياىف ةع ألمناجيل ألمخرى يف بعض ألمح ألث  ؟تاب
ألمناجيل ألمخرى يف  إجنيل ذوقا ألخاىف يف سن  تااباه، و خياىف ةع

 .بعض ألمح ألث
أن تاتب ذهأل ألسجنيل ذيس ذو يوحنا تىديه  إجنيل يوحنا تبني أخ ألً 

ألملسيح، وإمنا ذو تىديه ةَّ ة رس  ألسسكن ري ، وق  تاب ذهأل ألسجنيل ةاأخرألً، 
هلياه رف  تعاق  إوتان ألذغاي  ةنه إثبات أذوذي  ألملسيح، بع  أن ظىت ألذنصرألني  ألحمل

 .ألذزةَّ دون أ  ةسان  حىت تاب ذهأل ألسجنيل ذظرتة ةَّ
 ؟كيف أقرَّ النصارى تحريف اإلنجيل

 :أةا تيف أقرت ألذاحريظات يف ألذنصرألني ، فىها قص  أخرى
حىت ألذقرن ألذرألبع  لىيه ألذسالمفق  تانت ألذغىب  ذىقائىني بنبوة ألملسيح 

صر دلا م ب ذيل أن قسطنطني ألذه  تنتأل يالد  ةع أ�م تانوأل خيظون ةعاقألمل
م، ذيضع ح ًأل هله  ألالخاالفات، 325ألذبطارق  وألمساقظ  إىل جمدع نيقي  سن  

، ويف ذهأل ألالجاداع صاح 2048وذيقرر حقيق  ألملسيح، وتان ل د أللادعني 
إن ألمب وح   أل ، وألالبَّ  :صيحاه ألذيت تان يرددذا دألئداً  )م336( أريوس

 ألذقائىني باذاثىيث، فأةر خمىوق، وت خل قسطنطني ذينهي ذهأل ألخلالف ذصاحل
ألذثى  ألذباقي  ةَّ ألملضاء  تمجعاء ألملوح يَّ، ونظ  ألذكث  ةنهم، وأبإخرألج ألذرؤس

، وأدألن جمدع نيقي  أريوس وأةر بقاىه ةع )318(بأذوذي  ألملسيح، ول دذم 
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بعض ةَّ أي وأل رأيه، وأحرقت تابه، وخىعت أنصار  ةَّ وظائظهم، وحكدت 
، ةع تااب  نص قرألر أذوذي  ألملسيح هيئًا ةَّ تابباسل ألم لى  تل ةَّ أخظ  ش

زل بم ـساوألة بني ألآلب وألالبَّ، وذكنهم خافوأل أن ينألملأللرتض أتثرذم لى  
(ألذعقاب ةثل ةا نزل مبعارضي ألذاثىيث، فوضعوأل إةضاءألتم لى  ذه  ألذوثيق 

45F

1( ،
 ؛مث بع  ذذك ألخاارت ألذنصرألني  أربع  أناجيل ةَّ بني أتثر ةَّ سبعني إجنيالً 

 .م�ا ترضي ريرور قسطنطني، وتوألفق ذوأل 
 

 :نتيجة تحريف اإلنجيل
  حتديهم، ، ول م وجود دوذألتمةعاق ألذنصارى وتانت نايج  إخظاء 

ضياع ألسجنيل ألذه  أنزل لى  ألملسيح، تل ذذك أد ى إىل تثرة ألمناجيل ألحملرف ، 
ال، ألالحنرألفات جبربوت ألذرتويع و ألذاخويف و ألذق وجاء قسطنطني ذيظرض

فاذنايج  ضياع ألسجنيل، وألمناجيل ألماذي  تنسب إىل أشخاص تابوأل لَّ س ة 
ألملسيح حسب رؤألذم، وبهذك وج نا أناجيل ختاىف يف سرد وقائع تان حرياً با 

إجنيل ةىت، وإجنيل ةرقس، وإجنيل : أن تاظق، وضاع إجنيل ألملسيح وألمناجيل ذي
 .ذوقا، وإجنيل يوحنا

أن كتب أهل الكتاب تعرضت  :نستخلص من هذا الفصل
 :منها ،للتغيير والتبديل نتيجة ظروف

ل م وجود دوذ  حتاف  لى  ألذكااب، فاذيهود فق وأل دوذاهم،  :أوالً 
وتعرضوأل ذىقال وألذسيب، وألذاشري  يف ألآلفاق، تدا أن ألذنصارى مل يكَّ هلم دوذ  

                                                           
 . 148ـ  147/  2: يبأمح  شى )ـ ألملسيحي  2ةقارن  ألمديان (رألجع  )1(
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 .، بع  أن ضاع ألسجنيلإال بع  ألذقرن ألذرألبع ألمليالد 
حظظهم ذكابهم، وذهأل ذو ألملعروف لَّ أذل ألذكااب، حىت  ل م :ثانياً 

())ذيس ةَّ تاب أل  تااباً يقرأ تىه ظهرألً إال ألذقرآن(( :قال سعي  بَّ جب 
46F

1(. 
ضالت ألذكاب فاضطر بعضهم إىل تااب  ألذكااب ةَّ ج ي   :ثالثاً 

، ويف سبيل ذذك ألدل  ألذق سي  يف ذهأل ألذعنصر تدا فعل وأل لى  شعبهمذيحافظ
ةا ألذنصارى فنايج  ألالضطهاد وإخظاء ألملعاق  وألذكااب أدى إىل ضياع لزرأل، أ

أجزألء ةَّ ألسجنيل، مث قام رجال ألذنصارى بكااب  أناجيل ةَّ وجه  نظرذم 
 .فاباينت ألمناجيل

 \] ن ألذاحريف حصل يف ألذكاب ألذسابق  بع  أنبيائهم بزةَّ أ :رابعاً 

] ^ _  ̀a b c d e f Z ] ٤: ألذبين[. 
ذىجديع فكان يف فئ ، أو لن  فرد  ذكااب مل يكَّ ةشالاً أن أل :خامساً 

 .أو أفرألد
 .تل ذه  ألمسباب أدت إىل دخول ألذاحريف يف تاب أذل ألذكااب

 

                                                           
 .134/ 17: )تظس  ألذقرطيب( )1(



 29 





إن ألملساشرقني لن ةا درسوأل ألذقرآن ألذعظيم ألتبعوأل ألملنهج ألسسقاطي تدا 
، قال لظم نعم أل  لى  ذه  ألمة  أن حظ  تااباةر  بنا، ونسوأل أن ةَّ أ

سبحانه ، وأن أل  ]٩: ألمجر[ g h i j k l m Z] :تعاىل
مبنِّه وترةه ق  ذيأ هلهأل ألذكااب ةقوةات ألذبقاء وألمظ  دون حتريف، فق   وتعاىل

سجل ذنا ألذااريخ ةَّ ةظاذر حظ  تااب أل  لى  ةساوى ألذ وذ  ألسسالةي ، 
ال ي ع جماال  ـ ةا رضي أل  لنهم  ألذصحاب  و ألذسىف ألذصاحل لى  ي ـ وألمفرألد

 صى  أل  لىيه وسىمذىشك يف أن ذهأل ذو ألذكااب ألذه  أنزل لى  رسول أل  
صى  أل  لىيه دون زيادة أو نقصان، فق  مجع ألذقرآن ألذكرمي يف له  رسول أل  

آن تارة لى  ، ويطىق مجع ألذقر رضي أل  لنهم تدا مجع يف له  ألذصحاب   ،وسىم
 .حظظه وتقيي   يف ألذص ور، وتارة أخرى يطىق ويرألد به تااباه يف ألذصحف
  :المبحث األول ـ جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور

ال جت  ألملساشرقني يرتزون لى  ذهأل ألجلانب لن  ألم يث لَّ تاريخ 
ألذقرآن، وذم يغظىون ذهأل ألجلانب لَّ لد ؛ م�م إذأل أوردوأل ذذك تافات 

اتم تدا تاهافت ألذظرألش لى  ألذنار، وإذيك ألذظروف ألذيت أحيطت باذقرآن شبه
 :ةَّ ذهأل ألجلانب حىت حظظه ألملسىدون

ـ ةَّ ألظم ألملنَّ ألذرباني  أن أنزل ألذقرآن لى  أة  أةي  تانت دوألوينها 1 
ص ور رجاهلا، وق  لرف ألذعرب ف ة ألذهتاء، وسرل  ألمظ ، وتان جلو 

، صى  أل  لىيه وسىمىقي و ألذسداع ةَّ رسول أل  أللادادذم يف ألمظ  لى  ألذا
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: ألذسطور، قال تعاىلن يف حظظه لى  ألذنقل ةَّ ألذصحف، و وةا تانوأل يعاد و 

 [Ñ Ò Ó Ô Z ] اً ةانوةَّ فوألئ  ذهأل ألمظ ، أن فيه أ ،]١٧: ألذقياة 
ةَّ ألذاحريف، وإذأل أللاد  لى  ةا يف ألذصحف فقط فسيضيع بضياع ألذصحف، 

فيسادر ألخلطأ تدا ذو حاصل يف تاب أذل ألذكااب، وةَّ وق  ُخيطأ يف ألذنقل 
ةَّ أرتان  ةهداً  جه  ثاني  فإن ألاللاداد لى  ألذصحف يظوت لى  ألذقارئ رتناً 

 .أدألء ألذقرآن ألذكرمي لى  وجهه ألذصحيح، وذو لىم ألذاجوي 

 n o p]  :تاابه ذىحظ ، قال تعاىل  لز وجلر أل  ـ يس  2

q r s t Z ]ا  ذىحظ ، وألنا لىيه ةَّ أرألد أ  سهىن((، ]١٧: ألذقدر
())حظظه، فهل ةَّ طاذب مظظه فيعان لىيه؟

47F

 ة، وألذوألقع يشه  ذهذك ةَّ تثر )1
ألمظاظ حىت يف ألذبالد ري  ألذعربي  وألسسالةي ، وةا يسر أل  ةَّ مجعيات 

 . جوألئزوة ألرس تقوم برلاي  ألمظظ ، وةا يوزع ةَّ 
ن حظظها مل يكَّ ـ إذأل تانت تاب أذل ألذكااب مل حيظظها أذىها م3

وال سن ، فإن ألمدذ  ألذيت رريبت يف حظ  ألذقرآن ألذكرمي تث ة، ةَّ ذذك  فرضاً 
 ةَّ ةأدباه فأقبىوأل لز وجلذهأل ألذقرآن ةأدب  أل  إن  (: صى  أل  لىيه وسىمقوذه 

)48F2(0TP)ةا ألساطعام
P0T ألملاذر باذقرآن ةع ألذسظرة (: صى  أل  لىيه وسىم ، قال رسول أل
)49F3(0TP)وألذه  يقرأ ألذقرآن وياعاع فيه وذو لىيه شاق ذه أجرألنألذكرألم ألذربرة، 

P0T وقال ،

                                                           
 .134/ 17: )تظس  ألذقرطيب( )1(
ةــَّ قــول  و لبــ  ألذــرزألق يف ةصــنظهوصــححه إســناد ، ، )2040(، ح 741/ 1: روأل  ألمــاتم يف ألملســا رك )2(

 .368/ 3، )5998(ح : ألبَّ ةسعود
: وأبو دألود يف سننه. 550ـ1/549 ،)798(، ح38/صالة ألملسافر: روأل  ةسىم يف صحيحه )3(

= 
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: ، قاذوأل)إن   أذىني ةَّ ألذناس( :صى  أل  لىيه وسىم قال رضي أل  لنهأنس 
، ومل )50F1()ذم أذل ألذقرآن، ذم أذل أل  وخاصاه(: ، قال؟ةَّ ذم! رسول أل  يا

ىيده وطىب بهذك بل حث  ألذصحاب  لى  تع صى  أل  لىيه وسىميكاف 
)51F2(0TP)دهخ تم ةَّ تعىم ألذقرآن ولى  ( :صى  أل  لىيه وسىمةرضاته، فقال 

P0T وباذغ ،
ُلرضت لىي  أجور أةيت حىت ( :ألذنهي لَّ نسيانه، فقاليف  صى  أل  لىيه وسىم

ألذقهألة خيرجها ألذرجل ةَّ ألملسج ، وُلرضت لىي  ذنوبم فىم أَر ذنبًا ألظم ةَّ 
)52F3(0TP)ا رجل مث نسيهاسورة ةَّ ألذقرآن أو آي  أوتيه

P0T  وألمحاديث يف ذهأل ألذباب ،
ذيانافسوأل يف  رضي أل  لنهمتث ة، وذه  ألمحاديث وري ذا دفعت ألذصحاب  

يف فهده، وتان ألمظاظ ةنهم يابوءون ةكان  لاذي  يف أللادع  حظظه وياسابقوأل
فظ  تااب أل  حىت أصبح  صى  أل  لىيه وسىمألسسالةي، وبىغ ألذادام ألذنيب 

ألق ألملرأة ملَّ مل جي  ةاًال، وتان سىوألذم ولبادتم ذربم يف ذيىهم، إذ ذو ص 
خطاب أل  هلم، حىت تان يسدع هلم بقرألءته دويًا ت و  ألذنحل، قال رسول أل  

إين ملرف أصوألت رفق  ألمشعريني باذقرآن، حني ( :صى  أل  لىيه وسىم
باذىيل، وإن تنت مل أر  ي خىون باذىيل، وألرف ةنازهلم ةَّ أصوألتم، باذقرآن

=                                                           

 .460/ 1، )1454(، ح 349/ألذصالة
 .ويف ألذزوألئ  إسناد  صحيح. 1/78،)215(، ح16/ألملق ة : يف سننه روأل  ألذنسائي و ألبَّ ةاج  )1(
/ ألذصالة: ، وأبو دألود يف سننه5028، 5027فضائل ألذقرآن برقم : ك )9/74(ألذبخار  يف صحيحه روأل   )2(

 .58/ 1: ألسةام أمح  يف ةسن   ، و460/ 1، )1452(، ح 349
، ضــــعيف، ألنظــــر ضــــعيف ســــنَّ أيب دألود بــــرقم 1/179، )461(ح ،16/ ألذصــــالة:هنأبــــو دألود يف ســــن روأل  )3(

 .، ةكاب  ألملعارف، ألذرياض461
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)53F1(0TP)ةنازهلم حني نزذوأل باذنهار
P0T وحسيب أن أش  ذنا إىل أن ألذهيَّ ألساشه وأل يف ،

، رضي أل  لنهمةعرت  ألذيداة  سبعني ةَّ ألذقرألء، ذى الذ  لى  تثرة ألمظاظ فيهم 
سبعني رجالً  صى  أل  لىيه وسىمبعث ألذنيب (: ، أنه قالرضي أل  لنهعَّ أنس ف

هلم ألذقرألء، فـََعَرَض هلم حيان ةَّ بين ُسىيم رِْلٌل وذَتوألن لن  بئر ماج  يقال 
و أل  ةا إياتم أردنا، إمنا حنَّ جماازون يف : فقال ألذقوم ))بئر َةُعونَ (( يقال ذه

 صى  أل  لىيه وسىمفقاىوذم، ف لا ألذنيب  صى  أل  لىيه وسىمحاج  ذىنيب 
  .)54F2()وت وتنا نقنتغ ألة، وذذك ب ء ألذقنلىيهم شهرألً يف صالة ألذ

ـ تان حظ  ألذقرآن ةشالًا ذىجديع، ومل يقاصر لى  فئ  دون أخرى،  4
تدا ذي ألمال لن  بين إسرألئيل، وألذزرألدشاي ، وتان ذذك لالني  دون خظاء تدا 

تان (( :أنه قال دارضي أل  لنهذي يف ألذنصرألني ، رو  لَّ لب  أل  بَّ لدر 
ا ألذسورة فيها ألذسج ة فيسج  ونسجُ  حىت يقرأ لىين صى  أل  لىيه وسىمألذنيب 

())ةا جي  أحُ نا ةوضع جبهاه
55F

تنا نقرأ لن  رسول ( :أنه قال ، ورو  لنه أيضاً )3
، وذهأل ةَّ )ألذسج ة فنسج  حىت يزألحم بعضنا بعضاً  صى  أل  لىيه وسىمأل  

  ألمدذ  ألذوألضح  ألذبين  لى  أن ألذقرآن تان يىق  لى  ألملأل شائعًا ذألئعاً، وةَّ مث
 رضي أل  لنهتان ألمظظ  يف ذذك ألذعصر خىقاً تث ألً، وتان لب  أل  بَّ ةسعود 

رسول أل  سبعني سورة، وإن ذزي  بَّ ثابت ذؤألباني  تعىدت ِةَّ يف((: يقول

                                                           
 .1944/ 4، )2499(، ح39/ فضائل ألذصحاب  : روأل  ةسىم يف صحيحه )1(
 .42ـ  41/ 5، 28/ألملغاز  : روأل  ألذبخار  يف صحيحه)2(
، ح 20/ ألملســـــــاج  : ، وةســـــــىم يف صـــــــحيحه33/ 2، 8/آن ســـــــجود ألذقـــــــر : روأل  ألذبخـــــــار  يف صـــــــحيحه )3(

)575( ،1/405. 
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())يىعب ةع ألذصبيان
56F

يقرأ لى  ُأَيبٍّ وذو  صى  أل  لىيه وسىم، وتان رسول أل  )1
 منط قرألءته، وسناه، وحياه  حهو ، وتان ألىم باذقرآن ةنه، وأحظ ، ذيأخه ُأَيبٌّ 

أن يقرأ لىيه ألذقرآن، ويسادع إىل قرألءتم،  رضي أل  لنهيطىب ةَّ ألبَّ ةسعود 
حريصًا لى  أال يظوت لى  أح  ةنهم فضل حظ   أل  لىيه وسىم صى وتان 

ألذقرآن ألذكرمي، فاذرجال ألذهيَّ تانوأل ي خىون يف ألسسالم ح يثاً تان يكىف أح ألً 
رضي هم ألذقرآن ألذكرمي، قال لبادة بَّ ألذصاةت دألذصحاب  ألذسابقني باعىيةَّ 

إذأل َقِ َم ألذرجل ةهاجرألً دفعه إىل رجل  صى  أل  لىيه وسىمتان ألذنيب (( :أل  لنه
، إىل أذىي ةن ا يُعىِّده ألذقرآن، ف فع إيل  رجًال وتنت أقرأته ألذقرآن، فانصرفت يوةاً 

وال أحسَّ ةنها لودًأل  ةنها قوسًا ةا رأيت أمجل فأذ ى إيل   افرأى أن لىيه حق
مجرة بني تاظيك  :فاساظاياه، فقال صى  أل  لىيه وسىملطافًا فأتيت ألذنيب 

())تقى تا
57F

 ،))ألذكااب دت رجًال ةَّ أذل ألذصظ  ألذقرآن و لى  ((، ورو  لنه أيضًا )2
ى  أل  صوتان ةَّ ةهام ألذصحاب  تعىيم ألذناس ألذقرآن ألذكرمي، وأرسل رسول أل  

ةصعب بَّ لد  إىل ألمل ين  ألملنورة ذيقرئهم ألذقرآن إىل أن ألناشر  لىيه وسىم
ةك   صى  أل  لىيه وسىمألسسالم بامل ين  ألملنورة وألساعى ، وملا ألفااح رسول أل  

 .خى ف با ةعاذ بَّ جبل يُعىِّم ألذناس ألذقرآن، ويظقههم يف ألذ يَّ
شيء، فهو تااب ربم، وُأسو ـ تان ألذقرآن ألذكرمي أحب إذيهم ةَّ تل 5

شريعاهم، وينبوع لىوةهم، وةص ر فضائىهم، وألحملاو  لى  أحكاةهم، وتظصيل 
دينهم، وذو ةظزلهم وةعقىهم، وألذقاضي لىيهم، وألذظاصل بينهم، وة ألر أةرذم، 

                                                           
 .21/ ص: )تااب ألملصاحف(روأل  ألبَّ أيب دألود  )1(
وألمـــاتم يف ألملســـا رك  ؛، ك ألذبيـــوع، بـــاب تســـب ألملعىـــم3410، بـــرقم 4/151أخرجـــه أبـــو دألود يف ســـننه  )2(

 .ووألفقه ألذهذيب ))صحيح ألسسناد((: ، وقال3/89
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وقطب دينهم، ألذه  ال شيء لن ذم ألظُم ةنه شأناً، وال أحق بامياط ، 
يوذنه، وتيف ال يكون ذذك تهذك لن ذم  وألمظ ، وألذاحصني ةَّ تل سبب

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È]  :وق  مسعوأل أل  جل ثناؤ  يقول

Z ]وتان حرص ألذرليل ألمول لىيه أش  ةَّ حرصهم لى  أنظسهم ]١٠: ألذشورى ،
0TPوأةوألهلم، وبهذوأل ةهجهم يف نشر ديَّ أل ، وفارقوأل ألموطان ذنصرة رسوذه

)
58F

1(
P0T ةع ،

ةَّ تعظيم ذشأنه، تل ذذك محىهم  لىيه وسىم صى  أل ةا مسعو  ةَّ رسول أل  
ألذضبط يف نقىهم لى  لى  حظظه، وألذضبط يف نقىه، وةَّ ألذشوألذ  لى  حرصهم 

ةع ذشام  رضي أل  لنهبَّ ألخلطاب ألحادث  لدر : ذكااب ربم رضي أل  لنهم
م وذي ةشهورة لن ةا مسعه يقرأ سورة لى  ري  ألذوجه ألذه  مسعه ةَّ يبَّ حك

صى  أل  ، فأخه باالبيبه وذذب به إىل رسول أل  أل  لىيه وسىمصى  رسول أل  
يا رسول أل  إين مسعت ذهأل يقرأ سورة ألذظرقان لى  ري  ةا : فقال لىيه وسىم

فقرأ ألذقرألءة ألذيت مسعاه  )ألقرأ(: صى  أل  لىيه وسىمأقرأتنيها، فقال ذه رسول أل  
 )ألقرأ(: ، مث قال يل)هأل أنزذتذك(: صى  أل  لىيه وسىميقرأ، فقال رسول أل  

إن ذهأل ألذقرآن أنزل لى  سبع  أحرف، (: ، مث قال)ذكهأل أنزذت(: فقرأت، فقال
)59F2(0TP)فاقرؤوأل ةا تيسر ةنه

P0Tتانوأل جيهرون   رضي أل  لنهمألذصحاب   ، وألذااريخ يشه  أن
بامق، وال تأخهذم يف أل  ذوة  الئم، فنج  ألةرأة تعرتض لى  ألجاهاد لدر بَّ 

ذو : وذو خىيظ  يف حت ي  ألملهر، وخيارب رلياه فيقول هلم ضي أل  لنهر ألخلطاب 

                                                           
 .75ـ74/ 1: ألذباقالين )ار ذىقرآنألالناص(رألجع  )1(
/ ألذصـــالة: وأبـــو دألود يف ســننه 4992ةـــع ألذظــاح، فضـــائل ألذقــرآن بــرقم  )9/23(روأل  ألذبخــار  يف صــحيحه  )2(

 .465/ 1، )1475(، ح 357
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وأل  ذو : رأيام يف  أللوجاجًا ةاذأل أنام فالىون، فقام إذيه أح  ألذصحاب  فقال ذه
رأينا فيك أللوجاجًا ذقوةناك ف  سيوفنا، فيسر  ذذك، فإذأل تانوأل ال يرضون 

ك أن يقوم إنسان بزيادة شيء أيعقل بع  ذذ باصرف ال ةسان  ذه ةَّ تااب أل 
ةنه، أو إدخال شيء فيه، فو أل  ذو حصل شيء ةَّ ذهأل ملا رضيه أصغر 

 ؟فدا باذكم جبدهورذم ،ألذصحاب 
، ه لن ذمـ ألذطريق  ألذيت مت با حظ  ألذقرآن ةكناهم ةَّ ألمظ  ورسخا6

ىيه صى  أل  لزل فيهم ألذقرآن لى  ألذنيب ـلايشوأل نزوذه نيظًا ولشريَّ سن  يانفق  
، ويسدعون ةنه وياىقون لنه، ويعدىون مبحكده، ويسأذون لَّ ةاشابه، وسىم

ورياةضه، وياعظون مبوأللظه، ويعرفون أسباب نزوذه وألمحوألل ألذيت نزل لىيها، 
تنا حنظ  (ويف ألمثر،  ،وتان ةنهجهم يف ألمظ  أن ياحول ةا حظظو  إىل لدل

)60F1(0TP)حىت حنظظها ونعدل ةا با لشر آيات فال جناوزذا
P0T  تل ذذك رتز ألمظ  ، و

 . رضي أل  لنهم ذ ى ألذصحاب 
ـــ تــان ألملســىدون يقــرؤون ألذقــرآن يف صــىوألتم، وقيــاةهم باذىيــل، ولنــ ةا 7

تعىيم ألذقرآن يف ألمصـقاع  رضي أل  لنهمألذصحاب   ألناشر ألسسالم تان ةَّ ةهامِّ 
ألذقرآن  ألذيت يناشرون فيها، بل تان وألجباً لىيهم تعىيم ألذناس، وذهذك تثر حظظ 

 .صى  أل  لىيه وسىميف له  رسول أل  
، صى  أل  لىيه وسىمـ وج ت دوذ  ألسسالم يف له  رسول أل  8

دساورذا ألذقرآن، بعكس تاب أذل  وتانوألسادرت ذه  ألذ وذ  دون ألنقطاع، 

                                                           
حنـــو  لـــَّ ألبـــَّ ةســـعود  )6/172(وألبـــَّ ســـع  يف ألذطبقـــات  82-81بـــرقم  1/80(روأل  ألذطـــرب  يف تظســـ    )1(

 .حسَّرضي أل  لنه وسن   
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ألذكااب فق  زألذت دوذ  بين إسرألئيل وفق وأل تاابم، بيندا ألذنصارى لاشوأل حتت 
 .ب يف ضياع أجزألء ةنه، وتع دت ألمناجيلبف مما تسوطأة ألذقهر وألخلو 

فكانت ةَّ خصائص ذه   ،  تااب رباظْ وألسادرت ذه  ألمة  يف حِ 
وإن (: صى  أل  لىيه وسىمألمة  حظظها ذكااب ربا، وذو ألذقرآن، قال ألذنيب 

أل  نظر إىل أذل ألمرض فدقاهم لربم ولجدهم، إال بقايا ةَّ أذل ألذكااب، 
عثُاك مبَاِىَيك وأبـَْاىَي بك، وأنـْزَذُت لىيك تااباً ال يغسُىُه ألملاء، تقرؤُ  إمنا ب :وقال

ال يغسىه ألملاء، فدعنا  حمظوظ : وأةا قوذه تعاىل((: قال ألذنوو  ،)61F1()نائدًا ويقظانَ 
 :يف ألذص ور ال ياطرق إذيه ألذهذاب بل يبق  لى  ةرِّ ألمزةان، أةا قوذه تعاىل

يكون حمظوظًا يف حاذ  ألذنوم و ألذيقظ ،  :ألذعىداء تقرؤ  نائدًا ويقظان، فقال
())تقرؤ  يف يسر وسهوذ  :وقيل

62F

أن ألذقرآن ال حيااج  لز وجل، فق  أخربنا ألمق )2
ل، أو تاغ ، وإمنا حمىه ألذقىوب، يف حظظه إىل صحيظ  تغسل باملاء، أو تب   

 :وذهذك ال تأث  ذضياع ألذصحف لىيه، تدا جاء يف وصف ذه  ألمة 
ىهم يف ص ورذم، خبالف أذل ألذكااب ألذهيَّ ال حيظظون تابهم إال يف أناجي

ألذكااب، وال يقرؤونه تىه إال نظرًأل ال لَّ ظهر قىب، فال لجب وألمال تدا 
 . مسعت أن حظ  ألذقرآن جم ريظ  ةَّ ألذصحاب 

وذكهأل تبني ذنا أن مجع ألذقرآن إمنا مت فظظه يف ألذص ور، وتان أللاداد 
ألمول لىيه يف ص ر ألسسالم، قال شيخ ألذقرألء ألبَّ  أريىب ألذصحاب  و ألذرليل

إن ألاللاداد يف نقل ألذقرآن لى  حظ  ألذقىوب وألذص ور، ال لى  (( :ألجلزر 

                                                           
 .2197/ 4، )2865(، ح 16/ ألجلن  : روأل  ةسىم يف صحيحه )1(
 .198/  9: )صحيح ةسىم بشرح ألذنوو ( )2(
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())خط ألملصاحف و ألذكاب، أشرف خصيص  ةَّ أل  تعاىل هله  ألمة 
63F

1(. 
 :المبحث الثاني ـ جمع القرآن بمعنى كتابته

زيادة يف ألذاوثيق،  لىيه وسىم صى  أل تااب  ألذقرآن يف له  ألذنيب   تجاء
 .يف ألمظ  اوإال فجلو ألذصحاب  ةا أللاد وأل لىيه

صلى اهللا الجمع األول ـ جمع القرآن في زمن رسول اهللا 
 :عليه وسلم

 صى  أل  لىيه وسىمنزل ألذقرآن ألذكرمي ةظرقًا ةنجداً، وتان رسول أل  
 لىيه ألذسالم يه جربيلت شيء ةنه، فكان يردد ةا يىقيه لىحريصاً لى  ل م تظىو 

 * Ê Ë Ì Í Î Ï]  :قبل أن يناهي ةَّ تىقينه، حىت نزل قوذه تعاىل

Ñ Ò Ó Ô * Ö × Ø Ù * Û Ü Ý Þ Z ] ١٦: ألذقياة - 

يبق  صاةاًا ةطرقًا حىت  بع  ذذك صى  أل  لىيه وسىمفكان رسول أل   ،]١٩
لى  ةا  يناهي ألذوحي، مث ي لو بعض تاب  ألذوحي ذيكابوأل ةا نزل ةَّ ألذقرآن

 ـ وألذعسبـ وذي صظائح ألمجارة  ـوألذىخاف  ألذرقاع وذي ةَّ ألجلى ،: تيسر ةَّ
ألخلشب يوضع ـ ، وألمقااب ـأصول ألذسعف ألذغىي   ـوألذكرألنيف  ـجري  ألذنخل 

، وذق  بىغ ألذهيَّ تانوأل ألذعظم ذىبع  أو ألذشاة ـلى  ظهر ألذبع ، وألمتااف 
(عني ونيظًا ةَّ ألذكاابأرب صى  أل  لىيه وسىميكابون ذرسول أل  

64F

، وتان ةَّ )2
ةنع أوًال ةَّ تااب  ري  أنه باذسن   ألخاالطهحرصه لى  تااب  ألذقرآن وخشي  
                                                           

 .123/ ص: ةناع ألذقطان )ةباحث يف لىوم ألذقرآن( )1(
 .123/ ملناع ألذقطان ص )ةباحث يف لىوم ألذقرآن(، وةا بع ذا، و64/ ص )تااب ألذوحي(رألجع  )2(
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ال تكابوأل لين شيئًا سوى ألذقرآن، وةَّ  (: صى  أل  لىيه وسىمألذقرآن، فقال 
صى  أل  لىيه ، وبىغ ةَّ ش ة حرصه )65F1()تاب لين شيئًا سوى ألذقرآن فىيدحه

يرألجع ةا يكابه تاتب ألذوحي بع  أن ُميىي لىيه، تان  هذقرآن أنيف تااب  أل وسىم
صى  أل  تنت أتاب ألذوحي لن  رسول أل  (( :رضي أل  لنهثابت بَّ قال زي  

، وتان يشا  نظسه، ويعرق لرقًا ش يً أل ةثل ألجلدان، مث يسر  لىيه وسىم
ن  فإ  فأقرأ  ألقرأ(: أفر  حىت يثقل فإذأل فرريت قال فأتاب وذو ميىي لىي  فدا

 .)66F2()تان فيه سقط أقاةه مث أخرج به إىل ألذناس
 ،حريصني لى  حظ  ةا نزل أوًال بأول رضي أل  لنهموتان ألذصحاب  

وةكاوب يف  ،وألذقرآن جمدوع يف ألذص ور صى  أل  لىيه وسىمفاويف رسول أل  
باذقرآن   صى  أل  لىيه وسىميعارض ألذرسول  لىيه ألذسالم وتان جربيلألذسطور 

وتان ألذقرآن ، ولارضه يف ألذسن  ألذيت تويف فيها ةرتني تل سن  يف ذيايل رةضان،
إال أنه مل يكَّ جمدولًا يف  صى  أل  لىيه وسىمةكاوبًا تىه لن  وفاة رسول أل  

ومل يكاب لى  قطع ةاناسق ، فكل سورة أو جمدول  سور قصار  ، ةكان وألح 
ط ويوضع يف بيوت أةهات تان يكاب يف أحجام ةاناسق  ويربط لىيها ألخلي

وتث  ةَّ ألذصحاب  تان يكاب ، أو يف بيوت بعض تااب ألذوحي ،ألملؤةنني
ذهأل  اً به مبا تيسر ذه ةَّ ألذقرألطيس وأدوألت ألذكااب  ألملااح ،خاصةصحظاً  ذنظسه

 .صى  أل  لىيه وسىم ألجلدع ألمول مت يف له  رسول أل ألذىون ةَّ 
: طع ةاناسق  يعود ذسببنيمجعه يف ةكان وألح  ةكاوبًا لى  ق ول م

                                                           
 .9/ ، ص)تااب ألملصاحف(ألبَّ أيب دألود يف  و: روأل  ةسىم يف صحيحه )1(
: )8/257(وقــــال ألهليثدـــي يف جمدــــع ألذزوألئــــ  حتقيــــق محــــ   ألذســـىظي . 157/ 5ألذطـــربألين،  )ألملعجـــم ألذكبــــ ( )2(

 .))روأل  ألذطربألين بإسناديَّ ورجال أح مها ثقات((
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(ن رة وسائل ألذكااب : وألذثاين …ترقبهم نزول ألذوحي يف تل مظ   :ألمول
67F

1(. 
 :وتان ألذا ويَّ يف ذه  ألذظرتة ألملبكرة يف حياة ألذ وذ  لى  نولني

صى  أل  لىيه  بأةر ةَّ ألذرسولوذو ألذه  تان ـ ألذا ويَّ ألذرمسي ذىقرآن، 1
 .ذكاب  ألذوحي وسىم

ذصحف  رضي أل  لنهمدي ، وذي تااب  بعض ألذصحاب  ـ ألذكااب  ألذظر 2
 .خاص  بم

أن ألذقرآن تان حمظوظًا يف ألذص ور  :فدَّ خصائص ألجلدع يف ذه  ألذظرتة
وتان لىيه أتثر ألاللاداد، وةع ذذك تان ذناك نسخ  ةكاوب  يف بيت ألذنبوة، 

، ونساناج أن تل رضي أل  لنهموذناذك نسخ أخرى تابها بعض ألذصحاب  
 . ألمظ  و ألذبقاء ق  توفرت ذىقرآن ألذكرمي لوألةل

 
رضي اهللا الجمع الثاني ـ جمع القرآن في عهد أبي بكر 

 :عنه
إىل ألذرفيق ألملى  ألرت ت تث   صى  أل  لىيه وسىمبع  ألناقال ألذرسول 

ةَّ قبائل ألذعرب، فكانت حروب ألذردة وتان وقود ذه  ألملعارك تبار صحاب  
وتان ق  ألساشه  يف حياة  ـألذقرألء  ـةَّ ألذعىداء  مصى  أل  لىيه وسىرسول أل  

 رضي أل  لنه فهال لدر بَّ ألخلطاب ،رسول أل  يف بئر ةعون  سبعون ةَّ ألذقرألء
رضي  ف خل لى  أيب بكر يوم ألذيداة ، ةا فجع به ألملسىدون ةَّ ذذاب ألذقرألء

                                                           
/ ص: اع ألذقطــــانةنـــ )ةباحـــث يف لىـــوم ألذقــــرآن(و ،153/ص  :ألذســــيوطي )ألستقـــان يف لىــــوم ألذقـــرآن(رألجـــع  )1(

125. 
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 ـألشا   ـإن ألذقال ألساحر  :وطىب ةنه أن يأةر جبدع ألذقرآن، وقال أل  لنه
ألذقال باذقرألء يف سائر ألملوألطَّ   أخش  أن يساحر  إينو  ،باذقرألء يوم ألذيداة 

، نظر أبو بكر ةَّ ألقرتألح لدر يف ألذب ألي ، وق  رأيت أن جتدعو  ،فيهذب ألذقرآن
: فقال لدر، صى  أل  لىيه وسىمتيف أفعل شيئًا مل يظعىه رسول أل  : وقال

أمهي  ألمةر ووجه ألملصىح  فيه،  زل لدر بأيب بكر يبني ذهي ىمفذو وأل  خ ، 
فأشار  ،زي  بَّ ثابت وألدعُ  مْ قُ  :حىت شرح أل  ص ر أيب بكر ذهذك، فقال ذعدر

إنك شاب، لاقل، ال ناهدك، تنت تكاب : وقال ،لىيه باذقيام به  ألملهد 
ةا تان زي  أقل  ،فقم فامجع ألذقرآن صى  أل  لىيه وسىمألذوحي ذرسول أل  

 ،فدا زألل أبو بكر ولدر به حىت شرح أل  ص ر  ذىدهد حرجًا ةَّ أيب بكر، 
ظوين نقل جبل ةَّ ةكانه ةا تان أشق لىي مما أةروين به وأل  ذو تى  : يقول زي 

(ةَّ مجع ألذقرآن
68F

ووضعا خط   ـ رضي أل  لنهدا ـفقام زي  بَّ ثابت ولدر  ،)1
 :جلدع ألذقرآن تاذاايل

ةكاوبًا فىيأت به،  ألىنا ذىصحاب  أن ةَّ تان لن   شيء ةَّ ألذقرآن
ولينوأل بعض ألذصحاب  ذالساقبال وألملقارن  وذىنسخ وألذكااب ، فكانت ةصادر 

 :ألذاوثيق تدا يىي
حظ  ألذىجن  ألملكىظ  باجلدع ولى  رأسها زي  بَّ ثابت ولدر بَّ ـ 1
 .ألخلطاب
وتان ةوزلًا يف  صى  أل  لىيه وسىمةا تابه تااب ألذوحي ذرسول أل  ـ 2

                                                           
ـــــ / تظســـــ  ألذقـــــرآن : رألجـــــع صـــــحيح ألذبخـــــار  )1( / 6، 3/ ، فضـــــائل ألذقـــــرآن 210/ 5، 9تظســـــ  ســـــورة ألذاوب

 .13ـ  12/ ص: ألبَّ أيب دألود )تااب ألملصاحف(و. 99ـ98



 41 

 .ني وبعض تااب ألذوحي فجدع لن  ألذىجن بيوت أةهات ألملؤةن
 .حظ  ألذصحايب ألذه  يأيت مبا ةعه ةَّ ألذقرآنـ 3
 .ألملكاوب ألذه  تابه ألذصحايب ذنظسهـ 4
صى   شاذ ألن يشه ألن أن ذهأل ألملكاوب تاب بني ي   رسول أل ـ 5

(أل  لىيه وسىم
69F

تان   صى  أل  لىيه وسىم، وةا ذهأل ألذشرط إال من ألذنيب )1
ب  ألذقرآن تدا ةر  بنا فيأةر ألذكاتب أن يقرأ لىيه ةا أةال  لىيه، ياثبت يف تاا
وتان ريرُضهم أال يكاب إال ةَّ لني ةا ُتِاب بني ي   ألذنيب ((: قال أبو شاة 

())ال ةَّ جمرد ألمظ  صى  أل  لىيه وسىم
70F

2(. 
ألذقرآن أمجعه ةَّ ألذعسب،  تُ عْ فاابـ  (( :رضي أل  لنهثابت بَّ قال زي  

ر ألذرجال، حىت وج ت آخر سورة ألذاوب  ةع أيب خزمي  اف، وص و خوألذى
، وذهأل ال يعين أن آخرذا مل ينقل نقالً ))ألمنصار  مل أج ذا ةع أح  ري  

ةاوألترألً، بل ألملقصود أنه مل يوج  ةكاوبًا بني ي   رسول أل  سوى لن  ، وإال 
كااب  فاذقوم تانوأل حيظظون آخرذا، وتان ةَّ شرطهدا يف ألذكااب  أن تاضافر ألذ

 .وألمظ ، وةَّ ذنا يرتظع ألسشكال يف تون ألذقرآن ألذكرمي نقل تىه باذاوألتر
أنه ةكاوب تىه، وةرتب، وةقاصر فيه لى  ةا مل بوميااز ذهأل ألجلدع 

تنسخ تالوته، تدا مجع لى  أدق وجو  ألذبحث، وألذاحر  ألذعىدي، وأنه ق  توألتر 
لاد  يف ألذكااب  لى  أل رضي أل  لنهذهأل ألجلدع، وأمجعت لىيه ألمة ، فزي  

فجعىت أتابع ألذقرآن ((: رضي أل  لنه، يقول رضي أل  لنهمحظ  ألذصحاب  

                                                           
 .128ـ  127/ص  :ةناع ألذقطان )ةباحث يف لىوم ألذقرآن(رألجع  )1(
 . 275/ 1: ألذسيوطي )ألستقان( )2(
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())ةَّ ص ور ألذرجال، وةَّ ألذعسب، وةَّ ألذرقاع، وةَّ ألمضالع
71F

1(. 
لى   ـ ألجلدع ألذثاين ـ رضي أل  لنه وذكهأل مجع ألذقرآن يف له  أيب بكر

سور، بطريق  توثيقي  مل قطع ةاناسق  ةاساوي  يف ألمجوم، ةرتب ألآليات وألذ
 ،ةَّ حيث ألذضبط وألستقانحىت تىك ألذظرتة يعرف ألذااريخ ألذبشر  هلا ةثيًال 

ألذسن  ألذثاذث   يف ، فىدا تويفرضي أل  لنه ووضع ألملصحف يف بيت أيب بكر
فىدا ةات صار  رضي أل  لنهلشرة ذىهجرة، نقل إىل بيت لدر بَّ ألخلطاب 

 رضي أل  لنه تانت خالف  لثدان بَّ لظانإىل بيت حظص  أم ألملؤةنني، فىدا  
 .طىب ألملصحف ذيسانسخ ةنه

 :ونساخىص مما سبق
نسخ تالوته، وجرد  ةَّ تل ةا ذيس ـ ألقاصر يف ذهأل ألجلدع لى  ةا مل تُ 1

 .بقرآن
 .ـ مل ينسخ يف ألملصحف إال ةا أمجع لى  أنه قرآن، وتوألترت روألياه2
  .نقرؤ  ألذيومـ تان ةرتب ألآليات و ألذسور لى  ألذوضع ألذه  3
 ـ ألاللاداد يف حظ  ألذقرآن يف ذه  ألذظرتة ةنصب لى  حظ  ألذصحاب 4

ـ أتثر ةَّ  صى  أل  لىيه وسىموذم ألذهيَّ تىقوأل ةَّ رسول أل   ـ رضي أل  لنهم
 . أللادادذم لى  ألذكااب 

 رضي أل  لنهمـ ألذ أللي ذكااب  ألذقرآن ألذكرمي خشي  أن يُقال ألذصحاب  5
يخش  يف ذه  ألماذ  ضياع ألذقرآن، وإال فاذقرآن حمظوظ يف ةعارك خماىظ  ف

لن ذم يف ص ورذم، فال خيش  لىيه ةَّ إدخال شيء فيه أو نقصان شيء 

                                                           
 .14/ ص: )ألملصاحفتااب ( )1(
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وإين أخش  أن يساحر ألذقال باذقرألء يف ((: رضي أل  لنه ةنه، تدا قال لدر
())سائر ألملوألطَّ فيهذب ألذقرآن

72F

: فإن قيل((: ، ويورد ألذسيوطي تساؤًال فيقول)1
م�م تانوأل يُب ون  :قيل ؟وقعت ألذثق  بأصحاب ألذرِّقاع، وص ور ألذرجال تيف

صى  أل  لىيه لَّ تأذيف ةعجٍز، ونظم ةعروف، ق  شاذ وأل تالوته ةَّ ألذنيب 
لشريَّ سن ، فكان تزوير ةا ذيس ةنه ةأةوناً، وإمنا تان ألخلوف ةَّ  وسىم

())ذذاب شيء ةَّ صحظه
73F

ألخلشي  ةَّ  ، إذًأل ألذسبب ألذه  محىهم لى  تااباه)2
فحينئه  ضياله يف ألملساقبل، فىيكابوأل ألذقرآن ألذكرمي ةا دألم ألمظظ  ةازألذوأل أحياء،

أن حياظ  بنسخ  مجيعًا  رضي أل  لنهم، وزي   وةَّ مث أبو بكر ،رأى لدر
ُىد ات

(ةكاوب  ةرتب  بني دفيت ةصحف تكون توثيق  يرجع إذيها يف ألمل
74F

3( ،
جاء ألذ وذ  ألسسالةي ، ومل حيااجوأل إىل ألذرجوع وألمد    فىق  تثر ألمظاظ يف أر 

رضي  إذيها، وةَّ جه  أخرى جن  أن ذهأل ألذعدل ذق  ألالساحسان ةَّ ألذصحاب 
بل يع  ذذك ةظخرة ةَّ ةظاخر له    ،ضًا لى  ذذكأل، ومل جن  أللرت أل  لنهم

ألظم ألذناس أجرًأل يف ألملصاحف أبو (( :رضي أل  لنه، قال لىي رضي أل  لنه
())بني ألذىوحنيأول ةَّ مجع  نهفإ ؛بكر

75F

ألذكااب  برضا ألجلديع ومل  توق  مت ،)4
 .أح ، ومل يعرتض ألمظاظ لى  ةا تاب ايعرتض لىيه

 ألحملاسيب ألجلدع ألذه  حصل يف له  أيب بكر ثوق  وصف ألمار 
  صى  أل  لىيه وسىمتااب  ألذقرآن ذيست مبح ث ، فإنه ((: فقال أل  لنه رضي

                                                           
 .13ـ  12/ ص: )تااب ألملصاحف( )1(
 .277/  1: ألذسيوطي )ألستقان( )2(
 .518ـ511/ 4: ألذبغو  )شرح ألذسن (رألجع  )3(
 .11/ ص: )تااب ألملصاحف( )4(
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نه تان ةظرقا يف ألذرقاع، وألمتااف، وألذعسب، فإمنا أةر تان يأةر بكااباه، وذك
زذ  أورألق ُوِج ت ـألذص يق بنسخها ةَّ ةكان إىل ةكان جمادعاً، وتان ذذك مبن

جاةع،  فجدعها فيها ألذقرآن ةناشرألً، صى  أل  لىيه وسىميف بيت رسول أل  
())يط حىت ال يضيع ةنها شيءخبوربطها 

76F

1( . 
ب  أن حتظ  مبا حظي به ةصحف أيب ومل يكَّ ملصاحف بعض ألذصحا

ةَّ ألذ ق  ألذظائق ، وألذاثبت ألذباذغ، وألالشادال لى  ذه   رضي أل  لنهبكر 
 .ألمليزألت

رضي اهللا الجمع الثالث ـ جمع القرآن في عهد عثمان 
 :عنه

ألتسعت رقع  ألذ وذ  ألسسالةي  إىل بالد ألهلن  شرقاً وإىل أرةيني  وأذربيجان 
ودخل يف ألسسالم  ،يا ريرباً، وضدت جزيرة ألذعرب تىهامشاًال وإىل ةصر وأفريق

أةم وشعوب ألحااجوأل إىل ةَّ يعىدهم ألذقرآن ويظقههم يف ألذ يَّ، فرحل صحاب  
تبار ألذاابعني ذاعىيم ألذقرآن إىل ألمقطار وةعهم   صى  أل  لىيه وسىم رسول أل 

رأ ألملسىم وتان ألذقرآن ق  نزل لى  سبع  أحرف تيس ًأل لى  ألمة  فإذأل ق ،ونشر 
وتىق  أذل  ،وتانت ذناذك بعض ألذظروق يف ألمحرف ،بأ  حرف ةنها أجزأ 

وتث  ةنهم  ،صى  أل  لىيه وسىم ألمقطار ذه  ألذقرألءألت ةَّ صحاب  رسول أل 
فادسكوأل باذوجه  ،ال يعىدون نزول ألذقرآن لى  سبع  أحرف تىها تافي  شافي 

ذناس يف بعض ألملغاز  ومسع فىدا ألجادع أل ،ألذه  تىقو  ةَّ ألذصحايب ألملعىم
ووقظوأل لى  أوجه ألخلالف يف  ،ةَّ ألذقرآن هبعضهم ةَّ بعض ةا حيظظون

                                                           
 .277/ 1: ألذسيوطي )ألستقان( )1(
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مسع  ،وتل يقول قرألءته ذي ألذصحيح  ،أنكر بعضهم لى  بعض ألذقرألءألت
ألذهيَّ تانوأل تىقوأل ألذقرألءة  ـحهيظ  بَّ ألذيدان طرفًا ةَّ ألالخاالف بني أذل ألذشام 

ألذهيَّ تانوأل يقرأون بقرألءة لب  أل  بَّ  ـ ألقوبني أذل ألذعر  ـ بَّ تعب َيبِّ ةَّ أُ 
ع حهيظ  مما مسع وتانوأل ق  ألجادعوأل يف ريزو أرةيني  وأذربيجان، فظز  ـ ةسعود

أدرك ذه  : وقال ذهـ  يف ألمل ين وذو  ـأة  ألملؤةنني  بَّ لظانألوق م لى  لثدان 
ذهأل ويب و أن ألمة  قبل أن خياىظوأل يف تااب ربم ألخاالف ألذيهود وألذنصارى، 

، فكان ألذغىدان رضي أل  لنهألمةر ألساشرى يف ألمل ين ، وملس ذذك لثدان 
يقرؤون بقرألءة ةَّ يعىدهم فيخاىظون، حىت ألرتظع ذذك إىل ألملعىدني، حىت تظر 

أنام لن   ختاىظون ((: ، فقالرضي أل  لنه بعضهم بعضاً، فبىغ ذذك لثدان
ظنه لن ةا جاء  حهيظ   ، وق  حتقق))فدَّ نأى لين ةَّ ألمةصار أش  ألخاالفاً 

تبار صحاب    رضي أل  لنه فاساشار لثدان بَّ لظان، رضي أل  لنه بَّ ألذيدان
فأمجعوأل لى  أن يكاب ألذقرآن لى   ،يف ألمل ين  صى  أل  لىيه وسىمأل   رسول

وتنسخ ةنه نسخ ترسل إىل ألمقطار، وةع تل نسخ  قارئ يعىم  ،حرف وألح 
مجعوأل ألذقرآن لىيه، بع  ألسمجاع لى  ذهأل ألذرأ  ألذناس ألذقرآن لى  ألمرف ألذه  

ألملصحف ألذه  تاب يف له  أيب بكر  رضي أل  لنه طىب لثدان بَّ لظان
ـ ذيكون أساسًا يف مجع ألذقرآن مجعًا يقىل ةَّ ألالخاالف  وتان لن  حظص  ـ

وسعي  بَّ ألذعاص،  زي  بَّ ثابت، ولب  أل  بَّ ألذزب ، وله  إىل وألذانازع،
: ذىرذط ألذقرشيني وقال ،أن ينسخوأل ألملصحف بَّ ألمارث بَّ ذشامألذرمحَّ  ولب 

، فقاةوأل ))إذأل ألخاىظام أنام وزي  فاتابو  بىسان قريش، فإمنا نزل بىسا�م((
ةك  : نسخوأل ةنه سبع نسخ أرسىها إىل حوألضر ألملسىدنيمبهداهم خ  قيام، و 

لن   نسخ  يف وألذبصرة، وألذكوف ، وألذيدَّ، وألذبحريَّ، وأبق   ألملكرة ، وألذشام،
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(ألمل ين  ألملنورة
77F

تان ذهأل ألجلدع وألسرسال لام مخس    ، وأةر بإحرألق ةا سوألذا،)1
من  ؛  ألملصحف ألذه  مجعه لثدان ألملصحف ألسةامولشريَّ ذىهجرة ويسد  

  ويسد   ،ألذناس رجعوأل إذيه وأخهوأل مبا فيه لن  ألالخاالف يف وجو  ألذقرألءألت
ألذعثداين نسب  إىل أة  ألملؤةنني ألذرسم ذذك ألملصحف ألخلط ألذه  تاب به 

فق ت آي  (( :رضي أل  لنهبَّ ثابت أل، قال زي  رضي أل  لنهلثدان بَّ لظان 
صى  أل  ةَّ سورة ألمحزألب حني نسخنا ألملصحف، ق  تنت أمسع رسول أل  

]  فاذادسناذا، فوج ناذا ةع خزمي  بَّ ثابت ألمنصار ، ،يقرأ با لىيه وسىم

! " # $ % & ' )( * + , - . 
/ 10 2 3 4 Z ]فأمقناذا بسورتا يف ألملصحف]٢٣: ألمحزألب ،(( ،

رضي ةا تاب ثالث ةرألت، ورألجع لثدان  رضي أل  لنهورألجع زي  بَّ ثابت 
 .فىدا ألطدأنوأل ذهذك نشروأل ةا تابو  ،ةرة رألبع  أل  لنه

 وملا تان ألملعول لىيه يف تىقي ألذقرآن ألذكرمي ذو ألمخه باذروألي  وألملشافه 
ةع ذه  ألملصاحف  رضي أل  لنهال لى  ألملكاوب يف ألملصاحف، أرسل لثدان 

ةَّ يقرئ ألملسىدني مبا فيها، فأةر زي  بَّ ثابت أن يقرئ بامل ين ، وبعث لب  
أل  بَّ ألذسائب ةع ألملكي، و ألملغ ة بَّ شهاب ألملخزوةي ةع ألذشاةي، وأبا لب  

ألذبصر ، وذكهأل، وق   ألذرمحَّ ألذسىدي ةع ألذكويف، ولاةر بَّ لب  ألذقيس ةع
 . أمجع أذل تل ةصر لى  ةا يف ةصحظهم وترك ةا ل أل 

                                                           
ل ألذقــــرآن، ، فضــــائ11/ 9: ألبـــَّ حجــــر )فــــاح ألذبــــار (، 521ـ  519/ 4: ألذبغـــو  )شــــرح ألذســــن (رألجـــع  )1(

 .130ـ  129/ ص : ةناع ألذقطان )لىوم ألذقرآن(، و281ـ  279/ 1: ألذسيوطي )تقانألس(و



 47 

أن  رضي أل  لنهمبا قام به لثدان  رضي أل  لنهوبىغ ةَّ إلجاب لىي 
())رحم أل  لثدان ذو وذياه ذظعىت ةا فعل يف ألملصاحف(( :قال

78F

، وحني حرق )1
، وةا قام به )79F2())ذو مل يصنعه ذو ذصنعاه(( :رضي أل  لنهألملصاحف قال لىي 

، قال رضي أل  لنهمذقي ألالساحسان ةَّ ألذصحاب   رضي أل  لنهلثدان 
أدرتت ألذناس ةاوألفريَّ حني حرق لثدان ألملصاحف ((: ةصعب بَّ سع 

())مل ينكر ذذك ةنهم أح : فألجبهم ذذك، وقال
80F

3(. 
ألذهيَّ تانوأل حيظظون تااب أل  يف له  رسول  رضي أل  لنهم اذصحاب ف

ةازألذوأل أحياء، ومل جن   رضي أل  لنه وله  أيب بكر أل  لىيه وسىم صى أل  
 يه،لى وألمجعأ ، بلرضي أل  لنه ا أق م لىيه لثدانملةعارض  حقيق  مح ذم 

، وق  ألةااز قطع دألبر ألذظان  وألخلالف يف ألذقرآن ألذكرمي بهذكمنه  ؛وأثنوأل لىيه
ن، وتاب بطريق  جتدع بني اذاوألتر أنه قرآةا ثبت ب ذهأل ألجلدع باقاصار  لى 

وجو  ألذقرألءألت ألملخاىظ  و ألمحرف ألذيت نزل لىيها ألذقرآن، وجرد ةا تان ذيس 
يف ةصاحظهم ألخلاص  شرحاً  رضي أل  لنهمقرآناً، تاذه  تان يكابه ألذصحاب  

 . ملعىن أو بيان ذناسخ، أو ةنسوخ، أو حنو ذذك
ذقرآن يف زةَّ وةَّ جه  أخرى جن  أن ألذه  رأس ألذىجن  ألذيت تابت أل

ألذه  تاب ألذقرآن يف  ،رضي أل  لنهذو زي  بَّ ثابت  رضي أل  لنهلثدان 
، وذو ألذه  توىل تااباها يف زةَّ أيب بكر صى  أل  لىيه وسىمله  رسول أل  

 ، وتونه شابًا وتان  ُ ىَ ، وتانت ةوألذبه ولىده، ودينه، وأةاناه، وجَ رضي أل  لنه
                                                           

 .30/ ص )تااب ألملصاحف(روأل  ألبَّ أيب دألود  )1(
 .19/ ص: )تااب ألملصاحف( )2(
 .19/ ص: )تااب ألملصاحف( )3(
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، تل ذذك رشحه هلهأل ألذ ور،  لىيه وسىمصى  أل يكاب ألذوحي ذرسول أل  
إىل ألمليزألت و  رضي أل  لنهألملهد  لى  خ  وجه، وأشار أبو بكر  وق  قام به 

 :ألملوألذب ألذيت ياداع با زي  بَّ ثابت حني ألخا  هله  ألملهد  ألذصعب ، فقال
صى  إنك رجل شاب لاقل ال ناهدك، ق  تنت تكاب ألذوحي ذرسول أل  ((

())، فاابع ألذقرآن وألمجعهسىمأل  لىيه و 
81F

، فوصظه بأربع صظات ال ب  ةنها ملَّ )1
ألذشباب ألملقاضي ذىقوة، وألذصرب، وألجلى ، و ألذعقل، وذو : يقوم بهأل ألذعدل، وذي

ةنها ملَّ يقوم بهأل  ب ّ  ال مجاع ألذظضائل، وألمةان  ول م ألذاهد ، وذي ألذصظ  ألذيت
 . ، وتااب  ألذوحيألذعدل

أن مجع أيب  :ألذظرق بني مجع أيب بكر ومجع لثدان((: قال ألبَّ ألذاني وري  
بكر تان خلشي  أن يهذب ةَّ ألذقرآن شيء بهذاب محىاه، منه مل يكَّ جمدولاً 

آليات ُسور  لى  ةا وق ظهم لىيه  وضع وألح ، فجدعه يف صحائف ةرتباً يف ة
، ومجع لثدان تان مل ا تثر ألالخاالف يف وجو  صى  أل  لىيه وسىمألذنيب 

آن، حني قرؤو  بىغاتم لى  ألتساع ألذىغات، فأد ى ذذك ببعضهم إىل ختطئ  ألذقر 
بعض، فخشَي ةَّ تظاقم ألمةر يف ذذك، فنسخ تىك ألذصحف يف ةصحف 
وألح  ةرتبًا ذُسور ، وألقاصر ةَّ سائر ألذىغات لى  ذغ  قريش، حماجًا بأنه نزل 

و ألملشق  يف ألبا ألء بىغاهم، وإن تان ق  ُوّسع يف قرألءته بىغ  ري ذم، رفعاً ذىحرج 
())ألمةر، فرأى أن ألماج  إىل ذذك ق  ألناهت، فاقاصر لى  ذغ  وألح ة

82F

2( . 
 :نساخىص مما سبق

                                                           
 .98/ 6، 3/ فضائل ألذقرآن : روأل  ألذبخار  يف صحيحه )1(
 .282/  1: طيألذسيو  )ألستقان( )2(
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م إىل تىك رضي أل  لنهأن ذه  ألملصاحف ألذيت أرسىها لثدان  ـ1
ال خياىظوأل بسبب ألذقرألءألت، فكل قرألءة تىقوذا ةَّ ألموألضر ذينبه ألملسىدني ذئ

 .ألفق ذهأل ألذرسم فهو ةَّ ألذقرآنتو  رضي أل  لنهمألذصحاب  
 .ـ ألالقاصار لى  ةا ثبت باذاوألتر، وةا ألساقر لىيه يف ألذعرض ألمخ 2
 . ـ ترتيب آياته وسور  لى  ألذوجه ألملعروف ألذيوم3
 .رضي أل  لنهنسخ ةَّ نسخ  أيب بكر  رضي أل  لنهـ أن لثدان 4
 

  :نتيجة جمع القرآن الكريم
 لز وجلت ، ةَّ ألذاوثيق وألمظ ، أن أل  وتانت نايج  ذه  ألجلهود ألملبار 

ألذيت ألحاظظت  ةألذوحي ذي سى م ألذقرآن ألذكرمي ةَّ ألذاحريف، وذه  ألمة  
ألذاب يل، وألذنقص، وذو تااب وألح ، وال و بكااب ربا سىيدًا ةَّ ألذاحريف 

يوج  ةسىم يؤةَّ با  و ألذيوم ألآلخر يقول خبالف ذذك، وألتظاق مجيع نسخ 
رِّ ألذعصور ي ل لى  أن تااب ألملسىدني تااب وألح ، قال ألذقرآن ألخلطي  لى  ة

ساانبول نسخ وإتوج  ألذيوم بطشقن   :يقول ألمسااذ محي  أل ((: بوتا ةوريس 
تنسب إىل لثدان، وإذأل حنينا جانبًا ةا ق  يكون ةَّ أخطاء ألذنسخ، فإن أق م 

بق تل ةنها ألذوثائق ألملعروف  يف أياةنا و ألذيت وج ت يف تل ألذعامل ألسسالةي تطا
ألمخرى متاةاً، تهذك ألمةر أيًضا باذنسب  ذىدخطوطات ألذيت يف حوزتنا يف أوربا، 

توج  يف حوزتنا باملكاب  ألذوطني  بباريس قطع يرجع تارخيها حسب تق ير [
ألخلربألء إىل ألذقرن ألذثاةَّ و ألذااسع ألمليالديني، أ  إىل ألذقرنني ألذثاين و ألذثاذث 

فيدا ل أل  األذنصوص ألذق مي  ألملعروف  ةاطابق  تىه ، إن ذهأل ألمش  ةَّ]نيألهلجري
بعض ألذنقاط ألذطظيظ  ج أل ألذيت ال تغ  شيئًا ةَّ ألملعىن ألذعام ذىنص برريم أن 
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ألذسياق ق  يقبل أحيانًا أتثر ةَّ إةكاني  ذىقرألءة، وذذك يرجع إىل أن ألذكااب  
())ألذق مي  أبسط ةَّ ألذكااب  ألماذي 

83F

1( . 
صادق  لى  ل م حتريف ألذقرآن ألذكرمي، فق  وثق م ذنا شهادة فاذااريخ يق ِّ 

 ألبا ألًء يف ألذعه  ألذنبو  حظظًا يف ألذص ور، وتااب  يف ألذصحف، وألةاازت ألذكااب 

 أل  لنهم رضي ألذصحاب  وباتظاق ألذرألش   ألذعه  ويف وألذضبط، وألذ ق  باذاوثيق
َسٍخ قاةوأل بنسخ ألملصحف، وفق ضوألبط صارة ، مث يف ألجلدع ألذثاذث مت َنْسُخ نُ 

ذوأل ألةاع دٍة وإرساهلا إىل ألذعامل ألسسالةي، ةع أن حظظ  تااب أل  تانوأل ةا ز 
لى  قي  ألمياة، مث ألزدألد ل د ألمظظ ، وذق  بر جالل ألمق بعض ألملساشرقني 

إن ألملصحف ألذه  مجعه ((: )وذيم ةوير(فالرتف باذظضل ذهويه، يقول ألملساشرق 
ىت وصل إذينا ب ون أ  حتريف، وذق  لثدان، ق  توألتر ألناقاذه ةَّ ي  ذي ، ح

حظ  بعناي  ش ي ة، فيث مل يطرأ لىيه أ  تغي  يهتر، بل نساطيع أن نقول 
إنه مل يطرأ لىيه تغي  لى  ألسطالق، يف ألذنسخ ألذيت ال حصر هلا، وألملا ألوذ  يف 
ألذبالد ألسسالةي  ألذوألسع ، فىم يوج  إال قرآن وألح  جلديع ألذظرق ألسسالةي  

زل ألملوجود ةعنا، وألذه  ـل ، وذهأل ألالساعدال ألسمجالي ذنظس ألذنص ألملنألملاناز 
، وتقول ألملساشرق  ))يرجع إىل ألخلىيظ  ألملنكوب لثدان ألذه  ةات ةقاوالً 

فإىل ألذكااب ألذعزيز ألذه  مل حيرفه قط ال (( :...)ذورألفيشيا فاريى  (ألسيطاذي  
ذك ألذكااب ألذه  ال يبىيه أص قاؤ ، وال أل ألؤ ، ال ألملثقظون، وال ألمةيون، ذ

ألذزةان، وألذه  ال يزألل إىل ألذيوم تعه   يوم أوح  أل  به إىل ألذرسول ألمةي 
ألذبسيط آخر ألمنبياء محى  ألذشرألئع، إىل ذهأل ألملص ر ألذصايف دون ري   سوف 

                                                           
 .123/ ص: ةوريس بوتا  )ألذكاب ألملق س  يف ضوء ألملعارف ألم يث ( )1(
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يرجع ألملسىدون حىت إذأل �ىوأل ةباشرة ةَّ ةعني ذهأل ألذكااب ألملق س فعن ئٍه 
())ةَّ ري  ريب يساعي ون قوتم ألذسابق 

84F

1(. 
 
 

وفي ختام هذا المبحث رأينا أن اهللا قد قيض لكتابه كل 
 : عوامل الحفظ، وهي

أل   رضيحظ  ألذقرآن، فحظظه جم ريظ  ةَّ ألذصحاب   أل  رـ أن يس  1
 . ، وةازألل ألمظاظ يف ألزدياد ةَّ ذذك ألذعصر إىل وقانالنهم

، مث يف زةَّ أيب وسىمصى  أل  لىيه ـ مت مجع ألذقرآن يف زةَّ رسول أل  2
ألمظ ، و يف  :ـ، ةَّ طريقني يف ألملقام ألمول رضي أل  لنهدا بكر ولثدان ـ

 .ألذكااب  :ألملرتب  ألذثاني 
مجيعًا مبا قام به أبو بكر ولثدان  رضي أل  لنهمـ ملا رضي ألذصحاب  3

رضي أل  لنهدا نسب بعض ألذعىداء ألجلدع ألذثاين وألذثاذث إىل ألذصحاب  مجيعاً 
رضي فيه ألذبيان ألذوألضح أن ألذصحاب  ((: �م رضوأل بهذك، قال ألسةام ألذبغو ذكو 

صى  أل  لىيه مجعوأل بني ألذ فاني ألذقرآن ألذه  أنزذه أل  لى  رسوذه  أل  لنهم
ةَّ ري  أن زألدوأل فيه، أو نقصوأل ةنه شيئاً، وألذه  محىهم لى  مجعه ةا  وسىم

ألذعسب، وألذىِّخاف، وص ور  جاء بيانه يف ألم يث، وذو أنه تان ةظرقًا يف
ألذرجال، فخافوأل ذذاب بعضه بهذاب حظظاه، فظزلوأل فيه إىل خىيظ  رسول أل  

ودلو  إىل مجعه، فرأى يف ذذك رأيهم، فأةر جبدعه يف  صى  أل  لىيه وسىم
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صى  أل  لىيه ةوضع وألح  باتظاق ةَّ مجيعهم، فكابو  تدا مسعوأل ةَّ رسول أل  
يئاً أو أخروأل، أو وضعوأل ذه ترتيبًا مل يأخهو  ةَّ رسول ةَّ ري  أن ق ةوأل ش وسىم
َّ أصحابه، يىقِّ  صى  أل  لىيه وسىم، وتان رسول أل  صى  أل  لىيه وسىمأل  

ويعىدهم ةا ينزل لىيه ةَّ ألذقرآن لى  ألذرتتيب ألذه  ذو ألآلن يف ةصاحظنا 
ل تل آي  أن ـ إيا  لى  ذذك، وإلالةه لن  نزو  صىوألت أل  لىيه باوقيف جربيل ـ

())ذه  ألآلي  تكاب لقيب آي  تهأل يف ألذسور ألذيت يُهتر فيها تهأل
85F

، وملا نقل ذهأل )1
ألجلدع ألذقرآن ألذكرمي مجعًا لَّ مجع يساحيل توألطؤذم لى  ألذكهب، وبهذك 
تثبت ألمج ، وينقطع ألذعهر، ويابني أن ذهأل ألذقرآن ألذه  بأي ينا ذو مجيع تااب 

إثباته و ألذرجوع إذيه، منه ق  لىم أن ألذكهب أل  ألذه  أنزذه، وأةر فظظه، و 
ةاعهٌر ممانع لى  ةثىهم، فوجب ألذعىم بصح  ةا نقىو ، وسقوط تل روألي  

 .جاءت ضعيظ ، أو ةَّ جه  ألآلحاد خبالف ذذك
زي  بَّ  صى  أل  لىيه وسىم ـ ةَّ ألذهيَّ تابوأل ألذقرآن يف له  رسول أل 4

، رضي أل  لنه يف له  أيب بكر قام بكااباه ةرة أخرىو  ،رضي أل  لنهثابت 
، وذهأل مما رضي أل  لنهوتوىل رئاس  ألذىجن  ألذيت تابت ألذقرآن يف له  لثدان 

 .يؤت  حظ  ألذقرآن ألذكرمي
لىدي  صارة ، ووصوذه إذينا تان لَّ  ضوألبط ـ مت تااب  ألذقرآن وفق5

 . طريق ألذاوألتر
ب ألمخرى، ـ ألسادرت دوذ  ألسسالم، ومل يظق  ألذقرآن تدا فق ت ألذكا6

 .ومل يضطر ألملسىدون إىل إخظاء تاابم تدا أخظ  ري ذم تاابم
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 .ـ ألتظاق مجيع نسخ ألذقرآن ألخلطي  لى  أن تااب ألملسىدني تااب وألح 7
ملا لىدنا باذاوألتر ةا ذيأ أل  ذكاابه ةَّ لوألةل ألمظ ، وألتظاق ألذصحاب  

ألذهيَّ لايشوأل ألذوحي ونزوذه لى  ذذك وذم ألمةناء ألذصادقون  رضي أل  لنهم
  .جعىنا جنزم باساحاذ  ألذزيادة فيه، أو ألذنقصان ةنه ،ألمريصون لىيه
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تل ةنصف ذو نظر بعني ألسنصاف و ألمياد ألذعىدي وجترد ةَّ ألهلوى 
صحف ذو ألذه  أنزل لى  رسول أل  وألذعصبي  مكم دون تردد أن ةا يف ألمل

ظ  ذهأل ألذكااب ةَّ ألذنقص م تيأتامسباب ق  فوأقر ،  صى  أل  لىيه وسىم
و ألذزيادة تدا ةر  بنا، وال يرتك ألذشيء ألذظاذر ألملعىوم إىل ةا ذيس ثابااً، وةا ال 

ألمق  وخىل ألملنهج جعىت ألملساشرقني ذكَّ ألذعصبي  و و سبيل إىل ألذعىم بثبوته، 
وتدا ذترنا فيدا سبق فإن ألملساشرقني نظروأل إىل ألذقرآن قرون به  ألمقيق ، ال ي

ةَّ ةنظور تابهم، فكابهم دخل فيها ألذاحريف وألذاب يل نايج  ظروف ةاع دة، 
ألذكاب ةَّ إحرألق وإتالف ةع ل م حظظهم هلا، وةَّ جه  ذه وةا تعرضت 

ةَّ ألذاحريف تدا  أخرى جتاذىوأل ألمقائق ألذاارخيي  ألذناطق  بسالة  ذهأل ألذكااب
ف حىت قبل أن جي وأل رِّ ةر  بنا، وملا وضع ألملساشرقون نصب ألينهم أن ألذقرآن حُ 

باعد  أي  شبه ، رألحوأل يبحثون لَّ شبه ذي لدوأل ألفرتألءألتم تارة، وتارة أخرى 
ألذنصوص فهدا خاطئًا ذاوألفق ذوألذم، وةَّ جه  ثاذث  جهىهم بشروط قبول فهم 

ح ، وذهذك جن ذم يقعون يف أخطاء ةاع دة، ألخلرب أوقعهم يف أخطاء فاض
م�م يعاد ون لى  ةناذج يف رياي  ألذغرألب ، وبعي ة تل ألذبع  لَّ ألميادي  

0TPوألملنهج ألذعىدي ألذسىيم، تدا قال حمد  أس 

)
86F

1(
P0T وسنرتز يف ألذرد لى  ألفرتألءألتم ،

وسنورد  لى  أذم ألذسدات ألذبارزة ملنهجهم يف ألذطعَّ يف صح  نقل ألذقرآن،
 :أةثى  ةَّ ألفرتألءألتم حىت يسابني ألمةر ذكل ذ  بص ة، وذيلى  ذذك 
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 :أوًال ـ إغفالهم جانب الحفظ
ةَّ ألملالح  أن ألملساشرقني حني ي رسون تاريخ ألذقرآن ياعد ون إريظال 
جانب ألمظ  ذ ى ألذصحاب ، بل ق  يزلم ألذبعض أن سبب ألذاحريف تااب  

  .ألذقرآن ألذكرمي
إين أؤت  أن (( :)Casanova. p(يقول تازألنوفا  :المثال األول

 ،ةهذب حمد  ألمقيقي إن مل يكَّ ق  زيف فهو لى  ألمقل سرت بأترب ألذعنايات
أبا بكر أوًال، مث  دفعتذي ألذيت فيدا بع  وأن ألمسباب ألذبسيط  سأشرحها 

وذهأل ألذاغ  ق   ،أي يهدا لى  ألذنص ألملق س أللثدان ةَّ بع   لى  أن مي 
صول لى  ألذقرآن ألمصىي يشبه أن يكون ح ث مبهارة بىغت ح ًأل جعل ألم

())ةساحيالً 
87F

1(. 
أنه مما ال شك فيه  )دألئرة ألملعارف ألسسالةي (وذتر تاتب ةادة قرآن يف ((

 )قرآن(أن ذناك فقرألت ةَّ ألذقرآن ضالت، ويف دألئرة ألملعارف ألذربيطاني  يف ةادة 
())يهتر أن ألذقرآن ري  تاةل ألمجزألء

88F

2(. 
ألذقرآن ((: 43/ م ص2005/ 203ذعام  )رألن (جاء يف تقرير ةؤسس  
وق  مجع ألذقرآن بع  وفاته،  ،صى  أل  لىيه وسىممل يسجل حىت بع  وفاة ألذنيب 

ألذعظام ألذيت  ت خماىظ  ةَّ قطع ألجلى  ألمل بو  و وذذك لَّ طريق جتدع قصاصا
تانت يكاب لىيها ألذوحي، ولَّ طريق إحضار بعض ألذهيَّ حظظوأل بعض 

ض ألذنصوص لى  ق ر ةا ياهترون، وق  أدى ألذسور، وطىب ةنهم إةالء بع
                                                           

نظرألت ألساشرألقي  يف (، نقالً لَّ 272/ حمد  أةني حسَّ حمد  بين لاةر، ص )ألملساشرقون و ألذقرآن(ع رألج )1(
 .92 /حمد  ريالب، ص )ألسسالم

 .256/ ص: أبو شهب  )ألمل خل ذ رألس  ألذقرآن ألذكرمي( )2(



 56 

ذهأل ألذعدل إىل ظهور ألذع ي  ةَّ ألذروأليات، فق  مت إذغاء تل ألذروأليات ةا ل أل 
وألح ة، وةَّ ألملعروف لى  نطاق وألسع بأن ذناك سورتني لى  ألمقل فق تا يف 
لدىي  ألجلدع، تىك ألذيت يش  ألم ألثيون إىل أنه رمبا مت تزوير بعض ألآليات أو  

يبجىون تل حرف  َّبشكل ري  صحيح، أةا باذنسب  ذىاقىي يني ألذهي تااباها
يه يرون أن فكرة ىةَّ ألذقرآن ويعاربونه ةعصوةًا حىت ألذورق ألذه  تاب ل

 .))ألذاحريف ذه  فكرة ةىعون 
يقول شكيب أرسالن يف ةعرض رد  لى  فري  ألملساشرقني  :الجواب
ذهأل ألملوضوع فسب وذم ةطىقون ألذعنان خلياالتم يف (( :باحريف ألذقرآن

لادألتم، وخيبطون خبطًا تث ًأل تدا ذو دأبم إذأل تكىدوأل لَّ ألذشرق وألسسالم، 
وذيس بشيء مما يظنونه بصحيح، وتل ذهأل إةا جهل بااريخ ألذقرآن، وإةا جتاذل 
ةقصود ةنهم، فاذقرآن تان حمظوظًا يف ص ور أذوف ةَّ ألذرجال، ويف ص ور 

())احيل توألطؤذم لى  ألذكهبل د تب  ج ألً ةَّ ألذصحاب  ممَّ يس
89F

1(.  
 :ةَّ وجهني ألذزلموميكننا تظني  ذهأل 

 :ذه  فري  فاضح  بعي ة تل ألذبع  لَّ ألمقائق ألذاارخيي ، ةَّ ذذك :أوالً 
تانوأل حيظظون تااب   رضي أل  لنهمـ ةَّ ألمقائق ألذثابا  أن ألذصحاب  1

زألل ألملسىدون  أل  تدا ةّر بنا حظظًا دقيًقا، وذهأل ذو ألملعروف لَّ ألذعرب، وةا
حظظها   حيظظون تاابم بعكس ألملىل ألمخرى، فكان ةَّ خصائص ذه  ألمة 

 .بعكس ألمةم ألمخرى فىم حتظ  تابها تااب ربا يف ص ورذا،
ياقي ون  صى  أل  لىيه وسىم ـ تان ألذصحاب  يف روألياهم لَّ رسول أل 2
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ذك أن يقروأل بأذظاظه خشي  أن يزي وأل أو ينقصوأل ةَّ ألم يث، وال يعقل بع  ذ
 .باحريف ألذقرآن تدا يزلم ألملساشرقون به  ألذسهوذ 

ال تأخهذم يف أل  ذوة  الئم، وذم  رضي أل  لنهم ـ تان ألذصحاب 3
ذقوةناك ف   ذو رأينا فيك أللوجاجاً  :وذو خىيظ  رضي أل  لنهألذهيَّ قاذوأل ذعدر 

أل  أو  بيقوم أح  ةَّ ألخلىظاء فهف شيء ةَّ تاا أن لقالً  يعقل ال ألذسيف،
آن أحب إذيهم ةَّ أةوألهلم يزي  فيه ويسكت ألذصحاب  لى  ذذك، وألذقر 

وأوالدذم و ألذناس أمجعني، وةا سكوتم لى  ذذك إال دذيل لى   وأنظسهم
ا دتب  ألمقيق ، جبدعه  م به ألخلىيظاان ألمله يان ق  أصابرضاذم، وأن ةا قا

فيدا قام  رضي أل  لنهلىي  قال ،، وال نقصا ةنهن، وأ�دا ةا زألدأل فيه شيئاً ذىقرآ
، أيها ألذناس ال تغىوأل يف لثدان وال تقوذوأل ذه إال خ ألً (( :رضي أل  لنهبه لثدان 

يف ألملصاحف وإحرألق ألملصاحف، فوأل  ةا فعل ألذه  فعل يف  أو قوذوأل ذه خ ألً 
())ألملصاحف إال لَّ ةأل ةنا مجيعاً 

90F

1(. 
لى  ألمظ  فقط بل تابه  ـ تدا ةر  بنا ــ مل يعاد  يف مجع ألذقرآن 4
ـ وفق  رضي أل  لنهدا ، وتابه أبو بكر ولثدان ـصى  أل  لىيه وسىمألذرسول 

فكان  ،يف زةَّ رسول أل  رضي أل  لنهمضوألبط صارة ، تدا تابه ألذصحاب  
ةنسوخ ةَّ  رضي أل  لنه ذىصحاب  ةصاحف خاص  بم، فدصحف أيب بكر

، وةَّ حظ    أل  لىيه وسىمصىألذصحف ألذيت تابت بني ي   رسول أل  
نسخت ةَّ  رضي أل  لنه، وةصاحف لثدان رضي أل  لنهم ألذصحاب 

 .رضي أل  لنهةصحف أيب بكر 
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ةاوألترألً، ينقىه جيل  ةَّ ألملعروف أن ألملسىدني ق  نقىوأل ألذقرآن نقالً  :ثانياً 
بع  جيل يساحيل توألطؤذم لى  ألذكهب، وتان ذهأل ألذاوألتر لَّ طريق ألمظ ، 

وألي  ال ترق  إىل ذه  ألذ رج  ال ذىحظ ، ولى  ذهأل تل ر  ذكااب  دلداً وتانت أل
ع  قرآناً، وذهذك جن  أن ألملساشرقني حني جي ون أي  روألي  وإن تانت ضعيظ ، ت

أو تانت لن  ألملخاذظني يأخهو�ا حج  لى  حتريف ألذقرآن، فىيس لن ذم 
 ؟ضوألبط ذقبول ألخلرب

هيَّ قاذوأل باحريف ألذقرآن مل لى  ذذك أن مجيع ألملساشرقني ألذ وألذ ذيل
 :ار ألذوألذي ، وذنسق لى  ذذك ةثاالً يهتروأل ذهأل ألمظ ، وذهأل ألجلدع ذاظني  ألمخب

ها األالتاةات ألذيت وجه(يف ةبحث  ))تاريخ ألذقرآن((لن ةا قام نوذ ته يف تاابه 
 رضي أل  لنهأورد شبه  ألذقوم يف أن لثدان  )ألذظرق السيدا ألذشيع  ض  لثدان

سور ةَّ ألذقرآن، وةنها سورة ألذنوريَّ، رتز ُجل  ألذاداةه لى  درألس  أسقط بعض 
يف  تألذسورة ةَّ حيث ألذكىدات و ألملضدون، فأخه يورد ألذكىدات ألذيت ورد

ذه  ألذسورة ألملظرتألة ومل ترد ذه  ألذكىدات يف تااب أل  تعاىل، مث رتز بع  ذذك 
يا أيها  بني ألملنادىلى  ةضدو�ا يف ألخلىط بني ألجلدل ألذقصار وألذطوألل، وألخلىط 

ن إىل قردة و ألذهيَّ سيحوذ ألذهيَّ آةنوأل و يا أيها ألذرسول، وألملساوألة بني ألذكظار ـ
رضي أل  ـ وأل ألء ةوس  وذارون، وألسا ل مبا فيها ةَّ ةناقب ذعىي  وخنازير

 ألةلى  أ�ا ةظرتألة ةَّ صنع بعض ألذشيع ، مث توصل إىل أن ذه  ألذسورة ألملظرت  لنه
ذه   شيء، وأي  تالةه بأن ةظسر  ألذشيع  مل يعرفوأل ذيست ةَّ ألذقرآن يف

مل )ذ911ت ( و حمد  بَّ ةرتض  )رألبعألذقرن ألذ(ألذسورة ب ذيل أن لىي ألذقدي 
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(يهترأل�ا يف تظس يهدا
91F

1(. 
ة ألملظرتألة ةَّ حيث ةَّ ألملالح  أن تظني  نوذ ته هله  ألذسور : قىت

يبني أن ذه  به أوًال أن  اً وتان حري ،، ذكَّ ذهأل ال يكظيألملضدون صحيح
ألذسورة ألملظرتألة ذيس هلا سن ، ومل تكَّ هلا وجود يف لصر ألذصحاب  ب ذيل أن 

توىل ألخلالف  ومل يقل  رضي أل  لنهأحً أل ةَّ ألذصحاب  مل يهتر ذذك، ولىي 
وتاح ث لَّ ةناقبنا،  ))سورة ألذنوريَّ((مح  أن ذناك سورة ةَّ ألذقرآن ألمسها 

ولن ةا  ،ةَّ ألذعىم نظرألً ذع م وجود  ذ يهموذكَّ ألمق أ�م ال يعرفون ذهأل ألذنوع 
ي رسون تابهم ي رسو�ا درألس  ألملضدون فقط ذيضعوأل أي يهم لى  ةوألضع 

  .ألذاحريف، وبهأل ألملنطق قاسوأل ألذقرآن ألذكرمي
صىوأل بهذك يأثار ألملساشرقون شكوتًا حول ل د ألمظظ  ذ :المثال الثاني

أن ألذهيَّ حظظوأل  )بالش (وزلم إىل أن روألي  ألذقرآن ألذكرمي مل تكَّ باذاوألتر،
فهتر أ�م ألثنان فقط، ةسان ألً  )شيظايل(ألذقرآن ألذكرمي ذم تسع  أشخاص، أةا 

(ىل ألذروأليات ألذيت وردت يف طبقات ألبَّ سع إيف ذذك 
92F

2( . 
ترت فيه ألذروأليات تدا ةّر بنا، ولوألةل ألذهأل إنكار مةر ق  تو  :الجواب

ذرترييب يف حظ  ألذقرآن جعل ، تدا أن ألل ة جعىت حظ  ألذصحاب  ةادكناً 
مجًا ريظ ألً، وةا زألل  رضي أل  لنهمل د ألذهيَّ حيظظون تااب أل  ةَّ ألذصحاب  

أل   رضييف ألزدياد، و ألذروأليات ألذصحيح  تؤت  ذه  ألمقيق  ألذناصع ، فعدر 
تنا حنظ  ألذعشر ال ناجاوزذا حىت حنظظها ونعدل با، وتان ألذنيب   :يقول لنه

                                                           
 .336ـ  329/  2: نوذ ته )تاريخ ألذقرآن(ع رألج )1(
 . 443/ 1: لدر رضوألن )آرألء ألملساشرقني حول ألذقرآن ألذكرمي(رألجع  )2(
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تم ذىقرآن، يعرف أةاتَّ ألمشعريني باذىيل ذكثرة تالو  صى  أل  لىيه وسىم
ألذوألقع ألملشاذ  يف لصرنا يكهب و  يف ةعرت  وألح ة، وألساشه  سبعون ةَّ ألذقرأل ء

ذه  ألذشبه ، إذ حظظ  تااب أل  يع ون مبئات ألمذوف، وألذروأليات ألذيت 
هوأل خ(: صى  أل  لىيه وسىممل يقص  ةنها ألمصر، تقوذه  )بالش (ألساشه  با 

يب بَّ تعب، ـ وةعاذ بَّ جبل، وأ فب أ به ةَّ ألبَّ أم لب  ـ: ألذقرآن ةَّ أربع 
، أةا ةا تان أذظاظها ألمصر فىىعىداء فيها تأويالت )93F1()وسامل ةوىل أيب حهيظ 

 : ةنها
يه تىقيًا تاةًال ري  تىك ألجلدال ، فإن أتثرذم فِ  َّْ ـ قيل إنه مل يأخه ةِ 1

 .أخهوأل ةَّ بعضهم ألذبعض
 .نه مل جيدعه ذنظسه ةكاوباً ري  ذؤالءـ وقيل إ2
أل   رضيـ وذتر ألذعىداء أن ألذروألياني فيهدا ألضطرألب، فرو  لَّ أنس 3

 ،أبو ألذ ردألء: ومل جيدع ألذقرآن ري  أربع  صى  أل  لىيه وسىمةات ألذنيب (( :لنه
: و ألذروألي  ألذثاني ) رثنا وحنَّ و  :قال :بَّ جبل، وزي  بَّ ثابت، وأبو زي  وةعاذ
أربع   (: ، قالصى  أل  لىيه وسىم َّ مجع ألذقرآن يف له  رسول أل د  لَ سئل 

، )أبو زي و بَّ ثابت، ألُأَيبّ بَّ تعب، وةعاذ بَّ جبل، وزي  : تىهم ةَّ ألمنصار
ةَّ أيب بَّ تعب، وذهذك ال يعا  به  ألذروأليات حني  ألذ ردألء ب الً  ر أباوذت

 .ختاذف روأليات ألذثقات
ذهتر أيب خزمي   ،قون يف توألتر ألذقرآن ألذكرميطعَّ ألملساشر  :المثال الثالث

                                                           
 .1913/ 4، )2464(ح : فضائل ألذصحاب : روأل  ةسىم يف صحيحه )1(
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(آلييت سورة ألذاوب 
94F

1(. 
  :الجواب

{  |]: ألآلياان مها آخر ةا جاء يف سورة ألذاوب 

، جاء يف ]١٢٨: ألذاوب [  Z~  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥
اف وص ور ألذرجال، خألذىِّ فاابعت ألذقرآن أمجعه ةَّ ألذعسب و ( :صحيح ألذبخار 

]  ةع أيب خزمي  ألمنصار  مل أج ذا ةع ري  حىت وج ت آخر سورة ألذاوب  
 Zے  ¡  ¢   £  ¤  ¥    ~|  { 

أمسعها ةَّ رسول فظق ت آي  تنت ( :، ويف روألي )95F2()حىت خامت  برألءة ]١٢٨: ألذاوب [
، )96F3()مل أج ذا لن  أح ، فوج تا لن  رجل ةَّ ألمنصار صى  أل  لىيه وسىمأل  

أ  ةكاوباً، ب ذيل أن زي ًأل تان  )  مل أج ذا ةع أح  ري(قوذه  :قال ألبَّ حجر
 رضي أل  لنهأن لدر بَّ ألخلطاب : حيظظها تدا جاء يف ألذروألي  ألذسابق ، و يف روألي 

أت  أنه مسعها ةَّ رسول أل  حني جاء با أبو خزمي ، وذناك دالئل تبني أن ري مها 
(تانوأل حيظظو�ا  رضي أل  لنهمةَّ ألذصحاب  

97F

4(. 
فق  بينا فيدا سبق أن مجع ألذقرآن   ،توألتر ألذقرآنوأللىم أن ذذك ال ينايف 

زيادة يف ألذاوثيق، ذىاأتي  بأن ألذألذكااب  ةَّ باب  تمث جاء ،تان بامظ  أوالً 
   أن ياضافر بُ  فال صى  أل  لىيه وسىمذهأل ألذرسم تاب بني ي   رسول أل  

                                                           
 .463/ 1: لدر رضوألن )آرألء ألملساشرقني حول ألذقرآن ألذكرمي وتظس  ( )1(
 .4986باب مجع ألذقرآن، ح يث رقم فضائل ألذقرآن،  :روأل  ألذبخار  يف صحيحه )2(
 . 14/ ص: ألبَّ أيب دألود )تااب ألملصاحف( )3(
 .19ـ9/4 )فاح ألذبار (رألجع  )4(
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 .ألمظ  و ألذكااب ، وال يكاظ  بأح مها دون ألآلخر
 :جزافًا بغير دليل ثانيًا ـ إلقاء التهم

 :ذعىنا نش  يف لجاذ  إىل بعض ذه  ألالفرتألءألت وذي
أن ب ء تااب  ألذقرآن ق  أصبحت ضرورة  )بالش (يرى  :المثال األول

بع  ذجرة ألذرسول إىل ألمل ين  ف ون لى  ألذُعُسب، و ألذىخاف، و ألذرقاع، ولظام 
أن يظرضها ألمتااف، وألمضالع، وق  وألفق ألذرسول لى  ذه  ألخلطوة، دون 

ذطريق  ق  أوج  ألذع ي  ةَّ لى  ألملسىدني، ويرى أن مجع ألذقرآن وت وينه به  أل
من ألذا ويَّ مل يكَّ صحيحًا متاةًا فسقطت آيات تث ة ةنه،  ألملشاتل؛

ويضاف إىل ذذك أن أدوألت ألذكااب  وةا تان ةكاوبًا لىيها ق  مت ب ون ضبط، 
0TPأو نظام وق  ضاع بعض ةنها

)
98F

1(
P0T. 

فق  تاب ألذوحي ةنه ألذظرتة ألملكي ، فق   ،ت ب ون دذيلذه  ألالدلاءأل
أل  بَّ سع  بَّ أيب سرح تاب ذىرسول وذو يف  توألترت ألمخبار أن لب 

0TPةك 

)
99F

2(
P0T وتاب ألذصحاب  ألذقرآن ألذكرمي، وقص  إسالم لدر بَّ ألخلطاب ،
0TPوصحيظ  أخاه أترب دذيل لى  ذذك أل  لنه رضي

)
100F

3(
P0Tويف ألملرحى  ألملكي  تان ، 

ب  يف األذكااب  ألذرمسي ، وألذكااب  ألذظردي ، وألسادرت ألذكا: َّ ألذكااب ذناك نولان ة
صى  ألمل ين  ألملنورة وفق ضوألبط، ورتب ألذقرآن ألذكرمي وفق توجيهات رسول أل  

ةصاحف ألذصحاب  ذذك ، ةع ةا تان حيظظه ألذصحاب  أضف إىل أل  لىيه وسىم
ع تان ذو ألمساس من ذهأل ألجلد ؛، وذهأل تىه حمل فخر وأللازألزرضي أل  لنهم

                                                           
 .318/ 1: ساسي ألماج )نق  ألخلطاب ألالساشرألقي( )1(
 .323/ 1: ساسي ألماج )نق  ألخلطاب ألالساشرألقي(رألجع  )2(
 .269ـ  267/ 3 :)طبقات ألبَّ سع (رألجع  )3(
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مظ  ألذقرآن ألذكرمي ةَّ ألذضياع، وةَّ ألذغريب أن ذهأل ألملساشرق حياول بغ  
دذيل أن جيعل ذذك ةَّ أسباب ضياله، ةع ألذعىم أنه ةَّ أقوى ألمسباب لى  
بقائه، وله نا باملساشرقني أن يقىبوأل ةظاخر ألسسالم إىل ةثاذب، وذكَّ 

  .الذيهات، فأىن  هلم أن حيجبوأل ألذشدس باملنخ
رضي  بكر ولثدان ـ أبا )فايل(ةَّ ذذك ألتام ألملساشرق  :المثال الثاني

أن  صى  أل  لىيه وسىمتل ألملوألضع ألذيت سبق حملد    احهف داأ�بـ  أل  لنهدا
  .ناذض فيها بين أةي 

ـ أ   )فايل( مل يق م ـ((: فقال )نوذ ته(رد لى  ذه  ألذظري   :الجواب
وتش  ألذاظاس  إىل أن بعض ... ةا يظسر ،دذيل لى  صح  ذهأل ألذزلم، أو 

0TPألملوألضع يف ألذنص ألمايل

)
101F

1(
P0T   تاناول بعض أفرألد بين أةي ، ومل يكَّ بنو أةي  لى

ألمقل يف تىك ألذظرتة أتثر ل ألء حملد  ةَّ ُأَسٍر وجيه  أخرى، وةَّ جه  أخرى  
فكان لى  ذهأل أن تكون أمساؤذم ةوجودة يف  ،تان ذناك أل ألء تث ون ذى لوة

 رآن وحهفت تاذيهود ةثًال، ومل يهتر ألذقرآن ري  ألسم حمد ، وزي ، وأيبألذق
0TP))هلب

)
102F

2(
P0T. 

ذو تان ذناك حهف ةَّ تااب أل  تعاىل ذكان حهف سورة ألملس   :قىت
، أو صى  أل  لىيه وسىمإذ فيها تعريض بأيب هلب ألذه  ذو لم ألذنيب  ؛أوىل

، مث تيف عض ألجاهادألتهيف ب صى  أل  لىيه وسىمألآليات ألذيت تعاتب رسول أل  
حيظظونه لَّ  رضي أل  لنهمذرجل أن حيهف شيئًا ةَّ ألذقرآن ألذكرمي وألذصحاب  

                                                           
 .، تىديح إىل ألبَّ لم لثدان ألذوذي  بَّ لقب 6:ةا جاء يف سورة ألمجرألتإىل إشارة  )1(
 .318ـ 317/ 2: نوذ ته )تاريخ ألذقرآن( )2(
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ألمرص لى    ةَّ رضي أل  لنهمظهر قىب؟ وذهأل ةناقض ملا توألتر لَّ ألذصحاب  
 .اع و ألذعبث وألذزيادة و ألذنقصانتااب أل  وحظظه ةَّ ألذضي

يف ألذاشكيك يف أسباب  ن بروتىداوةَّ ذهأل ألذقبيل ةزأللم  :المثال الثالث
ومما حيادل تث ألً ةَّ ألذشك ((: فقال رضي أل  لنهتااب  ألذقرآن يف زةَّ أيب بكر 

م 663/ذ12ةا ذترته ألذروألي  ةَّ أن ةعرت  ألذيداة  ألمامس  ةع ةسيىد  سن  
ألذيت قال فيها ل د تب  ةَّ قرألء ألذصحاب ، ذي ألذيت ق ةت ألذ أللي إىل مجع 

وتان شابًا ة نياً     لدر ذو ألذه  أةر زي  بَّ ثابت ـلى  أن ألخلىيظ.. .ألذقرآن
 ،وتاابات ألذوحي ،ـ أن يقوم جبدع ألذقرآن صى  أل  لىيه وسىم تاب تث ًأل ذىنيب

ثه حظص ، وذعل ذهأل أللدوع ألمول تان ر  مث وَ  ،وبقي ذهأل أللدوع يف حوزة لدر
0TP))صحظاً ةاناثرة

)
103F

1(
P0T. 

 ته أن ألذقرآن مل يكاب إال يف ةا ذه  ألذظري  إال ذيقنع بين جى :الجواب
بل ألذثابت ألملاوألتر أن لصور ةاأخرة ةثىه ةثل تاب أذل ألذكااب ةَّ ري  دذيل، 

ذو ألذه  أةر بكااباه، مث تاب يف له  أيب بكر  صى  أل  لىيه وسىمألذنيب 
 .رضي أل  لنه

إن ألذقرآن ق  أدخىت لىيه بع  وفاة ((: )تازألنوفا(يقول  :المثال الرابع
بني بعث  ألذرسول وقيام ألذسال  ألذىاني  ...خىظاؤ  ذيظصىوأل اغي ألت قام بألذنيب ت

 ² ± °]  :، وألذ ذيل لى  ذذك ةا ورد يف ألآلي يرى ألرتباطهدا ةباشرألً 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ Z ] ألذرل :

                                                           
 .1/139: بروتىدان )تاريخ ألمدب ألذعريب( )1(
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نوفا أن أصحاب ألذنيب حني رأوأل أن ألذسال  مل تقم وضعوأل يف ألتاز فزلم   ]٤٠
وال يسابع  أن ألآلي  قبل ألذاب يل ذي , ضع ألذيقنيصيغ  ألذاعب  صورة ألذشك ةو 

وياساءل تازألنوفا، ذل يعقل أن ألسذه  ))وسنريك بعض ألذهيَّ نع ذم((: تاآليت
ـ مل يساطع أن حي د ةسأذ  بسيط ، وأنه جيهل ذل سيدوت،  وذو سي  ألمق ألر ـ

شأ أن وذكنه مل ي, أو يعيش إىل �اي  ألذعامل يف حني أنه لىم باذسال  لىم ألذيقني
0TP))؟ينبئ بهأل ألذعىم

)
104F

1(
P0T.  

ذه  ألذشبه  ةع ل م وجود دذيل لى  ةزأللده، فهي ةبني  لى   :الجواب
 :ل م ةعرفاه باذىغ ، وميكَّ تظني  ذه  ألملزأللم ةَّ وجو 

ذيس ذ يه دذيل، أو شبه دذيل لى  ةزأللده، وألفرتألءألته، بل ذي نااج ـ 1
 .بنات أفكار 

بامةان  و  رضي أل  لنهماب  ـ وقوذه ذهأل يناقض ةا لرف لَّ ألذصح 2
ألذص ق، و ألمرص لى  تااب أل  وحظظه ةَّ ألذضياع و ألذعبث و ألذزيادة و 

 .رضي أل  لنهمتل ذذك مما توألتر لنهم   ،ألذنقصان
ـ نظرًأل ذع م فهده بأساذيب ألذىغ  ألذعربي  ظَّ أن ةعىن ألآلي  شك أل   3

، وألملعىن ذيس  ه وسىمصى  أل  لىييف ةول  وفاة رسول أل   سبحانه وتعاىل

 » ©ª ¨ § ¦ ¥] ألآلي  لطف لى  مجى  ((تهذك، إذ 
¬ ®Z ] بالابار ةا تظي   ةَّ إبام ةرألد أل  يف آجال ]٣٩: ألذرل ،

 صى  أل  لىيه وسىمألذولي  وةوألقيت إنزألل ألآليات، فبينت ذه  ألجلدى  أن ألذنيب 

                                                           
 .321ـ  320/ 1: ساسي سامل ألماج )نق  ألخلطاب ألالساشرألقي(رألجع  )1(
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أل  ذعباد ، وأل  يعىم  ذيس ةأةورألً باالشاغال بهذك وال برتقبه، وإمنا ذو ةبىغ لَّ
 ذذك أم مل صى  أل  لىيه وسىمةا حياسب به لباد  سوألء شه  ألذنيب 

0TP))يشه 

)
105F

1(
P0T سوألء أريناك ذذك، أو توفيناك قبل  :ألملعىنو (( : ، قال ألذظخر ألذرألز

ظهور ، فاذوألجب لىيك تبىيغ أحكام أل  تعاىل، وأدألء أةاناه، ورساذاه، ولىينا 
0TP))ألمساب

)
106F

2(
P0T. 

وق   ،ةَّ ةناذج ألملساشرقني ةنهج ألمثر وألذاأث : امسالمثال الخ
ألساخ ةو  بطريق  ةباسرة فيث فسروأل ألذقرآن ألذكرمي لى  أنه ةساد  ةَّ لوألةل 

ها، ألنطالقا مبا حصل يف تابهم، ألمثر و ألذاأث  فعىَ  لىيها قوألل ُ  سىطتخارجي  
ألهلن وسي ، ألذغنوصي ، و ، و فق  دخىت ألملؤثرألت ألخلارجي  تاذبابىي  وألآلشوري 

وألذبوذي  لى  نصها ألذ يين، فدَّ ذنا ظَّ أن ألذقرآن أدخل فيه ةا ذيس ةنه، 
 ألً ألمملاين أن تكون فوألتح ألذسور ةَّ ألذقرآن رةوز  نوذ ته زلده ةا :ةثال ذذك

لدولات ألذصحف ألذيت تانت لن  ألملسىدني ألموذني، قبل أن يوج  ألملصحف 
يرة، ألهلاء ذصحف أيب ذر ف ألملغ ة، و ألمليم تان رةزًأل ذصحألذعثداين، فدثًال حرف 

ألذنون ذصحف لثدان، فهي لن   إشارألت وص ذصحف سع  بَّ أيب وقاص، و 
ملىكي  ألذصحف، وق  ترتت يف ةوألضعها سهوًأل مث أمقها طول ألذزةَّ باذقرآن، 

0TP))فصارت قرآناً 

)
107F

3(
P0T . 

، فكيف ذىعرب ألذهيَّ مل يعرفوأل فيه نظرذهأل ألالتام بغ  دذيل  :الجواب
وةَّ  !خماصرألت ألذكىدات؟ألذظرتة ألذانقيط وألذاشكيل تيف بم أن يعرفوأل يف ذه  

                                                           
 .7/169: ألبَّ لاشور )تظس  ألذاحرير و ألذانوير( )1(
 .52/ 7: )ألذاظس  ألذكب ( )2(
 .417/ ص: لب  ألذرمحَّ ألذب و  )ةوسول  ألملساشرقني( )3(
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ألملعروف أن ألذعرب مل يساخ ةوأل ذه  ألذرةوز ذإلشارة إىل ألذكىدات إال يف 
ألمرص لى  ةَّ  رضي أل  لنهمألذصحاب   ةع ةا تان لىيهألذعصور ألملاأخرة، 

 . ةَّ ألذاحريف وألذاب يل تدا ةر  بنا ألذقرآن ألذكرمي ةصوناً بقاء 
وةَّ جه  أخرى جن  أن أبا ذريرة ةا تان يكاب ألم يث وتان يكاظي 

ةا ةَّ أصحاب ألذنيب (( :مل يكَّ صاحب تااب، فق  جاء لنه أنه قالفظظه، و 
أح  أتثر ح يثًا لنه ةين إال ةا تان ةَّ لب  أل  بَّ  صى  أل  لىيه وسىم

0TP))لدرو، فإنه تان يكاب وال أتاب

)
108F

1(
P0T. 

 :ص عمداً ثالثًا ـ إساءة فهم الن
يعاد  مجهور ألملساشرقني يف حترير أفاثهم لَّ ألسسالم لى  ةيـزألن ريريـب 
يف ةي ألن ألذبحث ألذعىدي، فدَّ ألملعروف أن ألذعامل ألملخىص ياجرد لَّ تـل ذـوى 

ألملرألجـع ألملوثـوق بـا، فدـا ه، وياابع ألذنصوص و يوةيل شخصي فيدا يري  ألذبحث ف
ايجـــ  ألذـــيت ينبغـــي ذـــه أللادادذـــا أدت إذيـــه بعـــ  ألملقارنـــ  و ألذادحـــيص تـــان ذـــو ألذن

وألمخـــه بـــا، إال أن رياذـــب ذـــؤالء ألملساشـــرقني يضـــعون يف أذذـــا�م فكـــرة ةعينـــ  
تدهـم صـحاها  يريـ ون تصـي  ألمدذـ  سثباتـا، وحـني يبحثـون لـَّ ذـه  ألمدذـ  ال

ويظســـرون  .مبقـــ ألر ةـــا يهدهـــم إةكـــان ألالســـاظادة ةنهـــا ذـــ لم آرألئهـــم ألذشخصـــي 
ائع، وألذنيـــــات، وألذغايـــــات تظســـــ ألت ال تاظـــــق ةـــــع وألمـــــوألدث، وألذوقـــــ ،ألذنصـــــوص

دالالتــا، وأةارألتــا ألمقيقيــ ، وال ةــع ألذناــائج ألذــيت أثباهــا تــاريخ ألمةــ  ألسســالةي ، 
 :وذعىنا نسوق بعض ألمةثى  ألذيت تَـُنمو لَّ حقٍ  دفني هلهأل ألذكااب

لرب بعض ألذعىداء ألملسيحيني ألذغربيني لَّ  :يقول نوذ ته :المثال األول
                                                           

 .36/ 1، 39/ ألذعىم: روأل  ألذبخار  يف صحيحه )1(
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بأن بعض ألذاحريظات أُدخىت لد ًأل إىل نص ألذقرآن يف نسخ  لثدان، شكهم 
وألذنسخ  ألذيت أللاد  لىيها، أول ةَّ لرب لَّ ذهأل ألذشك تان ألملساشرق 

 ]148ـ144[وذذك باذنسب  ذسورة آل لدرألن  )سيىظسرت د  ساسي(ألذظرنسي 

M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C  ] : ةَّ آل لدرألن
 TS  R  Q   P   O  N        Z  Y  X  W  V  U

\  [...        Õ    Ô  ÓZ  بع ذا ألخته فايل ذهأل ألذرأ  ووسعه ،
ذيشدل آيات أخر، ناسبًا ذنب ألذقيام به  ألسضافات إىل ألخلىيظ  أيب بكر 

صى  أل  لىيه نظسه، ودذيىه لى  ذذك تون لدر مل يشأ أن يص ق بوفاة حمد  
ألملسىدني مجيعاً، ومل يع ل لَّ رأيه  ، ولرب لَّ ذذك بان فاع ش ي  أةاموسىم

أو تدا تقول  ـ إال بع  ت خل أيب بكر ألذص يق ألذه  تال ألذسورة وق  ب أل ذعدر
0TPوتأ�م مل يسدعوأل ذه  ألآليات ةَّ قبل ـ أخرى ذسائر ألملسىدني روأليات

)
109F

1(
P0T. 

ألذاجين لى  ألذنص وألضح، وفهم ألذنص فهدا أن ةَّ ألملالح   :الجواب
 :خاطئاً وألضح جىي

، منه  صى  أل  لىيه وسىمبوفاته  رضي أل  لنهمفجع ألذصحاب   :أوالً 
رضي أل   تان أحب إذيهم ةَّ أنظسهم، وأوالدذم، وأةوألهلم، قاذت لائش  ـ

صى  أل  لىيه فاقاحم ألذناس، حىت ألرتظعت ألذرن ، وسج   رسول أل  ((ـ  لنها
، وحق هلم يف ألملالئك ، وقع  ألذرجال، فكانوأل تأقوألم ذيس فيهم ألمروألح وسىم

أطوألر ةَّ ألذبالء قسدت بينهم، وته ب بعضهم مبوته، وأخرس بعضهم فدا 

                                                           
 .ونوذ ته يف تاابه يورد ذه  ألذظري  ويرد لىيها. 311/ 2: نوذ ته )تاريخ ألذقرآن( )1(
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تكىم إال بَع  ألذُبع ، وخىط آخرون، وبقي آخرون وةعهم لقوهلم، وأقع  
آخرون، فكان لدر ممَّ تهب مبوته، ولىي فيدَّ أقع ، ولثدان فيدَّ 

0TP))أخرس

)
110F

1(
P0Tملصيب  ألآلي ، فهل ، فأُناس ذهأل حاهلم يف فاجع  أملت بم فأنساهم أل

 ! زألد يف ألذقرآن ألذكرمي ةا ذيس ةنه؟ رضي أل  لنهذهأل ة لاة ذىقول بأن أبا بكر 
)111F2(0TP)فىكأين مل أقرأذا إال يوةئهٍ (: رضي أل  لنه و قول لدر

P0T   ي ل لى  أن ألذظاجع
وذكأن ألذناس ( :ـ رضي أل  لنهدا أنساهم ألآلي ، ويؤت  ذذك ةا رو  لَّ ألبَّ لباس ـ

 ،رضي أل  لنهيعىدون أن أل  أنزل ألآلي  حىت تالذا أبو بكر ألذص يق مل يكونوأل 
  .)112F3()فاىقاذا ةنه ألذناس، فدا يسدع بشر إال ياىوذا

نصب خىيظ  لى  ألملسىدني فكيف إن أبابكر يف تىك ألذظرتة مل يُ  :ثانياً 
رضي ؟ وحادث  إنكار لدر بَّ ألخلطاب !جيرؤ لى  إدخال ألذزيادة يف تااب أل 

 .لى  ذشام بَّ حكيم دذيل لى  تافت ذه  ألذظري  أل  لنه
صى  أل  لىيه ذناذك آيات تث ة تانت تش  إىل بشري  ألذرسول : ثاذثاً 

، ]١٠٩: يوسف[ d e f g h iZ]، قبىه ، وألذرسل ةَّوسىم
أل  لىيه  يف ثالث آيات، وري ذا ةَّ ألآليات ألذيت ت ل لى  أن رسول أل  صى 

 .   لى  ألذبشر ةَّ ألذسنَّ ألذكوني وسىم بشر جير  لىيه ةا جير 
أن تااب  ألملصحف مل يكَّ بإمجاع زلدهم ةَّ ذذك أيضًا  :المثال الثاني

                                                           
 .138/ ص: ألبَّ ق ألة  )ألذرق  وألذبكاء( )1(
، وذــو صــحيح تدــا يف صــحيح ألبــَّ ةاجــه 520/ 1، )1627(، ح 65/ ألجلنــائز: روأل  ألبــَّ ةاجــه يف ســننه )2(

 .1329برقم ) 2/53(
بـرقم  )2/53(، صـحيح تدـا يف صـحيح سـنَّ ألبـَّ ةاجـه 71/ 2، 23/ ألجلنـائز: روأل  ألذبخار  يف صـحيحه )3(

1329. 
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أنه أللرتض  رضي أل  لنهب ذيل ةا رو  لَّ لب  أل  بَّ ةسعود  ،ةَّ ألذصحاب 
ل زَ لْ يا ةعشر ألملسىدني تيف أُ ((: لى  تويل زي  وإبعاد  لَّ ذهأل ألذعدل فقال

وأل  ذق  أسىدت وإنه ذظي صىب أبيه   ،والذا رجليلَّ نسخ تااب ألملصاحف و 
0TP))تافر

)
113F

1(
P0T ًصى  أل  لىيه وسىمرسول أل   ذق  قرأت ةَّ ِيف (( :، وقال أيضا 

0TP))ؤألباني يىعب ةع ألذصبيانو ذذإن زي  بَّ ثابت سبعني سورة، و 

)
114F

2(
P0T . 

 :وميكَّ تظني  ذه  ألذشبه  ةَّ وجو  :الجواب
ذو ألذوحي  ةَّ ألذصحاب    لنهرضي أل ةَّ ألملالح  أن ألبَّ ةسعود  :أوالً 

، ومل يكَّ رضي أل  لنهألذه  نقل لنه أللرتألضه لى  توذي  زي   رضي أل  لنهم
أللرتألضه لى  مجع ألذقرآن ألذكرمي، وإمنا تان يرى أنه أحق ةنه به  ألملهد  ذكونه 

رسول أل  يف ةَّ ألذسابقني يف ألسسالم، وأنه أخه سبعني سورة ةشافه  ةَّ 
، وةا قال ذذك إال يف سال  ريضب، ب ذيل أنه بع  أن ىمصى  أل  لىيه وس

فزلت فيدَّ فزع إىل  :ذ أ وذذبت لنه ثورة ألذغضب، جاء  فىظى  ألجلعظي قال
إنا مل نأتك زألئريَّ،  :لب  أل  يف ألملصاحف، ف خىنا لىيه فقال رجل ةَّ ألذقوم

سبع   إن ألذقرآن أنزل لى  نبيكم ةَّ(( :وذكنا جئنا حني رأللنا ذهأل ألخلرب، فقال
زل، أو نزل ـأبوألب لى  سبع  أحرف، أو حروف، وإن ألذكااب قبىكم تان ين

0TP))ةَّ باب وألح  لى  حرف وألح  ةعنامها وألح 

)
115F

3(
P0T ن م لى  ةا ((، ويروى أنه

إن لب  أل  : قال وألساحيا ةنه، فق  روى أبو وألئل ذه  ألذقص  مث قال لقبها

                                                           
 .24/ ص: )تااب ألملصاحف(: أخرجه ألبَّ أيب دألود )1(
 . 21/ ص :)تااب ألملصاحف(أخرجه ألبَّ أيب دألود  )2(
 .25/ ص: )تااب ألملصاحف(روأل  ألبَّ أيب دألود  )3(
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0TP))نربةا أنا خب ذم، مث نزل لَّ ألمل: ألساحيا مما قال فقال

)
116F

1(
P0T . 

تان ياطىب ألذعىم، وألذقوة، ـ   وذي تااب  ألذقرآن ـإن ذه  ألملهد   :ثانياً 
وألجلى ، وألمةان ، وأن يكون ةَّ تااب ألذوحي، وممَّ مجع ألملصحف، وذه  

فرة يف لب  أل  بَّ ةسعود أل، ومل تكَّ ةاو رضي أل  لنهفرت يف زي  ألألذشروط تو 
سَّ ألذكهوذ ، و نسخ ألملصحف  ذكونه تان يف تىك ألذظرتة يف ؛رضي أل  لنه

 . حيااج إىل شباب
رضي أل  تان يف ألمل ين  ألملنورة ةع لثدان   رضي أل  لنهإن زي ًأل  :ثاذثاً 

تان يف ألذبصرة، وتان ألمةر ياطىب   رضي أل  لنه، ولب  أل  بَّ ةسعود لنه
فيه بسرل  حىت ال يساشر  ألخلالف بني ألملسىدني، وال يساغل أل ألء ذه   ت  ألذبَ 

  .ألمة  ذهأل ألذوضع
 :رابعًا ـ جهلهم بقواعد قبول الخبر

زألذ  حني ياصل ألمةر باسسالم، ـةَّ ةنهج ألملساشرقني ألذبع  لَّ ألذن
فهدهم ذو إجياد دذيل يؤي  ةزأللدهم، سوألء أتان ذهأل ألذ ذيل صحيحًا أو 
ضعيظاً، أو يعارض ألمقائق وألذوقائع ألذاارخيي ، فههأل تىه أةر ال يهم بق ر ةا 

 :سالم، وذنسق لى  ذهأل ألذنوع أةثى فكرتم ألملسبق  لَّ ألس خي م
مل جيدع  صى  أل  لىيه وسىمزلم ألملساشرقون أن ألذرسول  :المثال األول

ألذقرآن بنظسه، ومل يأةر أح ًأل جبدعه، وإمنا تان ذذك جبه  شخصي ةَّ بعض 
بع  ألذصحاب ، ويف بعض ألملناسبات، وأن ألجلدع ألذظعىي تان يف ألمل ين  ألملنورة 

  :تأثرألً باذيهود، وألسا ذوأل ذهذك بأدذ  ةنها صى  أل  لىيه وسىمذجرته 
                                                           

 .257/ ص: أبو شهب  )خل ذ رألس  ألذقرآن ألذكرمي ألمل( )1(
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ذق  : ال جتعىوأل أح تم يقول(( :ـ روألي  لب  أل  بَّ لدر أنه قال1
 ؟حصىت لى  جمدل ألذقرآن، فكيف ياسىن ذه أن يعرف ةاذأل تان ذذك أللدل

لى  ةا ظل ذق  حصىت : قرآن ق  ذذب، فىيقل ب ًال ةَّ ذذكإن تث ًأل ةَّ ألذ
0TP))ةوجودألً 

)
117F

1(
P0T. 

أل   صى ذق  ةات ألذنيب (ـ روألي  ةنسوب  ذزي  بَّ ثابت حيث قال فيها، 2
)118F2(0TP)ومل يكَّ ق  مت مجع ألذقرآن يف أ  ةكان لىيه وسىم

P0T. 
إن ألذقرآن مل جيدعه أح  لى  (( :دارضي أل  لنهـ ورو  لَّ ألبَّ لباس 3

0TP))صى  أل  لىيه وسىملصر رسول أل  

)
119F

3(
P0T. 

 :كَّ تظني  ذه  ألذشبه  ةَّ وجو مي :الجواب
فإذأل أري  باجلدع حظظه : ذه  ألذشبه  باطى  بأدذ  ةاوألترة تدا ةّر بنا :أوالً 

يف ص ر ، ب ذيل قوذه  صى  أل  لىيه وسىميف ألذص ور فق  حظظه رسول أل  

، وحظظه ألذصحاب ، وتان مبجرد ]١٧: ألذقياة [ Ñ Ò Ó Ô Z] تعاىل 
ي بأن يكابوذا ويضعوذا يف ةوضعها ةَّ ألذسورة، نزول أي  ةنه يأةر تاب  ألذوح

مما يأيت لىيه  صى  أل  لىيه وسىمتان رسول أل  ( رضي أل  لنهلَّ لثدان 
زل لىيه ألذسور ذوألت ألذع د، فكان إذأل نزل لىيه ألذشيء ةنه دلا ـنألذزةان، وذو ت

ضعوأل ذه  ألآليات يف ألذسورة ألذيت يهتر فيها تهأل ( :بعض ةَّ تان يكاب فيقول
ضعوأل ذه  ألآلي  يف ألذسورة ألذيت يهتر فيها  (: ، وإذأل نزذت لىيه ألآلي  يقول)تهألو 

                                                           
 .)فوألئ  (إىل ألذ يرلاقويل يف : 269/ 1: )ألستقان(نسبه ألذسيوطي يف  )1(
 )مجــــع ألذقــــرآن(نقــــالً لــــَّ . 437/ 1: بــــَّ إبــــرألذيم ألذرضــــوألنلدــــر  )آرألء ألملساشــــرقني حــــول ألذقــــرآن وتظســــ  ( )2(

 .41/ص: بالش  )ةق ة  ألذقرآن(، و117/ص:ذب تون
 .196/ 1: ألذباقالين )ألالناصار ذىقرآن( )3(
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مث إن ألجلدع ب أ مبك  ألملكرة  يف ألذعه  ألملكي، وتان لب  أل  بَّ  ،)120F1()تهأل وتهأل
يف ةك ، وُتاب ألذقرآن  صى  أل  لىيه وسىمأل   أيب ألذسرح يكاب ألذقرآن ذرسول

ألخلطابات ألملرألسالت و بىغ ل د تاب  ألذوحي و ألذكرمي يف ألمل ين  تدا ةر  بنا، و 
  .كَّ تااب  ألذقرآن باأث  ةَّ ألذيهودتألمربعني ونيظاً، ولى  ذهأل مل 

يدكَّ محىها لى  أن ألملرألد ـ ف لى  فرض صحاها ـأةا ألذروألي  ألموىل  :ثانياً 
با ألذنهي لَّ حظ  تل ةا نزل ةَّ ألذقرآن ناسخه وةنسوخه، من ةَّ ألذقرآن ةا 

حظظت ةَّ ألذقرآن ري  ألملنسوخ  :بع  نزوذه، فاذوألجب أن يقول نسخت تالوته
 .ألذاالوة

تدا قال ـ   ادلى  فرض صحاه ـا ديدكَّ محىهف: أةا ألذروألي  ألذثاني  وألذثاذث 
ألذقرآن يف ألملصحف ملا تان يرتقبه  صى  أل  لىيه وسىمإمنا مل جيدع ((: ألخلطايب

  نزوذه بوفاته أهلم أل  ةَّ ورود ناسخ ذبعض أحكاةه، أو تالوته، فىدا ألنقض
ألخلىظاء ألذرألش يَّ ذذك، وفاء بول   ألذصادق بضدان حظظه لى  ذه  ألمة  

0TP))فكان ألبا ألء ذذك لى  ي  ألذص يق مبشورة لدر

)
121F

2(
P0T. 

ةا يناقض ذه  ألذروألي   رضي أل  لنهداوق  ورد لَّ ألبَّ لباس  :ثاذثاً 
   أل  لىيه وسىمصىمجع ألذقرآن لى  له  رسول أل  (( :ألملروي  لنه، حيث قال

0TP))ول   ةعاذ بَّ جبل، وأبياً، ولب  أل ، وزي  بَّ ثابت ،أربع 

)
122F

3(
P0T. 

وحيادل أيضًا أن يكون ةعىن ذذك أن أح ألً مل حيظ  مجيع حروف  :رألبعاً 
 صى  أل  لىيه وسىمألذقرآن ألذسبع  ألذيت أنزل لىيها، وال أحاط با يف حياته 

                                                           
 .209/ 1ةَّ جهر باذبسدى ، / ألذصالة: روأل  أبو دألود يف سننه )1(
 269/  1: ألذسيوطي )ألستقان( )2(
 . 198ـ  197/ 1: ينألذباقال )ألالناصار ذىقرآن( )3(
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أخه نظسه با تُأيبٍّ وري   ةَّ ري  ، مث مجع ذذك ةنهم ةَّ يعدل فظظها و 
0TPألملربزيَّ يف حظ  ألذقرآن لى  مجيع وجوذه، وأحرفه

)
123F

1(
P0T. 

0TPزلم بالش  :المثال الثاني

)
124F

2(
P0T ن أول ةَّ مجع ألذقرآن ألذكرمي لىي بأ َّ

ىل ألذروألي  ألذيت روألذا ألبَّ أيب دألود يف  إألسان  يف ذذك و  رضي أل  لنهأيب طاذب 
صى  أل  لىيه ملا تويف ألذنيب ((: قالتااب ألملصاحف بسن   حملد  بَّ س يَّ 

أن ال يرت   بردألء إال جلدع  حىت جيدع ألذقرآن يف ةصحف،  أقسم لىيٌّ  وسىم
 ،ال: قال ؟ةاريت يا أبا ألمسَّإأترذت  :فأرسل إذيه أبو بكر بع  أيام ،فظعل

0TP))أل  إال أين أقسدت أن ال أرت   بردألء إال جلدع ، فبايعه مث رجعو 

)
125F

3(
P0T. 

 :ظني  ذه  ألذشبه  ةَّ وجو ميكَّ ت :الجواب
ـ ةَّ ألملالح  أن بالش  ترك ألذروأليات ألذصحيح  بل ألملاوألترة يف تااب  1

ومجع ألذقرآن يف زةَّ أيب بكر صى  أل  لىيه وسىم ألملصحف يف زةَّ رسول أل  
ضعيظ  تدا أشار إىل ذذك ةؤذف ومتسك بروألي  ـ،  رضي أل  لنهدا ولثدان ـ

، وذو ذني يهتر ألملصحف أح  إال أشعث مل(( :ألذكااب نظسه، حيث قال
0TP))ألم يث

)
126F

4(
P0Tذهأل (( :، وذذب إىل ألمكم بضعف ذهأل ألمثر ألبَّ حجر حيث قال

0TP))ألمثر ضعيف النقطاله

)
127F

5(
P0T . 

 :ةَّ وجو  أنه قال رضي أل  لنهذه  ألذروألي  تناقض ةا صح لَّ لىي  ـ2

                                                           
 .198/ 1: ألذباقالين )ألالناصار ذىقرآن(رألجع  )1(
 . 458/ 1: ضوألنر لدر  )آرألء ألألملساشرقني حول ألذقرآن ألذكرمي وتظس  (رألجع  )2(
 . 16/ ص: ألبَّ أيب دألود )ألملصاحف( )3(
 .16/ ص: ألبَّ أيب دألود )ألملصاحف(رألجع  )4(
 .17/ 9: )فاح ألذبار ( )5(
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())رحم أل  أبا بكر، ذو أول ةَّ مجع ألذقرآن بني ذوحني((
128F

1( . 
ةرألد  جبدعه يف ((لى  أن ـ  باق ير صحاه ـألبَّ حجر ةعىن ألمثر  ـ محل3

( ))ص ر 
129F

2(. 
أل   رضي ولى  فرض صح  ةا رو  لَّ سي نا لىي(( :ـ قال أبو شهب 4

ألذكااب  ال يعارض ألذثابت ألملشهور ةَّ أن أبا بكر ذو  :، وأن ألملرألد باجلدعلنه
بل ألذه   ،يح باموذي أول ةَّ مجع ألذقرآن، إذ ذيس يف روألي  ألبَّ س يَّ ألذاصر 

َصح  لَّ لىي خالفها، ورياي  ةا ت ل لىيه أنه سارع إىل تااب  ألذقرآن، فهو  
تغ   ةَّ ألذصحاب  ألذهيَّ ُلنوأل بكااب  ةصاحف منظسهم خاص ، ومل تكَّ هله  

رضي  ألملصاحف ةَّ ألذثق  با وألسمجاع لىيها، وألذقبول هلا ةا ملصحف أيب بكر
())فق أول ةَّ مجع ع أيب بكر به  ألاللابارألت يألذص يق  عُ دْ جَ ، فَ أل  لنه

130F

3(. 
وتان  ـ رضي أل  لنهسعود ةزلم ألملساشرقون أن ألبَّ  :المثال الثالث

ورة نسخ  لثدان صحيح ، وأنه حهف ألذس يع مل يكَّ ـ  ألىم ألذناس باذقرآن
ذيست ةَّ  ألمخ تني ةَّ نسخاه فج  أن تىك ألذسور  وألذسورتني )ألذظاحت (ألموىل 

 .  تااب أل
 :َّ تظني  ذه  ألذشبه  ةَّ وجو ميك :ألجلوألب

ذه  ألذروألي  إىل ألبَّ ةسعود  شكك بعض ألذعىداء يف صح  نسب : أوالً 
، ))ألالناصار ذىقرآن((فددَّ أنكر ثبوتا ألسةام ألذباقالين يف تاابه  رضي أل  لنه

، ))ألحملى ((وألسةام ألذنوو  أثناء شرحه ذصحيح ةسىم، وألبَّ حزم يف أوألئل 
                                                           

 .13/ 9: )فاح ألذبار (ورألجع . 12ـ 11/ ص:ألبَّ أيب دألود )فتااب ألملصاح( )1(
 .17/ 9: )فاح ألذبار ( )2(
 .246/ ص: أبو شهب  )ألمل خل ذ رألس  ألذقرآن ألذكرمي( )3(
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أل   رضيلنه  ألملرو  صح  أت  حجر ألبَّ ذكَّ ، تظس   أوألئل يف ألذرألز  روألذظخ
قول ةَّ قال إنه تهب لىيه ةردود، وألذطعَّ يف (( :يف إنكار ألملعوذتني، وقال لنه

بل ألذروأليات صحيح  و ألذاأويل  ،ألذروأليات ألذصحيح  بغ  سن  ال يقبل
())حمادل

131F

1( . 
ر وصول ألذقرآن ألذكرمي إذينا، روى ذاوألت ألذثابت تون ألملعوذتني قرآناً  :ثانياً 

يا أبا : سأذت ُأَيب  بَّ تعب قىت(( :ألذبخار  بسن   إىل زر بَّ حبيش قال
صى  سأذت رسول أل   :ألملنهر إن أخاك ألبَّ ةسعود يقول تهأل وتهأل، فقال ُأَيبٌّ 

فنحَّ نقول تدا قال رسول أل  :قال :قيل يل، فقىت: فقال يل أل  لىيه وسىم
())وسىم صى  أل  لىيه

132F

2(. 
قىت ((: ونص روألي  ألسةام أمح  يف ةسن   بسن   إىل زر بَّ حبيش، قال

شه  أ :ن ألبَّ ةسعود تان ال يكاب ألملعوذتني يف ةصحظه فقالإ:ميب بَّ تعب
قل  :قال ذه لىيه ألذسالمأخربين أن جربيل  صى  أل  لىيه وسىم أن رسول أل 

())ألوذ برب ألذظىق
133F

3( . 
تان لب  أل  حيك ألملعوذتني (( :رمحَّ بَّ يزي  قالولنه يف روألي  لب  ألذ

 . ))إ�دا ذيساا ةَّ تااب أل  تبارك و تعاىل :ةَّ ةصاحظه ويقول
 ذه  ألذروأليات خرب آحاد، وذي ال تعارض ألذقطعي ألذثابت باذاوألتر، :ثاذثاً 

حكم ألذقرآن ألذثابت . .وال يقبل خرب ألذوألح  يف ةنافاة(( :قال ألخلطيب ألذبغ ألد 

                                                           
 .288/ص : حمد  أبو شهب  )خل ذ رألس  ألذقرآن ألمل(. 743/ 8: ألبَّ حجر )فاح ألذبار (رألجع  )1(
 .96/ 6تظس  ألذقرآن، : ألذبخار صحيح  )2(
 .130ـ  129/ 5: روأل  ألسةام أمح  يف ةسن   )3(
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())وألذسن  ألملعىوة ، وألذظعل ألجلار  جمرى ألذسن ، وتل دذيل ةقطوع بهألحملكم، 
134F

1( ،
ألذقرآن ألملرسوَم يف  ومما ي ل أيضًا لى  أن(( :ويقول ألذقاضي أبو بكر ألذباقالين

ةصاحظنا ذو مجيُع تااب أل  ألذه  أنزذه لى  رسوذه، وفو ض حظظه وإثباته و 
ةَّ بع ذم ألذهيَّ ببعضهم تثبت  ألذرجوع إذيه، نقُل مجيع ألذسىف و ألخلىف ألذكث 

ألمج ، وينقطع ألذعهُر أن ذهأل ألذقرآن ألذه  يف أي ينا ذو مجيع تااب أل  ألذه  
أنزذه، وأةر فظظه، وإثباته، وألذرجوع إذيه، وق  ُلىم أن ألذاشاجر، وألذرتألسل، 
وألتظاق ألذكهب ةاعهٌر ممانٌع لى  ةثىهم، فوجب ذهذك ألذعىم بصح  ةا نقىو ، 

ي  جاءت ةَّ جه  ألآلحاد خبالف ذذك لَّ بعض ألذصحاب  وسقوُط تل روأل
من  ؛ويُاكه ب يف ألملساقبل ،ةَّ ذذك، ويُظاعل روىألذاابعني، وةا جيوز أن يُ و 

نقل ةا ذترنا ، أوجب ذنا لىم ألذضرورة بصح  ةا نقىو ، وألناظاَء ألذسهو، 
وألسريظال، وألذكهب، وألالفاعال لنهم ملا ذم لىيه ةَّ تثرة ألذع د، وألخاالف 

())مدَ ذطبائع، وألمسباب و ألهلِ أل
135F

لَّ مجع حييل  ، وألذعربة باذاوألتر أن يُروى)2
رضي أل   توألطؤذم لى  ألذكهب، ال أن ال خياذف فيه خماذف، فظَّ ألبَّ ةسعود

يعوذ بدا ألمسَّ  صى  أل  لىيه وسىمأ�دا ذيساا ةَّ ألذقرآن منه رأى ألذنيب  لنه
أةر  صى  أل  لىيه وسىمألذنيب  يقر بأن رضي أل  لنهو ألمسني، فابَّ ةسعود 

 .باذاعوذ بدا، ذكنه أنكر أن يكونا ةَّ ألذقرآن
رضي أن ألبَّ ةسعود  :ميكَّ محل ذه  ألذروألي  تدا تأول ألذباقالين :رألبعاً 

إةا ذظنه أنه مل ينكر تو�دا قرآنا، وإمنا أنكر إثباتدا يف ألملصحف، أل  لنه

                                                           
 .432/ ص: )ألذكظاي  يف لىم ألذروألي ( )1(
 .95ـ 94/ 1: )ألالناصار ذىقرآن( )2(
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(ةنسوخ، أو ذغ  ذذك ةَّ ألذعىل
136F

1(. 
أنه مل يثبت لن  ألبَّ ةسعود ألذقطع ـ  حه ألبَّ حجروذو ةا رج   ـ :خاةساً 

أنه جع، وق  روى ألذطربألين يف ألموسط ر باوألتر ألذسورتني، وملا بىغه ألذاوألتر يف ذذك 
حنَّ نقول ةثل ةا قال ((: ملا بىغه ح يث ُأَيبّ بَّ تعب ألذسابق، قال ألبَّ ةسعود

قوذه، وقال بقول ألجلدال   ا لن   رجع لَّد، إذًأل ملا تأت ت قرآنياه))رسول أل 
وأقرأذا ذاالةيه  وذهأل ةا أرجحه، وتطدئَّ إذيه ألذنظس، وق  بىغنا ةَّ أساني  
: ألذقرألء ألذصحيح  وألملاوألترة لَّ ألبَّ ةسعود أن ذه  ألذسور ألذثالث ةَّ ألذقرآن

 .ألذظاحت  وألملعوذتني
وذو ةَّ تبار لىداء  رضي أل  لنهوق  يابادر إىل ألذهذَّ أن ألبَّ ةسعود 

صى  رسول أل   وذو ألذه  أخه سبعني سورة ةَّ يف ،رضي أل  لنهم ب ألذصحا
 صى  أل  لىيه وسىمإن ألذرسول : فكيف جيهل ألملعوذتني، نقول أل  لىيه وسىم

ق  ضدَّ ألذعصد  ةَّ ألخلطأ ذألة  ومل جيعل ذذك ذظرد ةَّ ألمة  ةهدا لىت 
أل  وأُِقر  يف  درجاه، وألمة  ق  أمجعت أن ذهأل ذو ألذقرآن ألذه  أنزل لى  رسول

أمجع ألملسىدون لى  أن ألملعوذتني تالم أل  ((: ألذعرض ألمخ ، قال ألسةام ألذنوو 
ةَّ تظر  ،صى  أل  لىيه وسىملى  قىب نبيه حمد   ووحيه، أنزذه لز وجل

())فرف ةنه فهو تافر
137F

، ويناظي أن جتادع ألمة  لى  ضالل، وةَّ جه  أخرى )2
 نه أخه ألذقرآن تىه ةَّ يفمل يقل إع جالذ  ق ر  ة رضي أل  لنهفإن ألبَّ ةسعود 

سبعني سورة، ةع ألذعىم أن ل د  :وإمنا قال ،صى  أل  لىيه وسىمرسول أل  

                                                           
 .99/ 1: )ألالناصار ذىقرآن(رألجع  )1(
 .17/ 9 :)اح ألذبار ف( )2(
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ألذيت مل  ن ةَّ ألذسورسور ألذقرآن ألذكرمي ةائ  وأربع لشرة سورة، فاكون ألذسورتا
َّ ةباشرة، وذو مل ينكرمها، وإمنا ظ صى  أل  لىيه وسىميأخهذا ةَّ رسول أل  

يعوذ بدا  صى  أل  لىيه وسىمذ بدا، منه رأى ألذنيب و  عَ اَـ باجاهاد ةنه أ�دا يُـ 
 .ـ، فىدا بىغه ألذنقل ألذثابت يف ذذك ترألجع رضي أل  لنهدا ألمسَّ وألمسني ـ

ذكهأل نرى أن ألذرألجح إثبات ألبَّ ةسعود ذىدعوذتني ورجوله، وألذقول 
ا يرد ةا نسب إذيه ةَّ ذهأل مم ،ا يف ةصحظهدبقرآنياهدا بع  أن تان ال يثباه

ألمةر، وذكَّ يبق  يف ألذنظس شيء ةَّ ذه  ألذروأليات، من ةصاحف لثدان 
ةنقوذ  ةَّ ةصحف أيب بكر، ومل نسدع أ  أللرتألض ةَّ ألبَّ  رضي أل  لنه

لى  ةصحظه، رمبا قيل إن ةصحف أيب بكر مل يىق  رضي أل  لنهةسعود 
د أول ألمةر تان بسبب أن لثدان ألالناشار، وذهأل وألرد، ورمبا أللرتألض ألبَّ ةسعو 

أةر بإحرألق ألملصاحف فحز  ذذك يف نظسه أن حيرق ةصحظه،  رضي أل  لنه
, فقال ةا قال يف حاذ  ألذغضب، وملا ذذب لنه ترألجع، وذكَّ يبق  سورة ألذظاحت 

تان   رضي أل  لنهةوضع إشكال، وأرى ألذروألي  ألذيت تهذب إىل أن ألبَّ ةسعود 
قرآن ري  صحيح ، وأشك أ�ا ةروي  لنه، من ذه  يرألذا أ�ا ذيست ةَّ ألذ

ال جيهل ذه  ألمقيق   رضي أل  لنهألذسورة أةرنا أن نقرأذا يف تل صالة، وةثىه 
، وال أظَّ صى  أل  لىيه وسىمألذيت تان يعايشها يف تل يوم يف له  رسول أل  

  .ةثىه يرى أ�ا ذيست ةَّ ألذقرآن، وأل  ألىم
قىنا  أن تأذيف ألذسور ألذثالث ةَّ نظس تأذيف ويشه  ذصح  ةا : سادساً 

ألذب يع ألذه  ألجز ألذبىغاء ودألن ذه ألذظصحاء  قرآن ألذعظيم وةَّ نظس نظدهألذ
ت قرآنياهَّ برسم ألسةام اثبتدا ق  أُ   ،وأللرتف ذه باذعظد  وألجلالل ألسنس وألجلان

لثدان وألنعقاد ألسمجاع لى  ذذك فام بهذك ألذعىم ألذيقني وال يضرنا قول ةَّ 



 80 

(ةَّ ذؤالء ألملنكريَّ ألملىح يَّ قال
138F

1(. 
أحبوأل ألذقرآن ألذكرمي أتثر  رضي أل  لنهموجيب أن ال ننس  أن ألذصحاب  

أتثر ةَّ حرصنا لىيه، فال  هوحرصوأل لى  حظظ ،ةَّ أنظسهم وأةوألهلم وأوالدذم
يعقل بع  ذذك أن خيظوأل ةنه شيئًا وذم يعىدون أنه تالم أل  ألذه  فيه سعادة 

 . خرةألذ نيا، وفالح ألآل
بكاةىها ناقص  ةَّ ألذقرآن  ألً زلم ألملساشرقون أن سور  :المثال الرابع

ةسا ذني لى  ذذك مبا لن  ألذشيع  ةَّ  ،ألذكرمي، أو بعض ألآليات ألذقرآني 
ةا  زأللدني أن ألذ ألفع ةَّ ورألء ذذك حهف ،روأليات ساقط ، وحجج وألذي 
زلدوأل    ألذيتتحهف سورة ألذوالي  ،ياهم ةَّ ألذقرآنياعىق بظضائل آل ألذبيت، ووال

قل طوًال لَّ آيات، وتدا فعل بسورة ألمحزألب ألذيت تانت ال ت )7(تانت   أ�ا
وألمهف ةَّ سورة ألذنور ألذيت تانت أتثر ةَّ ةائ  آي ،  )آي 286(سورة ألذبقرة 

سورة ألذنوريَّ ألذيت  ، وحهف )آي 190(جر ألذيت تانت حتاو  لى  وسورة ألم
ه  يف تاابه ةهألذب ألذاظس  ، وق  نقل ذهأل ألمةر جوذ تسي)آي 41(تانت 

(وجارسان د  تاسي ،ألسسالةي
139F

2(. 
 :تظني  ذه  ألذظري  ةَّ وجو  وميكَّ :الجواب

ةَّ بعض وألملنصِّرون ذه  ألذرتذات وألمقاويل تىقظها ألملساشرقون  :أوالً 
فصل ألخلطاب (ريالة ألذشيع ، أةثال ألذنور  ة زأل حسني ألذطربسي صاحب تااب 

، ومل يقم ذ1289ألملطبوع يف إيرألن سن   )ربابيف إثبات حتريف تااب رب ألم

                                                           
 .411ـ  409/  1: ضوألنر لدر  )آرألء ألألملساشرقني حول ألذقرآن ألذكرمي وتظس  (رألجع  )1(
 . 294/ ص : م1983/ ذ 1402، 2هر، دألر ألقرأ ب وت، طيجوذ تس )ةهألذب ألذاظس  ألسسالةي( )2(
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لى  ذه  ألذ لاو  شبه دذيل، وإمنا بناذا لى  صرح ةَّ ألالفرتألءألت، وذو تقبل 
ألذ لوى ةَّ ري  دذيل الدل  أناس دةاء قوم وأةوألهلم، وهلهأل جن  ألذعقالء ةنهم 

جمدع ألذبيان ذعىوم (ياربؤون ةَّ ةثل ذه  ألخلرألفات، ةثل ألذطربسي صاحب تااب 
أةا ألذزيادة يف ألذقرآن فدجدع لى  (( :قال ألذطربسي .وألذشريف ألملرتض  )قرآنألذ

إن ألذعىم بصح  نقل ((: ، مث قال))بطال�ا، وأةا ألذنقصان فهو أش  ألساحاذ 
ألذقرآن تاذعىم باذبى ألن، وألموألدث ألذكبار، وألذوقائع ألذعظام، وألذكاب ألملشهورة، 

ألذ وأللي توفرت لى  نقىه وأشعار ألذعرب ألملسطورة، فإن ألذعناي  ألشا ت و 
من ألذقرآن ةعجزة ألذنبوة،  ؛وحرألساه، وبىغت إىل ح  مل يبىغه شيء يف ألذوجود

وةأخه ألذعىوم ألذشرلي  وألمحكام ألذ يني ، ولىداء ألملسىدني ق  بىغوأل يف محاياه 
ألذغاي  ألذقصوى حىت لرفوأل تل شيء ألخاىف فيه ةَّ تظس   وأحكاةه، وإلرألبه 

فكيف ياخيل لاقل ه، ول د آياته، ول د نقطه وحرتاته، وقرألءألته، ورمسه وضبط
ألذظائق  باذقرآن ألذكرمي، أن حيصل فيه نقص أو زيادة ةع ذهأل  بع  تىك ألذعناي 
())ألذضبط ألذش ي 

140F

1(. 
ري  ألذه  مجعه  رضي أل  لنهذو تان تااب أل  ألذه  لن  لىي  :ثانياً 

يىقَّ أوالد    لنهرضي أل ذوجب لىيه أن يظهر ، وتان  رضي أل  لنهلثدان 
أقرأ أح ألً ةنهم شيئاً خياذف ةصحف أنه فدا ُرو  لنه  ،وأصحابه ألذقرآن ألذكرمي

ألجلدال ، وتان لب  ألذرمحَّ يقرُئ ألذناس يف ةسج  ألذكوف  أربعني سن  فرف 
، وزي  بَّ ثابت، فىم يعرتض لىيه أقرأين بهذك لىيٌّ، ولثدان: قولألجلدال ، وي

دذا، تل ذهأل ي ل لى  تهب ةَّ ألدل  لى  لىيٍّ أحٌ  يف ذه  ألذ لوى وال ر 

                                                           
 .151ـ  150/ حمد  صادق ألذقدحاو ،ص )شبهات ةزلوة  حول ألذقرآن ألذكرمي وردذا( )1(
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(خماذظ  ألجلدال  رضي أل  لنه
141F

خالف ذذك، فعَّ  رضي أل  لنه ، وألملرو  لنه)1
ال إال تااُب أل ، أو : ذل لن تم تااب؟ قال: قىت ذعىي(( :أيب جحيظ  قال

فدا يف ذه   :قىت: فهٌم أُْلِطَيُه رجل ةسىم، أو ةا يف ذه  ألذصحيظ ، قال
())ألذعقل، وفكاك ألمس ، وال يقال ةسىم بكافر: ظ ؟ قالألذصحي

142F

2(. 
يكظر، منه خياذف نص  اً ةَّ زلم أن يف ألذقرآن زيادة أو نقصان :ثاذثاً 

، ]٩: ألمجر[ g h i j k l m Z] :ألذقرآن، قال تعاىل
فىيس مح  سىطان لى  تااب أل  فهو حمظوظ فظظه، بل إن ذهأل ألذكااب ذو 

زوذه، وق  قيض أل  هلهأل ألذكااب ـألذه  أوج  ألمة  بن ألذه  حيظ  ألمة ، وذو
ةَّ ينظي لنه زيغ ألملبطىني، وتأويل ألجلاذىني، وزيف ألملنحرفني، وأذوألء ألذضاذني، 

ينظون لنه  ،حيدل ذهأل ألذعىم ةَّ تل خىف ل وذه(( :صى  أل  لىيه وسىمقال 
())وتأويل ألجلاذىني ،وألناحال ألملبطىني ،حتريف ألذغاذني

143F

3(. 
ينسبون ذهأل ألذظعل ذىصحاب  ال يعرفون ةق ألر حب ألذصحاب  هلهأل وألذهيَّ 

 .ألذكااب ألذعظيم ألذه  فاق حبه لن ذم ألذنظس، وألمذل، وألذوذ 
لى   ـ ساهت ذهأل ألذكااب وق   ألذيت أحب   ـذهأل ال يعقل أن تاظق ذه  ألمة  

 ، ةع أن ألذص ق وألمةان ةثل ذهأل ألذعدل ألملظرتى دون أن يقوم ةَّ ينكر ذذك
حىت إ�م ألشرتطوأل جلدعه  ،دألء وألذ ق  يف ألذنقل تانت ألذسد  ألذبارزة هلميف ألم

ةوألفق  ألحملظوظ يف ألذص ور ملا ذو ةكاوب لن ذم يف ألذسطور، بل إن زي ألً 

                                                           
 .470ـ  469/  2: ألذباقالين )ألالناصار ذىقرآن(رألجع  )1(
 .36/ 1، 39/ ألذعىم : روأل  ألذبخار  يف صحيحه )2(
 .59/ 1: ألبَّ لب  ألذرب )ألذادهي ( )3(
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 رضي أل  لنهمث رألجعه أة  ألملؤةنني لثدان  ،لن ةا فر  ةنه رألجعه ثالث ةرألت
نال ذهأل ألذكااب ةَّ  فق هأل ةرة رألبع  فىدا ألطدأن قىبهدا ذه محل ألذناس لىيه، ذ

ألذعناي  وألذضبط ةا مل ينىه تااب آخر، وأ  ةصىح  يف إسقاط شيء ةَّ تالم 
وح   وتكظل فأرجع حظظه ذه  ألمكيم ألخلب  ألذه  مل جيعل أل  هلم لىيه سىطاناً 

 g h i j k l m Z]: ، قال تعاىلذو نظُسههذك ب
 .]٩: ألمجر[

أيب سىد  ال يساطيع أح  أن  وإذأل تان شعر ألذنابغ  أو شعر زذ  بَّ
فدَّ باب أوىل ذهأل  ،ينقص ةنه شيئًا من أةر  سيظاضح يزي  فيه شيئاً، أو

ألحملافظ  لىيه ةق م لى  ةثل فاذ فاع لنه و ، تالم رب ألذعاملنيألذقرآن ألذعظيم  
تانوأل حيااطون محاديث  مرضي أل  لنهذه  ألمشعار، تدا أن ألذصحاب  

فال يسدحون باذزيادة فيها، أو ألسنقاص ةنها، و  صى  أل  لىيه وسىمألذرسول 
 .ألذقرآن ألذكرمي أوىل ةنها بال شك

تنت يف جمىس ةَّ جماذس ألمنصار، إذ ((: قالسعي  ألخل ر   أبو روى
ألساأذنت لى  لدر ثالثًا فىم يؤذن يل : فقال جاء أبو ةوس  تأنه ةهلور،

 فرجعت، وقال ألساأذنت ثالثًا فىم يؤذن يل: ةا ةنعك، قىت: فرجعت، فقال
فىم يؤذن ذه  ن أح تم ثالثاً ذإذأل ألساأ( :صى  أل  لىيه وسىمرسول أل  

صى  أل  و أل  ذاقيدَّ لىيه بين ، أةنكم أح  مسعه ةَّ ألذنيب : ، فقال)فى جع
و أل  ال يقوم ةعك إال أصغر ألذقوم، فكنت : فقال ُأيبو بَّ تعب ؟لىيه وسىم

قال  صى  أل  لىيه وسىمأن ألذنيب  أصغر ألذقوم، فقدت ةعه فأخربت لدر
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())ذذك
144F

أةا إين ال أتدك، وذكين ((: أن لدر قال ميب ةوس  :، ويف روألي )1
 .))أحببت أن أتثبت

فإذأل تان ذهأل حال ألذصحاب  ةع ألم يث ألذنبو  ألذشريف ةَّ ألذاحقق و 
أل   ألذاثبت ةع أ�م تىهم ل ول أةناء أوفياء ال جيرؤون أن يكهبوأل لى  رسول

صىح  خاص  مح ذم وال ال مل ،ال بزيادة وال بنقصان أل  لىيه وسىم صى 
يف تالم رب  وتثبااً  فكيف إذن ال يكونون أش  حتقيقاً  رألفض ،زلم ألذلاة  تدا ت

(ألذعاملني ألذه  ال يأتيه ألذباطل ةَّ بني ي يه و ال ةَّ خىظه
145F

2(. 
 ة وش... م طباع ألذعربىِ وةَّ لَ ((: قال ألذ تاور حمد  توفيق بك ص قي

متسكها ب ينها وقوة إميا�ا، ولرف ةا تان لىيه ألخلىظاء ألذرألش ون ةَّ ألمخالق 
ـ  حىت ذو أرألدو  ملا ق روأل لىيه وألذ يَّ، وأ�م ةا تانوأل ذيساب وأل بامةر يف شيء ـ

، وسبب قاىه، لرف ذذك تىه وأيقَّ أ�م ذو رضي أل  لنهولرف حال لثدان 
يبًا وألح ًأل ذرفضوذا، ومث ت ل رضي أل  لنهوج وأل يف ةصاحف لثدان 

ريقت دةاء، وتان دم لثدان يف أوهلا، والرت  تث  ةَّ ألذعرب لَّ حروب، وأُ 
ألسسالم هلهأل ألذسبب، وذعاب ألملسىدني باحريف ألذقرآن ةَّ خاذطهم، أو دخل 
فيهم ةَّ أذل ألذكااب وري ذم، وملا ألتظقوأل مجيعاً لى  قبول ذه  ألملصاحف، وذو 

ىظ  إىل ألذيوم، فع م حصول شيء ةَّ ذذك، ي ل وج ت بينهم ةصاحف خما
، صى  أل  لىيه وسىملى  أن ذه  ألملصاحف ذي لني ةا تىقو  لَّ رسول أل  

ةَّ ألذقرآن،  وألح ألً  وخصوصًا من ألذهيَّ تىقوذا باذقبول ةا تانوأل جاذىني حرفاً 
                                                           

 .130/ 7، 13/ ألالسائهألن :يف صحيحه ذبخار روأل  أل )1(
ــــ 260/ ص: أبــــو شــــهب  )ألملــــ خل ذ رألســــ  ألذقــــرآن ألذكــــرمي(رألجــــع  )2( آرألء ألملساشــــرقني حــــول ألذقــــرآن (، و 261ـ

 .419ـ  415/ ص: لدر رضوألن )ألذكرمي
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يف ألذص ور ةَّ قبل وجود ذه  ألملصاحف،  جي ألً  بل تانوأل حافظني ذه حظظاً 
(صى  أل  لىيه وسىمهم ممَّ تىقو  تىه، أو بعضه ةباشرة ةَّ ألذنيب وتث  ةن

146F

1(.  
 )ألذرسول حياة حمد (يف تاابه  )بوديل. ف. ر(قال ألملساشرق ألمةريكي 

فبني أي ينا تااب ةعاصر فري  يف أصاذاه ويف سالةاه مل ((: لَّ ألذقرآن ألذكرمي
وذو ألذيوم  يشك يف صحاه تدا أنزل أ  شك ج  ، وذهأل ألذكااب ذو ألذقرآن،

تدا تان يوم تاب مول ةرة حتت إشرألف حمد ، ولى  ألذرريم ةَّ أن ألمفكار 
ق  دونت يف ألذرقاع، وسعف ألذنخل، وألذعظام يف مظات ريريب ، فاذسور و 

وإن تااب  زي  تانت أةين  فوق ألذشبهات فىم ((: ، مث يقول))ألآليات ق  حظظت
هف، أو ينسخ تظاصيل يظعل شيئًا ذيضيف فقرألت، أو يضع مجل ربط، أو حي

تشني ألسسالم، ذق  لدل بإخالص تصور حىت إنه ملا ألناه  ةَّ نشر ألذقرآن  
مث ، ))سبحانه وتعاىلتان ألذكااب ةَّ لدل ةؤذظه خاذصاً، وةؤذظه فقط أ  أل  

ألملهم أن ألذقرآن ذو ألذعدل ألذوحي  ألذه  لاش أتثر ةَّ ألثين لشر قرناً و (( :يقول
يء ميكَّ أن يقارن بهأل أدىن ةقارن  ال يف دون أن يب ل فيه، و اليوج  ش

())ألذ يان  ألذيهودي  وال يف ألذ يان  ألملسيحي 
147F

2(. 
 :الكذب حتى توافق هواهمتحريف النصوص و خامسًا ـ 

فال  ،ملا تان ذ ى ألملساشرقني رريب  جاحم  ذىا ذيل لى  حتريف ألذقرآن

                                                           
، ضـدَّ  1/734: ليـادة ألذكبيسـي )ـ لـرض وةناقشـ  وتـرجيح ـ جـاً ةا جاء لَّ ألبَّ ةسعود يف ألملعوذتني منوذ( )1(

 .)ألذقرآن ألذكرمي و ألجلهود ألملبهوذ  يف خ ةاه ةَّ ب ألي  ألذقرن ألذرألبع لشر ألهلجر  إىل ألذيوم(تااب ةؤمتر 

 )تـــاريخ ألذقــــرآن ألذكــــرمي(، نقـــالً ةــــَّ 419/ ص: لدــــر رضــــوألن )آرألء ألملساشــــرقني حـــول ألذقــــرآن ألذكـــرمي(رألجـــع  )2(
 .69ـ 68/ص: ألذكرد 
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 فعىه مما ذذك لى  أدل ال و ،ةانع ةَّ ألذاحريف يف ألذكالم حىت يوألفق ذوألذم

 أيب البَّ حفاألملص تااب نشر لى  لدل فق  )جظر  آرثر( ألسجنىيز  ألملساشرق

 ألذبحث أةان  ةع ياناىف ةعيباً  تصرفاً  فيه تصرف بل ،وج   تدا ينشر  ومل ،دألود

 ةثل )تهأل بباب( هلا وترجم ضعظها ذظاذرأل ألذروأليات بعض إىل فعد  زيه،ـألذن ألذعىدي

 يف ألذرتألجم ذه  توج  ومل )لثدان سي نا حفةص يف ألمجاج    ريَ  ةا باب(
 .ألملخطوط  ألذنسخ 

 ألذقرآن، لى  وألذطعَّ باذغدز ممىوءة ةق ة  وضع بل ألم  ذهأل لن  يقف ومل

 قرآ�م، تطورألت لَّ يبحثوأل أن لى  ألملسىدني حث لى  ألملساشرق ذهأل ورتز

 تان ملا ةغاير ألآلن نهو يقرؤ  ألذه  ألذقرآن أن يعىدوأل أن أجل ةَّ قرألءألته وتطورألت

 .وسىم لىيه أل  صى  أل  رسول أصحاب  ؤ يقر 
 ذىقرآن خماذظ  ألً وسور  آيات ألسجنىيز  ةىحقه يف جظر  ألملساشرق أورد وق 

 ةعيناً  تااباً  ذنا يبني أن دون وألذقرألءألت ألذاظس  تاب ةَّ نقىها أنه دل أل ألذكرمي

 إىل تالم ةَّ هفاأض ةا وتهباً  زورألً  تابها ألذيت ألذنداذج وةَّ إذيه، ألذرجوع ميكَّ حىت

 ورأيت ،قيد  تاب هاوفي ةطهرة، صحظاً  ياىو إذيهم أل  رسول( ألذبين  سورة

 صاماً  يعدل وةَّ ،ةشرت  ري  ةسىد  ألمنيظي  ألذ يَّ أقوم إن ألذنصرألني  و ألذيهودي 

)148F1(0TP)يكظرو  فىَّ
P0T. 

 خطأ مدرك ،ةابصرة ةاأني  قرألءة ألذكااب ذهأل ألملساشرق ذهأل قرأ وذو

 ال(( :يقول دألود أيب بَّ أل  لب  نظسه فاذكاتب قرحياه، لنها تتظاق ألذيت ألذناائج

                                                           
تاـــاب (ةـــَّ  نقـــالً . 277ـ  276/ حمدـــ  أةـــني حســـَّ حمدـــ  بـــين لـــاةر، ص )ألملساشـــرقون وألذقـــرآن(رألجـــع  )1(

  .179/صألبَّ أيب دألود، حتقيق جظر ، ةكاب  ألملثىن بغ ألد،  )ألملصاحف
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 لىيه أل  صى  ألذنيب أصحاب لىيه ألجادع ألذه  لثدان ملصحف إال نقرأ أن نرى

0TP))باسلادة أةرته ألذصالة يف خبالفه إنسان قرأ فإن ،وسىم

)
149F

1(
P0T.  

                                                           
  )تاـــــاب ألملصـــــاحف(ةـــــَّ  نقـــــالً .306/ حمدـــــ  أةـــــني حســـــَّ حمدـــــ  بـــــين لـــــاةر، ص )ألملساشـــــرقون وألذقـــــرآن( )1(

 .54ـ 53/ ود، حتقيق جظر ، ةكاب  ألملثىن بغ ألد، صألبَّ أيب دأل
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 ألذقرآن وتاريخ ،ابألذكا أذل تاب تاريخ لى  سريع  نظرة أذقينا أن وبع 

  :ألذااذي  ألذناائج إىل خنىص أن ميكننا ألذكرمي
 هلا ضيّ قَ يُـ  مل وذهذك ألذسابق  ألذكاب فظ  ياكظل مل وجل لز أل  نإ ـ أوالً 

 :ألذااذي  ذألةور وذذك ألذبقاء لوألةل
 ظهر لَّ لن ذم ألذكااب حظ  يكَّ ومل تابهم، ألذكااب أذل حيظ  مل ـ1

 .فرضاً  وال سن  قىبٍ 
 .ألالناشار يىق ومل ةعين  فئ  لن  ألذكاب بقاء ـ2
 .ألذكاب لى  حتاف  دوذ  وجود ل م ـ3
 .ألذكاب ضياع ـ4
 دون صحيح  أ�ا أصحابا يزلم ،وخماىظ  ةاع دة ذذك بع  نسخ ظهور ـ5

 .حقيقي ةسان 
 :وذي ،ألمظ  لوألةل مجيع ذه وقيض ،ألذكرمي ألذقرآن فظ  أل  تكظل ـ ثانياً 
 ألذصحاب  ةَّ فحظظه ،ويسر  ألذقرآن حظ  عاىلوت سبحانه أل  سهل ـ1

 .ألذكهب لى  توألطؤذم يساحيل جيل لَّ جيلٌ  وتناقىه ريظ  َجمٌّ  لنهم أل  رضي
 يىق  وتان ألذكرمي، ألذقرآن حظ  لى  وسىم لىيه أل  صى  ألذنيب حث ـ2

 ةا ذاعىيده ألذصحاب  ةَّ أح  يكىف تان ألسسالم ي خل وألذه  ألذناس، لى 

 .فاته
 بنسخ  وألحاظ  ي يه، بني ألذقرآن بكااب  وسىم لىيه أل  صى  يبألذن أةر ـ3

 .ةنه
 بنسخ وحياظظون ألذكرمي ألذقرآن يكابون لنهم أل  رضي ألذصحاب  تان ـ4
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 .بم خاص 
 أة  وذم حظظه، ةَّ هماةكن ألذكرمي ألذقرآن حظ  اب مت ألذيت ألذطريق  ـ5

 .ألذكااب  ةَّ أتثر ألمظ  لى  تعاد 
 بكااب  لنه أل  رضي بكر أبو قام ألملى  باذرفيق ألذرسول ألذاحاق بع  ـ6

 ألذه  ألملصحف ةَّ نسخه مت ،دقيق  طو شر  وفق و تااب، دفيت بني ألملصحف

 ألذصحاب  حيظظه تان وةا ،وسىم لىيه أل  صى  أل  رسول ي   بني تاب

 ي   بني تابت بم خاص  نسخ ةَّ به حياظظون تانوأل وةا ،لنهم أل  رضي

 ألذقرآن ضياع خشي  ذذك ورألء ألذ ألفع تان و ،وسىم لىيه أل  صى  أل  رسول

 .ةساقبىي  وريزوألت ةعارك يف لنهم أل  رضي ألذصحاب  يساشه  أن خشي  ألذكرمي
 صحفة ةَّ هاألسانسخ ةاع دة نسخ بنسخ لنه أل  رضي لثدان قام ق و 

 ألملصاحف، ذه  خالف فرق وأةر وألح ، رسم لى  لنه أل  رضي بكر أيب

 .ألذكرمي ألذقرآن يعىدهم قارئ نسخ  تل وةع ألمةصار إىل وأرسىها
 .ألذكرمي ألذقرآن دساورذا وتان ألنقطاع، دون ألسسالم دوذ  ألسادرت ـ 7

 لَّ ألذُبع  ةنطىقات ةَّ ألنطىقوأل م�م ؛ةاهافا  ألملساشرقني شبهات ـ ثاذثاً 

 ألمظ ، جانب إريظال لى  تقوم أ�ا إةا شبهاتم فكانت زيه،ـألذن ألذعىدي ألمياد

دذيل، أو إساءة فهم ألذنص لد ألً، أو جهىهم بقوألل   هم جزألفًا بغ إذقاء ألذاو أو 
 .حتريف ألذنصوص و ألذكهب حىت توألفق ذوألذم قبول ألخلرب، أو
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 ،لدر بَّ إبرألذيم رضوألن /ـ آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 
 .م1992/  ذ1413، 1دألر طيب  ذىنشر و ألذاوزيع، ط  :ألذرياض

جالل ألذ يَّ لب  ألذرمحَّ ألذسيوطي، حتقيق /ـ اإلتقان في علوم القرآن 
ةؤسس  : شرف سي  سىيدان ألمتاسي، أبو ظيبأحمدود أمح  ألذقيسي ، وحمد  

 .م2003/  ذ1424، 1ألذن ألء، ط 
ـ .ةصطظ  حىدي، ط/  اإلسالم واألديان دراسة مقارنة ـ

دألر ألذ لوة، : ألسسكن ري 
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دألر ألذبش   :فاحي حمد  ألذزرييب، طنطا /ـ تأثر اليهودية باألديان الوثنية
  .م1994/  ذ1،1414ذىثقاف  و ألذعىوم ألسسالةي ، ط

، 4ترمج  لب  ألمىيم ألذنجار، ط ،بروتىدان /ـ تاريخ األدب العربي 
 .دألر ألملعارف: ألذقاذرة

تيودور نوذ ته، تع يل فري ريش شظايل، نقىه إىل ألذعربي   /ـ تاريخ القرآن 
نيقوال أبو ةرألد،  ،باذاعاون ةع لبى  ةعىوف تاةر، خ  ألذ يَّ لب  ألهلاد  ،جورج

 .م2004 ،ةؤسس  تونرألد :، ب وت1ط
دألر : ونسبَّ لاشور، ت حمد  بَّ ألذطاذر /ـ تفسير التحرير و التنوير 

 . ألذاوزيعسحنون ذىنشر و 
حمد   /القرآن آي تأويل عن ـ تفسير الطبري المسمى جامع البيان 

 .م1992/  ذ1412 ،1دألر ألذكاب ألذعىدي ، ط :ب وت ،بَّ جرير ألذطرب أل
دألر إحياء ألذرتألث : ـ ب وت. 3ط ،يَّ ألذرألز فخر ألذ  /ـ التفسير الكبير 

  .م1999/  ذ1420 ،ألذعريب
يوسف بَّ لدر بَّ  /ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

ألذرب، حققه ةصطظ  بَّ أمح  ألذعىو ، وحمد  لب  ألذكب  ألذبكر ، ألملدىك   لب 
 . م1982 / ذ1402، 2وزألرة لدوم ألموقاف وألذشؤون ألسسالةي ، ط  :ألملغربي 

ةوريس / ـ التوراة و األناجيل و القرآن الكريم بمقياس العلم الحديث 
  .ةكاب  ألذقرآن: بوتا ، ترمج  لىي ألجلوذر ، ألذقاذرة

ةه ، حتقيق حمد  بَّ سورة ألذرت  / ـ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي
شرت  ةكاب  ةصطظ  ألذبايب ألمىيب وأوالد ، : ألذقاذرة ،2أمح  شاتر وري  ، ط

 . م1975/  ذ1395
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حققه أمح  لب   ،حمد  ألمنصار  ألذقرطيب /ـ الجامع ألحكام القرآن 
 .ألذعىيم ألذربدوين

ذوثروب ساوألرد ألمةريكي، ترمج  لجاج / ـ حاضر العالم اإلسالمي 
نويهض، وفيه فصول وتعىيقات بقىم شكيب أرسالن، دألر ألذظكر ذىطبال  

 .وألذنشر
 ،حمد  ألذغزأليل/ طاعن المستشرقين ـ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد م

 .م1997، 2دألر �ض  ةصر ذىطبال  و ألذنشر و ألذاوزيع، ط :ألذقاذرة
لب  أل  بَّ أمح  بَّ حمد  ألملق سي بَّ ق ألة ، حتقيق  /ـ الرقة والبكاء 

 .حمد  خ  يوسف
، حتقيق هحمد  بَّ يزي  ألذقزويين ألملعروف بابَّ ةاج / هـ سنن ابن ماج

 .دألر إحياء ألذرتألث، قيحمد  فؤألد لب  ألذبا
سىيدان بَّ ألمشعث ألذسجسااين، حتقيق تدال يوسف  /ـ سنن أبي داود 

 .م1988/  ذ1409دألر ألجلنان، وةؤسس  ألذكاب ألذثقافي ،: ، ب وت1ألموت، ط
ـ سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام 

 :ب وت ،3أبو ري ة،طأللاىن به ورقده وصنع فهارسه لب  ألذظااح  /السندي 
 .م1988/ ذ1409دألر ألذبشائر ألسسالةي ،

حمد  صادق  /شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها ـ 
 .م1978/  ذ1389ألذقدحاو ، 

حمد  بَّ ألمسني بَّ ةسعود ألذظرألء ألذبغو ، حتقيق شعيب /ـ شرح السنة 
 ،ألملكاب ألسسالةي :، ب وت1/ألمرناؤوط و حمد  زذ  ألذشاويش، ط

 .م1980/ ذ1400
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ألملكاب : ألساانبول ،حمد  بَّ إمساليل ألذبخار  /صحيح البخاري  ـ
 .ألسسالةي

: ، الريـاضطاأللباني، محمد ناصر الدين / ماجه ـ صحيح سنن ابن
 .ذ1417ألملعارف ذىنشر وألذاوزيع،  ةكاب 

ةسىم بَّ حجاج ألذقش   ألذنيسابور ، حتقيق حمد   /ـ صحيح مسلم 
  .ذ1400دألر ألسفااء، : اضألذري ،فؤألد لب  ألذباقي

وث ألذعىدي  رئاس  إدألرألت ألذبح: ألذرياض/ ـ صحيح مسلم بشرح النووي
 .رشاد باملدىك  ألذعربي  ألذسعودي ألسو ألذ لوة و  وألسفااء

دألر إحياء ألذرتألث  :حمد  بَّ سع  ألذزذر ، ب وت/  الكبرىطبقات الـ 
 .ألسسالةي

، 1عىبكي، ب وت، طحمد  أس ، ترمج  لظيف ألذب /ـ الطريق إلى مكة 
 .م1956

ـــ فــتح المنــان شــرح وتحقيــق كتــاب الــدارمي أبــي محمــد عبــد اهللا بــن 
ةي، ألذــ ألر لبــ أل  بــَّ لبــ  ألذــرمحَّ  /الــرحمن المســمى بـــ المســند الجــامع عبــد

 .م1999/  ذ1419 ،ألملكاب  ألملكي : ةك دألر ألذبشائر، و : ب وت
 ، حزم ألذظاذر  لىي بَّ أمح  بَّ /واألهواء والنحل ـ الفصل في الملل 

/  ذ1395، ألي  طبعه باموفست، 2/ ألذنشر، طدألر ألملعرف  ذىطبال  و : ب وت
 .م1975

أذكسن رطدسَّ، و  بطرس لب  ألملىك، وجون/ ـ قاموس الكتاب المقدس 
 . م1981، 6ةكاب  ألملشعل، ط: إبرألذيم ةطر، ب وت

 .م2002ةكاب  ألمل بويل، : سىيدان ةظهر، ألذقاذرة/ ـ قصة الديانات
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ول وأليريل ديورألنت، تق مي حميي ألذ يَّ جابر، ترمج   /ـ قصة الحضارة 
 .م1988/  ذ1408 ،دألر ألجليل :زتي جنيب حمدود، ب وت

 ،أمح  بَّ لدر ألمدو  /ـ القواعد واإلشارات في أصول القراءات 
 ،دةشق ،قىمطبع  دألر ألذ

ين، لب  أل  بَّ أيب دألود سىيدان بَّ ألمشعث ألذسجساا/ـ كتاب المصاحف 
 .م1985/ ذ1405، 1ط  ،دألر ألذكاب ألذعىدي  :ب وت

دألر ألذكااب ألملق س يف ألذشرق  /ـالعهد القديم  الكتاب المقدس ــ 
 .ألموسط، ب ون تاريخ

تق مي حمد  ألماف   ،ألخلطيب ألذبغ ألد /ـ الكفاية في علم الرواية 
 .ةطبع  ألذسعادة :ألذقاذرة ،1ط ،ألذايجاين

معوذتين نموذجا ـ عرض ومناقشة ـ ما جاء عن ابن مسعود في ال
ألذقرآن ألذكرمي و ألجلهود ألملبهوذ  (تااب ةؤمتر ليادة ألذكبيسي، ضدَّ   /وترجيح ـ

جاةع  : ، ألذشارق )يف خ ةاه ةَّ ب ألي  ألذقرن ألذرألبع لشر ألهلجر  إىل ألذيوم
 . م2004ألذشارق ، 
ةكاب  ألملعارف : ، ألذرياضةناع ألذقطان /مباحث في علوم القرآن ـ 
 . م1992/  ذ1413، 1ألذاوزيع، طذىنشر و 
 ذىحاف  نور ألذ يَّ ألهليثدي، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائدـ 

 .م1982، ذ1402ألذثاذث ، لام / دألر ألذكااب ألذعريب، ب وت، ذبنان، ط
ألذرئاس  ألذعاة   :ـ ألذرياض. حمد  أبو زذرة، ط /ـ محاضرات في النصرانية 

 ،وة وألسرشادسدألرألت ألذبحوث ألذعىدي  و ألسفااء وألذ ل
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، 2ط ،دألر ألقرأ ب وت ،جوذ تسه  /ـ مذاهب التفسير اإلسالمي 
 .م1983/  ذ1402

حمد  بَّ لب  أل  ألملعروف باماتم  /ـ المستدرك على الصحيحين 
 .دألر ألذكاب ألذعىدي  :تألذنيسابور ، ب و 

حمد  أةني حسَّ حمد  بين لاةر،  /ـ المستشرقون و القرآن الكريم
،دألر ألمةل ذىنشر و ألذاوزيع، ط : إرب  ،ألمردن
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، ط دألر ألجلىيل، :دةشق
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