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 أبو عمر الباحث .قناة مكافح الشبهات 
 القرآن الكريم حول النصارى أكاذيب نسف

 آيتين في القرآن لم تُكتبا في المصحفشبهة 

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله 

 : وبعد

 .عصمة القرآن الكريمحول  النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

 ضاع منه آيتان ؟ تقول أن القرآنوعندكم رواية  ن كتابكم حمفوظ من التغيريتقولون أكيف قالوا 

  قال يف فضائل القرآنأبو عبيد واستدلوا بام:  

ْفيَاَن اْلَكاَل  ، َعْن َأِبي س  يِّ ري
يَد ْبني َعْمٍرو امْلََعافي َثنَا اْبن  َأِبي َمْرَيَم، َعني اْبني ََلييَعَة، َعْن َيزي ، َأنَّ َمْسَلَمَة ْبَن َحدَّ ِِّ

عي

، َقاَل ََل ْم َذاَت َيْومٍ  يِّ
لٍَّد اْْلَنَْصاري َ وِني بيآيََتنْيي : ُم  ،  َأْخِبي  وه  ِْبي  ، َفَلْم ُي 

 امْل ْصَحفي
 مَلْ ت ْكَتَبا يفي

ْرآني َن اْلق  مي

 َسْعد  ْبن  َماليٍك، َفَقاَل َمْسَلَمة  
ْم َأب و اْلَكن ودي نَْده 

 : )َوعي
ي
وا يفي َسبييلي اَّللَّ د  وا َوَجاهي يَن آَمن وا َوَهاَجر 

إينَّ الَّذي

وا  
ْم َأاَل َأبِْشي هي سي يْم َوَأنْف  يَن  بيَأْمَواَلي م  اْلَقْوَم الَّذي ْم َوَجاَدل وا َعنْه  وه  ْم َوَنََص  وه  يَن آو 

وَن، َوالَّذي ح 
َأنْت م  امْل ْفلي

ًء بياَم َكان وا َيْعمَ  ٍ َجَزا  َأْعني 
ةي ْن ق رَّ

َِ ََل ْم مي
َك َما َتْعَلم  َنْفٌس َما أ ْخفي

وََلي ْم أ  َب اَّللَّ  َعَليْهي  (1).(ل ونَ َغضي

 :عىل هذا االفرتاء أقول وللرد

 غري صحيحةرواية  ال:  أوال: 

  .احلال ضعيف وآخر جمهول ففِ سندها راوٍ 
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 :وهِمخس  رشوطحتى تنطبق عليه واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثًا صحيحا 

 اتصال السند. 

 عدالة الرواة. 

 ضبط الرواة. 

 انتفاء الشذوذ. 

 انتفاء العلة. 

  يح   }: الصالحقال أبو عمرو بن
يث  الّصحي ا احْلَدي ه  : َأمَّ ل  إيْسنَاد 

ي َيتّصي يث  امْل ْسنَد  اّلذي َو احْلَدي َفه 

َعّلالً  ون  َشاّذًا ، َوال م  نَْتَهاه  ، َواَل َيك   إيََل م 
 (2) .{بينَْقلي اْلَعْدلي الّضابيطي َعني اْلَعْدلي الّضابيطي

 :علل الرواية

 ضعيف احلديث ََلييَعةَ اْبني  :العلة اْلوَل. 

 ِقال اإلمام الذهب: 

   حتج بهـقال ابن معني ضعيف ال ي. 

 احلميدي عن حييى بن سعيد أنه كان ال يراه شيئا. 

  ال سامع إعتد بيشء سمعته من حديث ابن َليعة أنعيم بن محاد سمعت ابن مهدي يقول ما

 .ابن املبارك ونحوه

 ليس بالقوي :ابن َليعة فقال أمحد بن حممد احلرضمِ سألت ابن معني عن. 

 (3) .ابن َليعة ضعيف :معاوية بن صالح سمعت حييى يقول 
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 وَأب   :العلة الثانية  ِّ
ْفيَاَن اْلَكاَلعي  .جمهول احلال س 

 .غري مقبولة مردودة ورواية املجهول عندنا

   الصالحأبو عمرو بن اإلمام قال: 

ْن َحيْث    ول  اْلَعَداَلةي مي ريي امْلَْجه  نَْد اْْلاََمهي َواَيت ه  َغرْي  َمْقب وَلٍة عي
ن  ََجييًعا ، َوري

ر  َواْلَباطي
 (4) . الظَّاهي

  اْبن  َكثيريٍ اإلمام قال: 

ي مَلْ ي َسمَّ ـَفَأّما الْ  
ْبَهم  الَّذي ْمنَاه   م 

َواَيَته  َأَحٌد َعلي َِ َومَلْ ت ْعَرْف َعيْن ه  فهذا ممن ال َيْقبَل  ري مِّ  (5) .، َأْو من س 

 .والكذبفكل هذه العلل متنعنا من قبول هذه الرواية وحيكم العلامء عليها بالوضع 

 الرواية ختالف الصحيح املتفق عليه: ثانيا: 

 اْلمة اإلسالمية الفة اما اتفقت عىلهذه الرواية ُم

   َفيٍْع َقاَل : البخاري يف صحيحه اإلمام روىفلقد يزي ْبني ر   اْلَعزي
 :َعْن َعْبدي

اَم }  َ اَّللَّ  َعنْه 
ٍل َعىَل اْبني َعبَّاٍس َرِضي

اد  ْبن  َمْعقي  َدَخْلت  َأنَا َوَشدَّ

اد  ْبن  َمْعقيلٍ  ُِّ َصىلَّ : َفَقاَل َله  َشدَّ ؟َأتََرَك النَّبي
ٍ
ء ْن ََشْ فَّتنَْيي  :َقاَل  اَّللَّ  َعَليْهي َوَسلََّم مي  .َما َتَرَك إيالَّ َما َبنْيَ الدَّ

 َفَسَأْلنَاه  : َقاَل 
يَّةي
دي ْبني احْلَنَفي َمَّ فَّتنَْيي : َفَقاَل : َوَدَخْلنَا َعىَل حم   (6).{َما َتَرَك إيالَّ َما َبنْيَ الدَّ

   بن حجر العسقالِنا اإلمامقال: 

ْرآني َذَهَب ليَذَهابي مَحََلتيهي }   َن اْلق  دِّ َعىَل َمْن َزَعَم َأنَّ َكثيرًيا مي لرَّ
ََجَة  لي ْ  الرتَّ

هي  (7).{َوَهذي
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 عىل فرض صحة الرواية: الثثا:  

وال تطعن هذه الرواية بحال من فهاتان اآليتان من منسوخ التالوة  أقول عىل فرض صحة الرواية

 .الكريماْلحوال يف عصمة القرآن 

   يف اإلتقان السيوطِ اإلمامقال:  

ونَ  ابيع  َواْْلَْرَبع  هي : النَّْوع  السَّ وخي  َوَمنْس 
هي خي  يفي َناسي

ب  الثَّاليث   ْ هي : الرضَّ ْكمي وَن ح  اَلَوت ه  د 
َخ تي يَد : َوَقاَل  ..َما ن سي َثنَا اْبن  َأِبي َمْرَيَم َعني اْبني ََلييَعَة َعْن َيزي َحدَّ

لٍَّد اْْلَنَْصاري  َ ِِّ َأنَّ َمْسَلَمَة ْبَن ُم 
ْفَياَن اْلَكاَلعي يِّ َعْن َأِبي س  ري

 :يَّ َقاَل ََل ْم َذاَت َيْومٍ ْبني َعْمٍرو امْلََعافي

ْرآني } وِني بيآيَتنَْيي يفي اْلق   َسْعد  ْبن  َماليٍك َفَقاَل َأْخِبي 
ْم َأب و اْلَكنُّودي نَْده 

وه  َوعي ِْبي   َفَلْم ُي 
 امْل ْصَحفي

مَلْ ي ْكَتَبا يفي

وا َأنْت م  " َمْسَلَمة    
ْم َأاَل َأبِْشي هي يْم َوَأنْف سي َلي  بيأَْمَوا

ي
وا يفي َسبييلي اَّللَّ وا َوَجاَهد  يَن آَمن وا َوَهاَجر 

إينَّ الَّذي

وََليَك اَل تَ امْل ْفلي  ْم أ  َب اَّللَّ  َعَلْيهي يَن َغضي م  اْلَقْوَم الَّذي ْم َوَجاَدل وا َعنْه  وه  ْم َونَََص  يَن آَوْوه 
وَن َوالَّذي ْعَلم  ح 

ًء بياَم َكان وا َيْعَمل وَن  ٍ َجَزا  َأْعني 
ةي ْن ق رَّ

َِ ََل ْم مي
 (8).{َنْفٌس َما أ ْخفي

خَ ما "السيوطِ يضع الرواية حتت باب اإلمام ف إذاً  ْكمي  تن سي وَن ح  اَلَوت ه  د 
 "هي تي

الذي مل يثبت يف  تالوته يف حالة صحة سندها ستكون من املنسوخن هذه الرواية ولذلك نقول أ

 .العرضة اْلخرية التِ نزل جِبيل عىل النبِ صىل اهلل عليه وسلم هبا

 .كل ما مل يثبت يف العرضة اْلخرية فليس بقرآن ولو صح سنده فهو منسوخ :وأقول

 من فمك أ دينك: اً عراب 

  ؟يف كتابكم التِ  التحريفات والتخريفاتألم تروا حجم  ؟ يا قوم ألم تنظروا إَل ما يف كتبكم

   دداو يوسف رياضاملهندس قال:  
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 عن ، بدائية كتابة بأدوات ينسخون وكانوا  املسيحِ العَص بداية يف اليد نسخ ينسخ الكتاب كان }

 عىل هبعض   وتراكم النصوص عىل والتعديل التبديل من الكثريَ  اخ  سَّ النُّ  أدخل ولقد ، منسوخة نسخ

 كبري عدد يف ظهرت التِ التبديل بألوان الً قَ ثْ م   اْلمرَ  آخرَ  وصل الذي النص فكان ، اآلخر هبعضي 

 (9). {باْلغالط مشحونة اٌت خَ ْس ن   له تنِش حتى جديد كتاب رد  ْص يَ  إن فام ، القراءات من
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 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 له ولوالديهغفر اهلل 


