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

شبهة آيتين في القرآن لم تُكتبا في المصحف

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

وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات النصارى حول عصمة القرآن الكريم.
قالوا كيف تقولون أن كتابكم حمفوظ من التغيري وعندكم رواية تقول أن القرآن ضاع منه آيتان ؟
 واستدلوا بام أبو عبيد يف فضائل القرآن قال:
َحدَّ َثنَا ا ْبن َأ يِب َم ْر َي َمَ ،ع ين ا ْب ين ََليي َع َةَ ،ع ْن َي يزيدَ ْب ين َع ْم ٍرو ا ْ َمل َعافي ير ِّيَ ،ع ْن َأ يِب س ْف َي َ
ان ا ْلك ََال يع َِِّ ،أ َّن َم ْس َل َم َة ْب َن
آن َمل ت ْك َتبا ييف ا ْملصح ي
وِن بيآيت ي ي
ي
ُم َّل ٍد ْاْلَن َْص ي
فَ ،ف َل ْم ُي يِْبوه،
َ
ار ِّيَ ،ق َال ََل ْم َذ َ
ْ َ
َني م َن ا ْلق ْر ْ َ
ات َي ْو ٍمَ :أ ْخ يِب ي َ ْ
يل اَّلل ي
ي
ي
ي ٍ
ي
ي
ي
َوعنْدَ ه ْم َأبو ا ْلكَنود َس ْعد ْبن َمالكَ ،ف َق َال َم ْس َل َمة( :إي َّن ا َّلذي َن آ َمنوا َو َه َ
اجروا َو َجاهدوا يف َسبي ي َّ
بي َأ ْم َو ياَل ي ْم َو َأنْف يس يه ْم َأ َال َأبْ يِشوا َأنْتم ا ْمل ْفليح َ
ونَ ،وا َّل يذي َن آووه ْم َون َََصوه ْم َو َجا َدلوا َعنْهم ا ْل َق ْو َم ا َّل يذي َن
ي
وَلي َك َما َت ْع َلم َن ْف ٌس َما أ ْخ يف َِ ََل ْم يم ْن ق َّر ية َأ ْع ٍ
اَّلل َع َل ْي يه ْم أ َ
ني َج َزا ًء بي َام كَانوا َي ْع َمل َ
ون))1(.
َغض َ
ب َّ

وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
 أوال :الرواية غري صحيحة:
ففِ سندها ٍ
راو ضعيف وآخر جمهول احلال.
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واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديث ًا صحيحا حتى تنطبق عليه رشوط مخس وهِ:


اتصال السند.



عدالة الرواة.



ضبط الرواة.



انتفاء الشذوذ.



انتفاء العلة.

احل يديث الص ي
حيحَ :فه َو ْ
احلَ يديث ا ْمل ْسنَد ا ّل يذي َيت يّصل إي ْسنَاده
ّ
 قال أبو عمرو بن الصالح َ {:أ َّما ْ َ
الضابي ي
الضابي ي
ط إي ََل منْ َت َهاه َ ،و َال َيكون َشا ّذ ًا َ ،وال م َع ّل ً
ال}.
ط َع ين ا ْل َعدْ يل ّ
بينَ ْق يل ا ْل َعدْ يل ّ

()2

علل الرواية:
 العلة اْلوَلْ :اب ين ََليي َع َة ضعيف احلديث.
 قال اإلمام الذهبِ:
 قال ابن معني ضعيف ال يـحتج به.
 احلميدي عن حييى بن سعيد أنه كان ال يراه شيئا.
 نعيم بن محاد سمعت ابن مهدي يقول ما أعتد بيشء سمعته من حديث ابن َليعة إال سامع
ابن املبارك ونحوه.
 أمحد بن حممد احلرضمِ سألت ابن معني عن ابن َليعة فقال :ليس بالقوي.
 معاوية بن صالح سمعت حييى يقول :ابن َليعة ضعيف.
http://www.youtube.com/antishubohat
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 العلة الثانيةَ :أبو س ْفيَ َ
ان ا ْلك ََال يع ِّ جمهول احلال.
ورواية املجهول عندنا مردودة غري مقبولة.

 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح:
ا ْملَجهول ا ْلعدَ ا َل ية يمن حيث ال َّظ ي
اْلَ َام يه ي
اهر َوا ْل َباطين ََجيي ًعا َ ،و ير َوا َيته َغ ْري َم ْقبو َل ٍة يعنْدَ ْ
ري .
ْ َْ
َ
ْ

()4

 قال اإلمام ْابن كَث ي ٍ
ري:
ف َعيْنه فهذا ممن ال َي ْق َبل ير َوا َيتَه َأ َحدٌ َعلي ْمنَاه.
َف َأ ّما ا ْلـم ْب َهم ا َّل يذي َمل ْ ي َس َّم َ ،أ ْو من س ِّم َِ َو َمل ْ ت ْع َر ْ

()5

فكل هذه العلل متنعنا من قبول هذه الرواية وحيكم العلامء عليها بالوضع والكذب.
 ثانيا :الرواية ختالف الصحيح املتفق عليه:
هذه الرواية ُمالفة اما اتفقت عىل اْلمة اإلسالمية
 فلقد روى اإلمام البخاري يف صحيحهَ :ع ْن َع ْب يد ا ْل َع يز ييز ْب ين ر َف ْي ٍع َق َال:
{ د َخ ْلت َأنَا و َشدَّ اد بن مع يق ٍل َع َىل اب ين َعب ٍ ي
اَّلل َعنْه َام
ْ َّ
ْ َْ
َ
َ
ِض َّ
اس َر َ
ي
ي
ي
ني الدَّ َّفت ْ ي
َني.
َش ٍء؟ َق َالَ :ما ت ََر َك إي َّال َما َب ْ َ
َف َق َال َله َشدَّ اد ْبن َم ْعق ٍلَ :أت ََر َك النَّبي ُِّ َص َّىل َّ
اَّلل َع َليْه َو َس َّل َم م ْن َ ْ
ني الدَّ َّفت ْ ي
َق َالَ :و َد َخ ْلنَا َع َىل حم ََّم يد ْب ين ْ
َني})6(.
احلَن يَف َّي ية َف َس َأ ْلنَاهَ :ف َق َالَ :ما ت ََر َك إي َّال َما َب ْ َ
 قال اإلمام ابن حجر العسقالِن:
ي ي
ي
يي
ي
ب ل ي َذ َه ي
مح َلتي يه}.
اب َ َ
الرت ََجَة ل َّلر ِّد َع َىل َم ْن َز َع َم َأ َّن كَث ًريا م َن ا ْلق ْرآن َذ َه َ
{ َو َهذه َّ ْ
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 ثالثا :عىل فرض صحة الرواية:
أقول عىل فرض صحة الرواية فهاتان اآليتان من منسوخ التالوة وال تطعن هذه الرواية بحال من
اْلحوال يف عصمة القرآن الكريم.
 قال اإلمام السيوطِ يف اإلتقان:
خ يه ومنْس ي
النَّوع السابيع و ْاْلَربع َ ي ي ي
وخ يه
ْ
ون :يف نَاس َ َ
َّ
َ َْ
الرضب ال َّثاليثَ :ما ن يس َخ تي َال َوته د َ
ون حك يْم يه َ ..و َق َالَ :حدَّ َثنَا ْابن َأ يِب َم ْر َي َم َع ين ْاب ين ََليي َع َة َع ْن َي يزيدَ
َّ ْ
ُم َّل ٍد ْاْلَن َْص ي
ْب ين َع ْم ٍرو ا ْ َمل َعافي ير ِّي َع ْن َأ يِب س ْف َي َ
ات َي ْو ٍم:
ان ا ْلك ََال يع ِِّ َأ َّن َم ْس َل َم َة ْب َن َ
ار َّي َق َال ََل ْم َذ َ
ي
وِن بيآيت ي ي
ُّود سعد بن مال ي ٍ
ي
ي
ي
ي
ك َف َق َال
َني يف ا ْلق ْرآن َمل ْ ي ْك َت َبا يف ا ْمل ْص َحف َف َل ْم ُي يِْبوه َوعنْدَ ه ْم َأبو ا ْل َكن َ ْ ْ َ
{ َأ ْخ يِب ي َ ْ
ي
اهدوا ييف َسبي ي
اَّلل ي بي َأ ْم َو ياَل ي ْم َو َأنْف يس يه ْم َأ َال َأبْ يِشوا َأنْتم
اجروا َو َج َ
َم ْس َل َمة " إي َّن ا َّلذي َن آ َمنوا َو َه َ
يل َّ
ي
ا ْمل ْفليح َ ي
ي
اَّلل َع َل ْي يه ْم أ َ
وَلي َك َال َت ْع َلم
ون َوا َّلذي َن َآو ْوه ْم َون َََصوه ْم َو َجا َدلوا َعنْهم ا ْل َق ْو َم ا َّلذي َن َغض َ
ب َّ
َن ْف ٌس َما أ ْخ يف َِ ََل ْم يم ْن ق َّر ية َأ ْع ٍ
ني َج َزا ًء بي َام كَانوا َي ْع َمل َ
ون }.
خت تي َال َوته د َ
إذ ًا فاإلمام السيوطِ يضع الرواية حتت باب "ما ن يس َ
ون حك يْم يه"
()8

ولذلك نقول أن هذه الرواية يف حالة صحة سندها ستكون من املنسوخ تالوته الذي مل يثبت يف
العرضة اْلخرية التِ نزل جِبيل عىل النبِ صىل اهلل عليه وسلم هبا.
وأقول :كل ما مل يثبت يف العرضة اْلخرية فليس بقرآن ولو صح سنده فهو منسوخ.
 رابع ًا :من فمك أدينك
ألم تنظروا إَل ما يف كتبكم يا قوم ؟ ألم تروا حجم التحريفات والتخريفات التِ يف كتابكم ؟
 قال املهندس رياض يوسف داود:
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{ كان الكتاب ينسخ نسخ اليد يف بداية العَص املسيحِ وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية  ،عن
الكثري من التبديل والتعديل عىل النصوص وتراكم بعضه عىل
نسخ منسوخة  ،ولقد أدخل النُّ َّساخ
َ
ي
اْلمر م ْث َق ً
ال بألوان التبديل التِ ظهرت يف عدد كبري
آخر
َ
بعضه اآلخر  ،فكان النص الذي وصل َ
ات مشحونة باْلغالط} .
من القراءات  ،فام إن َي ْصدر كتاب جديد حتى تنِش له ن ْس َخ ٌ

()9

 مراجع البحـث:
( )1فضائل القرآن لإلمام أِب عبيد القاسم ابن ّ
سالم ص ، 301ط دار ابن كثري  -بريوت .
( )2علوم احلديث لإلمام أِب عمرو بن الصالح ص ، 11ط دار الفكر املعارص  -لبنان  ،دار الفكر  -سوريا  ،ت :نور الدين عنرت .
( )3ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام الذهبِ ج 4ص ، 166ط دار الكتب العلمية  -بريوت .
( )4علوم احلديث لإلمام أِب عمرو بن الصالح ص ، 111ط دار الفكر املعارص  -لبنان ودار الفكر  -سوريا  ،ت :نور الدين عنرت .
( )5الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث لإلمام ابن كثري ص ، 92تأليف أمحد شاكر  ،ط دار الكتب العلمية  -بريوت .
( )6صحيح البخاري ص 1282ح ، 5019ط دار بن كثري  -بريوت .
( )7فتح الباري لإلمام بن حجر العسقالِن ج 11ص ، 251ط دار طيبة  -القاهرة  ،ت :نظر حممد ال َفارياِب .
( )8اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطِ ج 4ص 1454و1462ط وزارة الشئون اإلسالمية واْلوقاف والدعوة واإلرشاد بالسعودية.
( )9مدخل إَل النـقد الكتاِب للمهندس رياض يوسف داود ص 23ط دار املِشق  -بريوت .

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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