مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث

قناة مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث
نسف أكاذيب النصارى والشيعة الروافض حول القرآن الكريم

شبهة قول بن عمر " ال يقولن أحدكم أخذت القرآن كله  ،قد ذهب منه قرآن كثير"

الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله .

وبعد:
هذه سلسلة الردود على شبهات النصارى والشيعة الروافض حول القرآن الكريم.
قالوا أن القرآن الكريم قد ذهب منه الكثير!!
واستدلوا بما رواه أو عبيد()1قَالَ:
ِ ِ
ِ ِ
ت
وب َ ،ع ْن نَافِع َ ،ع ِن ابْ ِن ُع َم َر  ،قَ َ
َخ ْذ ُ
َح ُد ُك ْم قَ ْد أ َ
يمَ ،ع ْن أَيُّ َ
الََ " :ل يَ ُقولَ َّن أ َ
يل بْ ُن إبْ َراه َ
َح َّدثَنَا إ ْس َماع ُ
ِ َّ
َّ
ت ِم ْنهُ َما ظَ ْه َر ِم ْنهُ ".
َخ ْذ ُ
ب ِمْنهُ قُ ْرآ ٌن َكثِ ٌيرَ ،ولَ ِك ْن لِيَ ُق ْل :قَ ْد أ َ
الْ ُق ْرآ َن ُكلهُ َوَما يُ ْد ِريه َما ُكلهُ؟ قَ ْد َذ َه َ
ب ِمْنهُ قُ ْرآ ٌن َكثِ ٌير ".
وكان محل استدَللهم بقول بن عمر  " :قَ ْد ذَ َه َ
وللرد على هذا االفتراء أقول:
أوال :الرواية صحيحة :

هذه الرواية صحيحة ال إشكال مطلقا فيها سنداً وال متناً.
فأما السند فصحيح متصل بين سعيد بن منصور وبين بن عمر رضي اهلل عنهما.
وأما المتن فال غبار عليه.
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ثانيا :الرواية ذكرها أبو عبيد تحت باب:

ع مِنَ الْقُرْآنِ َبعْدَ نُزُولِهِ وَلَمْ يُثْبَتُ فِي الْمَصَاحِفِ}
{بَا ُب مَا رُفِ َ
إذا هناك آيات نزلت على المصطفى صلى اهلل عليه وسلم ثم رُفعت ونسخها اهلل سبحانه
وتعالى ومن هذه اآليات باتفاق كل المسلمين بال مخالف هذا الحديث يدخل تحت هذا النسخ.
وأكرر أنه ال يوجد مخالف في هذه المسألة.
إذا اإلمام أبو عبيد وضع هذه الرواية تحت هذا الباب:
ع مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ ُنزُوِلهِ وَلَمْ يُثْبَتُ فِي الْ َمصَاحِفِ}
{بَابُ مَا رُفِ َ

فال ينبغي أن يخرج علينا جاهل متعالم ويدّعي ضياع شيء من القرآن الكريم مستدال بهذه
الرواية.
وإليك باقي كالم العلماء الذي يوافق أبا عبيد في هذه المسألة.
فاإلمام بن حجر العسقالني يقول(:)2
ول إِ َّن
ت الْ ُق ْرآ َن ُكلَّهُ َويَ ُق ُ
َوقَ ْد أخرج بن الضريس من َح ِديث بن ُع َم َر أَنَّهُ َكا َن يَك َْرهُ أَ ْن يَ ُق َ
ول َّ
الر ُج ُل قَ َرأْ ُ
ِ
ِ
اب ِِل َّ ِ
يث الْبَ ِ
ت
ض َح ِد َ
ك ِم َّما نُ ِس َخ ْ
يع ذَلِ َ
س فِي َش ْيء ِم ْن ذَلِ َ
ك َما يُ َعا ِر ُ
َن َجم َ
مْنهُ قُ ْرآنًا قَ ْد ُرف َع َولَْي َ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
ت َال َوتُهُ في َحيَاة النَّبِ ِّي َ
فيقول السيوطي في اإلتقان(:)3
حكْمِهِ  ..وَأَمْثِلَةُ هَذَا الضَّرْبِ كَثِريَةٌ.
سخَ تِلَاوَتُهُ دُونَ ُ
الضَّرْبُ الثَّالِثُ :مَا ُن ِ

ثم ذكر السيوطي هذه الرواية مباشرة!

ِ ِ
ِ ِ
َح ُد ُك ْم :قَ ْد
وب َع ْن نَافِع َع ِن ابْ ِن ُع َم َر قَ َ
قَ َ
يم َع ْن أَيُّ َ
الََ :ل يَ ُقولَ َّن أ َ
يل بْ ُن إبْ َراه َ
ال أَبُو ُعبَ ْيد َح َّدثَنَا إ ْس َماع ُ
ِ ُّ
َّ
ت ِمْنهُ َما ظَ َه َر.
ب ِمْنهُ قُ ْرآ ٌن َكثِ ٌير َولَ ِك ْن لِيَ ُق ْل قَ ْد أَ َخ ْذ ُ
أَ َخ ْذ ُ
ت الْ ُق ْرآ َن ُكلهُ َوَما يُ ْد ِريه َما ُكلهُ قَ ْد ذَ َه َ
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وقال العالمة األلوسي(:)4
أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرآنا كما هو موجود بين الدفتين اليوم  ،نعم
أسقط الصديق ما لم يتواتر وما نسخت تالوته  ..وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن بن
عمر قال ال يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير
ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر  ،والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى إال أنها
محمولة على ما ذكرناه.
محقق سنن سعيد بن

منصور()5

بيّن ووضح المقصود من الرواية

رغم أنها واضحة لكل عاقل فقال ما مختصره:
(أخذت القرآن كله) أي :كل ما نزل على النبي صلى اهلل عليه وسلم مما نسخت تالوته وما
متلواً ( ،ذهب منه قرآن كثير) أي :سقط منه في حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،أو أسقط
استقر ّ
في الجمعين المجمع عليهما بعده لعدم استيفائه شروط ثبوت قرآنيته حسب العرضة اِلخيرة وشروطا أخرى
غيرها.
ثالثا :النبي لم يترك إال القرآن الموجود بين أيدينا فقط:

النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يترك بعد وفاته إَل ما بين الدفتين أي ما ب ْين ِ
الج ْل َدتَ ْي ِن.
َ َ
وهذا ما رواه البخاري عن أحد الصحابة وأحد التابعين رضي اهلل عنهم.
ال:
روى البخاري في صحيحه(َ :)6ع ْن َعْب ِد ال َْع ِزي ِز بْ ِن ُرفَ ْيع قَ َ
اد بْن م ْع ِقل َعلَى ابْ ِن َعبَّاس ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما
َد َخل ُ
ْت أَنَا َو َش َّد ُ ُ َ
َ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِم ْن َش ْيء؟
فَ َق َ
ال لَهُ َش َّد ُ
اد بْ ُن َم ْعقل :أَتَ َر َك النَّبِ ُّي َ
الَ :ما تَ َر َك إََِّل َما بَ ْي َن َّ
الدفَّ تَ ْي ِن.
قَ َ
ال :و َد َخلْنَا َعلَى مح َّم ِد ب ِن ال ِ ِ
سأَلْنَاهُ:
َُ ْ َ
قَ َ َ
ْحَنفيَّة فَ َ
الَ :ما تَ َر َك إََِّل َما بَ ْي َن َّ
الدفَّتَ ْي ِن.
فَ َق َ
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لر ِّد علَى من َزعم أ َّ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ب لِ َذ َه ِ
اب َح َملَتِ ِه.
َن َكث ًيرا م َن الْ ُق ْرآن ذَ َه َ
قال بن حجر العسقالني(َ :)7و َهذه الت َّْر َج َمةُ ل َّ َ َ ْ َ َ

قال بدر الدين العيني(:)8
ادعوا أَن كثيرا من الْ ُقرآن ذهب لذهاب حملته وأَن التَّ ْن ِ
صيص على
َوقد ْترجم َله َذا الْبَاب َّ
للر ّد على الروافض الَّذين ّ
َ
ْ
َ
ِ
ْخالفَة ِع ْند موت النَّبِي صلى اهلل َعلَْي ِه َوسلم َكا َن ثَابتا فِي الْ ُق ْرآن َ ،وأَن
لي بن أبي طَالب واستحقاقه ال َ
إ َم َامة َع ّ
ِ
الص َحابَة َعن َذلِك .قَ ْوله( :إَلَّ َما بَين الدفتين) أَي :الْ ُق ْرآن.
ودة وحاشا َّ
َّ
الص َحابَة كتموه َ ،و َه ِذه َد ْع َوى بَاطلَة َم ْر ُد َ
رابعا :القرآن يستحيل أن يضيع منه شيء ألن الله تعالى وعد بحفظه

وقد وعد اهلل أمة أنه سيحفظ هذا الكتاب الكريم فال يضيع منه شيء أبدا
{..وَإِنَّ ُه لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْبَا ِطلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَال مِنْ خَلْفِهِ  ،تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ

حَمِيدٍ}()9

ق كما هو  ،مل يـُحرّف ومل يُبدّل حتقيقاً وتصديقاً ملوعود اهلل تبارك
ٍ
فكتاب ربنا تبارك وتعاىل با
وتعاىل حبفظه  .فليس كتابُنا ككتاب غرينا من اليهود والنصارى .
يقول رياض يوسف داود (:)01
ِ
اب يُنسخ نَ ْس َخ اليَ ِد في بداية العصر المسيحي وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية  ،عن
كان الكتَ ُ
الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على
اخ
س ُ
سخ منسوخة  ،ولقد أدخل النُ ّ
َ
نُ َ

بعضه اآلخر  ،فكان النص الذي وصل آخر اِلمر مثقالً بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من

ات مشحونة باِلغالط .
القراءات  ،فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نُ ْس َخ ٌ
فهل من كان هذا حال كتابه يتطاول بال دليل وال بينة وال برهان على أشرف الكتب وأحكمها
وأضبطها ؟!
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مراجع البحـث:
( )0فضائل القرآن لإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم ص ، 021ط دار بن كثري دمشق بريوت.
( )2فتح الباري لإلمام ابن حجر العسقالين ج 00ص ، 250ط دار طيبة  ،ت :حممد نظر الفاريايب.
( )0اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي ج 4ص ، 0454ط جممع امللك فهد  -السعودية  ،ت :مركز الدراسات القرآنية.
( )4تفسري روح املعاين لإلمام األلوسي ج 0ص ، 25ط دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
( )5سنن سعيد بن منصور ج 2ص 400ط دار الصميعي – الرياض  ،ت :الدكتور سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل محيد.
( )6صحيح البخاري ص 0222ح ، 5105ط دار بن كثري  -بريوت .
( )7فتح الباري لإلمام بن حجر العسقالين ج 00ص ، 250ط دار طيبة  -القاهرة  ،ت :حممد نظر ال َفاريايب .
( )2عمدة القاري لإلمام بدر الدين العيين ج 21ص ، 52ط دار الكتب العلمية  ،ت :عبد اهلل حممود حممد عمر.
( )5القرآن الكرمي ،سورة فصلت  ،اآليتان (. )42،40
( )01مدخل إىل النقد الكتايب للمهندس رياض يوسف داود ص 20ط دار املشرق – بريوت.

الرد مصورا على هذه الفرية
http://www.youtube.com/watch?v=JbYcs6Xr3WI

تم بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل ولوالديه
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