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

 "قد ذهب قرآن كثير"قول عمر بن الخطاب  شبهة

 

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

  :وبعد

 الكريم القرآن حول الروافض والشيعة النصارى شبهات على الردود سلسلة هذه 

 !! الكثيرمنه  قد ذهب الكريم القرآن أن قالوا

 :(1) عبد الرزاق في المصنفواستدلوا بما رواه 

، َأنَُّه َسِمَع اْبَن  ، َعْن ُيوُسَف ْبِن ِمْهَراَن ، َعِن اْبِن ُجْدَعاَن َعْن َمْعَمٍر - 43331
، ُثمَّ َصِعَد  َأَمَر ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ُمَناِدًيا َفَناَدى َأنَّ الصََّلاَة َجاِمَعٌة: َعبَّاٍس َيُقوُل

،  ، َلا ُتْخَدُعنَّ َعْن آَيِة الرَّْجِم َيا َأيَُّها النَّاُس»: ُثمَّ َقاَل ، اْلِمْنَبَر َفَحِمَد اللََّه َوَأْثَنى َعَلْيِه
َوَلِكنََّها َذَهَبْت ِفي ُقْرآٍن َكِثرٍي ،  َفِإنََّها َقْد َنَزَلْت ِفي ِكَتاِب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَقرَأَناَها

ُة َذِلَك َأنَُّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ، َوآَي َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َذَهَب َمَع ُمَحمٍَّد
، َوِإنَُّه َسَيِجيُء َقْوٌم ِمَن َهِذِه اْلُأمَِّة  ، َوَرَجْمُت َبْعَدُهَما ، َوَأنَّ َأَبا َبْكٍر َقْد َرَجَم َرَجَم

،  َكذُِّبوَن ِبالشََّفاَعِة، َوُيَكذُِّبوَن ِبُطُلوِع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَها َوُي ُيَكذُِّبوَن ِبالرَّْجِم
، َوُيَكذُِّبوَن  ، َوُيَكذُِّبوَن ِبَعَذاِب اْلَقْبِر ، َوُيَكذُِّبوَن ِبالدَّجَّاِل َوُيَكذُِّبوَن ِباْلَحْوِض

 .« ِبَقْوٍم َيْخُرُجوَن ِمَن النَّاِر َبْعَدَما ُأْدِخُلوَها
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ولكنها ذهب في قرآن كثير : "وكان محل استداللهم بقول عمر بن الخطاب عن آية الرجم

 "مع محمد صلى اهلل عليه وسلم ذهب

 :وللرد على هذا االفتراء أقول

 : الرواية ضعيفة  :أوال

ن ببن زيد  علّيهذه الرواية ضعيفة وال تقوم بها الُحجة ألن في سندها راويًا ضعيفًا وهو 

 . ُجدعان

 :وهي عليه خمسة شروط حتى تنطبق صحيحاحديثًا إال والمسلمون ال يقبلون في دينهم 

 .اتصال السند -1
 .عدالة الرواة -2
 .لرواةضبط ا -3
 .انتفاء الشذوذ -4
 .انتفاء العلة -5

 
ِصُل ِديُث اْلُمْسَنُد اّلِذي َيّتَفُهَو اْلَح: ِحيُحَأمَّا اْلَحِديُث الّص :(2)قال أبو عمرو بن الصالح

، َوال  ًا، َوَلا َيُكوُن َشاّذ اِبِط ِإَلى ُمْنَتَهاُهَناُدُه ِبَنْقِل اْلَعْدِل الّضاِبِط َعِن اْلَعْدِل الّضِإْس

 .اًلُمَعّل

 

 مخالفا للشرط الثالثولو نظرنا في هذا السند الذي ُرويت من خالله هذه الرواية لوجدناه 

 .وهو ضبط الرواة

 تامًا حفظًاكما سمعه من شيخه  للحديث حافظًا متقنًا أن يكون الراوي :ومعنى ضبط الرواة

 .به على نفس الوجه الذي سمعه به من شيخه به غيره َحّدَث بحيث إذا حّدَث
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 .من جهة ضبطه في الحفظ واإلتقان ضعيفبن جدعان  بن زيدعلّي و

 .دعانما قاله علماء الحديث عن علّي بن زيد بن ُج إليكو

 :(3)قال اإلمام الذهبي

 َلْيَس ِبَقِويٍ  :َقاَل َأُبو ُزْرَعَة، َوَأُبو َحاِتٍم. 

 اَل ُيْحَتجُ  ِبِه: َوَقاَل الُبَخاِريُ ، َوَغْيُرُه. 

 اَل َأْحَتجُ  ِبِه؛ ِلُسْوِء ِحْفِظِه: َوَقاَل اْبُن ُخَزْيَمَة. 

  َُصُدْوٌق، َوَكاَن اْبُن ُعَيْيَنَة ُيَليِ ُنُه: َوَقاَل التِ ْرِمِذي. 

 َوَكاَن َرفَ اعًا  -َحدَ َثَنا َعِليُ  بُن َزْيٍد  :َوَقاَل ُشْعَبُة-. 

 َحدَ َثَنا َقْبَل َأْن َيْخَتِلَط: َوَقاَل َمرَ ًة. 

 َأْنَبَأَنا َعِليُ  بُن َزْيٍد َوَكاَن َيْقِلُب اأَلَحاِدْيَث: َوَقاَل َحمَ اُد بُن َزْيٍد. 

 َكاَن َيْحَيى بُن َسِعْيٍد َيتَ ِقْيِه: َوَقاَل الَفلَ ُس. 

 َضِعْيٌف: َوَقاَل َأْحَمُد بُن َحْنَبٍل. 

 َلْيَس ِبَشْيٍء: َعبَ اٌس، َعْن َيْحَيى: َوَرَوى. 

 َلْيَس ِبَذاَك الَقِويِ : ُعْثَماُن الدَ اِرِميُ ، َعْن َيْحَيى: َوَرَوى. 

  َُكاَن َيَتَشيَ ُع، َلْيَس ِبالَقِويِ : َوَقاَل الِعْجِلي. 

  ُِفي ِكَبِرِه اْخُتِلَط: َوَقاَل الَفَسِوي. 

  ُاَل َيَزاُل ِعْنِدي ِفْيِه ِلْيٌن: َوَقاَل الدَ اَرُقْطِني. 

 
 .علينا وعليه فالرواية ضعيفة وال ُيحتج بها

 

  :فون الروايةضعِّعلماء الحديث يُ  :ثانيا

 وجهابذته  علمائهفي كل علم من العلوم وكل فن من الفنون إلى  الرجوع

 .يحكمون عليها بالضعفلحكم على هذه الرواية نجدهم لإليهم  إذا عدناو

 .من أجل علّي بن زيد وهو ابن ُجدعان سيء الحفظ إسناده ضعيف :(4)قال الشيخ األلباني
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 :الرواية  على فرض صحة  :الثثا

 ةَضْرفي الَع من القرآن الكريم ُهُمْسمنها ما ُنِسَخ َر فإن المقصودالرواية  صحة لو افترضنا

 .األخيرة قبل وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم

والحق أن كل خبر ظاهره ضياع شيء من القرآن أما موضوع أو : (5) قال العالمة األلوسي

 . مؤول

 

 :النبي لم يترك إال القرآن الموجود بين أيدينا فقط  :رابعا

 .بين الجلدتينأي ما  إال ما بين الدفتين وفاتهالنبي صلى اهلل عليه وسلم لم يترك بعد 

 .رضي اهلل عنهموأحد التابعين الصحابة  أحدوهذا ما رواه البخاري عن 

 :َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفْيٍع َقاَل :(6)روى البخاري في صحيحه

 َدَخْلُت َأَنا َوَشدَّاُد ْبُن َمْعِقٍل َعَلى اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما 

 ؟َأَتَرَك النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َشْيٍء :َفَقاَل َلُه َشدَّاُد ْبُن َمْعِقٍل

 .َما َتَرَك ِإلَّا َما َبْيَن الدَّفََّتْيِن :َقاَل

  :َوَدَخْلَنا َعَلى ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَنِفيَِّة َفَسَأْلَناُه :َقاَل

 َما َتَرَك ِإلَّا َما َبْيَن الدَّفََّتْيِن :َلَفَقا
 

َوَهِذِه التَّْرَجَمُة ِللرَّدِّ َعَلى َمْن َزَعَم َأنَّ َكِثيًرا ِمَن اْلُقْرآِن َذَهَب : (7)قال بن حجر العسقالني

 .ِلَذَهاِب َحَمَلِتِه

 

 أبداعن هذا ليسكتوا الصحابة  لم يكنلو ذهب شيء من القرآن الكريم   :خامسا
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بلغت  وهل ُيتخيل أن قومًا.العلم أنهم كانوا حريصين أشد الحرص على ما يتعلق بالدين مع

ون الشعرات البيضاء في لحية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا بهم الدقة أنهم يعّد

 سيسكتون على ضياع شيء من القرآن الكريم ؟

 : قائال النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصَف َأَنَس ْبَن َماِلٍكأن  :(8)روى البخاري في صحيحه

 ، َأْمَهَق َواَل آَدَم ، َأْزَهَر اللَّْوِن َلْيَس ِبَأْبَيَض َكاَن َرْبَعًة ِمَن الَقْوِم َلْيَس ِبالطَِّويِل َواَل ِبالَقِصيِر»

، َفَلِبَث ِبَمكََّة َعْشَر ِسِنيَن ُيْنَزُل  ُن َأْرَبِعيَن، َواَل َسْبٍط َرِجٍل ُأْنِزَل َعَلْيِه َوُهَو اْب ، َلْيَس ِبَجْعٍد َقَطٍط

 «َوُقِبَض َوَلْيَس ِفي َرْأِسِه َوِلْحَيِتِه ِعْشُروَن َشَعَرًة َبْيَضاَء،  ، َوِباْلَمِديَنِة َعْشَر ِسِنيَن َعَلْيِه

 . «َفِإَذا ُهَو َأْحَمُر َفَسَأْلُت َفِقيَل اْحَمرَّ ِمَن الطِّيِب ، َفَرَأْيُت َشَعًرا ِمْن َشَعِرِه»: َقاَل َرِبيَعُة 

 

 مصحف عثمان موافق للعرضة األخيرة  :سادسا

 القرآن من المعلوم أن جبريل عليه السالم كان يعارض نبينا محمدًا صلى اهلل عليه وسلم

وفي العام الذي ُقبض فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم عارضه جبريل القرآن  كّل عام مرة ،

 .مرتين

 .األخيرة كما جاءت بذلك الروايات الصحيحة ِةَضْرومصحف عثمان موافق لتلك الَع

 : َعْن َكِثيِر ْبِن َأْفَلَح َقاَل: (9) روى بن أبي داود

ْنَصاِر، ِفيِهْم َشَر َرُجًلا ِمْن ُقَرْيٍش َواأَلَجَمَع َلُه اْثَنْي َع َلمَّا َأَراَد ُعْثَماُن َأْن َيْكُتَب اْلَمَصاِحَف،" 

َوَكاَن : ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت َقاَل َفَبَعُثوا ِإَلى الرَّْبَعِة الَِّتي ِفي َبْيِت ُعَمَر، َفِجيَء ِبَها َقاَل

َفُقْلُت َلَكِثيٍر، َوَكاَن ِفيِهْم : َرُءوا ِفي َشْيٍء َأخَُّروُه َقاَل ُمَحمٌَّدُعْثَماُن َيَتَعاَهُدُهْم، َفَكاُنوا ِإَذا َتَدا

َفَظَنْنُت َظنًّا، ِإنََّما َكاُنوا : َلا َقاَل ُمَحمٌَّد: ِلَم َكاُنوا ُيَؤخُِّروَنُه؟ َقاَل: َهْل َتْدُروَن: ِفيَمْن َيْكُتُب

 " .ِخَرِة َفَيْكُتُبوَنَها َعَلى َقْوِلِها ِباْلَعْرَضِة اآلُيَؤخُِّروَنَها ِلَيْنُظُروا َأْحَدَثُهْم َعْهًد
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تبارك  موعود اهللل وتصديقًا تحقيقًا لم يحّرف ولم يبّدل ، كما هو فكتاب ربنا تبارك وتعالى باٍق

 بحفظه وتعالى

 (11){َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز ال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه ، َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد..} 

في كل ما ينقلونه عن نبيهم صلى الرهيبة بل واهلل لقد شهد المستشرقون للمسلمين بدقتهم 

 .اهلل عليه وسلم

 ،من أعمال كل ما قام به النبُيلقد نقل إلينا المسلمون : (11)فيقول المستشرق كارل بروكلمان

 .في هذه األيام ، بدقة وإسهابكانت أم كبيرة ،  ةصغير

 وليس كتابنا مثل كتب غيرنا التي تعرضت للتحريف والتبديل 

  :(11)اليسوعية الرهبانيةالترجمة  وتقول

 فيها يرى أن المرء ُيمكن بل واحدة كلها ليست إلينا وصلت التي الجديد العهد نسخ إن  

 ال الفوارق من طائفة هناك ، حال كل على جدا كثير عددها ولكن األهمية مختلفة فوارق

 فوراق هناك ولكن ، الكالم ترتيب أو األلفاظ أو والنحو الصرف قواعد بعض سوى تتناول

 عن ، أحيانا حاولوا اخالنّس بعض..  برمتها فقرات معنى تتناول المخطوطات بين أخرى

 في دقة قلة أو واضحة أخطاء يحتوي أنه لهم وبدا مثالهم في جاء ما يصوبوا أن نية حسن

 ومن..  خطأ كلها تكون أن تكاد جديدة قراءات النص إلى أدخلوا وهكذا ، الالهوتي التعبير

 . اآلخر بعضه على بعضه تراكم القرون مّر على التبديل من اخالنّس أدخله ما أن الواضح

 في ظهرت التبديل ألوان بمختلف مثقال الطباعة عهد إلى األمر آخر وصل الذي النص فكان

 . القراءات من كبير عدد
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 :ثـمراجع البح

 . عبد الرمحن األعظمي: ت،  بريوت - املكتب اإلسالمي ط ، 333ص 7عبد الرزاق الصنعاين جلإلمام املصنف    (1)

 .نور الدين عنرت: ت سورياودار الفكر لبنان  ط دار الفكر املعاصر ، 11أيب عمرو بن الصالح صإلمام علوم احلديث ل   (2)

 .شعيب األرناؤوط الشيخ  :ت، بريوت  -ط مؤسسة الرسالة ،  237ص 5لذهيب جإلمام اسري أعالم النبالء ل   (3)

 .بريوت  -ط املكتب اإلسالمي  151صللشيخ األلباين ،  ظالل اجلنة يف ختريج أحاديث الُسنة   (4)

 .بريوت  -ط دار إحياء الرتاث العريب  142ص 21روح املعاين لإلمام األلوسي ج   (5)

 . بريوت -ط دار بن كثري ،  5315ح 1222صصحيح البخاري    (6)

 .الَفاريايب حممد نظر : القاهرة ، ت - ، ط دار طيبة 251ص 11جلإلمام بن حجر العسقالين  فتح الباري  ( 7)

 .بريوت  -، ط دار بن كثري  3547ح 275صحيح البخاري ص  ( 2)

 . (41،42)اآليتان ، سورة فصلت ،القرآن الكرمي    (5)

 .حمب الدين عبد السبحان واعظ :تبريوت ،  -، ط دار البشائر اإلسالمية  213املصاحف البن أيب داود السجستاين ص (13)

 .بريوت –ط دار العلم للماليني ،  66بروكلمان ص لمستشرق كارلل اإلسالمية الشعوب تاريخ (11)

 .بريوت -ط دار املشرق  12،13مقدمة العهد اجلديد ص ،الرهبانية اليسوعية الرتمجة  (12)

 على هذا الرابط على هذه الشبهة مصورا  الرد 

http://www.youtube.com/watch?v=JbYcs6Xr3WI 

 

 

 كتبه أبو عمر الباحث

 غفر اهلل ولوالديه

http://www.youtube.com/watch?v=JbYcs6Xr3WI

