مكافـح الشبهات  -فرية رواية {ووىص ربك} إىل {وقىض ربك}]1[....

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

شبهة رواية "ووصى ربك" التصاق الواو بالصاء "وقضى ربك"

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 اآلية ( )32من سورة
ىص ربك} إىل وقىض ربك ؟!
اإلرسا ء تغ َريت من {وو َ
 واستدلوا بمـا رواه الطربي يف تفسريه قال:
{ ح َدثني الـحار ُ
الض َحاك بن
ُويف ،عن َ
ث ،قال :ثنا القاس ُم ،قال :ثنا ُهشي ٌم ،عن أِب إسحاق الك ِّ
الصاد فصارت قافًا }.
ُمزاح ٍم ،أن َ ُه قرأ ها :وقىض ربك وقال :إ ََّنُم ألص ُقوا الواو ب َ

()1

وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
 أوالً :الرواية غري صحيحة:
راو ُمد ِّلس و ٍ
سند فيه ٍ
راو آخر ضعيف واهي احلديث.
فال ُ
واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً صحيحاً جتتمع فيه رشوط قبول الرواية بقسميه الصحيح
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واحلسن ،وجيب أن تنطبق عىل الصحيح رشوط مخس وهي:
 )1اتصال السند.
 )3عدالة الرواة.
 )2ضبط الرواة.
 )4انتفاء الشذوذ.
 )5انتفاء العلة.
يح :ف ُهو احلد ُ
 قال اإلمام أبو عمرو ب ُن الصالح { :أ َما احلد ُ
يث الـ ُمسن ُد ا َلذي
الصح ُ
يث َ
الضابط إىل ُمنتها ُه ،وال يكُو ُن شاذا ،وال ُمعلَ ًال }.
الضابط عن العدل َ
يتَص ُل إسنا ُد ُه بنقل العدل َ

()3

علل الرواية:
 العلَة األوىلُ :هشيم اب ُن بشري ُمد ِّلس وقد عنعن احلديث.
فهذا الراوي رغم أنه كان ثق ًة ثبتاً يف احلفظ إال أن َ ُه كان ُيد ِّل ُس بلفظة (عن).
 قال اإلمام َ
الذهبي.
س كث ٍ
ب تدلي ٍ
ري ،قد ُعرف بذلك}.
{ ُهشيم اب ُن بشري...كان رأساً يف احلفظ ،إالَ أنَ ُه صاح ُ

()2

فام هو معنى التدليس يف سند احلديث ؟
الدين العالئي:
 قال اإلما ُم صال ُح ِّ
الراوي عن شيخه حديثاً ل يسمع ُه من ُه بلفظ (عن) أو (قال) أو (ذكر) ونحو ذلك م َا ُيوه ُم
{ يروي َ
ص ُح بح َدثنا وال أخربنا وال سمع ُت }.
اال ِّتصال وال يُ ِّ

()4

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -فرية رواية {ووىص ربك} إىل {وقىض ربك}]2[....

فام حكم رواية الـ ُمد ِّلس ؟
صح فيها بالسمـاع من شيخه بألفاظ صحية.
رواية املدلس ال يقبلها
ُ
علامء احلديث إال إذا َ
اإلمام أبو عمرو بن الصالح:
 قال
ُ
{ والـ ُمد ِّل ُس ال ُحيتج من حديثه إ َال بمـا قال فيه ح َدثنا أو غريه من األلفاظ الـ ُمب ِّينة لسمـاعه }.

()5

 العلة الثانية :أبو إسحاق الكويف عبد اهلل ب ُن ميسة ضعيف احلديث.
 قال اإلمام الذهبي:
{ عبد اهلل بن ميسة أبو ليىل ،وهو أبو إسحاق وأبو جرير وأبو عبد اجلليل ،كن َا ُه هبذه األربعة
يم ُيد ِّل ُس ُه:
ُهش ٌ
ض َعف ُه اب ُن مع ٍ
ي.
وقال م َر ًة :ليس بثقة.
وقال م َر ًة :ليس بيشء.
ب احلديث.
وقال
البخاري :ذاه ُ
ُ
وقال النسائي :ليس بثقة }.

()6

ضعيف احلديث ،ومن قبله تدليس ُهشيم بن بشري.
إذاً ،فأبو إسحاق الكويف هذا
ُ
فهاتان ع َلتان ،إذا ُوجدت ع َل ٌة واحد ٌة منهمـا لرفضنا الرواية بسببها ،فكيف هبام معاً ؟!
وبالتايل فالرواية ضعيفة وغري مقبولة.
 ثانياً :كتب أخرى تذكر الرواية:
 قال اإلمام البوصريي:
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السائب ،عن مي ُمون بن مهران،
ي ب ُن حم َم ٍد ،ح َدثنا ال ُفر ُ
{ وقال أْح ُد ب ُن مني ٍع  :ح َدثنا ُحس ُ
ات ب ُن َ
عن ابن عبَ ٍ
اّلل  ،ع َز وج َل  ،هذا الـحرف عىل لسان نب ِّيكُم ص َىل
اّلل عن ُهمـا  ،قال  :أنزل َ ُ
اس رض َ ُ
ىص ربك أن ال تعبُ ُدوا إالَ إ َيا ُه} ،فلُصقت إحدى الواوين باألُخرى ،فقرأ لنا
اهلل عليه وسلَم { :وو َ
{ وقىض ربك أال َ تع ُب ُدوا إال إ َيا ُه } ولو نزلت عىل القضاء ما أرشك به أح ٌد فكان مي ُمو ُن ي ُق ُ
ول :إ َن
وحا }.
اّلل ع َز وج َل{ :رشع لكُم من ِّ
ىص به ُن ً
الدين ما و َ
عىل تفسريه لن ً
ُورا ،قال َ ُ

()7

وطبعاً البُوصريي ليس هو من يروي عن أْحد بن منيع ،وإنام نقل البُوصريي هذه الرواية من ُمسند
صاحب الكتاب نفسه وهو ال ُبوصريي.
أْحد بن منيع ،وهذا سن ٌد ساقط تالف ،ويكفينا ما قاله عنه
ُ
 قال اإلمام ال ُبوصريي:
السائب ض َعف ُه أْح ُد ب ُن حنب ٍل ،واب ُن مع ٍ
ي ،واب ُن حبَان،
{ هذا إسنا ٌد ضع ٌ
يفُ ،فر ُ
ات ب ُن َ
ري ُهم ،وقال ال ُبخاريُ :منك ُر احلديث }.
و َ
الدارقُطني ،وغ ُ

()7

اإلمام البُوصريي.
والفرات بن السائب كام قال عنه
ُ
 قال اإلمام َ
الذهبي { :فُرات بن السائب ،أبو سليامن:
قال البُخاريُ :منك ُر احلديث.
وقال اب ُن مع ٍ
ي :ليس بيشء.
الدار ُقطني وغريه :مرتوك.
وقال َ
وقال أْح ُد ب ُن حنب ٍل :قريب من حممد بن زياد الطحان ،يف ميمونُ ،يتَهم بمـا ُيتَهم به ذاك }.

()8

فهل مث ُل هذا الشخص املرتوك الـ ُمتَهمُ ،تقبل منه رواية عند عاقل من العقالء ؟

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -فرية رواية {ووىص ربك} إىل {وقىض ربك}]5[....

 سند آخر:
سعيد ب ُن منصور:
 قال اإلمام
ُ
{ نا سفيان ،عن عبد امللك بن أعي ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،أنه قال( :ووىص ربك أن
ال تعبدوا إال إياه) ،يقول :التزقت الواو بالصاد ،وأنتم تقرؤوَّنا :وقىض ربك.} 

()9

 ع َلة الرواية:
 قال اإلمام أبو الـح َجاج الـم ِّزي:
{ قال حممد بن املثنى :ما سمعت عبد الرْحن بن مهدي حيدث عن سفيان عن عبد امللك بن أعي،
وكان ُحي ِّدث فيام أخربت عنه ثم أمسك.
وقال احلميدي عن سفيان :حدثنا عبد امللك بن أعي ،شيعي كان عندنا رافيض صاحب رأي.
وقال حممد بن عباد املكي عن سفيان حدثنا :عبد امللك بن أعي وكان رافضياً.
وقال عباس الدوري عن حييى بن معي :ليس بيشء.
األجري عن أِب داود حدثنا حامد قال حدثنا سفيان قال :هم ثالثة إخوة عبد امللك
وقال أبو عبيد
ِّ
بن أعي وزرارة بن أعي وْحران بن أعي ،روافض كلهم ،أخبثهم قوالً عبد امللك.
وقال أبو حاتم :هو من عتق الشيعة ،حمله الصدق ،صالح احلديثُ ،يكتب حديثه.
وذكره بن حبان يف كتاب الثقات وقال :كان يتشيع }.

()11

بد امللك ب ُن أعي ذكر ُه البخاري يف كتابه الضعفاء وقال:
وع ُ
{ عبد امللك بن أعي ،كان شيعياًُ ...حيتمل يف احلديث }.

()11

ٍ
رواية كهذه،
واحتامله يف احلديث ال يعني احتامله إذا انفرد ،بل انفراده غري ُحمتمل ،وخصوصاً يف
وإنام ُحيتمل يف وجود متابع قوي فقط ،بدليل ذكر اإلمام ال ُبخاري له يف كتاب الضعفاء.
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عبد امللك ب ُن أعي وقد روى له
وإنام
ذكرت هذا الكالم حتى ال يقول َن قائل :كيف ُتض ِّع ُفون ُ
ُ
البخاري يف صحيحه.
فأقول َ
البخاري إنام روى له مقروناً بغريه ،وليس احتجاجاً به.
أن اإلمام
َ
فقد أثبتنا اآلن َ
البخاري نفسه ُيض ِّع ُف ُه ،وال حيتج به .فكيف نحتج به يف رواية كهذه ؟
أن
َ
اإلمام اب ُن اجلوزي يف كتابه الضعفاء واملرتوكي.
هذا وقد ذكر ُه
ُ

()13

اإلمام الذهبي يف كتابه الـ ُمغني يف الضعفاء.
كام ذكر ُه
ُ

()12

اإلمام ال ُعقييل يف كتابه الضعفاء.
كذا ذكر ُه
ُ

()14

 ثالثاً :رواية قراءة ابن مسعود:
أن اإلمام الطربان يف كتابه "املعجم الكبري" ذكر رواية أخرى ٍ
ال يفوتني أن أنبِّه َ
بلفظ آخر فقال:
َ
يع ،عن ُسفيان ،عن األعمش ،قال :كان
{ ح َدثنا الـ ُحس ُ
ي اب ُن إسحاق ،ثنا حييى احل َمـان ،ثنا وك ٌ
ٍ
دوا إال إ َيا ُه" })15(.
ىص ربك أن ال تعبُ ُ
عب ُد َ
اّلل ب ُن مس ُعود  ،يقرأ ُ" :وو َ
يشء عىل اإلطالق إذ َ
وأقول َ
أن هذه القراءة ستكون ُُم َرد
أن هذه الرواية يف حالة ص َحتها ليس فيها ٌ
قراءةٍ من ُسوخ ٍة مع القراءات التي ُنسخت قبل العرضة األخرية.
وأرجو أن ُتالحظ عزيزي القارئ الكريم أن الرواية تتكلم عن قراءة ابن مسعود وليس مصحفاً
مكتوباً كالرواية الباطلة األوىل التي تتحدث عن َ
أن التغيري وقع يف املكتوب وليس املقروء.
ثم نقول أن هذه الرواية يف حالة صحتها أيضا فهي قراءة شاذة عن القراءة الـ ُمجمع عليها من ُك ِّل
املسلمي يف شتَى بقاع األرض.
ولكن سند هذه الرواية ال يصح ،ففي سندها ع َد ُة علل!.
علل الرواية:
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 العلَة األوىل :حييى احل َمـان منكر احلديث.
ٌ
حافظ منكر احلديث.
 قال اإلمام الذهبي { :حييى بن عبد احلميد الـح َمـان
وقد وثَق ُه اب ُن مع ٍ
ريه.
ي وغ ُ
ب جهاراً.
وقال أ ُ
ْحد اب ُن حنبل :كان يكذ ُ
وقال النَسائي :ضعيف }.

()16

الصحاِب عبد اهلل ابن مسعود.
 العلَة الثانية :األعمش ل ُيدرك
َ
فسيِّ ُدنا عب ُد اهلل اب ُن مسعود رض اهلل عنه ُت ُو ِّيف عام  23من اهلجرة النبوية.
 قال اإلمام الذهبي:
{ ُت ُو ِّيف ،سنة اثنتي وثالثي}.

()17

َأما اإلمام ُسليمـ ُ
ان ب ُن مهران األعمش ف ُولد عام  61من اهلجرة النبوية.
 قال اإلمام الذهبي:
{ ُولد بقرية ُأ ِّمه من أعمـال طربستان ،يف سنة إحدى وستِّي}.

()18

ُ
طويل بينهام يصل لـ  31عاماً ،ما جيعلنا نحكم عىل الرواية بالضعف هلاتي الع َلتي.
انقطاع
وهذا
ٌ
 سند آخر لرواية قراءة ابن مسعود:
 قال اإلمام الطربي:
{ حدثنا ابن عبد األعىل ،قال :ثنا حممد بن ثور ،عن معمر ،عن قتادة :وقىض ربك أال تعبُ ُدوا إال
ىص ربك أال تع ُب ُدوا إال إ َيا ُه) }.
إ َيا ُه  قال :أمر أال تعبدوا إال إياه ،ويف حرف ابن مسعود( :و َ

()19
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صحيح إىل قتادة بن دعامة ،ولكن قتادة نفسه ل يدرك عبد اهلل بن مسعود.
السن ُد
ٌ
وهذا َ
فسيِّ ُدنا عب ُد اهلل اب ُن مسعود رض اهلل عنه ُت ُو ِّيف عام  23من اهلجرة النبوية ،انظر هامش رقم (.)18
وأما قتادة بن دعامة السدويس فقد ُولد سنة  61من اهلجرة.
 قال اإلمام الذهبي:
{ قتاد ُة ب ُن دعامة بن قتادة...مول ُده :يف سنة ستِّي }.

()31

فبينهام انقطاع حوايل  38سنة بي مولد قتادة ووفاة عبد اهلل بن مسعود.
هذا إذا كان قتادة يقصد بكالمه بحرف ابن مسعود أي القراءة.
فهو قطعاً ل يسمع منه ،ويضاف إىل هذا َ
أن قتادة ُمد ِّل ٌس مشهور بالتدليس.
وبال شك أن هذا الكالم بلغ قتادة عن شخص آخر عن ابن مسعود ،وهذا يعني انقطاعاً يف السند
بي قتادة وبي ابن مسعود ،فيكون السند هبذا ضعيفاً.
وإما أن يكون قتادة يقصد باحلرف أي احلرف املكتوب يف مصحف ابن مسعود ،فلنا عىل ذلك ردود.

أوالًَ :
أن املنقول بالسند الصحيح املتصل املتواتر عن عبد اهلل بن مسعود وعن كل الصحابة هو
ىص ربك}.
قراءة وقىض ربك وليس {وو َ
ىص ربك } قراءة شاذة.
ثانياً :إمجاع األمة اإلسالمية عىل قراءة وقىض ربك .فتكون قراءة { وو َ
ثالثاً :عندنا يف دين اإلسالم العظيم رشوط ثالثة لقبول القراءة الصحيحة عن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم:
 )1اتصال السند.
الرسم ال ُعثمـان ولو احتامالً.
 )3موافقة َ
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 )2موافقة وج ٍه من أو ُجه النَحو.
اإلمام اب ُن الـجزر ِّي :
 قال
ُ
{ كُل قراءةٍ وافقت العرب َية ولو بوج ٍه ،ووافقت أحد املصاحف ال ُعثمـان َية ولو احتمـا ًال وص َح
السبعة
الصحيح ُة ا َلتي ال جيُ ُ
سن ُدها ،فهي القراء ُة َ
وز ردها وال حيل إنك ُارها ،بل هي من األح ُرف َ
ا َلتي نزل هبا ال ُقر ُ
السبعة ،أم عن العْشة ،أم
اء كانت عن األئ َمة َ
آن ووجب عىل النَاس ق ُبو ُهلا ،سو ٌ
عن غريهم من األئ َمة الـمقبُولي ،ومتى اخت َل ُرك ٌن من هذه األركان الثَالثة ُأطلق عليها ضعيف ٌة أو
السلف واْللف}.
الصح ُ
شا َذ ٌة أو باطل ٌة...هذا ُهو َ
يح عند أئ َمة ال َتحقيق من َ

()31

للرسم ال ُعثمـان ال ُـمجمع عليه عىل
وهذه الرواية ال نعل ُم هلا سنداً صحيحاً ُمتَصالً  ،كام َأَّنا ُُمالف ٌة َ
مدار التاريخ اإلسالمي .وكل ما خالف هذه الْشوط الثالثة ال عربة به ،وال قيمة له.
 رابعاً :يف حالة صحة رواية قتادة:
أقول أنه يف حالة ص َحة الرواية عن قتادة ،ولو ثبت بالفعل أن عبد اهلل بن مسعود كان يقرأ اآلية
هكذا ،فنستطيع أن نقول أن هذه القراءة من من ُسوخ التالوةَ ،
وأن هذا كان حرفاً أقرأ ُه النبي َ
صىل
اهلل عليه وسلم لعبد اهلل بن مسعود رض اهلل عنه ،ثم نُسخ مع ما نُسخت تالوته.

ُ
وإنام قلت هذاَ ،
جربيل
ألن الصحاِب عبد اهلل بن مسعود حَض العرضة األخرية التي عارض فيها
القرآن الكريم مع نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم ،و العرض ُة األخرية هي القرآ ُن املوجو ُد اليوم
بي أيدينا بإمجاع علامء األمة اإلسالمية ،قديامً وحديثاً ،سلفاً وخلفاً ،ال أعلم يف هذا ُمالفاً.
 روى اإلما ُم البخاري يف صحيحه:
http://www.youtube.com/antishubohat
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{ عن عبد العزيز بن ُرفي ٍع قال :دخل ُت أنا وش َدا ُد ب ُن معق ٍل عىل ابن عبَ ٍ
اّلل عن ُهمـا ،فقال
اس رض َ ُ
الدفَتي ،قال:
اّلل عليه وسلَم من يش ٍء؟ قال :ما ترك إ َال ما بي َ
ل ُه ش َدا ُد ب ُن معق ٍل :أترك النَبي ص َىل َ ُ
الد َفتي }.
ودخلنا عىل ُحم َمد بن احلنفيَة فسألنا ُه :فقال :ما ترك إ َال ما بي َ

()33

فهذه شهادة عزيزة غالية عىل حفظ القرآن الكريم عىل ما هو عليه بعد العرضة األخرية.
تنبيه:
استدل بع ُض ُهم بأ َن اإلمام ابن حجر العسقالن ج َود سند رواية سعيد بن منصور يف سننه ردا عىل
يد ب ُن من ُص ٍ
ور بإسنادٍ جيِّ ٍد عن ُه }!.
الزُمْشي يف إنكاره للرواية ،فقال { :أخرج ُه سع ُ
ف له َ
أن النصان الذي اعتاد عىل التَدليس والكذب تأ ِّسياً ببولس ،حذف بقيَة
ولكن مَا يُؤس ُ
تعليق اإلمام ابن حجر العسقالن عىل الرواية وإليك كالم اإلمام ابن حجر العسقالن كامالً:
 قال اإلمام ابن حجر العسقالن:
{ وقد جاء عن ابن ع َب ٍ
اس نح ُو ذلك يف قول ُه تعاىل { :وقىض ربك أ َال تع ُب ُدوا إ َال إ َياه } قال:
ٍ ٍ
يد ب ُن من ُص ٍ
اء وإن
الصاد .أخرج ُه سع ُ
او يف َ
ىص} .التزقت الو ُ
{وو َ
ور بإسناد جيِّد عن ُه ،وهذه األشي ُ
ريها الـ ُمعتم ُد ،لك َن تكذيب املن ُقول بعد ص َحته ليس من دأب أهل التَحصيل فل ُينظر يف
كان غ ُ
تأويله بمـا يل ُيق به }.

()32

أقول :ولكن هذا الكالم املنقول عن ابن عباس ل يص َح سنداً حتى ننظُر يف تأويله بام يليق.
ريها الـ ُمعتم ُد } .وهذا يعني أنه يرى السند
ثم إن اإلمام ابن حجر العسقالن قال { :وإن كان غ ُ
جيداً ولكنه ال ُيص ِّح ُح املتن عىل ظاهره ،بدليل أنه ل يعتمده ،بل قال َ
أن غريه هو املعتمد ،فتنبه!.
ثم إ َن اإلمام ابن حجر قال { :فل ُينظر يف تأويله بمـا يل ُيق به } .وهذا يعني أن ال نأخذ هذا املتن عىل
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ظاهره ألن ظاهره خيالف ما أمجعت عليه أمة اإلسالم العظيم منذ زمن الصحابة إىل يومنا هذا.
وقد ب َينَا من قبل أن عبد امللك بن أعي راو القصة ،وضعه البخاري نفسه يف كتابه الضعفاء!.
ُ
اإلمام اب ُن حجر العسقالن ؟!
السند جيداً كام قال
يكون
فكيف
ُ
ُ
أقول :أنه ُرويت بع ُض الروايات بأ َن هذه اآلية يف مصحف ُأِب بن كع ٍ
ب رض اهلل عنه كانت
ِّ
ىص ربك أن ال تعبُ ُدوا إال إيَا ُه".
مكتوبة هكذا" :وو َ
وال توجد رواية واحدة صحيحة يف الروايات التي تقول أَّنا كانت {ووىص ربك} الواو التزقت
بالصاد فأصبحت وقىض ربك.
أكرر كالمي َ
بأن كل الروايات التي تقول هبذا القول ليست بصحيحة ،مع ُمالفتها إلمجاع األمة
اإلسالمية.
 سند رواية قراءة ُأِب بن كع ٍ
ب:
ِّ
 قال اإلمام الطربي:
{ ح َدثنا أبُو كُري ٍ
ري اب ُن أِب األشعث ،قال :ثني اب ُن حبيب
ب ،قال :ثنا حييى ب ُن عيسى ،قال :ثنا ُنص ُ
ابن أِب ثاب ٍ
اس ُمصح ًفا ،فقال :هذا عىل قراءة أُِب بن كع ٍ
ت ،عن أبيه ،قال :أعطان اب ُن عبَ ٍ
ب ،قال
ِّ
أبو كريب :قال حييى :رأيت املصحف عند نصري فيه{ :ووىص ربك} يعني :وقىض ربك }.

()34

يل.
ُ
قلت :وهذا سند ضعيف بسبب حييى بن عيسى َ
الرم ِّ
 قال اإلمام أبو حاتم ب ُن حبان:
ف
ه ُه حتَى جعل ُخيال ُ
{ حييى بن عيسى بن حممد التميمي الرميل...وكان م َن ساء حف ُظ ُه وكثُر و ُ
اج به.
األثبات فيمـا يروى عن الثقات ; فل َمـا كثُر ذلك يف روايته بطل االحتج ُ
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أخربنا حممد بن زياد الزيادي قال :حدثنا ابن أبى شيبة :سمعت حييى بن معي  -وذكر له حييى بن
عيسى الرميل  -فقال :كان ضعيفا.
سمعت حممد بن حممود :سمعت الدارمي :قلت ليحيى بن معي :فيحيى بن عيسى الرميل تعرفه ؟
قال :نعم ما هو بيشء }.

()35

ُ
أن الرواية تعني َ
ونقول كمـا قلنا من قبل َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
أن اآلية بالفعل أقرأها
له هبذا َ
الشكل ولك َن ذلك نُسخ مع ما ُنسخت تالوتُه يف العرضة األخرية.
تنبيه:
يستدل بع ُض من ال علم ل ُه من ُج َهال النَصارى َ
ىص هي الصحيحة ألن كلمة وقىض
بأن كلمة وو َ
تعني احلتم واإللزام .مستدلي برواية ابن عباس وقوله فيها { :ولو نزلت عىل القضاء ما أرشك به
أح ٌد }!.
بمعنى أن اآلية إذا كانت وقىض ربك فهذا يعني أنه أمر نافذ عىل اجلميع ،ليس للبْش ي ٌد يف
ُمالفته .وعليه فلن يكون يف األرض مْشك واحد ألن اهلل قىض بعدم الْشك.
وهذا من أعجب ما سمعت من جهال النصارى واملنصين.
أوالً :لقد بينا أن الرواية يف سندها "ال ُفرات بن السائب" وهو مرتوك احلديث.
ثانياً :معنى القضاء يف اآلية هو أمر اهلل بعدم الوقوع يف الْشك.
 قال اإلمام ابن منظور:
{ وقوله تعاىل وقىض ربك أن ال تعبدوا إالَ إياه أي :أمر ربك وحتم وهو أمر قاطع حت ٌم }.

()36

ثالثاً :هؤالء اجلهلة ال يفرقون بي اإلرادة الْشعية واإلرادة الكونية.
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الْشعية :هو ما حيبه اهلل لعباده من الـ ُهدى واإليامن فأمرهم به وحثهم عليه .وهي التي
فأما اإلرادة َ
اّلل ُيري ُد أن
حياسب اهلل عليها عباده بحسب امتثاهلم هلا أو إعراضهم عنها .ومنها قوله تعاىل  و َ ُ
يتُوب علي ُكم  .ومع ذلك فكثري من أهل األرض ال يتوبون ،فد َل ذلك عىل أَّنا إرادة رشعية.
سواء أحبه اهلل أو أبغضه ،وال ُمال وال سبيل
وأما اإلرادة الكونية :فهي قدر اهلل النَاف ُذ عىل خلقه
ً
ألحد أن خيالفها أو يعارضها ،ومنها قوله تعاىل  إ َنمـا أم ُر ُه إذا أراد شيئاً أن ي ُقول ل ُه كُن فيكُون .
وإذا أراد اهلل تعاىل أن يفعل شيئاً فمن ذا الذي يستطيع أن خيالفه أو يعارضه ؟!
فأرد هؤالء اجلُ َه ُال أن حيملُوا معنى اآلية عىل َ
أن اهلل قىض أال يْشك به أحد ،وهذا أمر نافذ لن
خيالفه أحد ،يف حي أَّنا إرادة رشعية وليست كونية ،بمعنى أن اهلل أمر بذلك وأراده رشعاً.
فمن استجاب له أثابه اهلل ،ومن خالفه عاقبه اهلل.
 خامساً :نقوالت مهمة لبعض العلمـاء:
كثري من العلامء َ
املروي باستفاضة عن عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن مسعود وغريها هو
أن
َ
ذكر ٌ
قراءة وقىض ربك.
 قال اإلمام أبو حيان األندليس:
{ ويف مصحف ابن مسعود وأصحابه وابن عباس وابن جبري والنخعي وميمون بن مهران من
التوصية  .وقرأ بعضهم  :وأوىص من اإليصاء  ،وينبغي أن حيمل ذلك عىل التفسري ،ألَّنا قراءة
ُمالفة لسواد املصحف واملتواتر هو {وقُىض} وهو املستفيض عن ابن مسعود وابن عباس
وغريهم يف أسانيد القراء السبعة {وقُىض} هنا قال ابن عباس واحلسن وقتادة :بمعنى أمر }.

()37

 سادساً :اإلمجاع عىل قراءة {وقىض}:
 قال اإلمام ابن اجلوزي:

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -فرية رواية {ووىص ربك} إىل {وقىض ربك}]14[....

{ قوله تعاىل  { :وقىض ربك } روى اب ُن أِب طلحة عن ابن عباس قال  :أمر ربك  .ونقل عنه
الضحاك أنه قال  :إنام هي «ووىص ربك» فالتصقت إحدى الواوين ب «الصاد»  ،وكذلك قرأ أُِب
بن كعب  ،وأبو املتوكل  ،وسعيد بن جبري « :ووىص»  ،وهذا عىل خالف ما انعقد عليه اإلمجاع ،
فال ُيلتف ُت إليه }.

()38

فهذا إمجاع أمتنا اإلسالمية العظيمة عىل قراءة وقىض ربك.
وال يشك عاقل يف صحة نقل القرآن الكريم بتواتر األُ َمة عن األُ َمة ،واجليل عن اجليل.
 سابعاً :من فمك أُدينك:

ألم ينظر هذا النصان إىل ما يف كتبه ؟ ألم ير حجم التحريفات والتخريفات التي يف كتابه ؟
مجيع أنواع التحريف والتزييفُ ،ث َم
أال يستحي هذا النصان من نفسه ،وهو يُؤمن بكتاب أصابته ُ
يأيت ليتهجم بال وعي عىل أص ِّح كتً ٍ
اب عىل وجه األرض ؟!
سأرضب مثاالً واحداً بسيطاً عىل التحريف يف كتاب النصارى من العهد اجلديد.
ومن أراد املزيد فلريجع إىل سلسلة حتريف الكتاب املقدس عىل قناة مكافح الشبهات.
 جاء يف كتاب النصارى يوحنا :9
اّلل؟» 26أجاب ذاك
وع أ ََّنُم أخر ُجو ُه خارجاً ،فوجد ُه وقال ل ُه« :أتُؤم ُن بابن َ
{ 25فسمع ي ُس ُ
وع« :قد رأيت ُه ،وا َلذي يتكلَ ُم معك ُهو ُهو!».
وقال« :من ُهو يا سيِّ ُد ألُومن به؟» 27فقال ل ُه ي ُس ُ
28فقال« :أُوم ُن يا س ِّي ُد!» .وسجد ل ُه }.

()39

اّلل } هي حمل بحثنا اآلن.
وهذه اجلملة { أتُؤم ُن بابن َ
جدير بالذكر أن هذه الرتمجة العربية التي نقلت منها هذه الفقرات هي ترمجة الفانديك البريوتية.
ولكن من يتصفح بقية الرتمجات جيد شيئاً عجيباً!.
 تقول الرتمجة الرهبانية اليسوعية:
http://www.youtube.com/antishubohat
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{ فسمع يسوع أ ََّنم طردوه .فلقيه وقال له« :أتُؤم ُن أنت بابن اإلنسان ؟» }.

()21

 تقول الرتمجة العربية املشرتكة:
{ فسمع يسوع أ ََّنم طردوه .فقال له عندما لقيه« :أتُؤم ُن أنت بابن اإلنسان ؟» }.

()21

 تقول الرتمجة البولسية:
سوع أ ََّنم طردو ُه ،فلقي ُه وقال ل ُه« :أتُؤم ُن بابن البْش» }.
{ وسمع ي ُ

()23

 تقول الرتمجة العربية املبسطة:
الر ُجل ،فوجد ُه وقال ل ُه « :أتُؤم ُن بابن اإل نسان؟ »}.
{  25وسمع ي ُس ُ
وع َأَّنُم طر ُدوا َ

()22

فام الذي حدث وملاذا تغريت كلمة (ابن اهلل) إىل (ابن اإلنسان) ؟
والوا قع أن العكس هو الصحيح ،أي أن النص كان يقول (ابن اإلنسان) وتم حتريفه يف ُمطوطات
العهد اجلديد التي ترمجوا منها ترمجة الفانديك إىل (ابن اهلل).
ولكن بالرجوع إىل املخطوطات القديمة املكتشفة مؤخرا ً ،وجد العلامء َ
أن النص يقول (ابن
اإلنسان) وليس (ابن اهلل)!.
فكان النص يف املخطوطات القديمة هكذا وهذا اقتبسته من ُنسخة نستل أالند بعد ترجيحه له:
Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν,
;Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
ثم بعد التحريف صار النَص هكذا:
ηκουσεν ο ιησους οτι εξεβαλον αυτον εξω και ευρων αυτον ειπεν
αυτω συ πιστευεις εις τον υιον του θεου
والفرق ظاهر بي النصي فكلمة { }θεουتعني اهلل بينام كلمة { }ἀνθρώπουتعني {إنسان}.
وجاء يف كتاب "العهد اجلديد يونان عرِب بي السطور" لـ بولس الفغايل وأنطوان عوكر .

()24
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 يقول األب متى املسكي:
{ كان يظنه أوالً أنه نبي ،ولكن ملا علم أن الواقف أمامه والذي يرى وجهه ويتكلم معه ُهو ُهو ابن
اهلل صاحب امللكوت ،واحلامل ملفاتيح باب احلياة خ َر أمامه ساجداً }.

()25

 ويقول األنبا شنودة الثالث:
{ وهنا ليس احلدي ُث عن بنوة عادية هلل يشرتك فيها مجيع الناس ،وإال ما كان املولود أعمى يسأل،
من هو يا سيد؟ ولو كانت بنوة عامة لقال املولود أعمى كلنا أبناء اهلل ،وأنا نفيس ابن اهلل ،ولكنها
بنوة احتاجت إىل إيامن وإىل معجزة ،وكانت نتيجتها أنه سجد له كابن اهلل }.

()26

وهذا النص من النصوص التي ت َم حتري ُفها من أجل تدعيم عقيدة الهوتية.
فامذا سيقول األب متى املسكي واألنبا شنودة إذا رجعنا ألصل الفقرة (أت ُؤم ُن بابن اإلنسان) ؟

ومن املحزن جدا أن النصارى كلام طالبناهم بدليل عىل ألوهية املسيح ذكروا هذا النص ،وال يعلم
املساكي أن هذا النص تم حتريفه من أجل أن يقعوا فيام وقعوا فيه من ال ُكفر والْشك!.
 تقول دائرة املعارف الكتابية:
{ وقد حدثت أحيانا بعض اإلضافات لتدعيم فكر الهويت كام حدث يف إضافة عبارة (والذين
يشهدون يف السامء هم ثالثة) 1يو 7-5حيث أن هذه العبارة ال توجد يف أي ُمطوطة يونانية ترجع
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إىل ما قبل القرن اْلامس عْش ولعل هذه العبارة جاءت أصالً يف تعليق هاميش يف ُمطوطة التينية
أحد الن َساخ يف ُصلب النَص}.
وليس كإضافة مقصودة إىل نص الكتاب املقدس ثم أدخلها ُ

()27

ولست هنا بصدد التفصيل يف حتريف هذا النص َ
فإن لذلك بحثاً ُمف َصالً بمشيئة اهلل عىل القناة.
ُ
 تقول الرتمجة الرهبانية اليسوعية:
{ إ َن ُنسخ العهد اجلديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة بل يُمكن املرء أن يرى فيها فوارق ُمتلفة
كثري جداً عىل كل حال ،هناك طائفة من الفوارق ال تتناول سوى بعض قواعد
األهية ولكن عددها ٌ
الصف والنحو أو األلفاظ أو ترتيب الكالم ،ولكن هناك فوراق أخرى بي املخطوطات تتناول معنى
فقرات برمتها.
واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس باألمر العسري  ،فإن نص العهد اجلديد قد نسخ ثم نسخ طوال
قرون كثرية بيد نساخ صالحهم للعمل متفاوت  ،وما من واحد منهم معصوم من ُمتلف األخطاء التي
حتول دون أن تتصف أي نسخة كانت  -مهام ُبذل فيها من اجلهد  -باملوافقة التامة للمثال الذي أخذت
عنه ُ ،يضاف إىل ذلك أن بعض الن َساخ حاولوا أحياناً  ،عن ُحسن نية أن ُيص ِّو ُبوا ما جاء يف مثاهلم وبدا
هلم أنه حيتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة يف التعبري الالهويت  ،وهكذا أدخلوا إىل النص قراءات جديدة
تكاد أن تكون كلها خطأ  ،ثم يمكن أن يضاف إىل ذلك كله أن استعامل كثري من الفقرات من العهد
اجلديد يف أثناء إقامة شعائر العبادة أ َدى أحيانا كثرية إىل إدخال زخارف غايتها جتميل الطقس أو إىل
التوفيق بي نصوص ُمتلفة ساعدت عليه التالوة بصوت ٍ
عال .
بعضه عىل بعضه اآلخر  .فكان
ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل عىل م ِّر القرون تراكم ُ
النَص الذي وصل آخر األمر إىل عهد الطباعة ُمثق ً
ال بمختلف ألوان التبديل  ،ظهرت يف عدد كبري من

القراءات }.

()28

 مراجع البحـث:
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( )1جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام حممد ابن جرير الطربي ج 14ص ،542ط دار هجر  -اجليزة ،ت :د/عبد اهلل الرتكي.
( )3علوم احلديث لإلمام أِب عمرو بن الصالح ص ،11ط دار الفكر املعاص  -لبنان ،دار الفكر  -سوريا  ،ت :نور الدين عنرت.
( )2سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 8ص  ،389ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط.
( )4جامع التحصيل يف أحكام املراسيل لإلمام صالح الدين العالئي ص ،96ط عال الكتب  -بريوت ،تْ :حدي عبد املجيد السلفي.
( )5صيانة صحيح مسلم لإلمام أِب عمرو بن الصالح ص ،337ط دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،ت :موفق عبد اهلل عبد القادر.
( )6ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 4ص ،311ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
( )7إحتاف اْلرية املهرة لإلمام شهاب الدين البُوصري َي ج 6ص  ،339ط دار الوطن  -الرياض ،ت :يارس بن إبراهيم (أبو متيم).
( )8ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 5ص ،413ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
( )9سنن اإلمام سعيد بن منصور ج 6ص ،88ط دار الصميعي  -الرياض ،ت :د /سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل ُْحيـِّد.
( )11هتذيب الكامل لإلمام أِب احلجاج املزّ ي ج 15ص ،356ط مؤسسة الرسالة  -بريوت  ،ت :د /بشَ ار ع َواد معروف.
( )11الضعفاء الصغري لإلمام حممد بن إسامعيل البُخاري ص ،76ط دار املعرفة  -بريوت  ،ت :حممود إبراهيم زايد.
( )13الضعفاء واملرتوكي لإلمام أِب الفرج بن اجلوزي ج 3ص ،148ط دار الكتب العلمية  -بريوت ،ت :عبد اهلل القاض.
( )12املغني يف الضعفاء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 3ص ،8ط دار الكتب العلمية  -بريوت ،ت :حازم القاض (أبو زهراء).
( )14الضعفاء لإلمام أِب جعفر العقييل ج 2ص ،791ط دار الصميعي  -الرياض ،تْ :حدي بن عبد املجيد السلفي.
( )15املعجم الكبري لإلمام سليامن بن أْحد الطربان ج 9ص ،149ط مكتبة ابن تيمية  -القاهرة ،تْ :حدي بن عبد املجيد السلفي.
( )16املغني يف الضعفاء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 3ص ،533ط دار الكتب العلمية  -بريوت ،ت :حازم القاض (أبو زهراء)..
( )17سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 1ص  ،463ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط.
( )18سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 6ص  ،337ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط.
( )19جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام حممد ابن جرير الطربي ج 14ص ،543ط دار هجر  -اجليزة ،ت :د/عبد اهلل الرتكي.
( )31سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 5ص  ،371ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط..
الض َباع .
( )31النْش يف القراءات العْش لإلمام حممد ابن اجلزري ج 1ص 9ط دار الكتب العلمية  -بريوت  ،ت :الشيخ عيل حممد َ
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( )33صحيح البخاري لإلمام أِب عبد اهلل حممد ابن إسامعيل البخاري ص 1383ح ، 5119ط دار ابن كثري  -بريوت.
( )32فتح الباري رشح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر العسقالن ج 11ص ،356ط طيبة  -الرياض ،ت :نظر حممد الفارياِب.
( )34جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام حممد ابن جرير الطربي ج 14ص ،543ط دار هجر  -اجليزة ،ت :د/عبد اهلل الرتكي.
( )35املجروحي من املحدثي لإلمام أِب حاتم بن حبان ج 3ص ،479ط دار الصميعي الرياض ،تْ :حدي بن عبد املجيد السلفي.
( )36لسان العرب لإلمام حممد بن منظور ج ، 5ص ،2665ط دار املعارف  -القاهرة.
( )37تفسري البحر املحيط لإلمام أِب حيان األندليس ج 6ص ،32ط دار الكتب العلمية  -بريوت ،تُ :مموعة من املحققي.
( )38زاد املسري يف علم التفسري لإلمام أِب الفرج بن اجلوزي ج 5ص ،33ط املكتب اإلسالمي  -بريوت.
( )39كتاب النصارى – ترمجة الفانديك  -إنجيل يوحنا  -الفصل  9األعداد من  25إىل  ، 28ط دار الكتاب املقدس  -القاهرة.
( )21كتاب النصارى  -الرتمجة اليسوعية  -إنجيل يوحنا  -فصل  9عدد  ،25ص ، 231ط دار املْشق  -بريوت  ،لبنان.
( )21كتاب النصارى  -الرتمجة العربية املشرتكة  -إنجيل يوحنا  -فصل  9عدد  ،25ص ، 159ط دار الكتاب املقدس  -القاهرة.
( )23كتاب النصارى  -الرتمجة ال ُبولسية  -إنجيل يوحنا  -فصل  9عدد  ،25ص ، 444ط منشورات املكتبة ال ُبولسية  -بريوت.
( )22كتاب النصارى  -الرتمجة العربية املبسطة  -إنجيل يوحنا  -فصل  9عدد  ،25ص ، 1135ط دار الكتاب املقدس  -القاهرة.
( )24العهد اجلديد يونان عرِب بي السطور ص ،491لألب بولس الفغايل ،أنطوان عوكر ،وغريها ط مؤسسة دكَاش  -بريوت.
( )25تفسري إنجيل يوحنا دراسة ورشح لألب متى املسكي ج 1ص ،611ط دير أنبا مقار.
( )26كتاب الهوت املسيح لألنبا (نظري جيد) شنودة الثالث ص ،19ليس عليه اسم املطبعة.
( )27دائرة املعارف الكتابية ج 2ص ،395ط دار الثقافة  -القاهرة ،تأليف نخبة من علمـاء َ
الالهوت.
( )28الرتمجة الرهبانية اليسوعية ص ، 13ص ،12مقدمة العهد اجلديد ،ط دار املْشق  -بريوت  ،ترمجة بولس باسيم الطبعة السابعة.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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