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 :في كتابه العزيز  تعالىيقول المولى تبارك و 
 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 } نَـ   إلىُقْل يََأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا َنُكْم َأّال نـَْعُبَد ِإّال الّلَه َوَال ُنْشِرَك ِبِه َشْيئًا َوَال َكَلَمٍة َسَوآٍء بـَيـْ َنا َوبـَيـْ
 -أل عمران  ( }ونَ ـِلمُ ـا ُمسْ ـُدوْا بِأَنّ َـ ُقوُلوْا اْشهـَوّلْوْا فَ ـابًا ّمن ُدوِن الّلِه فَِإن تَ ـُضَنا بـَْعضًا َأْربَ ـيـَّتِخَذ بـَعْ 

64( 
 } َيََأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم تـَْلِبُسوَن اْلَحّق ) 70(بِآيَاِت الّلِه َوَأنـُْتْم َتْشَهُدوَن  يََأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُرون

ُتْم تـَْعَلُموَن  َوقَاَلْت طّآئَِفٌة ّمْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا بِاّلِذَي أُْنِزَل ) 71(بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحّق َوَأنـْ
َوَال تـُْؤِمنـَُوْا ِإّال ِلَمن تَِبَع ِديَنُكْم ) 72(لنّـَهاِر َواْكُفُرَوْا آِخَرُه َلَعّلُهْم يـَْرِجُعوَن َعَلى اّلِذيَن آَمُنوْا َوْجَه ا

َل بَِيِد ُقْل ِإّن اْلُهَدَى ُهَدى الّلِه َأن يـُْؤَتَى َأَحٌد ّمْثَل َمآ ُأوتِيُتْم َأْو ُيَحآّجوُكْم ِعنَد رَّبُكْم ُقْل ِإّن اْلَفضْ 
 ) 73:  70 –أل عمران  (} ِه َمن َيَشآُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليمٌ الّلِه يـُْؤتِي

 } ُقْل يََأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ) 98(ُقْل يََأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن بِآيَاِت الّلِه َوالّلُه َشِهيٌد َعَلى َما تـَْعَمُلوَن
ُغونـََها ِعَوجاً  ) 99(َوَأنـُْتْم ُشَهَدآُء َوَما الّلُه بَِغاِفٍل َعّما تـَْعَمُلوَن  َتُصّدوَن َعن َسِبيِل الّلِه َمْن آَمَن تـَبـْ

أل  (}َد ِإيَماِنُكْم َكاِفرِينَ ـيَأَيـَّها اّلِذيَن آَمنـَُوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفرِيقًا ّمَن اّلِذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب يـَُرّدوُكم بـَعْ 
 )100:  98 –عمران 

 } ََنا َوَمآ أُنِزَل ِمن قـَْبُل َوَأّن َأْكثـَرَُكْم ُقْل يَـََأْهَل اْلِكَتاِب َهْل ت نِقُموَن ِمّنآ ِإّال َأْن آَمّنا بِالّلِه َوَمآ أُنِزَل ِإلَيـْ
 ) 59 –المائدة  (}فَاِسُقونَ 

 } ُُكْم بِّ ْم ّمن رَّ ُقْل يَـََأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلَى َشْيٍء َحّتَى تُِقيُموْا التّـْورَاَة َواِإلْنِجيَل َوَمآ أُنِزَل ِإلَْيك
ُهْم ّمآ أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمن رّّبَك طُْغَياناً وَُكْفراً َفالَ تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِ   –المائدة  (}ينَ َولََيزِيَدّن َكِثيراً ّمنـْ

68 ( 
 } ََر اْلَحّق َوَال تـَّتِبُعَوْا أ ْهَوآَء قـَْوٍم َقْد َضّلوْا ِمن قـَْبُل َوَأَضّلوْا  ُقْل يَـََأْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغيـْ

 )77 -المائدة  (}َكِثيراً َوَضّلوْا َعن َسَوآِء الّسِبيلِ 
 

 صدق اهللا العظيم
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 مقدمة
:

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
قى  دائما و أبدا سيبف. و بعد  أصحابهو الصالة و السالم على من ال نيب بعده و على آِله و  وحدهاحلمد هللا 

و على ، أشبه بصخرة قوية راسخة تتحطم عليها أهواء الطامعني للنيل منه )  الكريم القرآن: ( كتاب اهللا عز وجل 
ففي اسيام  !خلدمة أمراضهم عني املسلمني أالرمم من للك فأن اعداء اسسالم ال يكلون عن ااوالتم لتقليل شأنه يف 

 )مة و التحريف ـبين العص القرآن( كتابا خطريا بعنوان ى شبكة اسنرتنت  عل ) الرد على األسالم( اسخرية نشر موقع 
صورته اليت بني أيدينا اسن ليس كما بالكرمي  القرآنمدعيا فيه أن !!  أندراوس: أمسى نفسه  و يبدو أن مؤلفه متنّصر

، باحلذف و اسضافة و التغيري زل منذ قدمي اساليه إل أن يد التغيري قد امتدت  – املؤلفعلى حد تعبري  –د نطق به امّ 
- :ول املوىل عز و جل ـه قـدق فيـحقا لقد ص!!.. امل ـسلمني يف العـليس أهال للتقديس من كافة املمما جيعله 

َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدَى َوِديِن اْلَحّق  ُهَو اّلِذيَ () يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوْا نُوَر الّلِه بَِأفْـَواِهِهْم َوالّلُه ُمِتّم نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن {
 ) 9:  8 سورة الصف ( } لُِيْظِهَرُه َعَلى الّديِن ُكّلِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 

كرد فعل على احتقار املسلمني للكتاب املقدس ته  يف مقدم شرحو قد أقدم الكاتب على تأليف هذا الكتاب كما 
على هم الفارمة و الدعاوي اجلارحة اليت ال أصل هلا و ال سند مري للك من التُّ  إىلريفا كليا و اتامهم بتحريف اياه حت

متفاخرا خبلو كتابه من أي كلمة جتريح أو طعن شخصي ، و متمسكا حبق الديانة  !!...حد تعبري الكاتب يف املقدمة 
 !!املسيحية 

الصقة بم التصاقا واضحا ا النصارى من تمة هي يربءو  لكتابه أنو يطلب أياا من اخوانه املسلمني بعد قراءتم 
إلا مل ترتك ردائي  : (و كأنه يتبع سياسة ! أخر ماكتب  إىل... ، و أن يطالعوا التوراة و اسجنيل  -على حد قوله  –

 !ور إلا اسيء استخدامها ـو ياهلا من سياسة قد تقلب موازين اسم) !! فلن أترك ردائك 
انين قد طالعت كتابه للوهلة اسوىل بقلب حانق و عقل رافض للموضوع برمته مجلة و تفصيال و أعرتف للكاتب 

مالا سيكون : و لكن السؤال هنا .  و للك سين متأكد متام التأكد من زيف ما يزعم كذبا و افرتاءا على كتاب اهللا!.. 
قطعا سوف !.. دين ؟ـمور الأائر ـراك الكايف لساملوقف الا وقع هذا الكتاب بأيدي شباب املسلمني ممن ليس عندهم اسد

قراءة الكتاب ثانية بعقٍل واٍع  إىلو هذا حقا هو الذي دفعين ! يكون للك بداية لطريق شائك لو �اية ال نرجوها مجيعا 
 تعاىلهللا أن الكاتب امنا جيدف على ا نصارى ممن قرأوا هذا الكتابخوة الو أياا لإل، و بتأٍن سثبت سخواين املسلمني 

 !!و على نبيه الكرمي صلوات اهللا عليه و سالمه ، و على صحابته رضوان اهللا عليهم و على أئمة املسلمني كافة !.. 
كذلك و كما كان كالم املؤلف مدعما حبجج و براهني من كتب اسحاديث و التفسري ، فسيكون كالمنا أياا  

أو سنه قد  ، د ، أو قد أوَّل كالما بغري معناه املراد لغرض ما يف نفسهلنثبت له و للقراء أمنا قد أورد كالما ليس لو سن
الركيك بأ�ا أشهر من نار على علم  هيظن أن القارئ املسلم مري مطلع على كافة املراجع اليت أوردها و اليت وصفها بتعبري 
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مثال ) كاملشكاة ( بة ـنها مريـد يظع قـماء مراجـندما يذكر له اسـأو قد يتوهم ع أو لن يكلف نفسه مشقة البحث ،  !
!! 

و دحض افكاره املغلوطة اليت ما ، و نسأل اهللا العلي القدير أن جيعلنا سببا يف كشف أمثال هذا املفرتئ الكالب 
ئ املسلم مبعرفة بعض احلقائق و أن يعم الكتاب بفائدة على القار . َمَرَض با إال التشكيك و التزييف و قلب احلقائق 

 .داء اسسالم انه نعم املوىل و نعم النصري ـعأد تكون مغّيبًة عن لهنه ، و للك حىت ال يستفيد بذلك اليت ق
<
Í√ ^é÷]<Ç€¶<—Ö^õ<

engi_build@hotmail.com 
engi_build@yahoo.com<

8/6/2004 
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 الكريم القرآنمفهوم القراءات في : الفصل األول 
:

 الكرمي يف اللوح احملفوظ قبل خلق  القرآنضح بعدم تصديقه ملسأله حفظ ما يو  6يورد املؤلف يف ص
السماء الدنيا يف ليلة القدر ، مث بلغه  إىلفنسخ بأيدي سفرة كرام بررة عن هذا اللوح و انزل العاملني 

 .الكرمي صلوات اهللا عليه و سالمه آية بآية  النيب إىلجربيل عليه السالم 
  بل و من أساس العقيدة اسسالمية يف مسألة حفظ العزيز ، كل ما أوردته صحيحا بأن   :و نرد عليه و نقول

و نورد للك تفصيال باسدلة من . احلكيم لكتابه الكرمي من شبهة التحريف و الاياع ، و هو املوضوع الرئيسي لنا 
 :الكرمي  القرآن

 } البروج سورة }) 22(ِفي َلْوٍح ّمْحُفوٍظ ) 21(َبْل ُهَو قـُْرآٌن ّمِجيٌد 
 } َِلِة اْلَقْدر  سورة القدر }ِإنّا َأنَزْلَناُه ِفي لَيـْ
 } سورة الواقعة }) 78(ِفي ِكَتاٍب ّمْكُنوٍن ) 77(ِإنُّه َلُقْرآٌن َكرِيٌم 
 } سورة الحجر })1(اَلَر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوقـُْرآٍن ّمِبيٍن 

 !!أية تعليق مين  و ال أعلق على اسيات السابقة ، إل أن بالمتها ال حتتاج
  الكرمي على الرقاق و اسكتاف و اجللود و صدور  القرآنو يورد أياا يف بنفس الصفحة تعليقا على كتابة آيات

احلايل ال حيوي مجيع  القرآنكون كافية إلثبات  الرجال فيقول أن قد نشأ عن للك مشاكل يعتربها مجيع الباحثني  
احلايل حاويا  القرآنأن يكون  من المستحيلو بعبارة اخرى أنه  –ريه على حد تعب –اسيات اليت نطق با امد 

 !!جلميع ما أنزل 
  هل هم من أوردت من كتبهم اقتباساتك ، أي  .. من هم الباحثني الذين تقصدهم يف تعليقك ؟ :و للرد نسأل

خر فال يهمنا رأيهم أما لو كانوا باحثني من نوع أ... !!بالطبع نشك يف للك .. ؟ )مشكاة المصابيح ( كتاب 
 !!و ليحتفظوا به سنفسهم ! 
 كله ، فقد لهب منه كثري ، و   القرآنال يقولن أحدكم قد أخذت : حديثا عن ابن عمر أنه قال  7و يورد يف ص

النوع /  القرآناألتقان في علوم ( و يزعم أنه قد اقتبسه من كتاب . ( !! ) لكن ليقل قد أخذت ما ظهر منه 
 . ) 25ص/2ج/ عون السابع و األرب

  فلم جند  ) في ناسخه و منسوخه( يف النوع املذكور / الكتاب املذكور بأننا قد حبثنا جيدا يف  :و للرد نؤكد
حديثا ليس  27احلديث الوارد بكتاب املؤلف ، بل بالبحث يف كامل الكتاب وجدنا عن ابن عمر رضي اهللا عنه 

و اسفرتاء على احد صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال فيهم احلديث املذكور ، و هو طبعا عار عليه 
لسان عبد اهللا بن بالطبع حديث كهذا ال يرد عن ف .بل و عدم اسمانة العلمية يف اسقتباس عن الكتب ، حسب 
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 ِإنّا{:  تعاىلو الذي حيفظ عن ظهر قلب قول اهللا  –كما قال عنه النيب الكرمي   -عمر و هو َحرب هذه اسمة 
 . )9-الحجر( } ْكَر َوِإنّا َلُه َلَحاِفظُونَ َنْحُن نـَّزْلَنا الذّ 

و اليت أوردها املؤلف مدعيا عدم معرفة احلكمة يف للك ،  ) :أنزل على سبعة أحرف  القرآنإن هذا ( أما مسألة 
اخرى للعرب ، ) جات هل( لغات يف جممله قد أنزل بلغة قريش مدجما فيه عدة  القرآنفقد شرح اسمام القرطيب للك بأن 

و هو ما اصطلح على تسميته بعلم ، قد يكون للك يف كلمه بعينها ، أو يف مجلة ، أو حىت يف حرف من الكلمة 
- :كما هو آت تفصيله . القراءات 
 } ََها َوم ا َيُكوُن لََنآ َأن نـُّعوَد ِفيَهآ ِإّال َأن َقِد افْـتَـَريـَْنا َعَلى الّلِه َكِذبًا ِإْن ُعْدنَا ِفي ِمّلِتُكْم بـَْعَد ِإْذ َنّجانَا الّلُه ِمنـْ

نَـَنا َوبـَْيَن قـَْوِمنَ  ُر َيَشآَء الّلُه رَبـَّنا َوِسَع رَبـَّنا ُكّل َشْيٍء ِعْلمًا َعَلى الّلِه تـَوَّكْلَنا رَبـَّنا افْـَتْح بـَيـْ ا بِاْلَحّق َوَأنَت َخيـْ
نَـَنا وَ ( و معىن  ) 89األعراف  (}اْلَفاِتِحينَ  أي احكم   ) تفسير بن كثير( كما جاء يف   ) بـَْيَن قـَْوِمَناافْـَتْح بـَيـْ

أن عمر بن : و هي ليست يف لغة قريش بل يف لغة أهل اليمن ، و يقول اسمام القرطيب  بيننا و بني قومنا
يا : اخلطاب رضي اهللا عنه مل يعرف تفسري هذه اسية حىت أتاه رجلني من أهل اليمن يف نزاع بينهما قائلني له 

0Fاختالف لغة قريش عن لغة اليمن يف هذاب أعلموهفلم يفهم حىت ! أمري املؤمنني ، باهللا عليك افتح بيننا 

1 . 
 } القرطيب معىن  اسمام ، و قد شرح سورة المدثر  } )51(فـَّرْت ِمن َقْسَورٍَة ) 50(َكأَنـُّهْم ُحُمٌر ّمْسَتنِفَرٌة

1Fغة أهل احلبشةفقال أ�ا اسم من أمساء اسسد بل) قسورة ( كلمة 

2 . 
 } َـََهَك َوِإلَـََه َأْم ُكنُتْم ُشَهَدآَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن بـَْعِدي قَاُلوْا نـَْعُبُد ِإل

و قد أورد القرطيب ،   ) 133البقرة  ( }آبَاِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإلَـَهاً َواِحداً َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 
2Fعلى أ�ا مجع سالمه كما يقول سيبويه )أبائك ( بدال من ) ك ـأبي( يف تفسري هذه اسية قراءة 

، إل أن بعض  3
 .قبائل العرب ال تنطق اهلمزة يف وسط الكلمة و يعجم للك عليها 

في كيفية ( النوع السادس عشر / إلمام السيوطي ل)  القرآناألتقان في علوم ( كتاب   إىلرجوع و ميكن للقارئ ال
أو كتاب فتح الباري يف شرح صحيح  )عليها  القرآنفي األحرف السبعة التي نزل ( املسألة الثالثة /  ) انزاله

انزل على سبعة أحرف ملعرفة تفاصيل  القرآنباب إن هذا  – القرآنكتاب فاائل / إلبن حجر العسقالين ) البخاري 
 .هذا املوضوع أكثر حول 

أي على ) على سبعة أحرف القرآنباب أنزل : (قوله :و يورد ابن حجر العسقالني رأيه في هذا الموضوع فيقول 
سبعة أوجه جيوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس املراد أن كل كلمة وال مجلة منه تقرأ على سبعة أوجه، بل املراد أن ماية 

، فإن قيل فإنا جند بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة  لمة الواحدة إىل سبعةما انتهى إليه عدد القراءات يف الك
                                                 

 انزل على سبعة أحرف القرآنا ان هذ: باب  –تفسري القرطيب  1
  نفس املرجع 2
 راجع تفسري القرطيب هلذه اسية 3
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أوجه، فاجلواب أن مالب للك إما ال يثبت الزيادة وإما أن يكون من قبيل االختالف يف كيفية اسداء كما يف املد 
ري، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة واإلمالة وحنومها، وقيل ليس املراد بالسبعة حقيقة العدد بل املراد التسهيل والتيس

3Fيف اآلحاد كما يطلق السبعني يف العشرات والسبعمائة يف املئني وال يراد العدد املعني، وإىل هذا جنح عياض ومن تبعه

4 
 أ هـ. 

يزعم إن اإلختالفات الواردة بالقراءات ليست اختالفات جوهرية تغري معىن اسية كما  :نقول  9و ردا على التعليق ص
كانت هذه و قد  . املؤلف و لكنها اختالفات كما أوردنا بالنطق يف حرف أو كلمة بلغات قبائل اخرى مري قريش 

من اهم أسباب مجع اخلليفة عثمان لقراءة قريش يف  يف القراءة بني أهل الشام و أهل العراق و أهل اجلزيرة اسختالفات 
 .بعد  كما سنوضح فيماكتاب واحد و احراق ما دون للك  

  يورد املؤلف عددا من اسيات مستغال الفرق يف  : )األيات التي لعبت بها أيدي التحريف ( و تحت عنوان
على القارئ و يشككه يف صحة هذه اسيات على النحو الذي ورد باملصحف ، و قد ماب القراءات ليحتج با 

ه برمم احراق هذه القراءات احيط علم القارئ أن أياا. عنه أن يورد لنا املراجع اليت استاق منها هذه املعلومات 
كالطربي و ابن كثري و القرطيب ملب كتب التفسري القدمية  فإن إ على عهد اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ،

و املفسرين إل و ينسبو�ا سصحابا ، قد أوردت ضمن شرح اسيات جمموعة خمتلفة من القراءات و البيااوي 
القراءات فهو كنوع من الشمول و مجع اسحكام املختلفة للقرآن من تفسري قدمي وحديث و قراءات يوردون هذه 

فإن ايراده للقراءات ال ينفي صحة القراءة ، ، و ليس سرباك القارئ ... و أراء الصحابة و التابعني و مريه 
، و لكنها معلومة قد تفيد ) تلقني أي احلفظ و ال( و املنقولة عن طريق التواتر اسصلية الواردة يف املصحف 

 . الدارس املتخصيف يف هذا الال
  و ) !!  أبو حنفيه( قراءة منسوبه لشخيف يدعى  4فقرة  10أن املؤلف يورد يف �اية ص : حقاو من الطريف

لعصر و املعلوم انه كان يف ا) أبو حنيفة النعمان ( ال ندري ما يقصد ، أهي ملطة مطبعية و يكون قصده اسمام 
أم أنه يقصد شخيف  !العباسي حيث ال جمال للجديد من القراءات اليت اشتهرت با العصور اسسالميه اسوىل 

 !!.. )  أبو حنفيه( بعينه ال نعرفه و امسه بالفعل 
 و هو  القرآنبأن ائمة اسسالم يتالعبون ب :على األية األولى من سورة القمر  10الفقرة  11في ص يعلق و

معجزة انشقاق القمر اليت طلب املشركون من النيب الكرمي  إىلفاآلية تشري . ف على اسئمة اسجالء أياا جتدي
و كان للك قبيل حادث ، ! إمنا سحرنا امد : ، و عندما رأوها قالوا صلوات اهللا عليه و سالمه أن يروها 

4Fاسسراء و املعراج

َوِإن يـََرْوْا آيًَة ) 1(الّساَعُة َوانَشّق اْلَقَمُر  اقْـتَـَرَبتِ {: املعىن الالحقة تؤكد للك  اتو اسي،  5
َوَلَقْد َجآَءُهم ّمَن األنَبآِء َما ) 3(وََكّذبُوْا َواتـّبَـُعَوْا َأْهَوآَءُهْم وَُكّل َأْمٍر ّمْسَتِقّر ) 2(يـُْعِرُضوْا َويـَُقوُلوْا ِسْحٌر ّمْسَتِمّر 

                                                 
 ) باب أنزل القرآن على سبعة أحرف / فاائل القرآن ( كتاب   –فتح الباري يف شرح صحيح البخاري سبن حجر  4
 راجع كتب السرية النبوية  5
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ُهْم يـَْوَم َيْدُعو الّداِع ) 5(ْغنِـي الّنُذُر ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما تُـ ) 4(ِفيِه ُمْزَدَجٌر  سورة  }) 6(َشْيٍء ّنُكٍر  إلىفـَتَـَوّل َعنـْ
 !...س�ا ال ختدم سياق الكالم الذي يريده تلك اسيات ، و لكن املؤلف ال يورد بالطبع  القمر
و الذي ال يؤخذ أبدا كحجة جند أن املؤلف قد اعتمد يف كتابه على اختالف الروايات يف كتب السرية و مما سبق 

و بعد للك يؤكد  ، للتفنيد ، و ادعائه بالكذب على بعض املراجع ، بل و ايراد بعض املعلومات من مصادر جمهولة 
: و ال يسعنا بعد ما أوردنا ردا على خترصاته إال أن نقول له كما علمنا قرآننا اليد  القرآنكالمه السابق بتحريف أيات 

 . ) 64النمل  ( }بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ ُقْل َهاتُوْا {
  يدعي املؤلف أن احلجاج قد مري  : ) القرآنما غيره الحجاج بن يوسف الثقفي في ( و أيضا تحت عنوان

و يورد جمموعة من القراءات املختلفة  -!!هكذا أورد  –ماهو شال لغويا و حنويا بصفته مدرس لغة عربية  القرآنب
فبالبحث وهذه الرواية ضعيفة جّدًا أو موضوعة ؛  !. ى با حلناها سنه رألى احلجاج أنه قد مريّ و يدعي ع

: قال علي بن املديين . وهو مرتوك احلديث  )عبَّاد بن صهيب  ( أ�ا عن باملرجع الذي أورده املؤلف وجدنا
كان قدريّاً داعيًة ، ومع للك يروي : مرتوك ، وقال ابن حبان : وقال البخاري والنسائي ومريمها  لهب حديثه ، 

5Fأحد املرتوكني: هذه الصناعة شهد هلا بالوضع ، وقال الذهيب  أشياء إلا مسعها املبتدئ يف 

ومنت الرواية منكر ،  6
، فإلا كان للك على  فيمشي هذا التغيري على نسخ العامل كله القرآنباطل ، إل ال يعقل أن يغريِّ شيئًا من 

وكيف ! د احلجاج بالعراق فمالا عن النسخة اليت باملدينة أو اليت مبصر أو اليت بالشام و مريها ؟النسخة اليت بي
أماى املسلمون عن هذا العمل بعد انقااء عهد احلجاج وانتهاء سلطته ؟ وهب أنّه متّكن من مجع نسخ 

و هذا قطعا صعب  -دة مجيعها ، ومل تشّذ عن قدرته نسخٌة واحدٌة من أقطار املسلمني املتباع املصاحف 
وعددهم يف للك الوقت ال حيصيه  القرآنحفظة  فهل متّكن من إزالته عن صدور املسلمني وقلوب  -مستحيل 

مري ( قد شكا اليه الناس من أكراد و فرس و حقيقة اسمر أن احلجاج عندما كان واليا على العراق   . ؟إّال اهللا 
، ففزع احلجاج  ولذلك كثر التصحيف يف العراقلتشابه بعض احلروف  القرآنعند قراءة أ�م يعجمون ) العرب 

، ودعا نصر بن  ، وسأهلم أن ياعوا عالمات لتمييز احلروف املتشابةبن مروان  ابه يف زمن عبدامللكتَّ كُ   إىل
تكره وكانت عامة المسلمين ،  ، وحيىي بن يعمر العدواين تلميذي أيب اسسود الدؤيل هلذا اسمر عاصم الليثي

وتردد كثري منهم يف قبول . الح خشية االبتداعـئًا على ما في مصحف عثمان ولو لإلصـأن يزيد أحد شي
، قرر نصر وحيىي ـ وكانا من التقوى حبيث ال يتهمان  ، فبعد البحث والرتوي اإلصالح الذي أدخله أبو اسسود

وأزواجًا لتمييز اسحرف املتشابة باسسلوب يف دينهما ـ إدخال اإلصالح الثاين وهو أن توضع النقط أفرادًا 
، كان  وكذلك اإلعجام أيااً . ن بيدنا، ولكن سبق القول أن احلركات والسكنات كانت بطريقة النقطاملوجود اس

فمنعًا للبس بعض احلركات والسكنات واإلعجام كان رسم كتابة املصحف مثًال يكتب احلركة . بطريق النقط
وال أستجيز النقط بالسواد ملا فيه من التغيري لصور : بلون خيالف اسمحر، قال أبو عمروبلون أمحر، واإلعجام 

                                                 
  212ص  –راجع الطبقات الكربى إلبن سعد  6
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وعلى للك ! ، ورأى أن يكتب اهلمزات بالصفرة) م بال نقط ـو كانت ترس(  الرسم، يعين رسم مصاحف عثمان
يوجد ما جيربهم على و مل يغري احلجاج و ال من كانوا معه شيئا مبصحف عثمان سنه ال  . مصاحف أهل املدينة

6Fو خشية العامة ثانيا كما سبق و أوضحنا، هذا أوال 

7 . 
  قَاُلَوْا ِإْن َهـََذاِن َلَساِحَراِن يُرِيَداِن َأن {:  تعاىلكقوله  :في بعض األيات  القرآنأما ما أورده من لحن

َلىَ ُيْخرَِجاُكْم ّمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحرِِهَما َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم الْ  وقرأ الزهري : و فيها قال القرطيب  )63طه  (}ُمثـْ
" " إن"بتخفيف " إن هذان"واخلليل بن أمحد واملفال وأبان وابن ايصن وابن كثري وعاصم يف رواية حفيف عنه 

وهذه القراءة سلمت من خمالفة املصحف ومن فساد اإلعراب، ويكون ". هذان"وابن كثري يشدد نون " لساحران
7Fان إال ساحرانمعناها ما هذ

:  8F9) القرآنشبهة لحن ( مازي عناية يف مقال له بعنوان . و يقول د. أ هـ  8
؟، بل هي قراءة اسكثر، وهلا وجه فصيح يف العربية ال خيفى  عليها عٌ مَ ر هذه القراءة وهي متواترة جمُ نكَ وكيف تُ 

 :وجاء منه قول الشاعر العريب.  يف مجيع حاالته) أو الرفع ( للك هو إلزام املثىن اسلف  اجلميع ،على 
 اها لنا وفاهاـيا ليَت َعين                  اً ـاً واهـواهاً لسلمى مث واه«
 من يـَْرَضى به أباهاــبث                   وضَع اخللخال من رجالهاـوم

 .»تاهاـَغا يف الِد مايـبل                 دــاها قــإّن أباها وأبَا أب
حاً ِإّن اّلِذيَن آَمُنوْا َواّلِذيَن َهاُدوْا َوالّصابُِئوَن َوالّنَصاَرَى َمْن آَمَن بِالّلِه َواْليَـْوِم اَالِخِر وَعِمَل َصالِ {:  تعاىله و أياا قول

إمنا :  لفراءقال ا: و نقرأ تفسري القرطيب و هو يورد أراء أئمة النحو  )69المائدة  (}َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ 
هنا ال يتبني فيه اإلعراب  ) الذين( ضعيفة فال تؤثر إال يف االسم دون اخلرب؛ و ) إن( سن  )والصابئون(جاز الرفع يف 

وسبيل ما يتبني فيه : قال الزجاج. أصل الكالم إىلرجوعا  ) الصابئني( فجرى على جهة واحدة اسمران، فجاز رفع 
إن الذين : الرفع امول على التقدمي والتأخري؛ والتقدير: وقال اخلليل وسيبويه. راب واحداإلعراب وما ال يتبني فيه اإلع

آمنوا والذين هادوا من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون والصابئون والنصارى  
لتفت ال يُ «: وقال الزخمشري: فيورد أنفا  املذكورة ازي عنايةغ/ وكذلك نقرأ رأي الزخمشري يف مقالة الدكتور  . كذلك

ومل يعرف ) يريد كتاب سيبويه(فت إليه من مل ينظر يف الكتاب ورمبا التَ . ما زعموا من وقوعه خطأ يف خط املصحف إىل
م يف هُ مذاهب العرب، وما هلم يف النصب على االختصاص من االفتنان، وخفي عليه أن السابقني اسولني الذين مثلُ 

م يف اإلجنيل، كانوا أبعَد مهًة يف الغرية على اإلسالم، ولب املطاعن عنه، من أن يرتكوا يف كتاب اهللا ثلمًة هُ ة، ومثلُ التورا
 .»يسدها من بعدهم، وخرقاً يرفوه َمن يلحقهم

                                                 
 )املوسوعة اسسالمية ( موقع  –سيب عبد اهللا الزجناين ) اإلعجام يف القرآن ( بعنوان مقال : املصدر  7
 راجع تفسري القرطيب هلذه اسية  8
 )موقع املوسوعة اسسالمية ( راجع نيف املقالة على اسنرتنت  9
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 (}زِيٌز َحِكيمٌ ـَن الّلِه َوالّلُه عَ ـاًال مّ َوالّساِرُق َوالّسارَِقُة فَاْقَطُعَوْا َأْيِديـَُهَما َجَزآًء ِبَما َكَسَبا َنكَ {:  تعاىلو أياا قوله 
صيغة اجلمع ورمبا قد ماب عن لهنه أن ) يديهما ( بكلمة  ) َأْيِديـَُهَما(املؤلف تغيري كلمة فيطلب  ) 38المائدة 
 أي سارق بعينه و سارقة بعينها( ، و صيغة املثىن للتخصييف و التحديد ) أي مراده أي سارق و أية سارقة ( للشمول 

، و اليت قد ختفى على العنصر البشري إلا تدخل يف التأليف و التحريف  القرآنو يف هذا دليل دامغ على بالمة .  ) 
 : زيز احلكيم ـبذا فنرد على املؤلف كيده و نقول له وسمثاله قول الع

 )119آل عمران  (}ُدورِ ّـ ُكْم ِإّن الّلَه َعِليٌم ِبَذاِت الصـُقْل ُموتُوْا بِغَْيظِ {
 أال وهي وضع النقاط فوق احلروف ، موردا أن بعض علماء  : مشكلة اخرى 15و يورد المؤلف في نهاية ص

كيف ميكن متييز : املسلمني اسوائل قد كانوا يكرهون تنقيط املصحف ، و خياطب قراء العربية اليوم متسائال 
هـ بدون  15حنو سنة  إىلارخيه احلروف املتشابة دون تنقيطها ؟ و يورد صورة لصفحة من مصحف يرجع ت

 !!تشكيل و ال نقاط 
  ان هذا السؤال ال يسأل لقراء العربية اليوم و الذين تعلموا قراءة احلروف العربية و التمييز با عن  :و للرد نقول

عاما حيث كان العرب يتعلمون كتابة لغتهم دون تنقيط و   1500طريق النقاط ، بل يسأل لقراء العربية منذ 
موقف  هامنبعض مواقف و نورد للقارئ من كتب السرية النبوية . و هم با عاملون و عليها قادرون وا يقرأو�ا كان

و من اخته فنرى أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد تناول الصحيفة  ،اسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
، )  16ص 1صورة ( املؤلف يف الذي أورده قرأها وحده دون مساعدة من أحد ، و قد كانت مكتوبة خبط مياثل 

. و لكن سنه عريب و قد تعلم القراءة هكذا فهو قادر على قراءتا و متييز كلماتا و حروفها من سياق الكالم 
أياا يف صلح احلديبية كان الرسول الكرمي صلوات اهللا عليه ميلي على علّي بن أيب طالب و هو يكتب و طبعا 

يف  احمد ديدات/ األستاذ ، و أياا قد سئل ... ي أورده املؤلف و اسمثلة اخرى كثرية خبط مياثل اخلط الذ
الا كنت اجنليزيا تقرأ و : و كان رده كالتايل ،  كانوا يقرأو�ا  عن احلروف العربية القدمية و كيف احدى مناظراته 

و حديث العهد باسجنليزية اخرى  و جبوارك شخيف من جنسيه، تكتب اسجنليزية و هي لغتك اسم اليت حتلم با 
فبالطبع سوف يفهم اسجنليزي أن كلمة   !!I’ll go to bd: عرضت على كليكما مجلة مكتوبة يف ورقة تقول 

I’ll  تعينI shall   و كلمةbd  تعينbed جنليزي قد و هو اختصار شائع يف اسجنليزية ، و هنا يقال أن اإل
ني أن متعلم اسجنليزية و الذي قد ال يعرف سياق بعض اجلمل و كذا ال هم اجلملة من سياق الكالم ، يف حف

نفس الشئ مع قراء العربية من العرب ! يعجم عليه للك حلداثة عهده باللغة فيعرف اختصارات الكلمات 
اد و ي العربية من الفرس و الشوام و املصريني و اسندلسيني و الرتك و اسكر املسلمني اسوائل و اخوا�م متعلم

ابتداع  إىلالروم و مريهم فقد اضطر علماء املسلمني يف القرن اسول اهلجري و على رأسهم أبو اسسود الدؤيل 
! هذا اليوم  إىلالنقاط فوق احلروف لسهولة تعليم العربية لغري الناطقني با و ظلت طريقـتهم مع العرب و العجم 
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عند وضع النقاط سن الذين أشرفوا على فه أو تغيري معناه أو حتري القرآنفال حيتج املؤلف باياع بعض احرف 
 !وضع النقاط هم العرب ال العجم 

و تعليمة و حفظه عرب العصور اسوىل و حىت وقت قريب جدا كانت عن طريق  القرآنجدير بالذكر أياا أن طريقة نقل 
فقد تعلمه الرسول الكرمي صلى اهللا عليه ) لتلقني أي نسمعه بألاننا و نردده بعد للك كما مسعناه فيتم احلفظ و ا( التواتر 

كان للك عامال مساعدا ثانويا ، و  و سلم من جربيل عن طريق التلقني و علمه سصحابه بالطريقة لاتا ، و عندما كتبوه  
ن فوسيلة حفظ املعلومة هنا هي السماع و النطق و ليس القراءة م. عن ظهر قلب أكثر من القراءة  كانوا حيفظونه

يؤخذ مساًعا من ُحفَّاظ جمودين متقنني ، وال يؤخذ عن طريق القراءة من  القرآنوىف مجيع اسزمنة فإن و الرقاع ،  الصحف
سن . وحفظه  القرآناملصحف عرضة لكثري من اسخطاء ، فالسماع هو اسصل ىف تلقى  املصحف ؛ إلن احلفظ من 

  .ملفوظًا ليسمع ومل ينزل مطبوًعا لُيقرأ  نالقرآنزل  اللسان حيكى ما تسمعه اسلن ، لذلك 
 كما   6و ليست  –من سورة املائدة  60تعليقا على اسية  17يورد املؤلف يف ص : و في اخر الفصل األول

)  َعَبدَ ( املعىن بالقراءة السطحية لألية على أن مري مفهومة  )َوَعَبَد الطّاُغوَت ( بأن كلمة  –أورد يف الكتاب 
و يورد جمموعة خمتلفة من القراءات هلذه الكلمة فقط ال لشيء إال سرباك القارئ و ! اعله هو  اهللا فعل ماض و ف

على حنو متماثل يفهم منها مجيعا أن من جندها تورد القراءات  كتب التفسري  إىلو بالرجوع . تشكيكه يف اسية 
ر و عبدة الطاموت و ال يفهم منها شئ يلعنه املوىل عز وجل و يغاب عليه فسوف جيعل منه القردة و اخلنازي
ال  )َوَعَبَد الطّاُغوَت ( ذه اسية أن كلمة ـأخر ، أياا قد أورد فايلة الشيخ امد متويل الشعراوي يف شرحة هل

على أنه فعل و للك لعطفه على امسني من قبله فتكون اسم مكون من مااف و ) عبد ( ميكن أن يفهم منها 
قل النطق أحيانا ، فتكون نوع من البالمة و ثلألختصار و ) عبدة الطاموت ( اء يف ماافا اليه و اضغمت الت

9Fالكرمي القرآناليت عرف با دائما 

10 . 
 ) .؟  القرآنمن أدلة على حتريف املؤلف  همبالا ننعت ما أورد: (  نسأل القارئ الكرمي سؤاال :و في ختام الفصل 

 
***************************** 

:
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 ) 4 –سورة النجم (   ﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى  ﴿ :الثاين الفصل 
 

و قصصه مأخولة و  القرآنأال و هو أن معظم مواد  القرآنيف مقدمة الفصل الثاين يورد املؤلف مفهوما قدميا عن 
عرب من قبل لقوله تعايل و قد قال هذا مشركي ال، ( ! ) مستعارة من اعتقادات اليهود و النصارى يف شبة اجلزيرة العربية 

من رب العزة جليا يف و كان الرد ،  )5الفرقان  (}َوقَاُلَوْا َأَساِطيُر األّولِيَن اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُتْمَلَى َعَلْيِه بُْكَرًة َوَأِصيالً {: 
و ،  )6الفرقان  (}اً ـورًا رِّحيمـاَن َغفُ ـُه كَ ـنّ اَواِت َواألْرِض إِ ـُقْل َأنَزَلُه اّلِذي يـَْعَلُم الّسّر ِفي الّسمَ {: اسية التالية أن قال 

 إىلالذي يعلم السر، فهو عامل الغيب، فال حيتاج  القرآنأي قل يا امد أنزل هذا : يقول اسمام القرطيب شرحا هلذه اسية 
أهل الكتاب مأخولا من  القرآنولو كان . دون اجلهر؛ سنه من علم السر فهو يف اجلهر أعلم ) السر( ولكر . معلم

وأياا ولو كان مأخولا من هؤالء لتمكن املشركون . ومريهم ملا زاد عليها، وقد جاء بفنون خترج عنها، فليس مأخولا منها
10Fمنه أياا كما متكن امد صلى اهللا عليه وسلم؛ فهال عارضوه فبطل اعرتاضهم من كل وجه

و َمن ِمن العرب كان  . 11
؟ و ما كان النيب الكرمي على اتصال بم ليحدثوه با ، و ما كان صلوات لنصارى عنده علم هذه القصيف مري اليهود و ا

اهللا عليه بقاريء حىت يقرأ ما يف كتبهم ، بل و ما كانوا هم ليحدثوا أحدا من العرب بأخبارهم و كانوا يستفتحون عليهم 
ٌب ّمْن ِعنِد الّلِه ُمَصّدٌق ّلَما َمَعُهْم وََكانُوْا ِمن قـَْبُل َوَلّما َجآَءُهْم ِكَتا{: واصفا حاهلم  تعاىلفيقول املوىل تبارك و ! با 

و أياا قال  ) 89البقرة  (}َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى اّلِذيَن َكَفُروْا فـََلّما َجآَءُهْم ّما َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِه فـََلْعَنُة الّلِه َعَلى اْلَكاِفرِينَ 
بـَْعٍض قَاُلَوْا َأُتَحّدثُونـَُهم ِبَما فـََتَح الّلُه َعَلْيُكْم لُِيَحآّجوُكم بِِه ِعْنَد رَّبُكْم َأَفَال  إلىَوِإَذا َخَال بـَْعُضُهْم { : جل جالله 

 صلوات اهللا عليه و سالمه ؟فمن أين أتى با هذا النيب اسمي  )76البقرة  (}تـَْعِقُلونَ 
  مسند أحمد( حديثا يدعي وروده يف  20و يورد يف ص ( . 

 صلى اهللا عليه و سلم فيما فما كان كّتاب الوحي يراجعون النيب الكرمي  : !واقع حديث غريب و هو في ال
س�ا تتعارض مع أمانته صلى اهللا عليه و ! اكتب كيف شئت : ، و لو راجعوه فلن يقول هلم  القرآنميليهم من 

تبديلها و لو تبدلت ملا دلت على  الواردة يف اسيات ال يصح تعاىلسن صفات اهللا ، و أياا  تعاىلسلم مع اهللا 
على احد  القرآنهذه النقطة يف كتابه فأورد قصة عن أحد الصحابه كان يقرأ و قد أثار القرطيب . املعىن املراد لألية 

 }مُ ـزِيُز اْلَحِكيـْلعَ َت اـَك َأنـِإن تـَُعّذبـُْهْم فَِإنـُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تـَْغِفْر َلُهْم فَِإنّ {: اسعراب حديثي العهد باسسالم فقرأ 
فما كان من اسعرايب إال أن ) الغفور الرحيم ( فقرأ باخلطأ ) العزيز احلكيم ( بدال من و  )118المائدة  (

و راجع الصحايب ! هل هذا كالم إله ؟ إن عذب عباده فلم يصف نفسه بالغفور الرحيم ؟: استوقفه قائال 
11Fالذي أدركه هذا اسعرايب بفطنته! اتاح خطأه يف القراءة الصحيفة اليت كان يقرأ منها و على الفور 

و يقول  . 12

                                                 
 راجع تفسري القرطيب هلذه اسية  11
 ) لكر مصحف عثمان و احراق ما دونه من املصاحف ( راجع تفسري القرطيب باب   12
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) فإنك أنت العزيز(أي ملن آمن منهم ) وإن تغفر هلم(: تفسري اجلاللني عن اسيه السابقة دعما لكالم اسعرايب 
 .  يف صنعه) احلكيم(على أمره 

  يث متعجبا من اتواها ؛ إل أ�ا حتكي يورد جمموعة من اسحاد : !! )أيات بحسب الرغبات ( و تحت عنوان
و يقول يف استنتاجه . موافقا لكالمهم كعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  القرآنعن بعض الصحابة و الذي جاء 

 إىلفإلا اعجبته فصاحتها ضمها ( !! ) أيات مل تنزل على امد بل نزلت على بعض صحابته  القرآنبأن يف 
فأتوا ( : و يرى أياا ان هذا يفند دعوى اسعجاز و يبطل حجة ( !! )  اليه و قال إ�ا وحي من اهللا القرآن

 ) !!!!....بسورة من مثله 
  الكرمي موافقة لكالم بعض الصحابه و ال سيما أقوياء اسميان   القرآنقد أتت بعض أيات فعال  هإن :و للرد نقول

ول الكرمي ، فقد كان الوحي ينزل عليه صلى اهللا كالفاروق رضي اهللا عنه و ليس معىن هذا أنه وحي هلم دون الرس
كما قلنا   –فذلك .  القرآن إىلعليه و سلم مصدقا ملن يقولون و إال ملا ضمه امد عليه صلوات اهللا و سالمه 

أما . و قد وصف صلوات اهللا عليه بأنه الصادق اسمني  تعاىليتعارض مع اسمانة مع اهللا سبحانه و  –سابقا 
مصدقا ملا يقولون فهو من زيادة اسميان قد ختاجله نفسه بشيء أراد أن يفعله ابتغاء  القرآنن قد ورد الصحابة الذي

وجه اهللا و مرضاته فصارح به النيب الكرمي صلى اهللا عليه و سلم يستألنه فيم يفعل أوال و للك احرتاما لرسول اهللا 
و أياا يف . اءا من ربم و تقديرا لصالحه و تقواه مصدقا ملا يقولون جز  القرآنفينزل ، صلى اهللا عليه و سلم 

األتقان في ( بعض أيات مل تأت ناطقة بلسان املوىل عز و جل و قد لكر هذا اسمام السيوطي يف كتاب  القرآن
على لسان مري اهللا  كالنيب عليه الصالة والسالم وجربيل  القرآنيقرب من هذا ما ورد يف : فقال  ) القرآنعلوم 
اآلية فإن هذا وارد على ) قد جاءكم بصائر من ربكم(ئكة مري مصرح بإضافته إليهم وال اكي بالقول كقوله واملال

اآلية فإنه وارد أيااً ) أفغري اهللا أبتغي حكماً (لسانه صلى اهللا عليه وسلم لقوله آخرها وما أنا عليكم حبفيظ وقوله 
وإنا . وما منا إال له مقام معلوم(وقوله . ارد على لسان جربيلاآلية و ) وما نتنزل إال بأمر ربك(وقوله . على لسانه

وارد على ألسنة ) إياك نعبد وإياك نستعني(وارد على لسان املالئكة وكذا ) وإنا لنحن املسبحون. لنحن الصافون
الثالثة  أي قولوا وكذا اآليتان اسولتان يصح أن يقدر فيهما قل خبالف:  العباد إال أنه ميكن هنا تقدير القول

12Fوالرابعة

 أ هـ . 13
 أن املؤلف قد دأب يف مجع احلجج القدمية ليوردها من جديد ظنا منه أن القارئ لن يكلف  : و مما سبق نرى

و ما ! نفسه عناء البحث يف هذه املراجع الكثرية اليت أوردها و قد خياجل يف نفسه بذرة شك يف عقيدته و يف دينه 
 !!لردود أهل العلم من السلف الصاحل على أقوال بعض املتخرصني  فعلنا سوى اعادة جتميع و ترتيب

 

                                                 
 )فيما نزل من الفرأن على لسان بعض الصحابه ( النوع العاشر  -استقان يف علوم القرآن  13



 14 

 القرآنحقيقة جمع : الفصل الثالث 
:

  األتقان في علوم ( اقتبسها من كتاب  القرآنيورد املؤلف يف صدر الفصل الثالث من كتابه نبذة تارخيية عن مجع
بأنه قول مري صحيح إل مل : اهللا عليه و سلم يف حياة النيب صلى  القرآنللسيوطي و قد علق على مجع  ) القرآن

مث جاء عثمان بن  .و أن أول مرة كانت يف حياة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ( !! ) جتمع اسيات يف كتاب 
متحديا بذلك مجيع الصحابة  -الذي مل يصحح  –عفان رضي اهللا عنه و أحرق مجيع املصاحف عدا مصحفه 

 !!!...رضوان اهللا عليهم 
  وجدنا  )في جمعه و ترتيبه ( النوع الثامن عشر /  ) القرآناألتقان في علوم ( مبراجعة كتاب  :و للرد نقول

يف املصحف ملا   القرآنإمنا مل جيمع صلى اهللا عليه وسلم : قال اخلطايب: ردا كافيا على كالم املؤلف و لنقرأ سويا 
انقاى نزوله بوفاته أهلم اهللا اخللفاء الراشدين للك وفاء  كان يرتقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أوتالوته فلما

وأما ما أخرجه . بوعده الصادق بامان حفظه على هذه اسمة فكان ابتداء للك على يد الصديق مبشورة عمر
احلديث ..  القرآنقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تكتبوا عين شيئًا مري : مسلم من حديث أيب سعيد قال

كتب كله يف عهد رسول اهللا   القرآننايف للك سن الكالم يف كتابه خمصوصة على صفة خمصوصة وقد كان فال ي
 القرآنمجع : قال احلاكم يف املستدرك. صلى اهللا عليه وسلم لكن مري جمموع يف موضع واحد وال مرتب السور

شرط الشيخني عن زيد بن ثابت مث أخرج بسند على . حبارة النيب صلى اهللا عليه وسلم: إحداها. ثالث مرات
شبه أن يكون : وقال البيهقي. احلديث" من الرقاع القرآنكنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نؤلف "قال 

حبارة : الثانية. املراد به تأليف ما نزل من اآليات املفرقة يف سورها ومجعها فيها بإشارة النيب صلى اهللا عليه وسلم
بالرتتيب  و رتبه أياته املتفرقات يف سور و رتب ُسَوره القرآنمجع النيب صلى اهللا عليه و سلم  فقد. أ هـ .  أيب بكر

13Fاملعروف و قد أماله جربيل عليه كامال و لقنه لصحابته

امحد روى : و هذا واضحا من احلديث الشريف  . 14
عليه وسلم إل شخيف ببصره كنت جالسًا عند رسول اهللا صلى اهللا : بإسناد حسن بن عثمان بن أيب العاص قال

إن اهللا يأمر بالعدل (أتاين جربيل فأمرين أن أضع هذه اآلية هذا املوضع من هذه السورة " : مث صوبه مث قال
ترتيب السور ووضع اآليات مواضعها إمنا  : قال ابن احلصارو أياا  14F15" آخرها إىل) واإلحسان وإيتاء لي القرىب

ضعوا آية كذا يف موضع كذا وقد حصل اليقني من النقل : عليه وسلم يقول كان بالوحي كان رسول اهللا صلى اهللا
،  15F16..املتواتر بذا الرتتيب من تالوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومما أمجع الصحابة على وضعه يف املصحف

إنه صلى اهللا ليست مبحدثة ف القرآنكتابة : وقال احلارث احملاسيب يف كتاب فهم السنن: و يورد السيوطي أياا 

                                                 
 حملمد بن عبد الوهاب  ) خمتصر سرية الرسول ( راجع كتاب  14
 ) يف مجعه و ترتيبه ( النوع الثامن عشر  –استقان يف علوم القرآن  15
 نفس املرجع السابق   16
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يق بنسخها من مكان عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقًا يف الرقاع واسكتاف والعسب فإمنا أمر الصدّ 
مكان جمتمعًا وكان للك مبنزلة أوراق وجدت يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها قرآن منتشراً  إىل

كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع : فإن قيل: قال. يءفجمعها جامع وربطها خبيط حىت ال يايع منها ش
وصدور الرجال قيل س�م كانوا يبدون عن تأليف معجوز ونظم معروف قد شاهدوا تالوته من النيب صلى اهللا عليه 

فكيف  .أ هـ .  وإمنا كان اخلوف من لهاب شيء من صحفه فكان تزوير ما ليس منه مأموناوسلم عشرين سنة 
 . بل أنه اجلمع اسول الذي به اهتدى اخللفاء الراشدون من بعده ا للقرأن ؟ال يعد هذا مجع

 كانت مع رجل قتل يوم اليمامة ، و قد نسي أن يورد   القرآنيورد حديثا عن ضياع أية من  27و يف اول ص
وجدنا و بالبحث  18النوع / و بالبحث وجدناه فعال يف كتاب استقان . املرجع الذي اقتبس منه هذا احلديث 

بل أورده السيوطي ضمن ما احملقق و علق عليه يف اهلامش بأنه اسناد منقطع أي حديث ضعيف ال يؤخذ بكالمه 
لسبب بسيط أوردناه سابقا و نورده و عدم اعتدادنا به . أورد من أحاديث توضح مجع عمر رضي اهللا عنه للقرآن 

فإلا مل تكتب اسية فهناك .  س عن طريق الكتابةقد نقل عن طريق التواتر و لي القرآنمرة اخرى ، و هو أن 
العشرات بل املئات من الصحابة قد حفظوها عن ظهر قلب من النيب صلى اهللا عليه و سلم و منهم أبو بكر 
الصديق رضي اهللا عنه الذي كان يصلي بالناس اماما يف حياة النيب صلوات اهللا عليه سنه اكثرهم قراءة و حفظا 

ى عند مجع اسيات أال يسجلوا اسية إال تمل فيه النسيان و اخلطأ فقد أوصحيللك ، و سنه بشر و رمم . للقرآن 
فهم صحابة  -مبنتهى الصفاقة املؤلف كما قال   –الا شهد عليها شاهدان ال لشكه يف صدق و نزاهة الشهود 

ل املسئولية إل أنه كتاب اهللا ، و رسول اهللا رضوان اهللا عليهم الذين يستنون بسنته و يتخلقون خبُُلقه و لكن لثق
و للتأكد أنه قد أخذها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما يقول  أياا للتأكد من عدم اخلطأ أو النسيان

: وكأن املراد بالشاهدين احلفظ والكتاب وقال السخاوي يف مجال القراء: قال ابن حجر: السيوطي يف استقان 
لك املكتوب كتب على يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أواملراد أ�ما يشهدان املراد ا�ما يشهدان على أن ل

وكان مرضهم أن ال يكتب إال من عني ما كتب بني : قال أبو شامة. القرآنعلى أن للك من الوجوه اليت نزل با 
16Fيدي النيب صلى اهللا عليه وسلم ال من جمرد احلفظ

قدت الكثري من اسيات و ال يعين هذا اياا أنه قد ف .أ هـ  .17
و حيتج بأية الرجم و كل الصحابة على عهد النيب  – 30كما يقول املؤلف ص  –عندما مل يتوافر هلا شاهدين 

صلى اهللا عليه و سلم و منهم عمر يعرفون أن أية الرجم قد نسخت كتابًة و مل تنسخ حكمًا بأمر النيب الكرمي 
و احتفاظه باآلية ، ا سكت عمر و حنن مجيعا نعرف دفاعه عن احلق مل القرآنصلوات اهللا عليه ، فلو كانت من 

 .س�ا كانت قد أنزلت على رسول اهللا لات يوم مث أمر صلى اهللا عليه و سلم أال تكتب مع استمرار حكمها 
  واحدة ، و يورد على عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فكان توحيد للقراءات على قراءة  القرآنأما مجع

ملا أراد : وأخرج ابن أيب داود من طريق امد بن سريين عن كثري بن أفلح قال: وطي هذا يف كتابه فيقول السي
                                                 

 ) يف مجعه و ترتيبه ( النوع الثامن عشر / كتاب استقان  17
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الربعة اليت يف بيت عمر فجيء  إىلعثمان أن يكتب املصاحف مجع له اثين عشر رجًال من قريش واسنصار فبعثوا 
فظننت أمنا كانوا يؤخرونه لينظروا : امد قال. با وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إلا اندرءوا يف شيء أخروه

: وأخرج ابن أيب داود بسند صحيح عن سويد بن مفلة قال. أحدثهم عهدًا بالعرضة اسخرية فيكتبونه على قوله
قال علّي ال تقولوا يف عثمان إال خرياً فواهللا ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال عن مألمنا قال ما تقولون يف هذه 

أرى أن : فما ترى قال: بلغين أن بعاهم يقول إن قراءيت خري من قراءتك وهذه يكاد يكون كفراً قلنا القراءة فقد
الفرق : قال ابن التني ومريهو  . فنعم ما رأيت: جيمع الناس على مصحف واحد فال تكون فرقة وال اختالف قلنا

شيء بذهاب محلته سنه مل يكن  لقرآنابني مجع أيب بكر ومجع عثمان أن مجع أيب بكر كان خلشية أن يذهب من 
جمموعًا يف موضع واحد فجمعه يف صحائف مرتبًا آليات سوره على ما وقفهم عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 إىلوه بلغاتم على اتساع اللغات فأدى للك بعاهم أومجع عثمان كان ملا كثر االختالف يف وجوه القراءة حىت قر 
اسمر يف للك فنسخ تلك الصحف يف مصحف واحد مرتبًا لسوره واقتصر من  ختطئه بعض فخشى من تفاقم

سائر اللغات على لغة قريش اتجاً بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع يف قراءته بلغة مريهم رفعاً للحرج واملشقة يف 
مل : بكر يف االنتصاروقال القاضي أبو .  للك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة إىلابتداء اسمر فرأى أن احلاجة 

بني لوحني وإمنا قصد مجعهم على القراءات الثابتة املعروفة عن  القرآنيقصد عثمان قصد أيب بكر يف مجع نفس 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم مبصحف ال تقدمي فيه وال تأخري وال تأويل أثبت مع 

رمسه ومفروض قراءته ، وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة على من تنزيل ،  وال منسوخ تالوته كتب مع مثبت 
عثمان وليس كذلك إمنا محل عثمان الناس  القرآناملشهور عند الناس أن جامع : وقال احلارث احملاسيب .يأيت بعد

 على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبني من شهده من املهاجرين واسنصار ملا خشى الفتنة عند
اختالف أهل العراق والشام يف حروف القراءات فأما قبل للك فقد كانت املصاحف بوجوه من القراءات 

لووليت : مجع اجلملة فهوالصديق وقد قال عليّ  إىلفأما السابق  القرآناملطلقات على احلروف السبعة اليت أنزل با 
 . هـ أ .لعملت باملصاحف اليت عمل با عثمان

 القرآنكان جهده كله ليجعل عثمان  يورد يف صدره أن اخلليفة ،  29يف صمسهبا تعليقا املؤلف يورد و يف �اية الفصل 
و يورد قصه ال نعلم مدى صحتها عن علي بلغة قريش ليحقق السيادة و الزعامة القرشية اليت سعى اسسالم لتحقيقها 

 و نقول للمؤلف أن!!  )تابوة ( لتاء املربوطة لتصري با) تابوت ( بن أيب طالب كرم اهللا وجهه عندما أراد أن يكتب كلمة 
رفها ـالكلمة اليت تكتب بالتاء املربوطة هي اليت تنطق بالتاء عند اسضافة و باهلاء عند اسفراد ، و قد ع هذا مريب سن 

 ،  و مريها)  زيتونة( و ) جرة ـش( و ) اة ـمشك( لمة ـفنجد ك)  16ص القرآنيفة ـورة صحـراجع ص( دماء ـالعرب الق
فهي يف ) تابوت ( و هكذا ، و لكن ليس احلال يف ) مشكاهـ ( و عند اسفراد تنطق ) مشكات ( فعند اسضافة تنطق 

من رجل اشتهر بالفصاحة و  أاسضافة و اسفراد تنطق بالتاء فال يصح أن تكتب بالتاء املربوطة ، و ال يصدر هذا اخلط
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معصوم ؟  القرآنهل ( املؤلف فهو كتاب أما مصدر هذه املعلومة الذي نوه عنه !! هه البالمة كاإلمام علي كرم اهللا وج
 ...! ال تعليقو ) تأليف عبد اهللا عبد الفادي 

 و الباسه صفة اسلوهية : أما عن نزع قريش للصفات البشرية عن شخصية النبي صلى اهللا عليه و سلم 
ال : " صحة ، سنه بنفسه قد نفى للك يف حديثه الصحيح لتجعل منه مشرتعا فهو تراهات ال أساس هلا من ال

17Fتطروين

، و قول أيب بكر الصديق حني بلغه وفاة " كما أطرت النصارى بن مرمي و لكن قولوا عبد اهللا و رسوله   18
اخل ، فلو كانوا يريدون به ... من كان يعبد امدا ، فإن امدا قد مات : الرسول عليه صلوات اهللا و سالمه 

و مل نسمع أبدا حبديث رجل من السلف الصاحل ارتفع بالرسول الكرمي . ألوهية ملا قالوا للك و ما رضوا به صفة 
 !فهي قطعا معلومة خاطئة قد أوردها املؤلف عن مصدر جمهول . مرتبة اسلوهية  إىل
  القرآنن هذا ا ( :لحديث النبي الكريم أما عن عدم احترام ذي النورين عثمان بن عفان رضي اهللا عنه و 

 التعليق الوارد يف هذاراجع ( معىن احلديث من قبل  أوضحناعاريا من الصحة فقد فهو  )أنزل على سبعة أحرف 
اسخرى ، فليس ) اللهجات ( بلغة قريش متامنا بعض اللغات  تعاىلقد انزله اهللا  القرآنو عرفنا أن ) من كتابنا

فهنا حياول املؤلف تاليل القارئ عن طريق تشابه و ، انأحرقها عثم مصاحف خمتلفةسبعة أحرف أي سبعة 
 .تشابك املوضوعات و لكن القارئ الفطن أظنه اسن قد انكشف له اسمر جليا واضحا 

أما عن طلبه لدليل على صحة نسخة عثمان اليت أبقاها و أحرق ما سواها فما من دليل على صحتها خري مما قلناه 
متواترة جممع عليها من كافة صحابة رسول اهللا الذين عرفوا بالغرية الشديدة على الدين ، و  سابقا و نؤكد ثانية أ�ا نسخة

فاملسلمون مل يعرفوا يف أي يوم ما  .ليست بالسهلة اهلينة أن يتهاونوا و لو يف كلمة من آيه  القرآنأظن أن مسألة مجع 
 !!مصحف بن مسعود  يسميه املؤلف مبصحف أيب بكر و مصحف عثمان و مصحف ايب بن كعب و

 ة هذه بلو مل خيف منها شئ و مبقاهذا اليوم  إىلأن املسيحيني حيتفظون بنسخ خطية من كافة كتبهم  : و يورد
 .( !! ) اجلوهر اسصلي  إىلالنسخ فيمكننا الوصول 

  هذا  إىل يقودنا و لو أنين مل أكن ستكلم يف هذا الال اسن و لكن املؤلف هو الذي :و نرد عليه و نقول
 :فليتفال بالرد على هذه التساؤالت ! املوضوع 

كانت   تقريبا و قد 3600نزلت التوراة على موسى عليه السالم من لدن اهللا عز وجل يف صحراء سيناء منذ  .1
َوَتْكُتُب َعلى الِحَجارَِة َجِميَع َكِلَماِت ( على الواح من احلجر عددها اثنا عشر لوحا  احلجم حبيث تكتب ةصغري 

َرُجًال َواِحداً . انـَْتِخُبوا ِمَن الشَّْعِب اثـَْنْي َعَشَر رَُجالً (  ، و يف أياا  8:  27تث )  َذا النَّاُموِس نـَْقشًا َجيِّداً هَ 
رَاِسَخًة اثـَْنْي اْحِمُلوا ِمْن ُهَنا ِمْن َوَسِط األُْرُدنِّ ِمْن َمْوِقِف َأْرُجِل اْلَكَهَنِة  : َوْأُمُروُهْم قَائِِلينَ . ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط 

َلةَ  , َعَشَر َحَجراً  و السؤال هنا    3-2:  4يشوع  ) َوَعبـُِّروَها َمَعُكْم َوَضُعوَها ِفي اْلَمِبيِت الَِّذي تَِبيُتوَن ِفيِه اللَّيـْ

                                                 
 أي ال تبالغوا يف تعظيمي و مدحي   18
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هل توراة موسى أو اسسفار اخلمسة حبجمها الذي نراه اسن ميكن كتابتها على اثين عـشر لوحـا من احلجر ؟ أم : 
 ... .!ا توراة أخرى ؟أ�

َألَْيَس َهَذا . َفَداَمِت الشَّْمُس َوَوَقَف اْلَقَمُر َحتَّى انـْتَـَقَم الشَّْعُب ِمْن َأْعَدائِهِ ( يف احد اسسفار التارخيية نقرأ  .2
ا فأين سفر ياشر هذا ؟ و مالا كان مكتوبا فيه ؟ و إن كان امس 13:  10يشوع )   ِسْفِر يَاَشَر؟ َمْكُتوبًا ِفي 

 !!!ه سفر مفقود ؟ـأم أن... ه مع امسه اسصلي ؟ ـثانيا سحد أسفار التوراة فلم مل يعرف ب
حدث انفصال بني اسباط بىن اسرائيل منذ حوايل ثالثة أالف عام و عرف ما يسمى بالعربانيني و السامريني و  و  .3

و يف زمن !  هذا التقديس بشئ إىلكل منهم له نسخة التوراة اخلاصة به فهذا يقدس جبل جرزمي و لاك ال يشري 
اللغة اليونانية و  إىلبرتمجة التوراه العربانية دون السامرية . م.ق 282البطاملة أمر بطليموس فيالدلفيوس يف عام 

بعض العرباين اجتمع هلذا سبعون عاملا من بىن اسرائيل فعرف النيف بالنيف السبعيين و بينه و بني النيف 
 126حبوايل عليه السالم  النسخة العربانية أن أدم عليه السالم قد مات قبل زمن نوح اسختالفات مثال فنقرأ يف

 سنه ، و نفس املعلومة يف التوراة السامرية 732سنه ، و يف التوراة اليونانية نقرأ أن أدم مات قبل نوح حبوايل 
لنسخ الثالث على عمر أدم ، و قد اتفقت اسنه  223زمن الطوفان و أدرك مع نوح  إىلتؤكد أن أدم قد عاش 

18Fفأين الصواب يف كل هذا!... سنة  930عليه السالم كان 

 !؟ 19
19Fَأْرَسَل ظُْلَمًة فََأْظَلَمْت َوَلْم يـَْعُصوا َكَالَمهُ ( يف النسخة العربانية جند ما نصه )  28:  105مزمور ( أياا يف  .4

20 
20Fَمهُ ُصوا َكالَ ْم عَ هُ وَ (وراة اليونانية ـ، و جند نفس النيف يف الت )

 !واب أياا ؟ـفأين الص ) 21
َال َتظُنُّوا َأنِّي (  عندما جاء املسيح عليه السالم بأورشليم يف زمن الرومان فنادى فيهم باحرتام شريعة موسى  .5

 فقدس أتباعه بعد للك 17:  5متى )  َما ِجْئُت ألَنـُْقَض َبْل ُألَكمِّلَ . ِجْئُت ألَنـُْقَض النَّاُموَس َأِو األَنِْبَياءَ 
التوراة و اسفار اسنبياء ، و عرفت بالعهد القدمي و عرف اسجنيل و اعمال الرسل و الرساالت باسم العهد 

 إىلم حني عقد جممع نيقية و أقر بالتوراة اليونانية دون العربانية باسضافة  325اجلديد ، و للك حىت عام 
كما أمر المع . سفرا  72قدس و عدد أسفاره اسناجيل اسربعة و بقية اسسفار و عرفوا مجيعا بالكتاب امل

، و  باحراق عدد كبري جدا من اسناجيل املكتوبة و املدونة على فرتات خمتلفة فريبة أو بعيدة من السيد املسيح
اجنيل ( و ) اجنيل السبعني أو تالمس ( املعتد با بني فرق نصرانية كثرية منتشرة يف احناء العامل أنذاك نذكر منها 

21Fو مريها) اجنيل نقودميوس ( و ) تس -رنـاجنيل س( و ) تذكرة ال

 مل احرقت هذه اسناجيل: و السؤال هنا ..  22

                                                 
 على شبكة اسنرتنت  ) دائرة املعارف الكاثوليكية ( موقع : املصدر  19
  1970ترمجة الربوتستانت مبصر  –نسخة الكتاب املقدس املتداولة  20
 نسخة الكتاب املقدس   –  على شبكة اسنرتنت) دائرة املعارف الكاثوليكية ( موقع  21
 راجع موقع دائرة املعارف الكاثوليكية على شبكة اسنرتنت  22
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22Fلذكر أن اختيار اسناجيل اسربعة املعروفه كان عن طريق اسقرتاع اثناء المعابو مالا كان مكتوبا فيها ؟ جدير 

23 
مل أربعة كتب حتديدا و ليس أكثر من للك ، و ال أقل  و... فهل يكفي هذا سثبات أ�ا صادقة دون مريها ؟. 

 !...من للك ؟
و أعلن خروجه عن الكنيسة الكاثوليكية و نادى يف أتباعه  )مارتن لوثر ( و يف بداية عصر النهاة ظهر  .6

ول و منها اسفار باروخ و طوبيا و يهوديت و املكابيني اس فَ ذَ و حَ دون اليونانية ، بتقديس التوراة العربانية 
حبجة أ�ا اسوبة على التوراة فيصري كتاب الربوتستانت املقدس  املكابيني الثاين و بعض استري و بعض دانيال

أم حذف الربوتستانت من كالم .. فهل أضاف الكاثوليك يف كالم اهللا ما ليس منه ؟ .  سفرا 66يتكون من 
 !!...اهللا ما ال جيوز حذفه ؟

يومنا هذا ، و ما  إىل حفظهااملؤلف دعى ياليت مالا عن النسخة اخلطية اسصلية و بعد هذه التساؤالت البسيطة  .7
 !!هو موقفها من هذا اسختالف ؟

 
 !!..و أخريا ، أعتذر عن خروجي عن املوضوع اسساسي الذي حنن بصدده و لنعد اليه مرة اخرى 

 
 

************************************* 
 

                                                 
 جون جلكرايست  -)علم الالهوت النظامي (   23
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 )رضي اهللا عنه ( بن مسعود عبد اهللا : الفصل الرابع 
 

من أربعة من  القرآنخذوا " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : روى البخاري عن عبد اهللا بن عمروبن العاص قال
واسربعة املذكورون إثنان من املهاجرين ومها املبدوء . أي تعلموا منهم، "  عبد اهللا بن مسعود وسامل ومعال وأّيب بن كعب

23Fان من اسنصار وسامل هوابن معقل موىل أيب حذيفة ومعال هو ابن جبلبما واثن

24 . 
و على عهد النيب الكرمي صلى اهللا عليه و سلم  القرآناسسالم و من أمهر قراء  إىلفعبد اهللا بن مسعود هو أحد السّباقني 

ترتيب السور يف مصحف ابن  كله يف مصحفا على عهد عثمان بن عفان و يقول السيوطي يف استقان إن  القرآنقد مجع 
24Fمسعود مل يكن مماثال ملصحف عثمان

، أياا مل حيتوي مصحف ابن مسعود على الفاحتة و ال املعولتني و لنقرأ سويا  25
سنه رأى النيب صلى  القرآنظن ابن مسعود أن املعولتني ليستا من : القرآنقال ابن قتيبة يف مشكل : ما أورده السيوطي 
و  .وال نقول أنه أصاب يف للك وأخطأ املهاجرون واسنصار. ول بما احلسن واحلسني فأقام على ظنهاهللا عليه وسلم يع

إمنا كتب  القرآنأن  إىلمعال اهللا ولكنه لهب  القرآنوأما إسقاطه الفاحتة من مصحفه فليس لظنه أ�ا ليست من : قال
أن للك مأمون يف سورة احلمد لقصرها ووجوب تعلمها  ومجع بني اللوحني خمافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان ورأى

25Fإسقاطه الفاحتة من مصحفه أخرجه أبا عبيد بسند صحيح كما تقدم: قلت. على كل أحد

  .أ هـ  26
  فمن اسكيد أن عبد اهللا بن مسعود كان يقرأ الفاحتة يف صالته و إال ملا صحت ، و قد يكون أياا عدم ايراده

عن احراق مصحفه ضمن ما احرق على عهد اخلليفة أما عن اعرتاضه . ن ال أكثر للمعولتني من قبيل النسيا
بعض عبارات تفسريية  حيتوي -برواية بعض الصحابة و التابعني  –أوهلما أن مصحفه كان : عثمان فكان سمرين 

قرأه و ال ملن ي التالوةو هذا خيل بنظام شأنه شأن بعض املصاحف اسخرى ، ىف صلب اآليات أو ىف أواخرها 
يف حني أن اختيار اخلليفة ، وحده  القرآناستأثر جبمع حيفظه ، و ثانيهما لظنه أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قد 

كان حافظًا متقًنا للقرآن مساًعا مباشًرا ، و  كان من كتبة الوحى ىف الفرتة املدنية له للقيام بذا العمل دون مريه سنه  
كان هو الوحيد الذى حار العرضة اسخرية للقرآن من النىب عليه ، و  ليه و سلم صلى اهللا عمن فم رسول اهللا 

و أظن   .ىف خالفة أىب بكر رضى اهللا عنه  القرآنكان هو الذى مجع ، و  الصالة والسالم على جربيل عليه السالم
ن تمة حتريف كتاب اهللا أن هذا كافيا للرد على املؤلف يف دعواه و تربئة بن مسعود  أو عثمان رضي اهللا عنهما م

هـ و احراقها وسط صيحات الشعب و كذا موت ابن مسعود متأثرا 378ظهور نسخة بن مسعود عام ، أما عن 
 !صها الدليل ـجبراحه من اثر اضطهاد عثمان فهي خترصات ال أثر هلا و ينق

                                                 
  )في معرفة حفاظه و رواته ( النوع العشرون / استقان  24
 ) في جمعه و ترتيبه  (�اية النوع الثامن عشر /  نفس املصدر السابق 25
معرفة المتواتر والمشهور واآلحاد والشاذ ( النوع الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع والعشرونالنوع / املصدر السابق  26

     ) والموضوع والمدرج
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الحفد و ( عليه سورة  دعاء أطلقأن مصحف ايب بن كعب كان حيتوي على  :  و قد أورد السيوطي في األتقان
26Fو ميكن للقارئ اسطالع على نيف الدعاء يف كتاب استقان )الخلع 

، و لكن نورد هنا حديث صحيح ينفي كو�ا  27
ن عمر بن أأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمري : ( قرآنا البتة و لنقرأ 

فلو كان قرآنا ملا قرأة عمر بن اخلطاب بعد الركوع حيث  أ هـ 27F28)اخل ....نستعينك اللهم انا  قنت بعد الركوعاخلطاب 
( يف مقال له بعنوان  غازي عناية/ و أياا قد حتدث يف هذا املوضوع الدكتور . بل ُيسنت الدعاء مبا يشاء  القرآنال يقرأ 

أيب بن كعب أنه أثبت هذا الدعاء يف عدم صحة ما نقل عن : أوالً : فقال  )الكريم  القرآنشبهة اسقاط دعاء من 
وكونه أنه أثبته يف مصحفه ال يعين أنه اعتربه قرآناً، ومل تقم احلجة عليه أنه قرآن، ولو كان للك . مصحفه على أنه قرآن

إن كالم القنوت املروي عن أيب بن كعب أثبته «: ما نصه) االنتصار(قال صاحب  .لكان أيب بن كعب أعلم به من مريه
، وحصل القرآنحفه، ومل تقم احلجة بأنه قرآن منزل، بل هو ضرب من الدعاء، وأنه لو كان قرآنًا لنقل إلينا نقل يف مص

منزًال، مث نسخ، وأبيح الدعاء به، وخلط مبا  القرآنمن احملتمل أن يكون دعاء القنوت كالمًا من : ثانياً  .»العلم بصحته
وميكن أن «: ما نصه) االنتصار(قال صاحب  .كقرآن، فهذا ال دليل لهأما ما روي أنه أثبته يف مصحفه  . ليس بقرآن

يكون منه كالم كان قرآنًا منزًال، مث نسخ، وأبيح الدعاء به، وخلط مبا ليس بقرآن، ومل يصح للك عنه، إن ما روي عنه 
أنه قرآن ادعاء باطل إن االدعاء بأن أيب بن كعب أثبت دعاء القنوت يف مصحفه على : ثالثاً  .»أنه أثبته يف مصحفه

، وما أثبتوه القرآنالسند، فالصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ أعلم من مريهم ب إىليعوزه الدليل، وتنقصه احلجة، ويفتقد 
أمجعوا عليه حفظاً، وتالوة، وكتابة، وتواتراً فليس من العقالنية السليمة بشيء االعتقاد أن صحابيًا مثل أيب بن كعب قد 

انفرد دون الصحابة باالدعاء بأن دعاء القنوت قرآن، وحاشا أن يفعل للك صحايب جليل هو أيب بن  خرج عن هذا، و 
 أ هـ 28F29.كعب

 !!..و أظن أن هذا يكفي 
  و اليت اقتبسها  37مع البسملة و اليت أوردها املؤلف يف ص : شبهة اسقاط جزء من سورة براءة إلىأما بالنسبة

 . ر النوع الثامن عش/ من كتاب استقان 
 و لكنها الفقرة  ) في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه(و من نفس النوع  : فنرد عليه من نفس الكتاب

أخرج عن أيب : س�ا تفند مزاعمة ، و لنقرأ سويا  معاا مل يوردمهللفقرة اليت أوردها املؤلف يف كتابه و السابقة 
ونقل مثل قول أيب زروق . سورتان: تان أم سورة قالسور ) براءة (  و) اسنفال ( سألت احلسن عن : رجاء قال
( من  ) براءة( يقولون إن : وأخرج ابن اشتة عن ابن هليعة قال. وأخرجه ابن أيب حامت عن سفيان. عن جماهد
وشبهتهم اشتباه الطرفني ) يسئلونك ( بسم اهللا الرمحن الرحيم س�ا من ) براءة ( وإمنا مل تكتب يف  ) يسئلونك

                                                 
 )  كلماته و حروفهفي عدد سوره و أياته و  ( النوع التاسع عشر / املصدر السابق  27
 نفس املصدر السابق   28
 ) موقع املوسوعة اسسالمية ( راجع نيف املقالة على شبكة اسنرتنت  29
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ونقل صاحب اإلقناع أن البسملة ثابتة مل . ويرده تسمية النيب صلى اهللا عليه وسلم كًال منهما. بسملةوعدم ال
 أ هـ .بريل عليه السالم لم ينزل فيهاـألن جها ـتكن في

 !!..و أظن أن هذا أياا يكفي 
 احتج با لنبني له و سمثاله و احلمد هللا أننا قد نقلنا هذه الردود من نفس مادة املؤلف العلمية و من نفس الكتب اليت

! ، و بعد للك يدعون الرباءة  أ�م يتخبطون يف الظالم ، و يتخرصون بصوت مري مسموع القرآنممن يتجرأون على 
 !!و هيهات هيهات أن يبلغوا ما يريدون ..... 
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 ؟) سورة النورين ( أين هي : الفصل الحامس 
:

  الكرمي قد ضاعت و أن املفسرين قد التمسوا  القرآنأن هناك سورا من و يف الفصل اخلامس يورد املؤلف متهكما
 .لذلك عذرا واهيا 

  في ( النوع السابع و اسربعون ) /  القرآناستقان يف علوم ( كتاب   إىلبالرجوع  :و نحن نرد عليه و نقول
من التدوين و التالوة  الكرمي على أ�ا رفعت القرآنأيات من مام السيوطي بعض يورد اإل)  ناسخه و منسوخه

مري بدل وقد  إىليف هذا النوع إن قيل كيف يقع النسخ   : قال ابن احلصار: بأمر املوىل عز و جل و يقول أياا 
َها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم تـَْعَلْم َأّن الّلَه َعَلَى ُكّل شَ {:  تعاىلقال   (}ِديرٌ ـْيٍء قَ ـَما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ّمنـْ

ومل ينسخ فهوبدل مما  القرآنكل ما ثبت اآلن يف    : وهذا إخبار ال يدخله خلف فاجلواب أن تقول ، )106البقرة 
أ   . مما ال نعلمه اآلن فقد أبدله مبا علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه القرآنقد نسخت تالوته فكل ما نسخه اهللا من 

 هـ
وليس هذا من باب البداء بل  :رأيه في نسخ المولى عز و جل األيات بأيات اخرى بديله و قد قال اإلمام القرطبي 
وال خالف . حكم، لارب من املصلحة، إظهارا حلكمته وكمال مملكته إىلعبادة، وحكم  إىلهو نقل العباد من عبادة 

كان يلزم البداء لو مل يكن عاملا مبآل اسمور، بني العقالء أن شرائع اسنبياء قصد با مصاحل اخللق الدينية والدنيوية، وإمنا  
وأما العامل بذلك فإمنا تتبدل خطاباته حبسب تبدل املصاحل، كالطبيب املراعي أحوال العليل، فراعى للك يف خليقته 

29Fتعاىله ال تتغري، فإن للك اال يف جهة اهللا ـلمه وإرادتـمبشيئته وإرادته، ال إله إال هو، فخطابه يتبدل، وع

 أ هـ .30

خيربنا يف كتابه العزيز عن هذا  تعاىلفإن اهللا  40و  39التوراة و اسجنيل صعن  القرآن اختالفأما ما أورده املؤلف عن 
 :اإلختالف فيقول جل جالله 

 } ْبِِه ثََمنًا قَِليًال فـََوْيٌل ّلُهْم ّمّما   فـََوْيٌل لّّلِذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُّم يـَُقوُلوَن َهـََذا ِمْن ِعْنِد الّلِه لَِيْشتَـُروا
 . )79-البقرة (}َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل ّلُهْم ّمّما َيْكِسُبونَ 

 } َُروْا بِِه ظّا ّمّما ذُكِ فَِبَما نـَْقِضِهم ّميثَاقـَُهْم َلعّناُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُيَحّرُفوَن اْلَكِلَم َعن ّمَواِضِعِه َوَنُسوْا ح
ُهْم َواْصَفْح ِإّن الّلَه ُيِحّب اْلُمحْ  ُهُم فَاْعُف َعنـْ ُهْم ِإّال َقِليًال ّمنـْ -المائدة(}ِسِنينَ َوَال تـََزاُل َتطِّلُع َعَلَى َخآئَِنٍة ّمنـْ

13( 

 : مالا يقول أياا عن التحريف ؟ الكتاب المقدسو يف 
    ) َِكَالِمي  ُيَحرُِّفونَ اْليَـْوَم ُكلَُّه . ! وَكَّْلُت َفَال َأَخاُف َماَذا َيْصنَـُعُه ِبي اْلَبَشرُ َعَلى اِهللا تَـ . َاُهللا َأفْـَتِخُر ِبَكَالِمه .

 5-4:  56مزامير  )   .َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكارِِهْم بِالشَّرِّ 
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  ) ََربِّ  َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ  ِإْذ َقْد َحرَّفْـُتْم ُه َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه بـَْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكلِّ ِإْنَساٍن َتُكوُن َوْحي
  36-23أرميا )  .اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

 !!..و أياا ال تعليق 
كما يدعى املؤلف بل أن التباين بني النصوص واضحا   القرآنفهي ليست على شاكلة و أما عن سورة النورين اليت أوردتا 

 !...با منه ؟ ىو ما هو املصدر الذي أت ! القرآن، فال تؤخد حجة على  متاما
و ما * و انا لنوفيه حقه يوم الدين * و إن عليا لمن المتقين ( ... * : و بقراءة سورة النورين اليت أوردها املؤلف يقول 

و يف موضع أخر  )الخ * ... و إنه و ذريته لصابرون * و كرمناه على أهلك أجمعين * نحن عن ظلمه بغافلين 
إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر األخره و يرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا و هم ( ... * :  يقول

و للوهلة اسوىل يظن القارئ أن مؤلف هذه الكلمات من الشيعة و لكن لنقرأ سويا بعض   * ...)بعذابي يعلمون 
 : كتابات للعلماء املعتد بم يف املذهب الشيعي 

الذي هو بأيدينا على ترتيبه ومجعه، وترقيم آياته،  القرآن :  )وألول مرة في التاريخ ( ازي يف كتابه يقول الشيخ الشري 
رتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومجعه للمسلمني يف حياته صلى  الذي  القرآنوترتيب سوره وأجزائه، هو بعينه 

ما : ويؤيده . ليه أي تغيري وحتريف، أو تبديل وتعديل، أو زيادة ونقصان، مل يطرأ عتعاىلاهللا  اهللا عليه وآله وسلم بأمر من 
وآله وسلم انه أمر علياً  روي عن تفسري علي بن إبراهيم عن اإلمام الصادق عليه السالم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ي يف املصحف واحلرير والقراطيس فراش خلف  القرآنيا علي،  : (وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم القرآنعليه السالم جبمع 
 30F31)علي عليه السالم فجمعه يف ثوب أصفر مث ختم عليه فخذوه وامجعوه وال تايعوه كما ضيعت اليهود التوراة، فانطلق 

وسلم بالشكل  مجع يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  القرآنإن : ويف جممع البيان نقًال عن السيد املرتاى انه قال . 
  .و اليوم بأيديناالذي ه
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 !رى حال توجد سقطات أولى و ال أ: ير حالفصل األ
:

الكرمي كأية الرجم مثال ، أو  القرآنو يورد املؤلف يف الفصل اسخري اجلديد من اسدلة اليت تؤكد على وجود سقطات يف 
ف للك من اسدلة عدمية اسصل و خال! جزء من سورة اسحزاب الذي أكله داجن بيت الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

 .و اليت ال نقول عليها إال أ�ا خترصات 
فقد سبق و أوردنا ردا على هذا بأن أية الرجم قد نسخت لفظا و تركت حكما و للك بأمر و بوحي من اهللا عز و جل 

يوطي يف كتاب استقان يف و نورد ما أورده السو سبق أن أوردنا دليال يف هذا املوضوع يف الفصل الثالث من هذا الكتاب 
ظاهرة أن    . يعين آية الرجم  :  لوال أن تقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا لكتبتها  : وقال يف الربهان يف قول عمر: أية الرجم 

ة سن واجلائز يف نفسه قد يقوم من خارج ما مينعه فإلا كانت جائزة لزم أن تكون ثابت  . كتابتها جائزة وإمنا منعه قول الناس
وقد يقال لوكانت التالوة باقية لبادر عمر ومل يعرج على مقالة الناس سن مقالة الناس ال يصلح   . هذا شأن املكتوب

 .أ هـ   .31F32 مانًعا
لوال أن تقول الناس زاد عمر : ( ملا قال عمر  القرآنفمن املعروف مرية عمر بن اخلطاب يف احلق فلو كانت ال تزال من 

  )اخل . .. يف كتاب اهللا
أن موضوع نسخ اسياتع أو نسيا�ا من عند اهللا عز و جل هو : من سورة البقرة  16و يقول أياا تعليقا على اسية 

 !موضوع مري مقبول عند النصارى 
 َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأوْ { :اجلدير بالذكر أن املؤلف قد أورد خطأ يف نيف اسية و كذا يف رقمها باملصحف و الصواب هو 

َها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم تـَْعَلْم َأّن الّلَه َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديرٌ  كما أورد   16و ليس  )106-البقرة (}نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ّمنـْ
فكان على املؤلف أن يورد ! املؤلف ، فنحن ال نسمح باخلطأ يف أيات كتاب اهللا حىت و لو كان للك يف كتاب ينقدها 

 !الصواب لتكون احلجة له ال عليه  اسية على النحو
اإلميان بكل  تعاىلو مسألة قبول هذا عند النصارى أو مريه ال يهمنا حنن املسلمني يف شيء ، فقد علمنا احلق تبارك و 

ما هو منزل من عنده و التسليم بصحته و للك باقتناع من القلب و هو ما ليس موجودا عند النصارى و اليهود كما 
َنا{: احلكيم  قال يف كتابه  )46-النساء (}ّمَن اّلِذيَن َهاُدوْا ُيَحّرُفوَن اْلَكِلَم َعن ّمَواِضِعِه َويـَُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصيـْ

جدير بالذكر أياا أن اختالف العقائد قد يكون فرقا كبريا حيول بني وعي اسمر جيدا و اسميان به و عدم تصديقه و 
 !!اإلقتناع به على اسطالق 

فيورد املؤلف حديثا برواية ابن ماجه عن عائشة رضي اهللا عنها أ�ا لهبت بعد : عن موضوع داجن بيت الرسول  أما
لتبحث عن بقية سورة اسحزاب حتت فراش الرسول فوجدت أنه داجن البيت قد أكل الرق مبا فيه دفن الرسول الكرمي 

 :تنا يف رواته لعدة أسباب و يف الواقع أنه حديث مريب بل و موضوع رمم ثق! من الوحي 
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مل نقرأ من قبل عن أن بيت الرسول كان يريب الدواجن ، و لو كان كذلك لتصدق با الرسول الكرمي قبل موته  .1
مع ما تصدق به ، فرتوي كتب السرية أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم قبل وفاته بيوم واحد قد أعتق ملمانه 

ك و وهب سالحه للمسلمني و كانت درعه مرهونة عند يهودي و تصدق بسبعة دنانري كانت كل ما ميل
32Fبثالثني صاعا من شعري

 .و للك حىت ال يرثه أحد فمعشر اسنبياء ال يورثون .  33

 ..اجلريد أو خالفه من املعروف أن الدواجن تأكل احلبوب و ال تأكل الرقاع من اجللود أو  .2

علومة الغريبة و هذا ما جيعلنا جنزم بأ�ا معلومة موضوعة  مل يورد املؤلف اسم املرجع الذي اقتبس منه هذه امل .3
 .كالبة ال تؤخذ كحجة أبدا 

 
 

 كلمة حاتمة
:

خطأ املؤلف فيما أورده من دالئل واهية ال و اسن و بعد قراءتنا املتأنية و تناولنا لكل كلمة فيه ، و بعد أن ملسنا بأنفسنا 
قراءة سطحية مري متعمقة ال يعتد با ، و قلب للحقائق يف صورة بل .  تنم عن دراسة مستفياة و وعي تام لألمور

و هي طريقة سيئة للغاية يف نقد . عرض للمعلومات بصورة مري كاملة أو اإلستعانة باملعلومات املزيفة خلدمة أمراضه 
على أصحاب  حد التطاول إىلللموضوعات ال سيما الا كانت كتب مساوية مقدسة ، فقد وصل اسلوبه املبتذل أحيانا 

بل و التجرؤ على اهللا رسول اهللا رضوان اهللا عليهم بل و النيل أحيانا من شخيف الرسول الكرمي صلى اهللا عليه و سلم 
ال لنقده كالم اهللا فهي عقيدته و هو حر فيما يقول ، ؛ ية افهذا و اهللا قد جعلنا مستائني للغ! عز وجل يف امور عظيمة 

أورد و  امبا هو ليس صحيحا سمراض اخرى أكرب من اظهار احلقائق للقراء و مريه ممى قراؤه و لكن سنه حياول التأثري عل
 !!أعتقد أن القاريء الكرمي اسن يعلم للك 

و يف اخلتام أسأل اهللا العلي القدير أن جيعل كتابنا هذا سببا و لو بسيطا يف كشف مزاعم هذا الكالب و الذود عن  
كما جعل صحابه النيب رضوان اهللا عليهم سببا يف حفظ   افرتاه عليه كذبا و زورا و بتانا كتاب اهللا العزيز احلكيم ما

 .أن يرث اهللا اسرض و من عليها ، انه نعم املوىل و نعم النصري  إىلبصورة مأمونة  القرآن
 و السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته ،،،
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