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من المعروف عن المسلمين الشيعة االثني عشرية بأن لهم جرأة ال 
وهو ما يعرف  العربية والغربيةنظير لها في نشر مذهبهم في البالد 

 االعترافن ع يتورعونلتشيع فهم ال هم لواثناء نشر  ."التشيع بنشر"
  ! كتاب ربهم  تحريفب
  1 )الكتمانالحقيقة وإخفاء أي  ، التقيةما عدا حاالت يمارسون فيها في (

                                                             
 : التقیة والنفاق عقیدةعن  )اوثق كتبھم(الكافي  كتاب نقرأ من    1
  " أعزه هللا ومن أذاعھ أذلھ هللا كتمھإنكم على دین من  یا سلیمان: " قال أبو عبد هللا"
  ) كتاب اإلیمان والكفر باب الكتمان 2/176 الكافي (

 
علیھ جماعة، فقلنا یا ابن رسول هللا إنا نرید العراق فأوصنا، فقال  دخلنا: عن أبي جعفر قال"

  "ال تبثوا سرنا وال تذیعوا أمرنا :السالم أبو جعفر علیھ
  )كتاب اإلیمان والكفر باب الكتمان 2/176 الكافي (

 
  " أكتمھم لحدیثنا إليأحب أصحابي : " یقول أبي جعفر"
  .)الكتمان كتاب اإلیمان والكفر باب 2/177الكافي (

 
  "حدیثنا سلبھ هللا اإلیمان أذاع علینا من"قال أبو عبد هللا  "
 )كتاب اإلیمان والكفر باب اإلذاعة 2/275الكافي  (

 
  " قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد من أذاع حدیثنا ما قتلنا"عن أبي عبدهللا  "
  )كتاب اإلیمان والكفر باب اإلذاعة 2/275الكافي (

 
كتم أمرنا ولم یذعھ أعزه هللا، من  فإنھ من ،اكتم أمرنا وال تذعھیا معلى  " :قال أبو عبدهللا "

  " أذاع أمرنا ولم یكتمھ أذلھ هللا
  ) كتاب اإلیمان والكفر باب الكتمان 2/177الكافي  (
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هو بمثابة البخاري لدى و" (الكافي"في اشهر واصح كتبهم وهو ف
  :مؤلف الكافي  الكليني االمام يقول )أهل السنة

  
 "ه عن أبي  عن علي بن الحكم عن هشام بن صالحعبد ال

جبرائيل عليه  إن القرآن الذي جاء به: قال عليه السالم

  " ) ص( إلى محمدالسالم 

  ).كتاب فضل القرآن - 634ص  2للكليني ج -الكافي( 
  

ص  2االصول من الكافي ج (أوثق كتب المسلمين الشيعة وهذه صورة من 
634(:  
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  : ويقول الشيخ محمد حسين األصفهاني
  " واألحاديث الظاهرة  والتقديم والتأخير

، حتى نقل بعض العارفين  كثيرةوالزيادة والنقيصة وغير ذلك 
الرسالة  –المحدثين عن السيد نعمة اله الجزائرى أنه ذكر فى 

أن األخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى  –الصالتية 
، وذكر أنه لم يقف على حديث واحد يشعر بخالف ذلك ،  حديث

 ،: وقال 

: " يوالمروى فى صحيحة هشام الجواليق
  ."

 28باب النوادر فى فضل القرآن ح 634ص 2ج: كما فى الكافى (
  ."وأنظر هامش الصفحة المذكوره 

أولى  طبعة –دار الهادى بيروت  – 89آراء حول القرآن ص :راجع (
  )م1991

  
مجموع والمعروف أن !!   سبعة عشر ألف آية هو القرآن االصلي

   .اختالف شديد، مع وبضع مئات وكسور ستة آالف آية  آياته يبلغ
  :اذ نقرأ في مصدر سني 

  " ستة :أجمعوا على ان عدد آيات القرآن : قال الداني
فمنهم لم يزد ، .  آالف آية ، 

واربع عشرة  وقيل. ومائتا آية واربع آيات :  قال ومن
وست  وقيل. خمس وعشرون  وقيل. وتسع عشرة  وقيل

  ." وثالثون 
  )النوع التاسع عشر  –السيوطي  –االتقان ( 
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  كل هذه االختالفات للتعرف على عدد آيات القرآن ؟

وهو النبي  بالعدد الصحيح محمدلماذا لم يخبرهم : ونتساءل 
قد اعجزهم فوه من نصوص القرآن ، ؟ ام لكثرة ما ضيعالموحى اليه 

  ؟عدد اياته حصر 
ة عدد آيات القرآن من الذي اعتبر ان معرف ما ابلغ قول السيوطي

  : المعضالت والمشكالت العويصة
  

  " عربيابن ال(وقال : (" !!  
  ) نفس المصدر (  

  
عشرة آالف آية  بمايفوق من ،وفُقد  أن ثلثي القرآن قد ضاع أي

  ! مبتورة من القرآن
   فقط آية 6236هل يصدق العقل بأن كل ما اتى به محمد كان  
  سنة ؟ 23طوال دعوته التي امتدت الى ) هذا العدد صحةبإفتراض (
  :نقم بحسبة سريعة لو هاتوا اآللة الحاسبة 

  ) = يوم x 365سنة  23(  يوم 8395: تقسيم / آية  6236 
  !!آية في اليوم فقط  0.74 

  بمثله ؟ إلتيانا أو أديب شاعر يعجزهل هذا كتاب اله  المعجز الذي 
كثر من هذا ، فحرف    !؟ لمصالحهم من بعده ه الصحابةأم انه اتى بأ

 ..القرآن المسلمين أصحاب  وأقالمانها اعترافات مذهلة ، بفم 
  ! كما يقول القانون واالعتراف سيد األدلة
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17  

  محمد باقر المجلسي :وهو  لنأتي بأحد كبار الشيعة

 "  ، شرحه لحديث هشام بن سالم عن ابي عبد اله في معرضف
 ". 

  : قال عن هذا الحديث

 "هشام بن سالم موضع هارون  ، وفي بعض النسخ عن موثق
وال يخفى أن هذا الخبر وكثير . فالخبر صحيحبن سالم ، 

وعندي  األخبار الصحيحة  من

معنى ، وطرح جميعها  متواترة أن األخبار في هذا الباب
األخبار  يوجب رفع االعتماد عن األخبار رأساً ، بل ظني أن

في هذا الباب ال يقصر عن أخبار اإلمامة فكيف يثبتونها 
  بالخبر ؟

 )525ص  -الجزء الثاني عشر - العقول مرآة: كتاب (

  التحريف ؟ طرحوا أخبارما إذا  ،بالخبر الشيعية أي كيف يثبتون اإلمامة 
  .منه ألوف اآليات تحرفتالقرآن النتيجة المحتومة أن و.. فالخبر صحيح 

 
  ..يعترضنا سؤاالن في غاية األهمية  ولربما
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  ! 
ي االحصائيات االعالمية يقوم المسلمون باضافة تعداد الشيعة فف

  !م يفوقون المليارمتفاخرين كونهالفرق الى قائمة المسلمين ،  وباقي
يقومون .. تحريف القرآن حول  باعترافات الشيعةوعندما نحاورهم  

على كل الشيعة من قائمة والغاء  Delete مسح وبجرة قلم بعمل
.. خارجون عن االسالم  تعداد المسلمين والتبرؤ منهم باعتبارهم

 !!فتأمل 
  

 
هل تريد عزيزي القارئ المسلم بعض الشواهد من أقوال كبار علماء 

  :؟ اذن اقرأ هذه المقتطفاتمسلمين مثلكم اهل السنة  بأن الشيعة هم

  :محمود شلتوتاألزهر  قال اإلمام األكبر شيخ

 االثني عشرية، إن مذهب الجعفرية، المعروف بمذهب الشيعة اإلمامية "
إسالمنا (  "السنة مذهب يجوز التعبد به شرعا، كسائر مذاهب أهل

 ).في مصررسالة اإلسالم التي تصدر  ونشرت في مجلة 59ص : للرافعي
 

 :الفحام محمد محمدوقال شيخ األزهر الدكتور 
 الشيخ محمود شلتوت، أنا كنت من المعجبين به وبخلقه وعلمه وسعة "

اطالعه وتمكنه من اللغة العربية وتفسير القرآن ومن دراسته ألصول الفقه، 
فال أشك  -أي جواز التعبد بمذهب الشيعة اإلمامية  -بذلك  وقد أفتى
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سبيل الوحدة ( " أساس في اعتقادي فتوى مبنية علىأنه أفتى 
 ).8 ص: اإلسالمية، الرضوي

 
 :المحدث السلفي - محمد رشيد رضاوقال 

بصحة ايمان الشيعة، ألن الخالف معهم في  - أهل السنة -وقد صرحوا  "
فالشيعي مسلم له أن يتزوج بأي  مسائل ال يتعلق بها كفر وال ايمان،

 ).بليق ، عز الدين739/  1: روائع فتاوي المنارالمنتقي من " (  مسلمة
 

 :زعيم اإلخوان المسلمين في العالم - حسن البناوقال 
، تجمعهم كلمة ال إله إال اله وأن مسلمون والشيعةأهل السنة  إعلموا أن "

والسنة والشيعة فيه سواء وعليه  أصل العقيدة، محمدا رسول اله، وهذا
ما فهو في أمور من الممكن التقريب فيها أما الخالف بينه ،التقاؤهم

 ، مجلة العالم عدد250، 249ص : ال مذاكرات، عمر التلمساني( " بينهما
519.( 

 
 :محمد أبو زهرةوقال األستاذ الشيخ 

وال شك أنها في كل ما تقول تتعلق ... الشيعة فرقة إسالمية ال شك أن "
تاريخ المذاهب " ( منسوبة إلى النبي  بنصوص قرآنية أو أحاديث

 ).39ص : اإلسالمية
 

 :سيد محمد طنطاويشيخ األزهر 
باله وبنبيه، وإن اختالف اآلراء ال  المسلمين سنة وشيعة مؤمنون إن "

 - مجلة رسالة الثقلين، العدد الثاني(  " إيمان األشخاص يقلل من درجة
  ).253و  252ص :  هـ 1413السنة األولى 



11 
 

عضو المجمع الدولي لعلم  -  الواحد وافيعلي عبد وقال الدكتور 
 :االجتماع

 ،يتفق الشيعة الجعفرية مع أهل السنة في أصول العقائد اإلسالمية " 
ص : بين الشيعة وأهل السنة( ".. فهم يقرون بالشهادتين وأركان اإلسالم 

  ).53 و 21و  20
  

 

  
رته التي ألقاها بعد ظيكفي سماع محا

الجمهورية  زيارة من 1982عام عودته 
الثورة  مادحاًاالسالمية االيرانية 

اذ يتناقل الشيعة  . الخمينية فيها
محاظرته التي اقيمت في جنوب 

  :افريقيا والمسجلة بعنوان 
Iran - A Nation Reborn- 3 

March 1982  
وهي مادة مفرغة ومطبوعة على مواقع 

من  هذه الفقرات ومنها نقتبس .شيعية
  :كالم الشيخ ديدات

  



12 
 


 

  
 " هل تعلمون ان بين المذاهب االربعة السنية الحنفي والحنبلي

والمالكي والشافعي هناك اكثر من مائتي اختالف حول الصالة 
 و.. ومع ذلك نتقبلها ! ذلك ؟ مائتين وحدها ؟ هل تعلمون 

حينما يأتي االمر الى الشافعية واللحنبلية والحنفية والمالكية ، 
فحينها نحن معتدلون ومتسامحون ، ولكن حين يكون األمر مع 

الشيعة تجدنا نختلف عما تعلمناه منذ الصغر ، فحتى ابسط 
ول ان ونق. الخالفات بيننا وبينهم فاننا نرفض التسامح معها 

الشيعة خارجون ألننا مبرمجون على قبول اربعة مذاهب سنية 
وانا اقول لماذا ال تقبلون أخواننا . فقط ، ونقبل الخالف بينها
رك جبواألمر المذهل انه ال ي. السنة الشيعة كمذهب خامس مع

ال سنة وال شيعة انما : " ان تصبح شيعياً بل ان الشيعي يصيح 
. ال انتم مختلفون انتم شيعة: لهم نقول في حين اننا "! االسالم 

  .. " !  هذه التصرفات هي مرض شيطاني
  .2وما قاله ديدات هنا باالنجليزية تقرأه في الهامش 

  

                                                             
 2  “You know, between the four Sunni mazhabs the Hanafi, Hanbali, 

Maliki and Shafei there are over two hundred differences in salat alone. Did 
you know that? Two hundred. But we take it for granted...when it comes to 
the Shafei, Hanbali, Hanafi and Maliki we are tolerant but when it comes to 
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ال يختلفون عنهم باعتراف كبار مثل اهل السنة  اذن الشيعة مسلمون
  :واآلن لنجيب على السؤال الثاني   .الشيوخ

  
    

  
 يجمع الشيعة عليه  شيعيكتاب  ن نعثر علىل ناان: لن ابالغ لو قلت 

  !! الكافي : ، مثلبأنه صحيح وكافي
 : المقدمة قال الكليني نفسه يمدح كتابه فيفقد 

 " عندك كتاب كاف يجمع  وقلت إنك تحب أن يكون
الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه  فنون علم
به  ويأخذ منه من يريد علم الدين والعملالمسترشد 

  ).7ص  الكافي مقدمة( " باآلثار الصحيحة عن الصادقين

كبر الغفاري محقق كتاب     : الكافي وقال علي أ
 " الكافي ما في على صحةإتفقت اإلمامية" .  

 

                                                                                                                      
the Shia you see he is not in the formula that we are taught as a child, so 
what ever little idiosyncrasies there exists between us and them we cant 
tolerate and reject we say that he is out because we are programmed to 
believe in only the four. But we accept the idiosyncrasies between the four. 
I say why cant you accept the Shia brothers as a fifth madhab. And the 
astonishing thing is that he is telling you that he wants to be one with you. 
He is not talking about being Shia. He is shouting "there is no Sunni nor 
Shia there is one thing, Islam." But we say to them "no you are different 
you are Shia." This attitude is a sickness of the devil…. “ 
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  : شرف الدين قال عبد الحسين

 "  وأحسن ما جمع منها الكتب األربعة التي هي مرجع
وفروعهم من الصدر األول إلى هذا  في أصولهماإلمامية 
والتهذيب واالستبصار ومن ال يحضره  الكافي وهيالزمان 

والكافي بصحتها  الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع
 335المراجعات ( " أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها

 ).طبع دار صادق ببيروت .110مراجعة رقم 

   : األربعة ناء على الكتبوقال الفيض الكاشاني بعد الث
 

 " وأجمعها والكافي أشرفها وأعظمها وأوثقها وأتمها". 
 ) 9مقدمة المحقق للكافي ص ( 

   : وقال الطبرسي
 

 "  األربعة كالشمس بين النجوم  بين الكتب الكافي" !! 
  ).3/532مستدرك الوسائل ( 

 
   : وقال آغا بزرك الطهراني

 
 "  لم  ،المعتمدة عليهاهو أجل الكتب األربعة األصول

الذريعة إلى (  "يكتب مثله في المنقول من آل الرسول
  ).17/245تصانيف الشيعة 
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   : وقال العباس القمي
 

 "  وهو أجل الكتب اإلسالمية وأعظم المصنفات
قال محمد أمين  ،والذي لم يعمل لإلمامية مثله اإلمامية

يصنف في وعلمائنا أنه لم  سمعنا عن مشائخنا: االسترابادي
  ).3/98الكنى واأللقاب ( " اإلسالم كتاب يوازيه أو يدانيه

  
يحتوي  "الكافي " هذا الكتاب الشيعي الصحيحالجدير بالذكر بأن و

  .ومئات الروايات التي تثبت تحريف القرآن على عشرات
  

10 
 

 اعترف به أئمتهمما هذا . آالف آية 10الضائع من القرآن اكثر من 
لكن المدهش ان اعترافهم أوردوه تحت باب  .ضمن أصح كتبهم

  :بعنوان
وأي فضل له بعدما اعترفوا بتحريفه ؟ " !  القرآنفضل  :كتاب"  

 –كمسلمين  –في ذات الوقت ما زالوا يعترفون بتحريف القرآن و
 كتابهمبامكانهم الصياح من فوق اسطح البيوت والمساجد بأن 

  ! محفوظ وسليم ، ومحرف ومزور في آن واحد 
هل كلماتهم لها أي معنى في لغتهم العربية ؟ نعم ، ربما في 

"   محاكمهم الشرعية يدققون ، اما في خطبهم فهم يحملون شهادة
  " ! شُبه لهم"   ريةو نظ" التقية 
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700  

  
 

آن يعترف به أئمة الشيعة وحسب ، ليس هذا  المفقود الهائل من القر
اي ضياع ما . نما يعترف معهم الصحابة والتابعين لدى أهل السنةإ

كثر من يقارب هذا العدد   . من آيات القرآن آية) 10000(  أي أ
  .ولنقرأ شيئاً من هذه االعترافات المدهشة

  


 

  
في التفسير بالمأثور أورد االمام السيوطي في كتابيه الدر المنثور 

  : في علوم القرآن واالتقان
  " ه: أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب قالقال رسول ال  

فمن قرأه   :ص 
   ." صابرا محتسبا فله بكل حرف زوجة من الحور العين 

 ).422ص 6ج -السيوطي  –الدر المنثور تفسير (
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فبحسب الخليفة عمر كانت حروف 
  !حرفاً القرآن تجاوز المليون 

ن الحالي فتبلغ حروفه أما القرآ 
  " ثالثمائة ألف حرف " : حوالي الــ

في علوم  االتقان :كتاب راجع ( 
  )النوع التاسع عشر  –السيوطي  –القرآن

  
كثر من   700000أي ان الضائع أ

  !!من حروف كلمات القرآنحرف 
  : للسيوطي االتقان ه صورة الرواية كما جاءت في كتابوهذ
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كثر من الثلثين  المتداول ان القرآناي    !اليوم ناقص بأ
  

  : يقول المتقي الهندي ..آخرولنقرأ في مرجع 

  "2308 - وسبعة وعشرون ألف  القرآن ألف ألف حرف
حرف فمن قراه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجه من 

ص  1ج  - المتقي الهندي  – كنز العمال. ( الحور العين
517 ( 

  
  :361ص  6المعجم األوسط ج  في قال الطبرانيو

 "العسقالني حدثني  حدثنا محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس
ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن  أبي عن جدي آدم بن أبي إياس

قال رسول اله : عمر بن الخطاب قالأبيه عن  أسلم عن

ألف  وسبعة وعشرون القرآن ألف ألف حرف): ص(
كان له بكل حرف زوجة  ، فمن قرأه صابراً محتسباًحرف

 ".العين من الحور

  :الحديث قال الهيثمي معلقاً على
 "بن  محمد بن عبيداألوسط عن شيخه  رواه الطبراني في

 ذكره الذهبي في الميزان لهذاآدم بن أبي إياس، 
الحديث ولم أجد لغيره في ذلك كالماً ، وبقية رجاله 

  ).163 ص 7مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج (  ". ثقات
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  : على تعليقهم ردنا
السند صحيح وموثق ، أما طعن االمام الذهبي ضد محمد بن عبيد فال عبرة 

نين أو ألن ثبه ألن من عادة الذهبي الطعن براوٍ لم يوثقه إال واحد او ا
  .الحديث ال يتوافق مع هواه ومعتقده 

 ومحمد بن عبيد مستور ألنه روى عن جماعة من الثقات وروى عنه ثقه
كما ان الطبراني ال يروي اال عن الثقات  .وهذا ال يجعله مجهوال. 

علوم الحديث و العلل و الجرح  إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة: كتاب راجع(
  ).و التعديل للمأربي

  . ثقة محمد بن عبيد فبهذا يكون 
أبو نصر السجزي في  ابن مردويه وكما ان الحديث رواه غير الطبراني مثل 

أما . نصر السجزي في اإلبانة ، عن عمر  وابن مردويه ، وأبو،  العمالكنز 
من حاول ترقيع الكارثة بزعمه أن المفقود من آيات وحروف القرآن هذه 

  ..، أي نسخت حروفها وبقي حكمها نسخ التالوةيمكن حملها على 
كثر منهل نُ :نسأل ف ما هذا الكتاب الذي يحذف  ؟ ثلثي القرآن سخ أ

كثر من ثلثيه ؟ أم نسخ "  مصطلحالى " تحريف"هل استبدلتم كلمة  كاتبه أ
  !؟.. ربما "تالوة 

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

ألف حرف من  700ان اعتراف مصادر أهل السنة بضياع ما يقارب الـ 
كثر  آالف آية  10من القرآن ، لهو متوافق مع اعتراف أهل الشيعة بضياع أ

  .من كتاب ربهم 
 فالناتج )معدل كلمة واحدة ( حروف  7ألف حرف على  700فلو قسمنا 

كلمات فالناتج هو  10ولو اعتبرنا كل آية مكونة من . كلمة 100.000 :هو
  !!وهذا بالتقريب ما ضاع من القرآن . آية 10.000=  10÷ 100.000: 



20 
 

 
 

  

مخـاض ، وبسند صحيح عن الصحابي ابـن عمـر الـذي أتـى بزبـدة ال
بهـذا االعتـراف  ألقـىحيـث  .لقـرآنل رولخص كل ما نسبه أبـوه عمـ

 المدوي قائال:  
  " حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع : حدثنا سعيد قال ،

،  أخذت القرآن كله: ال يقولن أحدكم  : عن ابن عمر قال
  ،  ولكن يقول ، :
  ." أخذنا ما ظهر منه 

 ) 258ص2ج -السيوطي  –الدر المنثور ( 

  !والرواية صحيحة ال يسعهم انكارها 
النوع السابع  –وهذه صورة من االتقان في علوم القرآن للسيوطي 

 : عمر، عن اعتراف الصحابي ابن واالربعون

  



21 
 

؟ "  كثير" ؟ ما معنى "  ذهب منه قرآن كثير" ما معنى  : ونسأل 
هل يجرؤ مسلم اليوم ان يحمل المصحف بيده ويقول كما قال ابن 

  !؟ة كثير آيات منه تقد ذهبهذا القرآن : عمر 

  : محاولة تبريرهم
فقالوا  بعض علماء أهل السنة حاول ستر ريح ما جاءهم به ابن عمر

ما نسخت  هو" ذهب من القرآن"بالذي  المقصود بأن متلكئين
  !  تالوته

  : على تبريرهمتنا إجاب
! ) ما كله؟ ريهدوما ي( هذا التبرير باطل كما رأينا سابقاً ، فقول ابن عمر 

: لكنه يقول. وإال لكانوا عرفوه "منسوخ التالوة "ليس المفقود هو  يعني ان
هو و. كم تبلغ آيات القرآن كلهاال أحد يدري " ! وما يدريه ما كله " 

من يقول إنه قد أخذ استنكاري يفيد النفي والتعجب من قول  استفهام
نسخ "كما ان اسطورة . القرآن كامال وهذا ال يمكن تفسيره بنسخ التالوة 

  :من وجوه عديدة  ،مجرد وهم باطل" التالوة 

  : أوالً 
محمد وربه عن بيان  فلماذا صمت.. قد حدث " نسخ تالوة " لو كان هناك 

هل هناك  ؟ " نسخ التالوة"  بـ بأن هناك ما يقولون عنه كالمهفأين  !هذا ؟
 هذا؟  " التالوة منسوخ " حديث صحيح عن محمد بوجود اسطورة

 :ثانياً 
نَاتِ  ما نَنْسخْ من آية أو تَنْسها" : سورة البقرة حول النسخ  ان نص اآلية في

 وا اّنْهرٍ مابِخَيهلثنتعلم منه التالي ).  106:البقرة (   " م: 
 ! " منسوخ التالوة" لم يتطرق ابداً الى ما اخترعوه اي  -1
  .فله نص مقابل مثله او خير منه" منسوخ " والنص يثبت بأن اي  -2
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 .وتنـزل اية مثلها أو خير منها تقوم مقامها فال ترفع آية أو تمحى او تزال إال
  ! كما انزلت.. فعددها ثابت  ..تتبدل يات وإنمالذا ال تنقص اآل

هو النص الناسخ لتالوة كل تلك األلوف  ما: واالن بناء على ذلك نسأل 
... الذي حل محلها  المؤلفة من اآليات الظائعة من القرآن ؟ ما هو النص

 :فالنسخ يحتاج !او كان مثلها ؟
 !الى دليل: 1
 !الى نص ناسخ:  2

  .و الدليل هنا مفقود ..للتالوةللحكم ام  سواء كان
  

فأين  .من كالم ابن عمر هو حجة وخالفه يحتاج إلى دليل ظاهر اللفظاذن 
  .ال دليل  ! بقوله السابق منسوخ التالوة ؟ الدليل على أن ابن عمر قصد
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نشر الشيخ أحمد ديدات من خالل مركزه االسالمي العالمي لنشر االسالم 
)IPCI ( ًالممول مادياً من دول الخليج وايران وشركات بن الدن ، كتيبا

طبع منه مئات االلوف ويوزع مجاناً ، يحوي مقاال نقله مصوراً من مجلة 
بأن الكتاب  ويروج ديدات على أساسهاستيقظ التابعة لهرطقة شهود يهوه ، 

  !!المقدس يحتوي على خمسون ألف خطأ 
  

.. الكتيب الدعائي الرخيص ونشروه في كل مكان وقد طار المسلمون بهذا 
وطفقوا وه بلغات ووزعوه في بلدان عدة وأعادوا طبعة مرات وترجم

  .يلوكونه ويكروونه في كل مناظرة ومناسبة 
  :كهذا الفيديو لمحاظرة القاها أحد تالمذة الشيخ ديدات بعنوان  

 Nizam Br. By - BIBLE THE IN ERRORS 50,000 !!! AWAKE
Khan A.  

  

  :المقال كما كان ينشره أحمد ديدات ومركزه 
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  :وهذه على شكل كتيبات كما تنشرها منظمات اسالمية 
  

  
  

 فيوقد ترجمه للعربية رمضان الصفناوي وتم طبعه وتوزيعه ونشره 
  .على االنترنيت المواقع االسالمية
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  ! العديدةأحمد ديدات  فبركاتلموضوع كله مبني على احدى ا: ببساطة
في االسالم هالة وغفلة سواء جن المسلمي شيوخ من أبرع يعدن ديدات وأل

طعن في المسيحية سوى من على اي منفذ للفلم يكن يعثر ،  والمسيحية
، ثم فبركة المزاعم وبناء  زوراً ليهاالمنتمين ا خالل االستشهاد بالهراطقة

  !الصروح الشاهقة على الرمال 
  :وما فعله مبني على ثالثة فبركات تدليسية 

  

 
  

 !هي مجلة مسيحية " استيقظ " بأن مجلة  جرأة بكل  يزعم
 .استيقظ AWAKEاذ يقدم ديدات صورة لصفحة من مجلة 

ال يجهل احد إال العوام من " استيقظ " ومجلة 
 ": مة المسلمين بأنها أحدى نشرات هرطقةأ

:اذ يكتب ديدات قائال . "هشهود يهو 

The Jehovah's Witnesses in their 
"AWAKE!" Magazine dated 8 
September, 1957, carried this 
startling headline - "50 000 
ERRORS IN THE BIBLE?"  ... " (Is 
the Bible God's Word?- Ahmed 
Deedat , p. 12)  

االستشهاد بما الخارجة عن المسيحية ال يجوز  وتلك الحركة المبتدعة
وهم اشد  .. البدع عن المسيحيةهو انها من خوارج تطرحه لسبب جوهري 
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  ).فكرهم الخاص ما عدا(اربة للمسيحية ولكل عقيدة وفكر الناس مح
فهو وأتباعه  .يحيين زوراً وبهتاناً لكن ديدات يكتب ناسباً هذه المجلة للمس

فال  واذا ما اردنا معاملتهم بالمثل!! يحاربون المسيحية بأقوال أعداءها 
 كنفهل البدع والجماعات الكثيرة الخارجة من بأ  نستشهديلزمنا ان 

لنقيم  )معتقداتها  التي كان ديدات يدعم(  كالبهائية أو القاديانية  االسالم
ثاني  ( الشيعة  مذهباخوانهم من ب واجهناهمانما لو  ،عليهم الحجة منهم 

عترفون صراحة بأن القرآن محرف وأنه قد فُقد يالذين ) اكبر مذاهب االسالم 
كثر من عشرة آالف آية منه ؟ فاعلون ا عساهمفم ،أ 

 
  

  
 )؟ ( بصيغة سؤال  وردقد  عنوان المقال الدليل ان.. هذا لم يكن اعترافاً 

خ ديدات ال يفهم ويستوعب يأم ان الش .كما نشر في مجلة شهود يهوه
   ؟ السطر بها ختميحين معنى عالمة االستفهام 

ينشر  13 وفي الصفحة) ?Is the Bible God's Word(كتابه  فيف
  : فوقها صورة مجلة شهود يهوه ويضيف عليها كتابة من عنده

"Christians Admit" ، يعترفون  المسيحيون أي!  
  

وكما كان ( ي مجلتهم ف مقال شهود يهوه األصلي المطبوع في حين ان
  " !المسيحيون يعترفون " يحوي على عبارة لم يكون ) ديدات ينشره

   : قارن بين الصورتين
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الصورة التي على اليمين هي التي نشرها ديدات في كتيبه مضيفاً اليها 

في حين ان صورة المقالة االصلية التي "! المسيحيون يعترفون "  عبارة 
فلماذا كان ديدات يستغفل قراءه ليقنعهم ولو ! على اليسار ال تحويها 

  ؟  بالحيل الزائفة

  

 
50

  
  

د تلك االخطاء أم أثبتت المقالة اعترفت بوجو هل: نسأل اتباع ديدات
  فما هي الحقيقة ؟ !زيفها ؟

ببساطة يمكن للمسلم ان يكتشف كل فبركات وتدليسات الشيخ ديدات 
  ! يقرأ المقالة ذاتها أن : وهي بطريقة غاية في السهولة واليسرو
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فكاتب مقال شهود يهوه في مجلتهم هو بدوره يستشهد بمجلة اخرى غير 
هم من " تالميذ جدداً"إنّ هناك :  تقول  LOOKأو ليبرالية تدعى  دينية

يقولون إنّ هناك نحو خمسين ألف خطأ في ترجمة الملك جيمس للكتاب 
  King James Version of the Bible .المقدس باللغة االنجليزية

هوه بذلك يريدون تسويق ترجمتهم الرديئة للكتاب المقدس يوشهود 
  .ترجمة العالم الجديد)  NWT( المسماة 

انجليزية للكتاب وليس تهمة ضد "  ترجمة" تدور حول  االشكاليةفكل 
القضية كانت مشاكل  .دس االصلية اليونانية والعبرانيةنصوص الكتاب المق

  !ترجمة ال غير
بينما المسلمون جعلوا منها قضية وحولوها الى عاصفة هوجاء دون حتى ان 

  !ديدات يقرأوا ما كان يسوقه بينهم 
  
ال  LOOKيقول بأن كاتب مقال مجلة ) من شهود يهوه ( كاتب المقال ف

، بل انه كان يناقش محرفة االصلية يؤمن ابداً بأن نصوص الكتاب المقدس
بل انه كان يعتبر ان . اخطاء النساخ والترجمة الخاصة بنسخة الملك جيمس

  !!الف خطأ في نسخة الملك جيمس هو أمر غير حقيقي  50وجود 
  :وهذه صورة المقال كما كان ديدات ينشرها ، وفيها دليل ادانته  

  

  
 “... the impression that 50,000 such serious errors 

occur in the Bible ... is not true.” 
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  )لوك ( وكاتب المقال من مجلة ،  )من شهود يهوه ( فكاتب المقال 

الخاصة بالملك ( الف خطأ في الترجمة  50كالهما يعتبران ان وجود 
  ..!! is not true.. هو أمر غير صحيح وال حقيقي ) جيمس 

  
  !أما الصاعقة 

السير فريدريك  هو من عالم انجيلزي رائع باقتباس يختتمالمقال فإن 
محفوظ و بدون أي  كتاب موثقكينيون يثبت فيه بأن الكتاب المقدس 

  :لنرى   !هو كلمة الهشك 

  
 

  
  

  :وهذه صورة الترجمة العربية 
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32 
 

  !سوى صفر مكعب  فماذا كانت نتيجة نشر ديدات لهذه المقالة ؟
رقم وقوع عيناه على بطريقة دعائية رخيصة لمجرد ، زوبعة في فنجان 

  !! 50000  ألف خمسون   مثل ضخم
انقيادهم االعمى وراء أي سراب  لقد أثبت على نفسه وعلى اتباعه

 !ولوي عنق أي حقيقة  ،وتطويعهم ألي نص وتصديقهم ألي وهم
  

الذي كان يطبعه  -فنهاية المقال.. وشكراً للرب انه ال يترك نفسه بال شاهد 
المدوية التي  وسطره األخير يحوي هذه الحقيقة -  مجاناً ديدات ويوزعه

  :  ديداتأتباع قلبت الطاولة على 
  
  " !الكتاب المقدس موضع ثقة وبعيد عن كل شك وهو كلمة اله " 

" The Bible is reliable and beyond all doubt is God’s 
Word." 
فنشكر أحمد ديدات وتالميذه على نشرهم هذا المقال بين المسلمين ، 

فواصلوا . ألنه كلمة اله" موضع ثقة " والذي يوضح بأن كتابنا المقدس 
مسيحية " نبذة تبشيرية " المزيد منه وتوزيعه وكأنكم توزعون رجاءاً طبع 

  !على نفقتكم الخاصة 
  

نجيلزي السير فريدريك كينيون بأن الكتاب المقدس الااذن قال العالم 
  .محفوظ و بدون أي شك هو كلمة اله كتاب موثق

وليس هذا رأي علماء المسيحية عن عصمة وصدق كتابهم المقدس 
ما شهدت به .. قال انهم يشهدون ألنفسهم وحسب ، لكي ال ي إنما الفضل

  !األعداء 
 تحريف مقدورهقيقة بأن ال أحد بفعلماء االسالم أنفسهم يؤيدون هذه الح

 .بكل أمانة جيل بعدمنقول بالتواتر جيال  الكتاب أن ، والسبب ؟ كالم اله
  .فإلى المحور التالي
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 ! 
  

الى جانب رأي العالم فريدريك كينيون في مقالة مجلة استيقظ التي وزعها 
، بأصالة الكتاب المقدس في انحاء العالم االسالمي ، والذي صرحديدات 

حول عصمة الكتاب  رأي علماء االسالم الى رأيه اليقينيف يفلنض
  .المقدس من التحريف

  
  :نقرأ من صحيح البخاري ول
 
 "جملة   } أم الكتاب {  قال قتادة مكتوب، يسطرون يخطون في

وقال  . عليه ما يتكلم من شىء إال كتب  } ما يلفظ { الكتاب وأصله 
يزيلون،   } يحرفون {  يكتب الخير والشر، ابن عباس

 
،  ،حافظة   } واعية { دراستهم تالوتهم

يعني أهل   } وأوحي إلى هذا القرآن ألنذركم به {   . تحفظها  } وتعيها { 
 "ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير مكة

بل هو   باب قول اله تعالى  - كتاب التوحيد –صحيح البخاري (
  )  قرآن مجيد  في لوح محفوظ
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 ) :حبر األمة وترجمان القرآن ( ى قول إبن عباس هل انتبهت ال
وجل، ولكنهم  وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب اله عز "

 . "يحرفونه يتأولونه على غير تأويله
أما . ؤيل وتفسيرأإنما ت ،" لفظي" أي ليس في الكتاب المقدس تحريف 

  .فال أحد بإمكانه ازالته" النص الحرفي"
عالمة تفسير ابن عباس  الصحابي ديدات أم الشيخسيصدق المسلم فهل  

 ؟القرآن 
 

 :نقرأ ايضاً كالم االمام الرازي 

 "فُونَ ي{ُهو من نتائج تلك القسوة فقال  ثم أنه تعالى ذكر بعض مارح 
 هعضون مع مكَلوهذا التحريف يحتمل التأويل الباطل، } ٱل

  اللفظ، وقد بينا فيما تقدم ويحتمل تغيير
 ." 

 )13:المائدة  –الكبير الرازي  تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير(
  

  : اذن تهمة التحريف تحتمل معنيان 
  .التأويل الباطل: األول 

  .تغيير اللفظ: والثاني  
محرف بتغيير اللفظ وكان موقف االمام الرازي هو ان الكتاب المقدس غير 

  .." بالتواتر" تاب منقول ألنه ك
  !! " اللفظ المنقول بالتواتر ال يتأتى فيه تغيير"  و 
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 : في دفاعه عن سالمة الكتاب المقدس من التحريف الرازي وايضاً قال

 " اختلفوا في كيفية الكتمان، فالمروى عن ابن : المسألة الثالثة
  التوراة واإلنجيل، أنهم كانوا محرفين يحرفون :عباس

   
  ، بل كانوا يكتمون التأويل ." 

 )174 : البقرة –الرازي  -، التفسير الكبير مفاتيح الغيب (

  :طرح الرازي هذا السؤال الخطير المحرج التباع ديدات و
 "

 ) " 78:آل عمران –تفسير الرازي( 
  

 :وجاء في تفسير آخر 
 " ه الطهراني فيما كتب إلي ، ثنا إسماعيل بنأخبرنا أبو عبد ال

عبد الكريم ، حدثني عبد الصمد بن معقل ، أنه سمع وهبا ، 

: يقول 
  ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل ، وكتب كانوا

يكتبونها من عند أنفسهم ، ويقولون هو من عند اله وما هو من 
  "عند اله 

ويمكن قراءة )  338صفحة  – 13ج  –تفسير ابن أبي حاتم ( 
  :هذا الموقع االسالمي هذا الشاهد على رابط 

http://islamport.com/d/1/tfs/1/24/1056.html?zoom_highlightsub=%22%DF%E3
%C7+%C3%E4%D2%E1%E5%E3%C7+%C7%E1%E1%E5  
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 :وقال األستاذ علي أمين

   "إلى أن  ذهبت طائفة من أئمة الحديث والفقه والكالم
… التبديل وقع في التأويل 




 بحيث ال تبقى في األرض نسخة ،

وهذا ما يحيله . إال مبدلة ومغيرة والتغيير على منهاج واحد
  ." العقل، ويشهد ببطالنه

 ).358ضحى اإلسالم الجزء األول ص (

باعتراف علماء االسالم  ،هوصفألفاظ الكتاب المقدس سليمة أصيلة في نص
  .ومفسري القرآن

  
  

 .وفهبحر الكتاب المقدسعصمة و صحةب يقرونعلماء القرآن وكبار أساطين
يقرون بتحريف القرآن وهم علماء االسالم  كباروجدنا  وفي ذات الوقت

..!!  

 اذن فاالسالم،  !)بإعترافهم ( حفوظاً وصحيحاً فلو كان الكتاب المقدس م
  .باطل

فاالسالم كذلك ،  !)بإعترافهم ( ولو كان القرآن محرفاً بالزيادة والنقص  
  .باطل

  !!ويالها من معضلة 

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


