الجزء الثاني من كارثة مخطوطات القران
والرد على كذب فيديو مخطوطات القرآن

تكتسح مخطوطات الكتاب المقدس

بعد ان عرفنا على عكس الكتاب ان القران محرف بشهادة األحاديث ومن نقلوا القران
كذبة وعلميا كذبة الحفظ في الصدور نكمل :يقول
اول نقطة تاريخ المخطوطات والفاصل الزمني
مخطوطات الكتاب المقدس المهمة تبعد عن األصل قرون طويلة فبالنسبة للعهد الجديد
المخطوطات المهمة تبدأ من القرن الرابع الميالدي
اما بالنسبة لمخطوطات القران فلدينا مخطوطات كثيرة جدا من القرن األول والثاني
الهجريين أي اقل من الرسول بقرن واحد لدينا نص القران مكتوب بالكامل
طبعا الحظتم مباشرة كذبه فهو يتكلم عن المخطوطات وليتحاشى وجود مخطوطات للكتاب
المقدس أقرب الى زمن األصل بكثير عن مخطوطات القران القليلة فإضافة كلمة مهمة
لكي يتهرب فلو قلت لها عندنا اكثر من  45مخطوطة من القرن الثاني وبداية الثالث
سيقول لك أنى أتكلم عن المهمة .وهذا تدليس منه فبالطبع كل المخطوطات مهمة ولم
يقول مهمة وغير مهمة في مخطوطات القران .بل االقدم هو اهم وهذا من قواعد النقد
النصي أي ما قبل القرن الرابع هو اهم وليس ما ادعاه كذبا المهمة من القرن الرابع

ثانيا حسب نص كالمه وحسب ما عرضه بنفسه ألبونا عبد المسيح بسيط ان االقدم هو
اهم .هذا ما عرضه بنفسه .أي يقول الشيء وعكسه.

هذا بالنسبة للمخطوطات اليونانية فقط وليس بقية اللغات وهذا أيضا قبل األبحاث
واالكتشافات الجديدة التي اضافت الكثير
بردية  64وايضا  67استطاع األلمانى كارستن بيتر ثيدا أن يحدد تاريخها بانها ترجع الى
نحو منتصف القرن األول الميالدي وإنها ال تتأخر عن عام  66م وتقريبا هي سنة 60
الي  66م وهي ترجع الي زمن كتابة انجيل متي نفسه وغير متأكد انها االصل او نسخه
مباشره من االصل

بردية رقم  46بالدراسات الباليوجرافي الحديثة وجدوا انها تعود الي سنة ما بين  80الي
 85م وهذا الذي قدمه يونج كيو كيم سمة  1988م Young Kyu Kimوهو يرجح
سنة  80م
Palaeographical Dating of p46 to the Later First Century
بردية  52النجيل يوحنا االبحاث الجديدة بدأت تحدد زمنها بانها تعود الي سنة  100م اي
بعد ان كتب يوحنا الحبيب انجيله بسنوات قليله جدا وحتى لو اخذنا بأقصى تقدير وهو
 125م اي انها كتبت بعد انجيل يوحنا بثالثين سنه فقط
بردية  87تعود لسنة 125
بردية  45هي  150م
بردية  90من  150م
بردية  77من  150م
بردية  98من  150م
بردية  104من منتصف القرن الثاني

بردية  66مما بين  125الى  200م
بردية  5من  175م
بردية  75من  200الى  225م
بردية  103من  200م
أيضا مخطوطة واشنطن الهامة والتي كان يظن انها من اخر الرابع واتضح انها من القرن
الثاني الميالدي باألدلة الواضحة قدمتها في
مقدمة النقد النصي الجزء السادس عشر مخطوطة واشنطن
وغيرهم الكثير جدا من المخطوطات اليوناني انا فقط توقفت عن نهاية القرن الثاني لكيال
اطيل فنحن نتكلم عن اتصال من وقت كتابة العهد الجديد وما بعده
أيضا امر مهم اخر وهو الترجمات القديمة مثل الترجمة السريانية االشورية التي بعد موت
نيرون بمئة سنة أي هي من  168م
أيضا الترجمات الالتينية القديمة الكثيرة التي بدأت في منتصف القرن الثاني الميالدي وهي
أيضا تنقل من مخطوطات يوناني أقدم

أيضا الرباعي او الدياتسرون من القرن الثاني وتقريبا  160م للعالمة تيتان وموجود
بنسخه المختلفة الالتيني والسرياني .أي بعد اكثر من نصف قرن من االنتهاء من كتابة
االناجيل .وغيرهم الكثير
ملحوظة الميالد هو ميالد رب المجد أي سنة  60ميالدية هو فقط زمن كتابة االنجيل
وعندما نقول  80م ألغلب رسائل بولس الرسول أي بعد  15سنة فقط من رسائل بولس
الرسول وقبل ان يكتب بقية رسائل يوحنا والرؤيا او  100م أي بعد انجيل يوحنا والرؤيا
بأقل من  10سنوات .أي عندما نقول ميالدية هي تطرح منها  95- 90سنة لتكون من
وقت انتهاء كتابة العهد الجديد
اما لما نقول هجرية هي من هجرة الرسول أي من تاريخ القران نفسه وهو توفي 11
هجرية او  632م فعندما نقول نهاية القرن األول الهجري هي بعد القران  90سنة أي
بقرب قرن أي مخطوطة قرآنية نهاية القران األول الهجري (لو كان هذا صحيح) توازي
بعد نزول القران  90سنة .فمخطوطة كتابية من نهاية القرن األول الميالدي هي مباشرة
بعد كتابة العهد الجديد اما نهاية القران األول الهجري هي  90سنة من نزول القران.

اكرر نهاية القرن األول الهجري هي بعد القران بقرب قرن وليس مثل االنجيل فنهاية
القرن األول م أي نفس وقت االنجيل .فعن مخطوطات القران فهو ادعي مخطوطات كثيرة
جدا من القرن األول والثاني الهجريين ....لدينا نص القران مكتوب بالكامل .بالكامل؟ الى
هذا الحد وصل الكذب؟ وأتحدى هذا المدلس ان يقدم مخطوطات كثيرة للقران من القرن
األول الهجري بنص كامل
لكي أسهل له التحدي ازيل كلمة كثيرة واطالبه بخمس مخطوطات فقط من القرن األول
الهجري بنص كامل كما ادعى كذبا .هل هو او غيره من الشيوخ المسلمين يقبلوا التحدي؟
بل ألسهل االمر أكثر ليس بنص كامل بل خمس مخطوطات كل منهم بهم نصف نص
القران فقط .ان لم يجيب ويقدم خمس مخطوطات فقط وليس كثيرا جدا من القرن األول
الهجري كما ادعى كذبا يكون تأكدتم أكثر وأكثر من كذبه واعرف انه لن يجيب ألنه ال
يوجد ولكي أؤكد لكم ذلك لم يذكر اسم مخطوطة واحدة من التي ادعى كذبا انها كثيرة جدا.
هذا هم المسلمين يدافعون عن قرانهم المحرف بالكذب بدون ادلة
وأقدم لكم باختصار اقدم واشهر مخطوطات القران هي تنقسم مجموعتين

مخطوطات الخط الحجازي

ومخطوطات الخط الكوفي

وترتيبهم حسب القدم
أوال مخطوطات صنعاء بأجزائها مثل  DAM 01-27.-25-29-32التي تعود ما بين
نهاية القرن السابع الميالدي والثامن الميالدي أي بعد الرسول بأكثر من نصف الى قرن
وغير منقطة
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هذا التاريخ هو تاريخ المخطوطة االصلية بالخط الباطني ولكن هي اعيد كتابتها فيوجد
خط ظاهري احدث من هذا
كتاب مخطوطات القراّن مدخل لدراسة
المخطوطات القديمة ص 195

واالثنين يختلفوا عن القران الحالي
وهي صفحات قليلة غير مكتملة وبها اختالفات عن القران الحالي ومشهور اشكاليتها
للقران الحالي وتثبت تحريفه بوضوح
تحتوي هذه المخطوطة فقط على أجزاء غير كاملة من آيات قرآنية تختلف عن النصوص
القرآنية الحالية
)(Brother Mark, A Perfect Qur’an, p. 67

وامثلة قليلة الختالف النص األصلي من كثير جدا فمثال فقط آيات من سورتين فقط
البقرة ( 191هي غير منقطة)
ح ٮٯٮـ(ـلو) کم  ...بينما نص القران الحالي َحتَّى يُقَـتِلُوكُم فِي ِه
د لک جز ا ا لکٯر ٮں بينما نص القران الحالي كـ َذ ِل َك َج َزآ ُء ٱلكَـ ِف ِر َ
ين
البقرة 192
ا نتـ(ه)ـو بينما نص القران الحالي انت َ َهوا
البقرة 193
حٮا بينما نص القران الحالي َحت ّی
و ٮکو ں ا لد ٮں کله ل[ل]ه بينما نص القران الحالي َويَك َ
ُون ٱل ِدّي ُن ِللَّـ ِه
البقرة 194
و من اعٮدی بينما نص القران الحالي فَــ َم ِن ٱعتَدَى
علَيكُم
ما اعٮد ی علٮكم ٮه بينما نص القران الحالي َما ٱعتَدَى َ

البقرة 196
س َر
ڡـم //تٮسر بينما نص القران الحالي فما استَي َ
سكُم
و ال تحلٯو ا بينما نص القران الحالي َو َال تَح ِلقُوا ُر ُءو َ
ڡا ں كا ں ا حد مٮكم بينما نص القران الحالي فَ َمن ك َ
َان ِمنكُم
ڡد ٮه بينما نص القران الحالي فَـ ِفد َية
س ٍك
مں صٮم او نسک بينما نص القران الحالي ِمن ِصيَ ٍام أَو َ
ص َدقَ ٍة أَو نُ ُ
كل هذا في خمس آيات ممتالية من البقرة
مثال اخر أيضا بعض اآليات من التوبة
التوبة 125
ڡی ڡلو ٮهم ر حس بينما القران الحالي ِفى قُلُو ِب ِهم َم َرض
س ِهم
ر حر ا ا لی ر حس[ه]ـم بينما القران الحالي ِرجسا ِإلَى ِرج ِ
و ما ٮو ا و هم ڡـ(ـسٯـ)[ـو] ں بينما القران الحالي َو َمات ُ ۟
وا َو ُهم كَـ ِف ُرو َن
وغيرها الكثير باآلالف من االختالفات

وليس فقط األصلي بل الظاهري الحديث بالمخطوطة اقدم مثالين فقط من الكثير جدا
مخطوطة صنعاء سورة يوسف  90- :12وهي للتوضيح لمن ال يعرف كيف يقراءها

اين قد من هللا علينا في القران؟
مع مالحظة ان قران ابن
مسعود حسب تفسير المارودي
 74 :3وأيضا معجم القراءات
للخطيب  332 :4يقول شيء
اخر "وهذا اخي بيني وبينه
قربى" أيضا غير موجود في
القران الحالي

أيضا النحل

اين كلمة الذين في القران
الحالي وأين جملة في الدنيا
واالخرة؟
وفي نفس الصفحة أخطاء كثيرة
جدا

أيضا امثلة الختالف النص الباطني

كتاب مخطوطات القراّن مدخل لدراسة
المخطوطات القديمة ص 210
وعندي كم كثير من االختالفات
واختالف ترتيب السور واختالف وضع
ايات في سور مختلفة بل يوجد في النص
الباطني سور قرانية غير معروفة غير
موجودة في القران الحالي أصال

المخطوطة التالية وهي مخطوطة باريسنو وهي من بداية القرن الثامن الميالدي أي بعد
وفاة الرسول والقران ب أكثر من  70سنة وهي فقط  98ورقة غير مكتملة متبقية من
 220ورقة

وهي بها أوائل مراحل التنقيط وما يسمى نقط التخميس والتعشير ولكن يختلف عن الحالي
أي اقل من ربع القران وغير منقطة وبها اختالفات عن القران الحالي الكثير

هذه المخطوطة توضح التالعب بالقران بوضوح لعلى سبيل المثال تم إضافة فاتحت
السورة الحقا عليها ولم تكن في األصل .ولكن أيضا بعد هذا تم محاولة إلزالة فاتحة
السورةوهذا كما ذكر عن إبراهيم الناخعي ان إزالة فاتحة السور

أي يضيفوا ويحذفوا
كما يشاؤوا

وامثلة قليلة من الكثير
من التحريف فيها مقارنة
بالقران الحالي

وامثلة أخرى
من الكثير

مخطوطة باريس وهي  70ورقة فقط وهي من بداية القرن الثامن الميالدي

Rippin, Andrew (2009). "Review: La transmission écrite du
Coran dans les débuts de l'islam: le codex Parisinopetropolitanus, by François Déroche". Journal of the
American Oriental Society. 129 (4): 706–708.

Dutton, Yasin (2001). "An early muṣḥaf according to the
reading of Ibn ʻĀmir". Journal of Qur'anic Studies. 3 (1): 71–
89.
وتعتبر تابعة للمجموعة السابقة وأيضا تختلف كثيرا عن القران الحالي
مثل كاللة التي وضحت المخطوطة انها في األصل كله واضيف عليها الحقا الم أخرى
وليس الكاللة الغير معروفة المعنى في القران الحالي ومختلفين عليها

مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة 245
وفي االنعام  25هي يا خسارتنا وليس يحسرتنا الحالية فالقران الحالي محرف
والمائدة  1بهيمة االنعام وهي في األصل نسيمة وليس بهيمة في القران الحالي الغير
مناسبة للمعنى
وغيرها الكثير جدا
والتالية مخطوطة برمنجهام من بداية القرن الثامن م أي بعد الرسول بقرن
وتختلف عن القران الحالي وال يوجد بها حرف االلف
Sayoud, H. (2018). Statistical analysis of the Birmingham
Quran folios and Comparison with the Sanaa manuscript.

وهي بها أوائل مراحل التنقيط وما يسمى نقط التخميس والتعشير ولكن يختلف عن الحالي

والتالية هي مخطوطة سمرقند التي بين  795الى  855م
E. A. Rezvan,"On The Dating Of An “'Uthmanic Qur'an” From
St. Petersburg", Manuscripta Orientalia, 2000, Volume 6, No.
3, pp. 19-22.

وأيضا غير مكتملة وغير منقطة أي حتى اخر القرن الثامن م والثاني ه القران لم يكن
منقط

وأيضا تختلف عن القران الحالي وتثبت تحريفه
وامثلة قليلة من الكثير جدا

في مخطوطة سمرقند في األعراف
في المخطوطة تأتي كلمة األرض بـ ألف الم (سورة  73:7األعراف)،

بينما في النص الحالي تأتي نكرة بدون ألف الم.

مثال اخر لنفس السورة من المخطوطة
النص في المخطوطة يقول “هذا ناقة هللا”

النص الحالي هذه ناقة هللا (األعراف )73:7

( )3صفحة  90من المخطوطة
النص في المخطوطة يقول وليتق ربه ،وال تكتموا شهادة

النص الحالي وليتق هللا ربه وال تكتموا شهادة (البقرة )283:2

( )4نفس الصفحة من المخطوطة
نص المخطوطة يقول “ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير”

النص الحالي هللا على كل شيء قدير (البقرة )283:2

واستطيع ان اقدم مئات االختالفات

وبعد هذا مخطوطة القاهرة من منتصف القرن الثامن الميالدي
غير مكتملة وأيضا بها اختالفات كثيرة وسأقدم امثلة الحقا
وأيضا مخطوطة سان بترسبيرج من نهاية القرن الثامن
الميالدي أي بعد الرسول ب قرن ونصف

وأيضا تختلف عن القران الحالي وأيضا
غير منقطة بعد الرسول بأكثر من قرن ونصف

فاين الذي قاله كذبا
فلدينا مخطوطات كثيرة جدا من القرن األول والثاني الهجريين أي اقل من الرسول بقرن
واحد لدينا نص القران مكتوب بالكامل
عرفتوا الكذب؟
وأيضا عرفتم الفرق بين روعة وقدم وكثرة مخطوطات الكتاب المقدس التي تبدا من نفس
او مباشرة وبعد زمن كتابة العهد الجديد مقارنة بمخطوطات القران المحرفة والتي يوجد
فاصل جيلين؟
وأيضا عرفتم الفرق بين روعة وقدم وكثرة مخطوطات الكتاب المقدس التي تبدا من نفس
او مباشرة وبعد زمن كتابة العهد الجديد مقارنة بمخطوطات القران المحرفة والتي يوجد
فاصل جيلين؟

والمجد هلل دائما

