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 أبو عمر الباحث -الشبهات  مكافحقناة 
 القرآن الكريم حول النصارى أكاذيب نسف

 لمصاحفابن عفان ل عثمان ريغيت رواية شبهة

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله 

 وبعد: 

 .عصمة القرآن الكريمحول  النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

اخلليفة الثالث عثامن ابن تقول أن وعندكم رواية  ن كتابكم حمفوظ من التغيّيتقولون أكيف قالوا 

 ؟ آية القرآنعفان غّير يف 

  أبو عبيد يف فضائل القرآنرواه واستدلوا بام:  

ِِن اْبُن َأِِب ُُحَيٍْد، َعْن ُُحَيَْدَة بِنِْت َأِِب ُيوُنَس،  َقاَل َأبُو ُعَبيٍْد: اٌج، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َقاَل: َأْخََبَ َثنَا َحجر َحدر

َ َعََلر َأِِب، َوُهَو اْبُن َثم َ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعىَل النربِِي. اننَِي ـَ َقاَلْت: َقَرأ َسنًَة، يِف ُمْصَحِف َعائَِشَة: )إِنر اَّللر

ِذيَن آَمنُوا َصلُّو َا الر ُفوَف اْْلُوََل( َقاَلْت:  اً ـا َعَليِْه َوَسِلُموا َتْسلِيمَيا َأُّيُّ ِذيَن َيِصُلوَن الصُّ َقبَْل َأْن َوَعىَل الر

ُْحَِن ْبِن ُهْرُمَز امْلََصاِحَف اُن ـُيَغِّيَ ُعْثمَ  ِِن اْبُن َأِِب ُُحَيٍْد، َعْن َعْبِد الرر . َقاَل: َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َوَأْخََبَ

ِه ِمثَْل َذلَِك يِف ُمْصَحِف َعائَِشةَ   (1).(«َوَغّْيِ

 عىل هذا االفرتاء أقول: وللرد

  ًةصحيح غّي روايةال: أوال: 
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  .منكر احلديث ورجل ضعيف فيه امرأة جمهولة سندُ الف

 وهي: مخس رشوطتنطبق عليه وجيب أن ، فقط  واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثًا صحيحاً 

 .اتصال السند 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

  ا احْلَِديُث الّصِحيُح: َفُهَو  }:الصالحأبو عمرو بن اإلمام قال ِصُل ُمْسنَُد اّلِذي َيتر ـاحْلَِديُث الْ َأمر

 (2) .{إِْسنَاُدُه بِنَْقِل اْلَعْدِل الّضابِِط َعِن اْلَعْدِل الّضابِِط إََِل ُمنَْتَهاُه ، َواَل َيُكوُن َشاّذًا ، َوال ُمَعّلالً 

 علل الرواية:

  ِاحلال ةجمهول ُُحَْيَدَة بِنِْت َأِِب ُيوُنَس  :اْلوَل ةلر الع. 

 .علامء اجلرح والتعديل ِمنْ  أحدٌ  اهَ قْ ثِ وَ مل يُ املرأة  فهذه

    حممد اْلثري: أكرم ابنُ  الشيُخ قال 

اْلنصارية، موالة عائشة، من الثانية، مل أعرفها، ومل أجد هلا ترمجة، ومل   يدة بنت أِب يونسُُح }

/ 4(، ومل يتعرض الشيخ الرتكي يف حتقيقه ))لتفسّي الطَبي(( )3535يعرفها الشيخ شاكر قبَل )

 (5).{..( لرتمجتها بيشء543
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 غّي مقبولة. مردودة مجهول عندناـرواية الوفحميدة جمهولة،  ،إذاً 

   الصالح بنُ اأبو عمرو اإلمام قال: 

 (4).{اِهّيِ ـ، َوِرَواَيُتُه َغّْيُ َمْقُبوَلٍة ِعنَْد اجْلَمَ لظراِهُر َواْلَباطُِن مَجِيًعاامْلَْجُهوُل اْلَعَداَلِة ِمْن َحيُْث ا}

  اْبُن َكثِّيٍ اإلمام قال: 

 (3).{، َأْو من ُسِمَي َومَلْ ُتْعَرْف َعيْنُُه فهذا ممن ال َيْقبَُل ِرَواَيَتُه َأَحٌد َعلِْمنَاهُ  ُمْبَهُم الرِذي مَلْ ُيَسمر ـَفَأّما الْ }

 منكر احلديثبن أبى ُحيد ا :ةنيالعلة الثا. 

 :قال اإلمام الذهبي  

 .ضعيف .، وهو حممد بن أبى ُحيد االنصاريُحاد بن أبى ُحيد املدنى

 قال البخاري: منكر احلديث.

 وقال ابن معني: ليس حديثه بشئ.

 (6).وقال النسائي: ليس بثقة

 .فالسند ساقط ضعيف

 :ملحوظة

ُْحَِن ْبِن  فقال: للرواية طريقًا آخرَ أبو عبيد  رَ كَ ذَ  ِِن اْبُن َأِِب ُُحَيٍْد، َعْن َعْبِد الرر َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َوَأْخََبَ

ِه ِمثَْل َذلَِك يِف    «ُمْصَحِف َعائَِشةَ ُهْرُمَز َوَغّْيِ

إال  ٌت بْ ثَ  ةٌ قَ وهو ثِ  زَ مُ رْ هُ  ابنَ  عبَد الرُحنِ وذكر بدالً منها ، وهذا اإلسناد وإِْن َسلَِم من جهالة ُُحيدة 

ب ُيَعدُّ  هذاو ، َأِِب ُُحَْيدٍ  اْبنَ فيه  ْلنر  ونكارته أنه مازال عىل ضعفه  .هذا َأِِب ُُحَيْدٍ  اْبنِ من  اً اضطرا
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  ًذكر الروايةآخر يب اكت: ثانيا: 

 "املصاحف" هابن أِب داود يف كتاباإلمام ذكرها  ، حمل بحثنا الرواية هذهأن  هال يفوتني أن أنبِ 

 (7) .الذي ذكره أبو عبيدبنفس هذا اإلسناد 

فهي  ، الدين عبد السبحان واعظ عىل الرواية بالضعف حمُب  الدكتورُ حمقُق الكتاب  مَ كَ ولقد َح 

 .اإلسناد الضعيفوية بنفس هذا رْ مَ 

 تنبيه:

 ! الدر املنثور واإلتقان هِ يْ ابَ تَ كِ  يف هاأن السيوطي ذكرعىل صحة الرواية بيستدل بعض النصارى 

حتى لو  املراجع التي تذكر الرواية رِ كْ لعمر اهلل فاجعة كَبى ، فالقوم يظنون أن تعديد ذِ  هوهذ

خروف جيوز  وجلر  عزر  يؤمن بأن الربر  نْ مَ  ال بأس فإنر  يدل عىل صحتها ! ولكنْ  كانت بال إسناد

ً كبّياً.وّ لُ تعاَل اهلل عن قول الكافرين عُ  .والسفاهةيكون هبذه الفهاهة عليه أن   ا

   ًحُتَْمُل عليه نٌ َس َح  ٌل مَ يف حالة صحة الرواية فلها حِمْ : ثالثا: 

عليه وليس فيها هذا املعنى الذي  ُل مَ حُتْ  نٌ َس َح  ٌل مَ حَمْ  اأقول أن هذه الرواية عىل فرض صحتها فله

ِن صاحب الشبهة.  ورد يف ذهن النرصا

ُكلر ما  َأْسَقَط يف هذا اجلمعِ  املصاحَف  عَ حينام مَجَ  ْلن من املعلوم أن سيَدنا عثامن ريض اهلل عنه

قام بجمع القرآن وهو الذي الذي هو ثابت  ابنَ  ، وذلك أن زيدَ  اْلخّية يف الَعْرَضةِ  ُنِسَخْت تالوُته

 .ام ُنِسَخ من القرآنبصىل اهلل عليه وسلم  فيها النبَي  جَبيُل  ََبَ ْخ التي أَ  اْلخّيةَ  ةَ َض رْ العَ  َضَ َح 

 فهي حتامً من منسوِخ  البحِث  حملِ  يف الروايةِ  الواردة زيادةُ الهذه  فلو كان يف مصحف عائشة

 .التالوة كام سنبني

 ة حتت قسم منسوخ التالوةروايالسيوطي وضع ال :اً رابع: 

بًا يف علوم القرآن الكريم وذكر النوعَ  ذكر اإلمام السيوطي يف اإلتقان  واْلربعنيَ  السابعَ  أبوا
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 (8).حكمه دون تالوته نسخت ما باب يف ناسخه ومنسوخه 

 (3).من املنسوخ نوعثم بعدها ذكر السيوطي هذه الرواية حمل بحثنا داخل هذا ال

 ِن اخلاطئ  مِ هْ فَ عىل الرواية  :اً خامس  :عليه املتفَق  ختالف الصحيَح النرصا

 اْلمة اإلسالمية ه اتفقت عليـامالفة لهذه الرواية خم

  أبو عبيد راوي الرواية اإلمام قال: 

 َشيْئًا ِمنْهُ  َأنَْكرَ  َمنْ  َعىَل  ُُيَْكمُ  الرِذي َوُهوَ  اْليَْوَم، امْلُْسلِِمنيَ  َظْهِري َبنْيَ  الرِذي ُهوَ  ُعْثَمـاُن، َألرَفهُ  َوالرِذي} 

 (10){. َفاْلَقْتُل  َأبَى َفِإنْ  ااِلْستَِتاَبِة، ِمنَ  امْلُْرَتدِ  َعىَل  ُُيَْكمُ  ِمْثَلاَم 

ِن أو  وهذا يعني أن اإلمام أبا عبيد مل يفهم من الرواية هذا الفهم السقيم العقيم الذي فهمه النرصا

 الرافيض

   ا:هَ هُ ـابِ َش هذه الرواية وما يُ  رِ كْ َأبُو ُعَبْيٍد بعد ذِ َقاَل بل 

َوائِِد مَلْ َيْرِوَها اْلُعَلاَمُء، َواْحَتَمُلوهَ  } تِي َذَكْرَناَها يِف َهَذْيِن اْلَباَبنْيِ ِمَن الزر َا ِمثُْل َهِذِه احْلُُروُف الر ا َعىَل َأَّر

اَلةِ. َومَلْ  ُْم َكاُنوا َيْقَرُءوَن هِبَا يِف الصر . الرِذي َبنْيَ اللرْوَحنْيِ ِمَن اْلُقْرآِن؛ َوِْلََّر  جَيَْعُلوا َمْن َجَحَدَها َكافًِرا

ًة َوُهوَ  اَلِة. َوُْيَُكُم بِاْلُكْفِر َعىَل اجْلَاِحِد هِلََذا الرِذي َبنْيَ اللرْوَحنْيِ َخاصر  َما َثبََت يِف إِنراَم ُتْقَرأُ يِف الصر

َماِم الرِذي َنْسَخُه ُعثاَْمُن بِِإمْجَاٍع ِمَن امْلَُهاِجِريَن َواْْلَ  ُة، اإْلِ ُه ُثمر َأْطبََقْت َعَليِْه اْْلُمر ا ِسَوا َ
ِ

نَْصاِر، َوإِْسَقاٍط َم

َرُثُه اْلُقُروُن َبْعُضَها  ُُهْم، َوَتَوا
ِ

 ِمنُْه، َيْعِرُفُه َجاِهُلُهْم َكاَم َيْعِرُفُه َعامل
ٍ
ء َعْن َبْعٍض، َفَلْم ُُيَْتَلْف يِف ََشْ

ْيِغ ـِب. َوَكاَنْت َهِذِه إِْحَدى َمنَاقِِب ُعْثمَ َوَتَتَعلرَمُه اْلِوْلَداُن يِف امْلَْكتَ  اَن اْلِعَظاِم. َوَقْد َكاَن َبْعُض َأْهِل الزر

َ لِلنراِس َضاَلهُلُْم يِف َذلَِك   (11).{َطَعَن فِيِه ُثمر َتبنَير
 :تنبيه

ءَ رَ قِ  َنْقبَُل ال  نحن املسلمني فر من قراءاِت  ةً ا  :ةرشوط ثالثفيها  القرآن الكريم إال إذا توا
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   اتصال السند. 

  .فقة الرسم العثامِن ولو احتامال  موا

  .فقة وجه من أوجه النحو  موا

  ِي رِ زَ جَ ـال ابنُ  اإلمامُ  قال:  

َءٍة َواَفَقِت اْلَعَربِيرَة َوَلْو بَِوْجٍه، َوَواَفَقْت َأَحَد امْلََصاِحِف اْلُعثْمَ  } َوَصحر ااًل ـانِيرِة َوَلِو اْحتِمَ ـُكلُّ ِقَرا

َها َواَل َُيِلُّ إِْنَكاُرَها، َبْل ِهَي ِمَن اْْلَْحرُ  تِي اَل جَيُوُز َردُّ ِحيَحُة الر َءُة الصر ْبَعِة َسنَُدَها، َفِهَي اْلِقَرا ِف السر

بْ  ِة السر ٌء َكاَنْت َعِن اْْلَئِمر تِي َنَزَل هِبَا اْلُقْرآُن َوَوَجَب َعىَل النراِس َقبُوهُلَا، َسَوا ِة، َأْم الر َعِة، َأْم َعِن اْلَعْْشَ

ِة الْ  ِهْم ِمَن اْْلَئِمر َمْقُبولنَِي، َوَمتَى اْختَلر ُرْكٌن ِمْن َهِذِه اْْلَْرَكاِن الثراَلَثِة ُأْطلَِق َعَليَْها َضِعيَفٌة َأْو ـَعْن َغّْيِ

ٌة َأْو َباطَِلٌة  ِة الترحْ  ..َشاذر ِحيُح ِعنَْد َأئِمر َلِف َواخْلََلِف َهَذا ُهَو الصر  (12){... ِقيِق ِمَن السر

ُفوَف اْْلُوََل  }ة زيادفهذه ال ِذيَن َيِصُلوَن الصُّ  صىل اهللُ  إَل النبِي  السندِ  صحيحةَ ليست  {َوَعىَل الر

فقةً  ْت َس يْ وكذلك لَ  عليه وسلم خمالفة هي أيضًا م ث ،ُت بُ ثْ ال تَ  فهي شاذةٌ . إذًا للرسم العثامِن  موا

 .اإلسالميةإلمجاع اْلمة 

 أبداً  شيئاً  ُيَغِّيْ  ابن عفان مل: عثامن اً سادس: 

 .يف املصحف مطلقاً  ُيَغِّيْ شيئاً  مْ ـلَ حيح عن عثامن ريض اهلل عنه أنه بالسند الص َت بَ ثَ لقد 

  :روى البخاري يف صحيحه 

َبّْيِ ُقْلُت لُِعْثمَ }  انَ ـَعْن اْبِن َأِِب ُمَليَْكَة َقاَل اْبُن الزُّ } َوالرِذيَن ُيتََوفرْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا { َقْد  اَن ْبِن َعفر

 (15){.َيا اْبَن َأِخي اَل ُأَغِّيُ َشْيًئا ِمنُْه ِمْن َمَكانِهِ  :َنَسَخْتَها اْْلَيُة اْْلُْخَرى َفلَِم َتْكُتُبَها َأْو َتَدُعَها َقاَل 

 .ريض اهلل عنه عثامن ابن عفانسيدنا كل من يطعن يف ل لسانٍ وقاطعُة  ،ظهرٍ  قاصمةُ  واهلل وهذه
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 من فمك ُأدينك: اً عابس: 

ِنه ظرين ألمْ    ؟ هإَل ما يف كتب ذا النرصا

  ؟ يف كتابهالتي  التحريفات والتخريفات حجمَ  رَ يَ  ألمْ 

 ه من زجاج يقذف الناس باحلجارة ؟ كان بيتُ  نْ وهل مَ 

  اليسوعية الرهبانية الرتمجة قولت: 

 العهد اجلديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة بل ُيمكن املرء أن يرى فيها فوارق  َخ َس نُ  إنر  } 

عىل كل حال، هناك طائفة من الفوارق ال تتناول سوى بعض  جداً  خمتلفة اْلمهية ولكن عددها كثّيٌ 

قواعد الرصف والنحو أو اْللفاظ أو ترتيب الكالم، ولكن هناك فوراق أخرى بني املخطوطات تتناول 

 معنى فقرات برمتها.

واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس باْلمر العسّي ، فإن نص العهد اجلديد قد نسخ ثم نسخ طوال 

بيد نساخ صالحهم للعمل متفاوت ،  وما من واحد منهم معصوم من خمتلف اْلخطاء التي قرون كثّية 

مهام ُبذل فيها من اجلهد باملوافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه  -حتول دون أن تتصف أي نسخة كانت 

ا هلم دَ م وبَ اهِل ثَ ما جاء يف مِ وا بُ وِ َص نية أن يُ  نِ ْس ، عن ُح  حاولوا أحياناً  اِخ سر النُّ  َض عْ ضاف إَل ذلك أن بَ ، يُ 

أنه ُيتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة يف التعبّي الالهويت ، وهكذا أدخلوا إَل النص قراءات جديدة تكاد 

أن تكون كلها خطأ ، ثم يمكن أن يضاف إَل ذلك كله أن استعامل كثّي من الفقرات من العهد اجلديد يف 

ا كثّية إَل إدخال زخارف غايتها جتميل الطقس أو إَل التوفيق بني ى أحيانأثناء إقامة شعائر العبادة أدر 

 نصوص خمتلفة ساعدت عليه التالوة بصوت عاٍل .

ر . فكان َخ ه اْلَ ه عىل بعِض القرون تراكم بعُض  رِ ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل عىل مَ 

ظهرت يف عدد كبّي من ، بمختلف ألوان التبديل  الً قَ ثْ إَل عهد الطباعة مُ  اْلمرِ  الذي وصل آخرَ  صُّ النر 

 (14).{ القراءات
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 :مراجع البحـث 

بة ووفاء تقي الدين ت: ،بّيوت - دار ابن كثّيط ،  524ص مفضائل القرآن لإلمام أِب عبيد القاسم ابن ساّل   (1)   .مروان العطية وحمسن خرا

 .عنرت الدين نور: ت ، سوريا - الفكر دار  ، لبنان - املعارص الفكر دار ط ، 11ص الصالح بن عمرو أِب لإلمام احلديث علوم(  2) 

 .القاهرة - عفان ابن دار  ، اْلردن - اْلثرية الدار ط 853ص 2ج اْلثري حممد أكرم للشيخ الطَبي جرير ابن اإلمام لرواة الصغّي املعجم(  5) 

 .عنرت الدين نور: ت ، سوريا - الفكر ودار لبنان - املعارص الفكر دار ط ، 111ص الصالح بن عمرو أِب لإلمام احلديث علوم(  4) 

 .بّيوت - العلمية الكتب دار ط ، شاكر أُحد تأليف ، 32ص كثّي ابن لإلمام احلديث رشح علوم اختصار احلثيث الباعث(  3) 

 .بّيوت - لميةط دار الكتب الع 538ص 2جالذهبي  شمس الدين لإلمام يف نقد الرجال ميزان االعتدال(  6) 

 بّيوت ، ت: د/حمب الدين عبد السبحان واعظ. -ط دار البشائر  570ص1ج ابن أِب داود السجستاِنإلمام أِب بكر املصاحف ل  (7) 

 بالسعودية. والدعوة واإلرشاد ط وزارة الشئون اإلسالمية واْلوقاف 1434ص 4اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي ج ( 8) 

 .بالسعودية والدعوة واإلرشاد ط وزارة الشئون اإلسالمية واْلوقاف 1438ص 4اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي ج  (3) 

 بّيوت، ت: مروان العطية وحمسن خرابة ووفاء تقي الدين. -، ط دار ابن كثّي  526لإلمام أِب عبيد القاسم ابن ساّلم صفضائل القرآن ( 10)

 بّيوت، ت: مروان العطية وحمسن خرابة ووفاء تقي الدين. -، ط دار ابن كثّي  523فضائل القرآن لإلمام أِب عبيد القاسم ابن ساّلم ص (11)

براعالشيخ ، ت: بّيوت  -ط دار الكتب العلمية  3ص 1ج بن اجلزريحممد ا لإلمامالنْش يف القراءات العْش  (12)  . عَل حممد الضر

 .بّيوت -بن كثّي ا، ط دار 4350ح 1103ص لإلمام حممد ابن إسامعيل البخاري البخاريصحيح  (15)

 .الطبعة السابعة سيما، ترمجة بولس ب بّيوت ، لبنان -دار املْشق  ط ،اجلديد العهد مقدمة ،15، ص 12الرتمجة الرهبانية اليسوعية ص (14)

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 ولوالديهغفر اهلل له 


