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

شبهة تغيير الحجاج الثقفي لمصحف عثمان بن عفان

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

وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات النصارى حول عصمة القرآن الكريم.
قالوا كيف تقولون أن كتابكم حمفوظ من التغيري وعندكم رواية تقول أن احلجاج ابن يوسف
الثقفي قام بتغيري حروف من القرآن الكريم ؟
 واستدلوا بام رواه ابن أيب داود يف كتابه "املصاحف" قال:
بَ ،عن َعو ِ
اَّلل ِ َح َّد َثنَا َأبو َحات ِ ٍم الس ِ
ج ْستَ ِاِنَ ،ح َّد َثنَا َع َّبا ُد ْب ُن ُص َهيْ ٍ
ف ْب ِن أَ ِيب َِمِيلَ َةَ ،أ َّن
ْ ْ
َح َّد َثن َا َع ْب ُد َّ
ِّ
ُ
ُّ
ف َغ ِ
ِ
ْ
َش َح ْر ًفا قَ َال :كَانَ ْت ِيف ا ْل َب َق َرةِ ( ََل ْ َيتَ َس َّن َوا ْنظُ ْر)
احلَ َّج َ
اج ْب َن ُي ُ
وس َ َّ َ
ري يف ُم ْص َحف ُعثْ َام َن أَ َح َد َع َ َ
اْل ِ
ب ِ َغ ِ ٍ
ِ
اْلَائ ِ َدةِ ( َ ِ
اءَ ،وكَا َن ْت ِيف ْ
ري َها { ََل ْ َي َت َسنَّ ْه} [البقرة ]952 :ب ِ َْ
ري َها
َشي َع ًة َومنْ َه ً
ْ
اجا) َف َغ َّ َ
ري َهاء َف َغ َّ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ريك ُْم} [يونس:
َش َع ًة َومنْ َه ً
ري ُه { ُي َس ِّ ُ
َْشك ُْم) فَ َغ َّ َ
اجا} [اْلائدةَ ، ]84 :وكَانَ ْت يف ُيو ُن َس ( ُه َو ا َّلذي َين ُ ُ
{ ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
ت
وس َ
ري َها { َأنَا ُأنَ ِّبئُك ُْم ب ِ َتأْ ِويل ِ ِه} [يوسفَ ، ]85 :وكَا َن ْ
َ ، ]99وكَا َن ْت يف ُي ُ
ف ( َأنَا آتيك ُْم ب ِ َتأْويله) َف َغ َّ َ
ني [صَ ( ]154:س َي ُقو ُلو َن ِ ََّّلل ِ ِ ََّّلل ِ ِ ََّّلل ِ) َث َال َثتُ ُه َّنَ ،ف َج َع َل ْاْل ُ ْخ َر َي ْ ِ
اَّلل) َ ،وكَانَ ْت ِيف
ِيف ا ْمل ُ ْؤ ِمن ِ َ
اَّلل َّ ُ
ني ( َّ ُ

الشعر ِ
وط ( ِمن ا ْملَرج ِ
ني)  ،و ِيف قِص ِة ُل ٍ
اء ِيف قِ َّص ِة ُنوحٍ ( ِم َن ا ْمل ُ ْ
ري قِ َّص َة ُنوحٍ { ِم َن
وم َ
خ َر ِج َ
َ ْ ُ
َّ
َ
ني) َف َغ ََّ
ُّ َ َ
ني} [الشعراء ، ]111 :وكَانَ ِ
ني} [الشعراء ]111 :وقِص َة ُل ٍ
ا ْملَرج ِ
وط { ِم َن ا ْمل ُ ْ
ف
الز ْخ ُر ُ
ت ُّ
خ َر ِج َ
وم َ
َ
َ َّ
ْ ُ
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ري َها { َم ِع َ
( َن ْح ُن قَ َس ْمنَا َبيْنَ ُه ْم َم َع َ
يشتَ ُه ْم} [الزخرفَ ، ]29 :وكَا َن ْت ِيف ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ( ِم ْن
ايش ُه ْم) َف َغ َّ َ
ٍ
ٍ
ِ
احل ِد ِ
اء َغ ِ ِ
ِ
اء َغ ِ ِ
يد (فَا َّل ِذي َن َآمنُوا ِمنْك ُْم
ري َها {م ْن َم ْ
َم ْ
ري آس ٍن} [حممدَ ، ]15 :وكَانَ ْت يف ْ َ
ري َياس ٍن) َف َغ َّ َ
ت ( َو َما ُه َو
ري َها { َو َأنْ َف ُقوا } [البقرةَ ، ]125 :وكَا َن ْت ِيف إ ِ َذا الشَّ ْم ُس ك ُِّو َر ْ
ري) َ ،ف َغ َّ َ
َوا َّت َق ْوا َْل ُ ْم أَ ْج ٌر كَب ِ ٌ
ري َها {ب ِ َضن ِ ٍ
ب ب ِ َظن ِ ٍ
َع َىل ا ْل َغيْ ِ
ني} [التكوير)1(." ]98 :
ني) َف َغ َّ َ
وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
 أوالً :الرواية غري صحيحة:
فسن ُدها فيه رجل مرتوك احلديث ساقط العدالة عند علامء احلديث  ،وكثريا ً ما ح َّذر العلامء منه.
واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً صحيحاً فقط  ،وجيب أن تنطبق عليه َشوط مخس وهي:
 اتصال السند.
 عدالة الرواة.
 ضبط الرواة.
 انتفاء الشذوذ.
 انتفاء العلة.
ِ
احلَ ِد ُ
احلَ ِد ُ
يحَ :ف ُه َو ْ
 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح َ {:أ َّما ْ
يث ا ْلـ ُم ْسن َُد ا ّل ِذي
الصح ُ
يث ّ
الضاب ِ ِ
الضاب ِ ِ
ط إ ِ ََل ُمنْتَ َها ُه َ ،و َال يَك ُ
ُون َشا ّذاً َ ،وال ُم َع ّلالً}.
ط َع ِن ا ْل َع ْد ِل ّ
َيتَّ ِص ُل إ ِ ْسن َا ُد ُه بِن َ ْق ِل ا ْل َع ْد ِل ّ

()9

ِ ع َّلة الروايةَ :عبَّا ُد ْب ُن ُص َهيْ ٍ
ب مرتوك احلديث.
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 قال اإلمام الذهبي :عباد بن صهيب البرصي  ،أحد املرتوكني .
 قال ابن املديني :ذهب حديثه .
 وقال البخاري والنسائي وغريمها :مرتوك.
 وقال ابن حبان :كان قدريا داعية ومع ذلك يروي أشياء اذا سمعها املبتدئ يف هذة الصناعة
شهد ْلا بالوضع }.

()2

َ
ضعيف ْلن فيه راوياً
ٌ
مرتوك احلديث.
ساقط
السند
وعليه نقول أن هذا
ٌ
َ
 ثانياً :حمقق كتاب املصاحف حكم عىل الرواية بالضعف:
 قال الدكتور حمب الدين عبد السبحان واعظ:
هذا إسناد ضعيف جداً  ،وعباد ابن صهيب مرتوك.

()8

 ثالثاً :الرواية ختالف الصحيح املتفق عليه:
هذه الرواية خمالفة لـام أِمعت عليه اْلمة اإلسالمية واتفقت عليه.
 قال اإلمام ابن عبد الرب يف التمهيد:
{ وأَ ِْم َع ا ْلع َلمـاء َأ َّن ما ِيف مصح ِ
ني ا ْل َي ْو َم ِيف َأقْ َط ِ
ان ْب ِن َع َّف َ
ف ُعثْ َمـ َ
ار
ان َو ُه َو ا َّل ِذي بِأَيْ ِدي ا ْلـ ُم ْسلِ ِم َ
ُ ْ َ
َ َ ُ َ ُ َ
وظ ا َّل ِذي َال َجي ُ ِ ٍ
ِ
ْاْلَ ْر ِ
آن الـْ َم ْح ُف ُ
ض َحيْ ُث كَا ُنوا ُه َو ا ْل ُق ْر ُ
الص َال ُة لـِ ُم ْسل ِ ٍم
او َز ُه َو َال ََت ُّل َّ
وز ْلَ َحد َأ ْن َيتَ َج َ
ُ
إ ِ َّال ب ِ ِ ِ
مـا فيه )5(.}..
َ
وهذا إِماع اْلمة اإلسالمية عىل مصحف عثامن ابن عفان ريض اهلل عنه بال زيادة وال نقصان ،
ولقد أخربنا النبي صىل اهلل عليه وسلم أن إِماع اْلمة كلها قاطبة عىل يشء معصوم.
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السن َّة:
 روى ابن أيب عاصم يف كتاب ُّ
ِ
َع ْن َك ْع ِ
اهلل َع َليْ ِه َو َسلَّ َم َي ُق ُ
اَّلل َت َع َ
اَل َق ْد أَ َج َار ُأ َّمتِي
ب ْب ِن َعاص ٍم ْاْل َ ْش َع ِر ِّي أن النَّب ِ َّي َص َّىل ُ
ول { :إ ِ َّن َّ َ
ِمن َأ ْن ََتْتَ ِمع َع َىل َ ٍ
ض َال َلة })1(.
َ
ْ
يتغري وَل يتبدَّل.
ومصحف عثامن الذي أِمعت عليه اْلمة هو نفسه املصحف املوجود اآلن بني أيدينا اليوم َل َّ

 رابعاً :احلجاج كان َيتَّب ِ ُع مصحف عثامن وال خيالفه:
هكذا نقلت لنا كت ُبنا اإلسالمية ما كان عليه احلجاج ابن يوسف الثقفي من تعظيم وتوقري وإجالل
ملصحف عثامن ابن عفان ريض اهلل عنه.
ف الثَّ َقفِ ُّي
اج ب ُن ُي ْو ُس َ
 قال اإلمام الذهبي يف سري أعالم النبالء :احلَ َّج ُ
لدم ِ
ِ
ِ
اءَ ،وك َ
{ َوك َ
َان َذا َش َجا َع ٍةَ ،وإ ِ ْق َدا ٍمَ ،و َمك ٍْرَ ،و َد َهاءٍ،
َان ظَ ُل ْوماًَ ،جبَّاراًَ ،ناصبِيّاًَ ،خبِيْثاًَ ،س َّفاكاً ل ِّ َ
ِ
وفَصاح ٍة ،وبالَ َغ ٍة ،وتعظِي ٍ ِ
م للْ ُق َرآن })1(.
َ َ ْ
َ َ َ ََ
احلجاج  ،فكان من حماسنه أنه كان ُم َع ِّظمـاً للقرآن
إذاً  ،فاإلمام الذهبي ذكر لنا حماس َن
َ
ومساوئ َّ
الكريم.
ْ
ُ
سيغري فيه حرفاً ؟
يكون ُم َع ِّظمـاً للقرآن الكريم
فهل َم ْن
َّ
ِ
اْلدلة عىل تعظيم احلجاج الثقفي للقرآن الكريم:
وهناك الكثري من
 قال اإلمام الذهبي يف كتابه تاريخ اإلسالم:
احلجاج عدو اَّلل ِ
عيل شئ َح َس ِدي إ ِ َّيا ُه َع َىل ُحبِّ ِه
{ َع ْن ُع َم َر ْب ِن َعبْ ِد ا ْل َع ِز ِيز َأنَّ ُه َق َالَ :ما َح َس ْد ُ
ت ْ َ َّ َ َ ُ َّ َّ
َّ
هلَ ُه عليه)4(.}..
ا ْل ُق ْرآ َن َوإ ِ ْعطَائ ِ ِه أَ ْ
 قال اإلمام بدر الدين العيني يف كتابه عمدة القاري:
ِ
ِ
اج إ ِ َّن َمـا ك َ
{ ِْلَ َّن ْ
عن ْ ُه َو َال ُخيَال ُف ُه })2(.
َان َيتَّب ِ ُع ُم ْص َح َ
اَّلل َ
احلَ َّج َ
يض َّ ُ
ف ُعثْ َمـا َن َر َ
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 قال اإلمام النووي يف َشحه عىل صحيح مسلم:
ِ
ِ
اج إ ِ َّن َمـا ك َ
{ ِْلَ َّن ْ
عن ْ ُه َو َال ُخيَال ُف ُه })11(.
َان َيتَّب ِ ُع ُم ْص َح َ
اَّلل َ
احلَ َّج َ
يض َّ ُ
ف ُعثْ َمـا َن َر َ
غري احلجاج حرفا يف القرآن لقتله اخلليفة:
 خامساً :لو ّ
عبد امللك اب ُن
غري
احلجاج اب ُن يوسف الثقفي حرفاً واحداً يف القرآن الكريم لقتله اخلليف ُة ُ
ُ
أقول لو َّ
مروان  ،فاخلليفة رمحه اهلل كان حافظاً للقرآن الكريم تالياً له عالـِمـاً به حمافظاً عليه.
 قال اإلمام الذهبي يف سري أعالم النبالء:
ِ
ِ
اب أَ َش ُّد َتشْ ِم ْريا ً َوالَ أَفْ َق ُه َوالَ أَن َْس ُك َوالَ أَقْ َرأ ُ ل ِ ِكتَ ِ
اب
{ َع ْن َنافعٍ ،قَ َالَ :ل َق ْد َرأَي ْ ُت املَد ْين َ َة َو َما ِِبَا شَ ٌّ
اهلل ِ ِمن َ ِ ِ ِ
عبْد املَلك })11(.
ْ
 سادساً :من فمك أُدينك:
ألم ينظر هؤالء إَل ما يف كتبهم ؟ ألم يروا حجم التحريفات والتخريفات التي يف كتاِبم ؟
وهل من كان بيته من زجاج يقذف الناس باحلجارة ؟
 يقول اْلب فاضل سيداروس اليسوعي يف كتابه تكوين اْلناجيل:
{ ُد ِّونت اْلناجيل اْلربعة بسلطة الرسل  .فنحن نعلم أن مرقس كان تلميذ بطرس الرسول ولوقا
تلميذ بولس  .وهذا ال يمنع من أن يكون إنجيل متى قد أصدره تالميذه بعد إضافات  ،إذ نذ ِّكر
بوجود متى اآلرامي ومتى اليوناِن  ،وال أن يكون تالميذ يوحنا قد أصدروا إنجيله  ،إذ أن الفصل
 91مضاف  ،شأن هناية إنجيل مرقس .} ..

()19

فاْلب فاضل اليسوعي يعرتف أن االناجيل زاد فيها التالميذ وعبثوا فيها كام حيلو ْلم  ،فتالميذ
متَّى أضافوا عىل إنجيله  ،وتالميذ يوحنا أضافوا اْلصحاح  91كامال !  ،وتالميذ مرقس أضافوا
آخر  19عدداً عىل إنجيله!.
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فأين وحي اهلل يف كتابكم وماذا بقي لكم ؟!

 مراجع البحـث:
( )1املصاحف لإلمام أيب بكر ابن أيب داود السجستاِن ج 1ص 941ط دار البشائر  -بريوت  ،ت :د/حمب الدين عبد السبحان واعظ.
( )9علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ، 11ط دار الفكر املعارص  -لبنان  ،دار الفكر  -سوريا  ،ت :نور الدين عنرت.
( )2ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 8ص 94ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
( )8املصاحف لإلمام أيب بكر ابن أيب داود السجستاِن ج 1ص 941ط دار البشائر  -بريوت  ،ت :د/حمب الدين عبد السبحان واعظ.
( )5التمهيد ْلا يف املوطأ من املعاِن واْلسانيد لإلمام أيب عمر ابن عبد الرب ج 8ص914ط وزارة عموم اْلوقاف والشؤون اإلسالمية  -املغرب.
السن َّة لإلمام ابن أيب عاصم ج 1ص 81ط املكتب اإلسالمي  -بريوت  ،ت :الشيخ حممد نارص الدين اْللباِن.
(ُّ )1
( )1سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 8ص 282ط مؤسسة الرسالة  -بريوت  ،ت :شعيب اْلرنؤوط.
( )4تاريخ اإلسالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 1ص 291ط دار البيان العريب  -بريوت  ،ت :د/عمر عبد السالم تدمري.
( )2عمدة القاري َشح صحيح البخاري لإلمام بدر الدين العيني ج 11ص194ط دار الكتب العلمية  -بريوت  ،ت :عبد اهلل حممود حممد عمر.
( )11صحيح اإلمام مسلم ابن احلجاج بَشح اإلمام النووي ج 2ص 12ط مؤسسة قرطبة  -مرص.
( )11سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 8ص 981ط مؤسسة الرسالة  -بريوت  ،ت :شعيب اْلرنؤوط.
( )19تكوين اْلناجيل لألب فاضل سيداروس اليسوعي ص 12 ، 19ط دار املَشق  -بريوت.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

