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

 لمصحف عثمان بن عفان  الثقفي الحجاج رتغييشبهة 

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

 وبعد: 

 .عصمة القرآن الكريمحول  النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

احلجاج ابن يوسف تقول أن وعندكم رواية  ن كتابكم حمفوظ من التغيريتقولون أكيف قالوا 

 ؟ الكريم الثقفي قام بتغيري حروف من القرآن

  قالرواه ابن أيب داود يف كتابه "املصاحف" واستدلوا بام:  

َثنَا َعبَّاُد ْبُن ُصَهيٍْب، َعْن َعْوِف ْبِن أيَِب  ِجْستَاِِنُّ، َحدَّ َثنَا أَبُو َحاتٍِم السِّ  َحدَّ
ِ

ثَنَا َعبُْد اَّللَّ  َِمِيلََة، أَنَّ َحدَّ

َ يِف  اَج بَْن يُوُسَف َغريَّ ( ََلْ يَتََسنَّ َواْنظُرْ ُمْصَحِف ُعثاَْمَن أََحَد َعََشَ َحْرًفا قَاَل: َكانَْت يِف اْلبََقَرةِ )احْلَجَّ

َها } َ  َفَغريَّ
ٍ
ائَِدةِ )952{ ]البقرة: ََلْ َيتََسنَّهْ بَِغرْيِ َهاء ، َوَكانَْت يِف اْْلَ

ِ
يَعًة َوِمنَْهاًجا[ بِاْْلَاء َها ََشِ َ ( َفَغريَّ

َعًة } ُكمْ [ ، َوَكانَْت يِف يُوُنَس )84{ ]اْلائدة: َوِمنَْهاًجاَِشْ ُه }ُهَو الَِّذي َينَُْشُ َ ُكمْ ( فََغريَّ ُ { ]يونس: ُيَسريِّ

َها }َأنَا آتِيُكْم بِتَأِْويلِهِ [ ، َوَكاَنْت يِف يُوُسَف )99 َ [ ، َوَكانَْت 85{ ]يوسف: َأنَا ُأنَبِّئُُكْم بِتَأِْويلِهِ ( َفَغريَّ

 [ )154ِمننَِي ]ص:يِف امْلُؤْ 
ِ

َّ
ِ

 َّلل
ِ

َّ
ِ

 َّلل
ِ

َّ
ِ

، َفَجَعَل اْْلُْخَريَنْيِ )َسيَُقوُلوَن َّلل ُ ( َثاَلَثتُُهنَّ ُ اَّللَّ ( ، َوَكانَْت يِف اَّللَّ

ِة ُنوٍح )  يِف قِصَّ
ِ
ء َعَرا ِة ُلوٍط )ِمَن امْلُْخَرِجنيَ الشُّ َة ُنوٍح }ِمَن امْلَْرُجوِمنيَ ( ، َويِف قِصَّ َ قِصَّ َن مِ ( َفَغريَّ

ء: امْلَْرُجوِمنيَ  َة ُلوٍط }111{ ]الشعرا ء: ِمَن امْلُْخَرِجنيَ [ َوقِصَّ ْخُرُف 111{ ]الشعرا [ ، َوَكانَِت الزُّ



 [9.......]تغيري احلجاج ملصحف عثامن بن عفان شبهة  – مكافـح الشبهات

http://www.youtube.com/antishubohat                                             http://antishubohat.wordpress.com 

َها }نَْحُن قََسْمنَا َبيْنَُهْم َمَعايَشُهمْ ) َ ِذيَن َكَفُروا )29{ ]الزخرف: َمعِيَشتَُهمْ ( َفَغريَّ ِمْن [ ، َوَكاَنْت يِف الَّ

 َغرْيِ يَاِس 
ٍ
َها }نٍ َماء َ  َغرْيِ آِسنٍ ( َفَغريَّ

ٍ
ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم [ ، َوَكانَْت يِف احْلَِديِد )15{ ]حممد: ِمْن َماء فَالَّ

َقْوا َْلُْم أَْجٌر َكبرِيٌ  َها }َواتَّ َ َرْت )125{ ]البقرة: َوَأنَْفُقوا ( ، َفَغريَّ ْمُس ُكوِّ َوَما ُهَو [ ، َوَكاَنْت يِف إَِذا الشَّ

َها }ِب بِظَننِيٍ َعىَل اْلَغيْ  َ  (1).[ "98{ ]التكوير: بَِضننِيٍ ( َفَغريَّ

 عىل هذا االفرتاء أقول: وللرد

  ًغري صحيحةرواية  ال: أوال: 

ر العلامء منه مرتوك احلديث فيه رجلها سندُ ف   .ساقط العدالة عند علامء احلديث ، وكثرياً ما حذَّ

 وهي: مخس َشوطتنطبق عليه وجيب أن ، فقط  واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً صحيحاً 

 .اتصال السند 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

  ا احْلَِديُث الّصِحيُح: َفُهَو احْلَِديُث الْ  }: الصالحأبو عمرو بن اإلمام قال ُمْسنَُد اّلِذي ـَأمَّ

 (9).{الّضابِِط َعِن اْلَعْدِل الّضابِِط إََِل ُمنْتََهاُه ، َواَل يَُكوُن َشاّذاً ، َوال ُمَعّلالً ِصُل إِْسنَاُدُه بِنَْقِل اْلَعْدِل َيتَّ 

  ِمرتوك احلديث َعبَّاُد بُْن ُصَهيٍْب  :الرواية ةلَّ ع. 



 [2.......]تغيري احلجاج ملصحف عثامن بن عفان شبهة  – مكافـح الشبهات

http://www.youtube.com/antishubohat                                             http://antishubohat.wordpress.com 

 أحد املرتوكني ، عباد بن صهيب البرصي: الذهبياإلمام  قال . 

 ذهب حديثه  :قال ابن املديني. 

  مرتوك :والنسائي وغريمهاوقال البخاري. 

 يف هذة الصناعة  ئكان قدريا داعية ومع ذلك يروي أشياء اذا سمعها املبتد :وقال ابن حبان

 (2){. شهد ْلا بالوضع

 .ْلن فيه راوياً مرتوَك احلديث ضعيٌف  ساقطٌ  السندَ هذا وعليه نقول أن 

 

 حمقق كتاب املصاحف حكم عىل الرواية بالضعف: اً ثاني: 

  الدكتور حمب الدين عبد السبحان واعظ قال: 

 (8)هذا إسناد ضعيف جداً ، وعباد ابن صهيب مرتوك.

 

 الرواية ختالف الصحيح املتفق عليه: اً ثالث: 

 عليه. اتفقتو اْلمة اإلسالمية هعليأِمعت  الفة لـامخمهذه الرواية 

  قال اإلمام ابن عبد الرب يف التمهيد: 

اَن َوُهَو الَِّذي بِأَيِْدي الْ ـاُء َأنَّ َما يِف ُمْصَحِف ُعثْمَ ـَوأَِْمََع اْلُعَلمَ  }  ُمْسلِِمنَي اْليَْوَم يِف َأقَْطاِر ـاَن ْبِن َعفَّ

ُن ال ِ ـْ اْْلَْرِض َحيُْث َكاُنوا ُهَو اْلُقْرآ اَلُة ل  ُمْسلِمٍ ـَمْحُفوُظ الَِّذي اَل جَيُوُز ِْلََحٍد َأْن َيتََجاَوَزُه َواَل ََتِلُّ الصَّ

 (5){...ا فِيِه ـإاِلَّ بِمَ 

  ، وهذا إِماع اْلمة اإلسالمية عىل مصحف عثامن ابن عفان ريض اهلل عنه بال زيادة وال نقصان

 .إِماع اْلمة كلها قاطبة عىل يشء معصومصىل اهلل عليه وسلم أن لقد أخربنا النبي و
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  ةنَّ ابن أيب عاصم يف كتاب السُّ  روى: 

تِي } النَّبِيَّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: َعْن َكْعِب بِْن َعاِصٍم اْْلَْشَعِريِّ أن  َ َتَعاََل َقْد أََجاَر ُأمَّ إِنَّ اَّللَّ

 (1).{ ِمْن َأْن ََتْتَِمَع َعىَل َضاَلَلةٍ 

ل. هو نفسه الذي أِمعت عليه اْلمة عثامنومصحف   املصحف املوجود اآلن بني أيدينا اليوم َل يتغريَّ وَل يتبدَّ

  ًمصحف عثامن وال خيالفه عُ بِ تَّ احلجاج كان يَ : رابعا: 

من تعظيم وتوقري وإجالل ما كان عليه احلجاج ابن يوسف الثقفي اإلسالمية نا هكذا نقلت لنا كتبُ 

 .ملصحف عثامن ابن عفان ريض اهلل عنه

 اُج  يف سري أعالم النبالء: الذهبياإلمام  قال   الثََّقفِيُّ  ُيْوُسَف  بنُ  احلَجَّ

اكاً  َخبِيْثاً، َناِصبِيّاً، َجبَّاراً، ظَُلْوماً، َوَكانَ }  ، َسفَّ
ِ
َماء ، َوَمْكٍر، َوإِْقَداٍم، َشَجاَعٍة، َذا َوَكانَ  لِلدِّ

ٍ
 َوَدَهاء

 ( 1).{ لِلُْقَرآنِ  َوتَعظِيْمٍ  َوَبالََغٍة، َوفََصاَحٍة،

للقرآن  اً ـمظِّ عَ فكان من حماسنه أنه كان مُ ،  اجاحلجَّ  ومساوَئ  إذاً ، فاإلمام الذهبي ذكر لنا حماسنَ 

 .الكريم

 ؟ حرفاً  قرآن الكريم سيغريَّ فيهلل ُمَعظِّمـاً  يكونُ  نْ مَ  فهْل 

 :للقرآن الكريم الثقفي عىل تعظيم احلجاج وهناك الكثري من اْلدلةِ 

 يف كتابه تاريخ اإلسالم: الذهبياإلمام  قال 

 عيلَّ شئ َحَسِدي إِيَّاُه َعىَل } 
ِ

اَج َعُدوَّ اَّللَّ ُحبِِّه َعْن ُعَمَر ْبِن َعبِْد اْلَعِزيِز َأنَُّه َقاَل: َما َحَسْدُت احْلَجَّ

 (4)..{.َوإِْعطَائِِه أَْهلَُه عليه اْلُقْرآنَ 

 العيني يف كتابه عمدة القاريبدر الدين اإلمام  قال: 

اَج إِنَّمَ }  ُ َعنُْه ـا َكاَن َيتَّبُِع ُمْصَحَف ُعثْمَ ـِْلَنَّ احْلَجَّ  (2){. َواَل خُيَالُِفهُ اَن َريِضَ اَّللَّ
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 َشحه عىل صحيح مسلم: النووي يف اإلمام قال 

اَج إِنَّمَ }  ُ َعنُْه ـا َكاَن َيتَّبُِع ُمْصَحَف ُعثْمَ ـِْلَنَّ احْلَجَّ  (11){. خُيَالُِفهُ َواَل اَن َريِضَ اَّللَّ

 

 لو غرّي احلجاج حرفا يف القرآن لقتله اخلليفة: اً:خامس 

 امللك ابنُ  عبدُ  يوسف الثقفي حرفاً واحداً يف القرآن الكريم لقتله اخلليفةُ  ابنُ  أقول لو غريَّ احلجاُج 

ِ رمحه اهلل ، فاخلليفة مروان   .حمافظاً عليه ـمـاً بهكان حافظاً للقرآن الكريم تالياً له عال

  يف سري أعالم النبالء: اإلمام الذهبي قال 

ُ لِِكتَاِب َعْن َنافٍِع، قَاَل:َلَقْد َرأَيُْت املَِديْنََة َوَما ِِبَا َشابٌّ أََشدُّ َتْشِمرْياً َوالَ أَفَْقُه َوالَ أَنَْسُك }  َوالَ أَقَْرأ

 ِمْن َعبِْد املَلِِك 
ِ
 (11){. اهلل

 أُدينكمن فمك : اً سساد: 

  ؟م يف كتاِبالتي  التحريفات والتخريفاتروا حجم يألم  ؟ مألم ينظر هؤالء إَل ما يف كتبه

 وهل من كان بيته من زجاج يقذف الناس باحلجارة ؟ 

  اْلناجيل تكوين يف كتابه اليسوعي سيداروس فاضلاْلب  يقول:  

نت اْلناجيل اْلربعة } فنحن نعلم أن مرقس كان تلميذ بطرس الرسول ولوقا  بسلطة الرسل .ُدوِّ

ر كِّ ذنأصدره تالميذه بعد إضافات ، إذ  تلميذ بولس . وهذا ال يمنع من أن يكون إنجيل متى قد

ن الفصل أه ، إذ ليتالميذ يوحنا قد أصدروا إنجبوجود متى اآلرامي ومتى اليوناِن ، وال أن يكون 

 (19).{ .مضاف ، شأن هناية إنجيل مرقس . 91

، فتالميذ  فاْلب فاضل اليسوعي يعرتف أن االناجيل زاد فيها التالميذ وعبثوا فيها كام حيلو ْلم

كامال ! ، وتالميذ مرقس أضافوا  91متَّى أضافوا عىل إنجيله ، وتالميذ يوحنا أضافوا اْلصحاح 

 عدداً عىل إنجيله.! 19آخر 
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 فأين وحي اهلل يف كتابكم وماذا بقي لكم ؟!

 :مراجع البحـث 

 بريوت ، ت: د/حمب الدين عبد السبحان واعظ. -ط دار البشائر  941ص 1ج ابن أيب داود السجستاِنإلمام أيب بكر املصاحف ل  (1) 

 .، ت: نور الدين عنرت  سوريا  -دار الفكر  ،  لبنان -، ط دار الفكر املعارص  11علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص  (9) 

 .بريوت -ط دار الكتب العلمية  94ص 8جميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي   (2) 

 بريوت ، ت: د/حمب الدين عبد السبحان واعظ. -ط دار البشائر  941ص 1ج املصاحف لإلمام أيب بكر ابن أيب داود السجستاِن  (8) 

 .املغرب -ط وزارة عموم اْلوقاف والشؤون اإلسالمية 914ص 8واْلسانيد لإلمام أيب عمر ابن عبد الرب جالتمهيد ْلا يف املوطأ من املعاِن (  5) 

نَّة لإلمام ابن أيب عاصم ج  (1)   بريوت ، ت: الشيخ حممد نارص الدين اْللباِن. -ط املكتب اإلسالمي  81ص 1السُّ

 .، ت: شعيب اْلرنؤوطبريوت  - الرسالةمؤسسة  ط 282ص 8جسري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي   (1) 

 .تدمري عمر عبد السالمد/: بريوت ، ت -العريب ط دار البيان  291ص 1ج النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي اإلسالم تاريخ  (4) 

 بريوت ، ت: عبد اهلل حممود حممد عمر. -ط دار الكتب العلمية 194ص 11عمدة القاري َشح صحيح البخاري لإلمام بدر الدين العيني ج(  2) 

 .مرص -ط مؤسسة قرطبة  12ص 2بَشح اإلمام النووي جابن احلجاج مسلم اإلمام صحيح  (11)

 . ، ت: شعيب اْلرنؤوطبريوت  - الرسالةمؤسسة  ط 981ص 8جسري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي  (11)

 .بريوت -ط دار املَشق  12،  19ص اليسوعي سيداروس فاضللألب  اْلناجيل تكوين (19)

  

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 غفر اهلل له ولوالديه


