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 أبو عمر الباحث –قناة مكافح الشبهات 
 الكريم رسولال حول النصارى أكاذيب نسف

 صلى اهلل عليه وسلم
 شبهة قتل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق

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

 وبعد: 

 حول رمحة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

كيف تقولون عن نبيكم أنه رسوُل الرمحة وكتب التاريخ عندكم تقول أنه عّذب كنانَة بَن قالوا 

 !!أيب احلقيق ثم قتله ؟الربيع بن 

 :واستدلوا بام رواه الطربي يف تارخيه

َ َرُسوُل اهلل َصىَل اهلُل َعَليْهي 
َثنَا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: َوُأِتي َثنَا اْبُن محيد ، قال: َحدَّ َحدَّ

بييعي ْبني َأيبي احْلَُقيْقي  نَْدُه َكنُْز  -َوَسَلَم بيكينَاَنَة ْبني الرَّ ريي َوَكاَن عي َفَسَأَلُه َفَجَحَد َأْن يكون  -َبنيي النَّضي

يعلم مكانه، فأتى رسول اهلل َصىَل اهلُل َعَليْهي َوَسَلَم برجل من هيود، فقال لرسول اهلل: إيِّني َقْد 

َبةي ُكلَّ َغَداةٍ. هي اْْلَري َذي  َرَأيُْت كينَاَنَة ُيطييُف ِبي

 ليكينَاَنَة: َأَرَأيَْت إيْن وجدناه عندك ، أأقتلك؟ قال: نعم ، فأمر رسول اهلل َصىَل 
ي

َفَقاَل َرُسوُل اَّللَّ

ْم، ُثمَّ َسَأَلُه َما َبقيَي، َفَأبَى أَ  هي نَْها َبْعُض َكنْزي َج مي َبةي َفُحفيَرْت، َفُأْخري َيُه، اهلُل َعَلْيهي َوَسَلَم بياْْلَري ْن ُيَؤدي

نَْدُه، َفَأَمرَ  َل َما عي ْبُه َحتَّى َتْسَتأْصي ، َفَقاَل: َعذي مي ا َبرْيَ ْبَن اْلَعوَّ  به رسول اهلل َصىَل اهلُل َعَلْيهي َوَسَلَم الزُّ

 إيََل ُمَ 
ي

، ُثمَّ َدَفَعُه َرُسوُل اَّللَّ هي َف َعىَل َنْفسي هي َحتَّى أَْْشَ هي يفي َصْدري َبرْيُ َيْقَدُح بيَزْندي دي ْبني مَّ َفَكاَن الزُّ
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يهي َمُْمودي ْبني َمْسَلَمَة َوَحاََصَ َرُسوُل اهلل َصىَل اهلُل َعَليْهي َوَسَلَم َأْهَل  َب ُعنَُقُه بيَأخي  َمْسَلَمَة، فَََضَ

ُهْم وَ  َ َ، َحتَّى إيَذا َأيَْقنُوا بياْْلََلَكةي َسَأُلوُه َأْن ُيَسريي الِلي ُم، اْلَوطييَح َوالسَّ ْصنَيْهي ََيْقيَن َْلُْم َخيرَْبَ يفي حي

قَّ َوَنَطاَة َواْلَكتييَبَة، َوََجييَع ُح  َل ُكلََّها: الشي  َقْد َحاَز األَْمَوا
ي

يْم ديَماَءُهْم، َفَفَعَل َوَكاَن َرُسوُل اَّللَّ ِي ُصو

ْصنَْيي  ْن َذْينيَك احْلي  (1)«. إيال َما َكاَن مي

 

 وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:

 صحيحة: :  الرواية  غريأوال

هذه الرواية ال تصح وال تقوم ِبا احلُجة ألن يف سندها راويًا مرتوَك احلديثي وهو ممد بن محيد 

 الرازي و أيضا يف سندها انقطاع.

 واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثًا صحيحا حتى تنطبق عليه مخسة ْشوط وهي:

 اتصال السند. -1

 عدالة الرواة. -2

 ضبط الرواة. -3

 الشذوذ. انتفاء -4

 انتفاء العلة. -5
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ُل إيْسنَاُدُه بينَْقلي  :قال أبو عمرو بن الصالح ي َيتّصي يُث امْلُْسنَُد اّلذي يُح: َفُهَو احْلَدي يُث الّصحي ا احْلَدي َأمَّ

 (2) اْلَعْدلي الّضابيطي َعني اْلَعْدلي الّضابيطي إيََل ُمنَْتَهاُه ، َواَل َيُكوُن َشاّذًا ، َوال ُمَعّلاًل.

نظرنا يف هذا السند الذي ُرويت من خالله هذه الرواية لوجدناه خمالفا للرشطي األول  ولو

 والثالث ومها 

 اتصال السند. -1

 ضبط الرواة. -2

 فأما اتصال السند فغري متوفر لوجود االنقطاع بي الرسول صىل اهلل عليه وسلم وابن إسحاق.

 ي ألنه ُمّتَهٌم بالكذب.وعدالة الرواة أيضا غري متوفرة يف ممد بن محيد الراز

 وعليه فالرواية مكذوبة وال َُيتج ِبا علينا.

 فأما ممد بن محيد الرازي فرتَجته كالتايل: -1

 : قال الذهبي يف السري

 .ُب َعَجائيَب ْيثي ، َصاحي  َوُهَو َمَع إيَماَمتيهي ُمنَْكُر احلَدي

 .ْيثيهي َنَظٌر يُّ ، َفَقاَل: يفي َحدي ا البَُخاري  (3) َوَأمَّ

 وقد َيتج أحدهم علينا ويقول أن أمحد بن حنبل أثنى عىل ممد بن محيد!

 أقول ذكر الذهبي ردا لطيفا عىل هذه املسألة فقال: 
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يُّ  ٍّ النَّيَْساُبْوري
ْبني ُخَزْيَمَة:َقاَل َأبُو َعِلي  : ُقْلُت الي

دي بني مُحَيٍْد ، َفإينَّ َأمْحََد ب َث األُْسَتاُذ َعْن ُمَمَّ .َلْو َحدَّ  َن َحنْبٍَل َقْد َأحَسَن الثَّنَاَء َعَلْيهي

ا َأثْنَى َعَليْهي َأْصاًل. أـه ْفُه ، َوَلْو َعَرَفه َكاَم َعَرْفنَاُه ، ََلَ  (4)َقاَل: إينَُّه َِلْ َيْعري

 وأقول أن أعلَم الناسي بالرجل هم أهل بلده ، ولقد قال أهل بلده عنه أنه كذاب .

 :قال ابن حبان

 (5) : صح عندنا أنه يكذب.الرازي وممد بن مسلم ابن َواَرة قال أبو ُزرعة

 وأما ابن إسحاق: -2

 فأما ابن اسحاق فلم يدركي النبَي صىل اهلل عليه وسلم وحديثه عنه معضل.

 و احلديث املعضل أشد ضعفًا من املرسل

 من اْلجرة 01من اْلجرة وكان مولده سنة  151فابن إسحاق ُتويف سنة 

 اهلل عليه وسلم ُتويَف يف السنة احلادية عرشة من اْلجرةوسيدنا ممد صىل 

 سنة! 01وهذا يعني أن بينهام انقطاعًا ما يقرب من 

 واالنقطاع يف السند علة متنعنا من قبول الرواية

  :  مقق الكتاب حكم عىل الرواية بالضعف:ثانيا

 يف كل علم من العلوم وكل فن من الفنون إَل علامئه وجهابذته  الرجوع

 وإذا عدنا إليهم للحكم عىل هذه الرواية نجدهم َيكمون عليها بالضعف.
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: إسناده إَل ابن إسحاق ضعيف ، وقد ذكره ابن إسحاق قال الشيخ ممد صبحي حسن حالق

 (6) بالغا.

 :إسناد آخر للرواية

 قال بن سعد يف الطبقات: 

 ْبني أَ 
ي

يَسى ْبُن امْلُْخَتاري ْبني َعْبدي اَّللَّ َثنيي عي ، َقاِضي اْلُكوَفةي َحدَّ مْحَني َنا َبْكُر ْبُن َعْبدي الرَّ يبي َليىَْل َأْخرَبَ

ْقَس  ، َعْن مي ، َعني احْلََكمي يي مْحَني ْبني َأيبي َليىَْل اأْلَنَْصاري دي ْبني َعْبدي الرَّ ، َعْن ُمَمَّ يُّ ٍم، َعني اْبني اأْلَنَْصاري

مْ  هي  َعبَّاٍس، َقاَل: ََلَّا َظْهَر النَّبييُّ صىّل اهلل عليه وسلم َعىَل َخيرَْبَ َصاحَلَُهْم َعىَل َأْن خَيُْرُجوا بيَأنُْفسي

، َوَكاَن كينَاَنُة َزْوَج  بييعي َ بيكينَاَنةي َوالرَّ
ُء، َفُأِتي ْم َليَْس َْلُْم َبيَْضاُء َواَل َصْفَرا بييُع َأُخوُه َوَأْهلييهي يََّة، َوالرَّ

َصفي

 صىّل اهلل عليه وسلم: 
ي

، َفَقاَل َْلاَُم َرُسوُل اَّللَّ هي َة؟»َواْبُن َعمي َا َأْهَل َمكَّ ِي تيي ُكنُْتاَم ُتعيرَيا « َأيَْن آنييَُتُكاَم الَّ

، َفَقاَل َْلاَُم: َقاال: َهَرْبنَا َفَلْم َتَزْل َتَضُعنَا َأْرٌض َوَتْرَفُعنَا ُأْخَرى، َفَذَهْبنَا فَ 
ٍ
ء إينَُّكاَم إيْن »َأنَْفْقنَا ُكلَّ ََشْ

يَُّكاَم  َن « َكَتْمتاَُمِّني َشيًْئا َفاطََّلْعُت َعَليْهي اْستَْحَلْلُت بيهي ديَماَءُكاَم، َوَذَراري ، َفَقاال: َنَعْم، َفَدَعا َرُجال مي

َك  اْذَهْب إيََل َقَراحي َكَذا َوَكَذا،»اأْلَنَْصاري َفَقاَل:  ينيَك َأْو َعْن َيَساري ُثمَّ اْئتي النَّْخَل َفاْنُظْر َنْخَلًة َعْن َيمي

َب َأْعنَاَقُهاَم « . َفاْنُظْر َنْخَلًة َمْرُفوَعًة َفْأتينيي بياَم فييَها َقاَل: َفاْنَطَلَق َفَجاَءُه بياْْلنيَيةي َواأْلَْمَوالي فَََضَ

اَم َوَأْرَسَل َرُجاًل   صىّل اهلل عليه َوَسبَى َأْهَلْيهي
ي

اَم ، َفَقاَل َلُه َنبييُّ اَّللَّ هي عي َا َعىَل َمْْصَ يََّة َفَمرَّ ِبي
َفَجاَء بيَصفي

َ َفَعْلَت؟»وسلم:  َن « ِلي يَظَها. َقاَل: َفَدَفَعَها إيََل بيالٍل َوإيََل َرُجٍل مي  َأْن َأغي
ي

َفَقاَل: َأْحَببُْت َيا َرُسوَل اَّللَّ

 (0)نَْدُه ".األَنَْصاري َفَكاَنْت عي 
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يي  مْحَني ْبني َأيبي َليىَْل اأْلَنَْصاري دي ْبني َعْبدي الرَّ  .وهذا إسناد ضعيف لضعف ُمَمَّ

 (0) : صدوق يسء احلفظ جدا.قال عنه بن حجر العسقالِّن

 

 : الرواية ختالف صحيح الُسنة:ثالثا

فهو الذي ِى ِيا هذه الرواية ختالف الصحيح من سرية وسنة املصطفى صىل اهلل عليه وسلم 

 شديدا عن التعذيب واملُْثَلة.

 روى مسلم يف صحيحه
ي

رًيا َعىَل  -صىل اهلل عليه وسلم-: ُبَرْيَدَة َقاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َر َأمي إيَذا َأمَّ

َي َخ  َن امْلُْسليمي  َوَمْن َمَعُه مي
ي

تيهي بيَتْقَوى اَّللَّ ٍة َأْوَصاُه ِفي َخاصَّ يَّ رْيًا ُثمَّ َقاَل } اْغُزوا بياْسمي َجيٍْش َأْو ََسي

ُروا   اْغُزوا َو الَ َتُغلُّوا َوالَ َتْغدي
ي

 َقاتيُلوا َمْن َكَفَر بياَّللَّ
ي

 ِفي َسبييلي اَّللَّ
ي

 (9) َوالَ َتْقُتُلوا َولييًدا. َوالَ مَتْثُُلوا اَّللَّ

 َصىلَّ اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم  :ورى أمحد يف مسنده
ي
ْمَراَن ْبني ُحَصْيٍ َقاَل: " َما َخَطَبنَا َرُسوُل اهلل َعْن عي

َدَقةي ،  َاَنا َعني امْلُْثَلةي ُخْطَبًة، إيالَّ َأَمَرَنا بيالصَّ َِ  (11) .َو

 صىل روى أبو داود يف سننه
ي

ٍل َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ْبني ُمَغفَّ
ي

 اهلل عليه وسلم َقاَل : عن َعْبدي اَّللَّ

ْفَق َوُيْعطيى َعَليْهي َما الَ ُيْعطيى َعىَل اْلُعنْفي » َ َرفييٌق َُييبُّ الري  (11)«.إينَّ اَّللَّ

 : وقال شيخ اإلسالم بن تيمية

ُن بْ  ْمَرا ا التَّْمثييُل يفي اْلَقْتلي َفاَل ََيُوُز إالَّ َعىَل َوْجهي اْلقيَصاصي َوَقْد }َقاَل عي ُ } َفَأمَّ َ اَّللَّ
ُن ُحَصْيٍ َرِضي

َاَنا عَ  َِ َدَقةي َو ُ َعَليْهي َوَسلََّم ُخْطَبًة إالَّ َأَمَرَنا بيالصَّ  َصىلَّ اَّللَّ
ي

، َحتَّى َعنُْهاَم َما َخَطَبنَا َرُسوُل اَّللَّ ْن امْلُْثَلةي
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يْم َبْعَد اْلَقتْلي وَ  اُر إَذا َقَتْلنَاُهْم َفإينَّا اَل ُنَمثيُل ِبي ُْم إالَّ أْن اْلُكفَّ َِ ُْم َوُأنُوَفُهْم َواَل َنْبُقُر ُبُطو َِ اَل َنْجَدُع آَذا

ُ َتَعاََل : ُك َأْفَضُل َكاَم َقاَل اَّللَّ ْ ثَْل َما َفَعُلوا { . َوالرتَّ يْم مي }َوإيْن َعاَقْبتُْم  َيُكوُنوا َفَعُلوا َذليَك بينَا َفنَْفَعُل ِبي

ْثلي َما ُعوقيْبُتمْ  يَن . َفَعاقيُبوا بيمي ابيري ُتْم َْلَُو َخرْيٌ ليلصَّ  (12) بيهي َوَلئيْن َصرَبْ

بل ألنكر ،  فلو خالف الرسول صىل اهلل عليه وسلم ما يأمر الناس به ألنكروا عليه وخالفوه

 (13) عليه املرشكون أنفسهم فعله هذا وهم الذين كانوا يصفونه دائام بأنه كان رحيام رفيقا.

 الربيع كان قصاصاً: : قتل كنانة بنرابعا

أقول أيضا عىل فرض صحة الرواية فالرواية تقول أن قتل كنانة بن الربيع كان َقصاصًا ألنه قتل 

 ممود بن مسلمة فُقتل به

 وهكذا يتبي لنا كذب هذه الفرية باحلجة والدليل والربهان 

 مراجع البحـث:

 القاهرة ، ت: ممد أبو الفضل إبراهيم . -ط دار املعارف  ، 14ص 3تاريخ الرسل وامللوك لإلمام الطربي ج   (1)

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

 بريوت ، ت: الشيخ شعيب األرناءوط . -، ط مؤسسة الرسالة  513ص 11سري أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج   (3)

 بريوت ، ت: الشيخ شعيب األرناءوط . -، ط مؤسسة الرسالة  514ص 11سري أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج    (4)

 يد السلفي .، ط دار الصميعي الرياض ، ت: الشيخ محدي عبد املج 321ص 2املجروحي من املحدثي لإلمام ابن حبان ج  ( 5)

 بريوت . -دمشق  -، ط دار بن كثري  106ص 0ضعيف تاريخ الطربي د/ممد صبحي حسن حالق ج   (6)

 القاهرة ، ت: د/ عِل ممد عمر . -، ط مكتبة اْلانجي  116ص 2الطبقات الكربى لإلمام بن سعد ج   (0)



 [0.......]قتل وتعذيب كنانة ابن الربيع شبهة  – مكافـح الشبهات

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

 بريوت ، ت: عادل مرشد . -، ط الرسالة  420تقريب التهذيب لإلمام بن حجر العسقالِّن ، ص   (0)

 الرياض ، ت: نظر ممد الَفاريايب . -، ط دار طيبة  3/1031ح 020صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج ص   (9)

 بريوت ، ت: شعيب األرناءوط . -، ط مؤسسة الرسالة  91ص 33مسند أمحد لإلمام أمحد بن حنبل ج (11)

 ، ط دار الرسالة العاملية ، ت: الشيخ شعيب األرناءوط . 105ص 0أيب داود السجستاِّن جسنن أيب داود لإلمام  (11)

 ، ط خادم احلرمي الرشيفي ، ت: عبد الرمحن ممد قاسم . 314ص 20جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية ج (12)

 بريوت . -كثري ، ط دار بن  631ح 159صحيح البُخاري لإلمام ممد بن إسامعيل الُبخاري ص (13)

 

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 غفر اهلل له ولوالديه

 


