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

 حرف ألف وعشرون وسبعة حرف ألف ألف القرآن 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 

 ضاع منه الكثري؟ هتقول أنوعندكم رواية ريف حن كتابكم حمفوظ من التتقولون أكيف قالوا 

  رواه الطرباين يف معجمه األوسطرواه واستدلوا بام:  

حدثني أيب عن جدي آدم بن أيب إياس ثنا  حدثنا حممد بن عبيد بن آدم بن أيب إياس العسقالين }

رسول اهلل صىل اهلل عليه  حفص بن ميرسة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب قال قال

القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعرشون ألف حرف فمن قرأه صابرا حمتسبا كان له بكل و سلم 

: اليروى هذا احلديث عن عمر ريض اهلل عنه إال هبذا اإلسناد تفرد حرف زوجة من احلور العني 

 (1).{به حفص بن ميرسة

 عىل هذا االفرتاء أقول: وللرد

  ةصحيح غري روايةال: أوالا: 

  .داا ج ضعيفاٍو رفيه  سند  الف
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 وهي: مخس رشوطتنطبق عليه وجيب أن ، فقط  واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاا صحيحاا 

 .اتصال السند 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

  َو  }:الصالحأبو عمرو بن اإلمام قال : َفه  َِديث  الّصِحيح  ا احلح َِديث  الح َأمَّ نَد  اّلِذي َيتَّ ـاحلح سح ِصل  م 

َعّلالا  ون  َشاّذاا ، َوال م  نحَتَهاه  ، َواَل َيك  ِل الّضابِِط إََِل م  ِل الّضابِِط َعِن الحَعدح ِل الحَعدح ه  بِنَقح نَاد   (2).{إِسح

 حممد بن عبيد بن آدم بن أيب إياس الرواية: ةعل 

 .وهف  عَّ َض وَ  تكلم فيه العلامء لرجلا فهذه

  الذهبي يف ميزان االعتدالاإلمام  لقا: 

 (3). تفرد بخرب باطل ثم ساق الذهبي هذه الرواية الباطلة 

  ِالرواية : رِ كح قال السيوطي يف اإلتقان بعد ذ 

 (4).{حممد بن عبيد بن آدم أيب إياس تكلم فيه الذهبي هلذا احلديثرجاله ثقات إال شيخ الطرباين } 

 العسقالينر حجن ابم ماإلا لقا : 
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   (5).وساق نفس الرواية حمل الشبهة { بخرب باطل دَ رَّ فَ تَ } 

 األلباينالشيخ  لقا: 

قلت : لوائح الوضع عىل حديثه ظاهرة ، فمثله ال حيتاج إَل كالم ينقل يف جترحيه بأكثر مما أشار }  

  ( 6).{إليه احلافظ الذهبي ثم العسقالين ؛ من روايته ملثل هذا احلديث وتفرده به 

 ( 7).{ موضوعحديث }   :األلباين لقاو  

 املتقي اهلندي لقاو: 

وفيه زيادة عىل ما بني اللوحني ويمكن محله عىل ما نسخ منه  غريب اإلسناد واملتن :أبو نرصقال }  

  ( 8).{ تالوة مع املثبت بني اللوحني اليوم

 عىل فرض صحة الرواية فهي ال تقدح يف القرآن::اا انيث  

 .حتت باب الناسخ واملنسوخ فستكون مندرجةا  هذه الرواية   تح حَّ َص لو  :أقول

  َقالفاحلافظ السيوطي يف اإلتقان  لكذعىل  هَ بَّ وقد ن: 

 {  ِ  (9).{ من القرآن أيضاا  ه  م  سح رَ  َخ ن ِس ذلك عىل ما  َل وقد مح 

 املتقي اهلندي لقاو: 

  ( 10).{ ويمكن محله عىل ما نسخ منه تالوة مع املثبت بني اللوحني اليوم}  
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 :مراجع البحـث 

 .طارق عوض اهلل، ت: القاهرة - ط دار احلرمني  6616ح  361ص  6لطرباين جإلمام ااملعجم األوسط ل  (1) 

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

 .بريوت -ط دار الكتب العلمية   251ص 6ج شمس الدين الذهبي لإلمام  ميزان االعتدال يف نقد الرجال  (3) 

نية  456ص 2ججالل الدين السيوطي  اإلتقان يف علوم القرآن   (4)   .السعودية بحتقيق مركز الدراسات القرآ

 ط دار املطبوعات اإلسالمية . 334ص 7جبن حجر العسقالين لإلمام السان امليزان   (5) 

 .الرياض - ط دار املعارف 71،  70ص 9جاأللباين  للشيخ حممد نارص الدين سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  (6) 

 . بريوت - اإلسالمي ط املكتب 4133ح 603ص األلباين للشيخ حممد نارص الدينضعيف اجلامع الصغري   (7) 

 .بريوت -ط مؤسسة الرسالة  541ص 1جملتقي اهلندي إلمام اكنز العامل ل  (8) 

نية السعودية . 457ص 2ججالل الدين السيوطي  لإلمام اإلتقان يف علوم القرآن  ( 9)   حتقيق مركز الدراسات القرآ

 .بريوت -ط مؤسسة الرسالة  541ص 1جملتقي اهلندي إلمام اكنز العامل ل (10)

 

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 ولوالديهغفر اهلل له 

 

 الرابطمصورًا على هذه الشبهة انظر هذا للرد 

http://www.youtube.com/watch?v=CTTYmVtVTJ4 

http://www.youtube.com/watch?v=CTTYmVtVTJ4

