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

 "قراءة "ذلك بأن منهم صديقين ورهباناًشبهة 

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

 وبعد: 

 .عصمة القرآن الكريمحول  النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

 ؟ تغريت فيه كلمة تقول أن القرآنوعندكم رواية  ن كتابكم حمفوظ من التغيريتقولون أكيف قالوا 

  قال عبيد يف فضائل القرآنأبو رواه واستدلوا بام:  

لُْت، َعنْ  َثنِي الصَّ ، قَاَل: َحدَّ  الطَّائِيِّ
ثُْت َعْن ُمَعاِويََة ْبِن ِهَشاٍم، َعْن ُنَصرْيٍ َحاِميَةَ  َقاَل َأبُو ُعبَيٍْد: َوُحدِّ

يسِ   اْْليَِة }َذلَِك بِأَنَّ ِمنُْهْم قِسِّ
[ 28نَي َوُرْهبَان ا{ ]املائدة: ْبِن ِرَئاٍب، قَاَل: َسأَلُْت َسلْاَمَن َعْن َهِذهِ

ُ َعلَيِْه َوَسلََّم:   َصىلَّ اَّللَّ
ِ
َنِيَها َرُسوُل اَّللَّ َرِب، َأقَْرأ ِمِع َواْْلِ َوا يِسنَي يِف الصَّ سِّ

َذلَِك بِأَنَّ »َفَقاَل: َدِع اْلقِ

نَي َوُرْهبَان ا
يقِ  (1).(«ِمنُْهْم ِصدِّ

 عىل هذا االفرتاء أقول: وللرد

   غري صحيحةرواية  ال: أوال: 

  .مسلسل بالضعفاء واملجاهيلها سندُ ف

 وهي: مخس رشوطتنطبق عليه وجيب أن ، فقط  واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثا  صحيحا  
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 .اتصال السند 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

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

 (8) .{ال  ِصُل إِْسنَاُدُه بِنَْقِل اْلَعْدِل الّضابِِط َعِن اْلَعْدِل الّضابِِط إََِل ُمنْتََهاُه ، َواَل يَُكوُن َشاّذا  ، َوال ُمَعلّ َيتَّ 

 علل الرواية:

  ِاحلال جمهولكالمها  انهَّ الدَّ  عمر بن ُت لْ الصَّ و الكويف رئاب بن حامية :والثانية األوَل انِ تَ لَّ الع. 

أهل  دَ نْ عِ  رٍ ظَ نَ  حمُل  انبَّ حِ  ابنِ  توثيَق  وقد سبق أن ذكرنا أنَّ  انبَّ حِ  إال ابنُ  امهمل يوثقْ الرجالن  نفهذا

 .العلم كابن حجر العسقالين وغريه

 العسقالين حجر ابن اإلمام قال : 

 يْ عَ  ةُ الَ هَ َج  ْت فَ تَ انْ  اذَ إِ  َل جُ الرَّ  نَّ أَ  نْ مِ  انبَّ حِ  نُ ابْ  هِ يْ لَ إِ  َب هَ ذَ  يالذِ  اذَ هَ وَ }  
ِ ِ  ةِ الَ دَ العَ  ىَل عَ  انَ كَ  هِ ن َ بَ تَ يَ  نْ أَ  ََل إ  نيَّ

 (3){. هِ فِ اَل ِخ  ىَل عَ  ورُ هُ مْ جُ ـالوَ  ، ب  يْ جِ عَ  ب  هَ ذْ مَ  هُ ُح رْ جَ 

 غري مقبولة. مردودة ورواية املجهول عندنا

   الصالحأبو عمرو بن اإلمام قال: 
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ا ، َوِرَوايَتُُه َغرْيُ َمْقبُوَلٍة ِعنَْد اْْلاََمِهريِ }  (4) .{امْلَْجُهوُل اْلَعَداَلِة ِمْن َحيُْث الظَّاِهُر َواْلبَاطُِن ََجِيع 

  اْبُن َكثرِيٍ اإلمام قال: 

َي َومَلْ تُْعَرْف َعيْنُُه فهذا ممن ال َيْقبَُل ِرَوايَتَُه أََحد  َعلِْمنَاهُ  ُمبَْهُم الَِّذي مَلْ يَُسمَّ ـَفأَّما الْ }  (5) .{، أَْو من ُسمِّ

 منكر احلديث الطَّائِي ابن زياد ُنَصرْي  :ةلثالعلة الثا. 

 :قال اإلمام الذهبي  

  ويّف ائّي الكُ ُنَصرْي بن زياد الطَّ 

 (6).احلديث : ُمنَْكرُ قال األْزدي  

 . فالسند ساقط ضعيف

 بعالعلة ال  :ةرا

ثُْت فأبو عبيد يقول: . شيخ أيب عبيد جمهول  ! َعْن ُمَعاِويََة بِْن ِهَشامٍ  َوُحدِّ

َث    هبذه الرواية ؟ ال ندري أبا عبيدٍ فمن الذي َحدَّ

 .نَّا منذ قليلــيَّ ورواية املجهول مردودة كام بَ 

   كتب أخرى تذكر الرواية: ثانيا: 

كتب الرواية تذكرها بنفس هذا اإلسناد بل منها  هذه أن كل الكتب التي تذكر هيفوتني أن أنبِّ ال 

 فلقد ذكرها: وهو حييى ابن يزيد احلامين تروهيا عن راو آخر ضعيف

  (7)ابن أيب شيبة يف مسنده.   -1

ءات النبي يف كتابه عمر الدوري  وأب   -8  (2).صىل اهلل عليه وسلمقرا

 ( 9)كتابه التاريخ الكبري.البخاري يف    -3
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 (11)ابن أيب داود السجستاين يف كتابه املصاحف.أبو بكر    -4

 (11).تفسري القرآن العظيميف كتابه ابن أيب حاتم عبد الرمحن    -5

 (18)أبو نعيم األصبهاين يف كتابه معرفة الصحابة .   -6

ر بكر البزّ  أبو   -7  (13).يف مسندها

   املتفق عليهالرواية ختالف الصحيح : ثالثا: 

 األمة اإلسالمية ه اتفقت عليـامالفة لهذه الرواية خم

  َعْن َعبِْد اْلَعِزيِز ْبِن ُرفَيٍْع قَاَل:البخاري يف صحيحه اإلمام روى : 

ُ َعنُْهاَم }  ٍل َعىَل اْبِن َعبَّاٍس َرِِضَ اَّللَّ
اُد بُْن َمْعقِ  َدَخلُْت أَنَا َوَشدَّ

؟ َفَقاَل 
ٍ
ء ُ َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن ََشْ ٍل: أَتََرَك النَّبِي  َصىلَّ اَّللَّ

اُد بُْن َمْعقِ . قَاَل: َلُه َشدَّ فَّتنَْيِ  َما َتَرَك إاِلَّ َما بَنْيَ الدَّ

ِد ْبِن احْلَنَفِيَِّة فََسأَلْنَاُه:  فَّتنَْيِ  : َما َتَرَك إاِلَّ َما َبنْيَ َفَقاَل َقاَل: َوَدَخْلنَا َعىَل حُمَمَّ  (14).{الدَّ

   بن حجر العسقالين:ا اإلمامقال 

ِن َذَهَب لَِذَهاِب مَحَلَتِهِ }   دِّ َعىَل َمْن َزَعَم َأنَّ َكثرِي ا ِمَن اْلُقْرآ ََجَُة لِلرَّ ْ  (15).{َوَهِذهِ الرتَّ

ِ ثْ وأقول أننا ال نُ  ءة   ُت ب ءاِت  قرا فر من قرا  :ةفيها رشوط ثالث القرآن الكريم إال إذا توا

   اتصال السند. 

  .فقة الرسم العثامين ولو احتامال  موا

  .فقة وجه من أوجه النحو  موا



 [5.......]"قراءة "ذلك بأن منهم صديقني ورهبانا  شبهة  - مكافـح الشبهات

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

ءة  نَي َوُرْهبَان ا}فهذه القرا
يقِ فقة  صحيحةليست  {َذلَِك بِأَنَّ ِمنُْهْم ِصدِّ السند وكذلك ليست موا

ءة شاذة ال تثبت. إذا  للرسم العثامين   .فهي قرا

 فمك أُدينكمن : ا  عراب: 

  ؟م يف كتاهبالتي  التحريفات والتخريفاتروا حجم يألم  ؟ مهإَل ما يف كتب هؤالء ظرينألم 

 وهل من كان بيته من زجاج يقذف الناس باحلجارة ؟ 

  :وترجع أقدم النسخ التي لدينا من األناجيل األربعة إَل } يقول املؤرخ الكبري ِول ديورانت

عد كتابتها م ، ثم تعرضت ب181، 61األصلية فيبدو أهنا ُكتبت بني عامي القرن الثالث. أما النسخ 

د به التوفيق ألخطاء يف النقل ، ولعلها تعرضت أيضا  لتحريف مقصود يُ مدى قرنني من الزمان  را

 (16).{بينها وبني الطائفة التي ينتمي إليها الناسخ أو أغراضها

 :كثريا  بني بعض األناجيل والبعض اْلخر ، وأن فيها ومالك القول أّن ثمة تناقضا  } ويقول

نقاطا  تارخيية  مشكوكا  يف صحتها ، وكثريا  من القصص الباعثة عىل الريبة والشبيهة بام يروى عن 

وكثريا  من احلوادث التي يبدو أهنا وضعت عن قصد إلثبات وقوع النبوءات الواردة .  آلهة الوثنيني

 كثرية ربام كان املقصود منها تقدير أساس تارخيي لعقيدة متأخرة منيف العهد القديم ، وفقرات 

 (17). {عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها

 

 :مراجع البحـث 

 .  بريوت  - دار ابن كثريط ،  892ص مفضائل القرآن لإلمام أيب عبيد القاسم ابن ساّل   (1) 

 . ، ت: نور الدين عنرت  سوريا  -دار الفكر  ،  لبنان -، ط دار الفكر املعارص  11علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص  (8) 
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 .، ت: سلامن عبد الفتاح أبو غدة بريوت - اإلسالمية املطبوعات مكتب ط 812ص 1ج العسقالين حجر ابن إلمامل امليزان لسان  (3) 

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

 بريوت . -، تأليف أمحد شاكر ، ط دار الكتب العلمية  98احلديث لإلمام ابن كثري صالباعث احلثيث رشح اختصار علوم   (5) 

 بريوت ، ت: د/عمر عبد السالم تدمري.  -ط دار الكتاب العريب  483ص 18تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي ج(  6) 

 .الرياض ت: عادل الغزاوي ، أمحد املزيدي -ط دار الوطن  319ص 1ج لإلمام أيب بكر ابن أيب شيبة ابن أيب شيبة مسند (7) 

 .ت: د/حكمت بشري ياسني  ،ط مكتبة الدار باملدينة املنورة  41ح 91لدوري صلإلمام أيب عمر اقراءات النبي  ( 2) 

 الدكن. –، حيدر آباد  ط دائرة املعارف العثامنية116ص 2البخاري ج حممد ابن إسامعيل لإلمامالتاريخ الكبري   (9) 

 الدين عبد السبحان واعظ.حمب د/، ت: بريوت  - ردار البشائ ط 476ص 1ج ابن أيب داود السجستاينإلمام أيب بكر املصاحف ل( 11)

 الرياض ، ت: أسعد حممد الطيّب. -ط مكتبة مصطفى نزار الباز 1123ص 4جتفسري القرآن العظيم لإلمام ابن أيب حاتم ( 11)

 ، ت: عادل العزازي. الرياض  -ط دار الوطن  1331ص 3معرفة الصحابة لإلمام أيب نعيم األصبهاين ج( 18)

 ، ت: د/حمفوظ الرمحن زين اهلل. املدينة املنورة -ط مكتبة العلوم واحلكم  499ص 6مسند البّزار لإلمام أيب بكر البزار جار البحر الزخَّ  (13)

 بريوت . -، ط دار بن كثري  5119ح 1828ص لإلمام حممد ابن إسامعيل البخاري صحيح البخاري (14)

 .الَفاريايبحممد القاهرة ، ت: نظر  -، ط دار طيبة  851ص 11لإلمام بن حجر العسقالين جرشح صحيح البخاري تح الباري ـف (15)

 .بريوت ، ترَجة ذكي نجيب حممود –، ط دار اْليل  817ص 11ج احلضارة للمؤرخ ِول ديورانتموسوعة قصة ( 16)

 .بريوت ، ترَجة ذكي نجيب حممود -، ط دار اْليل  811ص 11احلضارة للمؤرخ ِول ديورانت جموسوعة قصة  (17)

 

 تمت بحمد اهلل

 عمر الباحثكتبه أبو 
 غفر اهلل له ولوالديه


