مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث

قناة مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث
نسف أكاذيب النصارى والشيعة الروافض حول القرآن الكريم
شبهة قول الزهري "بلغنا أنه كان قرآن كثير"

الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله .

وبعد:
هذه سلسلة الردود على شبهات النصارى والشيعة الروافض حول القرآن الكريم
قالوا أن القرآن الكريم قد ذهب منه الكثير!!
واستدلوا بما رواه بن أبي داود (:)1
ال :أَ ْخبَ رنِي يُونُس َ ،ع ِن ابْ ِن ِش َه ٍ
ال :أَ ْخبَ َرنَا ابْ ُن َو ْه ٍ
ال« :بَلَغَنَا أَنَّهُ َكا َن أُنْ ِز َل
اب قَ َ
ب قَ َ
الربِي ِع قَ َ
َح َّدثَنَا أَبُو َّ
َ
ُ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ب ،فَ لَ َّما َج َم َع
ين َكانُوا قَ ْد َو َع ْوهُ فَلَ ْم يُ ْعلَ ْم بَ ْع َد ُه ْم َولَ ْم يُكْتَ ْ
قُ ْرآ ٌن َكث ٌير  ،فَ ُقت َل ُعلَ َما ُؤ ُه يَ ْو َم الْيَ َم َامة ،الذ َ
أَبو ب ْك ٍر و ُعمر و ُعثْما ُن الْ ُقرآ َن ولَم يوج ْد مع أَح ٍد ب ع َدهم ،و َذلِ َ ِ
يما بَلَغَنَاَ ،ح َملَ ُه ْم َعلَ ى أَ ْن يَتَّبِ ُعوا
كف َ
ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ
ُ َ َ َُ َ َ
ال ِمن الْمسلِ ِمين فِي الْمو ِ
الْ ُقرآ َن فَ َجم ُعوهُ فِي ُّ ِ ِ ِ ِ ِ
اط ِن َم َع ُه ْم
ْ
َ
ََ
الص ُحف في خ ََلفَة أَبي بَ ْك ٍر َخ ْشيَةَ أَ ْن يُ ْقتَ َل ِر َج ٌ َ ُ ْ َ
ِ
ِ ِ
آن ،وََل يوج ُد ِعْن َد أ ٍ
ِ
ِ
َّ َّ
س َخ
َ
َكث ٌير م َن الْ ُق ْرآن ،فَيَ ْذ َهبُوا بِ َما َم َع ُه ْم م َن الْ ُق ْر َ ُ َ
َحد بَ ْع َد ُه ْم ،فَ َوف َق اللهُ ُعثْ َما َن فَنَ َ
ف فِي الْمص ِ
ث بِها إِلَ ى ْالَمصا ِر ،وب ث ِ
ِِ
اح ِ
ين
ْك ُّ
الص ُح َ
تِل َ
ْ َ ََ َ
ف ،فَ بَ َع َ َ
َ َ
َّها في ال ُْم ْسلم َ

».

وكان محل استدَللهم بقول الزهري " :بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير ،فَ ُقتل علماؤه يوم اليمامة  ،الذين
ب"
كانوا قد وعوه فلم يُ ْعلَ ْم بع َدهم ولم يُ ْكتَ ْ
وللرد على هذا االفتراء أقول:
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أوال :الرواية ضعيفة :

الحجة لن في سندها انقطاعا زمنيا كبيرا بين الزهري وبين الصحابة
هذه الرواية ضعيفة وَل تقوم بها ُ

رضي اهلل عنهم.

واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً صحيحا حتى تنطبق عليه مخسة شروط وهي:

اتصال السند.
- 1
عدالة الرواة.
- 2
ضبط الرواة.
- 3
انتفاء الشذوذ.
- 4
انتفاء العلة.
- 5
يث الص ِحيح :فَهو ال ِ
يث الْمسنَ ُد ال ِذي ي ت ِ
ْح ِد ُ
ص ُل إِ ْسنَ ُ
ادهُ
َ
ُ َُ َ
قال أبو عمرو بن الصالح ( :)2أ ََّما ال َ
ْحد ُ ُ ْ
بِنَ ْق ِل ال َْع ْد ِل الضابِ ِط َع ِن ال َْع ْد ِل الضابِ ِط إِلَ ى ُمْنتَ َهاهُ َ ،وََل يَ ُكو ُن َشاذا َ ،وَل ُم َعلَل.
ولو نظرنا في هذا السند الذي ُرويت من خَلله هذه الرواية لوجدناه مخالفا للشرط الول
وهو اتصال السند.
الحديث من ِ
ِّث عنه .
ومعنى اتصال السند :أن يكون كل را ٍو من الرواة قد سمع
شيخه الذي يُ َحد ُ
َ
وفي هذه الرواية يقول الزهري "بلغنا"!
فمن الذي أبلغ الزهري بهذا ؟ َل ندري !
هل هو ثقة أم َل  ،هل هو صادق أم كذاب ؟ َل ندري !
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وقد كان علماء الحديث دائما يحذرون من الروايات المرسلة وخصوصا مراسيل الزهري .
قال اإلمام الذهبي (:)3

ظ َ ،وُك ُّل َما قَ ِد َر أَ ْن
قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَط
ي َش ٌّر ِم ْن ُم ْر َس ِل غَْي ِرهِ؛ لَنَّهُ َحافِ ٌ
َّانُُ :م ْر َس ُل ُّ
الز ْه ِر ِّ
س ِّمَيه.
س ِّم َي َس َّم ىَ ،وإِنَّ َما يَ ْت ُر ُك َم ْن َلَ يُ ِح ُّ
ب أَ ْن يُ َ
يُ َ
ُقلْتُ(الذهبي) :مر ِ
ض ِل
اسْي ُل ُّ
الز ْه ِر ِّ
الم ْع َ
ي َك ُ
ََ

ت َّ
الشافِ ِع َّي يَ ُق ْو ُل:
ٍ
أَبُو حَاتِ
بن أَبِي ُش َريْ ٍحَ ،س ِم ْع ُ
مَ :ح َّدثَنَا أ ْ
َح َم ُد ُ
ش ْي ٍء ،لَنَّا نَ ِج ُده يَ ْر ِوي َع ْن ُس َلْي َما َن ب ِن أ َْرقَ َم.
رس ُ
ال ُّ
الز ْه ِر ِّ
س بِ َ
إِ َ
ي لَْي َ
قال اإلمام بن رجب الحنبلي ( :)4مراسيل الزهري من أوه ى المراسيل .
الزهري ضعيفةٌ ،وقد كان يحي ى القطَّان َل يرى إرسال
قال بن عبد الهادي المقدسيّ ( :)5ومراسيل
ِّ
الزهري وقتادة شيئا ،ويقول :هو بمنزلة الريح.
ِّ

وعليه فالرواية ضعيفة وَل يُحتج بها علينا.

ثانيا :محقق الكتاب أقر بضعف األثر

قال الدكتور محب الدين ( :)6إسناده صحيح إل ى الزهري والثر من بَلغاته .
وفي قوله أن األثر من بالغات الزهري إشارة إلى ضعفه ألن علماء الحديث كما أوردنا ال
يأخذون بمراسيل وبالغات الزهري.
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ثالثا :النبي لم يترك إال القرآن الموجود بين أيدينا فقط:

النبي صل ى اهلل عليه وسلم لم يترك بعد وفاته إَل ما بين الدفتين أي ما بين الجلدتين.
وهذا ما رواه البخاري عن أحد الصحابة وأحد التابعين رضي اهلل عنهم.
ال:
روى البخاري في صحيحه (َ :)7ع ْن َعْب ِد ال َْع ِزي ِز بْ ِن ُرفَ ْي ٍع قَ َ
ِ
اس ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما
ْت أَنَا َو َش َّد ُ
َد َخل ُ
اد بْ ُن َم ْعق ٍل َعلَ ى ابْ ِن َعبَّ ٍ َ
ِ
صلَّ ى َّ
اللهُ َع َلْي ِه َو َسلَّ َم ِم ْن َش ْي ٍء؟
فَ َق َ
ال لَهُ َش َّد ُ
اد بْ ُن َم ْعق ٍل :أَتَ َر َك النَّبِ ُّي َ
الَ :ما تَ َر َك إََِّل َما بَ ْي َن َّ
الدفَّ تَ ْي ِن.
قَ َ
ال :و َد َخلْنَا َعلَ ى مح َّم ِد ب ِن ال ِ ِ
سأَلْنَاهُ:
َُ ْ َ
قَ َ َ
ْحَنفيَّة فَ َ
الَ :ما تَ َر َك إََِّل َما بَ ْي َن َّ
الدفَّتَ ْي ِن.
فَ َق َ

لر ِّد ع َل ى من َزعم أ َّ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ب لِ َذ َه ِ
اب َح َملَتِ ِه.
َن َكثيرا م َن الْ ُق ْرآن َذ َه َ
قال بن حجر العسقالني (َ :)8و َهذه الت َّْر َج َمةُ ل َّ َ َ ْ َ َ
رابعا :القرآن يستحيل أن يضيع منه شيء ألن الله تعالى وعد بحفظه

وقد وعد اهلل أمة أنه سيحفظ هذا الكتاب الكريم فال يضيع منه شيء أبدا
{..وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْبَا ِطلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَال مِنْ خَلْفِهِ  ،تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ

حَمِيدٍ}()9

ٍ كما هو  ،مل يـُحرّف ومل يُبدّل حتقيقاً وتصديقاً ملوعود اهلل تبارك
فكتاب ربنا تبارك وتعاىل باق
وتعاىل حبفظه  .فليس كتابُنا ككتاب غرينا من اليهود والنصارى .
يقول المؤرخ الكبير وِل ديورانت ( :)01وترجع أقدم النسخ التي لدينا من الناجيل الربعة إل ى القرن الثالث .أما
النسخ الصلية فيبدو أنها ُكتبت بين عامي 026 ،06م  ،ثم تعرضت بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان الخطاء في
النقل  ،ولعلها تعرضت أيضا لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي ينتمي إليها الناسخ أو أغراضها.
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ويقول ( :)00ومَلك القول أن ثمة تناقضا كثيرا بين بعض الناجيل والبعض اآلخر  ،وأن فيها نقاطا تاريخية مشكوكا
في صحتها  ،وكثيرا من القصص الباعثة عل ى الريبة والشبيهة بما يروى عن آلهة الوثنيين.
وكثيرا من الحوادث التي يبدو أنها وضعت عن قصد إلثبات وقوع النبوءات الواردة في العهد القديم  ،وفقرات كثيرة
ربما كان المقصود منها تقدير أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها.

مراجع البحـث:
( )0املصاحف البن أيب داود السجستاين ص ، 218ط دار البشائر اإلسالمية  -بريوت  ،ت :حمب الدين عبد السبحان واعظ.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ، 00ط دار الفكر املعاصر لبنان ودار الفكر سوريا ت :نور الدين عنرت.
( )3سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب ج 5ص ، 338ط مؤسسة الرسالة  -بريوت  ،ت :الشيخ شعيب األرناءوط .
( )4فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام بن رجب احلنبلي ج 9ص ، 448ط مكتبة الغرباء األثرية – املدينة املنورة .
املقدسي ج 4ص ، 585ط أضواء السلف – الرياض  ،ت :الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد
( )5تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي
ّ
( )6املصاحف البن أيب داود السجستاين ص ، 218ط دار البشائر اإلسالمية  -بريوت  ،ت :حمب الدين عبد السبحان واعظ.
( )7صحيح البخاري ص 0282ح ، 5109ط دار بن كثري  -بريوت .
( )8فتح الباري لإلمام بن حجر العسقالين ج 00ص ، 250ط دار طيبة  -القاهرة  ،ت :حممد نظر ال َفاريايب .
( )9القرآن الكرمي ،سورة فصلت  ،اآليتان (. )42،40
( )01موسوعة قصة احلضارة للمؤرخ ِول ديورانت ج 00ص ، 217ط دار اجليل – بريوت  ،ترمجة ذكي جنيب حممود
( )00موسوعة قصة احلضارة للمؤرخ ِول ديورانت ج 00ص ، 201ط دار اجليل – بريوت  ،ترمجة ذكي جنيب حممود

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل ولوالديه
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