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اثنيا :تطور الكتابة يف احلروف العربية
اثلثا :أخطاء امالئية

طبيعة االختالف بني قراءات القراء السبعة
مصري القراءات السبع كمصري األحرف السبعة :االنداثر
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الفصل الرابع :موقف الشيعة االثين عشرية من رواايت التحريف عرب التاريخ
أ-

موقف األخباريني
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مقدمة
يشكل القرآن الكرمي معجزة االسالم اخلالدة اليت تكفل هللا عز وجل حبفظها اىل يوم الدين ،يف مقابل الكتب
السماوية األخرى اليت تعرضت للتحريف ،حيث قال تعاىل":إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون" .وقد عمد
بعض املستشرقني النصارى اىل التشكيك بسالمة القرآن أمال منهم يف التشكيك ابلرسالة احملمدية ،واستندوا
اىل بعض األحاديث اليت يذكرها املسلمون يف تراثهم حول عملية مجع القرآن ،والقراءات املختلفة ،يف حني
قام بعض املسلمني ابهتام بعضهم بعدم اإلميان بسالمة القرآن ،هبدف التشكيك إبمياهنم واسالمهم 1،كما
فعل بعض أهل السنة مؤخرا ابهتام الشيعة ابلقول بتحريف القرآن ،ورد بعض الشيعة ابهتام السنة بذلك .وقد
أدت االهتامات املتبادلة اىل إشعال الفتنة بني املسلمني وتضعيف كتاهبم الكرمي وتشويه دينهم .وهو ما شكل
ويشكل صدمة لكل مسلم يؤمن مبعجزة القرآن اخلالدة ومبعجزة حفظ هللا للقرآن من التالعب والتحريف.
ومن هنا وجدت من الضروري البحث يف حقيقة تلك الدعاوى ومربراهتا ،ودوافعها ،ومالبساهتا ،وفيما اذا
 - 1أيخذ الباحث املسيحي جون جليكرايست على املسلمني أهنم "اعتادوا منذ قرون عديدة على الفكرة القائلة ان القرآن
بقي حمفوظا يف نصه األصلي منذ زمن الرسول حممد إىل يومنا هذا بدون أن ممي ًّسه أي تغيري أو نقصان أو إضافة من أي نوع
كانت وبدون أي تغيري يف طريقة قراءته .وأهنم يعتقدون أن هذا الكمال املزعوم للنص القرآين هو دليل على أصله اإلهلي
بدليل أن هللا وحده استطاع احلفاظ على هذا النص" .ويقول إن هذا الشعور أصبح قواي عندهم لدرجة أنه اندرا ما جند
ابحثا إسالميا يقوم بتحليل نقدي ملوضوع مجع القرآن .وحياول جليكرايست يف كتابه أن يثبت العكس ،ويقول ":إن ما ُد ِّون
يف إطار اإلرث اإلسالمي كاف للربهنة على أن القرآن كان يف وقت من األوقات حيتوي على عدد خمتلف من اآلايت بل
أحياان على مقاطع كاملة ال توجد يف الَّنص القرآين احلايل .زايدة على هذا فقد كان هناك عدد ُّجد مهم من القراءات
ا
مجيعا واالحتفاظ ابملصحف الذي وصلنا" .ويتهم املسلمني قائال":
املختلفة قبل أن يُ مق ِّرر اخلليفة عثمان بن عفان إستئصاهلا ا
إن الشعور السائد عند جل املسلمني يُعتقد على أساسه أن األصل االهلي للقرآن برهانه يكمن يف الطريقة املثالية اليت مت هبا
إيصاله إلينا عرب العصور .هذا الشعور يؤدي إىل اإلحساس ابخلوف من كون أي دليل على عكس ذلك قد يكون برهاان
على عدم ألوهيته .هذا ما مينع العلماء املسلمني من التطرق هلذه املسألة بروح موضوعية ومن خالل البحث يف املعطيات
اخلالصة" .وحياول إبعاد الشبهة العدائية عن نفسه وطمأنة املسلمني أبن "مسألة األصل اإلهلي للقرآن ال ميكن حلها ابعتبار
طريقة نقله وتوصيله وإمنا تكون بدراسة مضمونه و تعاليمه .ما يهمنا هنا هو فقط استخالص الدقة اليت مت هبا أتليفه و
مجعه" .جليكرايست ،جون  :1986مجع القرآن ،املقدمة

كانت دعاوى صرحية بتحريف القرآن أم أتويالت ملعانيه ،أو قراءات سائغة ومقبولة ،أو آايت منسوخة ،أو
ادعاءات أو اهتامات كيدية قائمة على رواايت شاذة ظنية ومقطوعة .ومل يعد من احلكمة التغاضي عن تلك
الدعاوى واالهتامات ،أو دفن الرؤوس يف الرمال ،وامنا جيب التصدي هلا وبيان احلقيقة من األوهام يف تلك
الدعاوى واالهتامات .وألنين اواجه الباحثني غري املسلمني فال بد ان اعتمد منهجا علميا حمايدا ال يعتمد
على املسلمات املتفق عليها بني املسلمني.
موضوع البحث
موضوع البحث هي األسئلة األولية مثل :هل املصحف الذي بني أيدينا اليوم مجعه رسول هللا يف حياته؟ أم
أشرف على كتابته كله يف حياته ،ولكنه مل جيمعه بني دفتني ملا كان يرتقبه من ورود انسخ لبعض أحكامه أو
تالوته ،أو اضافة آايت جديدة يف وسط اآلايت السابقة .وعندما انقضى نزوله بوفاته قام اخللفاء الراشدون
جبمعه ،بعد أن مل يكن جمموعا يف مكان واحد وال مرتب السور؟ أم ان القرآن الكرمي كان موزعا على القراء
ومتفرقا بني الصحابة سواء يف الكتابة أو احلفظ؟ وقد قام اخللفاء الراشدون بعملية اجلمع وكتابة ما كان
حمفوظا يف الصدور ومتف رقا بني الصحابة؟ واذا كان األمر كذلك فهل فات اخللفاء الراشدين شيء من القرآن
الكرمي؟ وهل اسقطوا منه شيئا؟ وهل أضافوا اليه ما ليس منه؟ وبكلمة أخرى هل تعرض القرآن الكرمي لعملية
حتريف أثناء كتابته ومجعه على أيدي اخللفاء الراشدين بصورة متعمدة أو غري مقصودة؟
وابلرغم من سخافة هذه األسئلة وغرابتها ،اال ان هناك من طرحها قدميا وحديثا ومن يطرحها يف الوقت
الراهن ..واذا كان اجلواب عن السؤال األخري :ال  ،ابلتأكيد ،فماذا كانت قصة املصاحف املختلفة
للصحابة من أمثال أيب بن كعب وعبد هللا بن مسعود وأبو موسى األشعري ،واليت أحرقها عثمان؟ وملاذا كان
يوجد بينها اختالف؟ وما هو ذلك االختالف؟ وملاذا اختلفت القراءات السبع أو العشر للمصحف
العثماين؟ وملاذا تعددت رواايت كل قارئ؟ وما هي قصة رواية حفص عن عاصم وورش عن انفع؟
هناك من ينكر وجود اية نسخة أخرى من القرآن أو وجود اي اختالف بني النسخ واملصاحف املختلفة،
ويعتمد يف انكاره على آية احلفظ (اان حنن نزلنا الذكر واان له حلافظون) وأدلة أخرى من القرآن الكرمي أو من
أقوال املسلمني ،وهذا قد يشكل حجة للمسلمني ولكن ال ميكن اقناع غري املسلمني أو من يشكك ابلقرآن

بسالمته وصحته ،اذ ال بد ان يكون الدليل على سالمته من خارجه ،كما ان اثبات سالمة الكتب السماوية
االخرى كالتوراة واالجنيل ال بد ان يكون من خارجها وال جيوز االعتماد على ما يقوله أهل تلك الكتب.
ومن املعروف ان التشكيك بسالمة وصحة تلك الكتب ال يعتمد فقط على ما يقوله املسلمون وامنا على
دراسة تلك الكتب نفسها دراسة نقدية ،وهذا ما يفتح الباب أمام دراسة القرآن نفسه وكيفية مجعه اترخييا
والرواايت اليت حيتفظ هبا املسلمون عن عملية مجع القرآن الثبات سالمته من التحريف او عدمها .اذن ال
يكفي ان نعتمد على آية احلفظ لكي نثبت سالمة القرآن من التحريف أو الزايدة والنقيصة فيه ،وامنا ال بد
ان ندرس عملية اجلمع وننظر اىل القرآن من داخله وخارجه حىت نقتنع برأي معني ويكون ابمكاننا اثبات
وجهة نظران لآلخرين املشككني.

املصادر
ومن أجل توضيح الصورة كان ال بد أن نعود اىل املصادر اإلسالمية األولية اليت تتحدث عن مجع القرآن.
وهي تنقسم اىل  :كتب السرية النبوية حملمد بن إسحاق وابن هشام  ،وحممد بن سعد يف كتابه "الطبقات
الكبري" وكتاب املغازي حملمد بن عمر الواقدي ،وجمامع احلديث النبوي ككتاب الصحيح حملمد بن إمساعيل
البخاري ،ومسلم بن احلجاج ،وسنن سليمان بن أيب داود  ،وموطأ مالك بن أنس ،ومسند أمحد بن حنبل،
و(اجلامع الصحيح) حملمد الرتمذي ،و(السنن الكربى) أليب بكر أمحد البيهقي ،و(كتاب املصاحف) البن
أيب داود السجستاين ،وكذلك كتب التفسري ك "جامع البيان يف تفسري القرآن" أليب جعفر الطربي ،والقرطيب
والزخمشري والفخر الرازي وابن كثري و"اإلتقان يف علوم القرآن" جلالل الدين السيوطي .
منهج البحث
وقد حاولنا يف هذه الدراسة ،اتباع منهج الشك من أجل اليقني ،ولذلك مل نعرتف مسبقا بوجود أية
مسلمة غري قابلة للنقاش ،ومل نسلم بكل ما ورد الينا من رواايت ،وامنا حاولنا تقييمها سندا ومتنا ،من أجل
خنش االقرتاب من بعض احلقائق خوفا من خمالفة االمجاع أو
اكتشاف احلقيقة النائمة يف طيات الرتاث .ومل م

املشهور أو املقبول أو املرفوض من العامة ،بل أثران كل األسئلة وعرضنا كل األمور على بساط البحث،
وتركنا للقارئ مهمة اصدار احلكم على النتائج.
وقد تبنيت منهج ا لشك من أجل اليقني ،بعد نقاش مع صديق عزيز يل يقوم بتفسري القرآن الكرمي هو
السيد احمد المهري  ،وعرضت عليه بعض اشكاالت وشبهات املستشرقني اليت يرددها بعض الكتاب
املسلمني ويطرحها بعض الشباب املسلم الباحث عن احلقيقة ،واليت تشكك بعملية مجع القرآن وبسالمته من
الت حريف ،وتنتهي اىل التشكيك بنبوة النيب حممد وطبيعة الوحي ومصدره ،ولكنه رفض االستماع اىل تلك
الشبهات انطالقا من إميانه املطلق ابلقرآن الكرمي وتضمنه لبعض اآلايت اليت تؤكد قيام هللا بعملية مجع
القرآن وترتيبه ،كآية "إان علينا مجعه وقرآنه" .وكان ينكر وجود قراءات خمتلفة ومصاحف متعددة للصحابة،
كما يرفض االعرتاف بوجود اي خطأ لغوي أو حنوي أو معنوي يف المصحف المكتوب .وإذ كنت اتفق
معه يف النتيجة اال انين اختلف معه يف طريقة إثباهتا بصورة علمية وأكادميية ،واختلف مع ذلك الصديق
العزيز يف املوقف من تلك الشبهات ،قائال له :ال ميكننا كمسلمني أن جنادل اآلخرين يف سالمة القرآن من
داخله ،وامنا جيب ان نثبت ذلك هلم من خارجة ،وبناء على رواايت املسلمني أنفسهم اليت حتدثت عن
عملية مجع القرآن وما شاهبا من اختالف ،فإما أن نثبت ضعف وكذب تلك الرواايت بصورة علمية واما أن
نعرتف هبا أو جند هلا تفسريا ،وال جيوز أن نرفضها بصورة أيديولوجية ،أي بناء على إمياننا املسبق بسالمة
القرآن من التحريف ،وامنا جيب ان نبحث املوضوع بصورة علمية ونتأكد من املصادر وحنلل تلك األخبار،
كما نضع القرآن نفسه على طاولة النقد والنظر والتدبر والتحليل ،حسبما أيمران القرآن نفسه بذلك عندما
يقول" :أفال يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا" النساء  82كما ال ميكن
ان نركن اىل دعاوى (االمجاع) بسالمة القرآن ،اليت يطلقها البعض دون دليل وال أتمل ،قبل ان ندرسها
ونبين عليها مواقفنا النهائية.
القرآن الكرمي سبعة أحرف وسبع قراءات
فلماذا جعلناه حرفا واحدا وقراءة واحدة؟

االجتاه الديكتاتوري عند احلكام املسلمني دفع اىل فرض حرف واحد مث قراءة واحدةوهذا خمالف
للتعددية االسالمية اليت أقرها الرسول األعظم وسار عليها الصحابة والتابعون والسلف الصاحل.
ترتبط دعوى حتريف القرآن ،اىل درجة كبرية  ،مبوضوع طبيعة الوحي ،واألحرف السبعة ،وعملية مجع القرآن
وكتابته يف عهد الرسول األكرم حممد (ص) وعهد اخللفاء الراشدين والقراءات السبع أو العشر للمصحف
العثماين .حيث تقوم دعوى التحريف على اللبس واالرتباك يف فهم األحرف املتعددة اليت نزل هبا القرآن
والقراءات السبع اليت أعقبت ذلك  ،مما أدى ويؤدي اىل توهم حدوث التحريف أو سقوط بعض اآلايت يف
عملية اجلمع  ،واختالف مصاحف الصحابة .وهي مشكلة مل يستوعبها التابعون جليل الصحابة ومل تتحملها
عقوهلم ،فكادوا يقتتلون ويكفر بعضهم بعضا ،بينما كانت قضية عادية ابلنسبة للصحابة الذين تلقوا الوحي
من الرسول على أحرف سبعة وكان كل منهم أو عدد منهم ميتلك مصحفا خاصا به قد خيتلف عن بقية
مصاحف الصحابة يف قليل أو كثري.
وتعود املشكلة اىل تصور خاطئ نشأ لدى بعض املسلمني أبن القرآن الكرمي نزل على حرف واحد كصورة
طبق األ صل عن القرآن املوجود يف اللوح احملفوظ ،أو ان العرضة األخرية للقرآن نسخت األحرف األخرى،
وان هللا تعاىل قد تكفل حبفظ نسخة واحدة وهي نسخة املصحف العثماين املطابقة للوح احملفوظ ،وأن هذه
النسخة ال تقبل االختالف يف حرف واحد وال يف نقطة واحدة ،بينما يسجل اتريخ املصحف الشريف أن
املسلمني كانوا يقرأونه بقراءات متعددة خمتلفة ،وأهنم ظلوا يقرأونه هكذا اىل عدة قرون .وابلتايل فان
االختالف يف القراءة أو احلرف ال يعين التحريف وال الزايدة وال النقصان يف القرآن الكرمي .ألنه القرآن نفسه
كان ينطوي على مرونة وعلى تعددية أكد عليها النيب وفهمها الصحابة ولكن مل يفهمها جيدا من جاء
بعدهم.
ان مسألة النزول على حرف واحد أو سبعة أحرف ،تعود اىل موضوع آخر أكرب من ذلك وهو نزول
الوحي على قلب النيب ابملعىن واجلوهر أو نزوله على مسعه ابللفظ والنص الواحد الذي ال يقبل التغيري
واالختالف .وقد كان هذا املوضوع حمل نقاش بني املسلمني السابقني بناء على عدد من األحاديث النبوية
الواردة يف الصحاح .كما يذكر السيوطي يف (االتقان) ومفسرون آخرون.؟؟؟؟؟؟؟؟

وقبل أن نبحث هذا املوضوع ونغوص فيه بعمق ،ونعرف هل كان الوحي ابللفظ واملعىن؟ أم ابملعىن
فقط ،وهو ما يسمح ابمكانية تصور تعدد اللفظ ،وتعدد األحرف والقراءات ،ال بد ان نبحث يف طبيعة
الوحي النازل اىل النيب حممد (ص) وهل كان ابلكالم املباشر من قبل هللا تعاىل للنيب؟ أم بواسطة
امللك (جربيل) ابملشافهة؟ أم إبلقاء املعاين على قلب النيب يف املنام واليقظة؟
وهذ ا يقتضي منا القيام مبقارنة بني الوحي النازل اىل األنبياء السابقني وبني الوحي النازل اىل النيب
حممد ،ومراحل تطور الوحي .مث التوقف عند حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ،والتأكد من
صحته .وبعدها ننتقل اىل بيان طريقة كتابة القرآن يف ظل النيب يف مكة واملدينة ،ومجعه يف عهود اخللفاء
الراشدين ،وما رافق ذلك من أحداث وظروف.
الباب األول :القرآن يف ظل النبوة
الفصل األول :هل نزل القرآن على حرف واحد؟ أم على سبعة أحرف؟

تعتمد دعوى حتريف القرآن اليت يطلقها غري املسلمني من النصارى وغريهم ،أو اليت يطلقها بعض أهل
السنة ضد الشيعة ،أو بعض الشيعة ضد أهل السنة ،على وجود نسخ متعددة من القرآن بني الصحابة الذين
اختلفوا فيما بينهم حوهلا ،واضطر اخلليفة الثالث عثمان بن عفان ،على إثرها ،اىل كتابة (املصحف العثماين)
املتداول اليوم بيننا ،وحرق املصاحف األخرى ،وكذلك على وجود قراءات متعددة للمصحف العثماين ،وهو
ما يعرف ابلقراءات السبع أو السبعني .يف الوقت الذي يعتقد معظم املسلمني اليوم أن القرآن حمفوظ من قبل
هللا تعاىل ومل يزدد حرفا ومل ينق ص منه حرف ،ومل تتبدل فيه أية كلمة ،وال توجد له اال قراءة واحدة .ولذلك
فان املسلمني قبل غريهم يعتربون أية دعوى ابالختالف أو بقراءة اثنية نوعا من التحريف املرفوض واملنكر،
ويتهمون الرواايت املتضمنة لذلك االختالف ابلضعف واالختالق والتزوير .وعندما يثبت املشككون بسالمة

القرآن تلك الرواايت من مصادر املسلمني األوىل املعتمدة لديهم فاهنم يصابون إبحباط شديد وصدمة
كربى .وهذا ما يدفعنا اىل السؤال :هل يوجد نص واحد للقرآن؟ أم توجد له نصوص متعددة وخمتلفة وميكن
أن يقرأ على وجوه خمتلفة ،وأنه نزل على سبعة أحرف ،وأن االختالف املوجود بني مصاحف الصحابة
والتابعني ليست حتريفا وامنا تعددا مسموحا به ومأمورا به من عند هللا ،وذلك ألن القرآن احملفوظ هو اجلوهر
واملعىن ،وأما اللفظ فهو مرن وقابل للتشكل والتعدد واالختالف.
ولكن هذا القول يبدو غريبا وجمهوال وبعيدا عن اإلمجاع االسالمي ،ورمبا يعارض ضروراي من ضروايت
الدين حسبما يعرف غالبية املسلمني .اال أن وقوعنا بني خيارين مها القول ابلتحريف أو القول ابلتعدد من
املصدر ،يدفعنا اىل مراجعة " املسلمة" التارخيية اليت كاد جيمع عليها املسلمون .وهو ما يقودان اىل حبث
طبيعة الوحي (القرآين) وكيفية نزوله على النيب حممد (ص) والظروف اليت كانت حميطة بعملية نزوله وانتشاره
وكتابته ،ونسخه وتبديله ،والتأكد من نزول القرآن على حرف واحد؟ أم على سبعة أحرف؟
كيف كانت طبيعة الوحي النازل اىل النيب حممد؟
ترد كلمة "الوحي" يف القرآن الكرمي مبعان عديدة منها االعالم اخلفي أو االهلام القليب ،أو االشارة ،ومنها
الكالم املباشر من هللا ،او بواسطة املالئكة ،فقد جاءت كلمة "الوحي" مبعىن االهلام الغريزي للحيوان كما يف
قوله تعاىل "وأوحى ربك اىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوات" (النحل  )٦٨وجاءت مبعىن االهلام اخلفي
لالنسان العادي كما يف قوله تعاىل "وأوحينا اىل أم موسى أن أرضعيه( "...القصص  )٧وجاءت مبعىن
االشارة السريعة كما يف قوله تعاىل "فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا" (مرمي
 )١١وكما وردت كلمة "الوحي" بفعل من هللا ،وردت أيضا بفعل من الشياطني ،كما يف قوله تعاىل "وان
الشياطني ليوحون اىل أوليائهم ليجادلوكم" (األنعام )١٢١
وأما ابلنسبة لألنبياء فقد وردت كلمة "الوحي" قسما وقسيما ،أي ابملعىن اخلاص (االهلام اخلفي) واملعىن
العام (اإلعالم) املباشر وغري املباشر الذي يشمل مجيع أنواع الوحي ،كما يتضح ذلك من قوله تعاىل يف سورة
ِّ ِِّّ ِِّّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
الشورى  " :مومما مكا من لِّبم مشر أمن يُ مكلِّ ممهُ َّ َِّّ
اَللُ إال موحياا أمو من مومراء ح مجاب أمو يُرس مل مر ُس اوال فميُوح مي إبذنه مما يم مشاءُ
إِّنَّهُ معلِّي مح ِّكيم " (الشورى  . )51 :حيث وردت كلمة "الوحي" هنا مبعىن اإلهلام اخلفي املقابل لألنواع

األخرى من طرق اإلعالم كالكالم من وراء حجاب او ارسال الرسل (املالئكة) .كما اطلق "الكالم" على
مجيع انواع الوحي.
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وأما القسم اآلخر من الوحي فهو التكليم املباشر من هللا تعاىل  ،كما ورد يف قوله تعاىل "وكلم هللا موسى
تكليما" (النساء" )١٦٤:وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه" (األعراف  )١٤٣او بواسطة املالئكة  ،كما يف
قوله تعاىل "أو يرسل رسوال فيوحي إبذنه ما يشاء" (الشورى  )٥١:وسوف نستعرض األمثلة الواردة يف
القرآن عن ذلك ،يف الصفحات التالية.

وقد جاء يف القرآن الكرمي  :ان الوحي النازل اىل النيب حممد هو مشابه للوحي النازل على األنبياء
السابقني من قبل " :إان أوحينا اليك كما اوحينا اىل نوح والنبيني من بعده واوحينا اىل ابراهيم وامساعيل
واسحاق ويعقوب واالسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا"( .النساء )١٦٣
فهل كان ذلك تشبيها عاما للوحي ،والوحي اخلفي فقط؟ أم يشمل كل أنواع الوحي اخلفي والكالم املباشر
وغري املباشر وعرب الرسل (املالئكة) الذين يلقون الوحي على قلب النيب أو يتمثلون له كرجال ظاهرين؟ كما
حدث مع بعض األنبياء السابقني؟.
وملعرفة طبيعة الوحي اىل النيب حممد ،جيدر بنا أوال ان نتعرف على صور الوحي املختلفة اليت يذكرها القرآن
عن األنبياء السابقني.
فكيف كان الوحي لألنبياء السابقني؟
املبحث األول:
ين إِِّّين أ ممرى ِّيف
 - 2وميكن ان أنخذ مثاال على الوحي اخلفي من رؤاي إبراهيم عليه السالم ،كما يف قوله تعاىل "قم م
ال ماي بُ مَّ
ك " (الصافات  )102 :قال ابن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة قال الحكيم  :قال
ال ممنم ِّام أِّمين أمذ محبُ م
بعض أهل التفسير في قوله تعالى " وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب" أي في
المنام  .؟؟؟؟؟؟؟؟

طبيعة الوحي اىل األنبياء السابقني:
 -1النيب نوح

تنقسم اآلايت القرآنية اليت تتحدث عن الوحي اىل نوح ،اىل قسمني أحدمها يتحدث بصورة املبين للمجهول
الغامضة ،واألخر يتحدث عن حوار مباشر بني هللا تعاىل ونوح ،فبالرغم من أن سورة نوح تبتدئ هبذه اآلية
"إان أرسلنا نوحا اىل قومه" اال اهنا ال تشرح كيف كان االرسال والوحي اليه ،بينما تتحدث آية رقم  ٣٦من
سورة هود عن الوحي بصيغة املبين للمجهول "وأوحي اىل نوح أنه لن يؤمن من قومك اال من قد آمن فال
تبتئس مبا كانوا يفعلون" (هود  )٣٦وكذلك اآلية  ٤٨من نفس السورة "قيل اي نوح اهبط بسالم منا"...
حيث ال تشري األوىل اىل من أوحى وكيف كان الوحي ،وكذلك اآلية الثانية ال تشري اىل من قال لنوح وكيف
كان القول؟
ولكن اآليتني رقم  ٤٥و  ٤٦تتحداثن عن حوار بني هللا ونبيه نوح ،فتقول" :واندى نوح ربه فقال رب ان
ابين من اهلي وان وعدك احلق وانت احكم احلاكمني  .قال اي نوح انه ليس من اهلك انه عمل غري صاحل
فال تسألن ما ليس لك به علم اين أعظك ان تكون من اجلاهلني" (هود  )٤٥-٤٦فهل كان جواب هللا
لنوح وحيا خفيا واهلاما يف قلبه؟ أم كان تكليما من وراء حجاب عرب صوت اهلي طرق مسامع نوح ،كما
حدث مع موسى؟ واذا كان كذلك فلماذا مل يشر هللا اىل تكليم نوح وحصر ذلك مع النيب موسى عندما
قال" :وكلم هللا موسى تكليما"؟
ومل يتحدث القرآن عن طبيعة الوحي اىل النبيني هود وصاحل ،حيث امجل القول عنهما يف هاتني اآليتني:
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني"( .األعراف " )67ولقد ارسلنا اىل مثود اخاهم
"قم م
اهة مولمك ِّين مر ُسول من َّر ِّب ال معالمم م
س ِّيب مس مف م
ال ماي قموم لمي م
صاحلا ان اعبدوا هللا فاذا هم فريقان خيتصمون"( .النمل  )٤٥كما أمجل احلديث عن بعض األنبياء اآلخرين
كشعيب ويونس وادريس.
 -2النيب ابراهيم

تتعدد صور الوحي النازل اىل ابراهيم ،واليت يتحدث عنها القرآن ،من الوحي عرب الرؤاي يف املنام اىل ارسال
املالئكة يف شكل بشر ،اىل احلوار املباشر بينه وبني هللا ،ففي الصورة األوىل جند األمر االهلي بذبح ابنه أيتيه
يف املنام حيث يرى ابراهيم أنه يذبح ابنه فيعلم أبن هذا وحي من هللا وحياول تنفيذ األمر االهلي "فملم َّما بملم مغ
ال اي أمب ِّ
ت اف معل مما تُؤمم ُر مستم ِّج ُدِّين إِّن
السع مي قم م
مم معهُ َّ
ين إِِّّين أ ممرى ِّيف ال ممنم ِّام أِّمين أمذ محبُ م
ال ماي بُ مَّ
ك فمانظُر مما مذا تم مرى قم م م م
ِّ ِّ
اَلل ِّمن َّ ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ
يم ()104
الصاب ِّر م
مشاء َُّ م
ين" (الصافات )102فملم َّما أمسلم مما موتملهُ لل مجبني ( )103مو مان مدي نماهُ أمن ماي إب مراه ُ
ِّ
ِّ ِّ
ني" (الصافات)105
ت ُّ
الرؤماي إِّ َّان مك مذل م
ك مجن ِّزي ال ُمحسن م
صدَّق م
قمد م
وتتضمن اآلية األخرية كلمة (النداء) وهو مما حيمل معىن الكالم الصويت املباشر ،والذي سيتكرر يف مناسبات
عديدة أخرى بني هللا وابراهيم  ،كما يف هذه اآلية "واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فامتهن قال اين جاعلك
للناس اماما قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني" (البقرة )١٢٤
وكذلك يف هذا احلوار":واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم ابهلل
واليوم االخر قال ومن كفر فامتعه قليال مث اضطره اىل عذاب النار وبئس املصري" (البقرة )١٢٦
واحلوار التايل":واذ قال ابراهيم رب ارين كيف حتيي املوتى؟ قال اومل تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قليب ،قال
فخذ اربعة من الطري فصرهن اليك مث اجعل على كل جبل منهن جزءا مث ادعهن ايتينك سعيا واعلم ان هللا
عزيز حكيم" (البقرة  )٢٦٠ومع ذلك فان القرآن ال يصف حديث هللا هنا مع النيب ابراهيم ابلكالم أو
التكليم ،كما يصفه عند احلديث مع النيب موسى.
وأما الصورة الثالثة من الوحي اىل النيب ابراهيم فهي عرب املالئكة املتمثلني برجال كالبشر ،والذين مل يعرف
النيب حقيقتهم عندما رآهم أول مرة  ،قبل أن يتحدثوا معه ومع زوجته العاقر ،ويذهبوا كمسافرين اىل قرية
النيب لوط فرياهم هو وقومه العصاة وحياولون االعتداء عليهم جنسيا .ويف احلقيقة ال يصرح القرآن بكون
هؤالء الرسل مالئكة ،ولكنا نفهم ذلك من خالل الرسائل االهلية اليت بلغوها البراهيم وزوجته ولوط بقرب
نزول العذاب ،ومن خالل امتناعهم عن تناول طعام ابراهيم .وينقل القرآن الكرمي حوارات املالئكة مع
ابراهيم ولوط يف عدة آايت وعدة سور:

ِّ ِّ
ث أمن مجاءم بِّعِّجل محنِّيذ ()69
الما قم م
ال مسالم فم مما لمبِّ م
 مولممقد مجاءمت ُر ُسلُنما إب مراه ميم ِّابلبُشمرى قمالُوا مس اِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
س ِّمن ُهم ِّخي مف اة قمالُوا الم مختمف إِّ َّان أُرِّسلنما إِّ مىل قموِّم لُوط
فملم َّما مرأمى أميديم ُهم الم تمص ُل إلميه نمكمرُهم موأمو مج م
ِّ
وب ( )71قمالمت ماي موي لم مىت
اق موِّمن مومراء إِّس مح م
ض ِّح مكت فمبمشَّرمان مها ِّإبِّس مح م
( )70مواممرأمتُهُ قمائ ممة فم م
اق يمع ُق م
أمأملِّ ُد وأ ممان عجوز وه مذا ب علِّي شيخا إِّ َّن ه مذا لمشيء ع ِّجيب ( )72قمالُوا أمتمعجبِّني ِّمن أمم ِّر َِّّ
ت
م م م
م م
اَلل مرمحم ُ
م ا
م م ُ مم م
َِّّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
الروعُ مو مجاءمتهُ البُشمرى
ب معن إِّب مر ِّاه ميم َّ
اَلل موبممرمكاتُهُ معلمي ُكم أمه مل البم يت إنَّهُ ممحيد َّجميد ( )73فملم َّما مذ مه م
ِّ
ُجيم ِّادلُنما ِّيف قموِّم لُوط ( )74إِّ َّن إِّب ر ِّاهيم محلملِّيم أ َّمواه ُّمنِّيب ( )75ماي إِّب ر ِّاه ِّ
يم أمعرض معن مه مذا إنَّهُ قمد مجاءم
م ُ
م م
ك موإِّن َُّهم آتِّ ِّيهم مع مذاب مغي ُر ممرُدود (هود)76
أمم ُر مربِّ م
وتتكرر نفس القصة يف سور أخرى من القرآن ،كسورة احلجر والذارايت والعنكبوت ،حيث جاء يف سورة
احلجر:
 ونمبِّئ هم عن ِّ ِّ ِِّّ
ِّ
الما قم م
ال إِّ َّان ِّمن ُكم موِّجلُو من ( )52قمالُوا الم
م ُ م م
ضيف إب مراه ميم ( )51إذ مد مخلُوا معلميه فم مقالُوا مس ا
ِّ
ِّ
ين ال ِّكبم ُر فمبِّ مم تُبم ِّش ُرو من ( )54قمالُوا
تمو مجل إِّ َّان نُبم ِّش ُرمك بِّغُالم معلِّيم ( )53قم م
ال أمبمشَّرمتُُوين معلمى أمن َّم َّس م
ِّ ِّ
ِّ
ال
ط ِّمن َّرمحمِّة مربِِّّه إِّالَّ الضَّالُّو من ( )56قم م
ني ( )55قم م
ال موممن يمقنم ُ
بمشَّرمان مك ِّابحلم ِّق فمالم تم ُكن م من ال مقانط م
ِّ
ِّ
وهم
ني ( )58إِّالَّ م
فم مما مخطبُ ُكم أميُّ مها ال ُمر مسلُو من ( )57قمالُوا إِّ َّان أُرسلنما إِّ مىل قموم ُّجم ِّرم م
آل لُوط إِّ َّان لم ُمنم ُّج ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال
آل لُوط ال ُمر مسلُو من ( )61قم م
ين ( )60فملم َّما مجاءم م
أممجمع م
ني ( )59إالَّ اممرأمتمهُ قمدَّرمان إن مَّها لمم من الغماب ِّر م
ص ِّادقُو من
اك ِّمبما مكانُوا فِّ ِّيه مميتم ُرو من ( )63موأمتمي نم م
إِّنَّ ُكم قموم ُّمن مك ُرو من ( )62قمالُوا بمل ِّجئ نم م
اك ِّابحلم ِّق موإِّ َّان لم م
ِّ ِّ
( )64فمأمس ِّر ِّأبمهلِّ م ِِّّ ِّ
ث تُؤمم ُرو من
ضوا محي ُ
محد موام ُ
ك بقطع م من اللَّي ِّل مواتَّبِّع أمد ماب مرُهم موالم يملتمفت من ُكم أ م
ِّ
ِّ
ك األمممر أ َّ
ني ( احلجر )66
ضي نما إِّلمي ِّه مذل م
( )65موقم م
من مدابِّمر مه ُؤالء ممقطُوع ُّمصبِّح م

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني ()31
 مولم َّما مجاءمت ُر ُسلُنما إِّب مراه ميم ِّابلبُشمرى قمالُوا إِّ َّان ُمهل ُكو أمه ِّل مهذه ال مقريمة إِّ َّن أمهلم مها مكانُوا ظمالم مِّ
ِّ ِّ
قم م ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ( )32مولم َّما أمن
ال إ َّن ف ميها لُوطاا قمالُوا محن ُن أمعلم ُم مبمن ف ميها لمنُنمجيم نَّهُ موأمهلمهُ إالَّ اممرأمتمهُ مكانمت م من الغماب ِّر م
ِّ ِِّّ
ك
اق ِّهبِّم مذر اعا موقمالُوا ال مختمف موال محتمزن إِّ َّان ُمنم ُّج م
ض م
ك إِّالَّ اممرأمتم م
وك موأمهلم م
مجاءمت ُر ُسلُنما لُوطاا سيءم هبم مو م
ِّ
ِّ
ين (العنكبوت )33
مكانمت م من الغماب ِّر م

 هل أمات مك ح ِّديث ضي ِّ ِِّّ
ِّ
ِّ
ال مسالم قموم
الما قم م
م م م ُ م
ف إِّب مراه ميم ال ُمكمرم م
ني ( )24إذ مد مخلُوا معلميه فم مقالُوا مس ا
س
غ إِّ مىل أمهلِّ ِّه فم مجاءم بِّعِّجل مِّمسني ( )26فم مقَّربمهُ إِّلمي ِّهم قم م
ُّمن مك ُرو من ( )25فم مرا م
ال أمال مأت ُكلُو من ( )27فمأمو مج م
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ص َّكت موج مه مها موقمالمت
صَّرة فم م
من ُهم خي مفةا قمالُوا ال مختمف موبمش َُّروهُ بغُالم معليم ( )28فمأمق بم لمت اممرأمتُهُ ِّيف م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك قم م ِّ ِّ
ال فم مما مخطبُ ُكم أميُّ مها
يم ( )30قم م
مع ُجوز معقيم ( )29قمالُوا مك مذل م
يم ال معل ُ
ال مربُّك إنَّهُ ُه مو احلمك ُ
ِّ
ِّ
ني (الذارايت )32
ال ُمر مسلُو من ( )31قمالُوا إِّ َّان أُرسلنما إِّ مىل قموم ُّجم ِّرم م
ويالحظ يف هذه السور األربعة أن املالئكة جاءوا بصورة رجال عاديني ،وان النيب ابراهيم ذبح هلم عجال
حنيذا ،فلم أيكلوا منه ،مما بث الرعب يف قلبه ،ونكرهم وأوجس منهم خيفة ،وأن لوط استاء منهم وضاق
هبم ذرعا ،وقال هلم :إنكم قوم منكرون ،ومع ذلك فاهنم بشروا امرأة ابراهيم العجوز العاقر ابسحاق ومن وراء
اسحاق يعقوب ،وكان سبب انزعاج لوط من زايرة الرسل (الرجال) هو هتافت قومه الذين كانوا يعملون
السيئات (اللواط) وحماولتهم التحرش بضيوفه "وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ،قال
اي قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم  ،فاتقوا هللا وال ختزوين يف ضيفي ،أليس منكم رجل رشيد ،قالوا لقد
علمت ما لنا يف بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد"( .هود  )79 – 78وهذا ما يكشف الطبيعة الظاهرية
البشرية للرسل حبيث كان يراهم األنبياء وزوجاهتم والناس العاديون من املؤمنني والفساق .وهذه صورة مل تتكرر
مع سائر األنبياء ،ما عدا امللكني هاروت وماروت اللذين أنزال ببابل "وما أنزل على امللكني ببابل هاروت
وماروت"( .البقرة  )102وامللك (الروح) الذي متثل ملرمي بشرا سواي" :واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من
اهلها مكاان شرقيا ،فاختذت من دوهنم حجااب فأرسلنا اليها روحنا فتمثل هلا بشرا سواي"( .مرمي )17 – 16
 - 3اسحاق ويعقوب
على عكس التفصيل يف كيفية نزول الوحي اىل ابراهيم ،فان القرآن يوجز ابلنسبة البنه اسحاق وحفيده
يعقوب ،ويكتفي بذكر الوحي":ووهبنا له اسحاق ويعقوب انفلة وكال جعلنا صاحلني وجعلناهم أئمة يهدون
أبمران وأوحينا اليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبادين"( .األنبياء  )73 – 72واذا
كان القرآن ال يشري هنا اىل االبن اآلخر البراهيم (امساعيل) ،فانه ذكره يف اثين عشر موضعا آخر مقروان

أببيه ابراهيم او ببقية األنبياء ،وأكد نزول الوحي عليه وأنه كان رسوال نبيا( .مرمي  )54اال انه مل يبني طبيعة
الوحي النازل اليه وكيفيته.
 - 4يوسف
قبل أن نتحدث عن الوحي النازل اىل يوسف ،جيدر بنا يف البداية االشارة اىل عدم وجود نص صريح يف
القرآن بكون يوسف نبيا ،وال يرد ذكره عندما يعد القرآن أمساء األنبياء يف أية مرة ،فيما عدا آية  84من
سورة األنعام اليت يذكر فيها أن يوسف من ذرية ابراهيم":ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى
وهارون وكذلك جنزي احملسنني"( .األنعام )84
وأما رؤية يوسف الخوته يسجدون له ،فال تشكل دليال على نبوته ،وهي أقرب اىل الرؤية الصاحلة اليت يراها
أي انسان .وكذلك الوحي اخلفي املتعلق بقضية شخصية مثل":وأوحينا اليه لتنبأهنم أبمرهم هذا وهم ال
يشعرون"(.يوسف  )15فقد يكون وحيا كالوحي اىل أم موسى ،ال كوحي النبوة .وهو ال يتضمن أية رسالة
او دعوة اهلية أو نبوة .وعلى أية حال يرتبط الوحي النازل اىل يوسف ابلرؤى وأتويل األحالم  ،سواء تلك
اليت رآها بنفسه يف صغره ،أو اليت قصها عليه من كان معه يف السجن أو اليت رآها الفرعون حول البقرات
والسنابل السبع ،وكذلك االهلام الذي ألقاه هللا يف قلبه عندما القاه اخوته يف البئر ،حيث تبتدء مسريته مع
األحالم من احللم الذي رآه صغريا فقصه على أبيه وكان نقطة البداية يف مسرية حياته ،كما حيدثنا القرآن "إِّذ
ِّ ِّ
ال يوس ِّ ِّ
ِّ
ين ( )4قم م
ين الم
ال ماي بُ مَّ
قم م ُ ُ ُ
ف ألمبِّيه ماي أمبمت إِِّّين مرأمي ُ
تأم
س موال مق مممر مرأمي تُ ُهم ِّيل مساجد م
مح مد مع مشمر مكومكباا موالشَّم م
ِّ
ك مكي ادا إِّ َّن الشَّيطما من لِّ ِّإلنس ِّ
ك
ك فميم ِّك ُ
يك مربُّ م
ك مجيتمبِّ م
ان مع ُدو ُّمبِّني ( )5مومك مذل م
يدوا لم م
صص ُرؤماي مك معلمى إِّخ موتِّ م
تمق ُ
م
ِّ
ك ِّمن مأت ِّو ِّيل األمح ِّاد ِّ
ِّ
ك ِّمن قمب ُل إِّب مر ِّاه ميم
وب مك مما أمممتَّمها معلمى أمبم موي م
يث مويُتِّ ُّم نِّع ممتمهُ معلمي م
مويُ معل ُم م
ك مو معلمى آل يمع ُق م
م
ك معلِّيم مح ِّكيم (...)6فلما ذهبوا به وامجعوا ان جيعلوه يف غيابة اجلب واوحينا اليه لتنبئنهم
موإِّس مح م
اق إِّ َّن مربَّ م

أبمرهم هذا وهم ال يشعرون( .يوسف )١٥

 - 5األسباط

يرد ذكر األسباط ضمن عدد من األنبياء الذين أنزل هللا اليهم الوحي ،كما يف قوله تعاىل  ":قولوا امنا ابهلل
وما انزل الينا وما انزل اىل ابراهيم وامساعيل واسحاق ويعقوب واألسباط ( .البقرة ) ١٣٦و " قل آمنا ابهلل
وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم وامساعيل واسحاق ويعقوب واالسباط"( .آل عمران  )٨٤و"اان اوحينا
اليك كما اوحينا اىل نوح والنبيني من بعده واوحينا اىل ابراهيم وامساعيل واسحاق ويعقوب واالسباط وعيسى
وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا"( .النساء  )١٦٣ومل يشرح القرآن من هم األسباط
ابلتحديد .وكما هو معروف فان األسباط مجع سبط ،والسبط حبسب اللغة ولد الولد أو ولد البنت ،وهم يف
بين إسرائيل مبعىن قوم خاص ،فالسبط عندهم مبنزلة القبيلة عند العرب ،وقد اطلق على قبائلهم اسم األسباط
ابعتبارهم أحفاد النيب يعقوب ،ووردت كلمة "األسباط" يف سورة األعراف مؤنثة "وقطعناهم اثنيت عشرة
أسباطا" ( .االعراف ) ١٦٠مما يؤكد أن املقصود منها القبائل .ولكن الطربي يقول " :أهنُُم األمنبِّيماءُ ِّمن مولم ِّد
ِّ ِّ
اق ب ِّن إِّب مر ِّاه ميم .مولم مد ُك ُّل مر ُجل ِّمن ُهم أ َُّم اة ِّم من الن ِّ
َّاس،
وب ب ِّن إِّس مح م
وب .وأهنم اث نما مع مشمر مر ُج اال ممن ُولد يمع ُق م
يمع ُق م
فم ُس ُّموا " أمسبماطاا " 3 .اال ان هذا مستبعد جدا فهؤالء كانوا أبعد الناس عن خلق األنبياء ومحل رسالة
السماء وقد كذبوا على أبيهم واختطفوا اخاهم يوسف والقوه يف البئر ،وهذا ما يرجح كون املقصود
ابألسباط :األنبياء من احفاد يعقوب من القبائل العظيمة .وقد كان فيها أنبياء كثريون مل يذكر القرآن

أمساءهم ،ولكنه اشار اليهم ابجلملة ضمن سلسلة األنبياء ابراهيم وامساعيل واسحاق ويعقوب.
وعلى أية حال ال توجد لدينا صورة واضحة عن طبيعة الوحي النازل اىل األسباط .

 - 6النيب موسى

ع ْن قَت َادَة َ قَا َلْ :األ َ ْس َباط ،يوسف
س ِعيدٌَ ،
 - 3حيث قالَ :حدَّثَنَا ِب ْشر بْن م َعاذ قَا َلَ :حدَّثَنَا َي ِزيد قَا َلَ :حدَّثَنَا َ
اس ،فَسم ْوا " :أ َ ْسبَا ً
طا ".
عش ََر َرج ًال فَ َولَدَ كل َرجل ِم ْنه ْم أ َّمةً ِمنَ النَّ ِ
وبَ .ولَدَ اثْن َْي َ
َوإِ ْخ َوته ،بَنو يَ ْعق َ
ع ْم ٌرو قَا َلَ :حدَّثَنَا أ َ ْسبَا ٌ
وب :يوسف،
ع ِن ال َّ
ي :أ َ َّما ْاأل َ ْسبَاط ،فَه ْم بَنو يَ ْعق َ
طَ ،
سى قَا َلَ :حدَّثَنَا َ
َحدَّثَنِي مو َ
س ِدِّ ِِّ
امينَ ،وروبِيلَ ،ويَهوذَاَ ،وش َْمعونَ ،و َال ِويَ ،ودَانَ ،وقِ َهاث.
َوبِ ْنيَ ِ
الربِيعِ ،قَا َلْ " :األ َ ْسبَاط "
ع ِن َّ
ع ْن أَبِي ِهَ ،
َحدَّثَنِي ْالمثَنَّى قَا َلَ :حدَّثَنَا إِ ْس َحاق قَا َلَ :حدَّثَنَا ابْن أَبِي َج ْعفَرَ ،
اس ،فَسم ْوا " ْاأل َ ْسبَا َ
ط ".
عش ََر َرج ًال فَو ِلدَ ِلك ِِّل َرجل ِم ْنه ْم أ َّمةٌ ِمنَ النَّ ِ
وب ،اثْنَا َ
يوسف َوإِ ْخ َوته بَنو يَ ْعق َ

ابلرغم من حوار هللا املباشر مع نوح وابراهيم ،اال ان القرآن مل يطلق عليه عنوان "الكالم" أو "التكليم"
واحتفظ هبذه الصفة للنيب موسى فقط ،فقال":وكلم هللا موسى تكليما" (النساء  )164وشرح ذلك مفصال
ِّ
شاط ِّئ الو ِّاد األمميم ِّن ِّيف الب قع ِّة الم ِّ ِّ
ودي ِّمن ِّ
َّجمرِّة أمن اي ُموسى إِِّّين
بارمكة م من الش م
يف سورة القصص" :فملم َّما أماتها نُ م
ُ م ُ م
ِّ
ِّ
ك
أ ممان َّ
اَللُ مر ُّ
وسى ( )11إِِّّين أ ممان مربُّ م
ب العالمم م
ني" ( .القصص )30 :ويف سورة طه ":فملم َّما أ ممات مها نُودي ماي ُم م
ِّ ِّ
َّك ِّابل مو ِّاد ال ُم مقد ِّ
اَللُ ال إِّلم مه إِّالَّ
وحى ( )13إِّن َِّّين أ ممان َّ
َّس طُاوى ( )12موأ ممان اختم رتُ م
ك إِّن م
فماخلمع نمعلمي م
ك فماستممع ل مما يُ م
أمان فماعبدِّين وأمقِّ ِّم َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
وسى لمي مقاتنما مومكلَّ ممهُ
الصال مة لذك ِّري (طه  )14وأكد ذلك يف سورة األعراف  ":مولم َّما مجاءم ُم م
م ُ م
مربُّهُ " (األعراف )143 :

ك
ك بِّيم ِّمينِّ م
ومما يوضح الكالم املباشر من هللا تعاىل ملوسى ،ذلك احلوار املفصل الذي ينقله القرآن ":مومما تِّل م
اي موسى ( )17قم م ِّ
ش ِّهبما معلمى مغنم ِّمي وِّيل فِّ ميها مم ِّ
ال أمل ِّق مها
ب أُخمرى ( )18قم م
اي أمتم موَّكأُ معلمي مها موأ ُمه ُّ
ال ه مي مع م
آر ُ
م ُ م
ص م
مم
ُوىل ()21
اها فمِّإذما ِّه مي محيَّة تمس معى ( )20قم م
يد مها ِّس مريتم مها األ م
ال ُخذ مها موال مختمف مسنُعِّ ُ
وسى ( )19فمأمل مق م
ماي ُم م
ك مخترج ب يضاء ِّمن مغ ِّري سوء آي اة أُخرى ( )22لِّنُ ِّري م ِّ
ِّ
آايتِّنما ال ُكب مرى ( )23اذ مهب
مواض ُمم يم مد مك إِّ مىل مجنماح م ُ م م
ك من م
م
ُ م م
إِّ مىل فِّر معو من إِّنَّهُ طمغمى ( )24قم م ِّ
صد ِّري ( )25مويم ِّسر ِّيل أمم ِّري ( )26مواحلُل عُق مدةا ِّمن لِّ مس ِّاين
ال مرب اشمرح ِّيل م
( )27يمف مق ُهوا قموِّيل ( )28مواج معل ِّيل موِّز ايرا ِّمن أمهلِّي ( )29مه ُارو من أ ِّمخي ( )30اش ُدد بِِّّه أمزِّري ()31
ِّ
وأمش ِّركه ِّيف أمم ِّري ( )32مكي نُسبِّح م ِّ
َّك ُكنت بِّنما ب ِّ
ِّ
ال قمد
ص اريا ( )35قم م
م ُ
ك مكث اريا ( )33مونمذ ُكمرمك مكث اريا ( )34إن م م م
م م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يت ُسؤلم م
وسى (... )36اذ مهب أ م
أُوت م
منت موأ ُ
مخو مك ِِّب مايِّيت موال تمنيما ِّيف ذك ِّري ( )42اذ مهبما إِّ مىل فر معو من إِّنَّهُ
ك ماي ُم م
اف أمن يمف ُر مط معلمي نما أمو أمن يمطغمى
طمغمى ( )43فم ُقوال لمهُ قموال لَّيِّناا لَّ معلَّهُ يمتم مذ َّك ُر أمو مخي مشى ( )44قماال مربَّنما إِّنَّنما مخنم ُ
ِّ ِّ
ال ال مختمافما إِّن َِّّين مع ُكما أممسع وأمرى ( )46فمأتِّياه فم ُقوال إِّ َّان رسوال ربِّ م ِّ
يل موال
( )45قم م
مُ
مُ م
مم م مُ م م
ك فمأمرسل مم معنما بمِّين إسمرائ م
ِّ
ِّ
ِّ
ُوحي إِّلمي نما أ َّ
اب معلمى ممن
تُ مع ِّذب ُهم قمد ِّجئ نم م
ك مو َّ
اك ِِّبيمة ِّمن َّربِّ م
الس ُ
من ال مع مذ م
الم معلمى ممن اتَّبم مع اهلُمدى ( )47إ َّان قمد أ م
ب موتم موَّىل (طه )48
مك َّذ م
وهو احلوار الذي يتكرر ذكره ثالث مرات أخرى يف سور الشعراء والنمل والقصص.

4

4
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اف أمن ي مك ِّذب ِّ
ال ر ِّ
ون
 " موإِّذ مان مدى مربُّ موسى أمن ائت ال مقومم الظَّالم م
ب إِِّّين أ م
مخ ُ ُ ُ
ك ُم م
ني ( )10قمومم فر معو من أمال يمتَّ ُقو من ( )11قم م م
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اف أمن ي قتُلُ ِّ
ال مكالَّ فماذ مهبما
ون ( )14قم م
صد ِّري موال يمنطمل ُق ل مس ِّاين فمأمرسل إِّ مىل مه ُارو من ( )13مومهلُم معلم َّي مذنب فمأ م
( )12مويمض ُ
يق م
مخ ُ م

ِّ ِّ
وسى
ويف هذا السياق استخدم القرآن كلمة "قلنا" منسوبة اىل هللا تعاىل يف جوابه ملوسى  " :موإذ استمس مقى ُم م
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اك احلم مجمر"( .البقرة )60:
صم
ل مقومه فم ُقلنما اض ِّرب ب مع م
ويف احلقيقة مل يقتصر الوحي النازل اىل النيب موسى على الكالم املباشر من هللا ،وامنا امتاز أيضا بنزول الوحي
ِّ
اب الَّ ِّذي مجاءم بِِّّه
يف ألواح مكتوبة ،كما يشري اىل ذلك القرآن الكرمي يف سورة األنعام ":قُل ممن أ م
منزمل الكتم م
ورا موُه ادى لِّلن ِّ
َّاس " (األنعام  )91ويف سورة هود":أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن
ُم م
وسى نُ ا
قبله كتاب موسى اماما ورمحة " (هود )17

االيت وبِّ مك ِّ
َّاس بِّ ِّر مس ِّ
ك معلمى الن ِّ
المي فم ُخذ
وهو ما يؤكده بصراحة يف سورة األعراف ":قم م
وسى إِِّّين اصطممفي تُ م
ال ماي ُم م
م
ك وُكن ِّمن الشَّاكِّ ِّرين ( )144ومكتم ب نما لمه ِّيف األملو ِّاح ِّمن ُك ِّل مشيء َّمو ِّعظمةا وتمف ِّ
صيالا لِّ ُك ِّل مشيء فم ُخذ مها
ُ
م
م
مما آتمي تُ م م م
م
م
ِّ ِّ
ِّ
ني" (األعراف  )145وهي تلك األلواح اليت ألقاها
بُِّق َّوة موأ ُمر قمومم م
ك مأي ُخ ُذوا ِّأبمح مسن مها مسأ ُِّري ُكم مد مار ال مفاسق م
موسى عندما رجع اىل قومه من ميقات ربه ورأى قومه قد عبدوا العجل "وملا رجع موسى اىل قومه غضبان

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول ر ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل"( .الشعراء
ب ال معالمم م
ِب مايتنما إ َّان مم مع ُكم ُّمستمم ُعو من ( )15فمأتيما فر معو من فم ُقوال إ َّان مر ُس ُ م
ني ( )16أمن أمرسل مم معنما بمين إسمرائ م
)17
ِّ
ِّ
اَللِّ ر ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اَللُ ال مع ِّز ُيز احلم ِّك ُيم ()9
وسى إِّنَّهُ أ ممان َّ
ب ال معالمم م
ني ( )8ماي ُم م
ي أمن بُورمك ممن يف النَّار موممن محومهلما مو ُسب محا من َّ م
"فملم َّما مجاءم مها نُود م
ِّ
ِّ
ي ال ُمر مسلُو من ( )10إِّالَّ ممن
صم
اف لم مد َّ
وسى ال مختمف إِِّّين ال مخيم ُ
اك فملم َّما مر م
موأمل ِّق مع م
آها تمهتم ُّز مكأمن مَّها مجان موَّىل ُمدبارا موممل يُ معقب ماي ُم م
ِّ
ك مخترج ب ي ِّ
ِّ
ِّ
آايت إِّ مىل
ظملم مم ُمثَّ بمد م
َّل ُحسناا بمع مد ُسوء فمِّإِّين مغ ُفور َّرحيم ( )11موأمدخل يم مد مك ِّيف مجيبِّ م ُ م م
ضاء من مغ ِّري ُسوء ِّيف تس ِّع م
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني"( .النمل )12
فر معو من موقمومه إِّن َُّهم مكانُوا قمواما فماسق م
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اَلل ر ُّ ِّ
َّجرةِّ أمن ماي ُم م ِِّّ
ِّ
ني ( )30موأمن
ب ال معالمم م
وسى إين أ ممان َُّ م
" فملم َّما أ ممات مها نُودي من مشاط ِّئ ال موادي األمميم ِّن يف البُق معة ال ُمبم مارمكة م من الش م م
اك فملم َّما رآها تمهت ُّز مكأمنَّها جان وَّىل مدبِّرا وممل ي ع ِّقب اي موسى أمقبِّل وال مختف إِّن م ِّ ِّ ِّ
ني ( )31اسلُك يم مد مك ِّيف
صم
م م
َّك م من اآلمن م
أمل ِّق مع م
م م م م م م ُ ا م ُم م ُ م
الره ِّ
ك إِّ مىل فِّر معو من مومملمئِّ ِّه إِّن َُّهم مكانُوا
ك ِّم من َّ
ك بُرمه م
اان ِّن ِّمن َّربِّ م
ب فم مذانِّ م
اح م
ضاء ِّمن مغ ِّري ُسوء مواض ُمم إِّلمي م
مجيبِّ م
ك مختُرج بمي م
ك مجنم م
ِّ ِّ
ون ( )33وأ ِّمخي هارو ُن هو أمفصح ِّم ِّين لِّس ا ِّ
ب إِِّّين قمت ل ِّ
اف أمن ي قتُلُ ِّ
ال ر ِّ
قمواما فماسق م
م ُ
ت من ُهم نمف اسا فمأ م
اان فمأمرسلهُ
مخ ُ م
م ُ ُم م ُ
ني ( )32قم م م
م
م
معِّي ِّردءا ي ِّ
اان فمال ي ِّ
اف أمن ي مك ِّذب ِّ
صلُو من إِّلمي ُك مما ِِّب مايتِّنما
ون ( )34قم م
ض مد مك ِّأب ِّمخ م
ال مسنم ُش ُّد مع ُ
صدقُِّين إِِّّين أ م
م م ا ُم
يك مومجن مع ُل لم ُك مما ُسلطم ا م
مخ ُ ُ ُ
ِّ
أمنتُ مما مومم ِّن اتَّبم مع ُك مما الغمالبُو من"( .القصص )35

أسفا ،قال :بئسما خلفتموين من بعدي أعجلتم أمر ربكم ،وألقى األلواح وأخذ برأس أخيه جيره اليه"
(األعراف )150
وابلرغم من الكالم واحلوار املباشر بني موسى وهللا عز وجل ،فان القرآن يذكر أيضا ،يف أكثر من مناسبة،
كلمة "الوحي" ابلنسبة ملوسى ،فهل كانت تشري اىل نوع آخر من الوحي ،وهو الوحي اخلفي املشابه
لإلهلام؟ أم كانت تعين أيضا الكالم املباشر؟ فقد ورد يف سورة األعراف " :وأوحينا اىل موسى ان ألق عصاك
فاذا هي تلقف ما ايفكون"( .االعراف  )١١٧و " وأوحينا اىل موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك
احلجر "( .االعراف " )160وأوحينا اىل موسى واخيه ان تبوءا لقومكما مبصر بيوات واجعلوا بيوتكم قبلة
ِّ
وسى أمن أمس ِّر بِّعِّبم ِّادي فماض ِّرب مهلُم طم ِّري اقا ِّيف
واقيموا الصالة وبشر املؤمنني"( .يونس  " )٨٧مولممقد أمو محي نما إ مىل ُم م
اف مد مراكا موال مخت مشى" (طه  " )77واوحينا اىل موسى ان أسر بعبادي انكم
البمح ِّر يمبم اسا ال مختم ُ
ِّ
ِّ
ِّ
اك البمحمر فمان مفلم مق فم مكا من ُك ُّل فِّرق مكالطَّوِّد ال مع ِّظ ِّيم"
صم
وسى أمن اض ِّرب ب مع م
متبعون"(.الشعراء" )٥٢فمأمو محي نما إ مىل ُم م
(الشعراء  )63وقد قلنا سابقا أبن الوحي يشمل املعنيني اخلاص والعام ،أي الوحي اخلفي والوحي بواسطة
الكالم املباشر.
 - 7أم موسى
ومبناسبة احلديث عن نوع الوحي اىل موسى ،جيدر بنا التوقف عند الوحي اىل أمه ،هل كان ابإلهلام اخلفي؟
ِّ ِّ
وسى أمن
أم أيضا كالما ابلصوت؟ ،وهو ما توحي به هذه اآلايت يف سورة القصص " :موأمو محي نما إ مىل أُم ُم م
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني"( .القصص
أمرضعيه فمِّإ مذا خفت معلميه فمأملقيه ِّيف اليم ِّم موال مختم ِّايف موال محتمزِّين إِّ َّان مر ُّادوهُ إِّلميك مو مجاعلُوهُ م من ال ُمر مسل م
وحى ( )38أ ِّمن اق ِّذفِّ ِّيه ِّيف
ك ممَّراة أُخمرى ( )37إِّذ أمو محي نما إِّ مىل أ ُِّم م
 )7ويف سورة طه ":مولممقد ممنم نَّا معلمي م
ك مما يُ م
التَّاب ِّ
وت فماق ِّذفِّ ِّيه ِّيف الي ِّم فملي ل ِّق ِّه الي ُّم ِّابل َّس ِّ
اح ِّل مأي ُخذهُ مع ُدو ِّيل مو مع ُدو لَّهُ" ( .طه )39
م ُ م
ُ

 - 8النيب داود

ابلنسبة للنيب داود ،يذكر القرآن اجراء حوار مباشر بينه وبني هللا ،حيث خياطبه قائال" :اي داوود اان
جعلناك خليفة يف االرض فاحكم بني الناس ابحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل هللا ان الذين يضلون
عن سبيل هللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب"( .ص )٢٦ :كما يصرح ابعطائه "الزبور" ":وآتينا
داوود زبورا"( .النساء  )١٦٣أي الكتاب املكتوب ،وهو أمر بسيط اذا ما قورن مبا أعطى هللا لداود من
تسخري اجلبال وحشر الطري":إان سخران له اجلبال معه يسبحن ابلعشي واإلشراق ،والطري حمشورة لك له
أواب" (سورة ص )19 – 18 :ومع ذلك ال نعرف بدقة كيف انزل الزبور على داود؟ هل انزل كألواح
موسى؟ أم بصورة ورقية؟ أم قام هو جبمع الوحي وكتابته؟
ويشري القرآن اىل منح هللا داود احلكمة وفصل اخلطاب" :وشددان ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب".
(ص)20 :
 - 9سليمان
تتضمن صورة العالقة بني هللا تعاىل وبني سليمان ،يف القرآن :الوحي والتفهيم والتعليم والتمكني من استخدام
الريح والسيطرة على اجلن والشياطني وتعليمه منطق الطري واحلشرات ،ونالحظ ذلك جليا يف اآلايت العديدة
التالية:
 "ففهمناها سليمان وكال اتينا حكما وعلما"( .األنبياء )79 "وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من أبسكم فهل أنتم شاكرون"( .األنبياء )80 " ولقد آتينا داود وسليمان علما وقاال احلمد هلل الذي فضلنا على كثري من عباده املؤمنني"( .النمل)15
 "وورث سليمان داود وقال  :اي أيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شئ ،ان هذا هلوالفضل املبني"( .النمل )16

وكل ذلك يكشف عن عالقة وثيقة مع هللا تتضمن الوحي اخلفي واالهلام والكالم .ولكن القرآن مل يوضح
طبيعة الوحي النازل اىل سليمان هل كان قلبيا؟ أم عرب املالئكة؟
 - 10أيوب
يذكر القرآن عدة حوارات مباشرة جرت بني النيب أيوب مع هللا عز وجل ،كما يف هذه اآلية" :واذكر
عبدان ايوب اذ اندى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب ،اركض برجلك هذا مغتسل ابرد وشراب" (ص
 " )42 – 41وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث"( .ص )44
 - 11زكراي وحيىي
متتزج صورة الوحي النازل اىل زكراي بني الكالم املباشر من هللا والوحي املنقول عنه بواسطة املالئكة ،ولعل
الوحي اىل زكراي احنصر بواسطة املالئكة ولكن القرآن عرب عنه بكالم هللا ابعتباره صادرا عن هللا
ِّ
نك ذُ ِّريَّةا طميِّبةا إِّن م ِّ
ال ر ِّ
ُّعاء ( )38فمنم مادتهُ ال ممالئِّ مكةُ
ب مهب ِّيل ِّمن لَّ ُد م
تعاىلُ ":هنمال م
يع الد م
م
َّك ممس ُ
ك مد معا مزمك ِّرَّاي مربَّهُ قم م م
اَلل ي ب ِّشرمك بِّيحي م ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اَلل وسيِّ ادا وحصورا ونمبِّيًّا ِّمن َّ ِِّّ
وُهو قمائِّم يصلِّي ِّيف ال ِّمحر ِّ
اب أ َّ
ني
الصاحل م
من َّم ُم ُ م م ُ م
ُم
صدقاا ب مكل ممة م من َّ م م م م ُ ا م
م
م م
م
مّن ي ُكو ُن ِّيل غُالم وقمد ب لمغ ِّين ال ِّكب ر وامرأِّميت عاقِّر قم م ِّ
( )39قم م ِّ
ال
اَللُ يمف مع ُل مما يم مشاء ( )40قم م
ك َّ
ال مك مذل م
م م م م مُ م م م
ال مرب أ َّم م
ِّ
ِّ
ِّ
ك مكثِّريا و مسبِّح ِّابل مع ِّش ِّي و ِّ
اإلب مك ِّ
ِّ
ار (آل
يل آيمةا قم م
ال آيمتُ م
م
َّاس ثمالثممة أ َّمايم إالَّ مرمازا مواذ ُكر َّربَّ م ا م
ك أمالَّ تُ مكل مم الن م
مرب اج معل م
عمران )41

وال توضح هذه اآلايت مشاهدة زكراي للمالئكة ،أو ظهورهم له كرجال مثل الرسل الذين ذهبوا اىل ابراهيم
ولوط ،أو املالك الذي ظهر ملرمي بنت عمران ،ولكنها تعرب عن الوحي اليه ابلنداء منهم ،وهو ما يشري اىل
الصوت املرتفع ،وليس الوحي اخلفي أو اإلهلام.
وبينما تشري آايت سورة آل عمران اىل حديث املالئكة مع زكراي ،فان آايت سورة مرمي تنقل احلوار وكأنه
حوار مباشر بني هللا وزكراي":ذكر رمحة ربك عبده زكراي ،إذ اندى ربه نداء خفيا :قال رب إين وهن العظم مين
واشتعل الرأس شيبا...اي زكراي إان نبشرك بغالم امسه حيي ،مل جنعل له من قبل مسيا .قال :رب أّن يكون يل

غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا؟ قال :كذلك قال ربك هو علي هني ،وقد خلقتك من
تك شيئا ،قال  :رب اجعل يل آية  ،قال :آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سواي"( .مرمي )10 -2
قبل ومل ُ
اذن فنحن أمام صورة للحوار املباشر بني هللا وزكراي ،ولكن اذا مجعنا بني سورة آل عمران وسورة مرمي ،يتضح
لنا ان احلوار رمبا كان عرب املالئكة وليس بصورة مباشرة.
وهكذا ميكن القول ابلنسبة للوحي النازل اىل حيي بصورة خطاب مباشر من هللا":اي حيي خذ الكتاب بقوة
وآتيناه احلكم صبيا"( .مرمي  )12فقد يكون حوارا مباشرا ونداءا من هللا وقد يكون وحيا عرب املالئكة أو
حىت وحيا خفيا.
 - 12مرمي بنت عمران
كذلك متتزج صورة الوحي النازل اىل مرمي بنت عمران بني الكالم املباشر من هللا وبني الكالم بواسطة
ِّ
اَلل اصطممف ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اك موطم َّهمر ِّك
املالئكة ،واملعرب عن كالم هللا ،كما يف هذه اآلايت ":موإذ قمالمت ال ممالئ مكةُ ماي ممرمميُ إ َّن َّم
ِّ
ِّ
ِّ
الراكِّعِّني ( ... )43إِّذ قمالم ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ت
ني ( )42ماي ممرمميُ اق نُِّيت لمربِّك مواس ُجدي موارمكعي مم مع َّ م
مواصطممفاك معلمى ن مساء ال معالمم م
اَلل ي ب ِّشر ِّك بِّ مكلِّمة ِّمنه امسه الم ِّسيح ِّعيسى ابن مرممي وِّجيها ِّيف الدُّن يا و ِّ
ِّ
ِّ
اآلخمرِّة موِّم من
م ُ ُُ م ُ م ُ م م م ا
م م
ال ممالئ مكةُ ماي ممرمميُ إ َّن َّم ُم ُ
الم مقَّربِّني ( )45وي مكلِّم النَّاس ِّيف المه ِّد ومكهالا وِّمن َّ ِِّّ
ني ( )46قمالمت ر ِّ
مّن يم ُكو ُن ِّيل مولمد موممل ممي مسس ِّين
ب أ َّ
الصاحل م
ُ م
م
م م م م
مُ ُ م
ال مك مذلِّ ِّ
ول لمهُ ُكن فميم ُكو ُن (آل عمران )47
ضى أممارا فمِّإَّمنما يم ُق ُ
بم مشر قم م
ك َّ
اَللُ مخيلُ ُق مما يم مشاء إِّ مذا قم م
ويالحظ أن مرمي كانت ختاطب هللا مباشرة بعد أن تستمع لكالم الروح أو املالئكة ،فيأتيها اجلواب من هللا
عربهم" :واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من اهلها مكاان شرقيا ،فاختذت من دوهنم حجااب فأرسلنا اليها
روحنا فتمثل هلا بشرا سواي ،قالت :إين أعوذ ابلرمحن إن كنت تقيا ،قال  :إمنا أان رسول ربك ألهب لك
علي مَ هني،
غالما زكيا ،قالت :أّن يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل ُ
أك بغيا؟ قال :كذلك قال ربك هو م
ولنجعله آية للناس ورمحة منا وكان أمرا مقضيا"( .مرمي )21 – 16

وتكتمل صورة الوحي اىل مرمي ابلكالم معها على لسان ابنها الوليد النيب عيسى "فناداها من حتتها أال حتزين
قد جعل ربك حتت سراي ،وهزي اليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ،فكلي واشريب وقري عينا ،فإما
ترين من البشر أحدا فقويل :إين نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا"( .مرمي )26 – 24
 - 13النيب عيسى
ختتلف طبيعة الوحي النازل اىل النيب عيسى عن سائر الوحي النازل على األنبياء السابقني والالحقني،
الختالف طبيعته أو عملية خلقه ،فهو مل يكن انساان عاداي خيلق من اب وأم عن طريق النكاح ،وامنا خلق
من أم فقط وكان كلمة هللا وروحه ،كما يقول القرآن الكرمي " :امنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول هللا وكلمته
القاها اىل مرمي وروح منه" (النساء  " )171اذ قالت املالئكة اي مرمي ان هللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح
عيسى ابن مرمي وجيها يف الدنيا واالخرة ومن املقربني"( .آل عمران " )٤٥ومرمي ابنت عمران اليت أحصنت
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات رهبا وكتبه وكانت من القانتني"( .التحرمي )12
ومن هنا فقد كان النيب عيسى مؤيدا بروح القدس " :اذ قال هللا اي عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك
وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس" (املائدة  " )110واتينا عيسى ابن مرمي البينات وايدانه بروح القدس"
(البقرة " )٨٢تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم هللا ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن
مرمي البينات وايدانه بروح القدس " (البقرة )٢٥٣
ويبدو ان التأييد بروح القدس للنيب عيسى كان نوعا من التفضيل مل حيض به أي نيب آخر ،بغض النظر عن
هوية الروح القدس سواء كان ملكا مستقال أم كان جربئيل ،وان عالقته بعيسى مل تكن كعالقته مع سائر
األنبياء يلقي اليهم ابلوحي ويذهب عنهم بعيدا ،وامنا كان يرافقه دائما ويعطيه قوة خارقة عظيمة ابذن هللا ،مل
تتوفر ألي نيب آخر ،وهو ما تتكفل اآلية التالية بشرحه" :اذ قال هللا اي عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك
وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس يف املهد وكهال واذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة
واالجنيل واذ ختلق من الطني كهيئة الطري ابذين فتنفخ فيها فتكون طريا ابذين وتربئ االكمه واالبرص ابذين
واذ خترج املوتى ابذين"( .املائدة " )١١٠ورسوال اىل بين اسرائيل أين قد جئتكم ِبية من ربكم أين أخلق لكم
من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طريا إبذن هللا ،وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي املوتى إبذن هللا،
وأنبئكم مبا أتكلون وما تدخرون يف بيوتكم"( .آل عمران )49

وقد متثل تفضيل عيسى على سائر األنبياء ابالستجابة له إبنزال مائدة من السماء ،كما تقول هذه اآلية":
قال عيسى ابن مرمي اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخران وآية منك وارزقنا
وانت خري الرازقني ،قال هللا إين منزهلا عليكم ( ."...املائدة )115 -١١٤
وكانت خامتة عيسى خمتلفة أيضا عن خوامت األنبياء ،كما يقول القرآن  ":اذ قال هللا اي عيسى اين متوفيك
ورافعك ايل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اىل يوم القيامة مث ايل مرجعكم
فاحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون"( .آل عمران )٥٥
وبعد كل هذا القرب من هللا (ومن املقربني) يغدو احلديث عن طبيعة الوحي النازل اىل النيب عيسى أمرا
اثنواي بسيطا ،حيث كان هو كلمة هللا وروحه وواسطته يف إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص وشفاء
املرضى .ولذلك غال فيه النصارى وقالوا انه ابن هللا ،وقد جاء القرآن ليخفف من غلوهم قائال ":اي اهل
الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على هللا اال احلق امنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول هللا وكلمته القاها اىل
مرمي وروح منه فامنوا ابهلل ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا لكم امنا هللا اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له
ما يف السماوات وما يف االرض وكفى ابهلل وكيال"( .النساء  )١٧١وينقل عنه أنه قال عند والدته":قال إين
عبد هللا آاتين الكتاب وجعلين نبيا ،وجعلين مباركا أين ما كنت وأوصاين ابلصالة والزكاة ما دمت حيا".
(مرمي )31 – 30
وأما الكتاب الذي جاء به عيسى فقد كان االجنيل ،وهو مل يكن على شكل ألواح من السماء ،كتوراة
موسى ،وامنا كان كالما يتلوه عيسى على الناس ،اال ان القرآن يستخدم كلمة "آتيناه االجنيل" يف أكثر من
آية" :وقفينا على ااثرهم بعيسى ابن مرمي مصدقا ملا بني يديه من التوراة واتيناه االجنيل فيه هدى ونور
ومصدقا ملا بني يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقني"( .املائدة " )١٤٦مث قفينا على ااثرهم برسلنا وقفينا
بعيسى ابن مرمي واتيناه االجنيل"( .احلديد  )٢٧وهو ما يشري اىل كونه كتااب كالتوراة والزبور 5.وهللا أعلم.
واذا القينا نظرة شاملة على قصص األنبياء السابقني اليت ذكرها القرآن الكرمي فسوف جند ان الوحي اإلهلي
بكل أنواعه اقتصر على كالم هللا ،ومل يكن يشمل كالم األنبياء أنفسهم مع هللا أو املالئكة والرسل ،وقد نقل
القرآن أيضا اقواال لبعض األنبياء بعيدا عن الوحي ،مثل قول موسى" :وقال موسى اين عذت بريب وربكم من
 " - 5واتينا داوود زبورا"( .النساء )١٦٣

كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب" فهل يعترب هذا القول وحيا من هللا ملوسى؟ أم انه سيعترب الحقا جزءا من
الوحي اإلهلي ،عند نزول الوحي على النيب حممد ؟.
واذا مل نعترب اقوال األنبياء السابقني ودعاءهم هلل جزءا من الوحي ،فهل نعترب األدعية واخلطاابت املوجودة يف
القرآن على لسان النيب حممد كسورة الفاحتة وحيا إهليا ابتدائيا؟ أم وحيا متأخرا بعدما اعتربه هللا جزءا من
القرآن؟ وكما هو معروف فان كاتب الوحي األول عبد هللا بن مسعود مل يكن يعترب الفاحتة جزءا من القرآن.
وهذا ما يدعوان للتساؤل حول حقيقة األدعية الكثرية املوجودة يف القرآن ،والصاعدة من األرض اىل السماء،
فهل كانت تعترب يف البداية جزءا من الوحي النازل من السماء اىل النيب حممد؟ أم اعتربت فيما بعد؟
املبحث الثاين:
كيف كانت طبيعة الوحي اىل النيب حممد؟
ونصل أخريا اىل احلديث عن طبيعة الوحي النازل اىل النيب حممد ،وهو موضوعنا األساس ،بعد أن نقلنا
صور الوحي املتعددة اىل األنبياء السابقني ،وقد رأينا ان بعضها كان عبارة عن رؤية يف املنام ،وبعضها كان
عبارة عن إهلام خفي ،وبعضها مكاملة من قبل املالئكة ،وبعضها كان كالما مباشرا من قبل هللا تعاىل للنيب،
فكيف كانت طبيعة الوحي النازل اىل النيب حممد (ص)؟ وهل كانت وحيا خفيا؟ أو إهلاما؟ أو مشافهة من
قبل امللك جربئيل؟ هناك آايت عديدة يف القرآن الكرمي ختاطب النيب بصورة مباشرة من هللا مثل " :وإذا
سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان" ، "..حنن نقص عليك أحسن القصص مبا
أوحينا اليك هذا القرآن ،وان كنت من قبله ملن الغافلني"( .يوسف " )3كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت
من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك"( .الرعد " )30فأوحى اىل عبده ما أوحى"( .النجم )53
"والذي أوحينا اليك من الكتاب هو احلق مصدقا ملا بني يديه"( .فاطر " )31وكذلك أوحينا اليك قرآان
عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا"( .الشورى )7
وهناك آايت أخرى تتحدث عن دور جربئيل يف إنزال الوحي على قلب النيب حممد ،كما يف اآلايت التالية:
"وانه لتنزيل رب العاملني  ،نزل به الروح األمني ،على قلبك لتكون من املنذرين ،بلسان عريب مبني"( .الشعراء

" )195 – 192قل من كان عدوا جلربيل فانه َّنزله على قلبك إبذن هللا( ."...البقرة " 6 )97قل نزله روح
القدس من ربك ابحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني"( .النحل )102
واذا فتشنا يف القرآن الكرمي عن رؤية النيب للمالك جربيل فال نعثر اال على آية أو آيتني غامضتني ،األوىل:
"ولقد رآه يف األفق املبني" (التكوير  )23وقد جاءت بعد عدة آايت يبدو أهنا تتحدث عن جربئيل وهي
ند ِّذي العر ِّش م ِّكني ،مطماع ممثَّ أ ِّممني ،وما ص ِّ
احبُ ُكم ِّمبمجنُون" (التكوير 19
"إِّنَّهُ لممقو ُل مر ُسول مك ِّرميِّ ،ذي قُ َّوة ِّع م
مم م
ُ
م م
 .) 22أما اآلية الثانية فهي تتحدث عن رؤية النيب له مرة أخرى "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى"ابملشاهد هل هو جربئيل ؟ أم
( النجم  )14 – 13ولكن هذه اآلية غامضة وحتتمل أتويلني إذ ال تصرح
م

هللا تعاىل؟ وال بكيفية املشاهدة ،ابلعني أو الفؤاد .وقد اختلفت الرواايت يف تفسريها ،فابن عباس يقول :ان

النيب رأى ربه ،وأنه رآه بفؤاده مرتني 7 .على عكس السيدة عائشة اليت ترفض هذا التأويل وتؤكد أن النيب
ِّ
ِّ ِّ
رأى جربئيل 8.وتقول :ممن مز مع مم أ َّ
يل ِّيف
من ُحمم َّم ادا مرأمى مربَّهُ فم مقد أمعظم مم الفرية على هللا ،ولكن قد مرأى جرب م
ص ِِّّ
ني األُفُ ِّق (متفق عليه) وهللا يقول" :ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار .وما
ورته ،مو مخل ُقهُ مساد مما بم م
ُم
كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب" ....إمنا هو جربيل رآه مرة على خلقه وصورته اليت

خلق عليها  ،ورآه مرة أخرى حني هبط من السماء إىل األرض سادا عظم خلقه ما بني السماء واألرض ،
قالت  :أان أول من سأل النيب (ص) عن هذه اآلية  ،قال  " :هو جربيل عليه السالم"( .متفق عليه)؟؟؟؟؟

 - 6حيتمل أن يكون املراد من "بلسان عريب مبني" االشارة اىل صفة الوحي النازل على قلب النيب ،كما حيتمل أن يكون
املراد متعلقا ابالنذار واملنذرين ،أي املتلقني العرب ،وهو ما يتفق مع قوله تعاىل "إان جعلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون".
(الزخرف )4
 - 7صحيح مسلم ،كتاب اإلميان  ،ابب معىن قول هللا عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النيب صلى هللا عليه وسلم
ربه ليلة اإلسراء ،حديث رقم 175
 - 8كما ينقل الطربي يف تفسريه :عن مسروق يقول :حدثنا حممد بن املثىن قال  :ثنا عبد الوهاب الثقفي قال  :ثنا داود ،
عن عامر  ،عن مسروق عن عائشة...

ولكن القرآن مل حيدد يف هاتني اآليتني السابقتني مشافهة امللك للنيب وجها لوجه وتكلمه معه ابلصوت
والصورة يف أثناء القاء الوحي أو نص القرآن ،وامنا يكتفي ابالخبار بتنزيل الروح األمني للوحي على قلب
النيب ،كما مل يذكر القرآن متثل جربيل بصورة انسان عادي وحتدثه مع النيب ،وهو ما حتكيه بعض الرواايت
اليت سنذكرها الحقا.
ِّ
ك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه" أن النيب كان يستمع اىل
ولكن قد يفهم من آية "الم ُحتمرك بِِّّه ل مسانم م
صوت امللك جربيل ،وهو ما حتكيه بصراحة رواية ابن عباس ،قال :كان رسول هللا (ص) يشتد عليه حفظ
التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحي حيرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جربيل خمافة أن ال حيفظ ،فأنزل تعاىل( :الم
ِّ
ك) أي ابلوحي والتنزيل والقرآن ،وإمنا جاز هذا اإلضمار وإن مل جير له ذكر لداللة احلال عليه،
ُحتمرك بِِّّه ل مسانم م
منزلنمٰهُ ِِّف لمي لم ِّة ٱل مقد ِّر) قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح 9 .ويروى عن ابن
كما أضمر يف قوله( :إِّ َّان أ م
عباس أيضا :أن جربيل كان يلقى النيب يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن .متفق عليه.
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وميكن اعتبار الكلمة األوىل اليت انزلت اىل النيب حممد وهي "إقرأ ابسم ربك الذي خلق" دليال على
صدورها من هللا بواسطة امللك الذي خاطب النيب ودعاه اىل القراءة .ولكن ال يوجد دليل قرآين على
مشاهدة النيب يف أول البعثة للملك ،وفيما اذا كانت املشاهدة يف اليقضة أو املنام  ،كما يف بعض الرواايت.
ب-

الرؤاي الصادقة أوىل مراحل النبوة وأشكاهلا

 - 9ولفظ مسلم عن سعيد ٱبن ُجبري عن ٱبن عباس قال :كان النيب (ص) يعاجل من التنزيل شدة ،كان حيرك شفتيه ،فقال
يل ٱبن عباس :أان أحركهما كما كان رسول هللا (ص) حيركهما؛ فقال سعيد :أان أحركهما كما كان ٱبن عباس حيركهما،
ِّ
ك لِّتمع مج مل بِِّّه* إِّ َّن معلمي نما ممج معهُ موقُرآنمهُ) قال مجعه يف صدرك مث تقرؤه (فمِّإذما
فحرك شفتيه؛ فأنزل هللا عز وجل( :الم ُحتم ِّرك بِِّّه ل مسانم م
قم مرأ مانهُ فمٱتَّبِّع قُرآنمهُ) قال فاستمع له وأنصت .مث إن علينا أن نقرأه؛ قال :فكان رسول هللا (ص) بعد ذلك إذا أاته جربيل
عليهما السالم ٱستمع ،وإذا ٱنطلق جربيل عليه السالم قرأه النيب (ص) كما أقرأه؛ خرجه البخاري أيضا .وقيل :كان عليه
السالم إذا نزل عليه الوحي حرك لسانه مع الوحي خمافة أن ينساه ،فنزلت (والم تمعجل بِّٱل ُقر ِّ ِّ
ك
ض ٰى إِّلمي م
آن من قمب ِّل إمن يُق م
م
م
ِّ
ِّ
ِّ
ك) .قاله ٱبن عباس) انتهى
نس ٰى) (األعلى )6 :ونزل( :الم ُحتم ِّرك به ل مسانم م
(سنُق ِّرئُ م
موحيُهُ) (طه )114 :ونزل :م
ك فمالم تم م
 - 10الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 53

وقبل أن ندخل يف موضوع مشافهة امللك للنيب حممد ،ال بد أن نتحدث عن الشكل األول من الوحي
النازل اىل النيب حممد ،وهو كما حتدثنا الرواايت التارخيية (يف ظل عدم وجود أية اشارة قرآنية اىل ذلك) كان
يتم عرب الرؤى يف املنام .وهو ما كان حيدث للنيب قبل البعثة بشهور أو سنوات.
حيدثنا حممد ابن اسحاق يف (السرية النبوية) عن تدرج الوحي النازل اىل النيب يف مراحل متعددة ابتدأت
من الرؤاي الصادقة ،اىل مساع الصوت ،اىل رؤية امللك ،ويقول حتت عنوان( :أول ما بدئ به الرسول صلى هللا
عليه وسلم الرؤاي الصادقة)  ":فذكر الزهري عن عروة بن الزبري  ،عن عائشة رضي هللا عنها أهنا حدثته أن
أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من النبوة حني أراد هللا كرامته ورمحة العباد به الرؤاي الصادقة
ال يرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رؤاي يف نومه إال جاءت كفلق الصبح".
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ب  -مساع الصوت
مث ينتقل ابن اسحاق اىل املرحلة الثانية  ،فيقول حتت عنوان(:تسليم احلجارة والشجر عليه صلى هللا عليه
وسلم )  :وحدثين عبد امللك بن عبيد هللا بن أيب سفيان بن العالء بن جارية الثقفي  ،وكان واعية عن أهل
العلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أراده هللا بكرامته وابتدأه ابلنبوة كان إذا خرج حلاجته أبعد حىت
حتسر عنه البيوت ويفضي إىل شعاب مكة وبطون أوديتها  ،فال مير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبجر وال
شجر إال قال السالم عليك اي رسول هللا  .قال فيلتفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حوله وعن ميينه
 - 11ابن اسحاق ،السرية النبوية ،العهد املكي  ،بعثة النيب وبدء الوحي .ان هذه الرواية عن السيدة عائشة تعترب الوحيدة
واملشهورة حول بدء الوحي ،ويفرتض أن عائشة تنقلها عمن مسعته يتحدث فهي مل تكن شاهدة عليها حيث مل تكن قد
ولدت بعد ،وال تصرح عمن أخذت الرواية ،ولكن يفرتض أهنا مسعتها من النيب أو من املقربني منه ،وهي مل تكتب اال بعد
أكثر من مائة ومخسني سنة على البعثة ونزول الوحي،

وكان أول من سجلها املؤرخ ابن اسحق يف (السرية النبوية) مث

أخذها من بعده البخاري والطربي ،ومل تكن رواايت اآلخرين متطابقة متاما إذ مت حذف بعض النقاط وإضافة نقاط أخرى
اليها ،كما سنرى الحقا .وهي على أية حال حمطة مهمة جدا ملعرفة طبيعة الوحي النبوي ابلرغم من عدم امكانية االعتماد
عليها مائة ابملائة ،لضعف السند.

ومشاله وخلفه فال يرى إال الشجر واحلجارة  .فمكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما
شاء هللا أن ميكث".
وهذه الرواية مقطوعة بال سند ،وفيها أتويل متعسف ملصدر الصوت والسالم أنه الشجر واحلجر ،وهو ما
تشكك به نفس الرواية حيث تقول " فيلتفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حوله وعن ميينه ومشاله وخلفه
فال يرى إال الشجر واحلجارة" وهناك رواية أخرى تشري اىل أن النيب اعتقد يف البداية أن السالم عليه يصدر
من اجلن .
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ج  -نزول امللك وبدء الوحي
مث يكمل ابن اسحاق روايته حول نزول الوحي على النيب ،ويقول ان الكلمات األوىل من الوحي أي أوائل
سورة العلق نزلت يف املنام ،وليس يف عامل اليقظة ،فريوي حتت عنوان (ابتداء نزول جربيل عليه السالم) :
وحدثين وهب بن كيسان موىل آل الزبري  .قال مسعت عبد هللا بن الزبري وهو يقول لعبيد بن عمري بن قتادة
 - 12أبو داود الطيالسي يف مسنده من طريق أيب عمران اجلوين عن رجل عن عائشة " أن رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -اعتكف هو وخدجية فوافق ذلك رمضان فخرج يوما فسمع  :السالم عليكم قال  :فظننت أنه من اجلن فقال
أبشروا فإن السالم خري" .وهذه الرواية ضعيفة أيضا ألهنا مروية عن رجل جمهول عن عائشة.
وهناك رواية شيعية قريبة من هذا املعىن يرويها علي بن إبراهيم القميَّ :
إن النيب (ص) ملا أتى له سبع وثالثون سنة ،كان يرى
يف منامه كأن آتي ا أيتيه فيقول :اي رسول هللا! ومضت عليه برهة من الزمان وهو على ذلك يكتمه ،وإذا هو يف بعض األايم
يرعى غنم ا أليب طالب يف شعب اجلبال ،إذ رأى شخص ا يقول له :اي رسول هللا! فقال له :من أنت؟ قال :أان جربئيل،
أرسلين هللا إليك ليتخذك رسوالا ،فجعل يعلمه الوضوء والصالة .؟؟؟؟؟؟؟ اين وما هو السند؟؟؟؟؟؟ ويف اتريخ الطربي:
كان رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) من قبل ان يظهر له جربئيل (عليه السالم) برسالة هللا إليه ،يرى ويعاين آاثرا
وأسباابا من آاثر من يريد هللا إكرامه واختصاصه بفضله ،فكان من ذلك ما مضى من خربه عن امللكني اللذين آتياه فشقا
بطنه واستخرجا ما فيه من الغل والدنس ،وهو عند امه من الرضاعة حليمة .ومن ذلك أنه كان إذا مر يف طريق ال مير بشجر
وال حجر إال سلم عليه .وهكذا كان إذا خرج حلاجته أبعد حىت ال يرى بيتا ،ويفضي إىل الشعاب وبطون األودية .فال مير
حبجر وال شجر إال قال :السالم عليك اي رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) فكان يلتفت عن ميينه ومشاله وخلفه فال
يرى أحدا  .اتريخ الطربي :ج 2ص.295-294

الليثي حدثنا اي عبيد  ،كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من النبوة حني جاءه
جربيل عليه السالم ؟ قال فقال عبيد  -وأان حاضر حيدث عبد هللا بن الزبري ومن عنده من الناس  : -كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جياور يف حراء من كل سنة شهرا  ...قال ابن إسحاق  :وحدثين وهب بن
كيسان قال قال عبيد  ... :حىت إذا كان الشهر الذي أراد هللا تعاىل به فيه ما أراد من كرامته من السنة اليت
بعث هللا تعاىل فيها ; وذلك الشهر ( شهر ) رمضان خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حراء  ،كما
كان خيرج جلواره ومعه أهله حىت إذا كانت الليلة اليت أكرمه هللا فيها برسالته ورحم العباد هبا  ،جاءه جربيل
عليه السالم أبمر هللا تعاىل  .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاءين جربيل وأان انئم بنمط من ديباج فيه
كتاب فقال :اقرأ ،قال قلت  :ما أقرأ ؟ قال فغتين به حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين فقال :اقرأ ،قال قلت
 :ما أقرأ ؟ قال فغتين به حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين  ،فقال :اقرأ ،قال قلت  :ماذا أقرأ ؟ قال فغتين به
حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين  ،فقال اقرأ قال فقلت  :ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل
مبثل ما صنع يب  ،فقال" :اقرأ ابسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم
ابلقلم علم اإلنسان ما مل يعلم" قال فقرأهتا مث انتهى فانصرف عين وهببت من نومي  ،فكأمنا كتبت يف قليب
كتااب .قال فخرجت حىت إذا كنت يف وسط من اجلبل مسعت صوات من السماء يقول اي حممد أنت رسول
هللا وأان جربيل قال فرفعت رأسي إىل السماء أنظر فإذا جربيل يف صورة رجل صاف قدميه يف أفق السماء
يقول اي حممد أنت رسول هللا وأان جربيل  .قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أأتخر وجعلت أصرف
وجهي عنه يف آفاق السماء قال فال أنظر يف انحية منها إال رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما
أرجع ورائي حىت بعثت خدجية رسلها يف طليب  ،فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأان واقف يف مكاين ذلك مث
انصرف عين".
هذا ما ينقله ابن اسحق يف أواسط القرن الثاين اهلجري عن وهب بن كيسان موىل آل الزبري عن عبيد بن
عمري بن قتادة الليثي ،عن رسول هللا  ،وهو خيتلف عن رواية البخاري عن عائشة ،وخاصة يف املقطع
الثاين من الرواية ،أي رؤية النيب للملك جربيل بعد استيقاظه من النوم ،حيث تقول رواية البخاري أن النيب
رأى جربيل يف اليقظة ،وليس يف املنام.

وتتفق رواية البخاري مع ابن اسحاق يف التحدث عن املرحلة األوىل من الوحي وهي (الرؤاي الصادقة)،
ولكنها ال تتحدث عن املرحلة الثانية (مساع الصوت) .مث تتحدث عن املرحلة الثالثة وهي حوار امللك مع
النيب يف غار حراء  ،حيث قال له  :اقرأ " .اقرأ ابسم ربك الذي خلق  -حىت بلغ  -ما مل يعلم"( .العلق 1
– )5
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ويكمل البخاري روايته عما حدث للنيب بعد ذلك ،فريوي عن جابر بن عبد هللا  ،قال :قال رسول هللا
(ص)" :بينما أان أمشي إذ مسعت صوات يف السماء فرفعت بصري فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على
كرسي بني السماء واألرض فرعبت منه فرجعت فقلت :زملوين .فأنزل هللا  -تبارك وتعاىل": -اي أيها املدثر
قم فأنذر"( .املدثر 14 )5-1:ويف بعض الرواايت أنه رأى جربيل جالسا على عرش بني السماء واألرض
15
َّ
فسد األفق.
الرعب والشك
ويواصل ابن اسحق روايته ملا حدث بعد نزول النيب من غار حراء ،فيقول حتت عنوان (رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقص على خدجية ما كان من أمر جربيل معه) على لسان النيب" :وانصرفت راجعا إىل أهلي
حىت أتيت خدجية فجلست إىل فخذها  :فقالت اي أاب القاسم أين كنت ؟ فوهللا لقد بعثت رسلي يف طلبك
حىت بلغوا مكة ورجعوا يل  ،مث حدثتها ابلذي رأيت فقالت أبشر اي ابن عم واثبت فوالذي نفس خدجية بيده
إين ألرجو أن تكون نيب هذه األمة".

 - 13البخاري  ،يف بدء الوحي ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا (ص)
 - 14البخاري  ،يف بدء الوحي ،ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا (ص) 5-6/1
 - 15كما يف تفسري القرطيب " :فرفعت رأسي فإذا جربيل صاف قدميه بني السماء واألرض يقول :اي حممد أنت رسول هللا
وأان جربيل  ،فجعلت ال أصرف بصري إىل انحية إال رأيته كذلك" 87/17 .وصحيح مسلم  ،يف كتاب اإلميان ،ابب بدء
الوحي إىل رسول هللا (ص) 135/1

وهو ما يوحي أبن النيب حممد مل يكن قد اطمأن بعد اىل ما رأى يف املنام أواليقظة ،وأنه قد اعرتاه نوع من
الشك والريبة  ،ومل يعرف أنه قد أرسل.
مث حيكي ابن اسحق الفصل التايل من الرواية ،فيقول حتت عنوان (خدجية بني يدي ورقة حتدثه حديث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) :مث قامت فجمعت عليها ثياهبا  ،مث انطلقت إىل ورقة بن نوفل بن أسد بن
عبد العزى بن قصي  ،وهو ابن عمها  ،وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب ومسع من أهل التوراة واإلجنيل ،
فأخربته مبا أخربها به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه رأى ومسع فقال ورقة بن نوفل  :قدوس قدوس
والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتيين اي خدجية لقد جاءه الناموس األكرب الذي كان أييت موسى  ،وإنه
لنيب هذه األمة فقويل له فليثبت  .فرجعت خدجية إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته بقول ورقة بن
نوفل  ،فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع بدأ ابلكعبة فطاف
هبا  ،فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف ابلكعبة فقال اي ابن أخي أخربين مبا رأيت ومسعت فأخربه رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنيب هذه األمة ولقد جاءك الناموس األكرب الذي
جاء موسى ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن أان أدركت ذلك اليوم ألنصرن هللا نصرا يعلمه مث أدّن
رأسه منه فقبل ايفوخه مث انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل منزله .
وحيدثنا القرآن عن حالة الشك اليت أصابت النيب يف البداية ،واحتماله أن يكون املتحدث معه من اجلن
أو الشياطني ،وأمر هللا له مبراجعة أهل الكتاب وسؤاهلم عن صحة نبوته":فان كنت يف شك مما انزلنا اليك
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من املمرتين"( .يونس . )٩٤
ويضيف ابن اسحاق اىل هذه الرواية حماولة السيدة خدجية للتأكد من حقيقة ما يرى النيب هل هو ملك أم
شيطان ،وقيامها ب ( امتحان برهان الوحي) فيقول :وحدثين إمساعيل بن أيب حكيم موىل آل الزبري  :أنه
حدث عن خدجية رضي هللا عنها أهنا قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أي ابن عم أتستطيع أن ختربين
بصاحبك هذا الذي أيتيك إذا جاءك ؟ قال :نعم  .قالت فإذا جاءك فأخربين به .فجاءه جربيل عليه السالم
كما كان يصنع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلدجية اي خدجية هذا جربيل قد جاءين  ،قالت :قم اي
ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى ; قال فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس عليها  ،قالت هل

تراه ؟ قال نعم قالت فتحول فاجلس على فخذي اليمىن ; قالت فتحول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فجلس على فخذها اليمىن  ،فقالت هل تراه ؟ قال نعم  .قالت فتحول فاجلس يف حجري  ،قالت فتحول
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس يف حجرها  .قالت هل تراه ؟ قال نعم قال فتحسرت وألقت مخارها
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس يف حجرها  ،مث قالت له هل تراه ؟ قال ال  ،قالت اي ابن عم اثبت
وأبشر فوهللا إنه مللك وما هذا بشيطان قال ابن إسحاق  :وقد حدثت عبد هللا بن حسن هذا احلديث
فقال قد مسعت أمي فاطمة بنت حسني حتدث هبذا احلديث عن خدجية إال أين مسعتها تقول أدخلت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم بينها وبني درعها  ،فذهب عند ذلك جربيل فقالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إن هذا مللك وما هو بشيطان .
ومن الواضح ان الرواية األوىل عن امساعيل بن حكيم مقطوعة وال سند هلا ،وكذلك رواية فاطمة بنت
احلسني ،عن جدة أبيها خدجية ،اال ان الروايتني قد تعضد إحدامها األخرى ،واحتمال شيوعها يف االوساط
القريبة من أهل البيت.
وتتفق رواية البخاري مع رواية ابن اسحاق يف حكاية عوارض الشك والصدمة والرعب اليت أصابت
النيب  ،حيث تقول":فرجع رسول هللا يرجف فؤاده ،فدخل على خدجية بنت خويلد فقال :مزِّملُوّن زملوّن،
فزملوه حىت ذهب عنه الروع ،فقال خلدجية :ما يل؟ فأخربها اخلرب ،وأضاف :لقدخشيت على نفسي ،فقالت
أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقرى الضيف،
خدجية :كال ،وهللا ما خيزيك هللا ا
وتعني على نوائب احلق"  .وتتفق رواية البخاري مع ابن اسحاق يف بقية القصة عن انطالق خدجية ابلنيب اىل
ابن عمها املتنصر ورقة بن نوفل ،وطمأنته للنيب أنه يرى الناموس الذي نزله هللا على موسى.
وختتلف رواية البخاري عن ابن اسحاق ،يف موضوع رؤية النيب للملك وهو يقول له ":اي حممد ،أنت رسول
هللا حقا" واتريخ هذا املقطع ،فبينما يقول ابن اسحاق أنه كان مباشرة بعد استيقاظ النيب من النوم ،تقول
رواية البخاري أنه مت يف أثناء انقطاع الوحي بعد وفاة ورقة خالل السنوات األوىل.
كما ختتلف رواية ابن اسحق يف رؤية امللك على شكل رجل صاف قدميه على األفق ،وبني رواايت أخرى
تقول ان امللك كان يغطي املشرق واملغرب.؟؟؟؟؟

وما يهمنا من هذه الرواايت هو كيفية نزول الوحي على النيب عرب امللك يف اليقظة ابلصوت والصورة؟ أم
يف املنام على القلب كما تقول رواية ابن اسحق واليت تتفق مع القرآن الكرمي.
ان حتدث الرواايت املختلفة عن حالة الشك اليت اصابت النيب حممد ،يف البداية ،تقودان اىل استبعاد ان
يكون النيب قد رأى جربيل بنفسه يف البداية واال ملا كان ميكن أن يشك بنزول الوحي عليه ،وملا كان حباجة
اىل سؤال ورقة بن نوفل ليؤكد له أن نيب وأن ما رآه هو الناموس الذي نزله هللا على موسى .وهو ما يؤكد
مساع النيب للصوت فقط؟ أو رؤية امللك يف املنام وليس يف اليقظة.
وحسبما نعرف من القرآن فان أحدا من األنبياء مل يرتعب من مساع كالم هللا أو رؤية املالئكة أو يشك
ابلوحي النازل اليه ،ما عدا ابراهيم ولوط اللذين مل يعرفا الرسل الذين جاءوا ملعاقبة قوم لوط ،وأنكراهم يف
البداية لعدم تناوهلم الطعام .فلماذا يرتعب النيب حممد من رؤية امللك أو مساع الصوت؟ أو يشك حبقيقة ما
يرى ويسمع اال أن يكون بطريقة خفية.
ومما يؤكد أن الوحي يف البداية مل يكن واضح املصدر أو ابلصوت والصورة من امللك ،رواية عائشة اليت
تقول إن رسول هللا كان يسمع من يسلم عليه ،وال يرى اال الشجر واحلجارة  .وأن الوحي كان ينقطع عنه
فيصاب ابالحباط واحلزن الشديدين ،حبيث كان يفكر يف االنتحار إبلقاء نفسه من فوق قمم اجلبال ،فكان
يتبدى له جربيل ويقول له":اي حممد ،إنك رسول هللا حقا" فيهدأ ويرتاجع ،مث يعاود الكرة مرة أخرى.
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 - 16ورد يف طبقات ابن سعد واتريخ الطربي وبالغات البخاري؛ بعد وفاة ورقة بن نوفل ،أن الوحي كان يتقطع ،فيصاب
النيب حبالة إحباط وحزن شديدين حىت أنه يفكر يف االنتحار إبلقاء نفسه من فوق قمم اجلبال ،لكنه كلما كان يصل لقمة
جبل ليلقي نفسه كان يتبدى له جربيل ويقول له" :اي حممد ،إنك رسول هللا حقا" فيهدأ ويرتاجع ،لكنه كان يكررها كلما
انقطع الوحي.
أخرج ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البالغ الذي ذكره الزهري  ،وقوله  " :مكث أايما بعد جميء الوحي ال
يرى جربيل فحزن حزان شديدا حىت كاد يغدو إىل ثبري مرة وإىل حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه فبينا هو كذلك عامدا
لبعض تلك اجلبال إذ مسع صوات فوقف فزعا مث رفع رأسه فإذا جربيل على كرسي بني السماء واألرض مرتبعا يقول اي حممد
أنت رسول هللا حقا وأان جربيل  ،فانصرف وقد أقر هللا عينه وانبسط جأشه مث تتابع الوحي.

وهو ما يتفق مع آايت قرآنية ختاطب النيب وحتاول أن تؤكد له أنه نيب وليس مبجنون " :ما أنت بنعمة ربك
ِّ
ِّ
بكاهن وال جمنون"( .القلم  )2و":وإِّنَّهُ لمتم ِّنزيل ر ِّ
ك لِّتم ُكو من ِّم من
ني ،نممزمل بِِّّه ُّ
ني  ،معلمى قملبِّ م
وح األمم ُ
ب ال معالمم م
الر ُ
ُم
م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني" (الشعراء  )196 -192ولكن ال ميكن التأكد من
ين  ،بِّل مسان معمرِّيب ُّمبِّني  ،موإِّنَّهُ لمفي ُزبُِّر األ َّمول م
ال ُمنذر م

خالل رواية البخاري عن ابن عباس وغريه :من رؤية النيب للملك أثناء حماولته االنتحار ،ومساع صوته ،وأنه
كان يقول له( :اي حممد أنت رسول هللا حقا وأان جربيل).

د  -الصور املختلفة للوحي النازل اىل النيب حممد
وتفصل األحاديث يف طريقة حتدث امللك مع النيب ابلقاء الوحي على القلب او بصورة مباشرة ،كما يف
حديث النيب للحارث بن هشام عندما سأله  " :اي رسول هللا كيف أيتيك الوحي ؟ فقال رسول هللا :
أحياان أيتيين مثل صلصلة اجلرس  ،وهو أشده علي  ،فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال  ،وأحياان يتمثل يل
امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول " (متفق عليه)  . 17وتصديقا لذلك تقول عائشة  ":ولقد رأيته ينزل
عليه يف اليوم الشايت الشديد الربد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا" (صحيح ابن حبان) وتنقل عن النيب
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قوله ":إن روح القدس نفث يف روعي لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب".
وعن زرارة عن أيب جعفر الباقر قال :األنبياء على مخسة أنواع منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة
فيعلم ما عىن به ومنهم من ينبأ يف منامه مثل يوسف وإبراهيم ومنهم من يعاين ومنهم من ينكت يف قلبه
ويوقر يف أذنه .وعنه أيضا ،قال :سألت أاب جعفر عن قول هللا عز وجل :وكان رسوال نبيا .ما الرسول؟ وما

وأخرج الطربي من طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب فذكر حنو حديث الباب وفيه  " :فقال يل اي حممد أنت رسول
هللا حقا" قال فلقد مهمت أن أطرح نفسي من حالق جبل " أي من علوه.
البخاري ،كتاب التعبري ،ابب أول ما بدئ به رسول هللا من الوحي.
 - 17البخاري ،بدء الوحي 6/1
 - 18أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وافقه الذهبي وابن ماجة في
سننه من حديث عبد هللا بن مسعود

النيب؟ قال :النيب الذي يرى يف منامه ويسمع الصوت وال يعاين امللك ،والرسول الذي يسمع الصوت ويرى
يف املنام ويعاين امللك.

19

ويف رواية أخرى عن عمر بن اخلطاب أن جربئيل كان يتمثل أحياان للنيب بصورة انسان ظاهر يراه اآلخرون
(غري النيب) ،وخياطبه ابلوحي  ،أي كما حدث مع النبيني إبراهيم ولوط ،قال عمر  :بينما حنن عند رسول هللا
(ص) ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه
منا أحد حىت جلس إىل النيب (ص) فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال اي حممد أخربين
عن اإلسالم؟ فقال رسول هللا (ص) :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وتقيم الصالة
وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال .قال صدقت .قال فعجبنا له يسأله ويصدقه
قال فأخربين عن اإلميان قال أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره قال
صدقت قال فأخربين عن اإلحسان قال أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال فأخربين عن
الساعة قال ما املسؤول عنها أبعلم من السائل قال فأخربين عن أمارهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى
احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان قال مث انطلق فلبثت مليا مث قال يل اي عمر أتدري من
السائل ؟ قلت هللا ورسوله أعلم قال فإنه جربيل أاتكم يعلمكم دينكم " ( .رواه مسلم)
ويقال أيضا ان امللك كان يتمثل بشخصية الصحايب دحية الكليب وهو صحايب كان يضرب به املثل يف
حسن اهليئة ومجال الصورة وقد اسلم يف العام الثالث للهجرة قبل معركة أحد ،ويراه النيب والصحابة  ،كما
20
عن عبد بن عمر عن أنس أن النيب كان يقول" :أيتيين جربيل يف صورة دحية".
وعن عائشة ":أن رسول هللا (ص) كان عندها فسلم علينا رجل وحنن يف البيت فقام رسول هللا (ص)
فزعا وقمت يف أثره فإذا بدحية الكليب فقال هذا جربيل أمرين أن أذهب إىل بين قريظة وقال قد وضعتم
السالح لكنا مل نضع طلبنا املشركني حىت بلغنا محراء األسد وذلك حني رجع رسول هللا (ص) من اخلندق
فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فزعا وقال ألصحابه عزمت عليكم أن ال تصلوا صالة العصر حىت أتتوا
 - 19الصفار ،بصائر الدرجات ،ج  7ابب  6ح رقم ( )13والصفار ،بصائر الدرجات ،ج  ،8ابب  1يف الفرق بني
األنبياء والرسل واألئمة عليهم السالم ومعرفتهم وصفتهم  ،ح رقم ()6
 - 20المحدث األلباني ،السلسلة الصحيحة ،رقم 3/104

بين قريظة  ...وخرج رسول هللا (ص) فمر مبجالس بينه وبني بين قريظة فقال هل مر بكم أحد فقالوا مر
علينا دحية الكليب على بغلة شهباء حتته قطيفة ديباج فقال :ذلك جربيل أرسل إىل بين قريظة ليزلزهلم ويقذف
يف قلوهبم الرعب".
وقالت عائشة :رأيت رسول هللا (ص) واضعا يده على معرفة فرس وهو يكلم رجال ،قلت :رأيتك واضعا
يدك على معرفة فرس دحية الكليب وأنت تكلمه ،قال :ورأيتيه؟ قالت :نعم ،قال :ذاك جربيل عليه السالم
22
وهو يقرئك السالم.
21

وكما يف رواية أم سلمة فيما نقله البخاري يف ابب عالمات النبوة  ":عن أيب عثمان قال  :أنبئت أن جربيل
(ع) أتى النيب (ص) وعنده أم سلمة  ،فجعل حيدث  ،مث قام فقال النيب (ص) ألم سلمة  :من هذا ؟!
أوكما قال  ،قال  :قالت  :هذا دحية  ،قالت أم سلمة  :أمي هللا ما حسبته إال إايه  ،حىت مسعت خطبة نيب
23
هللا خيرب جربيل أو كما قال  ،قال  :فقلت أليب عثمان  :ممن مسعت هذا ؟ قال  :من أسامة بن زيد ".
وما رواه البخاري أيضا يف كتاب االميان ابب سؤال جربيل النيب عن االميان واالسالم واالحسان ،عن أيب
هريرة قال " :كان النيب (ص) ابرزا يوما للناس  ،فأاته جربيل فقال  :ما اإلميان ؟ … مث أدبر  ،فقال :ردوه
 ،فلم يروا شيئا  ،فقال  :هذا جربيل جاء يعلم الناس دينهم ".

24

 - 21واحلاكم النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني ،حديث رقم  4388دار املعرفة 1988 ،واحملدث األلباين ،السلسلة
الصحيحة ،رقم 4/119
 - 22احملدث األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،رقم 3/105
 - 23البخاري ج 4ص250
 - 24البخاري ،ج1ص 20

وهناك رواايت أخرى تتحدث عن رؤية النيب للجن والشياطني ،واستماعه اىل أحاديثهم ،كما يروي االمام
أمحد بن حنبل عن رسول هللا أنه قال  " :ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن " قالوا  :وإايك اي
رسول هللا ؟ قال  " :وإايي إال أن هللا أعانين عليه فأسلم فال أيمرين إال خبري".

25

ولكن هذه أخبار آحاد ال ميكن ان تفيدان علما ،وما ورد يف القرآن عن نزول املالئكة ال يتحدث عن رؤية
النيب وال احد من املسلمني للمالئكة.

26

نستخلص من كل ما سبق أن الوحي الذي كان ينزل على النيب حممد أنه كان ينزل على قلبه ،دون أن يرى
امللك.
حديث الغرانيق

 - 25أخرجه أحمد ( رقم  ) 4393 ، 3801 ، 3778 ، 3647طبعة المكتب اإلسالمي ومسلم ( 8
 ) 139 /عن ابن مسعود  ،و في رواية أخرى للبخاري ومسلم أن هللا تعالى م َّكن نبيه من إبليس
حتى كاد أن يخنقه وه َّم أن يربطه بسارية من سواري مسجد المدينة( .البخاري (  ) 62 / 3بشرح
ابن حجر ومسلم (  ) 72 / 2وغيرهما .وقد روى البخاري عن أبي هريرة أنه رأى شيطانا يسرق
من أموال الزكاة التي كلف بحفظها ،فأراد أن يعتقله ،فعلمه تعويذة ،وقال له " :إذا أويت إىل فراشك
فاقرأ آية الكرسي ( هللا ال إله إال هو احلي القيوم) حىت ختتم اآلية فإنك لن يزال عليك من هللا حافظ وال يقربنك شيطان
حىت تصبح" .ولكن ال ميكن االعتماد متاما على رواية أيب هريرة الذي يعرتف فيها أنه خالف أوامر النيب ثالث مرات( .رواه
البخاري)
 - 26حيث تقول احدى اآلايت" :إذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني ،بلى إن
تصربوا وتتقوا وأيتوكم من فورهم هذا ميددكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني"( .آل عمران  )125 – 124ويف سورة
األنفال ":إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم أبلف من املالئكة مردفني ،وما جعله هللا اال بشرى ولتطمئن به
قلوبكم ،وما النصر اال من عند هللا ،إن هللا عزيز حكيم"( .األنفال " )10 – 9إذ يوحي ربك اىل املالئكة أين معكم فثبتوا
الذين آمنوا ،سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان"(.األنفال  )12وهذه اآلايت
إخبار من هللا للنيب بنزول املالئكة ،ولكن الطربي يروي عن ابن عباس عن رجل من بين غفار املشركني أهنم رأوا املالئكة يف
سحابة ومسعوا مححمة املالئكة ومسعوا قائال يقول :اقدم حيزوم .الطربي ،حديث رقم 7749

وحتدثنا سورة احلج أن الشيطان ذات مرة ألقى يف أمنية النيب كما كان يلقي يف أمنية األنبياء والرسل
ِّ ِّ ِّ ِّ
السابقني" :وما أمرسلنما ِّمن قمبلِّ م ِّ
ِّ ِّ
اَللُ مما يُل ِّقي
نس ُخ َّ
مم م
ك من َّر ُسول موال نمِّيب إالَّ إ مذا متممَّىن أمل مقى الشَّيطما ُن يف أُمنيَّته فميم م
اَللُ معلِّيم مح ِّكيم"( .احلج  )52مما يشري اىل اختالط الوحيني اإلهلي والشيطاين
آايتِِّّه مو َّ
الشَّيطما ُن ُمثَّ ُحي ِّك ُم َّ
اَللُ م

أحياان .ومل يفصل القرآن يف شرح ذلك ،ولكن بعض املفسرين واحملدثني يذكرون قصة الغرانيق  ،ويقولون :إن
النيب ،بعد أن تال "والالت والعزى ومناة الثالثة االخرى" من سورة النجم ،أضاف آيتني مها (تلك الغرانيق
العلى وان شفاعتهن لرتجتى) مما دفع املشركني اىل السجود مع املسلمني خلف النيب ،ولكن جربيل نبه النيب
اىل أنه مل ينزل هاتني اآليتني وأهنما من وحي الشيطان ،فاشتد ذلك على رسول هللا (ص) واغتم به ،
فساله هللا مما به من ذلك هبذه اآلايت من سورة احلج .
وقد روى هذه القصة حممد بن اسحاق يف (السرية النبوية) وحممد بن جرير الطربي يف (تفسريه) ،وابن
حجر املصري يف (فتح الباري) (  ، ) 355 - 354 / 8وأخرجها الواحدي يف (أسباب النزول) ( ص
.) 233
وفيما عدا هؤالء ،فان عامة املفسرين واحملدثني رفضوا حكاية الغرانيق ،واستبعدوا قيام النيب إبضافة
آيتني لسورة النجم من وحي الشيطان ،بناء على ضعف السند ،أو إمجاع األمة على عصمة النيب يف
الوحي .وقد حذر املفسر املعاصر حممد حسني الطباطبائي من قبول الرواية قائال":على أنه لو جاز مثل هذا
التصرف من الشيطان يف لسانه (ص) إبلقاء آية أو آيتني يف القرآن الكرمي الرتفع األمن عن الكالم اإلهلي

فكان من اجلائز حينئذ أن يكون بعض اآلايت القرآنية من إلقاء الشيطان ...وبذلك يرتفع االعتماد و
الوثوق بكتاب هللا من كل جهة و تلغو الرسالة والدعوة النبوية ابلكلية جلت ساحة احلق من ذلك. ".
وألف احملدث حممد انصر الدين األلباين ،كتااب خاصا حول املوضوع حتت عنوان( :نصب اجملانيق لنسف
27
قصة الغرانيق) .
الرسول والنيب واحملدث
 - 27األلباين ،حممد انصر الدين  ،نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق ( 1372ه ) ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة
 :الثالثة  1417 -ه  1996 -م

ومن اجلدير ابلذكر هنا أن الرواايت السنية والشيعية تضيف اىل آية النسخ (احلج  )52كلمة (وال حمدَّث)
لتصبح اآلية هكذا":وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب وال حمدَّث "...وهي قراءة مروية عن ابن عباس
وأيب هريرة وحممد بن علي الباقر ،فقد أخرج البخاري عن أيب هريرة قال :قال النيب (ص) :لقد كان فيمن
كان قبلكم من بين إسرائيل رجال يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء ،فإن يكن من أميت منهم أحد فعمر.
قال ابن عباس " :من نيب وال حمدث" .وأخرج مسلم يف ابب فضائل عمر عن عايشة عن النيب (ص) :قد
كان يف األمم قبلكم حمدثون ،فإن يكن يف أميت منهم أحد فإن عمر بن اخلطاب منهم.

28

بل ذكر ابن

حجر إن األمر ال خيتص بعمر بل يشمل الكثريين فقد نقل عنه املناوي قوله  " :وقد كثر هؤالء احملدثون بعد
العصر األول وحكمته زايدة شرف هذه األمة بوجود أمثاهلم فيها ومضاهاة بين إسرائيل يف كثرة األنبياء فلما
فات هذه األمة احملمدية كثرة األنبياء لكون نبيهم خامت األنبياء عوضوا تكثري امللهمني".

29

وروى حممد بن احلسن الصفار عن أيب محزة الثمايل واملغرية بن سعيد أن الباقر قال هلما":وجدان علم
علي يف آية من كتاب هللا "وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب وال َّ
حمدث" فقاال له :ليست هكذا هي،
فقال :يف كتاب علي "وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب وال َّ
حمدث إال إذا متىن ألقى الشيطان يف
أمنيته" فقال أبو محزة  :وأي شئ احملدَّث؟ فقال :ينكت يف أذنه فيسمع طنينا كطنني الطست أو يقرع على
قلبه فيسمع وقعا كوقع السلسلة على الطست".

30

وأخرج الكليين يف " أصول الكايف " حتت عنوان:

 - 28البخاري ،بشرح ابن حجر ،فتح الباري ج 7ص  50والبخاري ،ابب مناقب عمر بن اخلطاب ج  2ص  194و
االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد للبيهقي ص  436 – 435ولكن أاب بكر بن أيب داود السجستاين يروي هذا احلديث
يف (كتاب املصاحف) عن ابن عباس بدون حرف (وال) لتصبح اآلية هكذا":وما أرسلنا لك من قبلك من رسول وال نيب
حمدث" ، .وال ندري هل سقطت (وال) منه سهوا؟ أم أن البخاري واآلخرين أضافوها اىل اآلية؟ علما أبن السجستاين املتويف
سنة ( )316متأخر عن البخاري .السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف،
صفحة  ،75دار التكوين للنشر والتوزيع ،دمشق  2004الطبعة األوىل
 - 29فيض القدير ج 4ص 643
 - 30الصفار ،بصائر الدرجات ،ج  7ابب  6ح رقم ( )13و ابب  1يف الفرق بني األنبياء والرسل واألئمة عليهم
السالم ومعرفتهم وصفتهم  ،ح رقم ()6

(ابب الفرق بني الرسول والنيب واحملدث) عن بريد عن أيب جعفر الباقر أنه قرأ" :وما أرسلنا من قبلك من
رسول وال نيب وال حمدث" .قال بريد :قلت :جعلت فداك ليست هذه قراءتنا ،فما الرسول والنيب واحملدث؟
قال :الرسول الذي يظهر له امللك فيكلمه ،والنيب هو الذي يرى يف منامه ،ورمبا اجتمعت النبوة والرسالة
لواحد ،واحملدث الذي يسمع الصوت وال يرى الصورة .قال :قلت أصلحك هللا كيف يعلم أن الذي رأى يف
النوم حق وأنه من امللك؟ قال :يوفق لذلك حىت يعرفه ،ولقد ختم هللا عز وجل بكتابكم الكتب وختم بنبيكم
األنبياء.
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واذا أتملنا يف آية النسخ ،فسوف جند أهنا ال تشري اىل حتدث امللك مع النيب وال حتدث النيب مع امللك،
وال رؤيته وال احلوار معه ،بينما تتضمن الرواايت اليت تتحدث عن قصة الغرانيق أمرين :أوهلما :إلقاء الشيطان
اآليتني املضافتني "تلك الغرانيق العلى  ،وان شفاعتهن لرتجتى" بصورة خفية أي من دون مشاهدة النيب
للشيطان ،وامنا ابلوحي اخلفي الذي يشابه الوحي اإلهلي ،مما يعزز فرضية الوحي اإلهلي اخلفي ،ونزول سورة
النجم على األقل على قلب النيب وليس بواسطة امللك .وأما األمر الثاين :فهو نزول امللك جربيل على النيب
يف املساء وسؤاله عن الزايدة وتربؤه منها ابلقول "لقد تلوت على الناس ما مل آتك به عن هللا عز وجل ،وقلت
ما مل يقل لك" .وهو ما يكشف عن طريقة أخرى يف الوحي عن طريق املواجهة واملشافهة والكالم .ولكن اذا
وضعنا األحاديث جانبا فاان لن حنصل اال على الوحي القليب اخلفي.
جدل املعىن واللفظ
ان ما يدعوان اىل التحقق من طريقة الوحي هو حماولة معرفة موضوع مهم جدا :وهو هل كان الوحي للنيب
حممد ابلكالم من امللك؟ أم إبلقاء املعىن يف القلب؟ ،علما أبنه ال توجد آية يف القرآن تتحدث عن خماطبة
هللا تعاىل للنيب مباشرة أو تكليمه كما كان يكلم النيب موسى ،وحىت ابراهيم.
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واذا أتكدان من موضوع الوحي اخلفي القليب ،أييت سؤال آخر :هل كانت األلفاظ اليت قرأ النيب هبا القرآن،
ألفاظا مطابقة للنص النازل اليه حرفيا؟ أم تعبريا شخصيا منه عن املعىن؟ وهل ان ألفاظ القرآن مقدسة مثل
املعىن ،أو ميكن ان تتغري وتتبدل قليال مبا ال يغري املعىن؟ ،حسبما تقول بعض الرواايت اليت سنعرضها يف
الفصل القادم؟ وأن املهم هو احملافظة على املعىن العام للقرآن فال تستبدل اجلنة ابجلحيم وال الواجب ابحلرام،
وأن ال فرق كبريا بني القول ان هللا عزيز حكيم أو عليم حكيم؟.
الباب األول :القرآن يف ظل الرسول
الفصل الثاين :نزول القرآن على سبعة أحرف
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جدل املعىن واللفظ
طرحنا يف هناية الفصل املاضي سؤاال هو :هل كانت األلفاظ اليت قرأ النيب هبا القرآن ،ألفاظا مطابقة للنص
النازل اليه حرفيا؟ أم تعبريا شخصيا منه عن املعىن النازل على قلبه؟ وهل ميكن أللفاظ القرآن أن تتغري
وتتبدل قليال مبا ال يغري املعىن؟

خلق القرآن :جدل المعنى واللفظ
الفصل الثاني :نزول القرآن على سبعة أحرف
الباب األول :القرآن في ظل الرسول القرآن الكريم..
سبعة أحرف وسبع قراءات
طرحنا في نهاية الفصل الماضي سؤاال هو :هل كانت
األلفاظ التي قرأ النبي بها القرآن ،ألفاظا مطابقة للنص
- 32

النازل اليه حرفيا؟ أم تعبيرا شخصيا منه عن المعنى
النازل على قلبه؟ وهل يمكن أللفاظ القرآن أن تتغير وتتبدل
قليال بما ال يغير المعنى؟
خلق القرآن :جدل المعنى واللفظ
وكما هو معروف فقد اختلف المسلمون في القرون األولى
 ،حول طبيعة القرآن  ،فقال بعضهم :إنه مخلوق وقال
بعضهم :غير مخلوق ،وكما يقول ابن تيمية :فانهم قد
انقسموا الى عدة اقوال :األول " :قول المتفلسفة " ومن
وافقهم من متصوف ومتكلم كابن سينا وابن عربي الطائي
وابن سبعين وأمثالهم ممن يقول  ...إن كالم هللا ليس له
وجود خارج عن نفوس العباد ; بل هو ما يفيض على
النفوس من المعاني  :إعالما وطلبا  :إما من العقل الفعال
كما يقوله كثير من المتفلسفة وإما مطلقا كما يقوله بعض
متصوفة الفالسفة .
و القول الثاني :قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين
يقولون  :كالم هللا مخلوق يخلقه في بعض األجسام فمن
ذلك الجسم ابتدأ ال من هللا وال يقوم  -عندهم  -باهلل كالم وال
إرادة وأول هؤالء " الجعد بن درهم " الذي ضحى به خالد
بن عبد هللا القسري  -لما خطب الناس يوم عيد النحر -
وقال  :ضحوا تقبل هللا ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن
درهم إنه زعم أن هللا لم يتخذ إبراهيم خليال ولم [ ص:
 ] 164يكلم موسى تكليما تعالى هللا عما يقول الجعد علوا

كبيرا ثم نزل فذبحه  .و القول الثالث  :قول أبي محمد
عبد هللا بن سعيد بن كالب البصري ومن اتبعه  :كالقالنسي
وأبي الحسن األشعري وغيرهم أن كالم هللا معنى قائم
بذات هللا هو األمر بكل مأمور أمر هللا به والخبر عن كل
مخبر أخبر هللا عنه إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن
عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان
إنجيال  .ابن تيمية ،مجموع فتاوى ابن تيمية  ،التفسير،
كتاب القرآن كالم هللا حقيقة ،المسألة المصرية في القرآن،
ص  ١٦٥-١٦٣وقد ذهب ابن كالب  ،و أبو الحسن
األشعري والقاضي أبو بكر بن الباقالني الى أن القرآن
ليس بمخلوق وانه قديم  ،و ال يمكن أن يكون قديما إال أن
يكون معنى قائما بنفس هللا كعلمه  ،وقالوا بان هللا ال يتكلم
بصوت وال لغة ال قديم وال غير قديم  ،و أن كالمه ليس
بحرف وال صوت وال لغة  .ابن تيمية ،مجموع فتاوى
ابن تيمية ،التفسير ،كتاب القرآن كالم هللا حقيقة ،فصل
الكالم في القرآن هل هو حرف وصوت أم ال  ،ص -٥٧٩
 ٥٨١وذهب االمام احمد بن حنبل و من تبعه من أهل
الحديث والفقه والكالم والتصوف الى أن القرآن غير
مخلوق ،وأن هللا يتكلم بصوت.
وهؤالء يعتقدون بأن القرآن الكريم بجميع ألفاظه ومعانيه
منزل من هللا تعالى على محمد بن عبد هللا (ص) بواسطة
ب
الملك جبريل .بناء على قوله تعالىَ " :و ِإنَّه لَتَ ْن ِزيل َر ِّ ِ

على قَ ْل ِب َك ِلتَكونَ ِمنَ
ْالعالَ ِمينَ  .نَزَ َل ِب ِه الروح ْاأل َ ِمين َ .
ي م ِبين"( .الشعراء )195 - 192
ْالم ْنذ ِِرينَ ِ .ب ِلسان َ
ع َر ِب ِّ
وهذا ما يذهب اليه الدكتور السوداني محمد المجذوب،
حيث يقول":ذهب علماء القرآن إلى عدة مذاهب؛ فمنهم من
قال :أن المنزل كان هو اللفظ والمعنى؛ وأن جبريل حفظ
القرآن من الكتاب المكنون ثم نزل به .ومنهم من ذهب إلى
القول ؛بأن جبريل تلقى القرآن سمعا ً من هللا تعالى بلفظه
المخصوص الذي عليه المعنى؛ وأن هللا أفهم كالمه
جبريل؛ وهو في السماء وهو عال عن المكان وعلمه
قراءته؛ ثم أن جبريل أداه في األرض وهو يهبط في
المكان" .ويفسر المجذوب المرويات التي تنسب إلى
الرسول ،والتي يحكي فيها أن الوحي كان يأتيه أحيانا ً مثل
"صلصلة الجرس" وأحيانا ً مثل "طنين النحل" "بأنها
أوصاف لجبريل الذي هو أمين الوحي ؛ ال الوحي في حد
ذاته؛ وهي الحالة التي تم تطبيعها من خالل ظهور جبريل
في صورة البشرية .مما يدل على أن التواصل كان لغويا ً
بالمعنى المفهوم من العبارة" .صفحة الدكتور محمد
المجذوب ،على الفليسبوك ،بتاريخ :٢٠١٢-١٢ -٣
ومن أنصار هذا الرأي صاحب (تفسير الميزان) محمد
حسين الطباطبائي الذي يميل الى نزول القرآن باللفظ
والمعنى ،والذي يستظهر أن المقصود باالنزال في اآلية
السابقة هو القرآن بمعانيه وألفاظه ،ويقول:إن "الضمير في

"نزل به" للقرآن بما أنه كالم مؤلف من ألفاظ لها معانيها
الحقة ،فان ألفاظ القرآن نازلة من عنده تعالى ،كما أن
معانيها نازلة من عنده على ما هو ظاهر قوله "فإذا قرأناه
فاتبع قرآنه" (القيامة  )18وقوله "تلك آيات هللا نتلوها
عليك بالحق"( .آل عمران  ،108والجاثية  )6الى غير
ذلك" .ويضيف":فال يعبأ بقول من قال :إن الذي نزل به
الروح األمين إنما هو معاني القرآن الكريم ثم النبي (ص)
كان يعبر عنها بما يطابقها ويحكيها من األلفاظ بلسان
عربي" .ومع ذلك فان الطباطبائي يتوقف عند االنزال على
قلب النبي فيقول ":لعل الوجه في قوله" :نزل به الروح
األمين على قلبك" دون أن يقول :عليك  ،هو اإلشارة إلى
كيفية تلقيه (ص) القرآن النازل عليه ،وأن الذي كان يتلقاه
من الروح هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس
الظاهرة التي هي األدوات المستعملة في إدراك األمور
الجزئية .فكان (ص) يرى ويسمع حينما كان يوحى إليه من
غير أن يستعمل حاستي البصر والسمع كما روي أنه كان
يأخذه شبه إغماء يسمى برجاء الوحي .فكان (ص) يرى
الشخص ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع
الصوت غير أنه ما كان يستخدم حاستي بصره وسمعه
الماديتين في ذلك كما نستخدمهما .ولو كان رؤيته وسمعه
بالبصر والسمع الماديين لكان ما يجده مشتركا بينه وبين
غيره فكان سائر الناس يرون ما يراه ويسمعون ما يسمعه
والنقل القطعي يكذب ذلك فكثيرا ما كان يأخذه برجاء

الوحي وهو بين الناس فيوحى إليه ومن حوله ال يشعرون
بشيء وال يشاهدون شخصا يكلمه وال كالما يلقى إليه".
الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،البقرة -192
 196ويؤكد الطباطبائي  ،لدى تفسير آية "وما أرسلنا من
قبلك من رسول وال نبي ( ."...الحج  )52على رؤية النبي
للملك ،حيث يفصل بين الرسول والنبي ويقول ":ان
الرسول هو من ينزل عليه الملك بالوحي فيراه ويكلمه،
والنبي هو من يرى المنام ويوحى إليه فيه ،وقد استفدنا
مضمون هذه الروايات من قوله تعالى":قل لو كان في
األرض مالئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء
ملكا رسوال"(.اإلسراء )95 :وفي الكافي ،بإسناده عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم) في حديث :النبي الذي
يرى في منامه ويسمع الصوت وال يعاين الملك ،والرسول
الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك" .وقد
تبنى هذا الرأي أيضا المستشار احمد عبده ماهر ،ونشر
مقالة على صفحته على الفيسبوك بتاريخ  ٨حزيران
 ،٢٠١٧تحت عنوان  ":القرءان نزل مكتوبا من السماء
ولم ينزل شفويا" واستشهد فيها بما جاء في سيرة ابن هشام
من أن جبريل نزل على النبي بديباج مكتوب فيه [اقرأ باسم
ربك الذي خلق ].....ولكن ماهر حذف فقرة من الرواية
التي تقول ان نزول حبرئيل على النبي كان في المنام وليس
في اليقظة .ثم استشهد ماهر بما ورد في القرآن الكريم من

ذكر (الكتاب) في آيات عديدة ،وتساءل :هل يمكن أن يقول
هللا تعالى [إن هذا الكتاب ]...دون أن يكون كتابا
مكتوبا....ويقول [اقرأ] وليس هناك ما يمكن قراءته؟..
وهل كلمة كتاب تعني بأنه غير مكتوب؟ .أال تعني شيئا
موجودا أمام المتلقي للوحي وهو النبي؟ ،وأمام من يقول
لهم النبي وينقل إليهم الخبر؟ واستدل أيضا على رأيه
بكلمة (الصحف) الورادة في القرآن مثل قوله تعالى:
اَلل يَتْلو صحفا ً م َ
{ َرسو ٌل ِ ِّمنَ َّ ِ
ط َّه َرة ً }البينة 2وحاول قياس
القرآن على الزبور وصحف ابراهيم وموسى ،ثم قال:
"فهل يكون ألنبياء هللا إبراهيم وموسى صحفا ال تكون
لمحمد؟! وهل يأت هللا بالزبور لداوود وال يأت لمحمد
بالقرءان مكتوبا؟" .وقام أخير برفض الرواية التاريخية
المتواترة عن جمع أبي بكر وعثمان بن عفان للقرآن،
وفسر ذلك "بصورة من صور تكرار عدد النسخ
يصورون
المكتوبة...وليست كتابة من صدور الرجال كما
ِّ
لنا" .وربما يتمسك البعض بهذه اآلية" :وإنه لتنزيل رب
العالمين  ،نزل به الروح األمين ،على قلبك لتكون من
المنذرين ،بلسان عربي مبين"( .الشعراء )195 – 192
ليقول إن القرآن نزل على رسول هللا لفظا باللغة العربية،
ولكن الجملة األخيرة "بلسان عربي مبين" يحتمل أيضا أن
تكون إشارة الى لغة المنذر والمنذرين ،إذ يحتمل أن يكون
اإلنذار باللغة العربية والمنذرين الذين يتحدثون بلسان
عربي مبين ،بدليل ":ولو نزلناه على بعض األعجمين

فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين"( .الشعراء )199 – 198
وهو ما تشير اليه أيضا آية أخرى هي  ":ولقد نعلم أنهم
يقولون :إنما يعلمه بشر ،لسان الذي يلحدون اليه أعجمي
وهذا لسان عربي مبين"( .النحل )104
نزول القرآن على سبعة أحرف
وفي مقابل تلك النظرية التي تقول بنزول القرآن معنى
ولفظا أو مكتوبا ،هناك نظرية تقول :ان نزول الوحي على
قلب النبي بالمعنى والجوهر هو أساس القرآن أو الذكر،
وأما اللفظ فهو من النبي وهو تعبير عن ذلك المعنى وهو
نص مقدس  ،ولذلك كان في بداية الوحي مرنا وقابال للتعدد
 - ،كالفرق بين هاتين اآليتين":يريدون أن يطفئوا نور هللا
بأفواههم ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون "
(التوبة  )32و"يريدون ليطفئوا نور هللا بأفواههم وهللا متم
نوره ولو كره الكافرون"(.الصف  )8أو كالفرق بين هاتين
القراءتين :قراءة( :حفص عن عاصم) قال تعالى:
(فَ َمت َّ ْعنَاه ْم " ِإلَى" ِحين) ( 148الصافات) .وقراءة عبد هللا
بن عباس ( :فمتعناهم "حتى" حين) .وذلك قبل أن يتم
االجماع في زمان الخليفة عثمان بن عفان على حرف
واحد ،هو الموجود بين أيدينا اليوم.
وأخذنا اآلراء األخرى الفلسفية والجهمية والمعتزلية
واألشعرية ،فان كالم هللا يغدو معنى ينزله هللا على قلب
النبي  ،وليس لفظا ،وعلى هذا فان اللفظ ال بد أن يكون من

النبي.
وقد ذهب الى ذلك المفسر جالل الدين السيوطي فقال أن
الصياغة اللغوية كانت من فعل النبي محمد (ص) وان
جبريل إنما نزل بالمعاني وأن النبي علم تلك المعاني وعبر
عنها بلغة العرب؛ مستدال بقوله تعالى" :نَزَ َل ِب ِه الروح
ي
سان َ
ْاأل َ ِمين * َ
علَى قَ ْل ِب َك ِلتَكونَ ِمنَ ْالمنذ ِِرينَ * ِب ِل َ
ع َربِ ِّ
سانِ َك
م ِبين" {الشعراء}195/193؛ وبقوله":فَإِنَّ َما يَ َّ
س ْرنَاه ِب ِل َ
س ْرنَاه
لَعَلَّه ْم يَتَذَ َّكرونَ " {الدخان}58/؛ أو بقوله" :فَإِنَّ َما يَ َّ
سانِ َك ِلتبَ ِ ِّ
ش َر ِب ِه ْالمت َّ ِقينَ َوتنذ َِر ِب ِه قَ ْو ًما لدًّا "{مريم.}97/
ِب ِل َ
وهو ما تؤكده بعض األحاديث النبوية الواردة في الصحاح
وأمهات الكتب االسالمية ،حول نزول القرآن على سبعة
أحرف .يروي االمام مالك بن أنس واالمام أحمد بن حنبل
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والطبري
والطحاوي ،وغيرهم بأسناد مختلفة ،عن مجموعة من
الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب وعبد هللا بن
مسعود وابي كعب وأبي هريرة وابن عباس عن النبي
األكرم حديثا بصيغ شتى يدور حول نزول القرآن على
سبعة أحرف وجواز قراءته بأي حرف .ولكن المخالفين
لهم يروون الحديث بتفسير آخركما يروي الطبري  ،في
مقدمة التفسير :حديث رقم  - 58حدثنا محمد بن بشار ،
قال  :حدثنا عباد بن زكريا  ،عن عوف  ،عن أبي قالبة ...
وروي عن أبي  ،عن رسول هللا (ص) انه قال  " :أنزل

القرآن على سبعة أحرف  :أمر  ،وزجر  ،وترغيب ،
وترهيب  ،وجدل  ،وقصص  ،ومثل".

نزول القرآن على سبعة أحرف
ويف مقابل تلك النظرية اليت تقول بنزول القرآن معىن ولفظا ،هناك نظرية تقول :ان نزول الوحي على قلب
النيب ابملعىن واجلوهر هو أساس القرآن أو الذكر ،وأما اللفظ فهو تعبري عن ذلك املعىن وهو نص مقدس
ولكنه يف بداية الوحي كان مران وقابال للتعدد ،33قبل أن يتم االمجاع يف زمان اخلليفة عثمان بن عفان على
حرف واحد ،هو املوجود بني أيدينا اليوم.
وهو ما تؤكده بعض األحاديث النبوية الواردة يف الصحاح وأمهات الكتب االسالمية ،حول نزول القرآن
على سبعة أحرف.
يروي االمام مالك بن أنس واالمام أمحد بن حنبل والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وأبو داود
والطربي والطحاوي ،وغريهم أبسناد خمتلفة ،عن جمموعة من الصحابة على رأسهم عمر بن اخلطاب
وعبد هللا بن مسعود وايب كعب وأيب هريرة وابن عباس عن النيب األكرم حديثا بصيغ شىت يدور حول
نزول القرآن على سبعة أحرف وجواز قراءته أبي حرف.
حديث عمر بن اخلطاب
يقول عمر بن اخلطاب
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يف حياة

 - 33كالفرق بني هاتني اآليتني":يريدون أن يطفئوا نور هللا أبفواههم وأيىب هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون "

(التوبة  )32و"يريدون ليطفئوا نور هللا أبفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون"(.الصف  )8أو كالفرق بني
اهم "إِّ مىل" ِّحني) ( _148الصافات) .وقراءة عبد
هاتني القراءتني :قراءة( :حفص عن عاصم) قال تعاىل( :فم ممتَّعنم ُ
هللا بن عباس ( :فمتعناهم "حىت" حني).

 - 34يقول الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 13حدثين يونس بن عبد االعلى  ،قال :

رسول هللا (ص)  ،فاستمعت لقراءته  ،فإذا هو يقرؤها على حروف كثرية  ،مل يقرئنيها رسول هللا (ص) ،
فكدت أساوره (أي كدت أواثبه وأبطش به) يف الصالة  ،فتصربت حىت سلم  ،فلما سلم لببته بردائه ،
فقلت  :من أقرأك هذه السورة اليت مسعت تقرؤها ؟ قال  :أقرأنيها رسول هللا (ص)  .فقلت  :كذبت  ،فوهللا
إن رسول هللا ( ص ) هلو أقرأين هذه السورة اليت مسعتك تقرؤها ! فانطلقت به أقوده إىل رسول هللا (ص) ،
فقلت  :اي رسول هللا  ،إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان 36على حروف مل تقرئنيها  ،وأنت أقرأتين سورة
الفرقان  .قال  :فقال رسول هللا (ص)  " :أرسله اي عمر ! اقرأ اي هشام "  .فقرأ القراءة اليت مسعته يقرؤها ،
فقال رسول هللا (ص) " :هكذا أنزلت " .مث قال رسول هللا (ص) " :أقرأ اي عمر! " فقرأت القراءة اليت أقرأين
رسول هللا (ص)  ،فقال رسول ( ص )  " :هكذا أنزلت "  .مث قال رسول هللا (ص)  " :إن هذا القرآن أنزل
37
على سبعة أحرف  ،فاقرءوا ما تيسر منها ".

أخربان ابن وهب  .قال  :أخربين يونس  ،عن ابن شهاب  ،قال  :أخربين عروة بن الزبري  ،أن املسور
بن خمرمة وعبد الرمحن بن عبد القارئ أخرباه أهنما مسعا عمر بن اخلطاب  ،رضي هللا عنه  ،يقول..
 - 35أو الفرقان ،كما يف آخر الرواية.
 - 36أو الدخان ،كما يف أول الرواية.
 - 37رواه البخاري يف اخلصومات ابب  ، 4واستتابة املرتدن ابب  . 9ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها
حديث رقم  . 270وأبو داود يف أبواب الوتر ابب  . 22والرتمذي يف القراءات ابب  . 9والنسائي يف
االفتتاح ابب  . 37ومالك يف املوطأ  ،كتاب القرآن حديث رقم  . 5وامحد يف املسند ( ج  ) 1حديث
رقم  ، 277وحديث رقم . 296
يالحظ :ان عمر وهشام من املهاجرين ،والسوراتن اليت يرد ذكرمها يف هذه الرواية مرة ابسم الدخان ومرة
ابسم الفرقان مها سوراتن مكيتان ،ولكن الراوي ال يذكر اين ومىت حدثت القصة ،يف مكة؟ أو املدينة؟ وان
كان يرجح أهنا حدثت يف املدينة :كما يفهم منها أهنا حدثت يف مسجد النيب ،وهي تشبه القصة اليت يرويها
أيب بن كعب عن نفسه  ،ويرويها آخرون عن عمر وأيب ،وبصيغ جمهولة أحياان  ،أي من دون ذكر الصحايب.

وهناك طرق أخرى هلذه الرواية عن عمر ولكنها ال تذكر اسم هشام بن حكيم ،وتضيف إحداها اىل الرواية
األوىل (فوقع يف صدر عمر شئ  ،فعرف النيب ( ص ) ذلك يف وجهه  ،قال  :فضرب صدره  ،وقال " :
ابعد شيطاان " قاهلا ثالاث  ،مث قال  " :اي عمر  ،إن القرآن كله صواب  ،ما مل جتعل رمحة عذااب ،أو عذااب
رمحة "  38بينما تضيف رواية أخرى ( :فقال رسول هللا ( ص )  " :أنزل القرآن على سبعة أحرف  ،كلها
39
شاف كاف ").
حديث أيب بن كعب (أحد كتاب الوحي من األنصار)
وأما احلديث اآلخر فهو حديث أيب بن كعب ،وهو أحد كتاب الوحي من األنصار ،وأحد النقباء االثين
عشر الذين دعوا الرسول اىل املدينة ،وقصته تشابه قصة عمر اىل حد كبري ،حيث يقول :دخلت املسجد،
فصليت فقرأت النحل  ،مث جاء رجل آخر فقرأها على غري قراءيت  ،مث دخل رجل آخر فقرأ خبالف قراءتنا ،
فدخل يف نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان يف اجلاهلية  ،فأخذت أبيديهما  ،فأتيت هبما النيب (
ص )  ،فقلت  :اي رسول هللا  ،استقرئ هذين ! فقرأ أحدمها  :فقال " أصبت "  ،مث استقرأ اآلخر ،فقال :
" أصبت " ! فدخل قليب أشد مما كان يف اجلاهلية من الشك والتكذيب  ،فضرب رسول هللا ( ص ) ،
صدري  ،وقال  " :أعاذك هللا من الشك  ،وأخسأ عنك الشيطان " 40.وهلذه القصة طرق عديدة تزيد فيها
 - 38الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 14حدثين أمحد بن منصور  ،قال  :حدثنا عبد الصمد بن
عبد الوارث  ،قال  :حدثنا حرب بن أيب اثبت من بين سليم  ،قال  :حدثنا إسحاق بن عبد هللا بن أيب
طلحة  ،عن أبيه  ،عن جده  ،قال .ورواه االمام أمحد يف املسند  ،ج  5رقم 16366
 - 39الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 15حدثنا عبيدهللا بن حممد الفراييب  ،قال حدثنا
عبد هللا بن ميمون  ،قال  :حدثنا عبيدهللا  ،يعين ابن عمر (عبيدهللا بن حفص بن عاصم بن عمر
بن اخلطاب)  ،عن انفع  ،عن ابن عمر  ،قال :
 - 40الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 27حدثنا أبو كريب  ،قال  :حدثنا وكيع  ،عن
إمساعيل بن أيب خالد  ،عن عبد هللا بن عيسى بن أيب ليلى  ( -و ) وعن ابن أيب ليلى عن احلكم -
عن ابن أيب ليلى  ،عن أيب.

قليال وتذكر جوانب أخرى من القصة .كا يف احدى الرواايت ( :قال هلم النيب  " :قد أصبتم وأحسنتم ").
أو " قال يل  :أعيذك ابهلل من الشك والتكذيب " 41.أو ( فلما رأى رسول هللا (ص)  ،ما غشيين  ،ضرب
على صدري  ،ففضت عرقا كأمنا أنظر إىل هللا فرقا  ،فقال يل  " :اي أيب أرسل إيل أن اقرأ القرآن على حرف
 ،فرددت عليه أن هون على أميت ! فرد علي يف الثانية أن اقرأ القرآن على حرف  ،فرددت عليه أن هون
على أميت ! فرد علي يف الثالثة  :أن اقرأ القرآن على سبعة أحرف  ،ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها
 ،فقلت  :اللهم اغفر ألميت هللا أغفر ألميت  ،وأخرت الثالثة ليوم يرغب إيل فيه اخللق كلهم  ،حىت إبراهيم
") 42.أو كما يف هذه الرواية اليت تشرح احلوار بني النيب وبني امللكني جربيل وميكائيل  " ( :إن امللكني
أتياين  ،فقال أحدمها  :اقرأ القرآن على حرف  ،وقال اآلخر  :زده  .قال  :فقلت زدين  .قال  :اقرأه على
43
حرفني  ،حىت بلغ سبعة أحرف  ،فقال اقرأ على سبعة أحرف") .
وتضيف رواية أخرى مشاهبة" :إن جربئيل وميكائيل  ،عليهما السالم  ،أتياين  ،فقعد جربيل عن مييين
وميكائيل عن يساري  ،فقال جربيل  :اقرأ القرآن على حرف واحد  ،وقال ميكائيل  :استزده  .قال جربيل
44
 :اقرأ القرآن على حرفني  .فقال ميكائيل  :استزده  ،حىت بلغ ستة أو سبعة  ..وكل شاف كاف".
 - 41الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم 26وحدثنا أبو كريب  ،قال  :حدثنا حممد بن فضيل ،
عن إمساعيل بن أيب خالد  ،إبسناده عن النيب ( ص )  ،حنوه
 - 42الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 25حدثنا أبو كريب  ،قال  :حدثنا ابن منري  ،قال :
حدثنا إمساعيل بن أيب خالد  .وحدثنا عبد احلميد بن بيان القناد  ،قال  :حدثنا حممد بن يزيد الواسطي ،
عن إمساعيل  ،عن عبد هللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى  ،عن جده  ،عن أيب بن كعب  .إال أن
ابن بيان قال يف حديثه  ،فقال هلم النيب  ( ،ص )  " :قد أصبتم وأحسنتم " .ورواه مسلم يف صالة
املسافرين حديث رقم  . 273وأمحد يف املسند  ،ج  8حديث  21229و 21237
 - 43الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 21حدثنا أبو كريب  ،قال  :حدثين حيي بن آدم  ،قال :
حدثين إسرائيل  ،عن أيب إسحاق  ،عن فالن العبدي  -قال أبو جعفر  :ذهب عين امسه  -عن سليمان بن
صرد عن أيب بن كعب .و رواه االمام أمحد خمتصرا قليال يف املسند  ،ج  8حديث رقم . 21210
 - 44الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 22حدثنا حممد بن بشار  ،قال  :حدثنا ابن أيب عدي .
وحدثنا أبو كريب  ،قال  :حدثنا حممد بن ميمون الزعفراين  ،مجيعا عن محيد الطويل  ،عن أنس بن مالك

ويف رواية أخرى عن نفس القصة يقول أيب :فوجدت يف نفسي وسوسة الشيطان  ،حىت امحر وجهي ،فعرف
ذلك رسول هللا ( ص ) يف وجهي  ،فضرب بيده يف صدري  ،مث قال  " :اللهم أخسئ الشيطان عنه ! أاتين
آت من ريب  ،فقال  :إن هللا أيمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد  ،فقلت  :رب  ،خفف عين ! مث أاتين
الثانية  ،فقال  :إن هللا أيمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد  ،فقلت  :رب خفف عن أميت ! مث أاتين
الثالثة  ،فقال مثل ذلك  ،وقلت مثله  .مث أاتين الرابعة  ،فقال  :إن هللا أيمرك أن تقرأ القرآن على سبعة
أحرف ولك بكل ردة مسألة  ،فقلت  :اي رب اغفر ألميت  ،اي رب اغفر ألميت  ،واختبأت الثالثة شفاعيت
ألميت يوم القيامة " .
ويبدو ان هذه التتمة اليت ال توجد يف الرواية األوىل قد حدثت بصورة منفصلة يف وقت آخر ،ولكنها
أضيفت للقصة ألهنا تكمل املوضوع ،فهناك رواايت عديدة تنقل التتمة بصورة مستقلة ،حيث يقول أيب بن
45

كعب :أتى النيب (ص)  ،جربيل  ،وهو أبضاة بين غفار  ،فقال  :إن هللا أيمرك أن تقرئ أمتك القرآن على
حرف واحد  .قال  :فقال  " :أسأل هللا مغفرته ومعافاته  ...إهنم ال يطيقون ذلك  ،فسل هللا هلم التخفيف
! "  .فانطلق مث رجع  ،فقال  :إن هللا أيمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفني  .قال " :أسأل هللا مغفرته
ومعافاته  ...إهنم ال يطيقون ذلك  ،فسل هللا هلم التخفيف ! "  .فانطلق مث رجع  ،فقال  :إن هللا أيمرك أن
تقرئ أمتك القرآن على ثالثة أحرف  .فقال  " :أسأل هللا مغفرته ومعافاته  ...إهنم ال يطيقون ذلك  ،سل
هللا هلم التخفيف ! "  .فانطلق مث رجع  ،فقال  :إن هللا أيمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف ،
46
فمن قرأ منها حبرف فهو كما قرأ " .

رضي هللا عنه  ،عن أيب بن كعب رضي هللا عنه  ،ولفظ احلديث اليب كريب  .ورواه االمام أمحد يف املسند
 ،ج  8حديث رقم  21150و 21190
 - 45الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم : 30حدثين يونس بن عبد االعلى  ،قال  :أخربان ابن
وهب  ،قال  :أخربين هشام بن سعد  ،عن عبيدهللا بن عمر  ،عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  ،عن أيب
بن كعب .
 - 46الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 38حدثنا حممد بن مرزوق قال  :حدثنا أبو معمر عبد هللا
بن عمرو بن أيب احلجاج  ،قال  :حدثنا عبد الوارث  : ،قال حدثنا حممد بن جحادة  ،عن احلكم بن عتيبة
 ،عن جماهد  ،عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  ،عن أيب بن كعب .وكذلك :حديث رقم  - 59حدثين به أبو

ويقول أيضا يف حديث مشابه مع هذه النهاية " فأميا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا" 47 .كما يقول يف
حديث آخر خمتصر يذكر فيه (أحجار املراء )  48بدل (أضاة بين غفار)  ،ويتميز بشرح النيب جلربئيل أسباب
طلبه التخفيف يف قراءة القرآن " :إين بعثت إىل أمة األميني  ،منهم الغالم واخلادم والشيخ الفاين والعجوز
49
".
وخيتصر حديث آخر املوضوع جدا هبذه العبارة  :قال رسول هللا (ص)  " :أنزل القرآن على سبعة أحرف
50
".
حديث عبد هللا بن مسعود (أحد أوائل كتاب الوحي)

كريب  ،قال  :حدثنا حممد بن فضيل  ،عن إمساعيل بن أيب خالد  ،عن عبيدهللا بن عيسى بن عبد الرمحن
بن أيب ليلى  ،عن أبيه  ،عن جده  ،عن أيب بن كعب.
 - 47الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 29حدثنا حممد بن املثىن  ،قال  :حدثنا حممد بن جعفر ،
قال  :حدثنا شعبة  ،عن احلكم  ،عن جماهد  ،عن ابن أيب ليلى  ،عن أيب بن كعب .و رواه مسلم يف صالة
املسافرين وقصرها حديث  . 274وأمحد يف املسند  ،ج  8حديث  21230راجع أيضا الطربي ،
التفسري ،املقدمة  ،حديث رقم 31
 - 48أحجار املراء  :موضع بقباء خارج املدينة  .وذكر ابن االثري يف النهاية والفريوز أابدي يف القاموس عن
جماهد أهنا هي قباء  .أما البكري يف « معجم ما استعجم » فقد ذكر أنه موضع مبكة.
 - 49الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 24حدثنا أبو كريب قال  :حدثنا حسني بن علي  ،وأبو
أسامة  ،عن زائدة  ،عن عاصم  ،عن زر  ،عن أيب  .ورواه الرتمذي يف القرآن ابب  . 9وأمحد يف املسند ،
ج  8حديث 21262
 - 50الطربي يف مقدمة تفسريه حديث رقم  - 23حدثنا حممد بن مرزوق  ،قال  :حدثنا أبو الوليد  ،قال
 :حدثنا محاد بن سلمه  ،عن محيد  ،عن أنس بن مالك  ،عن عبادة بن الصامت  ،عن أيب بن كعب.
ورواه االمام أمحد يف املسند  ،ج  8حديث رقم  21149هكذا خمتصرا .

وقد أكد عبد هللا بن مسعود ،وهو مهاجر مكي هذيل من أوائل الناس اسالما ،ومن كتاب الوحي،
حديث أيب بن كعب ،قائال  :إن رسول هللا (ص) قال  " :أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف  ،كل
كاف شاف " .
وذكر عبد هللا قصة قريبة من قصيت عمر وأيب ،قائال :اختلف رجالن يف سورة فقال هذا  :أقرأين النيب
(ص) وقال هذا  :أقرأين النيب (ص)  .فأيت النيب (ص) فأخرب بذلك قال  :فتغري وجهه وعنده رجل فقال " :
اقرءوا كما علمتم "  -فال أدري أبشئ أمر أم بشئ ابتدعه من قبل نفسه – " فإمنا أهلك من كان قبلكم
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اختالفهم على أنبيائهم " .وقال  :فقام كل رجل منا وهو ال يقرأ على قراءة صاحبه .
ويف رواية أخرى ،نقل ابن مسعود نفس القصة تقريبا  ،مع بعض االختالف ،فقال :متارينا يف سورة من
القرآن  ،فقلنا  :مخس وثالثون  ،أو ست وثالثون آية  ،قال  :فانطلقنا إىل رسول هللا (ص) فوجدان عليا
52

يناجيه  ،قال  :فقلنا  :إان اختلفنا يف القراءة  ،قال  :فامحر وجه رسول هللا (ص)  ،وقال  " :إمنا هلك من
كان قبلكم ابختالفهم بينهم " .قال  :مث أسر إىل علي شيئا  ،فقال لنا علي  :إن رسول هللا (ص) أيمركم أن
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تقرؤوا كما علمتم .
وعندما حدثت فتنة االختالف يف قراءة القرآن بني املسلمني ،أكد عبد هللا بن مسعود موضوع التعدد يف
 - 51الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 35حدثين يونس  ،قال  :أخربان ابن وهب  ،أخربين
سليمان بن بالل  ،عن أيب عيسى بن عبد هللا بن مسعود  ،عن أبيه  ،عن جده عبد هللا بن مسعود
 - 52الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 10حدثنا أبو كريب حممد بن العالء قال  :حدثنا أبو بكر
بن عياش قال  :حدثنا عاصم عن زر عن عبد هللا قال .ورواه من حديث عبد هللا بن عمرو  :االمام أمحد يف
املسند ( ج  2حديث رقم  ) 6815ومسلم يف صحيحه  ،كتاب العلم  ،حديث رقم  ، 2ولفظه فيه  :عن
عبد هللا بن عمرو قال  :هجرت إىل رسول هللا (ص) يوما  ،قال  :فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية ،
فخرج علينا رسول هللا (ص) يعرف يف وجهه الغضب  ،فقال  " :إمنا هلك من كان قبلكم ابختالفهم يف
الكتاب".
 - 53الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  11حدثنا سعيد بن حيي بن سعيد االموي  ،قال :
حدثنا أيب قال  :حدثنا االعمش  .وحدثين أمحد بن منيع قال  :حدثنا حيي بن سعيد االموي عن
االعمش عن عاصم عن زر بن حبيش  ،قال  :قال عبد هللا بن مسعود:

القراءة وقال :قال رسول هللا (ص)  " :أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل
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حرف حد ولكل حد مطلع" .
وملا خرج من الكوفة  ،اجتمع إليه أصحابه فودعهم  ،مث قال  :ال تنازعوا يف القرآن فإنه ال خيتلف وال
يتالشى وال يتغري لكثرة الرد ،وإن شريعة االسالم وحدوده وفرائضه فيه واحدة  ،ولو كان شئ من احلرفني
ينهى عن شئ أيمر به اآلخر  ،كان ذلك االختالف  ،ولكنه جامع ذلك كله  ،ال ختتلف فيه احلدود وال
الفرائض  ،وال شئ من شرائع االسالم  ،ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول هللا (ص)  ،فيأمران فنقرأ عليه ،
فيخربان أان كلنا حمسن  ،ولو أعلم أحدا أعلم مبا أنزل هللا على رسوله مين لطلبته حىت أزداد علمه إىل علمي.
ولقد قرأت من لسان رسول هللا (ص) سبعني مرة  ،وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن يف كل رمضان
 ،حىت كان عام قبض  ،فعرض عليه مرتني  .فكان إذا فرغ أقرأ عليه  ،فيخربين أين حمسن  .فمن قرأ قرأيت
فال يدعنها رغبة عنها  ،ومن قرأ على شئ من هذه احلروف فال يدعنه رغبة عنه  ،فإنه من جحد ِبية جحد
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به كله .
 - 54الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم 9وحدثنا حممد بن محيد الرازي قال  :حدثنا جرير بن عبد
احلميد عن مغرية عن واصل بن حيان عمن ذكره عن أيب االحوص عن عبد هللا بن مسعود .ومطلع احلديث
" أنزل القرآن على سبعة أحرف " دون الزايدة التالية له هنا  ،رواه البخاري يف اخلصومات وبدء اخللق
وفضائل القرآن واالستتابة والتوحيد  .ومسلم يف املسافرين  .وأبو داود يف الوتر  .والرتمذي يف القرآن .
والنسائي يف االفتتاح  .ومالك يف القرآن  .وأمحد يف مسنده يف غري موضع  .واحلديث املذكور هنا رواه
بتمامه السيوطي يف اجلامع الصغري ( حديث رقم  ) 2727وعزاه للطرباين يف املعجم الكبري.
الطربي - :حدثنا ابن محيد قال  :حدثنا مهران قال  :حدثنا سفيان عن إبراهيم اهلجري عن أيب االحوص
عن عبد هللا بن مسعود عن النيب ( صلى هللا عليه وسلم ) مثله .
 - 55الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 16حدثين يونس بن عبد االعلى  ،قال أخربان ابن وهب ،
قال  :أخربين هشام بن سعد  ،عن علي بن أيب علي  ،عن زبيد ( يف نسخة زيد)  ،عن علقمة النخعي ،
قال  .ورواه االمام أمحد يف املسند مطوال  ،وفيه  " :إن القرآن ال خيتلف وال يستشن وال يتفه لكثرة الرد " .
انظر املسند ج  2حديث  3845ويف رواية أخرى قال عبد هللا  :من كفر حبرف من القرآن أو ِبية منه
فقد كفر به كله .الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 49حدثنا ابن محيد قال  :حدثنا جرير  ،عن
مغرية  ،عن إبراهيم  ،عن عبد هللا  .ورواه أمحد أبطول من هذا يف املسند ( ج  2حديث ) 3845

وقال عبد هللا  :إين قد مسعت القراء فوجدهتم متقاربني ،فاقرؤوا كما علمتم وإايكم والتنطع 56فإمنا هو كقول
أحدكم " هلم وتعال "  57 .وقال :من قرأ منكم على حرف فال يتحولن  ،ولو أعلم أحدا أعلم مين بكتاب
هللا ألتيته.
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قال عبد هللا بن مسعود :ان القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف (أو حروف) وان
الكتاب قبلكم كان ينزل (أو نزل) من ابب واحد على حرف واحد معنامها واحد.
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حديث ابن عباس
وهناك أحاديث مشاهبة عن عبد هللا ابن عباس عن رسول هللا ( ،ص)  ،قال  " :أقرأين جربئيل القرآن على
حرف  ،فاستزدته  ،فزادين  ،مث استزدته فزادين  ،حىت انتهى إىل سبعة أحرف" .أو " أقرأين جربئيل على
حرف ،فراجعته  ،فلم (أزل) أستزيده فيزيدين  ،حىت انتهى إىل سبعة أحرف ".
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 - 56التنطع  :املغاالة والتكلف  ،يقال  :تنطع يف كالمه  :تفصح فيه وتعمق  ،وتنطع يف شهواته  :أتنق
فيها وتشبع منها  ( .املعجم الوسيط  :ص )930
 - 57الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 39حدثين أبو السائب سامل بن جنادة السوائي ،
قال  :حدثنا أبو معاوية  ،وحدثنا حممد بن املثىن  ،قال  :حدثنا ابن أيب عدي  ،عن شعبة  ،مجيعا
عن االعمش  ،عن شقيق  ،قال  :قال عبد هللا:
 - 58الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 40وحدثنا حممد بن ملثىن  ،قال  :حدثنا أبو داود ،
قال  :حدثنا شعبة  ،عن أيب إسحاق  ،عمن مسع ابن مسعود  ،يقول .وقال أيضا :وقال  :من قرأ
القرآن على حرف  ،فال يتحولن منه إىل غريه.
 - 59السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 18
 - 60الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 17حدثين يونس بن عبد االعلى  ،قال  :أنبأان ابن وهب
 ،قال  :أخربين يونس  ،وحدثنا أبو كريب  ،قال  :حدثنا رشدين بن سعد  ،عن عقيل بن خالد  ،مجيعا
عن ابن شهاب  .قال  :حدثين عبيدهللا بن عبد هللا بن عتبة  ،أن ابن عباس حدثه  .والطربي :حدثنا ابن

حديث أيب هريرة
وهناك حديث عن أيب هريرة عن رسول هللا (ص) يقول فيه " :أنزل القرآن على سبعة أحرف عليم حكيم
غفور رحيم " 61.و"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف  ،فاقرءوا وال حرج  ،ولكن ال ختتموا ذكر رمحة
بعذاب  ،وال ذكر عذاب برمحة" 62.وروى الطربي قريبا من هذا احلديث ،بسنده عن عبد الرمحن بن أيب
بكرة  ،عن أبيه  ،قال  :قال رسول هللا (ص)  " :قال جربيل  :اقرءوا القرآن على حرف ،فقال ميكائيل :
استزده  ،فقال  :على حرفني  ،حىت بلغ ستة أو سبعة أحرف  ،فقال  :كلها شاف كاف  ،ما مل خيتم آية
عذاب برمحة  ،أو آية رمحة بعذاب  ،كقولك هلم وتعال" .كما رواه أمحد بزايدة " :حنو قولك تعال وأقبل
63
وهلم واذهب وأسرع وأعجل".
الربقي  ،قال  :حدثنا ابن أيب مرمي  ،قال  :حدثنا انفع بن يزيد  ،قال  :حدثين عقيل بن خالد  ،عن ابن
شهاب  ،عن عبيدهللا بن عبد هللا  ،عن ابن عباس  ،عن رسول هللا ( ص) .ورواه البخاري يف فضائل القرآن
ابب  ، 5وبدء اخللق ابب  . 6ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها حديث رقم  . 272والنسائي يف
االفتتاح ابب  . 37وأمحد يف املسند  ،ج  1حديث  2375و  2717و 2860
 - 61الطربي وحدثين عبيد بن أسباط بن حممد قال  :حدثنا أيب عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب
هريرة ،ورواه االمام أمحد يف املسند  ،ج  3حديث 8398
 - 62الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 37عمرو بن عثمان العثماين  ،قال حدثنا ابن أيب
أويس  ،قال حدثنا أخي  ،عن سليمان بن بالل  ،عن حممد بن عجالن  ،عن املقربي  ،عن أيب
هريرة  .وقال ابن عبد الرب يف التمهيد :أما قوله يف هذا احلديث قلت :مسيع ا عليم ا وغفورا رحيم ا وعليم ا حكيم ا
وحنو ذلك؛ فإمنا أراد به ضرب املثل للحروف اليت نزل القرآن عليها أهنا معان متفق مفهومها خمتلف مسموعها ،ال
تكون يف شيء منها معىن وضده ،وال وجه خيالف وجه ا خالفا ينفيه أو يضاده ،كالرمحة اليت هي خالف العذاب
وضده وما أشبه ذلك .

 - 63الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 32حدثنا أبو كريب  ،قال  :حدثنا زيد بن احلباب  ،عن
محاد بن مسلة  ،عن علي بن زيد  ،عن عبد الرمحن بن أيب بكرة  ،عن أبيه  ،قال  :قال رسول هللا .ورواه
االمام أمحد يف املسند ( ج  7حديث  ) 20447بشئ من االختصار  .ورواه أيضا بنحوه وفيه زايدة ( ج
 7حديث ) 20537

حديث أم أيوب
وروى االمام أمحد يف مسنده ،والطربي بسنده عن أم أيوب قالت أن النيب ( ص ) قال  " :أنزل القرآن على
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سبعة أحرف  ،أيها قرأت أصبت " .أو" أيها قرأت أجزأك " .
وروى اإلمام أمحد والطربي حديثني متشاهبني عن نزول القرآن على سبعة أحرف ،مع إضافة حتذير النيب عن
املراء يف القرآن ،فقد روى عن أيب جهم (جهيم ) االنصاري  :أن رجلني اختلفا يف آية من القرآن  ،فقال هذا
 :تلقيتها من رسول هللا (ص)  ،وقال الآلخر  :تلقيتها من رسول هللا (ص) فسأال رسول هللا (ص) عنها ،
فقال رسول هللا (ص)  " :إن القرآن أنزل على سبعة أحرف  ،فال متاروا يف القرآن  ،فان املراء فيه كفر " .
ول ِّ
 65وروى أمحد يف مسنده ،معن معم ِّرو ب ِّن ال مع ِّ
اص أ َّ
ال :نممزمل ال ُقرآ ُن معلمى مسب مع ِّة أمح ُرف،
هللا (ص) قم م
من مر ُس م
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معلمى أ ِّ
مصب تُم ،فمالم تمتم مم ماروا فِّ ِّيه فمِّإ َّن ال ِّممراءم فِّ ِّيه ُكفر.
مي محرف قم مرأ ُمت فم مقد أ م
وكما هو واضح فان بعض تلك األحاديث اليت تتحدث عن األحرف السبعة تشي أبن القرآن نزل ابملعىن
وليس يف قالب نص واحد ،ولذلك فقد كان النيب يتساهل حىت يف كتابة القرآن ويقرأه على كل صحايب
بشكل معني ،وان االختالف بني الصحابة مل يكن فقط من قلة حفظهم أو غلطهم يف القرآن ،وامنا كان
ذلك مقصودا من النيب نفسه أثناء استكتاب القراء كعبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب وغريهم ،وهو ما
أدخل الشك على قلب أيب كما يقول " فسقط يف نفسي من التكذيب وال إذ كنت يف اجلاهلية" .وعندما

 - 64الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 18حدثين حممد بن عبد هللا ابن أيب خملد الواسطي ،
ويونس بن عبد االعلى الصديف  ،قاال  :حدثنا سفيان بن عيينة  ،عن عبيدهللا  ،أخربه أبوه  ،أن أم أيوب
أخربته  .وحديث رقم  ،20ورواه االمام أمحد يف املسند ( ج  10حديث رقم  27513و ) 27694
 - 65الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 33حدثين يونس بن عبد االعلى  ،قال  :أخربان ابن وهب
 ،قال  :أخربان سليمان بن بالل  ،عن يزيد بن خصيفة  ،عن بشر بن سعيد  ،أن أاب جهم (جهيم)
االنصاري  .ورواه االمام أمحد يف املسند ( ج  6حديث  )17550وابن عبد الرب  ،التمهيد281 / 8 ،
 - 66االمام أمحد بن حنبل ،املسند ،مسند الشاميني ()232 /5

رد عليه قائالا":ما كلنا أحسن وال أمجل" .ولكنه عاد فاستقر إميانه.
قال النيب (ص) ":كلكم حمسن جممل" َّ
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كما أدخل الشك أيضا يف قلب عمر  ،فضرب النيب صدره ،وقال ثالاث" :ابعد شيطاان".
فتنة عبد هللا بن أيب سرح العامري
واذا كان عمر بن اخلطاب ،وأيب بن كعب ،ومها الصحابيان اجلليالن ،قد اهتز إمياهنما قليال بسبب
االختالف يف قراءة القرآن ،فان صحابيا آخر هو كاتب الوحي املهاجر عبد هللا بن أيب سرح العامري مل
يستوعب فكرة تعدد األحرف ،وال نزول القرآن ابملعىن ،فارتد عن االسالم بعد أن كان قد حفظ سورة البقرة
وآل عمران ،وعاش مع النيب حىت سنواته األخرية يف املدينة  ،وعاد قبيل الفتح اىل مكة ليقول للمشركني:
علي (عزيز حكيم)
"أوحي ايل كما يوحى اىل حممد" .ويقول :كنت أصرف حممدا حيث أريد .كان ميلي َّ
فأكتب (عليم حكيم) فيقول نعم كل سواء .ويف لفظ آخر :كان يقول اكتب كذا ،فأقول اكتب فيقول
اكتب كيف شئت .وما يدري حممد ما يقول ،اين ألكتب له ما شئت ،هذا الذي كتبت يوحى ايل كما
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يوحى اليه.
وكانت القشة ال يت قصمت ظهر البعري :أن عبد هللا بن أيب سرح كان يكتب لرسول هللا (ص) فلما نزلت
"ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني" فلما بلغ قوله "مث أنشأانه خلقا آخر" ،قال عبد هللا تعجبا من
تفصيل خلق اإلنسان (تبارك هللا أحسن اخلالقني) .فقال عليه الصالة والسالم :اكتبها فكذلك نزلت .فشك
69
ِّ
ِّ
قلت كما قال.
ُوحي إيل كما أوحي إليه ،ولئن كان كاذاب لقد ُ
عبد هللا وقال :لئن كان حممد صادقا ،لقد أ م
 - 67الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 14حدثين أمحد بن منصور  ،قال  :حدثنا عبد الصمد بن
عبد الوارث  ،قال  :حدثنا حرب بن أيب اثبت من بين سليم  ،قال  :حدثنا إسحاق بن عبد هللا بن أيب
طلحة  ،عن أبيه  ،عن جده  ،قال .ورواه االمام أمحد يف املسند  ،ج  5رقم 16366
 - 68راجع السرية النبوية البن اسحاق وتفسري الطربي ،وتفسري القرطيب ،وفتح القدير للشوكاين ،وتفسري الزحمشري،

وتفسري الرازي  ،والدر املنثور جلالل الدين السيوطي  ،والبداية والنهاية البن كثري ،وكذلك املصادر الشيعية كتفسري القمي
وتفسري العياشي ،والكايف ،وجممع البيان للطربسي ،وتفسري امليزان للطباطبائي .وهم يروون عن الباقر والصادق نفس الرواية.
 - 69البيضاوي يف تفسريه .وروى عن ابن أيب مِّجنيح قال :كان (عبد هللا) يكتب لرسول هللا الوحي؛ فارتد مشرك ا راجع ا إىل
علي فأقول :أو كذا أو كذا؟ فيقول :نعم ،وذلك أن رسول هللا كان
قريش ،فقال :وهللا إين ألصرفه حيث أريد ،إنه ليملي َّ
ميلي عليه فيقول" :عزيز حكيم" أو "حكيم عليم" ،فكان يكتبها على أحد احلرفني ،فيقول" :كل صواب".

وكما هو معروف فقد أهدر رسول هللا (ص) دمه يوم الفتح وكان واحدا ممن قال عنهم " :اقتلوهم وان
وجدمتوهم حتت أستار الكعبة" فلما كان يومئذ جاء ابن أيب سرح إىل عثمان بن عفان ،وكان أخاه من
الرضاعة ،فتوسط له لدى النيب وعفى عنه ،يف قصة مفصلة.
وقد روى ابن أيب داود السجستاين يف (كتاب املصاحف) والبخاري ومسلم وأمحد وآخرون قصة عبد هللا
بن أيب سرح ،ولكنهم مل يذكروا امسه ،ورووا عن أنس بن مالك :أن رجال كان يكتب لرسول هللا (ص) فكان
اذا أملى عليه (مسيعا بصريا) ،كتب( :مسيعا عليما) ،واذا أملى عليه (مسيعا عليما) كتب (مسيعا بصريا) .وكان
قد قرأ البقرة وآل عمران ،وكان من قرأمها قرأ قرآان كثريا ،فتنصر الرجل وقال :امنا كنت أكتب ما شئت عند
حممد.
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كما أشار الطربي اىل قصة "الرجل" الذي افتنت ،وذكره هللا تعاىل بقوله " :إمنا يعلمه بشر "( .النحل ،
 )103وقال :أنه كان يكتب الوحي  ،فكان ميلي عليه رسول هللا (ص)  " :مسيع عليم " ،أو " عزيز حكيم
"  ،أو غري ذلك من خوامت اآلي  ،مث يشتغل عنه رسول هللا (ص) وهو على الوحي  ،فيستفهم رسول هللا
 - 70السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث ( ت  316 :ه )  :كتاب املصاحف ،ص 3
حتقيق  :آرثر جفري  ،املطبعة الرمحانية  ،القاهرة  1936 ،م  ،والبخاري يف الصحيح ،املناقب ،عالمات النبوة يف
االسالم ،وابن حجر ،فتح الباري ،ج 10ص  418ورواه مسلم من حديث سليمان بن املغرية عن اثبت عن أنس،
وغريه من حديث محاد بن مسلم ممة عن اثبت عن أنس ،واملتقي اهلندي ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال،
واإلمام أمحد ُ
حرف اهلمزة ( 58من  )651حديث رقم  4042و  4043و 4044
وقد رد القاضي عياض الرواية من أساسها وقال ":اعلم  -ثبتنا هللا وإايك على احلق ،وال جعل للشيطان وتلبيسه احلق
ابلباطل إلينا سبيال  -أن مثل هذه احلكاية ال تقبل ،وال توقع يف قلب مؤمن ريبا ،إذ هي حكاية عمن ارتد وكفر ابهلل،
وحنن ال نقبل خرب املسلم املتهم فكيف بكافر افرتى هو ومثله على هللا ورسوله ما هو أعظم من هذا ؟ والعجب لسليم
العقل يشغل مبثل هذه احلكاية سره ،وقد صدرت من عدو كافر مبغض للدين مفرت على هللا ورسوله ،ومل ترد عن أحد من
املسلمني ،وال ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله وافرتاه على نيب هللا ،وإمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون ِبايت هللا
وأولئك هم الكاذبون (.القاضي عياض  ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ص  - 104مكتبة الصفا) وقد رجح الشيخ
ابن تيمية صحة هذه الرواية ،وقال  :قد قال من ذهب إىل القول األول ( :أعل البزار حديث اثبت عن انس قال  :رواه
عنه و مل يتابع عليه ورواه محيد عن أنس ،و أظن محيدا إمنا مسعه من اثبت .قالوا  :مث أن أنسا مل يذكر أنه مسع النيب صلى
هللا عليه و سلم أو شهده ،يقول ذلك ولعله حكى ما مسع) ويف هذا الكالم تكلف ظاهر والذي ذكرانه يف حديث أبن
إسحاق والواقدي وغريمها موافق لظاهر هذه الرواية ،وكذلك ذكر طائفة من أهل التفسري وقد جاءت آاثر فيها بيان صفة
احلال على هذا القول؟؟؟؟؟

(ص)  ،فيقول  :أعزيز حكيم  ،أو مسيع عليم  ،أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول هللا (ص) " :أي ذلك
71
كتبت  ،فهو كذلك "  .ففتنه ذلك  ،فقال  :إن حممدا وكل ذلك إيل  ،فأكتب ما شئت.
72

وال يوجد يف التاريخ ذكر لكاتب وحي ارتد غري عبد هللا بن أيب سرح ،ولو كان لبان ،وال اعرف السر يف
عدم التصريح ابمسه مع انه يفرتض أنه كان معروفا  ،ولذلك احتمل ان يكون الرواة قد اهبموا االسم لغاية يف
أنفسهم ،مع ان القصة واحدة والرجل واحد .رمبا مل يشأ بعضهم التصريح ابمسه بعد أن اتب وعاد اىل
االسالم وأصبح واليا على العراق ومصر يف عهد عثمان.
 - 71الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 48حدثنا يونس بن عبد االعلى  ،قال  :أنبأان ابن وهب ،قال  :حدثنا
يونس  ،عن ابن شهاب  ،قال  :أخربين سعيد بن املسيب .ولعله كان يشري اىل قصة كاتب الوحي املرتد عبد هللا بن أيب
سرح العامري.
 " - 72عبد هللا بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة ،أبو يحيى القرشي العامري .أسلم قبل الفتح
وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول هللا (ص) ثم ارتد منصرفا وصار إلى قريش بمكة" (الوافي بالوفيات للصفدي
 .)2394فلماذا ارتد الرجل ،وهو الذي أسلم وهاجر؟ كما الحظنا ،كان عبد هللا من كتبة الوحي؛ وهذا سبب
ارتداده .يقول القرطبي في تفسيره" :وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون أنه لما نزلت اآلية التي في «المؤمنون»:
"ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين" (المؤمنون )12:دعاه النبي (ص) فأمالها عليه؛ فلما انتهى إلى قوله
"ثم أنشأناه خلقا آخر" (المؤمنون )14 :عجب عبد هللا في تفصيل خلق اإلنسان؛ فقال" :تبارك هللا أحسن
الخالقين" (المؤمنون .)14 :فقال رسول هللا (ص) " :وهكذا أنزلت علي"؛ فشك عبد هللا حينئذ؛ وقال :لئن كان
محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه ،ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال .فارتد عن اإلسالم ولحق بالمشركين،
فذلك قوله" :ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هللا" رواه الكلبي عن ابن عباس " (  .) 1341ويقول الصفدي في
الوافي نقال عن ابن أبي سرح" :إني كنت أصرف محمدا حيث أريد  -كان يملي علي عزيز حكيم؛ فأقول :أو عليم
حكيم؟! فيقول :كل صواب" ( .)2394ويختصرها أبو الفداء بقوله" :وكان عبد هللا المذكور قد أسلم قبل الفتح،
وكتب الوحي ،فكان يبدل القرآن ،ثم ارتد"( .السابق) .وفي العقد الفريد" :كان عبد الل بن سعد بن أبي سرح
شئْت" ( .)537لذلك ،حين دخل محمد مكة بعد
يكتب له ،ثم ارتد ولَ ِحق بالمشركين ،وقال :إن محمدا يكتب بما ِ
انتصاره على قريش ،كان ابن أبي سرح أحد أربعة أمر محمد بقتلهم "صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكعبة ،ففر
عبد هللا بن سعد إلى عثمان  -وكان أخاه من الرضاعة ،أرضعته أم عثمان  -فغيبه عثمان حتى أتى به رسول هللا
(ص) بعدما اطمأن أهل مكة فأستأمنه له ،فصمت رسول هللا (ص) طويال؛ ثم قال :نعم! فلما انصرف عثمان قال
رسول هللا (ص) لمن حوله :ما صمت إال ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه! فقال رجل من األنصار :فهال أومأت
إلي يا رسول هللا؟" (الوافي) .فقال النبي" :إِن األنبياء ال تكون لهم خائنة األعين" (مختصر أبي الفداء

وبغض النظر عن تفاصيل قصة عبد هللا بن أيب سرح وارتداده عن االسالم ،فان القصة تؤكد تسامح النيب
يف القراءات واأللفاظ والرتكيز على املعىن  ،وهو ما كان يسمح بتعدد األحرف يف قراءة القرآن.
االمجاع على األحرف السبعة
وقد روى الطربي رواايت أخرى عن الصحابة والتابعني واحملدثني والفقهاء تؤكد قراءهتم للقرآن على سبعة
أوجه ،فقد روى عن أنس أنه قرأ هذه اآلية  " :إن انشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيال " (الزمر  )6فقال
القوم  :اي أاب محزة  ،إمنا هي (وأقوم)  .فقال  :أقوم وأصوب وأهدى واحد  73 .وروى عن عبد هللا ابن
مسعود أنه كان يقرأ اآليتني من سورة يس "إن كانت إال صيحة واحدة( ."...يس  29و " : ) 53إن
كانت إال زقية واحدة " 74 .ويف البخاري ومسلم قال الزهري :إمنا هذه األحرف يف األمر الواحد ،ليس
خيتلف يف حالل وال حرام .على حنو :هلم وتعال وأقبل ،واذهب وأسرع وعجل .وروى ورقاء عن ابن أيب
جنيح عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب :أنه كان يقرأ (للذين آمنوا انظروان) (للذين آمنوا أمهلوان)
(للذين آمنوا أخروان) (للذين آمنوا ارقبوان) .وهبذا اإلسناد عن أيب :أنه كان يقرأ (كلما أضاء هلم مشوا فيه):
(مروا فيه) (سعوا فيه) .وقال القرطيب  :الذي عليه أكثر أهل العلم ،كسفيان بن عيينة وعبد هللا بن وهب
والطربي والطحاوي وغريهم أن املراد :سبعة أوجه يف املعاين املتقاربة أبلفاظ خمتلفة؛ حنو :أقبل وتعال وهلم.
75

وروى الطربي عن جماهد أنه كان يقرأ القرآن على مخسة أحرف.
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وأن سعيد بن جبري كان يقرأ القرآن

 - 73الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 42حدثنا حيي بن داود الواسطي  ،قال  :حدثنا أبو أسامة
 ،عن االعمش  ،قال .
 - 74الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 46وحدثين يعقوب بن إبراهيم  ،قال  :حدثنا ابن
علية  ،قال  :حدثنا أيوب  ،عن حممد  ،قال...
( - 75تفسري القرطيب) 42 / 1

 - 76الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 43وحدثين حممد بن محيد الرازي  ،قال  :حدثنا

على حرفني  77 .أو ثالثة أحرف 78 .ونقل عن شعيب قوله:كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل مل يقل
"ليس كما يُقرأ " وإمنا يقول  " :أما أان فأقرأ كذا وكذا " .قال  :فذكرت ذلك البراهيم النخعي  ،فقال :أرى

صاحبك قد مسع أن من كفر حبرف منه فقد كفر به كله  79 .وهو ما يؤكد احرتام الصحابة والتابعني
واتبعيهم للتعدد يف قراءة القرآن على سبعة أحرف .وقال القاضي أبو بكر الباقالين":الصحيح أن هذه
األحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول هللا (ص) وضبطها عنه األئمة ،وأثبتها عثمان والصحابة يف
80
املصحف ،وأخربوا بصحتها ،وامنا حذفوا منها ما مل يثبت متواترا".
وقد بلغ حديث (األحرف السبعة) درجة عالية من الشهرة بلغت حد التواتر ،كما يقول الدكتور صبحي

الصاحل":يبدو أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف مروي عن مجع كبري من الصحابة يتعذر احصاؤه،
ففي مسند احلافظ أيب يعلى أن عثمان رضي هللا عنه قال يوما وهو على املنرب":أذكر هللا رجال مسع النيب
حكام  ،عن عنبسة  ،عن ليث.
 - 77الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 44وحدثنا ابن محيد  ،قال  :حدثنا حكام  ،عن
عنبسة  ،عن سامل.
 - 78الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 45وحدثنا ابن محيد  ،قال  :حدثنا جرير  ،عن
مغرية  ،قال  :كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثالثة أحرف .يقول املعلق :جاءت هذه الفقرة يف
بعض النسخ هكذا  :حدثنا ابن محيد قال  :حدثنا حكام  ،عن مغرية قال  :حدثنا يزيد بن الوليد
أنه كان يقرأ القرآن على ثالثة أحرف  .ومنها يفهم أن املتحدث عنه  ،وهو سعيد بن جبري املذكور
يف الفقرة السابقة  ،هو الذي كان يقرأ على ثالثة أحرف  .وهذا هو االقرب إىل الصواب  ،ويعكس
ما يفهم مما هنا  ،والفقرة اآلتية تؤيد رأينا  ( .راجع تراجم سعيد بن جبري ويزيد بن القعقاع ويزيد بن
رومان يف كتاب طبقات القراء).
 - 79الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 47وحدثين يعقوب  ،قال  :حدثنا ابن علية  ،قال :
حدثنا شعيب  -يعين ابن احلبحاب – قال.
 - 80الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 102

(ص) قال ":ان القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف" ملا قام .فقاموا حىت مل حيصوا فشهدوا
81
حتص عددا على هذا
بذلك ،فقال عثمان رضي هللا عنه ":وأان أشهد معهم" .وتوافق هذه اجلموع اليت مل م

املوضوع ،محل بعض األئمة على القول بتواتر احلديث ،ويف طليعة هؤالء أبو عبيد القاسم بن سالم...
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ال شك اذن بوجود أحرف متعددة للقرآن الكرمي ،واذا كان البعض قد رفض هذه النظرية فان بعضا آخر
قد توسع يف تفسري معىن رقم ( )7ليقول أبنه يدل على الكثرة وليس على احلصر يف سبعة ،حسب العادة
العربية يف اطالق السبعة والسبعني والسبعمائة على الكثرة .وهو ما ذهب اليه القاضي عياض ؟؟؟؟ ،وهو ما
قد يفهم من قول ابن اجلزري ":وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه األمة ،وإرادة اليسر
هبا ،والتهوين عليها شرفا هبا ،وتوسعة ورمحة وخصوصية لفضلها ،وإجابة لقصد نبيها".
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(يف النشر يف

القراءات العشر؟؟؟؟؟) كما قال املستشرق (بالشري) أبن األحرف السبعة أو القراءة ابملعىن كانت مفتوحة

 - 81الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص  101عن (االتقان للسيوطي  . )78/1ورواه ابن قتيبة يف
(أتويل مشكل القرآن) ص  29وأخرجه هبذا اللفظ "نزل القرآن على سبعة أحرف ،كلها شاف كاف ،فاقرؤوا كيف

شئتم" كل من أمحد يف املسند  ، 300/2واهليثمي يف جممع الزوائد  151 / 7والسيوطي يف الدر املنثور  6/2واخلطيب
البغدادي يف اتريخ بغداد  26/11والربيع بن حبيب يف مسنده  8/1وابن أيب شيبة يف مصنفه  516/10واأللباين يف
السلسلة الصحيحة  . 1532وأخرجه بلفظ "أنزل القرآن على سبعة أحرف" كل من النسائي يف الفتاح ابب  ،26وأمحد
يف املسند  ، 232/2واهليثمي يف جممع الزوائد  ،150/7وابن حجر يف املطالب العالية  3489والبخاري يف التاريخ
الكبري  262/7وابن كثري يف تفسريه  9/2والسيوطي يف الدر املنثور  ،7/2والشجري يف األمايل  ،113/1والطرباين يف
املعجم الكبري  ،185/3واهليثمي يف موارد الضمآن  ،1779والتربيزي يف مشاة املصابيح  ،238والطحاوي يف مشكل
اآلاثر  ،172/4والسيوطي يف مجع اجلوامع  ،4534واملتقي اهلندي يف كنزل العمال  ،3083وأبو نعيم يف اتريخ اصفهان
 ،213/1والعجلوين يف كشف اخلفا  ،241/1وابن عدي يف الكامل يف الضعفاء  ،679/2وابن عبد الرب يف التمهيد
 ، 278/4كما يقول ابراهيم مشس الدين ،يف حاشية كتاب (أتويل مشكل القرآن) البن قتيبة ،ص  ،29طبع دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،الطبعة الثانية 2007
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بال حدود أو"أهنا أسلمت النص القرآين اىل هوى كل شخص ،يثبته على ما يهواه" 84 .؟؟؟؟؟؟ ورمبا يفهم
أيضا من قول النيب لعمر " اي عمر  ،إن القرآن كله صواب  ،ما مل جتعل رمحة عذااب ،أو عذااب رمحة " " 85
أن األمر موكول للناس لكي يقرأوا القرآن كما يشاءون ،أو على األقل ان ذلك موكول اىل النيب ،كما يفهم
من حديث أيب "إن امللكني أتياين  ،فقال أحدمها  :اقرأ القرآن على حرف  ،وقال اآلخر  :زده  .قال :
فقلت زدين  .قال  :اقرأه على حرفني  ،حىت بلغ سبعة أحرف  ،فقال اقرأ على سبعة أحرف".
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اال أن

احلديث الذي يقول "أنزل القرآن على سبعة أحرف" يدل على نزوله ابلنص على سبعة أحرف ،وال حيق
ألي إنسان أن يقرأه كما يشتهي على هواه ابملعىن.
وقد أنكر ابن اجلزري يف "النشر" القراءة ابملعىن فقال":أما من يقول أبن بعض الصحابة كابن مسعود ،كان
جييز القراءة ابملعىن فقد كذب عليه ،أمنا قال :نظرت القراء فوجدهتم متقاربني فاقرأوا كما علمتم" انظر حماسن
التأويل للقامسي  87 . 290/1؟؟؟؟؟؟؟
ورفض السيوطي التوسع يف قراءة القرآن ابملعىن 88.؟؟؟؟؟ (االتقان يف علوم القرآن )212/1

كما رفض الدكتور صبحي الصاحل هذا الرأي بشدة واهتم الذين يذهبون اليه بعدم املباالة ابلنصوص
واخراجها عن ظاهرها وابلتسرع يف الرأي .وقال :قد أخطأ من ظن أن النيب كان يضفي الشرعية (القرآنية)
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 - 86الطربي  ،مقدمة التفسري :حديث رقم  21وأمحد  ،املسند  ،ج  8حديث رقم . 21210
 - 87انظر مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حملمد عبد العظيم الزرقاين ،ج  1ص  160 – 148ففيه يعرض آلراء هؤالء
العلماء الكبار الثالثة (ابن قتيبة ،وايب اخلري بن اجلزري والقاضي أيب بكر بن الطيب الباقالين) ،مث يقارهنا برأي أيب الفضل
الرازي ويرجحه وخيتاره .وابن اجلزري يف (النشر يف القراءات العشر  )28 – 26/1يفضل رأيه مث رأي ايب الفضل الرازي
وابن قتيبة ،وعنه أخذ الزرقاين من غري عزو اليه .الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،هامش ص 116
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على كل من ينقل القرآن ابملعىن ويقرأه كيفما يشاء ،إذ هناك فرق كبري بني نزول القرآن على سبعة أحرف
وبني السماح لكل انسان أبن يقرأ القرآن على هواه.
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ما هو الذكر الذي تعهد هللا حبفظه يف هذه اآلية "إان حنن نزلنا الذكر ،وإان له حلافظون" (احلجر)9:؟ هل
هو النص؟ أم املضمون الذي حيتوي على ما يذكر الناس ابهلل تعاىل؟
يقول حممد حسني الطباطبائي يف تفسري (امليزان)" :من أمجع األوصاف اليت يذكرها القرآن لنفسه أنه ذكر
هلل فإنه يذكر به تعاىل مبا أنه آية دالة عليه حية خالدة ...ففي مجيع ذلك ذكر هللا ،وهو الذي يرومه القرآن
إبطالق القول أبنه ذكر ،وجند ما أبيدينا من القرآن ال يفقد شيئا من معىن الذكر .و لكون الذكر من أمجع
الصفات يف الداللة على شئون القرآن عرب عنه ابلذكر يف اآلايت اليت أخرب فيها عن حفظه القرآن عن
البطالن والتغيري والتحريف كقوله تعاىل ":إن الذين كفروا ابلذكر ملا جاءهم وإنه لكتاب عزيز ال أيتيه الباطل
من بني يديه و ال من خلفه تنزيل من حكيم محيد" ( حم السجدة ،)42 :فذكر تعاىل أن القرآن من حيث
هو ذكر ال يغلبه ابطل وال يدخل فيه حاال وال يف مستقبل الزمان ال إببطال وال بنسخ وال بتغيري أو حتريف
يوجب زوال ذكريته عنه .وكقوله تعاىل "إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون"( .احلجر )9 :فقد أطلق الذكر
وأطلق احلفظ فالقرآن حمفوظ حبفظ هللا عن كل زايدة ونقيصة وتغيري يف اللفظ أو يف الرتتيب يزيله عن الذكرية
ويبطل كونه ذكرا هلل سبحانه بوجه" .الطباطبائي ،امليزان ،تفسري آية "إان حنن نزلنا الذكر" ( .احلجر )9
ولكن ابحثا مصراي أزهراي هو (هنرو عبد الصبور طنطاوي) ذهب اىل أبعد من ذلك ورفض أن تكون كلمة
(الذكر) مرادفة للقرآن أو الكتاب ،وقال (ابختصار شديد منا)  ":إن احلق سبحانه تكفل حبفظ ( ِّ
الذكر)
فقط وليس حفظ القرءان وليس حفظ الكتاب...الذكر ليس هو القرءان وليس هو الكتاب..وال ميكننا
القول أن الذكر احملفوظ هو الكلمات واحلروف املخطوطة يف كتاب املصحف الكرمي أي :ليس هو الصياغة
اللسانية أو الصياغة اللغوية لكتاب القرءان الكرمي...مل يتكفل هللا سبحانه حبفظ (كلمات وحروف) كتاب
(القرءان الكرمي) كما يظن كافة املسلمني ،ملاذا؟ ،ألن هللا مل يقل( :إان حنن نزلنا الكتاب وإان له حلافظون).
وإمنا قال( :إن حنن نزلنا الذكر وإن له حلافظون) .و( َّ
الذكر) قطعا ليس هو (كلمات وحروف) كتاب
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(القرءان الكرمي) ،إذ لو قلنا أن هللا قد تكفل حبفظ الكتاب الذي هو (كلمات وحروف) القرءان الكرمي،
ألصبح هذا احلفظ حفظا إهليا مطلقا وفيه حتد وتعجيز ألي خملوق وألي شيء يف هذا الكون أن يبدل فيه

أو يغري حرفا واحدا سواء ابلزايدة أو ابلنقصان ،والنتفى حتما وقطعا وجود أي تغيري أو تبديل ال ابلزايدة وال
ابلنقصان يف حرف واحد منه ال يف داخل الكتاب وال يف خارجه على اإلطالق ..والقرءان الكرمي له أكثر
من عشرين رواية ،عشر قراءات متواترة ،رواها عشرون راواي عن أصحاهبا األصليني العشرة ،وله رواايت كثرية
أخرى شاذة غري معرتف هبا " 90 .مث استنتج ":وعليه ف (الذكر) الذي تكفل هللا حبفظه ليس هو ذات
كتاب (القرءان الكرمي) حبروفه وكلماته ،وإمنا هو اهليئة والصور الذهنية والنفسية والقلبية ملعاين ودالئل وبراهني
وحقائق وعلوم وأخبار وأنباء موضوعات كتاب (القرءان الكرمي) املستمدة من الوجود املوضوعي احلقيقي
املادي هلا يف هذا الكون منذ مبدأه ملنتهاه ،وإن حدث اختالف أو زايدة أو نقصان أو تغيري أو تبديل يف
نصوص الكتاب الكرمي اليت هي احلروف والكلمات ،يكون الذكر احملفوظ الذي هو اجلمع بني اهليئة والصور
الذهنية والنفسية والقلبية ملعاين ودالئل وبراهني وحقائق وعلوم وأخبار وأنباء موضوعات كتاب (القرءان
الكرمي) وبني الوجود املوضوعي احلقيقي املادي هلا يف هذا الكون واليت أشارت هلا نصوص الكتاب الكرمي
هي اليت تصوب احلروف والكلمات يف الكتاب املخطوط الذي بني أيدينا إن وجد فيه اختالف أو تعدد
ابلزايدة أو ابلنقصان".
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فمعىن (الذكر) إذن أعم من اللفظ ،أو من النسخة النهائية من القرآن ،وقد أشار القرآن الكرمي اىل إطالق
اسم (الذكر) من قبل الكفار يف مكة على القرآن ،كما يف هذه اآلية":وقالوا :اي أيها الذي نَُّزل عليه الذكر
إنك جملنون"(.احلجر )6:كما اطلق القرآن اسم (الذكر) يف هذه اآلية "وما أرسلنا من قبلك اال رجاال،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون"(.األنبياء ،7:والنحل )43:على التوراة واالجنيل ،رغم أتكيد القرآن
على وقوع التحريف فيها وعدم االحتفاظ بنسخة واحدة مضبوطة منها ،وذلك يف إشارة اىل مضموهنا
وجوهرها.

 - 90طنطاوي ،هنرو عبد الصبور ،السنة ماهلا وما عليها :الفصل الرابع عشر :هل حفظ هللا كتاب القرآن الكرمي؟ ،موقع
احلوار املتدين العدد  4023بتاريخ  2013/3/6حمور العلمانية ،الدين السياسي ونقد الفكر الديين.
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ويف تفسري الطربي ومسند أمحد ،قاال ما موجزه :ملا خرج ابن مسعود من الكوفة ،اجتمع إليه أصحابه
فودعهم ،مث قال :التنازعوا يف القرآن ،فإنه الخيتلف ...وإن شريعة االسالم وحدوده وفرائضه فيه واحدة ،ولو
كان شيء من احلرفني ينهى عن شيء أيمر به االخر كان ذلك االختالف...ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند
رسول اَلل (ص) فيأمران ،فنقرأ عليه ،فيخربان أن كالان حمسن ...ولقد قرأت من لسان رسول اَلل (ص)
سبعني سورة .وكان يعرض عليه القرآن يف كل رمضان .وعرض عليه يف عام قبض مرتني ،فكان إذا فرغ أقرأ
عليه ،فيخربين ِّأين حمسن ،فمن قرأ على قراءيت فال يدعنها رغبة عنها ،ومن قرأ شيئا من هذه احلروف فال
يدعنه رغبة عنه ،فمن جحد ِبية جحد به كله(.)28
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 - 4الباب األول :القرآن يف ظل الرسول.
الفصل الثالث :ما هي مربرات نزول القرآن على سبعة أحرف؟ وهل كانت القراءة هبا اضطرارية
ومؤقتة؟ أم أصيلة واثبتة؟
93

العوامل املختلفة لنزول القرآن على سبعة أحرف
ميكننا أن نتصور سبب نزول القرآن على سبعة أحرف ،أو مساح النيب بقراءته بتلك األحرف املختلفة ببعض
الظروف احمليطة بنزول القرآن وانتشاره ،ومنها اختالف اللهجات العربية ،وصعوبة احلفظ ،ومشكلة الكتابة
سواء بسبب طفولة احل رف العريب وقت نزول القرآن ،وعدم وجود نقاط أو حركات ،أو ضعف اإلمالء  ،أو
ندرة وسائل الكتابة من ورق وأحبار وأقالم ،أو عدم نزول القرآن مرة واحدة ،وامنا منجما ،وقيام النيب بوضع
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املقاطع اجلديدة هنا وهناك يف أواسط أو أواخر السور ،وعدم معرفة مجيع املسلمني يف كل مكان بنزول كل
اآلايت أو معرفة مواقعها من القرآن ،فضال عن الناسخ واملنسوخ منها.
ومن هنا فقد مسح النيب بقراءة القرآن على سبعة أحرف ،وقال لكل قارئ" :هكذا نزلت" رغم وجود
االختالف بني القراء ،يف الوقت الذي كان إبمكانه أن يصوب واحدا وخيطئ اآلخرين ويلزمهم ابتباع قراءة
واحدة .وليس ذلك من النيب اال بسبب التخفيف على األمة ،كما يقول ابن اجلزري ":وأما سبب وروده على
سبعة أحرف فللتخفيف على هذه األمة ،وإرادة اليسر هبا ،والتهوين عليها شرفا هبا ،وتوسعة ورمحة
وخصوصية لفضلها ،وإجابة لقصد نبيها".
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 - 2العامل اللغوي:

ورمبا كان االختالف اللغوي بني القبائل العربية أول سبب للسماح لكل قبيلة بتالوة القرآن على أحرف
سبعة ،وهو ما ذهب اليه ابن قتيبة يف (أتويل مشكل القرآن) عندما قال ...":كان من تيسريه أن أمره أبن
يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادهتم ،فاهلذيل يقرأ "عىت حني" يريد "حىت حني" (املؤمنون  )54ألنه
هكذا يلفظ هبا ويستعملها ،واألسدي يقرأ :تِّعلمون وتِّعلم و "تِّسود وجوه" آل (عمران  )106و "أمل .إِّعهد
اليكم" (يس  ،)60والتميمي يهمز والقرشي ال يهمز (مثل :مؤمن ومومن ،وكفوا وكفؤا) ...ولو أن كل فريق
من هؤالء ،أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفال وانشئا وكهال ،الشتد ذلك عليه ،وعظمت
احملنة فيه ...فأراد هللا برمحته ولطفه أن جيعل هلم متسعا يف اللغات ومتصرفا يف احلركات".

95

 - 94الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 115
 - 95ابن قتيبة الدينوري ( 276ه )  :أتويل مشكل القرآن ،ص  ،32حتقيق وتعليق ابراهيم مشس الدين2007،
دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط 2

وقد روى الطربي عن ابن عباس  ،قال  :نزل القرآن بلسان قريش  ،ولسان خزاعة  ،وذلك أن الدار واحدة
 96 .كما روى عن أيب االسود الدؤيل  ،قال  :نزل القرآن بلسان الكعبني  :كعب بن عمرو  ،وكعب بن
لؤي  .فقال خالد بن مسلة لسعد بن إبراهيم  :أال تعجب من هذا األعمى يزعم أن القرآن نزل بلسان
الكعبني  ،وإمنا نزل بلسان قريش !  .قال أبو جعفر  :والعجز من هوازن  :سعد بن بكر  ،وجشم بن بكر ،
ونصر بن معاوية  ،وثقيف .
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وقد رفض ابن قتيبة عددا من أتويالت حديث (السبعة أحرف) وقال":إمنا أتويل قوله (ص)( :نزل القرآن
على سبعة أحرف) على سبعة أوجه من اللغات متفرقة يف القرآن ،يدلك على ذلك قول رسول هللا (ص):
"فاقرؤوا كيف شئتم" 98.ولكن ال ميكن حصر أتويل االختالف بني احلروف السبعة يف االختالف اللغوي
بني القبائل العربية ،وامنا توجد عوامل أخرى.
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 - 2صعوبة احلفظ
وميكن لصعوبة احلفظ أن تشكل عامال اثنيا للسماح بتعدد القراءات للقرآن ،وخصوصا حفظ السور الطوال
اليت نزلت يف أواخر العهد املكي والعهد املدين ،وهو ما يكشف عن سبب صدور حديث (السبعة أحرف)
من النيب يف املدينة ،بعد اختالف الصحابة يف قراءة السور الطوال كالدخان والفرقان (يف حديث عمر) .وهو
ما يشري اليه النيب األكرم يف حديثه (عن أيب بن كعب) " :إين بعثت إىل أمة األميني  ،منهم الغالم واخلادم
 - 96الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 55حدثين بذلك أصحابنا  ،قال  :حدثنا صاحل بن
نصر اخلزاعي  ،قال :حدثنا اهليثم بن عدي  ،عن سعيد بن أيب عروبة  ،عن قتادة  ،عن ابن عباس
 - 97الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 56وحدثين بعض أصحابنا  ،قال  :حدثنا صاحل بن
نصر  ،قال  :حدثنا شعبة  ،عن قتادة  ،عن أيب االسود الدؤيل.
 - 98ابن قتيبة ،أتويل مشكل القرآن ،ص 30 - 29
 - 99وقد رفض الدكتور صبحي الصاحل حصر هذه األحرف يف بعض اللهجات أو اللغات .الصاحل ،صبحي
 1958مباحث يف علوم القرآن ،ص104

والشيخ الفاين والعجوز " 100.وطلبه من جربئيل لذلك  ،التخفيف يف قراءة القرآن على أكثر من حرف.
وهناك حديث آخر يؤكد هذا السبب ،وهو قول النيب للمسلمني( :من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) أي عبد هللا بن مسعود .الزمخشري ؟؟؟؟؟ وهذا ما يدفعنا لتصور مشكلة حفظ
القرآن وانتقاله من مسلم اىل آخر ،واحتمال نسيان بعض الكلمات أو اجلمل واختالف احلروف ،وهو أمر
طبيعي جدا  ،خصوصا مع تقادم الزمن ابحلفظ وضعف ذاكرة العجائز أو عدم تركيز الغلمان.
 – 4مشاكل الكتابة
وأما الكتابة فقد كانت تعاين من عدة مشاكل ،منها ندرة املتعلمني الذين جييدون القراءة والكتابة ،ومل يعرف
من كتبة القرآن يف مكة اال علي بن أيب طالب وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن أيب سرح العامري ،وأما يف
املدينة فلم يعرف من كتبة القرآن اال أيب بن كعب وزيد بن أرقم ،ولذلك كان االعتماد يف حفظ القرآن يرتكز
على احلفظ عن قلب ،أكثر من الكتابة ،ومسي القرآن "قرآان" ألنه مقروء وأكثر شهرة من "الكتاب" أو
"املصحف".
وكان اخلط العريب يعاين من ختلف كبري  ،إذ مل يكن يعرف النقط واحلركات بعد ،اال بعد حوايل مائة عام
من نزول الوحي القرآين ،حيث كانت الباء والتاء والثاء والياء والنون تكتب – مثال – على شكل واحد
بدون نقط ،وكذلك اجليم واحلاء واخلاء ،والدال والذال ،والراء والزاي ،والسني والشني ،والصاد والضاد،
والطاء والظاء ،والعني والغني ،والفاء والقاف.
ومل يكن الورق متوفرا اال اندرا ،حيث كانت الكتابة تتم عادة على اجللود واحلجارة واخلشب والعسب
وجذوع النخل وأكتاف العظام ،وما اىل ذلك ،وهي ال تتسع ابلطبع ملقطع طويل من القرآن .وأما احلرب
الذي كانت تتم به الكتابة فهو مل يكن ابلطبع مثل األحبار الثابتة اليت نستعملها اليوم ،وامنا كان أشبه
الرقم الطينية معروفا
ابلطباشري اليت تزول بسرعة ابملاء أو ملس اليد .ومل يكن النحت على الصخر أو طبخ ُ
لدى أهل مكة واملدينة ،كما كان احلال يف العراق أايم السومريني واآلشوريني والبابليني.
وكانت هذه املشاكل يف الكتابة تصب يف مصلحة احلفظ القليب واالضطرار لالعتماد عليه ،رغم املشاكل

 - 100الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 24حدثنا أبو كريب قال  :حدثنا حسني بن علي  ،وأبو
أسامة  ،عن زائدة  ،عن عاصم  ،عن زر  ،عن أيب  .ورواه الرتمذي يف القرآن ابب  . 9وأمحد يف املسند ،
ج  8حديث 21262

احملدقة به ،كما مر معنا آنفا .وهو ما كان يدفع ابجتاه السماح ابالختالفات الطفيفة يف األلفاظ والكلمات
وتعدد قراءة القرآن على سبعة أحرف.
هل كانت القراءة ابألحرف السبعة أصلية واثبتة ؟ أم مؤقتة واضطرارية؟
بغض النظر عن تلك الظروف املوضوعية الصعبة احمليطة حبفظ القرآن وكتابته يف زمن النيب ،فان
األحاديث النبوية اليت استعرضناها يف الفصل املاضي (الثاين)  ،حول نزول القرآن على أحرف سبعة ،توحي
أبن القراءة على تلك األحرف أصلية ودائمية فكلها منزلة من هللا وال فضل حلرف على حرف ،وكما رأينا
يف قصة عمر واستكاره قراءة أحد الصحابة لسورة األحقاف (أو الدخان أو الفرقان) بصورة خمالفة ملا كان
قد تعلمها من الرسول ،وأتكيد النيب له وللصحايب أبن قراءهتما منزلة من هللا ،وكذلك أتكيد النيب أليب بن
كعب وصحابة آخرين أبن قراءاهتم املختلفة كلها منزلة من هللا وكافية وشافية ،أن االختالف كان من املصدر
وليس من الصحابة ،ولكن بعض علماء القرآن يذهبون  ،بناء على بعض الرواايت ،اىل أن سبب
االختالف بني القراءات السبع يعود اىل املسلمني أكثر منه اىل مصدر الوحي (أو النيب) كما رأينا يف
الصفحات املاضية ،ويقول هؤالء أبن القرآن نص واحد ،ولكن النيب كان يتساهل مع املسلمني يف قراءهتم
للقرآن ،واليت قد يشوهبا بعض االختالف وعدم الدقة يف النقل ،بسبب النقل الشفوي من واحد اىل آخر،
أو عدم احلفظ القليب اللفظي الدقيق للقرآن ،وبناء على ذلك فان القراءة على األحرف السبعة كانت
اضطرارية ومؤقتة وليست أصلية وال دائمية.
من العلماء الذين ذهبوا اىل أن القراءات على األحرف السبعة أصلية ودائمية العامل األندلسي املختص
ابلقراءات :مكي بن أيب طالب القيسي ،الذي يقول":كان قد تعارف بني الصحابة على عهد النَِّّيب  ،فلم
فلما انتهى ذلك االختالف إىل من
يكن ينكر أحد ذلك على أحد ،ملشاهدهتم من أابح ذلك ،وهو النَِّّيب َّ ،
اءهتم ،واشتد اخلصام
مل يعاين
كل قوم على اآلخرين قر م
صاحب الشرع ،وال علِّم ِّمبا أابح من ذلك ،أنكر ُّ
م
101
بينهم".
 - 101القيسي ،مكي ابن ايب طالب ،االانبة عن معاين القراءات  ،ص 49-48

ومنهم حممد بن جرير الطربي الذي يقول :أن القراءة على األحرف السبعة ،مل يكن واجباا على األمة،

مرخصا هلم فيه ،وقد جعل إليهم االختيار يف أي حرف اختاروه ،كما أن ترتيب السور مل
جائزا هلم
وإمنا كان ا
ا

مفوضا إىل اجتهادهم؛ وهلذا كان ترتيب مصحف عبد هللا على غري ترتيب
يكن واجباا عليهم
منصوصا بل ا
ا

مصحف زيد وكذلك مصحف غريه .فلما رأى الصحابة أن األمة تفرتق وختتلف وتتقاتل إذا مل جيتمعوا

اجتماعا سائغاا ،وهم معصومون أن جيتمعوا على ضاللة ،ومل يكن
على حرف واحد ،اجتمعوا على ذلك
ا

يف ذلك ترك لواجب وال فعل حملظور ....وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكالم إىل أن هذا

املصحف مشتمل على األحرف السبعة ،وقرر ذلك طوائف من أهل الكالم ،كالقاضي أيب بكر الباقالين
وغريه؛ بناء على أنه ال جيوز على األمة أن هتمل نقل شيء من األحرف السبعة/،
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ومن العلماء واملفسرين الذين ذهبوا اىل أن القراءة ابألحرف السبعة كانت مؤقتة واضطرارية ،املفسر
الطحاوي الذي يعزو سبب التعدد والتسامح اىل تفشي األمية بني املسلمني ،ويقول ":إمنا كانت السعة
للناس يف احلروف لعجزهم عن أخذ القرآن ألهنم كانوا أميني ال يكتب إال القليل منهم … ،فوسع هلم يف
اختالف األلفاظ إذا كان املعىن متفق ا ،فكانوا كذلك حىت كثر منهم من يكتب وعادت لغاهتم إىل لسان
رسول هللا (ص) فقدروا بذلك على حتفظ ألفاظه ،فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا خبالفها".؟؟؟؟؟
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وكذلك البيهقي الذي يعترب مجيع األحرف قرآان قبل أن يوحدها هللا يف العرضة األخرية ،فيقول يف
ِّ
ِّ
(السنن الصغرى) " :م ُحيتممل أمنَّه إَِّّمنما جاز قِّراءةُ ب ع ِّ
ض مها بم مد مل بمعض أل َّ
ض مها
من ُك َّل مذل م
ك ُمن مزل  ،فمِّإ مذا أُبد مل بمع ُ
مُ ُ م م مم م
ِّ
بِّبم عض فم مكأمنَّهُ قمرأم ِّمن مه ُهنما وِّمن مه ُهنما  ،وُكل قُرآن  ،وأمطلم مق لِّل مكاتِّ ِّ
ك أل َّ
َّيب ص
ب كِّتمابممة مما مشاءم ِّمن ذمل م
من النِّ َّ
م
م
م
م
مكا من ي ع ِّرض علمي ِّه ال ُقرآ من ِّيف ُك ِّل عام مَّراة  ،فملم َّما مكا من العام الَّ ِّذي قُبِّ ِّ ِّ
ض معلمي ِّه ممَّرتم ِّ
ني  ،فم مكا من االعتِّبم ُار
م ُ م
ض فيه معمر م
م
مُ
م م
ِّ
ِّمبا ي مقع علمي ِّه ال ُقَّراء ِّعند إِّكم ِّال ِّ
ِّ ِّ
ب قمبل ال معر ِّ
ِّ ِّ
الد ِّ
ض ِّم ِّن اسم ِّمن
م م ُ م
ُ م م
ين  ،موتمنماهي ال مفمرائض  ،فم مكا من ال يُبمايل مبما يمكتُ ُ م
ِّ ِّ
أممس ِّاء َِّّ
الصحاب ِّة وأمث ب تُوه ِّيف المص ِّ
ِّ
اح ِّ
ف معلمى
م
اَلل مم مكا من اسم  ،فملم َّما استم مقَّرت القمراءمةُ  ،معلمى مما اجتم مم معت معلميه َّ م م م م ُ م م
 - 102ابن تيمية  ///يراجع املصدر////
- 103

ِّ
ِّ
ِّ
ظ فميُبم ِّد مل امساا
وز ُم مف مارقمتُهُ ِّابل مقص ِّد إِّال أمن يمِّزَّل احلِّف م
ص مار مذل م
ك إِّ مم ااما يُقتم مدى بِّه ال مجيُ ُ
اللُّغمات الَِّّيت قم مرءُوهُ معلمي مها م
104
ِّ
اَللُ تم مع ماىل "
ك إِّن مشاءم َّ
ِّابسم ِّمن مغ ِّري قمصد  ،فمال ُحيمَّر ُج مذل م

وهكذا يربر ابن عبدالرب التسامح ابلقراءة على أحرف سبعة يف زمن النيب ،ابلضرورة املؤقتة ،ويقول ":إن
تلك السبعة األحرف إمنا كان يف وقت خاص لضرورة دعت إىل ذلك مث ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم
هذه السبعة األحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد".؟؟؟؟؟؟؟ ويضيف " كان نزول اآلية على
عدة من هذه احلروف أمرا معتادا مث إن هللا نسخ بعض تلك احلروف ملا كان جربيل يُعارض النيب ابلقرآن يف

كل رمضان.؟؟؟؟
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ويؤكد ابن تيمية الرخصة بقراءة القرآن على أحرف سبعة ،قبل أن ينسخ هللا بعض تلك احلروف ،وينقل
عن بعض العلماء قوهلم " أبن الرتخيص يف األحرف السبعة كان يف أول اإلسالم؛ ملا يف احملافظة على حرف
يسريا عليهم،
واحد من املشقة عليهم أوال ،فلما تذللت ألسنتهم ابلقراءة ،وكان اتفاقهم على حرف واحد ا
106
وهو أرفق هبم ،أمجعوا على احلرف الذي كان يف العرضة اآلخرة ،ويقولون :إنه نسخ ما سوي ذلك".
ويقول أيضا ":وكان نزول اآلية على عدة من هذه احلروف أمرا معتادا ،مث إن هللا نسخ بعض تلك احلروف
ملا كان جربيل يعارض النيب صلى هللا عليه و سلم ابلقرآن يف كل رمضان".
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 - 104السنن الصغرى للبيهقي 1028
- 105
 - 106ابن تيمية،
 - 107تكملة :وكانت العرضة األخرية هي حرف زيد بن اثبت الذي يقرأ الناس به اليوم ،وهو الذي مجع عثمان والصحابة
رضي هللا عنهم أمجعني عليه الناس وهلذا ذكر ابن عباس هذه القصة يف الناسخ و املنسوخ وكذلك ذكرها اإلمام أمحد يف
كتابه يف [ الناسخ و املنسوخ ] لتضمنها نسخ بعض احلروف .ابن تيمية،

وممن ذهب اىل أن القراءة على األحرف السبعة كانت مؤقتة واستثناء اضطراراي الشيخ املعاصر الدكتور
صبحي الصاحل الذي علل تسامح النيب بقبول االختالف يف القراءة بسبب ظروف املسلمني األوىل ،ورفض
كون األحرف األخرى جزءا من القرآن ،فقال ":اذا صح انه عليه السالم وسع على املسلمني يف أول األمر،
وراعى التخفيف على العجوز والشيخ الكبري ،وأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه ،أي على طريقته يف اللغة،
ملا جيده من املشقة يف النطق بغري لغته ،فليس معىن هذا أنه كان أيذن هلم إبثبات هذه القراءات وكتابتها على
أهنا حروف نزل عليها القرآن .وإذن ،فما كانت توسعته عليه السالم يف هذا النوع من القراءة اال ختفيفا على
بعض األفراد يف حاالت خاصة ،وأما ما أذن فيه من هذه احلاالت إبثباته وأقر كتبة الوحي عليه فهو حمفوظ
بطريق التواتر يف أحرف قليلة معدودة يرفض ما عداها ولو جاء من طريق صحيح آحادي ،ألن التواتر شرط
يف إثبات القرآنية ،فتعميم هذه احلاالت الفردية على مجيع األحرف السبعة ،كأهنا ضرب من القراءة ابملعىن،
ال ميكن أن تقتصر عليه يف فهم احلديث".
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وحاول الصاحل التهرب من األحرف السبعة ابسقاط بعضها ابعتباره مرواي عن طريق آحاد واهتام بعضها
ابلشذوذ
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 ،والتخفيف من درجة االختالف بني األحرف السبعة ،ابلقول إنه من قبيل "اختالف

 - 108الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 108
 - 109فقال":وأما قراءة ابن مسعود"فاقطعوا أمياهنما" بدال من "أيديهما" فشاذ ،ألهنا وردت من طريق آحادي .ومن املؤكد
أن قراءة هذا الصحايب هبا إمنا كانت إدراجا على سبيل التفسري" .و" قوله تعاىل يف سورة التوبة "وأعد هلم جنات جتري حتتها
األهنار" قرئ "من حتتها األهنار" ومها قراءاتن متواتراتن ،وقد وافق كل منهما رسم مصحف االمام ،فان زايدهتا وافقت رسم
املصحف املكي ،وحذفها وافق غريه.
ومن ال نقصان :قوله تعاىل " قالوا اختذ هللا ولدا" من سورة البقرة بغري واو ،وقد وافقت رسم املصحف الشامي .وأما قراءة
"والذكر واألنثى" بدال من قوله تعاىل  ":وما خلق الذكر واألنثى" بنقص لفظيت "ما خلق" وقراءة ابن عباس "وكان أمامهم
ملك أيخذ كل سفينة صاحلة غصبا" بزايدة (صاحلة) وابدال كلمة (أمام) من كلمة (وراء) فقراءاتن آحاديتان ال يثبت
مبثلهما قرآن .ويشبههما يف اآلحادية زايدة لفظ "أنثى" يف قوله تعاىل "تسع وتسعون نعجة" أنثى ،وزايدة عبارة "وكان كافرا"
يف قوله تعاىل "وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني" وكان كافرا ،وزايدة عبارة "وصالة العصر" يف قوله "حافظوا على الصلوات
والصالة الوسطى" وصالة العصر ،فهذه الزايدات مجيعا أدرجت على سبيل التفسري واإليضاح ،وال سبيل اىل عدها حرفا من

اللهجات يف الفتح واإلمالة ،والرتقيق والتفخيم ،واهلمز والتسهيل ،وكسر حروف املضارعة وقلب بعض
احلروف وإشباع ميم الذكور ،وامشام بعض احلركات...واحلق أن هذا الوجه أهم األوجه السبعة ،ألنه يربز
احلكمة الكربى من انزال القرآن على سبعة أحرف ،ففيه ختفيف وتيسري على هذه األمة اليت تعددت قبائلها
فاختلفت بذلك هلجاهتا وطريقة نطقها ،أما لغاهتا نفسها فال موجب ملراعاهتا ،ألن القرآن اصطفى ما شاء
بعد أن صهره يف لغة قريش اليت متثلت فيها لغات العرب قاطبة ،ال لغات قبائل معينة ينتصر هلا بعض
العلماء بتعسف ال يؤيده دليل عقلي وال نقلي".

110

ويبدو ان الدكتور الصاحل كان يعترب املصاحف األخرى اليت تتضمن األحرف السبعة (ما عدا مصحف
عثمان) نوعا من العبث الضار حبيث قال":لقد أحرقت تلك املصاحف ،وكفى هللا املؤمنني شر بقائها".

111

وهو ك الم غريب ال يتوقع من ابحث يف القرآن فضال عن عامل كبري مسلم مثله ،وال ادري كيف جيرؤ على
القول "كفى هللا املؤمنني شر بقائها"؟
ولكن هذا الرأي القائل ابرتباط السماح بقراءة القرآن على أحرف سبعة ،بظروف املسلمني ،وابلتايل فانه
ضرورة استثنائية مؤقتة ،ال يقوم على دليل قوي ،ويضعف أمام قيام النيب ابلسماح ابلتعدد يف املدينة ويف
أيب وعمر ،واختلف
وقت متأخر من حياته ،وليس يف مكة فقط ،ويف تلك الفرتة ارتد ابن ايب سرح ،وشك م

الصحابة فيما بينهم.

واذا الحظنا اقوال أكثر املفسرين لرأيناهم يعرتفون بسماح النيب ابلتعدد اصالة من املصدر ،وليس بسبب
صعوبة احلفظ لدى املسلمني ،وان االختالف يف زمان النيب كان عاداي ،كما يقول مكي بن أيب طالب

األحرف السبعة ولو أثبتها ابن مسعود يف مصحفه اخلاص" .الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص –110
113
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القيسي 112.والطربي الذي يعزو االجتماع على حرف واحد اىل الصحابة يف وقت متأخر .والبيهقي الذي
يعترب مجيع األحرف قرآان منزال من هللا.

113

وحىت الذين قالوا ابلسماح ابلتعدد اضطرارا فاهنم مل يذكروا هنيا صرحيا من النيب عن القراءات ابألحرف
االخرى ،وامنا نسبوا االمجاع على حرف واح د اىل اجتهاد املسلمني درءا للخالف الذي حصل بينهم يف
وقت الحق .وأما الذين يدعون النسخ كابن عبد الرب وابن تيمية فاهنم يدعون ذلك بدون دليل ،واستنادا اىل
رواية غري اثبتة عن العرضة األخرية للقرآن.

114

ويف احلقيقة مل أجد دليال قواي على النسخ أو حترمي القراءة ابألحرف السبعة ،ألن املسلمني (الصحابة
والتابعني) ظلوا يقرأون بتلك األحرف اىل أواسط عهد عثمان ،ومل يعرف أحد منهم موضوع النسخ ،وظل
بعض املسلمني يقرأ بتلك األحرف اىل وقت متأخر ،حىت بعد قيام عثمان بتوحيد املصاحف ،بل رفض
بعضهم عمل عثمان واعتربه خطأ كبريا ،وكان ذلك سببا من اسباب الثورة عليه.؟؟؟؟ ومل يشك أحد ابعتبار
بعض اآلايت املنسوبة اىل أيب بن كعب وعبد هللا بن مسعود او ابن عباس أهنا جزء من القرآن.
وبعد امجاع املسلمني على (مصحف عثمان) اصبح موضوع القراءة بتلك األحرف السبعة موضوعا
للنقاش بني الفقهاء املتقدمني الذين اختلفوا يف جواز القراءة ابألحرف السبع اخلارجة عن رسم املصحف
العثماين ،يف الصالة 115،فقال االمام مالك واالمام أمحد ابجلواز ،يف إحدى الروايتني عنهما "ألن الصحابة
والتابعني كانوا يقرؤون هبذه احلروف يف الصالة" .وقال معظم الفقهاء بعدم اجلواز /،ابن تيمية /وأما ما عدا

 - 112القيسي ،مكي ابن ايب طالب ،االانبة عن معاين القراءات  ،ص 49-48

 - 113البيهقي ،السنن الصغرى1028 ،
 - 114ابن تيمية،
 - 115مثل قراءة ابن مسعود ،وأيب الدرداء "والليل إذا يغشى ،والنهار إذا جتلى ،والذكر واألنثى" اليت وردت يف
الصحيحني ،ومثل قراءة عبد هللا "فصيام ثالثة أايم متتابعات" وقراءته "إن كانت إالَّ مزق يمة واحدة" وحنو ذلك .

الصالة فال يوجد من حيرم قراءهتا أو االعتقاد بكوهنا جزءا من القرآن .يقول ابن تيمية :قال هؤالء :وال جيوز
أن ينهى عن القراءة ببعض األحرف السبعة،

116

نعم ،ميكن التشكيك ِبية معينة من األحرف السبعة ،أو التشكيك بتواترها عن النيب ،أو القول أبهنا
منسوخة ،ولكن ال ميكن رفضها اذا ثبتت عن طريق التواتر .وقد حاول ابن تيمية التشكيك بتواتر القراءات
على األحرف السبعة ،ألهنا مل تردان كما وردت رواية املصحف العثماين اليت أمجع عليها املسلمون ،وهذا
صحيح بصورة عامة بعد ضياع مصاحف الصحابة اليت أحرقها عثمان ،ولكنا أيضا ميكن ان نطمئن اىل
تواتر بعض الرواايت الواردة عن أيب بن كعب وابن مسعود وابن عباس ،فاذا ثبت ورودها فال ميكننا ردها أو
غض الطرف عنها ،وال يتعارض قبولنا هلا مع قبولنا للمصحف العثماين واحرتامنا له .وسوف نبحث الحقا
مسألة إمجاع الصحابة على مصحف عثمان ،وهل يشكل ذلك اإلمجاع املتأخر حجة يف إلغاء األحرف
األخرى الثابتة؟ أم ال؟

الباب األول  :القرآن في ظل النبي محمد

الفصل الرابع :كتابة القرآن يف ظل النيب حممد /عندما يتحول القرآن املتلو اىل كتاب
117

استعرضنا يف الفصل املاضي املشكالت اليت رافقت نزول القرآن وانتشاره بني املسلمني يف مكة واملدينة،
ومنها مشكلة اختالف اللهجات بني القبائل العربية ،وصعوبة احلفظ وندرة وسائل الكتابة ،وسوف نبحث

- 116
- 117

يف هذا الفصل كيفية كتابة القرآن وهل متت بصورة كاملة يف زمن النيب؟ وهل كانت بصورة واحدة؟ أم بصور
خمتلفة تنطوي على األحرف السبعة؟ وماذا يقال عن العرضة األخرية للقرآن؟
مر هبا الوحي
بغض النظر عن طبيعة الوحي وأنه ابللفظ أو املعىن ،يبدو أن عملية االنتشار األوىل اليت َّ
القرآين ،كانت شفهية من فم النيب اىل أمساع األصحاب ،الذين كانوا يتناقلون اآلايت من واحد اىل أخر ،قبل
أن يكتبها بعضهم أحياان .وهناك حديث يشري اىل ان القرآن كان يف البداية مقروءا أكثر منه مكتواب ،وأن
االعتماد يف نقل القرآن كان على القراءة وحفظ القلوب ال على املصاحف املكتوبة ،كما يقول احلديث
الذي رواه مسلم عن النيب أنه قال" :إن ريب قال يل أن قم يف قريش فأنذرهم .فقلت :أي رب ،إ اذا يثلغوا
اان."...
انئما ويقظم ا
ومب تمل بك ،ومنزل عليك ا
(يشدخوا) رأسي فقال :إين مبتليك ُ
كتااب ال يغسله املاء ،تقرؤه ا
فأخرب أن كتابه ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة تغسل ابملاء ،بل يقرؤه يف كل حال ،كما جاء يف نعت أمته

نظرا ال
"أانجيلهم يف صدورهم" خبالف أهل الكتاب الذين ال حيفظونه إال يف الكتب ،وال يقرؤونه كله إال ا

عن ظهر قلب .وهو ما يؤكده ابن اجلزري الذي يقول " إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب
والصدور ،ال على خط املصاحف والكتب".

118

ومع ذلك فهناك مؤشرات كثرية على أن النيب اهتم بكتابة القرآن واختذ له كتااب للوحي
الذي هنى عن تدوين أحاديثه العادية.

120

119

 ،يف الوقت

اال انه مل يكن من املتوقع أن يكون الكتاب القالئل الذين

 - 118الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 69 – 68
 - 119اشتهر عدد من الكتاب يف مكة منهم عبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن أيب سرح وعلي بن أيب طالب.

 - 120كما ورد يف صحيح مسلم ( )229/8عن ايب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا (ص) "ال تكتبوا
عين ،ومن كتب عين غري القرآن فليمحه ،وحدثوا عين وال حرج" .ويذهب الدكتور صبحي الصاحل اىل
حرص النيب على فصل األحاديث القدسية عن كتاب هللا وعدم خلطها به ،مبا كان يستهل به مطالعها من
عبارات نبوية يشعر هبا سامعيه أنه يصوغ أبسلوبه البشري معىن انزله هللا .الصاحل ،صبحي  1958مباحث

يعدون على أصابع اليد الواحدة مالزمني للنيب دائما حىت يكتبوا الوحي أوالا أبول ،علما أبن أحدهم (عبد
هللا بن مسعود) هاجر لفرتة اىل احلبشة .ولكن ميكننا العثور على صحف مكتوبة وكتماب يف مكة املكرمة،

حيث يروى أن عمر بن اخلطاب قبل أن يسلم  ،ضرب أخته يف بيتها مبكة حني مسعها تقرأ بعض القرآن
فلما رأى ما أصاهبا من الدم قال هلا " :اع طيين هذه الصحيفة اليت مسعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي
جاء به حممد" وحني قرأ قسطا من سورة طه اليت كانت أخته و زوجها يقرآهنا قرر الدخول يف اإلسالم.

121

كما ورد ذكر (الصحف) يف هذه اآلية املكية اليت تتحدث عن القرآن ":كال اهنا تذكرة يف صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة أبيدي سفرة كرام بررة" (عبس  )16-13قال يف اجملمع؟؟؟ :الصحف مجع صحيفة ،والعرب
الس مفرة مجع سفري ،واختلف املفسرون
تسمي كل مكتوب فيه صحيفة كما تسميه كتااب ،رقا كان أو غريه .و م

يف املقصود منها  :السفراء املالئكة أم الرسل أم القراء والكتاب.

122

واذا كان املقصود ابلسفرة املالئكة فان

اآلية رمبا تتحدث عن صحف معنوية وليس عن كتاب ورقي أو ما شابه.
ومن هنا اطلق القرآن على نفسه يف مكة اسم الكتاب ،كما يف هذه اآلية":وإنه لكتاب عزيز ال أيتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد" ( .حم السجدة )42 :ويف هذه اآلية "إنه لقرآن
كرمي ،يف كتاب مكنون" ( .الواقعة ) 78 – 77 :وأكد ذلك يف املدينة يف أول سورة البقرة فقال":أمل .ذلك
الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني"( .البقرة  )2-1وتكرر اسم (الكتاب) يف سور آخرى كيونس (الر .تلك
آايت الكتاب احلكيم) آية  ،1ويوسف (الر .تلك آايت الكتاب املبني) آية  ،1والرعد (املر .تلك آايت
الكتاب) آية  ،1واحلجر (الر .تلك آايت الكتاب وقران مبني) آية  ،1والشعراء (تلك آايت الكتاب املبني)
آية  ،2والقصص (تلك آايت الكتاب املبني) آية  ،2ولقمان (تلك آايت الكتاب احلكيم) آية  ،2والزخرف
يف علوم القرآن ،ص  33ولكن ميكن التوقف عند هذا احلديث فاذا كان القرآن يعاين من صعوبة يف
الكتابة ،فكيف كان املسلمون يهتمون بكتابة أحاديث النيب؟
 - 121سرية بن هشام جملد  2صفحة 190
 - 122راجع تفسري امليزان ،للطباطبائي ،يف تفسري هذه اآلايت من سورة عبس

(حم .والكتاب املبني ،إان جعلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون ،وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) آية – 1
.4
مر (القرآن) يف طريقه ليصبح (كتااب) برحلة طويلة وعسرية يف ظروف بدائية متخلفة جدا من حيث
وقد َّ
تقنيات الكتابة ،فقد كانت األمية متفشية يف أهل مكة ،وكان الذين حيسنون القراءة والكتابة يعدون على
األصابع ،وكانت احلروف العربية بدائية بال نقاط وال حركات ،وكان الورق ووسائل الكتابة األخرى كاألحبار
اندرة وبدائية ،وكما يقول زيد بن اثبت (أحد كتاب الوحي يف املدينة الذي كتب أليب بكر وعثمان
املصحف) :إهن م كانوا يكتبون على مثل الرقاع (وهي مجع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد)
واللخاف (وهي مجع خلفة أي احلجارة الدقاق أو صفائح احلجارة) والعسب (مجع عسيب وهو جريد النخل
أو الطرف العريض بعد كشف اخلوص عنه) واألكتاف (مجع كتف وهو عظم البعري أو الشاة) واألقتاب
(مجع قتب وهو اخلشب الذي يوضع على ظهر البعري لريكب عليه) وقطع األدمي أي (اجللد) 123 .ويف هذا
يقول ابن تيمية" :كان النيب (ص) به حاجة إىل من يكتب لقلة الكتاب يف الصحابة ،وعدم حضور الكتاب
منهم يف وقت احلاجة إليهم ،فإن العرب كان الغالب عليهم األمية حىت إن كان احلي العظيم يطلب فيه
كاتب فال يوجد ،وكان أحدهم إذا أراد كتابة أو شقة وجد مشقة حىت حيصل له كاتب ،فإذا اتفق للنيب
(ص) من يكتب له انتهز الفرصة يف كتابته ،فإذا زاد الكاتب أو نقص تركه حلرصه على كتابة ما ميليه ،وال
أيمره بتغيري ذلك خوفا من ضجره وأن يقطع الكتابة قبل إمتامها ثقة منه (ص) أبن تلك الكلمة أو الكلمتني
تستدرك فيما بعد ابإللقاء إىل من يتلقنها منه ،أو بكتاهبا تعويال على احملفوظ عنده ويف قلبه".؟؟؟؟؟
ويف ظل تلك الظروف التقنية الصعبة للكتابة فاننا ميكن أن نتوقع بعض الزايدة والنقصان يف عملية النقل
الشفهي من واحد اىل آخر ،وهذا ما يوحي به احلديث النبوي الشريف  ":ممن مسَّرهُ أمن يمقمرأم ال ُقرآ من مرطب ا مك مما
أُن ِّزمل ،فمليم قمرأهُ معلمى قِّمراءةِّ اب ِّن أُِّم معبد" (أي عبد هللا بن مسعود) .وهو ما يكشف عن امكانية التحوير والتغيري
يف عملية النقل ،أو حدوث ذلك فع ال يف حياة الرسول ،ولذلك أمر املسلمني ابلتأكد من النص القرآين
ابلعودة اىل قراءة ابن أم عبد ،وهي القراءة األكثر انضباطا وقراب من الرسول يف مقابل القراءات األخرى
 - 123احلاكم يف "املستدرك" بسند على شرط الشيخني عن زيد بن اثبت  .الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف
علوم القرآن ،ص 69

املنقولة حفظا عن ظهر قلب ،والقابلة للزايدة والنقصان .ورمبا كان ذلك األمر ابلعودة اىل ابن مسعود ،قبل
مر معنا يف الفصول السابقة اختالف عبد هللا
أن يقرر النيب السماح ابلتعدد واالختالف يف املدينة ،وقد َّ
نفسه مع آخرين من الصحابة حول القرآن ،وقول النيب هلم " :اقرأوا كما علمتم ،فإمنا أهلك من كان قبلكم
اختالفهم على أنبيائهم ".
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وعلى أية حال ،فإن إعالن النيب أن قراءة ابن أم عبد هي القراءة الرطبة املطابقة للنزول ،وأهنا تشكل
مرجعا للمسلمني ،يعين وجود قراءات خمتلفة لدى بقية املسلمني الذين كانوا يتناقلون القرآن شفهيا بواسطة
الذاكرة ،واليت قد تزيد أو تنقص بعض الكلمات واحلروف أو تستبدهلا مبا يفيد معناها ،أو حىت مع اختالف
معناها قليال ،خاصة بعد نزول السور الطوال يف املدينة املنورة ،فهل ِّ
حيرم النيب عليهم قراءة القرآن؟ أم يتساهل
معهم حىت اذا خالفوا النص؟ ان التساهل يف بعض احلروف والكلمات يبدو أمرا طبيعيا وضروراي ،بل
اضطراراي يف تلك الظروف اليت يندر فيها الكتماب والكتب .ولنا ان نتصور صعوبة الكتابة الدقيقة يف املرحلة
األوىل املكية وحىت املدنية ،مبقارنتها ابملرحلة املتأخرة (يف عهد عثمان وما بعده) اليت توفرت فيها وسائل
الكتابة من ورق وأحبار وانتشار الكتابة ،وحدوث التغيري والتحريف يف الكتب رغم ذلك ،فكيف بتلك
املرحلة البدائية األوىل؟ وهكذا كان ال بد ان تتعدد القراءات وأن يقبل هبا النيب مجيعا ،مع احملافظة على الذكر

أو جوهر القرآن ومعانيه األساسية.
ونظرا لطريقة نزول القرآن منجما خالل  23سنة،

125

فقد كان من املستحيل أن جيمع القرآن كله يف

حياة رسول هللا يف مصحف واحد .واذا أخذان بنظر االعتبار موضوع ترتيب اآلايت يف السور ،وقيام النيب
بوضع آايت جديدة يف مواضع معينة بني اآلايت القدمية ،كما حدث يف قصة عمرو بن أم مكتوم األعمى
الذي مسع النيب أيمر زيدا بكتابة هذه اآلية "ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل هللا أبمواهلم
وأنفسهم" (النساء  )95فقال اي رسول هللا فما أتمرين فإين رجل ضرير البصر فأضاف النيب اليها أبمر هللا
 - 124الطربي  ،مقدمة تفسريه :حديث رقم  10وأمحد يف املسند ( ج  2حديث رقم  ) 6815ومسلم يف صحيحه،
كتاب العلم  ،حديث رقم 2
 - 125كما تصرح هذه اآلية " :قال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال".
(الفرقان )32

(غري أويل الضرر) لتصبح هكذا" :ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل
هللا ."..وكما يقول السيوطي فقد كان الرسول يضع اآلايت اجلديدة بعض األحيان يف وسط آايت أو سور
سابقة ،حيث كان يقول" :ضعوا آية كذا يف موضع كذا" .و هكذا كانت تضاف إىل األجزاء اليت كانت
جمموعة آنذاك مقاطع أخرى إىل أن تصبح سورة مكتملة.

126

وقد كان هذا التداخل بني اآلايت يضفي صعوبة زائدة على عملية الكتابة واعادة الكتابة على الورق
واللخاف واجللود والعظام ،حيث كان من الصعب حمو الكتاابت السابقة وإعادة كتابتها من جديد الفساح
اجملال لآلايت اجلديدة على نفس تلك الصفحات ،وربطها ابلسابقة والالحقة .وهذا ما كان يرتك املكتوب
عرضة لالختالف عن املقروء واحملفوظ  ،ويدعو لالعتماد يف حفظ القرآن بصورة رئيسية على األذهان
والصدور .وال تعين كلمة "ضعوا آية كذا يف موضع كذا" ابلضرورة وضع اآلية اجلديدة فعال بني السطور
املكتوبة وامنا قد تعين وضعها يف التالوة والرتتيب القرآين .وهلذا قال الزركشي ":وامنا مل يكتب يف عهد النيب
(ص) مصحف لئال يفضي اىل تغيريه يف كل وقت ،فلهذا أتخرت كتابته اىل أن كمل نزول القرآن مبوته
(ص)" 127.وقد ذكر السيوطي أن القرآن قد كتب كله يف عهد النيب ،وبقي حمافظا عليه بعناية ابلغة لكن مل
جيمع يف موضع واحد قبل موته.

128

مر معنا اخلالف الذي حصل بني عمر بن اخلطاب وهشام بن حكيم ،129وكذلك بني أيب بن كعب
وقد َّ
وبعض الصحابة اآلخرين  ،130وايضا بني عبد هللا بن مسعود وآخرين ، 131حول قراءة القرآن ،واحتكامهم
للنيب ،حيث مل يطلب النيب من أحد منهم كتااب ،وامنا طلب منهم القراءة مث صوهبم.

 - 126السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن م  1ص 135

 - 127الزركشي ،الربهان . 262/1
 - 128السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،جملد  1ص 126
 - 129الطربي  ،مقدمة تفسريه :حديث رقم  13و  14و 15

وسوف نرى يف الفصل القادم ،يف عملية مجع القرآن يف أايم ايب بكر وعثمان ،أن بعض اآلايت مل يكن
يعرفها أو حيفظها أحد من الصحابة اال شخص واحد .ولو مل أيت ذلك الشخص يف الوقت املناسب
لنسيت تلك اآلية .ومل يعرف عن الرسول األكرم أنه مجع الصحابة يوما وقرأ عليهم القرآن من أوله اىل آخره،
ولو كان فعل ذلك لكان كتاب الوحي (عبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب وزيد بن اثبت) أوىل من غريهم
حبفظ القرآن على حرف واحد وبصورة كاملة ،بينما جندهم خيتلفون فيما بينهم اختالفا كبريا.

132

ورمبا كانت الصعوبة يف حفظ القرآن قلبيا وكتابة  ،من قبل مجيع الصحابة ،واالتفاق على نسخة واحدة
دقيقة ،من أسباب طلب النيب من هللا  ،يف وقت متأخر ،أن يكون القرآن على سبعة أحرف ،كما تشري اىل
ذلك بعض االحاديث اليت استعرضناها يف الفصل املاضي .وال بد أن أنول هنا قول الرسول لكل واحد من
أيب وتزلزهلما كان بسبب اعتقادمها
القراء "هكذا نزلت" أبن املقصود نزول املعىن دون اللفظ ،وإن شك عمر و َّ
أبمهية اللفظ وعدم جواز اختالفه ،فلما شاهدا النيب يصحح القراءات املختلفة ابللفظ حصل عندمها الشك.
النسخ والتبديل واإلنساء
وهناك أمر آخر كان مينع من كتابة القرآن يف مصحف واحد يف زمن الرسول ،ويعقد عملية الكتابة أيضا،
نسخ
وهو النسخ والتبديل ،أو حذف بعض اآلايت وإنسائها النيب واملسلمني ابملرة ،كما يقول تعاىل :م
"ما نم م
133
ِّمن آية أمو نُ ِّ
نس مها مأن ِّت ِّخبمري ِّمن مها أمو ِّمثلِّ مها أمممل تمعلمم أ َّ
"وإِّذما
من اَللم معلم مى ُك ِّل مشيء قم ِّدير"( .البقرة )106
م
وم
ِّ
منت ُمف مرت بمل أمكثم ُرُهم الم يمعلم ُمو من"( .النحل .)6
بمدَّلنما آيماة َّم مكا من آيمة مواَللُ أمعلم ُم مبما يُنم ِّزُل قمالُوا إَِّّمنما أ م
 - 130الطربي ،مقدمة تفسريه :حديث رقم  22و  26و  27و 21
 - 131الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  9و  10و11
 - 132سنناقش بعد قليل دعوى عرض جربئيل للقرآن على النيب كل سنة يف رمضان ،مرة واحدة،
وعرضه يف السنة األخرية مرتني.
 - 133كما يقول الطباطبائي يف امليزان :اإلنساء إفعال من النسيان وهو اإلذهاب عن العلم كما أن النسخ هو اإلذهاب
عن العني فيكون املعىن ما نذهب ِبية عن العني أو عن العلم أنت خبري منها أو مثلها.

وقد ذكر أبو داود حديثا عن عائشة ينطوي على زعم بنسيان النيب لبعض آايت القرآن ،قال:حدثنا
موسى  -يعين ابن إمسعيل  -حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها :أن رجال
قام من الليل فقرأ فرفع صوته ابلقرآن فلما أصبح قال رسول هللا (صلى اللهم عليه وسلم) :يرحم هللا فالان
كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها".

134

وإذا صحت هذه الرواية فاهنا تثري احتمال إنساء هللا

للنيب أو نسيانه هو  ،بصورة دائمة أو مؤقتة .وهو ما دفع أحد القساوسة (جون جليكرايست) لالدعاء
"ابمكانية فقدان بعض أجزاء النص القرآين ،واهتام النيب حممد نفسه أبنه كان عرضة لنسيان بعض أجزاء
القرآن".

135

ولكين استبعد أن ينسى النيب نفسه القرآن أو بعض آايته  ،وذلك ألنه كان حريصا على

حفظه ودائبا على قراءته آانء الليل وأثناء النهار ،وأن هللا قد وعده ابملساعدة على احلفظ  ،حيث
قال":سنقرئك فال تنسى" ،إال إذا أراد هللا إنساءه .ولكن غري املسلمني حيتملون أن ينسى النيب بعض آايت
القرآن نظرا اىل طبيعته البشرية العادية ويفسرون اإلنساء املذكور "ما ننسخ من آية أو ننسها" ابلنسيان .ورمبا
يقولون إذا كان النيب عرضة للنسيان فان اصحابه أكثر احتماال للتعرض اىل ذلك.؟؟؟؟؟
وابلرغم من اكتمال القرآن هنائيا بوفاة النيب ،وتوقف عملية النسخ والتبديل ،فقد أدت هذه العقبة اىل
مشكلة أخرى ،تتمثل يف عدم معرفة مجيع املسلمني مبا نسخ وما مل ينسخ  ،أو ضرورة حذف املنسوخ من
القرآن أو كتابته كما هو  ،136وقد كان كاتب الوحي األنصاري أيب بن كعب يتمسك ببعض اآلايت
ص مدقمةُ ب ُن ال مفض ِّل أمخبم مرمان محي مي
املنسوخة اىل حد االختالف مع بعض الصحابة ،كما يروى البخاري :محدَّثمنما م
 - 134ابن أيب داود ،السنن ،كتاب احلروف و القراءات  ،حديث رقم  3456وقد يناقش يف صحة هذا
احلديث سندا ومتنا ،ويرفضه البعض صيانة للوحي  ،واستبعادا وتنزيها للنيب عن النسيان.
 - 135جليكرايست ،جون ،مجع القرآن ،ص 20
 - 136مثل آية عدة الوفاة ":والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا اىل احلول غري إخراج ،فإن خرجن
فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن من معروف ،وهللا عزيز حكيم"( .البقرة  )240املنسوخة ِبية "والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا ،فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن ابملعروف،
وهللا مبا تعملون خبري"( .البقرة .)234

يب ب ِّن أِّميب ماثبِّت عن سعِّ ِّ
معن ُسفيما من معن محبِّ ِّ
ع
ال قم م
يد ب ِّن ُجبم ري مع ِّن اب ِّن معبَّاس قم م
ال عُ مم ُر :أُميب أمق مرُؤ مان موإِّ َّان لمنم مد ُ
م م
ِّ
ول أمخذتُه ِّمن ِّيف رس ِّ
اَللُ تم مع ماىل " مما نمن مسخ ِّمن آيمة أمو
اَللِّ (ص) فم مال أمت ُرُكهُ لِّ مشيء قم م
ال َّ
ول َّ
من محلم ِّن أ مُيب موأ مُيب يم ُق ُ م ُ
مُ
نُن ِّس مها مأن ِّت ِّخبمري ِّمن مها أمو ِّمثلِّ مها"( .البقرة  137.)106ويعقب ابن حجر يف (فتح الباري) على ذلك بقوله:
كان أيب بن كعب ال يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول هللا (ص) ولو أخربه غريه أن تالوته
نسخت ،ألنه إذا مسع ذلك من رسول هللا (ص) حصل عنده القطع به فال يزول عنه إبخبار غريه أن تالوته
نسخت ،وقد استدل عليه عمر ابآلية الدالة على النسخ وهو من أوضح االستدالل يف ذلك .؟؟؟؟؟؟؟
ويستفاد من حديث عائشة ":كان فيما أنزل من القرآن( :عشر رضعات معلومات حيرمن) ،مث نسخن
(خبمس معلومات) ،وتويف رسول هللا (ص) وهي فيما يُقرأ من القرآن" 138.حذف بعض املنسوخ هنائيا من

القرآن  .وأن هذه اآلية الثانية الناسخة (خبمس معلومات) قد حذفت أيضا من التالوة بعد أن نسخت أو
سقطت أثناء عملية التدوين يف عهد عثمان .ويقول النووي يف أتويل قول عائشة  :أمنهُ تُ ِّويف موبمعض النَّاس
ِّ
آان مت لًُّوا لِّ مكونِِّّه ممل ي ب لُغهُ النَّسخ لِّ ُقر ِّ
ك
ب معهده فملم َّما بملمغم ُهم النَّسخ بمعد ذمل م
يمقمرأ ( ممخس مر م
م
ض معات) مومجي مع ملها قُر ا م
ِّ
ك موأممجمعُوا معلمى أ َّ
من مه مذا مال يُت لمى.
مر مجعُوا معن مذل م
ِّ
ِّ
ِّ
اان" اليت يقول البخاري ومسلم أهنا نزلت يف
ضم
كما مت حذف آية "بملغُوا معنَّا قموممنما أ َّمان لمقينما مربَّنما فم مرض مي معنَّا موأمر م

شهداء بئر معونة.
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وقد اختلف الصحابة حول نسخ آية "املتعة" ،فقال ابن عباس أهنا مل تنسخ ،ورمبا

 - 137البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،احلديث  4621وكتاب تفسري القرآن ،احلديث  ،4121وورد أيضا
يف مسند األنصار لالمام أمحد بن حنبل  ،رقم 20173-20172
 - 138أخرجه مسلم  ،كتاب الرضاع  ،باب التحريم بخمس رضعات ،رقم 1452:
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"سعِّيد" معن
":ح َّدثمِّين معب ُداألمعلمى ب ُن ممحَّاد محدَّثمنما يمِّز ُ
 فقد روى البخاري يف صحيحه ميد ب ُن ُزمريع محدَّثمنما م
ول َِّّ
قمتم مادةم معن أمنم ِّ
س ب ِّن ممالِّك مر ِّضي اللَّهم معنهم أ َّ
صلَّى
صيَّةم موبمِّين محليما من استم مم ُّدوا مر ُس م
اَلل م
من ِّرع اال موذمك موا من موعُ م
ِِّّ
ِّ
اللَّهم علمي ِّه وسلَّم علمى ع ُدو فمأممدَّهم بِّسبعِّ ِّ
ِّ
َّه ِّ
ص ِّ
ار
م مم م م م
م ُ م م
ار ُكنَّا نُ مسم ِّيه ُم ال ُقَّراءم ِّيف مزمماهنم مكانُوا محيتمطبُو من ِّابلن م
ني م من األمن م
ِّ
ِّ
الصب ِّح معلمى
ت مشهارا يمدعُو ِّيف ُّ
وهم مو مغ مد ُروا هبم فمبم لم مغ النِّ َّ
َّيب (ص) فم مقنم م
صلُّو من ِّابللَّي ِّل مح َّىت مكانُوا بِّبِّئ ِّر ممعُونمةم قمتم لُ ُ
مويُ م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك ُرفِّ مع
صيَّةم موبمِّين محليما من قم م
ال أمنمس فم مقمرأ مان ف ِّيهم قُر ا
آان ُمثَّ إِّ َّن ذمل م
أمحيماء من أمحيماء ال معمرب معلمى ِّرعل موذمك موا من موعُ م

قال آخرون أهنا نسخت ابلسنة أو ابلقرآن ،ولكنها استمرت فيما يقرأ من اآلايت املنسوخة يف القرآن "فما
استمتعتم به منه ن فآتوهن أجورهن فريضة ،وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ،إن هللا كان
عليما حكيما"( .النساء  ) 24وإن كان ابن عباس يضيف اليها كلمة (اىل أجل مسمى) ويؤكد أهنا "هكذا
نزلت ومل تنسخ" .وذلك تبعا أليب وابن مسعود.
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وقد ادعى عمر وجود آية الرجم يف سورة النور":الشيخ والشيخ إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من هللا" وكاد
يضعها يف القرآن املكتوب ،لوال أنه مل جيد من يؤيده ،ابلرغم من إمجاع الصحابة على استمرار حد الرجم
وعدم نسخه.
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؟؟؟؟؟ ويف احلقيقة مل يعرتف اآلخرون بوجود هذه اآلية حىت يقولوا بنسخها ،إضافة اىل

ِّ
ِّ
ِّ
اان) مو معن قمتم ماد مة معن أمنم ِّ
س ب ِّن ممالِّك مح َّدثمهُ أ َّ
اَللِّ (ص)
يب َّ
ضم
(بملغُوا معنَّا قموممنما أ َّمان لمقينما مربَّنما فم مرض مي معنَّا موأمر م
من نمِّ َّ
ِّ
ِّ ِّ
صيَّةم موبمِّين ِّحليما من مز ماد
ص مال ِّة ُّ
قمنم م
الصب ِّح يمدعُو معلمى أمحيماء من أمحيماء ال معمرب معلمى ِّرعل موذمك موا من موعُ م
ت مشهارا ِّيف م
ِّ
السبعِّ ِّ
ص ِّ
يد ب ُن ُزمريع محدَّثمنما مسعِّيد معن قمتم ماد مة محدَّثمنما أمنمس أ َّ
ار قُتِّلُوا بِّبِّئ ِّر
مخلي مفةُ محدَّثمنما يمِّز ُ
من أُولمئِّ م
ك َّ م
ني م من األمن م
معونمةم قُر ا ِّ
ااب محن موهُ" (البخاري ،كتاب املغازي ،احلديث  3781واحلديث  )3786ورواه أيضا كل من بن سعد
مُ
آان كتم ا
والطربي والواقدي ومسلم (كتاب املساجد ،احلديث .)1085

 - 140انظر تفسري الطربي والقرطيب  ،وف ي ت ف س ري الزخمشري  :عن ابن عباس هي حمكمة ،يعين مل تنسخ  ،وكان يقرا
"فما استمتعتم به منهن اىل اجل مسمى " .وكذلك هي يف مصحف أيب وابن مسعود.
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س َكتَ ْالم َؤ ِذِّنونَ
س ع َمر َعلَى ْال ِم ْنبَ ِر يوم الجمعة فَلَ َّما َ
 انظر تفسري ابن كثري َ 261/3ع ْن اب ِْن َعبَّاس قَا َل َ :جلَ َام فَأَثْنَى َعلَى َّ ِ
ي أَ َج ِلي
اَلل بِ َما ه َو أ َ ْهله ث َّم قَا َل :أ َ َّما بَ ْعد فَإِنِِّي قَائِ ٌل لَك ْم َمقَالَةً قَدْ ق ِد َِّر ِلي أ َ ْن أَقولَ َها َال أَد ِْري لَعَلَّ َها بَيْنَ يَدَ ْ
قَ َ
ْ
فَ َم ْن َعقَلَ َها َو َو َعاهَا فَلي َح ِد ْ
ِّث بِ َها َحيْث ا ْنت َ َه ْ
ي؛ ِإ َّن َّ
ت بِ ِه َر ِ
ي أ َ ْن َال يَ ْع ِقلَ َها فَ َال أ ِحل ِأل َ َحد أ َ ْن يَ ْكذ َ
ِب َعلَ َّ
اَللَ
احلَته َو َم ْن َخ ِش َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
بَعَ َ
َ
ِ
اَلل (
الرجْ ِم فق َرأنَاهَا َو َعقلنَاهَا َو َو َع ْينَاهَا َر َج َم َرسول َّ
َاب فكانَ ِم َّما أنزَ َل َّ
اَلل آيَة َّ
ق َوأ َ ْنزَ َل َعل ْي ِه ال ِكت َ
ث م َح َّمدًا ( بِ ْال َح ِّ ِ
َ
َ
صلى هللا عليه وسلم ) َو َر َج ْمنَا بَ ْعدَه فَأ ْخشَى إِ ْن َ
اس زَ َم ٌ
اَللِ
ب َّ
ان أ ْن يَقو َل قَائِ ٌل َو َّ
اَللِ َما ن َِجد آيَةَ َّ
طا َل بِالنَّ ِ
الرجْ ِم فِي ِكتَا ِ
َ
َ
ِّ
ْ
ْ
اء ِإذَا قَا َم ْ
ِ
زَ
ت ْال َب ِِّينَة
س
ن
ال
و
ل
ا
ج
الر
ن
م
ص
أ
ا
ذ
إ
َى
ن
ن
م
ى
ل
ع
ق
ح
اَلل
ضة أَ ْنزَ لَ َها َّ
ِ ِّ َ ِ َ ِ َ ِ
ِ حْ ِ نَ ِ
اَلل َو َّ
الرجْ م ِفي ِكتَا ِ
ضلوا ِبت َْر ِك فَ ِري َ
فَ َي ِ
ب َّ َ َ َ
ْ
َ
أ َ ْو َكانَ ال َحبَل أ ْو ِاال ْعتِ َراف  )...أخرجه البخاري (كتاب الحدود  ،باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت  ،رقم
6442:

أنه يصعب القول بنسخ آية مع بقاء حكمها يف الشريعة ،يف الوقت الذي حافظ املسلمون على بعض
اآلايت رغم نسخها وإلغاء حكمها.
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وعندما قام عثمان جبمع القرآن التزم إبثبات الناسخ واملنسوخ ،مثل آية عدة الوفاة ":والذين يُتوفون منكم

ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا اىل احلول غري إخراج ،فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن يف
أنفسهن من معروف ،وهللا عزيز حكيم"( .البقرة  )240املنسوخة ِبية "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا ،فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن ابملعروف،
وهللا مبا تعملون خبري"( .البقرة  .)234فقال له عبد هللا ابن الزبري" :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا"
(البقرة  )240قد نسختها اآلية األخرى (البقرة  ، .)234فلم تكتبها أو تدعها؟ (أي :ملاذا تثبتها ابلكتابة
أو ترتكها مكتوبة وأنت تعلم أبهنا منسوخة؟) قال :اي ابن أخي ،ال أغري شيئا من مكانه( .أخرجه البخاري)
ورمبا كانت مشكلة عدم معرفة الناسخ من املنسوخ مسئولة نوعا ما عن اختالف مصاحف الصحابة
وتعدد بعض القراءات.
الناسخ واملنسوخ
وابلرغم من وضوح معىن النسخ يف القرآن ،فان بعض العلماء حاولوا أن ينكروا نسخ اآلايت القرآنية بتأويل
كلمة (اآلية) مبعىن املعجزة  ،أو القول بنسخ االسالم لللتوراة واالجنيل ،انطالقا من كون القرآن عبارة عن
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 -يعرتف االستاذ األزهري هنرو عبد الصبور طنطاوي بوجود النسخ يف القرآن يف حياة الرسول ،ولكنه يقول برفع

املنسوخ وحموه وإنسائه ،ويؤكد " :القرآن الكرمي هو بني أيدي املسلمني منذ أن تويف رسول هللا (ص) وإىل يومنا هذا ليس
فيه آية واحدة أو حكم أو كلمة أو حرف واحد منسوخ بل كله حمكم قطعي واجب االتباع ابستثناء اآلايت املتشاهبة اليت
هناان هللا عن تتبعها واملنسوخ قد رفعه هللا من القرآن قبل وفاة الرسول (ص) وهناك أحكام نسخها هللا يف حياة الرسول
وحمرمات نسخها هللا أيضا يف حياة الرسول وكلها قد رفعها هللا وحماها وأنساها للرسول وأحكم آايته اليت هي بني دفيت
املصحف اآلن فكل اآلايت اليت يف املصحف بال استثناء ليس فيها آية واحدة منسوخة ال يف أحكام األوامر أو النواهي أو
التحليل أو التحرمي"  .طنطاوي ،هنرو عبد الصبور  ،قراءة لإلسالم من جديد ،من حوار أجرته معه حول كتابه جريدة
الوفاق القومي املصرية بتاريخ 2006/2/7م.

نسخة واحدة موجودة يف (اللوح احملفوظ) عند هللا تعاىل أو يف السماء األوىل بناء على اآلية الكرمية" :بل هو
قرآن جميد يف لوح حمفوظ"( سورة الربوج اآلية  ،)22وهو غري قابل للنسخ والتعديل.
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النظرية اإلسالمية التقليدية يمكن اختصارها على النحو التالي ،قبل أن يخلق هللا العالم ،خلق اللوح
والقلم ،وأمر القلم أن يس ّجل على اللوح كل شيء .ومع ظهور كل نبي كان جبريل يكشف له من
اللوح الرسالة التي كان عليه تبليغها .وعندما جاء محمد ،وحان الوقت لتفويضه شريعته ،جاء إليه
المالك جبريل أيضاً ،ومن فترة ألخرى خالل اإلثني والعشرين عاما ً أوحى له تلك اآليات من اللوح
ي ويسترجع اآليات التي أوحاها إليه
المحفوظ الذي قيل أنّه كالم هللا .كل عام كان جبريل يجتمع بالنب ّ
على مر العام الماضي وذلك ليتأكّد من أنّه ت ّم حفظها بشكل جيّد صحيح .وآخر عام من حياة النبي
مرتين .التاريخ النصي للقرآن [آرثر جيفري] ترجمة :إبراهيم جركس
راجعها المالك معه ّ

وقد ذكر أبو احلسن املاوردي يف تفسري قوله تعاىل "إان أنزلناه يف ليلة القدر" أن :فيه قوالن :أحدمها ما روي
عن ابن عباس  ،قال :نزل القرآن يف رمضان ويف ليلة القدر ويف ليلة مباركة مجلة واحدة من عند هللا تعاىل
من اللوح احملفوظ اىل السفرة الكرام الكاتبني يف السماء الدنيا ،فنجمته السفرة على جربيل عليه السالم
عشرين ليلة ،وجنَّمه جربيل على النيب (ص) عشرين سنة ،فكان ينزل على مواقع النجوم ارساال يف الشهور
واألايم.

144

وروى الثعلي يف تفسريه أيضا عن ابن عباس ،قال :أنزل القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ يف ليلة القدر
م ن شهر رمضان فوضع يف بيت العزة من السماء الدنيا ،مث نزل به جربيل على حممد حنو عشرين سنة،
فذلك قوله عز وجل "فال أقسم مبواقع النجوم" .فيحكم هللا ما يشاء ويثبت ما يشاء وميحو ما يشاء وينسيه
ما يشاء.
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 - 143حيتج أبو عبد هللا حممد بن بركات السعدي على ذلك بقوله":وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم" (اجلاثية ،)29
ويعتقد أبن (أم الكتاب) يعين اللوح احملفوظ أو الكتاب املكنون الذي "ال ميسه اال املطهرون"( .الزخرف  .)4الصاحل،
صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 260
 - 144املاوردي  ،يف تفسريه ( )370/3؟؟؟؟

 - 145الثعليب ،التفسري  112 /1و  162 /2؟؟؟؟؟؟ يرجى التأكد من املصدر

"ما
ولكن االستدالل ِبية "بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ" على عدم إمكانية النسخ ال يتم ،فاآلية م
نسها مأن ِّ
ِّ
نم ِّ
ت ِّخبمري ِّمن مها أمو ِّمثلِّ مها أمممل تمعلمم أ َّ
من اَللم معلم مى ُك ِّل مشيء قم ِّدير" (سورة البقرة اآلية
نسخ من آيمة أمو نُ م
م
 )106صرحية ابمكانية النسخ يف القرآن ،وهو أمر متواتر يف األحاديث  ،واآلية ال تعين التوراة واالجنيل ،ألن
هللا تعاىل يقول يف وصف القرآن الكرمي" :م ِّ ِّ
ني يم مدي ِّه مَ" (سورة آل عمران اآلية  )3ويقول عن
صدقا ل مما بم م
ُم
التوراة":وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم هللا ،مث يتولون من بعد ذلك ،وما أولئك ابملؤمنني ،إان
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ،حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرابنيون واألحبار( "...املائدة
 ) 43-44ويقول عن االجنيل":وليحكم أهل االجنيل مبا أنزل هللا فيه ،ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم
الفاسقون"( .املائدة  ) 47وخياطب أهل الكتاب" :قل اي أهل الكتاب لستم على شئ حىت تقيموا التوراة
عز وجل انه لوح يف
واالجنيل وما أنزل اليكم من ربكم( ."...املائدة  .)68وأما (اللوح احملفوظ) فلم يقل هللا َّ
السماء ،وامنا قال ان القرآن اجمليد حمفوظ عن التزوير والتالعب والضياع "يف لوح حمفوظ" .كما قال العالمة
حممد حسني الطباطبائي يف (امليزان) يف تفسري هذه اآلية "بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ" (سورة الربوج
اآلية ": )22إ ضراب عن إصرارهم على تكذيب القرآن ،واملعىن ليس األمر كما يدعون بل القرآن كتاب
مقرو ،عظيم يف معناه ،غزير يف معارفه ،يف لوح حمفوظ عن الكذب والباطل ،مصون من مس الشياطني".
وهو ما أكده صبحي الصاحل بقوله":لسنا منيل اىل الرأي القائل :إن للقرآن تنزالت ثالثة ،األول اىل اللوح
احملفوظ ،والثاين اىل بيت العزة يف السماء الدنيا ،والثالث تفريقه منجما حبسب احلوادث ،وان كانت أسانيد
هذا الرأي كلها صحيحة (هامش:انظر االتقان  .)68/1ويظهر أن اجلمهور كان جينح اىل هذا الرأي.
فالزركشي يف "الربهان  "229/1يقول يف هذا الرأي :إنه أشهر وأصح ،واليه ذهب األكثرون" وابن حجر يف
"فتح الباري" يصفه "ابلرأي املعتمد" .وحنن مع ذلك مل أنخذ به ملخالفته صريح القرآن كما أوضحنا أعاله ،
ألن هذه التنزالت املذكورة من عامل الغيب الذي ال يؤخذ فيه اال مبا تواتر يقينا يف الكتاب والسنة ،فصحة
األسانيد يف هذا القول ال تكفي وحدها لوجوب اعتقاده ،فكيف وقد نطق القرآن خبالفه؟ ان القرآن الكرمي
مل يصرح اال بتفريق الوحي وتنجيمه."..
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واذا قبلنا بنظرية النسخ فال تبقى لدينا مشكلة فيما رواه بعض الصحابة عن سقوط بعض اآلايت من
املصحف (العثماين) ،كما ينقل مسلم يف صحيحه :مح َّدثمِّين ُس موي ُد ب ُن مسعِّيد محدَّثمنما معلِّ ُّي ب ُن ُمس ِّهر معن مد ُاومد
ِّ
معن أِّميب حر ِّ
ث
ب ب ِّن أِّميب األمس موِّد معن أمبِّ ِّيه قم م
وسى األمش مع ِّر ُّ
ي إِّ مىل قَُّراء أمه ِّل البمصمرةِّ فم مد مخ مل معلمي ِّه ثممال ُ
ال بم مع م
م
ث أمبُو ُم م
ال أمن تُم ِّخيم ُار أمه ِّل البمصمرةِّ موقَُّر ُاؤُهم فمات لُوهُ مومال يمطُولم َّن معلمي ُك ُم األ ممم ُد فمتم ق ُس مو
ِّمائمِّة مر ُجل قمد قم مرءُوا ال ُقرآ من فم مق م
الشد ِّ
قُلُوب ُكم مكما قمست قُلُوب من مكا من قمب لم ُكم وإِّ َّان ُكنَّا نمقرأُ سوراة ُكنَّا نُ مشبِّهها ِّيف الطُّوِّل و ِّ
َّة بِّبم مراءم مة فمأُن ِّسيتُ مها
ُم
ُ م
م
م ُم
م
ُ م م
ِّ
مغي ر أِّمين قمد ح ِّفظ ِّ
آد مم إَِّّال
آد مم مو ِّاد ماي ِّن ِّمن ممال مالب تم غمى مو ِّاد ااي ماثلِّثاا مومال ممي مألُ مجو م
ف اب ِّن م
ت من مها (لمو مكا من الب ِّن م
م ُ
م
َّ ِّ
التُّراب) وُكنَّا نمقرأُ سورةا ُكنَّا نُشبِّهها ِّإبِّح مدى المسبِّح ِّ
ات فمأُن ِّسيتُها مغي ر أِّمين ح ِّفظ ِّ
ين مآمنُوا
م ُ
م ُم
ُم م
م ُم
ت من مها ماي أميُّ مها الذ م
م م
م ُ م
ِّ
ب مش مه ماد اة ِّيف أمعنماقِّ ُكم فمتُسأملُو من معن مها يمومم ال ِّقيم مام ِّة  147.إذ قد يكون ما يقال أنه
ملم تم ُقولُو من مما مال تمف معلُو من فمتُكتم ُ
سقط نوعا من املنسوخ واملنسي.
وقد أعطى التفسري اخلاطئ االسطوري لكلمة (اللوح) دافعا لبعض املسيحيني لالستهزاء ابملسلمني،
واالدعاء أبهنم وقعوا يف ورطة ،كما يدعي القس جون جليكرايست الذي يتساءل عن معىن النسخ ويقول
"إذا كانت هنالك أجزاء من القرآن قد نُ ِّسخت و ُح ِّذفت فهل كانت هذه اآلجزاء ضمن "اللوح احملفوظ"؟
إذا أجبنا بنعم فالنتيجة احلتمية هي أن املصحف احلايل ليس نسخة طبق األصل ملا يوجد يف "اللوح احملفوظ"
ألن هذا اآلخري ال ميكن تغيري أي جزء منه ألنه كالم هللا األبدي .إذا أجبنا بال فكيف أمكن أن توحى هذه
األجزاء املنسوخة حملمد وتُعترب من القرآن خالل فرتة معينة قبل نسخها وهي ليست من "اللوح
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احملفوظ؟".
ولكن اشكال جليكرايست يتهاوى عندما أنخذ بنظرية املرونة والتعددية يف القرآن ،حسب األحرف
السبعة ،وإمكانية النسخ .واذا كان بعض الصحابة مل يستمع اىل اآلية اجلديدة الناسخة ،أو اختلط عليه
الناسخ واملنسوخ فهذا يعود اليه وليس اىل هللا تعاىل ،واىل الظروف الصعبة احمليطة بعملية كتابة القرآن.

 - 147صحيح مسلم ،كتاب الزكاة حديث رقم 1740
 - 148جليكرايست ،مجع القرآن ،ص 57

واذا كان القرآن نفسه يؤكد إمكانية النسخ واإلنساء والتبديل (البقرة اآلية  106والنحل ،اآلية  )6فال جمال
الهتام جليكرايست املسلمني ابلنسيان واجلهل واالمهال واحلذف املتعمد لبعض آايت القرآن أثناء عملية
اجلمع  ،149كما ال جمال إلنكار النسخ واحلروف السبعة.
نسها مأن ِّ
ِّ
إذن فان النسخ كان موجودا يف القرآن بصريح قوله تعاىل "ما نم ِّ
ت ِّخبمري ِّمن مها أمو
نسخ من آيمة أمو نُ م
م م
ِّ
ِّمثلِّ مها أمممل تمعلمم أ َّ
"وإِّذما بمدَّلنما آيمةا َّم مكا من آيمة مواَللُ أمعلم ُم ِّمبما يُنم ِّزُل
من اَللم معلم مى ُك ِّل مشيء قمدير"( .البقرة  )106و م
منت ُمف مرت بمل أمكثم ُرُهم الم يمعلم ُمو من"( .النحل  .)6وكما هو واضح من آية املصابرة":اآلن خفف هللا
قمالُوا إَِّّمنما أ م
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ،فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني  ،وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني
إبذن هللا ،وهللا مع الصابرين"( .األنفال  )66اليت نسخت اآلية السابقة عليها "اي أيها النيب حرض املؤمنني
على القتال ،إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني ،وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا
أبهنم ال يفقهون"( .األنفال  )65وقد اشار االمام علي بن أيب طالب اىل تبيان النيب للناسخ واملنسوخ يف
القرآن 150 .وكان الصحابة ال يأذنون ألحد بالفتوى حتى يتعلم الناسخ والمنسوخ.

151

ما حقيقة عرض جربئيل للقرآن على النيب كل عام ،والعرضة األخرية قبيل وفاته؟ وهل كانت موافقة
لقراءة زيد؟
حتدثنا يف (الفصل الثاين) عن األحرف السبعة وهل كانت مؤقتة أم دائمية ،واستعرضنا خالهلا رأي بعض
املفسرين واحملدثني الذين ادعوا نسخ األحرف األخرى ما عدا حرف (مصحف عثمان) الذي قالوا انه جاء
وفقا للعرضة األخرية للقرآن املوافقة لقراءة زيد بن اثبت .ونريد اآلن التأكد من موضوع العرضة السنوية
واألخرية.

 - 149جليكرايست ،مجع القرآن ،ص 60 - 59
 - 150االمام علي ،هنج البالغة ،خطبة رقم 1
 - 151الزرقاني ،مناهل العرفان ( ،)136/2السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن (.)58/3

وردت يف كتب احلديث ثالث رواايت عن عرض جربئيل القرآن على النيب يف كل سنة يف شهر رمضان،
وعرضه يف آخر سنة مرتني ،فقال ابن قتيبة  ":كان يعارضه يف كل شهر من شهور رمضان مبا اجتمع عنده
من القرآن فيحدث هللا اليه من ذلك ما يشاء وينسخ ما يشاء".
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ولكن ابن قتيبة مل يذكر أي سند لقوله

ذلك ،كعادته يف نقل األخبار اعتمادا على املشهور.
َّيب (ص) أ َّ ِّ ِّ
يل مكا من
م
وجاء يف
البخاري":قم م
ال ممس ُروق معن معائِّ مشةم معن فما ِّط مم مة معلمي مها َّ
مسَّر إِّ مَّ
يل النِّ ُّ
الس مالم :أ م
من جرب م
ض ِّين ِّابل ُقر ِّ
ض ِّين ال مع مام ممَّرتم ِّ
يُ مع ِّ
مجلِّي" و " محدَّثمنما محي مي ب ُن قم مز مع مة محدَّثمنما
ني مومال أ مُراهُ إَِّّال مح م
آن ُك َّل مسنمة موإِّنَّهُ مع مار م
ار ُ
ضمر أ م
اَلل ب ِّن عب ِّد َِّّ
الزه ِّر ِّي عن عب ي ِّد َِّّ
َّيب (ص)
اَللُ معن ُه مما قم م
اَلل معن اب ِّن معبَّاس مر ِّض مي َّ
إِّب مر ِّاهي ُم ب ُن مسعد معن ُّ
ال مكا من النِّ ُّ
م
م ُم
ضا من ِّأل َّ ِّ ِّ
أمج مومد الن ِّ
ضا من مح َّىت
يل مكا من يمل مقاهُ ِّيف ُك ِّل لمي لمة ِّيف مشه ِّر مرمم م
َّاس ِّابخلم ِّري موأمج مو ُد مما يم ُكو ُن ِّيف مشه ِّر مرمم م
من جرب م
ِّ
ول َِّّ
اَلل (ص) ال ُقرآ من فمِّإ مذا لمِّقيمهُ ِّج ِّربيل مكا من أمجومد ِّابخلم ِّري ِّمن ِّ
يح ال ُمر مسلم ِّة" و " محدَّثمنما
الر ِّ
ض معلمي ِّه مر ُس ُ
يمن مسل مخ يمع ِّر ُ
م
ُ
ِّ
ِّ
َّيب (ص)
ض معلمى النِّ ِّ
صالِّح معن أِّميب ُهمري مرةم قم م
مخال ُد ب ُن يمِّز م
ال مكا من يمع ِّر ُ
يد محدَّثمنما أمبُو بمكر معن أِّميب محصني معن أِّميب م
ِّ ِّ 153
ِّ ِّ
ض معلمي ِّه ممَّرتم ِّ
ض فيه".
ال ُقرآ من ُك َّل معام ممَّراة فم معمر م
ني ِّيف ال معام الَّذي قُبِّ م
وقال ابن حجر يف ( فتح الباري)  :قد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أيب هند قال :قلت للشعيب:
قوله تعاىل "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" أما كان ينزل عليه يف سائر السنة؟ قال :بلى .ولكن جربيل
كان يعارض مع النيب (ص) يف رمضان ما أنزل هللا فيحكم هللا ما يشاء ويثبت ما يشاء.
وبغض النظر عن املناقشة يف سند هذه الرواايت أو األقوال ،فاهنا ال توضح مضمون العرضة السنوية
واألخرية ،وهل كانت على حرف واحد فقط؟ أم على احلروف السبعة ،كما ال تذكر ممن ِّمن املسلمني أو
من كتاب الوحي تلقى من النيب تلك العرضة األخرية ،ولذلك اختلف احملدثون حول من تلقى من الصحابة
العرضة األخرية من النيب .يقول ابن حجر":اختلف يف العرضة األخرية هل كانت جبميع األحرف املأذون يف
قراءهتا أو حبرف واحد منها؟ وعلى الثاين فهل هو احلرف الذي مجع عليه عثمان مجيع الناس أو غريه؟ وقد
روى أمحد وابن أيب داود والطربي من طريق عبيدة بن عمرو السلماين " أن الذي مجع عليه عثمان الناس
 - 152الدينوري ،ابن قتيبة ،أتويل مشكل القرآن ،ص 32
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ِّ ِّ
َّيب (ص) وكتاب فضائل القرآن
ض ال ُقرآ من معلمى النِّ ِّ
يل يمع ِّر ُ
 -ابن حجر ،فتح الباري يف شرح البخاري ،ابب مكا من جرب ُ

يوافق العرضة األخرية " ومن طريق حممد بن سريين قال "كان جربيل يعارض النيب (ص) ابلقرآن  -احلديث
حنو حديث ابن عباس وزاد يف آخره  :-فريون أن قراءتنا أحدث القراءات عهدا ابلعرضة األخرية".؟؟؟؟؟

أنصار زيد بن اثبت
ونسب بعض احملدثني واملفسرين قوال أليب عبد الرمحن السلمي (وهو مقريء اتبعي أرسله عثمان مع
مصحفه اىل الكوفة) 154يؤكد فيه تطابق قراءة زيد (كاتب املصحف العثماين) مع العرضة أو العرضتني
األخريتني .كما يقول ابن شامة املقدسي ( 665ه ) يف (املرشد الوجيز) ":قال ابو عبد الرمحن السلمي :قرأ
زيد بن اثبت على رسول هللا (ص) يف العام الذي توفاه هللا فيه مرتني ،وامنا مسيت هذه القراءة قراءة زيد بن
اثبت ألنه كتبها لرسول هللا (ص) وقرأها عليه ،وشهد العرضة األخرية ،وكان يقرئ الناس هبا حىت مات،
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر يف مجعه ،وواله عثمان كتب املصاحف .ورووي عن أيب عبد الرمحن السلمي
قال :كانت قراءة أيب بكر وعمر وعثمان وزيد بن اثبت واملهاجرين واألنصار واحدة ،وكانوا يقرأون قراءة
العامة ،وهي القراءة اليت قرأها رسول هللا (ص) على جربيل مرتني يف العام الذي قبض فيه".
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ويكرر البغوي  156 .والبيهقي 157 .نفس الرواية والتعليق ،رغم أن األخري يعزو يف (السنن الصغرى)
استقرار القراءة على مصحف عثمان اىل االمجاع ،ويقول " فملم َّما است مقَّر ِّ
ت ال ِّقمراءمةُ  ،معلمى مما اجتم مم معت معلمي ِّه
م
154

 -ابو عبد الرمحن السلمي :هو عبد هللا بن حبيب بن ربيعة السلمي ،ولد يف حياة النَِّّيب (ص)  ،وقرأ القرآن على

عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن اثبت ،وهو مقرئ الكوفة ،ظل يقرئ الناس مبسجدها األعظم أربعني سنة .معرفة القراء
الكبار ( ،)52-53/1وشذرات الذهب (.)92/1

 - 155ابن شامة املقدسي ،عبد الرمحن بن امساعيل ( 665ه ) :املرشد الوجيز اىل علوم تتعلق ابلقرآن العزيز،
ص .71
 - 156البغوي ،شرح السنة ( ،)525-526/4وانظر الربهان يف علوم القرآن (.)237/1
 - 157البيهقي ،دالئل النبوة (.)155-156/7

ِّ
ِّ
ِّ
الصحاب ِّة وأمث ب تُوه ِّيف الم ِّ ِّ
ص مار مذل م
ك إِّ مم ااما يُقتم مدى بِّه ال مجيُ ُ
وز ُم مف مارقمتُهُ
َّ م م م م ُ
صاحف معلمى اللُّغمات الَِّّيت قم مرءُوهُ معلمي مها م
م م
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ِّابل مقص ِّد إِّال أمن يمِّزَّل احلِّف مظ فميُبم ِّد مل امساا ِّابسم ِّمن مغ ِّري قمصد ".
وابلرغم من وجود الشك واالختالف حول العرضة االخرية أهنا كانت على حرف واحد ،أو على قراءة
زيد بن اثبت أو عبد هللا بن مسعود ،فان ابن تيمية يقطع أبهنا نسخت األحرف األخرى ،واهنا كانت
مطابقة لقراءة زيد ،فيقول  " :أن هذه القراءات مل تثبت متواترة عن النيب  ،وإن ثبتت فإهنا منسوخة ابلعرضة
اآلخرة ،فإنه قد ثبت يف الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي هللا عنهم أن جربيل عليه السالم كان يعارض
النيب ابلقرآن يف كل عام مرة ،فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتني ،والعرضة اآلخرة هي قراءة زيد
بن اثبت وغريه ،وهي اليت أمر اخللفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها يف املصاحف ،وكتبها
أبو بكر وعمر يف خالفة أيب بكر يف صحف ،أمر زيد بن اثبت بكتابتها ،مث أمر عثمان يف خالفته بكتابتها
يف املصاحف وإرساهلا إىل األمصار ،ومجع الناس عليها ابتفاق من الصحابة على وغريه" ...وقد ثبت يف
الصحيح أنه مجع القرآن كله على عهد النيب مجاعة من الصحابة ،كاألربعة الذين من األنصار ،وكعبد هللا بن
عمرو .ويضيف ابن تيمية ":األشبه وهللا أعلم هو الوجه األول ،وأن هذا كان فيما أنزل القرآن فيه على
حروف عدة ،فإن القول املرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة اآلحاديث وقراءات الصحابة :أن
املصحف الذي مجع عثمان الناس عليه هو أحد احلروف السبعة ،وهو العرضة اآلخرة ،وأن احلروف السبعة
خارجة عن هذا املصحف ،فإن احلروف السبعة كانت خمتلفة املل ،مع أن املعىن غري خمتلف وال متضاد".
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 - 158البيهقي ،السنن الصغرى 1028 ،

 - 159ابن تيمية ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( )395/13ويؤكد الدكتور حممد شرعي أبو زيد
ذلك الرأي قائال ":كانت هذه العرضة األخرية ِّمبنزلة املراجعة النهائية للكتاب احلكيم ،عرض فيها القرآن
الكرمي مرتني ،فأُثبِّت فيه مجيع األوجه الثابتة غري املنسوخة ،وترك ما نُ ِّسخ منه ،فما ثبت يف هذه العرضة هو
منسوخا ،وإما أنه ليس
قرآان
القرآن احملكم املعجز املتم معبَّد بتالوته إىل يوم القيامة ،وما مل يثبت فإما أن يكون ا
ا
ُ
بقرآن ،وكالمها ليس له حكم القرآن من التعبد واإلعجاز ..ويضيف ":وقد ورد من الرواايت ما يدل على أن
من الصحابة  من حضر تلك العرضة كزيد بن اثبت ،وعبد هللا بن مسعود وغريهم " .أبو زيد  ،حممد شرعي
(دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن) ،مجع القرآن يف مراحله التارخيية من العصر النبوي اىل العصر احلديث (ماجستري من
الفصل الرابع العرضة األخرية ،موقع الدكتور حممد شرعي
جامعة الكويت )1999
http://www.sharei.net/J_quran/ch1/009.htm

أنصار عبد هللا بن مسعود
ويف مقابل ذلك الرأي العثماين الرمسي ،توجد رواايت أخرى تؤكد تطابق قراءة عبد هللا بن مسعود مع
ِّ ِّ
يل ِّيف ُك ِّل
العرضة األخرية للقرآن ،حيث يقول االمام أمحد بن حنبل  :مكا من النِّ ُّ
َّيب  يمع ِّر ُ
ض ال ُقرآ من معلمى جرب م
ِّ ِّ 160
السنةُ الَِّّيت قُبِّ ِّ
ني ،فم مكانمت قِّراءةُ عب ِّد هللاِّ ِّ
سنمة مَّراة ،فملم َّما مكانم ِّ
ضهُ معلمي ِّه ممَّرتم ِّ
آخمر القمراءة.
ت َّ م
ض ف ميها معمر م
م م
م
م م
وأخرج احلاكم حنوه من طريق جماهد عن ابن عباس قال :أي القراءتني ترون كان آخر القراءة؟ قالوا :قراءة
زيد ابن اثبت ،فقال :ال ،إن رسول هللا (ص) كان يعرض القرآن كل سنة على جربيل ،فلما كان يف السنة
اليت قبض فيها عرضه عليه مرتني وكانت قراءة ابن مسعود آخرمها " .وهذا يغاير حديث مسرة ومن وافقه،
وعند مسدد يف مسنده من طريق إبراهيم النخعي " أن ابن عباس مسع رجال يقول :احلرف األول ،فقال :ما
احلرف األول؟ قال إن عمر بعث ابن مسعود إىل الكوفة معلما فأخذوا بقراءته فغري عثمان القراءة ،فهم
يدعون قراءة ابن مسعود احلرف األول ،فقال ابن عباس :إنه آلخر حرف عرض به النيب (ص) على جربيل
" .وأخرج النسائي من طريق أيب ظبيان قال " قال يل ابن عباس :أي القراءتني تقرأ؟ قلت :القراءة األوىل
قراءة ابن أم عبد  -يعين عبد هللا بن مسعود  -قال :بل هي األخرية ،أن رسول هللا (ص) كان يعرض على
جربيل  -احلديث ويف آخره  -فحضر ذلك ابن مسعود فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل " وإسناده صحيح.
وهذا ما ذهب اليه أيضا القرطيب ،الذي يقول ":روى وكيع ومجاعة معه عن األعمش عن أيب ظبيان قال:
قال يل عبد هللا بن عباس :أي القراءتني تقرأ ؟ قلت :القراءة األوىل قراءة ابن أم عبد ،فقال يل  :بل هي
اآلخرة  ،إن رسول هللا (ص) كان يعرض القرآن على جربيل يف كل عام مرة  ،فلما كان العام الذي قبض فيه
رسول هللا (ص) عرضه عليه مرتني  ،فحضر ذلك عبد هللا فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل.
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ان الرواية املتعلقة ببدء مجع القرآن بعد مقتل القراء يف معركة اليمامة يف زمن أيب بكر ،تدل على أن
القرآن مل يكن كله جمموعا أو حمفوظا لدى مجيع الصحابة ،وأن بعضهم كان أحفظ من بعض ،وبعضهم
ميتلك صحفا تتضمن سورا ال ميلكها البعض اآلخر وبعضهم حيفظ آايت ال توجد عند شخص آخر.
 - 160االمام أمحد ،املسند :مسند بين هاشم ( )535/1حديث رقم 2992
 - 161القرطيب  ،حممد بن أمحد األنصاري  ،تفسري القرطيب ،دار الفكر

ولذلك فزع عمر اىل أيب بكر طالبا منه أن أيمر جبمع القرآن ،وخاف من ضياع القرآن مع القراء يف املعارك
األخرى.
ما هي احلقيقة؟
ان الرواايت املختلفة اليت ذكرها البخاري ومسلم وأمحد حول العرضة األخرية للقرآن ،بغض النظر عن سندها،
يعرتيها الشك  ،ف هي مل ترد عن رسول هللا ،وال عن زيد بن اثبت أو عبد هللا بن مسعود ،ومل ترد بصورة علنية
أسر هلا أبن القرآن عرض عليه مرتني .وهو ما يثري الشك أبصل
ظاهرة ،فرواية عائشة عن فاطمة تصرح أبن النيب َّ
قضية تلقي النيب عرضة أخرية للقرآن ،أو أنه كان يتلقى العرضة من جربئيل كل سنة مرة أو مرتني ،ولو كان الرسول
قد تلقى عرضة من جربئيل وعرضها على زيد أو غريه من الصحابة لكان مجع الصحابة وهم ألوف وطلب منهم
االستماع اليها ومراجعة صحفهم وأوراقهم والتأكد منها ،وملا اضطر زيد للجوء اىل الصحابة يف عملية مجع القرآن
فيما بعد ،ولو كان لديه مصحف خاص به معروض على رسول هللا ،كما يزعم أبو عبد الرمحن السلمي ،لكان
اعتمد عليه خالل عملية اجلمع الطويلة ومل حيتج اىل سؤال هذا أو ذاك من الصحابة .والعتمد عليه اخللفاء أبو
بكر وعمر وعثمان بصورة مستقلة .ولو كان لدى أي شخص نسخة أخرية رمسية للقرآن مؤيدة من الرسول
وموثقة ابلعرضة األخرية من جربئيل لكانت أصبحت النسخة الرمسية منذ وفاة رسول هللا ،وملا تعددت املصاحف
والقراءات ،وملا احتفظ الصحابة مبصاحفهم األخرى.
ولو كان القرآن قد عرض على النيب عرضة أخرية وأن النيب عرضه على بعض الصحابة ملا اختلف كبار كتاب
الوحي حول موقع (بسم هللا الرمحن الرحيم) من فواتح السور ،وهل أهنا جزء من كل سورة ؟ أو جمرد فاصل
بني السور؟ .وكذلك لو كان القرآن عرض عرضة أخرية التفق املسلمون حول ترتيب السور واآلايت ،وهو ما
مل حيدث ،فقد ظل اجلدل قائما بني املسلمني حول ترتيبها ،ويقال ان االمام علي بن أيب طالب أو عبد هللا
بن مسعود رتب السور بشكل معني خيالف ترتيب مصحف عثمان ،الذي جاء حسب اجتهاد بقية
الصحابة.
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 - 162يقول ابن حجر ":وأما ترتيب املصحف على ما هو عليه اآلن ،فقال القاضي أبو بكر الباقالين :حيتمل أن يكون
النيب (ص) هو الذي أمر برتتيبه هكذا ،وحيتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة ،مث رجح األول مبا سيأيت يف الباب الذي بعد

ولذا حيتمل أن تكون الرواايت األخرى اليت تتحدث عن تلقي زيد أو عبد هللا بن مسعود للعرضة
األخرية خمتلقة من قبل أنصار مصحف عثمان (كأيب هريرة وأيب عبد الرمحن السلمي) أو املعارضني له
(كابن عباس تلميذ ابن مسعود) الذين كانوا حياولون الدفاع عن مصاحفهم اخلاصة ،فاختلقوا حكاية
العرضة األخرية وادعوها ألصحاهبم .ومبا أن الرواايت اليت تتحدث عن العرضة غامضة وضعيفة فقد حاول
ابن حجر أن جيمع بني الروايتني فقال":وميكن اجلمع بني القولني أبن تكون العرضتان األخرياتن وقعتا
ابحلرفني املذكورين .فيصح إطالق اآلخرية على كل منهما".؟؟؟؟ وحكى النووي شارح صحيح مسلم وقوع
بعض أهل العلم يف حرية وأنه ال يُدرى أي القراءات كانت العرضة األخرية 163 .واذا وجدت احلرية فال أثر
لدعوى العرضة ألهنا غري مؤكدة ،وال انسخة ألية قراءة أخرى .وأما ما يدعيه ابن تيمية بقوة من أن العرضة
األخرية كانت وفق قراءة زيد فهي دعوى بال دليل ،وال أثر هلا خالل العقود األوىل يف التاريخ االسالمي
األول يف عهد اخللفاء الراشدين.
اخلالصة:
ان القرآن الكرمي مل يكتب يف عهد رسول هللا (ص) بصورة كاملة ونسخة واحدة ،ومل جيمع لدى رجل واحد،
بل نزل على سبعة أحرف ،وكان متفرقا على صحف لدى بعض الصحابة وحمفوظا يف صدور أكثرهم ،ومبا
أن القرآن نزل منجما فان النيب كان يضع اآلايت اجلديدة هنا وهناك بني اآلايت السابقة ،وكان هللا تعاىل
هذا أنه كان النيب (ص) يعارض به جربيل يف كل سنة .فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الرتتيب ،وبه جزم ابن
األنباري ،وفيه نظر ،بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول .نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها
ال ميتنع أن يكون توقيفا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة ،وقد أخرج أمحد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان
واحلاكم من حديث ابن عباس قال " قلت لعثمان :ما محلكم على أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي
من املئ ني فقرنتم هبما ومل تكتبوا بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرحيم ووضعتمومها يف السبع الطوال؟ فقال عثمان :كان رسول
هللا (ص) كثريا ما ينزل عليه السورة ذات العدد ،فإذا نزل عليه الشيء  -يعين منها  -دعا بعض من كان يكتب فيقول:
ضعوا هؤالء اآلايت يف السورة اليت يذكر فيها كذا ،وكانت األنفال من أوائل ما نزل ابملدينة وبراءة من آخر القرآن وكان
قصتها شبيهة هبا فظننت أهنا منها .فقبض رسول هللا (ص) ومل يبني لنا أهنا منها ا ه .فهذا يدل على أن ترتيب اآلايت يف
كل سورة كان توقيفا ،وملا مل يفصح النيب (ص) أبمر براءة أضافها عثمان إىل األنفال اجتهادا منه رضي هللا تعاىل عنه .ابن
يف ال ُقر ِّ
حجر ،فتح الباري يف شرح صحيح البخاري  ،ابب مأتلِّ ِّ
آن
 - 163النووي ،شرح صحيح مسلم (.)100/6

ينسخ بعض اآلايت ،أو يبدهلا أو ينسيها ،مما كان يعوق عملية الكتابة بشكل هنائي ،فضال عن عدم معرفة
بعض الصحابة للناسخ واملنسوخ .ومل يثبت وجود عرضة سنوية وال عرضة أخرية للقرآن قبيل وفاة النيب،
وابلطبع فال دليل على نسخ مصحف عثمان الذي كتبه زيد بن اثبت لألحرف الستة األخرى.

الباب الثاني :عملية جمع القرآن ومبادرة عثمان لتوحيد المصاحف

الفصل األول :تعدد مصاحف الصحابة والفوارق فيما بينها  /مل يكتمل بعد///
يذكر الدكتور آثر جفري انشر (كتاب املصاحف) أليب بكر عبد هللا بن أيب داود السجستاين( ،املتوِف
 )316عناوين عشرة كتب أخرى تدور حول املصاحف واختالفها ،ملؤلفني من القرن الثاين والثالث والرابع،
بعضهم من اصحاب القراءات السبع املشهورة.

164

ويقول" :مل يصل الينا من هذه الكتب اال كتاب

املصاحف للسجستاين"( .حباجة اىل حتقيق) وبناء على ذلك حنن ال نعرف ماذا كانت تتضمن تلك الكتب
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 -هي-1:كتاب اختالف مصاحف الشام واحلجاز والعراق البن عامر (املتوِف  -2 .)118كتاب اختالف

مصاحف أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ،عن الكسائي (املتوِف  -3 .)189كتاب اختالف أهل الكوفة والبصرة
والشام يف املصاحف ،للفراء البغدادي (املتوِف  -4 .)207كتاب اختالف املصاحف ،خللف بن هشام (املتوِف .)229
 -5كتاب اختالف املصاحف وجامع القراءات ،للمدائين (املتوِف  -6 .)231كتاب اختالف املصاحف  ،أليب حامت
(املتوِف  -7 .)248كتاب املصاحف واهلجاء ،حملمد بن عيسى األصبهاين (املتوِف  -8 .)253كتاب املصاحف ،البن
األنباري (املتوِف  -9.)327كتاب املصاحف ،البن آشتة األصبهاين (املتوِف  -10.)360كتاب غريب املصاحف،
للوراق.
السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،مقدمة آثر جفري ،ص  ،10دار
التكوين للنشر والتوزيع ،دمشق  2004الطبعة األوىل

وهل كانت تتحدث عن اختالف املصاحف والقراءات يف إطار مصحف عثمان؟ أم أهنا كانت تتحدث
أيضا عن مصاحف الصحابة واختالف البلدان االسالمية (الشام واحلجاز والعراق واملدينة والكوفة والبصرة)
قبل أن جيمع عثمان املسلمني على مصف واحد؟ ولكن (كتاب املصاحف) للسجستاين يتحدث الينا ليس
فقط عن اختالف القراءات ضمن إطار مصحف عثمان ،وامنا يتحدث أيضا عن اختالف مصاحف
الصحابة (عبد هللا بن مسعود ،وأيب بن كعب ،وعمر وعلي وعائشة وحفصة وابن عباس وغريهم) وحدوث
الفتنة واالختالف بني املسلمني وخصوص ا بني أهل العراق والشام ،ويف داخل املدينة ،وهو األمر الذي دفع
عثمان لتوحيد املصاحف على حرف واحد.
وعندما ننظر اىل تلك االختالفات بني مصاحف الصحابة ندرك أهنا مل تكن كاالختالفات اليت حدثت
الحقا يف القرون التالية ،بني القراء ضمن إطار قراءة مصحف عثمان .وهذا هو الفرق بني األحرف السبعة،
والقراءات السبع.
وسوف نستعرض يف هذا الفصل ما وصل الينا من اختالف بني مصاحف الصحابة ،مث نتحدث يف فصل
الحق عن االختالف بني القراء ضمن إطار مصحف عثمان.
عنون السجستاين يف اجلزء الثاين والثالث من (كتاب املصاحف) اباب حتت عنوان (اختالف مصاحف
الصحابة) وقال":إمنا قلنا (مصحف فالن) ملا خالف مصحفنا هذا من اخلط أو الزايدة أو النقصان ،أخذته
عن أيب رمحه هللا ،هكذا فعل يف كتاب التنزيل" ،وسوف نضيف اىل ما ذكر ما وصلنا من رواايت من مصادر
أخرى ،علما أبان سوف حنذف األسناد ،ونكتفي مبنت الرواايت ،اختصارا للقراء ،وذلك ألن هذه الرواايت
تعترب منذ القرون األوىل ،قراءات شاذة ال يعمل هبا ،ابلرغم أن بعضها ورد بصورة متواترة يف مصادر متعددة
وأبسناد صحيحة ،بينما ورد بعضها بصورة أخبار آحاد.
 -1مصحف عمر بن اخلطاب

وقد جاء فيه  ،يف رواايت عديدة :كان عمر يقرأ" :صراط من أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وغري
الضالني" 165.وأنه قرأ يف صالة الصبح سورة آل عمران فقرأ" أمل هللا ال اله اال هو احلي القيام" 166.وأن
عبد هللا ابن الزبري مسع عمر يقرأ" يف جنات يتساءلون اي فالن ما سلكك يف سقر".
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 -2مصحف علي بن أيب طالب
وجاء فيه عن علي أنه قرأ "آمن الرسول مبا أنزل اليه وآمن املؤمنون" ( .البقرة  )285بنقصان :من ربه،
وزايدة :وآمن 168 .وقرأ االمام حممد الباقر ":وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب (وال حمدَّث) اال إذا متىن
ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ هللا ما يلقي الشيطان مث حيكم آايته ،وهللا عليم حكيم"(.احلج )52
وقال" :إهنا هكذا يف كتاب علي".
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 -3مصحف أيب بن كعب
وجاء فيه زايدة (اىل أجل مسمى) يف آية املتعة "فما استمتعتم به منهن اىل أجل مسمى"( .النساء )24
وجاء فيه "للذين يُقسمون" بدل "يؤلون من نسائهم"؟؟؟ و"فال جناح عليه أال يطوف هبما" بدل "أن
 - 165السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 51
 - 166السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 52
 - 167السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 52
 - 168السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 53
169

 -الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب أن األئمة يعلمون مجيع العلوم اليت خرجت إىل املالئكة واألنبياء ،ح رقم 1و

 2و 3و 4والكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب يف أن األئمة حمدثون مفهمون ،ح رقم  2وهي قراءة يرويها البخاري
ومسلم والنسائي والرتمذي ،وينسبوهنا اىل ابن عباس ،أنه قرأ ( ِّمن نمِّيب مومال ُحممدَّث) .ابن حجر العسقالين ،فتح
الباري يف شرح صحيح البخاري  ،حديث 3486

 - 170الصفار ،بصائر الدرجات ،ج  7ابب  6ح رقم ()13

يطوف"( .البقرة  ) 185و"فصيام ثالثة أايم متتابعات يف كفارة اليمني" بدل "ثالثة أايم ذلك كفارة
أميانكم"( .املائدة )89

171

وجاء فيه "اي أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى "...بدل "ان الذين آمنوا"( .املائدة ، )69
واألوىل أصح حنواي وحتل مشكلة (الصابئون) املرفوعة يف حمل نصب يف مصحف عثمان.

172

 - 4مصحف عبد هللا بن مسعود
وبينما مل يذكر السجستاين سوى بضعة رواايت عن مصاحف الصحابة فانه ذكر أكثر من  177رواية عن
ابن مسعود ،ختتلف فيها عن مصحف عثمان ابحلروف والكلمات واجلمل واآلايت ،وحتتوي على زايدة
ونقصان وابدال يف  49سورة من سور القرآن .ورمبا كانت كثرة الرواية عنه بسبب رفضه تسليم مصحفه
لعثمان وطلبه من تالمذته واصحابه أن يغلوا مصاحفهم وخيفوها ،وقد ظهرت نسخة من مصحف ابن
مسعود يف بغداد يف هناية القرن الرابع اهلجري 173 .أي بعد حوايل مائة عام من أتليف السجستاين لكتابه.
وسوف نكتفي بذكر بعض النماذج من مصحف ابن مسعود ،فقد جاء فيه "إن هللا ال يظلم مثقال منلة"
بدل "ذرة"( .النساء  )40و"واركعي واسجدي يف الساجدين" بدل ما هو موجود يف مصحف عثمان
"واسجدي واركعي مع الراكعني"( .آل عمران  )43ووجدت فيه إضافة "يف مواسم احلج" أو"يف مواسم احلج
فابتغوا حينئذ" اىل آية "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم" ( .البقرة  )189وقرأ عبد هللا "بل يداه
بسطان ،أو بسيطان" بدل "بل يداه مبسوطتان"( .املائدة  )64وقرأ "وتزودوا وخري الزاد التقوى" حبذف
حرف (فإن) من آية "وتزودوا فان خري الزاد التقوى"( .البقرة  )197كما قرأ "وثومها" بدل "وفومها".
(البقرة )61

174

وأضاف اىل سورة العصر آية "والعصر  ،إن اإلنسان لفي خسر ،وإنه فيه اىل آخر

 - 171السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 53
- 172

أبو عبيد القاسم بن سالم ،فضائل القرآن ،فقرة رقم 564

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 - 173وأاثرت فتنة طائفية بني السنة والشيعة ،وقتل فيها أانس.؟؟؟؟؟؟؟

 - 174السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص  54و55

نصيب ما اكتسبوا" بدل "مما اكتسبوا"( .البقرة  )202وقرأ "وأقيموا احلج
الدهر" 175.وقرأ :أولئك هلم
ُ
والعمرة للبيت" بدل" وأمتوا احلج والعمرة هلل"( .البقرة  176 )196واستبدل كلمة أبخرى فقرأ "وحيث ما
كنتم فولوا وجوهكم قِّبمله" بدل "شطره" (البقرة  )144وقرأ "كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى" (هود
 )102بغري واو 177 .و قرأ"ما ننسك من آية أو ننسخها" ( )106/2وقرأ "ومن أيكل أموال اليتامى ظلما
فإمنا أيكل يف بطنه انرا وسوف يصلى سعريا" (النساء  )10وقرأ بدون (فسوف) اآلية "ومن يقاتل يف سبيل
هللا فيقتل أو يغلب نؤته أجرا عظيما" (النساء  )74وقرأ " وقد تركوك أن يعبدوك وآهلتك" بدل" أتذر موسى
وقومه ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك" (األعراف  )127وقرأ "جرين بكم" بدل "حىت إذا كنتم يف البحر
وجرين هبم" (يونس  )22وقرأ"الكافرون" بدل "الكفار" (الرعد  )42وقرأ" إما يبلغان عندك الكرب إما واحد
وإما كالمها" (بين اسرائيل  )23وقرأ" إذن للذين قاتلوا أبهنم ظلموا" بدل "يقاتلون" (احلج  )39وقرأ" لوال
من هللا علينا الخنسف بنا" بدل "خلسف بنا" (القصص  )82واستبدل كلمة "بشرى" ب "رمحة" يف اآلية
أن َّ
الثالثة من سورة لقمان .وقرأ" ومن تعمل مكم من الصاحلات وتقتنت هلل ورسوله" بدل "ومن يقنت منكن هلل
ورسوله وتعمل صاحلا" (األحزاب  ) 31وحذف (أو أن) من هذه اآلية "إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن
يظهر يف األرض الفساد" (غافر  )26وقرأ "وخياركم" بدل "إن أكرمكم عند هللا أتقاكم" (احلجرات)13
178

ونقل صاحب " اإلقناع " أن البسملة لرباءة اثبتة يف مصحف ابن مسعود ،قال :وال يؤخذ هبذا.
 – 5مصحف عبد هللا ابن عباس

 - 175السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 55
 - 176السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 56
 - 177السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 56
 - 178السجستاين ،كتاب املصاحف ،ص 73 - 54

قال ابن عباس قراءيت قراءة زيد ،وأان آخذ ببضعة عشر حرفا من قراءة ابن مسعود ،هذا أحدها" :وثومها"
بدل "وفومها"( .البقرة )61

179

وقرأ أيضا" :فال جناح عليه أن ال يطوف هبما" (البقرة  )158وقرأ "

وشاورهم يف بعض األمر" (آل عمران  )159وقرأ "وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب حمدث" (احلج
 )52ابضافة (حمدث)

180

ويف رواية البخاري "وال حمدث"  .وقدم كلمة (يقول) فقرأ "وما يعلم أتويله،

ويقول الراسخون آمنا به" بدل "وما يعلم أتويله اال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به" (آل عمران )7
وأضاف كلمة (وصالة العصر) اىل آية "حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر" (البقرة
 )238وأضاف ( اىل أجل مسمى) اىل آية املتعة "فما استمتعتم به منهن" (النساء  181 )24وعن أيب نضرة
قال قرأت على ابن عباس "فما استمتعتم به منهن" فقال ابن عباس "اىل أجل مسمى" قال قلت :ما هكذا
أقرأها ،قال :وهللا لقد نزلت معها ،قاهلا ثالاث.

182

 – 6مصحف عبد هللا بن الزبري
عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،قال مسعت ابن الزبري وهو خيطب" :ال جناح عليكم أن تبتغوا فضال من ربكم يف
مواسم احلج" (البقرة )198

183

وأضاف (الفساق) فقرأ "فيصبح الفساق على ما أسروا يف أنفسهم

اندمني" بدل "فيصبحوا على ما أسروا" (املائدة  )52وأضاف مجلة اىل هذه اآلية "ولتكن منكم أمة يدعون
اىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ،ويستعينون ابهلل على ما أصاهبم" (آل عمران  )104وكان
يقرأ "صراط من أنعمت عليهم" بدل " الذين أنعمت" (الفاحتة )7
 - 179السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 55
 - 180السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 75
 - 181السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 77
 - 182السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 81
 - 183السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 82

 – 7مصاحف عائشة وحفصة وأم سلمة أزواج الرسول (ص)
عن أيب يونس موىل عائشة  ،قال كتبت لعائشة مصحفا فقالت  :إذا مررت ِبية الصالة فال تكتبها حىت
أمليها عليك ،قال فأملتها علي "حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر" (البقرة )238
184

وقالت محيدة :أوصت لنا عائشة رضي هللا عنها مبتاعها فكان يف مصحفها "إن هللا ومالئكته يصلون

األول"( .املؤمنون  )56بزايدة اجلملة األخرية " والذين يصلون يف
على النيب والذين يصلون يف الصفوف م
185
األول".
الصفوف م
وهكذا ورد عن سامل بن عبد هللا أن حفصة أمرت انساان أن يكتب هلا مصحفا وقالت  :إذا بلغت هذه
اآلية (البقرة  )238فآذين ،فلما بلغ آذهنا فقالت :اكتبوا "حافظوا على الصالوات والصالة الوسطى وصالة
العصر".

186

وعن عبد هللا بن أيب رافع موىل أم سلمة أهنا قالت له  :اكتب يل مصحفا فاذا بلغت هذه اآلية فأخربين...
فقالت أكتب":حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر" أو "صالة العصر" بدون (واو).

187

ويبدو من هذه األخبار أنه رغم قيام عثمان بن عفان بتوحيد القراءة على حرف واحد ،فقد استمر بعض
الصحابة وبعض أزواج النيب بقراءة القرآن كما تعلموه من النيب ،كما انعكست قراءاهتم على عدد من
التابعني ،كعبيد بن عمري الليثي ،وعطاء بن أيب رابح ،وعكرمة ،وجماهد ،وسعيد بن جبري ،واألسود بن يزيد،
 - 184السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 84
 - 185السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 85
 - 186السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص  85و
86
 - 187السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 88 -87

وعلقمة بن قيس النخعيني ،وحممد بن أيب موسى (الشامي) ،وحطان بن عبد هللا الرقاشي (البصري) ،وصاحل
بن كيسان (املديين) وسليمان بن مهران األعمش (الكويف) الذين روى عنهم السجستاين اختالفات بسيطة
يف قراءاهتم يف بعض اآلايت  ،عن مصحف عثمان.

188

وأهم اختالف بني مصاحف الصحابة كان يف مصحف عبد هللا بن مسعود الذي مل يكن يعترب الفاحتة من
الكتاب ،وكذلك السورتني األخريتني من مصحف عثمان( :الفلق والناس) اللتني كان يعتربمها جمرد دعاء،
وأما مصحف أيب بن كعب ،فقد كان يضيف سورة احلفد ،اليت كان يعتربها اآلخرون دعاء من األدعية اليت
دعا هبا رسول هللا ،وليست من القرآن.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكما رأينا يف هذه املصاحف ،فان اختالف الصحابة وكتاب الوحي واملقربني من النيب يف قراءهتم للقرآن ،
يدل على نزول القرآن على سبعة أحرف ،وعلى السماح بقراءته على املعىن أحياان ،أو حذف حرف أو
اضافة حرف ،أو كلمة أو حىت مجلة معينة .واذا كانت هذه الرواايت تعترب يف نظر الفقهاء واحملدثني
واملفسرين شاذة وضعيفة وال يعمل هبا ،بعد اتفاق املسلمني على العمل وااللتزام مبصحف عثمان ،فاهنا مل
تكن يف زماهنا أي زمان الصحابة شاذة وال مهملة ،وامنا كان العمل هبا حرا وكانت قراءهتا متواترة عند
أصحاهبا ،ألهنم مسعوها من النيب مباشرة ،ولكنهم مل يكونوا ليخطئوا أحدا يقرأ خبالفها ،ألهنم كانوا يعلمون
أن القرآن نزل على سبعة أحرف ،كما قال عبد هللا بن مسعود عندما كان خيرج من الكوفة  ،ألصحابه
الذين جاءوا لتوديعه  :ال تنازعوا يف القرآن فإنه ال خيتلف وال يتالشى وال يتغري لكثرة الرد ،وإن شريعة
االسالم وحدوده وفرائضه فيه واحدة  ،ولو كان شئ من احلرفني ينهى عن شئ أيمر به اآلخر  ،كان ذلك
االختالف  ،ولكنه جامع ذلك كله  ،ال ختتلف فيه احلدود وال الفرائض  ،وال شئ من شرائع االسالم ،
ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول هللا (ص)  ،فيأمران فنقرأ عليه  ،فيخربان أان كلنا حمسن  ...فمن قرأ قرأيت فال
يدعنها رغبة عنها  ،ومن قرأ على شئ من هذه احلروف فال يدعنه رغبة عنه  ،فإنه من جحد ِبية جحد به
كله 189 .و إين قد مسعت القراء فوجدهتم متقاربني ،فاقرؤوا كما علمتم وإايكم والتنطع فإمنا هو كقول
 - 188السجستاين ،كتاب املصاحف ،ص 91 - 88
 - 189الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 16حدثين يونس بن عبد االعلى  ،قال أخربان ابن وهب ،
قال  :أخربين هشام بن سعد  ،عن علي بن أيب علي  ،عن زبيد ( يف نسخة زيد)  ،عن علقمة النخعي ،

أحدكم " هلم وتعال.

190

وملا مل يكن هنالك نسخة واحدة للقرآن ،جممع عليها ،فقد انتشرت تلك املصاحف الشخصية اليت
مجعها كتاب الوحي الكبار ،مع انتشار املسلمني يف اآلفاق خصوصا بعد الفتوح اليت متت يف عهد عمر
بن اخلطاب .وقد محل كل صحايب (كاتب للوحي) مصحفه واجته اىل مصر من األمصار ،يدعو اىل هللا
ويعلم العلم ويقرئ القرآن ،وكان الناس يقرؤون كما عُلِّموا ،فأهل الشام يقرؤون بقراءة أيب بن كعب،
وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد هللا بن مسعود ،وأهل البصرة يقرؤون بقراءة أيب موسى األشعري،
وهكذا.

191

وقد اشتهر من املصاحف كل من:
-1

مصحف عبد هللا بن مسعود ،وقد كان يشتمل على معظم القرآن ما عدا سورة الفاحتة ،وحيتوي
على زايدة بعض السور .وقد انتشر يف الكوفة والعراق.

-2

مصحف أيب بن كعب ،وقد انتشر يف احلجاز والشام.

-3

مصحف أيب موسى األشعري ،وقد انتشر يف البصرة.

قال  .ورواه االمام أمحد يف املسند مطوال  ،وفيه  " :إن القرآن ال خيتلف وال يستشن وال يتفه لكثرة الرد " .
انظر املسند ج  2حديث  3845ويف رواية أخرى قال عبد هللا  :من كفر حبرف من القرآن أو ِبية منه
فقد كفر به كله .الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 49حدثنا ابن محيد قال  :حدثنا جرير  ،عن
مغرية  ،عن إبراهيم  ،عن عبد هللا  .ورواه أمحد أبطول من هذا يف املسند ( ج  2حديث ) 3845
 - 190الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم 39
191

 -انظر أتويل مشكل اآلاثر ( ،)193/4وفتح الباري) ، (8/633-634ومناهل العرفان

( )255/1ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ،ابب كراهية عبد هللا بن مسعود ذلك .ص .20

-4

مصحف املقداد ،وقد انتشر يف محص.

ملف رقم  7عملية جمع القرآن ب  2ف 2
الباب الثاني :عملية جمع القرآن
192

الفصل الثاين :أسباب مجع القرآن وتوحيد املصاحف يف عهد اخللفاء الراشدين
استعرضنا يف الفصل املاضي عددا من االختالفات يف مصاحف الصحابة وكتاب الوحي ،يف احلروف
والكلمات واجلمل ،بناء على نزوله على سبعة أحرف ،وكنا توصلنا يف فصل أسبق اىل أن القرآن الكرمي مل
يكن جمموعا كله ،ومل يكن مكتواب كله بني دفتني ،ومل يكن موحدا.

193

وسوف نبحث يف هذا الفصل

الظروف واألسباب اليت دفعت اخللفاء الراشدين للمبادرة اىل مجع القرآن يف (مصحف) واحد ،كاخلوف على
القرآن من الزايدة والنقصان أو الضياع  .مث قيامهم بتوحيد القراءة وتوحيد املصاحف على حرف واحد ،هو
(املصحف العثماين) وإلغاء املصاحف األخرى ،وذلك بعد حدوث االختالف والنزاع بني املسلمني ،وحجية
االمجاع على قراءة معينة ،ومدى حجية األحرف واملصاحف األخرى امللغية.
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- 192
 - 193الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  - 53حدثين سعيد بن الربيع  ،قال  :حدثنا سفيان بن عيينة  ،عن الزهري
 ،قال  :قبض النيب ( ص ) ومل يكن القرآن مجع  ،وإمنا كان يف الكرانيف (الكرانيف  :أصول السعف الغالظ العراض اليت
إذا يبست صارت مثل االكتاف مجع كرانفة) والعسب (أو السعف) .

 - 194وسوف نبحث يف الفصول التالية من هذا الباب :ردود الفعل الشعبية االسالمية على عملية مجع القرآن
وتوحيد املصاحف ،والقراءات السبع أو العشر اليت تدور يف اطار حرف (مصحف عثمان) واالختالفات
فيما بينها .والدعاوى حبذف أو اسقاط بعض اآلايت أو تغيريها ،كتلك االهتامات اليت يطلقها بعض
املستشرقني أو بعض الطوائف االسالمية الشيعية والسنية ابلتحريف.
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اخلوف من الزايدة يف القرآن

هناك رواية تنسب عملية اجلمع األوىل بعد وفاة النيب مباشرة ،اىل اإلمام علي بن أيب طالب .قال أبو
بكر عبد هللا ابن أيب داود السجستاين يف (كتاب املصاحف) ":حدثنا عبد هللا قال :حدثنا حممد بن
امساعيل األمحسي  ،قال :حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن حممد بن سريين ،قال :ملا تويف النيب (ص) أقسم
علي أن ال يرتدي برداء اال جلمعة حىت جيمع القرآن يف مصحف ،ففعل ،فأرسل اليه أبو بكر بعد أايم :
أكرهت أماريت اي أاب احلسن؟ قال :ال وهللا اال أين أقسمت أن ال أرتدي برداء اال جلمعة .فبايعه مث رجع.
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س ردائي إال
ويف رواية أخرى عن عكرمة قال ..." :رأيت كتاب هللا يُزاد فيه ،فحدَّثت نفسي أن ال ألبم م
196
لصالة حىت أمجعه".
ويقول علي بن إبراهيم القمي يف (تفسريه) يف رواية ينقلها بسنده عن أيب بكر احلضرمي عن أيب عبد هللا

(جعفر الصادق) :إن رسول هللا (ص) قال لعلي :اي علي ،القرآن خلف فراشي يف املصحف واحلرير
والقراطيس فخذوه وامجعوه وال تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة ،فانطلق علي فجمعه يف ثوب أصفر ،مث
ختم عليه يف بيته ،وقال :ال ارتدي حىت أمجعه ،وإن كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغري رداء حىت مجعه.؟؟؟؟
وقد ضعف ابن أيب داود الرواية األوىل من انحيتني :األوىل :السند ،فقال :إن أشعث لني احلديث،
والثانية :من انحية املنت ،رافضا قيام االمام علي جبمع القرآن مبعىن مجعه يف مصحف ،وقال":مل يذكر
املصحف أحد اال أشعث ..وامنا رووا ( :حىت أمجع القرآن) ،يعين أمت حفظه ،فانه يقال للذي حيفظ القرآن
قد مجع القرآن".
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 - 195السجستاين ،عبد هللا بن أيب داود ،كتاب املصاحف ،ص 10
 - 196ابن الضريس ،فضائل القرآن ص 76-77
 - 197السجستاين ،كتاب املصاحف ،ص 10

وشكك ابن حجر أيضا ابلسند واملنت وقال":إسناده ضعيف النقطاعه".

198

وامللفت يف رواية عكرمة قول االمام علي  ":رأيت كتاب هللا يزاد فيه" وهو أمر مشكوك فيه ،أو غري
معروف وال متوقع أن تتم الزايدة يف القرآن غداة وفاة رسول هللا ،أو يف حياته ،إال إذا كان يعين الزايدات
العفوية الناجتة عن الغلط وعدم الدقة يف احلفظ والنقل ،وإذا كان هذا هو اهلدف فقد كان يفرتض أن يبادر
االمام علي اىل مجع القرآن كتابة وليس حفظا ،وقد كان حمفوظا يف قلبه من قبل ،خالفا لتفسري السجستاين
وابن حجر لكل مة (اجلمع) واال فما هي فائدة حفظ االمام علي للقرآن يف قلبه إذا كان يتعرض للزايدة يف
اخلارج؟ .وهو ما يؤكد رواية القمي من أن االمام علي هو أول من مجع القرآن ،ولكن السؤال هو :أين اصبح
(مصحف علي) وما ذا كان مصريه؟ وملاذا مل يعتمد عليه أبو بكر وعمر وعثمان يف عملية مجعهم للقرآن ،إن
كان موجودا؟ وهل صحيح ما يقال إنه بقي حمفوظا عند أهل البيت؟
وهناك رواية تقول إن سامل مويل أيب حذيفة (وهو أحد كتاب الوحي وواحدا من بني أربعة رجال أمر النيب
أصحابه أن أيخذوا القرآن عنهم)  199كان أول من مجع القرآن يف مصحف.

200

وقد قتل سامل يف حرب

اليمامة يف السنة الثانية عشرة من اهلجرة .ولكن هذه الرواية ال تقول مىت مجع سامل القرآن ؟ يف حياة
الرسول؟ أو بعد وفاته؟ وال أثر هلا ،وتتناقض مع الرواية التالية عن مجع القرآن بعد حرب اليمامة ،ولو كان
سامل قد مجع القرآن فعال يف مصحف ملا احتاج أبو بكر أن يطلب من زيد القيام بذلك.
-5

خوف الضياع والنقصان

 - 198ابن حجر ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري 628/8
 - 199صحيح البخاري-كتاب فضائل القرآن  4615وكتاب املناقب 3524
 - 200السيوطي  -اإلتقان يف علوم القرآن ،عن بن بريدة قال  ":أول من مجع القرآن يف مصحف سامل
موىل أيب حديفة" ؟؟؟؟؟

واذا كانت الرواية األوىل تقول إن االمام علي قد ابدر اىل مجع القرآن حفاظا عليه من الزايدة فيه ،فان
الرواية الثانية تقول إن املبادرة الرمسية األوىل املشهورة واملعروفة واملؤكدة ،متت يف عهد أيب بكر ،وقد انطلقت
حفاظا على القرآن من الضياع والنقصان .وكان مجع أيب بكر للقرآن بعد موقعة اليمامة بني املسلمني وأهل
الردة من أتباع مسيلمة الكذاب سنة اثنيت عشرة للهجرة ، ،واليت استشهد فيها سبعون من حفظة القرآن من
الصحابة ،مما دفع عمر بن اخلطاب ليقرتح على أيب بكر القيام جبمع القرآن.
ضاع قرآن كثري
يقول السجستاين :حدثنا ابو الربيع قال أخربان ابن وهب قال أخربين يونس عن ابن شهاب قال بلغنا انه
كان أنزل قرآن كثري فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه فلم يعلم بعدهم ومل يكتب ...وذلك فيما
بلغنا محلهم على أن يتبعوا القرآن فجمعوه يف الصحف يف خالفة ايب بكر خشية أن يقتل رجال من
املسلمني يف املواطن معهم كثري من القرآن فيذهبوا مبا معهم من القرآن وال يوجد عند أحد بعدهم.
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ويقول البخاري" :حدثنا موسى ب ن إمساعيل عن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق
مقتل أهل اليمامة ،فإذا عمر بن اخلطاب عنده
أن زيد بن اثبت رضي اللهم عنهم قال أرسل إيل أبو بكر  ،م

قال أبو بكر (رض) إن عمر أاتين فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإين أخشى أن يستحر
القتل ابلقراء ابملواطن فيذهب كثري من القرآن وإين أرى أن أتمر جبمع القرآن ،قلت لعمر :كيف تفعل شيئا مل
يفعله رسول هللا (ص)؟ قال عمر :هذا وهللا خري .فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح هللا صدري لذلك ورأيت
يف ذلك الذي رأى عمر .قال زيد :قال أبو بكر :إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك وقد كنت تكتب الوحي
لرسول هللا (ص) فتتبع القرآن فامجعه .فوهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به
من مجع القرآن .قلت :كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول هللا (ص)؟ قال هو وهللا خري .فلم يزل أبو بكر
يراجعين حىت شرح هللا صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر (رض) فتتبعت القرآن أمجعه من العسب

 - 201السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 23

واللخاف وصدور الرجال  ...202فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه هللا مث عند عمر حياته مث عند
حفصة بنت عمر رضي اللهم عنهم".

203

وهذه الرواية تؤكد أن زيدأ مل يكن لديه مصحف خاص به ،وأن القرآن مل يكن جمموعا يف (مصحف) وال
جمموعا يف بيت حىت بصورة متفرقة.
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ولكن احلارث احملاسيب ( 243ه ) يرفض هذه النتيجة ويقول يف

كتاب (فهم السنن)" :كتابة القرآن ليست مبحدثة ،فانه (ص) كان أيمر بكتابتها ،ولكنه كان مفرقا يف
الرقاع واألكتاف والعسب ،وامنا أمر الصديق بنسخها من مكان اىل مكان جمتمعا ،وكان ذلك مبنزلة أوراق
وجدت يف بيت رسول هللا (ص) فيها األوراق منتشرا ،فجمعها جامع وربطها خبيط ،حىت ال يضيع منها
شئ".

205

وعن ابن شهاب عن سامل وخارجة أن أاب بكر الصديق كان مجع القرآن يف قراطيس ،وكان قد سأل زيد

 - 202االدم مجع أدمي  ،وهو اجللد املدبوغ  .والكسر  :مجع كسرة  ،وهي القطعة املكسورة من الشئ .
واالكتاف  :مجع كتف  ،وهو عظم عريض يف أصل كتف احليوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه .
والعسب  :مجع عسيب  ،وهو جريد النخل إذا حني عنه خوصه .
203

 -صحيح البخاري-كتاب فضائل القرآن 4603-ابب مجع القرآن ،وكتاب األحكام رقم 6654

وكتاب تفسري القرآن رقم 4311
 - 204خالفا ملا يقول الدكتور صبحي الصاحل أن "كل ما يكتب كان يوضع يف بيت رسول هللا (ص)
وينسخ الكتاب ألنفسهم نسخة منه ،فتعاونت نسخ هؤالء الكتاب والصحف اليت يف بيت النيب مع حافظة
الصحابة األميني وغري األميني ،على حفظ القرآن وصيانته ،مصداقا لقوله تعاىل "اان حنن نزلنا الذكر واان له
أو يقول الدكتور الصاحل" :ظفر
حلافظون" .الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 74
مصحف أيب بكر إبمجاع األمة عليه وتواتر ما فيه ،وأكثر العلماء على أن طريقة كتابته اشتملت على
األحرف السبعة اليت أنزل هبا القرآن ،فشابه يف هذه الناحية األخرية مجع القرآن األول على عهد الرسول
األمني" 204.ميزج الصاحل بني االحرف السبعة والقراءات واملصاحف املختلفة
205

 -الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص  74عن (الربهان  238/1واالتقان

)101/1

بن اثبت النظر يف ذلك فأىب حىت استعان عليه بعمر ففعل.

206

وهو ما يؤكده السيوطي أيضا يف "االتقان"

حيث يقول أبن القرآن قد كتب كله يف عهد الرسول و بقي حمتفظا عليه بعناية ابلغة لكن مل جيمع يف موضع
واحد قبل وفاته((( 207 .يراجع نص االتقان والصفحة))
ولكن ذلك قول بال دليل وال اسناد ألحد ،ولو كان القرآن جمموعا يف بيت واحد أو يف نسخة واحدة
هنائية وكاملة ومعروضا على زيد أو على بقية املسلمني ،يف العرضة األخرية من قبل الرسول ،ملا خاف عمر
من ضياع القرآن ،وملا أمر أبو بكر زيدا أن جيمعه ،وملا شعر زيد بثقل املهمة أهنا أثقل من نقل جبل من
مكانه.
وعندما وافق زيد على كتابة القرآن ،قام عمر بن اخلطاب يف الناس فقال :من كان تلقى من رسول هللا
(ص) شيئا من القرآن فليأتنا به ،وكانوا كتبوا ذلك يف الصحف واأللواح والعسب ،وكان ال يقبل من أحد
شيئا حىت يشهد شهيدان.

208

وأقعد عمر لزيد نفرا من أصحابه وقال إذا اختلفتم يف اللغة فاكتبوها بلغة

مضر ،فان القرآن نزل على رجل من مضر .ويف رواية أخرى :ال ميلني يف مصاحفنا اال غلمان قريش وثقيف.
209

ويف ذات يوم قدم أبو الدرداء يف نفر من أهل دمشق اىل املدينة ومعه مصحف  ،فقرأ يوما على عمر بن
اخلطاب فلما قرأوا هذه اآلية ":إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية ولو أمحيتم كما محوا
لفسد املسجد احلرام"( .الفتح  )26فقال عمر من أقرأكم؟ قالوا أيب بن كعب ،فقال لرجل من أهل املدينة،
ادع ايل أيب بن كعب ،وقال للرجل الدمشقي انطلق معه ،فذهبا فوجدا أيب بن كعب عند منزله يهين بعريا له
 - 206السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 9
 - 207السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن 1 ،ص 126
 - 208السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 11- 10
 - 209السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 11

هو ب يده ،فسلما عليه ،مث قال له املديين ،أجب أمري املؤمنني عمر ،فقال أيب :وملا دعاين أمري املؤمنني؟
فأخربه املديين ابلذي كان ،فقال أيب للدمشقي ما كنتم تنتهون معشر الركب أو يشدفين منكم شر ،مث جاء
اىل عمر وهو مشمر والقطران على يديه ،فلما أتى عمر قال هلم عمر :اقرأوا  ،فقرأوا "ولو محيتم كما محوا
لفسد املسجد احلرا م" ،فقال أيب أان أقرأهتم ،فقال عمر لزيد اقرأ ،فقرأ زيد قراءة العامة ،فقال :هللا ال أعرف
اال هذا ،فقال أيب وهللا اي عمر انك لتعلم أين كنت أحضر ويغيبون وادعا وحيجبون ويصنع يب ،وهللا لئن
أحببت أللزمن بييت فال أحدث احدا بشيء.

210

وقد استمر زيد بعمله يف عهد أيب بكر وعمر .وليس من املعروف كم استطاع زيد أن جيمع من القرآن يف
عهد أيب بكر الذي تويف بعد معركة اليمامة بقليل؟ وال أدري ما هو مصدر الدكتور صبحي الصاحل الذي يقول:

"قد مت أليب بكر مجع القرآن كله خالل سنة واحدة تقريبا ،ألن أمره زيدا جبمعه كان بعد واقعة اليمامة ،وقد
حصل اجلمع بني هذه الواقعة ووفاة أيب بكر" 211.كما ليس من املعروف أن زيدا قد أكمل كتابة املصحف
يف عهد عمر الذي استمر عشر سنوات ،وإن كان من املؤكد أنه قد كتب شطرا كبريا منه ،إذ يقول
السجستاين :قتل عمروزيد جيمع ذلك اليه 212 .وأودعه عمر عند وفاته لدى ابنته حفصة زوج الرسول ،ولو
كان اجلمع قد مت واكتمل يف عهد أيب بكر أو عمر ملا احتاج عثمان اىل أن يقوم جبمعه من جديد ،أو أن
أيمر زيد بكتابته مرة اثنية.

 - 210السجستاين  :حدثنا عبد هللا حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا عبد هللا بن العالء ابن زبر
عن عطية بن قيس عن ايب ارديس اخلوالين أن أاب الدرداء ركب اىل املدينة ...كتاب املصاحف ،ص 155
 156 - 211الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 77
 - 212السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 11- 10
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توحيد القراءة على حرف واحد من أجل منع االختالف بني املسلمني

ان السبب الثالث الذي دفع املسلمني اىل مجع القرآن بعد مخسة عشر عاما من وفاة الرسول ،هو حدوث
االختالف بني املسلمني حول قراءة القرآن ،وتنازعهم وتكفري بعضهم بعضا .واذا كانت املبادرة السابقة قد
مرت بسالم ،فان املبادرة التالية كانت حمل خالف شديد بينهم ،وذلك ألهنا قضت على األحرف السبعة
وعلى التعددية يف قراءة القرآن  ،213فمنهم من رحب هبا وأيدها ،ومنهم من عارضها ورفضها .وقد جاءت
هذه املبادرة يف ظل تطور سليب نفسي وثقايف لدى املسلمني ،جعلهم يبتعدون عن ثقافة االختالف احلضاري
والقبول بروح التعدد اليت كرسها الرسول األعظم يف تالوة القرآن ،ودأب على تعليمهم روح التسامح واملرونة
املقرتنة مع األحرف السبعة .واذا شئنا التعبري بلغة عصرية لقلنا تراجع الروح الدميقراطية االسالمية التعددية
حنو االستبداد والرأي الواحد.
وكما بينا يف الباب األول فقد أنزل القرآن على سبعة أحرف ،وهو أمر مل يستوعبه بعض الصحابة يف زمان
رسول هللا (ص) اال بعد تدخل الرسول مباشرة ،وأتكيده هلم على صحة مجيع القراءات ،وإصراره على
تعليمهم التسامح وقبول التعدد يف قراءة القرآن على سبعة أحرف ،ولذلك فان جيل التابعني مل يستوعب هو
اآلخر مسألة األحرف السبعة وكاد حيول االختالف اىل اقتتال وتكفري.
وكان هؤالء القراء من الصحابة قد شهدوا نزول القرآن ،ومسعوه من النَِّّيب  ،وعلموا وجوه قراءته ،ومل يكن
شيء من ذلك لِّمن تعلَّم منهم يف األمصار ،فكانوا إذا اجتمع الواحد منهم مع من قرأ على غري الوجه الذي
قرأ عليه يعجبون من ذلك ،وينكر بعضهم على بعض ،وقد يصل األمر إىل أتثيم أو تكفري بعضهم البعض.
وقد أكد ذلك االمام علي بن أيب طالب فيما بعد ،وقال للمحتجني الذين رفضوا مبادرة عثمان" :ايأيها
الناس ال تقولوا يف عثمان وال تقولوا له إال خريا يف املصاحف وإحراق املصاحف ،فوهللا ما فعل الذي فعل
 - 213خالفا ملا يقوله الدكتور صبحي الصاحل تبعا للقاضي أبو بكر الباقالين:من أن"الصحيح أن هذه األحرف السبعة
ظهرت واستفاضت عن رسول هللا (ص) وضبطها عنه األئمة ،وأثبتها عثمان والصحابة يف املصحف ،وأخربوا بصحتها ،وامنا
حذفوا منها ما مل يثبت متواترا" .الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص  102فكيف تكون األحرف
السبعة مستفيضة ومضبوطة وصحيحة ،وحذفوا منها ما مل يثبت متواترا؟

إال عن مأل منا مجيعا  ،فقال :ما تقولون يف هذه القراءة؟ فقد بلغين أن بعضهم يقول إن قراءيت خري من
قراءتك و هذا كاد أن يكون كفرا .فقلنا فما ترى؟ قال نرى أن جنمع الناس على مصحف واحد فال تكون
فرقة وال يكون اختالف ،قلنا فنعم ما رأيت .السجستاين ،كتاب املصاحف ابب مجع عثمان املصاحف ص . 22
قال احلافظ ابن حجر :إبسناد صحيح .فتح الباري 634/8

اختالف املعلمني والتالمذة يف املدينة
أول مؤشر على ظهور االختالف بني املسلمني حول قراءة القرآن ،كان يف املدينة املنورة ،فقد أخرج ابن
جرير الطربي يف تفسريه من طريق أيوب عن أيب قالبة أنه قال ":ملا كان يف خالفة عثمان جعل املعلم يعلم
قراءة الرجل ،واملعلم يعلم قراءة الرجل ،فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حىت ارتفع ذلك اىل املعلمني ،حىت
كفر بعضهم بعضا بقراءة بعض ،فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال " :أنتم عندي ختتلفون فيه وتلحنون ،فمن
أنى عين من أهل األمصار أشد فيه اختالفا وأشد حلنا .اجتمعوا اي أصحاب حممد فاكتبوا للناس إماما".

214

وعن أيب قالبة :قال ملا كان يف خالفة عثمان جعل املعلم يعلم قراءة الرجل واملعلم قراءة الرجل فجعل
الغلمان يلتقون فيختلفون حىت ارتفع ذلك اىل املعلمني ،قال أيوب :ال أعلمه اال قال حىت كفر بعضهم
بقراءة بعض ،فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال :أنتم عندي ختتلفون فيه فتلحنون  ،فمن أنى عين من
االمصار أشد فيه اختالفا وأشد حلنا ،اجتمعوا اي أصحاب حممد واكتبوا للناس إماما.

215

ويف هذا الوقت كان أانس ابلعراق يسأل أحدهم عن اآلية فاذا قرأها قال :فاين أكفر هبذه ،ففشا ذلك يف
الناس واختلفوا يف القرآن.

216

زمن الوليد بن عقبة
وعن يزيد بن معاوية النخعي قال :إين لفي املسجد م

 - 214تفسري الطربي  21/1واالتقان  103 – 102/1نقال عن ابن أشته يف كتاب املصاحف ،و ابن أيب
داود يف كتاب املصاحف ابب مجع عثمان املصاحف ص 29-28

 - 215الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  51والسجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن
األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 21
 - 216السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 23

(وايل عثمان) يف حلقة فيها حذيفة ،إذ هتف هاتف  :من كا من يقرأ على قراءة أيب موسى ِّ
فليأت الزاويةم اليت
مم م
م
عند أبواب كِّند مة ،ومن كان يقرأ على قراءة عبد هللا بن مسعود ِّ
فليأت هذه الزاويةم اليت عند دار عبد هللا،

واختلفا يف آية من سورة البقرة ،قرأ هذا " :وِّأمتُّوا احلج والعمرة للبيت" ،وقرأ هذا " :موأمِّمتُّوا احلم َّج موالعُممرمة هللِّ ".
كب،
إىل أمريُ املؤمننيَّ ،
(البقرة  )196فغضب حذيفةُ و َّ
كب َّ
وإما أن أر م
امحرت عيناه ...فقالَّ :إما أن يمر م
فهكذا كان ممن قبلمكم  217.وعن أيب الشعثاء :قال كنا جلوسا يف املسجد وعبد هللا يقرأ فجاء حذيفة،
فقال :قراءة ابن أم عبد وقراءة أيب موسى األشعري ،وهللا ان بقيت حىت آيت أمري املؤمنني (يعين عثمان)

ألمرته جبعلها قراءة واحدة .قال فغضب عبد هللا فقال حلذيفة كلمة شديدة قال فسكت حذيفة.

218

اختالف أهل العراق وأهل الشام يف غزوة أرمينية وأذربيجان
ويف عام مخس وعشرين من اهلجرة اجتمع أهل الشام وأهل العراق يف غزو أرمينية وأذربيجان .فكان أهل
الشام يقرؤون بقراءة أيب بن كعب ،وأهل العراق يقرؤون بقراءة عبد هللا بن مسعود ،فتنازع أهل الشام وأهل
بعضا ،وأظهر بعضهم إكفار بعض ،والرباءة منه ،وكادت تكون فتنة
العراق يف القراءة ،حىت خطَّأ بعضهم ا
219
عظيمة.
وقد شهد ذلك حذيفة بن النعمان ،فقال لسعيد بن العاص :لقد رأيت يف سفريت هذه أمرا ،لئن ترك
الناس ليختلفن يف القرآن مث ال يقومون عليه أبدا .قال :وما ذاك؟ قال :رأيت أانس ا من أهل محص يزعمون

أن قراءهتم خري من قراءة غريهم وأهنم أخذوا القرآن عن املقداد ،ورأيت أهل دمشق يقولون :إن قراءهتم خري
من قراءة غريهم ،ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وإهنم قرأوا على ابن مسعود ،وأهل البصرة يقولون مثل
 - 217السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 12و 18
 - 218السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 13
 - 219الطربي يف مقدمة تفسريه :حديث رقم  52وابن حجر ،فتح الباري ( ،)632/8والبداية والنهاية
(( 150/7

ذلك وإهنم قرأوا على أيب موسى ويسمون مصحفه لباب القلوب .فلما وصلوا إىل الكوفة أخرب حذيفة الناس
بذلك وحذرهم ما خياف ،فوافقه أصحاب رسول هللا( ،ص) وكثري من التابعني .وقال له أصحاب ابن
مسعود :ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه ،وقالوا :إمنا أنتم أعراب
فاسكتوا فإنكم على خطإ .وقال حذيفة :وهللا لئن عشت آلتني أمري املؤمنني ،وألشرين عليه أن حيول بني
الناس وبني ذلك .فأغلظ له ابن مسعود ،فغضب سعيد وقام وتفرق الناس ،وغضب حذيفة وسار إىل
عثمان فاخربه ابلذي رأى ،وقال :أان النذير العراين فأدركوا األمة .فجمع عثمان الصحابة وأخربهم اخلرب،
فأعظموه ورأوا مجيعا ما رأى حذيفة.

220

أن ح مذي مفةم بن اليم ِّ
ال :ماي
ان قم ِّد مم ِّمن مغزموة مغمز ماها ،فملمم يمد ُخل بمي تمهُ مح َّىت أمتمى عُث مما من ،فم مق م
وعن زيد بن اثبت َّ ُ
م مم
ِّ ِّ
أ ِّممري المؤِّمنِّ م ِّ
ضمرمها أمه ُل العِّمر ِّاق موأمه ُل
ال عُث مما ُن :مومما ذم ماك؟ قم م
َّاس! فم مق م
ال  :مغمزوت فمر مج أمرمينيمةم ،فم مح م
م ُ
ني ،أمدرك الن م
َّام ،فمِّإذما أمهل الش ِّ
الش ِّ
َّام يقرؤون بِِّّقمراءةِّ أ مُيب ،فميمأتُو من ِّمبما ممل يمس ممع أمه ُل العِّمر ِّاق ،فميُ مك ِّف ُرُهم أمه ُل العِّمر ِّاق ،موإِّذما أمه ُل
ُ
ِِّّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّام ،فمي مك ِّفرُهم أمهل الش ِّ
ِّ
َّام 221 .و عن اب ِّن
العمراق يقرؤون بقمراءة اب ِّن ممسعُود ،فميمأتُو من مبما ممل يمس ممع أمه ُل الش ُ ُ
ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ني ،أمد ِّرك مه ِّذ ِّه األ َُّم مة قمب مل أمن مخيتملِّ ُفوا ِّيف
س ب من ممالِّك  :فم مق م
ال ُح مذي مفةُ لعُث مما من :ماي أمم مري ال ُمؤمن م
ش مهاب أمن أمنم م
222
ِّ
ال ِّكتم ِّ
َّص مارى.
اب اختِّالم م
ف اليم ُهود موالن م
وبناء على ذلك قام عثمان فخطب الناس فقال :أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثالث عشرة سنة وأنتم

مترتون يف القرآن وتقولون قراءة أيب وقراءة عبد هللا ،يقول الرجل وهللا ما تقيم قراءتك ،فاعزم على كل رجل
منكم كان معه من كتاب هللا شيئا ملا جاء به ،وكان الرجل جيئ ابلورقة واألدمي فيه القرآن حىت مجع من ذلك

 - 220ابن األثري 492/1
 - 221رواه الطحاوي يف أتويل مشكل اآلاثر ،ابب ب يا ُن مش ِّك ِّل ما رِّوي معن رس ِّ
ول هللاِّ ِّمن قمولِِّّه :أُن ِّزمل
مم ُ
مُ
م ُ م
ال ُقرآ ُن معلمى مسب مع ِّة أمح ُرف .)193/4( .وذكره احلافظ يف الفتح ()633/8
 - 222البخاري ،الصحيح ،كتاب فضائل القرآن ابب مجع القرآن ( )626/8حديث 4987

كثرة ،مث دخل عثمان فدعاهم رجال رجال فناشدهم :لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أماله
عليك؟ فيقول نعم...

223

وعن مصعب بن سعد قال مسع عثمان قراءة أيب وعبد هللا ومعاذ ،فخطب الناس مث قال :امنا قبض نبيكم
منذ مخس عشرة سنة وقد اختلفتم يف القرآن ،عزمت على من عنده شئ من القرآن مسعه من رسول هللا
(ص) ملا أاتين به ،فجعل الرجل أيتيه ابللوح والكتف والعسب فيه الكتاب ،فمن أاته بشئ قال :أنت مسعت
من رسول هللا (ص).

224

وأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا ابلصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك فأرسلت هبا
حفصة إىل عثمان فأمر زيد بن اثبت وعبدهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبدالرمحن بن احلارث بن هشام
فنسخوها يف املصاحف وقال عثمان للرهط القرشيني الثالثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت يف شيء من
القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم ففعلوا.

225

قال أبو قالبة فحدثين مالك بن أنس ،قال كنت

فيمن أملى عليهم  ،فرمبا اختلفوا يف اآلية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول هللا (ص) ولعله أن يكون
غائبا أو يف بعض البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حىت جيئ أو يرسل اليه.،

226

وقال زيد  :فقدت آية من األحزاب حني نسخنا املصحف قد كنت مسعت رسول هللا يقرأ هبا،
فالتمسناها فوجدانها مع خزمية بن اثبت األنصاري "من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه" فأحلقناها
يف سورهتا يف املصحف.
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 - 223السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 23
 - 224السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص24
 - 225البخاري ،الصحيح ،كتاب فضائل القرآن ابب مجع القرآن ( )626/8حديث  4987و4601
 - 226السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 21
 - 227السيوطي ،اإلتقان  ،ص 130

ويف رواية أخرى يقول زيد :فلما فرغت عرضته عرضة  ،فلم أجد فيه هذه اآلية  " :من املؤمنني رجال صدقوا
ما عاهدوا هللا عليه  -إىل قوله  -وما بدولوا تبديال "( .األحزاب  )23فاستعرضت املهاجرين أسأهلم عنها ،
فلم أجدها عند أحد منهم  .مث استعرضت االنصار أسأهلم عنها  ،فلم أجدها عند أحد منهم  .حىت وجدهتا
عند خزمية بن اثبت  ،فكتبتها  .مث عرضته عرضة أخرى  ،فلم أجد فيه هاتني اآليتني " :لقد جاءكم رسول
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم"( .التوبة  )128إىل آخر السورة  .فاستعرضت املهاجرين ،
فلم أجدها عند أحد منهم  .مث استعرضت االنصار أسأهلم عنها  ،فلم أجدها عند أحد منهم  .حىت وجدهتا
مع رجل آخر يدعى خزمية أيضا  ،فأثبتها يف آخر براءة  .ولو متت ثالث آايت جلعلتها سورة على حدة  .مث
عرضته عرضة أخرى مل أجد فيه شيئا .

228

وعن أيب بن كعب ،أهنم مجعوا القرآن من مصحف أيب فكان رجال يكتبون ميلي عليهم أيب بن كعب
فلما انتهوا اىل اآلية اليت يف سورة براءة " مث انصرفوا" أثبتوا ان هذه اآلية آخر ما أنزل هللا تعاىل من القرآن،
فقال أيب بن كعب ان رسول هللا قد أقرأين بعد هذا آيتني "لقد جاءكم رسول "...قال فهذا آخر ما أنزل من
القرآن.

229

ويف رواية "فاجتمعوا فكتبوا ،فكانوا اذا اختلفوا وتدارؤوا يف أي آية قالوا :هذه أقرأها رسول

هللا (ص) فالان ،فريسل اليه وهو على رأس ثالث من املدينة فيقال له :كيف أقرأك رسول هللا (ص) آية كذا
وكذا؟ فيقول :كذا وكذا ،فيكتبوهنا ،وقد تركوا لذلك مكاان".
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حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما
نسخوا وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق.
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تكليف زيد مبهمة كتابة القرآن
ويف سبب اختيار زيد بن اثبت لكتابة القرآن  ،قيل إن عثمان سأل  :أي الناس أفصح وأي الناس أقرأ؟
فقالوا أفصح الناس سعيد بن العاص وأقرأهم زيد بن اثبت .فقال فليكتب أحدمها و ِّ
ليمل اآلخر.؟؟؟؟
ولكن اجلواب مل يكن شافيا وال حامسا ،فقد ظل السؤال قائما عن سبب اختيار زيد من دون بقية كتاب
الوحي ،ليس يف هذه املرة فقط  ،وإمنا منذ البداية ،يف عهد أيب بكر وعمر ،ابلرغم من جاللة أيب بن كعب
وعبد هللا بن مسعود الذي أعلن اعرتاضه على تكليف زيد هبذه املهمة علنا وبقوة.
ولكي نطلع على ظروف السؤال ومكانة زيد بني الكاتبني اآلخرين ،جيدر بنا أن نلقي بعض الضوء على
اتريخ الكتاب الثالثة وأعمارهم ومكانتهم االجتماعية وقوة حافظتهم.
-1

عبد هللا بن مسعود

هو عبد هللا بن مسعود بن غافل  ،أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي ،الذي يقال :إنه كان سادس من أسلم.
ُحدا واخلندق وبيعة الرضوان ،وسائر املشاهد مع رسول هللا (ص) وكان
بدرا وأ ا
وقد هاجر اهلجرتني ،وشهد ا
كثري الشغف ابلقرآن حىت عرف أبنه أول من جهر ابلقرآن يف مكة  ،وبدأ يكتب القرآن يف مكة ،وأخذ من
يف رسول هللا سبعني سورة .وقد روى الشيخان يف صحيحيهما والرتمذي من حديث عبد هللا بن عمرو إنه
قال ملا ذكر عنده ابن مسعود فقال ذاك رجل ال أزال أحبه بعدما مسعت رسول هللا يقول (استقرئوا القرآن من
أربعة – ابن مسعود وسامل موىل أيب حذيفة وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل).؟؟؟؟؟
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ِّ
ِّ
ك ِّيف األمم ِّر ِّمن
وعن عمر بن اخلطاب  ،قال :مكا من مر ُسو ُل هللا (ص) الم يممز ُال يمس ُم ُر ِّعن مد أِّميب بمكر اللَّي لمةم مك مذل م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
صلِّي
ني ،موإِّنَّهُ ممسممر عن مدهُ مذ م
أمم ِّر املُسلم م
ات لمي لمة موأ ممان مم معهُ ،فم مخمر مج مر ُسو ُل هللا (ص) مو مخمرجنما مم معهُ ،فمِّإ مذا مر ُجل قمائم يُ م
ِّ
ِّيف املس ِّج ِّد .فم مقام رسو ُل ِّ
(من مسَّرهُ أمن يمقمرأم
هللا يمس مم ُع قِّمراءتمهُ ،فملم َّما كِّد مان أمن نمع ِّرفمهُ ،قم م
ال مر ُسو ُل هللا (ص) :م
م مُ
م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُ
س يمدعُو ،فم مج مع مل مر ُسو ُل هللا (ص) يم ُقو ُل
ل
ج
مث
:
ال
ق
).
د
ب
ع
م
أ
ن
اب
اءة
ر
ق
ى
ل
ع
ه
أ
ر
ق
ي
ل
ف
،
ل
ز
ُن
أ
ا
م
ك
ا
ب
ط
ر
ن
ال ُقرآ م م م م م م م م ُ مم م
م م م َُّ م م م
لمه( :سل تُعطمه) .فم ُقلت :و ِّ
ت أ مماب بمكر قمد مسبم مق ِّين.
هللا ألمغ ُد مو َّن إِّلمي ِّه ،فمألُبم ِّش ُرهُ .قم م
ت ،فم مو مجد ُ
ال :فمغم مدو ُ
ُ
ُ م
ُ م
ِّ ِّ
ال عب ُد ِّ
هللا بن مسعود  :والَّ ِّذي الم إِّلمه مغي ره ،لممقد قمر ِّ
(صلَّى هللاُ معلمي ِّه مو مسلَّ مم) بِّضع ا
قم م م
م ُ
م ُُ
أت من ِِّّيف مر ُسول هللا م
م
ِّ
اإلبِّل ألمتمي تُهُ .وعنه أيضا :ما نمزلمت آية ِّمن كِّتم ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اب
مو مسبع م
م م م
ني ُسومرةا ،مولمو أمعلم ُم أ م
محدا أمعلم مم بكتماب هللا م ِّين تُبم لغُنيهُ ُ
هللاِّ إِّالَّ موأ ممان أمعلم ُم أمي من نممزلمت ،موفِّي مما نممزلمت.
أمريا ،وعبد هللا بن
وقد َّ
سريه عمر بن اخلطاب إىل الكوفة ،وكتب إىل أهلها  :إين قد بعثت عمار بن ايسر ا

معلما ووز ايرا ،ومها من النجباء من أصحاب رسول هللا من أهل بدر؛ فاقتدوا هبما وأطيعوا وامسعوا
مسعود ا
قوهلما ،وقد آثرتكم بعبد هللا على نفسي .ويقال ان عمر بن اخلطاب قال البن مسعود« :أقرئ الناس بلغة
قريش ،وال تقرئهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن مل ينزل بلغة هذيل».؟؟؟؟؟
وأخرج ابن أيب داود :حدثنا عبد هللا حدثنا أمحد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن ابراهيم عن
علقمة قال وحدثنا عن خيثمة عن قيس بن مروان قال وهو الذي أتى عمر ،قال جاء رجل اىل عمر وهو
يعرفه فقال :اي أمري املؤمنني جئتك من الكوفة وتركت هبا رجال ميلي املصاحف عن ظهر قلبه ،قال فغضب
عمر ...قال من هو وحيك؟ قال :هو عبد هللا بن مسعود ،قال فما زال يطفا ويتسرى عنه الغضب حىت عاد
اىل حالته اليت كان عليها ،مث قال :وحيك وهللا ما اعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه ،وسأحدثك
عن ذلك ،كان رسول هللا (ص)  ..قال من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.
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وتُوِّيف عبد هللا بن مسعود سنة 32ه ابملدينة ،ودفن ابلبقيع ،وكان عمره يوم ِّ
بضعا وستني سنة.
تويف ا
ُ
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أيب بن كعب بن قيس اخلزرجي األنصاري ،تويف سنة 30؟

وقرائهم ،وأحد اإلثين عشر الذين ابيعوا الرسول يف بيعة العقبة  ،وزعيما من زعماء
هو أحد فقهاء الصحابة َّ
األنصار الذين استقبلوا رسول هللا يف يثرب ،وشهد كل الغزوات معه ،وكان من ُكتَّاب الوحي ،وأول من كتب
لرسول هللا عند مقدمه املدينة ،وكان أُيب إذا مل حيضر دعا رسول هللا زيد بن اثبت فكتب.؟؟؟؟؟ ويقال انه

كان حربا من أحبار اليهود.؟؟؟؟؟
وكان من أفضل قراء كتاب هللا عز وجل ،وقد روي أن أُيب بن كعب قال :سألين رسول هللا ما هي برأيك
أعظم آية جاءت يف القرآن الكرمي؟ ،فقلت :آية الكرسي ،فضرب رسول هللا على صدري ،وقال يل :ليهنئك
العلم اي أاب املنذر .صحيح مسلم
وقد قال عنه النيب ( :أقرأ أميت أىب) [الرتمذي].؟؟؟؟

وقد أسند إليه النيب مهمة تعليم الوفود القرآن

وتفقيهها يف الدين ،وكان النيب إذا غاب عن املدينة يستخلفه إلمامة املسلمني يف الصالة ،وشهد أيب مع
عمر بن اخلطاب وقعة اجلابية ،اليت خط ب فيها قائال( :أيها الناس من كان يري د أن يسأل عن القرآن ِّ
فليأت
أب َّي بن كع ب) .وامتدحه عمر بن اخلطاب بقوله" :سيد املسلمني أيب بن كعب".
وتويف يف خالفة عثمان ،وقيل يف زمن عمر.

-3

زيد بن اثبت بن الضحاك األنصاري

وهو أصغر الثالثة ،وكان يوم قدم النيب للمدين ة طفال ال يتجاوز سنه إحدى عشرة سنة .وقد رده النيب يف
غزوة بدر وأحد لصغر سنه وجسمه مع ستة من األشبال منهم عبد هللا بن عمر ،فوعدهم الرسول ابلغزوة
املقبلة ،فشارك زيد يف معركة اخلندق سنة مخس من اهلجرة .ومحل زيد راية بين النجار يوم تبوك .وكانت
بلغك عين
أوالا مع ُعمارة بن حزم ،فأخذها النيب منه فدفعها لزيد بن اثبت فقال عُمارة( :اي رسول هللا ! م
شيء ؟) ...قال الرسول( :ال ،ولكن القرآن مقدَّم).

كان زيد يتابع القرآن حفظا ،ويكتب الوحي للرسول ،وقد أمره أن يتعلم العربية وكان هو من أصول
يب النب ي ممق مدمه املدينة ،فقيل( :هذا من بين النجار ،وقد
يهودية ،فتعلمها يف وقت وجيز .يقول زي د( :أُيتم م

قرأ سبع عشرة سورة) فقرأت عليه فأعجبه ذلك ،فقال( :تعلم كتاب يه ود ،فإين ما آمنهم على كتايب)...
أت له).؟؟؟؟؟؟
ففعلت ،فكنت أكتب له إليهم ،وإذا كتبوا إليه قر ُ
ُ
هؤالء الثالثة يشكلون أهم كتاب الوحي ،فاألول (عبد هللا بن مسعود) مهاجر مكي (هذيل) من أوائل

الناس اسالما ،والثاين (أيب بن كعب) أنصاري خزرجي من أهل بيعة العقبة ،والثالث (زيد بن اثبت)
أصغرهم ،وكان له من العمر عند وفاة رسول هللا حوايل عشرين عاما .وقد كان لكل من عبد هللا بن مسعود
وأيب بن كعب مصحف خاص به ،محله األول اىل الكوفة ،وانتشر مصحف الثاين يف الشام ،بينما مل يكن
معروفا عن زيد بن اثبت أنه حيتفظ لنفسه مبصحف خاص  ،وامنا توجد اشارات اىل أنه كان حيتفظ بقراءة
خاصة له.
والسؤال اآلن هو  :ملاذا مت اختيار زيد بن اثبت جلمع القرآن؟
أيب بن كعب (إذا كان حيا) ،ومها من أقدم وأضبط كتاب الوحي ،عن
ملاذا مت ابعاد عبد هللا بن مسعود و م
عملية مجع القرآن يف عهد أيب بكر وعهد عثمان؟ وملاذا أوكلت املهمة اىل زيد بن اثبت يف املرتني؟ ابلرغم
من أنه مل يكن حيتفظ بنسخة خاصة له ،والدليل على ذلك أنه مل يعتمد عليها يف عملية مجع القرآن ،وملاذا مل
ينسق زيد مع أيب بن كعب وعبد هللا بن مسعود والقراء والكتاب اآلخرين كأيب موسى األشعري واملقداد
منذ البداية وقبل ان يتفرقوا يف اآلفاق أو جيتمعوا على مصحف واحد؟ وملاذا مل يكمل كتاب الوحي بعضهم
بعضا؟ وملاذا مل يعرتف الصحابة اآلخرون مبصحف زيد يف زمن ايب بكر وعمر؟
كما قلنا قبل قليل ،هناك من يقول أبن زيدا كان أقرأ الصحابة ،ولكن هذا ليس بثابت فهو مل يكن أقرأ
من عبد هللا بن مسعود الذي قال عنه رسول هللا( :من سَّره أمن ي قرأم ال ُقرآ من رطب ا مكما أُن ِّزمل ،فملي قرأه علمى قِّر ِّ
اءة
م م
م مُ م م
م مُ مم
اب ِّن أُِّم معبد)  ،وال أقرأ من أيب بن كعب الذي قال عنه رسول هللا ( :أقرأ أميت أىب) [الرتمذي].؟؟؟؟
وهناك من يقول إن زيدا تلقى العرضة األخرية من القرآن على يدي الرسول ،حسب بعض الرواايت اليت
تروى عن أيب عبد الرمحن السلمي (تويف سنة  )73الذي أرسله عثمان اىل الكوفة ليقرئ الناس ابملصحف
اإلمام .فقد قال ابن شامة يف (املرشد الوجيز) ":قال ابو عبد الرمحن السلمي :قرأ زيد بن اثبت على رسول

هللا (ص) يف العام الذي توفاه هللا فيه مرتني ،وامنا مسيت هذه القراءة قراءة زيد بن اثبت ألنه كتبها لرسول
هللا (ص) وقرأها عليه ،وشهد العرضة األخرية ،وكان يقرئ الناس هبا حىت مات ،ولذلك اعتمده أبو بكر
وعمر يف مجعه ،وواله عثمان كتب املصاحف".
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وقد حبثنا ذلك يف الفصل األول ،وقلنا  :إن ذلك مل

يثبت أيضا.
وإذا استبعدان فكرة العرضة األخرية ،وعرضها على زيد ابخلصوص ،واليت مل يعرفها عبد هللا بن مسعود ومل
يعرتف هبا لزيد ،فال بد من طرح السؤال :ملاذا أبعد اخللفاء أبو بكر وعمر وعثمان  ،عبد هللا بن مسعود وأيب
بن كعب عن عملية مجع القرآن  ،واختاروا بدال منهما زيد بن اثبت؟ .مع مكانة االثنني املتقدمة على زيد،
وشهادة عمر بن اخلطاب حبقهما ،كما مر آنفا ،علما أبن التاريخ يسجل لنا امتعاض ابن مسعود من ابعاده
عن عملية مجع القرآن  ،وذلك عندما اختار عثمان زيدا مرة اثنية العداد النسخة الرمسية للقرآن ،فقال ابن
مسعود ":اي معشر املسلمني أعزل عن نسخ كتاب املصاحف وتوالها رجل وهللا لقد اسلمت وانه لفي
ِّ
ِّ
صلب ابيه كافرا" 234 .والَّ ِّذي الم إِّلمه مغي ره ،لممقد قمر ِّ
ني ُسومرةا ،مولمو أمعلم ُم
أت من ِِّّيف مر ُسوِّل هللا (ص) بِّضع ا مو مسبع م
م ُ
م ُُ
م
اإلبِّل ألمتمي تُهُ .وقال أيضا  :ما نمزلمت آية ِّمن كِّتم ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اب هللاِّ إِّالَّ موأ ممان أمعلم ُم أمي من
م م م
أم
محدا أمعلم مم بكتماب هللا م ِّين تُبم لغُنيهُ ُ
نممزلمت ،موفِّي مما نممزلمت .؟؟؟؟
فلماذا صرف عثمان النظر عنه؟ وال سيما ان مصحفه ومصحف أيب كاان مأخوذين من فم رسول هللا،
وكاان منتشرين يف العراق واحلجاز والشام ،قبل أن يقوم عثمان بتوحيد املصاحف .وملاذا مل أيخذ بشهادهتما،
على األقل ،يف بعض اآلايت؟ وإذا كان أيب ميتا يف وقت عثمان فلماذا مل جيمع بني ابن مسعود وبني زيد؟
يف حني مل يكن زيد يتبىن مصحفا خاصا به يف املرتني ،ألنه كان دائما يرجع اىل ما يقول بقية الصحابة
بشهادة أثنني منهم .ومل يكن (املصحف) الذي كتبه أليب بكر وعمر ،مشهورا وال منتشرا بني املسلمني ،وال

 - 233ابن شامة املقدسي ،عبد الرمحن بن امساعيل  :665املرشد الوجيز اىل علوم تتعلق ابلقرآن العزيز.
 - 234ابن ايب داود ،كتاب املصاحف ،ص 17

مفروضا من اخللفاء بصورة رمسية ،ورمبا مل يكن مكتمال بعد.
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فلماذا إذا مت استبعاد ابن مسعود وابن

كعب؟ ان هذا التصرف يثري حقا بعض األسئلة اليت تبقى بدون جواب.
ملاذا الكتابة بلغة قريش؟ هل كان لذلك معىن سياسي ترافق مع سيطرة األمويني وقريش؟ أبو بكر مل
أيمر جبمعه على لغة قريش فلماذا قرر عثمان ذلك؟ ومن ضرب به؟
اذا عدان اىل رواية البخاري
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عن قرار عثمان جبمع القرآن فسنجد فيها عدة نقاط مهمة جيدر التوقف

عندها ألهنا ذات دالالت مهمة .وهي:
-1

ان عملية اجلمع والكتابة ابتدأت من جديد ،وقد اختذت من عملية اجلمع السابقة يف زمن
أيب بكر وعمر ،قاعدة هلا ولكنها مل تعتمد عليها بصورة كاملة ،أي مل تعرتف هبا مائة ابملائة،
وذلك ألن األوىل مل تكن كاملة أو مل يكن معرتفا هبا بصورة كاملة ،ولذلك فقد أمر عثمان
بتشكيل جلنة من الصحابة القرشيني واملدنيني لتدوين القرآن من جديد.

-2

لقد أمر عثمان ابعتماد لسان قريش ،وهذا يعين أو يفرتض أن القرآن حىت ذلك التاريخ كان
يقرأ أبلسن خمتلفة أو أحرف متعددة ،وأنه قد يتعرض لالختالف بني زيد وغريه من القرشيني،
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روى أبو نعيم؟؟؟؟؟ عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال " :لما أمرني أبوبكر فجمعت القرآن كتبته

في قطع األدم وكسر األكتاف والعسب ،فلما هلك أبو بكر رضي هللا عنه -أي  :توفي – كان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة
فكانت عنده -أي :على رق من نوع واحد – فلما هلك عمر كانت الصحيفة عند حفصة زوجة النبي ،ثم أرسل عثمان بن عفان
إلى حفصة ا ،فسألها أن تعطيه الصحيفة ؛ وحلف ليردنها إليها ،فأعطته ،فعرض المصحف عليها ،فردها إليها ،وطابت نفسه،
وأمر الناس فكتبوا المصاحف.؟؟؟؟

ورغم أن عثمان أعاد ذلك (املصحف) اىل حفصة ومل حيرقه مع بقية املصاحف ،اال أنه أتلف بعد ذلك بعد
وفاة حفصة سنة إحدى وأربعين يف زمن الوايل على املدينة مروان بن احلكم (ت  ،)65حيث طلبه من أخيها
عبد هللا بن عمر وأحرقه .وقال مدافعا عن وجهة نظره":إمنا فعلت هذا ألن ما فيها قد كتب وحفظ
ابملصحف اإلمام ،فخشيت إن طال ابلناس زمان أن يراتب يف شأن هذه الصحف مراتب".
السجستاين،كتاب املصاحف  ،ص 24
 - 236صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،ح رقم 4604

وأن عثمان مل يقر بسالمة قراءة زيد املدين ،ومل يقر ضمنا أبنه قد شهد أو مسع أو تلقى العرضة
237
األخرية للقرآن ،كما يزعم البعض ،واال لكان عثمان قد ترك زيدا يقرأ كما يشاء.
-3

-4

-5

ان كتابة القرآن بلسان قريش ،كانت اجتهادا شخصيا من عثمان ،مل يسبقه اليه ال أبو بكر وال
عمر وال غريمها من الصحابة ،وال يوجد ما يدل على أمر النيب به ،واال لكان أقرب الكتاب اليه
كزيد يعرف ذلك  ،ومل يكن حباجة لكي يتجادل مع القرشيني حول ذلك.
ان نسخة (مصحف عثمان) يف النتيجة اختلفت عن مجيع املصاحف األخرى اليت أحرقها
عثمان ،ومن بينها مصحف أيب بكر وعمر (الذي كتبه زيد سابقا) وهو إن مل حيرق هذا
238
املصحف الذي كان حمفوظا عند حفصة فألنه تعهد هلا برده اليها.
إن زيد بن اثبت هو الذي قام جبمع مصحف أيب بكر فلو كان املصحف العثماين نسخة
عما يف مصحف أيب بكر لكان ينبغي أن يكون زيد هو املرجع يف حتديد املكتوب  ،ال أن
يقول عثمان للرهط القرشيني الثالثة  ":إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت يف شيء من القرآن
فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلسان هم " .فقول عثمان هو يف احلقيقة إلغاء ملرجعية مصحف
أيب بكر الذي كتبه زيد خبط يده حال الن زاع  ،فصارت األولوية لرجال قريش على مصحف أيب
بكر  ،فكيف يكون املصحف العثماين نسخة عن مصحف أيب بكر ؟!

طريقة كتابته ومجعه ،وهل االعتماد على شاهدين يعترب تواترا؟

 - 237ملا كتب الصحابة املصحف يف زمن عثمان اختلفوا يف كتابة "التابوت" فقال زيد" :التابوه" وقال النفر القرشيون
"التابوت" وترافعوا اىل عثمان فقال :اكتبوا "التابوت" فإمنا أنزل القرآن على لسان قريش .الربهان 376/1
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 -رغم إعادة عثمان ذلك (املصحف) اىل حفصة ومل حيرقه مع بقية املصاحف ،اال أنه أتلف بعد ذلك بعد وفاة

حفصة سنة إحدى وأربعني يف زمن الوايل على املدينة مروان بن احلكم (ت  ،)65حيث طلبه من أخيها عبد هللا بن عمر
وأحرقه .وقال مدافعا عن وجهة نظره":إمنا فعلت هذا ألن ما فيها قد كتب وحفظ ابملصحف اإلمام ،فخشيت إن طال
ابلناس زمان أن يراتب يف شأن هذه الصحف مراتب ،أو يقول انه قد كان شئ منها مل يكتب" .السجستاين،كتاب
املصاحف  ،ص  24و 44

اعتمد زي د يف عملية مجع القرآن على تتبع اآلايت من صدور الرجال والعسب واللخاف  ،وكان ال يقبل
آية أو آايت اال بشاهدين ،بناء على تعليمات أيب بكر الذي قال لزيد وعمر" :اقعدا على ابب املسجد،
فمن جاءكما بشاهدين على شئ من كتاب هللا فاكتباه" .وهي تعليمات كررها عمر وعثمان فيما بعد .يقول
ابن أيب داود السجستاين":حدثنا عبد هللا حدثنا ابن وهب قال أخربين عمر بن حممد بن طلحة الليثي عن
حممد بن عمرو بن علقمة عن حيي بن عبد الرمحن ابن حاطب قال :أراد عمر أن جيمع القرآن فقام يف الناس
فقال :من كان تلقى من رسول هللا (ص) شيئا فليأتنا به ،وكانوا كتبوا ذلك يف املصحف (الصحف؟)
واأللواح والعسب ،وكان ال يقبل من أحد شيئا حىت يشهد شهيدان ،فقتل وهو جيمع ذلك .فقام عثمان بن
عفان (رضي هللا عنه) فقال :من كان عنده من كتاب هللا شئ فليأتنا به .وكان ال يقبل من ذلك شيئا حىت
يشهد عليه شهيدان".
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وهناك تتمة واحدة هلذا احلديث املتشابه عن عمر وعثمان ،وهو جمئ خزمية بن

اثبت (أو أيب خزمية األنصاري ،حسب رواية البخاري) ِبخر آيتني من سورة التوبة ومها "لقد جاءكم رسول
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رؤوف رحيم ،فان تولوا فقل حسيب هللا ال إله اال هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" )129 – 128( .وقول عمر وعثمان ":وأان أشهد لسمعتهما من
رسول هللا ،أو وأان أشهد أهنما من عند هللا" 240.وهي قصة يستبعد أن تتكرر مرتني بنفس التفاصيل فإما أن
تكون حادثة مع عمر أو مع عثمان.
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وأضافهما اىل سورة التوبة هو أيب بن كعب.

وقد مرت معنا رواية أخرى تقول أبن من تذكر هاتني اآليتني
242

 - 239السجستاين ،عبد هللا بن أيب داود ،كتاب املصاحف ،ص 31
 - 240السجستاين ،عبد هللا بن أيب داود ،كتاب املصاحف ،ص 31 - 30
 - 241ينقلها البخاري عن زيد ويقول أهنا حدثت مع أيب خزمية األنصاري يف عهد أيب بكر.كتاب فضائل
القرآن 4603-ابب مجع القرآن ،وكتاب األحكام رقم  6654وكتاب تفسري القرآن رقم 4311
 - 242السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 30

املهم ان هذه القصة تؤكد طلب الشاهدين الثبات أية آية من القرآن .ولكن ابن حجر يفسر "الشاهدين"
ابحلفظ والكتابة ،أي قبول الشاهد الواحد اذا كانت معه قطعة مكتوبة 243.وهذا أتويل بال دليل ،قد يفتح
الباب واسعا أمام القول بعدم تواتر القرآن ،وذلك الحتمال استناد تدوينه على قول رجل واحد أييت معه
بقطعة مكتوبة بقلمه أو بقلم آخر .وأضعف منه قول من ذهب اىل "أن زيدا مل يكن أيخذ اال من أصل قد
كتب بني يدي النيب ،ويرفض ما كتب بعيدا عن حضرته" .؟؟؟؟
وفيما عدا قصة خزمية أو أ يب خزمية ،الوحيد الذي اعترب مبثابة شاهدين لتزكية النيب له ؟؟؟؟؟ فان البعض
اعترب اعتماد تدوين القرآن على شاهدين نوعا من التواتر والنقل األمني الدقيق 244.بينما شكك البعض
اآلخر مبوضوع التواتر زاعما أبن االعتماد على اثنني أو ثالثة هو خرب آحاد ،وان التواتر يعين إخبار مجاعة ال
يشوهبا احتمال الكذب أو اخلطأ والنسيان عن مجاعة عن مجاعة بصورة متصلة ومتكاملة ،وان هذا مل حيدث
يف عملية تدوين القرآن ،ألن املرحلة األوىل منه متت اعتمادا على شاهدين فقط.؟؟؟؟؟ ولكن هذا املشكك
ابلتواتر مل يلتفت اىل موضوع إمجاع الصحابة من وراء الشاهدين ،وهو ما يعطي عملية التدوين قوة اضافية
كبرية.
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 ///هل القرآن كله متواتر؟ أم بعضه خرب آحاد؟ حنن نعرف ان أاب بكر وعثمان أمرا زيد بن اثبت بكتابة
القرآن من أفواه الرجال والعسب واللخاف بشهادة شاهدين ،وابلتأكيد كانت هناك آايت وسور يشهد
عليها العشرات واملئا ت ،وحتظى ابلتواتر ،ولكنا نعلم أيضا أبن هناك آايت مل يشهد عليها اال رجالن أو
 - 243الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 76
 - 244الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 17

 - 245ويف الوقت الذي اعترب القاضي أبو بكر يف "االنتصار" تدوين (مصحف عثمان) متواترا ،قال  ":ال
جيوز القطع على إنزال قرآن ونسخه أبخبار آحاد ال حجة فيها" .وذلك يف معرض حديثه عن منكري نسخ
التالوة .وكذلك قال ابن ظفر يف كتابه "الينبوع"  ":أن خرب الواحد ال يثبت القرآن" .وقارن ابلربهان
 40/2الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص  266؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رجل واحد ،ومل يعرفها أو مل يتذكرها بقية الصحابة ،وابلتايل فاهنا تعترب من أخبار اآلحاد ،اليت أمجع عليها
الصحابة لدى كتابة (مصحف عثمان) ولكن امجاعهم هذا جيعل من (مصحف عثمان) متواترا منذ ذلك
التاريخ ،ولكنه ينطوي على حلقة ضعيفة سابقة (بني النيب وعثمان) غري متواترة .وألان ال ندري ابلضبط ما
هي اآلايت غري املتواترة ،فان الشك يف التواتر ينسحب على بقية السور واآلايت اال ما خرج ابلدليل ،ومبا
أن شرط التواتر :التواتر يف مجيع الطبقات واألوقات وليس يف مرحلة معينة متأخرة ،كما هو احلال مع
(مصحف عثمان) نستطيع القول أن القرآن خرب آحاد وليس متواترا////.
(لبحث املتواتر واآلحاد يراجع كتاب االنتصار للباقالين ،والينبوع والربهان)

هل مجع القرآن على حرف واحد؟ أم مجع مصحف عثمان كل األحرف السبعة؟

يذهب حممد بن جرير الطربي ،اىل االعرتاف بكون األحرف السبعة مما أنزل هللا من القرآن ،ويؤكد أن
مجع عثمان للقران كان على حرف واحد ،وإمهال األحرف الستة األخرى ،وهنا يواجه الطربي مشكلة كربى
تتمثل يف إمهال املسلمني لنصوص قرآنية منزلة ومأمور بقراءهتا من قبل الرسول ،فيقول :إن إمام املسلمني
وأمري املؤمنني عثمان بن عفان رمحة هللا عليه  ،مجع املسلمني نظرا منه هلم وإشفاقا منه عليهم ورأفة منه هبم ،
حذار الردة من بعضهم بعد االسالم  ،والدخول يف الكفر بعد االميان  ،إذ ظهر من بعضهم مبحضره ويف
عصره التكذيب ببعض االحرف السبعة اليت نزل عليها القرآن  ،مع مساع أصحاب رسول هللا (ص) من
رسول هللا (ص) النهي عن التكذيب بشئ منها  ،وإخباره إايهم أن املراء فيها كفر  .فحملهم  -رمحة هللا
عليه  -إذ رأى ذلك ظاهرا بينهم يف عصره  ،وحبداثة عهدهم بنزول القرآن  ،وفراق رسول هللا (ص) إايهم ،
مبا أمن عليهم معه عظيم البالء يف الدين من تالوة القرآن على حرف واحد  .ومجعهم على مصحف واحد
وحرف واحد  ،وحرق ما عدا املصحف الذي مجعهم عليه  .وعزم على كل من كان عنده مصحف خمالف
املصحف الذي مجعهم عليه أن حيرقه  .فأستوثقت له االمة على ذلك ابلطاعة  ،ورأت أن فيما فعل من
ذلك الرشد واهلداية  ،فرتكت القراءة ابالحرف الستة اليت عزم عليها إمامها العادل يف تركها ،طاعة منها له

ونظرا منها النفسها وملن بعدها من سائر أهل ملتها  .حىت درست من االمة معرفتها  ،وتعفت آاثرها  ،فال
سبيل الحد اليوم إىل القراءة هبا لدثورها وعفو آاثرها وتتابع املسلمني على رفض القراءة هبا ما غري حجود
منها صحتها وصحة شئ منها  ،ولكن نظرا منها ألنفسها ولسائر أهل دينها  .فال قراءة اليوم للمسلمني إال
ابحلرف الواحد الذي اختاره هلم إمامهم الشفيق الناصح ،دون ما عداه من االحرف الستة الباقية"  .وحاول
الطربي أن يفسر إمهال القراءات الستة األخرى مبا يلي" :فإن قال بعض من ضعفت معرفته  :وكيف جاز
هلم ترك قراءة أقرأمهوها رسول هللا (ص ) وأمرهم بقراءهتا ؟ قيل  :إن أمره إايهم بذلك  ،مل يكن أمر إجياب
وفرض  ،وإمنا كان أمر إابحة ورخصة  ،الن القراءة هبا لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل
حرف من تلك االحرف السبعة عند من يقوم بنقله احلجة ويقطع خربه العذر ويزيل الشك من قراءة االمة .
ويف تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أهنم كانوا يف القراءة هبا خمريين  ،بعد أن يكون يف نقلة القرآن
من االمة من جتب بنقله احلجة ببعض تلك االحرف السبعة  .فإذا كان ذلك كذلك  ،مل يكن القوم برتكهم
نقل مجيع القراءات السبع اتركني ما كان عليهم نقله  ،بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا  ،إذ كان
الذي فعلوا من ذلك كان النظر لالسالم وأهله  ،فكان القيام بفعل الواجب عليهم هبم أوىل من فعل ما لو
فعلوه كانوا إىل اجلناية على االسالم وأهله أقرب منهم إىل السالمة من ذلك  .فأما ما كان من اختالف
القراءة يف رفع حرف وجره ونصبه  ،وتسكني حرف وحتريكه  ،ونقل حرف إىل آخر مع اتفاق الصورة  ،فمن
معىن قول النيب ( ص )  " :أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف " مبعزل  ،النه معلوم أنه ال حرف من
حروف القرآن مما اختلف القراءة يف قراءته هبذا املعىن يوجب املراء به كفر املماري به يف قول أحد من علماء
االمة  .وقد أوجب عليه الصالة والسالم ابملراء فيه الكفر  ،من الوجه الذي تنازع فيه املتنازعون إليه
وتظاهرت عنه بذلك الرواية  ،على ما قد قدمنا ذكرها يف أول هذا الباب.
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اين ذهبت األحرف الستة الباقية عند مجع القرآن؟
الطبري  :فإن قال  :فما ابل االحرف االخر الستة غري موجودة إن كان االمر يف ذلك على ما وصفت ،
وقد أقرهن رسول هللا ( ص ) أصحابه وأمر ابلقراءة هبن  ،وأنزهلن هللا من عنده على نبيه ( ص ) ؟ أنسخت
 - 246الطربي ،مقدمة التفسري ،تعقيبا على أحاديث مجع عثمان للقرآن.

فرفعت  ،فما الداللة على نسخها ورفعها ؟ أم نسيتهن االمة  ،فذلك تضييع ما قد أمروا حبفظه ؟ أم ما

القصة يف ذلك ؟ قيل له  :مل تنسخ فرتفع  ،وال ضيعتها االمة وهي مأمورة حبفظها  ،ولكن االمة أمرت حبفظ
القرآن وخريت يف قراءته وحفظه  ،كما أمرت إذا هي حنثت يف ميني وهي موسرة أن تكفر أبي الكفارات
الثالث شاءت  :إما بعتق  ،أو إطعام  ،أو كسوة  .فلو أمجع مجيعها على التكفري بواحدة من الكفارات
الثالث دون حظرها التكفري أبي الثالث شاء املكفر  ،كانت مصيبة ( ) 247حكم هللا  ،مؤدية يف ذلك
الواجب عليها من حق هللا  .فكذلك االمة أمرت حبفظ القرآن وقراءته  ،وخريت يف قراءته أبي االحرف
السبعة شاءت  ،فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته حبرف واحد  ،ورفض
القراءة ابالحرف الستة الباقية  ،ومل حتظر قراءته جبميع حروفه على قارئه مبا أذن له يف قراءته به .
ولكن طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكالم كالقاضي أبي بكر ابن الباقالني وغيره
 ،ذهبوا إلى أن هذا المصحف مشتمل على األحـرف السبعة  ،وذلك بناء على أنه ال
يجوز على األمـة أن تهمل نقل شيء من األحـرف السبعة  ،وقد اتفقوا على نقل هذا
المصحف العثماني وترك ما سواه !  .ويعترف الباقالني":أن هذه األحرف السبعة
ظهرت واستفاضت عن رسول هللا (ص) وضبطها عنه األئمة ،وأثبتها عثمان والصحابة
في المصحف ،وأخبروا بصحتها – .ولكنه يضيف - :وانما حذفوا منها ما لم يثبت
متواترا" 248.وهذا تناقض فكيف تكون األحرف السبعة مستفيضة ومضبوطة وصحيحة،
ثم يقوم عثمان بحذف ما لم يثبت متواترا منها؟
ترتيب السور واآلايت توقيفي؟ أم اجتهادي؟
النظرية املشهورة بني املفسرين واحملدثني هي أن ترتيب السور يف املصحف ،أو بعضها على األقل،
اجتهادي ،كما يقول الزركشي 249 .والقاضي أبو بكر الباقالين الذي احتمل أن يكون النيب (ص) هو الذي
 - 247يف نسخة  « :مظنة »  ،بدل « مصيبة » .
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أمر برتتيبه هكذا ،أو أن يكون من اجتهاد الصحابة ،مث رجح األول بناء على القول مبعارضة جربئيل للنيب به
يف كل سنة.
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وأما ترتيب اآلايت داخل السور فاملشهور أنه توقيفي وقد مت أبمر الرسول الذي كان يرشد املسلمني كلما
نزلت آية أن يضعوها يف السورة الفالنية يف املوضع الفالين ،ويستندون يف ذلك اىل حديث أخرجه أمحد عن
عثمان بن أيب العاص قال :كنت جالسا عند رسول هللا (ص) إذ شخص ببصره مث صوبه مث قال":ان جربيل
أيمرين أن أضع هذه اآلية هذا املوضع من هذه السورة ":ان هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب" اىل
آخرها.
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وهذا ما يذهب اليه الدكتور صبحي الصاحل الذي يعترب ذلك دليال صرحيا على أن ترتيب آايهتا توقيفي،
ويقول":ما كان الصحابة لريتبوا ترتيبا مسعوا النيب (ص) يقرأ على خالفه ،فبلغ ذلك مبلغ التواتر".
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وإن تضعيف حديث ابن أيب العاص  ،ال يصب ابلضرورة يف صاحل القول برتتيب النيب لآلايت داخل
السور ،ألنه قد يكون يف مورد واحد وليس يف كل املوارد ،وليس من املعلوم وال من الثابت أن النيب رتب
اآلايت يف مجيع السور ،ألن زيدا بدأ جبمع اآلايت من الصحابة وكانت متفرقة ،وكانت عملية صعبة
وثقيلة ،واال لو كان ت مقتصرة على ترتيب السور ملا شعر ابلثقل .وأما االعتقاد بذلك بناء على وجود عرضة
سنوية أو أخرية للقرآن كما قال الباقالين وأخرون ،فقد حبثنا ذلك سابقا وقلنا أيضا :إن ذلك مل يثبت .مما
يفتح الباب أمام اإلميان برتتيب الصحابة لآلايت والسور.
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وإذا راجعنا بعض السور فاان جند تداخال كبريا يف اآلايت مبا يبعد الظن برتتيب النيب هلا أبمر هللا.

وهناك من يقول أبن ترتيب السور توقيفي أيضا ،وقد علم يف حياته (ص) وهو يشمل السور القرآنية
مجيعا ،ورمبا يعتمد يف قوله هذا على نزول "بسم هللا الرمحن الرحيم" كخامتة للسورة السابقة وبداية للسورة
اجلديدة ،ولكن هذا القول يتم لو عرفنا أبن السور كانت تنزل كاملة واحدة بعد األخرى ،ومل تنزل بينها سور
عديدة أخرى ،وهذا غري واضح ،ألن سورة البقرة مثال نزلت يف بداية العهد املديين واستمرت يف النزول حىت
آخر العهد ،وقد نزلت يف أثنائها سور كثرية أخرى.
يقول ابن حجر:؟؟؟؟؟؟؟؟
وكان من عالمة ابتداء السورة نزول " بسم هللا الرمحن الرحيم " أول ما ينزل شيء منها كما أخرجه أبو داود
وصححه ابن حبان واحلاكم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال " كان النيب
صلى هللا عليه وسلم ال يعلم ختم السورة حىت ينزل بسم هللا الرمحن الرحيم " ويف رواية " فإذا نزلت بسم
الرمحن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت " ومما يدل على أن ترتيب املصحف كان توقيفا ما أخرجه أمحد
وأبو داود وغريمها عن أوس بن أيب أوس حذيفة الثقفي قال " كنت يف الوفد الذين أسلموا من ثقيف " فذكر
احلديث وفيه " فقال لنا رسول صلى هللا عليه وسلم :طرأ علي حزيب من القرآن فأردت أن ال أخرج حىت
أقضيه.
قال فسألنا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا :كيف حتزبون القرآن؟ قالوا :حنزبه ثالث سور
ومخس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثالث عشرة ،وحزب املفصل من ق حىت ختتم.
قلت :فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو يف املصحف اآلن كان يف عهد النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وحيتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب املفصل خاصة ،خبالف ما عداه فيحتمل أن يكون كان فيه
تقدمي وأتخري كما ثبت من حديث حذيفة " أنه صلى هللا عليه وسلم قرأ النساء بعد البقرة قبل آل عمران "
ويستفاد من هذا احلديث  -حديث أوس  -أن الراجح يف املفصل أنه من أول سورة ق إىل آخر القرآن،
لكنه مبين على أن الفاحتة مل تعد يف الثلث األول فإنه يلزم من عدها أن يكون أول املفصل من احلجرات وبه

جزم مجاعة من األئمة ،وقد نقلنا االختالف يف حتديده يف " ابب اجلهر ابلقراءة يف املغرب " من أبواب صفة
الصالة ،وهللا أعلم.
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وهذا هو رأي الدكتور صبحي الصاحل الذي يقول":لسنا منلك دليال على العكس ،فال مسوغ للرأي
القائل إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة ،وال للرأي اآلخر الذي يفصل :فمن السور ما كان ترتيبه
اجتهاداي ،ومنه ما كان توقيفيا" .وبناء على ذلك يرفض الصاحل قول الزركشي ،ويقول ":ال ينبغي أن يسلم
على عالته ،ألن اجتهاد الصحابة يف ترتيب مصاحفهم اخلاصة كان اختيارا شخصيا مل حياولوا أن يلزموا به
أحدا ،ومل يدعوا أن خمالفته حمرمة ،اذ مل يكتبوا تلك املصاحف للناس وامنا كتبوها ألنفسهم ،حىت اذا
اجتمعت األمة على ترتيب عثمان أخذوا به وتركوا مصاحفهم الفردية .ولو أهنم كانوا يعتقدون أن األمر
مفوض اىل اجتهادهم ،موكول اىل اختيارهم ،الستمسكوا برتتيب مصاحفهم ،ومل أيخذوا برتتيب
عثمان".
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ولكن يبدو أن رأي الصاحل ضعيف جدا ،فهو يبنيه على افرتاضات وأتويالت ال تدل على املطلوب .وهو
يتعارض مع حديث ابن عباس الذي يقول إنه سأل عثمان ملاذا مل يضع البسملة يف أول سورة براءة؟ فأجابه:
"كانت األنفال من أوائل ما أنزل ابملدينة ،وبراءة من آخر القرآن ،فكانت قصتها شبيها بقصتها فقبض
رسول هللا (ص) ومل يبني لنا أهنا منها ،وظننت أهنا منها ،فمن مث قرنت بينهما .فقبض رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ومل يبني لنا أهنا منها".
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ولكن الصاحل يشكك هبذا احلديث ويعتربه ضعيفا "لروايته عن طريق

يزيد الفارسي الذي يذكره البخاري يف الضعفاء ،فال يقبل منه مثل هذا احلديث ينفرد به" .واضافة اىل ذلك
فان الصاحل يرفض احلديث بناء على موقف مسبق هو حمل حبث وجدال ،فريفضه ألن "فيه تشكيك يف
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 -أخرج أمحد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان واحلاكم من حديث ابن عباس .مسند أمحد ،طبعة شاكر
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معرفة سور القرآن ،الثابتة ابلتواتر القطعي قراءة ومساعا وكتابة يف املصاحف ،وفيه تشكيك يف إثبات البسملة
يف أوائل السور ،كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه ،وحاشاه من ذلك ،فال علينا اذا قلنا :انه "حديث
ال أصل له".
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الباب الثاين :عملية مجع القرآن،
الفصل الثالث :هل ضاع شيء من القرآن؟
هل ضاع شئ من القرآن يف حياة الرسول األكرم أو أثناء مجع القرآن؟ ان جمرد تصور هذا السؤال أو
طرحه يدخل الرعب يف قلب االنسان املؤمن الذي يعتقد أبن هللا قد حفظ كتابه الكرمي ،وعندما يطرح
بعض الباحثني هذا السؤال أو يرفعه بعض املستشرقني يف وجه املسلمني ،ويقدمون نصوصا ورواايت من
أوثق كتب املسلمني عن كبار الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني ،بصاب االنسان املسلم ابلدهشة واحلرية:
هل يكذب تلك الرواايت مجلة وتفصيال؟ أم يتهم أعداء االسالم السابقني بدس تلك الرواايت يف تراث
املسلمني؟ أم ماذا؟
وابلرغم من إمياننا العميق حبرص الصحابة واخللفاء الراشدين على حفظ القرآن وعدم التالعب به ،اال أننا
كباحثني ال بد ان نطرح كل األسئلة والشكوك احمليطة ابملوضوع ،حىت نقطع الشك ابليقني .ومن األسئلة
هنا  :هل ضاع شيء من القرآن بعد وفاة رسول هللا؟ وقبل عملييت اجلمع الطويلة وغري املنظمة  ،األوىل
واألخرية؟ وهل مت اسقاط شيء عمدا؟ وهل مت التالعب ببعض اآلايت القرآنية؟ أم انه مل يفقد منه شئ أبدا،
وان ما ظن أنه سقط أو اسقط من القرآن مل يكن من القرآن ،وان ما ظن أنه قد لعب به امنا هو اختالف
يف القراءات مت استبعادها واالمجاع على قراءة واحدة هي على لغة قريش؟
توجد بعض الرواايت يف أمهات كتب احلديث والتفسري السنية والشيعية اليت تدعي سقوط وضياع بعض
أجزاء القرآن الكرمي .وهذا ما يدفعنا للنظر يف هذا االدعاء وبيان حقيقته ،وقد دأب بعض املسلمني الرد على
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ذلك االدعاء بسرعة والقول أبن تلك الرواايت ضعيفة وخمتلقة ،ولكن املستشرقني يردون على املسلمني بعدم
إمكانية التهرب من تلك الرواايت املوجودة يف تراثهم ،وضرورة االعرتاف بضياع بعض القرآن .وذهب بعض
هؤالء كالقسيس اجلنوب افريقي جون جليكرايست اىل ضرورة افرتاض ضياع اجزاء من القرآن ،وذلك من
خالل تصور طريقة حفظ املسلمني للقرآن قبل عملية التدوين ،حيث يفرتض أن احلفظ يف الذاكرة ال بد
أن يتعرض للزايدة والنقصان.
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وأن قيام زيد جبمع القرآن من ذاكرة الصحابة "ال بد أن يؤدي إىل بعض

النتائج املنطقية اليت ال مفر منها :كاحتمال ضياع أجزاء من النص" .وقد استعان جليكرايست ابحلديث
الذي ذكره ابن أيب داود ،و " الذي يؤكد بوضوح أن أجزاء من القرآن فُِّقدت هنائيا إثر مقتل بعض احلفاظ
من الصحابة يف معركة اليمامة"  -كما يقول " : -حدثنا أبو الربيع قال أخربان بن وهب قال أخربين يونس
عن بن شهاب قال  :بلغنا إنه انزل قرآن كثري ف ُقتِّل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه فلم يُعلمم بعدهم
258
و مل يُكتمب  ،فلما مجع أبو بكر و عمر وعثمان القرآن ومل يوجد مع أحد بعدهم ".
مث استشهد حب ديث عائشة اليت تقول ان النيب تذكر ذات ليلة آية كان قد نسيها من قبل ،مصداقا
لآلية "ما نمنسخ ِّمن آية أمو نُ ِّ
نس مها مأن ِّت ِّخبمري ِّمن مها أمو ِّمثلِّ مها أمممل تمعلمم أ َّ
من اَللم معلم مى ُك ِّل مشيء قم ِّدير"( .البقرة 2
م
م م
اآلية " : )106حدثنا موسى يعين ابن إمسعيل حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي
اللهم عنها أن رجال قام من الليل فقرأ فرفع صوته ابلقرآن فلما أصبح قال رسول هللا (ص) يرحم هللا فالان
كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها".

259

وزعم جلكرايست أن النصوص االسالمية تنفي الفرضية احلديثة القائلة أبن املصحف احلايل هو نسخة
طبق األصل للقرآن األول مل حيذف منها شيء و مل ميسسها أي تغيري .وقال ":هناك أدلة عديدة على أن

 - 257جليكرايست ،جون ،مجع القرآن ،ص 18
 - 258السجستاين ،ابن أيب داود ،كتا ب املصاحف ،ص  23جليكرايست ،جون ،مجع القرآن ،ص 19
 - 259جليكرايست ،جون ،مجع القرآن ،ص  20عن (كتاب احلروف و القراءات سنن بن أيب داود رقم
)3456

القرآن كان غري مكتمل وقت تدوينه يف مصحف واحد ،وأن كثريا من فقراته وآايته انتقلت على أشكال
خمتلفة".

260

ويف احلقيقة ال ميكن رد كل تلك الرواايت بصورة عشوائية انطالقا من فهم آية احلفظ "إان حنن نزلنا الذكر
وإان له حلافظون" أو آية "إن علينا مجعه وقرآنه" وذلك لوجود تفاسري متعددة هلذه اآلايت (وقد استعرضنا
اآلراء املختلفة حوهلا يف الفصل الثاين من الباب الثاين) ،إضافة اىل أننا قد نقتنع كمسلمني برفضنا لفكرة
ضياع شئ من القرآن يف أنفسنا ،ولكنا ال نستطيع أن نقنع اآلخرين بعدم حدوث ذلك ألهنم يعتمدون على
"اعرتافات" صرحية ومؤكدة من تراث املسلمني ،مما قد يدفعهم الهتامنا ابلدوغمائية والتعصب األعمى.
ولذلك ال بد من التفكري جبواب متني ومناسب.
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ويف الوقت الذي ال ميكن قبول أية رواية جملرد أهنا وردت يف بعض كتب احلديث االسالمية ،وضرورة
التوثق منها جيدا ابخضاعها لعلم الرواية والدراية والرجال ودراسة السند ،فانه ميكن االقرتاب من فكرة
(فقدان بعض القرآن) من زواايت متعددة:
أوال :وجود آايت صرحية يف القرآن تؤيد ذلك االحتمال وهي" :ما نمنسخ ِّمن آية أمو نُ ِّ
نس مها مأن ِّت ِّخبمري ِّمن مها
م
م م
ِّ
أمو ِّمثلِّ مها أمممل تمعلمم أ َّ
"وإِّذما بمدَّلنما آيمةا َّم مكا من آيمة مواَللُ أمعلم ُم ِّمبما
من اَللم معلم مى ُك ِّل مشيء قمدير"( .البقرة  )106و م
منت ُمف مرت بمل أمكثم ُرُهم الم يمعلم ُمو من"( .النحل  .)6اليت تشري اىل رفع بعض اآلايت بسبب
يُنم ِّزُل قمالُوا إَِّّمنما أ م
النسخ أو اإلنساء أو التبديل من قبل هللا تعاىل ،فهو الذي نزل القرآن وهو الذي يرفعه أو يبدله.
وقد روى الطربي يف تفسريه عن احلسن أنه قال يف قوله تعاىل" :ما نمنسخ ِّمن آية أو نُن ِّسها أن ِّ
ت ِّخبمري
م
م م
ِّمن مها" ،قال :إن نبيكم صلى هللا عليه وسلم أُقرئ قرآانا مث نسيمه فال يكن شيئ ا ,ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم
 - 260جليكرايست ،جون ،مجع القرآن ،ص 20
 - 261وال اعتقد أن إبمكاننا اليوم قمع كل األسئلة اليت يطرحها املسلمون وغريهم ،فضال عن أنه ال جيوز التعامل بصورة
قمعية مع الباحثني ،كما فعل عمر بن اخلطاب مع عبد هللا بن صبيغ ،الذي قدم املدينة من البصرة فجعل يسأل عن متشابه
القرآن ،فأرسل اليه عمر وقد أعد له عراجني النخل ،فقال له :من أنت؟ فقال :أان عبد هللا بن صبيغ .فأخذ عمر عرجوان
فضربه حىت دمى رأسه .ويف رواية أنه كتب اىل أيب موسى األشعري (وايل البصرة) :أال جيالسه أحد من املسلمني .السيوطي،
االتقان  5/2أخرج الدارمي عن سليمان بن يسار .الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص284

تقرؤونه .ويف لفظ آخر" :قال :إِّن نبيكم (ص) قرأ علينا قرآانا مث نسيمه" .وعن ابن عباس قال :كان مما ينزل
على النيب (ص) ,الوحي ابلليل وينساه ابلنهار ،فأنزل هللا عز وجل "ما ننسخ من آية أو ننسها ِّ
أنت خبري
منها أو مثلها" .؟؟؟؟؟؟ وهذا ما يفسر حديث عمر بن اخلطاب عن آية الرجم اليت قال عنها إهنا كانت
من القرآن ،و"إن هللا قد بعث حممدا (ص) ابحلق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه آية الرجم قرأانها
ووعيناها وعقلناها فرجم رسول هللا (ص) ورمجنا بعده فأخشى إن طال ابلناس زمان إن يقول قائل ما جند
الرجم يف كتاب هللا فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا وان الرجم يف كتاب هللا حق على من زّن إذا أحصن من
الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف" 262.وقد روي بطرق متعددة أن عمر بن
اخلطاب ،قال" :إايكم أن هتلكوا عن آية الرجم ..والذي نفسي بيده لوال أن يقول الناس :زاد عمر يف كتاب
263
هللا لكتبتها :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة ،نكاالا من هللا ،وهللا عزيز حكيم .فإان قد قرأانها".

وأخرج ابن أشتة يف (املصاحف) عن الليث بن سعد ،قال" :إن عمر أتى إىل زيد ِبية الرجم ،فلم يكتبها زيد
ألنه كان وحده"

264 .

اثنيا :نزول القرآن بصورة متفرقة منجما ،وعدم قيام النيب جبمعه يف حياته يف (مصحف) كامل ،مما عرضه
فعال اىل االنتشار والتوزع بني الناس يف الصدور والصحف والعسب واألكتاف واللخاف ،ومعاانة الصحابة
ألكثر من عقدين يف حماولة مجع القرآن ،من أايم أيب بكر اىل أواخر عهد عثمان.
اثلثا :نزول القرآن على سبعة أحرف ،وليس على حرف واحد .وقيام عثمان حبذف األحرف السنة
األخرى .كما مر معنا يف الفصل املاضي .وذلك مثل آية (الصالة على الذين يصلون يف الصفوف األوىل)
اليت وجدت يف (مصحف عائشة ) قبل أن يغري عثمان املصاحف .

265

 - 262صحيح مسلم ( 261ه ) اجلزء  5صفحة  116و نواسخ القرآن أليب الفرج ابن اجلوزي (597 - 508ه )
صفحة 35
 - 263البخاري ،ج  8ص 209و املستدرك  359 :4و  ،360مسند أمحد  23 :1و  29و  36و  40و ،50
طبقات ابن سعد  ،334 :3سنن الدارمي .179 :2

 - 264اإلتقان .206 :3
 - 265اإلتقان .82 :3

رابعا  :اخللط بني النسخ واحلديث النبوي واحلديث القدسي املنسوب اىل هللا تعاىل ،وهذا ما أوقع كتاب
املصحف من كبار الصحابة (كعبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب وعمر بن اخلطاب) فضال عن غريهم يف
مشكلة معرفة الناسخ من املنسوخ ،ومعرفة القرآن من احلديث النبوي أو الدعاء ،كظن عبد هللا بن مسعود
أن (سورة الفاحتة) ليست من القرآن ،بل دعاء يتلى يف الصالة ،وظن أيب بن كعب أن دعاء القنوت (احلفد
واخللع) هو سورة أو سوراتن قرآنيتان ،بينما اعتربمها اآلخرون جمرد دعاء ال جزءا من القرآن .وبناء على ذلك
فلو كان ابن مسعود هو الذي مجع (املصحف اإلمام) لكان حذف (الفاحتة) من القرآن ولكان اآلخرون
اعتربوها مما ضاع أو فقد من القرآن .ولو كان أيب هو الذي مجع القرآن ألضاف سوريت (احلفد واخللع)
اليهما .وملا كان زيد هو الذي مجع القرآن فقد اعترب البعض أن تلك السورتني مما فقد أو ضاع من القرآن،
وهو ليس كذلك ،وا منا اختلط عليه الدعاء ابلقرآن ،كما اختلط األمر على ابن مسعود ابلنسبة اىل (الفاحتة)
وكما اختلط الناسخ واملنسوخ عند بعض آخر فاعترب املنسوخ الذي حذفه هللا وأنساه مما فقد من القرآن وهو
ليس كذلك.
وقد فسر الدكتور صبحي الصاحل كثريا مما وجد يف مصاحف الصحابة وزوجات النيب من زايدات أسقطها
مصحف عثمان ،أبهنا كانت من الشروح والتفاسري وليس من صلب القرآن .وقال :إن بعضهم كان يكتب
يف مصحفه ما مسع من تفسريه وإيضاحه من النيب (ص) ونقل عن ابن اجلزري قوله":ورمبا يدخلون التفسري
يف القراءات إيضاحا وبياان ،ألهنم حمققون ملا تلقوه عن النيب (ص) قرآان .فهم آمنون من االلتباس ،ورمبا كان
بعضهم يكتبه معه" أي مع القرآن يف املصحف الذي يكتبه لنفسه ،كمصحف عائشة.

266

خامسا :اخللط بني آايت القرآن الكرمي والدعاء واألحاديث القدسية املنزلة من هللا أيضا ،وظن بعض
املسلمني عند عدم تثبيتها يف القرآن ،أهنا من القرآن الضائع 267 .قال ابن قتيبة يف (أتويل مشكل القرآن)" :
ظن ابن مسعود أن املعوذتني ليستا من القرآن ،ألنه رأى النيب (ص) يعوذ هبما احلسن واحلسني ،فأقام على

 - 266الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 85

 - 267الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 33

ظنه".

268

وكذلك ظن أيب بن كعب بدعاء االستفتاح والقنوت أهنما جزء من القرآن ،فأثبتهما يف آخر

مصحفه كسورتني.

269

سادسا :دعاوى الضياع غري الثابتة وال املؤكدة ،وامنا املبنية على أحاديث ضعيفة ،كحديث عائشة" :نزلت
آية الرجم ورضاع الكبري عشرا ،ولقد كانت يف صحيفة حتت سريري ،فلما مات رسول هللا (ص) وتشاغلنا
مبوته دخل داجن (شاة) فأكلها" .أو "كان فيما أُنزل من القرآن :عشر رضعات معلومات حيرمن ،مث نسخن
خبمس معلومات ،فتويف رسول هللا (ص) وهن مما يقرأ من القرآن".

270

وهذا احلديث وإن اعتربه معظم

حمدثي وفقهاء أهل السنة صحيحا ،إال انه خرب آحاد ،غري مؤكد .وقد شكك السرخسي به وقال" :حديث
عائشة ال يكاد يصح ؛ المن هبذا ال ينعدم حفظه من القلوب ،وال يتعذر عليهم به إثباته يف صحيفة أُخرى،
فعرفنا أنه الأصل هلذا احلديث"

271 .

ولو كان هذا احلديث صحيحا وهذه اآلية اثبتة لعرفها أو تذكرها

بعض املسلمني على األقل ،فضال عن كتاب الوحي الكبار كعبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب .ولتذكرهتا
عائشة نفسها وأصرت على كتابتها يف مصحفها اخلاص ،كما أصرت على كتابة (والصالة الوسطى).
سابعا :الدعاوى االعتباطية ابلزايدة ،كدعوى العجاردة من اخلوارج ،الذين اهتموا جامعي (مصحف
عثمان) إبضافة سورة يوسف اىل القرآن وهي ليست منه ،حسب زعمهم ،وذلك بناء على ذوقهم وظنهم
وختيلهم أبهنا جمرد قصة اترخيية وليست جزءا من القرآن .ولو كان األمر اليهم يف مجع القرآن رمبا كانوا
حذفوها من (املصحف).

 - 268الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص ( 255عن االتقان )138 – 137/1
 - 269الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص ( 255عن الربهان )251/ 2
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 -صحيح مسلم  ،1452|1075 :2سنن الرتمذي  ،456 :3املصنف للصنعاين 467 :7و

 ..470والفقه على املذاهب اإلربعة .259 :4
 - 271السرخسي ،أُصول السرخسي  79 :2؟؟؟؟؟؟؟

وابلرغم من تلك التحفظات واملالحظات ،فاان قد جند يف الرتاث االسالمي رواايت تتحدث عن ضياع
أجزاء من القرآن  ،بصورة عامة أو حمددة ،فأما العام فهو الذي يتحدث عن ضياع سور أو مقاطع غري
حمددة ،مثل حديث ابن عمر" :ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله! قد ذهب قرآن
كثري ،ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر" 272.وحديث أيب موسى األشعري لقراء البصرة" :كنا نقرأ سورة
نُشبهها يف الطول والشدة برباءة فأنسيتها ،غري أين حفظت منها :لو كان البن آدم واداين من مال البتغى

وادايا اثلثا ،وال ميالم جوف ابن آدم إال الرتاب"

273.

وأما اخلاص فهو الذي يتحدث عن ضياع سور أو آايت حمددة ،كفقدان سوريت (اخللع واحلفد) ومها:
"اللهم إان نستعينك ونستغفرك ،ونثين عليك وال نكفرك ،وخنلع ونرتك من يفجرك" .و"اللهم إايك نعبد ،ولك
نصلي ونسجد ،وإليك نسعى وحنفد ،نرجو رمحتك ،وخنشى عذابك ،إن عذابك ابلكافرين ملحق" .حيث
روي أهنما كانتا يف مصحف أُيب بن كعب  ،وأن عمر بن اخلطاب قنت هبما يف الصالة ،وأن أاب موسى
األشعري كان يقرأمها 274.ولكن زيد بن اثبت مل يثبتهما يف (مصحف عثمان) 275 .وكذلك فقدان مقاطع
 - 272السيوطي ،االتقان ،ابب الناسخ واملنسوخ ؟؟؟؟؟؟
 - 273صحيح مسلم  .1050 | 726 :2وقد محل ابن الصالح هذا احلديث على السنة ،وقال" :إن هذا معروف يف
حديث النيب (ص) على أنه من كالم الرسول ،ال حيكيه عن ِّ
رب العاملني يف القرآن ويؤيده حديث روي عن العباس بن
سهل ،قال :مسعت ابن الزبري على املنرب يقول" :قال رسول هللا (ص)" :لو أن ابن آدم أُعطي واداين "..وعده الزبيدي
احلديث الرابع واألربعني من األحاديث املتواترة وقال" :رواه من الصحابة مخسة عشر نفس ا" .ورواه أمحد يف (املسند) عن أيب
واقد الليثي على أنه حديث قدسي .مسند أمحد  .219 :5؟؟؟؟؟؟؟ مقدمتان يف علوم القرآن88 85 :
 - 274مناهل العرفان  ،257 :1روح املعاين  .25 :1وذكر السيوطي وغريه يف رواية عن مصحف أيب أن دعاء القنوت
كان سورتني ،كل سورة ببسملة وفواصل ،إحدامها تسمى سورة اخللع ،واألخرى تسمى سورة احلفد.
 - 275وقد محلهما الزرقاين والباقالين واجلزيري وغريهم على الدعاء ،وقال صاحب االنتصار" :إن كالم القنوت املروي :أن
أُيب بن كعب أثبته يف مصحفه ،مل تقم احلجة أبنه قرآن منزل ،بل هو ضرب من الدعاء ،ولو كان قرآانا لنقل إلينا وحصل
العلم بصحته" إىل أن قال" :ومل يصح ذلك عنه ،وإمنا روي عنه أنه أثبته يف مصحفه ،وقد أثبت يف مصحفه ما ليس بقرآن
من دعاء أو أتويل ..اخل" مناهل العرفان .264 :1

من سورة األحزاب ،حسبما ُروي عن عائشة" :أن سورة األحزاب كانت تُقرأ يف زمان النيب (ص) يف مائيت

آية ،فلم نقدر منها إال على ما هو اآلن" .أو "مائة آية" 276.وما ُروي عن عمر وأُيب بن كعب وعكرمة موىل
ابن عباس" :أن سورة األحزاب كانت تقارب سورة البقرة ،أو هي أطول منها ،وفيها كانت آية الرجم".

فنسيت منها سبعني آية ما وجدهتا".
أت سورة األحزاب على النيب (ص)
وما عن حذيفة" :قر ُ
ُ
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وقد علق القرطيب عند تفسريه لسورة األحزاب ،وروايته حلديث أُيب بن كعب ،أبن هذا حيمله أهل العلم
على أن هللا تعاىل رفع من (سورة األحزاب) إليه ما يزيد على ما يف أيدينا (منها) .ومحل ابن الصالح املدعى
زايدته على التفسري،؟؟؟؟؟ ومحله السيوطي وابن حزم على نسخ التالوة.؟؟؟؟ ولكن جماهد قال :كانت
األحزاب مثل سورة البقرة أو أطول ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثري  ،ومل يذهب منه حالل وال حرام .رواه
أبو نعيم أشار له صاحب التمهيد.؟؟؟؟؟؟
وتوجد أيضا رواايت أخرى حول فقدان جزء كبري من سورة براءة.
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اخلالصة:
هناك فعال دعاوى بضياع أجزاء من القرآن أو آايت من بعض السور ،ولكن ذلك ليس إمهاال ،وامنا
ألسباب عديدة استعرضناها آنفا ،ومنها النسخ ومنها نزول القرآن على سبعة أحرف .ولكن ادعاء كون
وقد روي هذا الدعاء يف (الدر املنثور) واالتقان والسنن الكربى و(املصنف) وغريها من عديد من الرواايت عن ابن الضرس
والبيهقي وحممد بن نصر ،ومل يُصرحوا بكونه قرآانا .السنن الكربى  ،210 :2املصنف لعبد الرزاق .212 :3

 - 276حماضرات الراغب .434 | 4 :2؟؟؟؟؟؟
 - 277االتقان  ،82 :3مسند أمحد  ،132 :5املستدرك  ،359 :4السنن الكربى  ،211 :8تفسري
القرطيب  ،113 :14الكشاف  ،518 :3مناهل العرفان  ،111 :2الدر املنثور .559 :6
 - 278الدر املنثور .559 :6
 - 279راجع تفسري القرطيب ،يف بداية تفسريه لسورة براءة.

املفقود من املن سوخ ليس اال افرتاضا ومهيا ،وكذلك القول أبن املفقود رمبا يكون حديثا نبواي أو حديثا قدسيا
خارج القرآن ،أو انه غري متواتر فال أيخذ صفة القرآنية ،هو أيضا ضعيف ويقوم على عملية افرتاض.
واألقرب يف نظري ان املفقود املدعى قد يكون من األحرف السبعة األخرى اليت مل جتمع يف (مصحف
عثمان) الذي مجع على حرف واحد .وقد يكون مما رفعه هللا وأنساه نبيه واملسلمني .ولكن هذا التأويل
األخري هو جمرد افرتاض أيضا وال يستند اىل أساس متني .وال نعرف يف احلقيقة ماذا فُقد أو ماذا رفعه هللا ،أو
ماذا نسخ؟ وهناك آايت ذهب مفعوهلا أو كانت أوىل ابلرفع والنسخ ولكن جامعي القرآن وجدوها فثبتوها
ابلرغم من استحالة االستفادة منها ،مثل آية (ان كنت يف شك مما أوحينا اليك فاسأل الذين يتلون الكتاب)
أو (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم ال تعملون) (أو مل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين اسرائيل) تلك اآلايت
اليت نزلت يف بدء النبوة يف الوقت الذي كان النيب أيمل ان يؤيده اليهود ،قبل أن يتخذ عامتهم موقفا سلبيا
منه ويكذبوه وحياربوه ،ومل يعد من املتوقع منهم أتييد دعوة النيب واالعرتاف بنبوته ،فلماذا مت االبقاء على تلك
اآلايت يف املصحف ،يف حني يقال ان غريها قد رفع أو نسخ؟ قد نقول أبن الصحابة أنفسهم كانوا خمتلفني
يف معرفة النسخ – كما مر معنا سابقا – وان بعضهم كان يعرف الناسخ واملنسوخ وبعضهم ال يعرف.

الباب الثاني
الفصل الرابع :هل مت التالعب بكتابة القرآن؟
هل حاول أحد التالعب ببعض آايت القرآن؟
هذا سؤال أخطر من السؤال السابق الذي دار حول امكانية فقدان بعض اآلايت سهوا ،أو عدم االستطاعة
يف توثيق بعض اآلايت وجعلها جزءا من القرآن لروايتها من رجل واحد.
وابلرغم من أن السؤال خطري ويتناقض مع العقيدة االسالمية ،اال أن أي ابحث علمي حمايد ال يسعه اال
طرحه على طاولة النقاش والنظر والتحليل ،وال ميكن أن يدفن عقله يف الرمال قبل أن يضع اصبعه على
احلقيقة ابلدليل والربهان.
لقد جرت عملية تدوين القرآن بعد وفاة النيب األكرم (ص) ،يف ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية
ختتلف عن ظروف أتسيس االسالم يف عهد النيب ،ومن املتوقع أو احملتمل أن تضغط الظروف اجلديدة على

النص القرآين لكي يتماشى معها أو يغطيها ويربرها .وتتحدث املصادر السنية عن بعض احملاوالت اليت جرت
يف هذا اجملال ولكنها جوهبت مبقاومة من بعض كتاب الوحي املتضررين من التطورات اجلديدة ،وهناك سؤال
يدور حول موضوع آخر يلفه الصمت ولكنه يدعوان اىل التفكري به والتساؤل فيما اذا كانت السلطة احلاكمة
قد جنحت يف تنفيذه وفرضه يف الواقع.
ولعل أبرز ما وصلنا من أمور قيل إهنا تعرضت حملاوالت حتريف هي:
-1
-2
-3

-4
-5

-3

البسملة (بسم هللا الرمحن الرحيم)
آية (املهاجرين واألنصار)
آية الكنز (والذين يكنزون الذهب والفضة)
آية املتعة ( اىل أجل مسمى)
آية التمين "وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب"...

البسملة  :هل هي من فاحتة الكتاب وأوائل السور؟

أثبت اخلليفة عثمان بن عفان ،يف مصحفه (اإلمام) سورة الفاحتة ،وأكد كوهنا جزءا من القرآن ،خالفا
لعبد هللا بن مسعود الذي كان يرى عدم كوهنا من القرآن ،كما أثبت عثمان يف مصحفه (البسملة) يف أوائل
السور ،ما عدا سورة براءة ،بناء على قراءة النيب (ص) للبسملة يف فواتح السور وال سيما فاحتة الكتاب ،ومع
أن مصحف عثمان أصبح املصحف الرمسي للمسلمني ،اال أن بعض القراء واحملدثني والفقهاء انقشوا ،فيما
بعد ،يف كون البسملة جزءا من السور ،أو عالمة فاصلة بينها ودليال على انتهاء سورة وابتداء سورة أخرى،
الر ِّ
محن
وقد روي عن عبد هللا ابن عمر ،ما يدل على كوهنا جزءا من كل سورة ،قال :نزلت (بِّس ِّم اَللِّ َّ

الرِّح ِّيم) يف كل سورة 280 .وعن ابن عباس قال :كان النيب (ص) ال يعرف فصل السورة ،ويف لفظ :خامتة
َّ
ِّ ِّ ِّ 281
الرحيم).
الرمحن َّ
السورة حىت ينزل عليه (بِّس ِّم اَللِّ َّ
وابلرغم من وجود رواايت كثرية على أن (البسملة) آية من سورة احلمد وأن النيب (ص) قرأها يف الصالة
وأمر هبا 282.حىت عدها كثري من املفسرين والفقهاء مما تواتر عن النيب أو أمجع عليه املسلمون عليه.
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اال أن بعض الرواة والقراء والفقهاء شكك ،يف اعتبارها آية من سورة الفاحتة .وجاءوا برواايت أخرى مناقضة
تنفي ذلك.كحديث أنس بن مالك " أن رسول هللا (ص) وأاب بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصالة

 - 280الدر املنثور  ،7 / 1عن الواحدي .وهواالمام أبو احلسن علي بن أمحد بن حممدِّ ،
املفسر النيسابوري،
من آتليفه :أسباب النزول يف تبليغ الرسول (ص) ،والبسيط والوجيز يف تفسري القرآن (ت468 :ه).
 - 281سنن أيب داود ،كتاب الصالة ،ابب من جهر هبا 209 / 1؛ وسنن البيهقي 43 / 2؛ ومستدرك
احلاكم  ،232 / 1وقال هذا حديث صحيح ومل خيرجاه.
ِّ
 - 282مستدرك احلاكم وتلخيصه  ،232 / 2ولفظه( :يقرأ( :بِّس ِّم ِّ
محن َّ ِّ
َللِّ ر ِّ
الر ِّ
ب
اَلل َّ
الرح ِّيم  .احلمم ُد م
ِّ
ني) يقطعها حرفا حرفا) .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .وأيده
ال معالمم م
الذهيب يف تلخيصه والفخر الرازي ،أخرجها بسندين يف تفسريه  .19 / 1و مسند أمحد 302 / 6؛ وسنن
أيب داود  ،371 / 4كتاب القراءات واحلروف؛ وسنن البيهقي  . 44 / 2و سنن الرتمذي ،44 / 2
أبواب الصالة ،ابب ما جاء يف اجلهر ببسم اَلل الرمحن الرحيم .والدر املنثور  ،8 / 1عن الدارقطين وأيب داود
كتاب الصالة ،ابب من جهر هبا البسملة ح .209 / 1 ،788 :و الدر املنثور  ،8 / 1عن الدارقطين
والبيهقي يف شعب االميان.
 - 283السيوطي ،االتقان يف علوم القرآن.8 / 1 ،

(أو يقرأون) ابحلمد هلل رب العاملني" 284 .أو أهنم كانوا ال جيهرون ب ( بسم هللا الرمحن الرحيم) 285 .أو أن
أنس مل يسمع منهم القراءة ببسم هللا 286 .وتبعا لتلك الرواايت ،أو فهمها اخلاطئ ،ذهب بعض القراء السبعة
كورش  ،اىل عدم كون (البسملة) جزء من الفاحتة ،فضال عن بقية السور .وهذا ما أدى اىل اختالف
املسلمني يف قراءهتا يف الصالة وال سيما يف فاحتة الكتاب .حيث ذهب بعضهم اىل اسقاطها من تالوة
القرآن يف الصالة.
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وكان أشد الرافضني لكون (البسملة) جزءا من الفاحتة اإلمام مالك واملالكية الذين

ذهبوا إىل أهنا ليست آية من الفاحتة وال من القرآن (ما عدا سورة النمل) وإمنا جيء هبا للتربك فقط  ،وهي

284

 -وهو حديث رواه عبد الرزاق يف مصنفه ( )88 /2عن معمر عن قتادة ومحيد وأابن عن أنس :

مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان يقرأون احلمد هلل رب العاملني اه  ،وكذلك ابن أيب
شيبة يف مصنفه ( )447 / 1و ()448/1
 - 285كما يف حديث أيب قالبة عن أنس :كما عن ابن حبان :أخربان حممد بن أمحد بن أيب عون  ،قال  :حدثنا هارون بن
عبد هللا احلمال  ،قال  :حدثنا حيي بن آدم  ،قال  :حدثنا سفيان  ،عن خالد احلذاء  ،عن أيب قالبة  ،عن أنس...
صحيح ابن حبان  )98 / 8( -وابن أيب شيبة :حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال  :صليت خلف النيب صلى
هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فلم جيهروا ببسم هللا الرمحن الرحيم اه  ،مصنف ابن أيب شيبة ()448 / 1
 - 286كما روى مسلم يف صحيحه والنِّسائي يف سننه وأمحد يف مسنده عن قتادة عن أنس بن مالك .)74( .قال :صليت
الر ِّ
الرِّح ِّيم)( .صحيح مسلم ،كتاب
محن َّ
مع رسول اَلل (ص) وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع أحدا منهم يقرأ (بِّس ِّم اَللِّ َّ
الصالة ،ابب حجة من قال الجيهر ابلبسملة ،احلديث رقم  50و52؛ وسنن النِّسائي ،ابب ترك اجلهر ابلبسملة من كتاب

افتتاح الصالة 144 / 1؛ وكتاب افتتاح الصالة ،الباب 20؛ ومسند أمحد  177 / 3و 203و  205و  223و
 255و 273و  278و  286و .289

الر ِّ
محن
 - 287وهذا ما دفع ابن عباس للقول" :اسرتق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن( :بِّس ِّم اَللِّ َّ
الرِّح ِّيم)" .حسبما أخرج ابن خزمية والبيهقي يف املعرفة بسند صحيح من طريق سعيد بن جبري عن ابن
َّ
عباس( .السيوطي ،االتقان  ، 80 / 1والدر املنثور  .)7 / 1البيهقي يف السنن (.)50 / 2

وإن تواترت كتابتها يف أوائل السور لكن مل يتواتر كوهنا قرآانا فيها 288.بينما ذهب بقية األئمة من الفقهاء اىل
كوهنا جزءا من الفاحتة ،فقال الشافعي :إهنا آية من أول سورة الفاحتة وجيب قراءهتا معها .وقال حيي بن
جعدة( :قد اختلس الشيطان من االئمة آية بسم اَلل.)...
تركها الناس.

290
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وقال الزهري إهنا آية من كتاب اَلل تعاىل

وذهب اىل ذلك أيضا غالب أصحاب الشافعي .وقال بعض الشافعية ومحزة  :إهنا آية

من فاحتة الكتاب خاصة دون غريها ونسب ذلك إىل أمحد بن حنبل  ،كما نسب إليه القول االول.

291

وذهب مجاعة  :منهم مالك  ،وأبو عمرو  ،ويعقوب إىل أهنا آية فذة وليست جزء من فاحتة الكتاب وال من
غريها  ،وقد انزلت لبيان رؤوس السور تيمنا  ،وللفصل بني السورتني  ،وهو مشهور بني احلنفية.

292

بيد أن أكثر احلنفية ذهبوا إىل وجوب قراءهتا يف الصالة قبل الفاحتة وذكر الزاهدي عن اجملتىب أن وجوب
القراءة يف كل ركعة هي الرواية الصحيحة عن أيب حنيفة 293 .وقال أبو حنيفة :تقرأ ويسر هبا ،ومل يقل :إهنا
آية من السورة أم ال .قال يعلى :سألت حممد بن احلسن عن (بِّس ِّم اَللِّ )...فقال ما بني الدفتني قرآن ،قال:

 - 288ويقول ابن العريب  :ويكفيك أهنا ليست من القرآن إختالف الناس الناس فيها والقرآن ال خيتلف فيه واألخبار
الصحاح اليت اتفق عليها العلماء ومل يمِّرد عليها طعن تدل على أن البسملة لسيت آية من الفاحتة وال غريها إال يف النمل
وحدها .ملزيد من التفصيل راجع :صربي عبدالرءوف حممد عبدالقوي ،أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي ،ص190-179

 - 289املصنف لعبدالرزاق .19 / 2
 - 290وكان يقول :من سنة الصالة أن يقرأ بسم اَلل الرمحن الرحيم مث فاحتة الكتاب مث بسم اَلل الرمحن الرحيم
مث سورة .تذكرة احلفاظ 110 / 1؛ ومصنف عبدالرزاق .91 / 2
 - 291تفسري اآللوسي ج  ١ص .٣٩
 - 292تفسري اآللوسي ج  ١ص ٣٩
 - 293تفسري اآللوسي ج  ١ص ٣٩

قلت فملِّ مم تسره أي تقرأه سرا قال فلم جيبين 294 .وقال مالك واالوزاعي :اهنا ليست من القرآن وال يقرأ هبا
ال سرا وال جهرا إاليف قيام شهر رمضان .وذهب مالك إىل كراهة قراءهتا يف نفسها  ،واستحباهبا الجل
اخلروج من اخلالف .
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أسرقت الصالة اي معاوية؟ أم نسيت؟
وهناك شك حول سبب حذف أو إسقاط (البسملة) من سورة الفاحتة ،وأن ذلك مت يف وقت متأخر بتأثري
من معاوية بن أيب سفيان .فقد روى الشافعي يف (االُم) واحلاكم يف (املستدرك) والبيهقي يف (سننه) والرازي
والسيوطي يف تفسرييهما ،عن أنس بن مالك قال  ":صلى معاوية ابملدينة صالة فجهر فيها ابلقراءة ،فقرأ
الرِّح ِّيم) الُم القرآن ومل يقرأ (بِّس ِّم ِّ
فيها (بِّس ِّم ِّ
الر ِّ
الر ِّ
الرِّح ِّيم) للسورة اليت بعدها حىت قضى تلك
محن َّ
اَلل َّ
محن َّ
اَلل َّ
القراءة ،فلما سلم انداه من مسع ذلك من املهاجرين واألنصار من كل مكان ،اي معاوية أسرقت الصالة أم
نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ (بِّس ِّم ِّ
الر ِّ
الرِّح ِّيم) للسورة اليت بعد أُم القرآن وكرب حني يهوي
محن َّ
اَلل َّ
ساجدا".
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ويعزو احملقق الشيعي مرتضى العسكري سبب االختالف حول البسملة ،ووجود الرواايت املناقضة
للتواتر ،اىل هذه احلادثة ،ويقول ":كان املسلمون يف احلرمني الشريفني مذ عصر الرسول (ص) حىت خالفة
 - 294راجع أقوال العلماء املذكورين يف حبوث من تفسري الرازي 194 / 1؛ وكتاب االُم للشافعي / 1
107؛ وخمتصر املزين ص 14؛ والعدة للصنعاين 410 / 2؛ واالتقان يف علوم القرآن طبعة بريوت / 1
ِّ
وسبل السالم
79 ، 78؛ والبيان للسيد اخلوئي ط ،3 .ص  468 467و 552؛ واملنتقى 151 / 1؛ ُ
يف شرح بلوغ املرام للكحالين .172 / 1
 - 295ملزيد من التفصيل راجع :كتاب (أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي) ،أتليف الدكتور صربي عبدالرءوف حممد
عبدالقوي ص190 -179
 - 296سنن البيهقََي 50 49 / 2؛ والشافعي يف االُم  .).108 / 1ومستدرك احلاكم وتلخيصه للذهيب / 1
233؛ وسنن البيهقي 50 49 /2؛ وتفسري الرازي 199 ، 198 / 1؛ والدر املنثور  .8 / 1واملصنف لعبدالرزاق / 2
92؛ وكنز العمال ج  ،4احلديث . 4494

معاوية يقرأون البسملة مع السور ،كما يكتبوهنا كذلك يف املصاحف ،وكان معاوية ال يقرأها مع السورة يف
الصالة وهو خليفة املسلمني ابلشام ،فلما جاء إىل املدينة وأمَّم املهاجرين واالنصار مبسجد الرسول (ص)
تركها يف الصالة على عادته ،فناداه من مسعه من املهاجرين واالنصار من كل مكان أسرقت الصالة أم
نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ البسملة للسورة وكان ذلك يف املدينة ،ويظهر من استعراض االخبار أنه عاد
إىل تركها يف صالته ابلشام وتبعه على ذلك عماله ،مثل وايل املدينة .واخللفاء من آل أُمية من بعده .مث
رويت رواايت نسبت إىل رسول اَلل (ص) أن الرسول (ص) مل يقرأها يف الصلوات  ...ونرى أن كل تلكم
الرواايت رويت احتسااب للخري ودفاعا عن كرامة خليفة املسلمني معاوية.
-4
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آية (املهاجرين واألنصار)  :العالقة بني املهاجرين واألنصار

لقد كان املهاجرون واألنصار اللبنة األوىل يف صرح األمة االسالمية وقد مدحهم هللا تعاىل يف القرآن
َّ ِّ
ِّ
ِّ
وهم ابح مسان"( .التوبة  )100ولكنهم
الكرمي بقوله" :و َّ
ين اتَّبم عُ ُ
ين مواالمن م
صار والذ م
الساب ُقو من االولُو من من املُهاجر م
مل يكونوا مال ئكة وال أنبياء وإمنا بشر ،ولذا كانت توجد بينهم بعض اخلالفات السياسية يف حياة النيب ،وقد
جتلت مباشرة بعد وفاته عندما ابدر األنصار اىل سقيفة بين ساعدة لينتخبوا زعيما هلم وللمسلمني ،لوال
مسارعة املهاجرين (ايب بكر وعمر وأيب عبيدة اجلراح) واختطاف الزعامة منهم ،بعد إقناعهم أبن اإلمرة
للمهاجرين القرشيني ،وتقدمي الوعد لألنصار أبهنم سيكونون وزراء هلم ،وهو ما عرب عن نوع من الشعور
ابلتعايل واألفضلية على األنصار ،وقد متثل ذلك إبقصاء املهاجرين لألنصار حىت عن دور الوزارة واملشاورة يف
انتخاب اخللفاء اآلخرين فيما بعد.
ويف ظل هذا الصراع السياسي بني املهاجرين واألنصار ،يقال أنه جرت حماولة إلعادة قراءة وكتابة اآلية
اآلنفة اليت تساوي بني الطرفني يف الفضل ،كما حيدثنا الطربي الذي يقول :إن عمر بن اخلطاب قرأ اآلية
َّ ِّ
ِّ
ِّ
"االنصار"
وهم ابح مسان" فرفع
بشكل آخر هكذا" :و َّ
ين اتَّبم عُ ُ
ين مواالمن م
ُ
ص ُار الذ م
الساب ُقو من االولُو من من املُهاجر م
َّ ِّ
وهم
ين اتَّبم عُ ُ
ومل يلحق الواو يف "الذين" حىت يكون "األنصار" من التابعني للمهاجرين ،فقال له زيد " :موالذ م
َّ ِّ
وهم ابح مسان" .فقال زيد" :أمري املؤمنني أعلم" .فقال عمر :ائتوين أبُيب
ين اتَّبم عُ ُ
ابح مسان"! فقال عمر" :الذ م
 - 297العسكري ،مرتضى ،القرآن الكرمي ورواايت املدرستني  ،راجع املوقع التايلwww.hadj.ir/books/1.htm :

بن كعب ،فأاته فسأله عن ذلك ،فقال أُيبِّ َّ :
ين اتَّبم عُوهم ابح مسان" فقال عمر" :فنعم ،إذن نتابع
م
"والذ م
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أُبيا".
مر عمر برجل وهو يقرأ هذه اآلية "والسابقون األولون من
ويضيف الطربي يف حديث آخر مشابهَّ :
املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان" قال  :من أقرأك هذه اآلية ؟ قال  :أقرأنيها أيب بن كعب .قال
 :ال تفارقين حىت أذهب بك إليه .فأاته فقال  :أنت أقرأت هذا هذه اآلية ؟ قال  :نعم  ،قال  :ومسعتها من
كنت أراان رفعنا رفعة ال يبلغها أحد بعدان .فقال أيب :تصديق
رسول هللا (ص) ؟ قال  :نعم .قال  :لقد ُ
ذلك يف أول اآلية اليت يف أول اجلمعة  ،وأوسط احلشر  ،وآخر األنفال  .أما أول اجلمعة" :وآخرين منهم ملا
يلحقوا هبم – اىل – وهو العزيز احلكيم" آية  ، 3 :وأوسط احلشر "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا
اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان" آية ، 10 :وأما آخر األنفال "والذين آمنوا من بعد وهاجروا
وجاهدوا معكم فأولئك منكم – اىل آخر اآلية ."-آية 75 :
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ومن املعلوم ان أيب بن كعب هو أحد شيوخ األنصار من قبيلة اخلزرج الكبرية وأحد االثين عشر من
أصحاب بيعة العقبة ،كما انه كان أحد كتاب الوحي ،بينما كان زيد بن اثبت شااب من أصول يهودية،
ولذلك مل جيرؤ على حتدي عمر فقال" :أمري املؤمنني أعلم" .ولكن أيب أبدى مقاومة كبرية مل تسمح لعمر
بتكريس تفوق املهاجرين على األنصار من خالل تغيري اآلية اليت تساوي بينهما يف الفضل.
ومن الصعب جدا تصور أن عمر وهو أحد وزراء النيب وخلفائه كان يفكر بتحريف القرآن – ال مسح هللا
– ولكن يبدو – إن صحت الرواية  -أنه فهم اآلية خطأ ،أو قرأها متأثرا مبا كان حيسبه من تفضيل
املهاجرين على األنصار ،وأهنم "السابقون األولون" قبل أن يُسلم األنصار بسنوات  ،وقد حاول التأكد
 - 298الطربي ،التفسري ،حديث رقم  17118حدثين به أمحد بن يوسف قال  :حدثنا القاسم قال :
حدثنا حجاج عن هارون عن حبيب بن الشهيد وعن ابن عامر األنصاري.
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و فضائل القرآن ألبي عبيد

 -الطربي :التفسري ،حديث رقم  17116حدثنا أمحد بن إسحاق قال  :حدثنا أبو أمحد قال :

حدثنا أبو معشر عن حممد بن كعب قال ...وحديث رقم  17117حدثنا أبو كريب قال  :حدثنا احلسن
بن عطية قال  :حدثنا أبو معشر عن حممد بن كعب القرظي قال ...ويف رواية يذكرها صاحب تفسري املنار حممد
رشيد رضا :أن أيب قال لعمر :أهنا هكذا أنزهلا هللا على جربيل ونزل هبا جربيل على قلب رسول هللا (ص).

ِّ
"األنصار") من رسول هللا (ص) ال سيما
بنفسه من كاتب الوحي أيب بن كعب ،أنه مسع اآلية هكذا (خبفض
وأن القرآن كان مقروءا أكثر من كونه مكتواب ومل يكن يوجد يف (مصحف) كمرجع يرجع اليه ،فاختلط األمر
عليه ،وسلم مبا قال أيب وزيد من قبل.
ِّ
"األنصار" عطفا هبا على كلمة " املهاجرين" اال ان
وابلرغم من أن اآلية استقرت على خفض كلمة
األنصار" ابلرفع عطفا هبا على
الطربي يذكر عن احلسن البصري (اتبعي تويف سنة  )110أنه كان يقرأ " :
ُ
"السابقون" 300.وذكر البغوي أن يعقوب (ابن اسحاق احلضرمي أحد قراء البصرة (املتوِف سنة  ))205قرأ
ابلرفع أيضا.
ومع ان عمر تراجع عن قراءته لآلية بتلك الصورة اليت تعترب األنصار اتبعني للمهاجرين السابقني ،اال ان
األنصار يف عهده ظلوا حيتلون املرتبة الثانية عمليا ،من الناحيتني السياسية واملالية ،فباالضافة اىل االتفاق
الذي جرى بني املهاجرين واألنصار يف السقيفة على أن يكون األمراء من املهاجرين وأن يكون األنصار وزراء
هلم ،اختذ عمر قرارا ماليا مهما يقوم على التفضيل يف توزيع الغنائم على أساس الفضل يف القرابة والسابقة
واجلهاد والبالء ،وهو قرار اجتهد فيه عمر خالفا أليب بكر وعلي ،ويقال أنه كاد يرتاجع عنه يف أواخر حياته
قبل أن يضرب.
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وكان ال بد ان ينعكس سلبا على األنصار اذا مت اعتبارهم اتبعني للسابقني من

املهاجرين ،وفصلهم عنهم ،وعدم احتساهبم من السابقني األولني.
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 - 300املصدر السابق
 - 301القرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري  :اجلامع ألحكام القرآن ،يف تفسري آية (السابقون)
وق د عل ق أح د الس لفيني الك ويتيني ال ذين ينتم ون اىل التي ار الوه ايب  ،وه و احلس ني ب ن موس ى اللحي دي عل ى ه ذا احل ديث
قائال ":وهللا لوما كرامة عمر الفاروق ومكانته وما أيقنا من س المة ص دره م ن احلي ف والغ ش ووج وب إحس ان الظ ن مبه اجرة
السابُِّقو من األ َّمولُو من
قريش لطعنت به وهب م ولرميتهم ابلعصبية  ،فقد ثبت عنه رضي هللا عنه طرح األنصار من قوله تعاىل  ﴿ :مو َّ
اج ِّرين واأل ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
وهم ِّإبِّح مسان ﴾  .فقد كان له هبذه قراءة مقيتة حيسبها مما أنزل هللا تعاىل  ،مث ابن له أنه
ين اتَّبم ُع ُ
م من ال ُم مه م م م
منصار موالذ م
كان وامها على هللا تعاىل ق ائال علي ه م ا مل يقل ه  ،وق د راجع ه زي د ومل ينت ه ح ىت إذا أص ر ان ردع عن ه زي د رض ي هللا عن ه فه و مل
يكن مثل أيب وبقوته ال يل ني ل ه وي رتك م ا عرف ه لعم ر الف اروق  ،لكن ه مل ا رأى أيب ب ن كع ب اجتم ع وزي د عل ى خالف ه حينه ا

َّ ِّ
َّاس ِّابلب ِّ
ِّ ِّ ِّ
ار و ُّ ِّ
ِّ
اط ِّل
الرهبمان لميمأ ُكلُو من أمم مو مال الن ِّ م
ين مآمنُوا إ َّن مكث اريا م من األمحبم م
 – 2آية الكنز  " :ماي أميُّ مها الذ م
ِّ
ويصدُّو من عن سبِّ ِّيل َِّّ َّ ِّ
ض مة والم ي ِّنف ُقونمها ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
ِّ
َّ
اَلل فمبم ِّشرُهم بِّ مع مذاب أملِّيم".
ب موالف َّ م ُ م
مم ُ
م
م م
اَلل ،موالذ م
ين يمكن ُزو من الذ مه م
(التوبة )34
َّ ِّ
ين" حىت تصبح
يقال إن هذه اآلية أيضا تعرضت حملاولة حتريف وذلك حبذف حرف (الواو) من " موالذ م
صفة الكنز وعدم االنفاق ملحقة ابألحبار والرهبان .وذلك يف خضم ثورة الصحايب أيب ذر الغفاري على
معاوية بن أيب سفيان وايل الشام ،الذي أخذ يسرف يف مظاهر الرتف ،فتصدى له أبو ذر اتليا هذه اآلية:
ِّ
َّ ِّ
ضةم والم ي ِّنف ُقونمها ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
ِّ
َّ
اَلل فمبم ِّشرُهم بِّ مع مذاب أملِّيم  ،يمومم ُحي ممى معلمي مها ِّيف مان ِّر
ب موالف َّ م ُ م
م
" موالذ م
ين يمكن ُزو من الذ مه م
ِّ ِّ
ورُهم مه مذا مما مكنم زُمت ألمن ُف ِّس ُكم فم ُذوقُوا مما ُكنتُم تمكنُِّزو من" .فقال معاوية:
مج مهن مَّم فمتُك موى هبما جبم ُ
اه ُهم مو ُجنُوبُ ُهم موظُ ُه ُ
لقد أنزلت هذه اآلية يف أهل الكتاب .وذلك بناء على مقدمة اآلية " ماي أميُّ مها الَّ ِّذين مآمنُوا إِّ َّن مكثِّريا ِّمن األمحبم ِّ
ار
ا م
م
ِّ
الرهب ِّ
ان لميمأ ُكلُو من أمم مو مال الن ِّ
اَللِّ" وحماولة منه حلصر الصفات التالية ابألحبار
صدُّو من معن مسبِّ ِّيل َّ
َّاس ِّابلبماط ِّل مويم ُ
مو ُّ م
والرهبان ،ولكن أاب ذر أصر على موقفه قائال":ال بل أنزلت لنا وهلم".
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َّ ِّ
ين" مبتدأ ،تتحدث بشكل مستقل عما قبلها وبصورة تشمل أهل
ومن الواضح أن اآلية مع (الواو)" :والذ م

الكتاب واملسلمني وغريهم ،وإذا مت حذف (الواو) فاهنا تصبح صفة تقتصر على األحبار والرهبان .وهناك
س لم وس لم كت اب هللا تع اىل م ن رأي عم ر " .كت اب  :الق ول املب ني يف اخل تم مبحم د املص طفى األنبي اء ال املرس لني ،الفص ل
اخلامس ،ص  ، 75 - 36الصادر سنة  2006املوقع الرمسي للحيدي ؟؟؟؟.
 - 302حني أراد عمر وضع الديوان قال للصحابة من مستشاريه  :مبن نبدأ فقال له عبد الرمحن بن عوف:ابدأ بنفسك،
فقال عمر أذكر أين حضرت مع رسول هللا  ،وهو يبدأ ببين هاشم وبين عبد املطلب فبدأ هبم عمر و مبن يليهم من قبائل
قريش بطن ا بعد بطن حىت استوِف مجيع قريش مث انتهى إىل األنصار  ،وبدأ برهط سعد بن معاذ من األوس ،وملا استقر الناس
يف الديوان على قدر نسبهم املتصل برسول هللا  ،فضل عمر يف العطاء بني الناس حبسب أسبقيتهم إىل اإلسالم ،والفضل
يف اجلهاد ونصرة رسول هللا.
 - 303عن ابن وهب قال  :مررت على أيب ذر ابلربذة  ،فقلت  :ما أنزلك هبذه األرض ؟ قال  :كنا ابلشأم  ،فقرأت :
"والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم "  .قال معاوية :ما هذه فينا  ،ما هذه إال
يف أهل الكتاب  ،قال  :قلت  :إهنا لفينا وفيهم  .أخرجه البخاري ؟؟؟؟؟؟

َّ ِّ
ين" فقال أُيب :لتلحقنها أو
رواية تقول إن عثمان حينما كتب املصاحف ،أراد حذف حرف الواو من "والذ م

المضعن سيفي على عاتقي ،فأحلقوها.
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 - 3آية املتعة " :والمحصنات ِّمن النِّساء إِّالَّ ما ملم مكت أمميانُ ُكم كِّتاب َِّّ
اَلل معلمي ُكم موأ ُِّح َّل لم ُكم َّما مومراء
م
م م
م م
م ُ مم ُ م م
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اح
ورُه َّن فم ِّر م
ني مغي مر ُم مسافح م
ذمل ُكم أمن تمب تم غُوا ِّأبمم موال ُكم ُّحمصن م
ني فم مما استممتم عتُم بِّه من ُه َّن فمآتُ ُ
وه َّن أ ُ
يضةا موالم ُجنم م
ُج م
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يما"( .النساء)24:
يض ِّة إِّ َّن َّ
اضي تُم بِّه من بمعد ال مف ِّر م
يما تم مر م
يما محك ا
اَللم مكا من معل ا
معلمي ُكم ف م
هكذا هي اآلية يف (مصحف عثمان) الذي كتبه زيد بن اثبت والذي اشتهر بني املسلمني وأمجعوا عليه
فيما بعد ،ولكنها كانت ختتلف يف مصحفني كتبهما أثنان آخران من كتاب الوحي الكبار ومها عبد هللا بن
مسعود وأيب بن كعب ،ذينك املصحفني اللذين كاان رائجني يف احلجاز والعراق والشام ،أي يف أغلب البالد
االسالمية خالل عقدين من الزمن  ،منذ وفاة الرسول واىل أواسط خالفة عثمان ،واآلية كانت هكذا( :فما
استمتعتم به منهن اىل أجل مسمى فآتوهن أجورهن) أي إبضافة مجلة (اىل أجل مسمى) يف إشارة صرحية
اىل الزواج املؤقت (املتعة) .وقد روى ابن أيب داود أن (مصحف أيب) كان حيتوي على االضافة "اىل أجل
مسمى " يف آية املتعة "فما استمعتم به منهن اىل أجل مسمى" وقال :حدثنا عبد هللا حدثنا نصر بن علي
قال أخربين أبو أمحد عن عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري ...وقال هذه قراءة أيب بن
كعب.
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كما روى عدة رواايت عن ابن عباس حتتوي على تلك االضافة" :فما استمتعتم به منهن اىل

أجل مسمى".

306

واهنا "وهللا لقد نزلت معها" ،قاهلا ثالاث.
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 - 304السيوطي ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثور179 :4 ،
وال نعرف مدى صحة هذه الرواايت ،وان صحت فاهنا تؤكد أمرا آخر بصورة عرضية ،وهو أن زيدا مل يكن
يعتمد يف عملية مجع القرآن على مصحف خاص به وانه مل يتلق العرضة األخرية من القرآن ،كما تؤكد
اضطراب الصحابة واختالفهم يف آايت كثرية ،وأن القرآن مل يكن جمموعا بصورة هنائية وواضحة للجميع.
 - 305السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 53
 - 306السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 77

وال ندري كيف كانت اآلية يف مصحف زيد األول الذي كتبه أليب بكر وعمر والذي كان موجودا عند أم
املؤمنني حفصة ،كما ال يوجد لدينا علم بثبوت (األجل) او عدم ثبوته يف مصاحف أيب موسى األشعري
واملقداد بن األسود.
وهناك من يشكك يف نزول هذه اآلية حول املتعة ويقول أبهنا تتحدث عن إعطاء املهر للنساء يف
الزواج الدائم 308 .ولكن ورود اآلية اآلنفة (النساء  )24بعد آية "وآتوا النساء صدقاهتن حنلة ،فان طنب لكم
عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"( .النساء  ،)4يصبح بال معىن ،حيث يتكرر نفس املوضوع يف آيتني
بال مربر .وهو ما يعزز فرضية أن اآلية الثانية ( النساء  )24نزلت يف املتعة وليس يف الزواج الدائم.
ومن املعلوم أن عمر بن اخلطاب اختذ موقفا سلبيا من زواج املتعة يف آخر سنة من عهده ،وقال":إن كانتا
 -أي املتعتان -على عهد رسول هللا (ص) حالالا ،وأان أحرمهما وأعاقب

عليهما"309.

فهل كانت مجلة

(اىل أجل مسمى) يف عهد رسول هللا ضمن القرآن؟ أم كانت تفسريا وأتويال؟ وهل نسخت فيما بعد؟ وهل
نسخ حكمها وبقي لفظها؟ أم نسخ لفظها وبقي حكمها؟ أم نسخ حكمها ولفظها معا؟ أم مل تنسخ ال
لفظا وال حكما وامنا حذفت عند عملية مجع عثمان للقرآن؟ وهل كانت جزءا من اآلية يف مصحف زيد؟ أم
اهنا مل تكن من األساس ،وان قراءة عبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب إبضافة (اىل أجل مسمى) مها بعض

 - 307السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 81
 - 308يقول الدكتور وهبة الزحيلي " :إن املراد ابالستمتاع يف آية (فما استمتعتم).النساء 24 :النكاح؛ ألنه هو املذكور يف
ِّ
ِّ
(وممن ممل
(وال تمنك ُحوا مما نم مك مح م
آاب ُؤُكم).النساء 22:وختمت بقوله سبحانه :م
أول اآلية وآخرها ،حيث بُدئت بقوله تعاىل :م
يست ِّطع ِّمن ُكم طموالا أمن ي ن ِّكح المحصنم ِّ
ات ال ُمؤِّمنمات) .النساء  ،25فدل على أن املراد ابالستمتاع هنا ما كان عن طريق
م م
م م ُ م
شرعا .عن موقع االسالم اون الين.
النكاح ،وليس املراد به املتعة احملرمة ا
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 -ت وات ر ع ن اخلليفة عمر قوله  :متعتان كانتا على عهد رسول واان اهنى عنهما واعاقب عليهما ,متعة احلج ومتعة

النساء .االمام أمحد بن حنبل  ،املسند  ،ج 1ص  ،52و ت فسري القرطيب  .388 :2وتفسري الفخر الرازي ,167 :2
و 201 :3و .202وكنز العمال  8:293و .294والبيان والتبيني للجاحظ .223 :2

القراءات على األحرف السبعة؟ وهل لعملية احلذف  -ان صحت -عالقة مبوقف عمر السليب ،وموقف
عثمان بعد ذلك ،من موضوع زواج املتعة؟ أم ماذا؟
واذا كان زيد قد مجع القرآن من صدور الرجال والعسب واللخاف يف املرتني (يف عهد أيب بكر وعثمان)
بشهادة شاهدين ،فهل استمع اىل شهادة ابن مسعود وأيب وأخذ منهما؟ أم جتنبهما ؟ وملاذا مل أيخذ
بقوهلما؟
ال نستطيع توجيه اهتام صريح ألحد حبذف مجلة من آية ،خصوصا من قبل اخللفاء والصحابة األجالء
الذين ضحوا أبنفسهم من أجل إقامة الدين ،وابلرغم من أن عمر اعرتف أبن املتعة كانت على عهد رسول
هللا وقال انه هو الذي حيرمها ،فلم يثبت وال توجد أية مؤشرات على أنه هو الذي أمر زيد بن اثبت حبذف
كلمة (اىل أجل مسمى) من آية املتعة ،وقد رأينا فيما سبق كيف أن زيدا رفض حذف حرف (و) من كلمة
310
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ين. "...
وهم ابح مسان" من آية "و َّ
"والذين اتَّبم عُ ُ
ين مواالمن م
صار والذ م
الساب ُقو من االولُو من من املُهاجر م
ورمبا يقال يف آية (املتعة) ،أهنا ختتلف عن آية (املهاجرين واألنصار) اليت حاول عمر أن يؤخر األنصار فيها
عن املهاجرين ،وأهنا لقيت معارضة شيخ األنصار حينئذ أيب بن كعب ،فرتاجع عمر عن تغيريها ،بعد أن كاد
زيد يستسلم له ،على العكس من آية (املتعة) اليت مل تكن متس املكانة االجتماعية والسياسية لألنصار أو
ألية فئة أخرى ،بل على العكس رمبا كانت تلقى أتييدا من نسبة كبرية من املسلمني ،ولذلك مت التهاون
حبذف كلمة (اىل أجل مسمى) واسقاطها من اآلية ،وبكلمة أخرى :ان املوقف الرمسي الرافض لزواج املتعة
أدى اىل اسقاط كلمة (اىل أج ل مسمى) يف عملية مجع القرآن يف عهد عثمان ،حىت ال تكون آية املتعة
صرحية وواضحة ابجلواز ،بل تبقى غامضة ومبهمة ،وقابلة لالشارة اىل املهر والصداق يف الزواج الدائم.
بيد أن التأمل يف ظروف تدوين القرآن واحلالة القانونية اجلديدة اليت سنها عمر بتحرمي زواج املتعة قبل
وقت قصري ،يدفعنا اىل ااثرة عالمة استفهام عن سبب غياهبا يف مصحف عثمان ووجودها يف مصحفي ابن
مسعود وأيب بن كعب ،واىل طرح مزيد من األسئلة:
 - 310تفسري الطربي  ،7 :11الدر املنثور 268 :4

هل كانت قراءة (اىل أجل مسمى) جائزة موجودة يف احدى القراءات ،بناء على القول ابألحرف السبعة؟
وغري موجودة يف بعضها اآلخر؟ وابلتايل فان كال القراءتني كانتا صحيحتني؟ أم ان القراءة الوحيدة
الصحيحة كانت بدون (األجل) ،وان األخرى غري صحيحة من األساس ،وهي مضافة فيما بعد؟ أو على
العكس ان القراءة الصحيحة هي تلك اليت تتضمن (األجل)؟
أيب بن كعب وعبد هللا بن مسعود ،كانت تتضمن (األجل) ،ولكنها
أو ان القراءة األوىل اليت أوردها م
نسخت فيما بعد ،عند حترمي النيب للمتعة ،حسبما يقال؟ أم ان آية املتعة حمكمة مل تنسخ ،بغض النظر عن
نسخ حكمها ،وأهنا كانت تتضمن (األجل) ،بعد وفاة رسول هللا ،ولكنها حذفت أو سقطت عند مجع
القرآن بصورة رمسية يف عهد عمر أوعثمان؟ واهنا بقيت يف مصاحف الصحابة أيب بن كعب وعبد هللا بن
مسعود وعبد هللا ابن عباس ،واستمر القول هبا عند بعض التابعني (كالسدي وجماهد وابن جبري وقتادة)
الذين أصروا على قراءهتا كما أنزلت؟
هل نسخت آية املتعة؟
يف االجابة عن سؤال  :هل نسخت آية املتعة؟ يقول عبد هللا بن عباس " :اهنا حمكمة مل تنسخ" و
"وهللا ألنزهلا هللا كذلك" ثالث مرات .كما يف تفسري الزخمشري ؟؟؟؟ ،وأورد البيهقي يف سننه الكربى عن
حممد بن كعب عن ابن عباس قال :كانت املتعة يف أول االسالم ،وكانوا يقرأون هذه اآلية (اىل أجل
مسمى) .وأخرج أمحد بن حنبل يف مسنده عن الصحايب عمران بن احلصني قوله ":نزلت آية املتعة ومل

تنزل آية تنسخها ،ومل ينه عنها النيب حىت مات" .كما أخرج عن عبد هللا بن عمر أنه سئل عن متعة النساء
فقال :وهللا ما كنا على عهد رسول هللا زانني وال مسافحني.
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ومل يثبت أن آية املتعة نسخت يف العرضة األخرية اليت قرأها الرسول على زيد ،بصورة متواترة ،فضال عن
عدم ثبوت العرضة السنوية أو األخرية نفسها ،وال توجد أية اشارة من زيد أو من غريه على النسخ 312.كما
مل يثبت نسخ حكمها من السنة.
أيب بن كعب ،فان
ولكن إذا أتكد ثبوت (اىل أجل مسمى) يف آية املتعة يف مصحفي عبد هللا بن مسعود و م

ذلك يعين اعرتاف معظم املسلمني يف احلجاز والعراق والشام بتلك االضافة على أهنا جزء من القرآن ،خالل
عشرين عاما بعد وفاة الرسول ،قبل أن يقوم عثمان جبمع القرآن سنة  32يف حني مل يكن ما مجعه زيد من
صحف يف عهد أيب بكر وعمر مصحفا رمسيا معروفا وال منتشرا بني املسلمني ،وامنا كان ال يزال صحفا
متفرقة غري مكتملة ،توجد منها نسخة واحدة يف خزانة أم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب .وقد أمر
عثمان ابعتماد تلك الصحف اليت كتبها زيد كأساس لعملية مجع القرآن األخرية كما أمر ابحراق بقية
املصاحف ،ومل أتت النسخة األخرية (مصحف عثمان) مطابقة متاما لنسخة أيب بكر وعمر اليت كانت
موجودة عند حفصة .

-6

آية التمين "وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب( "...احلج )52
هل حذفت منها كلمة (وال حمدث) ؟ أم أضيفت اليها يف بعض املصاحف؟
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 -اإلمام أمحد بن حنبل  ،املسند ،ج  2ص 95

 - 312ذكر الرازي عند تفسري آية املتعة ،وأمحد يف املسند :قول عمران بن حصني :أنزل هللا يف املتعة آية وما نسخها ِبية
أخرى ،وأمران رسول هللا (ص) ابملتعة وما هناان عنها ،مث قال رجل برأيه ما شاء.

فقد روى البخاري اآلية عن ابن عباس إبضافة ( :وال حمدث)  313وروى ابن أيب داود عن ابن عباس اآلية
إبضافة كلمة( :حمدث) فقط ،بال (وال) هكذا":وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب حمدث" 314.بينما
خيلو (مصحف عثمان) من كلمة (حمدث) .والفرق كبري بني وجودها مع حرف (وال) أو بدونه ،إذ أن
الكلمة بدون هذا احلرف تصبح صفة للنيب هكذا (وال نيب حمدث) بينما خيتلف معىن اآلية كثريا مع اضافة
(وال حمدث) حيث تفتح الباب واسعا أمام نوع جديد اثلث من الذين يوحى اليهم اىل جانب الرسول
ول َِّّ
اَللُ معلمي ِّه وعلى آله مو مسلَّ مم" :لممقد
ال مر ُس ُ
ال قم م
والنيب .فقد أخرج البخاري وغريه معن أِّميب ُهمري مرمة  ،قم م
صلَّى َّ
اَلل م
ِّ
محد فمِّإنَّهُ عُ مم ُر " .و مز ماد مزمك ِّرَّايءُ ب ُن أِّميب مزائِّ مد مة معن
يما قمب لم ُكم ِّمن األ مُم ِّم ُحمم َّدثُو من فمِّإن يم ُ
ك ِّيف أ َُّم ِّيت أ م
مكا من ف م
ِّ
ال النَِّّيب صلَّى َّ ِّ
يمن
مسعد معن أِّميب مسلم ممةم معن أِّميب ُهمري مرمة قم م
ال قم م ُّ م
اَللُ معلميه وعلى آله مو مسلَّ مم " لممقد مكا من ف م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
محد فمعُ مم ُر".
يل ِّر مجال يُ مكلَّ ُمو من من مغ ِّري أمن يم ُكونُوا أمنبِّيماءم فمإن يم ُكن من أ َُّم ِّيت من ُهم أ م
مكا من قمب لم ُكم من بمِّين إسمرائ م
315
اَللُ معن ُه مما ( ِّمن نمِّيب مومال ُحممدَّث).
قم م
ال اب ُن معبَّاس مر ِّض مي َّ
فهل كانت كلمة (حمدث) أو (وال حمدث) يف قراءة أيب وابن عباس؟ وهل نسخت فيما بعد؟
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أم

حذفت أثناء مجع القرآن على حرف واحد أايم عثمان؟ أم مل تكن موجودة أصال؟ وامنا أضيفت بعد ذلك،

 - 313قال السيوطي يف الدر املنثور أخرج عبد بن محيد  ،وابن األنباري يف " املصاحف " عن عمرو بن دينار قال  :كان
ابن عباس يقرأ " :وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب وال حمدث"  .وأخرجه ابن أيب حامت عن سعد بن إبراهيم بن عبد
الرمحن بن عوف  :أن فيما أنزل هللا تعاىل  " :وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب وال حمدث" فنسخت حمدث اه .
وحكى البيهقي يف كتابه "االعتقاد "  :أهنا قراءة أليب بن كعب رضي هللا عنه  ،قال  :وقرأها ابن عباس كذلك.

 - 314السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 75
 - 315قال احلافظ ابن حجر  :احلديث احلادي عشر  :حديث أيب هريرة  ،أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي  ،قال أبو
مسعود :وهو مشهور عن ابن عجالن .وأخرجه سفيان بن عيينة يف أواخر جامعه  ،وأخرجه عبد بن محيد من طريقه
وإسناده إىل ابن عباس صحيح  ،ولفظه عن عمرو بن دينار قال "كان ابن عباس يقرأ  ( :وما أرسلنا من قبلك من رسول

وال نيب وال حمدث) .ابن حجر العسقالين ،فتح الباري يف شرح صحيح البخاري  ،حديث 3486

 - 316كما أخرج ابن أيب حامت عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف  :أن فيما أنزل هللا تعاىل  " :وما أرسلنا من
قبلك من رسول وال نيب وال حمدث" فنسخت حمدث اه

وخاصة يف قراءة عبد هللا بن عباس اليت احتوت على حرف (وال )...؟ وما هي عالقة هذه االضافة مع
احلديث النبوي عن حتدث املالئكة مع عمر؟ أم مل تكن أية قراءة سوى حرف من احلروف السبعة؟

ملف رقم  10ب  2ف  5رد فعل الصحابة

الباب الثاين  :عملية مجع القرآن
الفصل اخلامس :رد فعل املسلمني على توحيد املصاحف على حرف واحد
317

كما رأينا يف الفصل الثاين ،كان مجع القرآن يف مصحف واحد ،ضرورة شعر هبا كبار الصحابة يف عهد
عثمان ،يف مواجهة خطر التناحر والتأثيم والتكفري بني املسلمني ،بعد طروء حالة من التشدد والضيق يف
عقل اجليل اجلديد الذي مل يستوعب حقيقة نزول القرآن على سبعة أحرف ،وما ينطوي ذلك على مفاهيم
التعددية واملرونة والتسامح اليت كان النيب األعظم يصر على اشاعتها بني املسلمني من خالل أتكيده على
نزول القرآن على سبعة أحرف .وقد كان قبول ذلك صعبا ابلنسبة للصحابة يف زمان النيب فكيف ابألجيال
اجلديدة اليت تسمع ومل تشاهد النيب؟
وال شك أبن عملية مجع القرآن يف مصحف واحد هو (مصحف عثمان) أنقذت املسلمني من ذلك
اخلطر ،ولكنها مل متر بسهولة وسرعة ودون معارضة .وال سيما أهنا متيزت عن مجع أيب بكر بتحريق سائر
املصاحف وبفرض (مصحف عثمان) بصورة رمسية ابلقوة .ومل يتم االمجاع على (مصحف عثمان) اال بعد
عقود من الزمن.
وكما رأينا يف الفصل الثاين من هذا الباب  ،فان نفس عملية اجلمع األوىل يف عهد أيب بكر ،اليت اقرتحها
عمر بعد مقتل القراء يف معركة اليمامة ،كانت ثقيلة جدا على أيب بكر كأهنا اجلبال الرواسي ،وكذلك على
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زيد بن اثبت ،ولذلك مل يفرضها أبو بكر وال عمر من بعده على املسلمني ،وامنا بقيت صحفا خاصا ورثتها
حفصة من أبيها ،بل سري عمر عبد هللا بن مسعود اىل الكوفة ليعلم الناس القرآن حسب احلرف الذي تلقاه
معلما ووز ايرا ،ومها
أمريا ،وعبد هللا بن مسعود ا
من رسول هللا ،وكتب إىل أهلها  :إين قد بعثت عمار بن ايسر ا
من النجباء من أصحاب رسول هللا من أهل بدر؛ فاقتدوا هبما وأطيعوا وامسعوا قوهلما ،وقد آثرتكم بعبد هللا
على نفسي .وروى عن رسول هللا (ص) حديثا حبق ابن مسعود أنه قال ":ممن مسَّرهُ أمن يمقمرأم ال ُقرآ من مرطبا مك مما
أُن ِّزمل ،فمليم قمرأهُ معلمى قِّمراءةِّ اب ِّن أُِّم معبد" 318.وكذلك فعل عمر مع أيب بن كعب عندما قال حبقه ":أيها الناس
من كان يري د أن يسأل عن القرآن ِّ
فليأت أب َّي بن كع ب" .وذلك لقول رسول هللا (ص) له " ليهنئك العلم اي
أاب املنذر" أو "أقرأ أميت أيب"( .كما جاء يف صحيح مسلم ،والرتمذي)
وبناء على ذلك كان من املتوقع ،يف حالة قرار السلطة توحيد املصاحف ،أن تعتمد اىل اختيار شيخي
املهاجرين واألنصار عبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب لتنفيذ هذه املهمة اخلطرية ،ال سيما واهنما كاان
ميتلكان مصحفني مشهورين ومنتشرين يف أرجاء البالد االسالمية ،ومن أوثق املصاحف اليت كتبت من فم
رسول هللا (ص) وأقرب اىل تعاليم النيب ،بدال من اختيار شباب كزيد بن اثبت وعبد هللا بن الزبري،
واضطرارهم لتسجيل القرآن ومجعه من اللخاف والعسب واألكتاف وصدور الرجال .وأحسب أن ابن
مسعود وأيب بن كعب كاان أقدر لو اجتمعا على مجع مصحفيهما يف مصحف واحد وإكمال بعضهما
البعض .وال نعرف ما هو السبب يف إعراض عثمان عنهما وإمهاهلما وخمالفة السنة النبوية ،ورمبا ألهنما مل
يكوان من قريش فقد كان عبد هللا بن مسعود هذليا (يقرأ ابهلمزة خالفا للغة قريش اليت أمر عثمان ابعتمادها
لغة وحيدة للقرآن) وكان أيب بن كعب من أهل املدينة ،ولكن املؤكد أن ذلك اإلعراض أدى اىل إاثرة قدر
من املعارضة ضد (مصحف عثمان) .فقد استنكر أصحاب ابن مسعود ،عندما مسعوا حذيفة بن اليمان
يدعو اىل توحيد املصاحف ،وقالوا له :ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن
وافقه ،وقالوا :إمنا أنتم أعراب فاسكتوا فإنكم على خطإ.
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 - 318السجستاين ،ابن أيب داود ،كتاب املصاحف ،ص 137
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 -ابن األثري  .492/1مالحظة :إن يف انكارهم وانكار عبد هللا بن مسعود الشراف زيد على مجع

القرآن أو قراءته ،نفي ألسطورة العرضة األخرية ومعرفة زيد هبا.

عن أيب الشعثاء :قال كنا جلوسا يف املسجد وعبد هللا يقرأ فجاء حذيفة ،فقال :قراءة ابن أم عبد وقراءة
أيب موسى األشعري ،وهللا ان بقيت حىت آيت أمري املؤمنني (يعين عثمان) ألمرته جبعلها قراءة واحدة .قال
فغضب عبد هللا فقال حلذيفة كلمة شديدة قال فسكت حذيفة.

320

ويف رواية أخرى قال حذيفة :لئن قدمت على أمري املؤمنني ألمرته أن يغرقها ،فقال عبد هللا أما وهللا لئن
فعلت ليغرقنك هللا يف غري ماء.

321

عن مسروق  :كان عبد هللا وحذيفة وابو موسى يف منزل ايب موسى فقال حذيفة :أما أنت اي عبد هللا بن
قيس فبعثت اىل أهل البصرة أمريا ومعلما وأخذوا من أدبك ولغتك ومن قراءتك ،وأما انت اي عبد هللا بن
مسعود فبعثت اىل أهل الكوفة معلما فأخذوا من أدبك ولغتك ومن قراءتك ،فقال عبد هللا :أما أين اذا مل
أضلهم  ،وما من كتاب هللا آية اال أعلم حيث نزلت وفيم نزلت ،ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب هللا مين تبلغنيه
اإلبل لرحلت اليه.

322

عليه شيئا مما قال وال رده.

قال شقيق :فجلست يف حلق من أصحاب حممد فما مسعت أحدا منهم يعيب
323

وملا أمر عثمان ابملصاحف ساء ذلك عبد هللا بن مسعود ،ورفض قيام زيد جبمع القرآن وقال ":موالَّ ِّذي الم
ِّ ِّ
ِّ
ني سورةا ،ولمو أمعلمم أمحدا أمعلمم بِّ ِّكتم ِّ
ِّ
إِّلمهم مغي رهُ ،لممقد قمر ُ ِّ ِّ
اب هللاِّ ِّم ِّين
ُ م
أت من ِّيف مر ُسول هللا (ص) بضع ا مو مسبع م ُ م م
م
م
ُ
اإلبِّل ألمتمي تُهُ .وقال أيضا :ما نمزلمت آية ِّمن كِّتم ِّ
ِّ ِّ ِّ
اب هللاِّ إِّالَّ موأ ممان أمعلم ُم أمي من نممزلمت ،موفِّي مما نممزلمت"" .
م م م
تُبم لغُنيهُ ُ
وأخذت بقية القرآن عن أصحابه ".

324

أأتمروين أن أقرأ قراءة زيد؟ ولقد قرأت من يف رسول هللا (ص)

 - 320السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 13
 - 321السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 13
 - 322السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 14
 - 323السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف،ص 16
 - 324ابن حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابب ال ُقَّر ِّاء ِّمن أمصح ِّ
اَللُ معلمي ِّه مو مسلَّ مم
اب النِّ ِّ
صلَّى َّ
َّيب م
م

بضعا وسبعني سورة ولزيد ذؤابتنان يلعب بني الصبيان 325 .وقال :اي معشر املسلمني أعزل عن نسخ كتاب
املصاحف وتوالها رجل وهللا لقد اسلمت وانه لفي صلب ابيه كافرا (يوم بدر).
من يف رسول هللا (ص) .

326

أفأان أدع ما أخذت

327

ورفض ابن مسعود تسليم مصحفه للحرق ،وخطب على منرب مسجد الكوفة قائال" :إين غال مصحفي،
فمن استطاع أن يغل مصحفه فليفعل " .وقرأ هذه اآلية "ومن يغلل أيت مبا غل يوم القيامة" (آل عمران
.)161
يروي أبو عبيد القاسم بن سالم قال :حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمرو بن قيس عن عمرو بن شرحبيل
أيب ميسرة قال :أتى علي رجل وأان اصلي فقال :ثكلتك أمك أال أراك تصلي وقد أمر بكتاب هللا أن ميزق؟
 ...فإذا أان ابألشعري وإذا حذيفة وابن مسعود يتقاوالن ،وحذيفة يقول البن مسعود :ادفع اليهم املصحف،
فقال وهللا ال أدفعه ،فقال :ادفعه اليهم فإهنم ال أيلون أبمة حممد خريا ،فقال :ال وهللا ال أدفعه اليهم أقرأين
رسول هللا بضعا وسبعني سورة مث أدفعه اليهم؟ وهللا ال ادفعه اليهم.

328

وأما أبو موسى األشعري الذي كان حيتفظ هو اآلخ رمبصحف خاص به ،يسمى (لباب القلوب) فيذكر
ابن أيب داود أنه وافق عثمان ومل يعرتض بشء ،وعندما أرسل عثمان مبصحفه (اإلمام) اىل الكوفة وأمرهم أن
يقيموا مصاحفهم عليه ،قال أبو موسى :ما وجدمت يف مصحفي هذا من زايدة فال تنقصوها ،وما وجدمت من
 - 325السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص ص 14
– 15
 - 326السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 17
 - 327السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 15
 - 328أبو عبيد ،القاسم بن سالم  :224فضائل القرآن ،فقرة رقم  556وكتاب الطبقات الكربى بن
سعد اجمللد الثاين ص  556وذكر ابن ايب داود رجوع ابن مسعود اىل رأي عثمان ،كتاب املصاحف ص
12

نقصان فاكتبوه .فقال حذيفة كيف مبا صنعنا؟ وهللا ما أحد من أهل هذا البلد يرغب عن قراءة هذا الشيخ
يعين ابن مسعود وال أحد من أهل اليمن يرغب عن قراءة هذا الشيخ يعين ااب موسى األشعري ،وكان حذيفة
هو الذي أشار على عثمان رضي هللا عنه جبمع املصاحف على مصحف واحد.

329

واذا ما عدان اىل ابن أيب داود فانه حيدثنا عن كون مجع عثمان للقرآن على حرف واحد ،سببا من أسباب
النقمة والثورة عليه ،حيث يقول ":ملا نزل أهل مصر اجلحفة يعاتبون عثمان رضي هللا عنه ،صعد عثمان املنرب
فقال :جزاكم هللا اي أصحاب حممد عين شرا ،أذعتم السيئة وكتمتم احلسنة وأغريتم يب سفهاء الناس! أيكم
أييت هؤالء القوم فيسأهلم  :ما الذي نقموا؟ وما الذي يريدون؟ (ثالث مرات ال جييبه أحد) فقام علي رضي
هللا عنه فقال :أان ،فقال عثمان :أنت أقرهبم رمحا وأحقهم بذلك ،فأاتهم فرحبوا به وقالوا :ما كان أيتينا أحد
أحب الينا منك ،فقال :ما الذي نقمتم؟ قالوا :نقمنا أنه حما كتاب هللا عز وجل ...فرد عليهم عثمان رضي
هللا عنه :أما القرآن فمن عند هللا ،إمنا هنيتكم ألين خفت عليكم االختالف ،فاقرءوا على أي حرف
شئتم."...

330

ورغم تراجع عثمان أمام الثوار عن فرض مصحفه ،فان ابن كثري يروي أن حممد بن أيب بكر قال لعثمان
عندما اقتحم عليه الدار مع جمموعة من الثوار ":على أي دين أنت اي نعثل؟ قال  :على دين االسالم،
ولست بنعثل  ،وامنا أمري املؤمنني .فقال :غريت كتاب هللا ؟ .فقال :كتاب هللا بيين وبينكم ،فتقدم إليه وأخذ
السبِّ ميال".
وان َّ
مضلُّ م
بلحيته وقال :إان ال يقبل منا يوم القيامة أن نقول ":مربَّنما إِّ َّان أمطمعنما مس مادتمنما موُكبم مر م
اءان فمأ م
(األحزاب ،)67 :وشطحه بيده من البيت إىل ابب الدار ،وهو يقول :اي ابن أخي ،ما كان أبوك ليأخذ
بلحييت".
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 - 329السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 35
 - 330السجستاين ،ابن أيب داود ،كتاب املصاحف ،ص  36حدثنا عبد هللا حدثنا عثمان بن هشام بن
دهلم حدثنا امساعيل بن اخلليل عن علي بن مسهر عن امساعيل بن أيب خالد قال.
 - 331ابن كثري ،البداية والنهاية ،اجمللد  ، 7ص 168-166

روى الطربي أن الناس أعابوا على عثمان كونه أسقط املصاحف من أجل اإلبقاء على مصحف واحد
(.)1.6.2952؟؟؟؟؟
وظل الثوار ينقمون على عثمان حموه للمصاحف األخرى حىت بعد مقتله ،وقد حاول االمام علي بن أيب
طالب أن يدافع عنه قائال" :اي أيها الناس ال تغلوا يف عثمان ،وال تقولوا له إال خريا يف املصاحف وإحراق
املصاحف ،فوهللا ما فعل الذي فعل إال عن مأل منا مجيعا  ،فقال :ما تقولون يف هذه القراءة؟ فقد بلغين أن
بعضهم يقول إن قراءيت خري من قراءتك وهذا كاد أن يكون كفرا .فقلنا فما ترى؟ قال نرى أن جنمع الناس
على مصحف واحد فال تكون فرقة وال يكون اختالف ،قلنا فنعم ما رأيت".

332

ومع ذلك فقد استمر أهل الكوفة يف تداول مصحف ابن مسعود ،غري آهبني مبصحف عثمان.

333

واحتفظت أمهات املؤمنني عائشة وحفصة وأم سلمة مبصاحفهن اليت كانت تتميز ببعض اإلضافات ك كلمة
"وصالة العصر" يف آية" :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر"(.البقرة )238

334

وقد ذكر ابن جماهد يف كتاب (السبعة يف القراءات) :قال سليمان األعمش (ت " :)148أدركت أهل
الكوفة وما قراءة زيد فيهم إال كقراءة عبد هللا فيكم ،ما يقرأ هبا إال الرجل والرجالن".

335

وقد بذل أبو عبد الرمحن (السلمي) قصارى جهده لنشر قراءة زيد املطابقة ملصحف عثمان الذي أرسله

معه إىل الكوفة .مث جاء احلجاج يف عهد عبد امللك بن مروان وابنه الوليد ،فبذل قصارى جهده يف تعميم
 - 332السجستاين ،ابن أيب داود،كتاب املصاحف ،ص 22

رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ابب مجع

عثمان املصاحف ص  .30قال احلافظ ابن حجر :إبسناد صحيح .فتح الباري ((634/8

 - 333ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ( )3.86-87؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 - 334السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص  84و 85

و  87و88
 - 335ابن جماهد  ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص67

املصحف العثماين على سائر األمصار .وعمل على استئصال شأفة مصحف ابن مسعود بكل سبيل ،حىت
أنه نعت يف خطاب له الصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود ب "عبد هذيل" وقال مستهزائ " :يزعم أن قراءته
من عند هللا ،وهللا ما هي إال رجز من رجز األعراب ،ما أنزهلا هللا على نبيه عليه السالم" 336.وقال ابن
قتيبة :وكل احلجاج عاصما وانجية بن رمح وعلي بن أصمع بتتبع املصاحف ،وأمرهم أن يقطعوا كل
مصحف وجدوه خمالفا ملصحف عثمان ،ويعطوا صاحبه ستني درمها" 337.وتوعد من يقرأ بقراءة عبد هللا
بن مسعود واملعاقبة عليها 338.وابلغ احلجاج فلم يقبل حىت بقراءة ابن مسعود بغري خمالفة مصحف عثمان.
ألن القرآن نزل بلغة قريش ،وقراءة ابن مسعود بلغة هذيل .وهي قبيلة كانت تقطن احلجاز وهلجتها قريبة
جدا من لغة بين متيم النجدية 339 .وقد استفز احلجاج بتهديداته تلك قراء الكوفة مثل عاصم واألعمش
ودفعهم للتحدي فقاموا بنشر قراءة هذيل نكاية ابحلجاج .ويذكر عاصم بن هبدلة أنه مسع احلجاج يقول" :ال
أحدا يقرأ علي قراءة ابن أم عبد -يعين ابن مسعود -إال ضربت عنقه" .فذكر ذلك عند األعمش.
أجد ا
340
فقال" :وأان مسعته يقول ،فقلت يف نفسي :ألقرأهنا على رغم أنفك" .
واضطر بعض أصحاب عبد هللا إىل إخفاء مصاحفهم ودفنها زمن احلجاج كما فعل احلارث بن سويد
التيمي 341 .ونقل ابن أيب احلديد يف "شرح هنج البالغة" عن املتكلم املعتزيل أيب جعفر االسكايف (تويف
 ) 240أن قراءة ابن مسعود وأيب استمرات اىل وقت متأخر ،وأن احلجاج بن يوسف الثقفي قضى
عليهما.

342

 - 336كما يف سنن أيب داود 514|2
 - 337ابن قتيبة ،أتويل مشكل القرآن ،ص 37
 - 338ابن عبد الرب ،التمهيد298|8 ،
 - 339أي أن هذيل كانت هتمز خالفا للغة قريش ،فتقول مثال (مؤمن) و(كفؤ) بدل (مومن) و (كفو)
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 - 341ذكره الزخمشري يف تفسري سورة الفتح من الكشاف  ،ج  3ص 540
 - 342ابن أيب احلديد ،شرح هنج البالغة ج  ، 13ص  223مكتبة يعسوب الدين اإللكرتونية.

وقد أخرج الشيعة يف بغداد سنة  398نسخة من مصحف عبد هللا بن مسعود ،وحدثت فتنة.؟؟؟؟؟

343

جواز القراءة ابالحرف السبعة
وبعد امجاع املسلمني على (مصحف عثمان) اصبح موضوع القراءة بتلك األحرف السبعة موضوعا للنقاش
بني الفقهاء املتقدمني الذين اختلفوا يف جواز القراءة ابألحرف السبعة اخلارجة عن رسم املصحف العثماين،
يف الصالة 344.فقال االمام مالك واالمام أمحد ابجلواز ،يف إحدى الروايتني عنهما "ألن الصحابة والتابعني
كانوا يقرؤون هبذه احلروف يف الصالة" .؟؟؟؟؟

345

وقال معظم الفقهاء بعدم اجلواز .فقال االمام مالك

فيمن قرأ يف صالة بقراءة ابن مسعود وغريه من الصحابة مما خيالف املصحف" :مل يصل وراءه".

346

وأما ما عدا الصالة فال يوجد من حيرم قراءهتا أو االعتقاد بكوهنا جزءا من القرآن .يقول ابن تيمية :قال
هؤالء :وال جيوز أن ينهى عن القراءة ببعض األحرف السبعة ،؟؟؟؟
- 343
 - 344مثل قراءة ابن مسعود ،وأيب الدرداء "والليل إذا يغشى ،والنهار إذا جتلى ،والذكر واألنثى" اليت وردت يف
الصحيحني ،ومثل قراءة عبد هللا "فصيام ثالثة أايم متتابعات" وقراءته "إن كانت إالَّ مزق يمة واحدة" وحنو ذلك .
345
الصحابة
صحت هذه القراءة مع َّمن قرأ هبا ِّمن َّ
أصح األقوال :أنه إذا َّ
 -يقول ابن عثيمني يف كتابه ( الشرح املمتع )ُّ :

صحت موصولةا إىل
فإهنا مرفوعة إىل رسول هللا (ص) فتكون ُح َّجةا،
الصالة وخارج َّ
وتصح القراءةُ هبا يف َّ
الصالة؛ ألهنا َّ
ُّ
العامة حصل بذلك فتنة وتشويش ،وقِّلَّةُ اطمئنان إىل
أمام َّ
أمام َّ
العامة؛ ألننا إذا قرأان هبا م
رسول هللا (ص) لكن؛ ال نقرأ هبا م

ك أنه مؤثِّر رمبا على العقيدة فضالا عن العمل ،لكن الكالم فيما بني ِّ
اإلنسان وبني
القرآن الكرمي ،وقِّلَّةُ ثقة به ،وهذا ال مش َّ
ِّ
نفسه ،أو فيما بينه وبني طملمبم ِّة العِّلم الذين يفهمون حقيقة هذا األمر.
ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،املوقع الرمسي ،املكتبة املقروءة  :الف قه  :الشرح املمتع على زاد املستقنع  -اجمللد الثالث ،
على املوقع التايلhttp://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18056.shtml :

 - 346الربهان 222/1

نعم ،ميكن التشكيك ِبية معينة من األحرف السبعة ،أو التشكيك بتواترها عن النيب ،أو القول أبهنا
منسوخة ،ولكن ال ميكن رفضها اذا ثبتت عن طريق التواتر .وقد حاول ابن تيمية التشكيك بتواتر القراءات
على األحرف السبعة ،ألهنا مل تردان كما وردت رواية املصحف العثماين اليت أمجع عليها املسلمون ،وهذا
صحيح بصورة عامة بعد ضياع مصاحف الصحابة اليت أحرقها عثمان ،ولكنا أيضا ميكن ان نطمئن اىل
تواتر بعض الرواايت الواردة عن أيب وابن مسعود وابن عباس ،فاذا ثبت ورودها فال ميكننا ردها أو غض
البصر عنها ،وال يتعارض قبولنا هلا مع قبولنا للمصحف العثماين واحرتامنا له .وسوف نبحث الحقا مسألة
إمجاع الصحابة على مصحف عثمان ،وهل يشكل ذلك اإلمجاع املتأخر حجة يف إلغاء األحرف األخرى
الثابتة؟ أم ال؟
ما هي حجية اإلمجاع على مصحف عثمان؟
اتضح لنا أن (مصحف عثمان) كان حرفا من األحرف اليت كان يقرأ هبا القرآن ،ومل يكن ينطوي على
مجيع األحرف السبعة 347.ورغم أن املسلمني أمجعوا عليه يف وقت متأخر ،اال انه مل يكن معروفا وال مشهورا
يف العقدين األولني بعد وفاة النيب ،ومل جيمعوا عليه يف زمن عثمان وال يف العقود اليت تلت ذلك ،بل كان
حيظى مبعارضة قطاع كبري من املسلمني ،حىت فرضه احلجاج يف أواخر القرن األول اهلجري .أي انه كان
إمجاعا متأخرا ،وقائما على اجتهاد وليس على نص ،ورمبا كان إمجاعا مضادا للنص النبوي الذي اعترب قراءة
عبد هللا بن مسعود القراءة الطرية "كما أنزل القرآن" ودعا اليها .وابلرغم من أن عثمان أمر مبحو املصاحف
األخرى وحتريقها أو ختريقها ،اال انه تراجع حتت الضغط الثوري ومسح بقراءة القرآن على األحرف السبعة.
ومن املعروف أن حجية "االمجاع" موضع جدل ونقاش بني علماء األصول  ،حيث يذهب بعضهم اىل
ان "االمجاع" ليس أصال تشريعيا بذاته (اىل جانب القرآن والسنة النبوية) ،وامنا هو كاشف عن حكم شرعي
مستند اىل أدلة نصية مفرتضة مل تصلنا ،فيما يذهب بعض آخر اىل أنه أصل مواز للقرآن والسنة.؟؟؟؟

 - 347على العكس مما يذهب اليه الدكتور صبحي الصاحل الذي يقول" :ظفر مصحف أيب بكر إبمجاع األمة عليه
وتواتر ما فيه ،وأكثر العلماء على أن طريقة كتابته اشتملت على األحرف السبعة اليت أنزل هبا القرآن ،فشابه يف هذه الناحية
األخرية مجع القرآن األول على عهد الرسول األمني" .الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 78

وخيتلف علماء األصول أيضا حول حجية االمجاع السياسي أو العقلي أو العريف املعلوم أنه مل يقم على نص
أو خيالف النص ،كما هو حال االمجاع على (مصحف عثمان) القائم على حرف واحد واملهمل لبقية
األحرف املوجودة يف مصاحف الصحابة اآلخرين .وهكذا فان االمجاع املتأخر ال يكشف ابلطبع عن
حكم شرعي سابق ،وال يستطيع ان يقلب الشرعي اىل غري شرعي ،وابلتايل فان امجاع املسلمني املتأخر (يف
عهد عثمان) بتبين قراءة معينة ،ال ميكن أن يلغي آية وردتنا من شاهدين قديرين من كتاب الوحي ،على
األقل (كعبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب) ،وامنا ميكن ان يعرب عن قرار سياسي مفهوم وحممود هبدف
السعي لتوحيد املسلمني ومنع الفتنة .ال سيما وأن تواتر بعض آايت مصحف ابن مسعود وأيب بن كعب ال
يقل عن تواتر بعض آايت (مصحف عثمان) اليت وصلتنا عرب شاهد واحد أو شاهدين.
وال ميكن القول ان إمجاع الصحابة حول (مصحف عثمان) كاشف عن حكم هللا يف كتابه ،فان هذا
افرتاض بال دليل ،وقد رفضه بعض الصحابة والتابعني (كابن عباس وسعيد بن جبري) وأمهات املؤمنني
كعائشة وحفصة وأم سلمة الالئي ظللن حيتفظن مبصاحف خاصة هلن ،ويقرأن حىت بعد إحراق املصاحف
ابألحرف اليت مسعنها من رسول هللا.
ولو افرتضنا حصول االمجاع على مصحف عثمان ،فانه لن يلغي حجية املصاحف األخرى املتقدمة
عليه ،واملكتوبة أبقالم كبار كتاب الوحي كعبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب ،وال حيكم عليها ابلشذوذ
والبطالن وحرمة الق راءة واالتباع .وسوف تبقى تلك املصاحف حتتفظ بقيمتها املعنوية على أهنا احدى
القراءات السبع املسموح هبا واجلائز العمل هبا.
ويبدو ان االمتناع عن االعرتاف هبا أو القول جبواز تالوهتا يف الصالة وغريها ال يعود اىل حكم ذايت ،بعد
االعرتاف أهنا قرآن ،وامنا اىل أمر سياسي وعقلي خوفا من ااثرة الفتنة بني عوام املسلمني ،والتشكيك بسالمة
القرآن وهتديد وحدة املسلمني .واال فان بعض كبار الصحابة والتابعني واملفسرين ظلوا يتمسكون بتلك
القرآءات ويعملون وفق مدلوهلا ،كما كان ابن عباس يفيت جبواز املتعة بناء على تلك اآلية بصريح عبارهتا
املتضمنة جلملة (األجل).
ملف رقم  11ب  2ف  6القراءات السبع

348

الباب الثاين
الفصل السادس :القراءات السبع

عرفنا فيما سبق أن القرآن الكرمي أنزل على سبعة أحرف ،وان (مصحف عثمان) هو أحد تلك األحرف أو
خليط من بعضها ،ونود احلديث اآلن عن السبع قراءات ،وهي قراءات تدور يف إطار حرف مصحف
عثمان .وكما قلنا يف موضوع االحرف السبعة إهنا ال تعين العدد رقم ( )7بدقة  ،وامنا تعين التعدد والكثرة،
فان رقم ( ) 7يف القراءات ال يعين أيضا االقتصار على ذلك الرقم وامنا يعين التعدد والكثرة ،وقد عدها بعض
احملققني أكثر من عشرة.

349
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 - 349وذكر أبو عبيد القاسم بن سالم ،وأبو جعفر الطربي ،وأبو حامت السجستاين ،يف مصنفاهتم أضعاف
تلك القراءات .قال ابن اجلزري يف (نشره) :كان أول امام معترب مجع القراءات يف كتاب أبو عبيد القاسم بن
سالم ( ،)224 -وجعلهم فيما أحسب مخسة وعشرين قارائ (قراءة) مع السبعة .وقال يف النشر بعد سرد
كتب القراءات وذكر الكامل أليب القاسم اهلذيل فانه مجع مخسني قراءة عن األئمة من ألف واربعمائة وتسعة
ومخسني رواية وطريقا( .املرشد الوجيز  ،ص  )18وقال ابن تيمية عن ابن جماهد أنه" :مجع قراءات سبعة
مشاهري من أئمة قراء هذه األمصار؛ ليكون ذلك مواف اقا لعدد احلروف اليت أنزل عليها القرآن ،ال العتقاده
أو اعتقاد غريه من العلماء أن القراءات السبعة هي احلروف السبعة ،أو أن هؤالء السبعة املعينني هم الذين ال
جيوز أن يقرأ بغري قراءهتم .وهلذا قال من قال من أئمة القراء :لوال أن ابن جماهد سبقين إىل محزة جلعلت
مكانه يعقوب احلضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة يف زمانه يف رأس املائتني" .ابن تيمية ،؟؟؟؟؟؟؟

ان املصحف الشائع بني املسلمني اليوم هو املصحف املعروف ابلعثماين ،حسب رواية حفص بن سليمان
بن املغرية األسدي الكويف ( ) ،لقراءة عاصم بن أيب النجود الكويف التابعي (املتوِف سنة  ، )127عن أيب
عبد الرمحن عبد هللا بن حبيب السلمي (تويف سنة  ) 73عن عثمان بن عفان وعلي بن ايب طالب وزيد بن
اثبت وأيب بن كعب ،عن النيب األكرم حممد (صلى هللا عليه وآله).
وتوجد يف البالد االسالمية اليوم مصاحف أخرى برواايت أخرى للقرآن ختتلف قليال عن قراءة حفص عن
عاصم كمصحف ورش عن انفع أو قالون عن انفع .وقد اشتهرت هذه الرواايت عن بعض القراء املشهورين
يف القرن الثاين اهلجري يف كل من الكوفة والبصرة ومكة واملدينة والشام .وقد اختار أبو بكر أمحد بن موسى
بن العباس املشهور "اببن جماهد" ( تويف  322ه ) الذي كان أعلم أهل عصره يف علم القراءات ،يف بداية
القرن الرابع اهلجري  ،سبعا من القراء ،هم:
-1

عاصم ابن أيب النجود األسدي الكويف (املتوِف سنة )127

-2

محزة ابن حبيب الزايت (الفارسي)( ،املتوِف سنة )188

-3

علي بن محزة الكسائي الكويف (املتوِف سنة )189

-4

أبو عمر زابن بن العالء بن عمار البصري (املتوِف سنة )154

-5

انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين (املتوِف سنة )169

-6

عبد هللا بن كثري الداري املكي (املتوِف سنة )120

-7

عبد هللا اليحصيب الشامي ،املشهور اببن عامر (املتوِف سنة )118

وأمهل ابن جماهد قراء آخرين معروفني كأيب جعفر املدين ،ويعقوب ابن اسحاق احلضرمي البصري
(املتوِف سنة  ،)205وخلف الكويف .رمبا لكي يتطابق عدد القراء مع احلديث النبوي املشهور" :انزل
القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه" .كما يقول ابن تيمية ،ولكن يبدو أن ابن جماهد خلط
بني األحرف السبعة والقراءات السبع ،ولذلك رفض علماء آخرون حصر القراءات يف سبع ،وقال
معاصره شيخ القراء يف بغداد أبو شامة ( 324ه ) يف كتابه (املرشد الوجيز اىل علوم تتعلق ابلقرآن

العزيز)":ظن قوم أن القراءات السبع املوجودة اآلن هي اليت أريدت يف احلديث ،وهو خالف إمجاع أهل
العلم قاطبة ،وإمنا ظن ذلك بعض أهل اجلهل" 350.ص 247
مصطلحات القراءة والرواية والطريق
وقد اصطلح أهل هذا الفن على تسمية قراءة األئمة السبعة أو العشرة (كعاصم وانفع وابن كثري) ب
(القراءة) ،وتسمية ما نسب إىل من روى عن أحد منهم مباشرة (كحفص وورش وقالون والبزي) ب (الرواية)،
وما نسب إىل من بعدهم ممن أخذ عن الرواة (كاألصبهاين عن قالون عن انفع) ب (الطريق) .ولذلك يقولون:
قراءة انفع (القارئ) برواية قالون (الراوي) من طريق عبد الصمد أو األصبهاين (صاحب الطريق) .أو قراءة
عاصم (القارئ) برواية حفص (الراوي) من طريق املروزي (صاحب الطريق) أو من بعده  -ولو نزل -
كالشاطيب وابن اجلزري ،فيقولون :رواية حفص من طريق الشاطبية ،أو من طريق النشر.
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ومل تكن مثة صورة واحدة اثبتة لكل قراءة عن كل قارئ ،بل كان هناك اختالف يف الرواية عن كل واحد
منهم ،حيث كان الرواة يتعددون وكل راو يقرأ بشكل خمتلف عن زميله ،فتم يف القرون الالحقة اعتماد
روايتني لكل قارئ ،ومت استحسان رواية ورش وقالون عن انفع ،ورواية البزي وقنبل عن ابن كثري ،وابن ذكوان

 - 350أبو شامة ( 324ه )  ،املرشد الوجيز ،ص 247

 - 351ويقع اختالف الطرق -غالبا -يف املسائل اجلزئية كمد املنفصل والتقليل يف اإلمالة .ومن أمثلة ذلك
قصر املد املنفصل فإن فيه وجهني حلفص :املد والقصر من طريق الطيبة ،وفيه وجه واحد هو املد من طريق
الشاطبية .والفرق بينهما أن اجلزري روى بسنده عن حفص الوجهني وقرأ هبما ،وأن الشاطيب روى عنه
بسنده أحدمها .والوجهان صحيحان ومقروء هبما.

وهشام عن ابن عامر ،والدوري والسوسي عن ايب عمر ،وحفص وأيب بكر عن عاصم ،وخلف وخالد عن
محزة ،والدوري واحلارث عن الكسائي ،وابن مجاز وابن وردان عن أيب جعفر ،وروح ورويس عن يعقوب.
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سبب االختالف بني القراء:
أوال :اختالف مصاحف عثمان
وكان السبب األول الختالف القراءات ،بعد االختالف يف قراءة األحرف السبعة ،هو اختالف املصاحف
اليت بعثها عثمان اىل األمصار ،يف بعض احلروف .وذكر ابن أيب داود أن مصحف عثمان كان خيتلف عن
مصاحف أهل املدينة يف  12آية ،وقال :حدثنا ابو بكر عبد هللا بن ايب داود حدثنا يونس بن جبيب عن
قتيبة بن مهران حدثنا امساعيل بن جعفر وسليمان بن مسلم بن مجاز الزهري قاال مسعنا خالد ابن اايس بن
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 -كتب غري واحد م ن أهل السلف كتبا وصفوا فيها املصاحف القدمية ،ومن هذه الكتب :كتاب

اختالف مصاحف الشام واحلجاز والعراق البن عامر (املتوِف  ،)118وكتاب :اختالف مصاحف أهل
املدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ،عن الكسائي (املتوِف  )189وكتاب اختالف املصاحف للفراء البغدادي
(املتوِف  )207وكتاب اختالف املصاحف خللف بن هشام (املتوِف  )229وكتاب اختالف املصاحف
وجامع القراءات للمدائين (املتوِف  )231وكتاب اختالف املصاحف أليب حامت (املتوِف  )248وكتاب
املصاحف واهلجاء حملمد بن عيسى األصبهاين (املتوِف  )253وكتاب املصاحف البن اشته األصبهاين
(املتوِف  ) 360وكتاب غريب املصاحف للوراق ،ومل يصلنا من هذه الكتب اال كتاب املصاحف البن ايب
داود السجستاين .كما يقول جفري ،آثر 2004 :يف مقدمة (كتاب املصاحف) أليب بكر عبد هللا بن
األشعث السجستاين ،ص  ،9دار التكوين للنشر والتوزيع ،دمشق ،ط 1

صخر بن ايب اجلهم يذكر أنه قرأ مصحف عثمان بن عفان رضي هللا عنه فوجد فيه مما خيالف مصاحف أهل
املدينة اثين عشر حرفا (وكلها بزايدة حرف كاأللف والواو أو الفاء أو نقصانه).

353

وروى ابن أيب داود يف كتاب (املصاحف) ابب اختالف مصاحف األمصار اليت نسخت من االمام،
رواايت عديدة حول اختالف أهل املدينة واحلجاز وأهل البصرة وأهل الشام وأهل العراق ،فقال :فأما أهل
املدينة فقرأوا يف البقرة "وأوصى هبا ابراهيم" ( )132وأهل الكوفة وأهل البصرة "ووصى هبا" بغري ألف .وقرأ
أهل املدينة يف آل عمران (")133سارعوا اىل مغفرة" بغري واو ،وأهل الكوفة وأهل البصرة "وسارعوا".
وكذلك كلمات مثل" :من يرتدد أو من يرتد" ،و"لئن أجنيتنا أو لئن أجناان" ،و "ما تشتهيه األنفس أو
تشتهي" ،و"مل يتسن  ،أو مل يتسنه" و "عملت" يف مصحف الكوفة ،و "عملته" يف املصاحف األخرى ،أو
"وابلزبر" يف مصحف الشام ويف غريه "ابلزبر" و"فال" يف مصحف املدينة ومصحف الشام ،ويف غريها "وال".
حوايل  27موقعا.
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ومبا أن مصحف عثمان كان خاليا من النقط والشكل أو احلركات ،حسبما كان اخلط العريب يومذاك،
فقد اختلف القراء يف قراءة بعض الكلمات مثل "يعلمه" أو "نعلمه" أو "تعلمه" أو بعلمه".
وقد تعرض مصحف عثمان نفسه يف وقت متأخر اىل بعض التغري ،كما يقول ابن أيب داود يف (ابب ما
كتب احلجاج بن يوسف يف املصحف)  :أن احلجاج بن يوسف غري يف مصحف عثمان أحد عشر حرفا،
كانت يف البقرة" :مل يتسن" فغريها "مل يتسنه" ،ويف املائدة كانت" :شريعة ومنهاجا" فغريها "شرعة
ومنهاجا" ،وكانت يف يونس" :هو الذي ينشركم" فغريها "يسريكم" ،وكانت يف يوسف" :أان آتيكم بتأويله"
فغريها "أان أنبئكم بتأويله" .وكانت يف املؤمنني" :سيقولون هلل ...هلل ...هلل" ،فجعل األخريني "هللا هللا"
وكانت يف الشعراء يف قصة نوح" :من املخرجني" ويف قصة لوط "من املرجومني" فغري قصة نوح "من
 - 353السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 38 – 37
و ص 41
 - 354السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 41 – 39

املرجومني" وقصة لوط "من املخرجني" ...وكانت يف احلديد" :فالذين آمنوا واتقوا هلم أجر كبري" فغريها
"وأنفقوا" وكانت يف إذا الشمس "وما هو على الغيب بظنني" فغريها "بضنني".
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اثنيا :تطور الكتابة يف احلروف العربية
وقد نشأ االختالف بني القراء أيضا ،ألن الكتابة العربية كانت ذلك الوقت بدائية وغري منقطة وال تعرف
احلركات ،حيث كان مصحف عثمان بدون نقط وال حركات (قبل ان يتم إحداث ذلك يف عهد عبد امللك
بن مروان وواليه احلجاج بن يوسف الثقفي) مما أدى اىل اختالف القراء يف قراءة اآلية الواحدة حسب
اختالف تشكيلها وتنقيطها أو رمسها واإلمالة واملد واهلمز ،وما اىل ذلك.

356

وقد ظل الناس – كما يقول أبو أمحد العسكري (ت  - )382يقرأون القرآن يف مصحف عثمان بضعا
وأربعني سنة ،حىت خالفة عبد امللك ،وحينئذ كثرت التصحيفات وانتشرت يف العراق.
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اثلثا :أخطاء امالئية
 - 355السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 50- 49
و ص  117حدثنا عبد هللا حدثنا ابو حامت السجستاين حدثنا عبداد بن صهيب عن عوف ابن ايب مجيلة.
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 -أمر احلجاج نصر بن عاصم الليثي (ت 90ه ) وحيي بن يعمر العدواين بتشكيل املصحف وتنقيطه .وقد لقيت

عملية التنقيط يف البداية معارضة من قبل بعض القراء والفقهاء ،يقول ابن أيب داود :حدثنا اشعث عن حممد أنه كان يكره
النقط .ص  141وأن احلسن (البصري) وابن سريين كاان يكرهان نقط املصاحف .عن قتادة أنه كان يكره أن ينقط
املصحف ابلنحو ،وعن األوزاعي عن قتادة قال :وددت أن أيديهم قطعت ،يعين من نقط املصاحف ( .ص  )141وكان
عباد بن عباد اخلواص اذا قدم علينا ال يقرأ اال يف مصحف غري منقوط(.ص  )142كما روى عنهم رواايت خمالفة
ابلسماح ( .ص )142
يقول ابن جماهد " :قال خلف :كنت أحضر بني يدي الكسائي ( )189وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم
بقراءته" .ابن جماهد ،السبعة يف القراءات ،ص 36
 - 357الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 90

وأخطأ كتاب املصحف يف زمن عثمان بكتابة بعض اآلايت على خالف القواعد اإلمالئية .وقد روى ابن
فارس بسنده عن هانئ قال :كنت عند عثمان (رض) وهم يعرضون املصاحف ،فأرسلين بكتف شاة إىل أيب
بن كعب فيها "مل يتسن" و"فأمهل الكافرين" ،و"ال تبديل للخلق" قال :فدعا ابلدواة فمحا إحدى الالمني،
وكتب "خلق هللا" وحما "فأمهل" وكتب "فمهل" وكتب "يتسنه" أحلق فيها هاء والقراءة على هذا
الرسم.؟؟؟؟؟؟ ونستطيع أن نعثر يف مصحف عثمان على أمثلة أخرى مثل":العلمؤا"( .فاطر )28و"براءؤا"
( .املمتحنة  )4و":نشؤا"(.هود " )87الضعفؤا" امللؤا" "ليسؤا وجوهكم".
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طبيعة االختالف بني قراءات القراء السبعة
حاول ابن قتيبة أن يصنف االختالف بني القراءات فقال ":انه تدبر يف وجوه اخلالف يف القراءات
فوجدها سبعة أوجه ،أوهلا :االختالف يف إعراب الكلمة أو يف حركة بنائها مبا ال يزيلها عن صورهتا يف
الكتاب وال يغري معناها .والثاين :أن يكون االختالف يف إعراب الكلمة وحركات بنائها مبا يغري معناها وال
يزيلها عن صورهتا يف الكتاب .والثالث :أن يكون االختالف يف حروف الكلمة دون اعراهبا مبا يغري معناها
وال يزيل صورهتا .والرابع :أن يكون االختالف يف الكلمة مبا يغري من صورهتا يف الكتاب وال يغري معناها.
واخلامس :أن يكون االختالف يف الكلمة مبا يزيل صورهتا ومعناها .والسادس :أن يكون االختالف ابلتقدمي
والتأخري .والسابع :أن يكون االختالف ابلزايدة والنقصان .فأما زايدة دعاء القنوت يف مصحف أيب
ونقصان أم الكتاب واملعوذتني من مصحف عبد هللا فليس من هذه الوجوه( 359 .فهذا من اختالف
احلروف).

 - 358السجستاين ،أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث  :كتاب املصاحف ،ص 148
 - 359ابن قتيبة الدينوري ( 276ه )  :أتويل مشكل القرآن ،ص  ،32 - 31حتقيق وتعليق ابراهيم مشس
الدين 2007،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط 2

وقد حدثنا ابن جماهد عن طبيعة االختالف بني القراءات  ،وضرب أمثلة من كل سورة ،وهي كثرية،
سنختار بعضا منها لتوضيح الفكرة ،فقد قال ":اختلفوا يف قوله (ملك يوم الدين) يف إثبات األلف
واسقاطها ،فقرأ عاصم والكسائي (ملك يوم الدين) أبلف (أي مالك) ،وقرأ الباقون (ملك) بغري ألف ،ومل
ميل أحد األلف من ملك.
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"واختلفوا يف قوله (الصرط) يف السني والصاد والزاي واالمشام ،فقرأ ابن كثري

(السرط) ابلسني يف كل القرآن ...وابن كثري ابلصاد يف كل القرآن .وروى هارون األعور عن أيب عمرو أنه
رمبا قرأ ابلسني ،ورمبا قرأ ابلصاد .وروى األصمعي عن أيب عمرو أنه قرأ (الزرط) ابلزاي ،والباقون (الصرط)".
361

"واختلفوا يف قوله (عليهم) فقرأ محزة (عليهم) بضم اهلاء  ،وكذلك (اليهم وعليهم) وقرأ الباقون عليهم

وأخواهتا بكسر اهلاء".

362

"واختلفوا يف اهلمز من قوله (الذين يؤمنون) (البقرة  .)3كان انفع وابن كثري وعاصم وابن عامر ومحزة
والكسائي يهمزون .وروى ورش عن انفع ترك اهلمز الساكن يف مثل (يؤمنون)".

363

وكذلك (كفوا) أو

(كفؤا) و(الصابئون) أو (الصبون) و(أنبئهم) أو (أنبيهم) و(ننسأها) أو (ننسها).
واختلفوا يف املد والقصر ك (ءأنذرهتم) أو (ءانذرهتم) أو (ءاانذرهتم) و(خيدعون) أو (خيادعون) (أسرى
تفدوهم) أو (أسارى تفادوهم) و (إبرهم) أو (إبراهيم) و(غشوة) أو (غشاوة) و(وعدان موسى) أو (واعدان).
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 - 360ابن جماهد ،السبعة يف القراءات ،من ص  61اىل ص 259
 - 361املصدر
 - 362املصدر
 - 363املصدر ،ص 89
 - 364املصدر ،ص 98

و اجلمع واملفرد مثل (خطيئته) أو (خطيئاته) و (مسكني) أو (مساكني)
ويف التنقيط مثل( :يكذبون) أو (تكذبون) و (يعبدون) أو (تعبدون) و (تعملون) أو (يعملون) و(فتبينوا) أو
(فتثبتوا) و(نغفر لكم خطاايكم) أو (يغفر) أو (تُغفر) و (جيعل) أو (جنعل) و (ننشزها) أو (ننشرها)
(حسنا) و(ينزل) أو ِّ
(ينزل) و (نُن ِّج
واختلفوا كذلك يف احلركات والشدة مثل( :وقولوا للناس ُحسنا) أو َّ
سأل عن أصحاب اجلحيم) أو (ال تمسأل) و(اختمذوا) أو
املؤمنني) أو (نُنم ِّج) و(فأزاهلما) أو (فأزَّهلما) و(ال تُ ُ
ِّ
(الغ َِّيوبِّ ،
الع َِّيون،
(اختذوا) وكذلك الكلمات التالية اليت قرأت فاؤها ابلضم والكسر ُ
العَيوبُ ،
ُ
365
اجل َِّيوبِّ ،
الب َِّيوت).
ُ
ُ
الشَيوخُ ،
وذكر ابن جماهد أيضا اختالف القراء بزايدة بعض احلروف يف بعض الكلمات مثل( :وقالوا اختذ هللا ولدا) و
(قالوا اختذ) بدون واو.
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وهذا ما ذكره أيضا اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم (تويف  ،)224يف كتابه (فضائل القرآن) حيث عقد
اباب حتت عنوان ( الزوائد يف احلروف) حيث تعرض لذكر ما بني مصاحف األمصار من االختالف يف
احلرف الواحد من حروف املعجم كالواو واهلاء واأللف ،كزايدة ألف يف اسم اجلاللة (سيقولون هلل) (املؤمنون
 ) 88 ،86 ،84حيث نسب الزايدة اىل نصر بن عاصم الليثي ،وقال :قرأت أان يف مصحف ابلثغر قدمي
بعث به اليهم فيما أخربوين به قبل خالفة عمر بن عبد العزيز ،فاذا كلهن (هلل هلل) بغري ألف.

367

 - 365ابن جماهد ،السبعة يف القراءات ،من ص  61اىل ص 259
 - 366ابن جماهد ،السبعة يف القراءات ،من ص  61اىل ص 259
 - 367أبو عبيد القاسم بن سالم (تويف  ،)224فضائل القرآن ومعامله وآدابه( ،اخلرب  639و )640دراسة
وحتقيق أمحد بن عبد الواحد اخلياطي ،نشر وزارة األوقاف والشئون االسالمية املغربية .وهذا ما أكده أيضا
االمام أبو عمرو الداين يف (املقنع) متحداث عن اختالف مصاحف أهل األمصار فقال:ويف بعضها:

اضافة اىل االختالف يف اضافة كلمة بتمامها ككلمة (هو) يف هذه اآلية من سورة احلديد (فإن هللا الغين
احلميد) واليت وردت يف مصحف أهل العراق الذي أرسله عثمان بزايدة (هو) أي هكذا (فإن هللا هو الغين
احلميد) .وقال أبو عبيد":إن هذه الزايدة ليست كالزايدة يف البابني السابقني وامنا هي كلها قرآن مثبتة بني
اللوحني منسوخة يف املصحف االمام الذي كتبه عثمان (ض) للناس ،مث بعث اىل كل أفق مما نسخ
مبصحف".
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تواتر القراءات السبع
وقد حظيت قراءات هؤالء السبعة – من لدن ابن جماهد – بشهرة واسعة وتوهم كثريون – كما يقول
الدكتور صبحي الصاحل – أهنا هي املراد من األحرف السبعة اليت ذكرت يف احلديث النبوي.

369

مصري القراءات السبع كمصري األحرف السبعة :االنداثر
ابلرغم من إمجاع املسلمني يف القرون األوىل على جواز القراءة ابألوجه املختلفة يف إطار حرف (مصحف
عثمان) فان القراءات السبع واجهت مصريا مماثال لألحرف السبعة ،من اإلمهال والنسيان والرفض على مر
السنني ،يف مقابل سيادة قراءة حفص عن عاصم ،يف األايم الراهنة ،وسوف ننقل هنا بعض املعلومات عن
حبث قيم للشيخ الدكتور حممد األمني حول (انتشار القراءات وغلبة بعضها على بعض على مدى
التاريخ) ورمبا نعززه مبعلومات أخرى يف املستقبل.
يقول األمني (مبا ملخصه):
"سيقولون هلل هلل هلل" ثالثتها بغري ألف ،ويف بعضها :األول "هلل" بغري ألف" واالثنان بعده "هللا هللا" .املقنع
ص 95
 - 368ابو عبيد ،فضائل القرآن ،خرب رقم 720
 - 369الصاحل ،صبحي  1958مباحث يف علوم القرآن ،ص 249

 حاول احلجاج نشر قراءة القرآن بلسان قريش ( أي بدون مهز) ولكن عاصم بن هبدلة رئيس القراءابلكوفة تبىن قراءة مصحف عثمان على لغة هذيل (ابهلمز) (وهي لغة عبد هللا بن مسعود)
وانتشرت قراءة عاصم انتشارا كبريا يف أهل الكوفة ،على كثرة قرائها وتعددهم ،وانلت قبول العلماء
والقراء.
 يف عصر ابن جماهد قل انتشار رواية حفص عن عاصم ابلكوفة ،وأصبحت رواية شعبة عن عاصمأشهر منها ابلكوفة ،يف حني غلبت قراءة محزة على قراءة عاصم  ،كما يقول ابن جماهد" :وإىل قراءة
عاصم صار بعض أهل الكوفة وليست ابلغالبة عليهم".
 ومع مرور الزمن ،قدمت قراءة الدوري عن أيب عمرو من البصرة إىل الكوفة  ،حىت طغت على عامةاملشرق اإلسالمي لعدة قرون .وخاصة يف العراق واحلجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشرق
إفريقيا.
 مع بداية القرن العاشر اهلجري ،جاء العثمانيون وفرضوا قراءة حفص عن عاصم اليت كانت ال تزالتكمن يف أطراف الكوفة القدمية (كربالء والنجف) والبالد الشيعية ،وهي القراءة اليت يفضلها
الشيعة اليوم.
 مع سيطرة الدولة العثمانية على املشرق ومعظم أرجاء العامل اإلسالمي بدأت تنتشر رواية حفص عنعاصم  ،حيث أخذت الدولة ترسل أئمة وقضاة ومقرئني أتراك إىل أرجاء العامل العريب فانتشرت رواية
حفص عن طريقهم وكذا عن طريق املصاحف اليت تنسخها الدولة العثمانية برواية حفص ،فأخذت
رواية حفص عن عاصم حتل تدرجييا حمل رواية الدوري عن أيب عمرو ،فآل األمر إىل احنسار انتشار
رواية الدوري فلم تبق إال يف اليمن والسودان والقرن اإلفريقي.
 وكان لوسائل اإلعالم العصرية املرئية واملسموعة دور كبري يف نشر رواية حفص يف األقطار اليت الزالت تقرأ برواية الدوري أو قالون أو ورش ،وكذلك النتشار املصاحف املطبوعة برواية حفص يف
تلك األقطار ،حىت كادت بقية الرواايت تنقرض.
 وال يزال الكثري من الدول اإلسالمية مينع ابلقانون القراءة بغري قراءة حفص .واملطابع ال تطبعبغريها .ووسائل اإلعالم السمعية (كاملذايع) أو املرئية ،ال تسمح إال بقراءة حفص .وقد كان
لطباعة القرآن الشأن األكرب يف التمكني لرواية حفص والقضاء على الرواايت األخرى .فأقدم
مصحف طبع يف مدينة هامبورك أبملانيا سنة 1694م (=1106ه تقريبا) كان مضبوطا برواية
حفص عن عاصم (ينظر :كتاب رسم املصحف ص .)508واشتهر من خطاطي الدولة العثمانية
احلافظ عثمان (ت1110ه ) الذي كتب خبطه مخسة وعشرين مصحفا (ينظر :حممد طاهر

الكردي :اتريخ اخلط العريب ص ،)339واشتهرت املصاحف اليت خطها احلافظ عثمان يف العامل
اإلسالمي شهرة واسعة "وقد طُبِّ مع مصحفه مئات الطبعات يف خمتلف األقطار اإلسالمية ،وانتشر يف

العامل اإلسالمي ،وفاق الطبعات السابقة والالحقة" (وليد األعظمي :تراجم خطاطي بغداد
ص ،)131وهذا قبل ظهور مصحف األزهر ومصحف املدينة طبعا.

 وقد بدأ املستشرقون ابلرتويج لقراءة حفص عن طريق طباعة القرآن هبا ،مث تبعهم األتراك احلنفية،مث وصلت الطباعة ملصر واختاروا قراءة حفص (هو اختيار املدعو حفين انصف
1342ه =1923م ،حيث طبع مصحف امللك فؤاد ابخلط الغري قياسي) .وعن طريق مصر
انتشرت قراءة مصر إىل جند واحلجاز مث إىل اليمن يف العهد اجلمهوري .وصار مصحفا مصر واملدينة
املنورة برواية حفص ،مما ساهم ابلرتويج لتلك القراءة يف إفريقيا وغريها .ومع أن جممع فهد طبع
املصحف أخريا برواايت ورش والدوري وقالون (وقريبا شعبة والسوسي والبزي وقنبل) فعادة ال يتم
توزيع إال رواية حفص بكميات كبرية لنشرها وحدها .وهكذا مت على أيدي األتراك واملستشرقني
وبعض العرب القضاء على القراءات القرآنية املتواترة ما عدا قراءة حفص عن عاصم.
 وابلرغم من زوال العهد الرتكي ،فان كثريا من الدول اإلسالمية ال يزال يعترب رواية حفص هي الروايةالرمسية ،ويقمع ابلقانون من تسول له نفسه أن يقرأ بقراءة متواترة .وغدت اإلذاعات واملرئيات ال
تقرأ بغري رواية حفص .وكان أول تسجيل صويت للقرآن الكرمي يف العامل اإلسالمي بصوت الشيخ
خليل احلصري برواية حفص .كما أصبح تدريس القرآن برواية حفص يف املدارس واملعاهد
واجلامعات والكتاتيب يف أغلب األقطار ،مث يُبن ى عليها بقية القراءات العشر املتواترة يف املعاهد
القرآنية املتخصصة .وقامت عدد من الدول العربية مثل السعودية وغريها مبنع قراءة أي قراءة غري
حفص يف املساجد.
 قامت وزارة الثقافة املغربية مبنع مصحف فهد (على قراءة حفص عن عاصم) ،حفاظ ا على قراءةورش اليت تكاد تنقرض يف اجلزائر وغريها.
 كان السودان يف السابق يقرأ قراءة الدوري ،لكن حتت أتثري مصر والسعودية مت اعتماد رواية حفصرمسي ا ،ومل تبق قراءة الدوري إال يف كتاتيب دارفور القدمية .وحلسن احلظ فإن حكومة السودان
تنبهت إىل هذه الكارثة ،وقامت بطباعة "مصحف إفريقيا" ابلدوري وغريه .وكذلك الصومال كانت
ابلكامل تقرأ ابلدوري ،لكن نتيجة ظروف احلرب وتوزيع مصاحف السعودية ،أصبحت قراءة
حفص منافسة قوية للدوري.

 يربط البعض بني السلفية وبني قراءة حفص ،فرتى املقرئني يف اجلزائر يتبارون ابلقراءة حبفص بدالامن ورش ليثبتوا سلفيتهم! مع أن السلف كانوا يقرؤون مبختلف القراءات ،ومل حيدث أن جيربوا الناس
على قراءة معينة .بل بلغ اجلهل مبلغا يف بعض األحداث املنتسبني للسلفية إىل سرقة مصاحف
ورش من مساجد اجلزائر واستبداهلا مبصاحف حفص اليت توزع جماانا .وهم يعتربون املصحف على
رواية ورش بدعة حملية جيب التصدي هلا .وبعض مشاخيهم يعترب أن ورش أقرب إىل العامية حيث ال
ينطق ابهلمزة و هي ختتلف يف كتابتها عن الكتب املدرسية ،و هو بذلك يشكك يف صحتها!
ويعتربون قراءة حفص هي األفصح والدليل ألهنا موافقة لقواعد اإلمالء يف اهلمز وغريه! وهم ال
يعلمون أن قواعد اإلمالء احلديثة إمنا مت إنشائها لتوافق قراءة حفص؟ وإال فعامة العرب ال تستعمل
اهلمز.
ويقول الدكتور حممد األمني :إن الرتجيح بني القراءات يف الفصاحة فيه نظر شديد ،ألن كل قراءة متواترة
هي من عند هللا ،وقد نزلت ابلعربية الفصحى قطع ا "قرآانا عربي ا" ،وهلجات قبائل العرب ختتلف .فمنع
القراءات املتواترة هو منع جلزء من القرآن .وهللا تعاىل يقول" :إِّ َّن الَّ ِّذين يكتمو من ما أمنزلنما ِّمن الب يِّنم ِّ
ات مواهلُمدى
م م ُُ م م م م
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َّاس ِّيف ال ِّكتم ِّ
ك يم ملعنُ ُه ُم اَللُ مويمل معنُ ُه ُم َّ
ِّمن بمع ِّد مما بميَّ نَّاهُ لِّلن ِّ
الال ِّعنُو من"( .البقرة )159
اب أُولمئِّ م
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الباب الثالث
 - 370عن موقع الدكتور حممد األمني ،على العنوان التايل:
http://www.ibnamin.com/recitations_current_places.htm

الشيعة بني األحرف السبعة ودعاوى التحريف
371

الفصل األول:

موقف الشيعة من عملية مجع القرآن

كتاب علي أو مصحف فاطمة
يشكك الشيعة "اإلمامية"  372يف الرواايت السنية اليت تتحدث عن مجع القرآن ألول مرة يف عهد أيب بكر
وعمر وعثمان ،ويقولون أبن القرآن كان جمموعا يف عهد الرسول األكرم ،وقد سلمه اىل االمام علي بن أيب
طالب عند وفاته ،فقام جبمعه بصورة كاملة وهنائية وتقدم به اىل اخلليفة أيب بكر والصحابة فرفضوه ،وقام
هؤالء بعد ذلك جبمعه على طريقتهم اخلاصة .ويقول الغالة منهم أبن اخللفاء حذفوا من القرآن ما يتعلق
ابلنص على االمام علي أو أهل البيت وحقهم يف اخلالفة ،ولكن عامة الشيعة يفسرون احملذوف أبنه مل يكن
من نص القرآن ،وامنا من التأويل والتفسري املنزل.

373

ويروي الشيعة أحاديث عن اإلمام حممد بن علي الباقر (114ه ) أنه قال ":ما ادعى أحد من الناس أنه
374
مجع القرآن كله كما أنزل إال كذاب ،وما مجعه وحفظه كما نزله هللا تعاىل إال علي بن أيب طالب (ع)".
- 371

 - 372الشيعة "اإلمامية" هي الفرقة الرئيسية املتبقية من فرق الشيعة السبعني ،تطورت عرب التاريخ من حركة
سياسية تلتف حول بعض أئمة أهل البيت ،اىل طائفة دينية حتمل عقيدة سياسية خاصة ،هي نظرية
"اإلمامة اإلهلية ألهل البيت" واليت ينسب أتسيسها اىل اإلمامني حممد بن علي الباقر (114ه ) وابنه جعفر
الصادق (145ه ) .
 - 373املفيد ،أوائل املقاالت ،القول يف أتليف القرآن وما ذكر قوم من الزايدة فيه والنقصان ،ص – 80
82
 - 374الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة ،ح رقم 1

وأن اإلمام "أتى ابلكتاب كمال مشتمال على التأويل والتنزيل ،واحملكم واملتشابه ،والناسخ واملنسوخ ،مل يسقط
منه حرف ألف وال الم فلم يقبلوا ذلك" 375.كما يروون عن االمام جعفر بن حممد الصادق أنه قال  :إن
علي القرآن خلف فراشي يف الصحف واحلرير والقراطيس،
رسول هللا (ص) قال لعلي عند وفاته  ":اي ُّ
فخذوه ،وامجعوه ،وال تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة" فانطلق علي فجمعه يف ثوب أصفر ،مث ختم عليه
يف بيته .وقال :ال أرتدي حىت أمجعه .و إن كان الرجل ليأتيه ،فيخرج إليه بغري رداء حىت مجعه 376 .وأن
الصادق قال " :أخرجه علي إىل الناس حني فرغ منه وكتبه فقال هلم :هذا كتاب هللا عز وجل كما أنزله
مصحف جامع فيه القرآن ال حاجة لنا
هللا على حممد (ص) وقد مجعته من اللوحني فقالوا :هو ذا عندان
ٌ

فيه ! فقال :أما وهللا ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً  ،إمنا كان َعلَ َّي أن أخربكم حني مجعته لتقرؤوه –
واضاف  : -إذا قام القائم قرأ كتاب هللا عز وجل على حده وأخرج املصحف الذي كتبه علي عليه
السالم !".

377

وقد كان الباقر يعرب عن تلك النسخة املخفية أحياان ب "كتاب علي" أو "مصحف فاطمة" 378.ويروي
الكليين يف (الكايف) عن اإلمام الصادق ،أن "مصحف فاطمة" يوازي ثالثة أضعاف القرآن الذي بني أيدي
 - 375تفسري الصايف ،املقدمة السادسة ص 11
 - 376اجمللسي ،حبار األنوار ،ج  ،92ص  48و  52نقالا عن تفسري القمي  ،ويف البحار  -أيض ا -
علي هذا كتاب هللا ُخذه إليك .
عن أيب رافع أنه قال :إن النيب (ص) قال يف مرضه الذي تويف فيه لعلي  :اي ُّ
النيب (ص) جلس علي فأ لفه كما أنزله هللا ،وكان به
فجمعه علي يف ثوب ،فمضى إىل منزله ،فلما قبض ُّ

عاملا  .اجمللسي ،البحار ،ج  92ص 52 -51
 - 377الكليين ،الكايف633/2:

 - 378الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب أن األئمة قد أوتوا العلم وأثبت يف صدورهم ،ح رقم  6وهناك رواية مفصلة
عن "مصحف فاطمة" يرويها حممد بن جرير الطربي (املؤرخ الشيعي املتوِف يف القرن الرابع اهلجري) عن جعفر

بن حممد بن مالك الفزاري عن أيب بصري  ،قال  :سألت أاب جعفر حممد بن علي (الباقر) عن مصحف فاطمة
فقال":انزل عليها بعد موت أبيها...فلما أراد هللا أن ينزله عليها أمر جربائيل وميكائيل وإسرافيل أن حيملوا
املصحف فينزلوا به عليها  ،وذلك يف ليلة اجلمعة من الثلث الثاين من الليل ،هبطوا به عليها وهي قائمة
تصلي  ،فما زالوا قياما حىت قعدت  ،فلما فرغت من صالهتا سلموا عليها ،وقالوا  :السالم يقرئك السالم،

املسلمني ،وأنه حيتوي على "ستة عشر ألف آية ،وهللا ال يوجد منها يف مصحفكم هذا حرف واحد".
وأنه كان خيتلف عن املصحف املعروف يف بعض اآلايت 380.ولكن رواايت أخرى عن الصادق تنفي أن
379

يكون "مصحف فاطمة" حيتوي على قرآن ،و"إمنا هو شئ أماله هللا وأوحى إليها" 381.و" ما فيه آية من
كتاب هللا" 382.ويقول فيها ":إن عندان مصحف فاطمة  ،أما وهللا ما فيه حرف من القرآن ولكنه إمالء
رسول هللا وخط علي" 383.و" إن عندي ...مصحف فاطمة  ،وما أزعم أن فيه قرآان ،وفيه ما حيتاج الناس
384
إلينا وال حنتاج إىل أحد ،حىت إن فيه اجللدة ونصف اجللدة وثلث اجللدة وربع اجللدة وأرش اخلدش".
وقد" خلَّفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ،ولكنه كالم من كالم هللا أنزل عليها ،إمالء رسول هللا وخط
علي" 385.وأن "مصحف فاطمة" كان حيتوي على مسائل فقهية حول الزكاة.

386

ونظرا لالختالف اهلائل يف الرواايت حول "كتاب علي" أو "مصحف فاطمة" ال ميكن الوقوف على
حقيقته ،هل هو كتاب واحد؟ أم مها كتاابن؟ هل هو قراءة خاصة ابالمام علي ،على حرف من األحرف

ووضعوا املصحف يف حجرها  ،فقالت  :هللا السالم  ،ومنه السالم  ،وإليه السالم  ،وعليكم اي رسل هللا
السالم  .مث عرجوا إىل السماء فما زالت من بعد صالة الفجر إىل زوال الشمس تقرأه حىت أتت عليه على
آخره .ولقد كانت طاعتها مفروضة على مجيع من خلق هللا من اجلن واالنس  ،والطري والبهائم ،واألنبياء
واملالئكة .فقلت  :جعلت فداك  ،فلما مضت إىل من صار ذلك املصحف ؟ فقال  :دفعته إىل أمري
املؤمنني  ،فلما مضى صار إىل احلسن مث إىل احلسني  ،مث عند أهله حىت يدفعوه إىل صاحب هذا األمر".
الطربي ،دالئل اإلمامة  :ص  ، 104ح 34
 - 379الكليين ،الكايف  :ج  1ص 238
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 -اجمللسي ،حبار األنوار  :ج  ، 47ص  ، 227الرواية  ، 17الباب  7ورمبا عرب الصادق عن ذلك الكتاب

ب "اجلفر" وهو اجللد الذي حيتوي الكتاب .الصفار ،بصائر الدرجات  :ص  ، 175ح  11و ص  ، 171ح 2

السبعة؟ أم كتاب حيتوي على القرآن مع التفسري املنزل من هللا؟ أم هو كتاب فقهي حيتوي على احلالل
واحلرام؟ وهل هو موجود حقا؟ أم جمرد كتاب مزعوم؟
ويتحدث الشيخ املفيد ( )413عن (مصحف أمري املؤمنني) و"ما أحدثه بعض الظاملني فيه من احلذف
والنقصان" 387 .مبا يوحي إبميانه حبدوث حتريف يف عملية مجع القرآن وأن القرآن الكامل هو ما مجعه االمام
علي بن أيب طالب ،وأنه موجود عند االمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) املهدي املنتظر.
وهذا ما أكده حممد ابقر اجمللسي (1111ه ) يف تعليقه على حديث االمام الباقر "ما ادعى أحد من
الناس أنه مجع القرآن كله كما أنزل إال كذاب ،وما مجعه وحفظه كما نزله هللا تعاىل إال علي بن أيب طالب
(ع)" .حيث قال ":اختلف أصحابنا يف ذلك ،فذهب الصدوق ابن اببويه ومجاعة إىل أن القرآن مل يتغري
عما أنزل ومل ينقص منه شئ ،و ذهب الكليين والشيخ املفيد (قدس هللا روحهما) ومجاعة إىل أن مجيع القرآن
عند األئمة عليهم السالم ،وما يف املصاحف بعضه ،ومجع أمري املؤمنني (صلوات هللا عليه) كما أنزل بعد
388
الرسول (ص) وأخرج إىل الصحابة املنافقني فلم يقبلوا منه ،وهم قصدوا جلمعه يف زمن عمر وعثمان".
وقال أيضا " :الريب يف أنه جيوز لنا االن أن نقرأ موافقا لقراءاهتم املشهورة كما دلت عليه االخبار

املستفيضة إىل أن يظهر القائم عليه السالم  ،ويظهر لنا القرآن على حرف واحد  ،وقراءة واحدة  ،رزقنا هللا
389
تعاىل إدراك ذلك الزمان".
ويتخذ الفقيه املعاصر السيد ابو القاسم اخلوئي ( ،)1992صاحب كتاب "البيان يف تفسري القرآن"
موقفا مشاهبا من عملية مجع اخللفاء للقرآن ،فهو يرد تلك الرواايت السنية اليت تتحدث عن مجع أيب بكر
وعمر وعثمان للقرآن ،أبهنا "أخبار آحاد ال تفيد علما ،وأهنا خمدوشة من جهات شىت" .ويقول" :اهنا

 - 387املفيد ،أوائل املقاالت ،القول يف أتليف القرآن وما ذكر قوم من الزايدة فيه والنقصان ،ص – 80
82
 - 388اجمللسي ،مرآة العقول ،ابب أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة عليهم السالم و أهنم يعلمون علمه كله،
ج 3ص 32 – 30
 - 389اجمللسي  ،حبار األنوار ،ج  ،82ح رقم  55ص 66-65

متناقضة يف أنفسها ،فال ميكن االعتماد على شئ منها" ويضرب لذلك مثال حول تناقضها يف زمن مجع
القرآن بني من يقول ان ذلك مت يف عهد ايب بكر أو عمر أو عثمان ،وكذلك تناقضها يف من تصدى جلمع
القرآن زمن أيب بكر ،وهل فوض األمر لزيد؟ أم كان بشهادة شاهدين؟ وهل متت عملية اجلمع يف عهد ايب
بكر أو عمر؟ أم بقي بعض القرآن دون تدوين اىل زمان عثمان؟ وهل نقص عثمان شيئا مما كان مدوان
قبله؟ أم ال؟ ومىت أحلقت اآليتان ِبخر سورة براءة؟ يف زمان أيب بكر  ،أم يف عهد عمر؟ ومن اتى هباتني
اآليتني؟ خزمية بن اثبت؟ أو أبو خزمية؟ ومباذا ثبت أهنما من القرآن؟ بشهادة الواحد؟ أوبشهادة عثمان معه؟
أو بشهادة عمر؟ ومن عني عثمان لكتابة القرآن وإمالئه؟ اىل ما هنالك من نقاط تناقض جزئية كثرية توجد
390
يف تفاصيل رواايت اجلمع .
ويرد اخلوئي أيضا رواايت مجع اخللفاء للقرآن مبا يعارضها من رواايت تدل على مجعه على عهد الرسول
األكرم " فقد روى مجاعة  ،منهم ابن أيب شيبة ،وأمحد بن حنبل  ،والرتمذي  ،والنسائي  ،وابن حبان ،
واحلاكم ،والبيهقي ،والضياء املقدسي ،عن ابن عباس ،قال  :قلت لعثمان بن عفان  :ما محلكم على أن
عمدمت إىل األ نفال وهي من املثاين ،وإىل براءة ،وهي من املئني فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر  :بسم
هللا الرمحن الرحيم؟ ووضعتمومها يف السبع الطوال  ،ما محلكم على ذلك؟ فقال عثمان  :إن رسول هللا (ص)
كان مما أييت عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات العدد  ،وكان إذا نزل عليه الشئ يدعو بعض من يكتب
عنده فيقول  :ضعوا هذا يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا  ،وتنزل عليه اآلايت فيقول  :ضعوا هذا يف
السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا  ،وكانت االنفال من أول ما أنزل ابملدينة  ،وكانت براءة من آخر القرآن
نزوال  ،وكانت قصتها شبيهة بقصتها  ،فظننت أهنا منها  ،وقبض رسول هللا (ص) ومل يبني لنا أهنا منها ،
فمن أجل ذلك قرنت بينهما  ،ومل أكتب بينهما سطر  :بسم هللا الرمحن الرحيم ووضعتهما يف السبع
الطوال".

391

ويستشهد أيضا بقول عبد هللا بن عمر ،الذي أخرجه النسائي بسند صحيح ،أنه مجع القرآن

فقرأ به كل ليلة ،فبلغ النيب (ص) فقال :اقرأه يف شهر.
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 - 390اخلوئي ،البيان ،ص 248 - 247
 - 391اخلوئي ،البيان ،ص  ،249عن منتخب كنز العمال ج  2ص 48
 - 392اخلوئي ،البيان ،ص  ،250عن االتقان ،النوع  ٢٠ج  ١ص .١٢٤

ويؤكد اخلوئي على " أن حفاظ القرآن على عهد رسول هللا (ص) كانوا أكثر من أن حتصى أمساؤهم،
فكيف ميكن حصرهم يف أربعة أو ستة؟!! وإن املتصفح ألحوال الصحابة  ،وأحوال النيب (ص) حيصل له
العلم اليقني أبن القرآن كان جمموعا على عهد رسول هللا (ص) وأن عدد اجلامعني له ال يستهان به .وأما ما
رواه البخاري إبسناده عن أنس  ،قال  :مات النيب (ص) ومل جيمع القرآن غري أربعة  :أبو الدرداء  ،ومعاذ بن
جبل  ،وزيد بن اثبت  ،وأبو زيد  ،فهو مردود مطروح  ،النه معارض للرواايت املتقدمة  ،حىت ملا رواه
البخاري بنفسه .ويضاف إىل ذلك أنه غري قابل للتصديق به .وكيف ميكن أن حييط الراوي جبميع أفراد
املسلمني حني وفاة النيب (ص) على كثرهتم  ،وتفرقهم يف البالد  ،ويستعلم أحواهلم ليمكنه أن حيصر اجلامعني
للقرآن يف أربعة  ،وهذه الدعوى خترص ابلغيب  ،وقول بغري علم  .وصفوة القول  :أنه مع هذه الرواايت
كيف ميكن أن يصدق أن أاب بكر كان أول من مجع القرآن بعد خالفته؟ وإذا سلمنا ذلك فلماذا أمر زيدا
وعمر جبمعه من اللخاف  ،والعسب  ،وصدور الرجال  ،ومل أيخذه من عبد هللا ومعاذ وأيب  ،وقد كانوا عند
اجلمع أحياء  ،وقد أمروا أبخذ القرآن منهم  ...على أن زيدا نفسه كان أحد اجلامعني للقرآن على ما يظهر
من هذه الرواية  ،فال حاجة إىل التفحص والسؤال من غريه  ،بعد أن كان شااب عاقال غري متهم كما يقول
أبو بكر  ،أضف إىل مجيع ذلك أن أخبار الثقلني املتظافرة تدلنا على أن القرآن كان جمموعا على عهد
رسول هللا (ص)".

393

ويقدم اخلوئي أدلة أخرى من الكتاب والعقل واالمجاع  ،حسب قوله ،على عدم صحة رواايت مجع
اخللفاء للقرآن ،وخيلص اىل القول القاطع أبن النيب (ص) كان قد أمر بكتابة القرآن على عهده  ،كما يف
رواية زيد بن اثبت ،قال " :كنا عند رسول هللا (ص) نؤلف القرآن من الرقاع" .قال احلاكم (املستدرك ج ٢
ص  : )٦١١هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .وفيه الدليل الواضح  :أن القرآن إمنا مجع
على عهد رسول هللا ".

394

واضافة اىل ذلك ،يشكك اخلوئي برواايت مجع القرآن يف عهد اخللفاء أبن "هذه الرواايت خمالفة ملا أمجع
عليه املسلمون قاطبة من أن القرآن ال طريق الثباته إال التواتر  ،فإهنا تقول  :إن إثبات آايت القرآن حني
اجلمع كان منحصرا بشهادة شاهدين  ،أو بشهادة رجل واحد إذا كانت تعدل شهادتني  ،وعلى هذا
 - 393اخلوئي ،البيان ،ص 251
 - 394اخلوئي ،البيان ،ص 254

فالالزم أن يثبت القرآن ابخلرب الواحد أيضا  ،وهل ميكن ملسلم أن يلتزم بذلك؟ ولست أدري كيف جيتمع
القول بصحة هذه الرواايت اليت تدل على ثبوت القرآن ابلبينة  ،مع القول أبن القرآن ال يثبت إال ابلتواتر ،
أفال يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الرواايت أمجع؟  ...وعلى اجلملة ال بد
من طرح هذه الرواايت  ،الهنا تدل على ثبوت القرآن بغري التواتر  ،وقد ثبت بطالن ذلك إبمجاع املسلمني".
395

وهناك ابحث شيعي آخر هو السيد مرتضى العسكري ( )2007يسري على خطى املفيد واخلوئي ،فينفي
يف كتابه (القرآن الكرمي ورواايت املدرستني) مجع اخللفاء الراشدين للقرآن ،ويكتب حتت عنوان (تناقض
رواايت مجع القرآن ) فيقول ":لقد مرت بنا أُمور هائلة وخطرية يف ما قالوه يف شأن مجع القرآن واختالف
مصاحف الصحابة والتابعني وإسقاطهم سورا وآايت فيها ،وزايدات سور وآايت أُخرى فيها ،وأقواهلم يف
آايت انسخة ومنسوخة يف احلكم أو التالوة أو احلكم والتالوة معا .واختالفهم يف قراءات كثرية متضادة،
مالوا فيها بطون موسوعات احلديث على اختالف أنواعها ،من صحاح وسنن ومسانيد ومصنفات وزوائد
ومستدركات وموسوعات علوم القرآن من تفاسري وكتب الناسخ واملنسوخ والقراءات ،مما خييل لقارئ تلك
الكتب ابدئ ذي بدء ،أن االختالف يف أمر القرآن أكثر مما يف االانجيل .ولكنه إذا رجع إىل القرآن الكرمي
الذي أبيدي عامة الناس وحده والذي ورثه جيل من الناس عن جيل حىت انتهوا إىل اجليل الذي أخذه من
فم رسول اَلل (ص) وسجله يف عصره وأبمره  ،مل جيد يف هذا القرآن عيبا وال أثرا من شيء مما ذكروه
وسطروه .وإذا وقف االنسان السوي على هذا املعني ،مث أعاد النظر إىل كل تلكم الرواايت مسندها ومرسلها
وكل تلك العلوم قدميها وجديدها وجدها كلها ومجيعها ( :مك مسمراب بِِّّق ميعة محي مسبُهُ الظَّمآ ُن مماء مح َّىت إِّذما مجاءهُ ممل
396
مِّجيدهُ مشيئا)( .النور .")39

 - 395اخلوئي ،البيان ،ص 256
 - 396العسكري ،مرتضى ( ، )2007القرآن الكرمي ورواايت املدرستني ،اجمللد الثاين ،تناقض رواايت مجع القرآن ،على
العنوان التايل:
http://osool.ac.ir/MOALFAT/QURAN/joz2/q2-1/71-75.htm

و

http://osool.ac.ir/MOALFAT/QURAN/joz2/q2-2/258.htm

ويفسر العسكري عملية مجع اخللفاء للقرآن أبهنا كانت من أجل جتريده من االضافات اليت كانت مبثابة
التفسري ،كإضافة مصحف عائشة وحفصة كلمة (وصالة العصر) أو ما وجد يف مصاحف الصحابة مثل
(ابن مسعود) و (أُيب بن كعب) أو غريمها .كما يقول :ان املصحف الذي مجعه االمام علي (ع) كان فيه
بيان اآلايت و شأن نزوهلا و تناقلته االئمة من أوالد علي (ع) إىل أن بلغ أمر االمامة إىل املهدي املوعود
(ع) فهو عنده و سوف خيرجه للعمل به عند ظهوره إن شاء هللا تعاىل".

397

موقف الشيعة من تعدد األحرف والقراءات
توجد أحاديث شيعية متناقضة حول املوقف من األحرف السبعة والقراءات السبع ،ففي حني تنفي بعض
االحاديث أن يكون القرآن قد أنزل على سبعة أحرف تعرتف أحاديث أخرى بذلك ،ولكن علماء الشيعة
يضعفون هذه الرواايت نظرا التفاقها مع األحاديث السنية ويفسرون صدورها عن أئمة أهل البيت ابلتقية.
فقد جاء يف صحيحة زرارة عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر ،أنه قال ":إن القرآن واحد ،نزل من عند
واحد ،ولكن االختالف جييء من قبل الرواة".

398

وعن الفضيل بن يسار ،أنه سأل أاب عبداَلل (جعفر

الصادق) :إن الناس يقولون :إن القرآن نزل على سبعة أحرف! فقال" :كذبوا أعداء اَلل! ولكنه نزل على
حرف واحد من عند الواحد".

399

ويف مقابل تلك الرواايت ،توجد يف الرتاث الشيعي رواايت أخرى تؤكد وجود األحرف السبعة ،فقد ذكر
الصدوق ،حممد بن علي بن اببويه القمي يف كتاب (اخلصال) ابب ( القران نزل على سبعة احرف ) عدة
رواايت ،منها ":عن حممد بن علي ماجيلويه  ،عن حممد بن حيي  ،عن حممد بن أمحد  ،عن أمحد بن هالل
 ،عن عيسى بن عبدهللا اهلامشي  ،عن أبيه  ،عن آابئه قال  :قال رسول هللا (ص)  :أاتين آت من هللا ،
 - 397العسكري ،مرتضى (( )2007القرآن الكرمي ورواايت املدرستني) اجمللد الثاين ،حبث القراءات والقراء .راجع
العنوان التايلhttp://osool.ac.ir/MOALFAT/nidex.htm :

 - 398الكليين ،أصول الكايف ،كتاب فضل القرآن  ،ابب النوادر  ،الرواية 12 :
 - 399الكليين ،أصول الكايف كتاب فضل القرآن  ،ابب النوادر  ،الرواية 13 :

فقال  :إن هللا أيمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد  ،فقلت  :اي رب وسع على اميت فقال :إن هللا أيمرك
أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف".

400

كما روى الصدوق عن ابن الوليد  ،عن الصفار  ،عن ابن معروف  ،عن حممد بن حيي الصرييف  ،عن محاد بن
عثمان قال ":قلت اليب عبدهللا (ع)  :إن االحاديث ختتلف عنكم  ،قال  :فقال  :إن القرآن نزل على سبعة
أحرف وأدّن ما لالمام أن يفيت على سبعة وجوه  ،مث قال  ( :هذا عطاؤان فامنن أو أمسك بغري حساب )".

401

وجاء يف تفسري على بن ابراهيم القمي  :عن علي بن احلسني  ،عن أمحد بن أيب عبدهللا عن علي بن
سيف بن عمرية ،عن أبيه  ،عن أيب بكر احلضرمي قال  :قلت اليب جعفر (حممد الباقر) عليه السالم إن ابن
مسعود كان ميحو املعوذتني من املصحف  ،فقال  :كان أيب يقول  :إمنا فعل ذلك ابن مسعود برأيه  ،ومها
من القرآن 402 .ويف (طب األئمة) :عن أىب عبدهللا عليه السالم أنه سئل عن املعوذتني أمها من القرآن؟ فقال
عليه السالم  :مها من القرآن ،فقال الرجل :إهنما ليستا من القرآن يف قراءة ابن مسعود وال يف مصحفه ؟
فقال عليه السالم  :أخطأ ابن مسعود  ،أو قال  :كذب ابن مسعود  ،مها من القرآن  ،فقال الرجل فأقرأ
هبما يف املكتوبة ؟ فقال  :نعم .مما يؤكد معرفة الشيعة واألئمة بتعدد األحرف ومتيز عبد هللا بن مسعود
حبرف معني.
واحتمل املفيد أن تكون القراءات اخلاصة املنقولة عن أئمة أهل البيت كقراءة " كنتم خري أئمة أخرجت
للناس" و " كذلك جعلناكم أئمة وسطا " و "يسألونك األنفال" أهنا منزلة على وجهني ،كنوع من األحرف

400

 -اخلصال ج  2ص  .12واجمللسي ،حبار األنوار ،ج  ،82ح رقم  55ص  ، 66-65وأضاف

اجمللسي " :اخلرب ضعيف وخمالف لالخبار الكثرية كما ستأيت  ،ومحلوه على القراءات السبعة  ،والخيفى بعده حلدوثها بعده
صلى هللا عليه وآله".
 - 401اخلصال ج  2ص  ، 10وقد رواها العياشي يف تفسريه  ،ج  1ص ، 24
 - 402القمي ،على بن ابراهيم  ،التفسري ،ص 62

والمجلسي ،بحار األنوار :ج  92ص 98

السبعة "كما يعرتف خمالفوان به من نزول القرآن على أوجه شىت" 403.وذلك يف إشارة من املفيد اىل وجود
أحرف سبعة يف قراءة القرآن.
ورمبا كان رفض االعرتاف بوجود أحرف سبعة أو قراءات سبع للقرآن ،يف بعض الرواايت الشيعية ،حماولة
حلصر القراءة برواية أهل البيت ،والتشكيك ابلرواايت األخرى ،ولكن هذه القراءة  ،كما قلنا ،مل تثبت عن
أهل البيت بسند صحيح ،اضافة اىل وجود رواايت أخرى عنهم أتمر أو تسمح بقراءة القرآن كما يقرأه عامة
املسلمني ،ولو اهنا توقت ذلك السماح اىل زمن قيام القائم الذي تقول انه سيخرج القرآن كما أنزل.
وقد رفض اخلوئي االعرتاف ابلقراءات السبع فضال عن األحرف السبعة ،اعتمادا على رواييت الباقر
والصادق اآلنفتني ،وقام ابلتشكيك ابلقراءات ألهنا غري متواترة ال عن النيب وال عن القراء أنفسهم ،وهي اما
اجتهاد من القارئ ،أو منقول خبرب الواحد .وقال ":قد أطبق املسلمون جبميع حنلهم ومذاهبهم على أن ثبوت
القرآن ينحصر طريقه ابلتواتر .واستدل كثري من علماء السنة والشيعة على ذلك  :أبن القرآن تتوافر الدواعي
لنقله  ،النه االساس للدين االسالمي  ،واملعجز االهلي لدعوة نيب املسلمني  ،وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله
ال بد وأن يكون متواترا .وعلى ذلك فما كان نقله بطريق اآلحاد ال يكون من القرآن قطعا".

404

ورفض اخلوئي البحث يف مسألة األحرف السبعة واتريخ مجع القرآن أو الظروف اليت أدت اىل بروز
القراءات السبع يف القرنني األول والثاين اهلجريني ،بسبب عدم تنقيط املصاحف لعدم وجود النقط واحلركات
يف كتابة احلروف العربية ،حىت عهد احلجاج بن يوسف الثقفي ( 95ه ) مما مسح لكل قارئ من القراء السبعة
أو العشرة أو السبعني أن يق رأ بشكل خمتلف عن زمالئه القراء ،وهو ما مسح أيضا بوالدة قراءة أهل البيت
املروية عن االمام حممد الباقر ( )114وقال اخلوئي":ان املراجع بعد النيب (ص) يف أمور الدين  ،إمنا هو
كتاب هللا وأهل البيت الذين أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا  ...وال قيمة للرواايت إذا كانت خمالفة

 - 403وضرب لذلك مثال ابختالف قراءة قوله تعاىل  ":وما هو على الغيب بضنني " أو " وما هو على الغيب
بظنني " .أو قوله تعاىل ":جنات جتري حتتها األهنار " وعلى قراءة أخرى  " :من حتتها األهنار"  .وما أشبه
ذلك .املفيد  ،املسائل السروية ،فصل :وحدة القرآن وتعدد القراءات .ص 85 – 78
 - 404اخلوئي ،البيان يف تفسري القرآن  ،ص  ، 123و ص 164

ملا يصح عنهم .ولذلك ال يهمنا أن نتكلم عن أسانيد هذه الرواايت .وهذا أول شيء تسقط به الرواية عن
االعتبار واحلجية".

405

ومع ذلك فقد أفىت اخلوئي جبواز القراءة على إحدى القراءات السبع ،نظرا لبعض الرواايت عن االمام
الباقر والصادق ،وقال ":جتوز قراءة "مالك يوم الدين" و"ملك يوم الدين" وجيوز يف الصراط ابلصاد والسني
وجيوز يف "كفوا" ان يقرأ بضم الفاء وبسكوهنا مع اهلمزه أو الواو ،واألحوط القراءة ابحدى القراءات السبع،
وان كان االقوى جواز القراءة جبميع القراءات الىت كانت متداوله يف زمان االئمة (ع)".

406

وأما مرتضى العسكري فقد رفض كذلك االعرتاف ابألحرف السبعة ،تبعا حلديث االمام الباقر أبن "القرآن
واحد انزل من واحد" واعترب القول ابألحرف السبعة نوعا من حتريف القرآن .وقال" :من أهم العوامل يف
اختالق القراءات املختلفة ما رووا يف رواايت متواترة موصوفة ابلصحة ان الرسول (ص) أقرأ السورة الواحدة
الصحابه أبلفاظ خمتلفة ،فتمارى كل منهم يف قراءة االخر ،وقال الرسول (ص) يف جواب اعرتاضهم إن
القرآن نزل على سبعة أحرف" 407.كما رفض القراءات السبع املختلفة للقرآن الكرمي واليت اشتهرت يف
القرون الثالثة األوىل ،ونعتها ابلتحريف فقال":قام يف هذه االُمة من مسوا ابلقراء بتحريف القرآن الكرمي آالف

 - 405اخلوئي ،البيان ،ص 177
 - 406اخلوئي ،منهاج الصاحلني ،ج 1ص 163وكذلك أفىت االمام اخلميين ":االحوط عدم التخلف عن احدى القراءات
السبع كما ان االحوط عدم التخلف عما يف املصاحف الكرمية املوجودة بني ايدي املسلمني وان كان التخلف يف بعض

الكلمات مثل "ملك يوم الدين" و" كفوا أحد" غري مضر بل ال يبعد جواز القراءة ابحدى القراءات" .اخلميين ،حترير
الوسيلة ج 1ص 167
407

 -العسكري ،مرتضى  ،1999القرآن الكرمي ورواايت املدرستني ،الكتاب الثاين ،حبث رواايت نزول

القرآن على سبعة أحرف .كلية اصول الدين طهران

املرات ابسم القراءات املختلفة...ولكن اَلل حفظ قرآنه الكرمي كما وعد عن أن تناله أيدي احملرفني وأبقى
كتابه الكرمي ساملا عن كل ذلك التحريف أبيدي كل الناس واحلمد َلل على هذه النعمة العظيمة".

408

ولكن العسكري مل يوضح مقصوده من حفظ القرآن؟ أين ؟ وما هو؟ وعند من؟ ويغفل أو يتغافل عن
وجود عدة نسخ معاصرة للقرآن بعدة قراءات منها قراءة حفص عن عاصم ،ومنها ورش وقالون عن انفع،
وان قراءة حفص عن عاصم مل تشتهر يف العامل االسالمي اال يف القرون املتأخرة ،يف حني كانت قراءات
أخرى هي السائدة قروان من الزمن ،ومل يقل العسكري لنا أي القراءات هي األصل الصحيح الدقيق للقرآن.
ويف احلقيقة ،ونظرا لثبوت وجود القراءات السبع أو السبعني للقرآن يف القرن الثاين اهلجري ،نتيجة لعدم
تنقيط احلروف العربية يف القرن األول حىت عهد احلجاج الثقفي ( 95ه ) وعدم وجود احلركات عليها ،ابلرغم
من كتابة عثمان للمصحف االمام ،فانه ميكن اعتبار تلك القراءات حرفا من األحرف السبعة اليت مسح
النيب بقراءهتا على أية صورة ممكنة .واذا كان اختالف القراءات السبع أمرا ال مفر منه فرض نفسه على
املسلمني حىت بعد مصحف عثمان ،فان االختالف بني املسلمني يف قراءة القرآن ،كان أمرا أصعب يف أايم
الرسول حيث كانت وسائل الكتابة واألوراق شبه منعدمة ،وحفظه عن ظهر القلب بدقة أصعب ،ولذلك
فقد كان النيب يتساهل يف األمر ،وينهى عن املراء ،ويقول ":كل من عند هللا ،أو هكذا أنزل" يف اشارة اىل
املعىن واملضمون ،وعدم التوقف كثريا عند األلفاظ ،وهو ما اطلق عليه ابالحرف السبعة ،ولو كان النيب
حريصا على قراءة القرآن على حرف واحد ،لوضع النقاط على احلروف العربية ،كما فعل احلجاج من بعد.
وحىت لو فعل ذلك فماذا كان يفيد أو يغري يف أمة أمية ال تقرأ وال تكتب ،وال يوجد فيها اال بضعة أشخاص
حيسنون استعمال القلم والدواة .وهذا ما يثبت أن مشكلة الكتابة والقراءة للقرآن كانت فعال مشكلة
مستعصية استمرت أكثر من مائة عام يف صدر االسالم ،وأدت اىل إقرار األحرف السبعة والقراءات السبع.

 - 408العسكري ،مرتضى  ،1999القرآن الكرمي ورواايت املدرستني ،الكتاب الثاين ،حبث القراءات والقراء.
نشر كلية اصول الدين ،طهران

خالصة وتقييم
إذن يقول الشيعة االمامية إن القرآن كان جمموعا يف عهد الرسول األعظم (ص) .كما يقولون أبن
االمام علي مجعه بعد وفاة الرسول ،وان النسخة اليت مجعها االمام توجد عند أبنائه ،وسوف خيرجها
االمام املهدي املنتظر الغائب.
واهنم يشككون يف الرواية االسالمية العامة (السنية) جبمع اخللفاء للقرآن بعد الرسول ،ويطرحون كثريا
من األسئلة املعقولة الواردة حول عملية اجلمع ،وتناقضات الرواايت املختلفة يف كثري من اجلزئيات،
ويستدلون على مجع القرآن حفظا وكتابة يف زمن النيب ،بوجود املصاحف املختلفة يف األقطار االسالمية
كمصحف أيب ومصحف عبد هللا بن مسعود ،قبل أن جيمعها عثمان بن عفان يف مصحف واحد.
ولكن الرواية الشيعية هي بدورها ال تسلم من النقد ومن كثري من األسئلة واملالحظات ،فمن انحية
هي ال تفسر اختالف املصاحف قبل مجع عثمان ،ومن انحية أخرى ال ترد الرواية السنية املتواترة،
اترخييا بنقض رواهتا ،أو التشكيك بصحتها من انحية السند ،وامنا تردها عقليا أو أيديولوجيا ،علما أبن
اختالف جزئيات رواية مجع اخللفاء للقرآن ال مينع من تواتر عملية اجلمع بصورة عامة ،خصوصا عملية
مجع عثمان ملصحفه الذي عرف ابمسه ،وهو املصحف املوجود بني أيدينا منذ ذلك التاريخ .ويالحظ
أن التشكيك الشيعي ابلرواية التارخيية العامة ،مل يكن له أثر يف القرن اهلجري األول ،وامنا ابتدأ منذ
زمن االمام حممد الباقر مطلع القرن اهلجري الثاين ،إن صحت الرواية عنه ،وهو أمر مشكوك فيه عند
احملققني الشيعة املعاصرين ( مرتضى العسكري :القرآن الكرمي ورواايت املدرستني) ومع ان رواية مجع
االمام علي للقرآن وردت يف رواايت سنية ،وقد أشار ابن أيب داود اىل مصحف علي ونقل منه قراءة
خاصة آلية واحدة 409،اال ان رواية مجع االمام تتناقض مع رواية مجع القرآن على عهد النيب ،كما اهنا
ال حتمل اشارة اىل كون مصحف علي يتضمن أكثر من القرآن املعروف مبصحف عثمان ،أو خيتلف عنه
بصورة جذرية ،وامنا يقال ان ترتيب السور فيه كان حسب النزول وليس حسب حجم السور كما هو
احلال يف مصحف عثمان ،ولو كان هذا املصحف خيتلف كثريا عن مصحف عثمان ألظهره االمام علي
 - 409حدثنا عبد هللا حدثنا حممد بن عبد هللا املخرمي حدثنا مسهر بن عبد هللا حدثنا عيسى بن عمر بن عطاء بن
السائب عن أيب عبد الرمحن عن علي أنه قرأ (س  2آ " )285آمن الرسول مبا أنزل اليه وآمن املؤمنون" .كتاب املصاحف،
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عندما حكم ،بدال من أتييد مصحف عثمان ،بل كان جيب عليه ان يقوم بذلك ابعتباره أهم عمل
اصالحي يقوم به يف خالفته قبل تغيري الوالة أو حماربة املارقني والناكثني.
وأما قول بعض الشيعة (كاملفيد واخلوئي والعسكري) ابشتمال اجلزء احملذوف من القرآن عند مجع
اخللفاء له ،على التأويل والتفسري املنزل من هللا ،فهو قول بال دليل سوى االستناد اىل رواايت مشكوك
يف صحة نسبتها اىل االمام الباقر ،ولو صحت عنه ملا كان فيها حجة ألنه ال يرفعها بسند صحيح ،وال
يوجد ما يؤيدها من االدلة التارخيية ،وامنا هي دعوى أيديولوجية حبتة حتاول التنظري لنظرية "اإلمامة
اإلهلية".
واذا كانت بعض الرواايت الواردة عن االمام علي حول قراءة القرآن حبرف آخر غري ما هو مكتوب
يف مصحف عثمان (كما روى ابن ايب داود) أو بقراءة أخرى يسرية كالقراءات السبع ،وهي واردة عن
طريق السنة أيضا ،فان كثريا أو أكثر أو معظم ما نسب اىل االمام علي (وأهل البيت) من قراءة خمتلفة
ابالحرف والنقاط واحلركات ،أو الزايدة والنقصان هي رواايت متأخرة مدعاة منذ القرن الثاين ،وهي بال
دليل وال سند معترب وضعيفة عند الشيعة قبل غريهم.
ان وجود املصاحف املتعددة املكتوبة بقلم الصحابة كعبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب ،واملختلفة فيما
بينها ،واليت يعرتف الشيعة بوجودها ويروون عنها ،يدل على أن عملية مجع القرآن النهائية متت يف عهد
عثمان ،فضال عن حماولة اجلمع األوىل يف عهد أيب بكر وعمر ،وعدم مجع القرآن بصورة كاملة يف عهد
النيب ،واال ملا تعددت املصاحف وملا اختلفت .كما ان ادعاء الشيعة بوجود قراءة خاصة لالمام علي أو
اهل البيت للقرآن ،وجهل عامة املسلمني هبا ،يؤكد عدم مجع القرآن يف زمن النيب ،فضال عن احتمال
اخرتاع تلك القراءة يف وقت متأخر ،يف القرن الثاين اهلجري ،متاشيا مع اخرتاع نظرية االمامة اإلهلية،
ويف حماولة الصطناع األدلة عليها من القرآن.
ملف رقم  13ب  3ف  2قراءة أهل البيت
الباب الثالث

الشيعة بني األحرف السبعة ودعاوى التحريف
الفصل الثاين :قراءة أهل البيت اخلاصة للقرآن
410

ابلرغم من رفض االمامني الشيعيني حممد الباقر وجعفر الصادق لنظرية األحرف السبعة والقراءات السبع،
فان الرتاث الشيعي حيفل برواايت كثرية تتحدث عن "مصحف فاطمة" ،أو "كتاب علي" .وقد أصبح
ادعاء وجود نسخة خاصة من القرآن لالمام علي بن أيب طالب عند أبنائه ،انفذة أو قاعدة ملا أصبح يعرف
ب "قراءة أهل البيت" اخلاصة للقرآن ،واليت سنستعرضها يف الفصول القادمة.
وقد ترافقت تلك القراءة اخلاصة مع نشوء نظرية "اإلمامة اإلهلية ألهل البيت" اليت أسسها االمام حممد
الباقر (تويف  ،) 114واستعان بتلك القراءة لتأييد نظريته .وقد استند يف بنائها واحتالل موقعه احملوري
اخلاص فيها ،اىل قراءة كانت مشهورة يف تلك األايم لآلية الثانية واخلمسني من سورة احلج ،حتتوي على
إضافة كلمة (حمدَّث) :أي هكذا ":وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب (وال حمدَّث) اال إذا متىن ألقى
الشيطان يف أمنيته فينسخ هللا ما يلقي الشيطان مث حيكم آايته ،وهللا عليم حكيم".

411

وهي قراءة يرويها

ال
ال قم م
البخاري ومسلم والنسائي والرتمذي ،وينسبوهنا اىل ابن عباس ،ويروون فيها حديثا عن ايب هريرة أنه قم م
ِّ
ول َِّّ
محد فمِّإنَّهُ عُ مم ُر " .و مز ماد
مر ُس ُ
يما قمب لم ُكم ِّمن األ مُم ِّم ُحمم َّدثُو من فمِّإن يم ُ
ك ِّيف أ َُّم ِّيت أ م
اَلل (ص) " :لممقد مكا من ف م
ِّ
يمن
ال قم م
مزمك ِّرَّايءُ ب ُن أِّميب مزائِّ مد مة معن مسعد معن أِّميب مسلم ممةم معن أِّميب ُهمري مرمة قم م
ال النِّ ُّ
َّيب (ص) ":لممقد مكا من ف م

- 410
 - 411الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب أن األئمة يعلمون مجيع العلوم اليت خرجت إىل املالئكة واألنبياء ،ح رقم 1و
 2و 3و 4والكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب يف أن األئمة حمدثون مفهمون ،ح رقم 2

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
محد فمعُ مم ُر".
يل ِّر مجال يُ مكلَّ ُمو من من مغ ِّري أمن يم ُكونُوا أمنبِّيماءم فمإن يم ُكن من أ َُّم ِّيت من ُهم أ م
مكا من قمب لم ُكم من بمِّين إسمرائ م
412
اَللُ معن ُه مما ( ِّمن نمِّيب مومال ُحممدَّث).
قم م
ال اب ُن معبَّاس مر ِّض مي َّ
وقد وجد االمام الباقر يف هذه القراءة أساسا مهما لتشييد نظرية "اإلمامة اإلهلية" فأكد ألصحابه" :إهنا
هكذا يف كتاب علي".

413

وادعى أنه "حمدَّث" من قبل املالئكة الذين قال اهنم يتنزلون عليه ،وخيربونه

بعلوم السماء 414.وفسر (احملدَّث) أبنه :من "ينكت يف أذنه فيسمع طنينا كطنني الطست أو يقرع على قلبه
فيسمع وقعا كوقع السلسلة على الطست".

415

 - 412ابن حجر  :احلديث احلادي عشر  :حديث أيب هريرة  ،فتح الباري يف شرح صحيح البخاري  ،حديث
 3486وأخرجه مسلم والرتمذي والنسائي .
 - 413الصفار ،بصائر الدرجات ،ج  7ابب  6ح رقم ()13
 - 414الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب أن األئمة يعلمون مجيع العلوم اليت خرجت إىل املالئكة واألنبياء ،ح رقم 1و
 2و 3و 4والكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب يف أن األئمة حمدثون مفهمون ،ح رقم 2
 - 415الصفار ،بصائر الدرجات ،ج  7ابب  6ح رقم ( )13وعن زرارة عن أيب جعفر قال األنبياء على مخسة أنواع
منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة فيعلم ما عىن به ومنهم من ينبأ يف منامه مثل يوسف وإبراهيم ومنهم من يعاين
ومنهم من ينكت يف قلبه ويوقر يف أذنه .الصفار ،بصائر الدرجات ،ج  ،8ابب  1يف الفرق بني األنبياء والرسل واألئمة
عليهم السالم ومعرفتهم وصفتهم  ،ح رقم ()6
وروى الكليين عن الباقر أنه قال":إن علم ما ال اختالف فيه عند األوصياء ،كما كان رسول هللا (ص) يعلمه إال أهنم ال
يرون ما كان رسول هللا (ص) يرى ،ألنه كان نبيا وهم حمدَّثون ،وأنه كان يفد إىل هللا (عز وجل) فيسمع الوحي وهم ال
يسمعون" .واستشهد هبذه اآلية":إان أنزلناه يف ليلة مباركة ،إان كنا منذرين ،فيها يُفرق كل أمر حكيم ،أمرا من عندان إان كنا
مرسلني" فقال":إن هذا األمر احلكيم الذي يفرق فيه هو من املالئكة والروح اليت تنزل من السماء إىل األرض ،وال بد هلم
من سيد يتحاكمون إليه ...لعمري ما يف األرض وال يف السماء ويل هلل عز ذكره إال وهو مؤيد ،ومن أُيِّد مل ُخي ِّط ،وما يف
األرض عدو هلل عز ذكره إال وهو خمذول ،ومن ُخذل مل يُصب ،كما أن األمر ال بد من تنزيله من السماء حيكم به أهل
األرض ،كذلك البد من وال ...أىب هللا عز وجل بعد حممد (ص) أن يرتك العباد وال حجة عليهم" .وقال ":لقد خلق هللا
جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا ،ولقد خلق فيها أول نيب يكون ،وأول وصي يكون ،ولقد قضى أن يكون يف كل
سنة ليلة يهبط فيها بتفسري األمور إىل مثلها من السنة املقبلة ،من جحد ذلك فقد رد على هللا (عز وجل) علمه ،ألنه ال

وشكلت القراءة اخلاصة للقرآن ،واملروية عن االمامني الباقر والصادق أساسا لنظرية "اإلمامة اإلهلية"
وقاعدة للتشكيك بعملية مجع اخللفاء (أيب بكر وعمر وعثمان) للقرآن ،واهتامها ابلنقص والتحريف.
وانعكست يف كتب احلديث والتفسري االمامية اليت انتشرت يف القرنني الثالث والرابع ك (كتاب القراءات ،أو
التنزيل والتحريف) ألمحد بن حممد السياري ( 286ه ) ،و(بصائر الدرجات) حملمد بن حسن بن فروخ
الصفار ( ،)290و(انسخ القرآن ومنسوخه) لسعد بن عبد هللا األشعري القمي (حوايل  ،)300وتفسري
علي بن ابراهيم القمي ( ،)307و(الكايف) حملمد بن يعقوب الكليين ( ،)329وتفسري حممد بن مسعود
العياشي ( ، )320وتفسري فرات بن ابراهيم الكويف ( ،)352وتفسري ابن أيب زينب حممد بن إبراهيم
النعماين ( )360وغريهم  ،وعمد املفسر حممد بن العباس بن علي املاهيار املعروف اببن احلجام (حوايل
 )328إىل أتليف كتابني يف تلك القراءة ،أمسى أحدمها "قراءة أهل البيت عليهم السالم" واآلخر " :قراءة
أمري املؤمنني عليه السالم ".

416

وتشمل "قراءة أهل البيت" املفرتضة أو املنسوبة اليهم ،أربعة أقسام:
-1

قراءة بعض اآلايت بتأويل خاص .

-2

قراءة بعض اآلايت بشكل خمتلف  ،مشابه للقراءات السبع أو العشر اليت اشتهرت يف القرن
الثاين اهلجري داخل إطار املصحف العثماين.
قراءة بعض اآلايت بشكل خمتلف ،مشابه لألحرف السبعة اليت اشتهرت يف صدر االسالم،
قبل املصحف العثماين.

-4

قراءة بعض اآلايت بشكل حمرف بعيد جدا عن سياق القرآن.

-3

يقوم األنبياء والرسل واحملدَّثون إال أن تكون عليهم حجة مبا أيتيهم يف تلك الليلة ،مع احلجة اليت أيتيهم هبا جربئيل (ع)".
الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،ابب يف شأن إان أنزلناه  ،ح رقم  1و 7

 - 416الطوسي ،الفهرست150 149 ،

وقد اصبحت تلك الرواايت بوجود قراءة خاصة لالمام علي أو ألهل البيت ،مادة دمسة الهتام الشيعة
ابلقول بتحريف القرآن.

417

ولكن دراسة تلك الرواايت الشيعية ،ومقارنتها ابلرواايت السنية املنقولة عن

نفس تلك الفرتة ،تبعد شبهة التحريف عن الشيعة ،وتدعو للتأمل والنظر فيما اذا كان لدى أهل البيت فعال
قراءة خاصة تستند اىل حرف من احلروف السبعة أو قراءة من القراءات السبع ،مع رفض بعض الرواايت اليت
تصرح ابلتحريف أو تنقل قراءات شاذة جدا وغريبة ،تتضمن تالعبا واضحا ابلقرآن خلدمة أهداف سياسية
نظرية كحق أهل البيت يف احلكم واخلالفة.
ومع وجود شك منهجي معترب يف صحة مجيع الرواايت املنقولة عن اإلمامني الباقر والصادق ،ألهنا نقلت
عنهما بصورة شفوية من واحد اىل آخر ،خالل مائة عام أو أكثر ،قبل أن تسجل يف كتاب ،ووجود كثري من
الرواة الضعفاء والغالة والكذابني بني الناقلني ،اال اننا ال ميكن أن نشطب جبرة قلم واحدة على كل ما روي
عنهما ،أو نرفض كل األحاديث ،فان بعضها يدخل يف خانة القراءات السبع املعقولة واليت كانت منتشرة يف
القرن الثاين اهل جري ،وكذلك يف خانة األحرف السبع املنقولة يف الكتب السنية عن أيب بن كعب وعبد هللا
بن مسعود وعبد هللا بن عباس وزوجات النيب وبعض الصحابة اآلخرين .وال ميكن ان نقبل ببعض الرواايت
اليت تتحدث عن وجود إ ضافات يف مصحف علي أو مصحف فاطمة  ،وتفسريها أبهنا من التأويل املنزل،
كما فعل املفيد واخلوئي والعسكري؛ ونرفض – يف نفس الوقت  -وجود أحرف أخرى أو قراءات أخرى
للقرآن .وحسب ظين ف ان رفض االعرتاف بوجود األحرف والقراءات املختلفة ،يعود أساسا اىل بعض
االحاديث املروية عن الباقر والصادق ،وتصحيحها من قبل البعض (كاملفيد واخلوئي والعسكري) ،ابلرغم من

 - 417وسوف نرى يف الفصل األخري كيف قام احملققون من علماء الشيعة ،بعد والدة الفرقة االثين عشرية يف القرن الرابع
اهلجري ،والتزامهم مبنهج االجتهاد والتحقيق ،مبراجعة تلك الرواايت ونقد رواهتا ورفضها بصورة عامة ،وذهب بعض الشيعة
كاملفيد وأبو القاسم اخلوئي ومرتضى العسكري اىل عدم االعرتاف بوجود أحرف سبعة وال قراءات سبع وال قراءة خاصة
ألهل البيت أو ألمري املؤمنني ،وتفسري ما يوجد يف بعض الرواايت حول "مصحف علي" ،أبنه كان يتضمن نوعا من
التفسري املنزل والتأويل للقرآن ،وليس بنص اضايف حمذوف أو حمرف كما تقول بعض الرواايت.

وجود احاديث أخرى منسوبة هلما تعرتف بوجود األحرف السبعة والقراءات السبع 418.وال ميكن رفض هذه
األحاديث جملرد املناقشة يف السند ،أو املوافقة مع األحاديث السنية ،بناء على نظرية التقية واألخذ مبا خيالف
الرواايت السنية ،ألن تلك األحاديث املؤكدة املعرتفة ابألحرف والقراءات مدعومة أبحاديث مستفيضة عن
الباقر والصادق تقدم قراءة خاصة ألهل البيت .واذا أردان التشكيك هبذه الرواايت فال بد ان نشكك
ابلراواايت النافية أيضا ألهنا حتتوي على شبهة رفض القراءات األخرى وحصر الصحة "بقراءة أهل البيت" أو
حماولة االضافة على القرآن ولو من ابب ادعاء التأويل والتفسري املنزل ،وهو ما ال يوجد عليه دليل مستقل
غري رواية الباقر والصادق املتأخرين عن عملية مجع القرآن مبائة عام.
والنتيجة  :اما أن نعرتف بعدم صحة كل ما ينسب اىل الباقر والصادق من دعاوى حول "مصحف
علي"  ،وإما أن نعرتف بروايتهما لقراءة االمام علي أبهنا على حرف واحد من األحرف السبعة ،وبقراءهتما
اخلاصة على أهنا قراءة من القراءات السبع ،ألن الرواايت الرافضة والقابلة على مستوى واحد من الواثقة
والصحة .وهو ما أميل اليه حسب ما توصلت اليه ،بعد التحليل واملقارنة مع الرواايت السنية.

419

وقبل ان استعرض "قراءة أهل البيت" أبنواعها املختلفة ،أود أن القي بعض الضوء على املصادر الشيعية
األوىل اليت حتتوي على تلك القراءة أو تصرح بتحريف القرآن من قبل اخللفاء الراشدين ،أو ابالحرى حتاول
القيام بذلك عرب تقدمي صور أخرى آلايت القرآن الكرمي.
418

 -ذكرانها يف الفصل املاضي ،عن :الصدوق ،اخلصال ،ابب ( القران نزل على سبعة احرف ) ،وتفسري

العياشي  24-1وحبار االنوار  ، 49 - 92و مستدرك الوسائل ،ج  17ص  ، 305و وسائل الشيعة
 822 -4حديث 7635
 - 419وهنا يتبادر اىل الذهن سؤال مهم :ملاذا جيب ان نصدق مسبقا الفرضية اليت تقول ان القرآن غري حمرف؟ وليس فيه
زايدة وال نقيصة؟ ملاذا ال جيوز أن نفرتض علميا هذه الفرضية ،وندرسها بصورة حمايدة على ضوء التاريخ؟ خاصة مع علمنا
بوجود قراءات أخرى ومصاحف أخرى وقيام السلطة حبرق املصاحف األخرى؟ اال يدل ذلك على وجود حتريف يف عملية
اجلمع وحذف وتعديل؟ طبعا حنتاج اىل اثبات ودليل على ان هذه اآلية كانت هكذا ،وال ميكن ان نصدق بسرعة أي
شخص يدعي التحريف ،وال سيما اذا كان حياول تسييس القرآن واضافة اشياء اخرى عليه بدعوى احلذف.

املصادر الشيعية األوىل والعصر األخباري
من املعروف ان الشيعة كانوا يشكلون حزب املعارضة السياسية الرئيسية ضد األمويني ،وأهنم افرتقوا اىل
حركات وتيارات عديدة ،وأن فيهم املعتدلني واملتطرفني الغالة ،الذين مل يكتفوا اباللتفاف حول أئمة أهل
البيت من خمتلف البيوت ،وامنا غالوا فيهم وقالوا اهنم أنبياء أو آهلة ،واختلقوا أحاديث حول االمامني الباقر
والصادق وبقية األئمة يف حياهتم ،ابلرغم من استنكارهم ومكافحتهم ألقاويل الغالة الباطلة ،ولعنهم اايهم.
وكانت املشكلة الكربى اليت عاّن منها أئمة أهل البيت تكمن يف اختالط الغالة بشيعتهم العاديني ،او حتول
قسم منهم من االعتدال اىل التطرف والغلو وتزوير األحاديث ونسبتها اليهم .وقد حبثت ذلك مفصال يف
كتايب "التشيع السياسي والتشيع الديين".

420

وبقيت الرواايت الشيعية املنقولة عن الباقر والصادق وبقية

األئمة تتالطم يف أمواج من السرية والنفي والتأكيد ،واجلرح والتعديل للرواة الناقلني املندسني يف خمتلف الفرق
الشيعية .ويف حني مل يصدر عن أي امام من األئمة أي كتاب موثوق يعرب عن أفكارهم أو يفسر القرآن
بشكل موثق ،فقد قام أحد املدعني للتشيع يف منتصف القرن الثالث اهلجري ،وهو أمحد بن حممد بن سيار
بن عبد هللا السياري ،بتأليف كتاب حتت عنوان "القراءات ،أو التنزيل والتأويل" وقد تويف هذا املؤلف سنة
 ،268مما يعين أنه عاصر األئمة حممد اجلواد وعلي اهلادي ( )255واحلسن العسكري ( . )260وكان
السياري من كتاب آل طاهر ،احلكام العسكريني الذين نصروا املأمون على األمني ،وحلوا يف بغداد ،بينما
كان السياري رجال من أهل البصرة أو اصبهان أو قم ،ورمبا سكن بغداد للعمل عند آل طاهر.
وقد انعكست رواايته يف الكتب الالحقة ،أو أيدت ما ورد فيها ،خصوصا كتاب "انسخ القرآن ومنسوخه"
لسعد بن عبد هللا األشعري القمي (تويف أواخر القرن الثالث اهلجري) و "تفسري" علي بن ابراهيم القمي،
و"الكايف" حملمد بن يعقوب الكليين (تويف سنة  )329و"تفسري" العياشي ،والنعماين واملاهيار وفرات بن
ابراهيم الكويف.
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ويبدو ان رواايته عن قراءة خاصة ألهل البيت ،واليت تتضمن تصرحيا بتحريف القرآن والزايدة فيه والنقيصة
منه ،لقيت قبوال لدى بعض األوساط الشيعية يف ما يسمى ب "عصر الغيبة" كما حيدثنا الشيخ املفيد عن بين
نوخبت الذين كانوا حيتلون موقعا قياداي سياسيا وفكراي ،يف بغداد يف أواخر القرن الثالث اهلجري وما بعده.
ومتيزت هذه املرحلة اليت تكرست بعد وفاة االمام احلسن العسكري (سنة  )260و"غيبة" االمام الثاين
عشر "حممد بن احلسن العسكري" ،ابلصفة األخبارية احلشوية اليت امتدت اىل أواخر القرن الرابع اهلجري
قبل ان يولد املذهب االثنا عشري القائم على االجتهاد والتحقيق .حيث قام األصوليون من مشايخ هذه
الطائفة برفض رواايت التحريف أو الزاي دة والنقصان من القرآن ،وتفسري بعض الرواايت أبهنا حتكي عن
التأويل املنزل.
ومل يصل كتاب "القراءات" للسياري الينا بصورة مسندة 421،كما مل تتضمن بعض كتب التفاسري اليت
انتشرت يف تلك الفرتة األسانيد الصحيحة الكاملة ،فقد روى العياشي األحاديث بدون أي سند ،وكان
فرات الكويف نفسه جمهوال ،وكتابه غري مسند أيضا ،وأما كتاب "تفسري القمي" فقد وردان كذلك بدون
اسناد ،ويشك أبن شخصا آخر قد خلطه مع كتاب اثن ،وكذلك األمر ابلنسبة لكتاب "سليم بن قيس
اهلاليل" الذي ظهر يف القرن الرابع ونسب اىل شخص أسطوري موهوم يف القرن األول اهلجري .وتعاين
املصادر الشيعية األخرى من اإلرسال أو الرواية عن الضعفاء والكذابني والغالة ،كما يصنفهم علماء الرجال
الشيعة يف القرن الرابع واخلامس .ويف ما عدا كتاب "الكايف" للكليين فانه ال يوثق أبي كتاب آخر من تلك

 - 421فما يوجد لدينا هي نسخة حمققة من قبل أيتان كولربغ وحممد علي أمريي معزي ،طبع دار بريل للنشر يف ليدن
وبوسطن ،2009 ،عن نسخة بتاريخ  1319/6/3هجرية ،منقولة عن نسخة خبط حممد اخلوانساري ،أو حممد ابقر
اهلمداين ،بتاريخ 1311ه  ،عن نسخة خبط حممد صاحل بن عبد الرحيم اليزدي ،بتاريخ  23شعبان  1076ه  ،عن نسخة
بتاريخ  3مجادى اآلخرة ،سنة  453ه  ،عن نسخة بتاريخ ذي القعدة من سنة  328ه  ،وقرأت يف بعض املصادر أن
نسخة من الكتاب توجد يف مكتبة املرعشي بقم برقم  1455اترخيها  23شعبان  1026ه ولعلها نفس نسخة اليزدي
مع االشتباه بني رقم  2و .7

املرحلة األخبارية احلشوية ،وأما الكليين فقد اعتمد يف رواايته كثريا على السياري ،الذي اعتمد بدوره على
رجال ضعاف وغالة وكذابني ،ويتهم نفسه ابلغلو واالحنراف ،مما يلقي ابلشك على مجيع مروايته.
ويف احلقيقة ال ميكن ان ننظر اىل كتاب (القراءات) بسرعة على انه كتاب ضعيف بناء على تضعيف
علماء الرجال االثين عشريني ،فان تضعيف فرقة خمالفة لشخص ما ،ال يعتمد عليه كثريا وامنا جيب النظر اىل
أسباب التضعيف هل هي بسبب االختالف العقدي؟ أم بسبب الكذب وعدم األمانة؟ أم بسبب الرواية
عن املراسيل والضعاف؟ ،ويف هذه احلالة ايضا جيب أن ننظر اىل كل رواية من رواايته هل هي مرسلة؟ وعن
ضعاف؟ وذلك ألن التشكيك ابلراوي السياري أبنه غال أ و فاسد املذهب ال يكفي للتشكيك بروايته ،وامنا
جيب ان ندرس كتابه ونقارن بينه وبني الرواايت والكتب األخرى املعتربة عند الشيعة ،وهل جند فيه اختالفا
كبريا او مناقضا ملا هو معروف؟
يوجد رأاين حول السياري ،األول وهو األقدم :يوثقه ويعتمد عليه ،والثاين :يضعفه.
يستعرض أغا بزرك الطهراين ( 1389 - 1293ه ) الرأي األول ،الذي يعرب عن املرحلة األخبارية
واخلط األخباري األخري ،فيقول  ":كتاب القراءات للشيخ أيب عبد هللا السياري ،أمحد بن حممد بن سيار،
الكاتب آلل طاهر زمن أيب حممد العسكري ذكره النجاشي والشيخ يف الفهرست ويعرف أيضا ب (التنزيل
والتحريف) على ما عرب به حني النقل عنه ،الشيخ حسن بن سليمان احللي يف خمتصر البصائر لسعد بن
عبد هللا  ،وينقل عنه األستاد األكرب يف حاشية املدارك يف حبث القراءة ،وكان عند شيخنا النوري ،وينقل عنه
يف مستدرك الوسائل اعتمادا على نقل أجالء األصحاب عنه ،حيث يروي عنه احلمريي والصفار وأبو علي
األشعري وموسى بن احلسن األشعري واحلسني بن حممد بن عامر ،واعتمد على رواايته ثقة اإلسالم الكليين
يف الكايف وينقل عنه ابن إدريس يف مستطرفاته ،وحممد بن العباس بن املاهيار يف تفسريه" 422 .وعده الربقي
حممد بن خالد ( 274ه ) من أصحاب االمام العسكري( .رجال الربقي) ،وله من الكتب  :النوادر،
وثواب القرآن ،والقراءات ،والطب ،والتنزيل والتحريف ،وفضائل القرآن  ،والغارات .
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وأما الرأي اآلخر فيعرب عنه معظم علماء الرجال والفقهاء األصوليون (اجملتهدون) من الشيعة االثين عشرية
منذ القرن الرابع اهلجري  ،فقد قال النجاشي 450( :ه ) عنه أبنه "ضعيف احلديث فاسد املذهب ،ذكر
ذلك لنا احلسني بن عبيد هللا [ابن الغضائري] ،جمفو الرواية ،كثري املراسيل" .رجال النجاشي  1/211وكرر
الشيخ الطوسي ( 460ه ) يف الفهرست نفس املالحظات ":ضعيف احلديث ،فاسد املذهب ،جمفو الرواية،
كثري املراسيل" وأضاف ابن الغضائري :اىل ذلك أبنه "ضعيف متهالك ،غال منحرف ،استثىن شيوخ
القميني روايته من كتاب (نوادر احلكمة)" .رجال ابن الغضائري ،ص 40
وحدثنا ابن الغضائري والطوسي والنجاشي عن غلو السياري وختليطه ،ولكنهم مل يذكروا ماهية ذلك الغلو
املتهم به السياري ،وحكى بعضهم أبنه كان يقول ابلتناسخ .ونقل الكشي ،حممد بن عمر بن عبد العزيز
( 350ه ) عن ابراهيم بن حممد بن حاجب  ،قال قرأت يف رقعة مع اجلواد (عليه السالم) يعلم من سأل
عن السياري  " :انه ليس يف املكان الذي ادعاه لنفسه وال تدفعوا اليه شيئا"( .معرفة الناقلني ،أو :اختيار
رجال الكشي)
ومل أجد أحدا يتهم السياري ابلكذب والوضع ،غري السيد مرتضى العسكري ( )1999الذي يتهمه يف
أكثر من مكان من كتابه "القرآن الكرمي ورواايت املدرستني" أبنه " نقل هذه القراءة عن مدرسة اخللفاء
وركب عليها سندا وافرتى هبا على االمام الصادق" .ويبدو أن ذلك خترص وظن من العسكري ،وحماولة

السقاط رواايت السياري يف كتابه "القراءات".

ولكن قد جند يف اسناد السياري رجاال معروفني ابلكذب والوضع والغلو ،ورمبا جاء ضعفه من هذه
الناحية ،اضافة اىل االرسال ،فهو يروي عن الغالة الكذابني املشهورين ابلوضع ،والضعفاء من أمثال حممد
بن علي (أبو مسينة) ،وحممد بن سنان ،وسهل بن زايد عمن أخربه ،و منخل بن مجيل ،وعمرو بن مشر،
ومفضل بن صاحل ،ويوسف بن يعقوب ،واحلصني بن املخارق ،وعلي بن أيب محزة  ،وسليمان الديلمي ،وابنه
حممد  .أو يروي عمن يروي عن جماهيل وضعفاء ويعتمد املراسيل .ومن هنا ضعفه علماء الرجال منذ القرن
الرابع اهلجري كالشيخ الصدوق ( )381وشيخه حممد بن احلسن بن الوليد ( 343ه ).

وابلرغم من هذا الشك والضعف يف رواايت التحريف املزعومة يف كتاب السياري "قراءة أهل البيت" جيدر
بنا تصنيف تلك الرواايت اىل أنواع والنظر فيها ،ويف إمكانية تعبريها عن قراءة خاصة ألهل البيت  ،حسب
نظرية االحرف السبعة ،والقراءات السبع ،وترك ما عدا ذلك مما يوجد فيها من اساطري تزعم حتريف القرآن.
ملف رقم  14ب  3ف  3قراءة أهل البيت اخلاصة للقرآن
الباب الثالث :الشيعة وحتريف القرآن
الفصل الثالث :القراءات املنسوبة اىل أهل البيت
قسمنا القراءة املروية عن أهل البيت للقرآن الكرمي ،يف الفصل املاضي ،اىل أربعة أصناف ،هي أتويل بعض
اآلايت  ،وقراءة بعض اآلايت بشكل خمتلف  ،مشابه للقراءات السنية السبع أو العشر اليت اشتهرت يف
القرن الثاين اهلجري داخل إطار املصحف العثماين .وكذلك قراءة بعض اآلايت بشكل خمتلف ،مشابه
لألحرف السبعة اليت اشتهرت يف صدر االسالم ،قبل املصحف العثماين .وإن قسما من تلك الرواايت
تضمن قراءة بعض اآلايت بشكل حمرف بعيد جدا عن سياق القرآن .وسوف نتجاوز موضوع التأويل ألنه ال
يهمنا كثريا يف حبثنا هذا ،لنستعرض:
أ  -القراءة املطابقة لرواايت أهل السنة ،املخالفة ملصحف عثمان
نعين ابلقراءة املطابقة تلك املوجودة يف مصادر الفريقني السنة والشيعة ،من كتب التفسري واحلديث ،وهي
على نوعني:
 -1حرف من احلروف السبعة ،خيتلف أو ينقص أو يزيد عن املصحف العثماين.
 -2قراءة من القراءات السبع ،وهي ختتلف عن قراءة حفص عن عاصم ،ابلتنقيط ،أي احلركات
واحلروف ،وتشبه القراءات السبع األخرى أو ختتلف عنها أيضا ،ولكنها من جنسها.
وسوف نستعرض كال النوعني معا ،حسب التسلسل ،ونشري اىل مصدر القراءة السين والشيعي ،ونشري اىل
املختلف بوضعه بني قوسني ،ونبدأ أبول آية من القرآن الكرمي ،وهي:

" -1بسم هللا الرمحن الرحيم" .وقد حبثنا هذه اآلية سابقا ،واستعرضنا األقوال املختلفة حوهلا من السنة
والشيعة ،وقلنا إن أهل السنة خيتلفون حول كون البسملة جزء من سورة الفاحتة ،ويتفقون على أهنا
فاصلة بني السور األخرى ،ولكنها ليست منها  ،ما عدا سورة النمل ،حيث وردت يف رسالة النيب
سليمان اىل ملكة سبأ ،بينما يتفق الشيعة على أن (البسملة) أول آية من فاحتة الكتاب ،واهنم
يقولون أيضا أبهنا أول آية من كل سورة  .وهم بذلك يتفقون مع املشهور من أهل السنة ،بكون
البسملة جزء من سورة الفاحتة.
" -2فما استمتعتم به منهن (إىل أجل مسمى) فآتوهن أجورهن فريضة (من هللا)"( .النساء )24
وقد رواها السنة عن ابن عباس 423.ورواها السياري عن أيب جعفر (الباقر) وسعد بن عبدهللا القمي
يف كتاب (انسخ القرآن و منسوخه)  ،وكذلك علي بن ابراهيم يف تفسريه  ،والعياشي يف تفسريه،
والكليين يف (الكايف) عن أيب عبدهللا ،والصدوق يف (من ال حيضره الفقيه) ابب املتعة من كتاب
النكاح  ،عن ابن عباس.
وات و َّ ِ
الصلَ ِ
وموا
 " -3حافِظوا َعلى َّ
الو ْسطى (وصالة العصر  -أو  -صالة العصر) َوقُ ُ
َ
الصالة ُ
ِ
تني"( .البقرة  )238وقد وردت يف املصادر السنية عن أزواج النيب (ص) عائشة وحفصة
هلل قانِ َ
ِّ
الوسطى صالة العصر ،أو وصالة العصر" .و
وأم سلمة ،أهنن مسعن رسول هللا يقول " :والصالة ُ
أمرهن للكتاب بتسجيل اآلية يف مصاحفهن كما مسعن.
جعفر ،والصدوق يف (علل الشرايع) والطوسي يف (التهذيب).
آل إبراهيم و َ ِ
َّ " -4
مني"( .آل
آد َم َو نُوحاً َو َ
اصطَفى َ
إن هللاَ ْ
آل ع ْمرا َن (وآل حممد) َعلى العالَ َ
َ
عمران  )33قال أبو حيان األندلسي (  754ه ) :يف تفسري (البحر احمليط) :و قرأ عبدهللا (ابن
424

وقد رواها الكليين عن زرارة عن أيب

مسعود)( :وآل حممد على العاملني) .وقد رواها السياري عن حممد بن سنان عن أيب خالد القماط
عن محران بن أعني قال  :مسعت أاب عبد هللا عليه السالم يقرأ":ان هللا اصطفى آدم ونوح ا
و آل ابراهيم وآل عمران وآل حممد على العاملني" مث قال هكذا وهللا نزلت .وقال علي بن إبراهيم

 - 423السجستاين ،بن أيب داود ،كتاب املصاحف ،ص  53و  77و  81واإلمام أمحد بن حنبل  ،املسند ،ج
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 - 424السجستاين ،ابن ايب داود،كتاب املصاحف ،ص  83و 85و87

يف تفسريه :قال "العامل"" :ملا نزل (وآل ابراهيم وآل عمران وآل حممد على العاملني) فاسقطوا آل
حممد من الكتاب .وروى فرات بن ابراهيم يف تفسريه معنعنا عن محران قال مسعت أاب جعفر عليه

السالم يقرأ هذه اآلية  ..." :و آل حممد على العاملني" قلت ليس نقرأ هكذا ،فقال :ادخل حرف
مكان حرف .وروى العياشي عن هشام بن سامل قال سألت أاب عبد هللا عليه السالم عن قول هللا
تعاىل "ان هللا اصطفى آدم و نوح ا و آل ابراهي م" قال :ه و (آل ابراهيم وآل حممد على العاملني)
فوضعوا امسا مكان اسم .وعنه أيضا قال( :وآل حممد) كانت فمحوها وتركوا آل ابراهيم و آل

عمران .وقال الطوسي يف (التبيان) والطربسي يف (جممع البيان) :ويف قراءة أهل البيت عليهم السالم
(و آل حممد على العاملني) .ورمبا كان االصرار على تثبيت (آل حممد) أو حذفها متأثرا ابجلدل
الذي دار بني املسلمني حول حق (أهل البيت) ابخلالفة ،ابلرغم من أن معىن (آل حممد) قد يشمل
مجيع املسلمني وليس (أهل البيت) ابلتحديد.
ِ
ِ
ِ ِ
جاء ُكم َر ُس ٌ
ص ِّد ٌق ملا
َ " -5وإ ْذ َ
أخ َذ هللاُ ميثا َق (أمم) النَّبِيّ َ
ول ُّم َ
ني لَما ءاتَ ْي تُ ُكم م ْن كتاب َو ح َ
كمة ُمثَّ َ
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه"( .آل عمران  )81وقد رواها الطربي عن جماهد ( 104ه ) أنه قال
 ":هي خطأ من الكتاب ،وهي يف قراءة إبن مسعود (وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب".
وروى السياري عن حبيب السجستاين قال :سألت أاب جعفر عليه السالم عن قول هللا تبارك
وتعاىل "وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني" كيف يؤمن موسى بعيسى وينصره ومل يدركه؟ وكيف يؤمن
عيسى مبحمد (ص) وينصره ومل يدركه؟ فقال :اي حبيب ان القرآن قد طرح منه آي كثرية ومل يزد فيه
إال حروف أخطأت به الكتبة وتومهتها الرجال وهذا وهم فاقرأها "وإذ أخذ هللا ميثاق أمم النبيني
 "...هكذا أنزله هللا اي حبيب ،فوهللا ما وفت أمة من األمم اليت كانت قبل موسى مبا أخذ هللا
عليها من امليثاق لكل نيب بعثه هللا بعد نبيها ولقد كذبت األمة اليت جاءها موسى ملا جاءها موسى
ومل يؤمنوا به وال نصروه إال القليل منهم ،ولقد كذبت أمة عيسى مبحمد (ص) ومل يؤمنوا به وال
نصروه ملا جاءها إال القليل منهم.
السالم لَس َ ِ
 " -6و ال تَ ُق ِ
مؤمن ا)"( .النساء ) 94كما يف صحيح
ولوا ل َم ْن أَلْقى إلَْي ُك ُم َّ َ ْ
َ
ُ
ت ُمؤمناً ( م
البخاري والرتمذي وتفاسري ....؟؟؟؟  ،ويف اعراب القرآن للنحاس :و قرأ أبو جعفر (لست
مؤمنا) ويف (البحر احمليط) بعده":بفتح امليم النؤمنك يف نفسك وهي قراءة علي وابن عباس
م
وعكرمة و  ...و  ...و "...وروى السياري عن يونس عن علي بن أيب محزة عن أيب بصري عن
أيب عبدهللا .

اغسلُوا وجوه ُكم وأ ِ
الصالةِ فَ ِ
َيديَ ُكم إىل (من) املَرافِ ِق
آمنوا إذا قُمتُم إىل َّ
ُُ َ
ّذين َ
" -7اي أيُّها ال َ
ِ ِ
أرجلِّ ُكم) إىل ال َك ْعبَ ِ
ني( ."...املائدة  )6قال الطربي يف تفسريه ج
س ُحوا ب ُرءُوس ُكم َو أ َْر ُجلَ ُكم ( ُ
َو ْام َ
 81 / 6و  : 82اختلفت القراءات يف قراءة ذلك ،فقرأه مجاعة من قراء احلجاز و العراق  :و
أرجلمكم ،نصب ا ...وقرأ ذلك آخرون من قراء احلجاز و العراق ،خبفض األرجل .وقال القرطيب :قرأ
أرجلمكم " ابلنصب ،وقرأ ابن كثري ،و أبو عمرو محزة " وأرجلِّكم "
انفع وابن عامر والكسائي " :و ُ
ابخلفض .وقال القاضي النعماين يف (دعائم االسالم)" :قوله تعاىل( :وأرجلِّكم إىل الكعبني)

ابلكسر ،قراءة أهل البيت عليهم السالم".
وروى الكليين عن اهليثم بن عروة التميمي قال سألت أاب عبدهللا عليه السالم عن قوله تعاىل
(فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إىل املرافق) فقلت :هكذا؟ و مسحت من ظهر كفي اىل املرافق.
فقال ليس هكذا تنزيلها إمنا هي (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من املرافق) مث أمر يده من مرفقه إىل
أصابعه.
سول ِابحلَ ِّق ِمن َربِّ ُكم (يف وال ية علي) فَ ِآمنُوا َخ ْرياً لَ ُكم
الر ُ
جاء ُك ُم َّ
" -8اي أَيُّها النّ ُ
اس قَد َ
الس ِ
َوإ ْن تَ ْك ُف ُروا فَ َّ
موات َو ِ
األرض َو كا َن هللاُ َع ِليماً َح ِكيماً "( .النساء )170
إن هلل ما يف َّ
يف تفسري السيوطي  :عن ابن مسعود قال  :كنا نقرأ على عهد رسول هللا (ص)( :اي أيها الرسول بلغ ما أنزل
إليك من ربك  -أن عليا موىل املؤمنني  -وإن مل تفعل فما بلغت رسالته)( .املائدة )67
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وقد رواها املفسرون واحملدثون الشيعة كالسياري والكليين والعياشي وعلي بن ابراهيم القمي  ،بصيغة قريبة
هكذا (يف والية علي).
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 - 425يف الدر املنثور :ج  ،2ص  :298أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال :كنا نقرأ على عهد رسول
هللا (ص)" :أييها الرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك (ان عليا موىل املؤمنني) وإن مل تفعل فما بلغت
رسالته".
 - 426يرفض مرتضى العسكري كل الرواايت السنية والشيعية اليت تتضمن حرفا آخر أو قراءة أخرى ،ويفسر الزايدات
سول بَلِّغ ما أُنْ ِز َل
الر ُ
ابلبيان والتأويل ،ويقول هنا  :نتيجة البحث  :نزل ( يف علي) على رسول هللا (ص) ،مع آية ( اي أَيُّها َّ

ِ
ِ
ك ال ِ
ني
ّذي يَ ُقولو َن فَإنَّ ُه ْم ال يُ َك ِّذبونَ َ
حزنُ َ
ك (يمكذبونك) َولك َّن الظّل ِم َ
" - 9قَد نَعلَ ُم إنَّهُ لَيَ ُ
ايت ِ
ب ِ
هللا َْجي َح ُدو َن " .األنعام 33
َ
يف تفسري الداين والزخمشري والقرطيب :وقُ ِّرىء (يكذبونك)  ،خمففا و مشددا ؛ قيل  :مها مبعىن واحد ،
كحزنته وأحزنته  .واختار أبو عبيدة قراءة التخفيف وهي قراءة علي  -رضي هللا عنه .ويف تفسري السيوطي،
قال  :خمففة عن اإلمام علي  ،وابن عباس وآخرين من التابعني .
وروى السياري والكليين والعياشي وآخرون :قرأ رجل عند أمري املؤمنني عليه السالم (فاهنم ال يكذبونك
ولكن الظاملني ِبايت هللا جيحدون) فقال بلى وهللا لقد كذبوه أشد التكذيب ولكنها خمففة ال يكذبونك ال
أيتون بباطل يكذبون به حقك.
ال َِِّ
ك َع ِن األن َف ِ
الر ُسو ِل"( .األنفال  )1ويف بعض الرواايت :
ال قُ ِل األن َف ُ
ّلِل َو َّ
 " - 10يَ ْسئَ لُونَ َ
(يسألونك األنفال) حبذف حرف اجلر (عن).
قال الطربسي :قرأ ابن مسعود وسعد بن أيب وقاص وعلي بن احلسني و أبو جعفر حممد بن علي الباقر ،وزيد
بن علي و جعفر بن حممد الصادق ،وطلحة بن مصرف ( يسألونك األنفال) وقال يف موضع آخر :قد صح
ان قراءة أهل البيت (ع) (يسألونك األنفال).
وروى السياري عن النضر عن احلليب عن شعيب عن الثمايل عن أيب جعفر  ،قال سألته عن قول هللا عز
وجل يسألونك عن األنفال فقال( :قل يسألونك األنفال) .كما روى سعد بن عبدهللا القمي يف كتاب
(انسخ القرآن) عن مشائخه ان الصادق (ع) قرأ (يسألونك األنفال).

ك ،) ...بوحي غري قرآين ،بياانا و تفسريا ل ( ما أُنْ ِز َل ) ،و بلغ الرسول اآلية ،و بياهنا ملن حضر ،ورواها الصحابة
إل َْي َ

كذلك ،غري أن املسلمني بعد عصر الصحابة ظنوا أن  -يف علي  -قراءة أخرى لآلية .وقالوا  :يف قراءة أُيب ،وابن مسعود،
و ،...و الصواب أن يقولوا يف رواية ...و ،...و ملا دونوا القرآن بال تفسري يف عهد اخلليفة األول ،ومت نشره على عهد
اخلليفة الثالث ،حذفوا هذا التفسري مع ما حذفوا من تفاسري وبيان لآلايت ،وهذا هو املراد مما ورد يف رواية " :فمحوا اسم
علي" .القرآن الكرمي ورواايت املدرستني.

ِ
َّ ِ
" -11و اتَّ ُقواْ فِ ْت نَ ًة الَّ تُ ِ
اصةً َو ا ْعلَ ُمواْ َّ
أن هللاَ َش ِدي ُد
ص َ َّ
ين ظَلَ ُمواْ من ُك ْم َخ ّ
َ
يَب (لتصينب) الذ َ
ِ
الع َق ِ
اب"( .األنفال )25
قال السياري والطربسي :قرأ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم وزيد بن اثبت وأبو جعفر الباقر
(ع) والربيع ابن أنس وأبو العالية (لتصينب).
ِ
ِ
َّاه و َن َع ِن
الراكِعُو َن َّ
الس ئِ ُحو َن َّ
" - 12التَّ ئِبُو َن ال َْع بِ ُدو َن ا ْحلَ ِم ُدو َن َّ
الس ِج ُدو َن األَم ُرو َن ِابل َْم ْع ُروف َوالن ُ
ِ
ود ِ
الْمن َك ِر وا ْحل ِفظُو َن ِحل ُد ِ
ني"( .براءة )112
هللا َوبَ ِّ
ش ِر ال ُْم ْؤمنِ َ
ُ
ُ َ َ
يف (اعراب القرآن) للنحاس و تفسري القرطىب  :يف قراءة عبدهللا بن مسعود (التائبني العابدين) .ويف تفسري
الزخمشري  :قراءة عبد هللا وأُيب( :التائبني).
وكذلك روى السياري والعياشي والكليين عن أيب بصري عن أيب جعفر ،قال تلوت (التائبون العابدون) فقال:
ال  ،اقرأ (التائبني العابدين) إىل آخرها فسأل عن العلة يف ذلك فقال  :اشرتى من املؤمنني التائبني العابدين.
 " - 13ي أَيُّها الَّ ِذين ءامنُواْ اتَّ ُقوا هللا وُكونُواْ مع َّ ِ ِ
ني"( .براءة )119
الص دق َ
َ َ
ََ
َ ََ
ََ
يف تفسري الطربي قراءة ابن مسعود (من الصادقني) وقال( :ان رسوم املصاحف كلها جممعة على (وكونوا مع
الصادقني) وهي القراءة اليت ال أستجيز ألحد القراءة خبالفها) .
وقال الطربسي :يف مصحف عبدهللا بن مسعود وقراءة ابن عباس (من الصادقني) وروى ذلك عن أيب عبدهللا
عليه السالم.

" -14وما أَرسلْنا ِمن قَ ب ِل َ ِ
يب (وال حمدَّث) إِالَّ إِ َذا متََ َّىن أَلْ َقى َّ
الش ْيطَ ُن يف أ ُْمنِيَّتِ ِه
ََ ْ َ َ
ْ
ك من َّر ُسول َوالَ نَِ ٍّّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
نس ُخ هللاُ َما يُل ِْقي َّ
يم "( .احلج )52
يم َحك ٌ
الش ْيطَ ُن ُمثَّ ُْحيك ُم هللاُ َءايَته َوهللاُ َعل ٌ
فَيَ َ
وقد أخرج هذه الرواية البخاري ومسلم والرتمذي والطيالسي وأمحد عن أيب هريرة ،وجاء يف تفسري القرطيب
حمدث .)...
والسيوطي:كان ابن عباس يقرأ ( :وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب وال م

ورواها السياري يف (القراءات)  ،وحممد بن احلسن الصفار يف (البصائر)  ،وسعد بن عبد هللا القمي يف
(انسخ القرآن ومنسوخه) والكليين يف (الكايف) واملفيد يف (االختصاص) وحممد بن العباس املاهيار يف
(تفسريه) وعلي بن ابراهيم القمي يف (تفسريه) والكشي يف (رجاله)
ونكتفي برواية الكليين ،وهي :عن عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد (السياري) عن أمحد بن أيب نصر
عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة قال سألت أاب جعفر (ع) عن قول هللا عز وجل وكان رسوالا نبي ا وما الرسول
وما النيب قال النيب الذي يرى يف منامه إىل أن قال (ع) مث تال (ع) وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب
وال حمدث .
ِ ِ
ني" .الشعراء  214إبضافة( :ورهطك منهم املخلصني) أو
ريتَ َ
ك االْ ََق َْربِ َ
 " َوأَنذ ْر َعش َ(رهطك املخلصني)
وقد أوردها البخاري ومسلم يف صحيحه ،ابب  :قول ه تعاىل و انذر عشريتك األق ربني ،وكذلك أوردها
الطربى والقرطيب والسيوطي عن ابن عباس.
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وأوردها السياري والقمي وفرات والعياشي واملاهيار والطربسي يف تفاسريهم ،والصدوق يف (العيون) و(األمايل)
عن علي بن موسى الرضا ،قائال أبهنا هكذا يف قراءة أيب بن كعب ،ومصحف عبد هللا بن مسعود.
وهي أقرب اىل أن تكون حرفا من احلروف السبعة منها اىل القراءات السبع.
 " َو َّك تَ ْق ِد ُير ال َْع ِزي ِز ال َْع ِل ِيم "( .يس )38
س َجتْ ِري لِ ُم ْستَ َق ٍّّر َّهلَا (ال مستقر هلا) َذلِ َ
الش ْم ُ
يف تفسري القرطيب وابن كثري وقرأ ابن مسعود وابن عباس (ال مستقر هلا) ويف تفسري الكشاف عن ابن
عباس وحده.

 - 427البخارى 148 / 3 ،يف تفسري سورة "تبت يدا" من كتاب التفسري  ،ومسلم  ، 194 / 1كتاب االميان ،ابب
قوله تعاىل :وانذر عشريتك األقربني  ،حديث  ، 355وتفسري اآلية بتفسري الطربي  ، 74 / 19والدر املنثور  96 / 5و
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وروى السياري بسنده عن جابر عن أيب جعفر (الباقر) قال :قرأ أمري املؤمنني (ع) يس فقرأ والشمس
جتري ال مستقر هلا.
ِ
ني (آل ايسني)"( .الصافات )130
 " َسلَ ٌم َعلَ ى إِ ْل يَاس َيف تفسري الطربي  :اختلفت القراءة يف قراءة قوله "سالم على آل ايسني"  ...وقرأ ذلك عامة قراء املدينة
(سالم على آل ايسني ) بقطع آل من ايسني فكان بعضهم يتأول ذلك مبعىن سالم على آل حممد.
ويف تفسري الكشاف  :وأما من قرأ ( على آل ايسني ) فعلى ان ايسني اسم أيب الياس اضيف اليه.
ويف تفسري القرطيب  ( :سالم على آل ايسني ) قراءة األعرج وشيبة وانفع و ...
ويف تفسري ابن كثري  ( :سالم على إلياسني) كما يقال يف امساعيل وامساعني ،و ...و آخرون (سالم على
آل ايسني) يعين آل حممد (ص).
ويف تفسري السيوطي  :عن ابن عباس (رض) يف قوله (سالم على آل ايسني) ،قال :حنن آل حممد آل
ايسني.
وقد رددت املصادر الشيعية كتفاسري علي بن ابراهيم وفرات وحممد بن العباس والصدوق والطربسي نفس
املعىن ،عن ابن عباس وعلي.
ت س ْكرةُ الْمو ِ
نت ِم ْنهُ َِحتي ُد"( .ق )19
ت ِاب ْحلَ ِّق (وجاءت سكرة احلق ابملوت) َذلِ َ
ك َما ُك َ
اء ْ َ َ َ ْ
 " َو َج َرواها الطربي والزخمشري والقرطيب والسيوطي عن عائشة.
ورواها سعد بن عبد هللا القمي يف (انسخ القرآن ومنسوخه) والطوسي يف (التبيان) .
لصلَ وةِ ِمن ي وِم ا ْجلمع ِة فَاسعواْ ( فامضوا) إِ َىل ِذ ْك ِر ِ
ود ِ
ِ ِ
َّ ِ
هللا َوذَ ُرواْ
َ ْ ُُ َ ْ َ ْ
ي ل َّ َ
ين َء َامنُواْ إذَا نُ َ
 "يَأَيُّ َها الذ َالْبَ ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن "( .اجلمعة )9
ذكرها الطربي والزخمشري والقرطيب والسيوطي ،عن عمر بن اخلطاب.

ومن املفسرين واحملدثني الشيعة ،ذكرها السياري ابسناده عن أيب عبدهللا  :احلرف يف اجلمعة( :فامضوا إىل
ذكر هللا ) .واملفيد يف (االختصاص) عن أيب جعفر ،قال  :هكذا نزلت .وقال الطربسي :قرأ عبد هللا بن
مسعود ..وروي عن علي بن أيب طالب وعمر بن اخلطاب وأيب بن كعب وابن عباس.
 " َوَما ُه َو َعلَى الْغَْي ِضنِني (بظنني)"( .التكوير )24
ب بِ َ
يف (معاين القرآن) أليب زكراي الفرا عن زر بن حبيش قال :أنتم تقرءون (بضنني) ببخيل ،وحنن نقرأ (بظنني)
ِّمبتَّهم .وقرأ عاصم وأهل احلجاز وزيد بن اثبت (بضنني) وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي ورويس.
ويف (القراءات) للسياري عن أيب جعفر وأيب عبد هللا (بظنني) .وقال الطربسي :قرأ أهل البصرة غري سهل
والكسائي وابن كثري (بظنني) ابلظاء .
السم ِاء َكي َ ِ
ف نُ ِ
ت  ،وإِ َىل ا ْجلِبَ ِ
ت،
صبَ ْ
ال َك ْي َ
ف ُخ ِل َق ْ
 "أَفَالَ يَنظُُرو َن إِىل االْ َِبِ ِل َك ْي َت َ ،وإِ َىل َّ َ ْ
ف ُرف َع ْ َ
َوإِ َىل االْ ََ ْر ِ
ت "( .الغاشية )20 – 17
ف ُس ِط َح ْ
ض َك ْي َ
ت) و
يف تفسري القرطيب  :قال أنس صليت خلف علي (رض) فقرأ ( :مك م
صب ُ
(رفمع ُ
يف مخلمق ُ
ت) و (نم م
ت) و م

ت) بضم التاءات; أضاف الضمري إىل هللا تعاىل.
(سطمح ُ
م

ويف تفسري الطربسي  :روى عن علي عليه السالم (أفال ينظرون إىل االبل) إىل آخره بفتح أوائل هذه
احلروف كلها وضم التاء  ،عن ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وزيد بن علي .
ِ
ك بَ ْع ُد ابل ِّدي ِن "( .التني 2و )7
(فمن) يُ َك ِّذبُ َ
 " َوطُوِر سينِ َني (سيناء)  ...فَ َما َ
روى القرطيب والسيوطي عن عمر بن اخلطاب أنه قرأها (والتني والزيتون وطور سيناء...فمن يكذبك
بعد يف الدين).
وروى السياري عن ابن فضال قال سألت أاب احلسن عليه السالم عن سورة التني و طور سينني فقال (وطور
سيناء) هكذا نزلت ،وقوله تعاىل( :فمن يكذبك بعد ابلدين) هكذا نزلت  .وأضاف حممد بن العباس
املاهيار اىل الرواية عن حممد بن فضيل ،قال قلت أليب احلسن الرضا :...قلت (فما يكذبك بعد ابلدين)؟

قال مهال مهال ال تقل هكذا هو الكفر ابهلل ال وهللا ما كذب رسول هللا (ص) طرفة عني .قال فقلت:
فكيف هي ؟ قال (فمن يكذبك بعد ابلدين).
وقال الطربسي :قال عمرو بن ميمون :مسعت عمر بن اخلطاب يقرأ مبكة يف املغرب (والتني والزيتون وطور
سيناء) فقال فظننت انه إمنا قرأها ليعلم حرمة البلد ،وروى ذلك عن موسى بن جعفر (ع) أيضا.

ب  -قراءة أهل البيت املنفردة
يشكل هذا القسم (ب) من القراءة املنسوبة اىل ،واملروية عن أئمة أهل البيت ،امتدادا للقسم (أ) الذي
كان حيتوي على قراءة ابحلرف املختلف واحلركات املختلفة ،واملشاهبة ملا هو موجود يف تفاسري وكتب
احلديث عند أهل السنة ،بل يكاد ذلك القسم أن يكون مرواي عن أهل السنة عن طريق بعض املفسرين
الشيعة ،وعلى رأسهم السياري الذي أخذ عنه املفسرون واحملدثون الالحقون .وأما هذا القسم (ب) فهو مما
ينفرد به احملدثون الشيعة ،ويتضمن بصمات الفكر الشيعي االمامي ،أو حماوالت قراءة القرآن ،حرفا وحركة،
بشكل خمتلف خيدم نظرية االمامة االهلية ،اليت كا ن االمام حممد الباقر حياول أتسيسها يف بداية القرن اهلجري
األول .ورمبا اعتربها البعض من الشيعة (كالنوري الطربسي) والسنة (كإحسان إهلي ظهري) دليال على حتريف
القرآن من قبل الشيعة ،يف الوقت الذي ميكن اعتبارها نوعا من األحرف السبعة أو القراءات السبع ،وان
كانت غري مسندة أو موثوقة مبا فيه الكفاية ،أو ابلغة حد التواتر ،ولذلك ال تتمتع بصفة القطع واليقني
وامنا الظن والتخمني ،ولذلك ال يعتمد عليها ،ورمبا حيرم بعض الشيعة القراءة هبا أو بكل قراءة أخرى ختالف
املصحف العثماين بقراءة حفص عن عاصم ،ولكنها تشكل ،على أية حال ،مادة علمية للدراسة التارخيية
حتكي عن وجود قراءة خاصة للقرآن ألهل البيت ،أو حماولة من قبل بعض األئمة أو بعض أنصارهم
الستخدام القرآن كأداة ثقافية لدعم نظريتهم السياسية الدينية.
وبغض النظر عن صحة اسناد هذه القراءة اىل أهل البيت (الباقر والصادق) فان انتشارها يف القرن الثاين
اهلجري ،وتسجيلها يف كتاب (القراءات) للسياري يف القرن الثالث اهلجري ،وتصديقها من قبل فئات من
املسلمني ،يكشف عن مرحلة رخوة كثرت فيها القراءات حىت جاوزت السبع أو السبعني ،وال سيما يف شكل
احلركات والنقاط اليت تغري الكلمات واملعاين ،قبل أن تستق ر القراءة على سبع أو أقل أو اكثر يف القرن الرابع
اهلجري.

واذا كان املصحف العثماين قد فرض ابلقوة ،وال سيما يف عهد احلجاج بن يوسف الثقفي ،كما فرضت
بعض القراءات السبع  ،يف وقت متأخر  ،من خالل بعض الدول واحلكام ،حبيث اندثرت األحرف السبعة
األخرى (كحرف أيب بن كعب وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس) والقراءات السبع األخرى،
وأصبحت رواايت آحاد ظنية غري متواترة ،نتيجة النقطاع السند يف األجيال الالحقة ،فهل حيق لنا ان نتصور
أو نتساءل عن إمكانية متتع قراءة أهل البيت ابلتواتر واهليمنة ،اذا كان أهل البيت أنفسهم قد متتعوا – فرضا
 ابلقوة والسيطرة؟ولعل اجلواب عن ذلك هو النفي ،ألن االمام علي بن أيب طالب أتيحت له فرصة احلكم بعد عثمان ،ومع
ذلك فانه مل يغري حرفا يف مصحف عثمان ،بل أعلن أتييده له ،كما مر معنا يف األبواب والفصول السابقة.
وهو ما يضعف صحة نسبة القراءة اخلاصة ألهل البيت.
وعلى أي حال ،سنأخذ بعض النماذج من القراءة املنسوبة ألهل البيت ،من كتاب السياري وبعض
الكتب الشيعية األخرى:
َّ
آمنوا اتَّقوا هللاَ َح َّق تُقاتِِه َو
ذين َ
 قول هللا تعاىل يف اآلية  102من سورة آل عمران  " :ايأ يُّها ال َال َمتوتُ َّن إالّ و أنْتم م ِ
سلمون" .فقد روى السياري والعياشي والطوسي عدة رواايت عن جعفر بن
َ ُ ُ
(مسلِّمون) ابلتشديد ،لرسول هللا مث اإلمام
حممد الصادق وابنه موسى الكاظم أبهنم كانوا يقرأون  :م
من بعده .وأن احلسني بن خالد قرأ هذه اآلية ،فقال له الكاظم :سبحان هللا يوقع هللا عليهم اسم
االميان فيسميهم مؤمنني مث يسأهلم االسالم و االميان فوق االسالم؟ فقال احلسني :هكذا يقرأ يف
قراءة زيد ،فقال :امنا هي يف قراءة علي عليه السالم وهي التنزيل الذي نزل به جربائيل على حممد
(ص) :إال و أنتم مسلمون لرسول هللا مث االمام من بعده.
 قوله تعاىل يف اآلية  104من سورة آل عمران َ " :ولْتَ ُكن ِّمن ُكم اَُّمةٌ يَّدعو َن إىل اخلَ ِري َو َأي ُمرو َنك هم املُ ِ
ِ
ِ
فل ُحو َن " .وقد رويت (أئمة) بدل (أمة) .كما يف
ِابملَعروف َويَ ُ
نهو َن َع ِن املُن َك ِر َوأولئ َ ُ ُ
تفسري الطربسي.
ِ
 قوله تعاىل يف اآلية  123من سورة آل عمران " :ولََقد نَ َص َرُك ُم هللاُ بِبَدر َوأنتُم أذلّةٌ فَاتَّ ُقوا هللاَ
لَ َعلَّ ُكم تَش ُكرون " .وقد رواها علي بن ابراهيم عن أيب عبد هللا( :وأنتم ضعفاء  ،وأنتم قليل) بدل
(وأنتم أذلة ).

الصي َد َو أَنتُم ُح ُرٌم َو
آمنوا ال تَقتُ لُوا َّ
ّذين َ
 قوله تعاىل يف اآلية ( )95من سورة املائدة  " :ايأيُّها ال َِ
ِ
ِ
ثل ما قَ تَ َل ِم َن النِّ َع ِم َحي ُك ُم بِ ِه ذَوا َعدل ِمن ُكم َهدايً ابلِ َغ
َم ْن قَ تَ لَهُ من ُكم ُمتَ َع ّمداً فَ َجزاءٌ م ُ
ال َكعبَ ِة " .فقد روى السياري عن أيب عبد هللا أنه قرأ ( ذو عدل) بدل " ذموا معدل " .يعين به
اإلمام .وروى العياشي والكليين عن زرارة قال سألت أاب جعفر (ع) عن قول هللا "حيكم به ذوا
عدل منكم" قال العدل رسول هللا (ص) واالمام من بعده مث قال :وهذا مما أخطأت به الكتاب.
ِ
ال َه َذا ِ
يم " .وقد روى السياري
ص َرا ٌ
 قوله تعاىل يف اآلية  41من سورة احلجر  ":قَ َط َعلَ َّى ُم ْستَق ٌ
ط علي مستقيم).
والكليين والعياشي وفرات عن أيب عبد هللا قال ( :هذا صرا ُ
 قوله تعاىل يف اآلية  74من سورة الفرقان  ":واجعلنا للمتقني اماما" .وقد روى سعد بن عبد هللاالقمي وعلي بن ابراهيم عن أيب عبد هللا أنه قال أليب بصري عندما قرأ هذه اآلية :لقد سألت ربك
عظيما إمنا هي (واجعل لنا من املتقني اماما) .وقال الطربسي يف (جممع البيان) اهنا يف قراءة أهل
البيت عليهم السالم (واجعل لنا من املتقني اماما) .ولكنه أعرض عن الرواية وفسر اآلية كما هي يف

مصحف عثمان ،بقوله "واجعلنا للمتقني اماما" أي اجعلنا ممن يقتدي بنا املتقون ،طلبوا العز
ابلتقوى ال ابلدنيا وقيل معناه اجعلنا أنمت مبن قبلنا حىت أيمت :أي يقتدي بنا من بعدان .
 قوله تعاىل يف اآلية  17من سورة هود" :أَفَمن َكا َن َعلَى ب يِنَة ِمن َّربِ ِه وي ْت لُوهُ َش ِاه ٌد ِّم ْنهُ َوِمن قَ ْب ِل ِه
َّ ّ ّ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك يُ ْؤِمنُو َن بِ ِه َوَمن يَ ْك ُف ْر بِه م َن االَّ ْح َز ِ
ك يف
َّار َم ْوع ُدهُ فَالَ تَ ُ
وسى إِ َماماً َوَر ْمحَ ًة أُولَ ئِ َ
ب ُم َ
اب فَالن ُ
كتَ ُ
ك َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
اس الَ يُ ْؤِمنُو َن" .فقد روى السياري وسعد بن عبد هللا
ِم ْريَة ِّم ْنهُ إِنَّهُ ا ْحلَ ُق ِمن َربِّ َ
القمي وعلي بن ابراهيم والنعماين رواايت عديدة عن أيب جعفر الباقر ،زعمت وجود حتريف وتقدمي
وأتخري يف هذه اآلية ،وقرأهتا هكذا( :أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ربه إماما ورمحة،
ومن قبله كتاب موسى )...وروى القمي عن أيب عبد هللا قوله ":ال وهللا ما هكذا أنزهلا إمنا هو
(أفمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه امام ا ورمحة ومن قبله كتاب موسى)".
ج -القراءة احملرفة املنسوبة ألهل البيت
ال ميكن وضع كل الرواايت اليت تنسب وجود قراءة خاصة ألهل البيت ،يف خانة األحرف السبعة أو
القراءات السبع ،فان قسما منها تفوح منه رائحة الوضع واالختالق ،وهو يهدف اىل تسييس القرآن
واالدعاء بوجود نصوص عديدة تصرح بنظرية االمامة أو حق أهل البيت يف احلكم .وكان وضع هذه
الرواايت مفهوما بعد تعظيم الغالة من الشيعة االمامية لنظرية االمامة وجعلها مرادفة للنبوة أو ركنا من أركان

الدين 428.وقد كان ذلك االدعاء يستدعي سؤاال بديهيا :ملاذا إذن مل يشر القرآن اىل أهل البيت أو اىل
نظرية االمامة ،إذا كانت حقا مهمة وركنا من اركان الدين؟ ولالجابة على هذا السؤال قام هؤالء الغالة
ابلتشكيك بعملية مجع القرآن يف عهد أيب بكر وعمر وعثمان ،وزعموا قيام هؤالء "الذين اغتصبوا السلطة"
حبذف كل ما كان يوجد يف القرآن من آايت أو كلمات تتحدث عن أهل البيت وحقهم يف اخلالفة ،وادعوا
تعرض القرآن اىل عملية تالعب وزايدة ونقصان ،ونسبوا تلك الرواايت ابلدرجة األوىل اىل االمام حممد بن
علي الباقر ()114
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وال نعرف ابلضبط مدى صحة تلك الرواايت ،ولكن ال ميكن استبعاد احتمال

صدورها عن الباقر مؤسس النظرية االمامية ،ابلرغم من الشك يف سندها واهتام الكثري من رواهتا ابلغلو
والضعف والكذب من قبل احملققني الشيعة يف القرون التالية ،وال سيما الشيعة االثنا عشرية الذين نشأوا يف
القرن الرابع اهلجري ،كما مر معنا يف الفصل األسبق.
وعلى أ ي حال  ،فقد كان ذلك االهتام مدخال لتقدمي رواية أخرى بديلة عن مصحف عثمان ،وهي اليت
أطلق عليها "قراءة أهل البيت" .وقد رأينا يف الفصلني السابقني أن قسما منها كان مشرتكا بني رواايت
السنة والشيعة ،والقسم الثاين كان حمتمال أن يكون نوعا من األحرف السبعة أو القراءات السبع ،ولكن
القسم الثالث الذي حنن اآلن بصدده كان أقرب اىل عملية التحريف واالختالق منه اىل األحرف والقراءات،
وإن كان غالة الشيعة االمامية يعتقدون أن هذا أمر طبيعي ،وقد قام اخللفاء الذين اغتصبوا اخلالفة حبذفه
من القرآن ،وهو كما يلي:

 - 428كما روي عن الباقر أنه قال" :بين اإلسالم على مخس :على الصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية ومل
يناد بشيء كما نودي ابلوالية ..فأخذ الناس أبربع وتركوا هذه ،يعين الوالية" .وما روي عن الصادق أن ":أاثيف
م
اإلسالم ثالثة :الصالة والزكاة والوالية ،ال تصح واحدة منهن إال بصاحبتيها" .الكليين ،الكايف ،كتاب اإلميان والكفر ،ابب

دعائم اإلسالم ،ح رقم  1و  3و 4

 - 429فقد روى السياري عن علي بن النعمان عن أبيه عن عبدهللا بن مسكان عن أيب جعفر عليه السالم
انه قال" :لوال انه زيد يف القرآن ونقص ما خفي حقنا على ذى حجى ،ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه
القرآن" .كما روى عن سيف وهو ابن عمرية عن غري واحد عن أيب عبدهللا عليه السالم انه قال ":لو ترك
القرآن كما أنزل أللفينا فيه مسمني كما مسي من كان قبلنا".

-

-

-

اضافة اسم االمام علي اىل عدد من اآلايت ،كقوله تعاىل " :و إ ْن ُكنتُم يف َريْب ِممّا ّنزلنا على
َع ْب ِدان ( يف علي) فأتوا بسورة من مثله "( .البقرة " )23بئسما اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا مبا
430
ِ
ك (يف علي) أَنْ َزلَهُ بِ ِعل ِْم ِه َو
َنز َل إلَْي َ
أنزل هللا (يف علي) بغيا" ، .وآية ":لك ِن هللاُ ي ْش َه ُد ِمبا أ َ
ِ
ِ
ىل (يف
وحى إِ ََّ
املَالئ َكةُ يَ ْش َه ُدو َن َوَكفى ِابهلل َش ِهيداً"( .النساء  ،)166وآية  ":إِ ْن أَتَّبِ ُع إِالَّ َما يُ َ
َّ ِ
الص ِلح ِ
ِ
ت َو َء َامنُواْ
علي) َوَما أ ََان إِالَّ نَ ِذ ٌير ُّمبِ ٌ
ين َء َامنُواْ َو َعملُواْ َّ َ
ني "( .األحقاف  )9وآية َ ":والذ َ
َنز َل
ِمبَا نُ ِّز َل َعلَى ُحمَ َّمد (يف علي) َو ُه َو ا ْحلَ ُّق ِمن َّرِهبِ ْم "( .حممد  )2وآيةَ ":ذلِ َ
ك ِأبَنَّ ُه ْم َك ِرُهواْ َما أ َ
َِّ ِ
ين َك ِرُهواْ َما نَ َّز َل هللاُ (يف
َحبَ َ
ط أَ ْع َم لَ ُه ْم " (.حممد  )9وآيةَ ":ذلِ َ
هللاُ (يف علي) فَأ ْ
ك ِأبَنَّ ُه ْم قَالُواْ للذ َ
علي) َسنُ ِطيعُ ُك ْم يف بَ ْع ِ
ض االْ ََ ْم ِر َوهللاُ يَ ْعلَ ُم إِ ْس َر َارُه ْم"( .حممد )26
ك فَ ْارغَب "( .االنشراح )7
ب (عليا) َوإِ َىل َربِّ َ
إضافة كلمة (عليا) اىل آية ":فَِإذَا فَ َر ْغ َ
ت فَ َ
انص ْ
حذف نقطة؛ وتبديل (علينا) ب (علي ا) يف آية ":إِ َّن َعلَْي نَا (علي ا) لَل ُْه َدى" ( .الليل )12
ضلِ ِه فَ َق ْد
َّاس َعلى ما َء َاات ُه ُم هللاُ ِم ْن فَ ْ
س ُدو َن الن َ
اضافة (آل حممد) اىل آايت كثرية منها ْ ":أم َْحي ُ
ِ
ناه ْم ُملْكاً َع ِظيماً"(.النساء
َءاتَينا َ
تاب َو احلِ ْك َم َة َو َءاتَ ْي ُ
اهيم (وآل عمران وآل حممد ) الك َ
آل إبر َ
)54
َّ
ذين ظَلَموا (آل حممد حقهم) قَ ْوالً غَْي َر الَّذي
اضافة (آل حممد حقهم) اىل قوله تعاىل " :فَ بَ َّد َل ال َ
الس ِ
ِ
َّ
ماء ِمبا كانوا يَفسقون " .
ذين ظَلَموا (آل حممد حقهم) ِرجزاً ِّم َن َّ
يل َهلُ ْم فَأَنْ َزلْنا َعلى ال َ
ق َ
َّ ِ
َي ُمن َقلَب يَن َقلِبُو َن"( .الشعراء  )227وآية":
ين ظَلَ ُمواْ (آل حممد) أ َّ
(البقرة  )59و" َو َسيَ ْعلَ ُم الذ َ
ي ِ
َّ
رض ".
الر ُس َ
ص ُوا َّ
س ّوى هبِِ ُم األَ َ
ذين َك َفروا َو َع َ
ََ
ومئذ يَ َو ُّد ال َ
ول ( وظلموا آل حممد حقهم ) لَو تُ َ
ِ َِّ ِ
ك َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم
ين ظَلَ ُمواْ (آل حممد حقهم ) َع َذاابً ُدو َن ذَلِ َ
(النساء  )42وآيةَ " :وإ َّن للذ َ

الَيَ ْعلَ ُمو َن "( .الطور  ،)47وآية":وان للذين ظلموا (آل حممد حقهم) عذاابً دون ذلك"( .الطور
ِ
اب يَ ُقولُو َن َه ْل إِ َىل َم َرٍّّد ِّمن
 )47وآيةَ ...":وتَ َرى الظَّل ِم َ
ني (آلل حممد حقهم ) لَ َّما َرأ َُواْ ال َْع َذ َ
َسبِيل "( .الشورى )44
س ال ُْمط َْمئِنَّةُ (إىل حممد وأهل بيته)
 إضافة كلمة (إىل حممد وأهل بيته) اىل آية ":يَأَيَّتُ َها النَّ ْف ُِِ
اضيةً َّمر ِ
ِِ ِ
ضيَّ ًة"( .الفجر )27
ْارجعي إِ َىل َربّك َر َ ْ
 تبديل كلمة (أمة) ب (أئمة) كما يف قوله تعاىلَ " :و كذلك َج َعلْنا ُكم أ ُّمةً (أئمة) َّوسطاً لِتَ ُكونواهداء َعلى النّ ِ
سول َعلَْي ُكم َش ِهيداً "( .البقرة  )142وقد علق النعماين يف
الر ُ
اس َو يَ ُكو َن َّ
ُش َ
430
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تفسريه بقوله "معىن وسطا بني الرسول و بني الناس ،فحرفوها و جعلوها امة" .وذكرها سعد بن عبد
هللا القمي يف كتابه (انسخ القرآن ومنسوخه) يف ابب اآلايت احملرفة.
 وكذلك تبديل (أمة) ب (أئمة) يف آية  110من سورة آل عمرانُ ":كنتُم َخ َري اَُّمة اُخ ِر َجت للنّ ِاس
َأتمرو َن ابملَ ِ
عروف " .وروى علي بن ابراهيم والنعماين عن أيب عبد هللا أنه قال :خري امة يقتلون
ُ
أمري املؤمنني واحلسن و احلسني بن علي عليهم السالم فقال القاري :جعلت فداك كيف نزلت؟ قال
(كنتم خري أئمة أخرجت للناس) أال ترى مدح هللا هلم أتمرون ابملعروف و تنهون عن املنكر و
تؤمنون ابهلل؟.
أطيعوا هللا و ِ
ِ
ول َو
الر ُس َ
أطيعُوا َّ
ّذين َ
آمنوا ُ َ َ
 اضافة (وإىل أويل األمر منكم) اىل هذه اآلية":اي أيُّها ال َِ
ناز ْعتم يف َشيء فَ ردُّوه إىل ِ
الر ِ
أِ
سول (وإىل أويل األمر منكم من آل
هللا َو َّ
ُ ُ
األم ِر م ْن ُكم فَإ ْن تَ َ ُ
ُوِل ْ
هلل و الي ِ
وم ِ
ِ
ِ
س ُن َأتويالً "( .النساء  )59فقد
اآلخ ِر ذلِ َ
ك َخ ْي ٌر َو ْ
حممد ) إ ْن ُك ْن تُم تُؤمنُو َن ِاب َ َ
أح َ
روى السياري عن بريد بن معاوية قال كنت عند أيب جعفر  ،فسألته عن قول هللا تعاىل( :أطيعوا هللا
وأطيعوا الرسول و أويل األمر منكم) قال فكان جوابه ان قال ...:اايان عىن خاصة (فإن خفتم
تنازعا يف األمر فارجعوه إىل هللا و إىل الرسول و أويل األمر منكم) هكذا نزلت  ،و كيف أيمرهم
بطاعة أويل األمر و يرخص هلم يف منازعتهم امنا قيل ذلك للمأمورين الذين قيل هلم أطيعوا هللا و
أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم.
ك ال ي ِ
وك فيما َش َج َر بَ ْي نَ ُهم
ؤمنو َن َح ّىت ُحيَ ِّك ُم َ
 إضافة كلمة (يف أمر الوالية ) اىل آية " فَال َو َربِّ َ ُس ِلّ ُموا تَ ْسلِيماً"( .النساء .) 65
ُمثَّ ال َِجي ُدوا ِيف أنْ ُف ِس ِهم َح َرجاً ِممّا قَ َ
ض ْي َ
ت (يف أمر الوالية ) َو يُ َ
أو (مواالة علي) كما يف هذه اآلية " :أ فكلما جاءكم مبا ال هتوى أنفسكم (مبواالة علي)
فاستكربمت ،ففريقا (من آل حممد) كذبتم وفريقا تقتلون".؟؟؟
ِِ
ني (بوالية علي) لَ َك ِذبُو َن ".
 اضافة كلمة (يف والية علي) اىل هذه اآليةَ " :وهللاُ يَ ْش َه ُد إِ َّن ال ُْمنَ فق َ(املنافقون  ، )1وآية":و إِنَّهُ (ان والية علي) لَتَذْكِرةٌ لِّل ِ
ني"( .احلاقة  )48وآيةَ " :سأ ََل َسائِ ٌل
ْمتَّق َ
َ ُ
َ
ِ ِ ِ
ِ
س لَهُ َدافِ ٌع "( .املعارج  )2وروى السياري عن أيب
ب َع َذاب َواقع * لّ ْل َك ف ِر َ
ين (بوالية علي) لَْي َ
عبدهللا انه تال (سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بوالية علي) مث قال هكذا هي يف مصحف
فاطمة عليها السالم.
 إضافة (يف والية علي واألئمة من بعده) بعد (رسوله) يف آية " َوَمن يُ ِط ِع هللاَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َازفَ ْوزاً َع ِظيماً "( .األحزاب )71

ِ
ِ
ض أَ ْكثَ ُرُه ْم (عن والية علي)
 إضافة كلمة (عن والية علي) اىل هذه اآلية ":بَشرياً َونَذيراً فَأَ ْع َر َفَ ُه ْم الَ يَ ْس َمعُو َن "( .فصلت )4

ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َه ُك ْم َع ْنهُ فَانتَ ُهواْ َواتَّ ُقواْ هللاَ (يف
الر ُس ُ
 إضافة كلمة اىل هذه اآليةَ ":وَما َءاتَ ُك ُم َّظلم آل حممد) إِ َّن هللا ِ
شدي ُد ال ِْع َق ِ
اب"( .احلشر )7
َ
نت تُ َراابً (ترابيا)" ( .النبأ  )40وقد عد
 تبديل (ترااب) ب (ترابيا) يف آية َ ":ويَ ُق ُول الْ َكافِ ُر يَلَْي تَ ِين ُك ُ
سعد بن عبدهللا القمي يف كتاب (انسخ القرآن ومنسوخه) هذه اآلية يف عداد اآلايت احملرفة ،وقال:
امنا هو (اي ليتين كنت ترابيا) وذلك ان رسول هللا (ص) كىن أمري املؤمنني (ع) أبيب تراب .
(املوَّدة) يف آية":وإذا املوءودة سئلت"( .التكوير  )8وروى علي بن إبراهيم عن
 تبديل (املوءودة) ب مأيب جعفر :قال  :من قتل يف مودتنا.

431

وهناك أمثلة كثرية أخرى يزخر هبا كتاب (القراءات) للسياري والكتب احلديثية والتفسريية األخرى اليت
انتشرت يف القرنني الثالث والرابع ك (انسخ القرآن ومنسوخه) لسعد بن عبد هللا القمي ،و(تفسري) علي بن
ابراهيم القمي ،و(تفسري) النعماين ،والعياشي و(الكايف) للكليين ،وغريها من الكتب ،قبل أن يقوم الشيعة
االثنا عشرية بتنقيح تلك الكتب واالعراض عن تلك الرواايت اليت تتحدث بصراحة عن حتريف القرآن،
وحىت القراءة اليت تدخل يف ابب (االحرف السبعة) و(القراءات السبع) .أو أتويل تلك الرواايت ابلتفسري
املنزل ،كما مر معنا سابقا.

ملف رقم  15ب  3ف  4موقف الشيعة
الباب الثالث
الشيعة بني األحرف السبعة ودعاوى التحريف
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 59و 65والكايف ،األصول  ،كتاب احلجة  :ج  1ص  479والكايف ،ج  1ص  292ابب (االشارة والنص
على أمري املؤمنني عليه السالم)

الفصل الرابع:
موقف الشيعة االثين عشرية من رواايت التحريف عرب التاريخ

مل يكن موقف عموم الشيعة مما يسمى بقراءة أهل البيت ،وخاصة اليت تتضمن القول الصريح بتحريف
القرآن ،موقفا واحدا ،ال قدميا وال حديثا ،وذلك ألن الشيعة كانوا منذ نشأهتم يضمون فرقا عديدة وتيارات
خمتلفة معتدلة ومغالية ،وأخبارية وأصولية ،وحشوية وحمققني ،وابلتايل فقد اختلفت نظراهتم تبعا لطريقة تناول
كل طرف أو كل شخص لتلك الرواايت الواردة يف كتب التفسري واحلديث.
وقد ذكر الشيخ املفيد (شيخ الطائفة االثين عشرية) :أن بعض الشيعة االمامية يف القرنني الثالث والرابع
كان يؤمن بتحري ف القرآن ،كما ينسب ذلك اىل بين نوخبت ،وهم جمموعة من املتكلمني والفالسفة
الشيعة 432،اال أن مؤسسي الفرقة "االثين عشرية" اليت ولدت يف القرن الرابع اهلجري وتطورت عن
"اإلمامية"  ،قامت مبراجعة تلك الرواايت اليت تتحدث بصراحة عن حتريف القرآن ،ورفضتها ،وشككت
برواهتا وعلى رأسهم السياري ،فاعتربهتم مغالني ومنحرفني ،وقد أعرب الشيخ حممد بن علي بن اببويه
الصدوق (  381ه ) بقوة عن رأيه هذا يف رسالته االعتقادية قائال":اعتقادان يف القرآن :أن القرآن الذي
أنزل هللا على نبيه هو ما بني الدفتني ،وهو ما يف أيدي الناس ،ليس أبكثر من ذلك ،ومبلغ سوره عند الناس
مائة وأربع عشرة سورة ،وعندان ( الضحى) و(أمل نشرح ) سورة واحدة ،و(إليالف) و(أمل تر كيف) سورة
واحدة ،ومن نسب إلينا أان نقول :إنه أكثر من ذلك فهو كاذب".؟؟؟؟ كما عرب الشريف املرتضى علم
 - 432املفيد ،أوائل املقاالت  ،القول يف أتليف القرآن وما ذكر قوم من الزايدة فيه والنقصان ،ص – 80
 82وعائلة بين نوخبت فارسية األصل سكنت بغداد ،قال عنهم ابن الندمي :آل نوخبت معروفون بوالية علي
وولده .وقال األفندي يف رايض العلماء :بنو نوخبت طائفة من متكلمي االمامية .منهم احلسن بن موسى
النوخبيت ،صاحب كتاب (فرق الشيعة) ،وموسى بن احلسن أبو سهل الفيلسوف ،وامساعيل بن علي بن
اسحاق ،صاحب كتاب (االستيفاء يف االمامة ،والتنبيه يف االمامة) ،واملتكلم اسحاق بن أيب سهل،
والسفري الثالث للمهدي الغائب :احلسني بن روح النوخبيت.

بصحة القرآن كالعلم ابلبلدان
اهلدى علي بن احلسني (  436ه ) عن موقف مشابه عندما قال":إن العلم َّ
واحلوادث الكبار ،والوقائع العظام املشهورة ،وأشعار العرب املسطورة ،فإن العناية اشتدَّت ،والدواعي توفَّرت
على نقله ،وبلغت حدًّا مل تبلغ إليه فيما ذكرانه؛ ألن القرآن معجزة النبوة ،ومأخذ العلوم الشرعية واألحكام
كل شيء فيه ،من إعرابه وقراءته
الدينية ،وعلماء املسلمني قد بلغوا يف حفظه وعنايته الغاية ،حىت عرفوا َّ
وحروفه وآايته ،فكيف جيوز أن يكون مغيَّ ارا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟" .؟؟؟؟؟
وهكذا قال شيخ الطائفة االثين عشرية الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي ( 461ه )":وأما الكالم
يف زايدته ونقصانه ،فمما ال يليق به أيضا  ،ألن الزايدة فيه جممع على بطالهنا ،والنقصان منه  ،فالظاهر
أيضا من مذهب املسلمني خالفه  ،وهو األليق ابلصحيح من مذهبنا" 433.؟؟؟؟
وتبعهم أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي ( )548 - 460صاحب تفسري (جممع البيان) الذي نفى
الزايدة والنقصان يف القرآن .وأكد على " أن القرآن كان على عهد رسول هللا (ص) جمموعا مؤلَّفا على ما هو
اآلن" ،وانتقد األخباريني واحلشويني الذين ذهبوا اىل نقص القرآن ،وقال إنه ال ُّ
يعتد خبالفهم ،ألهنم نقلوا
صحته .ورفض الطربسي الرواايت السنية
صحتها ،ال يُرجع مبثلها عن املعلوم املقطوع على َّ
أخبارا ضعيفة ظنُّوا َّ

والشيعية اليت تتحدث عن نقصان آي القرآن ،ألن "طريقها اآلحاد اليت ال توجب علما فاألوىل اإلعراض
عنها وترك التشاغل هبا ألنه ميكن أتويلها ،ولو صحت ملا كان ذلك طعنا على ما هو موجود بني الدفتني
فإن ذلك معلوم صحته ال يعرتضه أحد من األمة ورواايتنا متناصرة ابحلث على قراءته والتمسك مبا فيه ورد

ما يرد من اختالف األخبار يف الفروع إليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما خيالفه جيتنب وال يلتفت
إليه".؟؟؟
ومل يشذ عن التطور اجلديد الذي رافق نشوء "االثين عشرية" سوى الشيخ املفيد ( )413الذي خالف
استاذه الصدوق وتلميذيه املرتضى والطوسي ،وقال ":قد مجع أمري املؤمنني عليه السالم القرآن املنزل من أوله
إىل آخره ،وألفه حبسب ما وجب من أتليفه ،فقدم املكي على املدين  ،واملنسوخ على الناسخ  ،ووضع كل

 - 433الطوسي ،التبيان يف تفسري القرآن.؟؟؟

شئ منه يف حمله" 434.وزعم أن "القائم" (االمام الثاين عشر الغائب حممد بن احلسن العسكري) سوف يقرأ
للناس القرآن على ما أنزله هللا تعاىل ومجعه أمري املؤمنني.
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وأضاف":ال شك أن الذي بني الدفتني من

القرآن مجيعه كالم هللا تعاىل وتنزيله ،وليس فيه شئ من كالم البشر ،وهو مجهور املنزل .والباقي مما أنزله هللا
تعاىل عند املستحفظ للشريعة  ،املستودع لألحكام ،مل يضع منه شئ .وإن كان الذي مجع ما بني الدفتني
اآلن مل جيعله يف مجلة ما مجع ألسباب دعته إىل ذلك  ،منها  :قصوره عن معرفة بعضه ،ومنها  :شكه فيه
وعدم تيقنه ،ومنها  :ما تعمد إخراجه منه" 436.ومع ذلك فان املفيد أكد على لزوم التقيد مبا بني الدفتني،
اتباعا للخرب الصحيح عن أئمة أهل البيت الذين أمروا بقراءة ما بني الدفتني ،وعدم جتاوزه إىل القراءات
األخرى اليت تزيد أو تنتقص من املصحف ،نظرا ألهنا مل أتت على التواتر ،وإمنا جاء هبا اآلحاد  ،وقد يغلط
الواحد فيما ينقله.

437

واحتمل املفيد أن تكون القراءات اخلاصة املنقولة عن أئمة أهل البيت كقراءة " كنتم خري أئمة أخرجت
للناس" و " كذلك جعلناكم أئمة وسطا " و "يسألونك األنفال" أهنا منزلة على وجهني ،كنوع من األحرف
السبعة "كما يعرتف خمالفوان به من نزول القرآن على أوجه شىت".
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 - 434املفيد  ،املسائل السروية ،املسألة التاسعة :صيانة القرآن من التحريف ،ص 85 – 78
 - 435املفيد  ،املسائل السروية ،املسألة التاسعة :صيانة القرآن من التحريف ،ص 85 – 78
 - 436املصدر
 - 437املفيد  ،املسائل السروية ،ص 85 – 78
 - 438وضرب لذلك مثال ابختالف قراءة قوله تعاىل  ":وما هو على الغيب بضنني " أو " وما هو على الغيب
بظنني " .أو قوله تعاىل ":جنات جتري حتتها األهنار " وعلى قراءة أخرى  " :من حتتها األهنار"  .وما أشبه
ذلك .املصدر ،فصل :وحدة القرآن وتعدد القراءات.

ويبدو أن الشيخ املفيد كان يقف عاجزا عن نقد ما يسميه ب "األخبار املستفيضة اليت جاءت عن أئمة
اهلدى من آل حممد ( ص ) ابختالف القرآن وما أحدثه بعض الظاملني فيه من احلذف والنقصان" .ومع
ذلك فقد مال اىل تفسري تلك األخبار أبهنا تعين التأويل والتفسري وال متس النص القرآين ،وقال":قد قال
مجاعة من أهل اإلمامة إنه مل ينقص من كلمة وال من آية وال من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا يف
مصحف أمري املؤمنني ( ع ) من أتويله وتفسري معانيه على حقيقة تنزيله ،وذلك كان اثبتا منزال وإن مل يكن
من مجلة كالم هللا تعاىل الذي هو القرآن املعجز ...وعندي أن هذا القول أشبه (أي أفضل) من مقال من
ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على احلقيقة دون التأويل ،وإليه أميل وهللا أسأل توفيقه للصواب".
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وقد مال الشيخ املفيد هنا اىل املوقف الشيعي االثين عشري الذي تبلور يف القرن الرابع اهلجري ،على يد
استاذه ابن اببويه الصدوق وتلميذيه املرتضى والطوسي ،اىل جهة رفض أية زايدة أو نقيصة يف القرآن،
والتأكيد على اعتبار الرواايت الواردة هبذا الشأن من قبيل التفسري املنزل ،وليس من أساس القرآن .وان كانت
بعض عبارات املفيد السابقة توحي إبميانه حبدوث حتريف يف عملية مجع القرآن وأن القرآن الكامل هو ما
440
مجعه االمام علي بن أيب طالب ،وأنه موجود عند االمام املهدي الغائب.

 - 439املفيد ،أوائل املقاالت ،القول يف أتليف القرآن وما ذكر قوم من الزايدة فيه والنقصان ،ص – 80
82
 - 440وهذا ما أكده حممد ابقر اجمللسي ( )1111يف تعليقه على حديث االمام الباقر "ما ادعى أحد من
الناس أنه مجع القرآن كله كما أنزل إال كذاب ،وما مجعه وحفظه كما نزله هللا تعاىل إال علي بن أيب طالب
(ع)" .حيث قال ":اختلف أصحابنا يف ذلك ،فذهب الصدوق ابن اببويه ومجاعة إىل أن القرآن مل يتغري
عما أنزل ومل ينقص منه شئ ،و ذهب الكليين والشيخ املفيد (قدس هللا روحهما) ومجاعة إىل أن مجيع القرآن
عند األئمة عليهم السالم ،وما يف املصاحف بعضه ،ومجع أمري املؤمنني (صلوات هللا عليه) كما أنزل بعد
الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) وأخرج إىل الصحابة املنافقني فلم يقبلوا منه ،وهم قصدوا جلمعه يف زمن
عمر وعثمان" .اجمللسي ،مرآة العقول ،ابب أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة عليهم السالم و أهنم يعلمون
علمه كله ،ج 3ص 32 – 30

وقد قلنا سابقا :ان تلك الرواايت انتشرت يف القرون (الثاين والثالث والرابع) فيما عرف ابملرحلة األخبارية
األوىل ،واهنا تقلصت واحنسرت يف املرحلة األصولية اليت ابتدأت يف أواسط القرن الرابع اهلجري وتعززت يف
القرن اخلامس وما بعده.
ب-

موقف األخباريني

ونظرا الستمرار اخلط األخباري يف صفوف الشيعة االثين عشرية ،وصعوده وهبوطه يف بعض األحيان ،فقد
استمر القول ابلتحريف لدى األخباريني الذين أيخذون الرواايت دون دراسة معمقة أو متحيص .وقد قام
األخباريون أو احملدثون ابلتمسك بتلك الرواايت ،وخاصة يف العهد الصفوي ،الذي شهد مدا أخباراي قواي،
وذلك يف ظل عدم إمياهنم بنظرية األحرف السبعة ،وكان من أبرز العلماء الذين تبنوا القول بتحريف القرآن،
يف ذلك العهد:
 - 1هاشم البحراين (تويف  1108ه ) الذي أكد يف مقدمة كتابه "الربهان يف تفسري القرآن" :أن القول
441

بتحريف القرآن صحيح وواضح من األخبار "حبيث ميكن احلكم بكونه من ضرورايت مذهب التشيع".

 - 3نعمة هللا اجلزائري (تويف 1112ه ) الذي قال :إن األخبار حول التحريف مستفيضة وأن أصحابنا
قد أطبقوا على صحتها والتصديق هبا .وقال":روي يف األخبار أهنم عليهم السالم أمروا شيعتهم بقراءة هذا
املوجود من القرآن يف الصالة وغريها ،والعمل أبحكامه حىت يظهر موالان صاحب الزمان فريتفع هذا القرآن
من أيدي الناس إىل السماء ،وخيرج القرآن الذي ألفه أمري املؤمنني ( ع ) فيُقرأ ويُعمل أبحكامه ..ويف ذلك

القرآن زايدات كثرية وهو خال من التحريف".
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 - 4احملدث يوسف البحراين (تويف 1186ه ) الذي قال" :الخيفى ما يف هذه األخبار من الدالله
الصرحيه واملقالة الفصيحة على ما أخرتانه ووضوح ما قلناه ولو تطرق الطعن إىل هذه األخبار على كثرهتا
 - 441البحراين ،هاشم ،مقدمة الربهان  ،الفصل الرابع ص .49
 - 442اجلزائري ،نعمة هللا ،األنوار النعمانية ،ج 2ص 357و 360

وانتشارها ألمكن الطعن إىل أخبار الشريعة كلها ،كما ال خيفى ،إذ األصول واحدة وكذا الطرق والرواة
443

واملشايخ والنقله".

 - 5احملدث املريزا حسني النوري الطربسي (تويف 1320ه ) الذي قال بصراحة يف كتابه "فصل اخلطاب
يف إثبات حتريف كتاب رب األرابب"" :كان ألمري املؤمنني قرآن خمصوص مجعه بنفسه بعد وفاة رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) وعرضه على القوم فأعرضوا عنه فحجبه عن أعينهم وكان عند ولده عليهم السالم
يتوارثونه كسائر خصائص اإلمامة وخزائن النبوة وهو عند احلجة (عجل هللا فرجه) يظهره للناس بعد ظهوره
وأيمرهم بقراءته ،وهو خمالف هلذا القرآن املوجود من حيث التأليف وترتيب السور واآلايت بل الكلمات
أيضا من جهة الزايدة والنقيصة ".؟؟؟؟؟ وزعم أن مجيع علماء الشيعة وفقهاءهم املتقدمني منهم واملتأخرين
يقولون" :إن هذا القرآن املوجود اليوم بني أيدي املسلمني حمرف" 444.؟؟؟؟
وقد شكك النوري الطربسي يف مقدمة كتابه بطريقة مجع القرآن وأتليفه ،وقال إن عثمان ابن عفان ملا
مجع القرآن أسقط بعض الكلمات واآلايت .وإن هللا تعاىل قد ذكر أمساء أوصيائه يف كتبه السالفة فال بد أن
يذكرها يف كتابه املهيمن عليها .واعتمد الطربسي بصورة رئيسية يف قوله ابلتحريف على األخبار اليت وصفها
ابلكثرية املعتربة الصرحية ،واملوجودة يف الكتب اليت وصفها أيضا ابملعتربة اليت عليها املعول وإليها املرجع عند
األصحاب .ورفض التشكيك بتلك الرواايت بناء على ضعفها أو قلتها أو عدم داللتها على املطلوب.
ب  -األصوليون يرفضون مقولة حتريف القرآن
ان موقف الشيعة االثين عشرية عرب التاريخ واضح يف نفي التحريف ،وعدم اعتبار القول ابلتحريف
ضرورة من ضرورات املذهب أو الزمة من لوازم التشيع ،وذلك ألهنم يبنون عقيدهتم يف (اإلمامة) على
 - 443البحراين ،يوسف ،الدرر النجفيه  ،ص  298مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث
 - 444ونسب الطربسي القول ابلتحريف إىل جمموعة من الرواة والفقهاء منهم علي بن أمحد الكويف ،وحممد بن احلسن
الشيباين ،والشيخ حيي تلميذ الكركي ،واملوىل حممد صاحل املازندراين ،واجمللسيني ،والسيد علي خان ،واملوىل مهدي النراقي،
واحملقق القمي ،والشيخ أيب احلسن الشريف جد صاحب اجلواهر ،والشيخ علي بن حممد املقايب ،والشيخ مرتضى األنصاري،
وظاهر ابن طاووس يف فالح السائل وسعد السعود.؟؟؟

جمموعة أحاديث نبوية وأتويل عدد من آايت القرآن الكرمي ،وليسوا حباجة للقول بتحريف القرآن .وقد
خاض الشيعة األصوليون معركة طويلة ومزمنة مع األخباريني ،يف النظر اىل الرتاث وعدم تصحيح كل رواية
فيه ،بل وقاموا منذ أتسيس فرقتهم (االثين عشرية) يف القرن الرابع اهلجري بتقسيم الرواايت اىل صحيحة
وحسنة وموثقة وضعيفة .وان طريقتهم يف نقد األحاديث تسمح هلم برفض رواايت التحريف وال تلزمهم
بشيء ،وال تعترب كل رواية يف (الكايف) صحيحة.
وقد استعرضنا يف الصفحات السابقة موقف مشايخ الطائفة "االثين عشرية" املؤسسني كالصدوق
واملرتضى والطوسي ،ومن تبعهم من اجملتهدين ،445الرافضني ملقولة (حتريف القرآن) ،والضرب هبا عرض
اجلدار .وقد رأينا فيما سبق أهنم بصورة عامة يرفضون حىت نظرية (األحرف السبعة) .وسوف نستعرض
ابختصار آراء أبرز العلماء األصوليني عرب التاريخ ،وهم:

-1

العالمة احلسن بن يوسف ابن املطهر احللي (تويف سنة  726ه )الذي قال يف كتابه "مبادئ
الوصول إىل علم األصول"  :قال هللا تعاىل  :إِّ َّان محنن نمَّزلنا ِّ
الذكمر موإِّ َّان لمهُ محلمافِّظُو من .وقال يف
ُ م

"تفسري الصراط املستقيم"" :أي :إان حلافظون له من التحريف والتبديل والزايدة والنقصان".
وعندما ُسئل احللي :ما يقول سيدان يف الكتاب العزيز  ،هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه
شيء ،أو ِّزيد فيه  ،أو غُِّري ترتيبه ،أم مل يصح عندهم شيء من ذلك ؟ أجاب " :احلق أنه ال

تبديل وال أتخري وال تقدمي فيه  ،وأنه مل يزد ومل ينقص  ،ونعوذ ابهلل تعاىل من أن يُعتم مقد مثل
ذلك وأمثال ذلك  ،فإنه ي ِّ
وجب التطرق إىل معجزة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم املنقولة
ُ
446
ابلتواتر".
-2

الشيخ علي بن عبدالعايل الكركي (املتوِف سنة 938ه ) الذي صنف رسالة مستقلة يف نفي
النقيصة يف القرآن ،ودعا فيها اىل أتويل الرواايت اليت تدل على النقيصة أو طرحها "فإن
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 -ما عدا الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان (تويف سنة 413ه )  ،أوائل املقاالت ،ص 82 -81

http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-aqaed/avaelmaqalat/a03.htm
 - 446احللي ،احلسن بن املطهر ،أجوبة املسائل املهناوية ،ص ؟؟؟

احلديث إذا جاء على خالف الدليل من الكتاب والسنة املتواترة واإلمجاع  ،ومل ميكن أتويله وال
447
محله على بعض الوجوه وجب طرحه".
-3

القاضي نور هللا الشوسرتي ( )1019الذي نفى ما نُسب إىل الشيعة اإلمامية بوقوع التغري يف
القرآن ،وأكد "أن ذلك ليس مما قال به مجهور اإلمامية ،وإمنا قال به شرذمة قليلة منهم ال اعتداد
448
هبم فيما بينهم".

-4

احملدث حممد ابقر بن حممد تقي اجمللسي (تويف 1111ه ) ،صاحب كتاب (حبار األنوار) الذي
قال":كثري من األخبار الصحيحة صرحية يف نقص القرآن وتغيريه ،وعندي أن األخبار يف هذا
الباب متواترة معىن ،وطرح مجيعها يوجب رفع االعتماد عن األخبار رأسا ،بل ظين أن األخبار
يف هذا الباب اليقصر عن أخبار االمامة فكيف يثبتوهنا ابخلرب؟" 449.وقال بعد ذكر
األحاديث الدالة على نقصان القرآن ما نصه " :فإن قال قائل كيف يصح القول أبن الذي بني
الدفتني هو كالم هللا تعاىل على احلقيقة من غري زايدة وال نقصان وأنتم تروون عن األئمة أهنم
قرأوا ( كنتم خري أئمة أخرجت للناس ) وكذلك ( جعلناكم أئمة وسطا  ) ...وهذا خبالف ما
يف املصحف الذي يف أيدي الناس ؟ قيل له  :قد مضى اجلواب عن هذا وهو أن األخبار اليت
جاءت بتلك أخبار آحاد ال يقطع على هللا تعاىل بصحتها فلذلك وقفنا فيها ومل نعدل عما يف
املصحف الظاهر على ما أمران به حسب ما بيناه مع أنه ال ينكر أن أتيت القراءة على وجهني
منزلني أحدمها ما تضمنه املصحف والثاين ماجاء به اخلرب كما يعرتف خمالفوان به من نزول
450
القرآن على وجوه شىت ".
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السيد حممد مهدي حبر العلوم (املتويف سنة 1212ه ) الذي أكد يف كتابه (فوائد األصول)
ابب حجية الكتاب :عدم حتريف القرآن .وهو ما ذهب اليه أيضا زميله الشيخ جعفر كاشف
الغطاء (املتويف سنة 1228ه ) الذي أكد يف كتابه (كشف الغطاء) حفظ القرآن من النقصان
 ،حبفظ امللك الداين "كما دل عليه صريح القرآن ،وإمجاع العلماء يف مجيع األزمان".

447
448

 -البالغي ،حممد جواد ،آالء الرمحن يف تفسري القرآن26/1 ،

 -الشوسرتي ،مصائب النواصب ،ص ؟؟؟؟؟

 - 449اجمللسي ،حممد ابقر ،مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول ،اجلزء الثاين عشر ،ص 525
450

 -اجمللسي ،حبار األنوار 75/92

وعندما قام األخباري املريزا حسني النوري الطربسي (املتوِف سنة  1320ه ) يف مطلع القرن الرابع عشر
اهلجري بتأليف كتابه (فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرابب) أاثر ضده موجة من النقد
واالستنكار ،ليس ألنه كشف بصراحة ما كان حياول الشيعة إخفاءه ،كما يقول إحسان إهلي ظهري،451
وإمنا ألن الشيعة األصوليني مل يكونوا يؤمنون بتلك الرواايت اليت استند عليها الطربسي .وكتب يف الرد عليه
معاصره:
-6

السيد هبة الدين الشهرستاين الذي ألف رسالة مساها (حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول
ابلتحريف) وقال  :منذ الصغر أايم مكوثي يف سامراء مسقط رأسي ،حيث متركز العلم والدين
حتت لواء اإلمام الشريازى الكبري ،فكنت أراها متوج اثئرة على نزيلها احملدث النوري بشأن أتليفه
كتاب (فصل اخلطاب) فال ندخل جملسا يف احلوزة العلمية إال ونسمع الضجة والعجة ضد
الكتاب ومؤلفه وانشره يسلقونه أبلسنة حداد  .وقد كتب أرابب العلم يف الرد عليه ونقض كتابه
أبقسى كلمات  ،وأعنف تعابري  ،وممن كتب يف الرد عليه من معاصريه  :الفقيه احملقق الشيخ

-7

حممود بن أيب القاسم الشهري ابملعرب الطهراّن ( املتويف  ) 1313كتاابا مساه (كشف اإلرتباب
يف عدم حتريف الكتاب) حبيث أجلأ احملدث النوري إىل أن تراجع عن رأيه بعض الشيء وأتثر
كثريا هبذا الكتاب" .وكان من الذين ردوا على النوري الطربسي أيضا تلميذه:

الشيخ حممد جواد البالغي (املتوِف سنة 1352ه ) الذي قال يف كتابه (آالء الرمحن) ":إن
ِّ
احملدث املعاصر جهد يف كتاب (فصل اخلطاب) يف مجع الرواايت اليت استدل هبا على النقيصة،
وكثَّر أعداد مسانيدها أبعداد املراسيل عن األئمة عليهم السالم يف الكتب ،كمراسيل العياشي
وفرات وغريها مع أن املتتبِّع ِّ
احملقق جيزم أبن هذه املراسيل مأخوذة من تلك املسانيد ،ويف مجلة

يتيسر احتمال صدقها ،ومنها ما هو خمتلف ابختالف يؤول به إىل
ما أورده من الرواايت ما ال َّ
التنايف والتعارض ،وهذا املختصر ال يسع بيان النحوين األخريين .هذا مع أن القسم الوافر من
الرواايت ترجع أسانيده إىل بضعة أنفار ،وقد وصف علماء الرجال كالا منهم إما أبنه ضعيف
451

 -هو الباكستاين إحسان إهلي ظهري  ،الذي أصدر سنة  1983كتابه املوسوم ب "الشيعة والقرآن"

الذي اهتم فيه الشيعة بصورة عامة ابلقول بتحريف القرآن.
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=21&book=566

عرف حديثه
احلديث ،فاسد املذهب جمفو الرواية ،وإما أبنه مضطرب احلديث واملذهب يُ م
ويُن مكر ،ويروي عن الضعفاء ،وإما أبنه كذاب متَّهم ال أستحل أن أروي من تفسريه حديثا

واحدا وأنه معروف ابلوقف ،وأشد الناس عداوة للرضا  ،وإما أبنه كان غاليا كذاابا ،وإما أبنه
عول عليه ومن الكذابني ،وإما أبنه فاسد الرواية يُرمى ابلغلو .ومن
ضعيف ال يُلتفت إليه وال يُ َّ
الواضح أن أمثال هؤالء ال جتدي كثرهتم شيئا ،ولو تساحمنا ابالعتناء برواايهتم يف مثل هذا املقام
الكبري ،لوجب من داللة الرواايت ِّ
املتعددة أن ننزهلا على أن مضامينها تفسري لآلايت أو أتويل،

أو بيان ملا يُعلم يقينا مشول عموماهتا له ،ألنه أظهر األفراد وأحقها حبكم العام ،أو ما كان مرادا
خبصوصه وابلنص عليه يف ضمن العموم عند التنزيل ،أو ما كان هو املورد للنزول ،أو ما كان
املبهم.
ابللفظ
املراد
هو
وعلى أحد هذه الوجوه الثالثة األخرية حيتمل ما ورد فيها أنه تنزيل أو أنه نزل به جربيل كما
يشهد به نفس اجلمع بني الرواايت ،كما ُحي ممل التحريف فيها على حتريف املعىن ،ويشهد لذلك
مكاتبة أيب جعفر لسعد اخلري كما يف (روضة الكايف) ،ففيها( :وكان من نبذهم الكتاب أن
حرفوا حدوده) .وكما ُحي ممل ما فيها من أنه كان يف مصحف أمري املؤمنني أو
أقاموا حروفه و َّ
ابن مسعود ،ويُ َّنزل على أنه كان فيه بعنوان التفسري والتأويل ،ومما يشهد لذلك قول أمري املؤمنني
للزنديق كما يف (هنج البالغة) وغريه :وقد جئتهم ابلكتاب كمالا مشتمالا على التنزيل
والتأويل 452 .وبعد أن ذكر البالغي أتويل بعض الرواايت اليت استدل هبا ِّ
احملدث النوري على

التحريف قال :فتكون هذه الرواية وأمثاهلا قاطعة لتشبثات (فصل اخلطاب) مبا حشده من
الرواايت اليت عرفت حاهلا إمجاالا 453 .وقال البالغي يف مقدمة تفسريه (آالء الرمحن) تشنيعا
عليه :إن صاحب فصل اخلطاب من احملدثني املكثرين يف التتبع للشواذ وإنه ليعد هذا املنقول
من "دبستان املذاهب" ضالته املنشودة مع اعرتافه أبنه مل جيد هلذا املنقول أثرا يف كتب الشيعة.
454

452

 -البالغي ،حممد جواد ،آالء الرمحن ،ص 26

453

 -البالغي ،نفس املصدر ،ص 29

454

 -البالغي ،حممد جواد ،آالء الرمحن 25 / 1 :
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السيد حمسن األمني العاملي (املتويف سنة  )1371الذي قال" :ومما يدل داللة قطعية على
إمجاع الشيعة على أن القرآن الكرمي ال نقصان فيه بعد إمجاعهم القطعي على نفي الزايدة :
455
إتفاق فقهائهم ورواايهتم على كفاية قراءة أي سورة كانت من القرآن يف الصالة".

-9

الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء (املتويف سنة 1373ه ) الذي أكد":أن الكتاب
املوجود يف أيدي املسلمني هو الكتاب الذي أنزله هللا إليه لإلعجاز والتحدي  ،ولتعليم
األحكام  ،ومتييز احلالل من احلرام  ،وأنه ال نقص فيه وال حتريف وال زايدة  ،وعلى هذا
456
إمجاعهم".

 -10السيد عبد احلسني شرف الدين (املتويف سنة 1377ه ) الذي قال " :القرآن الكرمي الذي ال
أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه إمنا هو مابني الدفتني  ،وهو مايف أيدي الناس  ،ال يزيد
حرفا والينقص حرفا  ،وال تبديل فيه لكلمة بكلمة  ،وال حلرف حبرف" 457.وقال" :ال ختلو
كتب الشيعة وكتب أهل السنة من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن  ،غري أهنا مما ال وزن هلا عند
االمعالم من علمائنا أمجع  ،لضعف سندها  ،ومعارضتها مبا هو أقوى منها سندا  ،وأكثر عددا
 ،وأوضح دالل اة  ،على أهنا من أخبار اآلحاد  ،وخرب الواحد إمنا يكون حجة إذا اقتضى عمالا ،
وهذه ال تقتضي ذلك  ،فال يرجع هبا عن املعلوم املقطوع به  ،فليضرب بظواهرها عرض
احلائط".

458

 -11السيد حمسن احلكيم (املتوِف سنة  1390ه )  ،الذي قال ":الصحيح أن القرآن املوجود بني
الدفتني هو القرآن النازل على النيب (صلى هللا عليه و آله و سلم) من قِّبمل هللا تعاىل من دون
زايدة و نقيصة  ،و هذا هو املعروف بني علمائنا قدميا وحديثا  ،وابتىن عليه إمجاعهم العملي
وإن رويت أخبار على خالف ذلك يف بعض مصادر الفريقني – خاصة من الطرق املعتمدة
لدى اجلمهور – إال أهنا ال يعتمد عليها  ،و هي ال تقوى على زعزعة واقع القرآن الشريف

455

 -األمني ،نقض الوشيعة ص 163

456

 -كاشف الغطاء ،أصل الشيعة وأصوهلا ص64

457

 -شرف الدين ،الفصول املهمة ،ص 175

458

 -شرف الدين العاملي ،أجوبة مسائل جار هللا املسألة الرابعة . 37 31 :

والتشكيك به  ،فإن القرآن يثبت نفسه بنفسه  ،و أنه ليس من إنشاء البشر كما قال تعاىل (
وما كان هذا القرآن أن يفرتى من دون هللا ) وهو من أجل ذلك يف غىن عن التواتر  ،ولذا صار
معجزة للنيب (صلى هللا عليه و آله وسلم) و شاهدا لصدقه وأما ما تضمنته بعض الرواايت من
بعض الزايدات فهو مما يقطع بعدم كونه قرآانا  ،هلبوط مستواه  ،وضعف بيانه  ،وركاكة أسلوبه
 ،وكفى بذلك حجة على عدم التحريف  .وأما فرضية النقيصة فهي مرفوضة ملا أشار إليه
السيد املرتضى (قده) من اهتمام املسلمني ابلقرآن  ،املانع من ضياعه  ،كما أن استشهادات
املسلمني من الصدر األول ابلقرآن الشريف يف مقام االحتجاج و غريه – رغم كثرهتا – تشهد
بعدم التحريف  ،إذ مل يرد يف كالمهم  -ولو صدفة – االستدالل واالستشهاد بشيء يصلح أن
يكون قرآانا يف أسلوبه وبيانه غري موجود يف املصحف الشريف".؟؟؟؟؟

 -12السيد حممد حسني الطباطبائي (املتوِف سنة 1402ه ) صاحب كتاب (تفسري امليزان) الذي
يوضح موقف الشيعة من حتريف القرآن بقوله " :قد تبني مما فصلناه أن القرآن الذي أنزله هللا
على نبيه (صلى هللا عليه وآله)  ،ووصفه أبنه ذكر حمفوظ على ما أنزل  ،مصون بصيانة إهلية
459
عن الزايدة والنقيصة والتغيري كما وعد هللا نبيه فيه".
 -13اإلمام روح هللا املوسوي اخلميين ( ،)1989مؤسس (اجلمهورية االيرانية االسالمية) الذي أكد
رأي الشيعة اجلعفرية يف سالمة القرآن عن التحريف قائال":إن الواقف على عناية املسلمني على
مجع الكتاب وحفظه و ضبطه – قراءة و كتابة – يقف على بطالن تلك املزعمة (يف
التحريف)  ،وأنه ال ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة  .وما وردت فيه من األخبار بني ضعيف ال
يستدل به ،إىل جمعول يلوح منه أمارات اجلعل ،إىل غريب يقضي منه العجيب ،إىل صحيح
يدل على أن مضمونه أتويل الكتاب وتفسريه ،إىل غري ذلك من األقسام  ...و أوضحنا لك
أن الكتاب هو عني ما بني الدفتني" 460.وينقل الدكتور جواد علي كسار عن اإلمام اخلميين
قوله ":لو كان األمر كما ذكر النوري وأشباهه ،من كون الكتاب اإلهلي مشحوان بذكر أهل

459

 -الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ص12/107

460

 -اخلميين ،هتذيب األصول ( تقرير أحباث اإلمام اخلميين )  ،أتليف الشيخ جعفر السبحاين  ،ج ، 2ص417

الطبعة األوىل  ،قم  :مؤسسة العروج  1423 ،ه .

البيت وفضلهم ،وذكر أمري املؤمنني وإثبات وصايته وإمامته ،فلِّ مم مل حيتج بواحد من تلك اآلايت
النازلة والرباهني القاطعة أمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني والذين حيتجون على خالفته؟ !
461
ولِّ مم تشبث أمري املؤمنني ابألحاديث النبوية والقرآن بني أظهرهم؟".
 -14استاذ احلوزة العلمية يف النجف ،املرجع السيد أبو القاسم اخلوئي (تويف سنة  )1993الذي
يقول":إن املشهور بني علماء الشيعة وحمققيهم ،بل املتسامل عليه بينهم هو القول بعدم
التحريف" 462.و" إن حديث حتريف القرآن حديث خرافة وخيال ال يقول به إال من ضعف
عقله أو من مل يتأمل يف أطرافه حق التأمل أو من أجلأه إليه حب القول به  ،واحلب يعمي
ويصم أما العاقل املنصف املتدبر فال يشك يف بطالنه وخرافته".

463

ورغم أن اخلوئي يؤكد وجود مصحف خاص ألمري املؤمنني يغاير القرآن املوجود يف ترتيب السور ،واشتماله
على زايدات ليست يف القرآن املوجود ،إال أنه يقول":ال داللة يف ذلك على أن هذه الزايدات كانت من
القرآن ،وقد أسقطت منه ابلتحريف ،بل الصحيح أن تلك الزايدات كانت تفسريا بعنوان التأويل ،وما يؤول
إليه الكالم ،أو بعنوان التنزيل من هللا شرحا للمراد".

464

ويضيف" :ال داللة يف شئ من هذه الرواايت على

أن تلك الزايدات هي من القرآن .وعلى ذلك حيمل ما ورد من ذكر أمساء املنافقني يف مصحف أمري املؤمنني
 -عليه السالم  -فإن ذكر أمسائهم ال بد وأن يكون بعنوان التفسري .ويدل على ذلك ما تقدم من األدلة

 - 461كسار ،جواد علي ،فهم القرآن ..دراسة شاملة يف رؤى اإلمام اخلميين ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي..
سلسلة الداسات القرآنية ،الطبعة األوىل 2008م

http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1237705
860468&pagename=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout#ixzz0uqVahkuJ

462

 اخلوئي ،البيان ،ص 201 -اخلوئي ،البيان يف تفسري القرآن ص 259

464

 -اخلوئي ،البيان يف تفسري القرآن ص 259

463

القاطعة على عدم سقوط شئ من القرآن".

465

ويقول أخريا " :إن وجود الزايدات يف مصحف علي عليه

السالم وإن كان صحيحا ،إال أن هذه الزايدات ليست من القرآن ،ومما أمر رسول هللا (صلى هللا عليه واله
وسلم) بتبليغه إىل األمة  ،فإن االلتزام بزايدة مصحفه هبذا النوع من الزايدة قول بال دليل ،مضافا إىل أنه
ابطل قطعا  .ويدل على بطالنه مجيع ما تقدم من األدلة القاطعة على عدم التحريف يف القرآن".

466

مث يناقش اخلوئي الشبهات اليت يتشبث هبا بعض األخباريني كقوهلم ":إن الرواايت املتواترة عن أهل البيت
 ع  -قد دلت على حتريف القرآن فال بد من القول به" .وجييبهم ب  ":أن هذه الرواايت ال داللة فيها علىوقوع التحريف يف القرآن ابملعىن املتنازع فيه .وتوضيح ذلك  :أن كثريا من الرواايت ،وإن كانت ضعيفة السند
 ،فإن مجلة منها نقلت من كتاب أمحد بن حممد السياري (القراءات) ،الذي اتفق علماء الرجال على فساد
مذهبه ،وأنه يقول ابلتناسخ ،ومن علي بن أمحد الكويف الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب ،وأنه فاسد
املذهب إال أن كثرة الرواايت تورث القطع بصدور بعضها عن املعصومني عليهم السالم وال أقل من
االطمئنان بذلك  ،وفيها ما روي بطريق معترب فال حاجة بنا إىل التكلم يف سند كل رواية خبصوصها .علينا
أن نبحث عن مداليل هذه الرواايت ،وإيضاح أهنا ليست متحدة يف املفاد ،وأهنا على طوائف" .مث يستعرض
اخلوئي خمتلف الرواايت املدعية للتحريف ،ويقول ":أان قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل
التفسري للقرآن وليس من القرآن نفسه ،فال بد من محل هذه الرواايت على أن ذكر أمساء األئمة  -عليهم
السالم  -يف التنزيل من هذا القبيل  ،وإذا مل يتم هذا احلمل فال بد من طرح هذه الرواايت ملخالفتها للكتاب
والسنة ،واألدلة املتقدمة على نفي التحريف  .وقد دلت األخبار املتواترة على وجوب عرض الرواايت على
الكتاب والسنة وأن ما خالف الكتاب منها جيب طرحه ،وضربه على اجلدار"  .ويؤكد موقفه هذا مرة أخرى
فيقول":بعد اإلغضاء عما يف سندها من الضعف  -أهنا خمالفة للكتاب والسنة وإلمجاع املسلمني على عدم
الزايدة يف القرآن وال حرفا واحدا حىت من القائلني ابلتحريف .وقد ادعى اإلمجاع مجاعة كثريون على عدم
الزايدة يف القرآن ،وأن جمموع ما بني الدفتني كله من القرآن .وممن ادعى اإلمجاع الشيخ املفيد ،والشيخ
الطوسي ،والشيخ البهائي ،وغريهم من األعاظم قدس هللا أسرارهم  ...وقد صرح مجاعة من األعالم بلزوم
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أتويل هذه الرواايت أو لزوم طرحها  .وممن صرح بذلك احملقق الكلباسي حيث قال على ما حكي عنه " :
إن الرواايت الدالة على التحريف خمالفة إلمجاع األمة إال من ال اعتداد به  . . .وقال  :إن نقصان الكتاب
مما ال أصل له وإال الشتهر وتواتر  ،نظرا إىل العادة يف احلوادث العظيمة  .وهذا منها بل أعظمها " .
ويستعني اخلوئي مبجموعة من الرواايت الواردة عن أهل البيت واليت تؤكد ضرورة طرح أية رواية ختالف
القرآن الكرمي ،فيذكر من تلك الرواايت  :ما رواه الشيخ الصدوق حممد بن علي بن احلسني بسنده الصحيح
عن الصادق عليه السالم  " :الوقوف عند الشبهه خري من االقتحام يف اهللكة ،إن على كل حق حقيقة ،
وعلى كل صواب نورا  ،فما وافق كتاب هللا فخذوه ،وما خالف كتاب هللا فدعوه  ." ...وما رواه الشيخ
اجلليل سعيد بن هبة هللا " القطب الراوندي " بسنده الصحيح إىل الصادق عليه السالم " :إذا ورد عليكم
حديثان خمتلفان فاعرضومها على كتاب هللا ،فما وافق كتاب هللا فخذوه ،وما خالف كتاب هللا فردوه
."...
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وابلرغم من قيام اجملتهدين الشيعة االثين عشريني (األصوليني) بنقد رواايت التحريف ،اال أهنم مل يقضوا
على جذر املشكلة ،حيث ظلت بعض الرواايت القائلة بتحريف القرآن صرحية وقوية لديهم ،أو "مستفيضة"
كما يقول اخلوئي  .ومع أن الكثري منهم قال بضرورة التوقف عندها أو طرحها ملخالفتها القرآن وإمجاع
املسلمني ،اال ان بعضهم أيضا مال اىل قبوهلا واألخذ هبا ،وقال ان طرحها يؤدي اىل طرح كل رواايت
اإلمامية.
وقد رأينا السيد أبو القاسم اخلوئي ،رغم قوله "أبن حديث حتريف القرآن حديث خرافة وخيال" يرتدد يف
اختاذ موقف حاسم وقاطع ضد التحريف ،ويقول":إن املشهور بني علماء الشيعة وحمققيهم ،بل املتسامل عليه
بينهم هو القول بعدم التحريف" 468.ويعود لريدد مقولة الشيخ املفيد بوجود مصحف خاص ألمري املؤمنني
يغاير القرآن املوجود (يف ترتيب السور) ،واشتماله على زايدات ليست يف القرآن املوجود ،وان تلك الزايدات
ليست من القرآن " ،بل من التفسري والتأويل ،أو التنزيل من هللا شرحا للمراد" .وهذا ما يعين وجود
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تنزيل إضايف خارج القرآن يتضمن أمساء األئمة وأمساء أعدائهم مما هو غري موجود يف القرآن املتداول بني
املسلمني .وهو ما يعين بشكل أو ِبخر القول ابلتحريف وان مل يكن يف نفس القرآن حسب قوله ،وإمنا يف
الوحي املنزل من هللا بصورة عامة.
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ومع أن اخلوئي حياول التصدي لألخباريني الذين يقولون" :إن الرواايت املتواترة عن أهل البيت قد دلت
على حتريف القرآن فال بد من القول به " .اال انه ال ينكر تواترها ،بل يضعف أمام االخباريني ويقرهم على
حدوث التحريف بصورة عامة ولكنه يقول ":أن هذه الرواايت ال داللة فيها على وقوع التحريف يف القرآن
ابملعىن املتنازع فيه" .؟؟؟؟؟ ويضيف ":أان قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسري
للقرآن وليس من القرآن نفسه ،فال بد من محل هذه الرواايت على أن ذكر أمساء األئمة  -عليهم السالم -
يف التنزيل من هذا القبيل".؟؟؟؟؟ ويعرتف هلم أبن "كثرة الرواايت تورث القطع بصدور بعضها عن
املعصومني عليهم السالم وال أقل من االطمئنان بذلك ،وفيها ما روي بطريق معترب ...فعلينا أن نبحث عن
مداليل هذه الرواايت" .وحياول اخلوئي أن أيول تلك الرواايت الصرحية ابلتحريف ،على حمامل شىت مث
يقول":وإذا مل يتم هذا احلمل فال بد من طرح هذه الرواايت ملخالفتها للكتاب والسنة ،واألدلة املتقدمة على
نفي التحريف".؟؟؟؟؟
وهذا موقف ينطوي على ضعف جتاه الرجال الذين رووا تلك الرواايت كالكليين والقمي وغريهم ،واعتبار
تلك الرواايت "صحيحة ومعتربة ومستفيضة ومتواترة" ،وكان من األجدر به أن يدرس رواايت التحريف
ضمن ظروفها احمليطة هبا وتوقيتها وارتباطها بنظرية اإلمامة ،وأن يعيد النظر يف نظرية اإلمامة اإلهلية نفسها،
ويتساءل عن مصدر أحاديث التحريف وصدقيتها ،وملاذا مل تعرف عن األئمة السابقني كاإلمام علي بن أيب
طالب أو احلسن أو احلسني؟.
ان أتويل رواايت التحريف "الصحيحة"  -كما يقول اخلوئي  -أو طرحها ال يكفي يف حسم املوضوع،
بل ال بد من التساؤل عن صحة تلك الرواايت حىت لو ثبت صدورها عن االمامني الباقر والصادق اللذين
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 -قال املفيد  " :إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة اهلدى من آل حممد ابختالف القرآن وما أحدثه بعض
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عاشا يف القرن الثاين اهلجري ،ورواي دون سند معترب عن كتاب سري جمهول ومشكوك فيه يسمى "كتاب
علي" أو "مصحف فاطمة" .ان صحت النسبة اليهما.
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