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امللخص:
في آخر عصر الصحابة بدأت تظهر الخالفات العقائدية .هذه الخالفات الحادثة كانت محصورة في موضوعات محددة .أول
خالف ظهر كان في مسألة القدر .كان الخالف في هذه القضايا يعتمد على النصوص وتفسيرها .من كان معه نص يستطيع أن يكسب
املعركة .وسؤال هذا البحث :هل أثرت هذه الخالفات على نص القرآن؟ أو حاول أحدهم دس قراءة نافعة له في هذه الخالفات؟ بعد
اثبات حالة النص القرآني وثباته في عصر ما قبل الخالف املذهبي ومعرفة الخالفات املذهبية الحادثة بعد استقرار النص؛ تأتي
الخطوة الثانية في بحثي وهي دراسة نماج لقراءات قرآنية اتهمت بميول مذهبية أو هي تحتمله بادي الرأي وبحث صحة االتهام بطريقة
نقدية تحليلية .قام الباحث بدراسة نص القرآن الكريم في هذه الفترة ومدى ثباته واستقراره الذي يمنع اقحام أي حرف فيه ليس منه،
كما درس اآليات التي زعموا أنها تمثل قراءات لها ميول عقائدية وتبين أنها بريئة من ذلك .توصل الباحث إلى أن ثبات نص املصحف
ً
ً
الشريف كان سدا منيعا أمام أي دعوى ن وأن جميع املسلمين أدرك هذه الحقيقة ولم تثبت التهم املوجهة ألي فريق بمحاولة التالعب
بالنص القرآني .أهمية هذا العمل تظهر من كونه يتعلق بتوثيق النص القرآني الذي هو املصدر األول لإلسالم عقيدة وشريعة.

الكلمات املفتاحية :القرآن الكريم ،قراءات القرآن ،الطوائف ،العقيدة.
املقدمة:
في آخر عصر الصحابة وبعد انقضاء عصر الراشدين بدأت تظهر الخالفات العقائدية .هذه الخالفات املبكرة كانت محصورة
في موضوعات محددة .فأول خالف ظهر كان حول قدر اإلنسان ومسئوليته عن أفعاله وعلم هللا تعالى بها قبل وقوعها .وسرعان ما
انتشر هذا الخالف وفي القرن الثاني الهجري كان ثلث سكان أهل البصرة يتبنون مذهب القدرية .ثم ظهر الجدل حول املعصية أتبطل
ً
اإليمان أم– كما يقول املرجئة -أو ال تبطله .وعلى العكس من ذلك ،كان آخرون يقولون إن املذنب يعد خارجا عن جماعة اإلسالم،
ً
ولكنه ال يصبح كافرا ،ويكون في منزلة بين املنزلتين .ثم في فترة الحقة ظهرت الجهمية وخالفها في الصفات اإللهية .وكان القرآن هو
الحكم بين الناس عند اختالفهم ،فمن كان معه "نص" انتصر وحسم الخالف لصالحه .من هنا كانت معركة النصوص والنصوص
املقابلة بين أصحاب املقاالت الحادثة .وسؤال هذا البحث :هل أثرت هذه الخالفات على نص القرآن الكريم السيما في القرون األولى؟
هناك من وجه التهمة لبعض الفرق اإلسالمية-سواء من أهل السنة أو لغيرهم -وزعم أن هناك قراءات وضعت وخلقت ألسباب
عقائدية؛ أي لترجيح قول على آخر؛ أو للرد على دليل للمخالف.
ً
ّ
بكل تأكيد ال يمكننا أن نبني بحثنا على نوايا اآلخرين؛ أوال ألن هؤالء لم يعودوا موجودين الستجوابهم ،وحتى إذا كانوا
موجودين ،فإن نواياهم تقع وراء متناول البحث العلمي .لكن من املمكن أن نبني عملنا بواسطة القراءات التي نقلوها وعالقتها
باملقاالت التي دار حولها الخالف في عصرهم.
في الفصل األول أبين ثبات واستقرار نص القرآن في القرن األول ،بحيث ال يمكن التالعب به من أي فرقة ،ثم في الفصل الثاني
أقوم بعمل تطبيقي ببحث أمثلة -وال يمكنني إال ذلك القدر ،بحسب ما يحتمله هذا العمل-لآليات التي وجهت لها تهمة الوضع بس
امليول العقائدية في القرن األول.

أهمية البحث:
هذا العمل العلمي يبين قضية محورية في مصادر اإلسالم وهي سالمة هذه املصادر مما يقدح في االستدالل بها على مسائل
الدين ،وهو دفاع عن نص القرآن الكريم وثبوته ونقاوته رغم كل ما مر على األمة من عصور تقدم وتطور أو تأخر وتدهور ،إال أن نص
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ً
ً
القرآن –وفي أصعب األوقات-بقي ثابتا بعيدا عن أي تأثير مذهبي ،وأن املسلمين رغم كثرة الخالفات وتعدد موضوعاتها –وحدتها في
أحيان كثيرة ،إال أن أيديهم لم تمتد لكتاب هللا ،الذي تكفل هللا تعالى بحفظه باألسباب التي خلقها.

حدود البحث:
االهتمام الرئيس في هذا البحث محصور في نص القرآن وتأثير الخالفات املبكرة عليه .فمن الناحية املوضوعية يمتد هذا
العمل ليشمل القراءات املتواترة وغير املتواترة؛ إذا اتهمت بشبهة ميول عقائدية .ومن الناحية الزمانية هذا العمل يقتصر على القرن
األول؛ اثناء عملية توثيق وجمع نص القرآن الكريم بحروفه وقراءاته.
ً
بتعبير آخر :هذا العمل يتناول الفرق التي ظهرت مبكرا في آخر عصر الصحابة ومقاالتهم املشهورة في القدر واإلرجاء والصفات؛ وأثر
ً
هذه املقاالت في القراءات الواردة؛ بشكل واضح يمتد هذا العمل زمانيا حتى نهاية القرون الثالثة األولى ،وهذه هي حدود هذا العمل
ً
ً
وزمانيا ومكانيا.

املسح األدبي:
كل ما كتب عن القراءات القرآنية وأثرها كان في االتجاه العكس ي لهذا البحث؛ أي في أثر القراءات في العقيدة أو الفقه
ً
واختالف الفقهاء مثال ،أما هذا البحث فيهدف إلى بيان أثر االختالفات في القراءات القرآنية.

خطة البحث:
لقد نسقت العمل على هذا النحو:
املقدمة وفيها أهمية البحث ،حدود البحث وخطته.
الفصل األول :ثبات نص القرآن الكريم واشتهاره في القرن األول قبل عصر الخالفات
املبحث األول :أدلة ثبات نص القرآن الكريم.
املبحث الثاني :تاريخ الخالفات العقائدية ومعركة النصوص
الفصل الثاني :دراسة نماذج لقراءات قرآنية اتهمت بميول عقائدية
ًْ َ
َ َ َ َ َ
املبحث األول :قوله تعالىَ ﴿:وِإذا َرأ ْي َت ث َّم َرأ ْي َت ن ِع ًيما َو ُملكا ك ِب ًيرا ﴾[اإلنسان]20:
َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ْ
وس ى َتك ِل ًيما ﴾[النساء]164:
املبحث الثاني :قوله تعالى ﴿:وكلم اَّلل م
املبحث الثالث :قوله تعالى ﴿:بل عجبت ويسخرون ﴾[الصافات]12:
َ َ
ال َع َذابي ُأ ِص ُ
املبحث الرابع :قوله تعالىَ ﴿:ق َ
يب ِب ِه َم ْن أشاء ﴾[األعراف]156 :
ِ
املبحث الخامس :قوله تعالى ﴿:ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها ﴾[البقرة]106 :
الخاتمة
أهم املراجع

الفصل األول :ثبات نص القرآن الكريم واشتهاره في القرن األول قبل عصرالخالفات
تمتع نص القرآن من ساعته األولى وفور نزوله بثبات تام إذ عين النبي ﷺ من أصحابه من عرفوا أوسموا بكتاب الوحي؛
لكتابته .تواتر نص القرآن الكريم بسب انتشاره بين كافة املسلمين للعبادة والتعليم ،بسبب تشجيع الشريعة على حفظه وتالوته
وتقديم الحافظ على غيره في كافة األمور الدينية والدنيوية حتى في أولوية دفن املوتى.
ْ
ْ
ومن اليوم األول في تاريخ القرآن الكريم يشار إليه بـ "الكتاب" وفي أولى آياته يأمر بالقراءة ويشير إلى الكتابة وأدواتها ،القلم اق َرأ ب ْ
اس ِم
ِ
َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ
ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
ََ َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ََ
َ ّ َ َّ
ان َما ل ْم َي ْعل ْم ﴾ [العلق ]5 – 1 :وبوضوح
اإلنس
اإلنسان ِمن علق * اقرأ وربك األكرم * ال ِذي علم ِبالقل ِم * علم ِ
ِربك ال ِذي خلق * خلق ِ
ً
شديد كان هذا الرسول ﷺ﴿ يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ﴾[سورة البينة .]2
وفي أول آياته يوصف بأنه "كتاب" أي مكتوب" و"قرآن" أي مقروء"( . )1وهما طريقا توثيق النص القرآني.
نستطيع أن نتأكد من سالمة النص من خالل مقارنة النصوص املقتبسة في الروايات كأحاديث فضائل السور وما ورد في األدعية
واملناسبات األخرى؛ من اقتباس أو استشهاد بنصوص قرآنية؛ فنجد التطابق التام بدءا بين نص القرآن فيها –حتى في أسماء وترتيب
وعدد اآليات والسور ،مع ما نقرأه اليوم.
( )1دراز ،محمد عبد هللا ،النبأ العظيم ،ص .43-42
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املبحث األول أدلة ثبات نص القرآن الكريم:
املطلب األول :مطابقة ترتيب اآليات والسور:
كان نص القرآن في العصر النبوي مطابق ملا هو بين أيدينا اليوم من حيث حروفه وترتيب واسماء السور وترتيب اآليات
وعددها( .)2وال يرد على هذا اختالف العدد عند بعض العلماء كالعدد املدني والعدد الكوفي ،ألن هذا االختالف اعتباري وليس حقيقي؛
بمعنى أنه ال نقص في حقيقة اآليات أو زيادة آيات عند البعض عنه عند اآلخرين؛ بل املقصود من اختالف العدد هذا هو اعتبار بعض
العلماء اآلية الواحدة آيتين أو ضم اآليتين في آية واحدة ،فهذا اختالف اعتباري واآليات ثابتة في الحقيقة ،على سبيل املثال هناك
بعض املصاحف مختلفة في عدد اآليات وترقيمها كما في سورة الكهف حيث نجد عدد آيات السورة في بعض املصاحف مائة وعشرة،
وفي بعضها مائة وخمسة ،و كذلك في سورة مريم نجد اآلية "كهيعص" هي اآلية األولى وفي مصحف آخر نجد اآلية األولى هي "كهيعص
ذكر رحمة ّربك عبده زكريا" .االختالف هو في الترقيم وليس في زيادة آية أو نقصها ،فاالختالف في عدد اآليات ال يعنى وجود نصوص
مختلفة ،وإنما سببه االختالف في تحديد مواضع بداية ونهاية بعض اآليات )3( ..ومن خالل الروايات نستطيع باطمئنان أن نقرر أن
ترتيب املصحف كان على هذا النحو:
 .1السبع الطوال :البقرة ،وآل عمران ،والنساء ،واملائدة ،واألنعام ،واألعراف ،واألنفال ،والتوبة؛ ألنهم كانوا يعدون األنفال وبراءة
سورة واحدة.
( )4
 .2ا ِمل ُئون ،وهي السور التي يقترب عدد آياتها من املائة أو تزيد.
َ
َ ْ َ َ َْ
يل َوالك ْه ِف َو َم ْرَي َم َوطه َواأل ْن ِب َي ِاء.
 .3املثاني ،فهي ما ولى ا ِمل ِئين ،وهي السور التي هي أقل من مائة آية؛ كسور ب ِني ِإسرا ِئ
 .4املفصل ،وهو السور من "سورة ق" إلى آخر املصحف .واملفصل ثالثة أقسام:
أ -طوال :من أول الحجرات إلى سورة البروج.
ب -وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة البينة.
( )5
ح -وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن .وهو املطابق ملا نقرأه اليوم.
وتذكر بعض النصوص عدد آيات سورة بعينها مثل سورة امللك وهي ثالثون آية وجاءت في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال  " :إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده امللك " .6وكما في أحاديث
سورة الفاتحة وهي سبع آيات.
َ ََْ َ ْ
َ َ َ َّ
َ ََ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
فقلتَ :ي ْر َكعُ
َ
َ
ْ
َّ
كما تشير روايات أخرى إلى عدد وطول السورة كما في حديث حذيفة ،قال :صليت مع النبي ﷺ ،ذات ليلة فافتتح البقرة،
ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ْ َ َ ّ َ َ ِ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ُ ُ َ َّ
7
َْ َ ُ َ
النساء فقرأها ،ثم افتتح آل ِعمران ،فقرأها"..،
ِعند ا ِملائ ِة ،ث َّم َمض ى ،فقلت :يصلي ِب َها في ركعة ،فمض ى ،فقلت :يركع ِبها ،ثم افتتح ِ
املطلب الثاني :االقتباس:
وفي الروايات الكثيرة وفي مناسبات مختلفة وقع االقتباس من النبي ومن أصحابه آليات من القرآن سواء لالحتجاج بها أو
ال دعاء أو التعليم ،وجاءت جميع االقتباسات موافقة لنص القرآن الذي نقرأه اليوم .ومنها مطابقة آيات الذكر الوارد عن النبي ﷺ
؛التي تغطي يوم اإلنسان كله بل حياته كلها ،للنص الذي نقرأه اليوم في املصحف .من هذه االقتباسات ما هو في كتب الرواية

( )2ال يرد على هذا اختالف العدد عند بعض العلماء كالعدد الكوفي والعدد البصري ،ألن هذا االختالف اعتباري وليس حقيقي؛ بمعنى أنه ال نقص في حقيقة
اآليات أو زيادة آيات عند البعض عنه عند اآلخرين؛ بل املقصود من اختالف العدد هذا هو اعتبار بعض العلماء اآلية الواحدة آيتين أو ضم اآليتين في آية واحدة.
فهذا اختالف اعتباري واآليات ثابتة في الحقيقة .انظر :أبو عمرو الداني في كتاب املقنع في معرفة رسم مصاحف األمصار ص .18
( )3الداني ،بدون تاريخ ،املقنع ،ص 18
(( )4أبي داود ح  786والترمذي ح  3086ح ،3086وقال هذا حديث حسن صحيح ،والحاكم ج  2ص 221و 330وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي ()330/2
(( )5الطبراني في الكبير ( ،)258/8( )8003وأحمد (.)107/4( )17023
 6رواه الترمذي (  ) 2891وأبو داود (  ) 1400وابن ماجه (  .3786قال الترمذي  :هذا حديث حسن  ،وصححه شيخ اإلسالم ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 22
 ، ) 277 /و األلباني في " صحيح ابن ماجه " ( ) 3053
 7رواه مسلم برقم ( )772وأحمد في املسند برقم (.)22750
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كالبخاري ومسلم وغيرها ،ومنها ما في كتب التي خصصت آليات الدعاء ،ككتاب الدعاء للطبراني 8،وكلها تعطي عدد آيات السورة
( )9
املطابق ملا نقرأه اليوم.
وكذلك ما روي في أسباب نزول اآليات ،كل هذه االقتباسات لم تختلف مرة وأحدة عن النص الرسمي أو العثماني ،فذكر
السورة مع النص على عدد آياتها يدل على تطابق النص يومئذ مع نص القرآن اليوم.

املبحث الثاني :تاريخ الخالفات العقائدية ومعركة النصوص
أول خالف حدث هو الخالف في القدر ،في آخر عصر الصحابة كابن عمر وابن عباس وجابر وطبقتهم من الصحابة رض ي هللا
عنهم – وأول من تكلم به هو معبد الجنهي ،وقيل أول ما حدث الكالم فيه كان في الحجاز ملا احترقت الكعبة فقال رجل احترقت بقدر
( )10
هللا تعالى ،فقال آخر لم يقدر هللا ذلك ،وكان أكثر ذلك بالبصرة والشام ،وقليل منه بالحجاز.
في الخالفات العقائدية كان السالح األساس ي هو النص ،فمن يملك النص يملك النصر .فالنص كان القوة التي يدخل بها املتخاصمون
معركتهم ،ومن يملك النص يملك القوة .ومن هنا نتوقع نشوء معركة حول النصوص التي تؤيد قوال من املقاالت املذكورة أو ترفضها.
ونتوقع أن امليول العقائدية -لو وجدت -لكانت ترى هنا بوضوح السيما في النصوص املتعلقة بهذه الخالفات.

املطلب األول :املعتزلة:
يجمع املعتزلة القول بأن هللا تعالى قديم ،والقدم أخص وصف ذاته .ونفوا الصفات القديمة أصال ،فقالوا :هو عالم بذاته،
قادر بذاته ،حي بذاته؛ ال بعلم وقدرة وحياة .هي صفات قديمة ،ومعان قائمة به؛ ألنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص
الوصف لشاركته في اإللهية ،وسموا هذا النمط :توحيدا .واتفقوا على أن كالم محدث مخلوق في محل ،وهو حرف وصوت كتب أمثاله
في املصاحف حكايات عنه .واتفقوا على نفي رؤية هللا تعالى باألبصار في دار القرار ،ونفي التشبيه عنه من كل وجه :جهة ،ومكانا،
وصورة ،وجسما ،وتحيزا ،وانتقاال ،وزواال ،وتغيرا ،وتأثرا ،وأوجبوا تأويل اآليات املتشابه فيها .واتفقوا على أن العبد قادر خالق ألفعاله
خيرها وش رها ،مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار اآلخرة ،والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم ،وفعل هو كفر ومعصية،
ألنه لو خلق الظلم كان ظاملا ،كما لو خلق العدل كان عادال ،واتفقوا على أن هللا تعالى ال يفعل إال الصالح والخير ،ويجب من حيث
( )11
الحكمة رعاية مصالح العباد .وأما األصلح واللطف ففي وجوبه عندهم خالف ،وسموا هذا عدال.
نصوص املعتزلة:
يحتج املعتزلة بالنصوص التي تدل على مذاهبهم:
ً
 .1الصفات واحتجوا عموما بقوله تعالى( :ليس كمثله ش يء وهو السميع البصير) [الشورى]11:
 .2حرية إرادة االنسان وأنه مخير وله ارادة ومشيئة وحرية مطلقة منها:
 اآليات التي تثبت املشيئة للعباد :مثل قوله تعالى ﴿:وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾[الكهف:
.]92
 اآليات التي تدل على أن الجزاء باألعمال ،ألنها تدل على مسئولية العبد عن أعماله وبناء عليه جزاؤه .مثل :قوله تعالى﴿:
َ ْ َ َ َ ً
َ
ْ ُ ْ ُ ُ ُّ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ
ص ِالحا
اآلخ َرة ﴾[ال عمران ]152:حيث أثبت للعبد إرادة ،وبقوله تعالى ﴿:من ع ِمل
ِمنك ْم َمن ي ِريد الدن َيا و ِمنك ْم َمن ي ِريد ِ
َ
َ َ
َ
( )12
ف ِل َن ْف ِس ِه َو َم ْن أ َس َاء ف َعل ْي َها ﴾[فصلت ]46:ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على أن للعبد إرادة.
املطلب الثاني :الجبرية:
ً
الجبر اصطالحا هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى ،والجبرية أصناف .فالجبرية الخالصة :هي التي ال
تثبت للعبد فعال وال قدرة على الفعل أصال ،والجبرية املتوسطة :هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصال ،وكذلك من أثبت للقدرة
( )13
الحادثة أثرا ما في الفعل ،وسمي ذلك كسبا ،فهو جبري وإن تبرأ من االسم.
 8انظر :الدعاء للطبراني  ،تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاري ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،األولى.1987 – 1407 ،
(( )9أبو داود ( )1400والترمذي ( )2891وحسنه)
(( )10البخاري 1977 ،ص  ،236/1والذهبي 1985 ،ص )185/4
()11
(الشهرستاني ،املصدر السابق ص )39-38
((. )12الهمذاني ،شرح األصول الخمسة ،ص99و ص)77
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ووافقوا املعتزلة في نفي الصفات األزلية ،أيضا محتجين بقوله تعالى (ليس كمثله ش يء) وزاد عليهم بأشياء :منها قوله :ال يجوز أن
يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها املخلوقين ،ألن ذلك يقض ي تشبيها ،فنفي كونه حيا عاملا ،وأثبت كونه :قادرا ،فاعال ،خالقا؛ ألنه
( )14
ال يوصف ش يء من خلقه بالقدرة ،والفعل ،والخلق.
نصوص الجبرية:
تحتج الجبرية بالنصوص املعاكسة للمعتزلة ،في القدر ،والتي تشير إلى قدرة هللا املطلقة وأن الهدى والضالل بيده تعالى وأن
اإلنسان ال إرادة له وال اختيار فقالوا إن هللا نفى املشيئة عن العباد وأثبت املشيئة  هل وحده .ومنها عموم اآليات التي تدل على أن هللا
خالق كل ش يء ،ومن ذلك أفعال العباد مثل:
 .1قوله تعالى"﴿:هللا خالق كل ش يء وهو على كل ش يء وكيل"﴾[الزمر ]26
 .2اآليات التي ُتثبت املشيئة  هل وحده ،مثل :قوله تعالى ﴿:وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة
﴾[القصص ]86:ومثل قوله تعالى ﴿":وما تشاءون إال أن يشاء هللا رب العاملين ﴾"[التكوير  ]92ومثله قوله
تعالى ﴿":كذلك ُيضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء﴾"[املدثر.]13:
 .3اآليات التي تنسب األفعال إلى هللا تعالى مثال قوله تعالى ﴿:وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى ﴾[األنفال  ]71ومثله قوله
تعالى ﴿:إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند هللا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل ٌ
كل من عند هللا ﴾[النساء
]87

الفصل الثاني :دراسة نماذج لقراءات قرآنية اتهمت بميول عقائدية
بعد معرفة حالة نص القرآن وثباته في عصر ما قبل الخالف العقائدي ومعرفة الخالفات العقائدية الحادثة بعد استقرار
النص؛ تأتي الخطوة األخيرة في بحثي وهي دراسة نماج لقراءات قرآنية اتهمت بميول عقائدية أو هي تحتمله بادي الرأي وبحث صحة
االتهام بطريقة نقدية تحليلية.

َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ً ْ ً َ
يما َو ُملكا ك ِب ًيرا ﴾[اإلنسان]20:
املبحث األول :قوله تعالى ﴿:و ِإذا رأيت ثم رأيت ن ِع
املطلب األول :نسبة القراءة
التهمة هنا موجهة للقراء والنساخ الذين يثبتون رؤية هللا تعالى في اآلخرة .ومحل الشبهة هنا أن هذه القراءة لو ثبتت لكانت
ً
ً
دليال نافعا لهم على عقيدتهم .بشكل خاص اتهمت القراءة املنسوبة لعلي بن أبي طالب .فقيل "ومنها -أي من القراءات -ما يكون حجة
ألهل الحق ودفعا ألهل الزيغ كقراءة وملكا كبيرا بكسر الالم ،وردت عن ابن كثير وغيره ،وهي من أعظم دليل على رؤية هللا تعالى في الدار
( )15
اآلخرة".
هناك من أثبت رؤية هللا تعالى في اآلخرة ومن الفرق من أنكرها .واستدل من أثبت الرؤيا من القرآن:
 .1بتفسير الزيادة في قوله تعالى( ﴿:للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾بالنظر إلى هللا تعالى ،فمنه ما رواه مسلم في صحيحه عن
صهيب ،عن النبي ﷺ وروى عن أبي موس ى األشعري وأنس بن مالك وعن أبي بن كعب وكعب بن عجرة عن النبي ﷺ في قولـه:
( )16
(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) قال" :النظر إلى وجه الرحمن"
ُ ُ ٌ َ ْ َ َ َ ٌ َ ََّ َ ٌ
( )17
اظ َرة﴾[القيامة ]23-22:أي تنظر إلى ربها.
اضرة * ِإلى رِبها ن ِ
 .2قوله تعالى ﴿:وجوه يوم ِئذ ن ِ
بينما أجمع املعتزلة على أن هللا تعالى ال يدرك بالحواس ال في الدنيا وال في اآلخرة ألنه ليس بجسم وال عرض ،حتى إن بعضهم قد
كفر من يقول برؤيته سبحانه كما ترى املرئيات باملقابلة أو املحاذاة أو في مكان حاال فيه دون مكان )18(.وقد استدل املعتزلة بالقرآن
ً
أيضا على نفي الرؤية ومن أدلتهم:

(( )13الشهرستاني)73-72 ،1992 ،
(( )14الشهرستاني ،املرجع السابق)
(( )15ابن الجزري ،النشر في القراءات العشر ( )30 / 1
(( )16العثماني ،حديث رقم .)181
()17
(الطبري ،التفسير ،ص .)162-155/2
(( )18األشعري،املقاالت ،.ص ).265/1
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َ ُ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ
َّ ُ ْ َ
األ ْب َ
ص َار َو ُه َو الل ِطيف الخ ِب ُير﴾[األنعام ،]103/وموضع استداللهم بهذه اآلية "أن
 .1قوله تعالى ﴿:ال تد ِركه األبصار وهو يد ِرك
متعلق اإلدراك املنفي إدراك البصر فكان ذلك ظاهرا في نفي الرؤية".
وس ى َأ ْك َب َر م ْن َذل َك َف َق ُالوا َأ َرنا َّ َ
الس َم ِاء َف َق ْد َس َأ ُلوا ُم َ
اَّلل َج ْه َر ًة َف َأ َخ َذ ْت ُهمُ
 .2قوله تعالىَ ﴿:ي ْس َأ ُل َك َأ ْه ُل ْال ِك َتاب َأ ْن ُت َن ّز َل َع َل ْيه ْم ِك َت ًابا م َن َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ ْ
اع َقة ِبظل ِم ِه ْم﴾[النساء]153:
الص ِ
َ َ َ َ َّ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ ّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ َ َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
 .3قوله تعالى ﴿:وملا جاء موس ى ِ ِمليقا ِتنا وكلمه ربه قال ر ِب أ ِرِني أنظر ِإليك قال لن ترا ِني ﴾[األعراف ]143:قالوا :وهذا النفي عام في
الدنيا واآلخرة فلو حصل في زمن ما لكان منافيا ملقتض ى اآلية ،كما أن حرف النفي "لن" عند علماء اللغة يفيد النفي املؤبد ،أي
( )19
لن يكون هذا أبدا.

املطلب الثاني :ثبوت القراءة

ْ ً
ًْ َ
َ َ َ َ َ
قرأ جميع القراء قوله تعالى﴿ َوِإذا َرأ ْي َت ث َّم َرأ ْي َت ن ِع ًيما َو ُملكا ك ِب ًيرا ﴾[اإلنسان ]20:بضم فسكون ُملكا.
ً
أما القراءة محل البحث فقد رويت عن أمير املؤمنين علي بن أبي طالب أنه قرأ (( َم ِلكا)) بفتح امليم وكسر الالم ،وهو هللا تعالى.
ً
فهل حقا قرأ علي رض ي هللا عنه هذه القراءة لتأييد املذهب.
الكرماني( :من علماء القرن السادس الهجر ّي)ّ .
ّ
ونصه" :عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير وأبي جعفر
أول من أورد هذه القراءة هو
ً
( )20
َ(و َم ِلكا) بفتح امليم وكسر الالم" .ثم الفخر الدين الرازي [توفي 606هـ] في التفسير.
ومن املالحظ أن الرازي لم يذكر هذه القراءة في موضعها في سورة اإلنسان كقراءة مثل ما يفعل هو وغيره من املفسرين في ذكر
ً
القراءات الواردة في اآليات محل التفسير .فإذا كان يعتبرها حرفا أو قراءة فلماذا أهملها في موضعها األصلي؟
لقد أوردها في سورة األعراف عند تفسير قوله تعالى ﴿:وملا جاء موس ى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن
تراني﴾[األعراف ] 143:حيث قال( :الحجة السادسة :التمسك بقوله تعالى ﴿:وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ﴾[االنسان ]20 :فإن
إحدى القراءات في هذه اآلية َ(م ِلكا) بفتح امليم وكسر الالم ،وأجمع املسلمون على أن ذلك امللك ليس إال هللا تعالى وعندي أن التمسك
بهذه اآلية أقوى من التمسك بغيرها).
وفعل نفس الش يء فذكرها كذلك عند تفسير قوله تعالى ﴿:للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾[يونس ،] 26 :ثم أوردها ابنُ
الجزري (توفي  833هـ) عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير .فقال " :يعلى بن حكيم الثقفي ،ثقة ،روى القراءة عن ابن كثير وانفرد عنه
( )21
"ومل ًكا ً
كبيرا" [اإلنسان"]20 :
بكسر الالم من ِ
ثم نسبها النيسابوري (توفي850 :هـ) لعلي

()22

ً
ً
وتبعه أخيرا عبد اللطيف الخطيب لكنه قال مصرحا ":ولم أجد مثل هذا عند غير النيسابوري".

()23

مما سبق يتبين أن أقدم مصدر أورد هذه القراءة هو الكرماني من القرن السادس ((توفي بعد .)563
هل يحيى بن حكيم من القراء؟
ً
تدور الرواية هنا على يعلى بن حكيم .ومما ال ينقض ي منه العجب أن يحيى بن حكيم ليس من القراء اصال بل هو من املحدثين وكل من
ترجم له ذكر روايته للحديث ولم يذكر له في القراء والقراءات اشتغال بالقراءة ،وال يروى عنه غير هذا الحرف!
من احتج بهذه القراءة؟
نأتي اآلن للسؤال الحاسم :من احتج بهذه القراءة؟
ً
املالحظة األساسية هنا أنه بدءا من عصر الصحابة –من روي عنهم اثبات رؤية هللا تعالى في اآلخرة ومن أنكرها وحتى القرن السادس-لم
ً
يحتج أحد أبدا بهذه القراءة .ومما ال ينقض ي منه العجب أن علي بن ابي طالب الذي نسبت له هذه القراءة التي يجب أن يحتج بها من
ُ ٌَ
يثبت الرؤيا-ولم يذكر اسم علي بن أبي طالب بينهم-يخالف كل هؤالء في معنى الزيادة في اآلية فيقول إن الزيادة في اآلية :هي غ ْرفة ِم ْن
َ َ ُ َ
ُ ُ
ل ْؤل َؤة َو ِاح َدة ل َها أ ْرَب َعة أ ْب َواب!)24(".
هل اآلن يصعب استنتاج النتيجة ؟
(( )19الهمذاني ،مرجع سابق ص  232و).262
(( )20الكرماني ،ص)495
(( )21ابن الجزري ،طبقات القراء :ص )391/2
((( )22النيسابوري ، ،ص )126/29
()23
(الخطيب ،،ج  ،10ص )221
(( )24الطبري ،مصدر سابق ،ابن الجوزي ،ص ).329-327/2
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إن هذه القراءة لم تسمع أو تروى إال في القرن السادس.
إن هذه القراءة لم يحتج بها أحد في فترة الزمنية لبحثنا .
أن من نسبت له القراءة-علي بن أبي طال رض ي هللا عنه -لم يكن ممن يرى الزيادة في اآلية هي النظر لوجه هللا تعالى.
ً
والوجه األخير أن هذه القراءة لم ترو أبدا عن أحد من القراء.

املبحث الثاني :قوله تعالىَ ﴿:و َك َّل َم َّ ُ
اَّلل ُم َ
وس ى َت ْك ِل ً
يما ﴾[النساء]164:
املطلب األول :نسبة القراءة:

َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ْ
وس ى َتك ِل ًيما ﴾[النساء]164:
هنا التهمة وجهت للمعتزلة بمحاولة التالعب عن طريق املعالجة النحوية لهذه اآلية ﴿:وكلم اَّلل م
ال لـأبي عمرو ابن العالء أحد القراء السبعة املعروفين املشهورين :أريد أن تقرأ َ
((و َك َّلمَ
فقيل إن عمرو بن عبيد املعتزلي (توفي 699م) َق َ
َّ ُ ُ َ ْ ً
25
وس ى َتك ِليما)) [النساء ]164:بنصب اسم هللا ليكون موس ى هو املتكلم ال هللا.
اَّلل م
َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ َ ْ
ً
ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َّ
ُ
ً
هل فعال حاول املعتزلة دس قراءة﴿ وكلم اَّلل موس ى تك ِليما ﴾[النساء ]164:أو قوله سبحانهِ ﴿:منهم من كلم اَّلل ﴾[البقرة ]253 :عن
طريق املعالجة النحوية بنصب اسم هللا لقلب املعنى ونفي الكالم عن هللا تعالى؟

املطلب الثاني :ثبوت القراءة:
لم أجد أي سند لقصة عمرو بن عبيد مع أبي عمرو البصري ،ولكن على كل حال وجدت القراءة .فقيل إن النخعي ،ويحيى ابن
وثاب قرئا بنصب االسم الشريف على أن موس ى هو الذي كلم هللا سبحانه .ذكرها أبوحيان (توفي أبوحيان سنة 745هـ )26( )،ابن
جني( )27وقد توفي ابن جني سنة 392هـ.
وقال ابن عطية (توفى 542 :هـ)" :وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي «وكلم هللا» بالنصب على أن موس ى هو املكلم ،وهي قراءة
( )28
ضعيفة من جهة االشتهار ،لكنها مخرجة من عدة تأويالت"
وأنكر ذلك أبو بكر بن عياش فقال أبو بكر :قرأت على األعمش ،وقرأ األعمش على يحيى بن وثاب ،وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد
الرحمن السلمي ،وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب ،وقرأ علي بن أبي طالب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ْ
( )29
وس ى َتك ِل ًيما)).
((وكلم اَّلل م
فهذا النقل من هذا القارئ الكبير– شعبة -واحتجاجه بقراءته املسندة تبطل نسبة القراءة ليحيى.
ً
الحقيقة أن اآليات األخرى ال يمكن التالعب بها نحويا كثيرة منها:
َ َّ
َ
((و َملَّا َج َاء ُم َ
وس ى ِ ِمل َيقا ِت َنا َوكل َم ُه َرُّب ُه)) [األعراف ]143:فكيف يمكن للرواة أن يؤولوا هذه أو يتالعبوا في إعرابها! وماذا يفعلون بقوله
ََ
َ
َ ُ َ ّ
َ َّ
ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ
تعالىَ ﴿:و َملَّا َج َاء ُم َ
اس ِب ِر َساال ِتي َو ِبكال ِمي
وس ى ِ ِمل َيقا ِت َنا َوكل َم ُه َرُّبه﴾[األعراف ]143:وبقوله
تعالى ﴿:يا موس ى ِإ ِني اصطفيتك على الن ِ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ ُ َّ ُ َّ
اَّلل ِإال َو ْح ًيا أ ْو ِم ْن َو َر ِاء ِح َجاب﴾[الشورى .]51:ففي كل هذه املواضع ال
﴾[األعراف ]144:وقوله سبحانه ﴿:وما كان ِلبشر أن يك ِلمه
ً
ً
يمكن العبث النحوي بالنصوص .فيكون "أذكياء العالم" –املعتزلة-حرفوا موضعا واحدا لكن بال فائدة.
َ
َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ْ ً
َ
وس ى َتك ِليما)) [النساء ]164:ما امليزة املؤكدة في هذه القراءة إذا كان املراد أن موس ى
الداللة العقلية :من الناحية العقلية ((وكلم اَّلل م
ً
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
كلم هللا أو خاطب هللا أو دعا هللا؟ فكل خلق هللا يدعون هللا عز وجل ،ألسنا نحن جميعا ندعو هللا تعالى ونكلمه متى شانا!! ،فما امليزة
ملوس ى عن غيره؟ وهل يخفى هذا على أذكياء العالم!
ومع ذلك نبقى مع السؤال الحاسم :في أي مصدر من مصادر املعتزلة ورد االحتجاج بهذه القراءة؟ الجواب :ال يوجد.
هذه القراءة املتأخرة إلى حدود القرن الخامس ،وليس األول ،واملتهمة بميول عقائدية ،ألنها تدعم قول فرقة ما –هي املعتزلة-
ً
ً
ً
ليست ثابتة نسبا وال نافعة مذهبا ومصادر املعتزلة خالية منها ،فالقراءة املتهمة بميول عقائدية نحو عقيدة املعتزلة غير موجودة أصال.
 25انظر :الزركش ي ،البرهان في علوم القرآن ،ص .439 /2
(( )26ـ )398/3
(( )27ابن جني ،،ص )204/1
()28
(ابن عطية)70-68/3 ،
(( )29ابن كثير ،ص ()470/2
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املبحث الثالث :قوله تعالى ﴿:بل عجبت ويسخرون ﴾[الصافات]12:
هذه اآلية أيضا وجهت لها تهمة امليول العقائدية وأن القراءة البديلة تهدف إلى تنزيه هللا تعالى من إحدى الصفات الواردة عنه.
( )30
فادعى جولدتسهير أن " :إسناد العجب إلى ضمير املخاطب ،أي إلى محمد ،من قبيل التصحيح والتصويب.
املطلب األول :نسبة القراءة:
ُ
قرأ حمزة والكسائي " عجبت " بضم التاء والباقون بفتحها قال الواحدي :والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم
ويحيى بن ثابت واألعمش وقراءة أهل الكوفة واختيار أبي عبيدة .ثم يقال القراءة بالضم ثابتة بالتواتر ووجب املصير إليها ويكون
( )31
التأويل ما ذكرناه وكذلك تثبت القراءة األخرى بالتواتر ويعني ذلك قراءتها عن النبي ﷺ.
فهما قراءتان مشهورتان والتنزيل نزل بكلتيهما وأقرأ الرسول بالقراءتين كلتيهما كما تبين في الفصل األول.
املطلب الثاني :ثبوت القراءة:
القراءة ثابتة والحجة ملن ضم أن اآلية إخبار من هللا تعالى عن نفسه ودليله قوله النبي صلى هللا عليه وسلم عجب ربكم من"..
في عدة روايات ،فالعجب من هللا عز وجل إنكار ألفعالهم من إنكارهم البعث وسخرياتهم من القرآن وازدرائهم بالرسول جرأة على هللا.
وأما القراءة بالفتح فعلى اسناد هللا تعالى التعجب إلى النبي ﷺ كما ورد في قوله تعالى ﴿:وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا
ُ
عجبت
﴾[الرعد )32( .]5 :على أن القراءة بالضم ال يلزم أنها تدل على إسناد التعجب إلى هللا تعالى ،بل قد يكون املعنى قل يا محمد (بل
ويسخرون) ونظيره قوله تعالى ﴿:أسمع بهم وأبصر ﴾[مريم ]38 :وكذلك قوله تعالى ﴿:فما أصبرهم على النار ﴾[البقرة.]175 :
لو سلمنا أن ذلك يقتض ي إضافة التعجب إلى هللا تعالى فال عجب فهو كإضافة املكر والسخرية كما قال تعالى( :ويمكرون ويمكر هللا)
[األنفال ]30 :وقال( :سخر هللا منهم) [التوبة ]79 :وقال تعالى( :وهو خادعهم) [النساء ]142 :واملكر والخداع والسخرية من هللا تعالى
بخالف هذه األحوال من العباد .ولم ينقل اختيار من الصحابة أو القراء أو حتى عن أصحاب املقاالت تصرف فيها.
ً
ً
لقد سمع الصحابة هذه الصفة من النبي مرارا وتكرارا مسندة  هل دون استشكال ،من ذلك:
ُ
ُ
يعلم َّ
ينظر إليكم أزلين قنطين ،فيظل يضحكُ ،
أن فرجكم قريب)
الحديث القدس ي( :عجب رُّبنا ِم ْن قنوط عباده وقرب ِغ َي ِر ِه،
( )34
()33وحديث "عجب ربنا من شاب ليست له صبوة"
( )35
ْ َْ
َ
َ ْ ُ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ
ََ ْ َ َ
الته.
و " ع ِج َب َرُّبنا ِمن َرجلي ِنَ :رج ٌل ث َار عن ِوط ِائ ِه ِولحا ِف ِه ِمن بي ِن ِح ِّب ِه وأه ِل ِه ِإلى ص ِ
( )36
و ((لقد َعج َب هللا َّ
عز َّ
وجل (أو :ضحك) من صنيعكما بضيفكما؛ أومن فالن وفالنة))
ِ
( )37
َ
و((ع ِج َب هللا من قوم يدخلون الجنــة في السالسل))
ْ
ْ
ْ
و « َعج َب َ ُّب َك م ْن َ اعي ال َغ َنم في َ أس َّ
َّ َ ( )38
الش ِظ َّي ِة م َن ال َج َبل ُي َؤ ِ ّذ ُن َو ُي ِق ُ
يم الصالة».
ِ ر ِ رِ
ِ
ِ
ِ ِ ر ِ
ً
ى ً
إذن لم يكن لدى القراء ما يستاؤون منه في اسناد وصف تكرر في نصوص أخر مرارا وتكرارا واعتادوا على سماعه ،ومع ذلك هو
قابل للتفسير بال إشكال.
فدعوى جولدتسهير إذن عارية عن الصحة وبنيت على الظن والتخمين.

(( )30جولدتسهير ، ،ص )52
()31
(البنا ،مرجع سابق ص ()409-408/2
(( )32ابن خالويه ،ص ).46
(( )33ابن ماجة ( ،)181وأحمد ( ،)16187والطبراني في "الكبير" ()469
(( )34أحمد [ ،]4/151والطبراني في الكبير رقم )،]853
(( )35البيهقي في السنن ( )164/9والطبراني في املعجم الكبير ()24/9
(( )36البخاري برقم (  )4889ومسلم ( )2054
()37

(البخاري برقم ()3010
(( )38أبو عاصم النبيل  ،ص( )249/1
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َ َ
ال َع َذابي ُأص ُ
املبحث الثالث :قوله تعالىَ ﴿:ق َ
يب ِب ِه َم ْن أشاء ﴾[األعراف]156 :
ِ ِ
املطلب األول :نسبة القراءة:
التهمة هنا أيضا موجهة للمعتزلة لكن في موضوع آخر هو "خلق أفعال العباد" فقد أجمع القراء على هذا الحرف (أشاء) .وملا
كان هذا على خالف قول املعتزلة الذين يقولون أن هللا تعالى يصيب بعذابه من (أساء) فقط ألن غير املس يء ال يستحق العذاب ،فقيل
إن املعتزلة حرفت القراءة لتوافق مذهبها.
الخالف حول أفعال العباد:
ً
أجمعت املعتزلة على أن هللا تعالى لم يخلق أفعال العباد ألنه لو كان هو خالقها ثم عذبهم عليها لكان ظاملا لهم .فاإلنسان مطلق
اإلرادة من أحسن جوزي بإحسانه ومن أساء جوزي بإساءته )39( ).وهذا هو العدل .وأدلتهم في ذلك مثل قوله تعالىَ ﴿:م ْن َعم َل َ
ص ِال ًحا
ِ
َ َْ َ ْ َ
َ َ َّ ّ ْ
َ َ َ
يد ﴾[فصلت اآلية  .]46هنا لفظ اآلية بوضوح يؤيد قول املعتزلة.
ف ِلنف ِس ِه و َمن أ َساء ف َعل ْي َها و َما َرُّبك ِبظالم ِلل َع ِب ِ
ً
ً
في املقابل يقول الجبرية أن هللا لو عذب عباده جميعا –من أحسن منهم ومن أساء-ال يكون ظاملا لهم .ويحتجون بذلك بقوله
ُ َ
َ َ
ال َع َذابي ُأ ِص ُ
تعالىَ ﴿:ق َ
يب ِب ِه َم ْن أشاء َو َر ْح َم ِتي َو ِس َع ْت ك َّل ش ْيء[﴾ .األعراف اآلية  ]156واملعنى عند الجبرية " أني أعذب من أشاء وليس
ِ
( )40
ألحد ّ
علي اعتراض؛ ألن الكل ملكي ،ومن تصرف في خالص ملكه فليس ألحد أن يعترض عليه" سواء في ذلك من أحسن أو من أساء.
في الخالف بين القدرية والجبرية واملعركة حول النصوص التي يحتجون بها كل على قوله؛ اتهم الحسن البصري بالقول بقول القدرية
َ
َ َ
َ
وأنه قرأ هذه القراءة الشاذة (من أساء) تأييدا لقولهم .ونسقت هذه اآلية مع اآلية األولى﴿ َم ْن َعم َل َ
ص ِال ًحا ف ِل َن ْف ِس ِه َو َم ْن أ َساء ف َعل ْي َها
ِ
﴾ليخسر الجبرية دليلهم ويعزز القدرية املعتزلة موقفهم.
املطلب الثاني :ثبوت القراءة:
نسبت هذه القراءة للحسن ،والحسن البصري تابعي أدرك الصحابة وروى عن عمران بن حصين ،واملغيرة بن شعبة ،وعبد
الرحمن بن سمرة ،وسمرة بن جندب ،وأبي بكرة الثقفي ،والنعمان بن بشير ،وجابر ،وجندب البجلي ،وابن عباس ،وعمرو بن تغلب،
ومعقل بن يسار ،واألسود بن سريع ،وأنس ،وخلق من الصحابة .ولد باملدينة لسنتين بقيتا من خالفة عمر ،وحضر الجمعة مع
( )41
عثمان ،وسمعه يخطب ،وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع عشرة سنة .ثم عاش في البصرة أحد معاقل القدرية.
هل هذه القراءة ثابتة عن الحسن؟
نفى كبار القراء نسبة هذؤه القراءة للحسن :منهم:
 .1نفى أبو عمرو البصري أن يكون الحسن قرأ بهذا ،وأبو عمرو هو أحد القراء السبعة وإمام البصرة في القراءة ،انتهت إليه
( )43
الرئاسة في تحرير علم القراءات وعلم املصاحف ،قرأ القرآن على الحسن البصري نفسه )42( .والكسائي.
 .2أبو عمر حفص بن عمر الدوري .أحد الرواة عن الحسن لم يرو هذه القراءة عنه وصاحب العمل الوحيد الذي خلفه لنا
( )44
الدهر عن قراءات النبي ﷺ وهو أحد راويي أبي عمرو بن العالء البصري وأبو على الكسائي.
( )45
 .3كل من نسب هذه القراءة للحسن عقب بنفيها.
إذن نسبة القراءة إلى الحسن البصري غير ثابتة.
هل احتج أحد من املعتزلة بهذه القراءة؟
ما ال ينقض ي منه العجب أنني عندما طالعت كتب القدرية تبين أنهم اعتبروا كل اآليات التي تشبه هذه اآلية في الكالم عن املشيئة
اإللهية املطلقة إال آية األعراف سواء لفظها املتواتر أو قراءتها الشاذة .وهذا يعني أنها لم تكن من حججهم وال من أسلحتهم.

( )39القاض ي عد الجبار الهمداني ،أصول الدين  ،ص (.8/3
(( )40الرازي ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية ببيروت 2004م – 1425هـ ص . 156/ 3
(( )41الذهبي2001( ،م) ص ).563/4
((( )42الداني ،التيسير ،ص13؛ الداني ،النشر في القراءات العشر123/1 ،؛ القسطالني)101/11 ،
(( )43التيسير ص  ،16النشر .)103/1 ،170/1
()44
االيرواني ،بدون تاريخ ،قراءة الحسن البصري وأقوال العلماء فيها "
(( )45البنا، ،االتحاف ص ().)65-64/2
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هل هذه القراءة هي الدليل الوحيد لخصوم املعتزلة؟ هل لو حدث بالفعل أن احتج املعتزلة بالقراءة املنسوبة للحسن كان سيتحقق
ََ
ُ َ
النصر للقدرية؟ إذا كان القدرية وجدوا أو دسوا هذه القراءة لنفي القدر فماذا سيفعلون بقوله تعالى(ِ :إ َّنا ك َّل ش ْيء خل ْق َنا ُه ِب َق َدر)
َْ
َ ْ ُ ُ َّ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
َ
األ ْر َ
﴿ما َأ َ
ص َ
[القمر ]49:وقولهَ :
اَّلل َي ِس ٌير﴾ [الحديد]22:
اب ِم ْن ُم ِص َيبة ِفي
ض وال ِفي أنف ِسك ْم ِإال ِفي ِكتاب ِمن ق ْب ِل أن نب َرأها ِإن ذ ِلك على ِ
ِ
َ َ
َ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ً َ َ ً
ص َّع ُد في َّ
جا َك َأ َّن َما َي َّ
الس َم ِاء كذ ِل َك َي ْج َع ُل
الم ومن ي ِرد أن ي ِضله يجعل صدره ض ِيقا حر
ِ
وقوله﴿ :فمن ي ِر ِد اَّلل أن يه ِديه يشرح صدره ِل ِإلس ِ
س َع َلى َّالذ َ
َّ ُ
ين ال ُي ْؤم ُنو َن﴾ [األنعام ]125:واألدلة املقيدة إلرادة العبد وعمله بمشيئة هللا كثيرة كقوله تعالى ﴿:ملَ ْن َش َاء م ْن ُكمْ
الر ْج َ
اَّلل ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
يم َو َما َت َش ُاءو َن إال َأ ْن َي َش َاء َّ ُ
َأ ْن َي ْس َت ِق َ
اَّلل َر ُّب ال َع ِامل َين﴾[التكوير ] 29:هل يستطيع املعتزلة تغيير أو إعادة قراءة كل هذه األدلة وغيرها؟
ِ
ً
إذن ال فائدة من تغيير قراءة موضع واحد وترك الباقي .فالدعوى بأنها وضعت ألسباب عقائدية أي تأييدا لقول املعتزلة دعوى ساقطة.

املبحث الرابع :قوله تعالى ﴿:ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها ﴾[البقرة]106 :

ً
ادعى جولدتسهير أن هذه اآلية تفيد أن هللا تعالى يمكن أن يسمح بنسيان الوحي الذي أوحى به .وبدا هذا لبعض العلماء تعبيرا
أبعد عن اللياقة من تعبير " نسخ األحكام"ً .
وبناء عليه يدعي جولدتسهير أن أحدهم بدل الكلمة املشكلة (ننسها) بأخرى أكثر لياقة
( )46
"تنساها" أو "ننسأها" أي نؤخرها.

املطلب األول :نسبة القراءة:
أما القراءات املتواترة فعلى وجهين " :ننسأها وننسها " .فأما من قرأها " :ننسأها " بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه:
( )47
نؤخرها .قال علي بن أبي طلحة ،عن ابن عباس( :ما ننسخ من آية أو ننسئها) يقول :ما نبدل من آية ،أو نتركها ال نبدلها.
واختلف القراء في (ننسخ) فابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام ،بضم نون املضارعة ،وكسر السين مضارع «انسخ» والباقون
بفتحهما ،مضارع «نسخ» ،وبه قرأ الداجوني عن أصحابه عن هشام .واختلف في (ننسها) فابن كثير وأبو عمرو ،بفتح النون والسين،
وهمزة ساكنة تليها ،من «النسأ» وهو التأخير ،أي نؤخر نسخها ،أي نزولها ،أو نمحها لفظا وحكما.
وافقهم ابن محيصن ،واليزيدي.
وقرأ الباقون بضم النون ،وكسر السين ،بال همز ،من الترك أي نترك انزالها .وقرأ سعد بن أبي وقاص ويحيى بن يعمرو الحسن
بالخطاب أي "تنسها" بتاء فوقية مقترحة .وسين مفتوحة بعدها ،من غير همز من النسيان .والخطاب موجه إلى النبي ﷺ كما في قوله
( )48
تعالى في سورة األعلى﴿ سنقرئك فال تنس ى ﴾[األعلى.]6:
وقد احتج سعد بن أبي وقاص على قراءته بما سمعه من النبي ﷺ كسائر الرواة املختلفين في القراءة .قال سعد بن أبي وقاص:
«ما أنزل القرآن على املسيب ،وال على ابنه ،إنما هي (ما ننسخ من آية أو تنساها يا محمد) ،وتصديق ذلك﴿ سنقرئك فال تنس ى ﴾[األعلى
( )49
]6:
ومن ها يتبين أن جميع القراءات قرأ بها من قرأ على النبي فهي قراءة النبي ﷺ سواء النسأ أو النسخ أو النسيان .فما يقوله جولدتسهير
هم مبني على الظن والتخمين ،وإال فهل عدل النبي نفسه هذه القراءة.؟
املطلب الثاني :ثبوت القراءة:
هل يمكن أن يستاء القراء-الصحابة ومن بعدهم-من سماع هذا التعبير؟ هل ذكر نسيان الوحي ونسب للنبي في غير هذا
املوضع؟ نسب القرآن النسيان للنبي ﷺ في عدة مواضع:
َ ْ
ْ
نس ى { }6إ َّال َما َشاء َّ ُ
 .1منها قوله تعالىَ ﴿:س ُن ْقر ُؤ َك َف َال َت َ
اَّلل ِإ َّن ُه َي ْعل ُم ال َج ْه َر َو َما َيخ َفى ﴾[األعلى  ]7-6والسياق هنا يتعلق بنسيان
ِ
ِ
الوحي أي نفس الش يء الذي استاء منه جولدتسهير!
 .2ومنها قوله تعالىَ ﴿:و ْاذ ُكر َّ َّب َك إ َذا َنس َ
يت ﴾[الكهف ]24
ر ِ ِ
ْ َ
َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ً
 .3كما نسب النسيان ألنبياء آخرين كموس ى ﷺ﴿ قال ال تؤ ِاخذ ِني ِبما ن ِسيت وال تر ِهق ِني ِمن أم ِري عسرا ﴾[الكهف]73 :
ُ َ
َ َ َْْ َ َ َ ُ َ َ
نساك ْم ك َما ن ِس ُيت ْم ِل َقاء َي ْو ِمك ْم َهذا ﴾[الجاثية .]34
 .4بل ونسب القرآن النسيان إلى هللا تعالى ﴿:و ِقيل اليوم ن
(( )46جولدتسهير 1955 ،ص ).38-37
(( )47القيس ي ،1984 ،ص ) 257 /2
()48
(البنا ،1987 ،ص 41،/1وابن جني1999( ،م )،ص)103/1
(( )49بن أبي داود1985 ،م ص ()354/1
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فلماذا يستاء القراء من تعبير متكرر في الكتاب والسنة ،وإذا كان قارئا "ما استاء من التعبير في موضع سورة البقرة فبدله فلماذا لم
يفعل ذلك في بقية املواضع؟
إذن القراءة بريئة من امليول العقائدية.

الخاتمة
تبين للباحث بعد نهاية عمله ما يلي:
ً
ً
ً
 .1كان نص القرآن ثابتا مكتوبا في املصاحف محفوظا في الصدور ،آمنا مطمئنا ،قبل نشوء أي خالفات قولية بين املسلمين أو
فرقهم.
ً
 .2بدأت الخالفات العقائدية في أواخر عصر الصحابة واستمرت في الظهور يوما بعد يوم.
 .3كانت جماعة املسلمين تشكل وحدة متناغمة ومتماسكة منظمة لها رئيس وقادة من العلماء يرجعون عند النوازل إليهم ﷺ.
 .4في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية ،وتكلم فيها من بقي من الصحابة كابن عمر ،وابن عباس ،وواثلة بن األسقع ،وغيرهم ثم
ً
ظهرت املرجئة ثم أخيرا ظهرت الجهمية.
 .5كانت هذه الخالفات حول موضوعات معروفة ومحددة وكان كل فريق يتسلح باألدلة املؤيدة له السيما من القرآن الكريم وهذه
األدلة مشهورة مذكورة في كتب كل فريق.
ً
 .6نظرا الستقرار نص املصحف املكتوب وقراءاته املأخوذة فقط عن النبي ﷺ وشهرته بين الخاصة والعامة كان من املستحيل أن
يحدث أي تصرف في هذا النص بناء على ميول عقائدية.
 .7تأكد الباحث بالنقد والتحليل لآليات التي اتهمت بميول قولية أو القراءات التي قيل إنها كانت لترجيح قول على آخر أنها بريئة من
ذلك.

املراجع
 .1ابن ابي عاصم النبيل )1400( ،السنة ،تحقيق األلباني ،األولى املكتب اإلسالمي بيروت لبنان
 .2ابن الجزري ،محمد بن محمد بن محمد )2006 – 1427( ،غاية النهاية في طبقات القراء ،تحقيق ج برجستراسر ،األولى ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
 .3ابن الجزري ،محمد بن محمد1360( ،هـ 1940/م ).النشر في القراءات العشر ،تحقيق محمد علي الضباع ،ط مصطفى محمد القاهرة،
(تصوير املكتبة العلمية) بيروت.
 .4ابن الجوزي )1422( ،زاد املسير في علم التفسير ،األولى ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
 .5ابن جني ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي1420( ،هـ 1999-م) املحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ،تحقيق :علي ناصف ،عبد الفتاح
شلبي ،من مطبوعات املجلس األعلى للشئون اإلسالمية بمصر.
 .6ابن حيان ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلس ي 1420( ،هـ) البحر املحيط في التفسير ،تحقيق صدقي محمد
جميل ،دار الفكر –بيروت.
 .7ابن خالويه ،الحسين بن أحمد أبو عبد هللا )1979 – 1399( ،الحجة في القراءات السبع ،تحقيق عبد العال سالم مكرم ،دار الشروق –
بيروت ،الطبعة الثالثة.
 .8ابن عطية ،أبو محمد عبد الحق بن غالب( ،املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1422 ،هـ ،األولى ،دار الكتب العلمية – بيروت
 .9ابن كثير ،إسماعيل بن عمر2002( ،م) التفسير ،ط دار طيبة،
 .10األشعري ،اإلمام أبو الحسن علي بن إسماعيل1969( ،م ).مقاالت اإلسالميين واختالف املصلين ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،
مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية
 .11االيرواني ،مرتض ي )1439/3/26( ،قراءة الحسن البصري وأقوال العلماء فيها ،دانشنامه موضوعي قرآن،
http://maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,7325

 .12البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )1977( ،التاريخ األوسط ،دار الوعي ،الطبعة :األولى ،مكتبة دار التراث –حلب ،القاهرة
 .13البخاري ،محمد بن إسماعيل )1980( ،الجامع الصحيح ،تحقيق محب الدين الخطيب ،املطبعة السلفية بمصر.
 .14البنا ،أحمد بن محمد 1987( ،م) اتحاف فضالء البشر ،ط عالم الكتب بيروت والكليات األزهرية القاهرة ،تحقيق شعبان محمد إسماعيل.
 .15الحاكم ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا )1990( ،املستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة :األولى ،دار الكتب
العلمية – بيروت – 1411
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 .16الخطيب ،الدكتور عبد اللطيف2002( ،م ).معجم القراءات ،ط األولى ،دار سعد الدين -دمشق
 .17الداني ،عثمان بن سعيد أبو عمرو1404( ،هـ1984 /م) التيسير في القراءات السبع ،تحقق :اوتو تريزل ،دار الكتاب العربي – بيروت،
الثانية.
ي
 .18الداني ،عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو ،املقنع في رسم مصاحف األمصارـ تحقيق محمد الصادق قمحاو  ،مكتبة الكليات
األزهرية ،القاهرة.
 .19الذهبي1422( ،هـ 2001 /م) سير أعالم النبالء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي مؤسسة الرسالة ص .563/4
 .20الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد1351( ،هـ) غاية النهاية في طبقات القراء ،ط مكتبة ابن تيمية ،األولى.
 .21الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد1404( ،هـ 1984م ) معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،مؤسسة الرسالة الطبعة األولى
بيروت.
 .22الراز ّي الحنفي ،أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد املظفر ابن املختار1402( ،هـ 1982-م) حجج القرآن ،تحقيق أحمد عمر املحمصاني
األزهري ،دار الرائد العربي – لبنان ،الطبعة :الثانية.
 .23الرازي ،محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ) 1420( ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،الطبعة :الثالثة ،دار إحياء التراث العربي –
بيروت.
 .24الزركش ي ،بدر الدين محمد بن عبد هللا 1376( ،هـ  1957-م) البرهان في علوم القرآن ،ط دار املعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ،بدون تاريخ.
 .25الزنجاني ،أبو عبد هللا ،تاريخ القرآن ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان.
 .26السجستاني ،أبو بكر عبد هللا بن أبي داود ( 1985م) كتاب املصاحف ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى.
 .27الشهرستاني ،محمد بن عبد الكريم بن أحمد )1992 – 1413( ،امللل والنحل ،تحقيق أحمد فهمي محمد ،الطبعة الثانية ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
 .28الطاسان ،د .محمد بن عبد الرحمن )2011 = 1432( ،املصاحف املنسوبة للصحابة ،والرد على الشبهات املثارة حولها عرض ودراسة ،دار
التدمرية.
 .29الطبري ،محمد بن جرير )2000،1422( ،التفسير ،دار هجر للطباعة والنشر ،األولى.
 .30العثماني ،شبير أحمد )2006( ،فتح امللهم بشرح صحيح مسلم ،تعليقات محمد رفيع العثماني ،تحقيق نور البشر وآخرون ،األولى دار إحياء
التراث العربي
 .31القيس ي ،أبو محمد مكي بن أبي طالب ّ
حموش )1984( ،توجيه القراءات ،تحقيق :محيي الدين رمضان ط مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الثالثة.
 .32القيس ي ،أبي محمد مالك بن أبي طالب )1984( ،الكشف عن وجوه القراءات السبع ،تحقيق محي الدين رمضان ،ط الرسالة

بيروت.

ّ
 .33الكرمانيّ ،
محمد بن أبي نصر الكرماني2001( ،م) ،شواذ القراءات ،تحقيق د .شمران العجلي .مؤسسة البالغ (بيروت).
 .34املستدرك على الصحيحين
 .35الهمذاني ،القاض ي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسين املعتزلي )1996( ،شرح األصول الخمسة ،تحقيق الدكتور عبد الكريم
عثمان ،الطبعة الثالثة ،مكتبة وهبه بالقاهرة.
 .36الهمذاني ،القاض ي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسين املعتزلي 1380( ،هـ) املغني في أبواب العدل والتوحيد ،ط املؤسسة
املصرية العامة للنشر واألنباء ،تحقيق محمد مصطفى حلمي وآخرون ،ط األولى.
ّ
 .37الهمذاني ،القاض ي عبد الجبار بن أحمد ،)1966( ،متشابه القرآن ،تحقيق عدنان محمد زرزور ،ط مكتبة دار التراث.
 .38جولدتسيهر ،إجناتس )1955( ،مذاهب التفسير ،ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار الناشر :مكتبة الخانجي -مكتبة املثنى.
 .39ضمرة ،توفيق ابراهيم )2010 ،1431( ،جالء بصري في قراءة الحسن البصري ،األولى ،ط دار الصحابة ،مصر.
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Abstract:

Near the end of the first century, era of the disciples, the doctrinal Controversies
began to appear. A period of intense rivalry among various groups of Muslims who advocated
divergent ways of understanding their religion with competing groups that held contrary views.
Some "heretics," like the Kadrya, Jabrya, Morgeya, and the Jhmiah These outsiders typically
urged one-faith extreme to the exclusion of another. The bulk of the study examines the textual
tradition of the Qur'anic readings for variant readings that appear generated within the context of
sect's polemics. In some instances, this requires extensive text-critical argumentation to
distinguish the earliest form of the text. My focus, of course, on a set of debates that occupied
Muslims of the first century-or at least the educated elite who left us our sources: the Effect of
theological controversies on Qur'anic readings.
Keywords: Qur'an, readings of Qur'an, sects, creed
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