بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

ما ٌعتبر حجة من القرآن هو ما نقل إلٌنا بالتواتر
إلى طارق محمود
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
شٌخً الفاضل ،أدام هللا علٌك الصحة والعافٌة وأٌدك بأقوٌاء وأتقٌاء المسلمٌن وأجرى النصر على
ٌدٌك ،آمٌن ٌا رب العالمٌن.
شٌخً الفاضل ،وأنا أقرأ فً كتب العلماء مرت علً نصوص رواها بعض الصحابة مثل عبد هللا بن
مسعود أو أم المؤمنٌن عائشة رضً هللا عنهم على اعتبار أن هذه النصوص آٌات قرآنٌة لكن لم تؤخذ ولم
تعتبر من القرآن ألنها وردت فً خبر آحاد والمعلوم أن القرآن ال ٌثبت بأخبار اآلحاد فهً ظنٌة الثبوت.
لكن كٌف نتعامل مع هذه النصوص كونها صحٌحة وردت على لسان من هو ثقة وعدل وضبط ،فهً
وإن كانت لم تثبت بالتواتر لكنها ثبتت بغلبة الظن ،فهل هذه النصوص معتبرة لدى الفقهاء والمجتهدٌن فً
إعمالها كنصوص شرعٌة تستنبط منها أحكام شرعٌة ،أم أنها غٌر معتبرة وكأنها لم ترد..؟؟
بارك هللا بك وعذرا على اإلطالة
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
بارك هللا فٌك على دعائك الطٌب لنا ،ونحن ندعو لك بالخٌر.
أما بالنسبة لسؤالك عن القرآن الكرٌم فقبل الجواب فإنً أنقل لك من كتبنا ما ٌلً:
ٔ -جاء فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث باب "ما ٌعتبر حجة من القرآن" ما ٌلً:
[ما نقل إلٌنا من القرآن نقل ا متواترا ا ،وعلمنا أنه من القرآن ،هو وحده الذي ٌكون حجة .وأما ما
نقل إلٌنا منه آحاداا ،كمصحف ابن مسعود وغٌره ،ال ٌكون حجة؛ وذلك ألن النبً ﷺ كان مكلفا بإلقاء ما
أُنزل إلٌه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم ،ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم ال ٌتصور
علٌهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه ،فإذا وجد من القرآن شًء لم ٌنقله من تقوم الحجة بقولهم ،وإنما نقل
آحادا ،فإنه ال ٌعتبر؛ ألنه جاء على خالف ما كلف به الرسول ﷺ فً انفراد الواحد بنقله ،وعلى خالف ما
كان علٌه إلقاء القرآن من الرسول لعدد من المسلمٌن ٌحفظونه ،وٌكونون ممن تقوم الحجة بقولهم ،إلى
جانب أمره بكتابته .فال ٌتأتى مع هذه الحال انفراد واحد أو عدد ال تقوم الحجة القاطعة بقولهم بنقل شًء
من القرآن؛ ولذلك ال ٌكون ما نقل من القرآن آحادا ا حجة مطلقا ا].

 وجاء فً المصدر نفسه ما ٌلً:[ ...وأما اختلف المصاحف ،فما كان منها من اآلحاد ،فلٌس من القرآن ،وال ٌكون حجة .وما كان
متواتراا ،فهو منه ،وٌكون حجة .فالقضٌة لٌست متعلقة بالمصحف ،وإنما متعلقة باآلٌات التً ٌحوٌها
المصحف ،فإن كانت اآلٌة نقلت عن الرسول ﷺ نقال متواترا ،أي تلقاها عن الرسول ﷺ عدد بلغ حد
التواتر ،أي تقوم الحجة القاطعة بقولهم ،فإنها تعتبر من القرآن ،وتكون حجة ،وما لم ٌكن كذلك ال ٌعتبر
من القرآن؛ ولهذا فإن مصحف عثمان كله قرآن؛ ألن جمٌع اآلٌات التً ٌحوٌها نقلت نقال متواترا ،نقلها
من تقوم الحجة القاطعة بقولهم ،ولكن مصحف ابن مسعود ٌنظر فٌه ،فما حواه من اآلٌات التً نقلت نقلا
متواتراا ٌعتبر من القرآن ،وما حواه من آٌات نقلت آحاداا ،مثل آٌة «فصٌام ثلثة أٌام متتابعات» ال ٌعتبر
من القرآن ،وال ٌكون حجة.
وعلٌه ٌُرد االعتراض الذي ورد بشأن حفاظ القرآن ،وبشأن مصاحف الصحابة ،وٌثبت أن القرآن هو
ما نقل نقال متواترا ،وما نقل آحادا لٌس من القرآن .ومما ٌجب لفت النظر إلٌه ،أن القرآن قد نقل بالمشاهدة
عن الرسول ﷺ عن الوحً حٌن نزوله به ،وسجل كتابة إلى جانب حفظه .فالصحابة ،رضوان هللا علٌهم،
لم ٌرووا القرآن رواٌة عن الرسول ،وإنما نقلوه نقال ،أَي نقلوا عٌن ما نزل به الوحً ،وما أمر الرسول ﷺ
بكتابته ،بخالف الحدٌث ،فإنه روي عن الرسول ﷺ رواٌة ولم ٌسجل حٌن قوله ،وال حٌن رواٌته ،وإنما
جرى تدوٌنه وتسجٌله فً عهد تابعً التابعٌن .أما القرآن فدون وسجل حٌن نزول الوحً به ،ونقل
الصحابة عٌن ما نزل به الوحً؛ ولهذا ٌقال :إن الصحابة قد نقلوا لنا القرآن نقال.].
ٕ -وجاء فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث باب "الناسخ والمنسوخ":
[ثانٌهما أن المراد نسخ حكم اآلٌة ال نسخ تالوتها ،وهذا القول هو المختار للجمهور وعلٌه المعول،
وٌؤٌده أن جمٌع آٌات القرآن ثبتت بالدلٌل القطعً ،وما لم تثبت اآلٌة بالدلٌل القطعً ال تعتبر من القرآن،
ولم ٌثبت بالدلٌل القطعً نسخ تالوة آٌة من آٌات القرآن ،وما ورد من دلٌل ظنً على وجود نسخ التالوة ال
قٌمة له فً اعتبار النسخ؛ ألن القطعً ال ٌنسخ بالظنً ،وال ٌنسخ إال بالقطعً ،مثله أو فوقه ،ولم ٌرد دلٌل
قطعً على نسخ التالوة وهذا ٌؤٌد أن المراد نسخ الحكم ال نسخ التالوة].
 وجاء فً المصدر نفسه أٌضا ما ٌلً:[وأما نسخ القرآن تلوة فممنوع ،وغٌر جائز ،ولم ٌثبت وقوعه بالدلٌل القطعً ،والدلٌل على عدم
الجواز ،هو أن اآلٌة التً ثبت بها جواز النسخ تقولَ  :نأْت ب َخ ٌْر م ْن َها أَ ْو م ْثل َها والقرآن كله خٌر من
غٌر تفاوت فٌه ،فلو كان المراد من نسخ اآلٌة إزالتها عن اللوح المحفوظ ،وكتابة أخرى بدلها ،لما تحقق
وصف الخٌرٌة ،فمعناه إذن لٌس اآلٌة وإنما حكمها .وأٌضا فإن القرآن قد ثبت نزوله وحفظه وكتابته
بطرٌق التواتر ،واإلٌمان به على هذا الوجه عقٌدة ،وهً ال تؤخذ إال من الدلٌل القطعً الثبوت القطعً
الداللة ،وهذا لم ٌحصل إذ لم ٌأت دلٌل قطعً ٌدل على جواز نسخ القرآن تلوة؛ فل ٌجوز نسخه تلوة.
وأما عدم وقوع نسخ القرآن تلوة فدلٌله أنه لم ٌأت دلٌل قطعً ٌثبت أن آٌة من آٌاته الثابتة بالدلٌل
ش ٌْخ َوال َّ
القطعً قد نسخت ،وأما ما روي عن زٌد بن ثابت قال :سمعت رسول هللا ﷺ ٌقول« :ال َّ
ش ٌْ َخة إ َذا
ارجموه َما ا ْل َب َّت َةَ .ف َقال َ ع َمرَ :ل َّما أ ْنز َل ْت هَذه أَ َت ٌْت َرسول َ َّ
ّللا ﷺ َفق ْلت :أَ ْكت ْبنٌ َها» أخرجه أحمد ،وما
َز َن ٌَا َف ْ
روت عائشة أنها قالتَ « :كانَ فٌ َما أ ْنزل َ منَ ا ْلق ْرآن َع ْ
ض َعات َم ْعلو َمات ٌ َحر ْمنَ  ،ث َّم نس ْخنَ ب َخ ْمس
شر َر َ

َم ْعلو َمات» أخرجه مسلم .وما روي عن أبً بن كعب وابن مسعود أنهما قرءا« :فصٌام ثالثة أٌام
متتابعات» وما روي أن سورة األحزاب كانت تعدل سورة البقرة ،إلى غٌر ذلك ،فكلها أخبار آحاد ال تقوم
الحجة فٌها على نسخ القطعً؛ ألنها أخبار ظنٌة ،والقطعً ال ٌنسخ بالظنً ،وال ٌنسخه إال القطعً ،فل
بد أن ٌثبت بالدلٌل القطعً أن هذه اآلٌة نزلت حتى ٌعتقد أنها من القرآن ،ثم ٌثبت أٌضا ا بالدلٌل القطعً
أنها نسخت ،وهذا ما لم ٌقع قط ،وعلٌه فإن نسخ القرآن تلوة غٌر واقع].
ٖ -وبناء علٌه فهذه أجوبة أسئلتك:
أ -عرف القرآن الكرٌم كما ٌلً( :هو كالم هللا المنزل على رسوله محمد ﷺ بواسطة الوحً "جبرٌل"
علٌه السالم ،لفظا ومعنى ،المعجز ،المتعبد بتالوته والمنقول لنا نقال متواترا) ،فهو القرآن المنزل على
سٌدنا محمد ﷺ وهو ما نقل إلٌنا بٌن دفتً المصحف نقال متواترا .وهذا التعرٌف ٌنطبق تمام االنطباق على
مصحف عثمان رضً هللا عنه ،أي على المصحف الذي نسخ زمن الخلٌفة الراشد عثمان بن عفان فً
نسخ عدة من الصحف التً جمعها أبو بكر رضً هللا عنه مما كتب بٌن ٌدي الرسول ﷺ ،وأرسل ما نسخه
عثمان رضً هللا عنه إلى حواضر المسلمٌن ،وأجمع علٌه صحابة الرسول ﷺ كما هو مبٌن بالتفصٌل فً
كتبنا...
ب -وهذا ٌعنً أن ما نقل إلٌنا من القرآن من آحاد كمصحف ابن مسعود وغٌره لٌس بقرآن وال ٌكون
حجة.وكذلك لٌس من السنة ألنه روي على أنه قرآن ولم ٌرو على أنه من حدٌث النبً ﷺ ،وما دام لٌس
سُنة ،فال ٌجوز االستدالل به فً األحكام الشرعٌة وسائر األمور التً ٌنبغً أن تستنبط من األدلة الشرعٌة.
ج -قراءة القرآن بمثل تلك الرواٌات وبالقراءات الشاذة ال تصح ،وقد ذكرنا ما ٌشٌر إلى ذلك فً
جواب سؤال مؤرخ فً  ٔ1من ذي القعدة ٖٗٗٔهـ  ٕٗ -أٌلول/سبتمبر ٖٕٔٓم ،وجاء فٌه:
[أما قراءة القرآن بالقراءات غٌر المتواترة ،سواء أوافقت خط المصحف العثمانً أم لم توافق ،فال
تجوز القراءة بها ،فهً لٌست قرآنا ،بل القرآن هو ما ُنقل متواترا عن رسول هللا ﷺ].
د -وما دامت هذه النصوص المروٌة آحادا على أنها قرآن لم تثبت أنها من القرآن ،وكذلك هً ال ُتعد
سنة عن النبً ﷺ ألنها لم ترو على أنها سنة ،فإذن غاٌة ما ٌمكن أن تدل علٌه هو أن ُتعد من باب تفسٌر
الصحابً للقرآن وتبٌٌنه ،أي أن تعد قوال للصحابً الذي رواه فً بٌان معنى اآلٌة التً تعلقت بها هذه
الزٌادة أو القراءة ،أي هو قرأ اآلٌة ثم فسّرها دون أن ٌفصل بٌن اآلٌة وبٌن تفسٌره ف ُنقلت وراء بعضها
فظ ّنها السامع من القرآن ،وهً لم تكن من القرآن بل هً تفسٌر من الصحابً حسب رأٌه ،هذا ما ٌمكن أن
تؤول به ،وال ٌمكن أن تتعدى ذلك بوجه من الوجوه .فتكون قراءة ابن مسعود مثال« :فصٌام ثالثة أٌام
متتابعات» ،بزٌادة «متتابعات» قوال البن مسعود ٌبٌن فٌه وجوب التتابع فً صوم كفارة الٌمٌن ،أي تكون
الزٌادة بٌانا لحكم التتابع وفق رأي ابن مسعود رضً هللا عنه ،وهذا ال ٌتعدى أن ٌكون اجتهادا وفهما
لصحابً وال ٌأخذ حكم الدلٌل الشرعً من السنة.
هـ -وعلٌه فكل نص آحاد عن القرآن الكرٌم ٌخالف النص القطعً ٌنظر فٌه:
 فإن كان سنده ضعٌفا فٌُرد لضعفه. -وإن كان سنده صحٌحا فٌرد دراٌة لمخالفته القطعً.

ٗ -وأذكر مما جاء فً بعض كتب الفقهاء المسلمٌن عن مثل هذه األمور ،وذلك للعلم:
أ -جاء فً الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة (ص )ٔٔ9ٓ1 :ما ٌلً:
[ -القرآن هو ما نقل إلٌنا بٌن دفتً المصحف نقال متواترا ،وقٌّد بالمصاحف؛ ألن الصحابة رضً هللا
عنهم بالغوا فً نقله وتجرٌده عما سواه ،حتى كرهوا التعاشٌر والنقط كً ال ٌختلط بغٌره ،فنعلم أن
المكتوب فً المصحف المتفق علٌه هو القرآن ،وأن ما هو خارج عنه لٌس منه ،إذ ٌستحٌل فً العرف
والعادة مع توافر الدواعً على حفظ القرآن أن ٌهمل بعضه ،فل ٌنقل ،أو ٌخلط به ما لٌس منه].
وتتابع الموسوعة الفقهٌة[ :ال خلف أن كل ما هو من القرآن ٌجب أن ٌكون متواتراا فً أصله
وأجزائه ،وأما فً محلّه ووضعه وترتٌبه فعند المحقّقٌن من علماء أهل السّنة كذلك ،أي ٌجب أن ٌكون
مسلَّم ّ
الثبوت وشرحه فواتح الرحموت :ما نقل آحادا ا فلٌس بقرآن قطعاا ،ولم ٌعرف
متواترا .فقد جاء فً َ
فٌه خلف لواحد من أهل المذاهب ،واستدل بأن القرآن مما تتوفر الدواعً على نقله لتضمّنه التحدّي؛
وألنه أصل األحكام باعتبار المعنى والنظم جمٌعا حتى تعلق بنظمه أحكام كثٌرة؛ وألنه ٌتبرك به فً ك ّل
عصر بالقراءة والكتابة ،ولذا علم جهد الصحابة فً حفظه بالتواتر القاطع ،وك ّل ما تتوفر دواعً نقله ٌنقل
متواترا عادة ،فوجوده ملزوم للتواتر عند الك ّل عادة ،فإذا انتفى الالزم وهو التواتر انتفى الملزوم قطعا،
والمنقول آحادا ا لٌس متواتراا ،فلٌس قرآنا ا ]...انتهى.
ضائ ِِل
ب -جاء فً كتاب (اإلتقان فً علوم القرآن "ٔ )"ٕ79 /للسٌوطً ما ٌلًَ [ :و َقا َل أَبُو ُع َبٌْد فًِ َف َ
ُور ِة َو َتب ٌٌِْنُ َم َعانٌِ َها َكق َِرا َء ِة َعا ِئ َش َة وحفصة
آنْ :ال َم ْقصِ ُد م َِن ْالق َِرا َء ِة ال َّش َّاذ ِة َت ْفسِ ٌ ُر ْالق َِرا َء ِة ْال َم ْشه َ
ْالقُرْ ِ
هللا مِنْ َبعْ ِد
"والصالة الوسطى َ
ْن َمسْ عُودَ " :فا ْق َطعُوا أَ ٌْ َما َن ُه َما" َوق َِرا َء ِة َج ِابرَ " :فإِنَّ َّ َ
ص َال ِة ْال َعصْ ِر"َ ،وق َِرا َء ِة اب ِ
إِ ْك َراه ِِهنَّ لَهُنَّ َغفُور َرحٌِم" َقا َلَ :ف َهذه ا ْلحروف َو َما َ
ار ْت م َفس َرةا ل ْلق ْرآن َو َقدْ َكانَ ٌ ْر َوى م ْثل
ص َ
شا َك َل َها َقدْ َ
ص َحا َبة.]...
ي َعنْ ك َبار ال َّ
ف إ َذا رو َ
َه َذا َعن ال َّتابعٌنَ فً ال َّت ْفسٌر َفٌ ْس َت ْح َسن َف َك ٌْ َ
آمل أن ٌكون هذا الجواب كافٌاا ،وّللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
ٕٕ ذو الحجة ٖٗٗٔهـ
الموافق ٕٕٕٕٔٓ/ٓ7/م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/596521192035254

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعلمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعلمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخلفة
www.khilafah.net

