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 ٱ     ٻ ٻ ٻ
 مــريــكـــرآن الــقــة الــدراســل لــدخــمــص الــيــخــلــت ــيف مــــــيــــــلــــــعـــــح الــــــــتــــــــف

 مقدمة

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،ونستعينه ،إن احلمد هلل حنمده
أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

 ٹ ٹٹٹ ٿٿچ ،وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

ٻ ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻچ ،[٢٠١]آل عمران:  چڤڤڤڤڦڦ

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  

 ھ ۀہہہہھھچ ،[٢]النساء:چٹٹڤڤڤڤڦ

ھےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

 .[٠٢– ٠٠األحزاب: ] چٴۇ
، وشإر اممإور حمإداا ا، فإنن أدإدا احلإديت بتإا، اهلل، وهلإي ادإدي هإدي حممإد وبعد، 

 وبل حمداة بدعة، وبل بدعة ضاللة، وبل ضاللة يف النار.
ملإن أراد  بدايـة  فقد َمنَّ اهلل علينا وَوفإََّقنا يف اهلتصار و إيي  هإيا الاتإا، القإي  حإن ياإون 

، وقإإد حردإإنا علإإ   قيإإ  طيبإإا ملإإن أراد االبتفإإا ا وقــدر  ، أن يسإإتديد مإإن هإإيا العلإإ  ا ليإإل
ليخرج املختصر عل  وجإه طيإ ، واهلل نسإأن أن يتقبإل منإا العمإل، ويغفإر وختريج امحاديت 

 الدلل، وأن يقبله منا هلدمة لاتابه العديد، إنه عل  بل شي  قدير. لنا
  بجمعية الترتيل اللجنة العلمية بدار العلوم الشرعية

 ١٠٢4يناير -٢141ربيع األول 
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 التمهيد
معنإإاه املنقإإون و  بلفظإإه املنإإدن علإإ  هلإإاا أنبيا إإه حممإإد  هإإو بتإإا، اهلل  :القــرآن الكــريم

آهلإإإر سإإإور  إىل  املصإإإاحن مإإإن أون سإإإور  الفا إإإة يف اليقإإإمل املاتإإإو،و  بإإإالتواار املفيإإإد للق إإإ 
 .الناس

 ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ چال إب ان و  ساحته نقصإىل  ال يت را

، [١٤ – ١٤فصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل   ]چ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 . الدهر لرسون البشرية سيدنا حممد احلجة البالغة الباقية عل  وجهو  هو املعجد  العظم و 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چاعإإإاىل أن يإإإأاوا عجلإإإه فعجإإإدوا و  و إإإداه  اهلل سإإإب انه

مث ،  [٨٨اإلسإإرا   ]چ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ إإإإداه  اعإإإإاىل بأقإإإإل مإإإإن ذلإإإإك 

مث  إإإإإداه  مإإإإإر  االجإإإإإة  ، [٤١هإإإإإود  ] چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ چبأقل من هيا 

إذا ابإ  و  ،آبإدهو  بيلك اب  إعجاز القرآن عل  أبلإ  وجإهو  ، [١٨يإون:  ] چ ۉ ۉ ۅ
   .أوىلو  عجد العر، فغيه  بالعجد أحرى

  :فالقرآن الكريم
 .بتا، ادداية الاربىهو   .١  .هو بتا، العربية امبرب .٢

 ہ چ، قان اعاىل  الاون يف التأملو  الفارو  النظرإىل  دعاو  حار، التقليد الييو ه .4

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
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 ۀ ڻۀ ڻ چ، وقان اعاىل  [٤٢ – ٤١]الغاشية  چ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[٤٤الياريات  ]چ  ہ ہ
  .فتح البا، للعلوم التجريبية الييهو  .1

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ، قان اعاىل  ا اهلية وادمجية حار، العنصرية الييهو  .5

 .[٤١احلجرات  ]چ  ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
 .بدورها بالقرآن الارمي يمجالية فاعتن  ه ةن أمبو    الييهو  .6

 عناية األمة اإلسالمية بالقرآن:
 وفهموا معناه. حفظوا لفظه .٢
 أفنوا أعماره  يف الب ت فيه والاشن عن أسراره. .١
، وإعجازه، همدني  و  هأَلَُّفوا فيه التآلين يف افسيه، وحمامه ومتشاهبه، ويف القرآن ماي   .4

 وإعرابه، ..... . 
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 المبحث األول
 معنى علوم القرآن

 : معنى العلوم أوال
 .اليقملو  املعرفةو  هو مصدر ععىن الفه و  ،العلوم مج  عل   لغة
مجلة من املسا ل املضبوطة جبهة واحد  سوا  بان  وحد  املوضوع أم وحد    د الحاا

  .؛ أي سوا  بان موضوعا واحدا، أو بعض املواضي  اليت اؤدي إىل غاية واحد الغاية

 ثانيا: معنى القرآن 
 يمث نقل من هيا املعىن املصدر  ،الغفران( ،)الرج ان  مجل ،مصدر قرأ ععىن اال  لغة
 . مسا للاالم املندن عل  نبينااجعل و  (قرآن)

املتعبإإد  ،املعجإإد بلفظإإهاملنقإإون بإإالتواار،  ،هإإو بإإالم اهلل املنإإدن علإإ  نبيإإه حممإإد  ادإإ الحا 
 .آهلر سور  الناسإىل  املصاحن من أون سور  الفا ة يف املاتو، ،بتالواه

  .الص نو  الدبورو  اإلجنيلو املندن عل  غيه بالتورا    حممد( وهلرج بقولنا )املندن عل  نبيه
 .امحاديت القدسية  هلرج بقولنا )املعجد بلفظه املتعبد بتالواه(

القإإرا ات و  مجيإإ  مإإا سإإوى القإإرآن املتإإواار مإإن منسإإو  الإإتالو   هلإإرج بقولنإإا )املنقإإون بإإالتواار(
 .غي املتواار 

قإإد دإإارت أعالمإإا و  ،الإإيبر ،التنديإإل ،الاتإإا،، الفرقإإان ،القإإرآن  أمسإإا  القإإرآن بجإإي  أشإإهرها
 بالغلبة عل  القرآن.

 [.٤الفرقان  ]چ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ

  [.٤الاهن  ] چ ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ

 . [١٤فصل   ]چ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ
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 .[٩احلجر  ] چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ
  ي:اإلضافثا: علوم القرآن بالمعنى ثال
علإإإإ    مجإإإإل ،مل يفإإإردو  مجإإإ  لفإإإإم العلإإإإوم مإإإإن مَثَّ و  ،العلإإإإوم املتصإإإلة بإإإإالقرآنو  بإإإل املعإإإإار   يأ

علإ  و  علإ  إعجإاز القإرآنو  علإ  غريإ  القإرآنو  علإ  القإرا اتو  عل  الرسإ  العجمإايو  التفسي
أمجإإان علإإ  و  علإإ  زإإاز القإإرآنو  علإإ  إعإإرا، القإإرآنو  املتشإإابهو  علإإ  اماإإ و  املنسإإو و  الناسإإ 
 .غي ذلكإىل    يف القرآنسَ القَ و  القرآن

 الفن المدون  يأ يم القرآن بالمعنى اللقبرابعا: علو 
 ،علإإإ  ذو مباحإإإت اتعلإإإ  بإإإالقرآن الاإإإرمي مإإإن حيإإإت ندولإإإه  ينعإإإر  هإإإيا الفإإإن ععنإإإاه العلمإإإ

 وحمامإإإإإإه ،منسإإإإإإوهلهو  ناسإإإإإإخهو  ،إعجإإإإإإازهو  ،افسإإإإإإيهو  ،قرا ااإإإإإإهو  ،مجعإإإإإإهو  ،بتابتإإإإإإهو  ،ارايبإإإإإإهو 
 .غي ذلكإىل  ،متشاهبهو 

فعلإ  التفسإي  ،فنن موضوع بل عل  منها هإو القإرآن الاإرمي ،أما علوم القرآن باملعىن اإلضايف
علإإ  القإإرا ات موضإإوعه القإإرآن الاإإرمي مإإن و  ،موضإإوعه القإإرآن الاإإرمي مإإن حيإإت بيإإان شإإرحه

 .أدا هو  هحيت لفظ
 خامسا: فائدة علوم القرآن 

 إذ بيإإن يتإإأا  لإإدارس القإإرآن ،فهمإإه حإإ  الفهإإ و  أنإإه يسإإاعد علإإ  دراسإإة القإإرآن الاإإرمي .٢
ال ارايإإإ  و  ال مإإنو  هإإو ال يعلإإ  بيإإإن نإإدنو  الصإإوا،و  إدإإابة احلإإإ إىل  افسإإيه أن يتودإإلو 

 يف لقإد بنإ و "  علوم القـرآن في اإلتقانمقدمة بتابه  يف رمحه اهللي يقون السيوط ؟رالسو 
أنإإإواع علإإإوم القإإإرآن بمإإإا وضإإإعوا  يف زمإإإان ال لإإإ  أاعجإإإ  مإإإن املتقإإإدممل إذ مل يإإإدونوا بتابإإإا

 ."تعل  احلديإىل  ذلك بالنسبة
شإنوها  الإيتحإاد ضإد غإارات أعإدا  اإلسإالم ي إن الدارس ديا العلإ  يتسإلح بسإالو قإو  .١

 هو أدل  الييال شك أن الدفاع عن القرآن الارمي و  ،هبتاناو  عل  القرآن الارمي زورا
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 .اإلسالم من أوج  الواجبات عل  اممة
 إذا بانإ  العلإوم اقافإة للعقإونو  ،سو   صإل ملإن درس علإوم القإرآن اليتالجقافة العالية  .4
 .القمة ااون علوم القرآني  ييبا لألهلالا ففو  دالحا للقلو،و 

 سادسا : تاريخ علوم القرآن 
  قبل عصر التدوين:

لنبيإه أن قإد اافإل اهلل و  ،جمإا علإ  حسإ  الوقإا  نم  بان القرآن الاإرمي ينإدن علإ  النإي

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ چيفهمه معناه و  يقر ه القرآن

 .[٤٩ – ٤١القيامة  ] چ خت حت جت  يب ىب مب   خب حب جب
 .يفهموا معناهو  فقرأه عل  مات لي فظوا لفظه ،ندن عليه مد ابهما أُ    الرسون مث بل  

 يعرفإإون معإإايبإإانوا و  ،احلإإرع علإإ  حفإإم مإإا ينإإدن مإإن القإإرآن ةوبإإان الصإإ ابة نردإإون غايإإ
بإإإان ابإإإن مسإإإعود مإإإن أعلإإإ  و  ،أسإإإراره الشإإإي  الاجإإإي لاإإإو   عربإإإا هللصإإإاو  علومإإإهو  القإإإرآن

ـر م ، َمـا أ نهز لَـره س ـورَة  "  أنإه قإان عنإه ي البخار  روى، الص ابة َِ َ يـه ِ  الَـّي ي الَ ل لَـ َواللَّـ
، َوالَ  ِ  ل الَّ َأنَـا َأعهلَـم  َأيـهَن أ نهز لَـره ِ  ل الَّ َأنَـا َأعهلَـم  ف ـيَم م نه ك َتاب  اللَّ أ نهز لَـره آيَـة  م ـنه ك تَـاب  اللَّـ

  ِ ب ل  َلرَك بهر  ل لَيه ِ  اإل  ا َأعهَلَم م نِّي ب ك َتاب  اللَِّ ، تـ بَـلِّغ  ، َوَلوه َأعهَلم  َأَحد   .٤"أ نهز َلره

 ٻ ٻ ٱ چبما سألوا عن قوله اعاىل     عليه  شي  سألوا النيي فنن هلف

أن املراد   د  فبمل   ؛[٨٤امنعام  ]چ   ڀ ڀ   پ پ پ پ  ٻ ٻ

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چلقوله اعاىل   ؛بالظل  هو الشرك

  ملا مس  قوله اعاىل بن حاا ي وبيلك عد ،[٤١لقمان  ]چ  ڄ ڄ  ڄ ڦ

                                                 
1

 .(2٢٢٤يف د ي ه ) البخاري رمحه اهلل رواه 
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 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ڦ ڤ  ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ           ٿ ٿ

   ڇ ڇڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ

أهلي  ،[٤٨١البقر   ]چ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ    گ کگ
أن املراد   وضعهما    وساداه حن بمل له النيو  اآلهلر أبيضو  عقالمل أحدمها أسود
  .سواد الليلو  باخلي مل بياض النهار

َأيُّ َســَماء  "  (اأبَّإإمعإإىن ) ملإإا سإإئل عإإن باإإر  لقإإون أي قإإد هلفيإإ  علإإيه  بعإإض املفإإا و 
  ِ  بإيلك ابإن عبإاس  ،٤"َمـا اَل َأعهلَـم  بت ظ لُّن ي، َوَأيُّ َأرهض  ت ق لُّن ي ل َذا قـ لهر  ف ـي ك تَـاب  اللَّـ

ـَمان  ف ـي ب ٍهـر ، فـََقـاَل "قان    َتص  ك نهر  اَل َأدهر ي َما فَاط ر  السََّمَوات  َحتَّى أتَان ي َأعهَراب يَّـان  َيخه
ِ :"يقإون  وبإيلك ، ١"َأَحد ه َما: َأنَا َفَطرهتـ َهـا، َأنَـا ابـهتَـَدأهتـ َها لـ     ک چ َمـا ك نهـر  َأدهر ي َمـا قـَوه

: تـََعـاَل أ فَات ح ـ َ  [٨٩امعإرا   ]چ  ک  :َحتَّى َسم عهر  ب نهَر ذ ي يـَـَزَن َأو  ابـهنَـَة ذ ي يـَـَزَن تـَق ـول 
ي َ )  .١"(أ قَاض 

 عشإإإر آيإإإات مل يتجاوزوهإإإا حإإإن يتعلمإإإوا مإإإا فيهإإإا مإإإن العلإإإ   وبإإإانوا إذا اعلمإإإوا مإإإن النإإإي
حفإإم سإإور   يف  دإإيا أهلإإي ابإن عمإإرو  ،العمإإل مجيعإاو  العلإإ و  فتعلمنإإا القإرآن  العمإل قإإالواو 

َراَن، َجدَّ "   يقون أن:و  ، البقر  مثان أعوام  ا؛ف ينَـ وََكاَن الرَّج ل  ل َذا قـََرَأ: الهبَـَقَرَة، َوآَل ع مه
 .١"يـَعهن ي َعظ مَ 

                                                 
1

   منق   يتقوى بغيه.(٤١/٤٨2) فتح الباريقان احلافم رمحه اهلل يف (، و ١٢٤٢١أهلرجه ابن أي شيبة رمحه اهلل يف مصنفه ) 
2

   إسناده جيد.(٤٤2) قان ابن بجي رمحه اهلل يف فضا ل القرآن(، و ٤٤١رمحه اهلل يف مسنده )أهلرجه اإلمام الشافعي  
3

 هقي رمحه اهلل.ي، للب(٤/٤١١) اممسا  والصفات 
4

 .(  إسناده د يح٤/٤١٤(، وقان شي  اإلسالم رمحه اهلل يف الصارم املسلون )٤٤٤٤١أهلرجه اإلمام أمحد رمحه اهلل يف مسنده ) 
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 ه التإإابعونغَإلَّ بإَ و  ،للتإابعمل  فهمإوه مإن الرسإإونو  حفظإوهو  مإا اعلمإإوه  ةالصإ اب  َ لَّإوبإَ 
 .من جا  بعده إىل 

 ةعلإإإوم احلإإإديت هإإإو الروايإإإ وأ علإإإوم القإإإرآنيف وىل سإإإوا  القإإإرون ام يف وقإإإد بإإإان املعإإإون عليإإإه
 استمر حن جا  عصر التدوين. و  الاتابةو  مشافهة ال عل  اخلطي التلقو 

 عصر التدوين 
ت ب ــوا "   رسإإون اهلل قإإان ،بإإان قبإإل عصإإر التإإدوين القإإرآن الاإإرمي هإإو املإإدون ف سإإ  اَل َتكه

ث وا َعنِّـي، َواَل َحـَرَم، َوَمـنه َكـَيَب َعلَـيَّ  ِ ، َوَحـدِّ ح ـ ـَر الهق ـرهآن  فـَلهَيمه  ،َعنِّي، َوَمنه َكَتَب َعنِّي َ يـه
ِ  قَالَ  ب  س  َعَدم  م َن النَّار   :قَاَل َهمَّام : َأحه ا فـَلهَيَتبَـوَّأه َمقه  .٢"م تَـَعمِّد 

 فا ة هلي.  بوض  عل  الن و فاان هيا أمر أبا امسود الدؤيل ي عهد عل يفو 
أمإإإر علمإإإا   عهإإإد عمإإإر بإإإن عبإإإد العديإإإد  يفو  ،ااسإإإع  دا إإإر  التإإإدويني مإإإو العهإإإد ام يفو 

 اممصار جبم  امحاديت. 
 غيها.و  اللغة بلو  ااسع  دا ر  التألين حن مشل  معظ  علوم الديني العهد العباس يفو 

سإفيان بإن  نَ لَّ أن ياون أون ما يدون من علوم القرآن هو عل  التفسإي فإأَ ي بان من ال بيع
 ٤2٢املتإإإو   بإإإن احلجإإإاجشإإإعبة و   ٤٩١وبيإإإ  بإإإن ا إإإراو املتإإإو  و  ٤٩٨عيينإإإة املتإإإو  
، مث االهإإإ  ابإإإن جريإإإر التإإإابعمل و  قإإإوان الصإإإ ابةوبانإإإ  افاسإإإيه  جامعإإإة مرمحهإإإ  اهلل، 

 هإإو أون مإإن اعإإرض لتوجيإإه امقإإوانو  ،هإإو مإإن أعظإإ  التفاسإإيو   ١٤٢املتإإو   ي ال إإرب 
 .التفاسي بعدهواالجتهاد، مث اتاب  سيل ي مدج التفسي باملأاور م  التفسي بالرأو  الرتجيحو 

أسإإإبا،  يف فإإإألن ،احلربإإإة التأليفيإإإة بإإإل نإإإوع مإإإن أنإإإواع علإإإوم القإإإرآن اقريبإإإا هوقإإإد مشلإإإ  هإإإي
 املنسإإو  القاسإإ  بإإن سإإالمو  الناسإإ  يفو  رمحهمإإا اهلل، يشإإي  البخإإار  بإإن املإإدييي النإإدون علإإ

الراغإإإإإ  و  أبإإإإإو باإإإإإر السجسإإإإإتايو  ةغريبإإإإإه ابإإإإإن قتيبإإإإإو  مشإإإإإاله يفو رمحهمإإإإإا اهلل،  ابإإإإإن حإإإإإدمو 

                                                 
1

 .(١٢٢١يف د ي ه )   رمحه اهللرواه مسل 
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حبسإإإبك أن اتنإإاون فهرسإإإا و  علإإإوم القإإرآن يف اتإإإاب  التإإألينو  ،وغإإيه  رمحهإإإ  اهلل امدإإفهاي
 .سو  ابهرو  ملاتبة لعلوم القرآن

بتإإا،   يف فقإإد رأى بعإإض العلمإإا  أن همعإإوا هإإيه امنإإواع ،وبانإإ  مثإإة طريقإإة أهلإإرى للتإإألين
التإإدوين  قإإد جإإا و  مسإإوه علإإوم القإإرآنو  علإإوم احلإإديت يف علإإ  غإإرار مإإا دإإن  امإإداون مسإإتقل

 .سار جنبا جبن  م  ال ريقة اموىلهبيه ال ريقة متإأهلرا مث 
الفإإرج بإإن  القإإرن السإإادس علإإ  يإإد أي يف ( ظهإإرعلــوم القــرآنويإإرى الإإبعض أن ادإإ الو )

    قيل قبل هيا فمن هيه املؤلفاتو رمحه اهلل، ي ا وز 
  رمحه اهلل. البن ا وزى "علوم القرآن في فنون األفنان"مؤلفات القرن السادس 
 جمال القراء" رمحه اهلل يالسخاو  نَ لَّ القرن الساب  أَ  ويف." 
 ذبإإإر فيإإإه سإإإبعة "علـــوم القـــرآن فـــي البرهـــان" ي رمحإإإه اهللالدربشإإإ نَ لَّإإإأَ القإإإرن الجإإإامن  ويف 
ــنه َهــي م  "  قإإانو  ،أربعإإمل نوعإإا مإإن أنإإواع علإإوم القإإرآنو  ــنه نـَــوهذ  م  ِ  َمــا م  ــَواذ  ل الَّ َواعهَلــمه َأنَّــ َنـه األه

َتَصـرهنَا م ـنه ك ـلِّ  ك ـمه َأمهـَرم  َوَلك ـن  اقـه َرَغ ع م ـَرم  ثـ مَّ لَـمه ي حه تَـفه ت قهَصاَءم  اَلسه نهَسان  اسه  َوَلوه َأرَاَد اإله 
ير   مـاذا عسـى  نـَوهذ  َعَلى أ ص ول ِ  َوالرَّمهز  ل َلى بـَعهض  ف ص ول ِ  فَإ نَّ الصَِّناَعَة َطو يَلة  َوالهع م َر َقص 

 ."أن يبلغ لسان لتقصير
 ي جإإا  فإارس هإإيه احللبإإة اإلمإإام جإإالن الإإدين السإإيوطو  القإرن التاسإإ  ارعإإرع هإإيا العلإإ  ويف
فجإا    ،ال وارد  إال اطل  عليهإاو  مل يدع رمحه اهلل شارد و  "،علوم القرآن في اإلتقان" نَ لَّ أَ ف

هإإيه العلإإوم مث اوقإإن  يف املؤلفإإةقإإد ذبإإر فيإإه مئإإات الاتإإ  و  ،بتابإإه بإإالفهرس لعلإإوم القإإرآن
 ن أو باد.علوم القرآ يف التألين

 أضإإيف  مباحإإت جديإإد  و  غإإيه  بالتإإألينو  عصإإر  ضإإة العلإإوم قإإام امزهإإر بعلما إإه يف مث
علإإوم  يف ةظهإإرت املؤلفإإات ال بيإإو  رد علإإ  الشإإبهوالإإ اللغإإات امجنبيإإةإىل  مجإإل ارمجإإة القإإرآن

 اتابع .و  القرآن
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 المبحث الثاني
 القرآن الكريمنزول 

هيا مب ت هام إذ هو أدل للمباحت اليت اتال  عن  اندالت القرآن الارمي، ومن ندن؟ 
 ؟وبين ندن؟ وعل  من ندن؟ وعل  أي حان بان يتلقاه الرسون 

فالعل  بندون القرآن أساس لإلميان بالقرآن، وأنه بالم اهلل، وأساس للتصدي  بنبو  رسون اهلل 
 ، مث هو أدل لسا ر املباحت التالية يف علوم القرآن.، وأن اإلسالم ح 

 أوال: معنى النزول
احللون، يقان ندن فالن املدينة أي حل هبا، املتعدي منه معناه اإلحالن، أندل   لغة: النزول

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ  فالنا بمل القوم أي أحللته بينه ، ومنه قوله اعاىل 

 .[٤٩املؤمنون  ]چ ٹ 
  ،"وبيلك ي ل  عل   رك الشي  من علو إىل سفل، يقان  "ندن فالن من ا بل

 .[٤١الرعد  ]چ  ے ے ۓ ۓچ واملتعدي منه أندن، بقوله اعاىل  
، ، فأمسعه للني عا مسعه من ربه  والقرآن هو بالم اهلل لفظا ودواا إىل جربيل 

فأمسعه للص ابة، فأن  عندما اقرأ القرآن فهيا  دواك أن ، وقرا اك أن ، وذلك بما 
، وليس  هي القدر  بيا ا؛ أي ليس  هي ارى الب ار، وا بان، فهيه آاار قدر  اهلل 

 ، بيلك القرآن اليي اتلوه هو آاار دفة اهلل، وليس  هي الصفة بعينها. الصفة هلل 
 ت ثالثة:وللقرآن الكريم وجودا

 وجوده يف السما  الدنيا. .ب  وجوده يف اللوو امفو . .أ 

 .وجوده بامرض بندوله عل  الني  .م 

 ود يف اللوو امفو  فل  يرد لفم ولفم الندون مقرتن بالوجود الجاي، والجالت، أما الوج
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إن للقرآن االاة اندالت، وهي  اللوو امفو ، والسما  الدنيا   الندون مقرتنا به قط، وقيل
 .يف بي  العد ، مث إىل امرض عل  الني 

 كان القرآن قبل نزول الوحي؟ثانيا: أين  
 چ وئوئۇئۇئۆئۆئۈئ ۈئچ  بان اابتا موجودا يف اللوو امفو  يقون اعاىل

ٱ   ٻ ٻ چهو الاتا، املانون، يقون اعاىل   اللوح المحفوظو، [٤٤– ٤٤الربوج  ]

چ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ      ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[٨٢ – ١١الواقعة  ]
هو السجل العام اليي بت  اهلل فيه يف امزن بل ما بان، وبل ما  واللوح المحفوظ:

ياون، والواج  علينا أن نؤمن بأنه موجود ااب ، والب ت يف ما ورا  ذلك مل يرد فيه 
حديت د يح، وإمياننا باللوو امفو   يبعت ال مأنينة إىل النف:، والجقة بال ما يظهره 

ے ۓ  ۓ چ والقدر، و ون علينا ضرا  احليا ، اهلل خللقه، والرضا والساون بالقضا  

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې    ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ولإلميان باللوو امفو  أار داحل يف استقامة املؤمن ، [٤١ – ٤٤احلديد  ]چ ۈئ          ۈئ ېئ 
 عل  ا هاد يف اهلل، وافانيه يف طاعة اهلل اعاىل. 

 ول القرآن الكريمثالثا: نز 
 نزول القرآن:

 .من السما  الدنيا إىل الني  .١ السما  الدنيا.من اللوو امفو  إىل  .٢

 النزول األول: 
 بي  العد  يف السما  الدنيا، ويسم  بي  العد  بما أار  إىل اللوو امفو  القرآن منفندون 
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عَ    عن ابن عباس نـهَيا السََّماء   ف ي الهع زَّة   بـَيهر   ف ي "و ض  بهر يل   َفَجَعلَ  الدُّ  َعَلى ب ِ   يـَنهز ل   ج 
، ومن املعلوم أن يف السما  السابعة البي  املعمور، وقيل يف آاار نقل  إلينا  ٤" النَّب يِّ 

"أن لال مسا  بيتا نج إليه أهل هيه السما "، وبان هيا الندون يف رمضان يف ليلة القدر، 

پپپپ     چولقوله اعاىل   [٤القدر ]چ ٱٻٻٻٻچلقوله اعاىل  

ڳڳڱڱ ڱ چولقوله اعاىل   ،[١الدهلان  ]چ ڀڀڀڀٺ

واإلندان )مصدر أندن( أبجر ما يرد يف لسان العر، فيما ندن مجلة ، [٤٨2البقر   ]چ ڱ
خبال  التنديل )مصدر ند ن( فننه يعرب به يف جان  ما ندن مفرقا، وديا ملا مج  اهلل  ،واحد 

 ،بالتنديل )أي مفرقا( بمل القرآن والتورا  واإلجنيل عرب يف جان  ندون القرآن عل  الني 
م ما ندال دفعة واحد  وهيا ما ال هلال  فيه قان  ؛ويف جان  التورا  واإلجنيل باإلندان

 .[١آن عمران  ]چ ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿچاعاىل  

أن هيا الندون يف  [٤القدر  ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ ومن البديهي يف قوله اعاىل 
يف  السما  الدنيا بان مجلة واحد ؛ منه بما هو معلوم أن القرآن أندن عل  الرسون 

سنوات وندن يف رمضان وغي رمضان فدن هيا عل  أن الندون اليي نوه  به اآليات غي 
َع ف ي   "، وبيلك عن ابن عباس الندون عل  الني  ر  فـَو ض  َل الهق رهآن  م َن اليِّكه ف ص 

بهر يل  يـَنهز ل  ب ِ  َعَلى النَّب يِّ  نـهَيا َفَجَعَل ج  َن السََّماء  الدُّ ، وآاار أهلرى عن ٤"بـَيهر  الهع زَّة  م 
ل نَِّ  َوَقَع ف ي قـَلهب َي الشَّ ُّ ابن عباس ادن عل  هيا، فقد سأله ع ية بن امسود قان  "

ل   ِ   ،[٤٨2البقر   ]چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ  اللَِّ :قـَوه ل  ٱ ٻ چ: َوقـَوه

ِ  ، [٤القدر  ] چٻ ٻ ٻ  ل  َوَقده أ نهز َل ، [١الدهلان  ]چ پ پ پ پ      ڀڀ چ  :َوقـَوه
                                                 

1
 ."إسناده د يح" ( ٨/١٤٩) فتح الباريقان احلافم رمحه اهلل يف (، و ٤٤١٨٤أهلرجه ال رباي رمحه اهلل يف املعج  الابي ععناه ) 
2

 .َأَسانِيُدَها ُبلَُّها َدِ يَ ة  (  ٤/٤١١) اإلتقان في علوم القرآن السيوطي رمحه اهلل يف وقان (،١٩١١أهلرجه النسا ي رمحه اهلل يف سننه ) 
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جَّة   ،َوذ ي الهق عهَدة   ،َوَشوَّالَ  ،ف ي َرَمَضانَ  ، فـََقاَل: ل نَّ  ،َوالهم َحرَّم   ،َوذ ي الهح  َريه رَب يع  َوَشهه
َدة ، ث مَّ أ نهز َل  َلة  َواح  َلة  م َبارََكة  ج مه ر  ف ي لَيـه َلة  الهَقده َِ َأنـهَزَل الهق رهآَن ف ي َرَمَضاَن ف ي لَيـه بـَعهَد اللَّ

َيَّام   ابن عباس ال يقون  ، ومن املعلوم أن٤"َذل َ  َعَلى َمَواق ع  النُّج وم  ر سهال  ف ي الشُّه ور  َواأله
 .هيا ع ض الرأي فهو حممون عل  مساعه من الني 

اية اإلمجاع عل  ندون القرآن مجلة اوذبر السيوطي رمحه اهلل أن القرطي رمحه اهلل نقل ح
 واحد  من اللوو امفو  إىل بي  العد  يف السما  الدنيا.

 والحكمة من نزولِ جملة واحدة:
بنعالم ساان  ،وشأن من سيندن إليه  ،وشأن من ندن عليه ،افخي  شأن القرآن .٢

 السماوات بأن هيا آهلر الات  املندلة. 
  افضيل القرآن الارمي عل  غيه من الات  السماوية بأن مج  اهلل اعاىل له الندولمل .١

 والندون مفرقا. ،الندون مجلة واحد 
 إليه، عل  حد قون القا ل  إدابا لشوا الني  .4

 يكون الشوق يوما ... لذا دنر الخيام من الخياموأعظم ما 

 ؛واالجة عل  قل  الني  ،وأهلرى يف بي  العد  ،ويف اعدد وجود القرآن مر  يف اللوو .1
يف ذلك التعدد مبالغة يف نفي الشك عن القرآن وزياد  لإلميان وباعت عل  الجقة؛ من 

 بان ذلك أنف  للري .الاالم إذا سجل يف سجالت متعدد  ود   له وجودات بجي   

 النزول الثاني: 
 ،بان الندون امون للقرآن مجلة واحد  من اللوو امفو  إىل السما  الدنيا يف ليلة القدر

فقيدوه يف د فه   ، فألقاه عل  السفر  الارام الربر ،وبان النازن به جربيل عليه السالم

                                                 
1

أشار العالمة أمحد شابر رمحه اهلل يف مقدمة عمد  التفسي إىل (، للمروزي رمحه اهلل، و ٤/٤١٩خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وبتا، الوار ) 
 .بلفم قري  من امليبور (٤٤٢/٤) د ته
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ژ چ  چ      چ     ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ چ املارمة 

فأندله عل   ،مث أذن اهلل اعاىل أن يهدي البشرية، [٤١ – ٤٤عب:  ]چ  ژ   ڑ ڑ      ک       ک
 وهيا هو الندون الجاي وأدلته أبجر من أن  ص    ،متفرقا سيدنا حممد 

  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ

 .[٤٩2 – ٤٩٤الشعرا   ]چ  ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ

  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ چ

 .[٤٢٤الن ل  ] چىئ ی ی 

  [٤الاهن  ] چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ېې ې چ. 

  [٤الفرقان  ]چ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ. 

 كيف كان هيا النزول؟ 
حس  الوقا   واحلوادث وحاجات الناس ملد  االث  ندن منجما )مفرقا( عل  الني 

وبالتدقي  مد  ندون القرآن اانتان وعشرون سنة ومخسة أشهر ونصن  ،وعشرين سنة اقريبا
 شهر اقريبا.

   ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ چ والدليل عل  ندوله منجما قوله اعاىل

وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئېئ چ، [٤٢١اإلسرا   ] چٿ ٿ

 وذلك عندما قان اليهود  ،[١٤الفرقان  ] چىئ ىئ ىئ یی ی ی

 واملشربون هال ندن مجلة واحد .

  ک چ أن أون ما ندن ددر سور  اقرأ إىل قوله اعاىل  ويف السنة عن عا شة 
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[2العل   ]چ ک ک ک گ 
 أن أون ما ندن بعد فرت  الوحي سور  املدار إىل ، وعن جابر ٤

[2املدار  ]چ ۆ ۆچ
 ، وغيه من الص ابة ، وبيلك روي عن ابن عباس ٤

القون يف اقدم ندون بعض السور واآليات عل  بعض، واراي  السور حس  الندون، إىل 
 غي ذلك مما ال يدع زاال للشك أن القرآن ندن منجما. 

 نزول الكتب السماوية السابقة
بما   ن باد هيا الرأي أن ياون إمجاعاح ،املشهور بمل العلما  أن ذلك بان مجلة واحد 

وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  چ ، والدليل عل  ذلك  قان السيوطي رمحه اهلل

فلو بان  الات  السماوية ندل  مفرقة لاان بافيا أن يقان د  هيه ، [١٤الفرقان  ] چېئېئ

گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ چ بما قالوا    ،سنة اهلل اعاىل يف الات 

ۉ ۉ ې ې ې ې   ى  چ فاان الرد  ، [١الفرقان  ] چڳ ڱڱ 

من امدلة عل  ندون  بيلك،  [٤٢الفرقان  ]چ  ى  ائ ائ ەئ ەئوئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ   الات  السماوية مجلة واحد 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

وبيلك اوجد آاار ، [٤١2 – ٤١١امعرا   ]چ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ
  ،وهي أعظ  الات  السماوية السابقة ،افيد ندون التورا  مجلة د ي ة عن ابن عباس 

 ااون مجلة واحد . فأحرى بغيها من الات  السماوية أن
 

                                                 
1

 .(٤١٢يف د ي ه ) اهلل رمحهمسل  رواه و (، ١٩2١رمحه اهلل يف د ي ه  )رواه البخاري  
2

 .(٤١٤يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، ١٩2١رمحه اهلل يف د ي ه  )رواه البخاري  
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 ؟كيف كان يتلقى جبريل عليِ السالم الوحي
واهلل -يريد  [٤القدر  ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ   ذبر البيهقي يف افسي قوله اعاىل

وهيا الرأي أمجل اآلرا  بالقبون ويشهد  ،إنا أمسعنا امللك وأفهمناه إياه وأندلناه عا مس  -أعل 
ي  َأَخَيت  ل َذا َأرَاَد "  له قون الني  ، فَإ َذا َتَكلََّم ب الهَوحه ي  َي ب َأمهر م  َتَكلََّم ب الهَوحه ِ  َأنه ي وح  اللَّ

ل  السََّماَوات  َصع ق وا َوَخرُّوا  َع َذل َ  َأهه َفة  َشد يَدة  م نه َخوهف  اللَِّ ، فَإ َذا َسم  السََّماَء رَجه
  ِ ا، فـََيك ون  َأوَّل ه مه يـَرهَفع  رَأهَس ِ  ب َما َأرَادَ  س جَّد  ي  ِ  م نه َوحه ِ  اللَّ بهر يَل، فـَي َكلِّم  فـَيَـنهَته ي ب ِ   ،ج 

بهر يل  َعَلى بهر يل ؟ قَاَل: الهَحقَّ  ج  ل َها: َماَذا َقاَل رَبُـَّنا يَا ج  ِ  َأهه الهَماَلئ َكة ، ك لََّما َمرَّ ب َسَماء  َسأََل
، فـَيَـق ول  ك لُّه   بهر يل  َحيهث  أ م َر م َن َوه َو الهَعل يُّ الهَكب ير  بهر يل ، فـَيَـنهَته ي ب ِ  ج  مه م ثهَل َما قَاَل ج 

َرهض   إال أن الوحي يشمل وحي القرآن  ،واحلديت إن مل يان نصا يف القرآن ،٢"السََّماء  َواأله
 بل يدهلل فيه الوحي بالقرآن دهلوال أوليا. ،وغيه

 الوحي )ال القرآن(؟  كيف كان يتلقى النبي 
أهلرى هبا شريفة من حالته الشريفة العادية إىل حالة  بأن ينسل  الني الحالة األولى: 

عل  حالته امللاية، ويف هيه احلالة  ٤وهو نصل له استعداد لتلقي الوحي من جربيل 
، قان اخل اي رمحه اهلل  ١سم  عند زي  الوحي دواا شديدا بصلصلة ا رسقد يُ 
ِ  بـَعهد   ،َصوهت  م َتَدار ك  يسمعَِوالهم َراد  َأنَِّ  " َهَم ِ  َحتَّى يـَفه َمع  َوق يَل:  ،وال يبين لِ َأوََّل َما َيسه

ن َحة  الهَمَل    َقى  ،ه َو َصوهت  َخفهق  َأجه ي  َفاَل يـَبـه ِ  ل لهَوحه ع  ِ  َأنه يـَفهر َغ َسمه َمة  ف ي تـََقدُّم  كه َوالهح 
ِ  َمَكان ا ل َغيهر م   ي  س م َع  َكاَن النَّب يُّ " اخلَْ َّاِ،  ْبنُ  ُعَمرُ يَإُقوُن ، ١"ف ي ِ  الهَوحه ل َذا نـََزَل َعَليه

                                                 
فيه[ نىي بن عجمان بن داحل وقد ( ]١/٩١) مجمع الزوائدقان اديجمي رمحه اهلل يف (، و ٤٤١أهلرجه املروزي رمحه اهلل يف اعظي  قدر الصال  ) 1

 . وبقية رجاله اقات ، يس  بغي قادو معملواال  فيه من مل ،وا 
 جربيل عليه السالم. 2
 .(٤١١١يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، ٤رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  3
4

 ،  الن الدين السيوطي رمحه اهلل.(٤/٤١٢) اإلتقان في علوم القرآن 
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ل   ِ  َكَدو يِّ النَّحه ه  حالة شديد  روحانية يغي  فيها عما حوله،  واأهلي الني  ٤"ع نهَد َوجه
، وإذا جا ت فخيه عل  فخي إنسان ٤ويجقل جسمه، حن لتااد الناقة اليت يرببها اربك

بغ يط النا  ، فنذا ما سري عنه   2ويتصب  عرقه، ورعا يسم  له غ يط ،١ ١اَإُرضَُّها اااد
وهيه احلالة أشد حاالت الوحي عل  الني  ،وجد نفسه واعيا لال ما مسعه من الوحي

  [2املدمل  ]چ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ. 
فيأيت يف  ،امللاية إىل الصور  البشريةالصور  من  أن يت ون جربيل  الحالة الثانية:

بان من أمجل العر، وأنظفه ،  ١وبجيا ما بان يأيت عل  دور  "دحية الالي" ،دور  رجل
، ويف هاامل ١وأحيانا يأيت عل  دور  أعراي ال يعر  بما يف حديت جربيل املشهور

، َوه َو َأَشدُّم  َعَليَّ   "احلالتمل يقون  َيان ا يَأهت ين ي م ثهَل َصلهَصَلة  الهَجَرس  فـَيـ فهَصم  َعنِّي،  َأحه
َيان ا يـََتَمثَّل  ل ي الهَمَل   َرج ال  فـَي َكلِّم ن ي فََأع ي َما يـَق ول   ِ  َما قَاَل، َوَأحه قالر  ،َوَقده َوَعيهر  َعنه

ِ ، وَ    عائشة م  َعنه م  الشَّد يد  الهبَـرهد  فـَيَـفهص  ي  ف ي الهيَـوه ِ  الهَوحه ِ  يـَنهز ل  َعَليه ل نَّ َوَلَقده رََأيـهت 
ِ  لََيتَـَفصَّد  َعَرق ا  .٨"َجب يَن

  ومل يأت منه شي  عن االي   والقرآن الارمي مل يندن منه شي  إال عن طري  جربيل
َنا َرس ول  اللَِّ  "قان   أو إدام أو منام، أما ما ذبر عن أن:  م   بـَيـه  بـَيهنَ  َذاَت يـَوه

ِ  م َتَبسِّم ا، فـَق لهَنا: َما َأضهَحَكَ  يَا َرس وَل اللَِّ ؟ 9َأظهه ر نَا، ل ذه َأ هَفى ل  هَفاَءة   ، ث مَّ رََفَع رَأهَس
                                                 

1
 (.١١2٤) ضعيف الجامعيف  (، وضعفه املباي ١/١٤٤) أحكام القرآنيف  (، ود  ه ابن العري ١٤١١يف سننه ) رواه الرتميي  
2

قان العالمة أمحد شابر رمحه اهلل ، و "ِإْذ أُْندَِلْ  َعَلْيِه اْلَماِ َدُ  ُبلَُّها، َفَااَدْت ِمْن اَِقِلَها َاُداُّ ِبَعُضِد النَّاَقةِ ، ولفظه  " (٤١2١2أهلرجه أمحد رمحه اهلل يف مسنده ) 
 (  إسناده د يح.٤/١٤٩) عمدة التفسيريف 
 ااسرها. ١
4

 .(٤٨١٤يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل 
5

 .(٤٤٨٢يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، ٤١٨٩رمحه اهلل يف د ي ه  )رواه البخاري  
6

 .(١٩٨٢يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل 
7

 .(٤٤٨٢يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، 2٢رمحه اهلل يف د ي ه  )رواه البخاري  
8

 .(٤١١١يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، ٤رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
 نومة هلفيفة. ٩
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: يم  َمن  الرَّح  ِ  الرَّحه م  اللَّ ڎ  ڎ چ  قَاَل: أ نهز َلره َعَليَّ آن ف ا س ورَة ، فـََقَرَأ ب سه

، فاملقصود من ٤"چڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک   ک ک ک
َلمَّا "ند ندون الوحي، وهي الغيبوبة عما حوله، وبيلك  اإلغفا   احلالة اليت بان  اعرتيه ع

  ِ ر َي ب َرس ول  اللَّ َس، َوأ عهط َي َخَوات يَم س ورَة  الهبَـَقَرة ، .....  أ سه ، أ عهط َي الصََّلَوات  الهَخمه
َمات   ِ  َشيهٍ ا الهم قهح  ر كه ب اللَِّ  م نه أ مَّت  ، لي: يف هيا اصريح بندون ٤"َو  ف َر ل َمنه َلمه ي شه

هلوااي  سور  البقر  عن طري  االي  اهلل، فلعل املراد إعالم اهلل له يف هيا باهلتصاده وأمته 
عا ادن عليه متننا عليه يف هيا املوقن )أي ما يف هلوااي  سور  البقر  من مصاحل لألمة(، 

آن هيه الليلة وأيضا أال ارى أنه أع ي الصلوات اخلم: وفرض  م  أ ا مل يندن فيها قر 
اإلسرا  واملعراج بان قبل ادجر  عاة، وسور  البقر  بلها مدنية؟! بيلك ما أهلرجه 

، َقده  "  ، قان رسون ال رباي : يَا َربُّ ِ ، قـ لهر  أَله أََلة ، َود دهت  َأنِّي َلمه َأسه َسأَلهر  رَبِّي َمسه
ه مه َمنه َسخَّرهَت لَ  نـه َتىَكاَنره قـَبهل ي ر س ل ، م  ي ي الهَموه ه مه َمنه َكاَن ي حه نـه قَاَل:  ،ِ  الرِّيَاَح، َوم 

َرَك؟ َوَوَضعهر   َرحه َلَ  َصده َك َضاالا فـََهَديـهت َ ؟ َأَلمه َأشه ده ؟ َأَلمه َأج  ا فَآَويـهت    َك يَت يم  ده َأَلمه َأج 
: بـََلى يَا َربُّ  ات، وإمنا بل ما فيها ، فلي: فيه أن اهلل أندن هيه اآلي١"َعنهَ  و زهَرَك؟ قـ لهر 

التمنن باملنن، وال سيما وألفا  احلديت مغاير  للنص القرآي، والظاهر أن السورامل ندلتا 
 قبل ذلك.

 القرآن من جبريل؟كيف تلقي النبي 
وهي احلالة اليت ياون فيها  ،اليي نق   به واهلل أعل  أن القرآن الارمي ندن يف احلالة اموىل

 وهيا هو اليي يلي  بالقرآن الارمي ومل اان ،عن حالته جربيل عل  ملايته و ون الني 
 .القرآن وجربيل يف دور  رجل رواية افيد بتلقي الني 

                                                 
1

 .(١٢٢يف د ي ه ) رواه مسل  رمحه اهلل 
2

 .(٤١١يف د ي ه ) رواه مسل  رمحه اهلل 
3

 .(٤2١٨ود ح إسناده الشي  املباي رمحه اهلل يف السلسلة الص ي ة ) (،٤٤٤٨٩أهلرجه ال رباي رمحه اهلل يف املعج  اموسط ) 
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وعن ابن عباس يف ، [2]املدمل  چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ   وأدلة أهلرى اشي إىل هيا

َن  َكاَن النَّب يُّ قان  "، [٤١]القيامة  چ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی چ قوله اعاىل   يـ َعال ج  م 
ة   دَّ ِ   ،التـَّنهز يل  ش   وهيه الشد  لن ااون إال يف احلالة اموىل. ،٢"وََكاَن ي َحرِّك  َشَفتَـيه

وأدلة أهلرى افيد ذلك، وأيضا فلو أندن شي  من القرآن وجربيل يف دور  رجل لاان هيا 

ٻ چ   ولاان فيه مستند للمشربمل يف قود  ،والتلبي: عل  ضعفا  اإلميانمجارا للشك 

 .[٤٢١الن ل  ]چ  پ پپ
 ؟ما اليي نزل بِ جبريل على النبي 

ې ې ى ى ائ ائ چ اليي نق   به أن القرآن الارمي بالم اهلل 

وأن اليي ندن بالقرآن هو جربيل من غي ، [١التوبة  ]چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ
  ،ومن غي أن يديد فيه حرفا أو ينقص منه حرفا من )بالم اهلل( ،شي  ما أن ياون له فيه

وهيا هو  (،أي مل يضن عليه شي )يف القرآن شي  إال التبلي   بيلك لي: للني 
مث أن جربيل  ،ن اهلل أوح  إىل جربيل املعىنإويقولون  ،وخيتلقون ،ونرتَ فْ ال باليين يإَ  ،احل 
أو أن جربيل أوح  املعىن للرسون وأن  ،املعاي بلغة العر،  هبيه املفا  الدالة عل عرب  

فقد اجتمع  بلمة ام مة  ؛بل هيه هلرافات  ، عن املعىن بلفظههو اليي عرب   الرسون 
ولو جاز الدع  ملا بان القرآن معجدا وملا بان  ،عل  أن القرآن لفظه ومعناه من عند اهلل

 متعبدا بتالواه.
  :نزول جبريل بالسنة

 ،ويقره اهلل اعاىل ععىن أن هتهد الني  ،وبعضها باالجتهاد ،السنة بعضها بالوحي
 لك يدن عل  أنه ال ين   عن ادوى.وبل ذ ،أو خي ئه ،ويصوبه

                                                 
1

 .(١١٨يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، ١2٤١رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
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إذ لي: لفظها معجدا وال متعبدا  ،أما السنة اليت ندل  بالوحي فمبناها املعىن ال اللفم
 ؛ من جربيل أداها باملعىن.ومن هنا جاز رواية السنة باملعىن ،بتالو ا بالقرآن
 :أما وحي السنة

َنَما "مجل   ،فمنه ما ياون عن طري  أممل الوحي جربيل يف إطار احلالة املال اية .٢ بـَيـه
ِ  نـََفر  م نه َأصهَحاب ِ  َجاَءم  رَج ل ، فـََقاَل: يَا َرس وَل اللَِّ   النَّب يُّ  عهَرانَة  َوَمَع َكيهَف تـََرى   ،ب الهج 

َرة  َوه َو م َتَضمِّخ  ب ط يب   َرَم ب ع مه ي   َفَسَكَر النَّب يُّ  ؟ف ي رَج ل  َأحه  ،َساَعة  َفَجاَءم  الهَوحه
ِ  فَ  ،ل َلى يـَعهَلى فََأَشاَر ع َمر    ،ثـَوهب  َقده أ ظ لَّ ب ِ   َجاَء يـَعهَلى َوَعَلى َرس ول  اللَّ
  ِ ِ    ،فََأدهَخَل رَأهَس ِ ، فـََقاَل: أَيهَن  فَإ َذا َرس ول  اللَّ ِ  َوه َو يَغ طُّ ث مَّ س رَِّي َعنه َمرُّ الهَوجه م حه

ل   ، فـََقاَل: ا هس  َرة ؟ فَأ ت َي ب َرج ل  الطِّيَب الَّي ي ب َ  َثاَلَث َمرَّات  َوانهز ذه الَّي ي َسَأَل َعن  الهع مه
َرت َ  َكَما َتصهَنع  ف ي َحجَّت  َ   .٢"َعنهَ  الهج بََّة َواصهَنعه ف ي ع مه

 بما يف حديت جربيل املشهور.  ،ومنه ما ياون عن طري   ون جربيل إىل بشر .١
 بما حدث ليلة اإلسرا  واملعراج.  ،وبعضه باملااملة .4
ل نَّ ر وَح الهق د س  نـََفَث ف ي ر وع ي  "وبعضه بالقي  يف القل ، قان رسون اهلل  .1

َأنَّ  ١
م ل وا َِ َوَأجه َل ر زهقـََها، فَاتَـّق وا اللَّ م  َتكه نـَفهس ا َلنه َتم وَت َحتَّى َتسه
 .١"ف ي الطََّلب   4

 إمساعيل عليهما وبعضه باملنام، فرؤيا امنبيا  ح ، مجل  رؤيا إبراهي  أنه ييبح ولده  .5

 .١بدهلون املسجد احلرام ، ورؤيا الني 2السالم

 

                                                 
1

 .(٤2١١رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
2

 نفسي. 
 بتؤد  واعتدان. 3
4

 .(٤2) مشكلة الفقربتا، ختريج  د  ه املباي رمحه اهلل يف (، و ٤٤2٤أهلرجه الشها، يف مسنده ) 
5

 .٤٢٤سور  الصافات   
6

 .٤١سور  الفتح   
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 من نزول القرآن منجما مفرقا م  كَ الح  
 : الحكمة األولى
وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ   وا ممل قلبه وهلاطره ، اجبي  فؤاد الني

 [١٤الفرقان  ] چېئ  ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ 
 الحكمة:وهيم حكمة من َأَجلِّ الحكم، ويندرم تحر هيم 

بسب  اارار ندون الوحي، واممجلة عل   ،واسليته ،وإدا، محاسه ،اقوية قل  الني  .أ 
 ذلك 

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ   بان الني بجيا ما يت سر وندن

فتار  انهاه عن  ،فاان  اندن اآليات مسلية له ،[١الاهن  ]چ  ڤ ڤ ڦ ڦ

 .[٨فاطر  ]چ  ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ ہچ ذلك 

  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ أن هدايته  عل  اهلل  تبين لِتارة

  .[٤١٤البقر   ]چ  ڇ ڍڍ

  ەئ ەئ وئ     ائ ائ چ  ذاه قومه ندل  اآليات داعية له إىل الت مل آبيلك إذا

 .[١2امحقا   ] چوئ ۇئ   
  أو اندن اآليات قادة عل  الني  وما القوه منه  من عن   ،أهلبار امنبيا  م  أممه

 ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ قصة نوو وإبراهي  ولوط وهود   مجل ،ومشقة

 .[٤٤٢هود  ]چ ڃ ڃ ڃڃ

   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ چ واار  اندن اآليات بوعيد املايبمل لألنبيا 
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 .[٩١امعرا   ]چ  ڤ ڤ ڤ
بقوله   ،والواوا باهلل ،والشجاعة ،الجبات وبان من مثر  هيا التجبي  أن أبدى الني 

وبيلك يف ابااه يف أحد  ،[١٢التوبة  ]چ ۈٴۇۇ ۆ ۆ ۈ چ   للصدي  يف الغار
 وحنمل.

ېئ چ فقد بان حريصا عل  ذلك غاية احلرع ، ايسي حفظه وفهمه عل  الني  .ب 

ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب   مب ىب يب  

ومن ال بيعي أن ندون القرآن مفرقا أدع  إىل سهولة ، [٤٩ – ٤١القيامة  ] چجت حت خت 
وغاية ما ودل إليه أهل الرتبية يف حفم النصوع ال ويلة أن  فم ق عا  ،حفظه وفهمه

 وهيا املعىن الرتبوي ما بان هون خباطر بشر يف هيا العصر ويف هيه البيئة البدوية.  ،ق عا
 الحكمة الثانية: 

ڀ ڀ چ   وعمال ،وعلما ،وعقيد  ،واجتماعيا ،وهللقيا ،التدرج يف اربية اممة دينيا

 .[٤٢١اإلسرا   ] چٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
 ويندرم تحر هيم الحكمة ما يأتي:

 التدرج يف انتداع العقا د الفاسد  والعادات الضار   .أ 
وما إىل ، ويدنون ،ويشربون اخلمر ،ويسفاون الدما  ،ويشربون باهلل ،فاانوا يعبدون امدنام

فنن ذلك يش  عل   ،مر  واحد  ذلك من العادات اليت يصع  أن انتهي عجرد النهي عنها
 ،فلو ندن القرآن مجلة واحد  وطلبه  بالتخلي عن هيا هلل ملا استجا، إليه أحد ،النف:

بما حدث يف   ،ليلك اقتض  احلامة أن يتدرج معه  يف انتداع املنار واحدا بعد اآلهلر

ۉ ې ې ېې ى ى ائائ ەئ چ    رمي اخلمر فندل 



23 

مث إن بعض املسلممل دن  طعاما ودعا  ،فشرهبا قوم واربها آهلرون [٤٤٩البقر   ]چ ەئ
)قل أيها الاافرون أعبد ما اعبدون(   مث قام أحده  ليصلي فقرأ ،فأبلوا وشربوا ،أد ابه

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ چ فأندن اهلل اعاىل 

ك دار من وبيل ،فاانوا يرتبو ا عند الصلوات واموقات القريبة منها، [١١النسا   ]چ ے
فشج  ،اشاجروافقد دن  بعض املسلممل طعاما فأبلوا وشربوا و  ،السهل  رميها  ا يا
ر  بـََيان ا َشاف ي ا"فقان الفاروا عمر   ،أحده  رأس اآلهلر ف رمها  ،٤"اللَّه مَّ بـَيِّنه لََنا ف ي الهَخمه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ   اهلل  رميا بااا

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .[٩٤ – ٩٢املا د   ]چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 
وامهلالا؛ فبدأ  ،واآلدا، ،وامحاام التعبدية ،التدرج يف اجبي  العقا د الص ي ة .ب 

مث باإلميان  ،فنذا ما آمنوا دعاه  إىل اإلميان باليوم اآلهلر ،معه  باإلميان باهلل ودفااه
حن إذا ما اطمأن  قلوهب  باإلميان سهل عليه  اقبل اموامر  ،بالرسل واملال اة

ليلك بان مدار اآليات يف القس  املاي عل  إابات العقا د  ؛والتشريعات التفصيلية
خبال  القس  املدي فاان مدار التشريعات  ،والفضا ل اليت ال ختتلن باهلتال  الشرا  

وافصيل ما أمجل قبل ذلك من اآلدا،  ،والتشريعات التفصيلية ،ام العمليةفيه عل  امحا
ل نََّما نـََزَل َأوََّل َما "فقال     والفضا ل، وقد أشارت إىل ذلك السيد  الفاضلة عا شة

ر  الهَجنَّة  َوالنَّار ، َحتَّى ل َذا ثَاَب النَّ  ، ف يَها ذ كه ِ  س ورَة  م ن  الهم َفصَّل  نه اَلم  نـََزَل م   اس  ل َلى اإله سه
َر  َر، َلَقال وا: اَل َندَذ  الهَخمه َرب وا الهَخمه ء  اَل َتشه نـََزَل الهَحاَلل  َوالهَحَرام ، َوَلوه نـََزَل َأوََّل َشيه

                                                 
1

 (.2222د  ه املباي رمحه اهلل يف د يح النسا ي )(، 2222أهلرجه النسا ي رمحه اهلل يف سننه ) 
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ا ا ،َأبَد  ومما ال شك فيه أن هيه السياسة يف ، ٢"َوَلوه نـََزَل اَل تـَزهن وا، َلَقال وا: اَل َندَذ  الزِّنَا َأبَد 
 إدالو الشعو، و ييبها من عند اهلل، فيلك دن  احلاي  العلي .

بما   ،ايسي حفظه وفهمه عل  اممة  فقد أوج  اهلل عل  املسلممل حفم ألفاظه .م 

 ،[٤١حممد  ]چ ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ  أوج  عليه  حفم معانيه،
حن إذا ما ندل  ق عة منه أمانه  أن نفظوها وهيدوا  ،فاقتض  احلامة أن يندن مفرقا

 ،وذلك النشغاد  بنقامة الدين ؛فاان من الصع  أن نفظوا القرآن مجلة واحد  ،فهمها
 وبيلك انشغاد  ععايشه . ،وزاهد  املشربمل ،والدفاع عن دعواه

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ اجبي  قلو، املؤمنمل واعويده  عل  الصرب   .د 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

أن املسلممل   وقد ذبر ع ا  ،[٤٤١البقر   ]چ ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ 
واعرضوا   وآاروا إرضا  اهلل ورسوله ،واربوا امهل والوطن واملان ،ملا هاجروا إىل املدينة

پ پ ڀ چ   ىلفأندن اهلل اعا ؛ش  ذلك عل  نفوسه  ،ملوان اإلييا  وا هد والفقر

 .[٤١٤آن عمران  ]چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
بل بان  يف أزمنة  ،ومن ال بيعي أن دواعي هيا التيبي والتوجيه مل اان يف وق  واحد

 متعدد .
   الثالثة الحكمة

 ٻ ٻ ٱ چ  يقون اعاىل ،يف افرقها وجتددها ،وامحوان ،والنوازن ،زارا  احلوادث

 .[١١الفرقان  ] چ پ پ پ پ ٻ   ٻ

                                                 
1

 .(١٩٩١يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل 
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 ويندرم تحر هيم الحكمة:
 يف امقضية والوقا   اليت  دث بمل املسلممل، مجان ذلك  بيان ُحا  اهلل  .أ 

ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ پپ چ حاداة اإلفك فقد ندل  اآليات بربا   السيد  عا شة 

، [٤٤النور  ]چ  پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ
وجا ت اشتاي إىل الرسون  ،منها زوجهااليت ظاهر  وبيلك حاداة هلولة بن  اعلبة 

 ،ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ   ويف آهلر اممر أندن اهلل اعاىل

ومن ال بيعي أن احلوادث مل اق   ،[٤اجملادلة  ]چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ 
 هيه احلوادث مفرقا.فندن القرآن يف  ،يف وق  واحد

وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ إجابات السا لمل عل  أسئلته   .ب 

حئ مئ ىئ يئجب حب خب چ ، [٨2اإلسرا   ]چ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ، [٨١الاهن  ] چمب ىب يب 

ۉ ې ې ېې ى ى ائائ ەئ چ ، [٤٨٩البقر   ]چ ۇۇ

 .[٤٤٩البقر   ]چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ
 وهيم األسٍلة لم تكن في وقر واحد فنزل القرآن مفرقا

  دحُ وأغالطه ، وذلك مجل ما حدث يف أُ انبيه املسلممل من وق  آلهلر إىل أهل ا ه   .م 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ  چ

، [٤2٤آن عمران  ]چ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

ں ں ڻ ڻ ڻ چ ومجل ما حدث يف حنمل ملا اغرت املسلمون باجر   
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ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀېى ى ائ ائ ەئ 

  .[٤١ – ٤2التوبة  ]چ ڀ ڀ

 وهيم األ الط لم تقع في وقر واحد فنزل القرآن الكريم منجما

ڤ ڤ    چ   مجل قوله ،والاشن عن هلبيئة نفوسه  ، يير املسلممل من املنافقمل .د 

ڃ چ   وأيضا قوله اعاىل ،[٨البقر   ] چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ 

 .[٤١٤النسا   ] چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ
 :الحكمة الرابعة

  لقالوا ،بيان إعجاز القرآن الارمي عل  أبل  وجه وآبده؛ من القرآن لو ندن مجلة واحد 
 "،ولو أنه جا نا ق عا ق عا لعارضناه ،فال نست ي  أن نعارضه ،شي  جا نا مر  واحد "

القرآن منجما ، وهايا بندون املعير  والتعلل، فأندله مفرقا ٤فأراد ربك أن يق   عليه  دابر
  ،فنذا ما عجدوا بان ذلك أدن عل  اإلعجاز ،قد أع اه  بعد بل جن  فردة يعارضون فيها

فننك ال شك جتد افاواا بمل  ،بيلك لو أنك نظرت يف مؤلفات البشر مهما بل  امدي 
بمل أزمان  اتباعدمما ألفه يف أون حيااه وما ألفه يف آهلر حيااه، أما القرآن فقد ندن مفرقا و 

بل   ،وال انفر آية عن آية ،بلمة عن بلمة  ٤ال انبو ،وم  ذلك فهو منسج  الشال ،ندوله
 ياون القرآن من عند اهلل اخلال . فتعمل بيلك أن ،البالغةو بله يف غاية الفصاحة 

                                                 
 القوم أي آهلره آهلر املعير ، فق   دابر  ٤
 اتجا  واتباعد. ٤
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 تتمة
وال  ،بان القرآن الارمي يندن حبس  احلاجة مخ: آيات وعشر آيات أو أبجر أو أقل

هقي )لو دح( أن جربيل بان يندن بالقرآن عل  الني مخسا خيالن ذلك ما رواه البي
إليه الباقي هبيا   أي نفظه مث يلق ،فنن املقصود بيلك إلقاؤه عل  الني هبيا القدر ،٤مخسا

 القدر هلادة.
  

                                                 
1

 (.١2٤2ضعفه املباي رمحه اهلل يف ضعين ا ام  )(، ٤٨٢١أهلرجه البيهقي رمحه اهلل يف شع  اإلميان ) 
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 الوحي
 ما هو الوحي؟

وبل ما ألقيته  ،والاالم اخلفي ،واإلدام ،والرسالة ،واملاتو، ،والاتابة ،الوحي اإلشار  لغة:
َأْدُل الَوْحي اإلشارَُ  السَّريَعُة وذلَك ياوُن بالَاالِم عل  َسبيِل الرَّْمد "  وقان الراغ  لغيك،

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ چ   يقون اعاىل ،٤"والتإَّْعرِيضِ 

 مل يتال .فهو أشار إليه  و   [٤٤مرمي  ] چائ 

  [١٨الن ل  ] چڎ ڈ ڈ    ژ چ منه اإلدام الغريدي و. 
  ومنه إدام اخلواطر عا يلقيه اهلل يف روع اإلنسان السلي  الف ر  بالوحي إىل أم موس. 

 السري . أنه اإلعالم اخلفي  والخالصة
  أما الوحي في الشرذ

 أو   ،إعالم اهلل أنبيا ه عا يريد أن يبلغه إليه  من شرع صدري بأنه فيعر  باملعىن امل
 .بواس ة أو بغي واس ة ،بتا،

   بأنه عرفان هده الشخص من نفسه م  اليقمل بأنه من   ٤درباملعىن احلادل باملصويعر
 ؟بان الوحي بواس ة أو بغي واس ةأسوا   ،عند اهلل

 وعرفه  به من أنبا  الغي  ،وهو ما أندله اهلل عل  أنبيا ه  ويعر  ععىن املوح  به، 
 ه.منه  من مل يع و  ،ومنه  من أع اه بتابا ،واحلا  ،والشرا  

 
 

 
                                                 

1
 (.١٢/٤١١ااج العروس، ملراض  الدبيدي رمحه اهلل ) 
 .ما يرتا  عل  الوحي ٤
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 ينقسم الوحي باعتبار معنام المصدري للى ما يأتي 
 ()ال باعتبار جبريل والنبي وحالهما بل باعتبار الوحي نفسِ

 اهلل نبيه عا يريد من ورا  حجا، أوال  االي  

 ،[٤١١النسا   ]چ ڃ چ چ چ چ   مجل ما حدث ملوس  ،إما يف اليقظة .٤
والسلن وامققون عل  أن موس   ،اإلسرا  واملعراج يف رحلة ومجل ما حدث للني 

ڃ چ   والدليل اآلية ،مسعا بالم اهلل حقيقة ال زازا -دل  اهلل عليهما وسل -وحممدا 

 .[٤١١النسا   ] چچ چ چ
د بيبر املصدر انتف  احتماله للمجاز، إذن ال عرب  عا ب  فقد أمج  الن ويون أن الفعل إذا أُ 

 فاآلية غي حمتملة للتأويل. ،وامشاعر زعمته املعتدلة 

َسن  ص ورَة ، "  بما يف حديت معاذ مرفوعا للني   ،وإما يف املنام .٤ َأتَان ي رَبِّي ف ي َأحه
َعهَلى؟ م  الهَمََل  األه َتص  : لَبـَّيهَ  َربِّ َوَسعهَديهَ ، قَاَل: ف يَم َيخه  ٤".... فـََقاَل: يَا م َحمَّد ، قـ لهر 

 احلديت.
  اإلدام أو القي  يف القل اانيا  

لقي إليه من أم  ايقنه أن ما  ،بأن يلقي اهلل أو امللك املوبل بالوحي يف قل  نبيه ما يريد
ل نَّ ر وَح الهق د س  نـََفَث ف ي ر وع ي"بما ورد يف احلديت   ،اهلل اعاىل لِ بَ قِ 

ا َلنه َتم وَت  ١ َأنَّ نـَفهس 
م ل وا َِ َوَأجه َل ر زهقـََها، فَاتَـّق وا اللَّ م  َتكه َحتَّى َتسه
 .١"ف ي الطََّلب   4

 املنام االجا  الرؤيا يف 

 أ   سيدهللون البلد  ورؤية الني  ،مجل رؤية إبراهي  أن ييبح ابنه ،فرؤيا امنبيا  وحي
                                                 

1
 .(4١41) السلسلة الصحيحةد  ه املباي رمحه اهلل يف (، و ١٤١١أهلرجه الرتميي رمحه اهلل يف سننه ) 
2

 نفسي. 
 بتؤد  واعتدان. 3
4

 .(٤2) مشكلة الفقربتا، ختريج  د  ه املباي رمحه اهلل يف (، و ٤٤2٤أهلرجه الشها، يف مسنده ) 
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ِ  "  احلرام وقد بان، ويف احلديت يَا الصَّال َحة   َأوَّل  َما ب د َئ ب ِ  َرس ول  اللَّ ي  الرُّؤه َن الهَوحه م 
ثهَل فـََلق  الصُّبهح   يَا ل الَّ َجاَءته م  ، َفَكاَن اَل يـََرى ر ؤه م   .٤"ف ي النـَّوه

  رابعا  اعلي  اهلل أنبيا ه بواس ة ملك

 ملَّ وقد بإَ  ،وهيا القس  يعر  بالوحي ا لي ،فهو أممل الوحي واهلتص بيلك جربيل 

ىئ ىئ        ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ  ېئچ   اهلل سب انه هيه امقسام بقوله

 .[2٤الشورى  ] چىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت خت   مت ىت 
، أو التالي  من ورا  حجا،  ملقابلته للقسممل اآلهلرين ،واملراد بالوحي هنا اإلدام أو املنام

 بواس ة رسون.
 الوحي اليي بواسطة جبريل فلِ ثالث حاالت:أما 

أن الني مل ير جربيل عل  هيه احلالة  وقد ورد عن السيد  عا شة  ،  حالة نادر األولى
ومر   ،مر  يف امرض وهو نازن من غار حرا  ؛إال مرامل -وهي احلالة اليت هللقه اهلل عليها-

 أهلرى يف السما  عند سدر  املنته  ليلة املعراج.
 .  أن يأيت جربيل يف دور  رجل بدحية الالي أو أعرايالثانية
ولان يص   زيئه دوت   ،ويف هيه احلالة ال يرى ،  أن يأيت عل  دوراه امللايةاألخيرة

 أو دوي الن ل.  ،بصلصلة ا رس
والوحي جبمي  أحواله يص به عل  يقيي ضروري من املوح  إليه بأن ما ألقي إليه من عند 

من قبيل إدراك  وهيا العل  ال نتاج إىل مقدمات وإمنا هو ،النف: ٤من هل رات اهلل لي:
 واحل . ،والع ش ،اممور الوجدانية با وع

 

                                                 
1

 .(٤١٢يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، ١٩٨٤رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
 عل  النف:.ما خي ر  ٤
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 لمكان الوحي ووقوعِ:
 مبىن الوحي ومداره عل  أمرين  

 ،رىوامللك جس  نوراي ال يُ  ،ك اليي يبل  الوحيلَ مَ الْ أو    وجود ُموٍو وهو اهلل األول
 ولانه قادر عل  التشال بامشاان املختلفة.

  .  وجود نف: بشرية دافية داحلة لتلقي الوحي من اهلل أو امللكاآلخر
وأما املال اة فقد أهلربت هب   ،قد قام الدليل عل  بمان وجوده فاهلل  :األولأما 

عامل الشرا   حن الفالسفة قدميا وحديجا يقرون بوجود عامل غي حمسوس ورا  هيا ال
إذ  ،للتلقي عن اهلل أو امللك فال بعد فيه وهو استعداد الني   اآلخرأما  ،امسوس

 امنبيا  د  من مسو ف ر   ودفا  أرواحه  وإعداد اهلل د  ما يؤهله  لتلقي الوحي. 
 بل لن العلم يؤيد الوحي ولمكانِ:

  الدبتور )مسمر( امملاي يف التنومي املغناطيسي وهو من املقررات العلمية الجابتة، بشفه
القرن الجامن عشر واعرت  العلما  به علميا بعد أن اهلتربوا به اآلال  املؤلفة من اخلل  
واطمأنوا إىل جتاربه، وفيه يتسلط املنو م عل  املنوَّم ويلقي امون إىل الجاي ما شا ، بل بعد 

م وهو عل  عقيد  بامسه ا ديد، مه يلقي إليه بالاالم اليي فيه يغي امسه، فيستيقأن ينو  
أاظن أن املخلوا يست ي  أن يؤار يف نف: خملوا آهلر ذلك التأاي بواس ة التنومي 

: من شا  من عباده أن يؤار يف نف  مث ال يست ي  مالك القوى والقدر  ،املغناطيسي
 بواس ة الوحي؟!!

  التليفون العل  احلديت است اع أن خيرتع من العجا   ما نعرفه ونشاهده من
وأن  ،والالسلاي، وعن طري  ذلك متان اإلنسان أن خياط  من بان يف آفاا بعيد  عنه

اده عا رشده إىل ما أراد، فهل يعجد اإلله القادر أن يوحي إىل بعض عبويُ  ،فهمه ما شا يُ 
 شا  عن طري  امللك وغيه؟!!

  است اع العل  أن ميأل بعض امس وانات من ا ماد ا امد ا اهل بأدوات وقرآن وبالم 
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عل  وجه هعله حابيا له بدقة وإاقان، أال يست ي  القدير أن ميأل بعض نفوس بشرية 
 عباده باالم مقدس يهدي به هللقه؟!! دافية من هلواع

 ومن عرفته؟ وبين ب يوان  إننا نرى بعض احلشرات افعل أشيا ، فتقون  أىن دا هيا؟
وخترج دغارها عل  حالة  ،ومتوت بعد أن ابيض مباشر  ،امسه )أبسيالو،( اعيش منفرد 

وال است ي  أن  مي نفسها، ارى امم من حان وق  بيضها اعمد  ،ديدان ال أرجل دا
فنذا أمتته أهليت يف جل  ذهلي  إليه اافي  ،إىل ق عة هلش  فت فر فيها سردابا طويال

فت شو هبا قاع السردا،  ،دغيا واحدا مد  سنة من بعض امزهار وبعض اموراا السارية
مث اأيت بنشار  اخلش  وااون منها عجينة جتعلها سقفا عل   ،مث اض  عليه بيضة واحد 

وهل   ،مث اض  بيضة أهلرى ،مث اأيت بيهلي  أهلرى جتعلها عل  ذلك السقن ،الك البيضة
ارتك الال ومتوت، فمن ذا اليي عل  هيه احلشر  الضعيفة الك  مث ،جرا حن يفرغ بيضها
ومن أفهمها وهي متوت بعد أن ابيض مباشر  أن دغارها اليت  !!الصناعة امي  للعقل؟

ال ري  أن قيوم الوجود يؤيت  !!ستولد يف حاجة إىل البقا  سنة يف حالة ضعن وعجد؟
 طري  احلواس.هيه الاا نات علما عا يقيمها ويصل ها من غي 

ومن العبت أن يجب  الباحت ال بيعي إداما ابعجه القدر  اإلدية إىل أحقر احلشرات مث ينفيه 
وهو أشد ما ياون حاجة إىل هيا الوحي واإلدام يف حياانا الفردية  ،عن النوع البشري

 واالجتماعية.

 ة والعقلية التي تؤيد وقوذ الوحيو ير ذل  من األدلة العلمي
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 التي أوردت على الوحي المحمدي الشبِ
بل سرت هيه الشبهة إىل بجي من  ،الشبه مصدرها من املاديمل واحلاقدين عل  اإلسالم
فقد نفوا أن ياون وحيا من هلارج نف:  ،املسلممل املراابمل وأغلبه  من املتعلممل يف الغر،

 ،ذلك من نفسهفال وجود للملك وإن منب   ،إنه وحي من داهلل نفسه"  وقالوا،  الني
هيا املوح  اليي أهلرب به حممد إمنا هو   ويقولون ،ولي: فيه شي  جا  من عل  الغي 

 ،ذلك بسب  منازع نفسه العالية ،إدام بان يفيض من نف: الني املوح  إليه ال من اخلارج
)بلمات ح  يراد هبا باطل( م    ،وبوجو، عباداه ،وقو  إميانه باهلل ،وسريراه ال اهر 

وندث يف  ،بل هيا ياون يف مجلته اأاي يتجل  يف ذهنه  ،والتقاليد الرديئة ،يته للوانيةبراه
فيتصور ما يعتقد وجوده إرشادا إديا نازال إليه من  ،عقله الباطن الرؤى وامحوان الروحية

 ".ون واس ة أو بواس ةالسما  بد
الفرنسية اليت اعتقدت أ ا مرسلة   قصة )جان دارك( الفتا  مث ضربوا مجال للوحي النفسي

واودل   ،فأهللص  دعو ا ،وادع  أ ا اسم  دوت الوحي ،من عند اهلل إلنقاذ وطنها
 ،انتصارها ملا هليدا قومها ٤مث ماا  ِغ َّ  ،إىل رياسة جيش دغي اغلب  به عل  العدو

 وه عن الني وأهليها امعدا  وألقوها يف النار حية، ومجل أن يؤيدوا فار ا فيما قال
  .ذبروا مقدمات ختيلوها أو اصيدوها زاعممل أ ا أساس

 هيم المقدمات هي:
وأنه استفاد من هيه الرحالت مما  ،أنه بان يص   عمه أبا طال  يف بجي من رحالاه .٢

وما بان يسمعه من أهلبار  ،مسعه من امعرا، اليين بانوا يسانون يف ديار مثود ومدين
نه بان من "إ  وقالوا ،يى الراه  اليي لقيه يف مدينة ُبصرى بالشاماليهود والنصارى من حب

 وال بد أن حممدا  ،لوهية املسيح وعقيد  التجليتأأاباع آريوس يف التوحيد اليي بان ينار 

                                                 
 أي بعد انتصارها. ٤
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 ".معلما له مصاحبا له بعد الرسالةإنه بان "  وقالوا ،وغاىل البعض "،اعل  منه

وعالقة ورقة خبدهة زوج الني  ،بان يعر  العربانيةبورقة بن نوفل اليي   عالقة الني  .١
،  ياون أهلي عنه بعض عل  أهل الاتا،فال بد أن. 

وأن بعض الشعرا  انصروا قبل اإلسالم يف بالد  ،انتشار اليهودية والنصرانية قبل اإلسالم .4
  ر به موس شَّ اليي بَ  ومسعوا من أهل الاتا، عن قر، ظهور الني  ،العر،
 .ذلك لنفسه واستغل الني   وعيس 

زعموا أنه بان عاة عبيد من اليهود والنصارى يت داون باجي من القصص اليت يف   .1
 .الني فاستفاد منها ،بتبه 

، امحبارواجتماعه  بالرهبان و  ،بيلك رحليت الشتا  والصين اليت بان  يف قريش .5
 .عا مس  فتعلق  نف: الني ، وبانوا يت داون عن قر، ظهور الني 

 ٤واالنق اع إىل عباد  اهلل والتفار، بل هيا بان سببا يف َدْقلِ  ،هللواه يف غار حرا  .6
وأما املعلومات  ،وما زان عل  هيا حن أيقن أنه الني املنتظر ،وامتال  قلبه بالوحدانية ،نفسه

 .ساقوها سابقااليت جا اه عن الوحي فهي مستمد  من الينابي  اليت 

 :الشبهة ١تفنيد
 .أب لتها اب ل الشبهةمن املعرو  أنك إذا قم  بالرد عل  هيه املقدمات و 

 :الرد على المقدمات الستة
من املعرو  الجاب  اليي رواه أهل السي )ذلك املصدر اليي يأهليون منه( أن الني  .٤
 وأن الراه   ،مل يص   عمه إال مر  واحد  وهو ابن اس  سنمل وقيل اانيت عشر  سنة

مارات النبو  حير أبا طال  من أه اظله س ابة من الشم: ورأى بعض رآ حبيى ملا
للسيد  هلدهة  رَ وملا أدبح رجال ااجَ  ،ومل ايبر الروايات أنه مس  من الراه  ،اليهود

                                                 
 ا ال . ٤
 .(  "التفنيد  اللوم، واضعين الرأي"١/١١٨قان ابن منظور رمحه اهلل يف لسان العر، ) ٤
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ومل انقل الروايات أنه ااصل  ،وبان أمينا نشي ا منشغال بالتجار  ،يف أموادا 
 ،عل  مدين فباطل وببي ، وأما ما زعموه من أنه مربل دغي   لو فعل لنقل لناو  ،بالرهبان

بين م  رجاحة عقله يأهلي أهلبار امم  من  والني  ؟!فأين مدين من جتار   يف الشام
املبعجر  ااو ن هيا  ٤فهل هيه الُنَتنُ  ،مث لو سلمنا جدال عا قالوا ؟!أعرا، يف البوادي

 ؟!القرآنالقصص الوايف الدقي  يف 

بل عر  ورقة عن  ،الروايات مل انقل ما قالوه إذ أن ،قة فاالمه  باطلأما خبصوع ور  .٢
أن هيا هو الناموس اليي   ورقة للني ملَّ وبإَ  ،يف احلديت املعرو  طري  هلدهة 

م َ  َأنهص رهَك َنصهر ا م َؤزَّر ا"  ندن عل  موس  وقان ن ي يـَوه ر كه أن  مث مل يلبت إىل ،١"َول نه ي ده
 .ورقة أنه بان من دعا  النصرانية مات بما أنه مل يعر  عن

بل مل  ،فل  انتشر ،نية يف بالد العر، فباطلاأما ما زعموه من انتشار اليهودية والنصر  .١
ومل يتهود من العر،  ،وبانوا قليلمل جبوار املدينة غي مؤارين ،يان عاة يهودي وال نصراي

 ،وبان  معارفه  بمعار  أهل الاتا، مشوشة ،القليلواليين انصروا أقل من  ،إال قلة
وأما ق: بن ساعد  فقد مات قبل البعجة ومل  ؟!فاين ااون مصدرا ملا جا  به احلبي  

ولو رآه وهو يتال  هل  ،رآه  ومل يصح أن الني ،وإمنا بان من احلنفيمل ،يعر  أنه انصر
ومل  ،الصل  بان من احلنفيملأي ؟! وبيلك أمية بن  يصح هيا أن ياون مصدرا للني

وقد عاش حن أدرك النبو  وقد اشتد به احلقد والغض  أنه مل  ، يجب  قط أنه قابل الني
عهر  أ َميََّة بهن  أب ي الصَّلهر  "  عنه ملا مس  شعره وقان  ،ومل يؤمن ،يان هو الني آَمَن ش 
  ِ  .4"وََكَفَر قـَلهب 

 فهيه الشبهة أوغل يف الاي، من  ؛اليهود والنصارىأما ما زعموه من وجود عبيد من  .4

                                                 
 ."  ينتن من العل  شيئا وال يستقصيهة، مجان مهَُدَ فتَ (  "رجل نإُ ٩/١٤١يقون ابن منظور رمحه اهلل يف لسان العر، ) ٤
2

 .(٤١٢يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، ١٩٨٤رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
3

 .،(٤2ضعفه املباي رمحه اهلل يف ضعين ا ام  )(، و ٩/٤١١أهلرجه ابن عسابر رمحه اهلل يف ااري  دمش  ) 
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ولو بان بما ، منه مل يان عاة يهود وال نصارى حن يتعل  منه  الني  ؛سابقتها
فنن املشربمل أوردوا يف معرض اخلصام  ،يقولون الختيوها أعداؤه من املشربمل حجة د 

يقن  قد بان عاة حداد رومي يصن  السيو  وبان الني ف ،أضعن من هيه الشبهة
عليه  اهلل  فرد   ،رغ  أنه رومي ولسانه أعجمي ،يتعل  منه فدعموا أنه  ،يرى دنعته

ٱٻٻٻٻپپپپ ڀڀڀ چ  اعاىل

فلو بان بما يدع  منارو الوحي  ،[٤٢١الن ل ]چ ڀٺٺٺٺ
 ملولانه   ،يوجد اليهود والنصارى بقصصه  لاان هيا أدع  للمشربمل أن خيوضوا فيه

 والني  ،فالبيئة املاية مل اان بيئة َمعرفة ،منه مل يان له وجود ؛يتالموا يف مجل هيا
 ،من عند اهلل  أن ياون ما قاله الني فقد اعمل   ،وانتف  أهليه عن أهل الاتا، ،أمي

  يف قوله  ، بماالقصص وال قومه اما بان يعل  هي ن الني أ وقد نبه اهلل 

گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہچ

بما يدع    "بل بنا نعلمها" ا ويقولو  ،نو املشرب د  رُ يإَ  ملَْ   َ فلِ ، [١٩هود  ]چ ہھ
 املل دون؟!!

فالرد  ،وأن قريشا استفادوا بالتقا ه  بأهل الاتا، ،أما بالنسبة لرحليت الشتا  والصين .1
 ،باإلضافة إىل أن مقصد قريش التجار  ال القي العلوم ،عل  هيا الاالم مجل الرد الساب 

ولان مل  ،قد  ودوا أو انصروامن ولو بان هدفه  علوم أهل الاتا، لوجدنا أن منه  
 .ايبر يان ذلك بل إن من انصر يف غي املايمل قلة ال اااد

   واعبده حن ختيل مجل هيا الوحي فدعوى باطلة أما ما زعموه من أن هللو  الني  .5

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ   ما بان يدور خبلده أنه ني هيه اممة الني   فأوال

 .[٨١القصص  ] چڤ ڤ   ڦ ڦ ڦڦ 
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أي أمية بن  ولو بان  انان بيلك لنادا ،وال بالرياضات الروحية ،النبو  ليس  بالتمي  اانيا
 .وااالصل  وأمجاله ممن ارهبوا وانس

أن سنة الاون اأىب أن جتعل نتيجة التعبد بل هيه العلوم واآلدا، والعقا د اليت جا   ا االج
 .هبا الرسون 

 نويتب  ذلك ب ال ،عليها فب ل  املقدمات وقد ُرد   ،وبعد فهيه مقدما   يف نفي الوحي
 .الوحي لدومها وهي إناار

 لفكرة الوحي النفسي رد عام
 ،إن فار  الوحي النفسي بما دوروه مبنية عل  وجود معلومات مدهلر  يف العقل الباطن

 فهل ما جا  به الرسون ، فيخيل لصاحبها أ ا حقيقة ،وإ ا اظهر يف دور  رؤى اقوى
وأحوان السل  واحلر، بان  ،وآدا، ،وأهلالا ،واقتصاد ،وحدود ،ومعامالت ،من عبادات

 بال ب  ال وذلك لآليت   ه؟!!له الباطن ويعرفعقيف 
  ما جا  به الني بان  والسا د   ،يف العقا د يعترب متناقضا ملا بان سا دا يف العامل

 .الوانية واجملوسية والتجليت

  جا  الني  السابقة بتشريعات ما عرف  يف الات. 

 بان بشر قط فاا ما بان  خت ر عل اشتمان القرآن عل  أسرار يف الاون واآل. 

 فاين سا  الني  ،انق اع الوحي فرت  من الدمان د  وهو داح  طوان هيه امل
 ؟!!باملعار  و العقل الباطن اململ

 الرد على قصة جان دارك
إمنا هي فتا  قوية القل  مرهفة  ،ومل يظهر عل  يديها معجد  ،أوال  جان دارك مل ادع النبو 

وأهل فرنسا من  ،فاستنهض  قومها للجهاد ،سياسياالق  شعورها الديي وال ،اإلحساس
 .املوت بالمات شعريةفقد ساقه  نابليون إىل  ،السهل أن اله  بفاحه 

  ،واناسرت ،مث هومج  ،بيلك أ ا بعد ذلك زان عنها ما بان  فيه من ختيالت ومحاسة
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 ؟!!والسالممدية عل  داحبها الصال  بالنبو  ام  فأين حان هيه الفتا ،وقتل  ،وأسرت
ودعو  البا،  ،من زع  أنه املهدي املنتظر  مجل ،إن حان هيه الفتا  يشبه الدعوات الباطلة

 .القاديايو اإليراي والبها  
 شبهة أخرى على الوحي المحمدي

من غيابه عن  زعموا أن احلالة اليت بان  اعرتي الني من فمن املستشرقمل واملبشرين 
  ". ا حالة درع وليس  وحياإ"  يقولون ،ومساع غ يط منه بغ يط النا   ،يعالو 

 :والرد على هيم الفرية
وبل  من قواه أنه دارع ربانة بن عبد  ،وأقواه  جسما ،أدح الناس بدنا بان الني  .٢

نه إوقيل  "ن درعتي أسلم "إ  قان للني  ،وبان ربانة مصارعا ماهرا قويا ،يديد فصرعه
وإليك شهاد  رجل غري   ، واملصا، بالصرع ال ياون عجل هيه القو  ،٤ذلك أسل  عق 

ال يصا، بالصرع من بان "  وهو الااا  امجني بوديل قان ،عن اإلسالم ولانه منصن
وإن بان ممن  ،حن قبل وفااه بأسبوع واحد يف مجل الص ة اليت بان يتمت  هبا حممد 

بان هناك َمْن يودن بالعقل ورجاحته، فهو   وإن ،زنونا لصارانتابه حاالت الصرع 
 ".حممد

فلو بان ما  ،ويظل بعدها حدينا ،إن مريض الصرع يصا، بآالم يف بافة أعضا  جسمه .١
ولان اممر عل   ،ولسعد بانق اعه ،وحدن بوقوعه ،درعا مسن ليلك يعرتي الني 

 .حدن حدنا شديدا وبان يرتقبه هلال  ذلك فلما فرت الوحي عنه 

 بل عل  حاالت أهلرى )بما سب ( بان  ،الوحي ما بان يأايه عل  هيه احلالة فقط .4

 .حالته ال بيعيةفيها يف 

 ويصبح بال  ،إن الجاب  علميا أن املصروع حالة الصرع يتع ل افايه وإدرابه متاما .1

                                                 
1

 (.2/١٤٩مرسل د يح )قان املباي رمحه اهلل يف إروا  الغليل  (، و ٤٢/٤٨أهلرجه البيهقي رمحه اهلل يف السنن الاربى ) 
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 اشريعات حمامات،و بان بعد الوحي يتلو آيات بينات،   لان الرسون  ،إحساس
هلالقا عظيمة، وبالما غاية يف الفصاحة  دى به الناس قاطبة عرهب  عظات بليغات، وأ

 ؟!فهل يعقل من املصروع أن يأيت عجل هيا ،وعجمه 

والنوبات الصرعية ختتلن ابعا ملرابد امل  اليت  ،لقد أاب  ال   احلديت أن الصرع أنواع .5
وهو  ،الصرعية النفسيةوأه  أنواع الصرع ما يسم  بالنوبات  ،ابدأ فيها التغيات الاهربا ية

وقد أاب  ال   أن هيا  ،ما يشبه أن ياون النوع اليي افرتاه اخلصوم عل  الرسون 
أو االانان معا اسم   ،أو مسعية ،وأحالم مر ية ،بيهن املريض ذبريات رُّ النوع حالة متَُ 
اليت مر  وال بد أن ياون املريض قد عاشها، والنوبة الصرعية انبيه ديه الصور ،)بادالوس(
جنده يردد آيات  ،فت بي  ما قاله ال   احلديت عل  ما بان يعرتي الني  ،هبا املصروع

 ،وعن هلل  آدم ،آيات اتال  عن املال اة ،ال ميان إطالقا أن ياون قد مسعها أو عاشها
 .القيامة وآيات ات دث عن أهوان يوم ،وآيات اتال  عن أحوان امم  السابقة

ينالون  (ومنه  من ينتمي مهل الاتا،)إن هؤال  اليين ي عنون يف الوحي اممدي  .6

ٱ ٻ   ٻ ٻ  ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ چ   من مجي  امنبيا 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 [٤١١النسا   ]چ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

إن هؤال  ال اعنمل أحد  ،إن هؤال  ال اعنمل خيربون بيو   قبل أن خيربوا بيوت غيه  
 .وإما رجل خمر، مدمر يريد هدم امديان ،إما رجل خمر   رجلمل

 وبهيا تدحض هيم المحاوالت الرخيصة المنخفضة للنيل من الوحي المحمدي
 وباهلل التوفيق
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 المعجزة
 .هو املعجد  اليت هبا اجب  نبو  املص ف   ي للني وحِ القرآن الارمي اليي أُ 

ر يعجد البشر متفرقمل أو زتمعمل عن اإلايان عجله، فهي أمر هلارا للعاد  مْ هي أَ فاملعجد  
يؤيد اهلل اعاىل به مدعي النبو  عند دعواه إياها شاهدا عل   ،عن حدود امسبا، املعروفة

 ددقه.
وال  ،وال لمل ،وال حربة ،عصا من اخلش  ال روو فيها ،ععجداه فقد جا  موس  

، [٤٢طه  ]چ ک ک گ گ گ چ  باس  اليي أرسله )باس  اهلل(مث ألقاها  ،رطوبة
بينما اممة اليت  داها بيلك بان  قد افوق  يف الس ر وحيقته، وديا بان أون من آمن 

 به الس ر ؛ م   أعر  بالس ر.
وهللقه من ال مل   ،وإحيا ه املوا  ،وامبرع ٤وإبرا ه امبمه وبيلك يف معجد  عيس  

 أمام قوم نبغوا يف ال   أميا نبوغ ومهروا فيه أميا مهار . ،بهيئة ال ي بنذن اهلل
وما جا  به من  وقل مجل ذلك وأبجر من ذلك يف هلاا امنبيا  سيدنا وموالنا حممد 

حجة قاطعة اقوم يف ف  و آيات بينات ومعجدات واض ات، وحسبك القرآن وحده برهانا 
بضاعته   ،وفرسان البالغة ،يوم الساعة ات دى العامل يف قوم بانوا أ مة الفصاحة الدنيا إىل

ال يبارى، وم  ذلك مل يست يعوا  ٤حن بلغوا يف هيا البا، شأوا ،الاالم والتفنن يف إجاداه
 ات ووحدانا أن يأاوا بآية من مجله، هيا هو إعجاز القرآن وهيه هي املعجد . افَ رَ زَ 

   املفتونون بشبهاتوم  هيا أا  هؤال
  

                                                 
 الامه  هو العم  اليي يولد به اإلنسان. ٤
 .(  "الشأو  الغاية والسب "٤١/١٤١قان ابن منظور رمحه اهلل يف لسان العر، بتصر  ) ٤
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 الشبهات ودحضها
 الشبهة األولى:

إن املعجدات شأ ا شأن بجي من املخرتعات، فنذا بان فيها عج  فايلك آاار العل  
 ومدهشااه فيما نرى ونسم .

 الرد:
املعجد  ليس  دا أسبا، معروفة حن التم: ويؤا  عجلها، أما هيه املخرتعات فنن دا 

 وميان معرفتها ملن مل يعرفها بسهولة من التمسها من طريقها. ،أد اهباأسبابا معروفة عند 
 الشبهة الثانية:

 إن املعجد  بالس ر والشعوذ  وما إليهما، إن هي إال ختييالت واضليالت.
 الرد:

املعجد  نف ة من نف ات احل  خترج عن أف  امسبا، املعتاد  والغايات املألوفة، أما 
هبا، وديا بان  ملَّ فنون هلبيجة ذات قواعد وأوضاع يعرفها بل من أَ  الس ر وما أشبهه فن ا
 ه  الس ر  أنفسه ؛ م   أعل  هبيا الفرا الواضح. أون من آمن عوس  
 الشبهة الثالثة:

إن هلرا اهلل لعادااه عل  أيدي رسله هلروجا عن النظام العام اليي اقتضيه احلامة واناط 
 به املصل ة.

 الرد:
ن بان  هلارجة عن حدود امنظمة املعتاد  ال اعترب هلروجا عن النظام العام اليي املعجد  إ

اقضي به احلامة واناط به املصل ة، بل هي من مقتضيات ذلك النظام، وأي حامة أجل 
 من اأييد احل  وأهل احل  ليهتدوا إىل ال ري  القومي بواس ة الك املعجدات.

 الشبهة الرابعة:
 عون انجيمه جا  هبيا القرآن غي مرا  وال منظ ، فل  عونه واد  إن هيا الوحي اليي اد  
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 يفرد بل غرض من أغراضه بفصل أو با، شأن سا ر الات  املنظمة.
 الرد:

إن خمالفة القرآن منظمة الات  املؤلفة ال اعترب عيبا فيه وال يف وحيه وموحيه، بل هي عل  
بل هو زموع إشراقات من العا: دليل مادي عل  أنه لي: باتا، وضعي بشري، 

الوحي اإلدي امعل ، مث إن هيا املديج ال رين اليي جنده يف بل سور  أو طا فة منه له 
أار بال  يف اشوي  سامعه واستفاد  املستفيد بأنواع متنوعة منه، فما أشبه بل زموعة من 

وسوره اناس  بارع القرآن بروضة يانعة ينتقل اإلنسان بمل زهورها، فبمل مجل القرآن وآيااه 
واراباط حما  ينتهي إىل حد اإلعجاز، فاآليات عل  حس  الوقا   انديال وعل  حس  

 احلامة ارايبا واأديال.
 الشبهة الخامسة:

إن إعجاز القرآن للعر، ال يدن عل  أن القرآن بالم اهلل، بل هو بالم حممد نسبه إىل ربه 
ن ناحية أن حممدا بان الفرد الاامل يف ليستمد قدسيته من هيه النسبة، وإعجازه جا  م

 بيانه بمل قومه، فل  يست يعوا أن يأاوا عجل ما أا  شأن الرجل الفي بمل أقرانه يف بل عصر.
 الرد:

اإلجابة اموىل  إن بل من أويت حظا من حسن البيان وذوا البالغة يفرا بمل أسلو، 
را بمل مقدور اخلال  ومقدور املخلوا، ميجل الف ،قا ببيايفر االقرآن وأسلو، احلديت النبوي 

ولو بان ديه الشبهة شي  من الوجاهة لاان أوىل الناس بالنقد ه  العر، اخللص اليين 
 شافهه  القرآن.

اإلجابة الجانية  إن القرآن مل يأت الناس من اخللن بل جا  من أوس  امبوا، و داه  من 
بما يقون أولئك املالحد    ره نف: حممد الناحية اليت نبغوا فيها، فلو بان القرآن مصد

مث ممانه   ،ممان هؤال  العر، البارزين يف البيان أن يعرفوا بالمه عا أواوا من ملاة النقد
أن هاروه ولو شوطا قريبا إن مل ميانه  زارااه شوطا بعيدا، ومعلوم أن النابغة الفي يف بل 
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نابوه زتمعمل ومنفردين يف الشي   عصر من العصور يست ي  أقرانه بيسر وسهولة أن
 القليل عل  فرض أ   ال يست عيون معارضته يف ا مي .
لاان من الفخر له أن ينسبه  اإلجابة الجالجة  إن القرآن لو بان مصدره نف: حممد 

ولاان مقدسا يف نظر الناس وهو إله،  ،عي املوهية فضال عن النبو وممان أن يد   ،لنفسه
 ته وهو ني.أبجر من قداس

ا وا، الراب   إن هؤال  املالحد  غا، عنه  أ   يت داون عن أبرم شخصية عرفها 
ون أمس  مقام اشتهر أمانة وددقا، فاان وددقا، وذهلوا أ   ميس   ،ونبال ،التاري  طهرا

قومه يقولون هيا الصادا امممل، وما بان هيا امممل ليير الاي، عل  الناس مث ياي، 
 عل  اهلل.

اإلجابة اخلامسة  هيه الشبهة وليد  الغفلة عن مضاممل القرآن العلمية وأنبا ه الغيبية، 
فاين يأيت بال  ،بان  يف أظل  عهود ا اهلية  ،فاآليت هبيا القرآن رجل أمي يف أمة أمية

 أابتوها ه  بعد ذلك بقرون طويلة؟! هيه احلقا   العلمية واإلعجازية اليت
اار   ومن عتا، حنُِ:ُّ  ،من أهل ا  يف بعض اجتهادااه مث إن القرآن سجل عل  الني 

 ولو بان هيا التنديل بالمه ما مسح أن يسجل عل  نفسه ذلك بله. ،بل فه وأهلرى بعنفه

ۆئ ۈئ            ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی چ 

 .[٤٤٤يوسن  ] چی جئ حئ    مئ ىئ 
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 المبحث الثالث
 آخر ما نزل منِو  القرآنأول ما نزل من 

  .بل مداره النقل والرتجيح بمل امقوان ،هيا املب ت ال زان للعقل فيه
  ب تملا ايفوا د العل  هبمن و 
 المنسوخ: و  معرفة الناسخ .٢

فنعإإر  أن املتإإأهلر منهمإإا ناسإإ   ،مل مياإإن ا مإإ  بينهمإإاو  آيتإإمل يف فيمإإا إذا اهلتلإإن احلاإإ 
 .دمللمتق
 :اإلسالمىمعرفة تاريخ التشريع  .١

وآيإإات فرضإإية  ،فرضإإية الصإإال  عاإإة قبإإل ادجإإر  يف ندلإإ الإإيت  مجإإل مإإا إذا عرفنإإا أن اآليإإات
آيإإات فرضإإية احلإإج السإإنة السادسإإة بعإإد و  ،السإإنة الجانيإإة بعإإد ادجإإر  يف الدبإإا  والصإإوم بانإإ 

مث  ،مث الدبإإإا  ،إن أون مإإإا فإإإرض الصإإإال "  فنقإإإون ،أماننإإإا أن نرابهإإإا ارايبإإإا اشإإإريعيا ،ادجإإإر 
   ".احلج

 ندلإإإ  باملدينإإإة  [١٩احلإإإج  ]چ  ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چ بإإإيلك ملإإإا نعلإإإ  أن آيإإإةو 
 .ملدينة بالسنة الجانية من ادجر علمنا أن اشري  ا هاد بان با ،السنة الجانية يف
  التشريع: في معرفة التدرم .4

بشإإإأن ندلإإإ  الإإإيت  بمعرفتنإإإا برتايإإإ  اآليإإإات  ،حامإإإة اهلل سإإإب انه العاليإإإةإىل  فنصإإإل بإإإيلك
التشإريعات  ندل  بشإأناليت  وأن اآليات ،وبيلك معرفتنا أن آيات العقيد  ندل  أوال ،اخلمر

 .التفصيلية ندل  بعدها
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 األولية واآلخرية لما مطلقة ولما مقيدة
 أوال: أول ما نزل من القرآن مطلقا:

  ذلك عل  أقوان أربعة يف اهلتلن العلما 
 :القول األول

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ أون مإإإإإإإإإا نإإإإإإإإإدن .٤

أم  رواإإإإإإه يإإإإإإدن علإإإإإإ  ذلإإإإإإك مإإإإإإاو  ، [2 – ٤العلإإإإإإ   ]چ  گ گ ک ک ک ک ڑ    ڑ ژ ژ
الرؤيإإإا الصإإإاحلة مث ذبإإإرت  بإإإه رسإإإون اهلل  ئَ دِ فيإإإه أن أون مإإإا بُإإإو  ، املإإإؤمنمل عا شإإإة

 .٤اآليات چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  وأنه قان له ،ما بان من جربيل  

    ٤چ ڇ ڇ چ چ چ چ سور  ندل  من القرآنأون   أ ا قال  عن عا شة و  .٤
 .ومرادها ددر السور 

َلق ا،  َكاَن َأب و م وَسى "  قان يرجا  الع ارد عن أي .١ َلق ا ح  ل س َنا ح  ر ئـ َنا، ي جه يـ قه
ِ  بـ رهَدان  َأبـهَيَضان   َرَأن ي َهي م  السُّورََة:  ،َوَعَليه َوقَاَل: َهي م  ، چ ڇ ڇ چ چ چ چفََأقـه

 .١"َأوَّل  س ورَة  أ نهز َلره َعَلى م َحمَّد  
 القول الثانى:

   ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے     ھ ھ چ أون سإإإإإإور  قولإإإإإإه اعإإإإإإاىل

 [.2 – ٤املدار  ]چ  ۈ ۆ

، فـََقاَل:"  قان ،بجي  بن أي عن نىيف   ھ چ َسأَلهر  َأبَا َسَلَمَة َأيُّ الهق رهآن  أ نهز َل َأوَّل 

                                                 
1

 .(٤١٢يف د ي ه ) اهلل مسل  رمحهرواه و (، ١٩٨٤رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
2

 .  إسناده د يح(٤/٤22) دالئل النبوةقان يف (، و ٤١١٤١الاربى )أهلرجه البيهقي رمحه اهلل يف السنن  
3

 (.١/٤١٤رجاله رجان الص يح )رواه ال رباي، قان اديجمي رمحه اهلل يف زم  الدوا د  (، ٤١٢٤أهلرجه الفابهي رمحه اهلل يف أهلبار ماة ) 
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: أ نهب ٍهر  َأنَِّ  چھ  ، فـََقاَل َأب و َسَلَمَة: َسأَلهر  َجاب رَ چ  ڇ ڇ چ چ چ چ ، فـَق لهر 

، فـََقاَل:  .احلديت ٤"چ      ھ ھ چ بهَن َعبهد  اللَِّ  َأيُّ الهق رهآن  أ نهز َل َأوَّل 

أون ما نإدن بعإد  چ ے     ھ ھ چ   أنأولها ،وقد أجا، أد ا، القون امون بأجوبة

 .أون ما ندن م لقا چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ أما ،الوحي نق اعافرت  
َوه ـَو ي َحـدِّث  َعـنه  َسم عهر  النَّب ـيَّ " قان  جابر بن عبد اهلل  حديتويؤيد هيا التأويل 

َرة  اله  ِ : فـَتـه ، فـََقاَل ف ـي َحد يث ـ ي  ت ا َوحه ـي ل ذه َسـم عهر  َصـوه نَـا َأنَـا َأمهش  ـَن السَّـَماء ، فـََرفـَعهـر  فـَبَـيـه م 
 ، َرهض  ـــَماء  َواأله ـــيهَن السَّ ـــْي بـَ ـــى ك رهس  ـــال س  َعَل ـــَراء  َج ـــاَءن ي ب ح  ـــ   الَّـــي ي َج ـــإ َذا الهَمَل ـــي َف رَأهس 

ِ  تـََعـاَلى : زَمِّل ون ي زَمِّلـ ون ي فَـَدثَـّر ون ي، فَـأَنـهَزَل اللَّـ ، فـَق لهر  ِ  ر عهب ا، فـََرَجعهر  نه  ھ چ َفَجٍ ثهر  م 

  .١"چ ۈ ۆ   ۆ چللى:  چ ے     ھ
ــَراء  "  الإإوحي هإإو يت إإدث عإإن فإإرت و  فقولإإه يإإدن علإإ  اإإأهلر  "فَــإ َذا الهَملَــ   الَّــي ي َجــاَءن ي ب ح 

 .هيه القصة عن قصة حرا 
ــاني:   أن سإإور  املإإدار ندلإإ  بااملهإإا قبإإل مل  أن السإإؤان بإإان عإإن نإإدون السإإور  باملإإة، فبَإإإالث

 فنن أون ما ندن منها ددرها. ،ندون متام سور  اقرأ
أون مإا نإدن "   بعضه  عإن هإيا بقولإهأن املراد أولية خمصودة باممر باإلنيار، وعرب  الثالث: 

 ."چ ے     ھ ھ چ وأون ما ندن للرسالة ،چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  للنبو 
وأمإا  ،وهو ما وق  من التإدار الناشإع عإن الرعإ  ،  أن املراد أون ما ندن بسب  متقدمالرابع

 .١بره ابن حجرذ  ،اقرأ فندل  ابتدا  بغي سب  متقدم

                                                 
1

 (.٤١٤(، ورواه مسل  يف د ي ه )١٩٤١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
2

 (.٤١٤(، ورواه مسل  يف د ي ه )١٩٤2رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
3

 (، البن حجر رمحه اهلل.٨/١١٨) فتح الباري 
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فيقإإدم عليإإه مإإا  ،ولإإي: هإإو مإإن روايتإه ،اسإإتخرج ذلإإك باجتهإاده   أن جإإابرا الخـامس
 .  "وأحسن هيه امجوبة الجاي وامهلي"  رمحه اهلل ، قان الارمايرواه عا شة

 القول الثالث: 
لورقإة بإن  النإي  هيإدن عليإه مإا قالإ، وهيا القون للدخمشرى إن أون ما ندن من سور  الفا ة

د ي َسم عهر  نـ َداء  َخلهف ـي: يَـا م َحمَّـد ، يَـا م َحمَّـد ، فَـأَنهطَل ق  َهار بـ ا ف ـي "  نوفل ل َذا َخَلوت  َوحه
َرهض   ب رهن ي،  ،األه ، ث ــمَّ ائهت ن ــي فَــَأخه ــَمَع َمــا يـَق ــول  َعــله، فَــإ َذا َأتَــاَك فَاثـهب ــره َحتَّــى َتسه فـََقــاَل: اَل تـَفه

ــــد  ق ــــله:  ــــا َخــــاَل نَــــاَدام  يَــــا م َحمَّ  چ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ     ٱ چفـََلمَّ

  .٤"[١الفا ة  ] چ ڄ ڄ ڄچَحتَّى بـََلَغ  ،[٤ – ٤الفا ة  ]
بإإيلك لإإي: فيإإه التنصإإيص علإإ  أن الفا إإة أون مإإا و  ،احلإإديت بأنإإه مرسإإلوهإإا، عإإن هإإيا 

 .ندل 
 القول الرابع:

   [.٤الفا ة  ] چ ٻ ٻ ٻ ٻ     ٱ چإن أون ما ندن قوله اعاىل 
 يه. تف  علملااليي املرفوع  ذلك آاار ال انهض ملعارضة حديت عا شة  يف ووردت

  :لزالة اإلشكال
، ف يَهــا "  قالإإ  عا شإإة أم نإإا  حإإديت ــن  الهم َفصَّــل  ِ  س ــورَة  م  نهــ ل نََّمــا نـَــَزَل َأوََّل َمــا نـَــَزَل م 

ر  الهَجنَّة  َوالنَّار    .السور  بلها يف الو  النارو  ددر سور  اقرأ ذبر ا نة يف فلي: ١"ذ كه
سإإور  املإإدار  ومرادهإإا  (،مإإن أون مإإا نإإدنأي ) الاإإالم يف مقإإدر  (ِمإإن) أن والجــواب:

 فلعإل آهلرهإا نإدن قبإل نإإدون ،آهلرهإا ذبإر ا نإة والنإار ويف ،الإوحي فن إا أون مإا نإدن بعإد فإرت 
 .اقرأ بقية

                                                 
1

 (.٤/٤2٨قان البيهقي رمحه اهلل يف دال ل النبو   منق   )(، و ٩١١أهلرجه اآلجري رمحه اهلل يف الشريعة ) 
2

 (.١٩٩١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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 ئل مخصوصةفي أوا ٢مختصر ما ذكرم السيوطي
  قان   أون ما ندن يف القتان  عن ابن عباس":  ٱچ ه َي َأوَّل  آيَـة  نـََزلَـره ف ـي الهق تَـال 

 .٤"[١٩احلج  ] چ ٻپ ٻ ٻ ٻ

   [١١اإلسرا   ]چ  ں ں ڱ چ أون ما ندن يف شأن القتل  آية اإلسرا. 
  َفــَأوَّل  " قإإان  أون مإإا نإإدن يف اخلمإإر  عإإن ابإإن عمإإر : ــر  ثــالث آيَــات  نـََزَلــره ف ــي الهَخمه

ء  نـََزَل:  .١"[٤٤٩البقر   ] چ ېې ې ې ۉ ۉ چ َشيه

 [٤١2امنعام  ]چ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ  أون ما ندن يف امطعمة عاة. 
  أون مإإا نإإدن مإإن السإإور الإإيت فيهإإا سإإجد   عإإن ابإإن مسإإعود  ــورَة  أ نهز َلــره " قإإان َأوَّل  س 

َدة    .١" [٤النج   ]چ  ٱ چ ف يَها َسجه

 " :ــَراَن ــَن آل  ع مه ــَزَل م  ــا نـَ  چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چَأوَّل  َم

َم أ ح د   ،[٤١٨آن عمران  ]  .5"ث مَّ أ نهز َلره بَق يَّتـ َها يـَوه
 آخر ما نزل من القرآن مطلقا: :ثانيا
 .التابعمل و  إمنا آاار مروية عن بعض الص ابةو  ،هيا أحاديت مرفوعة يف لي:

 :القول األول
 َأنَـَّها : "[٤٨٤البقر   ] چ یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ چ يف قَإْولِِه اَإَعاىَل  َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

 
                                                 

1
 (.٤/٩٩اقان يف علوم القرآن للسيوطي رمحه اهلل )اإل 
2

 (.٤١٢١د  ه املباي رمحه اهلل يف د يح املوارد )(، و ١٢٨2أهلرجه النسا ي رمحه اهلل يف سننه ) 
3

 (.٤/١٤2)أشار العالمة أمحد شابر رمحه اهلل يف مقدمة عمد  التفسي إىل د ته (، ٤٢١٩أهلرجه أبو داود ال يالسي رمحه اهلل يف مسنده ) 
4

 (.١٨١١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
5

 (.٤/٤٢٢اإلاقان يف علوم القرآن للسيوطي رمحه اهلل ) 
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ر  آيَة    .٢" نـََزَلره َعَلى َرس ول  اللَِّ   آخ 
  ابإإن مردويإإه بسإإنده عإإن سإإعيد بإإن جبإإي عإإن ابإإن عبإإاسو ،  عإإن ابإإن عبإإاس يرواه النسإإا 

 ،حإإاا عإإن سإإعيد بإإن جبإإي ابإإن أيو  ، عإإن ابإإن عبإإاس ةابإإن جريإإر عإإن طريإإ  عارمإإو  ،
 . افسيه عن ابن عباس يف ذبر البغوى ذلكو 

 و هيا الرأى هو الراجح لما يأتى: 
 .ايبر باجر  هيه اآلاار سو اليت  مل نم قون من امقوان .٤
 .ما اشي به اآلية أنس  للختام .٤
مل يظفإإر قإون غإإيه و  ،ندلإ  فيإهالإإيي  أبجإر مإن طريإإ  دإيا القإون يظهإإر  ديإد الوقإ  يف .١

   .عجل هيا الت ديد
 ي:القول الثان

 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ آهلإإإإإإإإإإإر مإإإإإإإإإإإا نإإإإإإإإإإإدن

ـر  آيَـة  "  قإان عإن ابإن عبإاس  ،[٤١٨البقر   ]چ ڭ ، ٤"آيَـة  الرِّبَـا  نـََزلَـره َعلَـى النَّب ـيِّ آخ 
 .مجله عن عمر  يوأهلرج البيهق

  ويرد عل  هيا القون بجالاة أوجه
 .شأن الربا هيه اآلية يف آهلر آية ندل   أن املراد :الوجِ األول
فعإإن   يؤيإإد ذلإإك أبجإإر مإإن أاإإرو  ليسإإ  آهلإإر آيإإة،و  أ إإا أواهلإإر اآليإإات نإإدوال :الوجــِ الثــانى

ــا"  قإإان نفسإإه عمإإر  ــة  الرَِّب ــره آَي ــا نـََزَل ــَر َم الظإإاهر أن هإإيا هإإو مإإراد ابإإن و  ،4"ل نَّ آخ 
 .عباس 

   هلتم  هبا آيات الربااليت  اآليةأي  " آية الربا" املراد بقون ابن عباس  :الوجِ الثالث
                                                 

1
   ]روي[ بنسنادين رجان أحدمها اقات.(١/١٤١) يف زم  الدوا د قان اديجمي (، ٤٤٢١٢يف املعج  الابي ) أهلرجه ال رباي  
2

 (.١2١١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
3

 (.٤٤١١) د يح ابن ماجهرمحه اهلل يف (، ود  ه املباي ٤٤١١أهلرجه ابن ماجه رمحه اهلل يف سننه ) 
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 .چ یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ چ وهي
 :القول الثالث

ذلإإك  يورو  ،[٤٨٤البقإإر   ]چ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چن يْ آيإإة الإإدَّ هإإي  آهلإإر آيإإة
 .٤وابن املسي  يعن الدهر 

 .أي آهلرية مقيد  ال م لقة ،املعامالت يف أ ا آهلر آية ندل   وها، عل  ذلك
 :القول الرابع

 .٤آهلر سور  برا  و ، [٤١١النسا   ]چ  پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  آهلر آية
   .شأن املواريتيف آية الااللة آهلر آية و  ،شأن القتان يف وها، بأن سور  برا   آهلر ما ندن

  :القول الخامس
  .[٩١النسا   ]چ  ڳ گ گ گ چ  آهلر آية

ابإإن أاإإر يإإدن علإإ  ذلإإك و  ،حاإإ  قتإإل املإإؤمن عمإإدا يف وهإإا، عإإن ذلإإك بأ إإا آهلإإر مإإا نإإدن

يَـة  "  عباس  ـر  َمـا نـَـَزَل  چ ڳ گ گ گ چ نـََزَلره َهـي م  اآله ـَي آخ  ه 
ء   ء  "  فقوله ،3"َوَما َنَسَخَها َشيه  .يدن عل  آيات ندل  بعدها "َوَما َنَسَخَها َشيه
 :القول السادس

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ آهلإإإإإإإإإإإإإر مإإإإإإإإإإإإإا نإإإإإإإإإإإإإإدن

  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ

                                                 
1

إسناده إىل سعيد بن   (٤/١١٨) العالمة أمحد شابر رمحه اهلل يف عمد  التفسي (، وقان2/١٨أهلرجه ابن جرير ال ربي رمحه اهلل يف افسيه ) 
 .(  إسناده د يح٤/١22، وقان الشوباي رمحه اهلل يف فتح القدير )املسي  د يح، ولانه حديت مرسل

2
 (.١١2١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
3

 (.١١٩٢رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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[٤٤٩ – ٤٤٨التوبة  ] چ ەئ  ەئ ائ ائ  ى ېى ې ېې    ۉ       ۉ
٢. 

 .اآلية آهلر ما ندن من سور  برا   وها، بأن هيه
  :القول السابع

 .٤ندن سور  املا د آهلر ما 
 .شي  مل ينس  فيهاو  ،احلرامو  احلالن يف ها، عن ذلك أ ا آهلر سور  ندل 

  القول الثامن

عإن ابإن هيا  يرو ،  [٤النصإر  ]چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چهي  آهلر سور  ندل 
 .١ عباس

أو أ إإا آهلإإر مإإا نإإدن مشإإعرا  ،حجإإة الإإوداعيف  وهإإا، عإإن هإإيا أ إإا آهلإإر سإإور  ندلإإ  بتمامهإإا
 .الني  بوفا 

 خطأ مشهور
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ أن آهلإإإإإإإإإإإر آيإإإإإإإإإإإة ندلإإإإإإإإإإإإ 

 إا آهلإر مإا إمل يقإل أحإد قإط مإن العلمإا  و  ،هيا زع  غي د يحو  ،[١ملا د   ]اچ  ڌڎ ڌ
 فه  ذلك رأيان  يف  للمفسرين اآليةيف  الدينيف  أما افسي اإلبمانو  ندن،
وبسإر شإوبة  إظهإاره علإ  الإدين بلإه بفإتح ماإةو  إقإرارهو  الإدين إجناحإه  املراد بنبمان األول

 .املشربمل
وال مينإ  مإن ذلإك أن انإدن  ،احلإالن واحلإرامو  ،إبمإان امحاإام    املإراد بنبمإان الإديناآلخر

 .آيات ليس  من آيات امحاام

                                                 
1

 .َدِ يح  َعَل  َشْرِط الشَّْيَخمْلِ وملَْ خُيْرَِجاهُ   (، وقان٤/١١٨) احلاب  رمحه اهلل يف املستدرك أهلرجه 
2

 .(١٢١١(، وقان  حسن غري ، وحسن إسناده املباي رمحه اهلل يف د يح الرتميي )١٢١١أهلرجه الرتميي رمحه اهلل يف سننه ) 
3

 (.١٢٤١رواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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 ا:ثانيا: أول ما نزل وآخر ما نزل مقيد
 من ذلك آية اخلمر  .٤

 ەئ ائ       ائ ى ى ېې ې ې ۉ ۉ چ هإإإإإإإإإا فيأون مإإإإإإإإإاندن 

 .[٤٤٩البقر   ]چ  ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ

 ڄ ڄ چقولإإإه اعإإإاىل إىل  [٩٢املا إإإد   ]چ  پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوآهلإإإر مإإإا نإإإدن 

 .[٩٤املا د   ]چ  ڃ ڄ
 القتل   .٤

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ چ  أون ما ندن

  [.١١اإلسرا   ]چ  ھ ھ   ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ  آهلإإإإإإإإر مإإإإإإإإا نإإإإإإإإدنو 

 .[٩١النسا   ]چ  ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ، [2 – ٤العلإإإ   ]چ  گ ک ک چ  قولإإإهإىل  چ  ڇ ڇ چ چ چ چ أون سإإإور  ندلإإإ  عاإإإة .١
  وآهلر سور  العنابوت.

 آهلر سور  النصر.و  البقر  أون سور  ندل  باملدينة .١
 ملحوظة:

 من القرآن. آهلر ما ندنيف ميان استنباط آهلر ما ندن مقيدا من الردود اليت أوردت  .٢
مإا قالإه البيهقإي رمحإه اهلل   آهلإر مإا نإدن مإن القإرآنيف  ذبر الشي  عندما اعإرض لألقإوان .١
ت اَلفَـات  " َمع  بـَيهَن َهي م  ااَلخه ـد  َأَجـاَب ب َمـا ع نهـَدم   -ل نه َصـحَّره -َيجه يقصإد  ،٤"بـ َأنَّ ك ـلَّ َواح 

                                                 
1

 (.٤/٤٢١دال ل النبو ، للبيهقي رمحه اهلل ) 
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ء  َمرهفـ وذ  "  قانف الباقالي يمن اجملتهدين، ووضح ذلك القاض َقـهَوال  لَـيهَس ف يَهـا َشـيه َهي م  األه
ت َهاد  َوَ َلَبة  الظَـّنِّ ، ل َلى النَّب يِّ  جه ِ  ب َضرهب  م نه اال  بَــَر  ،وَك لٌّ قَاَل ه مه َأخه ـنـه َتَمـل  َأنه ك ـالا م  َوي حه

ِ  م َن  َع ر  َما َسم  ِ   النبي َعنه آخ  م  الَّي ي َمـاَت ف يـ ِ  ب َقل يـل  َأوه  ،ف ي الهيَـوه ـ ـر م   ،قـَبهـَل َمَرض  َوَ يـه
ِ  ه وَ  َمعه ِ  بـَعهَد َذل َ  َول نه َلمه َيسه نه  .٤"َسم َع م 

 

                                                 
1

 (.٤/٤٢١اإلاقان يف علوم القرآن للسيوطي رمحه اهلل ) 
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 المبحث الرابع
 أسباب النزول

 ينقس  القرآن الارمي من حيت سب  الندون وعدمه إىل قسممل 
آيات   مجل ،وهو بجي يف القرآن الارمي ،ما ندن ابتدا  من غي سب  سب  ندون هلاع .٢

أو بعض  ،أحوان امم  السابقة  ومجل ،بتدا  هداية اخلل ااآلدا، وامحاام اليت قصد هبا 
 .احلوادث ب اداة الفيل

 .وهو ما نسميه بأسبا، الندون ،ما ندن مراب ا بسب  من امسبا، اخلادة .١
 ،بن املديي يوعل ،وابن حجر ي،الواحد  منه  ،ن يف أسبا، الندون مجاعةوقد ألَّ 
يوطي يف بتا، حافل مساه )لبا، النقون يف أسبا، الندون( وهو عل  هامش افسي والس

 .ا اللمل
 ؟ما هو سبب النزول

أن  أيام وقوعه، ععىن أنه لو هأو مبينة حلام ،اآليات مت داة عنه وأما ندل  اآلية  هو
ندل  اآلية جبوا، هيا السؤان وبيان الك  ؛ه إىل الني ج  حاداة وقع  أو سؤاال وُ 

 ،وذلك مجل حاداة هلولة بن  اعلبة اليت ظاهر منها زوجها أوس بن الصام ، احلاداة
 .يات الظهارآبسببها   فندل

أو  ،بعد )السؤان أو احلاداة( مباشر اآليات أن اندن   واملراد بأيام وقوعه )اليت يف التعرين(
فقد ندل  بعد  ،وذي القرنمل ،اآليات املتعلقة بقصة أهل الاهن  مجل ،بعد ذلك بقليل

خيرج اآليات  (أيام وقوعه)وهيا القيد يف التعرين  ،مخسة عشر يوما من سؤاد  للني 
 .اليت اندن ابتدا 

 :طريقة معرفة سبب النزول
َباب  نـ ز ول  الهك  " ي رمحه اهلل قان الواحد لُّ الهَقوهل  ف ي َأسه ، ل الَّ ب الرَِّوايَة  َوالسََّماذ  َواَل َيح   َتاب 
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َها ، َوَبَحث وا َعنه ع لهم  َباب  َسه   .٢"م مَّنه شاهدوا التنزيل، ووققوا َعَلى األه
أن ما إ والص ابة  ،ومن أهلي عنه  من التابعمل إذن فاملعون عليه هو الص ابة 

بما قان   "اآلية ندل  يف بياأحس  هيه "  فيقون ،ورعا مل هدموا ،بسب  الندون هدموا

 ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈ چاعاىل   يف قولهالدبي 

 .  [١2النسا   ] چ  ې
  :حكم قول الصحابي في سبب النزول

فهو حممون عل  السماع  ،فيه يمنه قون فيما ال زان للرأ ؛له حا  الرف  إىل الني 
 .واملشاهد 

 :حكم قول التابعي في سبب النزول
ل إذا دح السند إليه )التابع ( وبان من أ مة قبَ فقد يُ  ،إال أنه مرسل ،الرف له حا  

أو اعتضد )قو ى(  ،)زاهد وعارمة وسعيد بن جبي(  التفسي اآلهليين عن الص ابة مجل
 .وممن بان عاملا بيلك من الص ابة عبد اهلل بن مسعود ،عرسل آهلر

 :التثبر في القول في سبب النزول
َن النَّار ، َوَمنه َكَيَب  اَومهن َكَيب عَليَّ متعمَّد  "   قوله حن ال يدهلل يف َعَدم  م  فلهَيَتبَـوَّأه َمقه

َن النَّار   َعَدم  م   .١"َعَلى الهق رهآن  ب غَيهر  ع لهم  فـَلهَيَتبَـوَّأه َمقه
َن الهق رهآن  "  قان حممد بن سيين  ،َوق له َسَداد ا ،فـََقاَل: اتَّق  اللََِّ  ،َسأَلهر  ع بَـيهَدَة َعنه آيَة  م 

 .4"َذَهَب الَّي يَن يـَعهَلم وَن ف يَما أ نهز َل الهق رهآن  
 

                                                 
1

 .(٤/٨) دون، للواحدي رمحه اهللأسبا، الن 
2

ًدا فَإْلَيَتبَإوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر، َوَمْن قَاَن يف اْلُقْرآِن بَِرأِْيِه فَإْلَيَتبإَ بلفم  " (٤٩2٤) يف سننه رواه الرتميي رمحه اهلل  وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن َفَمْن َبَيَ، َعَليَّ ُمتَإَعم 
 "، وقان  هيا حديت حسن.النَّارِ 

3
 .(٤/٩) أسبا، الندون، للواحدي رمحه اهلل 
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 فوائد معرفة سبب النزول
 .وإزالة اإلشاان عنها ،ستعانة عل  فه  اآلية  اال الفائدة األولى

م  َمَعان ي الهك َتاب  الهَعز يز  َوبـََيان  َسَبب  النـُّز ول  َطر يق  َقو يٌّ "  يقون ابن دقي  العيد  .٢"ف ي فـَهه
يَة  "  ويقون ابن ايمية م  اآله فَإ نَّ الهع لهَم ب السََّبب  ي ور ث   ،َوَمعهر َفة  َسَبب  النـُّز ول  ي ع ين  َعَلى فـَهه
  واممجلة عل  ذلك ،٤"الهع لهَم ب الهم َسبِّب  

أن يفه  فرضية السع  بمل الصفا واملرو  من قوله  أنه أشال عل  عرو  بن الدبي  .٢

 گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ اعاىل

ا ناو ال يدن عل   يونف ،وذلك من اآلية نف  ا ناو؛ [٤2٨البقر   ]چ  ڳ گ
 ،ا ناو لي: نفيا للفرضية يفأفهمته أن نف، ١فسأن هلالته السيد  عا شة  ،الفرضية

منه من عمل ا اهلية، وقد  ي؛ملا وقر يف أذهان املسلممل من الت رج من السع يإمنا هو نف
وعل  املرو  دن   ،يف سب  هيا الت رج أنه بان عل  الصفا دن  يقان له إسا  يرو 

، وليلك  رج املسلمون أن ي وفوا ،وبان املشربون إذا سعوا متس وا هبما ،يقان له نا لة
الفرضية  يلو أراد اهلل نف"   وديا قال  السيد  عا شة ؛هيا احلرج يفندل  اآلية لنف

 ". و  هبماتال جناو عليه أال ي  لقان

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ چومن ذلك قوله اعاىل .١

فقد أشال عل  بعض ام مة ذلك يف قوله اعاىل ،  [١ال الا  ]چ  ىى ې ې ې

وقد أزان  "،ْرا اإَ  عد  عليها إذا مل بأن اآليسة ال"  حن قان الظاهرية، چ  ۉ ۅچ
 يبق  فقيل ،َدِد النسا منه ملا ندل  اآلية يف سور  البقر  يف عِ  ؛هيا اإلشاان سب  الندون

                                                 
1

 (، البن دقي  العيد رمحه اهلل.٤/٤2٩إحاام امحاام ) 
2

 (، البن ايمية رمحه اهلل.٤١/١١٩زموع الفتاوى ) 
3

 (.٤٤١١(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )٤١١١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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أعليهن  ،هل ا، ملن مل يعل  واراا، يوه ،٤فندل  اآلية ،َدِد الصغار والابارعِ َعَدد من 

ولي: املعىن  ،هنامُ لو أشال عليا  حُ  يأ  چ ۉ ۅ  چ عد  أم ال؟ فعلمنا أن معىن
 .  وارااب  اآليسةإن شا  

فلو ،  [٤٤2البقر   ]چ  ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ چ ومن هيا قوله اعاىل .4
ال ه  عليه استقبان القبلة يف السفر  يارب  اآلية عل  ظاهرها القتض  أن املصل

فقد ندل  يف نافلة  ؛ولان سب  الندون حل هيا اإلشاان ،وهيا هلال  اإلمجاع ،واحلضر
 ،١واملسلممل بسب   ويل القبلة عل  الني  نا عل  اليهود اليين يسفهو أو ردً  ،٤السفر

 .عل  اهلتال  الروايات

 ڈ ڈ ڎ ڎ چ  أن قوله اعاىل وبيلك ظن قدامة بن مظعون  .1

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

وسب   ،شاذ يوهيا الرأ ،فيه إباحة للخمر [٩١املا د   ]چ  ں   ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ
بين عن قتلوا يف   "أن أناسا قالوا ملا حرم  اخلمر يمنه رو  ؛الندون حل هيا اإلشاان

 .١فندل  اآلية "،رج:سبيل اهلل ومااوا وبانوا يشربون اخلمر وهي 
وذلك مجل ما إذا عرفنا  ،يعمل عل  فه  احلامة اليت يشتمل عليها التشري الفائدة الثانية : 

إذ أ ا اوق  العدوا  بمل الناس وايه  العقل  ؛سب   رمي اخلمر عرفنا احلامة يف الت رمي
 .والوقار

  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ  رمحه اهلل يف قوله اعاىل ييقون الشافع ،رف  احلصرالفائدة الثالثة: 

                                                 
1

ْسَناِد وملَْ خُيَر َجاهُ قان  (، و ١٨٤٤رواه احلاب  يف املستدرك )   .(، د يح اإلسناد١٢٨، وقان السيوطي رمحه اهلل يف لبا، النقون )َدِ يُح اإْلِ
2

 (.١٢٢رواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه ) 
3

 (.٤/٤٩١)يف مقدمة التفسي إىل د ته رمحه اهلل أشار العالمة أمحد شابر (، و ٤٤١١أهلرجه البيهقي رمحه اهلل يف السنن الاربى ) 
 (.٤٩٨٢(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )١١٤٢رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 4
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

أن الكفار لما حرموا ما " ما معناه   [٤١2امنعام  ]چ  ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے
 ،فجاءت اآلية مناقضة لغرضهم ،أحل اهلل وأحلوا ما حرم اهلل وكانوا على المحاداة

ال  :نازال  منزلة من يقول ،ال حالل لال ما حرمتموم والحرام لال ما أحللتموم: فكأنِ قال
 يال النف ،والغرض المضاداة ،فتقول لِ: ال آكل لال الحلوى ،اليوم الحلوى تأكله 

 .٤"واإلثبات على الحقيقة

وإسناد  ، يالته  عن الرب  يذلك نفيف و  ،معرفة اس  من ندل  فيه اآلية :الفائدة الرابعة
عل  مروان بن احلا   ملا ردت السيد  عا شة   التهمة ينف يفف ،الفضل مهله

 ڳ ڳ چ  بار بأنه اليي ندن فيه قوله اعاىل نما ا   أهلاها عبد الرمحن بن أيحي

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

  .٤"ولو شٍر أن أسميِ لسميتِ ،واهلل ما هو بِ"  وقال  ،[٤١امحقا   ]چ ہ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  بما يف قوله اعاىل  ،أما إسناد الفضل مهله

فصاح  الفضل هو سيدنا دهي   ،[٤٢١البقر   ]چ  ھ ھ ہ ہہ ہ
 .ي الروم

وهيا إذا بان لفم  ،معرفة أن سب  الندون غي هلارج من حا  اآلية: الفائدة الخامسة
فبمعرفة السب  ياون التخصيص قادرا عل  ما عداه )ما عدا  ،اآلية عاما وورد خمصص دا

ولو مل اعل   ،فقيام اإلمجاع عل  دهلون دور  السب  )سب  الندون( ،سب  الندون(
 .أن خيرج هيا السب  عن حا  اآلية السب   از

                                                 
1

 (، للسيوطي رمحه اهلل.١/٤١١اإلاقان يف علوم القرآن ) 
2

 (.١٨٤١)، ورواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه أدله يف البخاري دون ما يف آهلره(  ٤22قان احلافم رمحه اهلل يف الاايف الشا  ) 
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ملن يرى أن العرب  خبصوع السب  ال بعموم اللفم، فال بد أن يعلموا الفائدة السادسة: 
 .بسب  الندون فقط امن حا  اآلية سياون هلاد ؛سب  الندون

من ربط امسبا، باملسببات  ؛واأبيد احلا  يف اليهن ياجبي  الوح :الفائدة السابعة
 .حلوادث يعمل عل  ذلكامحاام باو 

 :التعبير عن سبب النزول
 للعلما  يف ذلك طريقتان 

 .قود  سب  ندون هيه اآلية بيا وهيه العبار  نص يف بيان السب  .٢
قود  ندل  هيه اآلية يف بيا، وهيه العبار  ليس  نصا يف السببية بل  تمل السببية  .١

 .ما اضمنته اآلية من أحاامو تمل بيان املعىن و 
وبان  إحدامها نصا يف بيان سب  الندون والجانية  ،وعل  هيا إذا وردت روايتان أو أبجر -

وذلك  ،ومحلنا امهلرى عل  بيان املعىن ،أهلينا يف السببية عا هو نص ،ليس  نصا فيه
َكاَنر  "  قان ، فرواية مسل  عن جابر رمحهما اهللمسل  والبخارى  رواييت  مجل

 : :الهيَـه ود  تـَق ول  َوَل، فـَنَـَزَلره ِ  م نه د ب ر َها ف ي قـ ب ل َها، َكاَن الهَوَلد  َأحه َرَأَت   ل َذا َأَتى الرَّج ل  امه

 عن ابن عمر البخاري ورواية، ٢" [٤٤١البقر   ]چ  ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅچ

 اإلايان يف الدبر. رمي  يعي ،٤"يَأهت يَها ف ي: قَالَ " چ ۉ ۉ ۅ چ  
أما رواية ابن  ،لاو ا نصا يف ذلك ؛بيان سب  الندون رواية جابر يف فاملعتمد عليه 

 .فت مل عل  بيان املعىن عمر 
 
 

                                                 
1

 (.٤١١2رمحه اهلل يف د ي ه ) مسل رواه  
2

 (.١2٤١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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َزل واحد  تعدد األسباب والم نـه
  فليلك أحوان أربعة ،إذا ذبر بل من الراويمل أو الروا  عبار  هي نص يف السببية

فاملعتمد  ،وامهلرى غي د ي ة ،أن ااون إحدى الروايتمل د ي ة :الحالة األولى
  مجان ذلك ،الص ي ة

َتَكى َرس ول  اللَِّ  "  قان عن جند،  ،ما أهلرجه الشيخان وغيمها فـََلمه يـَق مه  اشه
: يَا م َحمَّد ، ل نِّي أَلَرهج و َأنه َيك وَن َشيهطَان َ  َقده  َرَأة ، فـََقاَلره َلتَـيهن  َأوه َثاَلث ا، َفَجاَءت  امه لَيـه

  ِ َلتَـيهن  َأوه َثاَلثَة ، فَأَنـهَزَل اللَّ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ تـَرََكَ  َلمه َأرَم  َقر َبَ  م نهي  لَيـه

 .٢" [4 – ٢الضحى: ] چ چ چ  چ چ ڃ ڃ
َأنَّ َجرهو ا" ،وغيه بسند فيه من ال يعر  والرواية الجانية أهلرجها ال رباي

َدَخَل بـَيهَر النَّب يِّ  ٤
َر السَّر ير  َفَماتَ  ، ي   َفَمَكَث النَّب يُّ  ،َفَدَخَل َتحه ِ  الهَوحه  ،َأرهبـََعَة َأيَّام  اَل يـَنهز ل  َعَليه
بهر يل  اَل يَأهت ين ي :فـََقالَ  ِ ؟ ج  َلة  َما َحَدَث ف ي بـَيهر  َرس ول  ال لَّ ي: َلوه  ،يَا َخوه فـَق لهر  ف ي نـَفهس 

َرجهر  الهَجرهوَ  َر السَّر ير  فََأخه َنَسة  َتحه َويهر  ب الهم كه ِ ! فََأهه ت  َفَجاَء النَّب يُّ  ،َهيَّأهت  الهبَـيهَر وََكَنسه
   ِ َيت  ِ  الرِّعهَدة  وَ  ،تـَرهَعد  ل حه ي  َأَخَيته ِ  الهَوحه ِ :، َكاَن ل َذا نـََزَل َعَليه  ڄ ڄچفَأَنـهَزَل اللَّ

 .١"چ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 .م ا د ي ة ؛عتمد الرواية اموىلفامل

لاون إحدى الروايتمل  ؛وإلحدامها مرجح ،  أن ااون الروايتان د ي تملالحالة الثانية
نأهلي الرواية   فاحلا  ،أو حنو ذلك ،حاضر القصة يأو لاون الراو  ،أدح من امهلرى

  .الراج ة دون املرجوحة
                                                 

1
 (.٤١٩١(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )١٩2٢رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
 .ولد الال  2
3

 .إسناده فيه من ال يعر (  ١١٤قان السيوطي رمحه اهلل يف لبا، النقون )(، و ١١١أهلرجه ال رباي رمحه اهلل يف املعج  الابي ) 
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ف ي َحرهث    ك نهر  َمَع النَّب يِّ "  قان عن ابن مسعود  ياية البخار و ر  ك ومجان ذل
يب   ب الهَمد يَنة  َوه َو يـَتَـوَكَّأ  َعَلى َعس 
فـََقاَل بـَعهض ه مه: َسل وم  َعن  ، َفَمرَّ ب نَـَفر  م نه الهيَـه ود ، ٢

ِ ، فـََقال وا: يَا َأبَا  َره وَن، فـََقام وا ل لَيه م ع ك مه َما َتكه أَل وم  اَل ي سه ، َوقَاَل بـَعهض ه مه: اَل َتسه الرُّوح 
ِ ، فـَتَ  ، فـََعَرفهر َأنَِّ  ي وَحى ل لَيه ، فـََقاَم َساَعة  يـَنهظ ر  ثـهَنا َعن  الرُّوح  ، َحدِّ م  ِ  َحتَّى الهَقاس  َأخَّرهت  َعنه

ي ، ث مَّ قَاَل:  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ چ َصع َد الهَوحه

 .١" [٨2اإلسرا   ]چ  ی ی ىئ ىئ
قَاَلره قـ َريهش  ل يَـه وَد: : ود  ها عن ابن عباس  يوالروايات امهلرى رواها الرتمي
َأل  َهَيا الرَّج لَ  ، َقاَل: ، -يريدون النبي - َأعهط ونَا َشيهٍ ا َنسه فـََقاَل: َسل وم  َعن  الرُّوح 

ِ  تـََعاَلى: ، فَأَنـهَزَل اللَّ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ چ َفَسأَل وم  َعن  الرُّوح 

 .١"چ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
والجانية ادن عل  أن السا ل   ،وأن ندودا باملدينة ،فالرواية اموىل ادن عل  أن السا ل اليهود

  ممرين ؛واموىل أرجح ،وأ ا عاة ،بفار
  ي رمحه اهلل.وهي أدح من رواية الرتمي ي رمحه اهلل،أ ا من رواية البخار  .٤
والجانية لي: فيها أن  ،القصة ابان حاضر   ( وهو ابن مسعود)أن الراوى امون  .٤

 .بان حاضرا  عباس ابن 
أو ولان ميان ندون اآلية ، ومل ميان الرتجيح ،وايتان د ي تمل  أن ااون الر الحالة الثالثة

في مل ذلك عل  اعدد امسبا،  ،لعدم العل  بالتباعد ؛اآليات عق  السببمل أو امسبا،
  .ن واحدندَ مُ والْ 

                                                 
1

 جريد النخل إذا ندع منه اخلوع. 
2

 (.٤١٩١(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )١٤٩١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
 (  إسناده د يح.١٤١٢قان املباي رمحه اهلل يف د يح الرتميي رمحه اهلل ) 3
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ِ  ع نهَد "  عن ابن عباس  البخاري ما أهلرجه  مجان ذلك َرَأَت َأنَّ ه اَلَل بهَن أ َميََّة َقَيَف امه
َماَء، فـََقاَل النَّب يُّ  النَّب يِّ  ر َك، فـََقاَل: يَا  ب َشر ي   ابهن  َسحه َنَة َأوه َحدٌّ ف ي َظهه : الهبَـيـِّ

َرَأت ِ  رَج ال  يـَنهطَل ق  يـَلهَتم س  الهبَـيـَِّنَة، َفَجَعَل النَّب يُّ  ِ ، ل َذا رََأى َأَحد نَا َعَلى امه  َرس وَل اللَّ
 ، : َوالَّي ي بـََعَثَ  ب الهَحقِّ ل نِّي َلَصاد ق  ر َك، فـََقاَل ه اَلل  َنَة َول الَّ َحدٌّ ف ي َظهه : الهبَـيـِّ يـَق ول 

  ِ بهر يل ، َوَأنـهَزَل َعَليه ، فـَنَـَزَل ج  َن الهَحدِّ ر ي م  ِ  َما يـ بَـرِّئ  َظهه  ھےچ  فـََليـ نهز َلنَّ اللَّ

 ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅ  ےۓۓڭڭڭ

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى         ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .٢"[٩–١النور  ] چ جئ ی        ی   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ   ۈئ ۆئۆئ
م  بهن  َعد ْي "  قان ، عن سهل بن سعدملورواية الشيخ اَلن يَّ َجاَء ل َلى َعاص  َأنَّ ع َويهم ر ا الهَعجه

 ، ِ تـ ل  م ، َلوه َأنَّ رَج ال  َوَجَد َمَع امهَرَأت ِ  رَج ال  َأيـَقه ِ : َأرََأيهَر يَا َعاص  َنهَصار يِّ، فـََقاَل َل األه
َعل ؟ َفَسله ل ي َعنه َذل َ  يَا َعاص   ِ  َأمه َكيهَف يـَفه تـ ل وَن ِ  فـَتَـقه م   ،م  َرس وَل اللَّ َفَسَأَل َعاص 

  ِ َع  َفَكر َم َرس ول  اللَِّ   ،َرس وَل اللَّ ، وَما َسم  م  َر َعَلى َعاص  الهَمَسائ َل َوَعابـََها، َحتَّى َكبـ 
  ِ م ، َماَذا  ،م نه َرس ول  اللَّ ، فـََقاَل: يَا َعاص  ِ  َجاَءم  ع َويهم ر  ل  م  ل َلى َأهه فـََلمَّا َرَجَع َعاص 

  ِ م  ل ع َويهم ر : َلمه تَأهت ن ي ب َخيهر   قَاَل َلَ  َرس ول  اللَّ ِ   ،قَاَل َعاص   َقده َكر َم َرس ول  اللَّ
َها، قَاَل ع َويهم   ِ  َعنـه أََلَة الَّت ي َسأَلهت  َبَل ع َويهم ر  الهَمسه َها، فََأقـه ِ  َعنـه أََل ِ  اَل َأنـهَته ي َحتَّى َأسه : َواللَّ ر 

ِ ، َأرََأيهَر رَج ال  َوَجَد َمَع امهَرَأت ِ   َحتَّى َأَتى َرس وَل اللَِّ   َوَسَط النَّاس  فـََقاَل: يَا َرس وَل اللَّ
َعل   ِ  َأمه َكيهَف يـَفه تـ ل وَن ِ ، فـَتَـقه تـ ل  : َقده نـََزَل ف يَ  َوف ي ؟ فـََقاَل َرس ول  اللَِّ  رَج ال  َأيـَقه

َبت  َ   .احلديت ٤"َصاح 

                                                 
1

 (.١١١١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
2

 (.٤١٩٤(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )2١٢٨رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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 بأن أون من سأن هالن ؛وميان ا م  بينهما ،وال مرجح محدمها ،ن د ي تانافالروايت
 .فأندن اهلل آيات اللعان ،أيضا قبل اإلجابة عومير سأن مث  ،

وم  عدم  ،وال مرجح محدمها ،الروايات الص ي ةاستوا  الروايتمل أو  الحالة الرابعة:
وال  ،أن نمل اممر عل  اارار الندون  فاحلا  ،ماان ندون اآلية عقبهما لتباعد الدمانإ

  مجان ذلك ،)للتيبي وللعظة ولعظ  اممر(    مان  من ذلك بل له ِحاَ 
  فقان ،وقن عل  محد  حمل استشهد وقد مجلوا به أن الني  هرير   أيعن 
بهر يل  "  ب َهي م  السُّورَة ، َوقـََرَأ: َعَلى م َحمَّد   أل َمثِـَّلنَّ ب َسبهع يَن َكم ثـهَلت َ ، فـَنَـَزَل ج 

ر  اآليَة   [٤٤١الن ل  ]چ  ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅچ  .٤"ل َلى آخ 
يَب "  قان ،بن بع   واحلاب  عن أيالرتميي  ورواية م  أ ح د  أ ص  َن َلمَّا َكاَن يـَوه م 

َزة  َفَمثَـّل وا ب ه مه، فـََقاَلر   تَّة  ف يه مه َحمه ر يَن س  َن الهم َهاج  ، َوم  تُّوَن رَج ال  َنهَصار  َأرهبـََعة  َوس  األه
م  فـَتهح  مَ  ثهَل َهَيا لَنـ رهب َينَّ َعَليهه مه، َقاَل: فـََلمَّا َكاَن يـَوه م ا م  ه مه يـَوه نـه َنا م  َنهَصار : َلٍ نه َأَصبـه  كَّةَ األه

ِ  تـََعاَلى:  .٤"چ ۉ ۅ چ فَأَنـهَزَل اللَّ
ا فال مناع من القون وإذً  ،فقد اباعد الدمن ،والفتح مخ: سنمل دٍ حُ واملالحم أن بمل أُ 

 .ندون مر  يوم أحد ومر  يوم الفتحبتعدد ال
وروى أ ا  ،أ ا ندل  جوابا للمشربمل يفقد رو  ،ومما ذبر من هيا القبيل سور  اإلهلالع

 .باملدينة ف مل عل  اارار الندون ندل  جوابا مهل الاتا،
 تنبيِ هام

أن  نُّ فُيظَ  "فندن بيا  "فيغلط الراوى فيقون "،بيا  فتال رسون اهلل "قد ااون يف القصة 
ِ   َمرَّ يـَه ود يٌّ ب النَّب يِّ "  قان عن ابن عباس ف ،ولي: بيلك ،ذلك سب  ندون فـََقاَل َل

                                                 
1

 (.22٢ضعفه املباي رمحه اهلل يف السلسلة الضعيفة )(، و ٤٩١١أهلرجه ال رباي رمحه اهلل يف املعج  الابي ) 
2

 (  حسن د يح اإلسناد.١٤٤٩قان املباي رمحه اهلل يف د يح الرتميي )(، ١٤٤٩أهلرجه الرتميي رمحه اهلل يف سننه ) 
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ِ  السََّمَوات   :النَّب يُّ  م  ل َذا َوَضَع اللَّ ثـهَنا، فـََقاَل: َكيهَف تـَق ول  يَا َأبَا الهَقاس  يَا يـَه ود يُّ، َحدِّ
َباَل َعَلى ذ مه، َوَسائ َر الهَخلهق  َعَلى ذ مه  َرهَض َعَلى ذ مه، َوالهَماَء َعَلى ذ مه، َوالهج   ،َعَلى ذ مه، َواأله

بـهَهاَم، فَأَنـهَزَل َوَأَشاَر َأب و َجعه  ، ث مَّ تَاَبَع َحتَّى بـََلَغ اإله  نهَصر م  َأوَّال  َفر  م َحمَّد  بهن  الصَّلهر  ب خ 
: ِ  ،٤"[١١الدمر  ]چ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې چ اللَّ

وهو  ٤"ُثمَّ َقرَأَ  "  وقد ورد احلديت يف الص يح بلفم "،َفَأنـهَزلَ  "  يف قون يوقد وه  الراو 
 .واحلاداة حدا  يف املدينة ،ومما يؤيد هيا أن اآلية ماية ال مدنية ،الصوا،

َزل والسبب واحد  :تعدد الم نـه
وإقناعا  ،ابيانا وإرشادا للخل  ؛قد ياون اممر الواحد سببا لندون آيتمل أو آيات متعدد 

ِ   َأنَّ َرس وَل اللَِّ  "  عن زيد بن ااب    ومن أمجلة ذلك ،للسا ل ال : )َأمهَلى َعَليه
ن ينَ  م  َن الهم ؤه َتو ي الهَقاع د وَن م  ، قَاَل: َفَجاَءم  ابهن  أ مِّ (َوالهم َجاه د وَن ف ي َسب يل  اللَِّ  ()َيسه

ت وم   ، وََكاَن  َمكه َهاَد َلَجاَهدهت  َتط يع  الهج  ، فـََقاَل: يَا َرس وَل اللَِّ ، َلوه َأسه َوه َو ي م لَُّها َعَليَّ
ِ  تـََباَرَك َوتـََعاَلى َعَلى َرس ول ِ   ي ي، رَج ال  َأعهَمى فَأَنـهَزَل اللَّ ي م  َعَلى َفخ  فـَثـَق َلره  ،َوَفخ 

فهر  َأنَّ تـَر ضَّ فَ  ِ  َعَليَّ َحتَّى خ  ي ي، ث مَّ س رَِّي َعنه ِ   ،خ  چ  پ پ پ چ فَأَنـهَزَل اللَّ

 .١"[٩2النسا   ]
ل ذه َجاَء َأعهَمى، فـََقاَل: َكيهَف ب ي يَا َرس وَل اللَِّ ، َوَأنَا َأعهَمى؟ "  وعن زيد بن ااب  

:  ڱ ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک چ فـَنَـَزَلره

 .1"[٩٤التوبة  ] چ ھ ڻڻ ڻ ں ں ڱ 

                                                 
1

 (.١٤١٢(  حسن غري  د يح، وضعفه املباي رمحه اهلل يف ضعين الرتميي )١٤١٢قان الرتميي رمحه اهلل يف سننه ) 
2

 (.٤١٨١مسل  رمحه اهلل يف د ي ه ) (، ورواه١٨٤٤رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
3

 .(٤٨١٤رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
4

 .إسناد ضعين فيه حممد بن جابر الس يمي وهو ضعين احلديتورد يف افسي ابن أي حاا رمحه اهلل، ختريج جوام  الال    
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 اللفظ وخصوص السببعموم 
 يفالقسمة العقلية اقتض ،أحوان بل من السب  واللفم النازن عليه من عموم وهلصوع

 وهي  ،أرب  دور

 ڀ چ  مجان ذلك :أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليِ خاصا .٢

  .هنا للعهد وهو أبو بار  (ن)أوالتمجيل ال يستقي  إال إذا جعل  ،[٤١الليل  ]چ  ڀ
يات اليت ندل  يف مجان ذلك اآل :من السبب واللفظ النازل عليِ عاماأن يكون كل  .١

 .غدو  بدر وأحد
 وهيان القسمان ال خالف فيهما

وهيا القس  إن دح عقال ولانه  :أن يكون السبب عاما واللفظ النازل عليِ خاصا .4
 .الاالم البلي  بالقرآن والسنة مل يق  هيا يف ومن مَثَّ  ،ال يلي  بالقرآن

وهيا القس  هو حمط اهلتال   :السبب خاصا واللفظ النازل عليِ عاما أن يكون .1
وذه  غي  ،العلما ، فيه  مجهور العلما  إىل أن العرب  بعموم اللفم ال خبصوع السب 

ععىن أن لفم اآلية ياون قادرا عل  من ندل   ،ا مهور إىل أن العرب  خبصوع السب 
إمنا يستفاد ب ري   ،ياون مستفادا من لفم اآليةيشبهها ال  اوحا  غيها مم ،بسببه اآلية

 .جتهادالقياس أو باال
 تنبيهات

غي أن  ،متفقون عل  عموم أحاام هيه اآليات -غيه  ا مهور أو سوا   -الال  .٤
 إن دور "  ما غي ا مهور فيقولونأ "،إن العموم مستفاد من اللفم"  ا مهور يقولون

 ."وغي دور  السب  فيستفاد حامها من القياس ،السب  معلومة من اللفم
هيا اخلال  بمل ا مهور وغيه  حمله إذا مل اق  قرينة عل  ختصيص لفم اآلية العام  .٤

 .ا  ياون مقصورا عل  سببه إمجاعاأما إن وجدت قرينة فنن احل ،بسب  ندوله
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 ثمرة الخالف
 ،الجبوت يفياون ق ع ،بالنصفاحلا  عند ا مهور عل  أفراد غي السب  مدلون عليه  .٢

 .الداللة يوقد ياون أيضا ق ع
أما غي  ،أن أفراد غي السب  عند ا مهور يتناودا احلا  ما دام اللفم قد اناودا .١

 .ا مهور فال يس بون احلا  إال عل  ما استو  شروط القياس دون سواه
 أدلة الجمهور

ن يف وقا   بعموم آيات يام مة اجملتهدوغيه  من  احتجاج الص ابة  :الدليل األول
ومن ذلك احتجاجه  بآية السرقة يف ق   يد بل سارا م   ،ندل  عل  أسبا، هلادة
وبيلك احتجاجه  بآيات حد القي  عل  حد بل قاذ  م   ،ندودا يف حاداة هلادة

وبيلك آيات اللعان اليت ندل  يف  ،أ ا ندل  بسب  اليين رموا السيد  عا شة 
، وآيات الظهار اليت ندل  يف حاداة هلولة بن  اعلبة  ، هالن بن أمية حاداة
، ما روي  ومن بعده  بالعموم اعتبار الص ابة  عل  يدن اومم قَاَل:  َعْن جَنَْدَ  احْلََنِفي 
ل ِ :  َسأَلهر  ابهَن َعبَّاس  "        ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چَعنه قـَوه

 ل بع  بن عجر ئِ ملا سُ و ، ٤"َعامٌّ؟ فـََقاَل: َبله َعامٌّ  َأَخاصٌّ َأمه  [١٨املا د   ]چ  ٹٹ ٹ ٹ

  فقان ،[٤٩١البقر   ]چ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چعن الفدية يف قوله اعاىل  
َي َلك مه َعامَّة  "  .٤"فـَنَـَزَلره ف يَّ َخاصَّة  َوهه

ويف هيا  ،لو مل اان العرب  بعموم اللفم للدم استعمان العام يف اخلاع :يالدليل الثان
 ،فب ل ما أدى إليه ،والالزم باطل ،له عما وض  له بغي قرينة مانعة من العموم در   

 تلدم هلروج السب  من متناون منه ال يس ؛وهلصوع السب  ال يصلح أن ياون قرينة مانعة
                                                 

1
 (.٨/١٢٩افسي ال ربي رمحه اهلل ) 
2

 (.٤٤٢٤(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )١2٤١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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 .اللفم
 أدلة  ير الجمهور

 از إهلراج دور   ،قالوا لو بان  العرب  بعموم اللفم ال خبصوع السب  :الدليل األول
ولان  ،دور  منه بالتخصيص يلفم عام هوز إهلراج أ يمن أ ؛السب  بالتخصيص

 .اإلمجاع منعقد عل  عدم جواز إهلراج دور  السب  من اللفم العام
ال من جهة   ،اإلمجاع بأن عدم إهلراج دور  السب  إمنا جا  من دليل آهلر وهو  وأجيب

 .بونه غي عام
بان  العرب  بعموم اللفم ال خبصوع السب  ملا بان ليبر السب  لو   ثاني:الدليل ال

 .ختصيص احلا  بالسب  ولان ليبره فا د  وهو ،فا د 
 .سبا، الندون(أبل هناك فوا د بجي  )فوا د  ،ال نسل  لا  انتفا  الفا د  م لقا  وأجيب
اليي هو  لو بان  العرب  بعموم اللفم ال خبصوع السب  لاان اللفم الثالث:الدليل 

 .عندلة ا وا، غي م اب  للسب 
نه اشتمل عل  م ؛وزياد  ا وا، عل  السؤان ال خترجه عن امل ابقة ،بل م اب   وأجيب

 .املقصود وزاد عليه
 شبيِ بالسبب الخاص مع اللفظ العام

العامة رعاية  يواوض  م  ما يناسبها من اآل ،قد اندن بعض اآليات عل  امسبا، اخلادة
 ،الدهلون يف العام يفياون ذلك اخلاع قريبا من دور  السب  يف بونه ق ع ،لنظ  القرآن
  ومجان ذلك

ل  " ، قَاَن  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ن  َأهه م ، فـََقال وا: َنحه َرف  َمكََّة َأتـَوه َلمَّا َقد َم َكعهب  بهن  اأَلشه
ر  َأمه َهَيا الصُّنَـيهب ير  السَِّقايَة  َوالسَِّدانَة ، َوَأنهَر  ن  َخيـه ل  يـَثهر َب، فـََنحه َسيِّد  َأهه

الهم نهَبت ر  م نه  ٢

                                                 
1

 ".الصنبور   امبرت اليي ال عق  له"الفا   يف غري  احلديت وامار   
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  ِ نه ر  م  ر  م نَّا؟ فـََقاَل: َأنـهت مه َخيـه ِ  يـَزهع م  َأنَِّ  َخيـه م  )وبان بع  بن امشر  عاملا بصفة الني  قـَوه

، [١الاوار ] چک ک ک   ک چ: ، فـَنَـَزَل َعَلى َرس ول  اللَِّ  اليت يف التورا ( 

:  ی ۈئېئېئېئىئىئىئیییچ َونـََزَلره

مث جا  بعد ، ٤"[2٤النسا   ] چ مب خب حب جب يئ ىئ     مئ حئ جئ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ چ هيه اآليات اممر بأدا  اممانة

فآية اممانة  ،[2٨النسا   ]چ  ۆئ ۆئ         ۇئ ۇئ  وئ ەئوئ ەئ ائ ائ  ى ېى ې ې ې ۉ
يف  للخاع ومرتا ٍ  والعام اانٍ  ،وما اقدم من فعل بع  أمانة هلادة ،عامة يف بل أمانة

 .دهلون ما دن عليه اخلاع يف العام يوهيه املناسبة اقتض ،الندون
  

                                                 
1

 (.٤١١٨د  ه املباي رمحه اهلل يف د يح املوارد )(، و ١2١٤أهلرجه ابن حبان رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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 المبحث الخامس
 ٤نزول القرآن على سبعة أحرف

هإيا يف  فنإرى لدامإا علينإا ذبإر الروايإات الجابتإة ،هيا املب ت اهلتالفإا ببإيايف  اهلتلن العلما 
  املعىن

 أحر  متواار، ونقله د ابة بجيون. حديت إندان القرآن عل  سبعة
َرَأن ي"قان   أن رسون اهلل عن ابن عباس  .٤ بهر يل   َأقـه ِ   َحرهف   َعَلى ج   فـَلَـمه  فـََراَجعهتـ 
َتز يد م ، َأَزله  َعة  للـى  انـهتَـَهى َحتَّى َويَز يد ن ي َأسه ـر ف   َسـبـه ـَهاب   ابـهن   قَـالَ ، َأحه  ت لهـ َ  َأنَّ  بـََلغَن ـي: ش 

َعةَ  ـــبـه ـــر فَ  السَّ ـــيَ  ل نََّمـــا اأَلحه ـــر   ف ـــي ه  ـــون   الَّـــي ي اأَلمه ا َيك  ـــد  َتل ـــف   اَل  َواح   َواَل  َحـــاَلل   ف ـــي َيخه
   يريد أن املعىن واحد وإن اهلتلف  املفا . ،٤"َحَرام  

َشـــامَ  َســـم عهر  "قإإإان   وعإإإن عمإإإر بإإإن اخل إإإا،  .2 ـــَزام   بهـــن   َحك ـــيم   بهـــنَ  ه  ـــَرأ   ح  ـــورَةَ  يـَقه  س 
ـَتَمعهر    اللَِّ   َرس ول   َحَياة   ف ي الهف رهقَان   ِ ، فَاسه ـَرأ   ه ـوَ  فَـإ َذا ل ق َراَءتـ   َكث يـَرة   ح ـر وف   َعلَـى يـَقه
ِ   َرس ــول   يـ قهر ئهن يَهـا لَـمه  ، الصَّـاَلة   ف ـي أ َســاو ر م   َفك ـدهت   ، اللَّـ ِ   َسـلَّمَ  َحتَّـى فـََتَصــبـَّرهت   فـََلبَّبهت ــ

، ِ ــَرَأكَ  َمــنه : فـَق لهــر   ب ر َدائ ــ ــورَةَ  َهــي م   َأقـه ــَرأ ؟ َســم عهت  َ  الَّت ــي السُّ َرَأن يَهــا: قَــالَ  تـَقه ــول   َأقـه ِ   َرس   اللَّــ
َرَأن يَها َقده   اللَِّ   َرس ولَ  فَإ نَّ  َكَيبهَر،: فـَق لهر   ،  فَانهطََلقهـر   قـَـَرأهَت، َمـا َ يهـر   َعَلى َأقـه
  ِ ـــول  للـــى  َأق ـــود م   ب ـــ ِ   َرس  ـــَرأ   َهـــَيا َســـم عهر   ل نِّـــي: فـَق لهـــر   ، اللَّـــ  َعَلـــى الهف رهقَـــان   ب س ـــورَة   يـَقه

ِ   َرس ــول   فـََقــالَ  تـ قهر ئهن يَهــا، لَــمه  ح ــر وف   ِ ،:  اللَّــ ــله ــَرأه  َأرهس  ِ   فـََقــَرأَ  ،ه َشــام   يَــا اقـه  الهق ــَراَءةَ  َعَليهــ
ِ   الَّت ي َرأ ، َسم عهت  ، َكَيل  َ :  اللَِّ   َرس ول   فـََقالَ  يـَقه َرأه : قَالَ  ث مَّ  أ نهز َلره ، يَـا اقـه  فـََقـَرأهت   ع َمـر 
َرَأن ي، الَّت ي الهق َراَءةَ     َعَلى أ نهز لَ  الهق رهآنَ  َهَيا ل نَّ  أ نهز َلره  َكَيل  َ :  اللَِّ   َرس ول   فـََقالَ  َأقـه

                                                 
1

 .[٩احلجر  ] چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ  هيا البا، يبمل جبال  قوله اعاىل 
2

 (.٨٤٩(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )١٩٩٤رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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َعة   ر ف   َسبـه ِ   تـََيسَّرَ  َما واؤ  فَاقـهرَ  َأحه نه  .٤"م 
َِ  ل نَّ "فقإإان   أاإ  النإي  روايإة أن جربيإلويف  .١ ــَرأَ  َأنه  يَـأهم ر كَ  اللَّـ  َعلَــى الهق ـرهآنَ  أ مَّتـ  َ  تـَقه

، ــَأل  : فـََقــالَ  َحــرهف  َِ، َأسه ِ ، اللَّــ ِ ، م َعافَاتَــ  الثَّان َيــَة، َأتَــام   ث ــمَّ  َذل ــَ ، ت ط يــق   اَل  أ مَّت ــي َول نَّ  َوَمغهف َرتَــ
َِ  ل نَّ : فـََقـالَ  ـَرأَ  َأنه  يَـأهم ر َك، اللَّـ ، َعلَـى الهق ـرهآنَ  أ مَّتـ  َ  تـَقه ـَأل  : فـََقـالَ  َحـرهفـَيهن  َِ، َأسه ِ ، اللَّـ  م َعافَاتَـ

، ِ َِ  ل نَّ : فـََقـــالَ  الثَّال ثَـــَة، َجـــاَءم   ث ـــمَّ  َذل ـــَ ، ت ط يـــق   اَل  أ مَّت ـــي َول نَّ  َوَمغهف َرتَـــ ـــَرأَ  َأنه  يَـــأهم ر َك، اللَّـــ  تـَقه
، َثاَلثَـــة   َعلَـــى الهق ـــرهآنَ  أ مَّت ـــ َ  ـــر ف  ـــَأل  : فـََقـــالَ  َأحه َِ، َأسه ِ ، اللَّـــ ِ ، م َعافَاتَـــ  اَل  أ مَّت ـــي َول نَّ  َوَمغهف َرتَـــ
َِ  ل نَّ : فـََقـالَ  الرَّاب َعـَة، َجـاَءم   ثـ مَّ  َذلـ َ ، ت ط يق   ـَرأَ  َأنه  يَـأهم ر َك، اللَّـ َعة   َعلَـى الهق ـرهآنَ  أ مَّتـ  َ  تـَقه  َسـبـه
، ر ف  ِ ، قـََرء وا َحرهف   فَأَيَُّما َأحه   .2"َأَصاب وا فـََقده  َعَليه

 وروايات أخرى قريبة من هيم المعاني
 ما يستخلص من الروايات:

 فقإإد بانإإ  متعإإدد  اللغإإات ،ذلإإك علإإ  اممإإة العربيإة  َّ َشإإلإو نإإدن القإإرآن علإإ  حإإر  واحإد لَ 
 فاان من رمحة اهلل هبيه اممة أن أندن القرآن عل  سبعة أحر  رفًعا لل رج. ،اللهجاتو 

 أن هيه التوسعة إمنا بان  يف املفا  ومل اان يف املعاي. .٢

حر  مإن احلإرو  السإبعة إمنإا بانإ  يف حإدود مإا بأي  القرا  يف  اإلباحةو  هيه التوسعة .١
 . ندن به جربيل

 حر  منها من غي إلدام بواحد منها. بأي  القرا  يف  أن اممة بان  خمي  .4

يف  بعإد أن دهلإل، و بل بان  بعإد ادجإر  ،مبدأ الدعو يف  أن التوسعة عل  اممة مل اان .1
  اإلسالم بجي من القبا ل غي قريش.

 مة.نقو  أن ااون مصدر اهلتال ينبغي  فال ،هيه التوسعة مصدر رمحة .5

 البال  عل  القرآن الارمي. ِحْرُع الص ابة  .6

                                                 
1

 (.٨٤٨(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )١٩٩٤رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
2

 (.٨٤٩رواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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 األقوال في المراد من األحرف
 القول األول:

اللغإإإة علإإإ  حإإإر  يف  من احلإإإر  يصإإإدا ؛درى معنإإإاهال يُإإإالإإإيي  أن احلإإإديت مإإإن املشإإإال 
 ، فهو مشرتك لفظي.عل  ا هة، و عل  املعىن، و عل  الالمة، و ادجا 
ـــرد: فإإإنن زإإإرد بإإإون اللفإإإم مشإإإرتبا لفظيإإإا ال يلإإإدم منإإإه  ،وهإإإيا الإإإرأي ععإإإدن عإإإن الت قيإإإ  ال

هنإإا قامإإ  ، و إمنإإا ياإإون ذلإإك لإإو مل اقإإ  قرينإإة اعإإمل بعإإض املعإإاي، و وال التوقإإن ،اإلشإإاان
من القإإإإإرآن مربإإإإإ  مإإإإإن مجيإإإإإ   ؛إذ ال يصإإإإإح إراد  حإإإإإر  ادجإإإإإا  ،القرينإإإإإة الإإإإإيت اعإإإإإمل املإإإإإراد

بلمإإإإات القإإإإرآن اعإإإإد   من ؛ال يصإإإإح إراد  الالمإإإإات، و لإإإإي: مإإإإن سإإإإبعة أحإإإإر ، و احلإإإإرو 
فتعإإإمل أن ياإإإون  ،اديإإإد عإإإن سإإإبعة من معانيإإإه ؛ال يصإإإح إراد  املعإإإىن، و ال بالسإإإب  ،بإإإاملو 

ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳچ  يشإإهد لإإيلك قولإإه اعإإاىل، و ا هإإة اإإأا  ععإإىن الوجإإه، و املإإراد ا هإإة

 .ُفس ر بأنه عل  وجه وهو السرا  دون الضرا  ،[ ٤٤احلج  ]چ  ڱ ڱڱ

 و يرم من األقوال: القول الثاني،
اموجإإه السإإبعة بمإإا قإإان فيجعإإون  ،االسإإتقرا و  التتبإإ  يوهإإ ،معإإىن واحإإديف  أقإإوان اتفإإ  يوهإإ

  ابن ا دري إىل
ضإمها يف بلمإة و  مجإل فإتح القإا  ،الصور و  املعىنيف  بال اغي ،احلرباتيف  إما باهلتال  .٢
 ".ق رح"، "رحقَ "

 بإإإإإإالرف  [١١البقإإإإإر   ] چ مئ ی ی جئ حئچ أو يف احلربإإإإإإات بتغإإإإإإي يف املعإإإإإإىن مجإإإإإإل  .١
 ."كلمات  "، "كلمات  "النص  يف و 

 قرئ  [١٢يون:  ]چ ہ ہچ ، مجل بتغي يف املعىن ال الصور  ،أو يف احلرو  .4

 ."تتلوا"
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 ."السراط"و "الصراط"الصور  ال املعىن يف  أو عا: ذلك بتغي .1

 .فامضوا""قرئ  [٩ا معة  ]چ ڀ ڀ ڀ ڀچ  ، مجل أو بتغيمها .5

 .[٤٤٤التوبة  ]چ  ې ېچ  ، مجل التأهليو  بالتقدميوإما  .6

قإإإإإإإإإإرئ  ،[٤١٤البقإإإإإإإإإإر   ]چ  ہ ہ ھ ہ ہچ النقصإإإإإإإإإإان و  وإمإإإإإإإإإإا بالديإإإإإإإإإإاد  .٠
 ."أود "و

  نقد هيم اآلراء فيما يلي
سإإتقرا  المنإإه قإإد ياإإون ا يافإإي؛والتتبإإ  فقإإط ال  ،مل يإإيبروا دلإإيال علإإ  قإإود  إال التتبإإ  .٢

 يف بعضها. اداهلل  اموجهو  ديا فقد اهلتلفوا، و والتتب  ناقصمل

 إبإإدان الفعإإل املبإإييف  املشإإقة غإإي موجإإود ، و إن الغإإرض مإإن اموجإإه السإإبعة رفإإ  املشإإقة .١
ربإإه  النإإي  يسإإأنالإإيت  فليسإإ  هإإيه باملشإإقة ،للمعلإإوم بالفعإإل املبإإىن للمجهإإون أو العاإإ:

 .التخفين من أجلها

 ،امحإإإر  را ات غإإإيإن أدإإإ ا، هإإإيه امقإإإوان اشإإإتبه علإإإيه  القإإإرا ات بإإإامحر ، فإإإالق .4
 راجعة إليها.و  وإن بان  مندرجة  تها

   القول الثالث
 ملراد بامحر  السبعة  السب  قرا ات.ا
، قليإل جإداو  قلنإا لاإ  إن ذلإك نإادر ،إن أردا أن بل بلمة اقإرأ بقإرا ات سإب   د عليه رَ ويإُ 
 ؛فإيلك مإردود ،سإب إىل  وهاإيا ،بعضإها بإوجهمل، و إن أردا أن بعض الالمات اقرأ بوجهو 

الب إإإر( أن يف قولإإإه )بمإإإا جإإإا  يف   ،من بعإإإض الالمإإإات اقإإإرأ علإإإ  أبجإإإر مإإإن سإإإبعة أوجإإإه

 سإإب إىل  أودإإلها الرمإإاي "أ "بلمإإة ، و عشإإرين قإإرا  و  اانإإمل [١٢املا إإد   ]چ ڎ ڈڈچ
 االامل لغة.و 
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 القول الرابع:
سإإب  لغإإات مإإن لغإإات   املإإراد سإإبعة أوجإإه مإإن املعإإاي املتفقإإة بألفإإا  خمتلفإإة، وإن شإإئ  فقإإل

 ،أو اقارهبإإا مإإ  اافإإاا املعإإاي املبإإايبلمإإة واحإإد  ختتلإإن فيهإإا املفإإا  و يف   العإإر، املشإإهور 
فإنن هإيه ألفإا  خمتلفإة يعإرب  ،قإريي و قصإدي و وحنإو  ،وإىلَّ  ،اعإان، و وأقبل،    لُ وذلك مجل  هَ 

اقإإرأ بسإإبعة لإإي: معإإىن هإإيا أن بإإل بلمإإة بانإإ  ، و وهإإو طلإإ  اإلقبإإان ،هبإإا عإإن معإإىن واحإإد
 ،اأديإة املعإىن هإو سإب يف  إليإه االهلإتال  يبإل املإراد أن غايإة مإا ينتهإ ،ألفا  من سب  لغات

 ،التعبإإي عنإإه بلفإإم واحإإد يعإإرب عنإإه هبإإيا اللفإإم ف سإإ يف  اتفإإ  فيإإه اللغإإاتالإإيي  فإإاملعىن
ىل إ وهاإيا ،التوسإعة يعإرب عنإه بلفظإملإىل  اإدعو الضإرور و  واليى خيتلن التعبي عنه بلفظإمل

 .سب 

  قإإرأ ابإإن مسإإعود ، [٤٩يإإ:  ]چ ٿٿ ٿ ٺ ٺچ   مإإن أمجلإإة ذلإإك قولإإه اعإإاىلو 

ــة   ل ال َكانَــره  ل نه " َي ــَدة   زَقـه قإإرأ عمإإر ، [٩ا معإإة  ]چ ڀ ڀ ڀ ڀچ   ، وقولإإه اعإإاىل٢"َواح 

ــــر  للــــى  فَامهض ــــوا"   ِ   ذ كه ، [٤١احلديإإإإد  ]چ ڦ ڦ ڤچ   قولإإإإه اعإإإإاىلو  ،٤"اللَّــــ
 . ١"ارهقـ ب ونَا آَمن وا ل لَّيي نَ  ،أخرونا آَمن وا ل لَّي ينَ  ،َأمهه ل ونَا آَمن وا ل لَّي ينَ "ي  قرأها أُ 

معإإىن امحإإر   إن هإإيا هإإو  ا نقإإوننإإمن ؛ن بعإإض هإإيه احلإإرو  ال يقإإرأ هبإإا اليإإومإ  وال يقإإان
أحإإر  )لغإإات( مإإن  ة، فإالقرآن نإإدن علإإ  سإبعإىل اليإإوم هإا بلهإإا بقا ، وحنإإن ال نإإدعيالسإبعة

 يف الب ت عنها ببي عنا  ما دام أ ا اندرس . ليس ، و لغات العر، املشهور 
لسإان رسإون إىل  عادت لغإا  ، و يات و  ستمر اممر عل  هيا حن بجر فيه  من يقرأاوقد 
 ،ذلإإكعجمإإان   َ لِإإوعَ  ،انإإازعو  القإإرا   مجإإار اهلإإتال يف  فلمإإا أدإإبح التوسإإ  ،اهلل 

                                                 
1

 .(٤/٤٩يف افسيه ) د  ه ابن جرير ال ربي رمحه اهلل(، و ١٩٩٤السنن الاربى )أهلرجه البيهقي رمحه اهلل يف  
2

 .(٤/٤٨١يف شرو مسند الشافعي رمحه اهلل ) د  ه ابن اماي رمحه اهلل(، و ١٩٨أهلرجه الشافعي رمحه اهلل يف مسنده ) 
3

 البن عبد الرب رمحه اهلل. (،٨/٤٩٤) التمهيدراج   
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ِ  َأنـهـت  "  فقان َمهَصـار  َأَشـدُّ ف يـ ـل  األه نـ وَن، َفَمـنه نَـَأى َعنِّـي م ـنه َأهه ِ  َوتـََلحه َتل ف ـوَن ف يـ مه ع نهـد ي َتخه
ن ــا ت اَلف ــا، َوَأَشــدُّ َلحه مإإا رأى علإإ  مإإأل مإإن   َ ْعإإنِ و -  فإإرأى اخلليفإإة الراشإإد عجمإإان ،٤"اخه

وهإإإو حإإإر   ،أن همإإإ  النإإإاس علإإإ  حإإإر  واحإإإد -مإإإنه  يالصإإإ ابة ومشإإإور  مإإإن أهإإإل الإإإرأ
فالتدمإ  اممإة حبإر   ،حإرا مإا عإدا هإيا، و اممصإارإىل  ا أرسإل هبإاخً َسإونس  منإه نُ  ،قريش
القإرا   إىل  فإال سإبيل محإد اليإوم ،ارب  القرا   بامحر  الستة الباقية حن درس ، و قريش

 تها.اتابع  اممة عل  رفض القرا   هبا من غي ج ود منه  لص ، و هبا لداورها
وال إإإربي  سإإإفيان بإإإن عيينإإإة  مجإإإل ،لإإإرأي ذهإإإ  مجإإإاهي مإإإن سإإإلن اممإإإة وهللفهإإإاوإىل هإإإيا ا

 .  ، رمحه  اهلل مجيعاابن عبد الرب وهو اهلتيار املصننإىل  ونسبه ،والقرطي يال  او و 
مساعيإل بإن يف فقإه اللغإة عإن إ يقون ابن فإارس ،للهجة قريش مندلة عالية بمل لغات العر، -

العلمإإا  بلغإإا   وأيإإامه  وحمإإاد  و  مشإإعاره  م العإإر، والإإروا علماؤنإإا باإإال أمجإإ "  عبيإإد اهلل
 ".أدفاه  لغة، و أن قريشا أفصح املسنة

 ثيرت بعض الشبهات على هيا الرأيوأ  
 الشبهة األولى:

موضإإإوع مإإإن القإإإرآن جنإإإد حرفًإإإا واحإإإًدا مقإإإرو ا بسإإإب  لغإإإات خمتلفإإإة املفإإإا  متفقإإإات يف أي 
 املعاي؟

 الجواب: 
 دت ظإإرو ِجإبمإا سإب  وُ ، و إمنإا قلنإا هإيا هإو معإإىن احلإديت، و وجإود ذلإك اليإإوم عِ د  أننإا مل نَإ

 ، وهو حر  قريش.ضرورات اض رت اممة بسببها أن اقتصر عل  حر  واحد منهاو 
 
 

                                                 
1

 (.٤/2١افسي ال ربي رمحه اهلل ) 
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 الشبهة الثانية:
 قرأ هبا؟ أين ذهب  امحر  الستة الباقية م  أن رسون اهلل 

رت ِمإإإإمنإإإا اممإإإة أُ ، و مل اضإإإيعها اممإإإةو  ارفإإإ مل ، و امحإإإر  السإإإتة الباقيإإإة مل انسإإإ  الجـــواب:
فإإرأت لعلإإة مإإن العلإإل  ،الإإك امحإإر  شإإا تبإإأي  قرا اإإهو  حفظإإهيف  ترَ يإ إإوهلُ  ،القإإرآن حبفإإم

أن هإإيه امحإإر  هإإي  هإإيه العلإة، و ك مإا عإإداهاإإرْ ، و أوجبإ  عليهإإا الجبإإات علإ  حإإر  واحإإد
 ال . االهلتو  فأض   سببا للنداع ،ورف  احلرج ،ل  للتيسيعِ السبعة جُ 

  الشبهة الثالثة
ـت مه  َذاإِ "  بين يلتإئ  هإيا الإرأي مإ  قإون عجمإان  تَـَلفه ء   ف ـي ثَابـ ر   بـهن   وزَيـهد   َأنـهـت مه  اخه  َشـيه

، م نَ  ت ب وم   الهق رهآن  ، ب ل َسان   فَاكه  ؟٤"ب ل َسان ه مه  نـََزلَ  فَإ نََّما قـ َريهش 
 وهو احلر  امون اليي نإدن بإه جربيإل ،حممون عل  ابتدا  ندوله قون عجمان  الجواب:
. 

  الشبهة الرابعة
فاين اهلتلف  قإرا    ،لو بان  هيه امحر  السبعة لغات سب  من لغات العر، املشهور 

 ؟قُإَرشيانومها  عمر بن اخل ا، وهشام بن حاي  
، ال أن يقإإرأ بإإل واحإإد هبإإواه ،النإإي  القإإرا   بإإاحلرو  هإإو السإإماع مإإنيف  العإإرب  الجــواب:

وإمنإا بإان منإه  ،ناار بعضه  عل  بعض مل ياإن من املناإر مسإ  مإا لإي: مإن لغتإه فإأناروإ
 .الني  مس  هلال  ما أقرأه

  اآلهلإر مسإ، و حروفا بغي لغإة قإريش ف فظهإا الني  وجا د جدا أن ياون أحدمها مس  من
 حروفا بلغة قريش ف فظها.
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  الشبهة الخامسة
مإ  أنإه يف القإرآن   ،هإو حإر  قإريش أهلإيان احلر  اليي اسإتقر عليإه اممإر إ  بين اقولون

"، إ إإإا بلغإإإة الإإإيمن"  فقإإإد قيإإإل ، چ ۇ چ  مجإإإل ،بجإإإيا مإإإن الالمإإإات بغإإإي لغإإإة قإإإريش

، بلغإإإإإإإإإإة هإإإإإإإإإإوزان "أفلإإإإإإإإإإ  يعلمإإإإإإإإإإوا"أي  [١٤الرعإإإإإإإإإإد  ] چڑ ڑ ک ک چ   مجإإإإإإإإإإلو 

 ؟أي متفسً ا بلغة هييل  چۉچو
امدإإإل مإإإن غإإإي لغإإإة قإإإريش لاإإإن قريشإإإا يف  إن بانإإإ و  هإإإيه املفإإإا يف  مإإإا ورد الجـــواب:
 قيل إ إا غإي عربيإةاليت  القرآناليت يف  مجل الالمات ،استعملتها حن دارت قرشيةو  أهلي ا
سإإتعمان أو فن إإا إمإإا دإإارت عربيإإة باال ،حنوهإإا( و رباتالقسإإ اس وإسإإو  امدإإل )باملشإإاا يف 

 .اوافق  فيها لغة العر، وغيه 
  الشبهة السادسة

زوا حرفًإإا أنإإ: وغإإيه  أ إإ  اوسإإعوا يف امحإإر  حبيإإت جإإو  و  ذبإإروا روايإإات عإإن ابإإن مسإإعود
  لَّإعنإدما عَ  بمإا حإدث البإن مسإعود   ،ماان حإر  بغإي مسإاعه  مإن رسإون اهلل 

 ،[١١ - ١١الإإدهلان  ]چ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڦچ  :قولإإه اعإإاىلأعجميإإا رجإإال 

، ": فَإيَإُقإوُن اَمْعَجِمإإيُّ  ر ؟ طََعــام  الهَيت ــيم  ــَتط يع  َأنه تـَق ــوَل: طََعــام  الهَفــاج  ــع ود : َأَتسه فـََقــاَل ابهــن  َمسه
َرأه َكَيل  َ   .٢"قَاَل: نـََعمه، قَاَل: فَاقـه

لوجإإإإود امدلإإإإة  ؛هبها مصإإإإروفة عإإإإن ظاهرهإإإا ال حمالإإإإةامإإإا شإإإإو  مجإإإإل هإإإإيه الروايإإإإات الجـــواب:
جواز ابديل بلمة بإأهلرى يف معناهإا مإن غإي  السنة الص ي ة عل  عدمو  الق عية من القرآن
 اوقين ومساع. 

 بان  مندلة من عند ، و قرأ هباإن هيه بان  أحر  يُ   إما أن اقون ،ل هيه الرواياتمَ و ُْ 
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 .َهَيا َحِديت  َدِ يح  َعَل  َشْرِط الشَّْيَخمْلِ وملَْ خُيَر َجاهُ ، وقان  (١١٨١) يف املستدرك رواه احلاب  رمحه اهلل عن أي الدردا   
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اوضإيح للفإم و  أو اقإون إن مإا جإا ت بإه الروايإات افسإي ،الستة، واندارت م  امحر  اهلل
 لي: من لفم القرآن نفسه.، و القرآن
 المصاحف العثمانية مشتملة على جميع األحرف؟هل 

 بون املصاحن مشتملة عل  امحر  السبعة أو بعضها متوقفة عل  معرفة املراد بامحر  
الإيت السب  لغإات هي  الراجح( أن املراد بامحر  السبعة ي)الرأ ا مهور يوعل  رأ ،السبعة

املصإإإاحن منهإإإا هإإإو حإإإر  ي يف إن مإإإا بقإإإ  قإإإالوا عإإإاي،ختتلإإإن فيهإإإا املفإإإا  مإإإ  اافإإإاا امل
يف املصإإإإاحن عإإإإن أي  يوضإإإإح ذلإإإإك مإإإإا أهلرجإإإإه ابإإإإن أىب داود، و وهإإإإيا هإإإإو الإإإإراجح ،قإإإإريش

ــت اَلف  ق ــَراَءة  الهَمــَدن يِّيَن َوالهع ــَراق يِّينَ "  السإإرو قإإان ال إإاهر ابإإن أي نَــَة َعــن  اخه  :َســأَلر بــن ع يَـيـه
َعة   ـر ف  السَّـبـه َحه َعة  م ثـهل   ،اَل  :قَـالَ  ؟َهله ه َي األه ـر ف  السَّـبـه َحه  ،َوَأقهب ـله  ،َوتـََعـالَ  ،َهلـ مَّ  :َول نََّمـا األه

   .٤"أجزأك :قلر ،َأيَّ َذل  َ 
 ملحوظة

، حيإإت قإرأ هبإاو  النإي  اإواارت عإنالإإيت  مشإتمل علإ  القإرا ات املتإواار  املصإ ن العجمإاي
   .سندهااوجد قرا ات شاذ  انق   ، و نه يوجد عشر قرا ات متواار إ

  حتوا  القرآن عل  القرا ات املتواار مجان ال

 وبلمإإإإإإة ،قإإإإإإرا   "كِ لِإإإإإإمَ "فالمإإإإإإة  [١الفا إإإإإإة  ] چٺ ٺ  ٺ ٺچ يف سإإإإإإور  الفا إإإإإإة  .٢
من  ؛اقإإإديرا "مالإإإك"قإإإرا   ، و  قيقإإإا "ملإإإك"ولاإإإن يف القإإإرآن  تمإإإل قإإإرا    ،قإإإرا   "مالإإإك"

   الرمحن.مجل، و ما ياتبون مد املن "اهلل"  مجل ،العر، ما بانوا ياتبون املد

مإإإا   ومن الرسإإإ  العجمإإإاي ؛"يعملإإإون"قإإإرأت  ،"اعملإإإون"بلمإإإة ، يف    آهلإإإر احلإإإد، امون .١
 النقط فاحتمل القرا امل.بان فيه 

 ومن الرس   ؛بض  السمل "الُعُسرى"،"الُيُسرى"أت رِ قُ  "ْسرى العُ "، "ْسرىاليُ " بلمة .4
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 (.٩/١٢فتح الباري، البن حجر رمحه اهلل ) 
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 .وهايا ،مابان فيه اشايل فاحتمل قرا امل العجماي

َ ودإإإيا بإَإإإ ال اشإإإايل حإإإن ال ياإإإون و  لإإإي: فيإإإه نقإإإط رمحإإإه اهلل أن الرسإإإ  العجمإإإاي الشإإإاطي ملَّ
 .حجرا عل  قرا   واحد  دون غيها
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 السادسالمبحث 
 المكي والمدني

  يوالمدنالمكي فوائد العلم ب
 متعارضتان. يعر  به الناس  واملنسو  فيما لو وردت آيتان .٢
سإإب  يعإمل علإ  معرفإإة اإاري  التشإإري  والوقإو  علإ  سإإنة اهلل احلاميإة يف اشإإريعه )بمإا  .١

   ندون القرآن مفرقا(.يف ِحاَ 
كتـاب التنبيـِ علـى فضـل علـوم قان أبو القاس  احلسن بن حممإد بإن حبيإ  النيسإابوري يف 

ــــَرف  ع ل ــــوم  الهق ــــرهآن  "  القــــرآن ــــنه َأشه ِ   :م  ِ   ،ع لهــــم  نـ ز ول ــــ َهات ــــ ــــةَ  ،َوج   ،َوتـَرهت يــــب  َمــــا نـَــــَزَل ب َمكَّ
ــة   يَن ــَدن يٌّ  ،َوالهَمد  ِ  َم ــ م  ــَة َوح كه ــَزَل ب َمكَّ ــا نـَ ــيٌّ  ،َوَم ِ  َمكِّ ــ م  ــة  َوح كه يَن ــَزَل ب الهَمد  ــا نـَ ــَزَل  ،َوَم ــا نـَ َوَم

يَنــة   ــل  الهَمد  ــَة ف ــي َأهه ــةَ  ،ب َمكَّ ــل  َمكَّ يَنــة  ف ــي َأهه ــيِّ ف ــي وَ  ،َوَمــا نـَــَزَل ب الهَمد  ِ  نـ ــز وَل الهَمكِّ ــب  َمــا ي شه
ـــيِّ  ،الهَمـــَدن يِّ  ـــز وَل الهَمـــَدن يِّ ف ـــي الهَمكِّ ِ  نـ  ـــب  ـــا ي شه ـــة   ،َوَم َف ـــَزَل ب الهج حه ـــا نـَ ـــر   ،َوَم ـــَزَل ب بَـيه ـــا نـَ َوَم
َوَما نـَـَزَل  ،َزَل نـََهار اَوَما نَـ  ،َوَما نـََزَل لَيهال   ،َوَما نـََزَل ب الهح َديهب َيةَ  ،َوَما نـََزَل ب الطَّائ ف   ،الهَمقهد س  
ـَرد ا ،م َشيـَّع ا يَـات  الهَمـَدن يَّات  ف ـي السُّـَور  الهَمكِّيَّـة   ،َوَمـا نـَـَزَل م فه يَـات  الهَمكِّيَّـات  ف ـي  ،َواآله َواآله

ــنه َمكَّـةَ  ،السُّـَور  الهَمَدن يَّـة   ـَل م  ـَن الهَمد ينَـة   ،الهَمد ينَـة  للـى  َوَمـا ح م  ــَل م  َوَمــا  ،َمكَّـةَ  للـى َوَمـا ح م 
يَنــة   ــَن الهَمد  ــَل م  َمــال   ،َأرهض  الهَحَبَشــة  للــى  ح م  ــر ا ،َوَمــا نـَــَزَل م جه تَـَلف ــوا  ،َوَمــا نـَــَزَل م َفسَّ َوَمــا اخه

  ِ ـــيٌّ  :َوبـَعهض ـــه مه  ،َمـــَدن يٌّ  :فـََقـــاَل بـَعهض ـــه مه  ،ف يـــ ـــا َمـــنه لَـــمه  ،َمكِّ ه  ـــر وَن َوجه َســـة  َوع شه فـََهـــي م  َخمه
َها نَـَها َلمه َيح   يـَعهر فـه ِ  تـََعاَلى. انـهتَـَهى لَّ َوي َميـِّزه بـَيـه ِ  َأنه يـََتَكلََّم ف ي ك َتاب  اللَّ  .٤"َل
  المكي والمدني معرفةللى  الطريق

والتإإإابعمل  ،والتنديإإإلالإإإوحي  الإإإيين بإإإانوا يشإإإاهدون أحإإإوان النقإإإل الصإإإ يح عإإإن الصإإإ ابة 
 اآلهليين عنه .
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 للسيوطي رمحه اهلل. (،٤/١١اإلاقان يف علوم القرآن ) 
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 المكي والمدني تعريف
 األول:التقسيم 
 ويدهلل فيه مإا نإدن علإ  النإي  ،وإن بان ندوله بغي ماة ،ما ندن قبل ادجر هو   المكي

 وهو ما عليه مجهور العلما . ،يف سفر ادجر 
ويإدهلل فيإه مإا نإدن علإ  النإي  ،وإن بان ندوله بغي املدينة ،ما ندن بعد ادجر هو   المدنيو 
  ندل  عل  الني  ،بسور  الفتح  ،يف أسفاره بعد ادجر  .منصرفه من احلديبية 

فاآليإإإإإة ،  [2٨النسإإإإإا   ]چ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چوعليإإإإإه فقولإإإإإه اعإإإإإاىل  
 يف جو  الاعبة عام الفتح. والني  وإن بان  ندل  عاة ،مدنية

 وإن بان  ندل  بعرفة. ،مدنية [ ١املا د   ]چ  ڇ چ چ چ چوقوله اعاىل   
 وهيا التقسيم هو الراجح ،الدمانوهيا االد الو لوحم فيه 

 التقسيم الثانى:
   .وهيا التقسي  لوحم فيه املاان

 واحلديبية. ،وعرفات ،باملندن عليه عىن  ،ما ندن يف ماة وضواحيها المكي:ف
 د.حُ وأُ  ،باملندن عليه ببدر  ،ماندن باملدينة وضواحيها المدني:و 
فمإإا نإإدن عليإإه بامسإإفار ال  ،منإه ال يجبإإ  الواسإإ ة ؛د علإإ  هإإيا التعريإإن أنإإه غإإي حادإإررَ ويإُإ

 ٿ ٿ ٿ ٿ چيف ابإإإإوك  مإإإإا أنإإإإدن علإإإإ  الرسإإإإون   مجإإإإل ،يسإإإإم  مايإإإإا وال مإإإإدنيا

 .[١٤التوبة  ]چ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
  التقسيم الثالث

 ما وق  هل ابا مهل املدينة. :المدني   ما وق  هل ابا مهل املاة. :المكي

  ڭ ڭ چ  ما بان يف القرآن   ونمل عل  هيا قون ابن مسعود
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 فبماة.  چ ڱ ڱ چ  وما بان ،أندن باملدينة چڭ

 فيه املخاط .وهيا االد الو لوحم 
  الرأي ويرد على هيا

 ڱ چفهناك آيات بجي  جإدا يف القإرآن الاإرمي لإي: فيهإا  ،غي حادر أن التقسي  أوال:

 .چ ڭ ڭ ڭ چوال  ،چ ڱ

 ں ڱ ڱ چ  مدنيإإإإة وفيهإإإإاوهإإإإي  ،هإإإإيا التقسإإإإي  منقإإإإوض بسإإإإور  البقإإإإر  ثانيــــا:

 .[٤النسا   ]چ  ٻ ٻ ٻ ٱ چمدنية وهي  وبسور  النسا ،  [٤٤البقر   ]چ ں
 أنواذ السور المكية والمدنية:

 واملدار. ،سور  العل   مجل ،هلالصماي  أوال:
 واملا د . ،والنسا  ،وآن عمران ،سور  البقر   مجل ،هلالصمدي  ثانيا:

 ٻ ٻ ٻ ٱ چ  سإإإور  امنعإإإام مايإإإة إال قولإإإه اعإإإاىل  مجإإإل ،مإإإدي بعضإإإهماإإإي  ثالثـــا:

مالإإإإك بإإإإن الصإإإإين مإإإإن  يففقإإإإد ندلإإإإ  ، [٩٤امنعإإإإام  ] چ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 اليهود.

 گ گ ک ک چ  سإور  امنفإان مدنيإة إال قولإه اعإاىل  مجإل ،ماإي بعضهمدي  رابعا:

 ٹ ٿ ٿ ٿ چ  سإإور  بإإرا   املدنيإإة إال قولإإه اعإإاىل  ومجإإل،  [١٢امنفإإان  ]چ  گ

 . [٤٤١التوبة  ]چ  ڤ ٹ ٹ ٹ
 المدني:و المكي  الضوابط التي يعرف بها

 . وهو النقل الص يح عن الص ابة والتابعمل ي،مساع .٢
 .االستقرا مبناها التتب  و  ،ضوابط بلية ملعرفة بل منهما ي،قياس .١
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 ضوابط المكي:
وقد وردت يف القرآن االاا واالامل مر  يف النصن  ،فماية  چ مب چبل سور  فيها  .٢

  چ مب چفتاررت  ،وحامة ذلك أن ما ندن عاة ندن عل  ا بابر  ،امهلي من القرآن
 املدينة عل  اليهود ليلته  وضعفه .بخبال  ما ندن  ،عل  وجه التهديد

 واهلتلفوا يف الرعد. ،وآن عمران ،بل سور  أودا حرو  املعج  ماية إال البقر  .١
 ماية سوى البقر .فهي  بل سور  فيها قصة آدم وإبلي: .4
 (.مدنيةعند من يقون أ ا بل سور  فيها سجد  ماية سوى احلج ) .1
 وآن عمران. ،بل سور  فيها ذبر قصص امنبيا  واملال اة ماية سوى البقر  .5

 ضوابط المدني:
 الفرا ض مدنية.و بل سور  فيها ذبر احلدود  .٢
 بل سور  فيها ذبر املنافقمل وأحواد  فمدنية إال ددر سور  العنابوت. .١
سإوى احلإج ملإن يراهإا مدنيإة فهإي  وأحاامإه ،أو اممإر بإه ،بل سور  فيهإا اإلذن با هإاد .4

 ماية.
 السور المكية والمدنية المختلف فيها

يص  "نقل السيوطي رمحه اهلل يف بتابه عن عمرو بن العال  قان   ا َعنه تـَلهخ  َسأَلهر  م َجاه د 
َن الهَمكِّيِّ  فـََقاَل: "س ورَة   ؟فـََقاَل: َسأَلهر  ابهَن َعبَّاس  َعنه َذل  َ  ؟آي  الهق رهآن  الهَمَدن يِّ م 

َها نـََزلهَن ب الهَمد يَنة : نـه يَّة  ل الَّ َثاَلَث آيَات  م  َدة  َفه َي َمكِّ َلة  َواح  َنـهَعام  نـََزَلره ب َمكََّة ج مه ۓ  چ األه

َم م َن السَُّور  َمَدن يَّات   [٤2٤امنعام  ]چ ڭ ڭ يَات  الثَّاَلث  َوَما تـََقدَّ  .ل َلى َتَمام  اآله
َعهَراف   ر   ،َول بـهَراه يمَ  ،َوالرَّعهد   ،َوي وس فَ  ،َوه ود   ،َوي ون سَ  ،َونـََزَلره ب َمكََّة س ورَة  األه جه  ،َوالهح 

ر َها َوى َثاَلث  آيَات  م نه آخ  ل  س  ِ  م نه  ،َوالنَّحه يَنَة ف ي م نهَصَرف  فَإ نَـّه نَّ نـََزلهَن بـَيهَن َمكََّة َوالهَمد 
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َرائ يلَ َوس ورَة   ،أ ح د   َنهب َياء   ،َوطِ ،َوَمرهيَمَ  ،َوالهَكههف   ،بَن ي ل سه َوى َثاَلث   ،َواأله َوالهَحجِّ س 
:  ،فَإ نَـّه نَّ نـََزلهَن بالمدينة ،ل َلى َتَمام  اآَليَات  الثَّاَلث   [٤٤–٤٩احلج  ]چ ں ں چ  آيَات 

َوى َخمهس  آيَات  م نه  َوس ورَة  الشَُّعَراء   ،َوالهَفرهقَان   ،وسورة المؤمنين خراها نـََزلهَن آس 
ر َها [٤٤١الشعرا   ]چ ۇ ۆ ۆچ  ب الهَمد يَنة : ل   ،ل َلى آخ   ،َوس ورَة  النَّمه

َها نـََزلهَن ب الهَمد يَنة   ،َوالرُّوم   ،َوالهَعنهَكب وت   ،َوالهَقَصص   نـه َوى َثاَلث  آيَات  م  َماَن س  ۆئ چ  َول قه

يَات   [٤١لقمان  ]چ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ َوى  ،ل َلى َتَمام  اآله َدة  س  َوس ورَة  السَّجه

: يَات   [٤٨السجد   ] چے ے       ۓ ۓ   ڭ      ڭڭ چ  َثاَلث  آيَات  ل َلى َتَمام  اآله
َوى َثاَلث  آيَات  نـََزلهَن  ،َوص ،َوالصَّافَّات   ،َويس ،َوفَاط ر   ،َوس ورَة  َسَبأ   ،الثَّاَلث   َوالزَّمهر  س 

َزةَ  ْي قَات ل  َحمه ش   ل َلى َتَمام   [2١الدمر  ]چ  ۀ ۀ ہ ہچ    ب الهَمد يَنة  ف ي َوحه
م   ،َوالطُّور   ،ارياتيوال ،وق ،والحواميم السبع ،الثالث آيات َمن   ،َوالهَقَمر   ،َوالنَّجه  ،َوالرَّحه

ر َها نـََزلهَن ب الهَمد يَنة  َوالتـََّغاب ن  ل الَّ آيَات  م نه آ ،َوالصَّفُّ  ،َوالهَواق َعة    ،َون ،َوالهم له    ،خ 
نِّ  ،َوس ورَة  ن وح   ،َوَسَألَ  ،َوالهَحاقَّة   : ،َوالهج  چ  ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  َوالهم زَّمِّل  ل الَّ آيـَتَـيهن 

ر  الهق رهآن  ل الَّ ، [٤٢املدمل  ] ڦ ڄ ڄ ڄ چ  و ، چٹ ڤچ  َوالهم دَّثِّر  ل َلى آخ 

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ و ، چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ  و ، چ ڄ ڃ

َنـهَفال   ،فَإ نَـّه نَّ َمَدن يَّات    چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ و،  چ  ،َونـََزَل ب الهَمد يَنة  س ورَة  األه
َزاب   ،َوالنُّور   ،َوبـََراَءة   َحه َوَما بـَعهَدَها  ،َوالهَحد يد   ،َوالهح ج َرات   ،َوالهَفتهح   ،َوس ورَة  م َحمَّد   ،َواأله

ر يم   ِ  ك لُّه مه ث َقات  م نه ع َلَماء  الهَعَرب يَّة  " ل َلى التَّحه َناد م  َجيِّد  ر َجال  ِ  ب ط ول ِ  َول سه َرَج َهَكَيا َأخه
ه ور ينَ   .٤الهَمشه

                                                 
1

   (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٢اإلاقان يف علوم القرآن ) 
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من أوفقها ما ذبره أبو احلسن  ،ونقل رمحه اهلل أقواال بجي  يف اعيمل السور املاية واملدنية
ر وَن س ورَة  والمختلف   "إذ يقون ،صَّار يف بتابه الناس  واملنسو احلَ  الهَمَدن يُّ ب اتِـَّفاق  ع شه

َيات ا َرَة س ورَة  َوَما َعَدا َذل َ  َمكِّيٌّ ب اتِـَّفاق  ث مَّ َنَظَم ف ي َذل َ  َأبـه   .٢"فيِ اثـهَنَتا َعشه
 ،واملا د  ،والنسا  ،وآن عمران ،سور  البقر  والعشرون سورة المدنية باتفاق هي:

 ،واجملادلة ،واحلديد ،والفتح، واحلجرات ،وحممد ،وامحدا، ،والنور ،والتوبة ،وامنفان
 والنصر. ،والت رمي ،وال الا ،واملنافقمل ،وا معة ،واملمت نة ،واحلشر

 ،قإإدروال ،والت فيإإن ،والتغإإابن ،والصإإن ،والإإرمحن ،والرعإإد ،سإإور  الفا إإة والمختلــف فيهــا:
 واملعوذامل. ،واإلهلالع ،وإذا زلدل  ،ومل يان

وإىل هإيا القسإ  يشإي يف منظومتإه  ،ما عدا ذلك وهي اانتان ومثانون سإور  :والمكية باتفاق
 بقوله 

  ِ َوى َذاَك َمكِّيٌّ تـَنَـزُّل  اَلف  النَّاس  ف ي َحَصر  ...  َوَما س   َفاَل َتك نه م نه خ 
اَلف  َجاَء  َن النََّظر  ...  م عهَتبَـر افـََليهَس ك لُّ خ  ِ  َحظٌّ م  اَلف  َل  ل الَّ خ 

 المدني والمكي  مميزات
 المكي: مميزات :أوال
وذلإإإإإك من القإإإإإوم بإإإإإانوا  ؛وإقامإإإإإة امدلإإإإإة العقليإإإإة والاونيإإإإإة ،أدإإإإإون اإلميإإإإإانإىل  الإإإإدعو  .٢

 منغمسمل يف الشرك.

 ی ی ىئ ىئ چ  بما يف سور  الدهلر   ،وإقامة احلجج عليه  ،زادلة املشربمل .١

 پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

                                                 
1

   (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١١اإلاقان يف علوم القرآن ) 



85 

 .[٤١ – ٤٤الدهلر   ]چ          ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ  

چ  ڭ ڭ ۓ ۓ چ  والفضإإإإا ل ،واآلدا، ،أدإإإإون التشإإإإريعات العامإإإإةإىل  الإإإإدعو  .4

 .[٤٩٩امعرا   ]چ  ڃ ڃ  ڃ ڄ چ  [٤2٤امنعام  ]

 ڳ ڳ ڳ گ چ  لياإإإإون يف قصصإإإإه  عإإإإرب  ؛امنبيإإإإا  مإإإإ  قإإإإومه ذبإإإإر قصإإإإص  .1

چ  ھ ھ ہ   ہ ہہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں          ڱ ڱ ڱڱ ڳ

 .[١٩هود  ]
 ،ن أبجإر أهإل ماإة يومئإي ميتإازون بالفصإاحة والبالغإةموذلإك  ؛قصر أبجإر آيااإه وسإوره .5

فهإا هإو الوليإد بإن  ،سإ  دإ  العبإارات املإوجد  املعجإد نامإن امل فاإان ،ومتلاه  لنادية القإون
ِ  َما ف يك مه رَج ل  َأعهَلَم ب الشـعر  م نِّـي، َواَل َأعهلَـَم ب َرَجـز م  "  املغي  ملا مس  القرآن قإان َواَل  ،فـََواللَّ

ِ  ل   ــنه َهــَيا، َواللَّــ ــول  َشــيهٍ ا م  ِ  الَّــي ي يـَق  ــب  ــا ي شه ِ  َم ــنِّ، َواللَّــ ــَعار  الهج  ــيد م  م نِّــي، َواَل ب َأشه نَّ ب َقص 
ــر  أعــالم ــاَلَوة ، ولنَّــِ لمني ِ  َلَط ــ ــول  َحــاَلَوة ، َول نَّ َعَليه ِ  الَّــي ي يـَق  ل ــ ِ   ،ل َقوه ، َول نَّــ مشــرق  أســفلِ 

ِ  عليــِ لَيَـعهل ــو َوَمــا يـ عهَلــى تَــ ط م  َمــا َتحه ِ  لَــَيحه ريش أن يقإإون قإإوال يإإنقض فلمإإا أبرهتإإه قإإ ،٤"، َول نَّــ
وقإإد بإإدت علإإ  وجهإإه  ،ه القإإرآنرَ وَّ َدإإ ،فسإإه واضإإ ابإإان الصإإراع العنيإإن يف ن  ،وىلمقالتإإه ام

     ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ  ڀ     ڀ ڀ پ پ    پ      پ ٻ ٻ     ٻ  ٻ   ٱ چاار الصراع آ

 . [٤١ – ٤٨املدار  ]چ  ڦ     ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ     ٹ    ٹ ٿ ٿ
 وعل  الشبهات اليت اَيرَّع هبا أهل ماة. ،والوانية ،محل محلة شعوا  عل  الشرك .6
 وعل  ما يف الاون من أعالم الرشد. ،فَإتَّح أعينه  عل  ما يف أنفسه  من شواهد احل  .٠
 ووأد البنات. ، دث عن عادا   القبي ة من القتل .8

                                                 
1

 إسناده د يح عل  شرط الشيخمل.(  ١٤٩) "لباب النقول"قان السيوطي رمحه اهلل يف  
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 المدني: مميزات القسم :ثانيا
وأنإإإإواع  ،اموافادإإإإيل امحاإإإإ ،وامحاإإإإام العمليإإإإة ،الت إإإإدث عإإإإن التشإإإإريعات التفصإإإإيلية .٢

 ،وامحاإام العمليإة يف العبإادات ،والشخصإية ،واالجتماعية ،واحلربية ،القوانمل املدنية ا نا ية
 ن حيا  املسلممل املدنية بدأت يف االستقرار.وذلك م ؛وغيها ،واملعامالت

 وبيان ضالد  يف عقا ده . ،حماجة أهل الاتا، .١
 بما يف سور  التوبة.  ،وإظهار فضا  ه  ،بيان ضالن املنافقمل .4
 وامنفان. ،التوبةو  ،بما يف سور  البقر   ،اخلادة با هاد قواعد التشري  .1
وبإيلك  ،واإلطنإا، ،البسإط ياقتضإوهإي  ،الشتمادا علإ  مإا سإب  ؛طون أبجر اآليات .5

واإلطنإإا، يف مقإإام  ،من أهإإل املدينإإة وبإإيلك اليهإإود مإإا بإإان عنإإده  مإإن فصإإاحة أهإإل ماإإة
ووض  أحإدمها مقإام اآلهلإر لإي: مإن  ،لك اإلهاز يف مقام اإلهاز واج وبي ،اإلطنا، الزم
 وقد سلك القرآن املسلامل. ي ،البالغة يف ش

 و المدنىالمكي  الشبِ التي أثيرت حول
ليشإإإااوا املسإإإلممل فيإإإه  ؛اعتإإإاد املل إإإدون وأعإإإدا  اإلسإإإالم أن يلتمسإإإوا امل إإإاعن يف القإإإرآن

ودإيا جافإاه  احلإ   ؛ولان هيه ال عون دادر  عإن هإوى متبإ  وعصإبية ،إلضعا  اإلسالم
 والصوا،، وعلينا أن نتصدى ونتسلح للرد عليها.

 إذا اعن  أو اعدىا ... دَ ُمْسَتبِ أنا ال ألوُم الْ 
 وشأننا أن نستعداا ... فسبيله أن يستبدَ 

 :الشبهة األولى
فهإإإو طويإإإل السإإإور املإإإدي  أمإإإا القسإإإ  ،وقصإإإر السإإإور ،ميتإإإاز بتق إإإ  الفاإإإر املاإإإي  إن القسإإإ 
 نبالبيئة املدنية اليت فيها أهل الاتا، أو م لتأار حممد  ؛وأفااره منسجمة ،واآليات

 .العبارات ال ويلةوه  د  القدر  عل  إنشا    ،اصل هبا
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 :الرد
ويعإر   ،متإآلن املعإىن -ومإديماإي - القإرآن وبلُّ  ،القرآن بعقد منظ  اناسق  حبااه .٢

وهإإيه الشإإبهة أرسإإلها  ،والوقإإو  علإإ  أسإإرار البالغإإة ،ذلإإك جيإإدا مإإن رزا التب إإر يف اللغإإة
فلإإإإ  مل يجبإإإإ  دعواإإإإه ويظهإإإإر لنإإإإا مإإإإراده  ،دعإإإإوى عاريإإإإة بإإإإال برهإإإإانفهإإإإي  ،دإإإإاحبها زإإإإرد 

 باالستشهاد بآية واوضيح ما فيها من هلالن ما يدع .
ذبإر  مإر قريبإاوقإد  ،اد البالغإةأن طون الاالم وقصإره اإاب  ملقتضإ  احلإان الإيي هإو عمإ .١
 .املدياملاي و    من قصر اآليات وطودا يف القس اَ احلِ 
إن أهإل املدينإة أفضإل مإن أهإل ماإة "  دارس لألد، بين اسون له نفسه أن يقون يأ .4

مث إن أهإإإل  ،ومعإإإرو  أن قريشإإإا بانإإإ  املتدعمإإإة يف هإإإيا اجملإإإان "؟!!والفصإإإاحة ،يف البالغإإإة
فلِإإإَ  مَلْ يعارضإإإوه  -بمإإإا يإإإدع  دإإاح  الشإإإبهة-رآن وبإإإان متإإإأارا هبإإ   إإإداه  القإإ املدينإإة ملإإإا
 ؟وساتوا

 ن من عند اهلل آة الغرض منها التشايك يف أن القر إن هيه الشبه
والتفإإإإنن يف  ،والشإإإإعر ،وأبإإإإرعه  يف اخل ابإإإإة ،ومعإإإإرو  أن قريشإإإإا بانإإإإ  أوسإإإإط العإإإإر، دارا
ونجإإره ، وقإإد سإإاعدها علإإ  هإإيا اجتمإإاع  ،امسإإالي ، وإليهإإا بإإان نإإتا  العإإر، يف شإإعره 

العر، يف مواس  احلإج، واجملإام  امدبيإة احلافلإة، وامسإواا السإنوية الإيت بانإ  اعقإد بإالقر، 
وذي اجملاز، فاانوا يتخيون من لغته  ما هلن علإ  اللسإان،  ،وزنة ،يف عاا  ،من داره 

 وحسن يف اممساع وجاد من امسالي .
 :الشبهة الثانية

  ،والوعيد ،والسبا، ،والقسو  ،ففيه العنن ،ميتاز عميدات اموساط املن  ةاملاي  القس 

 ،[٤العصإإإإإر  ]چ  پ ٻ ٻ ٻ چ ،[٤املسإإإإد  ]چ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ  مجإإإإل

  ، أما القس [٤١ – ٤١الفجر  ]چ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ
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 يقابل السو  باحلسىن. ،ودي  ،فهادئاملدي 
 الرد:
 ،وإن قسإإإا فعلإإإ  الاإإإافرين ،ورفعإإإة ،وفيإإإه مسإإإو ،واسإإإتنار  أيضإإإا ،فيإإإه اقافإإإةاملاإإإي  القسإإإ  .٢

مإإإن وعيإإإإد املاإإإإي  أمإإإا مإإإا اشإإإإتمل عليإإإه القسإإإ  ،ر والصإإإإاحلملوإذا الن فلألهليإإإا ،واملفسإإإدين
 وإنيار فهيا ال يسم  سبابا إال يف دماغ قا ل هيه الشبهة.

البقإإإإر  ففإإإإ  سإإإإور   ،املاإإإإي مجإإإإل القسإإإإ  ،واإلنإإإإيار ،اشإإإإتمل علإإإإ  الوعيإإإإداملإإإإدي  القسإإإإ  .١

 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ چ  املدنيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإة

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ڤ    ڤ ٹ چسإإإور  املا إإإد  املدنيإإإة  ويف ،[٤١١البقإإإر   ]چ  ې ې ې ې

وإىل غإإإي ذلإإإك مإإإن  ،[١٨املا إإإد   ]چ  ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
قولإإه سإإب انه يف سإإور  امعإإرا    مجإإل ،اشإإتمل أيضإإا علإإ  اللإإملاملاإإي  القسإإ  ويف ،اآليإإات

سإإإإإإإإور   ويف ،[٤٩٩امعإإإإإإإرا   ]چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ چ  املايإإإإإإإإة

 ،وغإي ذلإك ،[١١فصإل   ]چ  گ گ  ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ چ  فصل 
 وهايا ارى أن القرآن يسلك الوعيد والشد  من اقتض  املقام ذلك.

ومإا قالإه  ،لإو علإ  ال إاعن سإب  النإدون ا،سور  املسد الإيت ذبرهإا ال إاعن أن فيهإا سإباب .4
م  "  قإإان لإإه-  أبإإو دإإ  للنإإي ــوه ومإإا بانإإ  افعلإإه زوجإإه وبانإإ  ا إإرو  -٢"تـَباــا َلــَ  َســائ َر الهيَـ

بإان ال إاعن   وَ أَ  ،وردعإا دمإا ولغيمهإا ،فندلإ  السإور   ديإدا،  الشوك يف طريإ  رسإون اهلل
وهاإإإيا لإإإو علإإإ  ال إإإاعن يف  ؟!!فعلهإإإ ينتظإإإر مإإإن القإإإرآن احلاإإإي  أن يظهإإإر دإإإ  الرضإإإا علإإإ  

   .السور اليت فيها هيا الوعيد سب  ندودا لعل  حامة القرآن البليغة
                                                 

1
 (.٤١٩١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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وبإإإل مإإإا عرضإإإ  لإإإه  ،وال شإإإد  ،ولإإإي: فيهإإإا عنإإإن ،فلإإإي: فيهإإإا سإإإبا، ،وأمإإإا سإإإور  العصإإإر
  وأمإإإإا قولإإإإه اعإإإإاىل يف سإإإإور  الفجإإإإر ،وقسإإإإ  هلاسإإإإر ،قسإإإإ  نإإإإاج ؛السإإإإور  أن النإإإإاس قسإإإإمان

فال سإبا،  ،[٤١ – ٤١الفجر  ]چ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ
وفرعإون ملإا طغإوا يف  ،ومثإود ،وبإل مإا فيإه إهلبإار مإن احلإ  عإد شإأنه بإأن عإادا ،وال عنن ،فيه

فإاملراد بصإ  السإوط إنإدان  ،وأبجروا مإن الفسإاد أنإدن اهلل هبإ  العقإا، ،وظلموا العباد ،البالد
 العقوبة الشديد  هب .

 الشبهة الثالثة:
 ٱ چ  مجإإإل قولإإإه ،وبإإإاخللو مإإن املن إإإ  والرباهإإمل ،ميتإإاز بإإإادرو، مإإن املناقشإإإةاملاإإإي  القسإإ 

فهإإإإو ينإإإإاقش اخلصإإإإوم باحلجإإإإة املإإإإدي  أمإإإإا القسإإإإ  ،[٤الاإإإإافرون  ]چ  ٻ ٻ ٻ

فيسإإإإإتدن ال إإإإإاعن  ،[٤٤امنبيإإإإإا   ]چ  ېې ې  ۉ ۉ     ۅ   ۅ ۋ چقولإإإإإه   مجإإإإإل ،والربهإإإإإان
 وغرضه التشايك يف أن القرآن من عند اهلل. ،طسَ والوَ  ،أيضا عل  اغي القرآن بالبيئة

 الرد:
فاآلية الإيت استشإهد هبإا  ،أو زندي  ،إما جاهل ؛ال هرؤ عل  هيه املقالة إال أحد رجلمل .٢

 أ ا مدنية وفيها من احلجة والربهان أمج  العلما  عل  أ ا ماية.
  مجإإل ،والرباهإإملاآليإإات املايإإة لوجإإد فيهإإا استفاضإإة بامدلإإة إىل  ولإإو نظإإر هإإيا املسإإامل .١

 ويف ،[٤١الغاشإإإية  ]چ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ چقولإإه اعإإإاىل يف سإإور  الغاشإإإية 

 وهايا الاجي والاجي. ،[2٨الواقعة  ]چ  ڃ ڃ ڄ ڄ چالواقعة 
 من  ؛ال يصح أن ياون هيا دليال عنده ،أما ما ذبره هيا ال اعن من سور  الاافرون .4

 ؛هإيا النسإ علإ  فجإا ت  ،إمنا سيق  للرد عل  بفار قإريش ،السور  مل اس  مساا الدليل

مث  ،نفإإإإ  أن اقإإإإ  منإإإإه عبإإإإاد  آلدإإإإته  يف احلإإإإان  [٤الاإإإإافرون  ] چ پ پ پ پ ٻ چ
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إلفاد  أن عإدم عباداإه  ؛فأا  با ملة االمسية [١الاافرون  ] چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ چ  قان
فسإإإور  الاإإإافرون مجلهإإإا سإإإور   ،آلدإإإته  فيمإإإا يسإإإتقبل اابإإإ  مسإإإتمر، ففيإإإه ق إإإ  مطمإإإاعه 

ومإن الل إا ن أ إا وقعإ  يف  ،عندلة النتيجة ملئات امدلة والرباهمل اليت أقامها اهلل ،اإلهلالع
 بما اق  النتيجة مؤهلرا.  آهلر القرآن يف الرتاي  الاتاي

 الشبهة الرابعة:
هإيا أاإر  وال شإك أن ،املإدي هلان من التشإريعات التفصإيلية بعاإ: القسإ املاي  أن القس 

 من آاار التورا  واإلجنيل عل  أسلو، القرآن.
 الرد:
أدإإون إىل  دعإإو   اإإةمل هإإبإإان مإإن املال إإ  م ،املإإديو املاإإي  وبمإإا مإإر يف الفإإرا بإإمل .٢

دإ   وبيإن يإأيت ،فإوا بالتشإريعاتل  حإن إذا مإا استضإا ت قلإوهب  باإلميإان بُ  ،اإلميان والشإرا  
 ؟!!القرآن بالفروع قبل امدون

واملسإإلمون قإإد أهلإإيوا عإإن أهإإل الاتإإا، مإإن  صإإح يف العقإإون أن ياإإون النإإي بيإإن ي .١
 ،و إريفه  ،وا رأ  عل  اهلل ،والفس  ،م  أن القرآن رماه  بالافر ،واجقفوا بجقافته  ،اليهود

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ چ  يقإإإون اعإإإاىل ؟!!وهليإإإانته 

 ڃ ڃ ڄ چ، [٩١البقإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر   ] چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ چ [٩١آن عمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإران  ]چ  چ چ         چ ڃ ڃ

 فلو بان بما يقون ال اعن  ،[١٨املا د   ]چ  ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ؟!علم  منا واسفهنا وارمينا بالافربين ا  لردت اليهود عل  الرسون 

بإان هلادإا   يسإرا يلأما التشري  اإل ،عام يف مجي  امزمنة واممانة يأن التشري  اإلسالم .4
 فال يصح أن ياون أساسا لتشري  عام. ،وموقواا بوق  هلاع ،بشع  هلاع
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 الشبهة الخامسة:
آهلإإإر مإإإا هإإإو جإإإدير إىل ، والقمإإإر ،والشإإإم: ،بالضإإإ    ُ َسإإإياجإإإر فيإإإه القَ املاإإإي   ْسإإإأن القِ 

فقإإإد هلإإإال مإإإن املإإإدي  أمإإإا القسإإإ  ،بالبيئإإإات السإإإاذجة الإإإيت اشإإإبه بيئإإإة ماإإإة اإإإأهلرا واحن اطإإإا
 هبيه امسوسات.  سَ القَ 
 الرد:
وأذبإإإ  عقإإإوال مإإإن أهإإإل املدينإإإة،  ،وأرهإإإن شإإإعورا ،بإإإان أهإإإل ماإإإة أو  ذوقإإإا  ،بمإإإا مإإإرَّ  .٢

   ؟املاي م  اإلهاز إال قوم أذبيا  فاين يفه  الرباهمل اليت اشتمل عليها القرآن

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چملإإإا نإإإدن قولإإإه اعإإإاىل 

ل  َمكََّة، َوقَال وا: َشَتَم م َحمَّد  آل َهتَـَناَشقَّ َذل َ  َعَلى " [٩٨امنبيا   ]چ  ھ ھ ابـهن   ، فجـاءهمَأهه

 ڻ چ قَـاَل: َوَمـا قَـاَل؟ قَـال وا: قَـاَل:، الزِّبـَعهَرى، فـََقاَل: َما َشأهن ك مه؟ قَال وا: َشَتَم م َحمَّد  آل َهتَـَنا

ــــــوم   چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ــــــاَل: ادهع  ، َق
ء  آلل َهت َنا َخاصَّة  َأمه ل ك لِّ َمنه ع ب ـَد م ـنه يفـََقاَل ابهن  الزِّبـَعهرَ  ، ام َحمَّد   اعَ َفدَ ، ل ي : يَا م َحمَّد ، َهَيا َشيه

  ِ ــنه د ون  اللَّــ ــلِّ َمــنه ع ب ــَد م  ِ ؟ قَــاَل: بَــله ل ك  َنام  َوَربِّ َهــي م  ، د ون  اللَّــ َقــاَل: َخَصــمه ، يَــا يــةنالهبقَــاَل: فـَ
َر  تـَزهع م  َأنَّ ع يَسـى َعبهـد  َصـال ح ، َوع َزيـهـر ا َعبهـد  َصـال ح ، َوالهَمالئ َكـَة ع بَـاد  َصـال ح وَن؟ قَـاَل: م َحمَّد ، أََلسه

، عهب د  ع يَسى، َوَهي م  الهيَـه ود  تـَعهب د  ع َزيـهر ا، َوَهي م  بـَن و َمل يح  تـَعهب ـد  الهَمالئ َكـةَ تَـ قَاَل: فـََهي م  النََّصاَرى  ،بـََلى

ـــــــــاَل: فَ  :َق ـــــــــره ـــــــــَة، فـَنَـَزَل ـــــــــل  َمكَّ  ى ى  ې ې ې ې   ۉ ۉ چ َضـــــــــجَّ َأهه

: [٤٢٤منبيإإإإإإإإإإإإإإا   ]ا چائ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ قَـــــــــــــــاَل: َونـََزلَـــــــــــــــره

 .٤"وهو الضجيج [2١الدهلر   ] چ ۋ
      هادلون بقوله اعاىلأفقد شهد القرآن  ؟!الساذجُ  ا اهلُ  ا دنَ  بيلك هل هيدُ 

                                                 
1

 (  د يح لغيه.٤2٤يف د يح أسبا، الندون ) قان الشي  مقبل (، ٩٨١يف شرو مشال اآلاار ) أهلرجه أبو جعفر ال  اوي  
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 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ

 . [2٨ – 2١الدهلر   ]  چ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائائ   ى ى ې ې ېې ۉ
وحيإا  الرسإون  ،واملال اإة ،بما أقس  بامسوسات أقس  بغإي ذلإك مإن املعقإون  اهلل  .١
 ،.وبيات اهلل اعاىل 
مإإا اشإإتمل عليإإه مإإن إىل  أن القسإإ  هبإإيه امسوسإإات ال م إإا حمسوسإإة، وإمنإإا هإإو انبيإإه .4

 إحاام يف اخلل  والصنعة.
 السادسة:الشبهة 
،  چ ڇ چ  مجإإإل ،قإإإد افتإإإتح بجإإإي مإإإن السإإإور بألفإإإا  غإإإي ظإإإاهر  املعإإإىناملاإإإي   ْسإإإإن القِ 

 ،واخل إإإا، هبإإإا باخل إإإا، باملهمإإإل الإإإيي ال يفيإإإد املعإإإىن ، چ ٱ چ،  چ ٱچ
أو مها رموز وضع  لتميد بإمل املصإاحن  ،أو التهويل ،ورعا ياون املقصود من ذلك التعمية

 املختلفة مث أحلق  بالقرآن م  مرور الدمن.
 الرد:
وقإد  ،دعوى أن هيه املفا  لي: دا مدلون دعوى ممن مل ي ل  عل  آرا  العلمإا  فيهإا .٢

 ،أ إا أمسإا  لل إرو  ادجا يإةإىل  وذهإ  امققإون ،ذه  بجي مإن العلمإا  أ إا أمسإا  للسإور
فهإيا القإرآن مربإ  مإن مجإل  ،وفا د  ذبرها يف فوااح السور إقامة احلجإة علإ  إعجإاز القإرآن

 هبا القرآن. هيه احلرو  ادجا ية اليت  داه 
  يبالم فرض  ،أو أ ا رموز للمصاحن ،والتهويل ،دعوى أ ا ألفا  قصد منها التعمية .١

أن الني  يرو  للتهويل يقتضفاون هيه احل ؛اآلهلر يمن أحد االحتمالمل ينف ؛للتشايك
 إخل يقتضي أن ال ااون ن   هبا الرسون  اوبو ا رموز ، ن   هبا وال بان  يف عهده، 

 فهيه ختمينات هلالية من نداهة الب ت.
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 ،بالغوا جدا يف العناية بالقرآن بين غا، عن الناقد الباحت أن الص ابة والتابعمل 
 ،حن أ   مل يعجموه ،حن أ   بالغوا يف جتريد املصاحن مما لي: بالقرآن ،وامافظة عليه

ن عنده نداهة الب ت فاين ياون مل ؟!ومل ياتبوا أمسا  السور وعدد اآليات ،يشالوه ومل
 "؟!ليس  منهوهي  ،املفا  رموز حلق  بالقرآن إن"أن يقون  

 :يوالمدن يصالت تتعلق بالمك
 يباحلضإر   ،واملإدي يبسإب  مإن املاإ يوهإ ،  إاقانإهرمحإه اهلل  يوطوهناك أنواع ذبرهإا السإي

 .يوالشتا  يوالصيف ي،والنهار  يوالليل ي،والسفر 
   ي:والسفر  يالصلة األولى : الحضر 

 فلِ أمثلة منها: يأما السفر  ،احلضر وُجل القرآن ندن يف ،بجي   يأمجلة احلضر 

عشإإإية يإإإوم  الصإإإ يح أ إإإا ندلإإإ  يففإإإ ، [١املا إإإد   ]چ  ڇ چ چ چ چقولإإإه اعإإإاىل 
 .٤ا معة عام حجة الوداع

   ي:والليل ي: النهار الصلة الثانية
ثـَــر  الهق ــرهآن  نـََهــار ا"  قإإان ابإإن حبيإإ  ،بجإإي  جإإدا  يأمجلإإة النهإإار  فمــن  يأمــا الليلــ ،١"نـَــَزَل َأكه
 .احلديت الص يح أن ذلك بان ليال يسور  الفتح فف أمثلتِ:

  ي:والشتائ يالصلة الثالثة: الصيف
 وقد  ،الشتا  بجي  يف  يوآ ،الصين بجي  يف  يشك فيه أن القرآن ندل  منه آ مما ال

 :يفمن أمثلة الصيف ،ا  بعضا من ذلكأحص  أحد العلم
وذلإإك  ،بمإإا دن عليإإه القإرآن والسإإنة  ،شإإد  احلإر فقإإد بانإ  يف دو  ابإإوكغإ النازلإإة يف اآليإات

  چ چ چ  ومجل آية ، [١٤ التوبة ]چ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ      ٿ ٿ چ  مجل

                                                 
1

 (.١٢٤١رواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه ) 
 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/٨٤اإلاقان يف علوم القرآن ) 2
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 .[٨٤التوبة  ]چ  ژ ڈ      ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ
  يومن أمثلة الشتائ

  [٤١النإور  ]چ  وئ ەئ ەئ چ  ىل قولهإ  [٤٤النإور  ]چ  ٻ ٻ ٻ     ٱ چ  قوله اعاىل
 .٤ح عن عا شة أ ا ندل  يف يوم شاتالص ي يفف

 :وما تأخر نزولِ عن حكمِ ،الصلة الرابعة: ما تأخر حكمِ عن نزولِ
  فمن أمثلة ما تأخر حكمِ عن نزولِ

عإإن  يفقإإد رو  ،[٤2 – ٤١امعلإإ   ] چ مب خب حب جب  يئ ىئ    مئ حئ جئ ی چ  قولإإه اعإإاىل
ومل ياإإن  ،ن السإإور  مايإإةم ؛وقإإد استشإإال ذلإإك ،٤زبإإا  الف إإر أ إإا ندلإإ  يف ابإإن عمإإر 

ــز ول  " يوقإإد أجإإا، البغإإو  ،وال دإإوم ،وال زبإإا  ،عاإإة عيإإد مشإإروع ــوَن النـُّ ــوز  َأنه َيك  ِ  َيج  ب أَنَّــ
م    وهو جوا، حسن. 4"َساب ق ا َعَلى الهح كه

  ومن أمثلة ما تأخر نزولِ عن حكمِ
ل ـــوَن " قالإإإ   فعإإإن عا شإإإة  ،آيإإإة الوضإإإو  ـــن  َداخ  ـــَداء ، َوَنحه َســـَقَطره ق ـــاَلَدة  ل ـــي ب الهبَـيه

يَنَة، فَأَنَاَخ النَّب يُّ  ـر ، فـََلَكَزنـ ي  الهَمد  بَـَل َأبـ و َبكه ا، َأقـه ـر ي رَاق ـد  ِ  ف ـي َحجه َونـَـَزَل، فـَثـَنَـى رَأهَسـ
  ِ َزة  َشد يَدة ، َوقَاَل: َحَبسهر  النَّاَس ف ي ق اَلَدة ، فَب ـي الهَمـوهت  ل َمَكـان  َرس ـول  اللَّـ َوقَـده  َلكه

َقَظ، َوَحَضــــرَ  َأوهَجَعن ـــي، ث ــــمَّ ل نَّ النَّب ـــيَّ  ــــتَـيـه ، اسه ت  الصُّـــبهح ، فَــــالهت م َس الهَمـــاء  فـَلَــــمه ي وَجــــده
: فاآلية مدنيإة  ،١اآلية" [١املا إد   ]چ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ فـَنَـَزَلره
 .ض الوضو  بان عاة م  فرض الصال وفر  ،إمجاعا

                                                 
1

 (.٤١١٢رواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه ) 
2

 (  ااب .١/١١٤قان احلافم ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري )(، و ١١١١رمحه اهلل يف السنن الاربى )أهلرجه البيهقي  
3

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/٤١٤اإلاقان يف علوم القرآن ) 
4

 (.١١٢٨رمحه اهلل يف د ي ه ) البخاريرواه  
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 الصلة الخامسة: 
 :لى المدينةلل من مكة م  ما ح  

ـــنه "فعإإإن الإإإربا  بإإإن عإإإاز، أنإإإه قإإإان    ،فمإإإن أمجلإإإة ذلإإإك سإإإور  سإإإبح َنـــا م  َأوَّل  َمـــنه قَـــد َم َعَليـه
، َفَجَعـاَل يـ قهر ئَان نَـا الهق ـرهآَن، ثـ مَّ َجـاَء  ،م صهـَعب  بـهن  ع َميهـر   َأصهَحاب  النَّب ـيِّ  تـ وم  َوابـهن  أ مِّ َمكه

ــار   ــر يَن، ث ــمَّ َجــاَء النَّب ــيُّ  ،َوب ــاَلل   ،َعمَّ َفَمــا  َوَســعهد ، ث ــمَّ َجــاَء ع َمــر  بهــن  الهَخطَّــاب  ف ــي ع شه
ء  فـََرَحه مه ب ِ   َل الهَمد يَنة  َفر ح وا ب َشيه َياَن، يـَق ول وَن: َهـَيا  ،رََأيهر  َأهه َحتَّى رََأيهر  الهَواَلئ َد َوالصِّبـه

  ِ ف ــي   [٤معلإ   ]اچ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں چَجـاَء َحتَّــى قـَـَرأهت  قَـده َجــاَء، َفَمـا  َرس ـول  اللَّـ
 .٢"س َور  م ثهل َها

 :لى مكةلل من المدينة م  ما ح  
بمإإا   املوسإإ  سإإنة اسإإ  بإإه عليإإا ليقإإرأه علإإ  النإإاس يف  فقإإد أرسإإل النإإي ،دإإدر سإإور  بإإرا  

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چومإإن ذلإإك آيإإة الربإإا   سإإور  البقإإر   ،٤الصإإ يح يف

 .[٤١٨البقر   ]چ  ڭ ۓ           ۓ ے ے ھ ھ ھ
 :لى الحبشةلوما حمل من مكة 

ملإإإا  يقرأهإإا علإإإ  النجاشإإ طالإإإ   أن جعفإإإر بإإن أي ١فقإإإد دإإح ،بسإإإور  مإإرمي   ومجالإإه
فإأىب  ،ىل ماإةإىل احلبشإة إيإرد املسإلممل الإيين هإاجروا  يبإ  يىل النجاشإذه  رسوال قريش 

فقإإإإإان لإإإإإه  ،فأحسإإإإإن وأجإإإإإاد طالإإإإإ   ر بإإإإإن أيفإإإإإتال  جعفإإإإإ ،حإإإإإن يسإإإإإم  بالمهإإإإإ 
 ،: نعـمممـا جـاء بـِ عـن اهلل تقـرؤم علـىل؟ فقـال جعفـر  يءهل مع  ش" ي النجاش

جـاء بـِ عيسـى  يالسـورة قـال: لن هـيا والـي يفلما سمع النجاش ،وقرأ عليِ سورة مريم

                                                 
1

 (.١٩١٤رمحه اهلل يف د ي ه ) البخاريرواه  
2

 (.١١22 د ي ه )رمحه اهلل يف البخاريرواه  
3

 (  إسناده د يح.٤٤2قان املباي رمحه اهلل يف فقه السي  للغدايل رمحه اهلل )(، و ٤١١٢أهلرجه اإلمام أمحد رمحه اهلل يف مسنده ) 
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صـدرت  يوقال البطارقة: هيم كلمات تصـدر مـن النبـع الـي ،ليخرم من مشكاة واحدة
 ."وذ المسيحمنِ كلمات سيدنا يس
 :لى الروملوما حمل من المدينة 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چومجاله قوله اعاىل 

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 بتبها يف  فقد دح أن رسون اهلل  ،[١١آن عمران  ]چ  ژ ڈ    ڈ ڎ
 .واملقوق: عظي  مصر ٤قل عظي  الرومىل هر إ بعت به يالاتا، الي

   :وما نزل جمعا ،ما نزل مفرقا: الصلة السادسة
 فمإإإن ذلإإإإك يف ،ن غالإإإ  القإإإرآن نإإإإدن بإإإيلكم ؛فأمجلتإإإه بجإإإي  ال نصإإإإيها العإإإد  أمإإإا امون

 ،واملإدار  [2العلإ   ]چ  گ گ ک ک ک ک چىل إفقد نإدن دإدرها  ،السور القصار سور  اقرأ
ودإإدر سإإور  آن عمإإران  ،دإإدر سإإور  بإإرا    السإإور ال إإوان يفو  ،مث ندلإإ  أواهلرهإإا بعإإد هإإيا

 . بسب  وفد جنران ملا قدموا عل  الني ؛ىل بض  ومثانمل آيةإ
وممإإإإا ذبإإإإروه مإإإإن السإإإإور  ،والاإإإإوار ،واإلهلإإإإالع ،السإإإإور القصإإإإار  الفا إإإإة يف  ومجإإإإان الجإإإإاي

 .سور  امنعام  ال وان
  

                                                 
1

 (.١رمحه اهلل يف د ي ه ) البخاريرواه  
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 المبحث السابع
 جمع القرآن وتاريخِ

واإإإار  بتابتإإإه يف الصإإإ ن والسإإإ ور، ومإإإر  ي لإإإ  علإإإ  مجإإإ  القإإإرآن اإإإار  حفظإإإه يف الصإإإدور، 
 ا م  باملعىن الجاي بأطوار االاة 

 .مجعه يف عهد أي بار  .١ .مجعه يف عهد الني  .٢

 .مجعه يف عهد عجمان بن عفان  .4

 أوال: جمع القرآن بمعنى حفظِ في الصدور: 
شديد العناية حبفم القرآن، حإن بلإ  مإن شإد  عنايتإه أنإه بإان نإرك بإه لسإانه  بان الني 

، [٤١القيامإإإة  ]چ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یچ ، يقإإإون اعإإإاىل جربيإإإل عنإإإدما يتلإإإوه عليإإإه
وبإإإان يعارضإإإه جربيإإإل القإإإرآن يف رمضإإإان بإإإل عإإإام، حإإإن بإإإان العإإإام الإإإيي اإُإإإُويف فيإإإه عارضإإإه 

 مرج  املسلممل يف حفم القرآن الارمي وفهمه.  مرامل، فاان الني 
فقد جعلإوا القإرآن مإرجعه  امون، جعلإوه مسإال   يف فإراغه ، ومتعبإده   أما الص ابة 

 .  يف ليله ، وبانوا يعتمدون يف حفم القرآن عل  القيه  من الني 

 َولَــمه   النَّب ــيُّ  َمــاتَ "  ، أمإا قإإون أنإ: ف فإم القإإرآن َجإ   غفإإي مإن الصإإ ابة 
َمع   ر   الهق رهآنَ  َيجه ، بهن   َوم َعاذ   الدَّرهَداء ، َأب و: َأرهبـََعة   َ يـه ، بهن   َوزَيهد   َجَبل  "زَيـهد   َوَأب و ثَاب ر 

، فقإد 1
منإه قإان ذلإك يف عإرض املفإاهلر   ؛ن حفظإوا مإن اخلإدرجأن هإؤال  َمإ  عن هيه الرواية أجي 

 بمل اموس واخلدرج.

بإإإيلك مإإإن النسإإإا  مإإإن حفإإإم   ،حفظإإإه اآلال  مإإإن الصإإإ ابة  َاَّ أَ  بعإإإد وفإإإا  النإإإي و 
 القرآن بامال.

                                                 
1

 .(٤١١2بلفم قري  يف د ي ه ) اهلل رواه مسل  رمحهو (، 2٢٢١رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
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 جمع القرآن بمعنى كتابتِ: ثانيا:
 :في عهدم  .٢

وأبإان  ي،وعلإ ،وعجمان ،وعمر ،منه  أبو بار الصدي  ،ياتبون الوحي ا،  تَّ بُ   بان للني 
 ،بإإن بعإإ  وأي ،وزيإإد بإإن اابإإ  ،ومعاويإإة بإإن سإإفيان ،وهلالإإد بإإن الوليإإد ،وهلالإإد ابنإإا سإإعيد

باتابإة مإا   فيإأمره ،شإي  دعإا بعإض مإن ياتبإون فاان إذا ندن علإ  النإي  ،وغيه  
 إىل موضعه.  ندن ويرشده

ق عإة مإن جلإد أو  ،)مجإ  رقعإة لرقـاذا  فاإانوا ياتبإون علإ  ،ومل اان أدوات الاتابإة ميسإر 
)مجإإ    األكتــافو ،وهإإو طإإر  ا ريإإد العإإريض( ،)مجإإ  عسإإي  الع ســبو ،قمإإاش أو ورا(

ي احلجإإإار  وهإإإ ،ةَفإإ)مجإإإ  خلَْ  اللخـــافو ،م العريضإإإة مإإن أبتإإإا  احليإإوان(العظإإا يوهإإإ ،بتإإن
 ،اخلشإ  الإيي يوضإ  علإ  ظهإر البعإي ليبإ  عليإه( يوهإ ، َ تَإ)مجإ  قإَ قتاب األو ،(الرقيقة

ت ب ــــوا "ففإإإي احلإإإديت   ،يف بتابإإإة القإإإرآن دون السإإإنة مدإإإ ابه   وقإإإد أذن النإإإي اَل َتكه
ِ  َعنِّي، َوَمنه َكَتَب َعنِّي  ح  َر الهق رهآن  فـَلهَيمه  .٢"َ يـه

 :والسبب الباعث على كتابتِ في عهد النبي 

 للقرآن بل عوامل احلفم. رلتتوف ؛املاتو، للم فو   معاضد .٢

 احلفظإإةفاالعتمإإاد علإإ  احلفإإم فقإإط غإإي بإإا ،  نم ؛ابليإإ  الإإوحي علإإ  الوجإإه امبمإإل .١
 عرضة للنسيان واملوت.

  واحد لما يأتيوَلمه يجمع النبي القرآن في مكان 
من اتاب  ندون الوحي وندون بعض آيإات ناسإخة لإبعض أحاامإه  ما بان يرتقبه الني  .٢

 وألفاظه.

 اراي  اآليات والسور مل يان عل  حس  الندون، بل عل  حس  اناس  اآليات،  .١

                                                 
1

 .(١٢٢١يف د ي ه ) رواه مسل  رمحه اهلل 
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القإإإرآن بلإإإه يف ماإإإان واحإإإد لاإإإان عرضإإإة للتغإإإي، واإلزالإإإة،  واراب هإإإا، فلإإإو بتإإإ  النإإإي 
 والاشط، وامو.

 :بكر  يجمع القرآن في عهد أب .١

والقضا  عل  هيه  ،ملا اوىل أبو بار الصدي  اخلالفة بان أون عمل قام به حماربة أهل الرد 
آن هلل   ومات من حفا  القر  ،وملا وقع  موقعة اليمامة بجر القتل يف الص ابة ،الفتنة
ل  الهَيَماَمة ، َوع نهَدم  "قان  أنه فقد روي عن زيد بن ااب   ،بجي َتَل َأهه ر  َمقه َأرهَسَل ل َليَّ َأب و َبكه

َم  َتَحرَّ يـَوه ر : ل نَّ ع َمَر َأتَان ي، فـََقاَل: ل نَّ الهَقتهَل َقد  اسه ، فـََقاَل َأب و َبكه ، ع َمر  الهَيَماَمة  ب النَّاس 
َن  َهَب َكث ير  م  ، فـََييه رَّ الهَقتهل  ب الهق رَّاء  ف ي الهَمَواط ن  َتح  َشى َأنه َيسه ل الَّ َأنه  الهق رهآن  َول نِّي َأخه

َمع وم   ر : قـ لهر  ل ع َمَر: َكيهَف َأفـهَعل   ،َتجه َمَع الهق رهآَن، قَاَل َأب و َبكه َشيهٍ ا َلمه  َول نِّي أَلََرى َأنه َتجه
  ِ ِ  َرس ول  اللَّ َعله ِ  َحتَّى  ،يـَفه ع ن ي ف ي ، فـََلمه يـََزله ع َمر  يـ َراج  ر  ِ  َخيـه : ه َو َواللَّ فـََقاَل ع َمر 

: َوع َمر  ع نهَدم   ، قَاَل زَيهد  بهن  ثَاب ر  ر ي، َورََأيهر  الَّي ي رََأى ع َمر  ِ  ل َيل َ  َصده َشَرَح اللَّ
ت ب  َجال س  اَل يـَتَ  ر : ل نََّ  رَج ل  َشابٌّ َعاق ل ، َواَل نـَتَّه م َ ، ك نهَر َتكه َكلَّم ، فـََقاَل َأب و َبكه

َي ل َرس ول  اللَِّ   َبال   الهَوحه َن الهج  َل َجَبل  م  ِ  َلوه َكلََّفن ي نـَقه ِ ، فـََواللَّ َمعه َتَتبَّع  الهق رهآَن، فَاجه فـَ
ا ِ   َما َكاَن َأثـهَقَل َعَليَّ م مَّ َعله َعاَلن  َشيهٍ ا َلمه يـَفه : َكيهَف تـَفه ، قـ لهر  ع  الهق رهآن  َأَمَرن ي ب ِ  م نه َجمه

ر ي ل لَّي ي  النَّب يُّ  ِ  َصده ِ  َحتَّى َشَرَح اللَّ ع  ، فـََلمه َأَزله أ رَاج  ر  ِ  َخيـه ر : ه َو َواللَّ فـََقاَل َأب و َبكه
ر  وَ  َر َأب ي َبكه ِ  َصده ِ  َل ، َشَرَح اللَّ َن الرِّقَاذ  ِ  م  َمع  َتَتبـَّعهر  الهق رهآَن َأجه ع َمَر، فـَق مهر  فـَ

بَة  آيـَتَـيهن  َمَع خ َزيهَمَة  ، َحتَّى َوَجدهت  م نه س ورَة  التـَّوه ، َوص د ور  الرَِّجال  ، َوالهع س ب  َتاف  َكه َواأله
ه َما َمَع َأَحد  َ يهر م ،  ده َنهَصار يِّ َلمه َأج   چھھےے ۓچاأله

ر  َحتَّى  [٤٤٨وبة  الت] َع ف يَها الهق رهآن  ع نهَد َأب ي َبكه َما، وََكاَنر  الصُّح ف  الَّت ي ج م  ر ه  ل َلى آخ 
َصَة ب نهر  ع َمرَ  ِ ، ث مَّ ع نهَد َحفه ِ ، ث مَّ ع نهَد ع َمَر َحتَّى تـََوفَّام  اللَّ  .٢"تـََوفَّام  اللَّ

                                                 
1

 .(١١١٩يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل 
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 ،عل  اللخا  أنه مج  ما بت  يف عهد الرسون   يعي بار    يف عهد أيمْ فا َ 
واشرتطوا أن ال ياتبوا آية  ،فجم  بل هيا من هنا وهناك ، سُ والعُ  ، وامقتا،،بتا وام

وهيا نل إشاان ما رواه  ،وحمفوظة يف ددور الرجان إال إذا بان  ماتوبة يف عهده 
إذ أن ، هلدمية  أ   مل هدوا آهلر سور  التوبة إال م  أي ؛البخاري يف آهلر حديجه

وهيا يدن عل  العناية  ،ولان مل هدوا اآليتمل ماتوبتمل إال عنده ين،احلفظة بانوا بجي 
 .بار  الاتابة يف عهد أي االفا قة اليت حظي  هب

  بما يأتي وقد امتاز الجمع في عهد أبي بكر 
 ده من بل ما لي: بقرآن.رَّ وجَ  ،نس  االواه اُ ملأنه اقتصر فيه عل  ما  .٢

 نه قرآن.أمج  ا مي  عل  إال ما أأنه مل يقبل فيه  .١

 أنه بان ماتوبا جبمي  امحر  السبعة اليت ندن هبا القرآن. .4

فاانإإ    ،ومل ياإإن مراإإ  السإإور ،  اآليإإات علإإ  الوضإإ  الإإيي نقإإرؤه اليإإومأنإإه بإإان مراَّإإ .1
 بل سور  مستقلة يف الاتابة.

فهإإإي النسإإإخة  ، باإإإر لدقإإإة الفا قإإإة والتجبإإإ  البإإإال  مل ياإإإن لغإإإي دإإإ ن أيوهإإإيه ا
ولاإن  ،بتبوا فيها القرآن وقد بان  هناك د ن لبعض الص ابة  ،امدلية املواوا هبا

ومإإإإا ابإإإإ  بروايإإإإة  ،إذ أ إإإإ  بإإإإانوا ياتبإإإإون املنسإإإإو  ،باإإإإر  أيمل ااإإإإن مجإإإإل دإإإإ ن 
 وبعض التفسيات. ،اآلحاد
 عثمان  جمع القرآن في عهد .4

ومحل بل منه  من القرا ات ما  ،يف البلدان وافرا الص ابة ، ملا بان عهد عجمان 
اهلتلن و  ،ما لي: عند غيه توقد ياون عند أحده  من القرا ا ،مسعه من رسون اهلل 
وعظ  اممر واشتد  ،ع قرا   غيهوخي    ،ودار بل قارئ ينتصر لقرا اه ،الناس يف القرا ات

لَ  يـ َغاز ي وََكانَ  ع ثهَمانَ  َعَلى َقد مَ  الهَيَمان   بهنَ  ح َييـهَفةَ  َأنَّ   "فعن أن:  ،اخلال   َأهه
ل   َمعَ  َوَأذهرَب يَجانَ  َأرهم ين َيةَ  فـَتهح   ف ي الشَّأهم   ، َأهه ت اَلفـ ه مه  ح َييـهَفةَ  َفَأفـهَزذَ  الهع َراق   ف ي اخه
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م ن يَن، َأم يرَ  يَا: ل ع ثهَمانَ  ح َييـهَفة   فـََقالَ  الهق َراَءة ، َتل ف وا َأنه  قـَبهلَ  األه مَّةَ  َهي م   َأدهر كه  الهم ؤه  ف ي َيخه
ت اَلفَ  الهك َتاب   َصَة،للى  ع ثهَمان   فََأرهَسلَ  َوالنََّصاَرى، الهيَـه ود   اخه ل ي َأنه  َحفه َنا َأرهس   ل لَيـه
ف   ف ي نـَنهَسخ َها ب الصُّح ف   ، نـَر دَُّها ث مَّ  الهَمَصاح  َصة   ب َها َفَأرهَسَلره  ل لَيه    ع ثهَماَن،للى  َحفه
َمن   وَعبهدَ  الهَعاص   بهنَ  وَسع يدَ  الزُّبـَيهر   بهنَ  اللَِّ   وَعبهدَ  ثَاب ر   بهنَ  زَيهدَ  فََأَمرَ   بهن   الهَحار ث   بهنَ  الرَّحه
، ف ي فـََنَسخ وَها ه َشام   ف  ت مه  ل َذا: الثَّاَلثَة   يِّينَ الهق َرش   ل لرَّههط   ع ثهَمان   َوقَالَ  الهَمَصاح  تَـَلفه  اخه
ء   ف ي ثَاب ر   بهن   وزَيهد   َأنـهت مه  ، م نَ  َشيه ت ب وم   الهق رهآن  ، ب ل َسان   َفاكه  ب ل َسان ه مه، نـََزلَ  فَإ نََّما قـ َريهش 
ف   ف ي الصُّح فَ  َنَسخ وا ل َذا َحتَّى ،فـََفَعل وا َصَة،للى  الصُّح فَ  ع ثهَمان   َردَّ  الهَمَصاح   َحفه
َوام   ب َما َوَأَمرَ  َنَسخ وا، م مَّا ب م صهَحف   أ ف ق   ك لِّ للى   َوَأرهَسلَ  يَفة   ك لِّ  ف ي الهق رهآن   م نَ  س   َصح 
َرقَ  َأنه  م صهَحف   َأوه  َمٍ ي  ف ي التَّاب وت  َوالتَّاب وم ، فـََقاَل "بما روي  ، ٢"ي حه تَـَلف وا يـَوه فَاخه

يُّوَن:  ت ب وم  الهق َرش  ت اَلفـ ه مه ل َلى ع ثهَماَن، فـََقاَل: اكه ، َوقَاَل زَيهد : التَّاب وم ، فـَر ف َع اخه التَّاب وت 
 .١"التَّاب وت  فَإ نَِّ  نـََزَل ب ل َسان  قـ َريهش  

ليجتمإ  النإاس  ؛إىل بإل مصإر مإن اممصإار املشإهور  عصإ ن وأرسل سإيدنا عجمإان 
فلمإا اوفيإ  أرسإل مإروان بإن احلاإ  إىل  ،ة فصإن إىل ح ُ الصُ  دَّ مث رَ  ،يف القرا   عليه

فأرسإإلها  ،أهليهإإا عبإإد اهلل بإإن عمإإر عقإإ  انصإإرافه مإإن جناز إإا أن يرسإإل إليإإه هإإيه الصإإ ن
ـــَظ "وقإإإان   ،فإإإأمر هبإإإا مإإإروان ف رقهإإإا ،إليإإإه َنَّ َمـــا ف يَهـــا قَـــده ك ت ـــَب َوح ف  ل نََّمـــا فـََعلهـــر  َهـــَيا أل 

ـير  ل نه  ، َفَخش  طَـاَل ب النَّــاس  زََمـان  َأنه يـَرهتَـاَب ف ـي َشــأهن  َهـي م  الصُّـح ف  م رهتَــاب   ب الهم صهـَحف 
َتبه  َها َلمه ي كه نـه ء  م   .4"َأوه يـَق وَل: ل نَِّ  َكاَن َشيه

 السبب الباعث على جمع عثمان:
 وذلك جبم  الناس عل   ،وق   املرا  فيه ،السب  هو رف  االهلتال  والتنازع يف القرآن

                                                 
1

 .(١٩٨١يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل 
2

 .َواَل نَإْعرُِفُه ِإالَّ ِمْن َحِديِجهِ  ،َهَيا َحِديت  َحَسن  َدِ يح ، َوُهَو َحِديُت الدُّْهرِي  (، وقان  ١٤٢١أهلرجه الرتميي رمحه اهلل يف سننه ) 
3

 .(٨2)د  ه ابن بجي رمحه اهلل يف فضا ل القرآن (، و ٤/٤٢٤أهلرجه ابن أي داود يف املصاحن ) 
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وأمإإا قبلإإه فاانإإ  الصإإ ن ماتوبإإة بإإامحر  السإإبعة  ،حبإإر  واحإإد وهإإو لغإإة قإإريشالقإإرا   
 اليت ندن هبا القرآن وما  تمله من القرا ات.

َع الهق رهآن  ع ثهَماَن َولَيهَس َكـَيل َ  ل نََّمـا "ويقون احلارث اماسي   ه ور  ع نهَد النَّاس  َأنَّ َجام  الهَمشه
ـَن َحَمَل ع ثهَمان  النَّاَس َعلَ  ِ  َوبـَـيهَن َمـنه َشـه َدم  م  نَـ ت يَـار  َوقَـَع بـَيـه د  َعلَـى اخه ِ  َواح  ى الهق َراَءة  ب َوجه

ــر وف   ــام  ف ــي ح  ــل  الهع ــَراق  َوالشَّ ــت اَلف  َأهه ــَد اخه ــَة ع نه َن ــَي الهف تـه ــا َخش  َنهَصــار  َلمَّ ر يَن َواأله الهم َهــاج 
ــَن الهق ــَراَءات  الهم طهل َقــات  َعَلــى الهق ــَراَءات  فََأمَّــا قـَبهــَل َذل ــَ  فـََقــده كَ  ــوم  م  ف  ب و ج  انَــر  الهَمَصــاح 

يق   َلة  فـَه َو الصِّـدِّ ع  م َن الهَحمه َعة  الَّت ي نـََزَل ب َها الهق رهآن  فََأمَّا السَّاب ق  للى الهَجمه الحروف السَّبـه
ف  عمل ع  .٤"ثمان بهاَوَقده قَاَل َعل يٌّ: َلوه َول ير  َلَعم لهر  ب الهَمَصاح 

  وقد امتاز الجمع في عهد عثمان بما يأتي
 وهو حر  قريش. ،االقتصار فيه عل  حر  واحد .٢

ومل ياتبإوا  ،وما استقر عليإه اممإر يف العرضإة امهلإي  ،االقتصار فيه عل  ما اب  بالتواار .١
 وال منسو  التالو . ،ما اب  ب ري  اآلحاد

 وجه املعرو  اليوم. الاراي  آيااه وسوره عل   .4

عنإد بعإض بإان ماتوبإا خبال  ما   ،ومن بل ما لي: بقرآن ،والشال ،جتريده من النقط .1
 فقد بان فيه بعض اأويالت وافسيات لبعض ألفاظه. ، الص ابة 

  وقيإإإل ،سإإإتة  فقيإإإل، وقإإإد اهلتلإإإن يف عإإإدد املصإإإاحن الإإإيت بتبإإإ  يف عهإإإد عجمإإإان 
أرسإإل عصإإ ن إىل بإإل مصإإر مإإن  عجمإإان واملقصإإود أن سإإيدنا ،أربعإإة  وقيإإل ،سإإبعة

واختإإإإيها قإإإإرا   ،اإإإإون مرجعإإإإا يرجإإإإ  إليإإإإه عنإإإإد االهلإإإإتال يل ؛اممصإإإإار اإلسإإإإالمية املشإإإإهور 
ومإإإا وجإإإد بإإإمل هإإإؤال  القإإإرا  السإإإب  مإإإن االهلإإإتال  يف حإإإرو  معتمإإإد اهلتيإإإارا  ، اممصإإإار 

  صإإ فهن بإإال مإإنه  اعتمإإد علإإ  مإإا بلغإإه يف م؛ فإإيلك مبعضإإه  هايديإإدها بعضإإه  وينقصإإ

                                                 
1

 ، للسيوطي رمحه اهلل.(٤/٤٤٤) اإلاقان يف علوم القرآن 
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إشإإعارا بإإأن   ؛إذ بإإان عجمإإان بتإإ  هإإيه املواضإإ  يف بعإإض النسإإ  ومل ياتبهإإا يف بعإإض ،ورواه
 ن القرا   بال منها جا د .أبل ذلك د يح و 

ال علإإإ  املاتإإإو، يف  ،واملشإإإافهة ،وملإإإا بإإإان املعإإإون عليإإإه يف القإإإي القإإإرآن هإإإو امهلإإإي بالروايإإإة
 ،املصاحن من يقإرئ املسإلممل عإا فيهإامر أو أرسل سيدنا عجمان م  هيه ، فقد أاملصاحن

املغإإإي  بإإإن و  ،وبعإإإت عبإإإد اهلل بإإإن السإإإا   مإإإ  املاإإإي ،فإإإأمر زيإإإد بإإإن اابإإإ  أن يقإإإرئ باملإإإدي
وعإامر بإن عبإد القإي:  ،وأبإا عبإد الإرمحن السإلمي مإ  الاإويف ،شها، املخدومإي مإ  الشإامي

وبإيلك  ،ا عإداهر عل  ما يف مص فه  وارك مإصْ وقد أمج  أهل بل مِ  ،وهايا ،م  البصري
 واوحدت بلمة اممة. ،زان اخلال  بمل القرا 

  السبب في تعدد المصاحف
قصدوا بتابة املصاحن عل  ما وق  عليإه اإلمجإاع ونقإل متإواارا  هو أن عجمان والص ابة 

 ،فعإد دوا املصإاحن لتاإون مشإتملة علإ  مجيإ  القإرا ات املتإواار  ،مإن القإرا ات عن النإي 
 له حالتان  واهلتال  املصاحن

هإإيه احلالإإة ياتإإ   ويف ؛أن  تمإإل دإإور  اللفإإم هل إإا للقإإرا امل املختلفتإإمل أو القإإرا ات .٢

 ،بإإإإالداي چ ېئ چ  ذلإإإإك مجإإإإل ،اللفإإإإم يف مجيإإإإ  املصإإإإاحن بصإإإإور  واحإإإإد   تملهإإإإا
 ومن املعرو  أن املصاحن بان  زرد  من الشال والنقط. ،بالرا  "ننشرها"و

وحينئإإإإي ااتإإإإ  يف بعإإإإض  ؛حمتملإإإإة للقإإإإرا ات املختلفإإإإةأن ال ااإإإإون دإإإإور  اللفإإإإم هل إإإإا  .١

مإإإإن قولإإإإه  "أوصــــىو "و چ ہ چ  مجإإإإل ،املصإإإإاحن بصإإإإور  ويف بعضإإإإها بصإإإإور  أهلإإإإرى

فن إإإإا يف مصإإإإ ن أهإإإإل املدينإإإإة  ،[٤١٤البقإإإإر   ]چ  ہ ہ ہ ہ ھچاعإإإإاىل  

 چٺ ٿ ٿ  چ   ومجإإإل ،(َوَوصَّـــىويف مصإإإ ن أهإإإل العإإإراا ) "،وأوصـــى"

 إإا  فن ،إىل غإإي ذلإإك ،يف سإإور  التوبإإة [١٤التوبإإة  ]چ  ڭ ڭ ڭ ڭچ و ،[٤٢٢التوبإإة  ]
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وإمنإإإإإا مل ااتإإإإإ  ماإإإإإرر  يف  ،هلإإإإإرآبعضإإإإإها بلفإإإإإم  بتبإإإإإ  يف بعإإإإإض املصإإإإإاحن بلفإإإإإم، ويف
ومل ااتإ  إحإدامها يف امدإل وامهلإرى  ،لئال يتوه  إ ا ندل  هايا ماإرر  ؛مص ن واحد

 لئال يتوه  إ ا اص يح دا. ؛يف احلاشية

  لنقط والشكللنما جردت المصاحف من ا
ِ   لَيهسَ  َما ب ِ   تـَلهب س وا َواَل  الهق رهآَن، َجرِّد وا"  عن ابن مسعود  يملا رو  .٢ نه مإن   ، يعإي٢"م 

 بل شي  إال القرآن.

صور  واحد  أبجر من وجه مما دح نقله وابت  االواه عإن بلت تمل الالمة اليت اات   .١
 بما بينا آنفا.  ،من وجوه القرا ات الني 

 تنبيِ:
ولــــيس بــــين أيــــدينا دليــــل قــــاطع علــــى وجــــود "اهلل   هيقإإإإون دإإإإاح  مناهإإإإل العرفإإإإان رمحإإإإ

وقصــارى مــا علمنــام أخيــرا أن ابــن  ،المصـاحف العثمانيــة اآلن فضــال عــن تعيــين أمكنتهــا
 .١"ورأى في مصر مصحفا أيضا ،الجزري رأى في زمانِ مصحف أهل الشام

مإإا دام املعإإون عليإإه هإإو النقإإل والتلقإإي  وعإإدم بقإإا  املصإإاحن العجمانيإإة قاطبإإة ال يضإإرنا شإإيئا
وذلإإك متإإواار مسإإتفيض علإإ  أبمإإل وجإإه يف  ،إىل النإإي  ،وإمامإإا عإإن إمإإام ،اقإإة عإإن اقإإة

 آلن.االقرآن 
 مإإام هلادإإا باملصإإ ن الإإيي احإإتفم بإإه عجمإإان مإإن العلمإإا  مإإن هعإإل املصإإ ن اإل

ومإإنه  مإإن جعإإل املصإإ ن اإلمإإام عامإإا  ميإإ  املصإإاحن الإإيت بتبإإ  بإإأمر عجمإإان  ،لنفسإإه
 ل  اممصار.عووزعها  

 
 

                                                 
1

 .رجاله رجان الص يح غي أي الدعرا (  ١/٤١٤(، قان اديجمي رمحه اهلل يف زم  الدوا د )٨2١١أهلرجه ابن أي شيبة رمحه اهلل يف مصنفه ) 
2

 ، للدرقاي رمحه اهلل.(٤/١٢١) يف علوم القرآن العرفانمناهل  
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 تابع المبحث السابع
 أوردت على جمع القرآن تيالشبِ ال

 سبب هيم الشبِ:
 الروايات الضعيفة الواهية. .١ احلقد الدفمل معدا  الدين. .٢

 باطلة أورد ا الشيعة. تروايا .4

إىل  وأعدا  الدين اعاموا عنها ودرفوها ،ولان دا حمامل د ي ة ،د ي ة تروايا .1
 أحقاده . يامامل اليت ارض

 الشبهة األولى:
ِ   َعبهدَ  َأنَّ "بين ياون مج  القرآن عن إمجاع الص ابة وقد روي   ع ود   بهنَ  اللَّ  ل َزيهد   َكر مَ  َمسه

خَ  ثَاب ر   بهن   ، َنسه ف  ل م ينَ  َمعهَشرَ  يَا: َوقَالَ  الهَمَصاح   الهم صهَحف   ك َتابَة   َنسهخ   َعنه  أ عهَزل   الهم سه
َها ِ   َرج ل ، َويـَتَـَوالَّ َلمهر   َلَقده  َواللَّ  .٢"َكاف ر   رَج ل   ص لهب   َلف ي َول نَِّ   َأسه
 الجواب:

، وال عل  هيا ال يدن عل  عدم جواز مج  القرآن يف املص ن إن قون ابن مسعود 
لسوابقه  ؛أنه يرى أنه أح  من زيد جبم  القرآن  وبل ما يدن عليه ،نه بان خمالًفا يف ا م أ

ن معه من نه ملا سا  عنه الغض  أدرك حسن اهلتيار عجمان ومَ أم   ،يف اإلسالم
استحيا مما قال، فقال: ما أنا  "أن عبد اهلل  ي فقد رو  ،لديد  ةالص اب

 ،ملدايا فيه لديد  بار وعجمان  ، وبان اهلتيار أيبخيرهم، ثم نزل عن المنبر"
وبان يات   ،أممل، و وبيلك هو عاقل ،القو  والصرب يوالشبا، يقتض ؛نه شا،أ ي وه

عل   وأنه بان قد شهد العرضة امهلي  اليت عرضها الني  ،الوحي يف عهد الني 
 االاة من أوا  الص ابة. بيلك قد ض  إليه عجمان  جربيل 

                                                 
1

 .(١٤٢١)صحيح سنن الترميي يف  د  ه املباي و  ،َهَيا َحِديت  َحَسن  َدِ يح  ، وقان  (١٤٢١) يف سننه رواه الرتميي  
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 الشبهة الثانية:
 ل نَّ َ "  قان يف عهد أي بار  بين ياون القرآن بله متواارًا م  أن زيد بن ااب  

ت ب   ك نهرَ  يَ  َتكه ِ   ل َرس ول   الهَوحه َتَتبـَّعهر   الهق رهآَن، فَاتَّب ع    اللَّ ت   َحتَّى فـَ رَ  َوَجده  س ورَة   آخ 
بَة   َنهَصار يِّ  خ َزيهَمةَ  َأب ي َمعَ  آيـَتَـيهن   التـَّوه ه َما َلمه  األه ده وقان يف أانا  ذبره  ،٤"َ يهر م   َأَحد   َمعَ  َأج 

َزاب   م نه  آيَة   فـََقدهت  "  لاتابة املصاحن يف عهد عجمان  َحه ينَ  األه َنا ح   الهم صهَحفَ  َنَسخه
َمع   ك نهر   َرأ    اللَِّ   َرس ولَ  َأسه َناَها ب َها، يـَقه نَاَها فَالهَتَمسه  ثَاب ر   بهن   خ َزيهَمةَ  َمعَ  فـََوَجده

َنهَصار يِّ   ؟٤"األه
 الجواب:

والتواار إمنا هو يف احلفم ال يف  ،والاتابة ،إن االعتماد يف مج  القرآن بان عل  احلفم
َزاب   م نه  آيَة   فـََقدهت  "   يدن عل  ذلك قون زيد ،الاتابة َحه ينَ  األه َنا ح   َنَسخه

َمع   ك نهر   الهم صهَحفَ  َرأ    اللَِّ   َرس ولَ  َأسه ومجله احلفظة  ،فهو بان حافظًا دا "،ب َها يـَقه
  فا وا، ؟بار بين مل هد هيه اآلية يف د ن أي   فنن قيل، من الص ابة 
 عل  أن املعون عليه يف ،أو لعل امرضة أبل  موضعها ،وا اير مدادها ،لعلها امن  

 ال الاتاي. يالقرآن التواار احلفظ
 الشبهة الثالثة:
َكاَن َيح  ُّ "  بدليل ما ورد أن عبد اهلل بن مسعود ،فيه ما لي: منه يدَ أن القرآن قد زِ 

: ل نََّما َأَمَر َرس ول  اهلل   ، َويـَق ول  ف  َن الهَمَصاح  َوَلمه َيك نه  َأنه يـ تَـَعوََّذ ب ه َما، الهم َعوَِّذتـَيهن  م 
َرأ  ب ه َما  .١"يـَقه

 
                                                 

  .(١٩٨٩يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل1
  .(١٢١٩يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل2
3

 .اقات هورجال ( ١/٤2٤قان اديجمي رمحه اهلل يف زم  الدوا د )(، ٩٤2٤أهلرجه ال رباي رمحه اهلل يف املعج  الابي ) 
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 الجواب:
، قان اإلمام ا مدسوسة عل  ابن مسعودوأغل  الظن أ  ،هيه الروايات غي د ي ة

ل م وَن َعَلى َأنَّ الهم َعوَِّذتـَيهن  " النووي رمحه اهلل  َمَع الهم سه َوَسائ َر السَُّور   ،َوالهَفات َحةَ  ،َأجه
ت وبَة  ف ي الهم صهَحف  قـ رهآن   ِ  َكَفرَ  ،الهَمكه نه ع ود   ،َوَأنَّ َمنه َجَحَد َشيهٍ ا م  َوَما ن ق َل َعنه ابهن  َمسه

يح   "المجاز": قَاَل ابهن  َحزهم  ف ي َأوَّل  كتابِ ، ف ي الهَفات َحة  َوالهم َعوَِّذتـَيهن  بَاط ل  لَيهَس ب َصح 
ع ود  َموهض وذ  " م  َعنه ز ْر َعنه ابن  ،َهَيا َكي ب  َعَلى ابهن  َمسه ِ  ق َراَءة  َعاص  َول نََّما َصحَّ َعنه
 .٤"وفيها الفاتحة والمعوذتان ،سعودم

 وعلى فرض صحة الروايات يجاب بما يلي:
 واز أنه بان ال ياتبها اعتماًدا عل   ؛عدم بتابتها ال يستلدم إناار بو ا من القرآن .٢

َأنَّ الهق رهآَن ل نََّما  "إىل   وقد ذه  ابن مسعود  ،حفم الناس دما ال إنااًرا لقرآنيتهما
َيان  َوالزِّيَاَدة  َوالنـُّقهَصان  َورََأى َأنَّ َذل َ  ك ت َب  َع بـَيهَن اللَّوهَحيهن  َمَخاَفَة الشَّ ِّ َوالنِّسه َوج م 

د   َها َعَلى ك لِّ َواح  د  ل ق َصر َها َوو ج وب  تـََعلُّم   .٤"َمأهم ون  ف ي س ورَة  الهَحمه

لقرآن ال يعارض التواار ليس  من ا اأ  ابن مسعود  وظنُّ  ،حاديةآأ ا رواية  .١
 الق عي.

ولي: أدن عل  ذلك أن اليين ارج   ،قد ياون ذلك قبل أن يستيقن أ ا من القرآن .4
 ن هيه السور من القرآن.أمتفقون عل   قرا    البن مسعود 

 الشبهة الرابعة:
بن   عن ُأَي   يدن عل  ذلك ما روي ،أن القرآن نقص منه ما بان بعض الص ابة ياتبه

َتع ين َ ، "، ودعا  القنوت  احلقد، و أنه بان يات  يف مص فه سوريت اخلل   بع   ل نَّا َنسه

                                                 
  ، لإلمام النووي رمحه اهلل.(١/١٩١) املهي،اجملموع شرو  1
2

 ، للسيوطي رمحه اهلل.(٤/٤١٤) اإلاقان يف علوم القرآن 
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د ي َ  تَـهه  .٤"َوَنسه
 الجواب:

 هناك قاعدتان في رد كل رواية تفيد زيادة شيء في القرآن، ونقص شيء منِ:
 حادية ال اقبل يف إابات شي  من القرآن.آبل رواية  .٢

 القرآن ال اقبل.بل رواية ختالن املتواار من  .١

 : بن كعب والجواب عن رواية أبي
ن مصاحن م ؛يف مص فه ديا الدعا  ال يدن عل  القرآنية بتابة أي .٢

بل بان بعضها مشتمال عل   ،مل اان قادر  عل  املتواار يف عهد الني  الص ابة 
وال يشك ذو نظر فاحص أن  ،وامدعية ،وعل  بعض التفسيات ،واملنسو  االو  ،اآلحاد

 هيا الدعا  لي: عليه مس ة من س ر القرآن.

 هي رواية أحادية ال اعارض الق عي الجاب  بالتواار. .١

 الشبهة الخامسة:
سق ا بجيا من أو  ،أن عجمان وأبا بار حرفا القرآن  وهلالدته ،عن بعض الشيعة واملالحد 

وأن سور  امحدا،   ،بان سب  عشر  ألن آيةإن القرآن اليي ندن به جربيل  "  وقالوا ،آيااه
 غي ذلك من امباطيل.، إىل وسور  الوالية أسق   بااملها ،بان  مجل سور  امنعام

 الجواب:
 هيه دعاوى مل اق  عليها دليل وال شبه دليل. .٢

فأما الزيادة "بما قان ال ربسي يف زم  البيان    ،أن العقال  من الشيعة أناروا ذلك .١
مَ  فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من  ،ع على بطالنِ، وأما النقصان منِفيِ فم جه

 .٤"، والصحيح من ميهب أصحابنا خالفِاا ونقصان  في القرآن تغيير   حشوية العامة أن

                                                 
1

 (، البن عبد الرب القرطي رمحه اهلل.٤/٤٩2االستيبار ) 
2

 حسمل اليهي رمحه اهلل.السيد ، للشي  حممد (٤/١١) التفسي واملفسرون 
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فاين سا   ،وآن البي  سيدنا علي إىل  لقد دار اممر ملد  مخ: سنوات .4
 ؟!اتل  عل  ذلك ومصاحن عجمان 

 الشبهة السادسة:
 يت وأيد ذلك باآل ،زيد فيه ما لي: منه، و القرآن قد أسقط منه ما هو منهأن 
َرأ   قَار ئ ا  النَّب يُّ  َسم عَ ما ورد يف احلديت  ) .1 د ، ف ي اللَّيهل   م نَ  يـَقه : فـََقالَ  الهَمسهج 

  ِ ِ   يـَرهَحم  َقطهتـ َها آيَة   وََكَيا َكَيا َأذهَكَرن ي َلَقده  اللَّ   .٢وََكَيا( َكَيا س ورَة   م نه  َأسه
أن الني  يوزع  املفرت  ،[١امعل   ]چ ڭ ڭ ۇ ۇچ ما جا  يف سور  امعل   .١
 آيات ومل ييبره أحد. أُنسي 

آية املتعة   ومجلوا بيلك ،أن الص ابة قد حيفوا من القرآن ما رأوه مصل ة يف حيفه .4
 .ي  أسق ها عل

وبان  ماتوبة عل   ،أن بجيًا من آيااه مل يان دا من قيد سوى  فم الص ابة .1
اوجد آيات نسخ    مما جعل علما  املسلممل يقولون ،وضاع بعضها ،العظام بال قيد
 لفظًا ال حاًما.

إىل  وبت  ستة مصاحن وجه هبا ،احلجاج بن يوسن أعدم مصاحن عجمان .5
 اممصار؛ نصر  لبي أمية.

من   [٤١١آن عمران  ]چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ زعموا أن آية  .6

من   [٤٤2البقر   ]چ ۉ ې ې ې ېىچ بالم أي بار قادا يوم السقيفة، وآية
 بالم عمر.

 

                                                 
1

 .(١٨٨رمحه اهلل يف د ي ه )ومسل   (،2٢١٤رمحه اهلل يف د ي ه ) رواه البخاري 
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 الجواب:
 بالنظر في هيم الدعاوى نجد أنها عارية عن الدليل: 

عل  أن ورواية أنسيتها افسي للرواية اموىل ادن  ،ما ذبره من احلديت فهو د يح .٢
طاملا ندث له التيبر إما  وال يضر نسيان الني  ،ال العمد ،اإلسقاط عن طري  النسيان

ودليل ذلك قوله  ،إما عارض سري  الدوان ن نسيانه م ؛أو من ميبر ،من نفسه

وإما أن ياون داهلاًل يف  ،[٩احلجر  ] چڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں چاعاىل

أي  ؛[ ٤٢١البقر   ]چ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ قوله اعاىل 
 .النس  أن اهلل رفعه من قلبه إلراد 

ڭ ڭ چ واستدن باآلية  ،شيئا من القرآن ينس ما استدن به أن الني  .١

فأزان  ،بان يتيبر القرآن يف نفسه خمافة النسيان أن الني   ، فسب  ندون اآليةچۇ

فاملراد إال ما شا  اهلل  ،[١امعل   ]چ ۆ ۆ ۈ ۈچ واالستجنا  يف قوله  ،اهلل هلوفه هبيه اآلية
 -يراد به عدم النسيان-أو ياون االستجنا  غي حقيقي  ،-يريد النس - أن ينسيه لنبيه 

ېئ ىئ ىئ چ   لقوله اعاىل ،ن اهلل ضمن له أن ال ينس بتعلي  شي  عل  املست يل؛ م

 .[٤١ – ٤١القيامة  ]چ  ىئ ی  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

الص ابة عل   جتنٍ يف إسقاطه أسق وا ما رأوا املصل ة  ما زعمه من أن الص ابة  .4
بالقرآن،  ، وقد مر  عناية الص ابة -وهيا زع  ا اهل-، وعل  احل ، وعل  الواق  

حن أنه امتدج بل مه  ودمه ، أما ما قاله عن آية املتعة؛ فل  يأت بدليل، وال ندري أي 

ڤ ڤ ڤ  ڤ چ سا  متعة يقصد، لو يقصد نااو املتعة فهي يف سور  الن

، وُأِحل نااو املتعة للضرور ، مث نس  إىل يوم [٤١النسا   ]چ ڦ ڦ ڦ
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ىئ ىئ ىئ ی   ی ی چ القيامة، وإن بان يقصد متعة احلج؛ فاآلية يف سور  البقر  

 .[٤٩١البقر   ]چ  ی جئ حئمئ

أو ضياع بعض ما بان يات   ،أما الدع  بأن بعض القرآن ضاع ملوت بجي من احلفظة .1
 َول نِّي"  بار  بدليل قون عمر مي ،ن احلُفا  بانوا بجيينفهيا زع  باطل م، عليه
َشى رَّ  َأنه  َأخه َتح   ،، وأما ضياع بعض ما بان يات  عليه٤"الهَمَواط ن   ف ي ب الهق رَّاء   الهَقتهل   َيسه
وم  ذلك ال  ،نافظون عل  املاتو، غاية احلفم فهيا احتمان بعيد إذ بانوا  ،فمردود

 إذ أن املعون عليه هو احلفم. ؛يضرنا ضياع شي  من املاتو، عليه

فن ا دعوى ال وجود دا إال يف  ،نقص منهأو  ،اج زاد يف القرآنجَّ أما دعاوى أن احلَ  .5
وبين يفعل ذلك وال يراف   ،إذ مل ينقل ذلك يف أي ااري  من التواري  ،هليان داحبها

 ،ولو أ   ساتوا هلوفا منه ؟!ن بانوا ال خيافون لومة ال  دوت معارض له من العلما  اليي
 لموا بعيدا عنه أو بعد مواه؟!فل  مل يتا

 من بالم أي چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ أما الدع  بأن آية  .6
وحفظها بجي من الص ابة  ،دحُ واآلية قد ندل  بعد أُ  ،فهيا إغراا يف ا هل، بار 

فهيا  ، من بالم عمر چ ۉ ې ې ې ېىچ  وآية  وأما قوله، 
 َلو   اللَِّ ، َرس ولَ  يَا"بصيغة التمي   أنه قان عن عمر  يإذ املرو  ؛أيًضا جهل وضالن

نَا وبون  ،٤"چۉ ې ې ې ېىچ فـَنَـَزَلره  م َصلاى؟ ل بـهَراه يمَ  َمَقام   م نه  اتََّخيه
فماذا بعد احل  إال  ،أنه من بالم عمر عل  ال يدن  أن القرآن يواف  اجتهاد عمر 

 ؟!الضالن

                                                 
1

 .(١١١٩يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل 
2

 .( بلفم قري ١٢٤يف د ي ه ) رواه البخاري رمحه اهلل 
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 الشبهة السابعة: 
ر   الهق رهآن   م نَ  أ نهز لَ  ف يَما َكانَ "قال   أ ا  روي عن عا شة   َمعهل وَمات   َرَضَعات   َعشه

نَ  ث مَّ  ي َحرِّمهَن، خه ، ب َخمهس   ن س  َرأ   ف يَما َوه نَّ   اللَِّ   َرس ول   فـَتـ و فِّيَ  َمعهل وَمات   م نَ  يـ قه
فتاون اآلية الدالة قد  ،والقرآن اليوم لي: فيه ما يدن عل  مخ: رضعات  ، وقالوا٤(الهق رهآن  

 سق  .
 الجواب:

قان احلافم رمحه اهلل   ،ال يجب  هبا قرآن ،هيه الرواية مهما د   فهي آحادية .٢
فـََلمه يـَثهب ره   ،اَل َخبَـر   ،َوالرَّاو ي َرَوى َهَيا َعَلى َأنَِّ  قـ رهآن   ،الهق رهآَن اَل يـَثهب ر  ل الَّ ب التـََّوات ر  "

ن ِ  قـ رهآن ا   وأنه بان اشريعا اابتا بالسنة مث نس  بالسنة ،، ومما يدن عل  أنه لي: قرآنًا٤(َكوه
 منها استندت فيه انه بان اجتهادأفهيا يدن عل   ،مر   َ مُ اهلتال  الرواية عنها يف القدر الْ 

 أما قودا  ،ولو بان قرآنا ملا نقل عنها بل هيا االهلتال  ،عل  ما ظهر دا من السنة
 أي فيما أندن من شرو القرآن وبيانه. "؛الهق رهآن   م نَ  أ نهز لَ  ف يَما َكانَ "

والنس  مل  ،مث نس  لفظه وبقي حامه ،نه بان قرآنًان أن نمل احلديت عل  أوميا .١
ظانمل أنه غي به فاانوا يتلونه،  ومل يدر بعض الص ابة  ، يل موت النيبَ يق  إال قإُ 
 منسو .

 الشبهة الثامنة:
بهن   َكانَ  َلوه "يقون   مسع  الني   قانأنه ما روي عن ابن عباس   َمال   م نه  َواد يَان   آَدمَ  ال 

ََل   َواَل  ثَال ث ا، اَلبـهتَـَغى ، ل الَّ  آَدَم، ابهن   َجوهفَ  َيمه ِ   َويـَت وب   التـَُّراب   ويف ،4"تَابَ  َمنه  َعَلى اللَّ
 َأمه  ه وَ  الهق رهآن   م نَ  َأدهر ي َفاَل "   آهلرها قان ابن عباس ويف ،رواية أهلرى حنو ذلك

                                                 
1

 .(٤١2٤يف د ي ه ) رواه مسل  رمحه اهلل 
2

 فتح الباري البن حجر رمحه اهلل. 
3

 .(٤٢2٢رمحه اهلل يف د ي ه )مسل  رواه و  (،١١١١رمحه اهلل يف د ي ه ) رواه البخاري 
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وروى  ،١"چ ڑ ژ چ :ك نَّا نـََرى َهَيا م َن الهق رهآن  َحتَّى نـََزَلره "  ، وقان أي٤؟"اَل  
   فظاهر هيا الروايات أ ا قرآن،الشبهةيقون داح  موس  امشعري،  أيمجل هيا عن 

 .ولان غي موجود  يف املصاحن
 الجواب:

وبعض الروايات  ،وغاية ما ادن عليه أ ا من بالم الني  ،القرآن ال يجب  إال بالتواار .٢
وإذا   ،وأما الروايات اليت فيها إهبام أن ذلك قرآن جا ت عل  ديغة الشك ،د   بيلك

 ، فما بالك بالشك؟بان ا دم يف هيا ال يجب  قرآنا

 .أن هيا بان قرآنًا مث نسخ  االواه ملا أندن اهلل أداب  التااار  والوجه الجاي أن يقان .١

  بقولهن بعض الروايات وردت م ؛هيا من قبيل امحاديت القدسيةأن والوجه الجالت  .4
 به ومعناه يشبه أسلو، امحاديت القدسية.ويشهد ديا الوجه أن أسلو  "،إن اهلل يقون"

  الشبهة التاسعة
ا "  قون عمر  َِ بـََعَث م َحمَّد  ِ  الهك َتابَ  ،ب الهَحقِّ  ل نَّ اللَّ َفَكاَن ف يَما أ نهز َل  ،َوَأنـهَزَل َعَليه

م   ِ  آيَة  الرَّجه ِ   ،َعَليه َناَها، َوَرَجَم َرس ول  اللَّ َنا م نه بـَعهد م ، َول نِّي  فـََقَرأهنَاَها َوَوَعيـه َوَرَجمه
  ِ م  ف ي ك َتاب  اللَّ د  آيََة الرَّجه ير  ل نه طَاَل ب النَّاس  الزََّمان  َأنه يـَق وَل قَائ ل : َما َنج   ،َخش 

م  َحقٌّ َعَلى َمنه زََنى م َن الرِّجَ  ِ  تـََعاَلى، فَالرَّجه لُّوا ب تَـرهك  َفر يَضة  َأنـهَزَلَها اللَّ ال  َوالنَِّساء  فـََيض 
َصن ا ل َذا قَاَمر  الهبَـيـَِّنة   ل   ،ل َذا َكاَن م حه ِ  َلوهاَل َأنه يـَق وَل  ،َأوه َكاَن َحمه ، َوايهم  اللَّ َأو  اعهت َراف 
  ِ قان  ،وروايات أهلرى ادن عل  ذلك ١"َلَكَتبهتـ َها النَّاس  زَاَد ع َمر  ف ي ك َتاب  اللَّ

 ادن عل  أن القرآن سق   منه هيه اآلية. فهيه الروايات  داح  الشبهة

                                                 
1

 .(٤٢١٩رمحه اهلل يف د ي ه )مسل  رواه و  (،١١١١رمحه اهلل يف د ي ه ) رواه البخاري 
2

 (.١١١٩رمحه اهلل يف د ي ه ) رواه البخاري 
3

يف د يح أي داود  اللفم يف سننه، ود  ه املباي هبيا  ورواه أبو داود (، ٤١٩٤) (، ورواه مسل  ١٨٤٩) رواه البخاري  
ِ  َحقٌّ "(، ويف رواية الشيخمل رمحهما اهلل  ١١٤٨) م  ف ي ك َتاب  اللَّ  ."َوالرَّجه
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 الجواب:
وغاية ما ادن عليه أ ا أحاديت رسون اهلل  ،ال يجب  هبا قرآن ،هيه الروايات آحادية .1
،  أما قون عمر"    ِ  ،ندن بالقرآن والسنة فنن جربيل  "،َفَكاَن ف يَما أ نهز َل َعَليه

َناَها"  وقوله م  ف ي ك َتاب  "وقوله   ،فاملراد نرويها عن رسون اهلل  "،فـََقَرأهنَاَها َوَوَعيـه َوالرَّجه
 ع َمر   زَادَ  النَّاس   يـَق ولَ  َأنه  َلوهاَل "ودليل هيا التأويل قون عمر   ،أي يف شرع اهلل "؛اللَِّ  َحقٌّ 
ِ   ك َتاب   ف ي م   آيَةَ  َلَكَتبهر   اللَّ  إذ ال يقان زاد ملا عر  أنه منه، وقان عل    ؛"الرَّجه

تـ َها"حمل جلد شراحة مث رمجها   ِ ، ب ك َتاب   َجَلده َها اللَّ تـ  ِ   َرس ول   ب س نَّة   َورََجمه  .٤"اللَّ
وهيا ا وا، يت  بعد اسلي   ،حامها يمث نس  لفظها وبق ،أن هيه اآلية بان  قرآنًا .١
 .انيتهآقر 

 ملحوظة:
 والرد  ،مض  وأايت شبه مجل ما

 .إما أن ااون امحاديت باطلة .٢
 نا منسوهلا.اون قرآولو فرضنا د تها ا .١

 حممون عل  التفسي. توبعض هيه الروايا .4

 رد عام على كل الشبِ:
مجعوا عل  أن هيا اليي بت  يف املصاحن وحفظه املو  عن املو  هو أاملسلمون 

فمن ادع  زياد  أو  ،وال نقصان ال زياد  ندله ر، العاململ عل  نبيه اليي أ القرآن
 .-وال ميان محد إب اله- فقد أب ل اإلمجاع نًا،نقصا

من يدع  أن الصلوات اخلم:    مجلفهو  ،فيه أو نقص يدَ بيلك من زع  أن القرآن زِ 
بيلك أن اهلل   ،أو بان  االاا فصيوها مخسا ،مخ:إىل  فأنقصها املسلمون ،بان  عشرا

                                                 
1

يف د ي ه  (، وش ره الجاي رواه البخاري ٤١١٢) لرواء الغليليف  املباي د  ه (، و ٩١٤يف مسنده ) أهلرجه اإلمام أمحد  
(١٨٤٤). 
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گ گ چ  ،[٩احلجر  ] چڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں چ  وعد حبفظه 

 .[١٤فصل   ]چ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ
 فسوف يبقى القرآن شامخ ا صلب ا حتى يرث اهلل األرض ومن عليها
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 المبحث الثامن
 ترتيب آيات القرآن وسورم

   :اآلية
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ لقولإإإإإإإإإإإإإإه اعإإإإإإإإإإإإإإاىل  ،  العالمإإإإإإإإإإإإإإةلغــــــــــــــة  

 ،واإإإإإأيت أيًضإإإإإا ععإإإإإىن الإإإإإدليل ،أي عالمإإإإإة ملاإإإإإه ؛[٤١٨البقإإإإإر   ]چ  ې ى ى
 واملعجد . ،والعرب 
وآهلرهإإا يسإإم  فادإإلة )بلمإإة ااإإون آهلإإر  ،دإإا مبإإدأ و ايإإة ،  جإإد  مإإن السإإور اصــطالح او 

 .اآلية(

من اآليإة عالمإة علإ  نفسإها بانفصإادا  ؛املناسبة بمل التعرين اللغإوي واالدإ الحي واضإحو 
وبانضإإمامها إىل غيهإإا ااإإون معجإإد  دالإإة علإإ   ،رًا ودال إإلبَإإإومن فيهإإا عِ  ،عمإإا قبلهإإا وبعإإدها
 .ددا رسون اهلل 

 .وأبجر اآليات ال وان يف السور ال وان  وأبجر اآليات القصار يف السور القصار. 

 . وأطون آية هي آية الدين يف سور  البقر 

  عند من عدها آية.چ  ڤ ڤچ وچ  ڄ ڃچ وأقصر آية، آية 

   بسور  الرمحن.چ  ۆئ ۈئچ وقد ااون اآلية من بلمة واحد 

 .وقد ي ل  اس  اآلية ويراد بعضها  .وقد ي ل  اس  اآلية ويراد أبجر 

 فوائد معرفة اآليات وعددها وفواصلها 
 اآلي سنة. سمن الوقن عل  رؤو  .٢

 ،من اإلمجإاع انعقإد علإ  أن الصإال  ال اصإح بنصإن آيإة ؛أنه يعمل علإ  دإ ة الصإال  .١
 .من ذلك أبجرب وقان آهلرون "،ال جتدئ آية"  من العلما     وقان مجَْ 
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 ية طويلة.آأو  ،إن اإلعجاز ال يق  بأقل من االث آيات قصار .4

يف القيإام بعإدد  يبلمإا ازداد املصإللل إديت الإدان علإ  أنإه   ؛اعتبارها يف قرا   قيام الليل .1
 .  ٤أبجر من اآليات فأجره يديد

 عدد آيات القرآن:
تَـَلف وا ف يَما زَاَد َعَلى " تََّة آاَلف  آيَة ، َواخه ل غ  س  َمع وا َعَلى َأنَّ َعَدَد آيَات  الهق رهآن  يـَبـه َأجه

ه مه َمنه قَالَ  نـه ه مه َمنه َلمه يَز ده، َوم  نـه ائـَتَـيهن  َوَأرهَبع   :َذل َ ، َفم  َرَة، َوق يَل  ،َوم  َوق يَل: َوَأرهَبَع َعشه
تَّة  ائَة َوس  تم  تاا َوَثاَلث يَن، َوقيل: وس  ر يَن، َوق يَل: َوس  س ا َوع شه َرَة، َوق يَل: َوَخمه َع َعشه َوت سه

َرةَ   .١"َعشه
حملهإإا   لِإإفإإنذا عُ  ،بإإان يقإإن علإإ  رؤوس اآلي للتوقيإإن  ويرجإإ  سإإب  اخلإإال  أن النإإي 

 أ ا ليس  فادلة. يٍ س  السام  حينئفي  ،ودل للتمام
 ولمعرفة الفواصل طريقان:

 القياسي. .١    ي.التوقيف .٢

   ققنإا ومإا ودإله دا مإا ، ققنإا أنإه فادإلة  وقن عليه   فما اب  أن الني أما التوقيفي
أن ياإإون لتعريإإن   احتمإإل الوقإإن  وودإإله أهلإإرى ،ومإإا وقإإن عليإإه مإإر  أنإإه لإإي: بفادإإلة،

أو  ،أن ياإون غإي فادإلة  أو لالسرتاحة، واحتمل الودإل ،الفادلة، أو لتعرين الوقن التام
 .فادلة ودلها لتقدم اعريفها

وال  ،ذلإك ي  فهو ما أحل  من غي املنصوع عليه باملنصوع عليه ممإر يقتضإوأما القياسي
والوقإن  ،أو ودإل ،وإمنإا غايتإه أنإه حمإل فصإل ،منه ال زياد  فيه وال نقصإان ؛حميور يف ذلك

 عل  بل بلمة جا د.
 

                                                 
1

 (.٤١٩٨) أبي داودصحيح د  ه املباي رمحه اهلل يف (، و ٤١٩٨أهلرجه أبو داود رمحه اهلل يف سننه ) 
2

 ، البن عاشور رمحه اهلل.(٤/١١) الت رير والتنوير يف افسي القرآن 
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 :معرفة اآليات
ا بعــض هــيم الفــواتح آيــة دون بعــض؟ قلــر: فــإن قلــر: مــا بــالهم عــدو " :قإإان الدخمشإإري
 .٢"ال مجال للقياس فيِ كمعرفة السور يهيا علم توقيف

 كلمات القرآن وحروفِ:
 ،بلمإإإإإة  ١١٤١١  وقيإإإإإل بلمإإإإإة،  ١١١١١  وقيإإإإإل ،بلمإإإإإة  ١١٩١١  عإإإإإدد الالمإإإإإات قيإإإإإل

 .، واعتبار بل منهما جا دورس  ،ولفم ،وزاز ،حقيقة  وسب  االهلتال  أن الالمة دا
 ،وأرباعإإه ،وأاالاإإه ،واحلإإرو  ،وبيإإان أنصإإا  القإإرآن بالالمإإات ،بإإيلك عنإإوا بعإإدد احلإإرو 

 وأمخاسه.
ت يَعاب  " :رمحه اهلل يقون السيوطي ت َغال  ب اسه شه ِ  َواال  َت  .١"َذل َ  م مَّا اَل طَائ َل َتحه
  ترتيب اآليات

عل  مواضإ  اآليإات  يوقن الني  فقد بان جربيل  ،اراي  اآليات يف سورها اوقيفي
َضع وا َهـي م  اآليَـَة ف ـي السُّـورَة  الَّت ـي يـ يهَكر  ف يَهـا َكـَيا "يقون   وبان رسون اهلل  ،من سورها
 .4"وََكَيا

َعَها ل نََّما َكاَن ب الهَوحهي  ": رمحه اهلل يقون ابن احلصار يَات  َمَواض  ،  تـَرهت يب  السَُّور  َوَوضهع  اآله
: َضع وا َكاَن َرس ول  اللَِّ   ع  َكَيا يـَق ول  آيََة َكَيا ف ي َموهض 

َوَقده َحَصَل الهَيق ين  م َن  ،1
  ِ َمَع الصََّحابَة  َعَلى  ،النـَّقهل  الهم تَـَوات ر  ب َهَيا التـَّرهت يب  م نه ت اَلَوة  َرس ول  اللَّ َوم مَّا َأجه

ِ  َهَكَيا في المصحف  .5"َوضهع 

                                                 
1

 ، للدخمشري رمحه اهلل.(٤/١٤) الاشا  عن حقا   غوامض التنديل 
2

 للسيوطي رمحه اهلل.، (٤/٤١٤) اإلاقان يف علوم القرآن 
3

(، وضعفه املباي رمحه اهلل يف ضعين أي ٤/١١يف موافقة اخلرب اخلرب ) حسنه احلافم ابن حجر و (، ١٨١يف سننه ) أهلرجه أبو داود  
 (.١٨١) داود 

4
 يف هيه الصف ة. ١انظر ادامش رق   
5

 ، للسيوطي رمحه اهلل.(٤/٤٤١) اإلاقان يف علوم القرآن 
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َمع وَن م  ": يقون اإلمام مالك  .٢"َن النَّب يِّ ل نََّما أ لَِّف الهق رهآن  َعَلى َما َكان وا َيسه
َوَّل  ": امار عن حممد بن سيين قان ويف َوَّل  فَاأله ر َمَة: َألِّف وم  َكَما أ نهز َل األه قَاَل:  ،فـَق لهر  ل ع كه

َتطَاع وا نُّ َعَلى َأنه يؤلفوم ذل  التَّأهل يَف َما اسه نهس  َوالهج  َتَمَعر  اإله   .١"َلو  اجه
ن اهلل مل م ؛فإإنن ارايبإإه علإإ  حسإإ  النإإدون غإإي مسإإت اع محإإد مإإن البشإإر ،ودإإدا عارمإإة

وإمنإإإا اقتضإإإ  حامتإإإه أن ياإإإون  ،املعجإإإد علإإإ  حسإإإ  النإإإدون د أن ياإإإون اإإإألين بتابإإإهرِ يُإإإ
 حس  املناسبات البالغية وأسرار اإلعجاز.

  السور وترتيبها
آيا إإإا بعضإإإها إىل  وم إإإا ضإإإم  ،إلحاطتهإإإا بآيا إإإا ؛أهلإإإيت مإإإن سإإإور املدينإإإة  السإإإور  قيإإإل

 ه بعضا فوا بعض.ابما أن السور اوض  لبنا  ،بعض
يف ال إون عإ  وضإ  بعضإها إىل بعإض، حإن بلغإ  مج ،واد الًحا  طا فة من آيات القرآن
 واملقدار اليي أراده اهلل سب انه.
 .(الاوار)  وأقصرها (،البقر )  وأطون سور  ،ومعرفة سور القرآن بلها اوقيفي

 َكاَن النَّب يُّ ": ، فعن ابن عباس قان(بس  اهلل الرمحن الرحي )ندون   السور وعالمة ابتدا  
يم   َمن  الرَّح  ِ  الرَّحه م  اللَّ  نـََزَلره  فَإ َذا" :و  رواية ،4"اَل يـَعهر ف  َختهَم السُّورَة ، َحتَّى تـَنهز َل ب سه

م   َمن   اللَِّ   ب سه يم   الرَّحه " َقد   السُّورَةَ  َأنَّ  َعل م وا الرَّح   .1انـهَقَضره

ــَيا" :قإإان سإإور  آن عمإإران، عإإن ابإإن مسإإعود  ،سإإور  البقإإر   وهإإوز أن اقإإون ــام   َه  َمَق
ِ   أ نهز َلره  الَّي ي  ، وما روي عن براهة ذلك فضعين وقيل موضوع.5"الهبَـَقَرة   س ورَة   َعَليه

 
                                                 

1
 ، للسيوطي رمحه اهلل.(٤/٤٤2)  علوم القرآناإلاقان يف 
2

 حممد بن الضري: رمحه اهلل. (،٤/١2فضا ل القرآن ) 
3
 .إسناده د يح عل  شرط الشيخمل(  ٤/١٤2) أصل صفة الصالة(، وقان املباي رمحه اهلل يف ١١أهلرجه أبو داود رمحه اهلل يف املراسيل ) 

4
  .َهَيا َحِديت  َدِ يح  َعَل  َشْرِط الشَّْيَخمْلِ ومََلْ خُيَر َجاهُ (، وقان  ٨١١أهلرجه احلاب  رمحه اهلل يف املستدرك ) 
5

 .(٤٤٩١يف د ي ه ) مسل  رمحه اهللرواه و (، ٤١١٩رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
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    الحكمة من تسوير القرآن
 حسن الرتاي ، والتنوي ، والتبوي ، وال يدان املؤلفون من قدمي الدمان إىل يومنا هيا  .٢

 هعلون بتبه  أبوابا وفصواًل.

 وبعت ادمة والنشاط. ،اسهيل احلفم .١

فإيعظ   ،أن احلافم إذا حفإم سإور  وحإيقها اعتقإد أنإه أهلإي مإن بتإا، اهلل حظًإا ونصإيًبا .4
 عنده ما حفظه.

فسإإور  يوسإإن اإإتال  عإإن قصإإة  ،واملال مإإة ،االحإإ  امشإإاان أن يف التسإإوير والتفصإإيل .1
 وهايا. ،وسور  النسا  اتال  عما دن وما عليهن ،يوسن 

 :عدد سور القرآن
ما إة وأربإ  وعشإر    املعون عليه هو ما يف املصاحن العجمانية الإيت أمجإ  عليهإا الصإ ابة 

 وال نلتف  إىل غيها . ،سور 
  أسامي السور
وقإد ياإون دإا  ،وامنعإام ،وامعإرا  ،بسإور  النسإا   ؛وهو بجي ،ر  اس  واحدقد ياون للسو 
 ،والشإإإافية ،والسإإإب  املجإإإاي ،وأم القإإإرآن ،اسإإإم  أم الاتإإإا، ،الفا إإإة  مجإإإل ،أبجإإإر مإإإن اسإإإ 

  وسإإإور  بإإإرا   اسإإإم  ،ن امسإإإا دإإإايوقإإإد عإإإدد السإإإيوطي مخسإإإة وعشإإإر  ،وامسإإإاس ،والاافيإإإة
وببإإإي  ،سإإإب ان  وسإإإور  اإلسإإإرا  اسإإإم  ،وعإإإد د السإإإيوطي عشإإإر  أمسإإإا  ،والفاضإإإ ة ،التوبإإإة
 .، وغي ذلكالقتان  وسور  حممد اسم  ،إسرا يل

ق يف  " :أمسا  السور اوقيفية قان السيوطي َماء  السَُّور  ب التـَّوه  .٢"َوَقده ثـََبَر َجم يع  َأسه
  تقسيم السور باعتبار الطول والقصر

 امعرا ، والسابعة قيل  امنفان م  برا  ؛ لعدم الفصل، وقيل  يون:.من البقر  إىل  :الطوال .٢

                                                 
1

 ، للسيوطي رمحه اهلل.(٤/٤٨١) اإلاقان يف علوم القرآن 
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 .ي ما اديد آيا ا عن ما ة آيةوه :المٍون .١

 .وهي اليت اقرت، من ما ة آية :المثاني .4

 وفيه ال وان وامواسط والقصار. :المفصل .1

 ترتيب سور القرآن:
 فيه هيا وذاك؟، أم أم اجتهادي ،أهو اوقيفي ،اهلتلن العلما  يف اراي  السور

ف ـوظ  َوه ـَو َعلَـى َهـَيا ": قان الارمإاي ِ  َوف ـي اللَّـوهح  الهَمحه تـَرهت يـب  السُّـَور  َهَكـَيا ه ـَو ع نهـَد اللَّـ
  ِ نه َتم ع  ع نهَدم  م  بهر يَل ك لَّ َسَنة  َما َكاَن َيجه ِ  السَّاَلم  َعَلى ج   .٢"التـَّرهت يب  َكاَن يـَعهر ض  َعَليه

ومل ، علإإإ  ارايإإإإ  املصإإإ ن الإإإيي بتإإإ  يف عهإإإد عجمإإإإان  وقإإإد أمجإإإ  الصإإإ ابة 
 حن من بان عنده مصاحن ماتوبة عل  اراي  آهلر. ،خيالن يف ذلك أحد

ومل اراإإإإ  املسإإإإب ات  ،رابإإإإ  متتابعإإإإة  أن احلإإإإوامي  وممإإإإا يإإإإدن علإإإإ  اوقيإإإإن ارايإإإإ  السإإإإور
 فلو بان الرتاي  اجتهاديًا ما حصل الفرا. ،متتابعة

 ؛  أبان الرتاي  اوقيفيًإا أم اجتهاديإا فننإه ينبغإي احرتامإه وامهلإي بإه يف بتابإة املصإاحنوسوا
 ودر  الفتنة وسد اليرا   واج . ،ن خمالفته جتر إىل الفتنةوم ،منه عن إمجاع الص ابة 

ــــب المصــــحف :قــــال العلمــــاء"  قإإإإان النإإإإووي  ــــى ترتي ــــار أن يقــــرأ عل ــــرأ  ،االختي فيق
 ،وسـواء قـرأ فـي الصـالة ،ثم مـا بعـدها علـى الترتيـب ،ثم آل عمران ،ثم البقرة ،الفاتحة

 ڇ ڇ چلذا قــرأ فــي الركعــة األولــى ســورة  :حتــى قــال بعــض أصــحابنا ،أو فــي  يرهــا

ويسـتحب  :قال بعض أصحابنا ،يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة ، چ ڍ ڍ
أن ترتيــب المصــحف لنمــا جعــل  :ودليــل هــيا ،لذا قــرأ ســورة أن يقــرأ بعــدها التــي تليهــا

 .  ١"فينبغي أن يحافظ عليها ،هكيا لحكمة

                                                 
1

 ، للدربشي رمحه اهلل.(٤/٤2٩) الربهان يف علوم القرآن 
2

 ، للنووي رمحه اهلل.(٤/٩٨) التبيان يف آدا، محلة القرآن 
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 المبحث التاسع
 كتابة القرآن ورسمِ

، بواسإإ ة حإإر، بإإن أميإإة بإإن عبإإد مشإإ: ماإإةإىل  لهِلإإدْ أُ ياإإاد همإإ  املؤرهلإإون علإإ  أن اخلإإط 
يعلإإ   يدهللهإإا وبإإان فيهإإا يهإإود النإإي  املدينإإة فقإإد ذبإإر أدإإ ا، السإإي أنيف  وأمإإا اخلإإط

 . وقد بان وجود اخلط قبل اإلسالم إرهادا لبعجة هلاا الرسل، الصبيان القرا   والاتابة

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  يقإون اعإاىل ،اعلمهإاو  رفإ  مإن شإأن الاتابإةاإلسالمي  والدين

چ  گ گ ک ک ک ک ڑ    ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[٤القل   ]چ  ک ڑ ڑ ژ ڈژ چ ، وقوله  [2 – ٤العل  ]
الاتابإإة و أسإإرى بإإدر فإإداه  بإإأن يعلإإ  بإإل واحإإد مإإنه  ممإإن نسإإن القإإرا    يف النإإي  إنبإإل 

 .عشر  من غلمان املسلممل
ت ــب   اَل  أ مِّيَّــة ، أ مَّــة   ل نَّــا"  أمإإا قولإإه  ــب   َواَل  َنكه س  هإإيا إهلبإإار عمإإا بانإإ  عليإإه ف ،٤"َنحه

 .اممة اإلسالميةلة من أهلص هلصا ص يمث دار العل  والجقافة وامد ،غالبية اممة
 :كتابة القرآن الكريم

يف  وقإإإإد سإإإإب  ذلإإإإك ي،ُبتَّابإإإإا للإإإإوح وبإإإإان لإإإإه  ،النإإإإي  عهإإإإديف    القإإإإرآن الاإإإإرميتِإإإإبُ 
 .املب ت الساب 
 :رسم المصحف
يف   ومإإن بإإان معإإه مإإن الصإإ ابة اراضإإاه عجمإإانالإإيي  الوضإإ   صإإ ناملإإراد برسإإ  امل

 .فااإىل اآل وجه هبااليت  املصاحنيف  رس  حروفهو  بتابة بلمات القرآن
 

                                                 
1

 .(٤٢٨٢يف د ي ه ) مسل  رمحه اهللرواه و (، ٤٩٤١رمحه اهلل يف د ي ه )رواه البخاري  
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 :قواعد رسم المصحف
وال  ،وال اغيإإإي ،وال نقإإإص ،املاتإإإو، أن ياإإإون موافقإإإا للمن إإإوا مإإإن غإإإي زيإإإاد يف  امدإإإل
عإإإض احلإإإرو  هلإإإط بيف  وقإإإد هلإإإالن ذلإإإك ،والوقإإإن عليإإإه   بإإإهامإإإ  مراعإإإا  االبتإإإد ،ابإإإديل

 مجل  ،املص ن اإلمام

وب إي  الإواو  ،چ ڱ ڱ چ  اعإاىلقولإه يف  حإي  املإن مإن يإا  النإدا   الحيف

 .چ ې ې چقوله اعاىل   حنو ،إذا وقع  م  واو أهلرى

وزيإإإاد   ،چ ېئ ۈئ ۈئ چ  مجإإل ،مجإإل زيإإاد  املإإن بعإإإد آهلإإر اسإإ  زمإإوع  الزيــادة

 .چ ىئ   ىئ ېئ چ  حنويف  اليا 

 .چ ک گچ  ،چەئ  چ   حنويف  القرآنيف    فقد رمس الهمز

ــــــــدل  ،چ  ں چ،چ ٺ چ  أو التهويإإإإإإإإل رسإإإإإإإإ  املإإإإإإإإن واوا للتفخإإإإإإإإي يف  بتإإإإإإإإ    الب
 .چڎچ

الَّ بفإإتح ادمإإد  أَ ودإإل   مجإإل ،الرسإإ  اإإار  مودإإوال واإإار  مفصإإواليف  فجإإا   الفصــل والوصــل

 ہ ہ چ، يف امعإإإرا  چ ى ې ې چ  منهإإإا ،وفصإإإلها يف عشإإإر  مواضإإإ  ،واشإإإديد الإإإالم

يف النسإإإإإا   چ ک ڑ ڑ ژ چيف هإإإإإود ويإإإإإ:، وودإإإإإل ممَّإإإإإا إال يف   چ  ہ

وئ            وئ ۇئ ۇئ    ۆئ چ   وودإإإإإإل بلمإإإإإإا، إاليف املنإإإإإإافقمل،  چ ڭ      ڭ  ۓ چوالإإإإإإروم، و

 ک ک ک چ  إال ،نْ وودإإإإإإإإل أَمَّإإإإإإإإ،  چ ٻ ٻ ٻ ٻپچ و ،چ ۆئ ۈئۈئ

يف  چ کگ ک ک چ ،يف التوبإإإإإإإإإإإإإة چ گ ک ک چ ،يف النسإإإإإإإإإإإإإا  چ گ ک

 ۅ ۋ چ  إال ،مَّإإا باسإإإر ادمإإد  والتشإإإديدإِ و ، يف فصإإإل   چ چ   چ ڃ ڃ چ ،الصإإافات
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وأمنإا بفإتح ادمإد  م لقإا، إىل غإي ذلإك ممإا جإا  يف الرسإ  اإار  مودإوال  ،الرعديف   چ ۅ

 ڦ چ و ، چ ڳ ڳ چ و ،بإإإإالفتح والاسإإإإر  چ  ٻ ٱ چو ، چ ڳ چ  مجإإإإل ،واإإإإار  مفصإإإإوال

 .چ ڱ ڱ چ و ، چڳ           ڳ چ و ، چڦ

، چ  ڃ چ،چ ٺ  ٺ ٺ چ مثــــل: ،كتــــب علــــى لحــــداهما  :مــــا فيــــِ قراءتــــان
بتبإإإإإإإ  مودإإإإإإإولة ال غإإإإإإإي، وقإإإإإإإد قر إإإإإإإ  بالودإإإإإإإل ، فقإإإإإإإد  چے ھ چ،چ پچ

فقإإإإد بتبإإإإ   ،چ  ې چ،چ  ڍ چ،چ  ڦ چ،چ  ٹ چوالفصإإإإل، و
هإإإيه املفإإإا  بتابتهإإإا يف  ن امدإإإلوذلإإإك م ؛وقإإإد قر إإإ  بالصإإإاد والسإإإمل ،بالصإإإاد ال غإإإي

املصإإإاحن العجمانيإإإة بالصإإإاد لتتعإإإادن يف  ولانهإإإا بتبإإإ  ،اللغإإإة الغالبإإإةهإإإي  مإإإالإإإ  بالسإإإمل ع
 .يشهد دا امدلاليت  والقرا   ،يشهد دا الرس اليت  القرا   ؛القرا اان

 ي؟أم اصطالح يرسم المصحف توقيف
واسإإتدلوا عإإا  ،ال جتإإوز خمالفتإإه ياإإوقيف أن رسإإ  املصإإ ن العجمإإايإىل  ذهإإ  مجهإإور العلمإإا 

  يأا 
 ي،علإإإ  ُبت إإإا، الإإإوح يوبإإإان ميلإإإ ،رسإإإون اهلل  يأن القإإإرآن الاإإإرمي بتإإإ  بلإإإه بإإإمل يإإإد .٢
 .من جربيل يبتابته بوحيف   يرشده و 

يف  املوضإإإعمليف  وحإإإيفها ،البقإإر يف  چ  ے چيف  إطبإإاا القإإإرا  علإإ  إابإإإات اليإإإا  .١
فلإإإإو بإإإإان الرسإإإإ   ،وغإإإإي ذلإإإإك ممإإإإا هلولإإإإن بإإإإمل نظإإإإا ر خمتلفإإإإة باحلإإإإي  واإلابإإإإات ،املا إإإإد 

بقولإه   ،متتإاليتملآيتمل يف  وقد ااون ،باالجتهاد ما هلولن فيه بمل هيه النظا ر واملتشاهبات

فقإإإإد  ، [٤٢ - ٤٩احلاقإإإإة  ]چ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ ں ں ڱ چ   اعإإإإاىل
 الالمتان سوا .و  وبتب  حسابيه بألن ،بتب  بتابيه بغي ألن
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 عل  رمسه ال سيما  وأمج  الص ابة  ،ومج  القرآن يف الص ن الرسون  اويف .4
 وإمجاعه  حجة.  ،ومل خيالن يف ذلك أحد ،اخللفا  الراشدون

ــــا "  وقإإإإد قإإإإان  َه ــــوا َعَليـه ــــد يِّيَن، َعضُّ ــــد يَن الهَمهه ــــاء  الرَّاش  ــــنَّة  الهخ َلَف ــــنَّت ي، َوس  ــــيهك مه ب س  َعَل
ي     .٤"ب النـََّواج 

ـَن الهه َجـاء ؟ ": رمحإه اهلل وسئل اإلمام مالك ِ  النَّـاس  م  َدثَـ تَـب  الهم صهـَحف  َعلَـى َمـا َأحه َهـله ي كه
 .١"ل الَّ َعَلى الهَكتهَبة  األه وَلى فـََقاَل: اَل 

َماُم َأمْحَُد َرمِحَُه اللَّهُ  ر م  م َخاَلَفة  َخطِّ م صهَحف  ع ثهَماَن ف ي يَاء  "  َوقَاَن اإْلِ َأوه  ،َأوه َواو   ،َتحه
 .4"َأوه َ يهر  َذل  َ  ،َأل ف  
املصإإإإ ن بغإإإإي الرسإإإإ    أال ياتإإإإ يإنإإإإه ينبغإإإإ"  فقإإإإه احلنفيإإإإةيف  بتإإإإا، امإإإإيط الربهإإإإايويف  

 ."العجماي
  رحمِ اهلل هو البن خلدون يالرأى الثان

م إإإ   ؛ وبإإإان بادإإإ الو مإإإن الصإإإ ابة  ي،ال اإإإوقيف يأن رسإإإ  املصإإإ ن ادإإإ الح
 .البداو يف  وبانوا مغرقمل ،عهد بالاتابة يبانوا حديج

  عليِالرد 
ملإا بينإا وذلإك  ،ملموسإةاحلضار  العلمية والاتابية هل إوات يف  سالم قد هل واإ   بعد اإل -

وأمإإا متابعإإة مإإن  ،إزالإإة امميإإة مإإن أون يإإومإىل  وأنإإه دعإإا ،سإإالم ديإإن العلإإ  واملعرفإإةمإإن أن اإل
 فل  يان التإربك هإو املعإون عليإه ،رس  املص ن ارببا هب يف  د  جا  بعد الص ابة 

احلإإإإ   ومإإإإا هلإإإإالن ،لإإإإوهمإإإإا وافإإإإ  احلإإإإ  والصإإإإوا، قبأن وإمنإإإإا بإإإإان ديإإإإد    ،هإإإإيا العصإإإإريف 
 .والصوا، نبيوه

                                                 
1
 (.2٨) ختريج بتا، السنةد  ه املباي رمحه اهلل يف (، و ١٤أهلرجه ابن ماجه رمحه اهلل يف سننه )  
2

 .(، مي عمرو الداي رمحه اهلل١١١) المقنع في رسم مصاحف األمصار 
3

 رمحه اهلل. سليمان بن جناو، ل(٤/٤٤٢) مختصر التبيين لهجاء التنزيل 
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  الإإإرد علإإإ  القإإإا لمل باالجتهإإإاديف  هإإإيا املقإإإام لنفاسإإإته وبفايتإإإهيف  ولعإإإل ممإإإا يست سإإإن ذبإإإره
 إذ يقإون،   بإاهلل الشإي  عبإد العديإد الإدباغماذبره العالمإة ابإن املبإارك نقإال عإن شإيخه العإار 

املشإإإاهد  وبمإإإان  رسإإإ  القإإإرآن سإإإر مإإإن أسإإإرار اهلل"  معنإإإاهبتابإإإه ) الإإإيه  اإلبريإإإد ( مإإإا يف  

، چ ڄ چ،چ ڄ چ  يف هإإإإإل رسإإإإإ  الإإإإإواو  فقلإإإإإ  لإإإإإه  قإإإإإان ابإإإإإن املبإإإإإارك ،الرفعإإإإإة
 ،چې چ ،چچ   چ  حنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإويف  وباليإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا  ،چ  ٺ چ، چڻچ

هإإو   أو مإإن الصإإ ابة؟ قإإان النإإي  هإإيا بلإإه دإإادر عإإن ،چڻچ ،چژچ
فمإإا  ،أمإإر الاتإإا، مإن الصإإ ابة أن ياتبإإوه علإ  هإإيه اديئإإةالإإيي  وهإو ،النإإي  دإادر مإإن

رسإ  القإرآن يف  مإا للصإ ابة وال لغإيه   وقإان ،النإي  نقصإوا وال زادوا علإ  مإا مسعإوه مإن
أمإإإره  أن ياتبإإوه علإإ  اديئإإإة الإإيي  وهإإو ،النإإإي  وإمنإإا هإإإو اوقيإإن مإإن ،وال شإإعر  واحإإد 

وهإإو سإإر مإن امسإإرار هلإإص  ،إليهإإا العقإون ينقصإإا ا مسإإرار ال  تإدو  املعروفإة بديإإاد  املإن
فرمسإإه أيضإإا  ،وبمإإا أن نظإإ  القإإرآن معجإإد ،بتابإإه العديإإد دون سإإا ر الاتإإ  السإإماوية  اهلل بإإه
القإرآن يف  نإه ال هإوز زيإاد  حإر أأن سا ر اممة من الص ابة وغإيه  أمجعإوا علإ  و  ،معجد

أابإإإإ  ألإإإإن  النإإإإي  فإإإإنذا بإإإإان ،ومإإإإا بإإإإمل الإإإإدفتمل بإإإإالم اهلل  ،وال نقصإإإإان حإإإإر  منإإإإه

 ،چ ۅ چيف وال ، چ ے چيف ومل يدد املإن ،مجال  چ پ چو چ ٻچ

وحاشإاه  –لإدم أ إ   ،يف ذلك وهلالفوه والص ابة عابسوه وحنو ذلك ،چ   ۆئ چوال اليا  
 .النقصانو  القرآن بالدياد يف  اصرفوا -من ذلك

   ي:فوائد الرسم العثمان
بروايتإه بسإند قر إه غإيه إال فإال هإوز محإد أن يقإرأه أو يُ  ،اتصال السند بالقرآن الكريم .٢

إذ لإإإو   ،ااصإإان السإإنديف  أن الرسإإ  املخصإإوع لإإه أعظإإإ  اماإإريف  ولإإي: مإإن شإإإك ،متصإإل
   ،بان  مجي  ألفاظه ماتوبة طب  الن   به لتجرأ الاجيون عل  قرا اه بغي رواية عن غيه
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 .يفو   معرفة ما فيه من طرا امدا  وحينئيٍ 

 ڇ ڇ چ  حنإإإو ،الضإإمة واواو  باتابإإة الاسإإر  يإإا   ،صــل الحركـــةأالداللــة علــى  .١

،  چ ٺ چ  باتابإإإإإة   أو الداللـــــة علـــــى أصـــــل الحـــــرف ،چ ڄ چ و چ ڍ

 بالواو بدن املن. چ ے چ و ،چ ڻ چ و ،چ ٴۇچو
  ومجإإل ي ،لغإإة طإإيف  باتابإإة هإإا  التأنيإإت اإإا   :الداللــة علــى بعــض اللغــات الفصــيحة .4

 يل.يلغة هيف  چ ڭ ڭ چحي  آهلر املضارع عل  املعتل لغي جازم مجل 

 وذلإك لإلميإا  ،بيإا ين چ   ۆئ چقولإه يف  بديإاد  اليإا    دقيـق يالداللة على معنى خف .1
وأ إإإا ال اشإإإبهها قإإإو  علإإإ  حإإإد القاعإإإد   ،بإإإىن هبإإإا السإإإما الإإإيت قإإإدر  اخلإإإال  جإإإل وعإإإال إىل 

  ڦ چيف  وبديإإإإإإاد  املإإإإإإن ،(زيــــــادة المبنــــــى تــــــدل علــــــى زيــــــادة المعنــــــى)  املشإإإإإإهور 

  .والتهديد ،والوعيد ،والتفخي  ،للتهويل چ ۇئۆئ  ۇئ وئ چ ،چڦ

 ڇ ڇ چ، چ  چ چ چ چ  ومإإإإإن هإإإإإيا القبيإإإإإل بتابإإإإإة هإإإإإيه امفعإإإإإان بغإإإإإي واو

املصإإاحن العجمانيإإة بغإإي يف  فن إإا بتبإإ  ،چ    وئ وئ چ چ ېئ ۈئ چ ،چ ڍ
التنبيإإه   -يبشإإا ر بمإإا قإإان امل  –حإإيفها يف  فالسإإر ،ولإإيلك سإإر دقيإإ  ملإإن أمعإإن النظإإر ،واو

 .عل  سرعة وقوع الفعل وسهولته عل  الفاعل
 الشبِ التي أثيرت حول كتابة القرآن ورسمِ

 :الشبهة األولى
ل نَّ  ،أمجلإإت و  أحسإإنت "  قإإان ،أنإإه حإإمل عإإرض عليإإه املصإإ ن  عإإن عجمإإان يقإإالوا رو 

َنت َها ِ  الهَعَرب  ب أَلهس  ن ا َست ق يم  ن ، "  و  رواية ،٤"ف ي الهق رهآن  َلحه  َوَجَد ف يَها ح ر وف ا م َن اللَّحه
                                                 

1
 (، للدرقاي رمحه اهلل.٤/١٨١مناهل العرفان ) 
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 .٢"فـََقاَل: اَل تـ غَيـِّر وَها فَإ نَّ الهَعَرَب َستـ غَيـِّر َها
 :الجواب

   ،وإن فيهما اض رابا وانق اعا ييه  بالجقة هبما ،إن هاامل الروايتمل ضعيفتا اإلسناد .٢
 وقإإد رد اموىل مجاعإإة مإإن العلمإإا  باإلمإإام أي ،أدإإال وعارمإإة مل يسإإم  مإإن عجمإإان 

  بإإإإيلك قولإإإإه  ي،ا عإإإإرب و  القاسإإإإ  الشإإإإاطي وأي عمإإإإرو الإإإإداي واحلإإإإافم أي ،باإإإإر البإإإإاقالي
فايإإن  ،"إن فيإإه حلنإإا" يشإإعر بالتقصإإي واالضإإ را،  وقولإإه ،مإإدو وانإإا  أمجلإإت "و  "أحسإإنت 

 ؟!العقون ذلكيف  يصح
ومالزمإإإإة  ،مإإإإن حفظإإإإه القإإإإرآن إن هإإإإيين اماإإإإرين خيالفإإإإان مإإإإا بإإإإان عليإإإإه عجمإإإإان  .١

 ،التإإإإابوت أياتبونإإإإه بالتإإإإا  أم بادإإإإا ؟ ورفعإإإإوا اممإإإإر إليإإإإهيف  وقإإإإد اهلتلفإإإإوا ،ومدارسإإإإته ،قرا اإإإه
ن يإإفا ،حإإر  ال يتغإإي بإإه املعإإىنيف  فإإنذا بإإان هإإيا شإإأنه وشإإأ   ،فإإأمره  أن ياتبإإوه بالتإإا 

 عليه؟!  ملصاحن حلنا مث يقره ايف  يعقل منه أن يرى
أفيدعإإإإه مجهإإإإور املسإإإإلممل مإإإإن  ،إدإإإإالو هإإإإيايف  أن عجمإإإإان اسإإإإاهل ولإإإإو جوزنإإإإا فرضإإإإا .4

 املهاجرين وامنصار دون أن يص  وه؟!
الصإ يح املعإرو  عإن و فإيمان أن يؤودإا عإا يتفإ  هإو  ،عل  فرض د ة هإيين اماإرين .1

وذلإإإك بإإإأن نمإإل لفإإإم حلنإإا علإإإ  معإإإىن  ،ونسإإإ  املصإإاحن ،مجإإإ  القإإرآنيف   عجمإإان
القإإإرا   ال الإإإمل بإإإه يف  املصإإإاحن وجهإإإايف  رسإإإ  القإإإرآن وبتابتإإإهيف  وياإإإون املعإإإىن أن ،اللغإإإة

وبجإإر  اإإالو   ،ولانهإإا ال البإإت أن الإإمل بإإه ألسإإنته  مجيعإإا باملرانإإة ،ألسإإنة العإإر، مجيعإإا اآلن
 .القرآن هبيا الوجه
 الشبهة الثانية:

 .هو من حلن الاتا،  ويقون ،چ جئحئ ی چبي بان يقرأ قالوا إن سعيد بن ج 

                                                 
1

 بن سالم رمحه اهلل. (، للقاس ٤/٤٨١فضا ل القرآن ) 
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 :الجواب
 وهإو أحإد معإاي ،وإمنإا أراد اللغإة ،فابن جبي مل يرد الل ن اخل إأ ،إن هيه الرواية إن د  

 ،مإإا قإإرأ بإإه ،ولإإو بإإان يريإإد بإإالل ن اخل إإأ ،ه مإإن بتإإ  اللغإإةي غإإو يف القإإاموس  بمإإا  ،الل إإن
قإإرأ ا مهإإور  ،قر إإ  هإإيه الالمإإة بقإإرا امل سإإبعيتملن يقإإرأ حبإإر  يإإرى أنإإه هل إإأ؟ وقإإد يإإوب

 إإو  عذ هإإو م، إأمإا الرفإإ  فظإاهر ،واملقيمإإون الصإإال ""  وقإإرأ غإي ا مهإإور بإالرف  ،بالنصإ 
أمإإإإدو  يأ ؛ل الصإإإإال ضإإإإوأمإإإإا النصإإإإ  فوجهإإإإه النصإإإإ  علإإإإ  املإإإإدو لبيإإإإان ف ،علإإإإ  مإإإإا قبلإإإإه
  .املقيممل الصال
عمـوا مـن وقوعـِ لحنـا فـي خـط يلتفر للى مـا ز وال "  عند افسي هيه اآلية يقان الدخمشر 
ومـا  ،ولـم يعـرف مـياهب العـرب ،وربما التفر لليِ من لم ينظر في الكتاب ،المصحف

 ."لهم في النصب على االختصاص من االفتنان
 :الشبهة الثالثة

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ چ  قولإه اعإاىليف  عإن ابإن عبإاس  يقالوا رو 

فهإإيا يإإدن علإإ   "،اسإإتأذنوا  إن الاتإإا، أهل إإأ، إمنإإا هإإو" چ ىئی ىئ ىئ ېئ
 أن القرآن دهلله بعض الت رين والتبديل بسب  الاتابة.

 :الجواب
دسإإه  ،وهإإو مدسإإوس عليإإه ،ابإإن عبإإاس إىل  نسإإبتهيف  إن هإإيا القإإون غإإي دإإ يح .٢

لن مــن روى عــن ابــن عبــاس أنــِ قــال ذلــ  "  قإإان أبإإو حيإإان مإإا نصإإه ،املالحإإد  والدنادقإإة
يح  " افسإيه  يف وقان القرطي ،٤"الدينفهو طاعن في اإلسالم ملحد في  ر  َصـح  َوَهَيا َ يـه

َف  اَلم  َعن  ابهن  َعبَّاس  َوَ يهر م ، فَإ نَّ َمَصاح    ېئ چ ك لََّها َقده ثـََبَر ف يَها  اإله سه

                                                 
1

 (، مي حيان امندلسي رمحه اهلل.٨/١٢الب ر اميط يف التفسي ) 
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َماذ  ف يَها م نه َلد نه م دَّة  ع ثهَمانَ چېئ  .٢"، َوَصحَّ اإله جه

  بقولإه چېئ چأنه ورد عنإه افسإي   ويؤيد رد هيه الرواية عن ابن عباس  .١
 .فجبوت هيا التفسي عنه يرد ما ألص  به ،١"وتستأذنوا من يمل  اإلذن من أصحابها"

بإإإإا، اإلعجإإإإاز مإإإإن القإإإإرا   يف  متمانإإإإة چېئ چوأيضإإإا فإإإإالقرا   املتإإإإواار  الجابتإإإإة  .4
فيشإإإمل   وأمإإإا االسإإإتئناس ،االسإإإتئيان بإإإالقونإىل  ينصإإإر   فاالسإإإتئيان ،املدعومإإإة اسإإإتأذنوا

ومإإإا شإإإابه  ،والتن إإإنح ،والت ميإإإد ،اإإإؤذن بالقإإإدوم بالتسإإإبيحالإإإيت  القإإإون وغإإإيه مإإإن امفعإإإان
واإرك مإا هإو  ،االهلتيإاريف  مإراد ابإن عبإاس اخل إأ"  بتا، املصاحنيف   قان ابن أشته ،ذلك

 ."أوىل القرا امل حبس  ظنه
الجابإ   يق عإال يعإارض ال يحإاداآلو  ،ايإة آحاديإةو إن هيه الرواية علإ  فإرض دإ تها ر  .1

 .بالتواار
 ،وبينإإوا ضإإعفها ،وقإإد اصإإدى دإإا العلمإإا  ،ا بجإإي  مإإن آاإإار ضإإعيفة موضإإوعةهً بإَ وسإإاقوا ُشإإ -

وإمنإإا ختإإالن  ،حاديإإة ال يجبإإ  هبإإا قإإرآنآأ إإا مإإ  فإإرض دإإ تها فنمنإإا روايإإات وبينإإوا بإإيلك 
 مردود. يوخمالن الق ع ي،الق ع
وقإإإد اصإإإدى  ،وأوجإإإه الن إإإو ،وبإإإالقرا ات ،هلهإإإ  بلغإإإات العإإإر، وبإإإيلك سإإإاقوا شإإإبها  -
ومرجإإإ  العإإإر،  ،بينإإإوا أن القإإإرآن هإإإو بتإإإا، العربيإإإة امبإإإربو  ،أيضإإإا العلمإإإا  املسإإإلمون كلإإإيل

 .البيانيف  معرفة أسالي  العر،يف  اموا 
 :الشبهة الرابعة

  قولإإه اعإإاىل  ومجلإإوا لإإيلك عإإا يإإأيت ،بيإإن اعتمإإدا املصإإ ن وفيإإه مإإن اخل إإأ الظإإاهر   قإإالوا

                  چ  ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄچ

                                                 
1

 (.٤٤/٤٤١افسي القرطي رمحه اهلل )  
2

 (.١/٤١٨افسي أي السعود رمحه اهلل ) 
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 ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ٴۇ چ  وقولإإإه اعإإإإاىل ،"والصإإإإابرون"  والظإإإاهر، [٤١١البقإإإر   ]

 ."وأبون"  والظاهر أن يقون ،[٤٢املنافقون  ]چ  ې ې ې ۉ
 :الجواب

يف  وإمنإإا غإإاير ،وأمإإدو الصإإابرين يعإإي ،أمإإا قولإإه "والصإإابرين" فهإإو منصإإو، علإإ  املإإدو .٤
 يوغإي هلفإ ،الإربيف  وبيان مندلتإه ،يأت عل  نس  ما سبقه ابيانا لفضيلة الصرب امسلو، ومل

نتبإاه نه هإي، االم ؛أار جليل من الناحية النفسية من اخل ا،يف  ما لتغي امسلو، والتفنن
 .ويوقم الشعور

ففيهإإإإا قرا اإإإان سإإإإبعيتان  ،چ ې ې ې ۉ ۉ چ  وأمإإإا قولإإإإه اعإإإاىل .٤

 ،بإإا دم چ ۉ چوالجانيإإة  ،وهبإإا قإإرأ أبإإو عمإإرو ووجههإإا ظإإاهر ،"وأبإإون" بالنصإإ   اموىل
"إن  فاأنإإه سإإب انه قإإان ،معإإىن الشإإرطيف  فإإنن الاإإالم ،وختإإرج علإإ  أ إإا ع إإن علإإ  املعإإىن

 ،وهإإيا النإإوع يسإإميه الن ويإإون الع إإن علإإ  التإإوه  ،أجإإل قريإإ  أدإإدا وأبإإن"إىل  أهلإإراي
 .العربيةيف  وهو با، معرو 

 شكـل القرآن
أون يف  سإإوا  أبإإان ذلإإك ،هإإو مإإا يإإدن علإإ  عإإوارض احلإإر  مإإن حربإإة وسإإاون :الشــكل
 .أو آهلرها ،أو وس ها ،الالمة

وا يعرفإإإإإون الشإإإإإال ععنإإإإإاه عهإإإإإده  امون مل ياونإإإإإيف  ن العإإإإإر،أوقإإإإإد اافإإإإإ  املؤرهلإإإإإون علإإإإإ  
بل بانوا ين قون باملفا  مضبوطة مشاولة حبس  سليقته  وف إر   العربيإة  ي،االد الح
العهإد امون جإردت مإن الشإال والإنقط اعتمإادا يف  ولإيا ملإا بتبإ  املصإاحن ،من غي حلإن

فلمإإا ااسإإع  رقعإإة  ،والروايإإة يالقإإرآن هإإو التلقإإيف  وعلإإ  أن املعإإون عليإإه ،علإإ  هإإيه السإإليقة
وقإإإد حإإإدث أن مسإإإ  أبإإإو امسإإإود  ،اإلسإإإالم واهلإإإتلط العإإإر، بإإإالعج  فسإإإدت الف إإإر  العربيإإإة

وقإإان  عإإد  ،فأفدعإإه ذلإإك ،ه" جبإإر رسإإولهمإإن املشإإربمل ورسإإولِ  ي "إن اهلل بإإر   الإإدؤىل قار إإا يقإإرأ
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مإإإإا إىل  قإإإإد أجبتإإإإك  وقإإإإان لإإإإه ،البصإإإإر  زيإإإإاد وايلإىل  وذهإإإإ  ،وجإإإإه اهلل أن يإإإإربأ مإإإإن رسإإإإوله
 ،وبإإإان زيإإإاد قإإإد سإإإأله أن يضإإإ  للنإإإاس عالمإإإات اإإإدن علإإإ  احلربإإإات والسإإإانات ،٤سإإإأل 

 ،لضإإإإمة نق إإإإة بإإإإمل احلإإإإر لو  ،وللاسإإإإر  نق إإإإة أسإإإإفله ،فجعإإإإل للفت إإإإة نق إإإإة فإإإإوا احلإإإإر 
مث وضإإإإعوا  ،نوا يديإإإإدون ويبتاإإإإرو ؤ مث بإإإإد ،علإإإإ  الإإإإنهج مإإإإد  وسإإإإار النإإإإاس ،وللتنإإإإوين نق تإإإإمل

 .العالمات املعروفة اليوم يللشال عالمات أهلرى وه
 لعجـام القرآن

الرسإإ  بعضإإها عإإن يف  ومتييإإد احلإإرو  املتماالإإة ،هإإو مإإا يإإدن علإإ  ذوات احلإإرو  :عجــاماإل
 .بعض

 ،ن االعتماد مل ياإن علإ  القإرا   مإن املصإ نم ؛مبدأ اممريف  املصاحن منقوطةمل اان 
اخلإط دإاحلة لاإل مإا دإح يف  ولتبقإ  دإور  الالمإة الواحإد  ،والسإماع نبل بان علإ  الإتلق

 ،عجإإإام حينمإإإا ااسإإإع  رقعإإإة اإلسإإإالماإلإىل  واشإإإتدت احلاجإإإة ،وابإإإ  مإإإن وجإإإوه القإإإرا ات
فإإاهت  عبإإد امللإإك بإإن  ،قإإرا   املصإإاحنيف  : واإلشإإاانوبإإدأ اللإإب ،واهلإإتلط العإإر، بإإالعج 

فاهلتإار احلجإإاج لإه رجلإإمل مإن هلإإي   ،عإىن هبإإيا اممإر ا ليإإلوأمإر احلجإإاج أن يُ  ،مإروان بإإيلك
إىل  فوضإإإعا الإإإنقط مإإإن واحإإإد  ،ونإإإىي بإإإن يعمإإإر العإإدواي ينصإإإر بإإإن عادإإإ  الليجإإ  املسإإلممل

 .لألمةهيا اوفي  عظي  يف  وبان ،االث لل رو  املتشاهبة
  ما استحدث في كتابة المصاحف

وبتابإة  ،التعشإيو  ،والتخمإي: ،والتجد إة ،بتابة املصاحن من الت دي يف   وأما ما است دث
ولاإإن  ،ذلإإك ممإا زيإد لغإرض التيسإي علإ  القإارئ لفاإ ،وحنإو ذلإك ،وهلوامتهإا ،فإوااح السإور

 منهإا التجد إة  وقإد جإدأ العلمإا  القإرآن جتد إات شإن ،والإنقط للي: لإه مإن اممهيإة مإا للشإا
 وقد أطلقوا عل   ،جد ملإىل  وا بل واحد من هيه امجدا  الجالاملؤ مث جد  ،االامل جد اإىل 

                                                 
1

 (، مي عمرو الداي رمحه اهلل.٤/١اما  يف نقط املصاحن ) 
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 .واحلد، أربعة أرباع ،وجعلوا ا د  مثانية أرباع ،ها اس  احلد،نبل واحد م
 حكم نقط المصحف وشكلِ وما شابِ ذل :

يف  مبالغإة مإنه  ،وحنومهإا ،وشإاله ،الصدر امون يرون براهة نقط املصإ نيف  بان العلما 
فاضإإ ر  ،العهإإد امونيف  ولاإإن احلإإان قإإد اغإإيت عمإإا بإإان ،امافظإإة علإإ  القإإرآن مإإن التديإإد

وبعإد  ،والتص ين ،والتغيي ،للم افظة عل  القرآن من الل ن ؛وشاله ،نق هإىل  املسلمون
 .با أو مست باجادار و  ،أن بانوا يارهون ذلك

 ،ويسـتحب نقــط المصــحف وشــكلِ"  قإان العلمإإا   التبيإإان مإا نصإإهالنإووي يف  قإان اإلمإإام
نمـا كرهـام إف ،وأما كراهـة الشـعبي والنخعـي الـنقط ،وتصحيفِ ،نِ صيانة من اللحن فيِإف

 .٢"وقد أمن ذل  اليوم ،خوفا من التغيير فيِ ؛في ذل  الزمان
 احترام المصحف:

الصإادا يعإر  بتابإا أحإيط هبالإة مإن التقإدي: والتاإرمي مجإل مإا عإر  ذلإك  ال يااد التاري 
ذا هليإإإإن وقإإإإوع إأرض العإإإإدو إىل  سإإإإفر بإإإإهالعإإإإن  وقإإإإد  إإإإ  رسإإإإون اهلل  ،للقإإإإرآن الاإإإإرمي

 ،قإإاذور يف  أو رمإإ  بإإه ،أو أهانإإه ،وقإإد أفإإن العلمإإا  بافإإر مإإن مدقإإه ،٤أيإإديه يف  املصإإ ن
بل قالوا لال مإا يتصإل بإه مإن  ،وا ال هار  ملسه ومحلهوأوجب ،وحبرمة من باعه لاافر ولو ذميا

قإإإان  ،والقيإإإام لإإإه ،بمإإإا اسإإإت بوا اعظيمإإإه  ،ودإإإندوا علإإإ  الصإإإ يح ،ومإإإن غإإإال  ،هلري إإإة
ــِ عليــِ"  اإلمإإام النإإووى ــام مســتحب  ؛ويســتحب أن يقــوم للمصــحف لذا قــدم ب ألن القي

وهإ  علإ  مإن عنإده مصإاحن أو  ،١"فالمصـحف أولـى ،واألخيار ،للفضالء من العلماء
وعليإإه  ،وعإن عبإإت الصإبيان ،أن يصإو ا عإإن مإواطع امقإإدام  أوراا منهإا غإإي دإاحلة للقإإرا  

  .امرض بعيدا عن مواطع امقدام والقاذوراتيف  أو يدفنها ،أن نرقها

                                                 
1

 للنووي رمحه اهلل. (،٤/٤٨٩التبيان يف آدا، محلة القرآن ) 
2

 (.٤٨١٩(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )٤٩٩٢رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
3

 (، للنووي رمحه اهلل.٤/٤٩٤التبيان يف آدا، محلة القرآن ) 
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 المبحث العاشر
 يثبوت النص القرآن

 بالتواتر المفيد للقطع واليقين
مإره ال ويإل بتابإا أحإيط بسإياجات مإن العنايإة والرعايإة مجإل مإا عإإر  عيف  مل يعإر  التإاري 

 وبإإان جربيإإل  ،وبإإان حريصإإا علإإ  ذلإإك ،النإإي  ذلإإك للقإإرآن الاإإرمي ، فقإإد حفظإإه
 .فيه فعارضه القرآن مرامل اليي اويف حن جا  العام ،يعارضه القرآن مر  بل سنة

حبيإإت نفظإه العإإدد الاجإإي  ،احلفإإم عإن ظهإإر قلإ  ي ومإن هلصإإا ص هإيا الاتإإا، السإماو 
 ،واإلجنيإإإإل ،يجبإإإإ  هبإإإإ  التإإإإواار املفيإإإإد للق إإإإ  واليقإإإإمل ، خبإإإإال  التإإإإورا ف ،الاجإإإإيإىل  ينقلإإإإهو 

ن أممهإإإا فلإإإ  االَّإإإ ،وغيهإإإا ممإإإا أندلإإإه اهلل ابإإإارك واعإإإاىل ،وموسإإإ  ،ودإإإ ن إبإإإراهي  ،والدبإإإور
 بل ارك ذلك لالهلتيار. ،حبفظها عن ظهر قل 

 :حفظ القرآنالحكمة في تكليف األمة ب
ومل يالإن اممإ  السإابقة  ،بلإن اممإة اممديإة حبفإم القإرآن العظإي   أن اهلليف  والسإر

ومل يشإأ اهلل ذلإك حلامإة  ،أن هإيه الاتإ  مل ااإن معجإد  بألفاظهإا  حبفم بتبها ود فها
أن ياإون معجإدا  -وله احلامإة البالغإة-يعلمها، خبال  القرآن الارمي فقد شا  اهلل سب انه 

امافظإإة علإإ  الإإنص بإإال ري  املفيإإد  للق إإ   يفاإإان مإإن الضإإرور  ،بلفظإإه فضإإال عإإن معانيإإه
 .واليقمل

  األدلة على وجوب حفظ القرآن على األمة
ــاَل ل ــي"   النإإي قإإان .٢ ــَريهش  فَأَنهــي رهه مه  :لنَّ رَبِّــي َق فـَق لهــر: َأيه َربِّ لذ ا  ،َأنه ق ــمه ف ــي قـ 

ـي  َلغ وا رَأهس  ـَدخ وا-يـَثـه َوم نهـز ل  َعَليهـ  ك َتابـ ا اَل  ،َوم بهتَـل  بـ   ،فـََقـاَل: لنِـّي م بهَتل يـ  ،-َأيه َيشه
ِ  الهَماء   ل  َرؤ م  نَائ م ا ويقظانا ،يـَغهس  َليهه مه  ،تـَقه ثـه ا َأبـهَعثه م  َوقَات له ب َمنه َأطَاَع  َمـنه  ،فَابـهَعثه ج نهد 
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ـــقه َعَليهـــ  ،َعَصـــاك ـــقه أ نهف  ابواإإإه يف  يأن القإإإرآن ال يافإإإسإإإب انه واعإإإاىل  فقإإإد أهلإإإرب ،٢"َوَأنهف 
 .وإمنا حمله القلو، والصدور ،أو لوو يغسل باملا  ،وحفظه بص يفة

 .بتاهب  املقدس  يأ  ددوره يف  ودن اممة اإلسالمية أن أناجيله يف  وما ورد .١
ومل ياإإن  ، النإإي عرضإإ  نفسإإها علإإ الإإيت   أأراد أن يتإإدوج املإإر الإإيي  الصإإ ايقصإإة و  .4

"َمـاَذا   النإي لإه  فقإان ،ميلإك شإيئا لياإون مهإرا دإاهإيا الصإ اي ومل يان ، له هبا حاجة
؟ قَــاَل: َمع ــي س ــورَة  َكــَيا، َوس ــ ــَن الق ــرهآن  قَــاَل:  ،-َعــدََّها-ورَة  َكــَيا، َوس ــورَة  َكــَيا َمَعــَ  م 

ـــَن  ـــَ  م  ـــا ب َمـــا َمَع ت َكَه ـــده َملَّكه ـــاَل: اذهَهـــبه فـََق ـــمه، َق ـــاَل: نـََع ـــر  قـَلهب ـــَ ؟ َق ـــَرؤ ه نَّ َعـــنه َظهه َأتـَقه
" الق رهآن 
ولانإه يإدن علإ  أن احلفإم عإن ظهإر  ،وإن مل يإدن علإ  الوجإو، وهيا احلديت ،٤

وسإإار  ،سإإلمونخيإإتص هبإإا املالإإيت  وفضإإيلة مإإن الفضإإا ل ،ومسإإت   ،قلإإ  أمإإر مرغإإو، فيإإه
 .مندلة عاليةيف  ووضعوه ،واهتموا به ،ف فظوا القرآن ،عل  هيا النهج العظي  الص ابة 

 العوامل المساعدة على حفظ القرآن
 :الصالة وخارجهاالتعبد بالقرآن الكريم في  .٢

ال  ،مجاعإإة أو غيهإإا ،وقإإد اافإإ  الفقهإإا  قاطبإإة علإإ  أن الصإإال  سإإوا  أبانإإ  فرضإإا أم نفإإال

 ٱ چ   النإإإي دإإإدر اإلسإإإالم علإإإ يف  فقإإإد بإإإان قيإإإام الليإإإل واجبإإإا ،اصإإإح إال بإإإالقرآن

 ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ    ڀ      ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ

مالزمإإإإمل للقيإإإإام  والصإإإإ ابة  النإإإإي  وقإإإإد بإإإإان ،  [2 – ٤املدمإإإل  ]چ  ڤ ٹ ٹ ٹ
 .وقرا   القرآن حن بعد التخفين

   :القرآن وحفظِالتر يب في قراءة  .١
 واالواه بما  ،قرا   القرآنيف  الرتغي يف  ما ال نص  من امحاديت الني  وقد ورد عن

                                                 
1

 (.٤١/١٢٢الفتاوى )د  ه شي  اإلسالم ابن ايمية رمحه اهلل يف زموع ، و (٤٨١2رواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه بلفم قري  ) 
2

 (.2٢١٢رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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ـر ك مه َمـنه   قان الني  عنعجمان بن عفان فعن  ،والوداية به ،وحفظه ي،ينبغ "َخيـه
" ِ تـََعلَّــــَم الق ــــرهآَن َوَعلََّمــــ
 ذر أي عإإإإن ؛واالشإإإإتغان بإإإإه هلإإإإي مإإإإن االشإإإإتغان بصإإإإال  النوافإإإإل ،٤

ــيَــا َأبَــا َذْر أَلَنه تـَغهــد َو "  أن النإإي   ــنه َأنه  مَ لَّ عَ تَـ فـَ ــر  لَــَ  م  ِ ، َخيـه ــنه ك َتــاب  اللَّــ آيَــة  م 
َعة   ائََة رَكه ب  الهق رهآن    اهلل  وقان رسإون ،١"ت َصلَِّي م  َرأه  :"يـ َقال  ل َصاح  َوارهَق، َورَتِّله َكَمـا   ،اقـه

َرؤ َها" ر  آيَة  تـَقه نـهَيا، فَإ نَّ َمنهز لََتَ  ع نهَد آخ  ك نهَر تـ َرتِّل  ف ي الدُّ
١. 

َمـنه "  قان  قان رسإون اهلل عن ابن مسعود  ،وقارئ القرآن له بال حر  حسنة
ِ  َحَســَنة ، َوالهَحَســنَ  ِ  بـ ـ ِ  فـَلَــ ــنه ك تَــاب  اللَّــ ــَرَأ َحرهفـ ـا م  ــر  َأمهثَال َهــا، اَل َأقـ ـول  قـَ چ  ٱ چة  ب َعشه

، َوَلك نه َأل ف  َحرهف  َواَلم  َحرهف  َوم يم  َحرهف    .١"َحرهف 
 :األمر بتعهد القرآن والتحيير من نسيانِ .4

ــَو   قإإان النإإي  عإإن، موسإإ   عإإن أي ــي ب َيــد م  َله  "تـََعاَهــد وا الهق ــرهآَن، فـََوالَّــي ي نـَفهس 
ب ــل  ف ــي ع ق ل َهــاَأَشــدُّ  ــَن اإله  حبإإل يشإإد بإإه وسإإط   والعقــال، التفلإإ   والتفصــي، 5"تـََفصِّــي ا م 

يصإإإع  اسإإإرتجاعها بعإإإد  ،م إإإا أشإإإد احليوانإإإات نفإإإورا ؛وضإإإر، املجإإإان باإلبإإإل ،ذراع اإلبإإإل
 .شرودها

 .وقد اعترب بجي من السلن نسيان القرآن ببي  من الابإا ر ملإا قإدمنا مإن امحاديإت وغيهإا
ِ ، "  الضإإ اك بإإن مإإداح  قإإانعإإن و  ث ــ د  ِ  ل الَّ ب ــَينهب  ي حه ــَي ــرهآَن ث ــمَّ َنس  ــنه َأَحــد  تـََعلَّــَم الهق  َمــا م 

 : ــــول  َِ تـََعــــاَلى يـَق   ىئ مئ حئ جئ ی ی ی چَوَذل ــــَ  ب ــــَأنَّ اللَّــــ

                                                 
1

 (.2٢٤١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
2

 (  إسناده حسن.٤/١٢١) التر يب والترهيبقان املنيري رمحه اهلل يف (، و ٤٤٩أهلرجه ابن ماجه رمحه اهلل يف سننه ) 
3

 (.٨٤٤٤) صحيح الجامعد  ه املباي رمحه اهلل يف (، و ٤١١١أهلرجه أبو داود رمحه اهلل يف سننه ) 
4

 (.٤١٤١) صحيح التر يبد  ه املباي رمحه اهلل يف (، و ٤٩٤٢أهلرجه الرتميي رمحه اهلل يف سننه ) 
5

 (.2٢١١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
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َيان  الهق رهآن  م نه َأعهَظم  الهَمَصائ ب   [١٢الشورى  ]چ         حب جب يئ ة  العاليإ وأبإ ، وقإان٤"، َون سه
ِ ، َحتَّى يـَنهَسام " :"ك نَّا نـَع دُّ م نه َأعهَظم  اليُّن وب   َأنه يـَتَـَعلََّم الرَّج ل  الهق رهآَن ث مَّ يـََنام  َعنه

١. 
   :ارتباط بعض الوظائف الدينية والدنيوية بحفظ القرآن .1

 ،وقإإد بإإان حفإإم القإإرآن ،مإإن املنادإإ  الدينيإإة ادامإإة -جبميإإ  أنواعهإإا-الصإإال  يف  اإلمامإإة
 .اخل ي ون ديا املنص  الدييالتفقه فيه املرشح امو  ،والعل  به ،وإجاداه ،واستظهاره

بالصإإدي    ،اإلمامإإة العظمإإ  مإإن امسإإبا، املرشإإ ة لتإإويل هبإإيلك بإإان حفإإم القإإرآن وفقهإإ
ي شإإإإإعر موسإإإإإ  ام وا يإإإإإوش بإإإإإأي ،وقيإإإإإاد  السإإإإإرايا ،والقضإإإإإا  ،والواليإإإإإة، باإإإإإر  أي

. 
   :رغ الصحابة ومن بعدهم لحفظ القرآن وضبطِتف .5

وهإ  أضإيا   ،هإ  أهإل الصإفة،  النإي عهإديف  وقد افإرغ حلفإم القإرآن والتفقإه فيإه أنإاس
 ،ونفظونإهالقإرآن، ون ؤ ويقإر  ،ويقومإون الليإل ،بانوا نت بون بالنهار  ،وأضيا  اإلسالم ،اهلل

 .ويعلمونه غيه  ،ويتدارسونه
   :الصحابةالتفرغ للقرآن بعد عصر  .6

مإإإإن بإإإإان   فمإإإإنه  ،مث افإإإإرغ حلفإإإإم القإإإإرآن وإقرا إإإإه بجإإإإي مإإإإن التإإإإابعمل باممصإإإإار اإلسإإإإالمية
و عمإر بإن عبإد  ،وسامل بن عبد اهلل بإن عمإر ،وعرو  بن الدبي ،  سعيد بن املسي بالمدينة
 ،وطإإاووس بإإن بيسإإان ،ربإإاو وع إإا  بإإن أي ،عبيإإد بإإن عمإإي :بمكــة وبإإان ،وغإإيه  ،العديإإد
أبإإو   بالبصـرةو  ،وغإيه  ،ومسإروا بإن امجإإدع ،سإودوام ،علقمإإة :بالكوفـة وبإان ،وغإيه 
 ي،شإها، املخدومإ املغإي  ابإن أي  بالشـامو  ،وغإيه  ،ونصر بإن عادإ  ،وأبو رجا  ،العالية

 . وغيه ،داح  عجمان

                                                 
1

 (.٤/٤٨الدهد والرقا  ، البن املبارك، والدهد لنعي  بن محاد ) 
2

 .موقو  وإسناده جيد(  ٨/١٢١رمحه اهلل يف فتح الباري ) ن حجرقان احلافم اب 
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 ئمة السبعة:اآلفاق األواشتهر من هؤالء في 
هلإي عإن عبإد اهلل أو  ،وابإن بجإي ،أبإو جعفإر  مإنه  ،قد أهلي عن سبعمل من التابعمل  نافع -
 .الص ايبن السا   ا
 .وأد ا، عجمان  ،ا ليل الص اي الدردا   هلي عن أيوأ  ابن عامر -
 .وأهلي عن بجي من التابعمل  عاصم -
 .وغيه  ،ومنصور بن املعتمر ي،لسبيعوا ،وامعمش ،وأهلي عن عاد   حمزة -
 .بار بن عياش وأهلي عن محد  وأي  يالكسائ -
وأبـو  ،يعقـوب ف،خلـ  وام مة العشر  اديد عل  السإبعة ،وأبو عمرو ،ابن كثير  وبيلك -

 .جعفر
 :اشتهار العرب بقوة الحافظة وسيالن األذهان وصفاء الفطرة .٠

وقلإإة شإإواغل احليإإا   ،وسإإالمة الف إإر  ،ودإإفا  النفإإوس ،وقإإد أعإإا   علإإ  هإإيا ذبإإا  العقإإون
 .واااليفها

   :الدين ومنبع الصراط المستقيمالقرآن هو أصل  .8
چ  ڻ ں ں   ڱ ڱڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک چ

وأجإإدر مإإا انفإإ  فيإإه  ،ا،بإن هإإيا الاتإإا، العظإإي  أحإإ  مإإا يفإإىن فيإإه الشإإ ، [١٤ – ١٤فصإإل   ]
   .غاية احلفم فال اعج  إذا بان املسلمون حفظوه ،عمارام
   :كالمِعجاز القرآن وسحر بيانِ وعجائب أسلوبِ و حالوة  ل .9

لنإي ل العظم  عجد املبان    فمن مَثَّ  ،وفرسان البيان ،والعر، بانوا أربا، الفصاحة والبالغة
 .وياإإاد خيإإر سإإاجدا للاإإالم البليإإ  ،اسإإتهويه الالمإإة الفصإإي ة وبإإان العإإري ،القإإرآن الاإإرمي

ِ  َما ف يك مه رَج ـل  "  قان عن القرآن ،وهيا هو الوليد بن املغي  َأعهلَـَم ب الشـعر  م نِّـي، َواَل فـََواللَّ
ِ  الَـّي ي يـَق ـول  َشـيهٍ ا م ـنه  ،َأعهَلَم ب َرَجز م   ـب  ِ  َمـا ي شه ـنِّ، َواللَّـ ـَعار  الهج  يد م  م نِّـي، َواَل ب َأشه َواَل ب َقص 
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ِ  َلطَـاَلَوة ، ولنَـِّ ِ  الَـّي ي يـَق ـول  َحـاَلَوة ، َول نَّ َعَليهـ لـ  ِ  ل نَّ ل َقوه مشـرق   ،لمنيـر  أعـالم َهَيا، َواللَّـ
، َول نَِّ  لَيَـعهل و َوَما يـ عهَلى ِ  عليِ أسفلِ  َت ط م  َما َتحه  .٤"، َول نَِّ  لََيحه

 :تيسير الوسائل لحفظِ في المساجد والكتاتيب والبيوت و يرها .٢٠
مث ألو  وألإو   ي،العهد النبو يف  ومئات غيمها ي،وهيا املسجد النبو  ،فهيا املسجد احلرام

يتورعإإون عإإن أهلإإي  ،وبقإإرا  القإإرآن اجمليإإدين لإإه ،فيمإإا بعإإد ذلإإك بانإإ  عإإامر  بإإتالو  القإإرآن
مندلإإإة لإإإي: فوقهإإإا مندلإإإة، مث  -حسإإإبة هلل-قيإإإامه  بإإإاإلقرا  يف  ويإإإرون ،امجإإإر  علإإإ  اعليمإإإه

صإرا أو بلإدا إال حإن ال جتإد مِ  ،أنشئ  الاتااي  بعد ذلك وبجإرت بجإر  هلارجإة عإن احلصإر
 .وفيه بتا، وبتااي 

 ملحوظة:
قهت َباس  َتضهم ين  الشِّعهر  َأو  النَّثهر  بـَعهَض الهق رهآن  اَل َعَلى "  اإلاقانيف  قان اإلمام السيوط  اال 

يَنٍ ي  اَل َيك ون  اقهت َباس ا و م  فَإ نَّ َذل َ  ح  ِ  تـََعاَلى َوَنحه ِ  قَاَل اللَّ ِ  ب َأالَّ يـ َقاَل ف ي نه َوَقده ، َأنَِّ  م 
ين  ابن َعبهد  السَّاَلم  فََأَجازَم   ِ  الشَّيهخ  ع زُّ الدِّ ٍ َل َعنه َن الهم َتَأخِّر يَن َفس  ِ  َجَماَعة  م  تـََعرََّض َل

  ِ ِ  ب َما َوَرَد َعنه َتَدلَّ َل ه يَ  َواسه ل ِ  ف ي الصَّاَلة  َوَ يهر َها: َوجَّههر  َوجه ر م  ...  م نه قـَوه ، ل َلى آخ 
: الشَّ  َماع يل  بهن  الهم قهر ئ  : َمقه "َرف  ل سه قهت َباس  َثاَلثَة  َأقهَسام  ، َوم َباح ، َوَمرهد ود  اال  ، ب ول 

: َما َكاَن ف ي الهخ َطب  َوالهَمَواع   َوَّل  ل  َوالرََّسائ ل  َوالثَّان ي: َما َكاَن ف ي الهقَ ، ظ  َوالهع ه ود  فَاأله وه
: ، َوالهق َصص   ِ  َعَلى َضرهبـَيهن  َأَحد ه َما َما نَ َوالثَّال ث  ِ  ل َلى نـَفهس  ِ  اللَّ َونـَع وذ  ب اللَِّ  م مَّنه -َسَب

  ِ ِ  ل َلى نـَفهس  ق ل  َكايَة   :َكَما ق يَل َعنه َأَحد  بَن ي َمرهَوانَ   ،-يـَنـه َأنَِّ  َوقََّع َعَلى م طَاَلَعة  ف يَها ش 
َنا ل يَابـَه مه ث  "ع مَّال ِ :  َسابـَه مه ل نَّ ل لَيـه َنا ح  َخر  َتضهم ين  آيَة  ف ي َمعهَنى َهزهل  "، مَّ ل نَّ َعَليـه  ،َواآله

ا َوب ِ  َأق ول   ي(:السيوط) رقل ،َونـَع وذ  ب اللَِّ  م نه َذل  َ  دا يم  َحَسن  ج  َوذََكَر ، َوَهَيا التـَّقهس 
ين  بهن  السُّبهك يِّ ف ي طَبَـَقات ِ  ف ي تـَره  َمام  َأب ي َمنهص ور  َعبهد  الهَقاه ر  بهن  الشَّيهخ  تَام  الدِّ  َجَمة  اإله 

                                                 
1

، وبلفم مقار، قان السيوطي َهَيا َحِديت  َدِ يُح اإِلْسَناِد َعَل  َشْرِط اْلُبَخارِي  وملَْ خُيَر َجاهُ   قانأهلرجه احلاب  رمحه اهلل يف املستدرك ععناه، و  
 .د يح عل  شرط الشيخملإسناده (  ١٤٩رمحه اهلل يف لبا، النقون )
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: ِ َل عهر م  قـَوه ئ ه مه َأنَّ م نه ش  الَّ  الطَّاه ر  التَّم يم يِّ الهبَـغهَداد يِّ م نه ك َبار  الشَّاف ع يَّة  َوَأج 
تَـَرفه   ث مَّ اعهتَـَرفه ث مَّ انـهتَـَهى ث مَّ ارهَعَوى ...  يَا من عدا ث مَّ اعهَتَدى ث مَّ اقـه
ل  اللَِّ  ف ي آيَات ِ : ره ب َقوه  .1"ل نه يـَنهتَـه وا يـ غهَفره َله مه َما َقده َسَلفه ...  َأبهش 

 مسائل في آداب تالوة القرآن
والقإرآن الاإرمي هإو  ،وأجلها نفعا ،وأعظمها بربة ،قرا   القرآن من أفضل القربات إىل اهلل .٢

 ،ويشإرو الصإدور ،منإه يرقإ  القلإو، ؛ويست   اإلبجار مإن قرا اإه ،الاتا، املتعبد بتالواه
"اَل َحَســَد ل الَّ ف ــي قإإان   عإإن النإإي  ابإإن عمإإر عإإن  ،وياشإإن الغمإإوم ،ويديإإل ادمإإوم

، َوآنَـاَء النـََّهـار   ِ  الهق رهآَن، فـَه َو يـَق وم  ب ِ ، آنَاَء اللَّيهـل  بإان وقإد   ١"، ...اثـهَنتَـيهن ، رَج ل  آتَام  اللَّ
فإأبجر مإا ورد يف بجإر  القإرا   مإن بإان خيإت  يف اليإوم والليلإة  ،للسلن يف قدر القرا   عإادات

ويليإإه  ،ويليإإه هلتمتإإمل ،ويليإإه االاإإا ،ويليإإه مإإن بإإان خيإإت  يف اليإإوم والليلإإة أربعإإا ،مثإإان هلتمإإات
ويليإإه مإإن  ،ويليإإه مإإن بإإان خيإإت  يف بإإل اإإالث ،ويلإإ  ذلإإك مإإن بإإان خيإإت  يف ليلتإإمل ،هلتمإإة

وهإإإإإيا أوسإإإإإط اممإإإإإور وأحسإإإإإنها.  ،مث يف سإإإإإب  ،مث يف سإإإإإ  ،مث يف مخإإإإإ: ،هلإإإإإت  يف أربإإإإإ 
ت اَلف  "  رمحإإه اهلل ييف هإإيا مإإا قالإإه اإلمإإام النإإوو  ويعجبإإي َتل ــف  ب ــاخه ت َيــار  َأنَّ َذل ــَ  َيخه خه َواال 

ر  َلطَائ ف  َوَمَعار ف   ِ  ب َدق يق  الهف كه ، َفَمنه َكاَن َل َخاص  َشه ِ    ،األه ر  ي َحصِّـل  لَـ ـره َعلَـى قَـده فـَلهيَـقهَتص 
ين   ــات  الــدِّ ــنه م ه مَّ ــر  الهع لهــم  َأوه َ يهــر م  م  ــغ وال  ب َنشه ــَرؤ م ، وََكــَيا َمــنه َكــاَن َمشه ــم  َمــا يـَقه َكَمــاَل فـَهه

ل م يَن الهَعامَّة   ِ   ،َوَمَصال ح  الهم سه ر  اَل َيحهص ل  ب َسَبب  ره َعَلى َقده ـاَلل  ب َمـا ه ـَو م رهَصـد  فـَلهيَـقهَتص  ل خه
ــر وم  ل َلــى َحــدِّ  ــنه َ يهــر  خ  ِ  م  ــ ث ره َمــا َأمهَكَن ــَتكه ــنه َهــؤ اَلء  الهَمــيهك ور يَن فـَلهَيسه ــنه م  ِ ، َول نه َلــمه َيك  ــ َل

رَمة    .1"4الهَمَلل  والَهيه

                                                 
1

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٨١) اإلتقان في علوم القرآن بتا،  بتصر  من 
2

 (.٨٤2(، ورواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه )٤٩١) خلق أفعال العبادرواه البخاري رمحه اهلل يف  
3

 اإلسراع إىل حد عدم ابيمل خمارج احلرو ، وعدم مراعا  قواعد جتويد قرا اه.  ادَْيَرمة 
4

 (، للنووي رمحه اهلل.٤/١٤التبيان يف آدا، محلة القرآن ) 



141 

 .الروضة وغيهايف  درو بيلك اإلمام النووى ،نسيانه بما قلنا سابقا ببي  .١
ياإره أن يإيبر  النإي  وقإد بإان ،منإه أفضإل امذبإار ؛الوضإو  لقإرا   القإرآنيسإت    .4

 .٤احلديتيف  بما اب   ،اهلل إال عل  طهر
 .وأفضله املسجد ،ماان نظينيف  اسن القرا   .1
 ،مت ليإإا بالسإإاينة والوقإإار ،متخشإإعا ،يسإإت   لقإإارئ القإإرآن أن هلإإ: مسإإتقبال القبلإإة .5

اعظيمإإا  ؛بمإإا يسإإن أن يسإإتاك  ،ربإإه يملتإإيلل بإإمل يإإدبمإإا هإإو شإإأن اخلاشإإ  ا  ،م رقإإا رأسإإه
 .وا هيا لفمه ،للقرآن الارمي

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ  قإإإإإان اعإإإإإاىل ،يسإإإإإن التعإإإإإوذ قبإإإإإل القإإإإإرا   .6

 . [٩٨الن ل  ]چ  ۀ ۀ
ن م ؛عل  القارئ أن نإافم علإ  قإرا   البسإملة أون بإل سإور  غإي بإرا   ،قرا   البسملة .٠

 أبجر العلما  عل  أ ا آية.
 ؟إىل نية  تاج قرا   القرآنهل  .8

فإإال بإإد مإإن نيإإة  ،نيإإة بسإإا ر امذبإإار إال إذا نإإيرها هلإإارج الصإإال إىل  ال  تإإاج قإإرا   القإإرآن
 .النير أو الفرض

لياإون أدعإ   ؛يف أدا هإا والتإأي ،ابيمل حرو  القرآن عند القرا    الرتايلو  ،ارايل القرآن .9

ِ  "  زاهإد قإان [١املدمإل  ] چ  ٿ ٿ چوعن زاهد يف قولإه اعإاىل  ،إىل فه  معانيها بـَعهَضـ
ــَر بـَعهــض  َعَلــى تـ ــَؤَدة   ِ  بـََيان ــا :َوَعــنه قـََتــاَدَة قَــالَ  ،ل ثـه َكيهــَف َكانَــره ق ــَراَءة  "  ُسإإِئَل أَنَإإ:   ،١"بـَيـِّنهــ

م  اللَِّ ، َويَم دُّ  چ  ٻ ٻ ٻ     ٱ چَكاَنره َمداا، ث مَّ قـََرَأ:  فـََقاَل: النَّب يِّ   ، يَم دُّ ب ب سه

                                                 
1

 (.٤١) رمحه اهلل د  ه املباي رمحه اهلل يف د يح أي داود(، و ٤١أهلرجه أبو داود رمحه اهلل يف سننه ) 
2

 (.٩/٨٩لل افم ابن حجر رمحه اهلل ) ،فتح الباري 
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يم   ، َويَم دُّ ب الرَّح  َمن   .٢"ب الرَّحه
وامل لإو،  ،فهإو املقصإود امعظإ  ؛واسإن القإرا   بالتإدبر والإتفه   ادبر القرآن وافهمإه .٢٠

 ڄ ڄ ڄ ڄ چ  قإإإإان اعإإإإاىل ،واسإإإتني القلإإإإو، ،وبإإإإه انشإإإإرو الصإإإإدور ،امهإإإ 

 گ گ گ گ ک چ ،[٤٩ع  ]چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ـــَع النَّب ـــيِّ قإإإان عإإإن حييفإإإة و  ،[٤١حممإإإد  ]چ  ڳ ڳ ڳ َذاَت  :"َصـــلَّيهر  َم
َعـة ،  : ي َصـلِّي ب َهـا ف ـي رَكه ائَـة ، ثـ مَّ َمَضـى، فـَق لهـر  َتَتَح الهبَـَقَرَة، فـَق لهر  يـَرهَكع  ع نهَد الهم  َلة ، فَافـه لَيـه
ـَرأ   ـَراَن فـََقَرَأَهـا، يـَقه َتَتَح آَل ع مه َتَتَح النَِّساَء فـََقَرَأَها، ث مَّ افـه : يـَرهَكع  ب َها، ث مَّ افـه  َفَمَضى، فـَق لهر 

ب يح  َسبََّح، َول َذا َمرَّ ب س َؤال  َسَأَل، َول َذا َمرَّ ب تَـَعوُّذ  تـََعوَّ  ، ل َذا َمرَّ ب آيَة  ف يَها، َتسه  .١"ذَ م تَـَرسِّال 
قإان  ،اخلشإوعو  ،واحلإدن ،ليإهملإن ال يقإدر ع يوالتبإاب ،نآويست   الباإا  عنإد قإرا   القإر  -

 . [٤٢٩اإلسرا   ]چ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ  اعاىل
ــــاف ع يِّ "   سإإإإمل الصإإإإوت بإإإإالقرا   واديينهإإإإا .٢٢ ــــَراَءَة  :َوَحَكــــى الهَمــــاَورهد يُّ َعــــن  الشَّ َأنَّ الهق 

َلهَفــاظ  َعــنه مخارجهــا حــرم ــَرام  بـَعهــض  األه َلهَحــان  ل َذا انـهتَـَهــره ل َلــى ل خه بــن اوََكــَيا حكــى  ،ب األه
َداَن الهَحنهَبل يُّ ف ي الرَِّعايَة   ـَن الهَحَنف يَّـة   ،َحمه يَرة  م  ب  الـيَّخ  يُّ َوَصـاح   :َوقَاَل الهَغَزال يُّ َوالهبَـنهَدن يج 

بَّ  ت ح  ط يط  الَّي ي ي َشوِّش  النَّظهَم اسه  .4"َول الَّ َفاَل  ،ل نه َلمه يـ فهر طه ف ي التَّمه
 أيهما أفضل؟ ،ا هر بقرا   القرآن واإلسرار .٢١
اإلسرار وهلفإض  يوأحاديت اقتض ،وت بالقرا  است با، رف  الص يدت أحاديت اقتضور 

َفـاَء َأفهَضـل  َحيهـث  َخـاَف الرِّيَـاَء َأوه تَـَأذَّى "  يقان النوو  ،الصوت نَـه َمـا َأنَّ اإله خه ـع  بـَيـه َوالهَجمه
ثـَـر  َوأل َنَّ فَائ َدتَـ ِ  َأكه َنَّ الهَعَمـَل ف يـ ـر  َأفهَضـل  ف ـي َ يهـر  َذلـ َ  أل  ر م  َوالهَجهه ِ  م َصلُّوَن َأوه ن َيام  ب َجهه

                                                 
1

 (.2٢١١رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
2

 (.١١٤رواه مسل  رمحه اهلل يف د ي ه ) 
3

 (.٩/١٤لل افم ابن حجر رمحه اهلل ) ،فتح الباري 
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ِ  تـَتَـَعدَّى ل َلى السَّام ع يَن َوأل َ  َع ـر  َوَيصهـر ف  َسـمه ِ  ل لَـى الهف كه َمع  َهمَّ نَِّ  ي وق ظ  قـَلهَب الهَقار ئ  َوَيجه
َم َويَز يد  ف ي النََّشاط   ِ  َوَيطهر د  النـَّوه  .٢"ل لَيه

 أيهما أفضل القرا   من املص ن أم من احلفم؟ .٢4
َن اله "  ي رمحه اهللالسيوطقان  َنَّ النََّظَر الهق َراَءة  ف ي الهم صهَحف  َأفهَضل  م  ِ  أل  فهظ  ق َراَءة  م نه ح 

ِ  ع َباَدة  َمطهل وبَة   ِ  قـَوهال   ،ف ي ِ  النـََّوو يُّ قـَوهال  َوَحَكى َمَع يُّ ف ي الهبـ رهَهان  َما َبَحَث َوَحَكى الزَّرهَكش 
فهظ  َأفهَضل  م طهَلق ا َول نَّ ابهَن َعبهد  السَّ  َن ثَال ث ا: ل نَّ الهق َراَءَة م َن الهح  ِ  م  َنَّ ف ي َتارَم  أل  اَلم  اخه

ملا فيه  ؛وأنا أميل إىل هيا القون وأرج ه، ١"التََّدبُّر  َما اَل َيحهص ل  ب الهق َراَءة  ف ي الهم صهَحف  
 بيلك لو قرأ من املص ن.  ي: اممرول ،والتأبيد منه ،أيضا من اجبي  امفو 

4ل َذا أ رهت ــجَ " .٢1
ِ  َعلَــى الهَقــار ئ  فـَلَــمه   ــع  الَّــي ي انـهتَـَهــى ل لَيهــ ر  َمــا بـَعهــَد الهَموهض  ِ   ،يَــده َفَســَأَل َعنهــ

َرم   ـع ود   ،َ يـه ـير  بـهن  َأبـ ي َمسه ع ود  َوالنََّخع ـيِّ َوَبش   فـَيَـنهَبغ ي َأنه يـََتَأدََّب ب َما َجاَء َعن  ابهن  َمسه
ـَرأه  ـك ر  َواَل يـَق ـول  َكيهـَف َكـَيا  قَال وا: ل َذا َسَأَل َأَحـد ك مه َأَخـام  َعـنه آيَـة  فـَلهيَـقه َلَهـا ثـ مَّ َيسه َمـا قـَبـه

  ِ  .1"وََكَيا فَإ نَِّ  يـ َلبِّس  َعَليه
 هل هوز ق   القرا   ملااملة أحد؟  .٢5
َرم  َقطهع  الهق َراَءة  ل م َكاَلَمة  َأَحد  " ِ  اَل يـَنهَبغ ي َأنه يـ ؤه  :قَاَل الهَحل يم يُّ  ،ي كه َنَّ َكاَلَم اللَّ ِ    ثـَرَ أل  َعَليه

يح  ، َكاَلم  َ يهر م   َهق يُّ ب َما ف ي الصَّح  َكاَن ابهن  ع َمَر ل َذا قـََرَأ الهق رهآَن َلمه يـََتَكلَّمه   :َوَأيََّدم  الهبَـيـه
  ِ نه َحتَّى يـَفهر َغ م 
َرم  َأيهض ا الضَّح    َوالهَعَبث  َوالنََّظر  ل َلى َما يـ لهه ي، 5 إىل  فنن اض ر ،١"َوي كه

 .فنذا فرغ اعوذ وبدأ من حيت انته  ،عمل فليخت  يإىل أ أو ،أحدمااملة 
                                                 

1
 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١١١) اإلتقان في علوم القرآن 
2

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١١١) اإلتقان في علوم القرآن بتا،  بتصر  من 
3

 ".وأُْرِاَج َعَل  اْلَقارِِئ، َعَل  َما ملَْ ُيَس َّ فَاِعُلُه، ِإذا ملَْ يَإْقِدْر َعَل  اْلِقرَاَ  ِ "  (٤/٤٨٢) لسان العربقان ابن منظور رمحه اهلل يف  
4

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١١2) اإلتقان في علوم القرآن 
5

 (.١2٤١ د ي ه )رواه البخاري رمحه اهلل يف 
6

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١١١) اإلتقان في علوم القرآن 
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َسـَن الهَعَرب يَّـَة َأمه اَل ف ـي الصَّـاَلة  َأمه " .٢6 َواَل َيج وز  ق َراَءة  الهق رهآن  ب الهَعَجم يَّة  م طهَلق ا َسـَواء  َأحه
َها فالرتمجإة احلرفيإة للقإرآن غإي  ،هإ  أن يفإن بإه يوما ذبره القفان هو احلإ  والإي ،٢"َخار ج 
 .ممانة وجا د  يفه ،ارمجة افسيه  أو إن شئ  الدقة فقل ،أما الرتمجة التفسيية ،ممانة
 .وهو ما مل يصح سنده ،ال هوز القرا   بالشاذ من القرا ات .٢٠
ن هإإإإإيا الرتايإإإإ  اراضإإإإإاه م ؛ىل وامفضإإإإل أن يقإإإإرأ القإإإإإارئ علإإإإ  ارايإإإإإ  املصإإإإ نوْ امَ  .٢8

َمــة  "  شإإرو املهإإي،يف  قإإان ،الصإإاحل الصإإ ابة والسإإلن  كه ِ  ل ح  ــ َنَّ تـَرهت يَب ر ك َهــا  ،أل  ــاَل يـَتـه َف
ِ  الشَّرهذ   م  الهج م َعـَة بـألم تنزيـل وهـل َأتَـى َوَنظَـائ ر م    ،ل الَّ ف يَما َوَرَد ف ي فـَلَـوه  ،َكَصاَلة  ص بهح  يـَـوه
ــَوَر َأوه َعَكَســ ــرََّق السُّ َفهَضــلَ فـَ ــَرَك األه ر َهــا ل لَــى  ،َها َجــاَز َوتـَ ــنه آخ  قَــاَل: َوَأمَّــا ق ــَراَءة  السُّــورَة  م 
  ِ  .١"َأوَّل َها َفم تـََّفق  َعَلى َمنهع 

ِ  قَار ئ  " .٢9 ت يَفاء  ك لِّ َحرهف  َأثـهَبَت ل َيك وَن َقده َأَتى َعَلى َجم يع  َمـا  ؛قَاَل الهَحل يم يُّ: ي َسنُّ اسه
ــَو قـ ــرهآن   ــَوو يُّ  ،ه  ــَن الهق ــرَّاء   :َوقَــاَل ابهــن  الصَّــاَلح  َوالنـَّ ــَراَءة  َأَحــد  م  َتــَدَأ ب ق  فـَيَـنهَبغ ــي َأالَّ  ،ل َذا ابـه

ـَرَأ ب ق ـَراَءة   ،يـ َزاَد َعَلى ت لهَ  الهق َراَءة  َمـا َداَم الهَكـاَلم  م رهتَب طـ ا ِ  َأنه يـَقه ِ  فـَلَـ فَـإ َذا انـهَقَضـى ارهت َباطـ 
َرى ل س  وَ  ،أ خه ِ  َعَلى األه وَلى ف ي َهَيا الهَمجه َلى َدَوام  َوه  .4"األه
 ،واللفإم عنإد القإرا   ،واإرك الاإالم واحلإديت مإ  الغإي ،ويسن االستماع لقإرا   القإرآن .١٠

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ  ذلإإإإإإإإك قولإإإإإإإإه اعإإإإإإإإاىليف  وامدإإإإإإإإل

 ،ىل هإإإإإيا ذهإإإإإ  بعإإإإإض السإإإإإلنإو  ،وظإإإإإاهر اممإإإإإر للوجإإإإإو، ،[٤٢١امعإإإإإرا   ]چ  ۅ ۅ
يف  ن اآليإإة ندلإإ وذلإإك م ،غإإي الصإإال يف  نإإه سإإنة ولإإي: بواجإإ أوالعلمإإا  وا مهإإور علإإ  

 .استماع املأموم عند قرا   اإلمام

                                                 
1

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١١١) اإلتقان في علوم القرآن 
2

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١١٨) اإلتقان في علوم القرآن 
3

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٨٢) اإلتقان في علوم القرآن 
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ىل هإإيا ذهإإ  إو  ،يإإة مإإن آيإإات السإإجد  يف القإإرآن الاإإرميآيسإإن السإإجود عنإإد قإإرا    .١٢
رت وآيإإات السإإجد  ذبإإ ،ا مهإإور مإإن العلمإإا  علإإ  اهلإإتال  بيإإنه  يف أعإإداد هإإيه اآليإإات

واحلإإإإإج  ،ومإإإإإرمي ،واإلسإإإإإرا  ،والن إإإإإل ،والرعإإإإإد ،امعإإإإإرا  ي وهإإإإإ ،يف مخسإإإإإة عشإإإإإر موضإإإإإعا
واقإإرأ باسإإ   ،واالنشإإقاا ،والإإنج  ،وفصإإل  ،وع ،والسإإجد  ،والنمإإل ،والفرقإإان ،سإإجداان
 ربك.
َتارَة  ل لهق َراَءة  َأفهَضل َها َما َكاَن ف ي الصَّاَلة  "قَاَل النـََّوو يُّ: " .١١ َوهقَات  الهم خه ثـ مَّ اللَّيهـل  ثـ مَّ  األه

ـَرم   ب وبَـة  َوَأفهَضـل  النـََّهـار  بـَعهـَد الصُّـبهح  َواَل ت كه ير  َوه َي بـَيهَن الهَمغهـر ب  َوالهع َشـاء  َمحه َخ  ِ  األه ن صهف 
  ِ قَــات  ل َمعهن ــى ف يــ َوه ــَن األه ء  م  ِ  ابهــن  َأب ــي َداو دَ  "،ف ــي َشــيه َرَجــ م  الهَخــتهم  َأخه م  يـَــوه َعــنه  ي َســنُّ َصــوه

ـَن التَّـاب ع ينَ  ِ  َوَأصهـد قَاؤ م   ،٤َجَماَعة  م  لـ  ِ  َكـاَن  ،َوَأنه َيحهض ـَر َأهه ـَرَم الطَّبَـَرانـ يُّ َعـنه َأنَـس  َأنَـّ َأخه
ِ  َوَدَعا َل ل َذا َخَتَم الهق رهآَن َجَمَع َأهه
َرَم ابهن  َأب ي َداو َد َعن  الهَحَكـم  بـهن  ع تَـيهبَـةَ  ،٤ : 4قَـالَ  ،َوَأخه

ـت َم َوقَـااَل: ل نَـّا أ   ،َوع نهـَدم  ابـهن  أبـي أمامـة ،َسَل ل َليَّ م َجاه ـد  َأره " نَـا َأنه َنخه َنَـّا َأَرده ـلهَنا ل لَيهـَ  أل  رهس 
َتَجاب  ع نهـَد َخـتهم  الهق ـرهآن   ،الهق رهآنَ  َتم ع ـوَن ، َوالدَُّعاء  ي سه ـَرَم َعـنه م َجاه ـد  قَـاَل َكـان وا َيجه َوَأخه

َمة   :َويـَق ول   ،لهق رهآن  ع نهَد َختهم  ا  .1"ع نهَدم  تـ نَـزَّل  الرَّحه
 .قرا   املايملهي و  ،آهلر القرآنإىل  ويست   التابي من الض   .١4
 ي َسنُّ الدَُّعاء  َعق َب الهَختهم  ل َحد يث  الهع رهبَـاض  بـهن  َسـار يََة َمرهف وع ـا: "َمـنه َخـَتَم الهق ـرهآنَ " .١1

َتَجابَة   ِ  َدعهَوة  م سه  .6 5"فـََل
                                                 

1
، وقان الشي  بار أبو زيد رمحه اهلل يف بتا، بدع ...." سنادم الصحيحإروى ابن أبي داود ب"(  ٤/٤2٨) التبيانقان النووي رمحه اهلل يف  

وال عن صحابتِ  "فهيم األمور السبعة ال يصح فيها شيء عن النبي القرا  القدمية واملعادر  بعد أن ساا سبعة أمور منها ديام يوم اخلت   
 .مما ال تقوم بِ الحجة، فالصحيح: عدم شرعية شيء منها"، وعامة ما يروى في بعضها 

2
 (  إسناده د يح.٤٩١) التبيانقان النووي رمحه اهلل يف (، و ١١١أهلرجه ال رباي رمحه اهلل يف املعج  الابي ) 
3

 (  موقو  د يح اإلسناد.١/٤١١) نتائج األفكارقان احلافم ابن حجر رمحه اهلل يف  
4

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٨٤) في علوم القرآن اإلتقان بتصر  من بتا، 
5

 (.2١١١) ضعيف الجامعضعفه املباي رمحه اهلل يف (، و ١١١أهلرجه ال رباي رمحه اهلل يف املعج  الابي ) 
6

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٨١) اإلتقان في علوم القرآن 
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ــَرى َعق ــَب الهَخــتهم  " .١5 ــَرَذ ف ــي أ خه ــَن الهَختهَمــة  َأنه َيشه ــي يِّ  ،ي َســنُّ ل َذا فَــر َغ م  ل َحــد يث  التـِّرهم 
ــل   ِ  الهَحــالُّ الهم رهَتح  َعهَمــال  ل َلــى اللَّــ ــرهآن  ل َلــى  ،َوَ يهــر م : َأَحــبُّ األه ــنه َأوَّل  الهق  ــر ب  م  الَّــي ي َيضه

ر م  ك لََّما َحلَّ ا  .١"٢رهَتَحلَ آخ 
َرم  اتَِّخاذ  الهق رهآن  َمع يَشة  يـ َتَكسَّب  ب َها" .١6  ،أن ال ياون له عمإل غإيه ،بقرا اه يأ ؛4"ي كه

وقإإد بإان بعإض السإلن يارهإون أهلإي امجإر  علإإ   ،أو بالتسإون بإه بمإا يفعإل بعإض النإاس
ولاإإن ا مهإإور علإإ  جإإواز أهلإإي امجإإر  علإإ  اعلإإي   ،واعلإإي  العلإإ  ،وجتويإإده ،إقإإرا  القإإرآن

نإه لإو مل م ؛والتإيبي ،والإوعم ،واخل ابإة ،باإلمامة  ة وسا ر الوظا ن الديني ،والقرا   ،العل 
إن مل -فيإإإدرس العلإإإ  وينإإإدر ،وملإإإا وجإإإد مإإإن يقإإإوم هبإإإا ،يع إإإوا أجإإإرا لتع لإإإ  هإإإيه الوظإإإا ن

 .العلما  وحفظة القرآن -ميعد
ــَرم  َأنه يـَق ــ" .١٠ ــيتـ َهاي كه ــير  آيَــَة َكــَيا بَــله أ نهس  حإإ  يف  ن اموىل افيإإد التقصإإيم ؛1"وَل: َنس 
، عبإد اهلل بإه مسإعود  حإديت وامدإل ،فن إا ال اشإعر بإيلك ؛خبال  الجانية ،القرآن
ير  آيََة َكيهَر وََكيهَر، َبله ن سِّيَ "  الني  قان  قان ََحد ه مه َأنه يـَق وَل: َنس   .5"ب ٍهَس َما أل 
  ي رمحإإإإه اهللقإإإإان السإإإإيوط ،ودإإإإون اإإإإوا، قإإإإرا   القإإإإرآن للميإإإإ يف  اهلتلإإإإن العلمإإإإا   .١8

ل ِ  تـََعـاَلى: " ِ  ل َقوه اَلف  َهبـ َنا خ  َئ مَّة  الثَّاَلثَة  َعَلى و ص ول  ثـََواب  الهق َراَءة  ل لهَميِّر  َوَميه  مئ چاأله

ن أهبإإإا علإإإ   يوبإإإيا اسإإإتدالن اإلمإإإام الشإإإافع ،6" [١٩الإإإنج   ]چ  مب خب حب جب يئ ىئ
 وهو ميه  اإلمام مالك. ،اوا، القرا   ال ال   امموات

                                                 
1

 .وهو أدح روي مرساًل  :(٤٤/٩٨) تهييب التهييبقان رمحه اهلل يف (، و ٤٩١٨أهلرجه الرتميي رمحه اهلل يف سننه ) 
2

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٨١) اإلتقان في علوم القرآن 
3

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٨2) اإلتقان في علوم القرآن 
4

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٨١) اإلتقان في علوم القرآن 
5

 (.2٢١٤رواه البخاري رمحه اهلل يف د ي ه ) 
6

 (، للسيوطي رمحه اهلل.٤/١٨١) علوم القرآن اإلتقان في 
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ال يف الصإإإإال  وال يف  ،مإإإإن اجملمإإإإ  عليإإإإه أنإإإإه ال هإإإإوز قإإإإرا   القإإإإرآن بغإإإإي اللغإإإإة العربيإإإإة .١9

 ھ ھ ھ ھ ہ چ  ندلإإإإإإإإإإإه قرآنإإإإإإإإإإإا عربيإإإإإإإإإإإا قإإإإإإإإإإإان اعإإإإإإإإإإإاىلأن اهلل م ؛هلارجهإإإإإإإإإإإا

املبإإمل الإإيي نإإدن  بمإإا ال هإإوز قإإرا   القإإرآن بغإإي اللفإإم العإإري  ،[٤يوسإإن  ]چ  ےے
 ن القإرآن عإريم ؛وال بغيها ،ال بالالاينية ،ال هوز باإلمجاع بتابته بغي احلرو  العربيةو  ،به

وسنة متبعإة ال  ي،ورس  القرآن بما رج نا سابقا اوقيف ،وبتابته ،يف حروفه وعري ،يف لفظه
فسإيات    ،زنا هيا يف بتابإة القإرآن الاإرمي لفإتح بإا، شإر مسإت يجتوز خمالفته، وإننا لو جوَّ 

فسإإياون  ،وحينئإإي ااإإون ال امإإة الاإإربى ،بإإل أدإإ ا، لغإإة مإإن املسإإلممل القإإرآن حبإإروفه 
بإإإمل ولإإإدوان الوحإإإد  العربيإإإة اللسإإإانية املمجلإإإة يف لغإإإة القإإإرآن  ،وسإإإيلة لت ريإإإن القإإإرآن الاإإإرمي

 .املسلممل
 

 والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل 
 أستغفرك وأتوب للي  ،سبحان  اللهم وبحمدك، أشهد أال للِ لال أنر
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