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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )مقدمة(

احلمد هللا الذى أنزل القرآن على قلب خليل الرمحن سيد الناس واجلان وعلمه البيان ليخرجهم من الظلمات 

ل ال اله إال اهللا منـز  وأدهد أن. إىل نره اددى وامياان وقرددمم إىل ررق  اجلنان وذذهمم اا ققربم إىل عذاب النريان

د أن حممدا عبده وهسرله أهسله اهللا بشريا ونذقرا وداعيا إىل وأده. اس وبينات من اددى والفرقانالقرآن مدي للن

سلم وباهك على صاحب القرآن سيدنا حممد وعلى آله اُحلسَّان وصحبه اللهم قامنان صل و . لرحي والقرآنالرمحن با
 :الفرقان ومن اتبعهم خبري وإحسان ، أما بعد  لقرآن ونقلةمحلة ا

بالنظر إىل كثرة املراد املقرهة للتدهقس ىف قسم البنات ملعهدنا احلبيب حيث ترضع ىف جدول التدهقس دذا ف 

القسم عدة مراد خاصة للبنات كى تكرن منامل ومراهد دن ىف املستقبل، وتكرن أقضا أومسة المتيازمن باحلصرل 

ىف تأسيس وتنشئة األجيال املسلمة املتمسكة بتعاليم على املعاهف والثقافات اميسالمية الىت حتتاج إليها كل مسلمة 

اميسالم احلصينة ىف الزمن املقبل، ولكن الكثرة ترهث اخللل والنقصان ىف بعض األحيان ألن األوقات ضيقة وقليلة 

 ت مذه الرسالة الرجيزة كمختصرةلفرص واألزمنة، وبناء على ذلك ألفبالنسبة إىل األعمال الىت مى أضعف كثرة من ا

بالرسالة كماال للنقصان بقده االستطاعة، ومذه الرسالة الىت مسيتها علرم القرآن سدا لتلك اخلالل وإ عن أمم مباحث
، جملبة للتيسري ىف حتصل بناتنا على األبراب الرئيسية واألمره األساسية الىت اللسية ىف مباحث علرم القرآن الرجيزة

اجلليل، ومى كأوىل خطرات ىف الدخرل واخلرض إىل حبر العلرم املتعلقة  فناحترت عليها الكتب املصنفة ىف مذا ال

بكتاب اهللا العزقز فيما بعد، واهجر من كل مطلع على مذه الرسالة من اخرتى اساتذة املعهد أن قتفضل فيدعرىل 

علم كل مطلع على مذه باخلري، وأن قزودىن مبالحظاته واستدهكاته، فإن الدقن النصيحة، واملؤمنرن خبري ما تناصحرا ولي

لنفسى الكمال، ولكن قصاهى أىن أحاول الكمال وأن أؤدى مسئرليىت ىف مذه  -ومل أفكر قط  -الرسالة أىن ال أزعم 

احلياة كما جيب، أما الكمال املطل  فهر هللا تعاىل وحده، وأسال اهللا تعاىل أن جيعل مذه الرسالة نافعة مفيدة وأن 
 .ادقرزقنا مجيعا الترفي  والسد

 خرقدم رلبة العلم الشرقف

 مبعهد اللس الدقىن بانكرك تاقالند

 أمني أبر الرمسى على أمحد أبر بكر حممد

 األزمرى الشافعى السيامي
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 تعريف علوم القرآن * 

مر العلم الذى قتناول األحباَث املتعلقة بالقرآن الكرمي من ناحية معرفة أسباب نزوله، ومجعه، وترتيبه، : 

 .دىن، والناسخ واملنسرخ، إىل غريذلك االه صلة بالقرآن الكرميوقراءته، وتفسريه، ومعرفة املكى واملوكتابته، 

وقد قسمى مذا العلم بأصرل التفسري، ألنه قتناول املباحث الىت البد للمفسرِمن معرفتها لالستناد إليها ىف 

  .تفسري القرآن وبيانه 

 موضوع علوم القرآن *

 من تلك النراحى املذكرهة يف التعرقف مر القرآن الكرمي: 

 فائدة هذا العلم*

 عالدفا  نِ سْ حلُِ ا القيمة فيه، استعداد ترجع إىل الثقافة العالية العامة يف القرآن الكرمي، وإىل التسلح باملعاهف: 

اعتباهمذا إىل سهرلة خرض ىف تفسريالقرآن الكرمي، وفهم معانيه، وبيان أحكامه، ب عن محى الكتاب العزقز، ُمثَّ 

قدهس علم  أن ن، فمثله من مذه الناحية كمثل علرم احلدقث بالنسبة ملن أهادقالعلم كأساس ومفتاح للمفسر 

 .احلدقث

 تعريف القرآن*

ضم احلروف والكلمات بعضهاإىل بعض يف الرتتيل، : أي مجع وضم، والقراءة" قرأ"مصده : القرآن لغة : 

والشكران، وقدقسمى بالقرآن  كالغفران:بضم الفاء" فعالن"لى وزن والقرآن يف األصل كالقراءة فهر مصده ع

 .املقروء تسمية للمفعرل باملصده

زل على حممد صلى اهللا عليه وسلم براسطة جربقل ـمركالم اهللا املن: وأما القرآن يف االصطالح فتعرقفه : 

جنس يف التعرقف، قشمل كل  : الكالم ف. ي بأقصرسرهة منهاملنقرل إلينا نقالمتراترا، املتعبد بتالوته، املتحد

خيرج كالم اهللا الذي استأثربه " زلـاملن"و. خيرج كالم غريه من امينس واجلن واملالئكة" اهللا"كالم، وإضافته إىل 

لكلمات هيب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات هيب ولرجئنا ا قل لركان البحر مداد﴿ له تعاىلر قكما يف   سبحانه

ىل إخيرج ما أنزل )  على حممد صلي اهللا عليه وسلم( زل بكرنه ـوتقييد املن)١٠٩: ف الكه( ﴾امبثله مداد

http://www.majlisutdeenee.com/
http://www.alisuasaming.com/


   www.majlisutdeenee.com    www.alisuasaming.com | علوم القرآن  -  3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. لغة العربية لفظا ومعىنلزل اللفظ العريب ومر ماكان مؤلفا باـاألنبياء قبله كالترهاة واميجنيل وغريمها، واملراد باملن

 .امذا قرآناه كاألحادقث النبرقة، فال قسمى دئ من نفخرج بذا املراد مانزل مبع

وبذا فالتسمى . باملنقرل إلينا تراترا ماهواه مجع عن مجع يف كل ربقة قؤمن ترارئهم على كذب عادةواملرد 

 .القراءة الشاذة قرآنا، وال قثبت دا حكم القرآن، أل�ا وصلت إلينا بطرق  اآلحاد، البطرق  التراتر

ا، نثاب على تالوته، وعلى مذا فمانسخت تالوته، تالوته عبادة لن وأما املتعبد بتالوته، فهرمادرع اهللا

وملراد باملتحدي بأقصر سرهة منه، أنه معجز . وكذلك األحادقث القدسية ال تسمى قرآنا. القسمى قرآنا

 .ثل أقصر سرهة منه، فعجزوا عن اميتيان مبثلهالبشر، فقدرلب من العرب أن قأترا مبِ ل

 :أسماءالقرآن *

 :ل إ�ا بلغت أكثر من مخسني إمسا، منها قي وللقرآن أمساء كثرية، حىت

 )٩: اميسراء(  ﴾إن مذا القرآن قهدي لليت مي أقرم   ﴿قال تعاىل ) القرآن(-١

 ﴾، ذلك الكتاب الهقب فيه، مدى للمتقني ملۤ أ قال تعاىل ﴿) الكتاب(-٢

 والفرقان) ١: الفرقان( ﴾تباهك الذي نزل الفرقان على عبده ليكرن للعاملني نذقرا ﴿ قال تعاىل) الفرقان(-٣

 .مر الكالم الفاهق بني احل  والبارل 

 )٩: احلجر( ﴾إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظرن ﴿قال تعاىل ) الذكر(-٤

 )١٩٢: الشعراء( ﴾زقل هب العاملني ـوانه لتن﴿قال تعاىل  )زقلـالتن(-٥

" قرآنا " الكتاب حبيث هوعي يف تسميته و القرآن : وقد غلب من أمساءه . إىل غريذلك ااوهد يف القرآن....

فكلتا التسميتني من تسمية دئ . كرنه مدونا باألقالم" كتابا"أللسن، كما هوعي يف تسميته با كرنه متلرا

 .ويف تسميته بذقن اميمسني إداهة إىل أنه جيب حفظه يف الصدوه والسطره مجيعا. باملعىن الراقع عليه

 : أوصاف القرآن *

 :قرآن بأوصاف متعددة كذلك منها ووصف اهللا ال

 )٧٧: الراقعة ( ﴾إنه لقرآن كرمي  ﴿إنه كرمي، قال تعاىل -١
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 )١٧٤: النساء ( ﴾إليكم نرها مبينا  وأنزلنا ﴿إنه نره مبني، قال تعاىل -٢

 )٩٢: األنعام ( ﴾ومذا كتاب أنزلناه مباهك  ﴿إنه مباهك، قال تعاىل -٣

مرعظة من هبكم ودفاء ملا يف  قاأقهاالناس قدجاء تكم ﴿تعاىل  دفاء ومدى وهمحة، قالو إنه مرعظة -٤

 )٥٧: قرنس ( ﴾محة للمؤمنني الصدوه ومدى ه 

 )٢١:الربوج ( ﴾بل مر قرآن جميد  ﴿وإنه جميد، قال تعاىل -٥

 .باعتباه معىن من معاىن القرآن وكل تسمية أووصف فهر. وغريذلك

 سية والقرآنالفرق بين األحاديث القد*

حادقث القدسية ماكان لفظها من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث كان صلى اهللا عليه وسلم إن األ-١

القدسية من عند اهللا، ولفظها من عند النيب صلى اهللا عليه  قروقها عن هبه بإدام أو مبنام، ومعىن األحادقث

به جربقل عليه السالم  ـزلن قنوسلم، وأما القرآن فهر ماكان لفظه ومعناه من عند اهللا برحي جلي، مبعىن أ

 .بلفظه من عند اهللا سبحانه يف اليقظة وليس يف املنام وال بإدام

 .تها باملعىن، أما القرآن فتحرم هواقته باملعىنقسيةتصح هواوإن ألحادقث القد-٢

ألحادقث األحادقث القدسية التتعبد بقراءتا، أما القرآن فيتعبد بقراءته وقتعني يف الصالة وال كذلك ا-٣

 .القدسية

إن القرآن الكرمي معجزة خالدة، متراتر اللفظ يف كلماته وحروفه وأساليبه أما األحادقث القدسية، فليس دا -٤

 .مبعجزةمذا التراتر، وليست 

 .وعلى اجلنب تالوته،ومسه،خبالف األحادقث القدسية ،إن القرآن الكرمي ذرم على احملدث مسه-٥

 :لكريم أول مانزل من القرآن ا *

 :أصح األقرال أن أول مانزل من القرآن الكرمي مر قرله تعاىل 

خل ، خل  امينسان من عل ، اقرأ وهبك األكرم، الذي علم بالقلم، علم امينسان مامل  اقرأ باسم هبك الذي﴿

أول  ل إناحلادقة واألهبعني من ميالده، وقيوكان نزودا يف دهر همضان من السنة ) ٥ -١: العل  .( ﴾قعلم 
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 قاأقها املدثر، ُقمْ " نزل للرسالة وأول ما" اقرأ " وقيل إن أول مانزل للنبرة  ﴿ قاأقهااملدثر﴾مانزل مر قرله تعاىل 

 .وقيل إن أول مانزل سرهة الفاحتة وقيل إن أول نزل من القرآن ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم ﴾" ذه فأن

 

 :آخر مانزل من القرآن الكريم  *

- :مانزل من القرآن الكرمي أقرال منها  وللعلماء يف آخر

كل نفس ماكسبت ومم ال   ىفتر قرا قرما ترجعرن فيه إىل اهللا ُمثَّ وات آخر آقة نزلت مي قرله تعاىل ﴿-١

ويف مذه اآلقة إداهة إىل قرب أجله صلى اهللا عليه وسلم، إذ مل اكث بعد نزودا إال ) ٨١: البقرة( قظلمرن ﴾

 .تسع ليال

 )٢٧٨: البقرة( اتقرا اهللا وذهوا مابقي من الربا﴾قاأقها الذقن آمنرا  آقة الربا ومي قرله تعاىل ﴿مانزل آخر -٢

 بدقن إىل أجل مسمى فاكتبره ﴾ قا أقها الذقن آمنرا إذا تداقنتم انزل آقة الدقن، ومي قرله تعاىل ﴿آخر م-٣

 )٢٨٢: البقرة(

" ة واحدة كرتتبيها يف املصحف، ومي آقة الربا، فآقة وجيمع بني األقرال الثالثة بأن مذه اآلقات نزلت دفع

 .فآقة الدقن، أل�ايف قصة واحدة" واتقرا قرما 

 :فوائد لمعرفة أول مانزل وآخر مانزل من القرآن الكريم*

 .طا آلقاتهصيانة له وضببيان العناقة اليت حظى با القرآن الكرمي )أ(

 .دهه األصيلإدهاك أسراهالتشرقع االسالمي يف تاهقخ مص)ب(

آقتان أو اآلقات يف مرضرع واحد، وخيتلف احلكم يف إحداما عن فقدترد : نسرخمتييزالناسخ من امل)ج(

 .األخرى، فإذا عرف مانزل أوال ومانزل آخرا كان حكم مانزل آخرا ناسخا حلكم مانزل أوال

 ل القرآن الكريمو نز *

رقان﴾  اددى والفل فيه القرآن مدى للناس وبينات من دهرهمضان الذي أنز  قرل اهللا تعاىل يف كتابه العزقز ﴿ق

 ﴿ إنا أنزلناه يف ليلة القده ﴾: وققرل) ٣: الدخان(﴿ إنا أنزلناه يف ليلة مباهكة ﴾ : وققرل) ١٨٥: البقرة(

املباهكة مي ليلة القده من دهر همضان، إمنا قتعاهض  لةالثالث، فاللي وال تعاهض بني مذه اآلقات) ١: القده(
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ما مع الراقع العملي يف حياة هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيث نزل القرآن عليه يف ثالث وعشرقن ظامر 

- : سنة، وللعلماء يف مذا مذمبان أساسيان

زول القرآن يف تلك ـومر الذى قال به ابن عباس ومجاعة وعليه مجهره العلماء أن املراد بن :المذهب األول)١(

نزل بعد  يا تعظيما لشأنه عند مالئكته، ُمثَّ واحدة إىل بيت العزة من السماء الدن نزوله مجلةاآلقات الثالث 

منجما على هسرلنا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف ثالث وعشرقن سنة حسب الرقائع  واألحداث منذ ذلك 

دقنة بعد بعثته إىل أن تريف صلرات اهللا وسالمه عليه، حيث أقام يف مكة بعد البعثة ثالث عشرة سنة، وبامل

به األخباه الصحيحة عن ابن عباس هضي اهللا عنهما يف  ادجرة عشر سنرات ومذا املذمب مر الذي جاءت

 .عدة هواقات

زول ـومر الذي هوى عن الشعيب ومر عامربن دراحبيل من كباه التابعني، أن املراد بن :المذهب الثاني)٢(

 صلى اهللا عليه وسلم، فقد ابتدأ نزوله يف ليلة القده من يف اآلقات الثالث ابتداء نزوله على هسرل اهللالقرآن 

تتابع نزوله بعد ذلك متدهجا مع الرقائع واألحداث يف قرابة ثالث يلة املباهكة، مث لر همضان، ومي الده

ألن مذا فليس للقرآن سرى نزول واحد مر نزوله منجما على هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . وعشرقن سنة

 زقال﴾ـوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تن اءبه القرآن كما يف قرله تعاىل ﴿جمر الذي 

 )١٠٢: اميسراء(

 :زالن ـأن القرآن الكرمي له تن فالراجح

 القده إىل بيت العزة من السماء الدنيا ةِ لَ يْـ لَ نزوله مجلة واحدة ففي : األول

 وعشرقن سنة  فرقا يف ثالثنزوله من السماء الدنيا إىل ألهض م: الثاين

 حكمة نزول القرآن الكريم منجما*

 :ذكر العلماء وجرما يف حكمة ذلك منها 

ليقرى به قلب الرسرل صلى اهللا عليه وسلم فيعيه وذفظه، فإنه صلى اهللا عليه وسلم أمي أنه نزل مكذا )١(

: الفرقان( فؤادك وهتلناه ترتيال ﴾ به كذلك لنثبت  داه اهللا تعاىل إىل ذلك يف قرله ﴿ال ققرأ وال قكتب، وقد أ

٣٢(  
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لثقلت  مطلقة، فلرنزل عليهم القرآن دفعة محة بالعباد، فإ�م كانرا قبل اميسالم يف إباحةه أن يف تفرققه )٢(

عن  عن قبرل ما فيه من األوامر والنرامى، وقرضح ذلك ماأخرجه البخاهي عليهم التكاليف، فتنفر قلربم

إمنا نزل أول مانزل منه سرهة من املفصل فيها ذكر اجلنة والناه، حىت إذا ثاب : قالتعائشة هضى اهللا عنها

ولرنزل .ابدً الندع اخلمر أ: لقالرا" را اخلمر ال تشرب" دئ  لُ وَّ َأ◌َ  سالم نزل احلالل واحلرام، ولرنزلىل اميالناس إ

 "الندع الزنا أبدا : لقالرا" التزنرا " 

ه وفهمه، فما كان لألمة العربية اليت مي أمة أمية التعرف القراءة والكتابة حفظمنجما تيسري  يف نزول القرآن)٣(

خريعرن  وتتدبر آقاته، فكان  نزوله مفرقا رنزل مجلة واحدة، وأن تفهم معانيهأن حتفظ القرآن كله بيسر ل

معانيها، ووقفرا الصحابة، وتدبروا ها ه، كلما نزلت اآلقة أو اآلقات حفظداعلى حفظه يف صدوهما وفهم آقات

 .عند أحكامها، واستمر مذا منهجا للتعليم يف حياة التابعني ومن بعدمم

وما مر بيان حلكم حادثة لكرن ذلك  أنه اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن قكرن منه مامر جراب لسؤال)٤(

ا على أن أبعث على القبرل وأدعى لممتثال، ولتكرن تلك األسئلة ومذه احلرادث قرائن معنرقة قستعان ب

 .أحسن معرفة ومراميه قفهم القرآن ح  الفهم وأن تعرف أسراهه،

عاما داللة قارعة  أن يف نزول القرآن منجما على هسرل اهللا عليه الصالة والسالم يف أكثر من عشرقن)٥(

، مرتابط زقل من عند اهللا تعاىل وأنه كالم اهللا تعاىل ومر حمكم النسج، دقي  السبكـعلى أن القرآن الكرمي تن

املعاين، هصني األسلرب، متناس  اآلقات والسره، كأنه عقد فرقد نظمت حباته مع أنه نزل مفرقا يف فرتات 

لتفكك اولركان مذا القرآن من كالم البشر، لرقع فيه . ررقلة من الزمن ومناسبات متعددة ووقائع خمتلفة

 اهللا لرجدوا فيه اختالفاكثريا﴾ كان من عند غري ولر  ﴿. امنسجاالو وامينفصام، واستعصى أن قكرن بينه التراف  

 )٨٢: النساء(

 :حي اهللا إلى رسله كيفية و *

 قرحى اهللا تعاىل إىل هسله براسطة وبغريواسطة

 :ومذه الكيفية ال ختلر من احدى حالتني . يبراسطة جربقل ملك الرحْ  :فاألول -

ل االنتباه فتهيأ مريعراجلرس والصرت القرى قثمثل صلصلة ا تيهأن قأ -مي أدد على الرسرل -:الحالة األولى

نزل الرحى بذه الصرهة على الرسرل صلى اهللا عليه وسلم نزل عليه ومر  النفس بكل قراما لقبرل أثره، فإذا
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أجنحة املالئكة املشاه إليه يف  وحفظه وفهمه، وقد قكرن الصرت خفرق مستجمع القرى األدهاكية لتلقيه

" صفران كالسلسلة على   األمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقرلهإذا قضى اهللا " احلدقث 

 .وقد قكرن صرت امللك نفسه يف أول مساع الرسرل له. هواه البخاهي

أن قتمثل له امللك هجال وقأتيه يف صرهة بشر، ومذه احلالة أخف من سابقتها، حيث قكرن  -:والحالة الثانية

، وقطمئن إليه ارمئنان لنبرة  عند مساعه من الرسرل الرحيامع، وقأنس هسرل االتناسب بني املتكلم والس

ما هوى عن عائشة أم املؤمنني هضى اهللا عنها أن احلاهث يمذكرهتان ف نسان، وكلتا احلالتنيامينسان ألخيه امي

أحيانا : قالفكيف قأتيك الرحي؟ ...قاهسرل اهللا: بن مشام هضى اهللا عنه سأل هسرل اهللا عليه وسلم فقالا

وأحيانا قتمثل ىل امللك . قأتيىن مثل صلصلة اجلرس، ومر أدده علي، فيفصم عىن  وقد وعيت عنه ماقال

من  وهوت عائشة هضى اهللا عنها ماكان قصيب هسرل اهللا صلى اهللا عليه سلم" هجال فيكلمىن فأعي ما ققرل 

هواه " لربد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا زل عليه الرحي يف اليرم الشدقد اـولقد  هأقته قن: ددة فقالت

 .البخاهي

يف القرآن دئ من مذا  سالرؤقا الصاحلة يف املنام، ولي: ومر الذي الواسطة فيه، من مذه الكيفية :والثاني -

من وهاء حجاب بدون واسطة ققظة، ومر  يّ ومن مذه الكيفية أقضا الكالم اميدِٰ . ققظة النرع ألنه نزل مجيعه

وكما ثبت التكلم ) ١٦٤: لنساءا" (وكلم اهللا مرسى تكليما " كما يف قرله تعاىل ملرسى عليه السالم   ثابت

واآلقة اليت تشمل . بدون واسطة على القرل األصح لرسرلنا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اميسراء واملعراج يّ اميدِٰ 

قرسل قكلمه اهللا إال وحيا أو من وهاءحجاب أو أن  رٍ شَ بَ وماكان لِ " ي مجيعا مي قرله تعاىل أقسام كيفية الرح

 )٥١: الشرهى" (هسرال  فيرحي بإذنه ماقشاء، إنه علي حكيم 

 :المكي والمدني من القرآن *

املدة اليت أقامها الرسرل صلى اهللا : يف ثالث وعشرقن تقرقبا، ومذه املدة تنقسم إىل قسمني نزل القرآن الكرمي 

 واملدة اليت أقامها باملدقنة بعد ادجرة. ومقداهما ثالث عشرة سنة تقرقبا  عليه وسلم يف مكة قبل ادجرة

 وللعلماء يف الفرق بني املكي.دينوامل إىل املكي ومقداهما عشر سنرات قرقبا، ومن منا جاء تنرع القرآن الكرمي

 :واملدين ثالثة آهاء اصطالحية، نكتفى بأدهرما ومر 
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ررق  املدقنة قبل أن قبلغها النيب وضراحيها كمىن وعرفات، ومنه مانزل يف  مانزل قبل ادجرة يف مكة أ :المكي

 صلى اهللا عليه وسلم

، ومنه مانزل مبكة عام الفتح أو عام حجة الرداع، دٍ حُ أُ و  مانزل بعد ادجرة يف املدقنة أوضراحيها كبده :المدني

 ، يف فهم الكتاب الكرمي، ومعرفة مة كبريةاملكي من املدين قيولتمييز . ومانزل يف سفر من األسفاه بعد ادجرة

 .منهما تعني على معرفة تاهقخ الناسخ واملنسرخكل 

 صائص وايزات كل من املكي واملدينخ*

 
َ
ملدين، تبني خصائص اضرابط قياسية لكل من املكي و نِيَّة، واستنبطرا دَ استقرأ العلماء السره املكية والسره امل

 :من ذلك بقراعد وايزات  راجُ رَّ دا، وخَ األسلرب واملرضرعات اليت قتناو 

 :ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية  -

 .كل سرهة فيها سجدة فهي مكية-١

فهي مكية، ومل  ترد إال يف النصف األخريمن القرآن، وذكرت ثالثا وثالثني " كال " كل سرهة فيها لفظ -٢

 .مرة يف مخس عشرة سرهة

: ارمَ اخِ وَ أَ  هة احلج، ففير إال س. فهي مكية"  قاأقهاالذقن آمنرا" يس فيها ول" قاأقها الناس" كل سرهة فيها -٣

ومع مذا فإن كثريا من العلماء قرى أن مذه اآلقة ) ٧٧:احلج( قها الذقن آمنرا اهكعرا واسجدوا ﴾قاأ ﴿

 مكيةكذلك

 .كل سرهة فيها قصص األنبياء واألمم الغابرة فهي مكية سرى البقرة-٤

 .م وإبليس فهي مكية سرى البقرة كذلككل سرهة فيها آد-٥

ومها : فهي مكية سرى الزمراوقن. وحنر ذلك"  حمۤ "و " آلر" و"  أملۤ "  ـكل سرهة تفتح حبروف التهجى ك-٦

مذا من ناحية الضرابط، أما من ناحية املميزات املرضرعية . البقرة وآل عمران، واختلفرا يف سرهة الرعد

- :فيما قأيتاألسلرب فيمكن إمجادا  وخصائص

ا ، والناه دَِ البعث واجلزاء، وذكرالقيامة وَمرْ عرة إىل الترحيد وعبادة اهللا وحده، واثبات الرسالة ، واثبات الد-١

 .لكرنيةني بالربامني العقلية، واآلقات اكا، واجلنة ونعيمها، وجمادلة املشر وعذاب
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عليها كيان التمع، وفضح جرائم املشركني يف والفضائل األخالقية اليت ققرم لتشرقع العامة لع األسس وض-٢

 .سفك الدماء، وأكل أمرال اليتامى ظلما، ووأد البنات، وماكانرا عليه من سرء العادات

ذكر قصص األنبياء واألمم السابقة زجرادم حىت قعتربوا مبصري املكذبني قبلهم، وتسلية لرسرل اهللا صلى -٣

 .قطمئن إىل االنتصاه عليهماهللا  عليه وسلم حىت قصربعلى أذامم و 

وقصع   قصر الفراصل مع قرة األلفاظ، وإجياز العباهة مبا قصخ اآلذان، وقشتد قرعه على املسامع، -٤

 .رة القسمالقلرب، وقؤكد املعىن بكث

 :ميزاته الموضوعية ضوابط المدني وم -

 .مدنية فهى كل سرهة فيها فرقضة أوحد-١

 .سرى العنكبرت فإ�ا مكية مدنية ىذكر املنافقني فه كل سرهة فيها-٢

 .كل سرهة فيها جمادلة أمل الكتاب فهى مدنية-٣

 
َ
 :ة وخصائص األسلرب فيمكن إمجادا فيما قأيت يَّ عِ رْ ضُ رْ مذا من ناحية الضرابط، أما من ناحية املميزات امل

د، والصالت اميجتماعية، ، وفضيلة اجلهابيان العبادات، واملعامالت، واحلدود، ونظام األسرة، واملراهقث) ١(

 .والعالقات الدولية يف السلم واحلرب، وقراعد احلكم ، ومسائل التشرقع

خماربة أمل الكتاب من اليهرد والنصاهى، ودعرتم إىل اميسالم، وبيان حترقفهم لكتاب اهللا، وجتنيهم على )٢(

 .احل ، واختالفهم من بعد ماجاءمم العلم بغيابينهم

 .ملنافقني، وحتليل نفسيتهم، وإزاحة الستاه عن خباقامم، وبيان خطرمم على الدقنا عن سلرك فُ الَكشْ )٣(

 .ه الشرقعة وقرضح أمدافها ومراميهاررل املقارع واآلقات يف أسلرب ققر )٤(

ره نواألنفال والتربة وال وآل عمران والنساء واملائدة عشرون سرهة مي البقرة والسره املدنية املتف  عليها

 والطالق والتحرمي مد والفتح واحلجرات واحلدقد والادلة واحلشر واملمتحنة واجلمعة واملنافقرنحمواألحزاب و 

والصف فاثنتا عشرة سرهة ومي الفاحتة والرعد  والرمحن  أما السره املختلف يف مكيتها ومدنيتها. والنصر

فهر مكي إال آقات منه  عدا ذلكوما. قده ومل قكن وإذا زلزلت واميخالص واملعرذتانوالتغابن والتطفيف وال

 .سرهة فهي مدنية، وعدد املكي اثنتان ومثانرن
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 فوائد العلم بالمكي والمدني*

 :فرائد أمهها وللعلم باملكي واملدين 

ال اكن معرفة تفسري اآلقة دون الرقرف على قصتها وبيان  يف تفسريالقرآن تفسريا صحيحا إذ االستعانة به)١(

 .بالسبب قرهث العلم باملسببفإن العلم . نزودا

 .الدعرة إىل اهللا تعاىل فإن لكل مقام مقاال تذوق أساليب القرآن واالستفادة منها يف أسلرب)٢(

والقرآن الكرمي مر املرجع األصيل دذه السرية النبرقة . الرقرف على السرية النبرقة من خالل اآلقات القرآنية)٣(

 .أمل السري مرافقاله، وققطع دابر اخلالف عند اختالف الرواقات الذي القدع جماال للشك فيما هوى  عن

 زولـالن ابُ بَ سْ أَ *

 : إن نزول اآلقات القرآنية كان له أنراع ثالثة

زل ابتداء بدون ـأن تن: زل جرابا عن أسئلة،  والثالثـأن تن: زل جرابا عن وقائع وحرادث،  والثاينـأن تن: األول

قرعه كحادثة أوسؤال أو و زول بأنه مر مانزل من القرآن بشأنه وقت ـسبب الن فُ رَّ عَ ولذلك قُـ . حادث أو سؤال

زول مر احلادث الذي نزلت اآلقات متحدثة عنه أو مبينة حلكمه مرضحة لظروف ـالنبعباهة أخرى أن سبب 

 .إنزادا، فهي أدبه دئ باملذكرات التفسريقة يف التشرقع احلدقث

 :ى أمرين عل ا يكون قاصرازول إذً ـوسبب الن 

د نزول قرله تعاىل القرآن الكرمي بشأ�ا، وذلك كالذي هوى عن ابن عباس أنه بع لُ زَّـ نَ تَـ قَـ حادثة  أن حتدث)١(

: خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت صعد الصفا، فهتف ) ٢١٤: الشعراء( ﴿ وأنذه عشريتك األقربني ﴾

: بسفح مذا اجلبل أكنتم مصدقى؟ قالرا  جُ ن خيال َختْرُ أهأقتكم لرأخربتكم أ: قاصباحاه، فاجتمعرا إليه، فقال 

 ، إمنا مجعتنا دذا؟ ُمثَّ تبالك: فقال أبردب . فإين نذقر لكم بني قدى عذاب ددقد: كذبا، قال   ماجربنا عليك

 .اهي ومسلمأخرجه البخ "أيب دب وتب  قدا تبت"  زلت مذه السرهةـقام، فن

زل القرآن ببيان احلكم فيه، كالذي كان من خرلة ـقتنه وسلم عن دئ، اهللا صلى اهللا علي أن قسأل هسرل)٢(

بنت ثعلبة عند ماظامر منها زوجها اوس بن الصامت، فذمبت تشتكى من ذلك إىل هسرل اهللا صلى اهللا 
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أخرجه ابن ماجه وابن أىب حامت، واحلاكم " (قد مسع اهللا قرل الىت جتادلك يف زوجها " زلت ـعليه وسلم فن

 )وصححه

 زولـسبب النما يعتمد عليه في معرفة *

زول على صحة الرواقة عن هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو عن ـعتمدون يف معرفة سبب النق والعلماء

ولذا  الصحابة، فإن إخباه الصحايب عن مثل مذا إذا كان صرذا ال قكرن بالرأى، بل قكرن له حكم املرفرع،

بة ماكانت صيغته جاهقة جمرى السند، حبيث تكرن مذه الصحا أقوال روى من من ذلك فيما املعتمد فإن

زول إال بالرواقة والسماع ان دامدوا ـذل القرل يف أسباب النال منا ومن. زولـالصيغة جازمة بأ�ا سبب الن

 .زقل، ووقفرا على األسباب وحبثرا عن علمهاـالتن

 زولـصيغة سبب الن*

اصرذا يف السببية، وإما أن تكرن ُحمَتَمَلًة فتكرن نصاصرذا يف السببية إذا زول إما أن تكرن نصـصيغة سبب الن

زول بعد ذكر احلادثة ـتعقيبية داخلة على مادة الن اءٍ أو إذا أتى بِفَ  "سبب نزول مذه اآلقة كذا : "  قال الراوى

" زلت اآلقة ـن كذا فنسئل هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع" أو " حدث كذا : " أو السؤال، كما إذا قال 

 .فهاتان صيغتان صرذتان يف السببية

جاء الرلد ) يف قـُُبِلها(من أيت امرأًة من ُدبرِما  كانت اليهرد تقرل ﴿: م عن جابرقالمسل ماأخرجه: األمثلة

أنكم ، واعلمرا ألنفسكم، واتقرااهللا رْ مُ دِّ حرثكم َأىن دئتم، وقَ  نساؤكم حرث لكم فأترا" فأنزل اهللا " أحرل 

 )٢٢٣: البقرة( مالقره، وبشر املؤمنني ﴾

" نزلت مذه اآلقة يف كذا : " األحكام إذا قال الراوى اآلقة منوتكرن الصيغة حمتملة للسببية وملا تضمنته      

أحسب مذه اآلقة : " وكذلك إذا قال. اآلقة ىنَ ـزول، وقرادبه تاهة أنه داخل يف َمعْ فذلك قرادبه تاهة سبب الن

، قطع بالسببفإن الراوى بذه الصيغة ال ق" ذا ما أحسب مذه اآلقة نزلت إال يف ك" أو " كذا   نزلت يف

 .فهاتان صيغتان حتتمالن السببية وغريما كذلك

اآلقة يف إتيان النساء " لكم  نساؤكم حرث: " تأنزل: " ى عن ابن عمر هضى اهللا عنهما قالو ماه  :األمثلة 

 .اخرجه البخاهي". يف أدباهمن
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 زولـتعدد الروايات في سبب الن* 

 :فسر منها على النحر اآليتامل دة، ويف مثل مذه احلالة قكرن مرقفسبب نزول آقة واح يف تتعدد الرواقات قد

فالمنافاة " لت يف كذا ز أحسبها ن أو" زلت مذه اآلقة يف كذا ن: " إذامل تكن الصيغ الراهدة صرذة مثل) أ(

زول، إال إن ـومستفاد منها، وليس املراد ذكر سبب النل يف اآلقة وبيان أن ذلك داخاملراد التفسري، بينها، إذا 

 .قامت قرقنة على واحدة بأن املراد با السببية

وصرح آخر بذكر سبب خمالف، فاملعتمد ما " لت يف كذا ز ن" إذا كانت إحدى الصيغ غري صرذة كقرله ) ب(

تعاىل  هقرل يف أحكام اآلقة، ومثال ذلك ماوهد يف سبب نزول وحتمل األخرى على دخردا. مر نص يف السببية

نزلت يف إتيان النساء : قال ابن عمر فيما أخرجه البخاهي " نساؤكم حرث لكم فأترا حرثكم أىن دئتم : " 

عن " د جاء التصرقح بذكر سبب خيالفه قفهذه الصيغة من ابن عمر غري صرذة يف السببية، و . يف أدباهمن

 : زلتـالرجل امرأته من خلفها يف قبلها جاء الرلد أحرل، فن إذا أتى: كانت اليهرد تقرل: جابر قال

فجابر مر املعتمد ألن كالمه نقل صرقح، ومر نص يف السبب، أما كالم ابن . اآلقة" نساؤكم حرث لكم " 

 .عمر فليس بنص فيحمل على أنه استنباط وتفسري

نصا يف السببية، وكان إسناد أحدما صحيحا دون غريه فاملعتمد وإذا تعددت  الرواقات وكانت مجيعها  )ج(

ادتكى النىب صلى اهللا عليه : " ما أخرجه الشيخان وغريمها عن جندب البجلى قال: مثل. الرواقة الصحيحة

ك ليلتني أو أهى ديطانك إال قد تركك، مل ققرب امقا حممد : ثا، فأتته امرأة فقالتوسلم فلم ققم ليلتني ثال

اىن وأخرج الطرب ) ٣-١: الضحى( ﴾.ماودعك هبك وما قلى. والليل إذا سجى. والضحى ﴿: ة، فأنزل اهللاثالث

أن "  عليه وسلم وكانت خادمة هسرل اهللا صلى اهللا -اهَ مِّ وابن أيب ديبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أُ 

 نيب صلى اهللا عليه وسلم، فدخل حتت السرقر، فمات، فمكث الجْرًوا دخل بيت النيب صلى اهللا عليه سلم

فقلت يف  .جربقل ال قأتيينما حدث يف بيت هسرل اهللا؟ قاخرلة : ـزل عليه الرحي، فقالأهبعة أقام ال قن

، فأخرجت اجلرو، فجاء النيب صلى اهللا عليه قرر حتت الس ميأت البيت وكنسته، فأمرْقُت باملكنسة رْ لَ  :نفسى

" إىل قرله " والضحى " قاخرلة دثرقىن، فأنزل اهللا : ه الرعدة فقالوسلم ترعد حليته، وكان إذا نزل عليه أخذت

هة، لكن كر�ا سبب نزول ر قصة إبطاء جربقل بسبب اجلرو مشه: " قال ابن حجر يف درح البخاهي" فرتضى

 ".ما يف الصحيحني دُ َتمَ عْ ، فَاْلمُ اآلقة غرقب، ويف اسناده من ال قعرف
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وجدوجه من وجره الرتجيح كحضره القصة مثال أوكرن إحداما أصح فإذا تساوت الرواقات يف الصحة و ) د(

صلى اهللا  كنت أمشى مع النيب: ، ومثال ذلك ماأخرجه البخاهي عن ابن مسعرد قالةُ اِجحَ قدمت الرواقة الرَّ 

حدثنا : فقالرالرسألتمره، : ومر قتركأ على عسيب، فمر بنفر من اليهرد، فقال بعضهمعليه وسلم باملدقنة، 

الروح من أمر هىب،  ُقلِ :  ، حىت صعد الرحى، مث قَالَ لروح، فقام ساعة وهفع هأسه، فعرفت أنه قرحى إليهعن ا

قالت قرقش : قال وقد أخرج الرتمذي وصححه عن ابن عباس) ٨٥: األسراء" (وما أوتيتم من العلم إال قليال 

وقسألرنك عن " ، فسألره، فأنزل اهللا اسألره عن الروح: فقالرا. أعطرنا ديئا نسأل عنه مذا الرجل: لليهرد

نزلت مبكة حيث كانت قرقش، والرواقة  فهذه الرواقة الثانية تقتضى أ�ا. اآلقة" الروح، قل الروح من أمر هىب

األوىل تقتضى أ�انزلت باملدقنة،وترجح الرواقة األوىل حلضره ابن مسعرد القصة مث لرتجيح ما أخرجه البخاهي 

 . غريهيف صحيحه على ماصح يف

أمكن، فتكرن اآلقة قد نزلت بعد السببني أو األسباب  لرواقات يف الرتجيح مجع بينها إنإذا تساوت ا) مـ(

فقد اخرج البخاهي ) النره:٩-٦اآلقات من " (أزواجهم  مرنر والذقن ق" كآقات اللعان . لتقاهب الزمن بينها

فجمع . عن سهل بن سعد أ�ا نزلت يف عرار ويف هواقة. وغريه عن ابن عباس أ�ا نزلت يف مالل بن أمية

قال ابن .زلت يف دأ�ما معابعد حادثتيهماـبينهما برقرع حادثة مالل أوال، وصادف جمئ عرار كذلك، فن

 .المانع من تعدد األسباب: حجر

يب ن للنماكا"  ول وتكرهه، كما ققرله تعاىلز ـالزمن فإنه ذمل على تعدد الن داعُ إن مل قكن اجلمع اكنا لَِتبَ ) و(

 أيب رالب َعمِّ  يف دأن تأفاد بعض الرواقات أ�ا نزل) ١١٣: التربة" (للمشركني  اوالذقن آمنرا أن قستغفرو 

فجمع بني مذه الرواقات بتعدد . يب صلى اهللا عليه وسلمنالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وبعضها يف دأن أبرى ال

 .زولـالن

 .بالسب العبرة بعموم اللفظ البخصوص* 

، أو اتف  معه يف اخلصرص، محل العام على عمرمه، واخلاص على إذا اتف  مانزل مع السبب يف العمرم 

 خصرصه

وذب "إىل ..عن احمليض، قل مر أذى فاعتزلرا النساء يف احمليض وقسأ لرنك"  قرله تعاىل ومثال األول

ت املرأة منهم أخرجرما من البيت ومل إن اليهرد كانرا إذا حاض: " عن أنس قال) ٢٢٢: البقرة" (املتطهرقن 
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: " اهللاَل زَ نْـ أَ اهللا عليه وسلم عن ذلك، فَ  يف البيرت، فسئل هسرل اهللا صلى ؤاكلرما ومل قشاهبرما ومل جيامعرماق

جامعرمن يف البيرت، واصنعرا كل دئ إال : فقال هسرل اهللا عليه وسلم . اآلقة" ض وقسألرنك عن احملي

إىل قرله تعاىل ...وسيجنبها األتقى، الذي قؤيت ماله قتزكى" قرله  ومثال الثاني ) أخرجه مسلم" (نكاح ال

" أل"  أفعل تفضيل مقرون ب: ق ، واألتقىبكر الصد فإ�ا نزلت يف أيب) ٢١-١٧: الليل" (ضى ولسرف قر "

 .مبن نزل فيه ومر أبر بكر الصدق  هضي اهللا عنه يف قرل مجيع املفسرقن فيختص العهدقة

ة بعمرم أ تكرن العرب : لسبب خاصاً، ونزلت اآلقة بصيغةالعمرم فقد اختلف األصرليرناا كان وأما إذ

السبب، فاحلكم الذي  ال خبصرصاللفظ أم خبصرص السبب ؟ فذمب اجلمهره إىل أن العربة بعمرم اللفظ 

الل بن يف قذف ماليت نزلت  انِ عَ لِّ كآقات ال.قؤخذ من اللفظ العام قتعدى صرهة السبب اخلاص إىل نظائرما

غري حادثة مالل " أزواجهم  والذقن قرمرن" أمية زوجته، قتناول احلكم املأخرذ من اللفظ العام يف قرله تعاىل 

الراحج واألصح، ومر الذي قتف  مع عمرم أحكام الشرقعة،  تياج إىل دليل آخر، ومذا مر الرأىدون اح

 
ُ
ها، فاآلقة اليت دا دوا حبكم اآلقات إىل غري صرهة سبباألمة فعمن مذه  نَ وْ دُ هِ تَ جْ والذي ساه عليه الصحابة وامل

زلته، وإن كانت اآلقة خربا ـسبب معني إن كانت أمرا أو �يا فهى متناولة لذلك الشخص ولغريه ان كان مبن

 .زلتهـمبن ادح أو قذم فهي متناولة لذلك الشخص وملن كان

 زولـفوائد معرفة سبب الن*

 :فرائد أمهها  زولـلنا سبب ملعرفة

بيان احلكمة اليت دعت إىل تشرقع حكم من األحكام وإدهاك مراعاة الشرع للمصاحل العامة يف عالج  -١

 .احلرادث همحة باألمة

زول سبب قري لفهم ـاالستعانة بالسبب على فهم اآلقة وإزالة اميدكال عنها، ذلك ألن معرفة سبب الن -٢

ال اكن معرفة تفسري : قال الراحدي. اآلقة نتيجة للجهل بسبب نزودا ما ققع اخلطأ يف تفسري اآلقة، وكثريا

ـزول ررق  قري يف فهم بيان سبب الن: العيد وقال ابن دقي . تها، وبيان نزودااآلقة دون الرقرف على قص

 . القرآنمعاين
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لى  حمرما عقل ال أجد فيما أوحي إىل: " حنر قرله تعاىل. دفع ترمم احلصر عما قفيد ظامرما احلصر -٣

مام الشافعي همحه اهللا إىل أن احلصر يف مذه اآلقة اآلقة ذمب امي...ا مسفرحاراعم قطعمه إال قكرن ميتة أوَدمً 

 .زولـغري مقصرد، واستعان على مذا الفهم بسبب الن

 .وفيه إسناد الفضل ألمله، ودفع التهمة عن الربئ. معرفة من نزلت فيه اآلقة على التعيني -٤

ذلك ألن هبط األسباب باملسببات، واألحكام . وتسهيل الفهم ملعانيهااحلفظ آلقات الكتاب  رُ يْـ سِ تـَيْ  -٥

 .باحلرادث، واحلرادث باألدخاص واألزمنة واألمكنة، كل أولئك من دواعى تقره األدياء، وانتقادها يف الذمن

 .نزول القرآن على سبعة أحرف * 

القرآن على سبعة أحرف منها ما هوى عن ابن عباس إن نصرص السنة قد تراترت بأحادقث نزول   

أقرأىن جربقل على َحْرٍف فراجعُته ، فلم ازل : يه وسلم لقال هسرل اهللا صلى اهللا ع:" هضى اهللا عنها أنه قال 

 )أخرجه البخاهى ومسلم " ( أستزقده وقزقدىن حىت انتهى إىل سبعة أحرف 

: بىن غفاه ، قال ) أى غدقر ( وسلم كان عند أَضاة  أن النىب صلى اهللا عليه: " وعن أىب بن كعب  

أسأل اهللا معافاته ومغفرته ، وإن : فقال . إن اهللا قأمرك أن تُقرَئ أمَتك القرآَن على حرف : فأتاه جربقل فقال 

أسأل :إن اهللا قأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفني ، فقال : أمىت ال تطي  ذلك ، مث اتاه الثانية ، فقال 

إن اهللا قأمرك أن تقرئ أمتك القرآن : فقال : اهللا معافاته ومغفرته ،وإن أمىت ال ُتطي  ذلك ، مث جاءه الثالثة 

إن : أسأل اهللا معافاته ومغفرته ، وإن أمىت ال تطي  ذلك ، مث جاءه الرابعة فقال : على ثالثة أحرف ، فقال 

 .هواه مسلم " را ا حرف قرأوا عليه فقد  أصاب، فأااهللا قأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف 

وذكر . جرقر ىف مقدمة تفسريه  أحرف مستفيضة استقرأ معظَمها ابنُ واألحادقث ىف نزول القرآن على سبعة 

السيررى أ�ا هوقت عن واحد وعشرقن صحابيا ، وقد نص أبر عبيد القاسم بن سالم على تراتر حدقث 

 .نزول القرآن على سبعة أحرف 
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 .معنى نزول القرآن على سبعة أحرف * 

اختلف أمل العلم ىف معىن : " اختلف العلماء ىف تفسري مذه األحرف اختالفا كثريا ، حىت قال ابن حبان 

نزول  حدقث( اختلف ىف معىن مذا احلدقث : " وقال السيررى " األحرف السبعة على مخسة وثالثني قرال 

 :ومن أمم تلك األقرال . هبعني قرال على حنر أ) القرآن على سبعة أحرف 

ذمب أكثر العلماء إىل أن املراد باألحرف السبعة سبُع لغات من لغات العرب ىف املعىن الراحد ، مبعىن أنه  -١

حيث ختتلف لغات العرب ىف التعبري عن معىن من املعاىن قأتى القرآن منـزال بألفاظ على قده مذه اللغات دذا 

واختلفرا ىف حتدقد اللغات . يث القكرن مناك اختالف فإنه قأتى بلفظ واحد أو أكثرراحد ، وحلاملعىن ا

وقال أبر حامت . قرقش ، ومذقل ، وثقيف ، ومرازن ، وكنانة ، ومتيم ، واليمن : مى لغات : فقيل . السبع

. غري ذلك: قيل و . ومتيم ، واألزد ، وهبيعة ، ومرازن ، وسعد بن بكر  ،نزل بلغة قرقش ،ومذقل: السجستاىن 

األحرف السبعة الىت نزل با القرآن ، من لغات سبع ىف حرف واحد ، وكلمة واحدة : قال ابن جرقر الطربي 

ملم ، وأقبل ، وتعال ، وإّيل ، وقصدى ، وحنرى، وقرىب ، : ، باختالف األلفاظ واتفاق املعاىن ، كقرل القائل 

 .ملنط  وتتف  فيه املعاىن ، وإن اختلفت بالبيان به األلسن وحنر ذلك ، اا ختتلف فيه األلفاظ بضروب من ا

وقال قرم إن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن ، على معىن أنه ىف  -٢

مجلته ال خيرج ىف كلماته عن سبع لغات مى أفصح لغاتم ، فأكثره بلغة قرقش ، ومنه مامر بلغة مذقل ، 

ومذا الرأى . بع سفهر قشتمل ىف جممرعه على اللغات ال. ومرازن ، أوكنانة ، أومتيم ، أو اليمن أوثقيف ، أ

ألنه قعىن أن األحرف السبعة إمنا مى أحرف سبعة متفرقة ىف سره القرآن ، ال أ�ا لغات .  هابقخيتلف عن س

غات العرب أكثر من سبع ، وبأن عمر وقرد على مذا الرأى الثاىن بأن ل. خمتلفة ىف كلمة واحدة باتفاق املعاىن 

لفت قراءتما ىف سرهة بن اخلطاب ومشام بن حكيم كالمها قردى من لغة واحدة ، وقبيلة واحدة ، وقد اختا

أنكر عمر هضى اهللا عنه على قراءة مشام بن حكيم كما هوى مذه احلادثة البخاهى ومسلم ىف  الفرقان حيث

باألحرف السبعة غري ما ققصدونَه ، وال قكرن مذا إال باختالف فدل ذلك على أن املراد . صحيحيهما  

  .ىف معىن واحد ،ومر ما نرجحه  األلفاظ

من األمر ، والنهي ، والرعد ، والرعيد ، واجلدل ، : وذكر بعضهم أن املراد باألحرف السبعة أوجه سبعة -٣

عن ب اوجي .كم ، واملتشابه ، واألمثال احملو األمر ، والنهى ، واحلالل واحلرام ، : والقصص ، واملثل أومن 
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الرأى الثالث بأن ظامر األحادقث قَُدلُّ على أن املراد باألحرف السبعة أن الكلمة تقرأ على وجهني أوثالثة إىل 

لألمة ، والشئ الراحد القكرن حالال و حراما ىف آقة واحدة ، والقكرن أمرًا و �يا ىف آقة واحدة  تـَْرِسَعةً  سبعة

 .يري دئ من املعاىن املذكرهة حالل و ال حتليل حرام ، وال ىف تغوالترسعة مل تقع ىف حترمي  .مثال 

 : وجره التغاقر السبعة الىت ققع فيها االختالف ، ومى : وذمب مجاعة إىل أن املراد باألحرف السبعة  -٤

التأنيث كقرله تعاىل ﴿ والذقن ا من التثنية ، واجلمع ، و مَ هِ عِ وْ رُ اختالف األمساء باميفراد والتذكري و فُـ  ) أ(

 .باميفراد) ألمانتهم(باجلمع ،وقرئ ) ألماناتم ( ئ قر ) ٨: املؤمنرن (مم ألماناتم وعهدمم هاعرن ﴾ 

قرأ اجلمهره بالنصب ) ٣١: قرسف (﴿ ما مذا بشرا ﴾ : االختالف ىف وجره اميعراب، كقرله تعاىل ) ب(

) ما مذا بشٌر ( حلجاز وبا نزل القرآن، وقرأ ابن مسعرد ومى لغة أمل ا) ليس(عاملة عمل ) ما(على أن 

  )ليس(عمل ) ما(بالرفع على لغة بىن متيم، فإ�م القعملرن 

) هبَّنا ( قرئ بنصب ) ١۹: سبأ) (فقالرا هبنا باعد بني أسفاهنا ( كقرله تعاىل : االختالف ىف التصرقف ) ج(

بفتح العني، على أنه فعل ) بَاَعَد ( بالرفع ، و ) هبُّنا(وقرئ بصيغة االمر، ) بَاِعدْ (على أنه منادى مضاف، و 

 أقضا) هبنا(بفتح العني مشددة مع هفع ) بعَّد(ماض، وقرئ 

أفلم (وقرئ ) ٣١: الرعد (االختالف بالتقدمي والتأخري، إما ىف احلرف، كقرله تعاىل ﴿ أفلم قيأس ﴾ ) د(

بالبناء للفاعل ىف األول، ) ١١١: التربة (ْقتـُُلرن وقـُْقتَـُلرَن ﴾ ﴿ فَي: وإما ىف الكلمة كقرله تعاىل ) قُأَقِّسْ 

 .وللمفعرل ىف الثاىن ، وقرئ بالعكس، أى بالبناء للمفعرل ىف األول ، وللفاعل ىف الثاىن

 ﴿ وانظر إىل العظام كيف ننشزما ﴾ : كقرله تعاىل .سراء أكان إبدال حرف حبرف: االختالف باميبدال ) م(

قرئ بالزاى املعجمة مع ضم النرن، وقرئ بالزاى املهملة مع فتح النرن، أو إبدال لفظ بلفظ،   )٢٥۹:البقرة (

 )كالصرف املنفرش( قرأ ابن مسعرد وغريه ) ٥: القاهعة (﴿كالعهن املنفرش﴾ : كقرله تعاىل 

: التربة (ُه ﴾ ﴿ وأعددم جنات جترى حتَتها األ�ا: فالزقادة كقرله تعاىل : االختالف بالزقادة والنقص ) و(

﴿قالرا اختذ : ومها قراءتان متراتراتان ، والنقصان كقرله تعاىل ) ِمْن ( بزقادة ) ِمن حتتها األ�اه( قرئ ) ١٠٠

 .بالراو ) ١١٦: البقرة ( اهللا ولدا ﴾ بدون واٍو، وقراءة اجلمهره ﴿ وقالرا اختذ اهللا ولدا ﴾ 

واميمالة، واميظهاه واميدغام ، وادمز والتسهيل، واميمشام اختالف اللهجات بالتفخيم والرتقي ، والفتح ) ز(

( قرئ بإمالة ) ۹: ره (كاميمالة وعدمها ىف مثل قرله تعاىل ﴿ ومل أتاك حدقث مرسى ﴾ . وحنر ذلك 

http://www.majlisutdeenee.com/
http://www.alisuasaming.com/


   www.majlisutdeenee.com    www.alisuasaming.com | علوم القرآن  -  19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وجياب عن الرأى الرابع الذى قرى أن املراد باألحرف السبعة وجره التغاقر الىت ققع فيها ) . مرسى(و ) أتى

ن مذا وإن كان دائعا مقبرال لكنه القنهض أمام أدلة الرأى األول الىت جاء التصرقح فيها االختالف بأ

باختالف األلفاظ مع اتفاق املعىن ، وبعض وجره التغاقر واالختالف الىت قذكرو�ا وهد بقراءات اآلحاد ، 

عليها املصاحف ولركانت مذه األحرف تشتمل . والخالف ىف أن كل ما مر قرآن  جيب أن قكرن متراترا 

العثمانية مبعىن أ�ا مشتملة على ما ذتمله همسها من مذه األحرف كماقرى أصحاب مذا الرأى ملاكان 

مصحف عثمان حامسا للنـزاع ىف اختالف القراءت ، إمنا كان حسم مذا النـزاع جبمع الناس على حرف واحد 

ختالف ىف القراءة قائما، وملا كان مناك فرق بني من األحرف السبعة الىت نزل با القرآن ، ولر ال مذا لظل اال

والذى دلت عليه اآلثاه أن مجع عثمان للقرآن كان نسخاله على حرف واحد . مجع عثمان ومجع أىب بكر 

من احلروف السبعة حىت جيمع املسلمني على مصحف واحد ، حيث هأى أن القراءة باألحرف السبعة كانت 

األمر ، وقد انتهت احلاجة إىل ذلك، وترجح عليها حسم مادة االختالف ىف لرفع احلرج واملشقة ىف بداقة 

 .القراءة ، جبمع الناس على حرف واحد ، ووافقه الصحابة على ذلك، فكان امجاعا 
ال مفهرم له وإمنا مر همز إىل ما ألفه الَعَرُب من معىن الكمال " سبعة"وذمب بعض العلماء إىل أن العدد  )٥(

وجياب عن مذا الرأى بأن األحادقث تدل بنصها على حقيقة العدد . ، وال قراد العدد املعني ىف مذا العدد 

 .واحنصاهه ىف سبعة 

ومذا الرأى غري مقبرل ومر خالف امجاع . القراءات السبع : إن املراد باألحرف السبعة : وقال مجاعة ) ٦(

ناقشة قتبني لنا أن الرأى األول الذى قرى أن وبذه امل. امل العلم قاربة ، وإمنا قظن ذلك بعض امل اجلهل 

املراد باألحرف السبعة سبع لغات العرب ىف املعىن الراحد مر الذى قتف  مع ظامر النصرص ، وتسانده األدلة 

 .الصحيحة 

 .حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف * 

 :تتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف ىف أمره 

 .فظ على قرم أميني ىف صده اميسالم تيسري القراءة واحل -١

 .اعجاز القرآن للفطرة اللغرقة عند العرب  -٢

اعجاز القرآن ىف معانيه وأحكامه حبيث قتهيأ مع ذلك استنباط األحكام الىت جتعل القرآن مالئما لكل  -٣ 

 .عصر 
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 جمع القرآن وترتيبه *

 :قطل  مجع القرآن وقراد به عند العلماء أحد معنيني 

 .ُحفَّاظه : مجعه مبعىن حفظه ، وُمجَّاُع القرآن : عىن األول امل

 .مجع القرآن مبعىن كتابته كله : املعىن الثاىن 

 . عليه وسلم ظه على عهد النبى صلى اهللاجمع القرآن بمعنى حف* 

كان هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرلعا بالرحي ، قرتقب نزوله عليه بشرق فيحفظه ، وقفهمه ،  

فكان بذلك أوَل احلفاظ ، ولصحابته فيه )  ١٧: القيامة ( مصداقا لرعد اهللا ﴿ إنا علينا مجعه وقرآنه ﴾ 

َا نزلت اآلقة األسرة احلسنة ، دغفا بأصل الدقن ومصده الرسالة ، وقد نزل القرآن ىف بضع  وعشرقن سنة ، فُرمبَّ

املفردة ، وهمبا نزلت آقات عدة إىل عشر ، وكلما نزلت آقة ُحِفَظْت ىف الصدوه ، ووعتها القلرب ، واألمة 

ا وأدعاهما وأنسابا بسجل العربية كانت بسجيتها قرقة الذاكرة ، تستعيض عن أمّيتها ىف كتابة أخباهم

 .صدوهما

صحيحه بثالث هواقات سبعًة من احلفاظ ، مم عبد اهللا بن مسعرد ، وسامل  وقد أوهد البخاهى ىف 

بن معقل مرىل أىب حذقفة ، ومعاذ بن جبل ، وأىب بن كعب ، وزقد بن ثابت ، وأبر زقد بن السكن ، وأبر ا

دل على وذِْكر مؤالء احلفاظ السبعة ال قعىن احلصر ، فإن النصرص الراهدة ىف كتب السَري والسنن ت. الدهداء 

فهذا احلصر للسبعة حممرل . أن الصحابة كانرا قتنا فسرن ىف حفظ القرآن ، وذفظرنه  أزواجهم وأوالدمم 

على أن مؤالء مم الذقن مجعرا القرآن كله ىف صدوهمم ، وعرضره على النىب صلى اهللا عليه وسلم ، واتصلت 

ْم قـَتَـَرافـَْر فيهم مذه األمره كلها ، وقكفى دليال بنا أسانيدمم ، أما غريمم من حفظة القرآن ـ ومم كثريون ـ فلَ 

وكانرا سبعني هجال كما ىف ) القراء ( على ذلك أن الذقن قتلرا ىف بئر معرنة من الصحابة كان ققال دم 

القراء من أصحاب النىب صلى اهللا عليه ) القراءات( وقد ذكر أبر عبيد القاسم بن سالم ىف كتاب . الصحيح 

اخللفاء األهبعة ، ورلحة ، وسعدا ، وابَن مسعرد ، وحذقفة ، وساملا ، وأبا مرقرة : من املهاجرقن  فَعدَّ .وسلم 

مم عبد اهللا بن عباس ، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص ، وعبد اهللا بن عمر ( ، وعبد اهللا بن السائب والعبادلة 

،  عبادة بن الصَّاِمت: ة ، ومن األنصاه وعائشة ، وحفصة ، وأم سلم) ، وعبد هللا بن الزبري هضى اهللا عنهم 

ى قكىن أبا حليمة ، وجممع بن جاهقة ، وفضالة بن عبيد ، ومسلمة بن خملد ، وصرح بأن بعضهم ومعاذا الذ
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ومن ذلك قتبني لنا أن حفظة القرآن ىف عهد الرسرل صلى اهللا عليه . إمنا كمله بعد النىب صلى اهللا عليه وسلم 

 .ريا ، فإن اميعتماد على احلفظ ىف النقل من خصائص مذه األمة وسلم كانرا َمجّا غف

 .جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم * 

 : اختذ هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُكتَّابا للرحي من أجالء الصحابة 

بكتابتها وقرددمم إىل مرضعها من كعلي ، ومعاوقة ، وأىب بن كعب ، وزقد بن ثابت ، تنـزل اآلقة فيأمرمم 

سرهتا ، حىت ُتظاِمر الكتابة ىف السطره اجلْمَع ىف الصدوه ، كما كان بعض الصحابة قكتبرن ما قنـزل من 

القرآن ابتداًء من أنفسهم ، دون أن قأمرمم النىب صلى اهللا عليه وسلم ، فيخطرنه ىف العسب ، واللخاف ، 

كنا عند هسرل اهللا : عن زقد بن ثابت قال . ، وقطع األدمي ، واألكتاف  والكرانيف ، والرقاع ، واألقتاب

" ومعىن . هواه احلاكم ىف املستدهك بسند على درط الشيخني ) صلى اهللا عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع 

 )أى جنمعه لرتتيب آقاته " نؤلف القرآن 

رص و قكتبرن ىف الطرف العرقض ، مجع عسيب ، ومر جرقد النخل ، كانرا قكشطرن اخل: العسب ( 

: مجع كرنافة ومى أصرل السعف الغالظ، والرقاع : مجع خلفة ومى صفائح احلجاهة ، والكرانيف : واللخاف 

مجع قتب ومر اخلشب الذى قرضع على ظهر البعري : مجع هقعة ، وقد تكرن من جلد اوهق ، واألقتاب 

وذلك ) م الذى للبعري أو الشاة كانرا إذا جف كتبرا عليه ومر العظ: مجع كتف : لريكب عليه ، واألكتاف 

قدل على مدى املشقة الىت كان قتحملها الصحابة ىف كتابة القرآن حيث مل تتيسر دم أدوات الكتابة إال بذه 

الرسائل ، فأضافرا الكتابة إىل احلفظ ، وكانرا قعرضرن على هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما لدقهم من 

ن حفظا وكتابة كذلك ، ومل تكن مذه الكتابة ىف عهد النىب صلى اهللا عليه وسلم جمتمعة ىف مصحف القرآ

ومم على بن أىب رالب ، ومعاذ بن كعب ، وزقد بن ثابت ، : وقد نقل العلماء أن نفرا من الصحابة . عام

وذكر العلماء أن زقد بن . م وعبد اهللا بن مسعرد قد مجعرا القرآن كله على عهد هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسل

 .ثابت كان عرضه متأخرا عن اجلميع 

وترىف هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقرآن حمفرظ ىف الصدوه ، ومكترب ىف الصحف على حنر ما سب  ، 

مفرق اآلقات والسره ، أو مرتب اآلقات فقط وكل سرهة ىف صحيفة على حدة باألحرف السبعة الراهدة ومل 

صحف عام ، حيث كان الرحى قتنـزل تباعا فيحفظه  القراء ، وقكتبه الكتبة ، ومل تدع احلاجة إىل جيمع ىف م
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تدوقنه ىف مصحف واحد ، ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان قرتقب نزول الرحى من حني آلخر ، وقد قكرن 

 .منه الناسخ لشئ نـزل من قبل 

ة بعد نـزودا حيث قشري صلى اهللا عليه وسلم إىل مرضع  وكتابة القرآن مل قكن برتتيب النـزول بل تكتب اآلق

كتابتها بني آقة كذا وآقة كذا ىف سرهة كذا ، ولر مجع القرآن كله بني دفىت مصحف واحد ألدى مذا إىل 

اجلمع (وقسمى مذا اجلمع ىف عهد النىب صلى اهللا عليه وسلم حفطا وكتابة . التغيري كلما نـزل دئ من الرحي

 ) األول

 .القرآن فى عهد أبى بكر رضى اهللا عنه  جمع* 

فلمَّا قام أبر بكر بأمر اميسالم بعد هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجهته أحداث جسام ىف اهتداد مجهرة 

العرب ، فجهز اجليرش وأهسلها حلروب املرتدقن ، وكانت غزوة أمل اليمامة سنة اثنىت عشرة للهجرة تضم 

راء ، فاستشهد ىف مذه الغزوة سبعرن قاهئا من الصحابة فأداه عمر بن اخلطاب عددا كبريا من الصحابة الق

على أىب بكر هضى اهللا عنهما جبمع القرآن وكتابته خشية أن قذمب بذماب القراء ، فرتدد أبر بكر أوَل األمر 

صده أىب بكر ، ألنه فعل مل قكن على عهد هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وظل عمر قراوده حىت درح اهللا 

دذا األمر ، واهتاح لرأى عمر ملا فيه من املصلحة ، مث أهسل إىل زقد بن ثابت ملكانته ىف القراءة والكتابة 

والفهم  والعقل ، ودهرده العرضة األخرية وقص عليه قرل عمر ، فنفر زقد من ذلك كما نفر أبر بكر من قبل 

بن ثابت ىف مهمته الشاقة معتمدا على احملفرظ ىف صدوه  ، وتراجعا حىت رابت نفس زقد للكتابة ، وبدأ زقد

فتتبعت القرآن " وقد أخرج البخاهى ىف صحيحه عن زقد بن ثابت أنه قال . القراء ، واملكترب لدى الكتبة 

أمجعه من العسب واللخاف ، وصدوه الرجال حىت وجدت آخر سرهة التربة ، مع أىب خزاة األنصاهى ، مل 

حىت ) ١٢۸: سرهة البقرة ( ه ﴿ لقد جاء كم هسرل من أنفسكم عزقز عليه ما عنتم ﴾أجدما مع أحد غري 

من كان تلقى من هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ديئا من القرآن : وقد هوى أن عمر قال " خامتة براءة 

قشهد  فليأت به ، وكانرا قكتبرن ذلك ىف الصحف واأللراح والعسب ، وكان زقد ال ققبل من أحد ديئا حىت

ومذا قدل على أن زقدا كان ال قكتفى مبجرد وجدانه مكتربا حىت قشهد به من تلقاه مساعا مع  . دهيدان 

: وكأن املراد بالشامدقن : ( وقال ابن حجر  . كرن زقد كان ذفظ ، فكان قفعل ذلك مبالغة من االحتياط

كترب كتب بني قدى هسرل اهللا صلى املراد أ�ما قشهدان على أن ذلك امل: احلفظ والكتاب وقال السخاوي 

وكان : وقال أبردامة . اهللا عليه وسلم ، أو املراد أ�ما قشهدان على أن ذلك من الرجره الىت نـزل با القرآن 
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غرضهم ان ال قكتب إال من عني ماكتب بني قدى النىب صلى اهللا عليه وسلم ، ال من جمرد احلفظ ولذلك 

﴿ مل أجدما مع غريه ﴾ أى مل اجدما مكتربة مع غريه ألنه كان ال ) الرباءة  (قال زقد ىف آخر سرهة التربة 

 . قكتفى باحلفظ دون الكتابة

قد عرفنا أن القرآن كان مكتربا من قبل ىف عهد النىب صلى اهللا عليه وسلم ، ولكنه كان مفرقا ىف  

ت والسره ، وأن تكرن كتابته فأمر أبر بكر جبمعه ىف مصحف واحد مرتب اآلقا. الرقاع واألكتاف والعسب 

فكان أبربكر هضى اهللا عنه أول من مجع . غاقًة من التثبيت مشتملة على األحرف السبعة الىت نـزل با القرآن 

القرآن بذه الصفة ىف مصحف ، وإن وجدت مصاحف فردقة عند بعض الصحابة ، كمصحف على ، 

النحر ، ومل تنل حظها من التحرى والدقة ، ومصحف أىب ، ومصحف ابن مسعرد فإ�ا مل تكن على مذا 

واجلمع والرتتيب ، واالقتصاه على مامل تنسخ تالوته ، واميمجاع عليها مبثل ما نال مصحف أىب بكر ، فهذه 

أعظم الناس أجرا ىف املصاحف أبر : " وعن علي هضى اهللا عنه قال . اخلصائص متيز با مجع أىب بكر للقرآن 

وبقيت تلك الصحف عند أىب بكر حىت إذا " . مر أول من مجع كتاب اهللا . أىب بكر بكر ، همحة اهللا على 

ترىف سنة ثالث عشرة للهجرة صاهت بعده إىل عمر ، وظلت عنده حىت مات ، مث كانت عند حفصة ابنته 

 .ىن وُقَسّمى مجع القرآن ىف عهد أىب بكر باجلمع الثا.  صدها من والقة عثمان حىت رلبها عثمان من حفصة 

 :جمع القرآن فى عهد عثمان رضى اهللا عنه * 

اتسعت الفترحات اميسالمية ، وتفرق القراء ىف األمصاه ، و أخذ أمل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته ، 

) أهمينية(ووجره القراءة الىت قؤدون با القرآن خمتلفة باختالف األحرف الىت نـزل عليها ، فلما كانت غزوة 

وكان قغازى فيهما أمل الشام مع أمل العراق وكان ىف اجليش حذقفة بن اليمان ، فرأى )  آذهبيجان( وغزوة 

هضى اهللا عنه اختالفا كثريا ىف وجره القراءة ، فأفزع حذقفَة اختالُف أمل الشام والعراق ىف القراءة حىت َكفَّر 

وحينئذ قدم . ن عهد النبرة بعُضهم بعضا ، وكادت تكرن فتنة ىف األهض وفساد كبري ، وذلك لبعد مؤالء ع

أدهِك األمة قبل ان خيتلفرا اختالف  اليهرد : حذقفة بن اليمان على عثمان هضى اهللا عنهما فقال لعثمان 

فأهسل إىل حفصة ، أن  أهسلى إلينا الصحف ننسخها ىف املصاحف مث نردما إليِك فأهسلت با . والنصاهى 

ثابت ، وعبد اهللا بن الزبري ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرمحن  حفصُة بنت عمر إىل عثمان ، مث أمر زقد بن

إذا اختلفتم أنتم وزقد : بن احلاهث بن مشام ، فنسخرما ىف املصاحف ، وقال عثمان للرمط القرديني الثالثة ا

 ففعلرا حىت إذا نسخرا الصحف ىف. ابن ثابت ىف دئ من القرآن فاكتبره بلسان قرقش فإنه إمنا نزل بلسا�م 
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وأهسل إىل كل أف  مبصحف اا نسخرا ، وأمر مباسراه من القرآن . املصاحف هد عثمان الصحف إىل حفصة

" اميمام"واحتبس عثمان باملدقنة واحدا مر مصحفه الذى قسمى . ىف كل صحيفة أو مصحف أن ذرق

وقد " كتبرا للناس إماما اجتمعرا قا أصحاب حممد فا : " وَتْسِميَُّته بذلك ملا جاء ىف بعض الرواقات أنه قال 

وى أبر بكر استجابت الصحابة لعثمان فحرقرا مصاحفهم ، واجتمعرا مجيعا على املصاحف العثمانية ، وه 

اتقرا اهللا وإقاكم : قا معشر الناس : (" مسعت على بن أىب رالب ققرل : فلة قال األنباهى عن سرقد بن غ

ف ، فراهللا ماحرقها إال عن مألمنا اصحاَب هسرل اهللا صلى اهللا َحرَّاق املصاح: والغلرَّ ىف عثمان ، وقرَلكم 

وقد اختلف العلماء . ومذا قدل على أن ماصنعه عثمان هضى اهللا عنه قد أمجع عليه الصحابة ") عليه وسلم 

 :ىف عدد املصاحف الىت أهسل با عثمان إىل اآلفاق 

لبصرة ، والكرفة ، واليمن ، والبحرقن ، مكة ، والشام ، وا: كان عددما سبعة ، اهسلت إىل : فقيل  ) أ(

 .واملدقنة 

العراِقي ، والشامي ، واملصرى ، واملصحف اميمام أو الكرىف ، : كان عددما أهبعة : وقيل ) ب(

 .والبصرى، والشامي ، واملصحف اميمام 

 .كان عددما مخسة ، وذمب السيررى إىل أن مذا مر املشهره : وقيل ) ج(

وىف هواقة البخاهى ما قفيد أ�ا  . أ�ا مثانية فجعل للمدقنة واحدا ، ولنفسه واحدا  وذكر ابن اجلزهى) د(

فهذا قفيد كثرة ماكتب من املصاحف ) فأهسل إىل كل أف  مبصحف اا كتبرا ( كانت كثرية ، ومى قرله 

تنة الىت ، وأقضا فإن الغرض القتحق  إال باهسال املصاحف إىل مجيع األقطاه والبلدان للقضاء على الف

وأما الصحف الىت هدت إىل حفصة فقد . ادتعلت حينئذ ىف احلجاز واملدقنة واألمصاه النائية عنهما 

ظلت عندما حىت ماتت مث غسلت غسال ، وقيل أخذما مروان بن احلكم وأحرقها ، وكان مجع عثمان 

   :رت ىف املصاحف العثمانيةومن املزاقا الىت تراف. مجرقة ٢٥للقرآن مر املسمى باجلمع الثالث، وكان سنة 

 .االقتصاه على ماثبت بالتراتر ، دون ما كانت هواقته آحاًدا ) ١(

 .إمهال مانسخت تالوته ومل قستقر ىف العرضة األخرية ) ٢(

وترتيب السره واآلقات على الرجه املعروف اآلن خبالف صحف أىب بكر فقد كانت مرتبة اآلقات دون ) ٣(

 .السره 

http://www.majlisutdeenee.com/
http://www.alisuasaming.com/


   www.majlisutdeenee.com    www.alisuasaming.com | علوم القرآن  -  25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بطرققة كانت جتمع وجره القراءات املختلفة واألحرف الىت نزل عليها من عدم إعجامها ودكلها وكتابتها ) ٤(

 .، ومن ترزقع وجره القراءات على املصاحف إذا مل ذتملها الرسم الراحد

وجترقدما من كل ما ليس قرآنا كالذى كان قكتبه بعض الصحابة ىف مصاحفهم اخلاصة درًحا ملعىن ، أو ) ٥(

 .سخ ومنسرخ أو حنر ذلك بيانا لنا

 :رسم المصحف * 

هسم املصحف قراد به الرضع الذى اهتضاه عثمان هضى اهللا عنه ىف كتابة كلمات القرآن وحروفه ، واألصل ىف 

املكترب أن قكرن مرافقا متام املرافقة للمنطرق من غري زقادة وال نقص ، وال تبدقل  وال تغيري ، لكن 

َل فيها مذا األصل ، فرجدت با حروف كثرية جاء همسها خمالفا ألداء النط  وذلك املصاحف العثمانية قد أُمهِْ 

 .ألغراض درقفة وأسراه عميقة 

 :قواعد رسم المصحف * 

وللمصحف العثماىن قراعد ىف خطه وهمسه ،حصرما علماء الفن ىف ست قراعد ومى احلذف ، والزقادة ، 

 .قراءتان فقرئ على احدمها ، وماك ديئا عنها باميمجال وادمز ، والبدل ، والفصل والرصل ، وما فيه 

التنبيه حنر ) ما(ومن ) قأقها الناُس ( خالصتها أن األلف حتذف من قاء النداء حنر : قاعدة احلذف  -١

 )ٰمأنتم(

ٰنُكمْ ( إذا وليها ضمري حنر ) نا(ومن كلمة   ) الرمحن(ومن لفظ ) إله(ومن كلمة ) اهللا ( ومن لفظ اجلاللة ) َأْجنَيـْ

غَري باٍغ وال عاٍد ( وحتذف الياء من كل منقرص منّرن هفًعا وَجرّا حنر ) إال ما استثىن من مذا كله ( وغري ذلك 

إذا كانت مدغمة ىف : وحتذف الالم ) فأوا إىل الكهف ( إذا وقعت مع واو أخرى ىف حنر : وحتذف الراو ) 

 )ى علم بالقلم الَّذِ ( و ) َوالَّْيِل إذا َسٰجى ( مثلها حنر 

: خالصتها أن األلف تزاد بعد الراو ىف  آخر كل اسم جممرع أوىف حكم المرع ، حنر : قاعدة الزقادة  -٢

من قرله تعاىل ) بأقد ( وتزاد الياء ىف ) تاِهللا تفتُؤاْ (:وبعد ادمزة املرسرمة واًوا حنر ) بنرا اسرائيل( و ) مالُقرْاهبم(

 )أْولِئَك ( وتزاد الراو ىف حنر ) ٤٧: الذهقات (ْيٍد وإناملرسعرن ﴾ ﴿ والسماَء بنيناما بأق: 

إال ) (اْؤِمتَن البْأَساء( خالصتها أن ادمزة إذا كانت ساكنة تكتب حبرف حركة ما قبلها حنر : قاعدة ادمزة  -٣

لف مطلقا سراء أللمة واتصل با حرف زائد ، كتبت باأما ادمزة املتحركة ، فإن كانت أوَل الك) ما استثىن

وإن كانت ادمزة وسطا فإ�ا تكتب حبرف من ) إذا ( و ) أولر ( و ) أقرب ( أكانت مفترحة أم مكسرهة حنر 
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وإن كانت متطرفة كتبت حبرف من ) إال ما استثىن ) ( تقرُؤه ( و ) ُسِئَل ( و ) سأل ( جنس حركتها ، حنر 

 )إال ما استثىن ) ( ؤلؤ ل( و ) دارئ ( و ) سبأ : ( جنس حركة ما قبلها حنر

إال ما ) ( وأقيمرا الصلرَة وءاترا الزكرَة ( خالصتها أن األلف تكتب واوا للتفخيم ىف مثل : قاعدة البدل  -٤

، وترسم ماء التأنيث تاء مفترحة ىف كلمة     ) مىت (و ) على ( و ) إىل ( وترسم األلف قاء ىف مثل ) استثىن 

﴿ أمل تر أن الفلك : حنر ) نعمت (وىف كلمة ) ٥٠: الروم ( اٰثر همحت اهللا ﴾ ﴿ فانظر إىل ء: حنر ) همحت( 

 ) ٣١: لقمان ( جترى ىف البحر بنعمت اهللا ﴾ 

إذا وقعت بعدما ، " ال "بفتح ادمزة ترصل بكلمة " أنْ " خالصتها أن كلمة : قاعدة الرصل والفصل  -٥

ترصل " ِمن" ، وكلمة " أن ال تعبدوا إال اهللا " و " أن ال تقرلرا : "منها . وقستثىن من ذلك عشرة مراضع 

ىف " وِمن ما هزقناكم " ىف النساء والروم و " ِمْن ماملكْت أاانكم " وقستثىن . إذا وقعت بعدما " ما"بكلمة 

 إال قرله تعاىل" ما " ترصل بكلمة " َعنْ " مطلقا ، وكلمة " َمنْ "ترصل بكلمة " ِمْن " سرهة املنافقني ، وكلمة 

 ﴿عن ما �را عنه﴾

لك خالصتها أن الكلمة إذا قرئت على وجهني ، تكتب برسم احدامم مثل ﴿ مٰ : قاعدة ما فيه قراءتان  -٦

وحسبنا ما ذكرناه للتمثيل " . َمِلك " وحذفها " مالك " مقروءة باثبات األلف " لك م" قرم الدقن ﴾ وكلمة 

 .والتنرقر 

 . حكم كتابة المصحف بالرسم العثمانى* 

 :للعلماء ىف هسم املصحف آهاء ثالثة 

أنه ترقيفى ال جترز خمالفته ، ومر هأي اجلمهره ، واستدلرا بأن النىب صلى اهللا عليه وسلم كان :  الرأى األول

له ُكتَّاٌب قكتبرن الرحي ، وقد كتبرا القرآن فعال بذا الرسم ، وأقرَّمم الرسرل على كتابتهم ، ومضى عهده 

وسلم على مذه الكْتبة مل ذدث فيه تغيري وال تبدقل ، بل وهد أنه صلى اهللا عليه وسلم كان  صلى اهللا عليه

قضع الدستره لُكتَّاب الرحي ىف هسم القرآن وكتابته ، مث جاء أبر بكر فكتب القرآن بذا الرسم ىف صحف ، 

، وأقر أصحاب  مث حذا حذوه عثمان ىف خالفته ، فاستنسخ تلك الصحف ىف مصاحف على تلك الكْتبة

وانتهى األمر بعد ذلك إىل التابعني . النىب صلى اهللا عليه وسلم عمل أىب بكر وعثمان هضى اهللا عنهم أمجعني 

بل مل قنقل أن أحدا منهم فّكر أن قستبدل . وتابعى التابعني ، فلم خيالف أحد منهم ىف مذا الرسم العثماىن 

 .دماه التأليف ، ونشاط التدوقن ، وتقدم العلرم به همسا آخر من الرسرم الىت حدثت ىف عهد از 
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أهأقت من استكتب مصحفا أترى أن قكتب على : وهوى السخاوي بسنده أن مالكا همحه اهللا سئل   

 .ال أهى ذلك ، ولكن قكتب على الكتبة األوىل : ما استحدثه الناس من ادجاء اليرم ؟ فقال 

رم خمالفة خط مصحف عثمان ىف واو أو ألف أو قاء أو غري حت: وقال اميمام امحد بن حنبل همحه اهللا   

 .ذلك 

من كتب مصحفا قنبغى أن ذافظ على ادجاء الذى كتبرا به تلك : وقال البيهقى ىف دعب امياان   

املصاحف ، وال خيالفهم فيه وال قغري اا كتبره ديئا ، فإ�م كانرا اكثر علما وأصدق قلبا ولسانا ، وأعظم أمانة 

 .م أ .أن نظن بأنفسنا استدهاًكا عليهم فال قنبغى، 

أن هسم املصاحف اصطالحي ال ترقيفى ، وعليه فتجرز خمالفته ، وان ذمب إىل مذا الرأى :  الرأى الثانى

 .ابن خلدون ىف مقدمته ، وان حتمس له القاضى أبر بكر الباقالىن ىف االنتصاه 

صحف اآلن لعامة الناس على اميصطالحات املعروفة الشائعة أنه جيرز بل جتب كتابة امل:  الرأى الثالث

عندمم، وال جترز كتابته دم بالرسم العثماىن األول ، لئال قرقع ىف تغيري من اجلهال ، ولكن جيب ىف الرقت 

نفسه احملافظة على الرسم العثماىن ، كأثر من اآلثاه النفيسة املرهوثة عن سلفنا الصاحل ، فال قهمل مراعاة 

ومذا الرأي ققرم على هعاقة . بل قبقى ىف أقدى العاهفني الذقن ال ختلر منهم األهض . هل اجلاملني جل

ناحية كتابته ىف كل عصر بالرسم املعروف فيه ، إبعادا للناس عن اللبس واخللط : االحتياط للقرآن من ناحيتني 

من ال خيشى عليهم االلتباس ، وال دك أن ىف القرآن ، وناحية إبقاء همسه األول املأثره ، ققرأه العاهفرن ز 

 .االحتياط مطلب دقىن جليل ، خصرصا ىف جانب محاقة التنـزقل 

 .تحسين الرسم العثمانى * 

كانت املصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل ، اعتمادا على السليقة العربية السليمة الىت ال حتتاج إىل 

نقط ، فلما تطرق إىل اللسان العرىب الفساُد ِبَكثْـرَِة االختالط أحس أولر الشكل باحلركات و ال إىل اميعجام بال

األمر بضروهة حتسني كتابة املصحف بالشكل والنقط وغريمها اا قساعد على القراءة الصحيحة واختلف 

 الذى العلماء ىف أول ُجْهٍد بُِذَل ىف ذلك السبيل ، فريى كثري منهم أن أول من فعل ذلك أبر األسرد الدؤيل

ُنِسَب إليه وضُع ضرابط للعربية بأمر على بن أىب رالب هضى اهللا عنه ، فقد هوى أن زقاد ابن أبيه واىل البصرة 

رلب من أىب األسرد الدؤىل أن جيعل للناس عالمات تساعدمم على القراءة الصحيحة م ٤۸ىف حراىل سنة 

ٌئ من املشركني وهسرلُه ﴾       له تعاىل ﴿ أنَّ اَهللا بر لكتاب اهللا ، فتبارأ أبر األسرد ، حىت مسع قاهئا ققرأ قر 

http://www.majlisutdeenee.com/
http://www.alisuasaming.com/


   www.majlisutdeenee.com    www.alisuasaming.com | علوم القرآن  -  28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عّز وجُه اهللا أن : " فأفزع مذا اللحن أبا األسرد ، وقال ) . وهسرلُه ( فقرأما جبر الالم ىف كلمة ) ٣: التربة (

، وانتهى  ومنا جد جده" قد أجبُتَك إىل ماسألَت " مث ذمب إىل زقاد َواِىل البصرة و قال له " قربأ من هسرله 

به اجتهاده إىل أْن جعل عالمة الفتحة نقطة فرق احلرف ، وجعل عالمة الكسرة نقطة حتت احلرف ، وجعل 

عالمة الضمة نقطة على جانب احلرف ، وجعل عالمة السكرن نقطتني ، وكان أبر األسرد الدؤىل مل َقَضْع 

ودذا استمر اخلطأ ىف القراءة .  دكال لكل حرف ، وإمنا دكل احلرف األخري بالنقط فقط من كل كلمة

وادتبهت نفس احلروف لعدم نقط كلها على القاهئني ، حىت خالفة عبد امللك بن مروان ، فأمر احلجاج بن 

قرسف الثقفى أن قهتم بتعميم احلروف بالنقط فاختاه احلجاج دذه املهمة نصر بن عاصم الليثي حراىل سنة 

لى مجيع حروف الكلمة أودا و وسطها وآخرما ولكنه مازال الكل من ادجرة فعمم دكل أىب األسرد ع ۸٠

ومل قكتف احلجاج بذا العمل ألنه مل ققطع دابر اخلطأ واالختالف  ىف القراءة ، فعمد إىل . على ميئة النقط 

 جلنة مكرنة من نصر بن عاصم الليثى ، وذىي بن قعمر ، واحلسن البصرى أن تقرم بعمل كبري ذيط كتاب اهللا

فنقطت احلروف نقطة و نقطتني فرق احلرف أوحتته ، وثالث . بسياج من السالمة وحترل بينه وبني التحرقف 

( نقاط فرق بعض احلروف ، ولئال خيتلط الشكل بالنقط عمدت إىل نقطة الفتحة ونقطة الكسرة فسحبتها 

ْتا وجّرْتا ة الضمة، فجعلتها واوا صغرية ، وإىل وعمدت إىل نقط. حىت صاهتا كاديئة املعهردة اآلن ) اى مدَّ

 .نقطىت السكرِن فأكملت بما دائرة ، وبذا مت النقط والشكل للمصحف الشرقف 

 

 قأقها الدقن ءامنرا إن حاء كم فاس  بنئا فتبينراْ أن تصيبرا قرما جبهلة فتصبحرا على ما فعلتم ندمني

 منرذج للرسم العثماىن بدون اميعجام بالنقط والشكل

 قها الدقن ءامنرا إن حاء كم فاس  بنئا فتبينراْ أن تصيبرا قرما جبهلة فتصبحرا على ما فعلتم ندمنيقأ

  منرذج لرضع اىب االسرد الدؤىل عالمات االعراب بالنقط

 ُحرا َعلى َما فـََعْلُتم نِدِمْنيَ قأَقـَُها اَلِذقَن َءاَمنـُْرا إْن َجاَء ُكْم فَاِسٌ  بَِنٍئا فـََتبيُنراْ أن ُتِصيُبرا َقرًما ِجبَهَلٍة فـَُتْصبِ 

 منرذج لالعجام بالنقط والشكل على اديئة املعروفة 
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 .حكم نقط القرآن وشكله * 

كان العلماء ىف بداقة األمر قكرمرن النقط والشكل ىف املصحف الشرقف خرفا من وقرع زقادة فيه مستندقن 

ولكن التطبي  للمبدأ املقره من أن احلكم قدوه مع ".  َجرِّدوا القرآن وال ختلطره بشئ: " إىل قرل ابن مسعرد 

أخرج ابن أىب . علته وجردا وعدًما تغّري حكُم النقط والشكل إىل اجلرازبل االستحباب بل الرجرب بدل املنع 

: وأخرج عن هبيعة بن اىب عبد الرمحن " ال بأس بنقط املصاحف : " داود عن احلسن وابن سريقن أ�ما قاال 

نقط املصحف ودكله مستحب ألنه صيانة له من اللحن : وقال النروى " ال بأس بشكله :" أنه قال 

 . وفد وصلت العناقة بتحسني هسم املصحف اليرم ذهوَتا ىف اخلط العرىب ". والتحرقف 

 

 .القرآن وسوره  ترتيب آيات* 

عاىل ﴿ كم آتينامم من آقة بينة ﴾ املعجزة كقرله ت: اآلقات مجع آقة ، ومى تطل  ىف اللغة بعدة معان ، منها 

﴿ إن آقَةُملِكه أن قأتيكم التابرت ﴾ أى عالمة ملكه ، والعربة  : أى معجزة واضحة ، والعالمة كقرله تعاىل 

كقرله تعاىل ﴿ إن ىف ذلك آلقة ﴾ أى لعربة ملن قعترب ، واألمر العجيب كقرله تعاىل ﴿ وجعْلنا اْبَن مرمي وأّمه 

خرج القرم بآقتهم أى جبماعتهم مبعىن أ�م مل قدعرا وهاءمم ديئا ، ومن معاىن اآلقة : ردم واجلماعة كق. آقًة ﴾

﴾ تلك كلها ارالقات لغرقة ، مث ...الربمان والدليل كقرله تعاىل ﴿ ومن آقاته خل  السمرات واألهض 

ملناسبة بني مذا وا. خصت اآلقة ىف االصطالح بأ�ا رائفة ذات مطلع ومقطع مندهجة ىف سرهة من القرآن 

املعىن االصطالحى واملعاىن اللغرقة واضحة ، ألن اآلقة القرآنية معجزة ولر باعتباهما مستقلة أوبانضمام غريما 

إليها مث مى عالمة على صدق ما جاء با صلى اهللا عليه وسلم ، وفيها عربة وذكرى ملن أهاد أن قتذكر ، ومى 

االعجاز ، وىف اآلقة معىن اجلماعة أل�ا مؤلفة من مجلة كلمات من األمره العجيبة ملكانتها من السمر و 

وحروف ، وفيها معىن الربمان والدليل على ما تضمنته من مداقة وعلم ، وعلى قدهة اهللا وعلمه وحكمته ، 

 .وعلى صدق هسرله  ىف هسالته

 .طريقة معرفة اآلية * 

ألنه ليس للقياس والرأى جمال فيها ، وذمب بعض ال سبيل إىل معرفة آقات القرآن إال بترقيف من الشاهع ، 

العلماء إىل أن معرفة اآلقات منها ما مر مساعى ترقيفى ، ومنها مامر قياسي ، ومرجع ذلك إىل الفاصلة ، 

 .ومى الكلمة الىت تكرن آخر اآلقة نظريما قرقنة السجع ىف النثر ، وقافية البيت ىف الشعر 
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 .عدد اآليات القرانية * 

أمجعرا على أن عدد اآلقات ستة آالف ومائتا آقة ، مث اختلفرا فيما زاد على ذلك فمنهم من مل : داىن قال ال

وتسع عشرة ، ومنهم : وأهبع عشرة ، ومنهم من قال : وأهبع آقات ، ومنهم من قال :قزد ، ومنهم من قال 

 .م أ . وست وثالثرن : ومخس وعشرون ، ومنهم من قال : من قال 

فهم ىف عدد اآلقات أن النىب صلى اهللا عليه وسلم كان ققف على هؤوس اآلى للترقيف ، فإذا وسبب اختال

 .علم حملها وصل للتمام ، فيحسب السامع حينئذ أ�ا ليست فاصلة 

 

 .فوائد معرفة اآليات * 

الىت تعدل العلم بأن كل ثالث آقات قصاه معجزة للنىب صلى اهللا عليه وسلم ، وىف حكمها اآلقة الطرقلة  -١

﴿ وإن  : بطردا تلك الثالث القصاه ، ووجه ذلك أن اهللا تعاىل أعلن التحدى بالسرهة الراحدة فقال تعاىل 

كنتم ىف هقب اا نزلنا على عبدنا فأترا بسرهة من مثله﴾ والسرهة تصدق بأقصر سرهة كماتصدق بأررل سرهة 

قصاه ، فثبت أن كل ثالث آقات قصاه معجزة  ، وأقصر سرهة ىف القرآن مى سرهة الكرثر ، ومى ثالث آقات

 . ، وىف قرتا اآلقة الراحدة الطرقلة الىت تكافئها 

 .ُحْسُن الرقف على هؤوس اآلى عند من قرى أن الرقف على الفراصل سنة  -٢

 : قال السيررى همحه اهللا . اعتباه اآلقات ىف الصالة واخلطبة  -٣

ها أحكام فقهية ، منها اعتباهما فيمن جهل الفاحتة ، فإنه جيب عليه قرتتب على معرفة اآلى وعددما وفراصل" 

بددا سبع آقات ، ومنها اعتباهما ىف اخلطبة ، فإنه جيب فيها قراءة آقة كاملة ، وال قكفى دطرما إن مل تكن 

ما ققرم وكذا الطرقلة على ما حققه اجلمهره ، ومنها اعتباهما ىف السرهة الىت تقرأ ىف الصالة أو . ررقلة 

 .مقامها

ْقِن ىف سرهة البقرة الىت مى أررل سرهة ،  وآقات القرآن خمتلفة ىف الطرل والقصر ، فأررل آقة مى آقة الدَّ

 .الراقعة ىف صده سرهة قۤس ) قسۤ (وأقصر آقة كلمة 

 .ترتيب آيات القرآن * 

راه اليرم باملصاحف ، كان انعقد إمجاع األمة على أن ترتيب آقات القرآن الكرمي على مذا النمط الذى ن

بترقيف من النىب صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا سبحانه وتعاىل ، وأنه ال جمال للرأى واالجتهاد فيه ، بل كان 
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جربقل قنـزل باآلقات على هسرل اهللا صلى  اهللا عليه وسلم و قردده إىل مرضع كل آقة من سرهتا ، مث ققرؤما 

صحابه ، وقأمر كتاب الرحي بكتابتها معيِّنا دم السرهة الىت تكرن  فيها اآلقة النىب صلى اهللا عليه وسلم على أ

. وكان قتلره عليهم مراها وتكراها ىف  صالته وعظاته وىف حكمه وأحكامه . ، ومرضع اآلقة من تلك السرهة 

الرتتيب املعروف وكل ذلك كان على . وكان قعاهض به جربقل كل عاٍم مرة ، وعاهضه به  ىف العام األخري مرتني

 .لنا ىف املصاحف 

 

 . رؤوس اآلى  الفواصل و* 

َهٍج فرقد ىف فراصله و هؤوس آقاته ،  متيز القرآن الكرمي مبِنـْ

مر الكالم املنفصل اا بعده ، وقد قكرن هأس آقة وقد ال قكرن ، وتقع الفاصلة عند �اقة : واملراد بالفاصلة 

م قنفصل عندما ، وأما هأس اآلقة فهر �اقتها الىت ترضع بعدما عالمة املقطع اخلطاىب ، مسيت بذلك ألن الكال

كل هأس آقة فاصلة ، وليس كل فاصلة هأس آقة ، فالفاصلة تعم النرعني ، : الفصل بني آقة وآقة ، ودذا قالرا

 .وجتمع الضربني ، ألن هأس كل آقة قفصل بينها وبني ما بعدما 

 : منها : والفراصل ىف القرآن الكرمي أنراع 

الطره (والبيت املعمره ﴾ * ىف هق منشره * وكتاب مسطره * كقرله تعاىل ﴿ والطره : الفراصل املتماثلة ) ١(

والصبح إذا تنفس ﴾ * والليل إذا عسعس * اجلراه الكنس * وقرله تعاىل ﴿ فال أقسم باخلنس ) ٤-١: 

 )١۸-١٥: التكرقر (

مالك قرم الدقن﴾ للتقاهب بني امليم * تعاىل ﴿ الرمحن الرحيم  كقرله: الفراصل املتقاهبة ىف احلروف ) ٢(

 .والنرن ىف املقطع 

*  كقرله تعاىل ﴿ فيها سره مرفرعة .ومى أن تتف  الكلمتان ىف الرزن وحروف السجع : الفراصل املترازقة ) ٣(

 وأكراب مرضرعة ﴾

وزهاىب *  ، كقرله تعاىل ﴿ومناهق مصفرفة  ومى أن قراعى ىف مقارع الكالم الرزن فقط: الفراصل املترازنة ) ٤(

 )١٠: األحزاب (مبثرثة﴾ وقد قراعى ىف الفراصل زقادة حرف كقرله تعاىل ﴿ وتظنرن باهللا الظنرنا ﴾ 
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بإحلاق ألف ، ألن مقارع فراصل مذه  السرهة  ألفات منقلبة عن تنرقن ىف الرقف ، فزقد على النرن ألف 

أو قراعى ىف الفراصل حذف حرف،كقرله تعاىل ﴿ والليل إذا . الفراصللتساوى املقارع ، وتناسب �اقات 

 .حبذف الياء ، ألن مقارع الفراصل السابقة والالحقة بالراء ) ٤: الفجر (قسر﴾ 

 .ترتيب سور القرآن * 

 واكن. السرهة ىف اللغة تطل  على املنـزلة ، وعلى ما رال من البناء وحُسن ، وعلى الشرف ، وعلى العالمة 

والعالقة بني املعاىن اللغرقة واملعىن . بأ�ا رائفة مستقلة من آقات القرآن دا بدء و�اقة : تعرقفها اصطالحا 

االصطالحى واضحة ألن سرهة القرآن منـزلة هفيعة ، بالغة ىف الشرف ، وىف معىن السرهة العلر والرفعة املعنرقة 

لى مرضرع أومرضرعات وعالمة فاصلة بني سابقتها الشبيهة بعلرالسره و هفعته احلسية ، ومى عالمة ع

 .والحقتها ، وعالمة نارقة على أ�ا من لدن حكيم 

 .آراء العلماء فى ترتيب السور * 

 :اختلف العلماء ىف ترتيب السره 

إنه ترقيفى ، تراله النىب صلى اهللا عليه وسلم كما أخرب به جربقل عن أمر هبه ، فكان القرآن : فقيل  ) أ(

النىب صلى اهللا عليه وسلم مرتب السره ، كما كان مرتب اآلقات على مذا الرتتيب الذى لدقنا على عهد 

اليرم، ومر ترتيب مصحف عثمان الذى مل قتنازع أحد من الصحابة فيه اا قدل على عدم املخالفة واميمجاع 

 .عليه

حي كان هسرل اهللا صلى ترتيب السره و وضع اآلقات مراضعها إمنا كان بالر :" وقال ابن احلصاه    

ضعرا آقة كذا ىف مرضع كذا ، وقد حصل اليقني من النقل املتراتر بذا الرتتيب من : " اهللا عليه وسلم ققرل 

 "تالوة هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واا أمجع الصحابة على وضعه مكذا ىف املصحف 

مصاحفهم ىف الرتتيب ، فمصحف إن ترتيب السره باجتهاد من الصحابة بدليل اختالف : وقيل  ) ب(

وكان أول مصحف . اقرأ ، مث املدثر ، مث ن والقلم ، مث املزمل ومكذا: كان مرتبا على النـزول ، أوله ) علي(

 .مث البقرة مث النساء مث آل عمرانالفاحتة : وأول مصحف أّيب . البقرة ، مث النساء ، مث آل عمران : ابن مسعرد 

حيث وهد ما قدل على ترتيب بعض . َرِه ترتيبه ترقيفى وبعضها باجتهاد الصحابة إن بعض السُّ : وقيل )  ج(

السره ىف عهد النبرة ، فقد وهد ما قدل على ترتيب السبع الطرال واحلراميم واملفصل ىف حياة النىب صلى اهللا 

 .والرأي األول مر الراجح وعليه مجهره العلماء . عليه وسلم 
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 .حكمة تسوير السور* 

 :زئة القرآن إىل ُسَره فرائد وحكم ، منها لتج

 .التيسري على الناس وتشرققهم إىل مداهسة القرآن وحفظه ) ١(

 .الداللة على مرضرِع احلدقث وِحمَْره الكالم ، فإن ىف كل سرهة مرضرعا باهزا تتحدث عنه) ٢(

الغاقة ىف القصر كسرهة اميداهة إىل أن ررل السرهة ليس دررا ىف إعجازما بل مى معجزة وإن بلغت ) ٣(

 .الكرثر 

أن القاهئ إذا أمت سرهة أوبابا من  الكتاب مث أخذ ىف آَخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لر ) ٤(

 .استمر على الكتاب بطرله 

أن احلافظ إذا حذق السرهة اعتقد أنه أخذ من كتاب اهللا رائفًة مستقلة بنفسها ، فيعظم عنده ما ) ٥(

 .حفظه

 

 .د سور القرآن عد*

مائة وثالث عشرة سرهة جبعل : سره القرآن الكرمي مائة وأهبع عشرة سرهة بامجاع من قعتد بإمجاعه ، وقيل 

لكن مذا الرأى مردود مبا ثبت من أن النىب صلى : األنفال وبراءة سرهة واحدًة ، بشبهة عدم البسملة بينهما 

 .اهللا عليه وسلم مسى كل واحدة منهما 

 . السور أقسام * 

 :قسم العلماء سره القرآن إىل أهبعة أقسام ، ومى 

البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، واملائدة ، واألنعام ، واألعراف ، فهذه ستة ، : ومى سبع سره : الطرال  -١

 واختلفرا ىف السابعة أمى األنفال وبراءة معا ، لعدم الفصل بينهما بالبسملة أم مى سرهة قرنس ؟

 .مى السره الىت تزقد آقاتا على مائة أو تقاهبا:  املئرن -٢

مى السره الىت آقاتا أقل من مائة آقة أل�ا : مى الىت تلى املئني ىف عدد اآلقات ، وقال القراء : املثاىن  -٣

 .اكثر اا تثىن الطرال واملئرن ) اى تكره( تثىن 
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وقيل غري ) ق(أوله : فقيل : لى اثىن عشر قرال مر أواخر القرآن ، واختلفرا ىف تعيني أوله ع: املفصل  -٤

وصحح النروى أن أوله احلجرات ، ومسي باملفصل لكثرة الفصل بني سرهه بالبسملة ، وقيل لقلة . ذلك 

 .ررال ، وأوساط ، وقصاه : واملفصل ثالثة أقسام . املنسرخ منه ، ودذا قسمى احملكم أقضا 

وقصاهه ) مل قكن ( إىل سرهة ) الطاهق( وأوساره من سرهة ) الربوج (إىل سرهة ) أول احلجرات ( فطراله من 

 .إىل آخر القرآن ) إذا زلزلت ( من سرهة 

فأقصر سرهة فيه سرهة الكرثر ، ومى ثالث آقات قصاه، . وسره القرآن خمتلفة ررال وقصرا كما ذكرنا سالفا 

ومائتا آقة ، وأكثر آقاتا من اآلقات الطرال  وأررل سرهة فيه سرهة البقرة ، ومى مخس ومثانرن أو ست ومثانرن

ْقِن الىت مى أررل آقة ىف القرآن كما سب   وبني سرهة البقرة وسرهة الكرثر سره كثرية ختتلف . ، بل فيها آقة الدَّ

ررال وترسطا وِقَصرا ومرجع الطرل و القصر و الترسط وحتدقد املطلع واملقطع إىل اهللا وحده ، ِحلَكٍم سامية ، 

 .ِلَمها َمْن علمها ،وَجهلها من جهلها عَ 

 

 .المناسبات بين اآليات والسور * 

وجه االهتباط بني اجلملة ىف اآلقة الراحدة ، أوبني اآلقة واآلقة ىف اآلقات املتعددة ، أو بني : واملراد باملناسبة منا 

ز القرآن البالغى ، وإحكام بيانه ، وملعرفة املناسبة فائدتا ىف إدهاك اتساق املعاىن ، وإعجا. السرهة والسرهة 

وانتظام كالمه ، وهوعة أسلربه ، ومعرفة املناسبات والربط بني اآلقات ليست أمرا ترقيفيا ، ولكنها تعتمد على 

فإذا كانت املناسبة دقيقة . اجتهاد املفسر ومبلغ تذوقه ميعجاز القرآن وأسراهه البالغية ، وأوجه بيانه الفرقد 

ومن . ة مع السياق ، متفقة مع األصرل اللغرقة ىف علرم العربية ، كانت مقبرلة لطيفة املعىن ، منسجم

املناسبات بني اآلقات واآلقات كاملقابلة بني صفات املؤمنني وصفات الكفاه مث صفات املنافقني ىف أول سرهة 

فإن مالك أصحاب الفيل  بسرهة الفيل ، ) قرقش( البقرة ، ومن املناسبة بني السرهة والسرهة كاهتباط سرهة 

 .كانت عاقبته متكني قرقش من هحلتيها دتاء وصيفا ومكذا على سبيل املثال 

 .التفسير والتأويل * 

مر مقلرب : تفعيل من الَفْسر مبعىن اميبانة والكشف والبيان واميقضاح وقال بعضهم : التفسري ىف اللغة  -١

إذا ألقت ِمخاهما عن وجهها ،ومى سافرة ، : أة ُسُفرها سفرت املر : ومعناه أقضا الكشف ، ققال ) سْفر(من 

 .أضاء ، وإمنا بنره على وزن التفعيل ألنه للتكثري : واسفر الصبح 
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علم قفهم به كتاب اهللا املنـزل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وبيان : التفسري ىف االصطالح  -٢ 

 .معانيه ، واستخراج أحكامه وِحَكمه

وققال . هجع : آَل إليه أْوًال وَمآًال : مأخرذ من اَألْوِل ومر الرجرع إىل األصل ، ققال : ل ىف اللغة التأوق -٣ 

 .دبّره وقّدهه وفّسره : أوََّل الكالَم تأوقال وتأوَّله : 

أما التأوقل  ىف اصطالح املفسرقن ، فإنه خيتلف معناه ، فبعضهم قرى أنه مرادف للتفسري ، ومنه قرل  -٤

القرل ىف تأوقل قرله : وقرل ابن جرقر ىف تفسريه ) قعىن تفسري القرآن ( إن العلماء قعلمرن تأوقله : د جمام

وبعضهم قرى أن التفسري خيالف التأوقل بالعمرم ....) واختلف أمل التأوقل ىف مذه اآلقة... تعاىل كذا

اِقٌن للتأوقل فالتفسري بيان اللفظ واخلصرص فقط ، وجيعل التفسري أعم مطلقا ، وبعضهم قرى أن التفسري ُمبَ 

 .عن ررق  الرواقة ، والتأوقل بيان اللفظ عن ررق  الدهاقة 

 

 .أقسام التفسير * 

التفسري أهبعة أقسام ، قسم تعرفه : " أخرج ابن جرقر وغريه من ررق عن ابن عباس هضى اهللا عنهما قال 

واحلرام ، وقسم قعلمه العلماء خاصًة ، وقسم ال العرب من كالمها ، وقسم ال قعذه أحد جبهالته من احلالل 

 "قعلمه إال اهللا ، ومن ادعى علمه فهر كاذب 

 .أنواع التفسير * 

للتفسري أنراع كثرية ، بعضها قدمي و بعضها حدقث ، ومنها املقبرل ومنها املردود ومن أدهر أنراع التفسري ما 

 :قأتى 

ت القرانية مبا وهد ىف القرآن الكرمي ، أو السنة الصحيحة ، أو مر بيان معاىن اآلقا: التفسري باملأثره   -١

 .ماصح من أقرال الصحابة، وأما ما قنقل عن التابعني ففيه خالف بني العلماء 

ومثال ما جاء ىف القرآن قرله تعاىل ﴿ وكلرا وادربرا حىت قتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسرد  ) أ(

﴾ بيان ودرح للمراد من كلمة ﴿ اخليط األبيض ﴾ الىت قبلها من الفجر ﴾ فإن كلمة ﴿ من الفجر 

﴿ قاال هبنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفرلنا وترمحنا لنكرنن من اخلاسرقن ﴾ : وكذلك قرله سبحانه . 

من قرله تعاىل ﴿ فتلقى آدم من هبه كلمات فتاب عليه﴾ على بعض ) كلمات (فإ�ا بيان للفظ  

 .وجره التفاسري 
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ملا نـزلت مذه : "اء ىف السنة درحا للقرآن ماهواه أمحد والشيخان عن ابن مسعرد قال ومثال ما ج ) ب(

قا " د  ذلك على الناس فقالرا ) ۸٢: األنعام ( اآلقة ﴿ الذقن آمنرا ومل قلبسرا إاا�م بظلم ﴾ 

: ( صاحل إنه ليس الذى تعنرن ، أمل تسمعرا ما قال العبد ال: هسرل اهللا ، وأقنا ال قظلم نفسه ؟ قال 

مسعت هسرل اهللا صلى اهللا : وعن عقبة بن عامر قال ) . إمنا مر الشرك ) إن الشرك لظلم عظيم 

أال وإنَّ القرة ) ٦٠: األنفال " ( وأعدوادم ما استطعتم من قرة : " عليه وسلم ققرل ومر على املنرب 

 ) .اخرجه مسلم" (الرمي 

رز العدول عنه إىل غريه إال ما كان واهدا عن الصحابة وكان اعلْم أنه لر صح التفسري باملأثره فإنه ال جي

للرأى فيه جمال ، ولكنه مل قصح من التفسري باملأثره إال النده اليسري ، بل الضعف مر السمة الباهزة 

 .كثرة الرضع ىف التفسري   -١: الغالبة عليه وذلك هاجع إىل سببني هئيسيني مها 

 .رائيليات فيه دخرل االس -٢                  

واملراد . مر تفسري القرآن باالجتهاد ، بعد اتقان العلرم الىت ذتاج املفسر إىل معرفتها : التفسري بالرأى  -٢

بالرأى منا االجتهاد ، فإن كان االجتهاد مرفَّقا أى مستندا إىل ما جيب االستناد إليه ، بعيدا عن  اجلهالة 

 :فمذمرم ، ، واألمره الىت جيب استناد الرأى إليها ىف التفسري مى والضاللة ، فالتفسري به حممرد وإال 

 .النقل عن هسرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف واملرضرع : األوىل 

األخذ بقرل الصحاىب ، فقد قيل إنه ىف حكم املرفرع مطلقا ، وخّصه بعضهم باسباب النـزول : الثانية 

 .ى فيه وحنرما اا الجمال للرأ

 .األخذ مبطل  اللغة مع االحرتاز عن صرف اآلقات إىل ما ال قدل عليه الكثري من كالم العرب: الثالثة 

األخذ مبا ققتضيه الكالم ، وقدل عليه قانرن الشرع ، ومذا النرع الرابع مر الذى  دعا به النىب : الرابعة 

 ".ُه ىف الدقن وَعلِّْمُه التأوقَل أللهم فّقهْ : " صلى اهللا عليه وسلم  البن عباس ىف قرله 

فمن فسر القرآن برأقه اى  باجتهاده ملتزما الرقرف عند مذه األمره األهبعة معتمدا عليها فيما قرى  

من معاىن كتاب اهللا ، كان تفسريه سائغا جائزا خليقا بأن قسمى التفسري اجلائز أو التفسري احملمرد ، ومن حاد 

ن غَري معتمد عليها كان تفسريه ساقطا مرزوال خليقا بأن قسمى التفسري غري اجلائز عن مذه األمره وفسر القرآ

وقال صلى اهللا عليه ) ٣٦:االسراء (قال اهللا تعاىل ﴿ و ال تقُف ماليس لك به علم ﴾ . أو التفسري املذمرم 
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ه الرتمذى والنسائى وأبر اخرج" (فليتبؤ مقعده من الناه  –أو مبا ال قعلم  -من قال ىف القرآن برأقه : " وسلم 

 ) .من قال ىف القرآن برأقه فأصاب فقد أخطأ ( وىف لفظ ) داود

 .شروط المفسر * 

 :وقد ذكر العلماء للمفسر درورا جنملها فيما قأتى 

 .صحة االعتقاد ، ولزوم سنة الدقن ، واملنهج القرمي  -١

 .التجرد عن ادرى واألفكاه املنحرفة عن الطرق  املستقيم  -٢

 .أن قطلب تفسري القرآن من القرآن نفسه  -٣

 .أن قطلبه من السنة املطهرة  -٤

 .أن قطلبه من أقرال الصحابة  -٥

أن قطلبه من أقرال أئمة التابعني املعروفني بالعلم املشهرهقن باألخذ عن الصحابة احملرتزقن عن األخذ من  -٦

 .أمل الكتاب 

: رم ومى علم اللغة والنحر و التصرقف وعلرم البالغة الثالثة أن قكرن املفسر حمصال جلملة من العل -٧

املعاىن والبيان والبدقع ، وعلم القراءات ، وعلم الترحيد وأصرل الفقه ومعرفة اسباب النـزول ، وعلم احلدقث 

 .هواقة ودهاقة ، والناسخ واملنسرخ 

 .اط معىن قتف  مع نصرص الشرقعة دقة الفهم الىت متكن املفسر من ترجيح معىن على آخر ، أو استنب -۸

 .آداب المفسر * 

 .حسن النية وصحة املقصد  -١

 .حسن اخلل   -٢

 .االمتثال والعمل  -٣

 .حترى الصدق والضبط ىف النقل  -٤

 .عزة النفس و حسن السمت  -٥

 .اجلهر باحل   -٦

 .التراضع ولني اجلانب  -٧

 .حسن اميعداد وررققة األداء وغري ذلك  -۸
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مذا السطر قد انتهت مذه الرسالة ىف علرم القرآن حبمد اهللا وترفيقه ، وال نـزعم ألنفسنا الكمال  وإىل 

إْذ الكمال املطل  مر هللا تعاىل وحده ، وسبحان هبك هب العزة عما قصفرن وسالم على املرسلني ، واحلمد 

من ادجرة النبرقة املراف   ١٤٣٢سنة  وكان الفراغ من كتابة مذه الرسالة ىف دهر هبيع اآلخر. هللا هب العاملني 

 م٢٠١١لشهر ماهس 
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