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 ٦٠٢١٠٢علوم القران الكريم  مدخلاملادة العلمية ملقرر 

 
ً
 .أمساؤه –التعريف بالقران العظيم  فضائله : أوال

من فضل هللا على اإلنسان أنه مل يرتكه يف احلياة يستهدي مبا أودعه هللا فيه من فطرة سليمة، 
ً تقوده إىل اخلري، وترشده إىل الرب فحسب، بل بعث إليه بني فرتة وأخرى ر  سوًال حيمل من هللا كتا

رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن {: يدعوه إىل عبادة هللا وحده، ويبشر وينذر، لتقوم عليه احلجة ُرُسًال ُمَبشِّ
َِّ ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسلِ   }لِلنَّاِس َعَلى ا

ا والوحي يعاودها مبا يناسبها و  -يف تطورها ورقيها الفكري-وظلت اإلنسانية  حيل مشكال
أن تشرق على  -ملسو هيلع هللا ىلص-الوقتية يف نطاق قوم كل رسول، حىت اكتمل نضجها، وأراد هللا لرسالة دمحم 

ليكمل صرح إخوانه الرسل السابقني بشريعته العامة اخلالدة، . الوجود، فبعثه على فرتة من الرسل
مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن ": ملسو هيلع هللا ىلص ،كما قالوكتابه املنزَّل عليه، وهو القرآن الكرمي

لوال : بيًتا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون منه، ويقولون
 "هذه اللبنة، فأ اللبنة، وأ خامت النبيني

: على ذلك يف الكتاب والسٌّنَّة فالقرآن رسالة هللا إىل اإلنسانية كافة وقد تواترت النصوص الدالة
يًعا{ َِّ ِإلَْيُكْم مجَِ َ أَيـَُّها النَّاُس ِإّينِ َرُسوُل ا تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن {. }ُقْل 

يت بعده  ، ولن" وكان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل الناس كافة"، } لِْلَعاَلِمَني َنِذيرًا
َِّ {رسالة أخرى  َ َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل ا  .} َوَخاَمتَ النَِّبيِّنيَ َما َكاَن ُحمَمٌَّد َأ

ن  يت القرآن وافًيا جبميع مطالب احلياة اإلنسانية على األسس األوىل لألد فال غرو من أن 
َنا بِِه إِبْـرَاِهيَم َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما وَ {: السماوية َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ صَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ

 }َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِّيَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ 
ب الفصاحة والبيان،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وحتدى رسول هللا  م، وهم أر لقرآن، وقد نزل بلسا العرب 

عجازه  فعجزوا عن توا مبثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، فثبت له اإلعجاز، و أن 
وكتب هللا له احلفظ والنقل املتواتر دون حتريف أو تبديل، فمن أوصاف جربيل .ثبتت الرسالة
ُل َرُسوٍل  ِإنَُّه َلَقوْ {: ومن أوصافه وأوصاف املنزل عليه}، نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمنيُ {: الذي نزل به
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ْألُُفِق ، وَما َصاِحُبُكْم ِمبَْجُنونٍ ، ُمطَاٍع َمثَّ أَِمنيٍ ، ِذي قـُوٍَّة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنيٍ ، َكِرميٍ  ِ َوَلَقْد َرآُه 
ُه إالَّ سُّ َال ميََ ، ِيف ِكَتاٍب مََّكُنونٍ ، إَنَُّه َلُقْرآٌن َكرِميٍ {، } َو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِننيٍ َوَما هُ ، اْلُمِبنيِ 

َُطهَّرَونَ 
ا جاءت موقوتة بزمن مل تكن هذه امليزة لكتاب آخر من الكتب السابقة أل،و }امل

َّ َلُه َحلَاِفظُونَ {: هللا إذ يقولخاص، وصدق  َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ   .}ِإ
ِمَن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلمَّا  َوِإْذ َصَرفـَْنا إِلَْيَك نـََفرًا{: وجتاوزت رسالة القرآن اإلنس إىل اجلن

ً أُْنزَِل ِمْن ، َحَضُروُه َقاُلوا أَْنِصُتوا فـََلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَىل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ  ْعَنا ِكَتا َّ مسَِ َ قـَْوَمَنا ِإ َقاُلوا 
َِّ َ قـَْوَمَنا َأِجيُبوا َدا، احلَْقِّ َوِإَىل َطرِيٍق ُمْسَتِقيمٍ بـَْعِد ُموَسى ُمَصدِّقًا لَِما بـَْنيَ َيَدْيِه يـَْهِدي ِإَىل  ِعَي ا

والقرآن بتلك اخلصائص يعاجل املشكالت اإلنسانية يف شىت مرافق احلياة، الروحية ،} َوآِمُنوا بِهِ 
حلميد، والعقلية والبدنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية عالًجا حكيًما، ألنه تنزيل احلكيم ا

ترتسم اإلنسانية ُخطاها، وتبين عليها يف كل ها الشايف يف أسس عامة،ويضع لكل مشكلة بـَْلَسمَ 
 .عصر ما يالئمها، فاكتسب بذلك صالحيته لكل زمان ومكان، فهو دين اخللود

بة اليوم يف ضمريها، املضطربة يف أنظمتها، املتداعية يف أخالقها، ال عاصم  واإلنسانية املعذَّ
َوَمْن أَْعَرَض ، َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى{: ن اهلاوية اليت ترتدى فيها إال القرآنهلا م

 }َعْن ذِْكرِي َفِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى
جري النظم واملبادئ األخرى، فحري  واملسلمون هم وحدهم الذين حيملون املشعل وسط د

لقرآن الكرمي حىت  رج زائف، وأن يقودوا اإلنسانية احلائرة  م أن ينفضوا أيديهم من كل 
لقرآن يف املاضي. خذوا بيدها إىل شاطئ السالم ا كذل. وكما كانت هلم الدولة  ك لن فإ

 .تكون هلم إال به يف احلاضر

ضم احلروف والكلمات بعضها إىل : مع والضم، والقراءةيت مبعىن اجل": قرأ":تعريفه لغة

ً : بعض يف الرتتيل، والقرآن يف األصل كالقراءة َنا {: قال تعاىل. مصدر قرأ قراءة وقرآ إنَّ َعَليـْ
ُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ ، َمجَْعُه وقـَرُآنَهُ  َ " ُفعالن"هو مصدر على وزن أي قراءته، ف. }َفِإَذا قَـَرْأ

، مبعىن واحد: ان والشكران، تقولالغفر ك:لضم ً  .قرأته قرءًا وقراءة وقرآ
لكتاب املنزل على دمحم   .فصار له كالعلم الشخصي -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد خص القرآن 

ته، فإذا مسعت من يتلو آية  الشرتاك اللفظي على جمموع القرآن، وعلى كل آية من آ ويطلق 
 .}َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا{: القرآنمن القرآن صح أن تقول إنه يقرأ 
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نه:تعريفه اصطالحا كالم هللا، ": يذكر العلماء تعريًفا له يـَُقرُِّب معناه ومييزه عن غريه، فيـَُعّرُِفونَُه 
 ."املتعبد بتالوته -ملسو هيلع هللا ىلص-املنزل على دمحم 

ُخيْرُِج كالم غريه من اإلنس " هللا"، يشمل كل كالم، وإضافته إىل جنس يف التعريف" الكالم"فـ  
 .واجلن واملالئكة

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ َلَنِفَد {: ُخيْرِج كالم هللا الذي استأثر به سبحانه" املنزَّل"و
َفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئْـ  َا ِيف اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم {، } َنا ِمبِْثِلِه َمَدًدااْلَبْحُر قَـْبَل َأْن تـَنـْ َوَلْو أَمنَّ

 َّ َعةُ أَْحبٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت ا ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ  .}َواْلَبْحُر َميُدُّ
التوراة واإلجنيل ُخيرج ما أُْنزَِل على األنبياء قبله ك" ملسو هيلع هللا ىلص، على دمحم"وتقييد املنزَّل بكونه 

 .وغريمها
ا منزَّلة من عند هللا -ُخيرج قراءات اآلحاد، واألحاديث القدسية " املتعبد بتالوته"و إن قلنا إ

ألن التعبد بتالوته معناه األمر بقراءته يف الصالة وغريها على وجه العبادة، وليست  -لفاظها
 .اآلحاد واألحاديث القدسية كذلك قراءة

 :فهأمساؤه وأوصا
مساء كثرية  :وقد مساه هللا 

 .}ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقـَْومُ {". القرآن"منها 
ً ِفيِه ذِْكرُُكمْ {". الكتاب"و  .}َلَقْد أَنْـَزْلَنا إِلَْيُكْم ِكَتا
 .}اَلِمَني َنِذيرًاوَن لِْلعَ تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيكُ {". الفرقان"و
َّ َلُه َحلَاِفظُونَ {".. الذكر"و َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ  }ِإ
 .إىل غري ذلك مما ورد يف القرآن ،} َوِإنَُّه َلتـَْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ {".. التنزيل"و

ُروِعَي يف تسميته «:، قال الدكتور دمحم عبد هللا دراز"الكتاب"و" القرآن: "وقد غلب من أمسائه
" ً أللسن، كما ُروِعَي يف تسميته " قرآ ً "كونه متلوا  ألقالم، فكلتا " كتا  ً كونه مدوَّ

ملعىن الواقع عليه  ".التسميتني من تسمية شيء 
ذين االمسني إشارة إىل أن من حقه العناية حبفظه يف موضعني ال يف موضع  ويف تسميته 

فظه يف الصدور والسطور مجيًعا، أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها واحد، أعين أنه جيب ح
مع عليه من األصحاب، املنقول إلينا  األخرى، فال ثقة لنا حبفظ حافظ حىت يوافق الرسم ا
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جيًال بعد جيل على هيئته اليت ُوِضَع عليها أول مرة، وال ثقة لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما هو 
إلسناد   .الصحيح املتواترعند احلفَّاظ 

ذه العناية املزدوجة اليت بعثها هللا يف نفوس األمة احملمدية اقتداء بنبيها بقي القرآن حمفوظًا . و
َّ َلُه {: يف حرز حريز، إجنازًا لوعد هللا الذي تكفَّل حبفظه حيث يقول َّ َحنُْن نـَزَّْلنَا الذِّْكَر َوِإ ِإ

 ."تب املاضية من التحريف والتبديل وانقطاع السندومل يصبه ما أصاب الك} َحلَاِفظُونَ 
ا على التوقيت ال التأبيد، وأن هذا  ن سائر الكتب السماوية ِجيء  وبنيَّ سر هذه التفرقة 
القرآن ِجيء به ُمَصدًِّقا ملا بني يديه من الكتب ومهيمًنا عليها، فكان جامًعا ملا فيها من احلقائق 

دته، وكان سائرًا مسريها، ومل يكن شيء منها ليسد الثابتة زائًدا عليها مبا ش مسده، اء هللا ز
وهو احلكيم -قيام الساعة، وإذا قضى هللا أمرًا َيسَّر له أسبابه فقضى هللا أن يبقى حجة إىل 

 .وهذا تعليل جيد -العليم
وصاف كثرية كذلك  :ووصف هللا القرآن 

 .}ءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنـَْزْلَنا إِلَْيُكْم نُورًا ُمِبيًناَ أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجا{".. نور"منها 
َ أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم {".. موعظة"و" رمحة"و" شفاء"و" هدى"و

 .}َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ  َوِشَفاٌء لَِما ِيف الصُُّدوِر َوُهدىً 
 .}َهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي بـَْنيَ يََدْيهوَ {".. مبارك"و
َِّ {".. مبني"و  .}  ُنوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنيٌ َقْد َجاءَُكْم ِمَن ا
 .}ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوُهدًى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِننيَ {".. بشرى"و
لذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيزٌ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا {".. عزيز"و ِ{. 
 .}َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيدٌ {".. جميد"و
ً َعَربِيا لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ {".. نذير"و" بشري"و تُُه قـُْرآ َ َلْت آ  .}َبِشريًا َوَنِذيًرا، ِكَتاٌب ُفصِّ

عتبار معىن من معاين القرآوكل تسمية أو وصف فه  .نو 
 .الفرق بني القرآن واحلديث القدسي واحلديث النبوي

سبق تعريف القرآن، ولكي نعرف الفرق بينه وبني احلديث القدسي واحلديث النبوي نعطي 
 :التعريفني اآلتيني
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ضد القدمي، ويُطلق ويراد به كالم يُتحدث به ويُنقل ويَبلغ اإلنسان من جهة : احلديث يف اللغة
َي القرآن حديثًاالسمع أو الوحي يف يق ذا املعىن مسُِّ َِّ {: ظته أو منامه، و َوَمْن َأْصَدُق ِمَن ا

َي ما ُحيَدَُّث به اإلنسان يف نومه}َحِديثًا َِْويِل اْألََحاِديثِ {: ، ومسُِّ  }َوَعلَّْمَتِين ِمْن 
 .أو تقرير أو صفةمن قول أو فعل  -ملسو هيلع هللا ىلص-ما ُأِضيَف إىل النيب : واحلديث يف االصطالح

لنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى: "ملسو هيلع هللا ىلص، كقوله: فالقول  ..."إمنا األعمال 
َصلُّوا كما رأيتموين ": كالذي ثبت من تعليمه ألصحابه كيفية الصالة مث قال: والفعل

 ."خذوا عين مناسككم: "، وما ثبت من كيفية حجه، وقد قال"أَُصلِّي
سواء أكان ذلك يف . يُِقرَّ أمرًا َعِلَمُه عن أحد الصحابة من قول أو فعلكأن : واإلقرار

وما ُرِوي "، "ملسو هيلع هللا ىلص، أكل الضب على مائدته: "أما يف غيبته مث بلغه، ومن أمثلته -ملسو هيلع هللا ىلص-حضرته 
ُقْل {ابه يف صالته فيختم بـ بعث رجًال على سرية، وكان يقرأ ألصح -ملسو هيلع هللا ىلص-من أن رسول هللا 

َُّ أَحدٌ  سلوه ألي شيء يصنع : فلما رجعوا ذكروا ذلك له عليه الصالة والسالم، فقال}، ُهَو ا
ا، فقال النيب: ذلك؟ فسألوه، فقال ا صفة الرمحن وأ أحب أن أقرأ  أخربوه أن هللا : "ملسو هيلع هللا ىلص، أل

 ."حيبه
َ اجلانب، ليس بفظٍّ وال   -ملسو هيلع هللا ىلص-نه من أ: "كما ُرِويَ : والصفة كان دائم الِبشر، سهل اخلُُلق، َلنيِّ

 ...".غليٍظ وال صخَّاب وال فحَّاش وال عيَّاب
 :احلديث القدسي

نسبة إىل القدس، وهي نسبة تدل على التعظيم، ألن مادة : والقدسي، عرَّفنا معىن احلديث لغة
: التطهري، وتقدَّس: تنزيه هللا تعاىل، والتقديس: طهري يف اللغة، فالتقديسالكلمة دالة على التنزيه والت

ُر أنفسنا }، َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلكَ {: تطهَّر، قال هللا تعاىل على لسان مالئكته أي نَُطهِّ
 .لك

 -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا تعاىل، أي إن النيب  إىل -ملسو هيلع هللا ىلص-هو ما يضيفه النيب  :واحلديث القدسي يف االصطالح
يرويه على أنه من كالم هللا، فالرسول راٍو لكالم هللا بلفظ من عنده، وإذا رواه أحد رواه عن رسول 

 ....".فيما يرويه عن ربه عز وجل -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا : "هللا ُمْسَنًدا إىل هللا عز وجل، فيقول
 ...".أو يقول هللا تعاىل -قال هللا تعاىل : ملسو هيلع هللا ىلص، ال رسول هللاق: "أو يقول
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يد هللا : "فيما يرويه عن ربه عز وجل -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أيب هريرة  عن رسول هللا : ومثال األول
 ...."مألى ال يغيضها نفقة، سحَّاء الليل والنهار

أ عند ظن عبدي "يقول هللا تعاىل : قال -ملسو هيلع هللا ىلص- أن رسول هللا  عن أيب هريرة: ومثال الثاين
يب، وأ معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مٍأل ذكرته يف مٍأل خري 

 ...."منه

 :ديث القدسي أمههاهناك عدة فروق بني القرآن الكرمي واحل

أن القرآن الكرمي كالم هللا أَْوَحى به إىل رسول هللا بلفظه، وحتدى به العرب، فعجزوا عن أن  -١
توا مبثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، وال يزال التحدي به قائًما، فهو معجزة خالدة 

 .واحلديث القدسي مل يقع به التحدي واإلعجاز.إىل يوم الدين
 .قال هللا تعاىل: والقرآن الكرمي ال يـُْنَسب إال إىل هللا تعاىل، فيقال -٢

قد يـُْرَوى مضافًا إىل هللا وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء  -كما سبق-واحلديث القدسي 
وتكون النسبة  -ملسو هيلع هللا ىلص-يقول هللا تعاىل، وقد يـُْرَوى مضافًا إىل رسول هللا : قال هللا تعاىل، أو: فيقال

ْخِربُ به عن هللا، فيقال
ُ
صلى -قال رسول هللا : حينئذ نسبة إخبار ألنه عليه الصالة والسالم هو امل

 .فيما يرويه عن ربه عز وجل -هللا عليه وسلم
لتواتر، فهو قطعي الثبوت، واألحاديث القدسية أكثرها أخبار  -٣ والقرآن الكرمي مجيعه منقول 

وقد يكون احلديث القدسي صحيًحا، وقد يكون حسًنا، وقد يكون . ثبوتآحاد، فهي ظنية ال
 .ضعيًفا

للفظ واملعىن -٤  .والقرآن الكرمي من عند هللا لفظًا ومعًىن، فهو وحي 
على الصحيح فهو وحي  -ملسو هيلع هللا ىلص-واحلديث القدسي معناه من عند هللا، ولفظه من عند الرسول 

ملعىن عند مجهور احملدِّثنيملعىن دون اللفظ، ولذا   .جتوز روايته 
رَأُوا َما تـََيسََّر ِمَن {: والقرآن الكرمي ُمتَـَعبٌَّد بتالوته، فهو الذي تتعني القراءة به يف الصالة -٥ فَاقـْ
من قرأ حرفًا من كتاب هللا تعاىل فله : "وقراءته عبادة يُثيب هللا عليها مبا جاء يف احلديث}، اْلُقْرآنِ 

ألف حرف، والم حرف، وميم حرف، ولكن " أمل"واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول حسنة، 



 ٧ 

ً عاما، فال يصدق فيه ،"حرف واحلديث القدسي ال جيزئ يف الصالة، ويثيب هللا على قراءته ثوا
 .الثواب الذي ورد ذكره يف احلديث على قراءة القرآن، بكل حرف عشر حسنات


القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها التقدم العلمي إال رسوًخا يف اإلعجاز، 
أنزله هللا على رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لُيخرج الناس من الظلمات إىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم، 

فيفهمونه بسليقتهم، وإذا  -وهم عرب ُخلَّصٌ -فكان صلوات هللا وسالمه عليه يبلغه لصحابته 
ت سألوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنها  .التبس عليهم فهم آية من اآل

الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَْلِبُسوا {: ملا نزلت هذه اآلية: "َرَوى الشيخان وغريمها عن ابن مسعود قال
إنه ليس : " رسول هللا، وأيُّنا ال يظلم نفسه؟ قال: شق ذلك على الناس، فقالوا}، انـَُهْم ِبظُْلمٍ ِإميَ 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ {: الذي تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل  " .إمنا هو الشرك}، ِإنَّ الشِّ
ت ُر هلم بعض اآل  .وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـَُفسِّ

: يقول وهو على املنرب -ملسو هيلع هللا ىلص-مسعت رسول هللا : رج مسلم وغريه عن عقبة بن عامر قالأخ
 " .أال إن القوة الرمي"}، َوأَِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّةٍ {

ذلك وحفظه وفهمه، وكان  -ملسو هيلع هللا ىلص-وحرص الصحابة على تلقي القرآن الكرمي من رسول هللا 
 .شرًفا هلم

 .أي َعُظم" كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران َجدَّ فينا: "عن أنس  قال
 .وحرصوا كذلك على العمل به والوقوف عند أحكامه

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان : "ُرِوَي عن أيب عبد الرمحن السلمي أنه قال
م كانوا إذا تعلَّموا من النيب وعبد هللا بن مسعو  ت مل جياوزوها حىت  -ملسو هيلع هللا ىلص-د وغريمها أ عشر آ

 ".فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيًعا: يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا
ذن هلم رسول هللا   .رآن بغريهيف كتابة شيء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس الق -ملسو هيلع هللا ىلص-ومل 
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وَمن كتب عين ، ال تكتبوا عين: "قال -ملسو هيلع هللا ىلص-َرَوى مسلم عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا 
 " .غري القرآن فليمحه، وحدِّثوا عين وال َحرَج، وَمن َكَذَب عليَّ متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار

صحابته بعد ذلك يف كتابة احلديث فإن ما يتصل قد أذن لبعض  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولئن كان رسول هللا 
لتلقني يف عهد رسول هللا  ويف خالفة أيب بكر وعمر  -ملسو هيلع هللا ىلص-لقرآن ظل يعتمد على الرواية 

 .رضي هللا عنهما
إىل مجع املسلمني على  اليت سنذكرها فيما بعد-، واقتضت الدواعي  جاءت خالفة عثمان

َيْت  مصحف واح ملصحف اإلمام، وأُْرسلت نسخ منه إىل األمصار، ومسُِّ د، فتم ذلك، ومسَُِّي 
لرسم العثماين، نسبة إليه، ويُعترب هذا بداية   ".لعلم رسم القرآن"كتابته 

مر منه قواعد النحو، صيانة لسالمة  --مث كانت خالفة عليٍّ  فوضع أبو األسود الدؤيل 
 ".علم إعراب القرآن"للقرآن الكرمي، ويُعترب هذا كذلك بداية لـ النطق، وضبطًا

ته على تفاوت فيما بينهم، لتفاوت  استمر الصحابة يتناقلون معاين القرآن وتفسري بعض آ
م على الفهم، وتفاوت مالزمتهم لرسول هللا  وتناقل عنهم ذلك تالميذهم من  -ملسو هيلع هللا ىلص-قدر

 .التابعني
اخللفاء األربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وُأَيبُّ بن كعب، : املفسرين من الصحابةومن أشهر 

بت، وأبو موسى األشعري، وعبد هللا بن الزبري  .وزيد بن 
عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن مسعود، وُأيبَِّ بن كعب، وما : وقد كثرت الرواية يف التفسري عن

ت، بتفسري ُرِوَي عنهم ال يتضمن تفسريًا كامًال   للقرآن، وإمنا يقتصر على معاين بعض اآل
 .غامضها، وتوضيح جمملها

ت  .أما التابعون، فاشتهر منهم مجاعة، أخذوا عن الصحابة، واجتهدوا يف تفسري بعض اآل
سعيد بن جبري، وجماهد، وِعكرمة موىل ابن عباس، وطاوس : فاشتهر من تالميذ ابن عباس مبكة

ح بن كيسان اليماين،  .وعطاء بن أيب ر
ملدينة  .زيد بن أسلم، وأبو العالية، ودمحم بن كعب القرظي: واشتهر من تالميذ ُأيبَِّ بن كعب 
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لعراق علقمة بن قيس، ومسروق، واألسود بن يزيد، : واشتهر من تالميذ عبد هللا بن مسعود 
 .وعامر الشعيب، واحلسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي

م أصحاب ابن عباس، كمجاهد، : "يميةقال ابن ت وأما التفسري، فأعلم الناس به أهل مكة، أل
ح، وِعكرمة موىل ابن عباس، وغريهم من أصحاب ابن عباس، كطاوس، وأيب  وعطاء بن أيب ر
الشعثاء، وسعيد بن جبري وأمثاهلم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما 

زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك : وعلماء أهل املدينة يف التفسري، مثلمتيزوا به عن غريهم، 
 "التفسري، وأخذ عنه أيًضا ابنه عبد الرمحن، وعبد هللا بن وهب

علم التفسري، وعلم غريب القرآن، وعلم أسباب النزول، : والذي ُرِوَي عن هؤالء مجيًعا يتناول
لتلقنيوعلم املكي واملدين، وعلم الناسخ واملنسوخ، ول  .كن هذا كله ظل معتمًدا على الرواية 

بوابه املتنوعة، ومشل ذلك ما يتعلق  جاء عصر التدوين يف القرن الثاين، وبدأ تدوين احلديث 
صلى هللا عليه -لتفسري، ومجع بعض العلماء ما ُرِوَي من تفسري للقرآن الكرمي عن رسول هللا 

 .أو عن الصحابة، أو عن التابعني -وسلم
هجرية، وُشْعَبة بن احلجاج املتوىف سنة  ١١٧يزيد بن هارون السلمي املتوىف سنة : واشتهر منهم

 ١٩٨هجرية، وسفيان بن ُعيينة املتوىف سنة  ١٩٧هجرية، ووكيع بن اجلراح املتوىف سنة  ١٦٠
 .هجرية ٢١١هجرية، وعبد الرزاق بن مهام املتوىف سنة 

فكان مجعهم للتفسري مجًعا لباب من أبوابه، ومل يصلنا من  وهؤالء مجيًعا كانوا من أئمة احلديث،
 .تفاسريهم شيء مكتوب سوى خمطوطة تفسري عبد الرزاق بن مهام

ته،  جهم بعد ذلك مجاعة من العلماء وضعوا تفسريًا متكامًال للقرآن وفق ترتيب آ ج  مث 
 .هجرية ٣١٠واشتهر منهم ابن جرير الطربي املتوىف سنة 

ب من أبواب  وهكذا بدأ لنقل عن طريق التلقي والرواية، مث كان تدوينه على أنه  التفسري أوًال 
لرأي ملأثور، مث التفسري   .احلديث، مث ُدوَِّن على استقالل وانفراد، وتتابع التفسري 
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لقرآن وال يستغين املفسر  زاء علم التفسري كان التأليف املوضوعي يف موضوعات تتصل  و
 .عنها

 .هجرية يف الناسخ واملنسوخ، ويف القراءات ٢٢٤لَّف أبو عبيد القاسم بن سالم املتوىف سنة أف
 .هجرية يف ُمْشَكل القرآن ٢٧٦وألَّف ابن قتيبة املتوىف سنة 

 . هجرية يف إعجاز القرآن ٤٠٣ألَّف أبو بكر الباقالين املتوىف سنة و 
 .ز القرآنهجرية يف جما ٦٦٠والعز بن عبد السالم املتوىف سنة 

 ".أقسام القرآن"هجرية يف  ٧٥١وابن القيم املتوىف سنة 
 .وهذه املؤلَّفات يتناول كل مؤلف منها نوًعا من علوم القرآن وحبثًا من مباحثه املتصلة به

هجرية  ٥٩٧سنة  املتوىف ابن اجلوزي وأما املؤلفات اليت حتوي علوم القرآن فمن أقدمها ما مجعه
 ."ان يف عجائب علوم القرآنفنون األفن"يف كتابه 

ً وافًيا مساه  ٧٩٤مث جاء بدر الدين الزركشي املتوىف سنة  الربهان يف علوم "هجرية وألف كتا
 ".القرآن

اإلتقان يف علوم "هجرية كتابه املشهور  ٩١١مث ألف جالل الدين السيوطي املتوىف سنة 
 ".القرآن

فقد . نهضة احلديثة أقل من العلوم األخرىومل يكن نصيب علوم القرآن من التأليف يف عصر ال
سلوب  اجته املتصلون حبركة الفكر اإلسالمي اجتاًها سديًدا يف معاجلة املوضوعات القرآنية 

للدكتور دمحم عبد " النبأ العظيم"ملصطفى صادق الرافعي ، و" إعجاز القرآن"العصر، مثل كتاب 
هذه املباحث ".مناهل العرفان يف علوم القرآن"كتابه  لشيخ دمحم عبد العظيم الزرقاين يفوا.هللا دراز

ذا االسم  .مجيعها هي اليت تُعرف بعلوم القرآن، حىت صارت علًما على العلم املعروف 

 
ً
 نـزول القران العظيم:  ثالثا

ً جلًال يؤذن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنزل هللا القرآن على رسولنا دمحم  مبكانته هلداية البشرية، فكان نزوله حد
لدى أهل السماء وأهل األرض، فإنزاله األول يف ليلة القدر أشعر العامل الُعلوي من مالئكة هللا 
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ذه الرسالة اجلديدة لتكون خري أمة أخرجت للناس،  بشرف األمة احملمدية اليت أكرمها هللا 
ر الدهشة اليت محلت وتنزيله الثاين مفرَّقًا على خالف املعهود يف إنزال الكتب السماوية قبله آ

القوم على املماراة فيه، حىت أسفر هلم صبح احلقيقة فيما وراء ذلك من أسرار احلكمة اإلهلية، 
ا القوم مع ما هم عليه من  -ملسو هيلع هللا ىلص-فلم يكن الرسول  ليتلقى الرسالة العظمى مجلة واحدة ويُقنع 

بيًتا لقلبه، وتسلية له، وتدرًجا مع األحداث َصَلٍف وِعناد، فكان الوحي يتنزل عليه تباًعا تث
 .والوقائع حىت أكمل هللا الدين، وأمت النعمة

 نزول القرآن مجلة
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت {: يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز

َلِة اْلَقْدرِ إِ {: ويقول،}ِمَن اْهلَُدى َواْلُفْرقَانِ  َلٍة ُمَبارََكةٍ {: ويقول،}َّ أَنْـزَْلَناُه ِيف َليـْ َّ أَنْـزَْلَناُه ِيف لَيـْ  .}ِإ
ت الثالث، فالليلة املباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان، إمنا  وال تعارض بني هذه اآل

نزل القرآن عليه يف ثالث  حيث -ملسو هيلع هللا ىلص-يتعارض ظاهرها مع الواقع العملي يف حياة رسول هللا 
 :وللعلماء يف هذا مذهبان أساسيان.. وعشرين سنة

أن املراد : وهو الذي قال به ابن عباس ومجاعة وعليه مجهور العلماء: املذهب األول -١
ت الثالث نزوله مجلة واحدة إىل بيت العزة من السماء الدنيا تعظيًما  بنزول القرآن يف تلك اآل

 يف ثالث وعشرين سنة -ملسو هيلع هللا ىلص-ه، مث نزل بعد ذلك ُمَنجًَّما على رسولنا دمحم لشأنه عند مالئكت
حسب الوقائع واألحداث منذ بعثته إىل أن تويف صلوات هللا وسالمه عليه، حيث أقام يف مكة 

ملدينة بعد اهلجرة عشر سنوات بُِعَث : "فعن ابن عباس قال: بعد البعثة ثالث عشرة سنة، و
هلجرة عشر  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  رسول ألربعني سنة، فمكث مبكة ثالث عشرة سنة يُوحى إليه، مث أُِمَر 

 ."سنني، ومات وهو ابن ثالث وستني
ت  :وهذا املذهب هو الذي جاءت به األخبار الصحيحة عن ابن عباس يف عدة روا

مث أُنزل بعد ذلك . الدنيا ليلة القدر أُنزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء: "عن ابن عباس قال -أ
حلَْقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسريًا{: مث قرأ، يف عشرين سنة ِ َناَك  ُْتوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ َ ً فـََرقـَْناُه { .}َوال  َوقـُْرآ

 .}لِتَـْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تـَْنزِيًال 
ُفِصَل القرآن من الذكر فُوِضَع يف بيت العزة : "قال -عنهما رضي هللا-وعن ابن عباس  -ب

 ."ملسو هيلع هللا ىلص، من السماء الدنيا، فجعل جربيل ينزل به على النيب
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أُنزل القرآن مجلة واحدة إىل مساء الدنيا، : "قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس  -جـ
 "بعضه يف إثر بعض -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان مبواقع النجوم، وكان هللا يُنزله على رسوله 

أُنزل القرآن يف ليلة القدر يف شهر رمضان إىل : "قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس  -د
 ."مساء الدنيا مجلة واحدة، مث أُنزل ُجنوًما

ت الثالث : وهو الذي ُرِوَي عن الشعيب: املذهب الثاين -٢ أن املراد بنزول القرآن يف اآل
فقد ابتدأ نزوله يف ليلة القدر يف شهر رمضان، وهي الليلة  -ملسو هيلع هللا ىلص-زوله على رسول هللا ابتداء ن

املباركة، مث تتابع نزوله بعد ذلك متدرًجا مع الوقائع واألحداث يف قرابة ثالث وعشرين سنة، 
ألن هذا هو الذي جاء  -ملسو هيلع هللا ىلص-فليس للقرآن سوى نزول واحد هو نزوله ُمَنجًَّما على رسول هللا 

َناُه لِتَـْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تـَْنزِيًال {: به القرآن ً فـََرقـْ وجادل فيه املشركون }، َوقـُْرآ
ْيِه َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال نـُّزَِل َعلَ {: الذين نُِقَل إليهم نزول الكتب السماوية السابقة مجلة واحدة
حلَْقِّ ، اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنـُثـَبَِّت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَرتـَّْلَناُه تـَْرتِيالً  ِ َناَك  َْتُوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ َوال 

وال يظهر للبشر مزية لشهر رمضان وليلة القدر اليت هي الليلة املباركة إال إذا  . }َوَأْحَسَن تـَْفِسريًا
ت الثالث نزول القرآن على رسول هللا كان ا آل وهذا يوافق ما جاء يف قوله تعاىل  -ملسو هيلع هللا ىلص-ملراد 

َُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء {: بغزوة بدر َ يـَْوَم اْلُفْرقَاِن يـَْوَم اْلتـََقى اْجلَْمَعاِن َوا َوَما أَنـْزَْلَنا َعَلى َعْبِد
ويؤيد هذا ما عليه احملققون يف حديث بدء الوحي، عن . ضانوقد كانت غزوة بدر يف رم،}َقِديرٌ 

من الوحي الرؤ الصادقة يف النوم، فكان ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-أول ما بُدئ به رسول هللا : "عائشة قالت
يت ِحراء فيتحنث فيه الليايل  يرى رؤ إال جاءت مثل فَـَلق الصبح، مث ُحبَِّب إليه اخلالء فكان 

فتزوده ملثلها، حىت فاجأه احلق وهو يف  --دد ويتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية ذوات الع
َلُك فيه فقال. غار ِحراء

َ
ما أ بقارئ فأخذين : فقلت: "ملسو هيلع هللا ىلص، اقرأ، قال رسول هللا: فجاءه امل

بقارئ، فَغطَِّين الثانية حىت بلغ  ما أ: "اقرأ، فقلت: فقال" فغطَِّين حىت بلغ مين اجلَْهد مث أرسلين
ما أ بقارئ، فَغطَِّين الثالثة حىت بلغ مين اجلَْهد مث : "اقرأ، فقلت: فقال" مين اَجلْهد مث أرسلين

ْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ {: أرسلين فقال ِ فإن احملققني من ". } َما ملَْ يـَْعَلمْ {: حىت بلغ.. } اقْـرَْأ 
ا  -ملسو هيلع هللا ىلص- الشراح على أن الرسول لرؤ يف شهر مولده شهر ربيع األول، مث كانت مد نُِبئ أوًال 

ذا تتآزر النصوص على معًىن واحد" اقرأ"ستة أشهر، مث أُِوحي إليه يقظة يف شهر رمضان بـ   .و
لث -٣  يرى أن القرآن أُنزل إىل السماء الدنيا يف ثالث وعشرين ليلة قدر: وهناك مذهب 

 كل ليلة منها ما يـَُقدُِّر هللا إنزاله يف كل السنة، وهذا القدر الذي ينزل يف ليلة القدر إىل يف
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 .يف مجيع السنة -ملسو هيلع هللا ىلص-السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك ُمَنجًَّما على رسول هللا 
 .وهذا املذهب اجتهاد من بعض املفسرين، وال دليل عليه

ا-اين الذي ُرِوَي عن الشعيب فأدلته أما املذهب الث ال تتعارض مع  -مع صحتها والتسليم 
فيكون نزول القرآن مجلة وابتداء نزوله مفرًقا يف ليلة . املذهب األول الذي ُرِوَي عن ابن عباس
 .القدر من شهر رمضان، وهي الليلة املباركة

 :فالراجح أن القرآن الكرمي له تنزالن
 .احدة يف ليلة القدر إىل بيت العزة من السماء الدنيانزوله مجلة و : ألولا

 .نزوله من السماء الدنيا إىل األرض مفرقًا يف ثالث وعشرين سنة: والثاين
وقد نقل القرطيب عن مقاتل بن حيان حكاية اإلمجاع على نزول القرآن مجلة واحدة من 

ت الثالث يف ونفى ابن . اللَّْوِح احملفوظ إىل بيت العزة يف السماء الدنيا عباس التعارض بني اآل
بنزول القرآن يف ثالث وعشرين سنة بغري  -ملسو هيلع هللا ىلص-نزول القرآن والواقع العملي يف حياة الرسول 

 :.عن ابن عباس: شهر رمضان
يِه َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل فِ {: أوقع يف قليب الشك قوله تعاىل: أنه سأله عطية بن األسود فقال"

َلِة اْلَقْدرِ {: ، وقوله}اْلُقْرآنُ  َّ أَنْـزَْلَناُه ِيف لَيـْ وهذا أنزل يف شوال، ويف ذي القعدة، ويف ذي }، ِإ
إنه أُنزل يف رمضان يف ليلة القدر مجلة : احلجة، ويف احملرم وصفر وشهر ربيع، فقال ابن عباس
 ."مواحدة مث أُنزل على مواقع النجوم َرْسًال يف الشهور واأل

وأشار بعض العلماء إىل حكمة ذلك يف تعظيم شأن القرآن، وتشريف املنزَّل عليه، قال 
عالم : قيل: "السيوطي السر يف إنزاله مجلة إىل السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك 

سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب املنزلة على خامت الرسل ألشرف األمم قد قربناه 
ولوال أن احلكمة اإلهلية اقتضت وصوله إليهم ُمَنجًَّما حبسب الوقائع هلبط به . لينزله عليهمإليهم 

ين بينه وبينها، فجعل له األمرين إنزاله : إىل األرض مجلة كسائر الكتب املنزَّلة قبله، ولكن هللا 
يف نزوله إىل : "قراءوقال السخاوي يف مجال ال". مجلة، مث إنزاله مفرًقا، تشريًفا للُمنَـزَّل عليه

م، ورمحته هلم، وهلذا  السماء مجلة تكرمي بين آدم وتعظيم شأنه عند املالئكة وتعريفهم عناية هللا 
ن أمر  املعىن أمر سبعني ألًفا من املالئكة أن ُتَشيِّع سورة األنعام، وزاد سبحانه يف هذا املعىن 

مالئه على السََّفَرِة الكرام، وإنساخهم  م لهجربيل  ه، وتالو  ."إ
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: ومن العلماء َمن يرى أن القرآن نزل أوًال مجلة إىل اللَّوح احملفوظ مستدَلً◌ا بقوله تعاىل -٤
مث نزل من اللَّوح احملفوظ مجلة كذلك إىل بيت العزة، مث . }َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيد ِيف َلْوٍح َحمُْفوظٍ {

 .نزل مفرقًا، فهذه تنزالت ثالثة
رض مع ما سبق أن رجحناه، فالقرآن الكرمي مثبت يف اللَّوح احملفوظ شأن سائر وهذا ال يتعا

-املغيبات املثبتة فيه، والقرآن الكرمي نزل مجلة من اللَّوح احملفوظ إىل بيت العزة من السماء الدنيا 
 -عيبكما يرى الش-يف ليلة القدر، والقرآن الكرمي بدأ نزوله ُمَنجًَّما  -كما ُرِوَي عن ابن عباس

يف الليلة املباركة ليلة القدر من شهر رمضان، إذ ال مانع مينع من نزوله  -ملسو هيلع هللا ىلص-على رسول هللا 
ذا ينتفي التعارض بني  -ملسو هيلع هللا ىلص-مجلة، ومن ابتداء نزوله على رسول هللا  مفرَّقًا يف ليلة واحدة، و

 .ي الثالث الذي ال دليل لهاألقوال كلها إذا استثنينا املذهب االجتهاد
 نزول القرآن منجما

َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ، نـََزَل بِِه الرُّوُح اَألِمنيُ ، َوإِنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ {: يقول تعاىل يف التنزيل
حلَْقِّ لِيُـثـَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس {: ويقول.}بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ ، اْلُمنِذرِينَ  ِ ِمْن َربَِّك 

ِكيمِ {: ويقول،}َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ  َِّ اْلَعزِيِز احلَْ ُتْم {: ويقول.}تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن ا َوِإْن ُكنـْ
ْن ِمْثِله َ َفْأتُوا ِبُسوَرٍة مِّ ُقْل َمْن َكاَن َعُدوا جلِِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه {: ويقول، }ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِد

َِّ ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِننيَ  ِِْذِن ا  .}َعَلى قـَْلِبَك 
لفاظه العربية، وأن جربيل نزل به على قلب  ن القرآن الكرمي كالم هللا  طقة  ت  فهذه اآل

فاملراد به نزوله ُمَنجًَّما، ، وأن هذا النزول غري النزول األول إىل مساء الدنيا -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 
ويدل التعبري بلفظ التنزيل دون اإلنزال على أن املقصود النزول على سبيل التدرج والتنجيم، فإن 

 .نزل مفرقًا، واإلنزال أعم علماء اللغة يـَُفرِّقون بني اإلنزال والتنزيل، فالتنزيل ملا
وقد نزل القرآن ُمَنجًَّما يف ثالث وعشرين سنة منها ثالث عشرة مبكة على الرأي الراجح، 

ملدينة، وجاء التصريح بنزوله مفرَّقًا يف قوله تعاىل َناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى {: وعشر  ً فـََرقـْ َوقـُْرآ
أي جعلنا نزوله مفرقًا كي تقرأه على الناس على مهل وتثبت، ونزَّلناه }، ًال ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تـَْنزِي

 .تنزيًال حبسب الوقائع واألحداث
فكان نزوهلا مجلة، ومل تنزل مفرقة،  -كالتوراة واإلجنيل والزبور-أما الكتب السماوية األخرى 

َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنـُثـَبَِّت  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال نـُّزِلَ {: يدل على هذا قوله تعاىل
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فهذه اآلية دليل على أن الكتب السماوية السابقة نزلت مجلة، وهو }، بِِه فـَُؤاَدَك َورَتـَّْلَناُه تـَْرتِيًال 
ما عليه مجهور العلماء، ولو كان نزوهلا مفرقًا ملا كان هناك ما يدعو الكفار إىل التعجب من 

َهالَّ أُنزل عليه القرآن : } َلْوال نـُّزَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدةً {: ل القرآن ُمَنجًَّما، فمعىن قوهلمنزو 
ن هذه  دفعة واحدة كسائر الكتب؟ وماله أُنزل على التـَّْنِجيِم؟ ومل أُنزل مفرقًا؟ ومل يرد هللا عليهم 

َُْكُل {: د عليهم يف قوهلمُسنته يف إنزال الكتب السماوية كلها كما ر  َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ إِنـَُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم {: بقوله}، الطََّعاَم َوَميِْشي ِيف اْألَْسَواقِ  َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

َُّ َبَشًرا َرُسوًال أَ {: ، وكما رد عليهم يف قوهلم} َوَميُْشوَن ِيف اْألَْسَواقِ  ُقْل َلْو  {: بقوله}، بـََعَث ا
َوَما {: وقوله}، َكاَن ِيف اْألَْرِض َمالِئَكٌة َميُْشوَن ُمْطَمِئنَِّني َلنَـزَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َمَلًكا َرُسوًال 

َلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي إِلَْيِهمْ  م هللا تع}، أَْرَسْلَنا قَـبـْ اىل ببيان وجه احلكمة يف تنزيل القرآن بل أجا
تقوية قلب رسول : أي كذلك أنزل مفرَّقًا حلكمة هي} َكَذِلَك لِنُـثـَبَِّت بِِه فـَُؤاَدكَ {: ُمَنجًَّما بقوله

ه آية بعد آية بعضه إثر بعض، أو بيناه تبييًنا، فإن إنزاله مفرقًا } َورَتـَّْلَناُه تـَْرتِيًال {هللا  أي قدر
 .أقرب إىل احلفظ والفهم وذلك من أعظم أسباب التثبيت حسب احلوادث

ت  والذي استقرئ من األحاديث الصحيحة أن القرآن كان ينزل حبسب احلاجة مخس آ
ت يف قصة اإلفك مجلة، وصح نزول عشر  ت وأكثر وأقل، وقد صح نزول العشر آ وعشر آ

ت يف أول املؤمنني مجلة، وصح نزول ُر أُوِيل الضَّ {: آ  .يةوحدها وهي بعض آ} َررِ َغيـْ
 

وجنملها . نستطيع أن نستخلص حكمة نزول القرآن الكرمي ُمَنجًَّما من النصوص الواردة يف ذلك
يت  :فيما 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، تثبيت فؤاد رسول هللا: احلكمة األوىل -١
دعوته إىل الناس، فوجد منهم نفورًا وقسوة، وتصدى له قوم غالظ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  لقد وجه رسول

  .األكباد ُفِطروا على اجلفوة، وُجِبلوا على العناد

 .التحدي واإلعجاز: احلكمة الثانية -٢
لغوا يف ُعتّوِهم، وكانوا يسألون أسئلة تعجيز وحتد ميتحنو  ا فاملشركون متادوا يف غيهم، و ن 

طلهم، كعلم الساعة -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  : يف نبوته، ويسوقون له من ذلك كل عجيب من 
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ْلَعَذابِ {: ، واستعجال العذاب} َيْسأَلوَنَك َعِن السَّاَعةِ { ِ فيتنزل القرآن مبا }، َوَيْستَـْعِجُلوَنَك 
ْتُوَنَك ِمبََثٍل {: ما قال تعاىليبني وجه احلق هلم، ومبا هو أوضح معىن يف مؤدى أسئلتهم، ك َ َوال 

قِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسريًا حلَْ ِ َناَك  تونك بسؤال عجيب من أسئلتهم الباطلة إال }، ِإالَّ ِجئـْ أي وال 
جلواب احلق، ومبا هو أحسن معًىن من تلك األسئلة اليت هي َمثل يف البطالن  .أتيناك حنن 

ًما بنيَّ هللا هلم احلق يف ذلك، فإن حتديهم به مفرقًا مع وحيث عجبوا من نزول القرآن ُمَنجَّ 
جيئوا : عجزهم عن اإلتيان مبثله أدخل يف اإلعجاز، وأبلغ يف احلجة من أن ينزل مجلة ويقال هلم

تونك } َلْوال نـُّزَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدةً {: مبثله، وهلذا جاءت اآلية عقب اعرتاضهم أي ال 
ا كنزول القرآن مجلة إال أعطيناك من األحوال ما حيق لك يف حكمتنا ومبا بصف ة عجيبة يطلبو

ت  هو أبني معًىن يف إعجازهم، وذلك بنزوله مفرًقا، ويشري إىل هذه احلكمة ما جاء ببعض الروا
ً : "يف حديث ابن عباس عن نزول القرآن  "فكان املشركون إذا أحدثوا شيًئا أحدث هللا هلم جوا

 .تيسري حفظه وفهمه: احلكمة الثالثة -٣
لقد نزل القرآن الكرمي على أمة أمية ال تعرف القراءة والكتابة، سجلها ذاكرة حافظة، ليس هلا 

لكتابة والتدوين حىت تكتب وتدوِّن، مث حتفظ وتفهم يَِّني َرُسوًال {: دراية  ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّ
ُهْم يـَتـُْلو َعَليْ  تِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ ِمنـْ َ } ِهْم آ

يَّ {،  فما كان لألمة األمية أن حتفظ القرآن كله بيسر لو نزل }، الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّ
ته، فكان نزوله مفرقًا خري عون هلا على حفظه يف مجلة واحدة، وأن تفهم مع انيه وتتدبر آ

ت حفظها الصحابة، وتدبروا معانيها، ووقفوا عند  ته، كلما نزلت اآلية أو اآل صدورها وفهم آ
كان أبو سعيد : "عن أيب نضرة قال، أحكامها، واستمر هذا منهًجا للتعليم يف حياة التابعني

لقرآن اخلدري يعلمنا القرآن مخ لَعشي، وخيرب أن جربيل نزل  ت  لغداة، ومخس آ ت  س آ
ت ت مخس آ تعلموا القرآن مخس : قال لنا أبو العالية: "، وعن خالد بن دينار قال"مخس آ

ت، فإن النيب  ت مخس آ خذه من جربيل مخًسا مخًسا  -ملسو هيلع هللا ىلص-آ  ".كان 
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لقرآن على النيب تعلموا القرآن مخس : "وعن عمر قال ت، فإن جربيل كان ينزل  ت مخس آ آ
 ."مخًسا مخًسا -ملسو هيلع هللا ىلص-

 .مسايرة احلوادث والتدرج يف التشريع: احلكمة الرابعة -٤
فما كان الناس ليسلس قيادهم طفرة للدين اجلديد لوال أن القرآن عاجلهم حبكمه، وأعطاهم من 

ا من الفساد والرذيلة، وكلما حدثت حادثة بينهم نزل احلكم  دوائه الناجع جرعات يستطبون 
فيها ُجيلِّي هلم صبحها ويرشدهم إىل اهلدى، ويضع هلم أصول التشريع حسب املقتضيات أصًال 

م  .بعد آخر فكان هذا طبا لقلو
من إمنا نزل أول ما نزل منه سورة : قالت --ويوضح هذه احلكمة ما ُرِوي عن عائشة 

ب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول  فصَّل فيها ذكر اجلنة والنار، حىت إذا 
ُ
امل

ال ندع الز : "لقالوا" ال تزنوا: "ال ندع اخلمر أبًدا، ولو نزل: لقالوا" ال تشربوا اخلمر: "شيء
 "أبًدا

 .زيل من حكيم محيدالداللة القاطعة على أن القرآن الكرمي تن: احلكمة اخلامسة -٥
يف أكثر من عشرين عاًما تنزل اآلية أو  -ملسو هيلع هللا ىلص-إن هذا القرآن الذي نزل ُمَنجًَّما على رسول هللا 

ت على فرتات من الزمن يقرؤه اإلنسان ويتلو سوره فيجده حمكم النسج، دقيق السبك،  اآل
ت والسور، كأنه عقد فريد نظمت حباته مبا مل   مرتابط املعاين، رصني األسلوب، متناسق اآل

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبريٍ {: يُعهد له مثيل يف كالم البشر تُُه ُمثَّ ُفصِّ َ  ولو. }ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آ
كان هذا القرآن من كالم الَبشر قيل يف مناسبات متعددة، ووقائع متتالية، وأحداث متعاقبة، 

َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد {: تعصى أن يكون بينه التوافق واالنسجاملوقع فيه التفكك واالنفصام، واس
َِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َكِثريًا  .}َغْريِ ا

ا  -وهي يف ذروة الفصاحة والبالغة بعد القرآن الكرمي-ملسو هيلع هللا ىلص ، فأحاديث رسول هللا ال تنتظم حبا
خذ بعضه ب رقاب بعض يف وحدة وترابط مبثل ما عليه القرآن يف كتاب واحد سلس العبارة 
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ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت {: فكيف بكالم سائر البشر وأحاديثهم. الكرمي أو ما يدانيه اتساًقا وانسجاًما
َُْتوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم  ْتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال  َ ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن   .}لِبَـْعٍض َظِهريًااْإلِ

 

 :معىن الوحي
اإلشارة السريعة، وذلك : إذا كلَّمته مبا ختفيه عن غريه، والوحي: وحيت إليه وأوحيت: يقال

شارة ببعض اجلوارح لكالم على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت جمرد، و  .يكون 
اخلفاء والسرعة، ولذا قيل يف : صدر، ومادة الكلمة تدل على معنيني أصليني، مهاوالوحي م

اإلعالم اخلفي السريع اخلاص مبن يوجَّه إليه حبيث خيفى على غريه، وهذا معىن املصدر، : معناه
 :والوحي مبعناه اللغوي يتناول. ويُطلق ويُراد به الوحي، أي مبعىن اسم املفعول

َنا ِإَىل أُمِّ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيهِ {سان، كالوحي إىل أُم موسى اإلهلام الفطري لإلن  .}َوَأْوَحيـْ
ِذي ِمَن اْجلَِباِل {واإلهلام الغريزي للحيوان، كالوحي إىل النحل  -٢ َوأَْوَحى َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ

 .}بـُُيوً َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا يـَْعرُِشونَ 
َفَخرََج {: عة على سبيل الرمز واإلحياء كإحياء زكر فيما حكاه القرآن عنهواإلشارة السري -٣

 .}َعَلى قَـْوِمِه ِمَن اْلِمْحرَاِب َفَأْوَحى إِلَْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكرًَة َوَعِشيا
َياِئِهْم َوِإنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحوَن ِإَىل أَْولِ {: ووسوسة الشيطان وتزيينه الشر يف نفس اإلنسان -٤

ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض {، } لُِيَجاِدُلوُكمْ  وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوا َشَياِطَني اْإلِ
 .}زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا

َأّينِ َمَعُكْم فَـثـَبُِّتوا  ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَىل اْلَمالِئَكةِ {: وما يُلقيه هللا إىل مالئكته من أمر ليفعلوه -٥
 .}الَِّذيَن آَمُنوا

: وإمنا جاء فيه مصدر الثالثي -ومل يستعمل مصدرها-أللف " أوحى"ولغة القرآن الفاشية 
 .}ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى{

نه ُنَـزَُّل على نيب من أنبيائ: ووحي هللا إىل أنبيائه قد عرَّفوه شرًعا 
 . هكالم هللا تعاىل امل
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 .كيفية وحي هللا إىل رسله
 .يوحي هللا إىل رسله بواسطة وبغري واسطة

 .بواسطة جربيل َملك الوحي وسيأيت بيانه: فاألول
 .هو الذي ال واسطة فيه: والثاين

ة يف الرؤ الصاحل -ملسو هيلع هللا ىلص-أول ما بُِدَئ به : "فعن عائشة  قالت: منه الرؤ الصاحلة يف املنام
يئة لرسول هللا ". النوم، فكان ال يرى رؤ إال جاءت مثل فلق الصبح صلى هللا -وكان ذلك 

حىت ينزل عليه الوحي يقظة وليس يف القرآن شيء من هذا النوع ألنه نزل مجيعه  -عليه وسلم
م عن مناًما للحديث الوارد فيها، ففي صحيح مسل" الكوثر"يقظة، خالًفا ملن ادَّعى نزول سورة 

ذات يوم بني أظهر يف املسجد إذ أغفى إغفاءة مث رفع  -ملسو هيلع هللا ىلص-بينما رسول هللا : "، أنس
ِبْسِم {: ، فقرأ" نزلت عليَّ آنًفا سورة: "ما أضحكك  رسول هللا؟ فقال: رأسه مبتسًما فقلت
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  َناَك الْ ، ا َّ أَْعطَيـْ فلعل . }ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْألَبْـتَـرُ ، َفَصلِّ لِرَبَِّك َواْحنَرْ ، َكْوثـَرَ ِإ

 .اإلغفاء هذه هي احلالة اليت كانت تعرتيه عند الوحي
ومما يدل على أن الرؤية الصاحلة لألنبياء يف املنام وحي جيب اتباعه ما جاء يف قصة إبراهيم من 

َ بـَُينَّ ِإّينِ أََرى ِيف ، ُه ِبُغالٍم َحِليمٍ فـََبشَّْرَ {: رؤ ذحبه لولده إمساعيل فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل 
ُ ِمنَ  َّ َعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء ا َ أََبِت افـْ ، الصَّاِبرِينَ  اْلَمَناِم َأّينِ أَْذَحبَُك فَاْنظُْر َماَذا تـََرى قَاَل 

َ إِبْـرَاِهيمُ ، ُه لِْلَجِبنيِ فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَّ  َديْـَناُه َأْن  َّ َكَذِلَك َجنِْزي اْلُمْحِسِننيَ ، َوَ ، َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤ ِإ
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ ، ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَبالُء اْلُمِبنيُ  ، َسالٌم َعَلى ِإبـْرَاِهيمَ ، َوتـَرَْكَنا َعلَْيِه ِيف اْآلِخرِينَ ، َوَفَديـْ
َ اْلُمْؤِمِننيَ ، َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ  ِِْسَحاَق نَِبيا ِمَن الصَّاِحلِنيَ ، إِنَُّه ِمْن ِعَباِد ُه  ولو مل . }َوَبشَّْرَ

تكن هذه الرؤ وحًيا جيب اتباعه ملا أقدم إبراهيم عليه السالم على ذبح ولده لوال أن منَّ هللا 
لفداء  .عليه 

قية للمؤمنني، وإن مل تكن وحًيا، قال عليه الصالة الرؤ الص لرسول، فهي  احلة ليست خاصة 
 ".انقطع الوحي وبقيت املبشرات، رؤ املؤمن: "والسالم
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والرؤ الصاحلة يف املنام لألنبياء هي القسم األول من أقسام التكليم اإلهلي املذكور يف قوله 
ِِْذنِِه َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيكَ {:تعاىل َُّ ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي  لَِّمُه ا

 .}َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ 
بت ملوسى عليه السالم  َوَلمَّا {ومنه الكالم اإلهلي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة، وهو 

ُ ُموَسى َتْكِليًما{، } لََّمُه َربُُّه قَاَل َربِّ أَِرِين أَْنظُْر ِإلَْيكَ َجاَء ُموَسى لِِميَقاتَِنا وَكَ  َّ  }وََكلََّم ا
 .ليلة اإلسراء واملعراج -ملسو هيلع هللا ىلص-كما ثبت التكلم على األصح لرسولنا 

قرآن شيء منه  وليس يف ال} أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ {: وهذا النوع هو القسم الثاين املذكور يف اآلية
 .كذلك

 :كيفية وحي املََلِك إىل الرسول
ه آنًفا وكان منه الرؤ الصاحلة يف . وحي هللا إىل أنبيائه إما أن يكون بغري واسطة، وهو ما ذكر

املنام، والكالم اإلهلي من وراء حجاب يقظة، وإما أن يكون بواسطة َمَلك الوحي وهو الذي 
 .آن الكرمي نزل بهيعنينا يف هذا املوضوع ألن القر 

َلِك إىل الرسول من إحدى حالتني
َ
 :وال ختلو كيفية وحي امل

تيه مثل صلصلة اجلرس، والصوت القوي يثري عوامل : احلالة األوىل وهي أشد على الرسول، أن 
ذه الصورة على الرسول  صلى -االنتباه فتـَُهيَّأ النفس بكل قواها لقبول أثره، فإذا نزل الوحي 

نزل عليه وهو مستجمع القوى اإلدراكية لتلقيه وحفظه وفهمه، وقد يكون هذا  -ه وسلمهللا علي
إذا قضى هللا األمر يف السماء ضربت : "الصوت حفيف أجنحة املالئكة املشار إليه يف احلديث

ً لقوله كالسلسلة على صفوان جنحتها خضعا َلِك نفسه يف أول " املالئكة 
َ
وقد يكون صوت امل

 .ول لهمساع الرس
تيه يف صورة بشر، وهذه احلالة أخف من سابقتها، : واحلالة الثانية َلُك رجًال و

َ
أن يتمثل له امل

نس رسول النبوَّة عند مساعه من رسول الوحي،  حيث يكون التناسب بني املتكلم والسامع، و
 .ويطمئن إليه اطمئنان اإلنسان ألخيه اإلنسان
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أن احلارث بن هشام  سأل  --عن عائشة أم املؤمنني  وكلتا احلالتني مذكور فيما ُرِويَ 
تيك الوحي؟ فقال رسول هللا..  رسول هللا: "فقال  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  ً : "ملسو هيلع هللا ىلص، كيف  أحيا

، فيفصم عين وقد وعيت عنه ما ق ً يتمثل تيين مثل صلصلة اجلرس، وهو أشد عليَّ ال، وأحيا
َلُك رجًال فيكلمين فأعي ما يقول

َ
 " .يل امل

ولقد رأيته ينزل عليه : "من شدة فقالت -ملسو هيلع هللا ىلص-وروت عائشة  ما كان يصيب رسول هللا 
 ".الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن {: ن أقسام التكليم اإلهلي املشار إليه يف اآليةواحلالتان مها القسم الثالث م
 َُّ  يَُكلَِّمُه ا

 ِإالَّ َوْحًيا -١
 أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ  -٢
ِِْذنِِه َما َيَشاءُ ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ  -٣  .}أَْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي 

إن روح القدس نفث يف : "ملسو هيلع هللا ىلص، يف قول الرسول فقد ذُِكرَ  -أي القلب-أما النفث يف الرُّوع 
واحلديث ". روعي أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا هللا وأِمجلوا يف الطلب

فيحتمل أن يرجع إىل إحدى احلالتني املذكورتني يف حديث ،ال يدل على أنه حالة مستقلة
َلُك يف مثل الص

َ
لصلة وينفث يف روعه، أو يتمثل له رجًال وينفث يف روعه، ورمبا  عائشة، فيأتيه امل

 .كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكرمي

 

للقرآن بنزوله عليه ُيشعر بقوة يلمسها املرء يف تصور كل  -ملسو هيلع هللا ىلص-التعبري عن تلقي رسول هللا 
لقرآن وعظمة تعاليمه اليت حولت جمرى حياة البشرية ذلك لعلو منزلة ا. هبوط من أعلى

ريخ التشريع اإلسالمي  آلخرة، ومعرفة  ألرض، ووصل الدنيا  وأحدثت فيها تغريًا ربط السماء 
تعطي الدارس صورة عن التدرج يف األحكام ومناسبة   -وهو القرآن-يف مصدره األول واألصيل 

بني السابق والالحق، وقد تناول هذا أول ما نزل  كل حكم للحالة اليت نزل فيها دون تعارض



 ٢٢ 

من القرآن على اإلطالق وآخر ما نزل على اإلطالق، كما تناول أول ما نزل وآخر ما نزل يف  
 .وحنو ذلك... كل تشريع من تعاليم اإلسالم، كاألطعمة، واألشربة، والقتال

ح وللعلماء يف أول ما نزل من القرآن على اإلطالق، وآخر ما نزل   كذلك أقوال، جنملها ونـَُرجِّ
يت  :بينها فيما 

 :أول ما نزل
ْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اْألِْنَساَن {: أصح األقوال أن أول ما نزل هو قوله تعاىل -١ ِ اقـْرَْأ 

ْنَسانَ  ْلَقَلِم، َعلََّم اْألِ ِ ويدل عليه ما رواه }، َما ملَْ يـَْعَلمْ  ِمْن َعَلٍق، اقْـَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم 
من الوحي الرؤ  -ملسو هيلع هللا ىلص-أول ما بُِدَئ به رسول هللا : "الشيخان وغريمها عن عائشة  قالت

فكان ال يرى رؤ إال جاءت مثل فلق الصبح، مث ُحبَِّب إليه اخلالء فكان ، الصادقة يف النوم
ه الليايل ذوات العدد، ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية  فتزوده ملثلها يت ِحراء فيتحنث في

َلك فيه فقال
َ
: فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص، اقرأ، قال رسول هللا: حىت فاجأه احلق وهو يف غار ِحراء،فجاءه امل

ما أ : "، فقلتاقرأ: ، فأخذين فغطَّين حىت بلغ مين اَجلْهد، مث أرسلين فقال" ما أ بقارئ"
، " ما أ بقارئ: "اقرأ، فقلت: ، فغطَّين الثانية حىت بلغ مين اَجلْهد مث أرسلين فقال" بقارئ

ْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ {: فغطَّين الثالثة حىت بلغ مين اجلَْهد مث أرسلين فقال ِ : حىت بلغ. } اقـْرَْأ 
ا رسول هللا } َما ملَْ يـَْعَلمْ {  .احلديث". ترجف بوادره -ملسو هيلع هللا ىلص-، فرجع 
ثِّرُ {: وقيل إن أول ما نزل هو قوله تعاىل -٢ دَّ

ُ
ملا رواه الشيخان عن أيب سلمة بن .. } َ أَيـَُّها امل

دَّثِّرُ {: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: سألت جابر بن عبد هللا: عبد الرمحن قال
ُ
: ، قلت} َ أيـَُّها امل

ْسِم رَ {أو  ِ إين جاورت ِحبراء فلما : "ملسو هيلع هللا ىلص، أحدِّثكم ما حدثنا به رسول هللا: ؟ قال} بِّكَ اْقرا 
مث نظرُت إىل . قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين ومشايل

م فدثروين. فأخذتين رجفة -يعين جربيل-السماء فإذا هو  َ {: ، فأنزل هللا"فأتيُت خدجية فأمر
ثُِّر قُْم فََأنُِذرْ  دَّ

ُ
 .} أيـُُّها امل
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ن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبنيِّ جابر أن سورة املدثر  وأجيب عن حديث جابر 
نزلت بكماهلا قبل نزول متام سورة اقرأ، فإن أول ما نزل منها صدرها، ويؤيد هذا ما يف 

وهو ُحيدِّث عن فرتة  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  مسعت رسول: الصحيحني أيًضا عن أيب سلمة عن جابر قال
َلك الذي : "الوحي فقال يف حديثه

َ
بينا أ أمشي مسعت صوً من السماء فرفعت رأسي فإذا امل

، " زملوين، فدثروين: جاءين ِحبراء جالس على كرسي بني السماء واألرض، فرجعت، فقلت
دَّثِّرُ {: فأنزل هللا

ُ
-متأخرة عن قصة ِحراء  ا احلديث يدل على أن هذه القصةفهذ. } َ أَيـَُّها امل

جتهاده فتـَُقدَّم  -أول سورة نزلت بعد فرتة الوحي" املدثر"أو تكون  وقد استخرج جابر ذلك 
وأول سورة نزلت  } اقـْرَأ{: عليه رواية عائشة، ويكون أول ما نزل من القرآن على اإلطالق

ثِّرُ {: كاملة، أو أول ما نزل بعد فرتة الوحي دَّ
ُ
َ أَيـَُّها {: أو أول ما نزل للرسالة.. } َ أَيـَُّها امل

ثِّرُ  دَّ
ُ
 .} اقْـَرأ{وللنبوة .. } امل

ْسِم َربَِّك {: حديث عائشة الذي نص على أن أول ما نزل" الربهان"وقد ذكر الزركشي يف  ِ قْـَرْأ 
ثِّر، ُقْم فَأَْنِذرُ  أَ َ{: وحديث جابر الذي نص على أن أول ما نزل} الَِّذي َخَلقَ  دَّ

ُ
مث } يـَُّها امل

ن جابرًا مسع النيب : "قال يذكر قصة بدء الوحي، فسمع آخرها،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومجع بعضهم بينهما 
ا أول ما نزلت، وليس كذلك، نعم هي أول ما نزل بعد سورة  } اقـْرَأْ {ومل يسمع أوهلا، فتوهم أ

كان حيدِّث عن   -ملسو هيلع هللا ىلص-ني أيًضا عن جابر  أن رسول هللا وفرتة الوحي، ملا ثبت يف الصحيح
بينما أ أمشي، مسعت صوً من السماء، فرفعت رأسي، فإذا : "فرتة الوحي، قال يف حديثه

َلك الذي جاءين ِحبراء جالس على كرسي بني السماء واألرض، فجثثت منه فرًقا
َ
امل

)١(
، فرجعت 

دَّثِّر، ُقْم َفَأْنِذر{: ، فأنزل هللا تبارك وتعاىل"  زملوينزملوين: فقلت
ُ
 .} َ أَيـَُّها امل

َلك الذي جاءه ِحبراء قبل هذه املرة، وأخرب يف حديث عائشة 
َ
فقد أخرب يف هذا احلديث عن امل

كان يف غار ِحراء، وهو أول وحي، مث فـَتـََر بعد ذلك، وأخرب يف حديث جابر } اقـْرَأْ {أن نزول 
دَّثِّر{ن الوحي تتابع بعد نزول أ

ُ
أول ما نزل مطلًقا، وأن سورة } اقـْرَأْ {فُعِلَم بذلك أن } َ أَيـَُّها امل
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اقـْرَأَ {: ال تضاد بني احلديثني، بل أول ما نزل: وكذلك قال ابن حبان يف صحيحه". املدثر بعده
ْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  وصبت عليه املاء البارد، أنزل  --بغار ِحراء، فلما رجع إىل خدجية } ِ

دَّثِّرَ{: هللا عليه يف بيت خدجية
ُ
رجع فتدثر، فأنزل } اقـَْرأْ {فظهر أنه ملا نزل عليه .. }ُ  أَيـَُّها امل

دَّثِّرَ{: عليه
ُ
 .}  أَيـَُّها امل

 :آخر ما نزل
، ملا أخرجه البخاري عن ابن عباس : قيل -١ آخر آية نزلت آية : "قالآخر ما نزل آية الر
ا قوله تعاىل" الر َ {: واملراد  ََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّ الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا َ{.  
َِّ {: آخر ما نزل من القرآن قوله تعاىل: وقيل -٢ ملا رواه ، اآلية. }َواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل ا

َواتـَُّقوا يـَْوًما {: آخر شيء نزل من القرآن: "عن ابن عباس وسعيد بن جبريالنسائي وغريه 
 َِّ  .اآلية... } تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل ا

ْيِن، ملا ُرِوَي عن سعيد بن املسيب: وقيل -٣ أنه بلغه أن أحدث القرآن : "آخر ما نزل آية الدَّ
لعرش آية الدَّْينِ  ا" عهًدا  ُتْم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل ُمَسّمًى َ أَيـُّ {: واملراد  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَنـْ

 .اآلية... }فَاْكتـُُبوهُ 
 ، ت نزلت دفعة واحدة كرتتيبها يف املصحف، آية الر ن هذه اآل ت الثالث  وجيمع بني الروا

ا يف قصة واحدة} َواتـَُّقوْا يـَْوًما{فآية  ْيِن، أل نه  فأخرب كل. فآية الدَّ راٍو عن بعض ما نزل 
ذا ال يقع التنافر بينها  .آخر، وذلك صحيح، و

آخر آية : فقد َرَوى الشيخان عن الربَّاء بن عازب قال. آخر ما نزل آية الكاللة: وقيل -٤
َُّ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكالَلة{: نزلت َلْت اآلخرية هنا يف قول ... }َبْستَـْفُتوَنَك ُقِل ا الرباء اآلية، ومحُِ

ملواريث ا مقيدة مبا يتعلق   .على أ
ُ {: آخر ما نزل آية: وقيل -٥ َّ ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب ا َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ

ً َعِظيًما : هذه اآلية: الملا أخرجه البخاري وغريه عن ابن عباس ق.. }َعَلْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذا



 ٢٥ 

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَّمُ { : والتعبري بقوله. هي آخر ما نزل وما نسخها شيء} َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ
ا آخر ما نزل يف حكم قتل املؤمن عمًدا" وما نسخها شيء"  .يدل على أ
َِّ {: آخر سورة نزلت:"وأخرج مسلم عن ابن عباس قال -٦ وُمحل ، "}  َواْلَفْتحُ ِإَذا َجاَء َنْصُر ا

كما فهم بعض الصحابة، أو   -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلك على أن هذه السورة آخر ما نزل ُمشعرًا بوفاة النيب 
ا آخر ما نزل من السور  .أ

وكل قال بضرب من االجتهاد وغلبة  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذه األقوال ليس فيها شيء مرفوع إىل النيب 
عتبار آخر ما الظن، وحيت مل أن كال منهم أخرب عن آخر ما مسعه من الرسول، أو قال ذلك 

 .نزل يف تشريع خاص، أو آخر سورة نزلت كاملة على النحو الذي خرجنا به كل قول منها

 :فوائد هذا املبحث
 :وملعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل فوائد أمهها

تهبيان العناية اليت حظي به القرآن الكرمي  -أ فقد وعى الصحابة هذا : صيانة له وضبطًا آل
صلى هللا -الكتاب آية آية، فعرفوا مىت نزلت؟ وأين نزلت؟ حيث كانوا يتلقون عن رسول هللا 

م، ومصدر  -عليه وسلم ما ينزل عليه من القرآن تلقِّي املؤمنني ألصول دينهم، ومبعث إميا
َّ {: التغيري والتبديل ذلك سالمة القرآن من عزهم وجمدهم، وكان من أثر َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ ِإ

 .}َلُه َحلَاِفظُونَ 
ريخ مصدره األصيل -ب ت القرآن الكرمي عاجلت : إدراك أسرار التشريع اإلسالمي يف  فإن آ

داية السماء ألساليب احلكيمة اليت ترقى بنفوسهم يف سلم . النفس البشرية  وأخذت الناس 
م على احلق، وتنتظم شئون الكم ا منهج حيا م يف األحكام اليت يستقيم  ال، وتدرجت 

 .جمتمعهم على الطريق األقوم
ت يف موضوع واحد، وخيتلف احلكم يف : متييز الناسخ من املنسوخ -جـ فقد ترد اآليتان أو اآل

سًخا إحداها عن األخرى، فإذا ُعِرَف ما نزل أوًلَ◌ا وما نزل آخرًا كان حكم م ا نزل آخًرا 
 .حلكم ما نزل أوًال 
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  منـزلة السنة من القرآن الكريم  
 )شارحة و مبينة ملا يف القرآن)١ 

 )مـــؤكــدة )٢ 
 )زائـــــــدة)٣  

 :واليك تفصيلها 

يت على ثالثة أحوال )١(   :شارحة و مبينة ملا يف القرآن الكرمي و
ا و أوقات النهي إال السنة الصالة مل يبني عددها ( مثل   بيان لإلمجال) أ( احلج فقد و أوقا

 .)و مجيع  أركان اإلسالم مل تبني كيفياتـها إال السنة "خذوا عين مناسككم " قال عليه السالم 
فهذه اآلية عامة و قد خصصت السنة ) يوصيكم هللا يف أوالدكم ( مثل   ختصيص العموم) ب( 

ن جعلت االبن القاتل ال يرث  و جعلت أيضاً أبناء القاتل عن  املقتول شيئاً  ال يرث ( ذلك 
 شارحة و مبينة ملا يف القران ... ) ..حنن معاشر األنبياء ال نرث و ال نورث ( األنبياء ال يرثون 

 شارحة و مبينة ملا يف القرآن الكرمي

ن فهذه اآلية مطلقة أل... ) و السارق و السارقة فاقطعوا أيدمها ( تقييد املطلق  مثل ) ج(  
ا السنة من  األميان من مفصل الكف اليد تطلق على الصغري و الكبري    ..و قد قيد

) حد اخلمر و حد الز ( فكل ما يف السنة تطبيق عملي ملا يف القران مثل :  مـــؤكــدة)٢(  

كيداً   ) .. و النيب صلى هللا عليه و سلم كان خلقه القران (  فقد بينه القران و بينته السنة 

ـــدة)٣(   سلم  والنيب صلى هللا عليه   حيث أن هناك عبادات زائدة على ما يف القران :  زائــــ
ا مثل  و الرهان يف احلضر حيث انه مل يرد يف و  ،خالتها وعمتها  واجلمع بني املرأة ( عمل 

ب من السباع السفر،و القران إال الرهان يف   و،كل ذي خملب من الطيور  وحترمي أكل كل  ذي 
 .)أكل احلمر األهلية 
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ً
 :أسباب النـزول :رابعا

ما يـُْعَتمد عليه يف ـ  عناية العلماء به- صيغ أسباب النـزول –تعدد السبب  –فوائد معرفتها 

ـ العربة بعموم اللفظ  فوائد معرفة سبب النزولـ تعريف سبب النزول ـ  معرفة سبب النزول

 . صيغة سبب النزولال خبصوص السبب ـ 
لقرآن ليهدي اإلنسانية إىل احملجة الواضحة، ويرشدها إىل الطريق املستقيم، ويقيم هلا أسس نزل ا

احلياة الفاضلة اليت تقوم دعامتها على اإلميان  ورساالته، ويقرر أحوال املاضي، ووقائع 
 .احلاضر، وأخبار املستقبل

م مع رسول هللا وأكثر القرآن نزل ابتداء هلذه األهداف العامة، ولكن الصحابة  - يف حيا
قد شاهدوا أحداث السرية، وقد يقع بينهم حادث خاص حيتاج إىل بيان شريعة هللا فيه،  -ملسو هيلع هللا ىلص

عنه ملعرفة حكم اإلسالم فيه، فيتنزل القرآن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول هللا 
سباب النزول لذلك احلادث، أو هلذا  .السؤال الطارئ، ومثل هذا يُعرف 

 :عناية العلماء به
وقد اعتىن الباحثون يف علوم القرآن مبعرفة سبب النزول، وملسوا شدة احلاجة إليه يف تفسري القرآن 

لتأليف، ومن أشهرهم يف  ، "الواحدي"شيخ البخاري، مث " علي بن املديين: "فأفرده مجاعة منهم 
ً يف أسباب النزول، "ابن حجر"النزول ، مث شيخ اإلسالم أسباب "كتابه  امسه  الذي ألَّف كتا

ً حافًال موجًزا حمررًا مل : "الذي قال عن نفسه، "السيوطي"، مث  العجاب وقد ألَّفت فيه كتا
 ".لُباب املنقول يف أسباب النزول"يُؤلَّف مثله يف هذا النوع، مسيته 

 :ب النزولما يـُْعَتمد عليه يف معرفة سب
أو عن  -ملسو هيلع هللا ىلص-والعلماء يعتمدون يف معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول هللا 

لرأي، بل يكون له حكم  الصحابة، فإن إخبار الصحايب عن مثل هذا إذا كان صرًحيا ال يكون 
لرواية: "املرفوع، قال الواحدي والسماع ممن شاهدوا  ال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال 

وا يف الطلب ج علماء " التنزيل، ووقفوا على األسباب، وحبثوا عن علمها وجدُّ وهذا هو 
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": دمحم بن سريين"السَّلف، فقد كانوا يتورعون عن أن يقولوا شيًئا يف ذلك دون تثبت، قال 
ون فيما أنزل هللا اتق هللا وقل سداًدا، ذهب الذين يعلم: عن آية من القرآن فقال" عبيدة"سألت 

من أعالم علماء التابعني " ابن سريين"من القرآن، وهو يعين الصحابة، وإذا كان هذا هو قول 
حتر للرواية، ودقة يف النقل، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة، ولذا 

ة جمرى املسند، حبيث فإن املعتمد من ذلك فيما ُرِوي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جاري
ا سبب النزول  .تكون هذه الصيغة جازمة 

 :يف سبب النزول فإنه يقبل بشروط قول التابعي وأما
 .إذا كان صرًحيا يف سبب النزول  ـ١
 .ـ وصحت الرواية عن ذلك التابعي٢
 .أخذوا عن الصحابة كمجاهد وِعكرمة وسعيد بن جبري من أئمة التفسري الذين التابعي وكان ـ٣
 .واعتضد مبرسل آخرـ ٤

 :تعريف سبب النزول
يت  ".هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال: "يُعرَّف سبب النزول مبا 

 :سبب النزول يكون قاصرًا على أمرينعلى هذا فو 
ا، وذلك كالذي ُرِوي عن ابن عباس قال َوأَْنِذْر {: أن حتدث حادثة فيتنزل القرآن الكرمي بشأ

َرِبنيَ َعشِ  ، فاجتمعوا "  صاحباه: "حىت صعد الصفا، فهتف -ملسو هيلع هللا ىلص-خرج النيب .. }ريََتَك اْألَقـْ
ما : قالوا" أرأيتكم لو أخربتكم أن خيًال خترج بسفح هذا اجلبل أكنتم ُمَصدِِّقيَّ؟: "إليه، فقال

، قال تبٍّا لك، إمنا : ل أبو هلب، فقا" فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: "جربنا عليك كذً
 .}تَـبَّْت َيَدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ {: مجعتنا هلذا؟ مث قام، فنزلت هذه السورة

عن شيء فيتنزل القرآن ببيان احلكم فيه، كالذي كان من خولة  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن ُيسأل رسول هللا 
ي من ذلك، عن عائشة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فذهبت تشتك

تبارك الذي وسع مسعه كل شيء، إين ألمسع كالم خولة بنت ثعلبة وخيفى علي بعضه : "قالت
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  رسول هللا، أكل شبايب ونثرُت له بطين: وهي تقول -ملسو هيلع هللا ىلص-وهي تشتكي زوجها إىل رسول هللا 
فما بَرَِحْت حىت نزل : ، قالتاللهم إين أشكو إليك! حىت إذا كرب سين وانقطع ولدي ظاهر مين

ت ؤالء اآل ُ قَـْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها{: جربيل  َّ  ".وهو أوس بن الصامت} َقْد مسََِع ا
وال يعين هذا أن يلتمس اإلنسان لكل آية سبًبا، فإن القرآن مل يكن نزوله وقًفا على احلوادث 

بل كان القرآن يتنزل ابتداء، بعقائد اإلميان، وواجبات والوقائع، أو على السؤال واالستفسار، 
نزل القرآن على ": "اجلعربي"اإلسالم، وشرائع هللا تعاىل يف حياة الفرد وحياة اجلماعة، قال 

 ."قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال: قسمني
 :فوائد معرفة سبب النزول

 :ملعرفة سبب النزول فوائد أمهها
كمة اليت دعت إىل تشريع حكم من األحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصاحل العامة بيان احل-أ

ألمة  .يف عالج احلوادث رمحة 
إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على ختصيصه فمعرفة السبب تُقصر التخصيص على -ب

 جيوز ما عدا صورته، وال يصح إخراجها، ألن دخول صورة السبب يف اللفظ العام قطعي، فال
الجتهاد ألنه ظين، وهذا هو ما عليه اجلمهور وقد ُميثَّل هلذا بقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن {: إخراجها 
نْـَيا َواْآلِخَرِة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  يـَْوَم َتْشَهُد ، يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِيف الدُّ

َُّ ِدينـَُهُم احلَْقَّ َويـَْعَلُموَن أَنَّ ، تـُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ َعَلْيِهْم أَْلِسنَـ  يـَْوَمِئٍذ يـَُوفِّيِهُم ا
قُّ اْلُمِبنيُ  ََّ ُهَو احلَْ -فإن هذه اآلية نزلت يف عائشة خاصة، أو فيها ويف سائر أزواج النيب . }ا

نزلت يف عائشة : اآلية... } ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ {: ن ابن عباس يف قولهع،و -ملسو هيلع هللا ىلص
ومل جيعل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-هذه يف عائشة وأزواج النيب : "وعن ابن عباس يف هذه اآلية أيًضا، "خاصة

: مث قرأ، التوبة -ملسو هيلع هللا ىلص- ملن فعل ذلك توبة، وجعل ملن رمى امرأة من املؤمنات من غري أزواج النيب
َْربـََعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َمثَاِنَني َجْلَدًة َوال تـَْقبَـ { ِ َُْتوا  ُلوا َهلُْم َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مثَُّ ملَْ 

بُوا ِمنْ ، َشَهاَدًة أََبداً َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َ ََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ِإالَّ الَِّذيَن  . }بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ ا
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ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن {: وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وإن كان ُخمَصصا لعموم قوله تعاىل
لتخصيص َمن قذف عائشة، أو قذف سائر }، اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفالتِ  -أزواج النيب ال يتناول 

 .فإن هذا ال توبة له، ألن دخول صورة السبب يف اللفظ العام قطعي -ملسو هيلع هللا ىلص
ومعرفة سبب النزول خري سبيل لفهم معاين القرآن، وكشف الغموض الذي يكتنف بعض  -ج

ت يف تفسريها ما مل يُعرف سبب نزوهلا، قال الواحدي ال ميكن معرفة تفسري اآلية دون : "اآل
بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم : "وقال ابن دقيق العيد" الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا

لسبب : "وقال ابن تيمية" معاين القرآن معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية فإن العلم 
ملسبب  ."يورث العلم 

َِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت أَِو اْعَتَمَر َفال ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِ { :قول هللا تعاىل:مثال ذلك ِر ا
ََّ َشاِكٌر َعِليمٌ  رًا َفِإنَّ ا فإن ظاهر لفظ اآلية ال }، ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف َِِما َوَمْن َتَطوََّع َخيـْ

حة ال الوجوب، وذهب بعضهم إىل هذا  يقتضي أن السعي فرض، ألن رفع اجلُناح يفيد اإل
لظاهر، وقد ردت عائشة على عروة بن الزبري يف فهمه ذلك مبا ورد يف سبب نزوهلا، عن فمتسًكا 

َِّ َفَمْن َحجَّ اْلبـَْيَت أَِو {: أرأيت قول هللا: عائشة أن عروة قال هلا ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر ا
 ِِ ما؟ فقالت } َمااْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه أَْن يَطَّوََّف  فما أرى على أحد ُجناًحا أن ال يطوف 

ا لو كانت على ما أوَّلتها كانت: عائشة بن أخيت، إ فال جناح عليه أن ال : بئس ما قلت 
ما، ولكنها إمنا أنزلت، أن األنصار قبل أن يسلموا كانوا يُهلُّون ملناة الطاغية اليت كانوا  يطوف 

ا، وكان من أهلَّ  لصفا واملروة يف اجلاهلية، فأنزل هللا يعبدو ِإنَّ الصََّفا {: هلا يتحرج أن يطوف 
 َِّ ما،  -ملسو هيلع هللا ىلص-مث قد بنيَّ رسول هللا : قالت عائشة. اآلية... } َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر ا الطواف 

ما  ".فليس ألحد أن يدع الطواف 

 :بالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السب
ت بسبب معني فهل يقتصر احلكم على من نزلت فيه،أو :ومعىن هذه القاعدة أنه إذا نزلت آ

 .يعم حكمها مجيع الناس؛ألن لفظها عام
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ذهب اجلمهور إىل أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فاحلكم الذي يؤخذ من اللفظ 
ت اللِّعان اليت نزلت يف قذف هالل بن أمية  العام يتعدى صورة السبب اخلاص إىل نظائرها، كآ

. بشريك بن سحماء -ملسو هيلع هللا ىلص-أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب : فعن ابن عباس: "زوجته
إذا رأى أحد على امرأته ..  رسول هللا: فقال" البيَِّنُة وإال حدٌّ يف ظهرك:"ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النيب

فقال ، " البيَِّنة وإال حدٌّ يف ظهرك: "يقول -ملسو هيلع هللا ىلص-يَِّنة؟ فجعل رسول هللا رجًال ينطلق يلتمس الب
حلق إين لصادق، وليُنزلن هللا ما يربئ ظهري من احلد، ونزل جربيل فأنزل : هالل والذي بعثك 
فيتناول احلكم .. }نيَ إْن َكاَن ِمَن الصَّاِدقِ {: حىت بلغ... }َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهمْ {: عليه

غري حادثة هالل دون احتياج إىل دليل } َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهمْ {: املأخوذ من هذا اللفظ العام
 .آخر

وهذا هو الرأي الراجح واألصح، وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة،، والذي سار عليه 
تهدون من هذه األمة فعدوا حبكم اآل كنزول آية الظهار . ت إىل غري صورة سببهاالصحابة وا

ت يف ذلك، واالحتجاج  -يف أوس بن الصامت، أو سلمة بن صخر  على اختالف الروا
ت نزلت على أسباب خاصة شائع لدى أهل العلم، قال ابن تيمية قد جييء هذا  : "بعموم آ

: ن املذكور شخًصا كقوهلمهذه اآلية نزلت يف كذا، ال سيما إن كا: كثريًا ومن هذا الباب قوهلم
إن آية الظهار نزلت يف امرأة أوس بن الصامت، وإن آية الكاللة نزلت يف جابر بن عبد هللا، 

نَـُهمْ {: وأن قوله نزلت يف بين قريظة والنضري، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل }، َوأِن اْحُكْم بـَيـْ
ى، أو يف قوم من املؤمنني، فالذين قالوا يف قوم من املشركني مبكة، أو يف قوم من اليهود والنصار 

ولئك األعيان دون غريهم، هذا ال يقوله مسلم وال عاقل  ذلك مل يقصدوا أن حكم اآلية خيتص 
 ".على اإلطالق

 :صيغة سبب النزول
 .صيغة سبب النزول إما أن تكون نصا صرًحيا يف السببية، وإما أن تكون حمتملة

 :يةفتكون نصا صرًحيا يف السبب
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 ."سبب نزول هذه اآلية كذا: "إذا قال الراوي ـ١
: أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر احلادثة أو السؤال، كما إذا قال ـ٢
ن صيغتان صرحيتان يف  -" عن كذا فنزلت اآلية -ملسو هيلع هللا ىلص-ُسِئَل رسول هللا "أو " حدث كذا" فها

 .السببية
 :غة حمتملة للسببية وملا تضمنته اآلية من األحكاموتكون الصي

رة أنه " نزلت هذه اآلية يف كذا: "إذا قال الراوي ـ١ رة سبب النزول، ويراد به  فذلك يراد به 
 .داخل يف معىن اآلية

ما أحسب هذه اآلية نزلت إال يف  "أو " أحسب هذه اآلية نزلت يف كذا: "وكذلك إذا قالـ  ٢
لسبب  فإن الراوي" كذا ن صيغتان حتتمالن السببية وغريها   -ذه الصيغة ال يقطع  فها

 . كذلك
ِنَساؤُُكْم َحْرٌث {أُنزلت : "قال  -رضي هللا عنهما-مثال الصيغة األوىل ما ُرِوي عن ابن عمر 

رهن. اآلية.. }َلُكمْ   .يعين إتيان النساء يف القبل من جهة الدبر".يف إتيان النساء يف أد
أن الزبري خاصم رجًال من األنصار قد شهد "الصيغة الثانية ما ُرِوَي عن عبد هللا بن الزبري ومثال 

يف شراج من احلرة، وكا يسقيان به كالمها النخل،  -ملسو هيلع هللا ىلص-إىل رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-بدرًا مع النيب 
اسق  زبري، مث أَْرِسل املاء : "ملسو هيلع هللا ىلص، ول هللافقال األنصاري، سرِّح املاء مير، فأىب عليه، فقال رس

- رسول هللا، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول هللا : فغضب األنصاري وقال" إىل جارك
" . اسق  زبري مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلُدر، مث أَْرِسل املاء إىل جارك: "مث قال -ملسو هيلع هللا ىلص

قبل ذلك أشار على الزبري برأي  -ملسو هيلع هللا ىلص-للزبري حقه، وكان رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-سول هللا واستوعى ر 
أراد فيه سعة له ولألنصاري، فلما أحفظ رسول هللا األنصاري اسرتعى للزبري حقه يف صريح 

 يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك َفال َوَربَِّك ال{: ما أحسب هذه اآلية إال يف ذلك: احلكم، فقال الزبري
نَـُهمْ  رة سبب النزول، : قوهلم: "قال ابن تيمية}، ِفيَما َشَجَر بـَيـْ نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به 

رة أن ذلك داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب، وقد تنازع العلماء يف قول الصحايب : ويراد به 
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املسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت ألجله أو ، هل جيري جمرى "نزلت هذه اآلية يف كذا"
جيري جمرى التفسري منه الذي ليس مبسند؟ فالبخاري يُدخله يف املسند، وغريه ال يدخله فيه، 
وأكثر املسانيد على هذا االصطالح كمسند أمحد وغريه، خبالف ما إذا ذكر سبًبا نزلت عقبه 

م كلهم يدخلون مثل هذا يف املسند قد ُعِرَف من عادة : "لزركشي يف الربهانوقال ا، "فإ
ا تتضمن " نزلت هذه اآلية يف كذا: "الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا قال فإنه يريد بذلك أ

آلية، ال من  هذا احلكم ال أن هذا كان السبب يف نزوهلا فهو من جنس االستدالل على احلكم 
 ".جنس النقل ملا وقع

 
ً
 : املكي واملدني :   خامسا

 .مميزات كل منهما إمجاًال  –فوائد معرفتهما  –تعريفهما 

ـ  هما وخصائصهماضوابطو  مميزات املكي واملدينـ  الفرق بني املكي واملدين عناية العلماء به ـ

ملكي واملدين  . فوائد العلم 

ملكي واملدين وأمثلة ذلك  :عناية العلماء 
ة فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية، وسورة سورة، لرتتيبها وقد َعِينَ العلماء بتحقيق املكي واملدين عناي

وفق نزوهلا، مراعني يف ذلك الزمان واملكان واخلطاب، ال يكتفون بزمن النزول، وال مبكانه، بل 
جيمعون بني الزمان واملكان واخلطاب، وهو حتديد دقيق يعطي للباحث املنصف صورة للتحقيق 

 .شأن علمائنا يف تناوهلم ملباحث القرآن األخرى العلمي يف علم املكي واملدين، وهو
ت القرآن الكرمي فيعنيِّ  إنه جهد كبري أن يتتبع الباحث منازل الوحي يف مجيع مراحله، ويتناول آ
وقت نزوهلا، وحيدد مكانه، ويضم إىل ذلك الضوابط القياسية ألسلوب اخلطاب فيها، أهو من 

ا مبوضوع السورة أو اآلية، أهو من املوضوعات اليت قبيل املكي أم من قبيل املدين؟ مستعينً 
ارتكزت عليها الدعوة اإلسالمية يف مكة أم من املوضوعات اليت ارتكزت عليها الدعوة يف 

 املدينة؟



 ٣٤ 

وإذا اشتبه األمر على الباحث لتوافر الدالئل املختلفة رجَّح بينها فجعل بعضها شبيًها مبا نزل 
 .زل يف املدينةيف مكة، وبعضها شبيًها مبا ن

ت نزلت يف مكان مث محلها أحد من الصحابة فور نزوهلا إلبالغها يف مكان  وإذا كانت اآل
ما ُمحل من مكة إىل املدينة، وما ُمحل من املدينة إىل : آخر ضبط العلماء هذا كذلك، فقالوا

 .مكة

 :الفرق بني املكي واملدين
 .اء اصطالحية، كل رأي منها ُبِينَ على اعتبار خاصللعلماء يف الفرق بني املكي واملدين ثالثة آر 

ما نزل بعد : ما نزل قبل اهلجرة وإن كان بغري مكة، واملدين: اعتبار زمن النزول، فاملكي: األول
مدين، كالذي نزل عام : ولو مبكة، أو عرفة اهلجرة وإن كان بغري املدينة، فما نزل بعد اهلجرة

ََّ {: الفتح، كقوله تعاىل َت إَىل أْهِلَهاِإنَّ ا َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوْا األَما ا نزلت مبكة يف جوف }،   فإ
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت {: الكعبة عام الفتح األعظم، أو نزل حبجة الوداع كقوله تعاىل

 .لرأي أوىل من الرأيني بعده حلصره واطرادهوهذا ا}، َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلْسالَم ِديًنا
: واملدين. ما نزل مبكة وما جاورها كِمىن وعرفات واحلديبية: اعتبار مكان النزول، فاملكي: الثاين

ملدينة وما جاورها كُأحد وقُباء وسلع  .ما نزل 
ألسفار أو بتبوك أو ب بيت ويرتتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها، فما نزل 

املقدس ال يدخل حتت القسمة، فال يسمى مكيا وال مدنيا، كما يرتتب عليه كذلك أن ما نزل 
 .مبكة بعد اهلجرة يكون مكيا

ً ألهل مكة، واملدين: اعتبار املخاَطب، فاملكي: الثالث ً ألهل : ما كان خطا ما كان خطا
 .املدينة

مكي، وما } َ أَيـَُّها النَّاسُ {: قرآن من قوله تعاىلوينبين على هذا الرأي عند أصحابه أن ما يف ال
ِيَن آَمُنواُ {: فيه من قوله تعاىل  .مدين} َ أَيـَُّها الذَّ
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حد اخلطابني، وأن هذا الضابط ال يطرد،  ملالحظة يتبني أن أكثر سور القرآن مل تـُْفتـََتْح  و
ُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َ أَيـَُّها النَّاُس اْعبُ {: فسورة البقرة مدنية، وفيها

َ أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحالًال طَيًِّبا َوال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت {: تعاىله وقول.. }تـَتـَُّقونَ 
وسورة احلج } َ أيـَُّها النَّاسُ {: مدنية وأوهلا، وسورة النساء } الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 

َر لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ {: مكية، وفيها } َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ
مسهم ، والقرآن الكرمي هو خطاب هللا للخلق أمجعني، وجيوز أن خياطب املؤمنون بصفت هم و

د منها الستمرار واالزد لعبادة كما يؤمر املؤمنون   .وجنسهم، كما جيوز أن يؤمر غري املؤمنني 

 :مميزات املكي واملدين
استقرأ العلماء السور املكية والسور املدنية، واستنبطوا ضوابط قياسية لكل من املكي واملدين، 

 .وخرجوا من ذلك بقواعد ومميزات. اتبني خصائص األسلوب واملوضوعات اليت يتناوهل

 :ضوابط املكي ومميزاته املوضوعية
 .كل سورة فيها سجدة فهي مكية-١
 .فهي مكية" كال"كل سورة فيها لفظ -٢
فهي مكية، إال سورة } َ أيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواُ {: وليس فيها} َ أَيـَُّها النَّاسُ {: كل سورة فيها-٣

ومع هذا فإن كثريًا من العلماء .. }أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َ {: احلج ففي أواخراها
 .يرى أن هذه اآلية مكية كذلك

 .كل سورة فيها قصص األنبياء واألمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة-٤
 .كل سورة فيها آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة كذلك-٥

 :يةضوابط املدين ومميزاته املوضوع
 .كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية-١
ا مكية-٢  .كل سورة فيها ذكر املنافقني فهي مدنية سوى العنكبوت فإ
 .كل سورة فيها جمادلة أهل الكتاب فهي مدنية-٣
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بيان العبادات، واملعامالت، واحلدود، ونظام األسرة، واملواريث، وفضيلة اجلهاد، والصالت -٤
 .ت الدولية يف السلم واحلرب، وقواعد احلكم، ومسائل التشريعاالجتماعية، والعالقا

م إىل اإلسالم، وبيان حتريفهم لكتب هللا، -٥ خماطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ودعو
 .وجتنيهم على احلق، واختالفهم من بعد ما جاءهم العلم بغًيا بينهم

هم، وبيان خطرهم  لكشف عن سلوك املنافقني، وحتليل نفسيتهم، وإزاحةا-٦  الستار عن خبا
 .على الدين

ت يف أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها-٧  .طول املقاطع واآل

ملكي واملدين  :فوائد العلم 

ملكي واملدين فوائد أمهها  :وللعلم 
ا تفسريًا فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم اآلية وتفسريه: االستعانة به يف تفسري القرآن-أ

 .صحيًحا، وإن كانت العربة بعموم اللَّفظ ال خبصوص
ويستطيع املفسر يف ضوء ذلك عند تعارض املعىن يف آيتني أن ُمييز بني الناسخ . السبب

سًخا للمتقدم  .واملنسوخ، فإن املتأخر يكون 
مقاًال، تذوق أساليب القرآن واالستفادة منها يف أسلوب الدعوة إىل هللا، فإن لكل مقام -ب

ومراعاة مقتضى احلال من أخص معاين البالغة، وخصائص أسلوب املكي يف القرآن واملدين منه 
تعطي الدارس منهًجا لطرائق اخلطاب يف الدعوة إىل هللا مبا يالئم نفسية املخاطب، وميتلك عليه 

حلكمة البالغة، ولكل مرحلة من مراحل الدعوة ا  لُّبه ومشاعره، ويعاجل فيه دخيلته  موضوعا
م،  م وأحوال بيئا ختالف أمناط الناس ومعتقدا وأساليب اخلطاب فيها، كما خيتلف اخلطاب 
ساليب القرآن املختلفة يف خماطبة املؤمنني واملشركني واملنافقني وأهل  ويبدو هذا واضًحا جليا 

 .الكتاب
ت القرآنية -جـ  ..الوقوف على السرية النبوية من خالل اآل
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حداثها يف العهد املكي والعهد  -ملسو هيلع هللا ىلص-تتابع الوحي على رسول هللا  فإن ريخ الدعوة  ساير 
املدين منذ بدأ الوحي حىت آخر آية نزلت، والقرآن الكرمي هو املرجع األصيل هلذه السرية الذي 

ف عند اختالف ال يدع جماًال للشك فيما ُرِوَي عن أهل السري موافًقا له، ويقطع دابر اخلال
ت  .الروا

 
ً
  :مجع القرآن ومراحله:سادسا

 :مجع القرآن وترتيبه 
  :راد به عند العلماء أحد معنينيُيطلق مجع القرآن ويُ 

حفاظه، وهذا املعىن هو الذي ورد يف قوله : اع القرآن، ومجُّ مجعه مبعىن حفظه: املعىن األوىل
لقرآن إذا نزل عليه قبل فراغ جربيل وقد   -ملسو هيلع هللا ىلص-تعاىل يف خطابه لنبيه  كان حيّرِك شفتيه ولسانه 

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَهُ ، ال ُحتَّرِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِهِ {: من قراءة الوحي حرًصا على أن حيفظه ، ِإنَّ َعَليـْ
ُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ  َ َنا بـََيانَهُ ، فَِإَذا قَـَرْأ يعاجل  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسول هللا : "ن ابن عباس قالع}، ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

: من التنزيل شدة، فكان حيّرِك به لسانه وشفتيه خمافة أن ينفلت منه، يريد أن حيفظه، فأنزل هللا
نَا َمجَْعُه َوقـُْرآنَهُ ، ال ُحتَّرِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبهِ { معه يف يقول إن علينا أن جن: قال} ِإنَّ َعَليـْ

هُ {: صدرك مث نقرأه َ ُمثَّ {فاستمع له وأنصت } فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ {: إذا أنزلناه عليك: يقول} فَِإَذا قـََرْأ
نَا بـََيانَهُ  بعد ذلك  -ملسو هيلع هللا ىلص-علينا أن نقرأه، فكان رسول هللا : ويف لفظ. أن نبينه بلسانك} ِإنَّ َعَليـْ

ه جربيل أطرق   .فإذا ذهب قرأه كما وعد هللا -استمع: ويف لفظ-إذا أ

ت فقط، وكل مجع القرآن مبعىن كتابته كله: املعىن الثاين ت والسور، أو مرتب اآل ، مفرَّق اآل

ت والسور يف صحائف جمتمعة تضم السور مجيًعا  سورة، يف صحيفة على حدة، أو مرتب اآل
  .وقد ُرتِّب إحداها بعد األخرى

 :ملسو هيلع هللا ىلص، عىن حفظه على عهد النيبمجع القرآن مب" أ" -١
لوحي، يرتقب نزوله عليه بشوق، فيحفظه ويفهمه، مصداًقا  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسول هللا  مولًعا 

نَا َمجَْعُه َوقـُْرآنَهُ {: لوعد هللا أول احلُفَّاظ، ولصحابته فيه األسوة احلسنة،  فكان بذلك}، ِإنَّ َعَليـْ
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صل  الدين ومصدر الرسالة، وقد نزل القرآن يف بضع وعشرين سنة، فرمبا نزلت اآلية شغًفا 
ت عدة إىل عشر، وكلما نزلت آية ُحِفظت يف الصدور، ووعتها القلوب،  املفردة، ورمبا نزلت آ
واألمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة، تستعيض عن أميتها يف كتابة أخبارها وأشعارها 

ا بسجل  .صدورها وأنسا
ت سبعة من احلفَّاظ، هم عبد هللا بن مسعود، وسامل : وقد أورد البخاري يف صحيحه بثالث روا

بت، وأبو زيد بن  بن معقل موىل أيب حذيفة، ومعاذ بن جبل، وُأَيبُّ بن كعب، وزيد بن 
 .السكن، وأبو الدرداء

خذوا القرآن من : "يقول -ملسو هيلع هللا ىلص-مسعُت رسول هللا : "عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال -١
اثنان من : وهؤالء األربعة، "من عبد هللا بن مسعود، وسامل، ومعاذ، وُأيبَِّ بن كعب: أربعة

 .معاذ وُأَيب : عبد هللا بن مسعود وسامل، واثنان من األنصار مها: املهاجرين مها
: ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال، عهد رسول هللاَمن مجع القرآن على : سألت أنس بن مالك: "وعن قتادة قال -٢

بت، وأبو زيد، قلت: أربعة، كلهم من األنصار َمن : ُأَيب بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن 
 ".أحد عموميت: أبو زيد؟ قال

بت عن أنس كذلك قال -٣ : ومل جيمع القرآن غري أربعة -ملسو هيلع هللا ىلص-مات النيب : "وُرِوي من طريق 
بت، وأبو زيدأبو   ".الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن 

سناد على شرط البخاري  وأبو زيد املذكور يف هذه األحاديث جاء بيانه فيما نقله ابن حجر 
وكان رجًال منا من بين : قيس بن السكن، قال: أن أ زيد الذي مجع القرآن امسه: عن أنس

وبني ابن حجر يف ترمجة سعيد  .ا وحنن ورثناهعدي بن النجار أحد عموميت، ومات ومل يدع عقبً 
لقارئ  .بن عبيد أنه من احلفاظ، وأنه كان يُلقَّب 

أو الثمانية، ال يعين احلصر، فإن النصوص الواردة يف كتب السري . وذكر هؤالء احلفاظ السبعة
. وأوالدهم والسُّنن تدل على أن الصحابة كانوا يتنافسون يف حفظ القرآن، وُحيَفِّظونه أزواجهم

م جبوف الليل، حىت ُيسمع هلم دوي كدوي النحل، وكان رسول هللا  -ويقرءون به يف صلوا
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م، عن أيب موسى  -ملسو هيلع هللا ىلص لقراءة يف بيو م  مير على بيوت األنصار، ويستمع إىل ندى أصوا
ة وأ أستمع لقراءتك؟ لقد أُْعِطيَت لو رأيتين البارح: "قال له -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا : األشعري

 ".مزمارًا من مزامري داود
اقرأه : "فقال -ملسو هيلع هللا ىلص-مجعُت القرآن، فقرأُت به كل ليلة، فبلغ النيب : وعن عبد هللا بن عمرو قال

 ".يف شهر
لليل إين أل: "ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول هللا: قال --وعن أيب موسى األشعري  عرف رفقة األشعريني 

لليل، وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا  لقرآن  م  حني يدخلون، وأعرف منازهلم من أصوا
 ".لنهار

كان يشجعهم على   -ملسو هيلع هللا ىلص-ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره فإن رسول هللا 
كان الرجل إذا هاجر دفعه : "ادة بن الصامت قالذلك، وخيتار هلم َمن يعلمهم القرآن، عن عب

ضجة بتالوة  -ملسو هيلع هللا ىلص-إىل رجل منا يعلمه القرآن، وكان ُيْسَمُع ملسجد رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 
م لئال يتغالطوا -ملسو هيلع هللا ىلص-القرآن، حىت أمرهم رسول هللا   "أن خيفضوا أصوا

ت الثالث اآلنفة الذكر حممول على أن هؤالء فهذا احلصر للسب لروا عة املذكورين من البخاري 
واتصلت بنا أسانيدهم، أما  -ملسو هيلع هللا ىلص-هم الذين مجعوا القرآن كله يف صدورهم، وعرضوه على النيب 

 فلم يتوافر فيهم هذه األمور كلها، ال سيما وأن الصحابة -وهم كثر-غريهم من حفظة القرآن 
تفرقوا يف األمصار، وحفظ بعضهم عن بعض، ويكفي دليًال على ذلك أن الذين قُتلوا يف بئر 

قد : "َمعونة من الصحابة كان يُقال هلم الُقرَّاء، وكانوا سبعني رجًال كما يف الصحيح، قال القرطيب
وهذا " ئر معونة مثل هذا العددبب -ملسو هيلع هللا ىلص-قُِتَل يوم اليمامة سبعون من القرَّاء وقُتل يف عهد النيب 

 .هو ما فهمه العلماء وأوَّلوا به األحاديث الدالة على حصر احلُفَّاظ يف السبعة املذكورين
-أن هذا العدد من القرَّاء هم الذين عرضوه على النيب " طبقات القرَّاء"وذكر احلافظ الذهيب يف 

 .واتصلت بنا أسانيدهم، وأما َمن مجعه منهم ومل يتصل بنا سندهم فكثري -ملسو هيلع هللا ىلص
 : عدَّ من املهاجرينف-ملسو هيلع هللا ىلص-القرَّاء من أصحاب النيب " القراءات"وقد ذكر أبو عبيد يف كتاب 
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ا، وأ هريرة، وعبد هللا بن، اخللفاء األربعة، وطلحة، وسعًدا
ً
 وابن مسعود، وحذيفة، وسامل

ومعاًذا . بن الصامتعبادة : ومن األنصار. السائب، والعبادلة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة
ن  الذي يُكىنَّ أ حليمة، وجممع بن جارية، وفضالة بن عبيد، ومسلمة بن خملد، وصرَّح 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، بعضهم إمنا كمَّله بعد النيب
كانوا مجًعا غفريًا، فإن   -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن هذه النصوص يتبني لنا أن حفظة القرآن يف عهد الرسول 

: االعتماد على احلفظ يف النقل من خصائص هذه األمة، قال ابن اجلزري شيخ القرَّاء يف عصره
إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، ال على خط املصاحف والكتب "

 ".أشرف خصيصة من هللا تعاىل هلذه األمة

 :ملسو هيلع هللا ىلص، مجع القرآن مبعىن كتابته على عهد الرسول -ب
ء الصحابة  -ملسو هيلع هللا ىلص-اختذ رسول هللا  ً للوحي من أجالَّ اوية، وُأَيب بن كعب، وزيد كعلي، ومع. كتَّا

ا، حىت ُتظاِهر الكتابة  بت، تنزل اآلية فيأمرهم بكتابتها، ويرشدهم إىل موضعها من سور بن 
كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من  .يف السطور، اجلمع يف الصدور

مرهم النيب  العسب، واللِّخاف، والكرانيف، والرقاع،  فيخطونه يف -ملسو هيلع هللا ىلص-أنفسهم، دون أن 
بت قال نُؤلِّف  -ملسو هيلع هللا ىلص-كنا عند رسول هللا : "واألقتاب، وقطع األدمي، واألكتاف، عن زيد بن 

 ".القرآن من الرقاع
وهذا يدل على مدى املشقة اليت كان يتحملها الصحابة يف كتابة القرآن، حيث مل تتيسر هلم 

ذه الوسائل، فأضافوا الكتابة إىل احلفظأدوات الكتابة   .إال 
لقرآن كل سنة يف ليايل رمضان، عن عبد هللا بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان جربيل يعارض رسول هللا 

أجود الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسول هللا : "رضي هللا عنهما، عباس
-يلقاه جربيل يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول هللا  حني يلقاه جربيل، وكان

خلري من الريح املرسلة -ملسو هيلع هللا ىلص  ".حني يلقاه جربيل أجود 
 .ما لديهم من القرآن حفظًا وكتابة كذلك -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان الصحابة يعرضون على رسول هللا 
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جمتمعة يف مصحف عام، بل عند هذا ما ليس عند  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومل تكن هذه الكتابة يف عهد النيب 
علي بن أيب طالب، ومعاذ بن جبل، وُأَيب بن كعب، وزيد : ذاك، وقد نقل العلماء أن نفرًا منهم
بت، وعبد هللا بن مسعود  وذكر  -ملسو هيلع هللا ىلص-مجعوا القرآن كله على عهد رسول هللا  قد –بن 

بت كان عرضه متأخرًا عن اجلميعالعلماء أن زي  .د بن 
والقرآن حمفوظ يف الصدور، ومكتوب يف الصحف على حنو ما سبق،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقُِبَض رسول هللا 

ألحرف  ت فقط وكل سورة يف صحيفة على حدة،  ت والسور، أو مرتب اآل مفرَّق اآل
الوحي يتنزل تباًعا فيحفظه القراء، ويكتبه  السبعة الواردة، ومل ُجيمع يف مصحف عام، حيث كان

الكتبة، ومل تدع احلاجة إىل تدوينه يف مصحف واحد، ألنه عليه الصالة والسالم كان يرتقب 
نزول الوحي من حني آلخر، وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبل، وكتابة القرآن مل يكن 

إىل موضع كتابتها بني آية   -ملسو هيلع هللا ىلص-يث يشري ترتيبها برتتيب النزول بل ُتكتب اآلية بعد نزوهلا ح
كذا وآية كذا يف سورة كذا، ولو ُمجع القرآن كله بني دفيت مصحف واحد ألدى هذا إىل التغيري  

مصحف لئال  -ملسو هيلع هللا ىلص-وإمنا مل ُيكتب يف عهد النيب : "قال الزركشي، كلما نزل شيء من الوحي
خرت كتابته إىل أن كمل نزول القرآن مبوتهيُفضي إىل تغيريه يف   ذا " ملسو هيلع هللا ىلص، كل وقت، فلهذا  و

بت، قال أي مل " ومل يكن القرآن ُمجع يف شيء -ملسو هيلع هللا ىلص-قُِبَض النيب : "يُفسَّر ما ُرِوَي عن زيد بن 
ت والسور يف مصحف واحد، قال اخلطايب القرآن  -ملسو هيلع هللا ىلص-مع إمنا مل جي: "يكن ُمجع مرتب اآل

سخ لبعض أحكامه أو تالوته، فلما انقضى نزوله بوفاته  يف املصحف ملا كان يرتقبه من ورود 
أهلم هللا اخللفاء الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه األمة فكان ابتداء 

 ".ذلك على يد الصديق مبشورة عمر
 :،وقد كان بطريقني كما سبق وبينا)اجلمع األول(:ملسو هيلع هللا ىلص، د النيبويسمى هذا اجلمع يف عه

 .كتابةومجعه   -ب                       .حفظًامجعه  -أ
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 :، مجع القرآن يف عهد أيب بكر -٢
مر اإلسالم بعد رسول هللا  وواجهته أحداث جسام يف ارتداد مجهرة  -ملسو هيلع هللا ىلص-قام أبو بكر 

زوة أهل اليمامة سنة اثنيت عشرة العرب، فجهَّز اجليوش وأوفدها حلروب املرتدين، وكانت غ
للهجرة تضم عدًدا كبريًا من الصحابة القرَّاء، فاستشهد يف هذه الغزوة سبعون قارً من 

وأشار عليه جبمع القرآن  --الصحابة، فهال ذلك عمر بن اخلطاب، ودخل على أيب بكر 
م يف  -لقرَّاء وكتابته خشية الضياع، فإن القتل قد استحر يوم اليمامة  وُخيشى إن استحر 

املواطن األخرى أن يضيع القرآن ويـُْنَسى، فنفر أبو بكر من هذه املقالة وكرب عليه أن يفعل ما مل 
وظل عمر يراوده حىت شرح هللا صدر أيب بكر هلذا األمر، مث أرسل إىل  -ملسو هيلع هللا ىلص-يفعله رسول هللا 

بت ملكانته يف القراءة والكتابة والفهم والعقل، وشهوده العرضة األخرية، وقصَّ عليه  زيد بن 
فنفر زيد من ذلك كما نفر أبو بكر من قبل، وتراجعا حىت طابت نفس زيد  -قول عمر 

بت يف مهمته الشاقة معتمًدا على احملفوظ يف صدور القرَّاء، واملكتوب  للكتابة، وبدأ زيد بن 
يب بكر، حىت إذا تويف سنة ثالث عشرة للهجرة لدى الكتبة، وبقيت تلك الصحف عند أ

مث كانت عند حفصة ابنته صدرًا من والية  -صارت بعده إىل عمر، وظلت عنده حىت مات 
 .عثمان حىت طلبها عثمان من حفصة

بت قال أرسل إيلَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن اخلطاب عنده، : "عن زيد بن 
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإين أخشى : ين فقالإن عمر أ: فقال أبو بكر

مر جبمع القرآن،  لقرَّاء يف املواطن فيذهب كثري من القرآن، وإين أريد أن  أن يستحر القتل 
هو وهللا خري، فلم يزل : عمر: ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال، كيف نفعل شيًئا مل يفعله رسول هللا: فقلت لعمر

أبو : قال: قال زيد -جعين حىت شرح هللا صدري لذلك، ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر يرا
تتبع القرآن ف-ملسو هيلع هللا ىلص-إنك شاب عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا : بكر

: فامجعه، فوهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل مما أمرين به من مجع القرآن، قلت
هو وهللا خري، فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت : ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال، ف تفعالن شيًئا مل يفعله رسول هللاكي
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شرح هللا صدري للذي شرح هللا له صدر أيب بكر وعمر، فتتبعت القرآن أمجعه من العسب 
ها مع غريه واللِّخاف وصدور الرجال، ووجدُت آخر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري، مل أجد

حىت خامتة براءة، فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه }، لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْـُفِسُكمْ {
 ".هللا، مث عند عمر حياته، مث عند حفصة بنت عمر

حلفظ دون الكتابة، وقوله يف احلديث اية التثبت، فكان ال يكتفي  بت  : وقد راعى زيد بن 
ال ينايف هذا، وال يعين " التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها مع غريهووجدت آخر سورة "

ا ليست متواترة، وإمنا املراد أنه مل جيدها مكتوبة عند غريه، وكان زيد حيفظها، وكان كثري من  أ
ا كذلك، ألن زيًدا كان يعتمد على احلفظ والكتابة مًعا، فكانت هذه اآلية  الصحابة حيفظو

ا ُكِتبت، ولكنها مل توجد مكتوبة إال عند أيب خزمية   حمفوظة عند كثري منهم، ويشهدون 
 .األنصاري

َمن كان : قدم عمر فقال: "أخرج ابن أيب داود من طريق حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال
واأللواح  شيًئا من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك يف الصحف -ملسو هيلع هللا ىلص-تلقى من رسول هللا 

وهذا يدل على أن زيًدا كان ال " والعسب، وكان ال يقبل من أحد شيًئا حىت يشهد شهيدان
يكتفي مبجرد وجدانه مكتوً حىت يشهد به َمن تلقَّاه مساًعا، مع كون زيد كان حيفظ، فكان 

: هعن أبي يفعل ذلك مبالغة من االحتياط، وأخرج ابن أيب داود أيًضا من طريق هشام بن عروة
ب املسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من  : أن أ بكر قال لعمر ولزيد اقعدا على 

لشاهدين: "ورجاله ثقات مع انقطاعه، قال ابن حجر" كتاب هللا فاكتباه احلفظ : وكأن املراد 
ما يشهدان على أن ذلك املكتوب ُكِتب ": "مجال القراء"وقال السخاوي يف " والكتاب واملراد أ

ا القرآن -ملسو هيلع هللا ىلص- يدي رسول هللا بني ما يشهدان على أن ذلك من الوجوه اليت نزل  " أو املراد أ
ال من  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان غرضهم أن ال ُيكتب إال من عني ما ُكِتَب بني يدي النيب : "قال أبو شامة

أي مل أجدها مكتوبة مع " غريه مل أجدها مع" :جمرد احلفظ، ولذلك قال يف آخر سورة التوبة

حلفظ دون الكتابة  ".غريه ألنه كان ال يكتفي 
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ولكنه كان مفرَّقًا يف الرقاع  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد عرفنا أن القرآن كان مكتوً من قبل يف عهد النيب 
ت والسور وأن تكون  . واألكتاف والعسب فأمر أبو بكر جبمعه يف مصحف واحد مرتب اآل

ا القرآن، فكان أبو بكر كتاب -ته غاية من التثبيت مشتملة على األحرف السبعة اليت نزل 
ذه الصفة يف مصحف، وإن ُوِجَدت مصاحف فردية عند بعض  - أول َمن مجع القرآن 

ا مل تكن على هذا  الصحابة، كمصحف علي، ومصحف ُأَيب، ومصحف ابن مسعود، فإ
ن التحري والدقة، واجلمع والرتتيب، واالقتصار على ما مل تُنسخ تالوته، النحو، ومل تنل حظها م

ا مجع أيب بكر للقرآن،  ل مصحف أيب بكر، فهذه اخلصائص متيَّز  واإلمجاع عليها، مبثل ما 
ذا  ملصحف نشأت منذ ذلك احلني يف عهد أيب بكر  ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن 

عظم الناس أجرًا يف املصاحف أبو بكر، رمحة هللا على أيب بكر، هو أ: "اجلمع، وعن علي قال
 ".أول َمن مجع كتاب هللا
 .)اجلمع الثاين( :وهذا اجلمع هو املسمى

 :، مجع القرآن يف عهد عثمان -٣
اتسعت الفتوحات اإلسالمية، وتفرَّق القرَّاء يف األمصار، وأخذ أهل كل ِمصر عمن وفد إليهم 

ختالف األحرف اليت نزل عليها، فكانوا إذا قراءته ا القرآن خمتلفة  ، ووجوه القراءة اليت يؤدون 
ا  ضمهم جممع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه هذا االختالف، وقد يقنع 

يت مل تدرك ولكن هذا ال حيول دون تسرب الشك للناشئة ال -ملسو هيلع هللا ىلص-مجيًعا مسندة إىل رسول هللا 
، مث إىل اللجاج وأفصحها، وذلك يؤدي إىل املالحاةالرسول، فيدور الكالم حول فصيحها 

 .والتأثيم، وتلك فتنة ال بد هلا من عالج
حذيفة بن "من أهل العراق، كان فيمن غزامها " أذربيجان"وغزوة " أرمينية"فلما كانت غزوة 

للحن، مع إلف كل لقراءته، فرأى اختال" اليمان ًفا كثريًا يف وجوه القراءة، وبعض ذلك مشوب 
 --ووقوفه عندها، ومماراته خمالفة لغريه، وتكفري بعضهم اآلخر، حينئذ فزع إىل عثمان 

وأخربه مبا رأى، وكان عثمان قد منى إليه أن شيًئا من ذلك اخلالف حيدث ملن يُقرئون الصبية، 
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ؤالء وبينهم من االختالف ما بينهم، فأكرب الصحابة هذا األمر خمافة أن ينجم عنه فينشأ ه
التحريف والتبديل، وأمجعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف األوىل اليت كانت عند أيب بكر، وجيمعوا 
لقراءات الثابتة على حرف واحد، فأرسل عثمان إىل حفصة، فأرسلت إليه بتلك  الناس عليها 

بت األنصاري، وإىل عبد هللا بن الزبري، وسعيد بن العاص، الصحف، مث أ رسل إىل زيد بن 
وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام القرشيني، فأمرهم أن ينسخوها يف املصاحف، وأن ُيكتب ما 

م  .اختلف فيه زيد مع رهط القرشيني الثالثة بلسان قريش فإنه نزل بلسا
على عثمان، وكان يغازي أهل الشام يف أرمينية وأذربيجان أن حذيفة بن اليمان َقِدَم : "عن أنس

قال لعثمان، أدرك األمة قبل أن خيتلفوا فمع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة،
اختالف اليهود والنصارى، فأرسل إىل حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها يف املصاحف مث 

ا حفصة إىل عثم بت، وعبد هللا بن الزبري، وسعيد بن نردها إليِك، فأرسلت  ان، فأمر زيد بن 
العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، فنسخوها يف املصاحف، وقال عثمان للرهط 

بت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه : القرشيني الثالثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
م، ففعلوا حىت إذا نسخوا ا لصحف يف املصاحف رد عثمان الصحف إىل حفصة، إمنا نزل بلسا

وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا، وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف 
 -ملسو هيلع هللا ىلص-آية من األحزاب حني نسخنا املصحف قد كنت أمسع رسول هللا : أن ُحيرق، قال زيد

ها مع خزمية بن  ا، فالتمسناها فوجد ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما {: بت األنصارييقرأ 
ََّ َعَلْيهِ  ا يف املصحف}، َعاَهُدوا ا  .فأحلقناها يف سور

ر على أن االختالف يف وجوه القراءة مل يفزع منه حذيفة بن اليمان وحده، بل شاركه  ودلت اآل
حدثنا ابن : بن إبراهيم، قال حدثين يعقوب: "غريه من الصحابة يف ذلك، عن ابن جرير قال

ملا كان يف خالفة عثمان جعل املعلم يُعلِّم قراءة : حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، قال: علية، قال
فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، حىت ارتفع ذلك إىل املعلِّمني . الرجل، واملعلم يُعلِّم قراءة الرجل

فقام . بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان حىت كفر بعضهم -فال أعلمه إال قال: قال أيوب-
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ى عين من أهل األمصار أشد فيه : "خطيًبا فقال أنتم عندي ختتلفون فيه وتلحنون، فمن 
فحدثين أنس : قال أبو قالبة" اختالًفا وأشد حلًنا، اجتمعوا  أصحاب دمحم فاكتبوا للناس إماًما

لفوا يف اآلية فيذكرون الرجل قد تلقاها فرمبا اخت: كنت فيمن ُميَْلى عليهم، قال: بن مالك قال
بعدها،  ولعله أن يكون غائًبا يف بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وما -ملسو هيلع هللا ىلص-من رسول هللا 

ويدعون موضعها، حىت جييء أو يرسل إليه، فلما فرغ من املصحف كتب عثمان إىل أهل 
 .، فاحموا ما عندكمإين قد صنعت كذا وكذا، وحموت ما عندي: األمصار

وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أيب قالبة مثله، وذكر ابن حجر يف الفتح أن ابن داود 
 .أخرجه يف املصاحف من طريق أيب قالبة

ال تقولوا يف عثمان إال خريًا، فوهللا ما فعل الذي فعل يف : قال علي: "وعن سويد بن غفلة قال
إن : قولون يف هذه القراءة؟ قد بلغين أن بعضهم يقولما ت: قال. املصحف إال عن مأل منا

أرى أن ُجيْمع الناس على : فما ترى؟ قال: قراءيت خري من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفًرا، قلنا
 ".فِنْعَم ما رأيت: مصحف واحد فال تكون فرقة وال اختالف، قلنا

مصاحف على حرف واحد وهذا يدل على أن ما صنعه عثمان قد أمجع عليه الصحابة، ُكِتبت 
ا القرآن، ليجتمع الناس على قراءة واحدة، ورد عثمان الصحف  من األحرف السبعة اليت نزل 

ملدينة واحًدا هو مصحفه . إىل حفصة، وبعث إىل كل أفق مبصحف من املصاحف واحتبس 
ت السابقة من قوله. الذي يسمى اإلمام عوا  اجتم: "وتسميته بذلك ملا جاء يف بعض الروا

وأمر أن ُحيرق ما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف، وتلقت " أصحاب دمحم فاكتبوا للناس إماًما
ألحرف الستة األخرى، وال ضري يف ذلك لطاعة، وتركت القراءة  فإن القراءة . األمة ذلك 

ا مجيًعا  على األمة القراءة -ملسو هيلع هللا ىلص-ألحرف السبعة ليست واجبة، ولو أوجب رسول هللا 
تواترًا تقوم به احلجة ولكنهم مل يفعلوا ذلك فدل هذا على أن م لوجب نقل كل حرف منها نقًال 

ب الرخصة ا من  وهذا هو . وأن الواجب هو تواتر النقل ببعض هذه األحرف السبعة. القراءة 
 .ما كان
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خرق ما عدا ومجعهم على مصحف واحد، وحرف واحد، و : "قال ابن جرير فيما فعله عثمان
املصحف الذي " خمالف"املصحف الذي مجعهم عليه، وعزم على كل َمن كان عنده مصحف 

لطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك  مجعهم عليه، أن حيرقه، فاستوثقت له األمة على ذلك 
ألحرف الستة اليت عزم عليها إمامها العادل يف تركها، طاعة  الرشد واهلداية، فرتكت القراءة 

ها له، نظرًا منها ألنفسها وملن بعدها من سائر أهل ملتها، حىت درست من األمة معرفتها، من
رها، وتتابع املسلمني على  ا، لدثورها وعفو آ رها، فال سبيل ألحد اليوم إىل القراءة  وتعفت آ
ا، من غري جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرًا منها ألنفسها  رفض القراءة 

حلرف الواحد الذي اختاره هلم إمامهم الشفيق ول سائر أهل دينها، فال قراءة للمسلمني اليوم إال 
 .الناصح، دون ما عداه من األحرف الستة الباقية

وأمرهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكيف جاز هلم ترك قراءة أقرأمهوها رسول هللا : فإن قال بعض من ضعفت معرفته
ا؟   بقراء

هم بذلك مل يكن أمر إجياب و إن أمره :قيل حة ورخصة،إ ا فرض، وإمنا كان أمر إ ألن القراءة 
عند من م بكل حرف من تلك األحرف السبعة،لو كانت فرًضا عليهم لوجب أن يكون العل

ويف تركهم نقل ذلك كذلك ويزيل الشك من قَـرَأَِة األمة،بنقله احلجة، ويقطع خربه العذر، يقوم
مأوضح الدليل عل ا خمريين، ى أ بعد أن يكون يف نقلة القرآن من األمة من كانوا يف القراءة 

مل يكن القوم برتكهم نقل وإذ كان ذلك كذلك،.جتب بنقله احلجة ببعض تلك األحرف السبعة
إذ  لواجب عليهم من الفعل ما فعلوا،ابل كان ركني ما كان عليهم نقله،لسبع،مجيع القراءات ا

م فكان القيام بفعل الواجب عليهم،لك، كان هو النظر لإلسالم وأهله،علوا من ذكان الذي ف
من م وأهله أقرب منهم إىل السالمة،كانوا إىل اجلناية على اإلسالأوىل من فعل ما لو فعلوه،

 ".ذلك
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 :الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثمان
 :الباعث والكيفيةيتبني من النصوص أن مجع أيب بكر خيتلف عن مجع عثمان يف 

جلمع القرآن خشية ذهابه بذهاب محلته، حني استحر  --لدى أيب بكر  فالباعث-١

لقرَّاء كثرة االختالف يف وجوه القراءة، حني شاهد هذا   --لدى عثمان  والباعث.القتل 

 .االختالف يف األمصار وخطَّأ بعضهم بعًضا
ومجًعا له يف . نقًال ملا كان مفرًَّقا يف الّرِقاع واألكتاف والعسبومجع أيب بكر للقرآن كان -٢

ت والسور مشتمًال على األحرف  .مقتصًرا على ما مل تُنسخ تالوته. مصحف واحد مرتب اآل
ا القرآن  .السبعة اليت نزل 

ومجع عثمان للقرآن كان نسًخا له على حرف واحد من احلروف السبعة، حىت جيمع املسلمني 
 . وحرف واحد يقرءون به دون ما عداه من األحرف الستة األخرى. ى مصحف واحدعل

عثمان، أن مجع أيب بكر كان خلشية  الفرق بني مجع أيب بكر ومجع.: "قال ابن التني وغريه
أن يذهب من القرآن شيء بذهاب محلته، ألنه مل يكن جمموًعا يف موضع واحد، فجمعه يف 

ت سوره عل ومجع عثمان كان ملا كثر  -ملسو هيلع هللا ىلص-ى ما وقفهم عليه النيب صحائف، مرتًبا آل
م على اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إىل ختطئة  االختالف يف وجوه القراءة حىت قرءوه بلغا

فنسخ تلك الصحف يف مصحف واحد مرتًبا لسوره، ، فخشى من تفاقم األمر يف ذلك، بعضه
نه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع يف قراءته  واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، حمتجا 

بلغة غريهم رفًعا للحرج واملشقة يف ابتداء األمر، فرأى أن احلاجة إىل ذلك قد انتهت، فاقتصر 
املشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس  : "وقال احلارث احملاسيب" على لغة واحدة

لى القراءة بوجه واحد، على اختيار وقع بينه وبني من شهده كذلك، إمنا محل عثمان الناس ع
من املهاجرين واألنصار، ملا خشي الفتنة عند اختالف أهل العراق والشام يف حروف القراءات، 
فأما قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجوه من القراءات املطلقات على احلروف السبعة اليت 

ا القرآن فأما السابق إىل مجع  ".اجلملة فهو الصديق أُنزل 
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ذا قطع عثمان دابر الفتنة، وحسم مادة اخلالف، وحصَّن القرآن من أن يتطرق إليه شيء من  و
دة والتحريف على مر العصور وتعاقب األزمان اجلمع :(ومجع عثمان للقرآن هو املسمى .الز

 .هجرية ٢٥، وكان سنة )الثالث
 

 
ً
 معىن التفسري :  سابعا

اشهر الكتب املؤلفة يف كل نوع مع بيان منزلته  –أنواع التفسري  –الفرق بينه وبني التأويل  

 .العلمية

 معىن التفسري،نشأته،وأنواعه،وأهم املؤلفات فيه
م النيب صلى هللا عليه سنلم يف هذا الباب إملامه سريعة بتاريخ التفسري ، ونستعرض ن شوءه أ

وسلم ومنوه يف عهد الصحابة والتابعني ، مث نتحدث عن توسعه فيما بعد ذلك حىت ننتهي يف 
ريخ التفسري إىل أربعة فصول   .استعراضنا إىل العصر احلديث ، وسنقسم كالمنا حول 

 )الفصل األول ( 

 :التفسري يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
تاب عريب مبني ، نزل على الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص ليبلغه قومه الفصحاء البلغاء ، فلم القرآن ك

إلمجال على معظمهم ، إذا استثنينا ما تشابه منه  .يستغلق فهمه 
فهمه العرب ، وكان سبباً  يف دخول عدد كبري منهم يف اإلسالم ، ولكن معاين القرآن ال حتد 

ا ، وملا كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أكثر اخللق فهماً  هلذا الكتاب كان من مهماته األساسية   وال حياط 
 .أن يبني للناس ما نزل إليهم 

والقرآن حيوي نظرة إىل احلياة و اإلنسان جديدة على العرب ، ومن أجل ذلك فهم حمتاجون إىل 
وعي ، ال سيما وأن يف القرآن مزيد من الرشح و البيان هلا حىت يقفوا عليها ، و يعوها حق ال

مل ، و العام ، واملشكل ، وفيه مفردات ال يفهما بعضهم  ، فقد كان بعض الصحابة  ا
ت القرآن ويؤخذ بسحرها ومجاهلا  ملعىن اإلمجايل آل  .يكتفي 
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يت   : إذن فقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم يتفاوتون يف فهم القرآن تبعا ً ملا 
 .هبهم تبعاً  ملوا

ا  ا و هلجا  .تبعاً  إلطالعهم على لغتهم وأد
 .تبعاً  ملعرفتهم أسباب النزول 

ا  وهكذا فإذن كثريا ً من مواضع القرآن كانت تثري بعض األسئلة عند بعض الصحابة فيوجهون 
لغامضة وكان يسأل بعضهم بعضاً  عن معاين مفردات القرآن ا. إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته 

ت بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص  .واآل

 ) الفصل الثاين ( 

 :التفسري يف عهد الصحابة 
يت من األمور التالية   :كانت مادة التفسري يف عهد الصحابة رضوان هللا عليهم قائمة على ما 

لقرآن   .تفسري القرآن 
 .ما كان حيفظه الصحابة من تفسريات النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ت  .وكان يعتمد ذلك على قوة فهمهم وإدراكهم: ما كانوا يستنبطونه من اآل
   .ما كانوا يسمعونه من أنباء أهل الكتاب الذين دخلوا يف اإلسالم

 
 
 : أشهر الصحابة يف التفسري   

 .عبد هللا بن عباس
 .عبد هللا بن مسعود
 .علي بن أيب طالب

 .أيب بن كعب
 .بكر الصديق أبو

 .طابعمر بن اخل
 .عثمان بن عفان
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بت  .زيد بن 
 .أبو موسى األشعري

 .عبد هللا بن الزبري
وأهم هؤالء يف التفسري األربعة األوائل ، وقد مت ترتيبهم حسب أمهيتهم يف التفسري وكثرة ممارستهم 

لتفسري هو عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنهما  .له ، فأوسع الصحابة اشتغاالً  

 

 : بة قيمة تفسري الصحا
 :ننظر يف التفسري املنقول عن الصحابة 

 .فإن كان مرفوعاً  إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فهو حديث ، له حكم احلديث أي يكون حجة إن صح سنده
سباب النزول أو مبا ال يكون من قبيل الرأي  وإن مل يكن مرفوعا ً ننظر فيه فإن كان متعلقاً  

 .ان حجة إن صح سندهواالجتهاد أعطي حكم املرفوع وك
سباب النزول كان موقوفاً  على  أما إذا كان من قبيل االجتهاد واالستنباط أو ليس متعلقا ً 

 .الصحايب 
سباب النزول أو مبا ال  ويتحصل من ذلك أن التفسري املروي عن الصحايب إن كان متعلقاً  

إن كان تفسرياً  يعتمد على  ميكن أن يكون من قبيل الرأي و االجتهاد كان ملزما ً ، وكذاك
ا فهو ملزم أيضا ً   .اللغة اليت هم أدرى الناس 

ه فهو بشكل عام غري ملزم  وينظر إىل كل رأي على . أما الشيء الذي ليس داخالً  فيما ذكر
 .  حدة

 )الفصل الثالث ( 

 :التفسري يف عهد التابعني 
ت التفسري عن الصحابة ، و  نفسهم ، وما زال  هزادوا فيها ما استنبطو جاء التابعون فنقلوا روا

 .التفسري يتضخم يف عهدهم حىت اجتمع منه الشيء الكثري
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ولكن هذه األقوال يف التفسري مل تكن جمموعة وال مرتبة بشكل منظم وفق ترتيب املصحف ، بل  
لتفسري ، أي إن  ت ال عالقة هلا  ت متفرقة بني روا التفسري  كانت تروى منثورة تفسريا ص آل

حلديث غري مميز عنه  .كان خمتلطا ً 
وكان التابعون من أهل كل قطر يعنون برواية ما مسعوه وما ورد من التفسري عن الصحايب الذي 

و اختص املدنيون ، فاختص املكيون برواية ما ورد من التفسري عن ابن عباس .يقيم يف بلدهم
الكوفيون برواية ما ورد من التفسري عن ابن  واختص. برواية ما ورد من التفسري عن أيب بن كعب

 .وهذه املدارس الثالث أهم مدارس التفسري يف عهد التابعني. مسعود

 

 :قيمة التفسري التابعني
قواهلم  قوال التابعني يف التفسري ، فمنهم من ذهب على األخذ  . اختلف العلماء يف األخذ 

 .ومنهم من مل ير ذلك
ما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فعلى الرأس و العني ، وما جاء عن : " قال يروى عن أيب حنيفة أنه 

 " .الصحابة ختري ، وما جاء عن التابعني فهم رجال وحنن رجال 
خذ أقوال التابعني فهم رجال وحنن رجال   .وهذا القول يدل على أننا غري ملزمني 

ألخذ مبا ورد عن الت نعم إذا امجع التابعون على .. ابعني فهو موضع نظر أما القول الذي يلزم 
 .رأي فعندئذٍ  يتوجب األخذ به ألن إمجاعهم يدل على وجود نص ملزم و هللا أعلم 

 )الفصل الرابع ( 

 : ريخ التفسري فيما بعد التابعني 
ً  ، أي منذ منتصف القرن ال ريخ التفسري خالل اثين عشر قر ثاين هذا الفصل يتناول موضوع 

اهلجري حىت العصر احلاضر ، وليس ذلك مما يتسع له وقت الدراسة وال منهجها ، ومن أجل 
 . ذلك ، فسنقتصر على ذكر خطوط عريضة يف غاية اإلجياز
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تفسري القرآن الكرمي مل يتوقف عند مرحلة من مراحل التاريخ اإلسالمي، ولن يتوقف كذلك إن 
 . ما دام هناك عقل يتفكر، وقلب يتذكر

إن تفسري القرآن الكرمي مر مبراحل  -على ضوء ما تقدم يف هذا الصدد  -وميكننا القول بداية 
 : رزة، حاصل القول فيها كاآليت

كان تفسري القرآن يف بداية األمر مقصورًا على التناقل عن طريق الرواية فحسب، إذ كان 
ت والسور الصحابة رضوان هللا عليهم يروون عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تفسريه لبعض اآل

وكان التابعون كذلك يروون عن الصحابة ما كان عندهم من تفسري منقول عن رسول ...القرآنية
وواضح من هذا أن التفسري يف هذه املرحلة كان يقوم على ... هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو ما اجتهدوا يف تفسريه

 . املشافهة والرواية فحسب 
واليت يؤرَّخ هلا عادة مع بداية النصف الثاين من القرن  -رحلة التدوين عموًما مث مع بدء م

والبدء بتدوين احلديث خصوًصا، بدأ التفسري يدوَّن ضمن كتب احلديث  -اهلجري الثاين 
ت احلديثة  ب مستقل ضمن األبواب اليت تشتمل عليها املدو  . خاصة، إذ كان يُفرد له 

استقالل كثري من العلوم، أخذ تدوين التفسري يستقل شيًئا فشيًئا، فربزت ومع انتشار التدوين، و 
لسند فيما كان مسنداً  وليس . بعض التفاسري املدونة اليت فسرت القرآن الكرمي تفسرياً كامًال، و

 ... من السهل يف هذا السياق معرفة أول من دوَّن تفسري القرآن كامًال مرتباً 
إلس ناد، جاءت مرحلة التدوين لكن مع اختصار األسانيد، إذ اقتصر وبعد مرحلة التدوين 

التدوين يف التفسري على نقل األقوال التفسريية دون إسنادها إىل قائليها، األمر الذي ترتب عليه 
ت اإلسرائيلية، ورمبا كان لنا وقفة يف مقال الحق   -ظهور ظاهريت الوضع، والنقل عن الروا

 . الظاهرتني  على هاتني -حسب ما تيسر 
وبعد تدوين كثري من العلوم وانتشارها؛ كعلم الكالم، وعلوم العربية، وعلم الفلسفة، بدأ التفسري 
ينحو منًحا جديًدا، إذ دخل يف مرحلة التفسري العقلي، اليت بدأت برتجيح بعض األقوال على 
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حا من التفسري أشكاالً بعض، اعتماًدا على اللغة العربية، والسياقات القرآنية، واختذ هذا املن
 . خمتلفة ما بني مقبول ومرفوض 

كان من مالمح هذه املرحلة تنوع التفاسري، َوْفَق تنوع االختصاصات العلمية؛ وهكذا وجد   لقد
بعض التفاسري يغلب عليها اجلانب اللغوي على غريه من اجلوانب، وبعضها اآلخر يغلب عليه 

لث يطغي فيه قي ...اجلانب الفقهي على ما سواه اجلانب الفلسفي، وقسم  وهكذا يف 
 . االختصاصات 

ملأثور مل يعد له وجود، بل  وعلى الرغم من كل هذا التطور والتغري، ال ميكن القول إن التفسري 
مل يلِغ التفسري  -إن صح التعبري  -إن الصحيح والواقع أن هذا التوسع يف التفسري العقلي 

 . ا موازً لآلخر ومكمًال له ملأثور، بل أصبح كل منهم
وإضافة ملا تقدم ذكره، كان من مالمح هذه املرحلة بدء الكتابة بعلوم القرآن كموضوعات 
مستقلة؛ كمجاز القرآن، ومفردات القرآن، والناسخ واملنسوخ يف القرآن، وأسباب النـزول، 

 . القرآن القول فيها  وأحكام القرآن، وما أشبه ذلك من موضوعات قرآنية، فصَّلت ُكتب علوم
 لكن يالحظ أن سعة تلك اجلهود التفسريية دفعت من جاء بعُد إىل العكوف على االختصار 

التعليق أو التتبع جلهود السابقني، واحنسرت جهود التأليف واإلبداع، وترافق ذلك مع ما مسِّي  أو
: ن سبق، وسادت مقولةيف التاريخ اإلسالمي مبرحلة االحنطاط والتقليد والركون إىل جهود م

إلمكان أفضل مما كان   !!ليس 
وما شهده " الصحوة اإلسالمية"وبدخول عصر النهضة احلديثة، وصعود ما أُطلق عليه ظاهرة 

هذا العصر من تطورات على األصعدة كافة، بدأت تظهر العديد من اجلهود اإلبداعية يف جمال 
حلة ظهور التفسري املوضوعي للقرآن، أي تفسري تفسري القرآن الكرمي؛ فكان من مالمح هذه املر 

 . القرآن الكرمي حساب موضوعات معينة، كموضوع األخالق، وموضوع العلم، ما أشبه ذلك 
 . وكان من مالمح هذه املرحلة كذلك ظهور التفسري العلمي للقرآن الكرمي 
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رمي أمر حممود ومشروع، ما وال ريب أن هذا التنوع والتعدد يف اجلهود املبذولة لتفسري القرآن الك
دام مضبوطًا بضوابط الشرع وموجهاته؛ وهو يف حد ذاته دليل على إعجاز هذا الكتاب، ودليل 

 . على خلوده وجتدد عطائه بتجدد الفكر الذي يتعامل معه ويتوجه إليه  -من َمثَّ  -

 )الباب الثالث ( 

 اجتاهات التفسري
نا يف هذا الباب حبث أهم هذه االجتاهات ودراسة وغرض. ظهرت اجتاهات متعددة يف التفسري 

ً  هاماً  من كتب التفسري ميثل هذا . خصائصها  لذكر و الدراسة يف كل اجتاه كتا وسنخص 
 .االجتاه

ب فهي االجتاه اللغوي  ألثر ، والتفسري . واالجتاهات اليت سنفرد لكل واحد منها  و التفسري 
التفسري اإلصالحي ، و سنشري بعد ذلك يف فصل واحد إىل لرأي ، والتفسري العلمي ، و 

وليس من شك يف أن أهم هذه . اجتاهات أخرى مثل التفسري املوضوعي و الفقهي و اإلشاري 
ملأثور ومدرسة التفسري  املدارس التفسريية مدرستان قامتا منذ وقت مبكر مها مدرسة التفسري 

 .لرأي

 )الفصل األول ( 

 :يف تفسري القرآن  االجتاه اللغوي
إن هذا االجتاه من أقدم االجتاهات اليت وجدت يف التفسري ،  وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام كما 

 :يلي 
) غريب القرآن(ما يتعلق مبفردات اللغة هو ما عرف بغريب القرآن ، مثل كتاب : القسم األول 

 .ألبن قتيبة
 

لنحو و القضا اإلعر : القسم الثاين  ( للفراء وكتاب ) معاين القرآن(مثل كتاب . ابيةما يتعلق 
 .أليب حيان) البحر احمليط 
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لبالغة و األساليب البيانية: القسم الثالث  للزخمشري ، و  ) الكشاف (مثل كتاب . ما يتعلق 
 .لسيد قطب) يف ظالل القرآن(كتاب 

قسامه هذه من أهم االجتاهات اليت تعين دارسي العرب ية يف دراستهم للتفسري ولعل هذا االجتاه 
 . التصاهلا بدراستهم االختصاصية

 

 )الفصل الثاين ( 

ملأثور  التفسري 
لعناية ، وهو أقدم هذه االجتاهات ملأثور اجتاه من أهم اجتاهات التفسري وأجدرها   . التفسري 

ت القرآن الكرمي مبا يلي : واملقصود به   :أن تفسر اآلية من آ

 .نفسه يف موضع آخر ورد فيه معىن هذه اآلية مبا جاء يف القرآن 
 .ومبا ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من تفسري

 .ومبا نقل عن الصحابة والعدول من التابعني مما يتصل بشرح اآلية 
 

 : هل تفسري الصحابة و التابعني من املأثور؟؟ 
هم من عده مأثوراً  ، ومنهم اختلف العلماء يف عد تفسري الصحابة والتابعني من املأثور ، فمن

ملأثور تورد منه الكثري. من مل يعده كذلك   .غري أن معظم كتب التفسري 
ب  ولعل الرأي الصحيح هو أن ما جاء عن الصحابة و التابعني العدول فيما ليس من 

 االجتهاد 
ملأثور ، وهو ملزم إن واالستنباط وإمنا هو متوقف على السماع من النيب ملسو هيلع هللا ىلص يعد من الت فسري 

 .صح سنده
ملأثور الجتهاد واالستنباط فليست من التفسري   .وأما األقوال املنقولة عنهم مما يتصل 

ملأثور ؟؟   مىت يقبل التفسري 
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ملأثور  لقرآن بطبيعة احلال  –إن التفسري  يقبل إن صح سنده هذا األثر  –فيما عدا التفسري 
 .لزمنا األخذ بهاملفسر لآلية ، وي

لقبول أو الرد أن ننظر . وأما إذا كان سنده واهياً  فال شك يف رده  فإن علينا لنحكم على أثر 
 .يف رجال سنده لنعرف درجته

 )الفصل الثالث ( 

لرأي   :التفسري 
لرأي فمنعه البعض و أجازه البعض أما  قام خالف شديد بني العلماء يف مسألة التفسري 

دلة أمهها املانعون ف  :قد ذهبوا إىل حظره وحترميه ، و استدلوا على ذلك 
لرأي قول على هللا بغري علم ، وهو غري جائز  .قالوا إن التفسري 

آلية الكرمية  وفهموا من اآلية أن البيان " وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم" واستدلوا 
 .بعد حتري ما صحللرسول ، وليس لغريه إال أن ينقل قوله 

حلديث  فمن كذب علي متعمدا ً فليتبوأ مقعده . اتقوا احلديث عين إال ما علمتم : " واستدلوا 
 " .من النار ، ومن قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

متناع كثري من الصحابة و السلف من القول يف تفسري القرآن ، كأيب بكر   واستدلوا 
 .وسعيد بن املسيب و الشعيب و األصمعي 

يت  ا ال تنطبق عليهم كما  قشوا هذه األدلة وبينوا أ يزون فقد   :وأما ا
الجتهاد قول على هللا بغري علم  و إمنا هو استخدام العقل يف فهم  . قالوا ليس يف التفسري 

حلديث املشهور عندما سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص  معاذ عند بعثه لليمن فقال كتاب هللا العظيم واحتجوا 
احلمد  الذي وفق رسول : فضرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف صدره و قال . اجتهد رأيي : معاذ 

 .رسول هللا ملا يرضي رسول هللا
آلية  رد ن يف الذي و  "وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم" وأجابوا عن االستدالل 

بيانه عنه ملسو هيلع هللا ىلص كفاية عن كل تفسري ، وأما الذي مل يرد عنه ملسو هيلع هللا ىلص بيانه ففيه جمال ألن يعمل أهل 
 .العلم األكفاء تفكريهم فيه ويقفوا على أسراره
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لرأي ضمن احلدود اليت قررها العلماء من  والقول احلق يف هذه املسألة و هللا أعلم أن التفسري 
التمكن و القدرة و العلم يعترب جائز وجيب قبوله و إقراره ، وهو الشيء الطبيعي الذي يقتضيه 

لرأي . التفاعل مع كتاب هللا عز و جل واستنطاقه يف شؤوننا املعاصرة و من أهم كتب التفسري 
 .تفسري الرازي و تفسري النسفي وتفسري البيضاوي

 )الفصل الرابع ( 

 التفسري العلمي
وللتفسري العلمي " التفسري العلمي" ارس التفسري اليت شاعت يف هذا العصر ما يدعى من مد

" جواهر القرآن" و " اإلحياء" جذور يف ثقافتنا التفسريية القدمية ، ونستطيع أن نعد الغزايل يف 
من أوائل الباحثني فيه وقد سار يف " مفاتيح الغيب" الرازي يف " و " القسطاس املستقيم" و 

 .حتدث فيه عن العلوم املستنبطة من القرآن" اإلتقان" السبيل السيوطي حيث عقد  ً يف  هذا
ولكننا يف مطلع القرن اهلجري الرابع عشر نرى هذا اللون من التفسري قد راج ومنا ، وتوسعت 

 . أرجاؤه وتعددت ، وختصص فيه بعض املؤلفني 
ت الكرمية التفسري العلمي هو حتكيم مصطلحات العلوم يف فه م اآلية ، و الربط بني اآل

ال هو الشيخ . ومكتشفات العلوم التجريبية و الفلكية و الفلسفية ومن أبرز من ألفوا يف هذا ا
 .طنطاوي جوهري يف تفسريه 

العلم يف تغري مستمر ويف تبدل دائم واحلق أن هذا االجتاه من التفسري غري سديد ، وذلك ألن 
يت من يبطلها ويثبت ، على اإلطالق  فهو ال يثبت على حال فقد تظهر حقيقة علمية اليوم 

بتة و غري مستقرة يف  ، ضدها غدا  ت و فرضيات علمية غري  فكيف ميكن لنا أن حنكم نظر
ته الباطل من بني يديه و ال من خلفه  إن القرآن الكرمي أكرب ، كتاب هللا عز و جل الذي ال 

ت والتجاربوأجل من كل تلك العلوم  وا  .لنظر
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ً
 :ترمجة معاني القرآن:ثامنا

 :معىن الرتمجة

 :الرتمجة تطلق على معنيني
وهي نقل ألفاظ من لغة إىل نظائرها من اللغة األخرى حبيث يكون النظم : الرتمجة احلرفية: أوهلما

 .موافًقا للنظم، والرتتيب موافًقا للرتتيب
هي بيان معىن الكالم بلغة أخرى من غري تقييد برتتيب  و : الرتمجة التفسريية أو املعنوية: نيهما

 .كلمات األصل أو مراعاة لنظمه
ملعىن املذكور ال ميكن حصوهلا مع احملافظة  للغات يعرفون أن الرتمجة احلرفية  والذين على بصر 

فإن خواص كل لغة ختتلف عن األخرى يف ترتيب . على سياق األصل واإلحاطة جبميع معناه
لفعل فالفاعل يف االستفهام وغريه، واملضاف . جلملةأجزاء ا فاجلملة الفعلية يف اللغة العربية تبدأ 

مقدم على املضاف إليه، واملوصوف مقدم على الصفة، إال إذا أريد اإلضافة على وجه التشبيه 
يس ول" عظيم األمل"كـ : ، أو كان الكالم من إضافة الصفة إىل معموهلا"جلني املاء"كـ : مثًال 

 .الشأن كذلك يف سائر اللغات
والتعبري العريب حيمل يف طياته من أسرار اللغة ما ال ميكن أن حيل حمله تعبري آخر بلغة أخرى، 

 .فإن األلفاظ يف الرتمجة ال تكون متساوية املعىن من كل وجه فضًال عن الرتاكيب
يب وأسرار األساليب والقرآن الكرمي يف قمة العربية فصاحة وبالغة، وله من خواص الرتاك

دائه لسان ت إعجازه ما ال يستقل    .ولطائف املعاين، وسائر آ

 :حكم الرتمجة احلرفية
فالقرآن كالم هللا املنزل على . وهلذا ال جيد املرء أدىن شبهة يف حرمة ترمجة القرآن ترمجة حرفية
لفاظه ومعانيه املتعبد بتالوته، وال يقول أحد من  ْعجز 

ُ
الناس إن الكلمة من القرآن إذا رسوله امل

لعربية، ولن يتأتى اإلعجاز  ا كالم هللا، فإن هللا مل يتكلم إال مبا تتلوه  ترمجت يقال فيها إ
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للغة العربية  والذي يتعبد بتالوته هو ذلك القرآن  -لرتمجة؛ ألن اإلعجاز خاص مبا أنزل 
لفاظه وحروفه وترتيب كلماته  .العريب املبني 

للغات وأساليبها وتراكيبها خترج فرتمج ة القرآن احلرفية على هذا مهما كان املرتجم على دراية 
 ً  .القرآن عن أن يكون قرآ

 :الرتمجة املعنوية
نوية -وكذا كل كالم عريب بليغ-القرآن الكرمي   .له معان أصليه، ومعان 

ملعاين األصلية املعاين اليت يستوي يف فهمها كل من عرف مدلوالت األلفاظ املفردة  واملراد 
 .وعرف وجوه تراكيبها معرفة إمجالية

ا كان القرآن معجزًا ا شأن الكالم، و ملعاين الثانوية خواص النظم اليت يرتفع   .واملراد 
ت قد يوافق فيه منثور كالم العرب أو منظومه، وال متس هذه املوافقة  فاملعىن األصلي لبعض اآل

ملعىن الثانويإعجاز القرآن، فإ ه عين الزخمشري يف  . ن إعجازه ببديع نظمه وروعة بيانه، أي  وإ
دائه  -خصوًصا القرآن-إن يف كالم العرب : "كشافه بقوله من لطائف املعاين ما ال يستقل 

 ".لسان

 :حكم الرتمجة املعنوية
اللغة العربية يف داللة وترمجة معاين القرآن الثانوية أمر غري ميسور، إذ إنه ال توجد لغة توافق 

ألفاظها على هذه املعاين املسماة عند علماء البيان خواص الرتاكيب، وذلك ما ال يسهل على 
فوجوه البالغة القرآنية يف اللفظ أو . وهو ما يقصده الزخمشري من عبارته السابقة. أحد ادعاؤه

خريًا، أو ذِكرًا وحذ. الرتكيب ًفا، إىل غري ذلك مما تسامت به لغة تنكريًا وتعريًفا، أو تقدميًا و
هذه الوجوه يف بالغة القرآن ال يفي حبقها يف أداء معناها  -القرآن، وكان له وقعه يف النفوس 

 .لغة أخرى، ألي أي لغة ال حتمل تلك اخلواص
وقد ذكر الشاطيب يف املوافقات املعاين . أما املعاين األصلية فهي اليت ميكن نقلها إىل لغة أخرى

يعين النظر إىل معانيه -إن ترمجة القرآن على الوجه األول : "صلية واملعاين الثانوية مث قالاأل
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ممكن، ومن جهته صح تفسري القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس هلم فهم يقوى  -األصلية
تفاق أهل اإلسالم، فصار هذا اإلنفاق حجة يف صحة . على حتصيل معانيه وكان ذلك جائزًا 

 ".ة على املعىن األصليالرتمج
ومع هذا فإن ترمجة املعاين األصلية ال ختلو من فساد، فإن اللفظ الواحد يف القرآن قد يكون له 
معنيان أو معان حتتملها اآلية فيضع املرتجم لفظًا يدل على معىن واحد حيث ال جيد لفظًا 

 .يشاكل اللفظ العريب يف احتمال تلك املعاين املتعددة
القرآن اللفظ يف معىن جمازي فيأيت املرتجم بلفظ يرادف اللفظ العريب يف معناه  وقد يستعمل

 .وهلذا وحنوه وقعت أخطاء كثرية فيما تُرجم ملعاين القرآن. احلقيقي
. وما ذهب إليه الشاطيب واعتربه حجة يف صحة الرتمجة على املعىن األصلي ليس على إطالقه

لتوحيد وأركان العبادات، وال . ورة يف إبالغ الدعوةفإن بعض العلماء خيص هذا مبقدار الضر 
دة بتعلم اللسان العريب   .يتعرض ملا سوى ذلك، ويؤمر من أراد الز

 :الرتمجة التفسريية
إن علماء اإلسالم إذا قاموا بتفسري للقرآن، يتوخى فيه أداء املعىن القريب : وحيق لنا أن نقول

مانة وبراعة، فإن هذا يقال فيهامليسور الراجح، مث يرتجم هذا التفس " ترمجة تفسري القرآن: "ري 
س بذلك. مبعىن شرح الكالم وبيان معناه بلغة أخرى" ترمجة تفسريية"أو  فإن هللا تعاىل . وال 

ا -ملسو هيلع هللا ىلص-بعث حممًدا  وكان : "برسالة اإلسالم إىل البشرية كافة على اختالف أجناسها وألوا
والقرآن الذي  -وشرط لزوم الرسالة البالغ ، "إىل قومه خاصة وبُعثت إىل الناس كافةالنيب يُبعث 

نزل بلغة العرب صار إبالغه لألمة العربية ملزًما هلا، ولكن سائر األمم اليت ال ُحتسن العربية، أو 
ا رفية وقد عرفنا قبل استحالة الرتمجة احل. ال تعرفها يتوقف إبالغها الدعوة على ترمجتها بلسا

واستحالة ترمجة املعاين الثانوية، ومشقة ترمجة املعاين األصلية وما فيها من أخطار، فلم . وحرمتها
يبق إال أن يرتجم تفسري القرآن الذي يتضمن أسس دعوته مبا يتفق مع نصوص الكتاب وصريح 

رآن على حنو ما وترمجة تفسري للق. السٌّنَّة إىل لسان كل قبيل حىت تبلغهم الدعوة وتلزمهم احلجة
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لرتمجة التفسريية وهي ختتلف عن الرتمجة املعنوية وإن كان الباحثون ال . ذكر يصح أن نسميها 
يفرقون بينهما، فإن الرتمجة املعنوية توهم أن املرتجم أخذ معاين القرآن من أطرافها ونقلها إىل 

ر يتكلم بلهجة املبنيِّ ملعىن فامل. ترمجة طبق األصل: اللغة األجنبية، كما يقال يف ترمجة غريه فسِّ
هذا ما أفهمه من اآلية، واملرتجم يتكلم بلهجة : الكالم على حسب فهمه، فكأنه يقول للناس

ر يقول يف تفسري . وشتان بني األمرين. من أحاط مبعىن الكالم وصبَّه يف ألفاظ لغة أخرى فاملفسِّ
معىن هذا الكالم هو عني معىن اآلية، وقد  :واملرتجم يقول. يعين كذا، ويذكر فهمه اخلاص: اآلية

 .عرفنا ما يف ذلك
ا ترمجة لفهم شخصي خاص، ال تتضمن وجوه التأويل  وينبغي أن يؤكَّد يف الرتمجة التفسريية أ

ذا تكون ترمجة للعقيدة اإلسالمية  احملتملة ملعاين القرآن، وإمنا تتضمن ما أدركه املفسر منها، و
 .فهم من القرآنومبادئ الشريعة كما تُ 

وإذا كان إبالغ الدعوة من واجبات اإلسالم فإن ما يتوقف على هذا البالغ من دراسة اللغات 
لقدر الضروري متكننا . ونقل أصول اإلسالم إليها واجب كذلك كما أن معرفتنا هلذه اللغات 

بعيد أو قريب، من دراسة كتبها للرد على املبشرين واملستشرقني الذين غمزوا عود اإلسالم من 
وأما خماطبة أهل : "عندما قال" العقل والنقل"وهذا هو ما عناه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه 

صطالحهم ولغتهم فليس مبكروه إذا احتيج إىل ذلك، وكانت املعاين صحيحة    -االصطالح 
جة، وإمنا  كمخاطبة العجم من الروم والفرس والرتك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحا

ه : "مث قال" كرهه األئمة إذا مل حيتج إليه ولذلك يرتجم القرآن واحلديث ملن حيتاج إىل تفهمه إ
لعربية، كما  لرتمجة، وكذلك يقرأ املسلم ما حيتاج إليه من كتب األمم وكالمهم بلغتهم، ويرتجم 

بت أن يتعلم كتاب اليهود -ملسو هيلع هللا ىلص-أمر النيب  متن . ليقرأ له ويكتب له ذلك زيد بن  حيث مل 
 ".اليهود عليه

ت القرآن وإمنا . وإذا كانت الرتمجة مبعناها احلقيقي ولو للمعاين األصلية ال تتيسر يف مجيع آ
كان من الضروري إشعار القارئ بذلك، ومن وسائله كتابة ، املتيسر الرتمجة على معىن التفسري
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ولو "حتتملها اآلية  -أو أرجح وجوه-ا أن هذا أحد وجوه مجل يف حواشي الصحائف يبنيِّ 
وتولت نقل تفسري القرآن إىل بعض اللغات . قامت مجاعة ذات نيات صاحلة وعقول راجحة

وعلى رسوخ يف معرفة تلك اللغات، وحتامت الوجوه  -األجنبية، وهي على بينة من مقاصده 
. أورو لفتحت لدعوة احلق سبيًال كانت مقفلة اليت دخل منها اخللل يف الرتاجم السائرة اليوم يف

لغواية قامتة  "ونشرت احلنيفية السمحة يف بالد طافحة 
 .وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 


