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نبينا حممد  والسالم عىل  والصالة   ، يعلم  مامل  اإلنسان  بالقلم علم  الذي علم  احلمد هلل 
آله  وعىل  واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم  آياته  عليهم  ليتلوا  للعاملني  رمحة  املبعوث 

وصحبه أمجعني . 
 أمــا بعــــد : 

القرآن  بمدارس حتفيظ  الثانوي  ( للصف األول  الكريم  القرآن  ) علوم  فهذا كتاب      
املقرر هلذه  املنهج  البنات ، تم وضعه حسب  لتعليم  العامة  التابعة للرئاسة  الثانوية  الكريم 
املرحلة راعينا فيه سهولة العبارة وإجياز اللفظ ، مع االقتصار عىل أهم األقوال واالبتعاد عن 
املسائل اخلالفية مراعاة ملستوى الطالبات يف هذه املرحلة ، مكتفني بام يساعدهن عىل فهم ما 

يمر هبن من مصطلحات ومعارف يف التفسري والقراءات وما البد من معرفته ألمثاهلن . 

 ندعو اهلل أن ينفع به وأن جيعل عملنا خالصًا لوجهه أنه سميع جميب 
            
 املؤلفــــــون 
   

 

مقدمة



....
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نشأة علوم القرآن وتطورها وتعريفها

الباب األول



�

املبحث األول

نشأة علوم القرآن الكريم



�

الحمد لله ر ب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . . . أما بعد :-

فقد كان الناس في جاهلية جهالء وضاللة عمياء ، حيث كانوا يعبدون األوثان واألصنام و األشجار 
وغير ذلك من دون الّلـه تعالى ، وكانوا يدفنون أوالدهم أحياء خشية الجوع والعار. وحين أراد الّلـه 
بهذه األمة خيرًا أرسل إليهم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وأنزل عليه خير كتبه القرآن الكريم ليخرج الناس به من الظلمات 
إلى النور . وقد أدرك هؤالء إعجاز القرآن وأنه اليمكن أن يكون كالم بشر . فآمنوا به واتبعوه وأقبلوا 
عليه يتلونه ، ويحفظونه ، ويفسرونه ، ويعملون به وتنافس الصحابة رضوان الّله عليهم في ذلك ، فكانوا 
ال يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، وبلغ من علمهم أن عبدالّله بن مسعود 
  يقول : )) والّله الذي ال إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الّله إال أنا أعلم أين نزلت وال نزلت آية من 
ه إال أنا أعلم فيم أنزلت ، ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الّله تبلغه اإلبل لركبت إليه ((. ويقول  كتاب الّلّ
علي بن أبي طالب  وهو على المنبر : )) سلوني فوالّله ال تسألوني عن شيء إال أخبرتكم ، وسلوني 

عن كتاب الّله فوالّله ما من آية إال وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل (( . 

وما زال الصحابة رضي الّله عنهم يقرأون القرآن ويتدبرون معانيه ويتدارسون أحكامه حتى حفظه كثير 

منهم ، واشتهر آخرون بدقة تفسيره ، واشتهرت طائفة بأحكام تالوته وبهذا نشأت علوم القرآن .  

نشأة علوم القرآن الكريم 
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بعد اتساع الفتوحات اإلسالمية ودخول بلدان كثيرة في اإلسالم انتشر الصحابة رضوان الّله عليهم 
، وكان  وينشرون علومه ومعارفه   ، معانيه  لهم  القرآن ويفسرون  أهلها  يعلمون  المفتوحة  البلدان  في 
الصحابة يجلسون في المسجد أو في غيره ويلتف حولهم الطالب منهم من يكتب ويدون ، ومنهم 
من يكتفي بالسماع والفهم والحفظ ، فنشأت ما يمكن أن نسميها بالمعنى الحديث» مدارس التفسير « 

وهي كثيرة وأشهرها ثالث مدارس هي : 

1ـ  مدرسة عبدالّله بن عباس رضي الّله عنهما في مكة :
وهو حبر هذه األمة وترجمان القرآن وهو الذي دعا له رسول ملسو هيلع هللا ىلص بقوله : »اللهم فقهه في الدين 

وعلمه التأويل «. 
ومن أشهر تالميذه : سعيد بن جبير ، ومجاهد بن جبر ، وعكرمة ، وطاوس ، وعطاء بن أبي رباح . 

2ـ مدرسة ُأبي بن كعب  بالمدينة النبوية : 

وقد كان  أحد ُكتاب الوحي ، وإمام القّراء ، شهد له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقوله : » أقرؤهم ُأبُّي بن كعب «. 
ٌدُ بن كعب القرظي .   ومن أشهر تالميذه : زيد بن أسلم ، وأبو العالية الرياحي ، وُمحمَّ

3ـ مدرسة عبدالّله بن مسعود  بالكوفة : 
الصالة  عليه  الرسول  عنه  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بعد  قريشًا  وأسمعه  بمكة  بالقرآن  جهر  من  أول  وهو 
والسالم : » من أحب أن يقرأ القرأن غّضًا كما ُأنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبـد « يعني ابن مسعود،  

وقال ابن مسعود:  » والّله لقد أخذت من في رسول الّله ملسو هيلع هللا ىلص ـ بضعًا وسبعين سورة «.  

تطور علوم القرآن الكريم   
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ومن أشهر تالميذه : علقمة بن قيس ، والشعبي ، وأبو عبدالرحمن السلمي ، وقد كان هؤالء الصحابة 
وغيرهم يعلمونهم القرآن وتالوته وتفسيره وأحكامه ويبينون لهم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 

وغير ذلك من علوم القرآن ، ولم يؤلف أحد من الصحابة كتابًا بل كانوا ُيعلمون بالرواية والتلقين . 

ثم بدأ التابعون بالكتابة والتدوين يف علوم القرآن فألَّّف احلسن البرصي ) ت 110 هـ ( يف القراءات 
وألَّف عطاء بن أيب ربــاح  )ت114هـ( يف غريب القرآن وأّلف قتادة بن دعامة السدويس يف الناسخ 

واملنسوخ .  

ثم انفتح باب التأليف على مصراعيه فُألفت في علوم القرآن مؤلفات كثيرة من أشهرها : 

1ـ  تأويل مشكل القرآن البن قتيبيه ) ت 276 هـ (  . 
2ـ  إعجاز القرآن ألبي بكر الباقالني ) ت 403 هـ ( . 

3ـ  المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني ) ت 502 هـ ( .
4ـ  التبيان في أقسام القرآن البن القيم ) ت 751 هـ ( . 

5ـ  لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ) ت 911 هـ ( . 

علم  كل  فتعرف  كلها  القرآن  علوم  عن  الحديث  تجمع  كتب  تأليف  إلى  العلماء  أنظار  واتجهت 
تعريفًا مختصرًا ومن أشهر المؤلفات على هذا النحو : 

1ـ  البرهان في علوم القرآن : لبرهان الدين الزركشي ) ت 794 هـ ( . 
2ـ  اإلتقـان في علوم القرآن : لجالل الدين السيوطي ) ت 911 هـ ( . 

3ـ  مناهل العرفان في علوم القرآن : لمحمد عبدالعظيم الزرقاني ) ت 1367 هـ ( . 
والمؤلفات في علوم القرآن كثيرة جدًا ومما ال شك فيه أن التاريخ كله ال يعرف كتابًا درسه الدارسون 

وأّلف في علومه المؤلفون وصنف فيه المصنفون مثل القرآن الكريم . 
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1 - صفي حالة الناس في الجاهلية ، وبم أنقذهم الّله تعالى ؟ 
2 - كيف كان الصحابة يتعلمون القرآن الكريم ؟ وما المقدار الذي يتناولونه من القرآن في 

كل مرة ؟ 
3 - ما مبلغ علم الصحابة من علوم القرآن الكريم ؟ 

4 - تحدثي عن نشأة مدارس التفسير في عصر الصحابة رضي الّله عنهم . 
 5- ما أشهر مدارس التفسير في عهد الصحابة رضي الّله عنهم ؟ ومن هم أشهر تالميذ كل 

مدرسة ؟ 
6 - متى بدأ التدوين لعلوم القرآن ؟ واذكري أهم مؤلفات التابعين فيها . 

7 - اذكري ما تعرفين من المؤلفات في علوم القرآن بعد عصر التابعين 
8 - اتجهت أنظار العلماء إلى تأليف كتب تجمع الحديث عن علوم القرآن كلها . اذكري 

ما تعرفين منها. 
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املبحث الثانى

التعريف بعلوم القرآن
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مركب إضافي من كلمتين ) علوم ( و ) قرآن ( أما ) علوم ( فجمع علم ، والعلم مصدر مرادف 
للفهم والمعرفة . وأما ) القرآن ( لغة : مصــدر ) قرأ ( . 

فقيل : معنى )قـرأ( : تال سمي به املقروء تسمية للمفعول باملصدر ، ومنـه قوله تعاىل : }   

{  أي قرآءتـه . )القيامة آية 17، 18(. 

القرآن قرآنًا ألنه جمع  إذا جمعه ، وسمي  الماء في الحوض  وقيل : معنى ) قرأ ( جمع ومنه قرأ 

القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد واآليات والسور بعضها إلى بعض . 

والقرآن في االصطالح : كالم الّله المنزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص المتعبد بتالوتـه. 

علـــوم القـــــرآن الكريـــم

شــــرح التعريف : 

قولنا كالم الّلـه : خرج به كالم غيره من اإلنس والجن والمالئكة . 
المنــزل :  خرج ما استأثر الّلـه بعلمه ولم ينزله على أحد من خلقه . 

ُل على غير محمد عليه الصالة والسالم كالتوراة واإلنجيل .  على محمد ملسو هيلع هللا ىلص : خرج الُمَنزَّ
المتعبد بتالوتـه : خرجت األحاديث القدسية . 
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الفرق بين القرآن الكريم واألحاديث القدسية

   ذكر العلامء فروقًا عديدة بني القرآن الكريم ، واألحاديث القدسية منها :                    
أ نَّ القرآن الكريم حتدى اهلل الناس أن يأتوا بمثله أو بعرش سور مثله أو بسورة من مثله 

أو بحديث مثله فعجزوا ، أما األحاديث القدسية فلم يقع هبا التحدي .                                
                                                  

ومجله  وآياته  سوره  كله  الثبوت  قطعي  فهو  التواتر  بطريق  منقول  الكريم  القرآن   أن 
ومفرداته وحروفه وحركاته وسكناته ، أما األحاديث القدسية ، فال يشرتط فيها التواتر 

وأغلبها أحاديث آحاد وهي ظنية الثبوت .                        

ا  أن القرآن الكريم من عند اهلل لفظًا ومعنى ، أما احلديث القديس فمعناه من عند اهلل ، أمَّ
لفظه فالصحيح أّنه من الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص .

أن القرآن الكريم متعبد بتالوته من وجهني :
األول  :       أن الصالة ال تصح إال به دون احلديث القديس فال يتىل يف الصالة . 

الثــانى : أن ثواب التالوة للقرآن ثواب عظيم أفضل من ثواب قراءة األحاديث القدسية 
أو غريها . 

وغير  الطاهر  فيمسه  القدسي  الحديث  أّما   ، المطهرون  إال  اليمسه  الكريم  القرآن  أّن 
الطاهر ، وغير ذلك من الفروق .                                          

أواًل : 

ثانيًا :

ثالثًا : 

رابعًاً : 

خامسًا :
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أسماء القرآن الكريم وصفاته

وردت للقرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة ولكثرتها فقد أفردها بعض العلماء بمؤلفات مستقلة 
فقد أّلف ابن القيم كتاب » شرح أسماء الكتاب العزيز « وأّلف الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي 

كتابًا من جزأين اسمه )الهدى والبيان في أسماء القرآن(.

ومن أسمــــاء القــــــرآن : 

ومن صفــــاتــه : 

) املبارك ( : قال تعاىل : ﴿    ﴾   ) األنعام آية 92 ( . 

﴾   ) المائدة آية 15 ( .  ) املبيــن ( : قال تعاىل : ﴿ 

) القرآن ( : قال تعـالـى : ﴿  ﴾ ) اإلسراء آيه 9 ( .     

) الكتاب ( : قال تعاىل : ﴿  ﴾ ) البقرة آية 1 ، 2 ( . 

) الفرقان ( : قال تعاىل : ﴿ ﴾ ) الفرقان آية 1 ( . 

) التنزيل ( : قال تعاىل : ﴿  ﴾ ) الشعراء آية 192 ( . 
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) املجيد ( : قال تعاىل :     ﴿  ﴾      ) البروج آية 21 ( . 
وغري ذلك من األسامء والصفــــــات . 

تعريف علوم القرآن كفنٍّ مدون : 

 1-  اذكري تعريف كلمة ) علوم ( لغة . 
2-  عريف كلمة ) القرآن ( لغة . 

 3-  عريف القرآن اصطالحًا ، وارشحي التعريف . 
 4-  اذكري ما تعرفني من الفروق بني القرآن واألحاديث القدسية . 

 5-  أّلف بعض العلامء يف أسامء القرآن وصفاته اذكري ما تعرفني منها . 
 6-  للقرآن أسامء وصفات كثرية اذكري ما تعرفني منها مع الدليل . 

7-   ما تعريف علوم القرآن كفنٍّ مدون ؟ 

وتفسيره  وقراءته  وجمعه  نزوله  ناحية  من  الكريم  بالقرآن  تتعلق  »مباحث  بأنها  القرآن  علوم  ف  وُتعرَّ  
وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله ومكيه ومدنيه ونحو ذلك« . ويسمى هذا العلم بـ » أصول التفسير« 

ألنه يتناول العلوم التي البد للمفسر من معرفتها والعلم بها .
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نزول القرآن الكريم
الباب الثانى
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نزول القرآن الكريم

يف القرآن الكريم آيات كثرية حتدثت عن نزول القرآن ، منها ما يدل عىل أن نزول القرآن كان يف ليلة 
واحدة وهي قوله تعاىل : 

﴿  ﴾     ) البقرة آية 185 ( . 

وقوله تعاىل :  ﴿ ﴾     ) الدخان آية 3 (. 

           وقوله تعاىل : ﴿  ﴾           ) القدر آية 1 (. 

ومن آيات القرآن ما يدل عىل أنه نزل مفرقًا ومنها قوله تعاىل : 

﴿  ﴾    ) اإلسراء آية 106 ( .
وقوله سـبحانه : 

   ﴿

﴾    ) الفرقان آية 32 (. 
العلماء بين هذه  القرآن أنزل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في ثالث وعشرين سنة . وقد جمع  ومن المعلوم أن 

اآليات :

    فقالت طائفة : إن اآليات األولى تدل على أن القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر وهي الليلة المباركة 
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وهي في شهر رمضان ، ثم استمر نزوله بعد ذلك كام تدل عليه اآليات األخرى ، وعىل هذا القول فليس   
للقرآن إال نزواًلواحدًا منجاًم ) أي مفرقًا ( عىل الرسول � . 

وقالت طائفة : أن للقرآن نزولني :

 فاآليات األوىل تدل عىل النزول األول وهو نزول القرآن مجيعًا من اللوح املحفوظ يف السامء السابعة 
إىل بيت العزة يف السامء الدنيا ، وكان ذلك يف ليلة القدر من شهر رمضان . 

واآليات األخرى تدل عىل النزول الثاين وهو نزول القرآن مفرقًا من بيت العزة يف السامء الدنيا إىل 
الرسول � وكان ذلك يف ثالث وعرشين سنة . وعىل هذا القول فإن للقرآن الكريم نزولني النزول األول 

مجلة والنزول الثاين مفرقًا . 

       

وقد ذكر العلامء حكاًم عديدة لنزول القرآن مفرقًا عىل الرسول � ومنها :- 

1- تثبيت فؤاد الرسول � : 

فكلام اشتد األذى من املرشكني عىل الرسول � نزل عليه القرآن ، ففرج مهه وأزال غمه وثبت قلبه قـال 

تـعالـى : ﴿   ﴾
                          ) الفرقان آية 32 ( . 

2- استمرار التحدي واإلعجاز : 

 إذ لو نزل القرآن مرة واحدة لكان التحدي واإلعجاز كذلك ، ولكن القرآن نزل يف أوقات خمتلفة ، 
وكلام نزل يشء من القرآن ، عجزوا عن اإلتيان بمثله فتجدد ثبوت اإلعجاز . 

   حكمة نزول القـرآن منجمـًا : 
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 1- اقرئي اآليات التي تدل عىل نزول القرآن مجلة يف ليلة واحدة .

 2- اقرئي اآليات التي تدل عىل نزول القرآن مفرقًا . 

 3- اذكري أقوال العلامء يف اجلمع بني هذه اآليات . 

 4- اشـــرحي ِحَكَم نزول القرآن منجاًم . 

3- التدرج يف الترشيع ويف تربية األمة  : 

وذلك أن الناس كانوا مرشكني ال يعرفون شيئًا من أحكام اإلسالم ولو نزل عليهم القرآن مجيعًا لشق 
عليهم العمل به فربمحة من اهلل أنزل القرآن منجاًم لتنزل األحكام شيئًا فشيئًا . وهناك ِحَكم كثرية غري 

ذلك . 
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املبحث األول

مجع القرآن الكريم

الباب الثالث
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يطلق مجع القرآن ويراد به أحد ثالثة معان : 

األول     :  مجعـــــه بمعنـــــى حفظـه يف الصـــدور . 
الثــاين   :  مجعـه بمعنـى كتابته وتدوينه . 

الثـالث  :  مجعه بمعني تسجيله تسجياًل صوتيًا . 
وسنتكـلم عــن كـل نــوع بإجيــاز : 

 ومنه قوله تعاىل : �  � ) القيامة آية 17 ( .      

 المقصــود بجمــع القــرآن الكريـم 

     أواًل : جمعـه بمعنــى حفظـــه :     

أي علينا أن نجمعه يف صدرك فال تنسى منه شيئًا ، وقد حفظ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص القرآن وحفظه العدد 
الكثري واجلم الغفري من الصحابة ومن التابعني فكانوا يقومون به آناء الليل وأطراف النهار وهيجرون لذة 
النوم وراحته، إيثارًا للذة القيام به وتالوته فكانوا يقرأونه والناس نيام وكان الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص يأمرهم هبذا 

ويندهبم إليه وحيثهم عليه . 
وما زال املسلمون بحمد الّله حيفظون القرآن وسيظلون كذلك إىل يوم القيامة إن شاء اهلل تعاىل . 

فقد مر بثالث مراحل :
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املرحلة األوىل : مجعه يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :

مل يكن القرآن يف عهد الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص يف مصحف واحد . بل كان مفرقًا ، فقد اختذ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عددًا من 
الصحابة لكتابة ما ينزل عليه من القرآن وهم ُكتَّاب الوحي ، وكانوا من خرية الصحابة ومنهم أبو بكر 

وعمر ، وعثامن ، وعيل ، وزيد بن ثابت ، وأيب بن كعب ، وغريهم ريض اهلل عنهم . 
وكان  ملسو هيلع هللا ىلص خيربهم بموضع اآلية من السورة فيكتبوهنا عىل ما تيرس هلم من العسب ، واللخاف ) وهي 

احلجارة الرقيقة ( واجللود وعظام األكتاف ونحو ذلك . 
ومل جيمع الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص القرآن ـــ كام قلنا ـــ يف مصحف واحد ألسباب منها : 

1- عدم وجود الدواعي لذلك مثل ما وجد من الدواعي يف عهد أيب بكر ويف عهد عثامن ريض اهلل عنهام . 
2- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ تالوة ما شاء اهلل من آية أو آيات ، أو أن ينزل بآية 
أخرى ، ولو مُجع يف مصحف واحد لكان عرضًة للتغيري والتبديل كلام نزل وحي بنسخ آية أو بنزول آية 

وهذا أمر فيه غاية املشقة .

:    املرحلة الثانية : مجعه يف عهد أيب بكر الصديق

ســببه : استشهاد عدد كبري من حفاظ القرآن الكريم يف حروب الردة فخيش الصحابة أن يذهب 
يشء من القرآن بذهاب حفظته فاتفقوا عىل مجع القرآن كله وكتابته وتدوينه يف مصحف واحد ، وكان 

ذلك يف السنة الثانية عرشة بعد موقعة الياممــة .  

ثانيـــًا :  جمعه بمعنى كتابته وتدوينه : 
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بكر  أبو  إليهم  فأرسل  اإلسالم  عن  العرب  قبائل  من  كثري  ارتدت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  تويف  ملا 
الصديق   اجليوش حلرهبم وكان من هذه احلروب غزوة الياممة التي قتل فيها عدد كبري من 
قراء الصحابة بلغوا نحو سبعني قارئًا ، فهال ذلك عمر بن اخلطاب  وخيش أن يذهب يشء 
مصحف  يف  القرآن  جيمع  أن  عليه  واقرتح    بكر  أيب  عىل  فدخل  احلفاظ  بذهاب  القرآن  من 
واحد حتى ال يضيع منه يشء وقد أخرج البخاري يف صحيحه عن زيد بن ثابت  أنه قال : )) 
أرسل إيلَّ أبو بكر مقتل أهل الياممة فإذا عمر بن اخلطاب   عنده قال أبو بكر إن عمر أتاين 
فقال : إن القتل قد استحر يوم الياممة بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء باملواطن 
فيذهب كثري من القرآن وأين أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر : كيف تفعل شيئًا مل يفعله 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال عمر : هذا واهلل خري فلم يزل عمر يراجعني حتى رشح اهلل صدري لذلك ، 
ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتتبع القرآن فامجعه ، فو اهلل لو كلفوين نقل جبل ما كان أثقل 
عيل مما أمرين به من مجع القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئًا مل يفعله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال هو واهلل 
خري ، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى رشح اهلُل صدري للذي رشح له صدر أيب بكر وعمر ريض 
اهلل عنهام فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة 

التوبة مع أيب خزيمة األنصاري مل أجدها مع أحد غريه ((. 
�  {   ) التوبة آية 128 ( .  

حتى خامتة براءة فكانت الصحف عند أيب بكر حتى توفاه اهلل ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت 
عمر ريض اهلل عنهام .  

 قصــــة هـــــذا الجمـــع : 
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:  املرحلة الثالثة  :  مجعه يف عهد عثامن بن عفان

ســبـــــــبـــــــــــه :  ملا وصل جيش املسلمني إىل ) أرمينية ( و ) أذربيجان ( كان اجلنود يف هذا 
اجليش من أهل العراق ومن أهل الشام وقد تلقى أهل كل بلد القرآن عىل وجه غري الوجه الذي تلقاه 
اآلخر فكانوا إذا ضمهم جملس أو موطن يقرأون فيه القرآن ينكر بعضهم عىل اآلخر تالوته ، واستفحل 
َر بعضهم بعضًا وكادت تكون فتنة وكان حذيفة بن اليامن  يف هذا اجليش فأفزعه اختالفهم  الداء حتى َكفَّ
وذهب إىل عثامن  خيربه بذلك ، وكان عثامن قد بلغه أن هذا االختالف يقع بني الغلامن يف املدينة فخطب 

فقال : )) أنتم عندي ختتلفون فمن نأى عني من األمصار أشد اختالفًا (( . 
بكر  أبو  التي مجعها  ينسخوا الصحف  أن  فاتفقوا عىل  الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني  فاستشار عثامن 

وجيمعوا الناس عليها وأن يؤمر الناس بإحراق ما عداها وأال يعتمدوا غريها . 

التنفيـــــــــــــــذ :
أرسل عثامن  إىل أم املؤمنني حفصة فأرسلت إليه الصحف وكان ذلك أواخر سنة 24 هـ وأوائل 

سنة 25 هـ  واختار عثامن هلذا العمل أربعة هم : 
1-  زيــــد بن ثابــــت . 

2-  عبداهلل بن الزبري . 
3-  سعيد بن العاص . 

4-  عبدالرمحن بن احلارث بن هشام وهؤالء الثالثة من قريش . 
فأمرهم أن ينسخوها يف املصاحف ، وقال عثامن للقرشيني : )) إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنام نزل بلساهنم (( ، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف يف املصاحف 
رد عثامن الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بإحراق املصاحف األخرى 

فاستجاب له الصحابة ريض اهلل عنهم فحرقوا مصاحفهم . 
وهبذا قطع عثامن   دابر الفتنة ومجع كلمة األمة ووحد الصفوف . 
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1-  االقتصار عىل ما ثبت بالتواتر .
2-  إمهال ما نسخت تالوته يف العرضة األخرية . 

3-  ترتيب السور واآليات عىل الوجه املعروف اآلن . 
4-  االقتصار عىل حرف واحد من األحرف السبعة .      

:  مزايا جمع القرآن في عهد عثمان     

ثالثــًا : جمع القرآن بمعنى تسجيله :

املرتل أواجلمع الصويت . أما امُلصحف : فبضم  جمعه بمعنى تسجيله : ويسمى هذا اجلمع باملصحف 
امليـم وكرسها ، واألصل واألشهر الضـم ، وهو مأخوذ من )) أصحف (( أي مجعت فيه الصحف . 

األمة  تلقته  الذي  الوجه  عىل  والسور  اآليات  مرتبة  القرآن  صحائف  جمموعة  هو   : واصـطـالحــًا 
اإلسالمية من النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

والفرق بني املصحف والقرآن أن املصحف اسم ملجموعة الصحائف املدون فيها القرآن ، أما القرآن 
فهو األلفاظ ذاهتا .

المرتل لغة : مأخوذ من رتل الثغر : إذا استوى نباته ، وحسن تنضيده ، وكان مفلجًا . 
واصطالحًا : القراءة بتوءدة واطمئنان وإخراج كل حرف من خمرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع 

تدبر املعاين ، وقيل هو رعاية خمارج احلروف ، وحفظ الوقوف . 
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التـرتيـل أفضـل مراتـب القراءة األربــــع وهي)1( :

1- التحـقـيــق :  وهو أكثر اطمئنانًا وأكثر ما يستعمل يف التعليم . 

2- الـتـــرتـيـــل :  القراءة بتوءدة واطمئنان .
3- التدويـــــــر :  هي مرتبة بني الرتتيل واحلدر .

4- الحـــــــــــــدر :  هو اإلرساع بالقراءة مع مراعاة األحكام . 

الجمع الصوتي للقرآن الكريم :

الـمــــــراد بــه :  املصحف املرتل وهو التسجيل املسموع للقرآن الكريم .
أدواتــــــــــــــــــــه :  أجهزة التسجيل احلديثة وأرشطته واسطواناته ونحوها . 

بواعث التفكير في الجمع الصوتي للقرآن الكريم كثيرة منها :   
1- اقتضاء املحافظة عىل القرآن الكريم وذلك عن طريق : 

)  أ  ( حتقيق التلقي الشفهي الذي ال حميص عنه لطالب القرآن والذي بغريه ال يؤمن التصحيف . 
)ب ( املحافظة عىل القراءات التي نزل هبا القرآن وأمجع عليها املسلمون وثبت تواترها . 

)جـ ( املنع من القراءة بالشواذ التي تعلق هبا أفراد من القراء . 

2-  احلاجة املاسة إىل تيسري حتفيظ القرآن الكريم وتعليمه. 
)  أ  ( ألن املصاحف املرتلة نامذج صوتية ممتازة للرتتيل الصحيح . 

)ب ( ألهنا تيرس القرآن للحفظ والتعليم خاصة يف البلدان التي تفتقد املعلم الضابط . 
)جـ ( ألهنا ِطبُّ اختالف الرسم العثامين عن الرسم اإلمالئي املعروف . 

كــل  وإزالــــة  عليــه  الـطـاعنيـن  ضــد  الكــريم  القـــرآن  عن  الـذود  ضــرورة   -3
)1( انظري دراسات يف علوم القرآن الكريم أ.د/فهد الرومي  ص ) 110-109( .
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عقبــة توضــــع أمام وحدة اتباعه أو أمام نرشه وتوزيعه بني املسلمني ، وذلك بأن يبث يف 
اإلذاعات ونحوها .

4- معاضدة املصحف العثامين الذي أمجع املسلمون عليه.

5-  درء أي حتريف عن القرآن الكريم. 

6-  نرش لغة القرآن الكريم وتوطيد الوحدة بني املسلمني.
عقد أول اجتامع يف اجلمعية العامة للمحافظة عىل القرآن الكريم برئاسة األستاذ لبيب السعيد لدراسة 

تاريخ المصحف المرتل :

الرشوط  له  ووضعت  عليه  املوافقة  ومتت   ، القاهرة  يف  1378هـ   / رمضان   /  14 مساء  يف  املوضوع 
واملواصفات . 

 بـــــدء الطبــــاعة : 
القى املرشوع يف بدايته عقبات كثرية مادية وعلمية وغريها ، وقد جتاوز بحمد اهلل كل هذا ، وبدأ الطبع 
ألول مرة سنة 1379 هـ يف ذي القعدة ، وانتهت الطبعة األوىل يف املحرم من عام 1381 هـ ، وذلك 

بقراءة الشيخ حممود خليل احلرصي برواية حفص عن عاصم . 

 كيفيـــة التســـجيل : 
مل يكن التسجيل شيئًا هينًا فمع امتياز القارىء وكونه قد أصبح آنئذ شيخ املقارىء املرصية فقد كانت 

اللجنة تستوقفه كثريًا ليعيد التسجيل عىل النحو النموذجي املطلوب . 
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 1-  ما املعاين التي يطلق عليها ) مجع القرآن ( ؟   
 2-  حتدثي عن فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه . 

 3-  اذكري املراحل التي مر هبا مجع القرآن الكريم بمعنى كتابته وتدوينه . 
 4-  كيف كانت كتابة القرآن يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 

 5-  مـــن هــــم كّتـــاب الـــوحي ؟ 
 6-  كيف كانوا يكتبون الوحي ؟ 

 7-  ما سبب عدم مجع القرآن يف مصحف واحد يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 
 8-  ما سبب مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق  ؟ ومتى كان ذلك ؟ 

 9-  كم عدد القّراء الذين استشهدوا يف موقعة الياممة ؟ 
10-  من الذي اقرتح عىل أيب بكر  مجع القرآن يف مصحف واحد ؟ وملاذا ؟ 

11-  من الذي اختاره أبو بكر جلمع القرآن ؟ 
12-  اتيل اآلية التي مل جيدها زيد إال مع أيب خزيمة ويف أي سورة ؟ 

13-  عند من حفظت الصحف بعد مجعها ؟
14-  ما سبب مجع القرآن يف عهد عثامن بن عفان  ؟ ومتى كان ذلك ؟ 

 القـــــــــــــراء هـــــــــــــــــم : 
1- حممود خليل احلرصي             ويقرأ برواية حفص بن عاصم . 

2- مصطفى امللواين                       ويقرأ برواية خلف عن محزة . 
3- عبد الفتاح القايض .               ويقرأ برواية ابن وردان عن أيب جعفر . 

4- فؤاد العرويس ، وحممد صديق املنشاوي ، وكامل يوسف البهتيمي . برواية الدوري عن أيب عمرو .
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15-  من هم الذين اختارهم عثامن لنسخ املصاحف ؟ وماذا قال هلم ؟ 
 .  16-  اذكري مزايا مجع القرآن يف عهد عثامن بن عفان

17-  بم يسمى مجع القرآن بمعنى تسجيله ؟ 
18-  عريف ) املصحف ( لغة واصطالحًا . 

19-  ما الفرق بني القرآن واملصحف ؟ 
20-  عريف ) املرتل ( لغة واصطالحًا . 
21-  اذكري مراتب القراءة وأفضلها . 

22-  ما املراد باملصحف املرتل ؟ وما أداته ؟ 
23-  اذكري بواعث التفكري يف اجلمع الصويت للقرآن الكريم . 

24-  متى بدأ التسجيل الصويت للقرآن الكريم ألول مرة ؟ ومتى انتهت الطبعة األوىل ؟ 
25-  من هو القارىء ألول تسجيل صويت ؟ وبأي رواية ؟ 

26-  حتدثي عن كيفية التسجيل الصويت للقرآن . 
27-  من هم القراء الذين بدأ تسجيل قراءهتم ؟ وبأي رواية قرأ كل منهم ؟ 
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املبحث الثاين

ترتيب ا�يات والسور
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ا�يــــــة لغة :  تطلق عىل معان عديدة منها :
-1 املعجزُة : ومنه قوله تعاىل : }  �                ) البقرة : آية 211 ( .     
 -2 العبــرة : ومنه قوله تعاىل : }  �) البقرة : آية 248 (.            

-3 العالمة : ومنه قوله تعاىل : }   
 �             ) البقرة : آية 248 ( . 

4- الربهان والدليل : ومنه قوله تعاىل : 

}  �                           ) الروم : آية 22 ( . 

وأما معنى اآلية يف االصطالح : فهو مجلة من كلامت القرآن مندرجة يف سورة من سور القرآن . 

ا�يـــــــــــــــات و الســــــــــور

طريقــة معرفـة ا�يــة :

 للعلامء يف معرفة اآلية من حيث بدايتها وهنايتها قوالن : 
 األول : إن معرفة بداية اآلية وهنايتها سامعي ال جمال لالجتهاد والقياس فيـه وهلم أدلة منها : 

1- إن العلامء اتفقوا عىل أن ) املص ( آية ومل يعدوا ) املَر ( آية ، وعدوا ) يس ( ومل يعدوا ) طـس ( آية ولو 
كان بالقياس والرأي مل يفرقوا بينهام . 

   
2- هنـاك أحـاديث عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حـدد فيها بعض اآليات كقوله ملسو هيلع هللا ىلص عن الفاحتة : )) هي السبع املثاين (( 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص )) من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه (( وغري ذلك فلوال أنه ملسو هيلع هللا ىلص حدد بداية اآليات 

وهنايتها ماعرفنا أن الفاحتة سبع آيات مثاًل وال عرفنا آخر آيتني يف البقرة ونحو ذلك . 
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 الثاين : قيل إن معرفة بداية اآليات وهناياهتا منه ماهو سامعي ومنه ماهو قيايس . 

إطالق ا�يــــــة : 
تطلق ا�ية ويراد هبا جمازًا : 

1-  بعض اآلية كقول ابن عباس  : ) أرجى آية يف القرآن ( . 

              }  �   ) الرعد : آية 6 ( . 
فإنه بعض آية بإتفاق . 

2- وتطلق اآلية عىل ماهو أكثر من اآلية كقول ابن مسعود  : ) أحـكم آيـة ( 

�  �  ) الزلزلة : آيتا 7 ، 8 ( . 

فإهنام آيتان بإتفاق . 

عدد آيات القــرآن : 
اختلف العلامء يف عدد آيات القرآن فقيل ) 6217 ( وقيل ) 6220 ( وقيل ) 6226 ( وقيل 

) 6336 ( وقيل غري ذلك .   
آية ومنهم من  الكلامت  يعد بعض  فمنهم من  اآلية وهنايتها  بداية  ، االختالف يف  وسبب االختالف 

يعدها بعض آية . 
أطول آية وأقصر آية : 

ْين (( يف سورة البقرة ، وأقرص آية هي )) يس (( يف صدر السورة . أما أطول آية فهي آية )) الدَّ
من فوائد معرفة ا�يات : 

1-  العلم أن كل ثالث آيات قصار معجزة ألن اهلل حتدى باإلتيان بسورة من مثله وأقرص سورة 
ثالث آيات فدل عىل أن كل ثالث آيات قصار يثبت هبا اإلعجاز ويف قوهتا اآلية الواحدة الطويلة .

2-  حسن الوقف عىل رؤوس اآلية عند من يرى أن الوقف عند ذلك سنة . 
3-  اعتبار اآليات يف أحكام العبادات كالصالة وخطبة اجلمعة . 
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 ترتيب ا�يــــات : 
أمجعت األمة عىل أن ترتيب اآليات توقيفي عن رسول الّلـه ملسو هيلع هللا ىلص عن جربيل  عن ربه سبحانه وتعاىل ، 

فليس ألحد من الصحابة ، وال اخللفاء الراشدين وال لغريهم ترصف يف ترتيب يشء من اآليات . 

معنــــــــى الســـورة لـــغــة : املنزلة ، والرشف ، والعالمة ، وغري ذلك . 

وفـــــي االصـــــــــطــــــــــالح : طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات مطلع ومقطع . 

طريق معرفة الســورة : معرفة بداية السورة وهنايتها سامعي ال جمال لالجتهاد فيه . 

مصـــدر أسـمـاء الســور : اختلف يف أسامء السور : 

1- فقيـل إهنـا توقيفية . 

2- وقيل إهنا اجتهادية . 

والراجح أهنا توقيفية ، قال السيوطي : )) وقد ثبت مجيع أسامء السور بالتوقيف من األحاديث واآلثار (( . 

أقـسـام السـور : تنقسم سور القرآن من حيث تعدد االسم وعدمه إىل ثالثة أقسام : 

- األول : ماله اسم واحد ، كالنساء ، واألعراف ، واألنعام ، وغري ذلك . 
 ، القرآن  وأم   ، املثاين  والسبع   ، الكتاب  أم  تسمى  فإهنا   ، كالفاحتة   ، اسم  من  أكثر  ماله   : الثاين   -
والشافية ، والكافية ، وغري ذلك وكالتوبة ، فإهنا تسمى براءة ، والفاضحة ، والبحوث ، واملبعثرة ، 

واملشقشقة وغري ذلك . 
- الثالث : أن تسمى عدة سور باسم واحد نحو ) الزهراوين ( للبقرة وآل عمران ، و) املعوذتني ( للفلق 

والناس ، و )احلواميم( للسور املبدوءة بـ )حـم ( . 
عدد السور : عدد سور القرآن الكريم ) 114 ( سورة ، وقيل إهنا ) 113 ( سورة باعتبار األنفال وبراءة   

سورة واحدة . 
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أقسام السور : تنقسم سور القرآن من حيث الطول وعدمه إىل أربعة أقسام : 
- األول : الطوال : وهي سبع ، البقرة ، آل عمران ، النساء ، املائدة ، األنعام ، األعراف ، واختلف يف 

السابعة فقيل ، ) األنفال والتوبة معًا ( وقيل ) يونس ( . 
- الثــاين : املئون : وهي السور التي تزيد آياهتا عىل مئه آية أو تقارهبا . 

-الثـالث : املثاين : وهي التي تيل املئني يف عدد اآليات . 
- الرابـع : املفصل : وهو آواخر القرآن واختلف يف بدايته فقيل من سورة ) ق ( ، وقيل من                  

) احلجرات ( وينقسم املفصل إىل ثالثة أقسام : 
1- طوال املفصل من ) ق ( أو ) احلجرات ( إىل ) النبأ ( أو ) الربوج ( . 

2- أوساط املفصل من ) النبأ ( أو ) الربوج ( إىل ) الضحى ( أو ) البينة ( . 
3- قصار املفصل من ) الضحى ( أو ) البينة ( إىل آخر القرآن . 

 ترتيب السور : اختلف العلامء يف ترتيب السور إىل ثالثة أقوال : 
- األول  : أن ترتيب السور توقيفي ، فلم توضع سورة يف موضعها من املصحف إالَّ بناء عىل أمر من 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو رمزه أوإشارته عىل حسب ما فهموه من تالوته ملسو هيلع هللا ىلص . 

-الثـــاين : أن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة . 
- الثـالث : أن ترتيب أكثر سور القرآن كان توقيفيًا ، والقليل كان ترتيبه باجتهاد الصحابة . 

وليس هناك أثر يذكر يف االختالف يف ترتيب السور مادام الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعوا عىل الرتتيب 
املوجود يف املصاحف اآلن ، وترتيب السور يف التالوة مندوب وليس بواجب إال عند الصبيان فاألفضل 

البدء من آخر املصحف إىل أوله تسهياًل حلفظه . 

حكمة تسوير القرآن : لتقسيم القرآن إىل سور فوائد كثري منها : 
1-  الداللة عىل موضوع احلديث وحمور الكالم ، وذلك أن لكل سورة موضوعًا تتحدث عنه . 

2-  أن القارىء وكذا احلافظ إذا أتم سورة كان أنشط له وأبعث لتالوة أو حفظ السورة التي تليها وهكذا 
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حتى يأخذ حظه من القــــرآن . 
جتزئــــة املصـحف :

مل تكن املصاحف العثامنية مقسمة إىل أجزاء وإنام تم التقسيم بعد ذلك فقسموا القرآن الكريم إىل ثالثني 
جزءًا سموا كل جزء بأول كلمة فيه ، وقسموا اجلزء إىل حزبني ، فالقرآن ستون حزبًا وقسموا احلزب إىل 

أربعة أقسام سموا كل قسم ربعًا . 
)عرش(  كلمة  آيات  عرش  كل  رأس  وعىل  )مخس(  كلمة  آيات  مخس  كل  رأس  عىل  وضع  من  ومنهم 
ويعاقب بينها فمرة يضع )مخس( ومرة يضع )عرش( إىل آخر السـورة ، ثم اختـرصوا كلمة )مخس( إىل 

)خـ( ويضعون بداًل من )عرش( ) عـ ( .  
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 1-  عريف اآلية لغة واصطالحًا .
2-  ما طريق معرفة اآلية ؟ اذكري أقوال العلامء يف ذلك . 

 3-  اذكري مثااًل إلطالق لفظ اآلية عىل بعض اآلية ، وإلطالق عىل ما هو أكثر من اآلية . 
 4-  كم عدد آيات القرآن ؟ اذكري أقوال العلامء يف ذلك . وما سبب اختالفهم ؟ 

 5-  ما أطول آية يف القرآن ؟ وأقرص آية ؟ 
 6-  ملعرفة آيات القرآن فوائد اذكري ماتعرفني منها . 

 7-  ما طريق معرفة ترتيب اآليات ؟ 
 8-  ما معنى السورة لغة وصطالحًا ؟ ومامصدر أسامء السور ؟ 

 9-  إىل كم قسم تنقسم سور القرآن من حيث تعدد االسم وعدمه . مع التوضيح . 
10- كم عدد سور القرآن ؟ وهل هناك خالف يف عدد السور ؟ وملاذا ؟ 

11- كم أقسام سور القرآن من حيث الطول وعدمه ؟ 
12- للعلامء يف ترتيب السور أقوال اذكرهيا . وماأثر االختالف يف ذلك ؟ 

13- متى يسن تالوة سور القرآن مرتبة ؟ ومتى يسن عكس ترتيبها ؟ 
14- ما احلكمة من تسوير القرآن ؟ 

15- كم عدد أجزاء القرآن ؟ وكم عدد أحزابه ؟ وكم عدد أرباعه ؟ 
16- ماذا يعني وضع رأس اخلاء عىل رأس اآلية ؟ وماذا يعني وضع رأس العني ؟
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الـوحـــــــــي
الباب الرابع
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الوحــــــــــــــــــــــــــي

الوحي يف األصل اخلفاء والرسعة .

ومعنـــــــاه : 
اإلعالم اخلفي الرسيع اخلاص بمن يوجه إليه بحيث خيفى عىل غريه .

وطرقـــــــه : 
)  أ  (  الكالم عىل سبيل الرمز والتعريض . 

)ب(  الصوت املجرد عن الرتكيب . 
)جـ(  اإلشارة ببعض اجلوارح . 

) د  (  الكتابــــة . 

أنواعه باملعنى اللغوي : 

-1 إهلام اخلواطر : بام يلقيه اهلل يف ورع اإلنسان السليم الفطرة الطاهر والروح كالوحي إىل أم موسى. 
        {  : تعاىل  قال      

                                                                                                  {   ) القصص : آية 7 ( . 

-2 اإلهلام الغريزي :  كالوحي إىل النحل ، قال تعاىل : 
{       ) النحل : آية 68 ( .   {

-3 اإلشارة الرسيعة عى سبيل الرمز واإلحياء : كإحياء زكريا عليه السالم إىل قومه قال تعاىل : 
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}  {                ) مريم : آية 11 ( . 

   
4- وسـوسـة الشياطني : قال تعاىل : 

}  {         ) األنعام : آية 121 ( . 

 5- وما يلقيه اهلل إىل مالئكته من أمر ليفعلوه : قال تعاىل : 
}  {   ) األنفال : آية 21 ( . 

الوحـــــي شـــــرعــــًا : 
هو إعالم اهلل ألحد أنبيائه بحكم رشعي ونحوه 

أنواعه باملعنى الرشعي : 
)  أ  (  مايكون مكاملة بني العبد وربه قال تعاىل : 

}  {  ) النساء : آية 164 ( 

)ب(  مايكون إهلامًا يقذفه اهلل يف قلب نبيه عىل وجه من العلم الرضوري ال يستطيع له دفعًا وال جيد فيه 
شكًا ومنه قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : )) إن روح القدس نفث يف روعي أنه لن متوت نفس حتى تستكمل رزقها 

وأجلها فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب (( . 
 :  جـ ( ما يكون منامًا ومنه قول إبراهيم (

}  {           ) الصافات : آية 102 ( .      

ـ  ومنه حديث أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالت : )) أول ما بدىء به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الوحي الرؤيا 
الصاحلة يف النوم ، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح (( . 

القرآن كله من هذا  النوع هو أشهرها وأكثرها ، ووحي   : وهذا  ) د ( ما يكون بواسطة جربيل 
القبيل وهو املصطلح عليه بالوحي اجليل . 

كيفية وحي جربيل  إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : 
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لنزول الوحي عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حالتان : 
ـ  احلالة األوىل : أن يتمثل جربيل عىل صورة إنسان يراه احلارضون ويسمعون كالمه . 

ـ  احلالة الثانية : أن يأيت جربيل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مثل صلصلة اجلرس ، وال يراه أحد ويغط الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مثل 
غطيط النائم وما هو بنائم وهذه احلالة أشد عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من احلالة األوىل . 

والدليل عى هاتني احلالتني : 
حديث عائشة ريض اهلل عنهام أن احلارث بن هشام  سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال : يارسول اهلل كيف 
يأتيك الوحي ؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )) أحيانًا يأتيني مثل صلصلة اجلرس ، وهو أشّدُه َعيلَّ ، فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانًا يتمثل يل امللك رجاًل فيكلمني فأعي مايقول (( قالت عائشة ريض اهلل عنها : 

ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا (( .
) رواه البخاري ( .     

 1- عريف الوحي ، واذكري طرقه .
2- اذكري أنواع الوحي باملعنى اللغوي ، مع تعريف كل نوع . 

3- عددي أنواع الوحي باملعنى الرشعي مع الرشح والتوضيح . 
 ، والسالم  الصالة  عليه   ، عليه  أشد  وأهيام   ، ملسو هيلع هللا ىلص  للرسول    جربيل  جميء  حاالت  ارشحي   -4

واذكري الدليل . 
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املكــــــــي و املدين
الباب اخلامس
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  المكــــــــــي والمدنــــــــــي

طريق العلم بالمكي والمدني : 

تعريف المكي والمدني : 

للعلامء يف العلم باملكي واملدين طريقان : 
-األول :السامعي النقيل : ويستند إىل الرواية الصحيحة عن الصحابة أو التابعني يف حتديد السورة أو 

اآلية املكية أو املدنية .
- الثـاين :  القيايس االجتهادي : ويستند إىل قياس ما مل يرد بدليل عىل أنه مكي أو مدين عىل ما ورد فيه 

دليل فإن أشبه اآليات املكية فهو مكي ، وإن أشبه اآليات املدنية فهو مدين . 
للعلامء يف تعريف املكي واملدين ثالثة اصطالحات : 

       اعتنى علامء املسلمني عناية كبرية بدراسة القرآن الكريم وما يتعلق بزمن نزوله وأماكن النزول ونحو 
ذلك ، فام من آية إال وعرف الصحابة ريض اهلل عنهم أين نزلت ، ومتى نزلت وفيم نزلت ، وال شك أن هذا 
حيتاج إىل جهد كبري بذله العلامء حتى عرفوا : ما نزل بمكة وما نزل باملدينة وما مُحِل من مكة إىل املدينة . وما 
مُحِل من املدينة إىل مكة ، وما نزل لياًل ، وما نزل هنارًا، وما نزل صيفًا ، وما نزل شتاًء ، وما نزل يف احلرض 

وما نزل يف السفر ، وغري ذلك من األنواع التي درسها العلامء يف مبحث املكي واملدين . 

- األول : أن املكي ما نزل بمكة ، واملدين ما نزل باملدينة . 
ويرد عىل هذا القول بأن هناك آيات نزلت يف غري مكة واملدينة فهذا التعريف ال يشملها فهو غريحارص.

- الثـاين : ما كان فيه )) يا أهيا الذين آمنوا (( فهو مدين ألن اإليامن كان غالبًا عىل أهل املدينة ، وما كان 
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فيه )) يا أهيا الناس (( فهو مكي ألن الكفر كان غالبًا عىل أهل مكة . 

وهذا التعريف غري حارص أيضًا ألن أكثر آيات القرآن بل كثري من السور ليس فيها )) يا أهيا الذين آمنوا (( 
وال )) يا أهيا الناس (( . 

- الثالث: ما نزل قبل اهلجرة فهو مكي ، وما نزل بعد اهلجرة فهو مدين ، وإن نزل يف مكة . 
وهذا التعريف جعل الزمن حدًا فاصاًل بني املكي واملدين ، فهو ضابط وحارص وال خيرج عنه 
يشء من اآليات كلها ،فهي إما أن تكون نزلت قبل اهلجرة أو أن تكون نزلت بعد اهلجرة ، وهذا 

هو التعريف الصحيح . 

نظر العلامء يف السور املكية والسور املدنية فوجدوا أن ملوضوعات السور املكية مميزات وأن ملوضوعات 
السور املدنية مميزات ، ثم نظروا مرة أخرى فوجدوا أن لكلامت السور املكية ضوابط ولكلامت السور 

املدنية أيضًا ضوابط وبيان ذلك :  

ضوابط السور املكية : 
1- كل سورة فيها لفظ ) كال ( فهي مكية . 

2- كل سورة تفتتح بحروف التهجي نحو ) امل ( ) حـم ( ) املص ( وغري ذلك فهي مكية إال البقرة 
وال عمران ويف الرعد خالف.

3- كل سورة فيها سجدة تالوة فهي مكية . 
4- كل سورة فيها }  � وليس فيها }  � فهي مكية إال سورة احلج ، فهي 

مكية مع أن يف آخرها أيضًا )) ياأهيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (( . 

 ضوابط السور المكية والمدنية :  
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األدلة  وإثبات  املرشكني  مع  اجلدال  يناسب  مما  الكلامت  يف  قوة  مع  القصرية  اآليات  ذات  السور   -5
والرباهني سور مكّية . 

ضوابط السور املدنية : 
1- كل سورة فيها لفظ ) النفاق ( فهي مدنية سوى سورة العنكبوت . 

2- كل سورة فيها ذكر لفريضة أو حد . 
3- طول اآلية واإلطناب يف احلديث مما يناسب بسط أحكام الرشيعة وتوضيحها 

مميزات السور املكية : 
1- العناية بمسائل العقيدة والدعوة إىل التوحيد واإليامن باهلل وبرسوله واليوم اآلخر . وجمادلة املرشكني 

يف ذلك وإيراد األدلة والرباهني والتحذير من الرشك وأعامل املرشكني . 
2- وضع األسس العامة للترشيع واألمر بأصول العبادات . 

خمالفة  من  املرشكني  وحتذير  العقيدة  مسائل  لتقرير  والسابقني  األنبياء  بقصص  كثريًا  االستشهاد   -3
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبيان ما جرى للمخالفني من األمم السابقة . 

مميزات السور املدنية : 

مميزات السور المكية والمدنية :

1- تفصيل أحكام العبادات واملعامالت واحلدود ونحو ذلك . 
2- جدال أهل الكتاب وإثبات حتريف كتبهم ودعوهتم إىل اإلسالم . 

 3- كشف أحوال املنافقني وهتك أستارهم وحتذير املسلمني منهم ومن أفعاهلم . 
الســـور املدنيــــة : 

املدين باتفاق عرشون سورة هي : 
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1 -    البقــرة              2- آل عمـران         3-  النســاء                4-  املائــدة
5 -    األنفــال            6- التوبـــة             7-  النـــور                8-  األحــــزاب 

9 -    حممــد               10- الفتـــح          11-  احلجـــرات      12-  احلديـــد 
13 - املجادلة             14- احلشـر             15-  املمتحنـة            16-  اجلمعــة 
17 - املنافقون            18- الطالق            19-  التحريـم            20-  النـصــر 

املختلــــف فيـــــــه : 
        واختلف العلامء يف اثنتي عرشة سورة هي :

4- الصــف             1-  الفــاحتة               2- الرعـــد             3- الرمحن  
           5- التغابــــن            6- التطفيـف           7- القـــــدر              8- البينــة 

           9- الزلزلــة               10- اإلخالص       11- الفلــق                12- النـاس
  الســــــور املكيـــــــة : 

      ماعدا ذلك من السور فهو مكي بإتفاق ، وهي اثنتان وثامنون سورة . 
 فوائد معرفة املكي واملدين : 

من فوائد معرفة املكي واملدين : 
1- متييز الناسخ من املنسوخ فاملتأخر ناسخ للمتقدم . 

عزة  إىل  اجلاهلية  درك  من  هبا  والنهوض  األمة  تربية  يف  احلكيم  وتدرجه  الترشيع  تاريخ  معرفة   -2
اإلسالم ورفعته . 

3- تيسري تفسري اآلية فإن معرفة مكان النزول يعني عىل فهم معنى اآلية . 
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1- حتدثي عن عناية علامء املسلمني باملكي واملدين . واذكري بعض ما يدرسه العلامء يف هذا الباب . 
2- ما هو طريق العلم باملكي واملدين ؟ 

3- اذكري اصطالحات العلامء يف تعريف املكي واملدين . 
املكي  وما هي ضوابط  ؟  ومميزاته  املدين  وما هي ضوابط  ؟  واملميزات  الضوابط  بني  الفرق  ما   -4

ومميزاته ؟
5- قارين بني ضوابط املكي وضوابط املدين ، ثم قارين بني مميزات املكي ومميزات املدين . 

ثم   . منها  تعرفني  ما  واذكري  املكية  السور  ؟ وكم عدد  وما هي  بإتفاق  املدنية  السور  6- كم عدد 
اذكري السوراملختلف فيها . 

 7- ملعرفة املكي واملدين فوائد كثرية . اذكري ما تعرفني منها .    
ينقسم القرآن من حيث سبب النزول وعدمه إىل قسمني : 
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أسبـــاب النـــــزول
الباب السادس
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- القسم األول  :  نزل من اهلل ابتداء غري مرتبط بسبب خاص وهو أكثر القرآن . 
- القسم الثاين :  آيات نزلت مرتبطة بأسباب خاصة . 

وقد اعتنى العلامء بالنوع الثاين فجمعوها وذكروا سبب نزول كل آية منها ومن املؤلفات يف ذلك : 
1- أسباب النزول تأليف عيّل الواحدي النيسابوري . 

2- لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي . 
تعريف سبب النزول : 

       هو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه . 
وينقسم إىل قســـــمني : 

1- إما أن يكون حادثـــــــــة .                        2- وإما أن يكون ســــــؤااًل . 
سـعى  أن  بعـد  اخلـزرج  من  ومجـاعة  األوس  من  مجـاعة  بني  دبت  التـي  اخلصـومة   : احلادثة  ومثال 
                        {  : تعاىل  قوله  فنزل  السالح  تنادوا  حتى  بينهم  للدس  اليهود 

 � . ) آل عمران 100 ( . 
ومثال السؤال :  وهو أن يوجه سؤال إىل الرسولملسو هيلع هللا ىلص فينزل القرآن جوابًا للسؤال فيكون السؤال سبب 

نزول اآلية ، وأمثلته كثرية  مثــل : 
 }  �           ) اإلسراء آية 85 ( . 
ومثـل : }  �                         ) الكهف آية 83 ( . 
ومثـل : }  �                             ) البقرة آية 219 ( . 
�                               ) البقرة آية 189 ( .  ومثـل : } 

 وغيــــر ذلك . . . . . . 

أسبــــاب النــــــــزول
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طريق معرفــــة سبب النـزول : 
ال طريق ملعرفة سبب النزول إال النقل الصحيح ألنه ال جمال لالجتهاد يف معرفة سبب النزول . 

 من فوائد معرفة سبب النـزول : 
 1- االستعانة به عىل فهم اآلية . قال ابن تيمية رمحة اهلل تعاىل )) معرفة سبب النزول يعني عىل فهم اآلية (( . 

 2- معرفة حكمة الترشيع وإدراك أرساره ورمحة اهلل بعباده املؤمنني . 
 3- تيسري احلفظ وتسهيل الفهم وتثبيت معنى اآلية يف ذهن كل من يعرف سبب نزوهلا وهلذا نتذكر كثريًا 

سبب النزول إذا قرأنا اآلية ، ونستحرض اآلية إذا تذكرنا سبب نزوهلا . 

 1- إىل كم قسم ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه ؟ 
 2- اذكري ما تعرفني من املؤلفات يف أسباب النزول . 
 3- عريف سبب النزول ، واذكري أقسامه مع التمثيل . 

 4- ما طريق معرفة سبب النزول ؟ 
 5- اذكري ما تعرفني من فوائد معرفة أسباب النزول . مع التمثيل .
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األحـــــــــــــرف الســـــــــــــبعة
الباب السابع
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 املراد باألحرف :
ه ، ومن اجلبل أعاله املحدد ،  األحرف لغة مجع حرف ، واحلرف من كل يشء َطَرُفه ، وشفريه وَحدُّ
وأحد حروف التهجي ، وطرف الوادي ، قال تعاىل : }  { أي وجه واحد 

وهو أن يعبده عىل الرساء ال عىل الرضاء ونزول القرآن عىل سبعة أحرف يعني سبعة وجوه . 

أدلة نزول القرآن عى سبعة أحرف : 
روى حديث نزول القرآن عىل سبـعة أحرف مجع كبري من الصحابة منهم أبو بكر ، وعمر ، 
وعثامن ،وابن مسعود ، وابـن عباس ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد اخلدري ، وأيب بن كعب ، وغريهم ، وقد 
قام عثامن  عىل املنرب فقال :  أذكر اهلل رجاًل سمع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : )) إن القرآن ُأْنزل عىل سبع أحرف 
كلها شاف كاف ملا قام (( . فقاموا حتى مل حيصـوا فشهدوا أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك فقال عثامن 
ابن عفان  : )) وأنا أشهد معهم (( واألدلة عىل ذلك كثرية رواها واحد وعرشون صحابيًا ، بل 

تواترت السنة بذلك . 
املراد باألحرف السبعة : 

اختلف العلامء رمحهم اهلل تعاىل يف املراد باألحرف السبعة عىل نحو أربعني قواًل وأكثر هذه األقوال 
متداخلة . ومنها : 

1- ذهب بعض العلامء إىل أن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب يف املعنى الواحد ، 
بمعنى أنه إذا اختلفت لغات  القبائل العربية يف معنى يأيت القرآن بألفاظ متعددة هلذه القبائل وإذا اتفقت 
لغات القبائل العربية عىل لفظ واحد اقترص عليه ،ثم اختلفوا يف اللغات التي نزل عليها القرآن فقالت 
طائفة هي ) قريش ، وهذيل ، وثقيف ، وكنانة ، ومتيم ، واليمن ( وقيل ) قريش وهذيل ومتيم ، واألزد ، 

وربيعة ، وهوازن ، وسعد بن بكر ( وقيل غري ذلك . 

األحــــــــــــرف الســـــــبعة
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أنه يف  القرآن بمعنى  املراد هبا سبع لغات من لغات العرب نزل عليها  العلامء إىل أن  2- وذهب بعض 
مجلته الخيرج  خيرج عن سبع لغات هي األفصح من لغاهتم وأكثره بلغة قريش ومنه ما هو بلغة هذيل ، 
أو ثقيف وغريهم ، وعىل هذا الرأي فاألحرف السبعة متفرقة يف القرآن ال جتتمع يف كلمة واحدة كام ترى 

الطائفة األوىل . 

3- وقيل املراد باألحرف السبعة سبعة أصناف ، ثم اختلفوا فيها فقالت طائفة ) األمر والنهي واحلالل 
واحلرام واملحكم واملتشابه واألمثال ( وقيل ) املطلق واملقيد ، والعام واخلاص ، والنص واملؤول والناسخ 
 ، ، واحلالل و احلرام  الوعد والوعيد   ( ، وأقسامة ( وقيل  ، واالستثناء  ، واملجمل واملفصل  واملنسوخ 

واملواعظ واألمثال ،  و االحتجاج ( وقيل غري ذلك .

4- وقيل إن املراد باألحرف السبعة القراءات السبع . 

واألقوال كثرية والراحج هو القول األول وهو أن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب يف 
املعنى الواحد نحو ) أقبل ( و ) تعال ( و ) هلم ( و) عجل ( و ) أرسع ( و ) إيلَّ ( فهي ألفاظ خمتلفة ملعنى 

واحد ، وذهب إىل ذلك سفيان بن عيينة والطربي وابن وهب ونسبه ابن عبد الرب ألكثر العلامء .  
حكمة نزول القرآن عى سبعة أحرف : 

لنزول القرآن الكريم عىل سبعة أحرف حكم عديدة منها : 
-1 التيسـري عى األمــة : 

ن عىل  ويدل هلذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث )) أرسل إيلَّ أن أقرأ القرآن عىل حروف فرددت إليه : أن َهوِّ
تي فرد إيلَّ الثانية أن أقرأه عىل حرفني ، فرددت إليه : أن هون عىل أمتي فرد إيلَّ الثالثة : أقرأه عىل سبع  ُأمَّ

أحرف (( احلديث . 
-2 تعدد اإلعجاز يف القرآن الكريم : 

فإن القرآن إذا ورد عىل أحرف متعددة كل حرف منها معجز اقتىض ذلك تعدد اإلعجاز وتكرره ، ويف 
هذا زيادة يف احلجةوقوة يف الربهان للرسول ملسو هيلع هللا ىلص . 
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 هل األحرف السبعة ال تزال يف املصاحف ا�ن ؟  
اختلف العلامء يف ذلك إىل قولني : 

1- الطائفة األوىل قالوا أن األحرف ال تزال يف القرآن متفرقة بمعنى أن الكلمة القرآنية تكتب مرة بلغة 
قريش ويف موضع آخرتكتب كلمة أخرى بلغة هذيل وهكذا . 

2- وقالت طائفة أن القرآن كتب عىل حرف واحد هو حرف قريش وأن األحرف الستة نسخت بامجاع 
األمة يف عهد عثامن  ، وبقي حرف واحد حفاظًا عىل وحدة األمة اإلسالمية ، وحفظها من االختالف 

والنزاع .

1- عريف املراد باألحرف لغة . 
2- اذكري ما تعرفني من أدلة عىل نزول القرآن عىل سبعة أحرف . 

3- َمْن ِمْن الصحابة روى حديث نزول القرآن عىل سبعة أحرف ؟ 
 4- إىل كم قول اختلف العلامء يف املراد باألحرف السبعة ؟ 

5-  قالت طائفة أن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب يف املعنى الواحد . وقالت 
أخرى أن املراد هبا سبع لغات من لغات نزل عليها القرآن ، ما الفرق بني القولني ؟ 

6- ما أقوال العلامء يف املراد باألحرف السبعة ؟ اذكرهيا مع الرشح والتعريف والرتجيح . 
7- لنزول القرآن عىل سبع أحرف حكم عديدة اذكري بعضها . 

8- األحرف السبعة هل هي باقية يف املصاحف إىل اآلن أم ال ؟
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املحـكم واملتـشـابـه
الباب الثامن
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األصل يف املحكم واملتشابه قوله تعاىل :

       �
                                                                                                                                            

                                                                                                                   {     ) آل عمران آية 7 ( . 

املحكم  بيان  العلامء يف  اختلف  القرآن حمكم وبعضه متشابه وقد  أن بعض  اآلية عىل  فقد دلت هذه 
واملتشابه كام سيأيت ، وقد وصف القرآن بأنه حمكم كله يف قوله تعاىل :

�   {                            ) هــــود آية 1 ( .
كام وصف بأنه متشابه يف قوله تعاىل : }   {                  ) الزمــر آية 23 ( .

واملراد بإحكامه : إتقانه وعدم تطرق النقص واالختالف إليه ، وبتشاهبه كونه يشبه بعضه بعضًا يف احلق 
والصدق واإلعجاز . 

واملحكم يف اللغة : اسم مفعول من أحكم ، واإلحكام يستعمل يف عدة معان ترجع إىل املنع . 
 يقال أحكم األمر : أي أتقنه ومنعه من الفساد وأحكم الفرس ، جعل له حكمة ، وهي احلديدة التي حتيط 

بحنكي الفرس ومتنعه من االضطراب . 
واملتشابه يف اللغة : هو ما يدل عىل املشاركة واملامثلة أو هو كون الشيئني بحيث يعجز الذهن عن التمييز 
بينهام ، ويقال لكل ما ال هيتدي إليه اإلنسان متشابه . وأما املحكم واملتشابه يف االصطالح فقد اختلف 

العلامء فيهام اختالفًا كثريًا عىل أقوال أمهها :
-1 املحكـــم : هو الواضح املعنى ، الظاهر الداللة باعتبار نفسه أو باعتبار غريه . 

بإعتبار نفسه وال  املراد هلل ال  املعنى  ، ومل تظهر داللته عىل  الذي مل يتضح معناه  واملتـشـابه : هو 

المحـــكم والمتشـابـه
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بإعتبار غريه . 
ويدخل يف ذلك كل ما استأثر اهلل بعلمه ، كوقت قيام الساعة ، وخروج الدابة ، وظهور املسيح الدجال ، 
ونزول املسيح عيسى بن مريم عليهام السالم ، وعلم حقيقة الروح ، واملراد من األحرف املقطعة ، وعلم 

الغيب ، وغري ذلك مما استأثر اهلل تعاىل بعلمه.  

-2 املحكم ما ال حيتمل إال وجهًا واحدًا . 
واملتـشـابه : ما حيتمل وجوهًا ، فإذا ردت إىل وجه واحد وأبطل الباقي صار املتشابه حمكاًم . 

-3 املحكــم : ما استقل بنفسه ومل حيتج إىل بيان . 
واملتشــابه : ما ال يستقل بنفسه ، وحيتاج إىل بيان . 

وخالف العلامء يف بيان حقيقة املحكم واملتشابه مبني عىل خالف آخر بينهم يف الوقف واالبتداء يف آيه 
آل عمران ، وبيان هل استأثر اهلّل تعاىل بعلم املتشابه ؟ أم أن للعقل البرشي جمااًل يف إدراكه وفهمه ، وبيان 

املراد منه هلل تعاىل ، فهو من احلكمة التي يمنحها اهلل ملن يشاء من عباده وهم الراسخون يف العلم . 

فريق من العلامء : يرى أن قوله تعاىل : }  { هنا وقف تام ، وما بعدها استئناف من 
مبتدأ و خرب ، والواو واو االستئناف )) والراسخون يف العلم يقولون آمنا به (( ومعنى ذلك أن الراسخني 
يف العلم يقولون آمنا باملتشابه و فوضنا علم حقيقة املراد منه هلل تعاىل ، وكل من املحكم واملتشابه من عند 

ربنا .      

وفريق اخر يقول : أن الواو واو العطف ، والراسخون يف العلم يعلمون تأويل املتشابه كمـا يعلمه 
اهلل عز وجل ، والوقف عىل )) والراسخون يف العلم (( ومجلة يقولون حال من الراسخني أو خرب ملبتدأ 
 ، العلم  يف  والراسخون  اهلل  إال  أحد  تأويله  يعلم  ال  فاملتشابه  ذلك  وعىل   ، يقولون  هم  أي   ، حمذوف 

والراسخون يف العلم هم الذين رسخت أقدامهم يف العلم هم الذين رسخت أقدامهم يف فهم املعلومات . 
      والقول األول هو قول األكثرين من الصحابة والتابعني وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة ، وهو 

أصح الروايات عن ابن عباس وقد استدلوا عىل صحة قوهلم بأدلة كثرية منها : 
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1- ما روي عن ابن عباس أنه كـان يقرأ : 
     }  {    ) آل عمران آية 7 ( . 

فهذا يدل عىل أن الواو لالستئناف ألن هذه الرواية وإن مل تثبت هبا القراءة فأقل درجتها أن تكون خربًا 
بإسناد صحيـح إىل ترمجان القــرآن ، فيقـدم كـالمه يف ذلك عىل غريه ، أخـرجه احلـاكم يف مستـدركـه 

وعبد الرزاق يف تفسريه وقد حكى الفرآء أن يف قراءة أيب بن كعب أيضًا )) ويقول الراسخون (( . 

 2- ما روي من قراءة ابن مسعود )) إن تأويله إال عند اهلل والراسخون يف العلم يقولون آمنا به (( أخرجه 
ابن داود يف املصاحف عن طريق األعمش . 

 3- ما أخرجه الشيخان وغيرهمــا عن عائشة رضـي الله عنها قالت : )) تال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص هـذه اآلية ((

الذين  فإذا رأيت   (( الّله ملسو هيلع هللا ىلص  : قال رسول  { قالت    {  : إلى قوله   }  {

قولهم بعدة أدلة منها : يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الّله فاحذروهم (( وقد استدل أصحاب القول الثاني على صحة 

1- ما أخرجه بن املنذر من طريق جماهد عن ابن عباس يف قوله تعاىل : }              
{    ) آل عمران آية 7 (   قال : أنا ممن يعلم تأويله . 

2- وبأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد دعا اهلل البن عباس فقال : )) اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل (( ، ولو 
كان التأويل مما ال يعلمه إال اهلل ملا كان للدعاء معنى . 

) آل عمران آية 7 ( . قال   }   { 3- ما أخـرجه عـبد بن محـيد عن جمــاهد يف قوله تعاىل : 
يعلمون تأويله ويقولون آمنا به .            

اجلمع بني الرأييـــن : 
حاول الراغب األصفهاين التوفيق بني القولني فقال : 
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املتشابه عى ثالثة أرضب : 
1- رضب السبيل إىل الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك . 

2- ورضب لإلنسان سبيل إىل معرفته ، كاأللفاظ الغريبة واألحكام املغلقة . 
3- ورضب مرتدد بني األمرين ، خيتص بمعرفته بعض الراسخني يف العلم ، وخيفى عىل من دوهنم . 

وهو املشار إليه بقوله ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس )) اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل (( وإذا عرفت هذه اجلهة 
عرفت أن الوقوف عىل قوله : )) وما يعلم تأويله إال اهلل (( ووصله بقوله : )) والراسخون يف العلم (( جائز ، 

وأن لكل منهام وجهًا حسبام دل عليه التفصيل املتقدم .                                                            
لذكر املتشاهبات يف القرآن الكريم حكم كثرية منها :

1- االبتالء واالختبار : فالراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، والذين يف قلوهبم زيغ 
يكفرون به ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . 

2- إقامه دليل عىل عجز اإلنسان وجهله مهام أويت من العلم ، واخلضوع هلل تعاىل الذي أحاط بكل يشء 
علاًم : }  {            ) البقرة آية 32 ( . 

3- رمحة اهلل باإلنسان الضعيف الذي ال يطيق معرفة كل يشء . 
4- اجلد واالجتهاد يف الوصول إىل احلق ، وكلام زادت املشقة زاد الثواب . 

5- حتصيل العلوم الكثرية التي تعني عىل فهم القرآن ، حمكمه ومتشاهبه .     
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 1- ما الدليل عىل أن القرآن حمكم ومتشابه ؟ 
 2- عريف املحكم يف اللغة ثم يف االصطالح . 

 3- عريف املتشابه يف اللغة ويف االصطالح . 
 4- اذكري أقوال العلامء يف تعريف املحكم واملتشابه يف االصطالح . 

 5- اذكري أقوال العلامء يف الوقف واالبتداء يف آية آل عمران ومعنى اآلية عىل كل قول وأدلته . 
 6- هل استأثر اهلل بعلم املتشابه ؟ أم أن للعقل البرشي جمااًل يف فهمه وإدراكه ؟ كيف جتمعني بني القولني ؟ 

 7- ما احلكمة من ذكر املتشاهبات يف القرآن الكريم ؟  
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العـــــام واخلـــــاص
الباب التاسع
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للعموم صيغ تدل عليه منها : 
{ ) اإلسراء آية 13 (  1- )) كل (( سواء وقعت مبتدأ مثل قوله تعاىل : } 

أم تابعة مثل قوله تعاىل : }  {                    ) ص آية 73 ( . 
{ )األحقاف آية 17 (  .  2- )) الــذي (( ومثناها ومجعها . مثل قوله تعاىل : }  

أي كـل من صـدر منه هـذا القـول ، بدليـل قوله بعد صيـغة اجلـمع }                    
{          ) األحقاف آية 18 ( . 

وقوله : } {  ) النساء آية 61 ( . 

وقوله : }  { ) البقرة آية 82 ( . 
3- )) والتــي (( ومثناها ومجعها : مثل قوله تعاىل :   }  {                  ) فصلت آية 34 ( . 
{    ) النساء آية 34 ( .  وقوله : } 

العمــوم يف اللـــغة : هو شمول أمر ملتعدد . 
وفــــي االصطالح : هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له من غري حرص . ) واخلاص يقابل العام ، 

فهو اللفظ الذي اليستغرق مجيع ما يصلح له من غري حرص ( . 
يتناوله احلكم  ما  إخراج بعض  أي   ( العام  اللفظ  يتناوله  ما  إخراج بعض  : هو  والتـــخــصيــص 

الثابت ألمر متعدد ( . 

العـــــــــــــام والخــــــــــــاص

صيـــــغ العمــــــوم :
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{ ) الطالق آية 4 ( .  وقوله :} 
4- )) وأي وما و من (( رشطًا واستفهامًا وموصواًل : مثل قوله تعاىل : 

}  {     ) اإلسراء آية 110 ( . 

وقوله :   }     {          ) األنبياء آية 98 ( . 
وقوله :   }   {                            ) النساء آية 123 ( .

5- )) واملعـّرف بأل التي ليست للعهد (( : مثل قوله تعاىل:}  { 
أي كل إنسان بدليل قوله تعاىل : }    {                                                 )العصر آية 3-1 ( .

{                             ) التوبة آية 67 ( . ومثل قوله عز وجل : } 
      وقوله : }  {                                                                     ) البقرة آية 275( . 

6- )) والنكرة يف سياق النفي أو النهي أو الرشط (( : مثاهلا يف سياق النفي يف قوله تعاىل : 
        }  {         ) الحجر آية 21 ( . 

وقوله : }  {                                        ) البقرة آية 197 ( . 
       ومثاهلا يف سياق النهي قوله تعاىل : }  {        ) اإلسراء آية 23 ( . 

       ومثاهلا يف سياق الرشط قوله تعاىل : 
}   {                    ) التوبة آية 6 ( . 

7- )) اسم اجلنس املضاف (( مثل قوله تعاىل : 
}  {                                                                     ) النور آية 63 ( .

أي عن كل أمر هلل ، وقوله تعاىل :  }  {                 ) النساء آية 11 ( .     
العـــام عى ثالثة أقسـام : 
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- األول  :  العام الباقي عىل عمومه ، مثل قوله تعاىل : 
}  { ) النساء آية 23 ( . 

  فإنه ال خصوص فيها ، ومثل قوله : }  {                        ) النساء آية 176 ( .
وقولــــه :  }  {  ) الكهف آية 49 ( . 

- الثاين :  العام املراد به اخلصوص ، كقوله تعاىل :   
     }  {                              ) آل عمران آية 173 ( . 

فإن املراد بالناس األوىل نعيم بن مسعود األشجعي ، واملراد بالناس الثانية أبو سفيان . 
  وكقوله تعاىل : }  {         ) آل عمران آية 39 ( . 

 .  فاملراد باملالئكة جربيل
- الثالث : العام املخصوص ، وهو يف القرآن كثريًا جدًا ، وهو الذي سنبينه فيام يأيت :

تعريف الخاص وبيان المخصص :

اخلـــــــــاص : 
اللفظ الذي ال يستغرق مجيع ما يصلح له من غري حرص . والتخصص هو إخراج  العام فهو  يقابل 

بعض ما يتناوله اللفظ العام ، أي احلكم الثابت ألمر متعدد . 
واملخصـــــــص : 

أقســـــــــام العـــــام
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            قد يكون متصاًل بالعام ، بأن يكونا معًا يف حمل واحد ، وقد يكون منفصاًل عنه يف حمل آخر . 
  فاملخصص املتصل جاء يف القرآن عىل مخسة أنحاء : 

-1 االســـــتثناء : مثـــل قــــوله تعـــــاىل :                 
  {

   {             ) النور آية 4 ، 5 ( .   
وقولـه تعاىل  :  }   {       إىل قولـــه :                                              

}  {                                       ) الشعراء : 224 : 227 ( . 

2- الشــــــــرط : نحو قوله تعاىل :

}  {     ) النور آية 33 ( . 

 وقولـــــه تعــــاىل : 
                                         {

  {                                                                        ) البقرة آية 180 ( . 
-3 الوصـــــف : مثل قوله تعاىل : 

}  { ) النساء آية 23 ( . 

فقولــــه : }  {  صفة لنسائكم . 

-4 الغـــــاية : مثل قوله تعاىل :  }  {  ) البقرة آية 222 ( .          
 وقولـــه : 

}   {    ) البقرة آية 187 ( . 

-5 بدل البعض من الكل : مثل قوله تعاىل : 
) آل عمران آية 97 ( .   }  {
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فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون احلج واجبًا عىل املستطيع فقط . 
واملخصص املنفصل قد يكون خمصصًا بآية أو أكثر يف حمل آخر مثل قوله تعاىل : 

}  {      ) البقرة آية 228 ( .                                                             

خــــص بقــــوله تعــــــاىل : 
{ ) األحزاب آية 49 (  {

وخص أيضًا بقوله تعاىل : }   {     ) الطالق آية 4 ( . 
ومثل قولـــه تعاىل : }  {      ) النساء آية 3 ( . 

خص بقولـــه تعاىل : }  {) النساء آية 23 ( . 
   وقد يكون خمصصًا بحديث ، مثل قولـــه تعاىل : }  {    ) البقرة آية 275 ( . 

خص من البيوع الفاسدة بالسنة ، ورخص من الربا بيع العرايا بالسنة كذلك . 
وآيــة  }  {                                ) المائدة آية 38 ( . 

خص منه من رسق أقل من دينار بالسنة أيضًا . 
وقد يكون خمصصًا باآلمجاع ومثاله آية املواريث خص منها الرقيق فال يرث باإلمجاع وقد يكون خمصصًا بالقياس 

ومثاله آية الزنا يف قوله تعاىل : }   {        ) النور آية 2 ( . 
خص منها البعد بالقياس عىل األمة املنصوص عليها يف قوله تعاىل : 

}  {          ) النساء آية 25 ( . 
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 1-  عريف العام لغة واصطالحًا . ثم اذكري صيغ العموم .
 2-  اذكري أقسام العام . ثم مثيل للعام الباقي عىل عمومه ، والعام املراد به اخلصوص . 
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الناسخ واملنسوخ

الباب العارش
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يطلق النسخ يف اللغة عىل عدة معان منها :
1- اإلزالـــة : يقال نسخت الشمس الظل ، أي أزالته . 

-2التبــديـل : ومنه قوله تعاىل :  }  {        ) النحل آية 101 ( . 
-3 التحويـل : وهـو نقـل الشــيء وحتويله مع بقائه يف نفسه ومنـه تناسخ املـواريث بانتقاهلا من قوم 

إىل قوم . 
-4 النقل من موضع إىل موضع : وفيه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه وخطه . 

ويف االصطالح : هو رفع احلكم الرشعي بخطاب رشعي مرتاخ عنه . 

شــرح التعريف وإخراج املحرتزات : 

أفراده  بعض  للحكم عىل  فإنه قرص  كالتخصيص  برفع  ليس  ما  التعريف خرج  : جنس يف  رفع  قولنا 
وقولنا : احلكم الرشعي:  قيد أول يف التعريف خرج به رفع احلكم العقيل كابتداء إجياب العبادات فإنه 

رفع حلكم العقل برباءة الذمة منها قبل ورود الرشع هبا . 

وقـولنــا : بخطاب رشعي قيد ثان يف التعريف خرج به رفع حكم رشعي بدليل عقيل وذلك كحكم 
العقل بسقوط التكليف عن اإلنسان بموته أو جنونه ، وخرج به رفع حكم رشعي بإمجاع أو قياس ألهنام 

ليسا بخطاب .
وقـولنـا :  مرتاخ عنه : قيد ثالث لتحقيق النسخ ، فال بد من وجود حكم متقدم يقع نسخه بحكم متأخر 
السابق منهام  بينهام إال بنسخ  بينهام تعارضًا اليمكن اجلمع  التعارض  النزول ، والبد من حتقيق  عنه يف 

النســـــــــــــــــــــــــخ 
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وإحكام الالحق ، ألن النسخ رضورة ال يصار إليها إال عند التعارض احلقيقي ، دفعًا للتناقض يف ترشيع 
احلكيم العليم ، وحيث ال تعارض عىل احلقيقة فال نسخ وال ريب أن إعامل الدليلني ولو بنوع تأويل خري 

من إعامل دليل وإهدار دليل . 

  شـــــــروط النســـــخ : 

ندرك مما سبق أنه البد يف حتقيق النسخ من أمور أربعة بإتقان مجهور العلامء وهي : 
1-  أن يكون املنسوخ حكاًم رشعيًا . 
2-  أن يكون الناسخ حكاًم رشعيًا . 

باملقيد  القيد  كاتصال  به  املتصل  غري  املنسوخ  احلكم  دليل  عن  مرتاخيًا  الناسخ  الدليل  يكون  أن    -3
والتأقيت باملؤقت . 

4- أن يكون بني الدليلني تعارض حقيقي وال يمكن اجلمع بينهام . 

طــرق معرفـــــة النســـــخ : 

البد يف حتقيق النسخ من ورود دليلني رشعيني متعارضني تعارضًا حقيقيًا ، بحيث ال يمكن اجلمع 
بينهام بأي وجه من وجوه التأويل ، وحينئذ ال بد أن نعترب أحدمها ناسخًا واآلخر منسوخًا دفعًا للتعارض 
املتقدم منسوخًا  املتأخر فيكون  املتقدم من  يف كالم الشارع احلكيم ، وال بد من دليل صحيح نعرف به 

واملتأخر ناسخًا ، وهذا الدليل يعرف بأحد الطرق اآلتية :  
- األول  : أن يكون يف أحد النصني ما يدل عىل تعيني املتأخر منهام نحو قوله تعاىل : 

}  {   ) المجادلة آية 13 ( . 

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص )) كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها وال تقولوا هجرًا (( .   ) رواه الحاكم ( . 
- الثاين : أن ينعقد إمجاع من األمة يف أي عرص من عصورها عىل تعيني املتقدم من املتأخر . 
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-الثالث : أن َيِرَد من طريق صحيح عن أحد الصحابة ما يفيد تعيني املتقدم من املتأخر ، كأن يقول نزلت 
هذه اآلية بعد تلك اآلية ، أو يقول نزلت هذه عام كذا وكان وقت نزول األخرى معروفًا . 

ما يقع فيــه النسـخ : 

بحكم  رشعي  حكم  رفع  ألنه   ، واملعامالت  العبادات  فروع  يف  األحكام  يف  إال  يكون  ال  النسخ 
األخبار  ومدلوالت  واملعامالت  العبادات  وأصول  األخالق  وأمهات  العقائد  أما   ، عنه  مرتاخ  رشعي 

املحصنة فال نسخ فيها عىل الرأي الصحيح عند مجهور العلامء . 

 أقســــام النســـــخ 

النسخ يف الرشيعة اإلسالمية ينقسم إىل أربعة أقسام : 
- األول  :  نسخ القرآن الكريم ، وهذا القسم متفق عىل جوازه ووقوعه من القائلني بالنسخ وهو ينقسم 

إىل ثالثة أنواع سنذكرها فيام بعد . 
- الثاين : نسخ القرآن بالسنة وحتته نوعان : 

) أ ( نسخ القرآن يالسنة اآلحادية ، ومجهور العلامء عىل عدم جوازه ، ألن القرآن متواتر يفيد اليقني ، 
واآلحادي مظنون ، وال يصح رفع اليقني بالظن . 

)ب( نسـخ القـرآن بالسنـة املتواتـرة ، وقد أجـازه مالك وأبـو حنيفـه وأمحد يف رواية ألن الكل وحـي 
 قال تعاىل : }   {            ) النجم آية 4.3 ( .  

قال تعاىل : }  {     ) النحل آية 44 ( . 
والنسخ نوع من البيان ، ومنعه الشافعي وأهل الظاهر وأمحد يف الرواية األخرى ، لقوله تعاىل : 
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}  {               ) البقرة آية 106 ( . 

والسنة ليست خريًا من القرآن وال مثله . 

ثابتًا بالسنة  الثالث : نسخ السنة بالقرآن وقد أجازه اجلمهور وذلك كالتوجه إىل بيت املقدس كان   -
وليس يف القرآن ما يدل عليه ، وقد نسخ بالقرآن يف قوله : 

}  {      ) البقرة آية 144 ( . 

ومنع هذا القسم الشافعي يف إحدى روايتيه . 
- الرابـع : نسخ السنة بالسنة ، وحتته أربعة أنواع : 

1- نسخ املتواترة باملتواترة . 
2- نسخ اآلحـاد باآلحـاد . 
3- نسخ اآلحـاد باملتواترة . 
4- ونسخ املتواترة باآلحاد . 

والثالثة األوىل جائزة - أما النوع الرابع ففيه اخلالف الوارد يف نسخ القرآن بالسنة اآلحادية واجلمهور 
عىل عدم جوازه .  

 أنـواع النســخ في القــرآن الكــريم 

النسخ يف القرآن ثالثة أنواع : 
 النـــوع األول  : نسخ التالوة واحلكم معًا ، ومثاله ما رواه مسلم وغريه عن عائشة ريض اهلل عنها ، 
قالت : )) كان فيام أنزل عرش رضعات معلومات حيرمن فنسخن بخمٍس معلومات (( فتويف رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص وهن مما يقرأ من القرآن . 
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والظاهر أن التالوة نسخت ومل يبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فتويف وبعض الناس يقرؤها . 

 النوع الثاين : نسخ احلكم وبقاء التالوة مثل نسخ آية العدة باحلول مع بقاء التالوة بآية الرتبص أربعة أشهر 
وعرشًا واحلكمة يف نسخ احلكم وبقاء التالوة كثرة الثواب عىل التالوة ، والتذكري بنعمة الّلـه يف رفع املشقة 

وهذا النوع الذي ألف فيه العلامء ، وسنذكر له فيام بعد بعض األمثلة . 

 النوع الثـالث : نسخ التالوة مع بقاء احلكم ، ومثال ذلك آية الرجم )) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوها 
البتة نكااًل من اهلل و اهلل عزيز حكيم (( وبعض أهل العلم ينكر هذا النوع من النسخ وحجتهم أنه قائم عىل 

أخبار اآلحاد وال جيوز القطع عىل إنزال قرآن ونسخه بأخبار اآلحاد . 

 احلكمة يف النسخ : 
        وقع النسخ بالرشيعة اإلسالمية فنسخ اهلل باإلسالم كلَّ دين سبقه ألنه أكمل ترشيع يفي بحاجات البرشية 
ويناسبها يف آخر مراحلها التي انتهت إليها بعد أن بلغت أشدها واستوت ، فكان اإلسالم هو الدين العام 

ه للبرشية دينًا ، ومل يرض بغريه بدياًل ، قال تعاىل :  ـّ اخلالد اخلاتم الذي رضيه الل
{          ) المائدة آية 3 ( .   {

وقال أيضًا : }  {  ) آل عمران آية 19 ( .                        
وقال :  }  {         ) آل عمران آية 85 ( .              

كام وقع النسخ يف الرشيعة اإلسالمية فنسخ اهلل بعض أحكام هذا الدين ببعض حلكم كثرية منها : 
1- مراعاة مصالح العباد ، وتربيتهم يف أطور خمتلفة باألحكام الدينية املناسبة هلم يف األزمنة املختلفة ، والتطور 

هبم إىل مرتبة الكامل . 
2- تذكري النعمة برفع املشقة كام هو الغالب يف النسخ من األشق إىل األيرس . 
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3- ابتالء املكلف واختباره باالمتثال وعدمه .  

أما أدلة جواز النسخ عقاًل فمنها : 
1-  أن النسخ ال حمظور فيه عقاًل ، وكل ما كان كذلك فهو جائز عقاًل . 

2-  أن النسخ لو مل يكن جائزًا عقاًل ملا ثبتت رسالة سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص إىل الناس كافة لكنها ثابتة باألدلة 
القاطعة ، إذن فالرشائع السابقة منسوخة بالرشيعة اإلسالمية وليست باقية ، إذن فالنسخ جائز وواقع . 

وأما أدلة وقوعه سمعًا فمنها : 
{        ) البقرة آية 106 ( .                  1- قولــه تعــاىل : } 

إال يف  املثلية فال تكون  أما   ، معًا  فيهام  ، وقد تكون  الثواب  النفع وقد تكون يف  قد تكون يف  واخلريية 
الثواب فقط .            

2- قولــه تعـــاىل :   }   
  {          ) النحل آية 101 ( . 

3- قولـــه تعــاىل :   }  {       ) الرعد آية 39 ( . 
4- قولـــه تعــاىل :    }  {     ) النساء آية 160 ( .       

        
  ووجه الداللة أهنا تفيد حتريم ما أحل من قبل ، وذلك هو النسخ ، واملنسوخ حكم رشعي ، ال براءة 

أصلية ، بدليل قوله : ) أحلت هلم ( . 

موقف العلامء من النسخ : 

أدلـة ثبـوت النســـخ عقـاًل وسمعًا 
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اختلف العلامء يف موقفهم من الناسخ واملنسوخ يف القرآن بني مقرٍص ومقتصٍد وغاٍل ، فاملقرصون 
حاولوا التخلص من النسخ إطالقًا بتأويله بالتخصيص كأيب مسلم األصفهاين ومن تبعه . 

واملقتصدون يقولون بالنسخ يف حدوده املعقولة التي يقتضيها وجود التعارض احلقيقي بني األدلة ، 
مع معرفة املتقدم من املتأخر ، وقد أحكموا تعريف النسخ فلم يدخلوا فيه ما ليس منه ومل خيرجوا منه ما 

هو داخل فيه . 

والغالون أدخلوا يف النسخ ما ليس منه بناء عىل االشتباه والغلط ، فشحنوا كتبهم بكثري من اآليات 
التي ال دخل هلا يف النسخ وقال بعضهم أن آية السيف وحدها نسخت مائة وأربع عرشة آية ، ومن 

هؤالء أبو جعفر النحاس، وهبة اهلل بن سالمة، وأبو عبداهلل حممد بن حزم . 

ذهب املحققون من العلامء كالسيوطي وابن العريب إىل أن اآليات التي يمكن أن تكون منسوخة ال 
تتجاوز اثنني وعرشين آية وملن أنكر النسخ يف القرآن تأويالت هلذه اآليات تذهب هبا عن مواطن النسخ 
حمققوا  .وذهب  وعدمه  للقبول  حمتمل  وبعضها   ، مقبول  غري  وبعضها  مقبول  التأويالت  هذه  وبعض 
املحققني إىل أنه ال سبيل ملعرفة املتقدم من املتأخر يقينًا إال يف ثالث آيات فقط ، وال مفر من القول بالنسخ 

فيها وهي : 
آيتا األنفال 65 ، 66       }    {    والتي بعدها . 

وآيتا املجادلة 12، 13    } {                           
                                                                                  والتي بعدها 

وآيتا املزمل يف أوهلا وآخرها  }  {   }    
{  اآلية . 

أمثلة لبعض ا�يـــات التى اشتهرت بأنها منسوخة
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وسنبدأ هبذه اآليات . ثم نذكر أمثلة أخرى . 

ا�يـــة األولــــــــــى : 

قولـه تعـاىل :  }    
 }

فأهنا منسوخة باآلية التي بعدها وهي قوله سبحانه : 
      {

                          .  )  66  ،  65 آية  األنفال   (   }  

             فقد أفادت اآلية األوىل وجوب ثبات الواحد للعرشة ، وأفادت الثانية وجوب ثبات الواحد لالثنني 
ومها حكامن متعارضان واجلمع متعذر والثانية متأخرة عن األوىل يقينًا فصار األمر إىل القول بالنسخ . 

 ا�يــــــة الثانيـــة : 
قوله تعاىل : } {

فإهنا نسخت باآلية التي تليها وهي قوله سبحانه : 

    {

{ ) المجادلة آية 13،12 ( .   

وبيان ذلك  : 

أنــه ملا أكثــر الصحابة من أسئلتهم لــرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى شقوا عليه ، وضاق صدره ملسو هيلع هللا ىلص بذلك 
أراد اهلل أن خيفف عن نبيه فأمر املؤمنني بتقديم صدقة عند مناجاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فانكف الصحابة وأشفقوا 
فلام أدركوا أن السؤال ال يكون إال عنداحلاجة أنزل اهلل تعاىل اآلية التي بعدها وأعفى املسلمني من تقديم 
الصدقات عند املناجاة وتاب عليهم وأمرهم بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة اهلل ورسوله ، ففي ذلك 

خري عظيم هلم .
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فاألمر بتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واإلعفاء منها حكامن متناقضان واجلمع متعذر والثانية 
متأخرة عن األوىل  يقينًا فصار األمر إىل القول بالنسخ . 

ا�يـــة الثـــالثــة : 

قوله تعاىل :  }    
 {      ) المزمل آية 1 - 4 ( . 

فإهنا منسوخة بقوله تعاىل يف آخر السورة 
  {

{     ) المزمل آية 20 ( .   
الثانية فقد  الليل أو أنقص منه قلياًل أو أزيد عليه ، وأما  فقد أفادت األوىل وجوب قيامه ملسو هيلع هللا ىلص نصف 

أفادت أن اهلل تاب عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ريض اهلل عنهم . يف هذا بأن رخص هلم يف ترك قيام الليل 
وال شك أن هذا احلكم الثاين رافع لألول ، ألهنام متعارضان ، واجلمع متعــذر والثاين متأخر عن األول 

يقينًا فتعني النسخ .

ا�يـــــة الرابعـــة : 

قوله تعاىل : 
  {                           

{     ) النور آية 58 ( . 

 قيل أهنا منسوخة باآلية التي تليها وهي قوله تعاىل : }              
 {   ) النور آية 59 ( . 

واحلق أهنا حمكمة وليست منسوخة ألنه ال تعارض بني اآليتني ، إذ األوىل تأمر اخلدم والصغار دون البلوغ 
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باالستئذان ندبًا قبل الدخول يف ثالثة أوقات يسرتيح فيها اإلنسان غالبًا ، وقد يتخفف من مالبسه ، وذلك 
محاية لألعراض من االنتهاك ، وحفظًا لألنظار أن ترى ما ال يليق رؤيته يف أوقات التبذل ، وتأمر اآلية 
الثانية األطفال إذا بلغوا احللم أن يستأذنوا عند الدخول وجوبًا يف كل وقت ، فاألوىل تبني حكم االستئذان 
بالنسبة لألطفال دون البلوغ ، ومن شاهبهم من اإلماء ، والعبيد ، والثانية يبني حكم االستئذان بالنسبة 

للبالغني الكبار ، إذن فال تعارض وال نسخ . 

ا�يــة الخامســــة : 
قوله تعاىل :  } 

} 
 ) البقرة آية 240 ( 

فإهنا منسوخة بقوله تعاىل : 
 {

                                                             {       ) البقرة آية 234 ( . 

ألن اآلية األوىل أفادت أن من يتوىف عنها زوجها يوىص هلا بنفقة سنة وبسكنى مدة حول ما مل خترج ، 
فإن خرجت فاليشء هلا . 

أو  املدة  هذه  يف  خترج  أن  هلا  فليس  وعرشا  أشهر  أربعة  انتظارها  وجوب  أفادت  فقد  الثانية  وأما 
تتزوج وهذا الوجوب متعارض مع التخيري فآل األمـر إىل أهنا خمرية وغري خمرية ، وهو تناقض يتعذر 
معه اجلمع ، وقد اتفق عىل أن اآلية الثانية متأخرة يف النزول عن اآلية األوىل فتعني النسخ وإىل ذلك 

ذهب اجلمهور.
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ا�يـــــــــــــــة السادســــــــــــــة : 
قوله تعاىل :  }  {        ) البقرة آية 284 ( . 

فإهنا منسوخة بقوله تعاىل : 
{                 ) البقرة آية 286 ( .    {

وبيان ذلك أن اآلية األوىل تفيد أن اهلل يكلف العباد حتى باخلطرات التي ال يملكوهنا هلا دفعًا ، ألنه 
سيحاسبهم عىل ما يف أنفسهم من الوسوسة واخلاطر إذا تعلقت بمحرم ، واآلية الثانية تفيد أنه ال يكلفهم 
هبا ، ألنه ال يكلف نفسًا إال وسعها ، وهذا تعارض ، واجلمع متعذر ، واآلية األوىل متقدمة يف النزول فآل 

األمر إىل النسخ . 

روي أنه ملا نزلت اآلية األوىل قلق الصحابة وبركوا عىل الركب وقالوا يارسول اهلل كلفنا من األعامل ما 
نطيق ، وقد أنزلت عليك هذه اآلية وال نطيقها ، فلام فعلوا ذلك نسخها اهلل عز وجل ، فأنزل قوله تعاىل : 

} {  ) البقرة آية 286 ( . 

 1- عريف النسخ لغة واصطالحًا مع إخراج املحرتزات . 
 2- اذكري رشوط النسخ املتفق عليها واملختلف فيها . 

 3- اذكري طرق معرفة النسخ . وما اليكفي يف معرفة النسخ . 
 4- اذكري ما يقع فيه النسخ وماال يقع فيه . 

 5- اذكري أقسام النسخ إمجااًل . ثم اكتبي عن نسخ القرآن بالسنة بالتفصيل . 
 6- ما أنواع النسخ يف القرآن ؟ مع التمثيل . 
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 7- ما حكمة وقوع النسخ يف القرآن ؟
 8- اذكري األدلة عىل ثبوت النسخ عقاًل وسمعًا . 

 9- بيني القول يف هذه اآليات هل هي منسوخة أم ال ، وما الناسخ هلا :  
) أ ( قوله تعاىل : }  {  اآلية ؟ 

)ب( قوله تعاىل : }  {  اآلية ؟ 
)ج( قوله تعاىل : }  {  اآلية ؟ 

)د( قوله تعاىل : }  {  اآلية ؟ 
)هـ( قوله تعاىل : }  {  اآلية ؟ 

)و( قوله تعاىل :  } {  اآلية ؟ 
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املطلق واملقيد

الباب احلادي 
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املـطلــــــــق : هو ما دل عىل احلقيقة بال قيد ، فاملطلق يتناول واحدًا البعينه من احلقيقة ، وذلك مثل 
لفظ ، رقبة يف قوله تعاىل : }   {  ) المجادلة آية 3 ( . 

فهو يتناول عتق إنسان مملوك وهو شائع يف جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم عىل السواء . 
واملقيــــــــــد : هو مادل عىل احلقيقة بقيد ، وذلك مثل الرقبة املقيدة باإليامن يف قوله تعاىل : 

}  {  ) النساء آية 92 ( . 
قال العلامء : متى وجد دليل عىل تقييد املطلق صار األمر إليه ، وإذا مل يوجد فيبقى املطلق عىل إطالقه 

واملقيد عىل تقييده ، ألن اهلل تعاىل خاطبنا بلغة العرب . 
والضابــــــط : أن اهلل إذا حكم يف يشء بصفة أو رشط ، ثم ورد حكم آخر مطلقًا ُنِظَر فإن مل يكن له 
أصل يرد إليه إال ذلك احلكم املقيد وجب تقييده به ، وإن كان له أصل غريه مل يكن رده إىل أحدمها بأوىل 

من اآلخر . 

المـطــلق والمـقيـــــــــد

1- مثل اشرتاط العدالة يف الشهود عىل الرجعة والفراق والوصية يف قوله تعاىل : 
}   {      ) الطالق آية 2 ( .   

وقوله تعاىل : }    
  {      ) المائدة آية 106 ( . 

وقد أطلق الشهادة يف البيوع وغريها ، يف قولة تعاىل : 

 أمثلة المطلق الذي يحمل على المقيد : 
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}  {                          ) البقرة آية 282 ( . 

وقوله تعاىل : }  {    ) النساء آية 6 ( . 
فهنا جيب محل املطلق عىل املقيد باشرتاط العدالة يف اجلميع . 

2- ومنه أيضًا تقييد مرياث الزوجني بقوله تعاىل :  
{           ) النساء آية 12 ( .   {

املطــلق عىل  النساء فيجب محـل  التـي يف آخـر سورة  الكــاللة  فيه كآية  وإطــالق املرياث فيام أطلق 
ين .  املقيد بأن تكون املواريث كلها بعد الوصية والدَّ

3- ومنه أيضًا تقييد األيدي إىل املرافق يف الوضوء ، وإطالقه يف التيمم ، فيحمل املطلق عىل املقيد 
عند الشافعية . 

4- ومنه ما اشرتط يف كفارة القتل من حترير رقبة مؤمنة وأطلقها يف كفارة الظهار واليمني فيحمل املطلق 
عىل املقيد بأن تكون الرقبة مؤمنة .

5- ومنه كذلك تقييد إحباط عمل املرتد باملوت عىل الكفر يف قوله تعاىل : 
{   ) البقرة آية 217 ( .   {

وأطلق يف قوله تعاىل : }   {       ) المائدة آية 5 ( . 

فيحمل املطلق عىل املقيد .   
6- ومن ذلك أيضًا حتريم الدم املسفوح يف قوله تعاىل : 

}  {       ) األنعام آية 145 ( . 

وأطلق فيام عداها كقوله : }   {     ) المائدة آية 3 ( . 
فحمل املطلق عىل املقيد .
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 1- عريف املطلق واملقيد . مع التمثيل لكل منهام . 
 2- متى جيب محل املطلق عىل املقيد ؟ ومتى ال جيب ؟ 

 3- اذكري ثالثة أمثلة حلمل املطلق واملقيد . 
 4- اذكري مذاهب العلامء يف محل املطلق عىل املقيد .    

ومذهب اإلمام الشافعي -  - محل املطلق عىل املقيد يف اجلميع ومن العلامء من ال حيمله 
ّوز إعتاق الكافر يف كفارة الظهار و اليمني ويكتفي يف التيّمم باملسح إىل الكوعني ، ويقول  ، وجُيَ

أن الردة حتبط بمجردها . 



��

املنطوق واملفهوم

الباب الثاين عرش



��

املنطـــــوق :  هو مادل عليه اللفظ يف حمل النطق ، فداللته تكون من مادة احلروف التي ينطق هبا ، وله 
أقسام منها : النص ،  الظاهر ، املؤول . 

1- فالنـــــص : هو ما يفيد بنفسه معنى رصحيًا ال حيتمل غريه ، مثل قوله تعاىل : 
}   {   ) البقرة آية 196 ( . 

فوصُف العرشة بكاملة ، قطع احتامل العرشة ملا دوهنا جمازًا ، وهذا هو الغرض من النص . 

-2 والظاهـــــر : هو ما سبق إىل الفهم منـه عند اإلطــالق معنـى مع احتامل غريه احتاماًل مرجوحًا . 
{     ) البقرة آية 173 ( .  كقوله تعاىل :  } 

فإن الباغي يطلق عىل الظامل وعىل اجلاهل ، ولكن إطالقه عىل الظامل أظهر فهو إطالق راجح وإطالقه عىل 
اجلاهل رجوح . 

3- واملـــــــؤول : هـو ما محل لفـظه عىل املعنـى املرجـوح لدليـل يمنـع من إرادة املعنـى الراجح ، 

المنـطـــوق والمفـهـــــــــوم

كقوله تعاىل :  } {   ) اإلسراء آية 24 ( . 
يكون  أن  الستحالة   - الوالدين  معاملة  وحسن  والتواضع  اخلضوع  عىل   ) الذل  جناح   ( فنحمل 

لإلنسان أجنحة . 

واملفهـــــــــــوم : هو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق .  وهو قسامن : 
 مفهوم موافقة ، ومفهوم خمالفة . 

-1 مفهــــــوم املوافقة : وهو ما يوافق حكمه حكم املنطوق . وهو نوعان : 
) أ ( فحوى اخلطاب . 



��

)ب( حلن اخلطاب . 
) أ ( فحوى اخلطاب : هو ما كان املفهوم فيه أوىل باحلكم من املنطوق كفهم حتريم الشتم والرضب من 

{   ) اإلسراء آية 23 ( .  قوله تعاىل : } 

فمنطوق اآلية حتريم التأفف فيكون حتريم الشتم والرضب من باب أوىل ألهنام أشد . 
)ب( حلن اخلطاب : وهو ما يثبت احلكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق عىل حد سواء ، كداللة قوله تعاىل : 

}  {              ) النساء آية 10 ( . 

عىل حتريم إحراق أموال اليتامى وإتالفها بأي نوع من أنواع التلف ألن هذا مساو لألكل يف اإِلتالف . 
-1 مفهوم املخالفة : وهو ما خيالف حكمه حكم املنطوق . وهو أربعة أنواع : 

- النوع األول : مفهوم رشط ، كقوله تعاىل : 
}  {      ) الطالق آية 6 ( . 

فمعناه أن غري احلوامل الجيب اإلنفاق عليهن . 

- النوع الثاين : مفهوم غاية ، كقوله تعاىل : 
}  { ) البقرة آية 230 ( . 

              فمفهوم هذا أهنا حتل لألول إذا نكحت غريه برشوط النكاح . 

- النوع الثالث : مفهوم حرص . كقوله تعاىل : 
}    { ) الفاتحة آية 5 ( . 

مفهومه أن غريه سبحانه اليعبد وال يستعان به . 
- النوع الرابع : مفهوم صفة ، واملراد هبا الصفة املعنوية . كالعدد يف قوله تعاىل : 

}  {     ) البقرة آية 197 ( . 
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مفهوم أن اإلحرام باحلج ال يصح يف غري أشهر احلج ، وكاحلال يف قوله تعاىل : 

  {

                                              { ) المائدة آية 95 ( . 
فهو يدل عىل انتفاء احلكم يف املخطىء ألن ختصيص العمد بوجوب اجلزاء به يدل عىل نفي وجوب اجلزاء 

يف قتل الصيد خطأ . 

وكاملشتق يف قوله تعاىل :   }  { ) الحجرات آية 6 ( . 
فمفهوم التعبري بفاسق أن غري الفاسق الجيب التثبت يف خربه ، ومعنى هذا أنه جيب قبول خرب الواحد 

العدل . 

 1- عريف املنطوق ، واذكري أقسامه . مع التمثيل . 
 2- عريف املفهوم ، واذكري أقسامه . وتعريف كل قسم . 

 3- ما املراد بفحوى اخلطاب ؟ وحلن اخلطاب ؟ مع التوضيح باألمثلة . 
 4- اذكري أنواع مفهوم املخالفة . مع التمثيل لكل نوع بمثال .
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إعجاز القرآن الكريم

الباب الثالث عرش
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القرآن الكريم هو املعجزة التي أظهرها اهلل عىل يد حممد بن عبداهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحتدى الناس أن يأتوا بمثله 
فعجزوا . 

 إعجــاز القـرآن الكـريـم

فاملعجــــزة : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سامل عن املعارضة . 
والتحدي بالقرآن تكرر عدة مرات : 

فتحداهم مرة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ، فقال سبحانه : 
  {

                                                                                {                                            ) اإلسراء آية 88 ( . 
وحتداهم مرة أن يأتوا بمثل عرش سور منه فقال سبحانه : 

 {

                                                                                    {    ) هــود آية 13 ـــ 14 ( .
وحتداهم أن يأتوا بمثل سورة منه فقال سبحانه : 

{ ) يونـــس آية 38 ( .     {

وقال سبحانه : }  { ) البقرة آية 23 ( . 
 وحتداهم أن يأتوا بحديث مثله فقال سبحانه : 

}  {   ) الطــور آية 33 ـــ 34 ( . 

ومع هذا كله فقد عجزوا عن اإلتيان بيشء من هذا .      
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وقد ذكر العلامء وجوهًا كثرية لإلعجاز يف القرآن الكريم نذكر منها : 

من وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم :
لغتــه وأسلوبه : 

فقد جاء القرآن عىل أسلوب اشتمل عىل خصائص عليا استولت عىل ألباب الفصحاء وأهل البالغة 
وأعجز أساطينهم وأعيا ألسنتهم ، فاستوىل منهم عىل العقول وهيمن عىل القلوب ، فأبدعت األلسن يف 
وصفه وسالت األقالم يف نعته وعجزت عن اإلتيان بمثله . كتاب ملك البالغة بألواهنا ، وحاز الفصاحة 
اللغة صنعتها ومن  ِقَبَل هلم برده ، وال قدرة هلم يف دفعه ، كتاب مل يأخذ من  بأركاهنا ، وجاءهم بام ال 
األسلوب مجاله ، ومن الفصاحة رونقها ، ومن البالغة سموها فحسب ، بل أخذ مع هذا كله من املعاين 

أسامها ومن املقاصد أعالها . 
ومن وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم : 

علومه ومعـارفه : 
وهو ما يسمى بـ )) اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم (( وبيان ذلك أن القرآن أنزل قبل أربعة عرش قرنًا 
السموات واألرض ، وخلق اإلنسان  الكونية ، كخلق  الوجود  ، وَعَرَض لكثرٍي من مظاهر هذا  الزمن  من 
واجلن ، وسوق السحاب وتراكمه ، ونزول املطر ، وجريان الشمس والقمر ، وحتدث عن الكواكب والنجوم 
والشهب والصعود يف السامء وعن أطوار اجلنني ، وعن النبات والبحار واجلبال وماحتت الثرى ، وعرض 
ملعارف شتى ، وعلوم متعددة ، ومع هذا كله مل يسقط العلم كلمة من كلامته ، ومل يصادم جزئية من جزئياته ، 
بل مازال العلم يكشف لنا كل يوم وجهًا من وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم ، مما بوأ القرآن مكانة مل يشاركه 

وجوه اإلعجاز فى القرآن الكريم
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فيها كتاب من قبله وال من بعده ، فام من كتاب من كتب البرش ، عرض ملثل ما عرض له القرآن الكريم إال 
وكشف الزمن زيفه وأبطلت احلقائق العلمية الثابتة خطأ نظريته حاشا القرآن الكريم فام زالت ، ولن تزال 

آياته عاليًة وال يطاوهلا يشء من ذلك ، ال ليشء ألهنا كالم من وسع كل يشء علاًم .  
ومن وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم :

ترشيعه : 
       وهو مايسمى بـ )) اإلعجاز الترشيعي يف القرآن الكريم (( . فقد نزل القرآن يف أمة مفككة حتللت 
ركام  من  معدودة  سنوات  يف  فانتشلهم  عليهم  الكريم  القرآن  فنزل   ، والظالم  اجلهل  وسادها   ، عراها 
اجلاهلية وظلامهتا إىل شموخ اإلسالم وعزته فالنظام الترشيعي املحكم الذي جاء به القرآن َشَدة أساطني 

الفقه والقانون إىل يومنا هذا وعقدت ألجله املؤمترات الفقهية ، والندوات املتعددة ، واملؤلفات . 
له من جمتمع مرشك        وسلك القرآن منهجًا فريدًا لعالج املجتمع اجلاهيل وحتويله إىل جمتمع إسالمي فحوَّ

بكل رزاياه إىل جمتمع مسلم بكل مزاياه . 
     وال تزال األمم الغربية إىل يومنا هذا ترزح حتت نري اجلاهلية جربت كل األنظمة والترشيعات ولن جتد 

غري الترشيع القرآين عالجًا هلا . 
 1-  ماهي املعجزة الكربى للرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 

 2-  عريف املعجزة . 
 3-  َمرَّ التحدي بالقرآن بمراحل . اذكرهيا مع االستدالل . 

 4-  ذكر العلامء وجوهًا كثرية لإلعجاز يف القرآن الكريم ، اذكري ماتعرفني منها . 
 5-  حتدثي عن اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم . 

 6-  من وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم اإلعجاز العلمي . حتدثي عن ذلك واذكري ماتعرفني من أمثلة . 
 7-  اإلعجاز الترشيعي وجه من وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم حتدثي عن ذلك . 
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قصص القرآن الكريم

الباب الرابع عرش
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القص لغة تتبع األثر ، قال تعاىل : 
}  {  ) الكهف آية 64 ( . 

أي يتتبعان أثرمها ، وقال سبحانه عىل لسان أم موسى عليهام السالم : 
}  {  ) القصص آية 11 ( . 

أي تتبعي أثره . 
وقصص القرآن : إخباره عن األمم املاضية واألنبياء السابقني . 

قصــص القــرآن الكـريـــم 

أنواع القصص في القرآن الكريم : 
النوع األول : 

قصص األنبياء عليهم السالم وماجرى هلم مع أقوامهم ، واملعجزات التي أيدهم اهلل هبا ، وماجرى 
ألممهم من عذاب أو عقاب ويشمل ذلك مايتبع قصة النبي كقصة إبليس ، وقصة قابيل وهابيل ، التابعتني 
لقصة آدم عليه السالم ، وقصة فرعون وقصة العجل ، وقصة البقرة ، وقصة اخلرض ، وقصة قارون التابعة 

لقصة موسى عليه السالم ونحو ذلك . 
النوع الثاين : 

قصص غري األنبياء ، كقصة أهل الكهف ، والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت ، 
وذي القرنني ، وطالوت وجالوت ، وأصحاب الفيل ونحو ذلك . 

 الحكمة من تكرار القصص في القرآن : 

جاءت بعض القصص يف القرآن الكريم مكررة يف أكثر من موضع وهلذا ِحَكٌم كثرية منها : 
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1- االهتامم بالقصة واجلانب املكرر منها ألن التكرار من أساليب التأكيد . 
2- استيفاء جوانب من القصة مل تستوف يف املوضع اآلخر . 

القرآن  إعجاز  ويؤكد  البالغة  درجات  أعىل  يف  كلها  خمتلفة  بأساليب  القصة  فتكرار  اإلعجاز  قوة   -3
ويزيده قوة إىل قوته . 

الفرق بين قصص القرآن وقصص غير القرآن : 

       خيتلف عرض القصة يف القرآن عن القصص األخرى األدبية يف أمور منها : 
1- أن القرآن يتخري من جوانب القصة مافيه العظة والعربة ُمِعرَضًا َعامَّ ال فائدة يف ذكره . 
2- أن القرآن ال يعني بالرسد التارخيي وترتيب األحداث قدر عنايته باهلدف من إيرادها . 

3- أن القرآن يربز اهلدف عقب القصة ويأمر أويل األلباب بالتدبر والتفكر يف أحداث القصة .

  فوائد القصص في القرآن الكريم : 
إليراد القصة يف القرآن الكريم فوائد كثرية منها : 

1- أهنا من معجزات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ودليل عيل صدقه وصحة رسالته . فهذه القصص من أخبار الغيب 
التي مل يطلع عليها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ُأمـي مل يقرأ كتب السابقني ومل يتلـق ذلـك عن أهل الكتـاب 

، فـدل عـىل أنه تلـقى ذلـك عن ربـه ، قال تعاىل }               
 { ) آل عمران آية 44 ( . 

وقال:} {  ) يوسف آية 102 ( . 
2- بيان اتفاق األنبياء يف أصول الدعوة إىل اهلل تعاىل وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إنام يدعو إىل ما دعا إليه األنبياء 

من قبله قال تعاىل : 
}  {   ) األنبياء آية 25 ( . 
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3- تثبيت فؤاد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وجتديد عزمه للميض يف الدعوة إىل اهلل وأن ما جرى له قد جرى لألمم 
املاضية وأن عليه أن يصرب كام صربوا ، قال تعاىل : 

{                          ) هــود آية 120 ( .   {

4- أخذ العظة ، والعربة من األمم السابقة وماجره عليهم التكذيب باحلق من عذاب وهالك ، فالسعيد 
من اتعظ بغريه ، قال تعاىل :

{                                    ) يوسف آية 111 ( .   {

 1- عريف القصة لغة واصطالحًا . 
 2- اذكري أنواع القصة يف القرآن الكريم . 

 3- ما احلكمة من تكرار القصة يف القرآن الكريم ؟ 
 4- هناك فروق بني القصة يف القرآن الكريم والقصة يف غريه . اذكري ماتعرفني منها . 

 5- عددي فوائد القصة يف القرآن مع التوضيح واالستدالل . 
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أمثال القرآن الكريم

الباب اخلامس 
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األمثال : مجع مثل ، واملثل يف األصل املِْثل أي النظري . 
 واملثل يف القرآن الكريم هو متثيل يشء بيشء يف حكمه ، وتقريب املعقول من املحسوس . 

أنواع األمثال في القرآن الكريم : 

األمثــــــال فـى القــــــرآن الكريم وأنواعها

تنقسم األمثال يف القرآن الكريم إىل ثالثة أنواع : 

- النوع األول : 
أمثال مرصح فيها بذكر املثل أو ما يدل عىل التشبيه كقوله تعاىل : 

   {

{  ) البقرة آية 17 ( .   

- النوع الثاين : 

       األمثال الكامنة التي مل يرصح فيها بذكر املثل ، بل هو كامن مطوي وهي تدل عىل معان بليغة بألفاظ 
موجزة حتى صارت كالقول السائر بني الناس وهي آيات كثرية يذكرون منها : 

 قوله تعاىل : 
}  {     ) الفرقان آية 67 ( . 

       فهي تشبه قوهلم : خري األمور أوساطها . 
وقوله تعاىل :          }  {    ) يونس آية 39 ( . 

فهي تشبه قوهلم :  ) من جهل شيئًا عاداه ( . 
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وقوله تعاىل :
}  {   ) التوبة آية 74 ( . 

فهو يشبه قوهلم : ) اتق رش من أحسنت إليه ( وغري ذلك . 
- النوع الثالث : 

مجل من القرآن الكريم جرت جمرى األمثال . كقوله تعاىل :  } {
وقوله سبحانه :  }  { وقوله عز شأنه :}  { 

وكقوله عز وجل :}  { 
وكقوله سبحانه }   {

وكقوله سبحانه : }  {  وغري ذلك . 
واختلف العلامء يف استعامل النوع الثالث كاستعامل األمثال ورضهبا مثاًل يف األحداث فكرهه بعضهم 
ورأى بعضهم أن ال حرج يف ذلك إذا كان يف مقام اجلد واتفقوا عىل حتريمه يف مقام اهلزل واملزاح صيانة 

آليات القرآن الكريم عن االبتذال . 

1- تصوير املعنى املراد بصورة املحسوس لتقريبه إىل الذهن وفهم املراد كتمثيل الذى ينفق ماله رياء فال 
يكون له أي أجر بقوله : } 

 {   ) البقرة آية 264 ( . 
2- الرتغيب ىف فعل اخلري وذلك بتشبية عاقبة ذلك بام هو جميب إىل النفس ومرغوب فيه كرضب املثل ملن 

ينفق مالة ىف سبيل اهلل بحبة أنبتت سبع سنابل ... إلخ قال تعاىل :
 {

{   ) البقرة آية 261 ( .   

فوائد األمثال فى القرآن الكريم :
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3- التنفير من المعاصي ، وذلك بتمثيل فعلها بما تنفر منه النفوس كتمثيل الغيبة بأكل لحم الميت ، 
 قال تعالى :

{ )الحجرات آية  12 ( .   {   

 1- عريف املثل لغة . وما املراد باملثل يف القرآن الكريم . 
 2- إىل كم قسم تنقسم األمثال يف القرآن ؟ وماهي ؟ واذكري مثااًل لكل نوع . 

 3- ما حكم استعامل النوع الثالث من األمثال يف القرآن ؟ 
 4- اذكري ماتعرفني من فوائد األمثال يف القرآن . مع التمثيل .
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رســـــم املصـحــــف

الباب السادس 
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 .  يراد به الطريقة التي كتبت هبا كلامت القرآن الكريم وحروفه يف عهد عثامن
واألصل يف الكتابة أن يوافق املكتوُب املنطوَق متام املوافقة من غري زيادة وال نقص وال تبديل وال تغيري ، 
لكن كتابة القرآن يف عهد عثامن بن عفان  أمهل فيها هذا األصل فجاءت كثري من الكلامت وقد خالف 

رسُمها ُنْطَقها وذلك حلكم عديدة . 

 المراد برســم المصحـــف 

حكم رسم المصحف :

1- قالت طائفة من العلامء أن رسم املصحف توقيفي جيب األخذ به ، وحترم خمالفته ، وقد نقل ابن 
القرآن وال شعرة  للصحابة وال لغريهم يف رسم  ما   ((  : قال  أنه  الدباغ  املبارك عن شيخه عبدالعزيز 
واحدة وإنام هو توقيف من النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو الذي أمرهم أن يكتبوه عىل اهليئة املعروفة بزيادة األلف 
سائر  دون  العزيز  كتابه  به  اهلل  خص  األرسار  من  رس  وهو  العقول  إليها  هتتدى  ال  ألرسار  ونقصاهنا 

الكتب الساموية ، وكام أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضًا معجز (( . 
2- وقالت طائفة أن رسم املصحف ليس بتوقيفي بل اصطالحي ارتضاه عثامن  وتلقته األمة بالقبول 
فيجب التزامه وحترم خمالفته ، وقد سئل اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل هل يكتب املصحف عىل ما أحدثه 
الناس يف اهلجاء ، فقال : )) ال ، إالعىل الكتبة األوىل (( ، وقال اإلمام أمحد : )) حترم خمالفة خط مصحف 

عثامن يف واٍو أو ياٍء ، أو غري ذلك (( . 
 األول ـــ القياسي : وهو ماتوافق الكتابة فيه النطق نحو قوله تعاىل :  }  {  ) الشرح آية 1 ( . 
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وهذا النوع أيضًا موافق للرسم اإلمالئي الذي نكتب به غري القرآن .

الثاني ـــ االصطالحي : وهو ماختالف الكتابة فيه النطق وهو اصطالح يف الغالب خاص بكتابة القرآن 
الكريم وله مخس قواعد :     

1-  قاعدة احلذف . 
2-  قاعدة الزيادة . 
3-  قاعدة البدل . 

4-  قاعدة الفصل والوصل . 
5-  قاعدة اهلمز . 

وهي أن األلف حتـذف بعد ياء النـداء نحـو )) يأهيا الناس (( وهـاء التنبيه نحو )) هأنتم (( ولفـظ 
ويوضع  ذلك  وغري   )) هرون   (( و   )) اسحق   (( و   )) سبحن   (( و   )) الرمحن   (( لفظ  ومن  اهلل  اجلاللة 
موضعها ألف صغرية للداللة عليها . وحتذف الياء من كل منقوص منوٍن رفعًا أو َجّرًا نحو )) غري باٍغ 
وال عاٍد (( ومن بعض الكلامت نحو )) أطيعون (( )) اتقون (( )) خافون (( )) ارهبون (( ))فأرسلون (( 
إال ما استثني . وحتذف الواو إذا وقعت مع واٍو أخرى نحـو )) ال يستون ((  ))  فأوا (( ويف نحو )) ويدع 

اإلنسان (( . . . ) يف اإلرساء ( )) سندع الزبانية (( ) يف العلق ( . 

قواعد رسم المصحف

  -1 قاعـــدة الحـــذف : 
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وحتذف الالم إذا أدغمت يف مثلها نحو )) اليل (( )) الذي (( إال ما استثني . 

-2 قاعدة الزيادة : 

وهـي أن األلف تزاد بعد الواو يف آخر كل اسم جمموع أو يف حكم املجموع نحو )) مالقوا رهبم (( 
)) بنو ارسائيل (( )) أولوا األلباب (( وبعد اهلمـزة املرسـومة واوًا نحو )) تاهلل تفتؤا (( ويف كلامت 
)) السبيال (( يف قـوله تعـاىل : )) وتظنون باهلل  )) الظنون (( و )) الرسوال (( و  مثـل )) مائة (( و 
الظنونا (( )) وأطعنا الرسوال (( و )) فأضلونا السبيال(( ويف )) وال تقـولن لشاىء إين فاعل ذلك 
غدا (( يف الكهف ويف )) ألذبحنه (( يف قوله : }  { يف النمـل .ويف 

{ يف الزمر .  )) جاىء (( ويف قوله : } 

نباءى  من  جاءك  ولقد   (( األنعام  سورة  يف  تعاىل  قوله  يف   )) نباءى   (( نحو  كلامت  يف  الياء  وتزاد 
املرسلني (( ويف )) تلقاءى (( يف قوله تعاىل يف يونس : )) مايكون يل أن أبدله من تلقاءى نفيس (( ويف 
)) بأييد (( يف قوله تعاىل يف الذاريات : )) والسامء بنيناها بأييد (( ويف )) وراءى (( من قوله تعاىل يف 

الشورى )) من وراءى حجاب (( . 
وتزاد الواو يف )) سأوريكم (( يف قوله تعاىل : )) سأوريكم آيتي فال تستعجلون (( ويف )) أولوا (( يف قوله 
تعاىل : )) نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد (( وال تقرأ األلف الزائدة وال الواو الزائدة وال الياء الزائـدة . 

-3 قاعــدة البدل : 
وهي أن األلف تكتب واوًا يف مثل )) الصلـوة (( و )) الزكـوة((  يف قوله تعاىل : 

}  {
 )) ياأسفى   (( (( ونحو  )) ياحرستى  (( ونحو  يتوفـكم   (( ياء نحو  إذا كان أصلها  ياًء  وتكتب األلف 
وترسم األلف ياء يف هذه الكلامت )) إىل ، عىل ، أنى ، متى ، بىل ، حتى ، لدى (( ماعدا ) لدا الباب ( فإهنا 

ترسم باأللف . 
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وتكتب نون التوكيد الخفيفة ألفا في كلمة )) إ�ًا (( . 
وتكتب هاء التأنيث مفتوحة يف كلامت نحو )) رمحت (( بالبقرة ، واألعراف وهود ، ومريم ، والروم ، 
والزخرف ، ويف كلمة )) معصيت (( يف قد سمع ويف آيـات نحـو )) إن شجرة الزقوم (( و )) قرت عني (( 

و )) جنت نعيم (( و )) بقيت اهلل (( ويف )) امرأت عمران (( ويف )) امرأت نوح (( وغري ذلك . 

-4 قاعدة الفصل والوصل : 

فكلمة )) أْن (( بفتح اهلمزة توصل بكلمة )) ال (( إذا وقعت بعدها إال يف مواضع وكلمة )) من (( توصل 
بكلمة ))ما (( إذا وقعت بعدها إال يف ثالثة مواضع فتفصل )) من ماملـكت إيامنـكم (( يف النساء والروم 
و )) ومن مارزقناكم (( يف املنافقون . وتوصل كلمة )) عن (( بكلمة )) ما (( إال يف قوله تعاىل : )) عن ماهنوا 
عنه (( فتفصل وتوصل كلمة )) إْن (( بكرس اهلمزة بكلمة )) ما (( إذا وقعت بعدها إال يف قوله تعاىل : )) وإن 
مانرينك (( فتفصل وتوصل كلمة )) أْن (( بفتح اهلمزة بكـلمة )) ما (( مطلقًا وكـذا كلمة )) كـل (( توصـل 
بـ )) ما (( إال يف قوله سبحانه : )) كل ما ردوا إىل الفتنة (( ويف )) من كل ماسألتموه (( فتفصل وتوصل 

كلامت )) نعاّم ، ُربَّام ، وكأنام ، ويكأن (( ونحوها . 

-5 قاعــدة الهمـــز : 
وهي أن اهلمزة ال ختلو إما أن تكون ساكنة أو متحركة ، فإن كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها 
(( وإن كان  أؤمتن   (( نحو  واوًا  كتبت  كان مرفوعًا  (( وإن  إئذن   (( نحو  ياء  فإن كان مكسورًا رسمت 
مفتـوحًا كتبت ألفًا نحـو )) البأساء (( إال ما استثـني . وإن كانت اهلمـزة متحركة فلها ثالث حـاالت : 

إن كانت أول الكلمة كتبت باأللف مطلقًا نحو )) أيوب (( )) أولو (( )) إذا (( إال مااستثني .
وإن كانت وسط الكلمة كتبت بحرف من جنس حركتها فإن كانت مفتوحة كتبت ألفًا نحو )) سأل (( 

إال   )) تقرؤه   (( نحو   ، واوًا  كتبت  مرفوعة  كانت  وإن   )) ُسئَِل   (( نحو  ياء  كتبت  كانت مكسورة  وإن 
مااستثني . 
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وإن كانت آخر الكلمة كتبت بحرف من جنس حركة ماقبلها . . . فإن كان مفتوحًا كتبت ألفًا نحو )) َسَبأ (( 
وإن كان مكسورًا كتبت ياًء نحو ))  شاِطىء (( وإن كان ماقبلها مرفوعًا كتبت واوًا نحو )) ْلؤُلؤ (( إال ما استثني ، 

فإن كان ماقبلها ساكنًا حذفت نحو ))  مْلء األرض (( ))  خيرج اخلْبء (( إال مااستثني . 
ورسم املصحف له أرسار عديدة وحكم كثرية وفوائد مجة أدرك العلامء بعضها فمن ذلك : 

- أواًل : الداللة برسم واحد للكلمة عىل أكثر من قراءة ، فقد كتبت بعض الكلامت التي فيها أكثر من 
قراءة عىل وجه حيتمل قراءتني أو أكثر . 

- ثانيًا : الداللة عىل أصل احلركة مثل كتابة الكرسة ياء يف قوله سبحانه : )) وإتاىء ذي القربى (( 
وكتابة الضمة واوًا يف قوله سبحانه : )) سُأوريكم دار الفاسقني (( . 

- ثالثًا : محل الناس عىل أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال وال يتكلوا عىل القراءة من املصحف 
ويف هذا فائدتان : 

األوىل : التوثيق من صحة التالوة وطريقة األداء وحسن الرتتيل والتجويد فإن هذا ال يتحقق بمجرد 
القراءة من املصحف دون معلم ، وهلذا قرر العلامء إنه ال جيوز االعتامد عىل املصاحف وحدها بل البد من 

األخذ عن حافظ ثقة . 

الثانية : اتصال السند برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فالقارىء حيفظ القرآن من فم شيخه والشيخ عن شيخه وهكذا 
إىل أن يتصل السند برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهبذا يكون سند القرآن يف كل عرص متصل برسول اهلل عليه الصالة 
والسالم وليس هذا لكتاب غري القرآن الكريم فقد رشف اهلل هذه األمة باتصال سندها برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ولو مل يكن للرسم العثامين إال هذه الفائدة بمزيتيها لكفى به فضاًل ومكانة . 

مزايا الرسم العثمانى :
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الكتابة ؟ وهل جرى رسم املصحف عىل األصل يف  املراد برسم املصحف ؟ وما األصل يف  -1 ما 
الكتابة أم ال ؟ وملاذا ؟ 

 -2 ما حكم االلتزام برسم املصحف ؟ اذكري أقوال العلامء يف ذلك . 
 -3 ينقسم رسم املصحف إىل قسمني فام مها ؟ 

 -4 اذكري قواعد الرسم االصطالحي للمصحف واملعروف بالرسم العثامين . 
 -5 اذكري قاعدة الرسم يف األمثلة التالية مع التوضيح : 

2 - ألذبحنه  1 - يتلو صحفًا   
4  - إنا اعتدنا للكافرين سالساًل  3 - وثمود فام أبقى   

6 - أولوا العلم  5 - أولئك    
8 - بنينها بأييد  7 - من نبإى املرسلني  

10 - كانت قوارير قوارير من فضة .  9 - وتظنون باهلل الظنون  
12 - ذلك الكتب   11 - وجوه يومئذ ناعمة  
14 - حييي ويميت  13 - يلُون ألسنتهم   
16 - إىل احلواريِّن  15  - الربــــوا   

18 - أنت َويلِّ يف الدنيا  17 - كمشــكوه   
20 - أعطينــاك  19 - التــوريه   

21 - إن شانِئك هو األبرت                               22  - خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 
23 - بسم اهلل جمرهيا                               24  - هو الذي بعث يف األمنّي رسواًل منهم 
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25 - ويمُح اهلل الباطل                                26 - النجـــــوة 
27 - بالغــــــــدوة                               28 - وقالت امرأت فرعون قرت عني ىل ولك 

29 - فطرت اهلّل التي فطر الناس عليها                30 - فأعرض عن من توىل عن ذكرنا 
31 - يـــأهيا املـــزمل                                           32 - وال تقولن لشاىء أنى فاعل ذلك غدا إال أن

 يشاء اهلل 
 33 - سأوريكم آيتى فال تستعجلون                   34 - ولقد جاءك من نباءى املرسلني 

35 - من وراء حجاب 

-6 يمكن التطبيق بأن تفتح الطالبة املصحف ثم تستخرج ما يف الصفحة من قواعد الرسم . 
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املبحث األول

التفسري والتأويل

الباب السابع عرش
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التفسري لغـة :  من ) الفرس ( وهو اإلبانة والكشف واإلظهار . 
ويف االصطالح :  علم يفهم به كتاب اهلل تعاىل املنزل عىل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص وبيان معانيه ، واستخراج 

ِحَكِمه وأحكاِمه . 
والتأويل يف اللغة :  من ) األْول ( وهو الرجوع إىل األصل . 

ويف االصطالح :  قيل أنه مرادف للتفسري كقول جماهد ) أن العلامء يعلمون تأويله ( . يعني تفسريه . 
وقول الطربي يف تفسريه  ) القول يف تأول قوله تعاىل كذا ( وقوله ) واختلف أهل التأويل يف هذه اآلية ( 

فإنه يريد بالتأويل : التفسري وقيل أن التأويل خيتلف عن التفسري وللعلامء يف الفرق بينهام أقوال منها : 
فالتفسري ما  العلامء وعىل هذا  السنة والتأويل ما استنبطه  أو  الكتاب  التفسري ما جاء مبينًا يف  1- أن 

يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية . 
2- أن التفسري أكثر ما يستعمل يف األلفاظ ) املفردات ( والتأويل يف املعاين واجلمل . 

التـفسيـــر والتأويــل

شـــروط المفســــر :

التفسري من أرشف العلوم وأفضلها ألنه يتناول أرشف الكالم وأفضله من رشف املعلوم . 
وألن القرآن كالم اهلل والتفسري هو بيان كالم اهلل وتوضيحه فاملفرس خيرب عن اهلل تعاىل فال جيوز ألحد 

أن يفرس القرآن بغري علم ، بل ورد الوعيد عىل ذلك قال تعاىل :
}  { ) اإلسراء آية 36 ( . 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص : )) من قال يف القرآن برأيه أو بام اليعلم فليتبوأ مقعدة من النار (( وهلذا وضع العلامء رشوطًا 
ال بد من توافرها فيمن يفرس القرآن الكريم وتنقسم هذه الرشوط إىل ثالثة أنواع :
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أواًل شـروط دينيـة  :
ومنها سالمة العقيدة من األعتقادات الباطلة واملذاهب الزائفة فال بد أن يكون املفرس مسلاًم .

ومنها التجرد من اهلوى ، فإن اهلوى يؤدي بصاحبه إىل نرصة مذهبة بالباطل.
ومنها أن يكون حمافظًا عىل أداء الواجبات والفرائض ، وملتزمًا باألخالق واآلداب اإلسالمية.

ثانيًا شـروط عقليـة : 
ومنها أن يكون قوي االستدالل ، حسن االستنباط ، وأن يكون دقيق الفهم قادرًا عىل الرتجيح إذا 

تعارضت األدلة . 
ثالثًا : رشوط علمية : 

، والقراءات وأصول  ، والبالغة  ، والرصف  ، والنحو  ، والغة  الرشيف  باحلديث  أن تكون عاملًا  وهي 
الدين ، وأصول الفقه ، وعلوم القرآن كالناسخ واملنسوخ ، وأسباب النزول . 

وهناك آداب ينبغي أن يلتزم هبا املفرس حتى ال يكون ممن خيالف قوله فعله ومن هذه اآلداب : 
1-  حسن النية بأن يكون عمله خالصًا لوجه اهلل ال ملنصب وال جلاه . 

2-  حسن األخالق حتى يكون قدوة لطالبه وسامعيه . 
3-  االمتثال والعمل ملا يأمر به من أحكام القرآن وآدابه . 

4-  الصدق واألمانة . 
5- اجلهر باحلق . 

6- الوقار واالبتعاد عن سفاسف األمور .

آداب المـفســــر :
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1-  عريف التفسري لغة واصطالحًا . 
2-  عريف التأويل لغة واصطالحًا . 

3-  ما الفرق بني التفسري والتأويل ؟ 
4-  ملاذا كان التفسري من أرشف العلوم ؟ 

5-  ما حكم القول يف القرآن بغري علم ؟ مع الدليل.  
6-  كم أقسام رشوط املفرس ؟ وما هي ؟ واذكري بعض الرشوط لكل قسم . 

7-  اذكري بعض اآلداب التي ينبغي أن يلتزم هبا املفرس . 



115

املبحث الثانى

نشأة علم التفسري
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نزل القرآن الكريم عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بلسان عريب مبني قال تعاىل : 
{      ) يوسف آية 2 ( .   {

وقال سبحانه : }  
 {  ) الشعراء آية 192 - 195 ( . 

وقد كان القوم الذين بعث فيهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص عربًا ُخّلصًا يفهمون القرآن بمقتىض السليقة العربية ، 
فإن أشكلت عليهم كلمة أو غمض عليهم معنى سأل بعضهم بعضًا ، فإن وجدوا اجلواب وإال سألوا 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فبينه هلم قال تعاىل : 
{  ) النحل آية 44 ( .   {

ومما سأل الصحابة عنه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص معنى الظلم يف قوله تعاىل : 
}  {) األنعام آية 82 ( . 

 فقالوا : وأينا مل يظلم نفسه يا رسول اهلل ففرسه النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلم بأنه الرشك واستدل بقوله تعاىل : 
}    {     ) لقمان آية 31 ( . 

نشأة علم التفسير

وكقصة عـدي بن حاتم  فحني نزل قوله تعاىل : }     
{ جعل حتت وسادته عقالني عقااًل أبيض وعقااًل أسود فأخربه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأن املراد   

سواد الليل وبياض النهار . 
وهكذا كان تفسري القرآن يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . 
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ملا اتسعت الفتوحات اإلسالمية وفتحت البلدان وأقبل أهلها يتعلمون أمور الدين مل يكن كثري منهم 
بذل  . وقد  القرآن ومعانيه  يبني هلم كثريًا من كلامت  إىل من  كانوا بحاجة  بل   ، عربًا خلصًا كالصحابة 

الصحابة ريض اهلل عنهم أنفسهم يعلمون الناس أمور الدين ويفرسون هلم القرآن وقد كانوا : 

1-  يفرسون القرآن بالقرآن : فإن آيات القرآن يفرس بعضها بعضًا . 

2-  وبأقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، كام مر . 

3-  فإن مل جيدوا التفسري يف القرآن وال يف السنة اجتهدوا يف تفسريه ، فهم شاهدوا التنزيل وحرضوا 
الوقائع واألحداث يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهم أعلم من غريهم بالتفسري . 

وقد اشتهر عدد من الصحابة بالتفسري منهم اخللفاء األربعة وعبداهلل بن عباس وعبداهلل بن مسعود 
وأيب بن كعب وعبداهلل بن الزبري وعائشة وغريهم ريض اهلل عنهم أمجعني . 

عنهم  اهلل  ريض  الصحابة  من  أحد  يكتب  ومل  الرواية  طريق  عن  الصحابة  عهد  يف  التفسري  وكان 

تفسير القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم

تفسريًا للقرآن . 
الصحابة  بعد  بالتفسري  الناس  أعلم  فهم  عنهم  اهلل  الصحابة ريض  التفسري عن  التابعون  تلقى 

ريض اهلل عنهم . 
وقد اتسع باب التفسري يف عهدهم فأصبحوا يفرسون كثريًا من اآليات التي مل يفرسها الصحابة ألهنا 
كانت واضحة هلم حينذاك وملا دخل يف اإلسالم من اليعرف العربية أصاًل وال يتقنها احتاج الناس إىل من 

التفسير فى عهد التابعين :
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يفرسهلم كثريًا من اآليات فقام التابعون رمحهم اهلل تعاىل هبذا وفرسوا ما احتاج الناس إىل تفسريه . 
وقد اشتهر عدد من التابعني بالتفسري منهم : سعيد بن جبري ، وجماهد بن جرب ، وعكرمة ، وطاوس ، 
وعطاء بن أيب رباح ، وزيد بن أسلم ، وحممد بن كعب القرظي ، وعامر الشعبي ، واحلسن البرصي ، 

وقتادة بن دعامة السدويس ، وغريهم . 
اتسع باب التفسري يف هذا العهد حتى شمل القرآن كله ، ومل يكن عن طريق التلقي فحسب ، بل بدأ 
عهد التدوين والكتابة للتفسري ، وكان ذلك يف أواخر القرن األول اهلجري وكان التفسري حينذاك بابًا من 

أبواب احلديث . 
ثم استقل التفسري وأصبح علاًم قائاًم بنفسه ومن مزايا التفسري يف هذه املرحلة : 

1-  أنه مـروي باإلسنـاد إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو إىل الصحابة رضـي اهلل عنـهم أو إىل التابعني رمحهم اهلل تعاىل . 
2-  أنه شامل لكل آيات القرآن ومرتب حسب ترتيب املصحف . 

ومن املؤلفات يف هذه املرحلة تفسري ابن ماجه وتفسري ابن جرير الطربي وتفسري ابن أيب حاتم وغريهم . 
ثم قامت طائفة من العلامء بالتأليف يف التفسري فاخترصوا األسانيد وأوردوا أقوااًل دون أن ينسبوها 
إىل أصحاهبا فاختلطت األقوال الصحيحة باألقوال الضعيفة ، مما يسهل عىل أصحاب األهواء الباطلة 
واملعتقدات الزائفة الدخول يف التفسري وصاروا يؤولون الكالم عىل مذاهبهم الفاسدة كالشيعة واملعتزلة 

وأصحاب التصوف والفالسفة وغريهم . 
ثم صنف كل من برع يف علم من العلوم تفسريًا مأله بالعلم الذي برع فيه ) فالنحوي ( مثاًل إذا ألف 
تفسريًا مأله بأوجه اإلعراب وقواعد النحو ومسائله وفروعه وخلفياته ، حتى كأنه كتاب نحو مثل تفسري 
هلا  صلة  ال  التي  فروعه  يف  ويتوسع  الفقه  أبواب  يرسد  يكاد   ) الفقيه   ( و  حيان  أليب   ) املحيط  البحر   (

التفسير بعد عهد التابعين :
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باآلية ويرد عىل املخالفني ويتوسع يف ذلك كاجلصاص والقرطبي ) واملؤرخ ( جعل مهه استيفاء القصص 
واألخبار واألحداث الصحيح منها والباطل كالثعلبي واخلازن . 

بعد القرن العارش تقريبًا فرتت مهة التأليف ومخدت املؤلفات يف سائر العلوم حتى أواخر القرن الثالث 
عرش وأوائل القرن الرابع عرش اهلجريني ، حيث عمت البالد اإلسالمية حركة فكرية نتيجة احلركات 
اإلصالحية حينذاك ، فاجته العلامء إىل العلوم اإلسالمية عامة ، وإىل التفسري خاصة فصدرت وال زالت 

إىل يومنا هذا املؤلفات العديدة يف التفسري . 

وقد سلك املفرسون يف هذا العرص مسلكًا جديدًا بالعناية بحسن العبارة وطالوة األسلوب والتنظيم 
والرتتيب ، كام اعتنى املفرسون بجانب اإلصالح االجتامعي وتوجيه الناس إىل ما يقعون فيه من عادات 
الكريم وتوجيهاته كالشيخ حممد بن عبدالوهاب ، والشيخ حممد رشيد  القرآن  وتقاليد خمالفة ألحكام 

التفسير فى العصر الحديث :

رضا، والشيخ مجال الدين القاسمي ، واألستاذ سيد قطب ، والشيخ حممد األمني الشنقيطي ، والشيخ 
عبدالرمحن بن سعدي وغريهم رمحهم اهلل تعاىل .  

1-  حتدثي عن نشأة التفسري يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، واذكري ما تعرفني من أمثلة لتفسريه ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن 
 .

2-  ملاذا اتسع التفسري يف عهد الصحابة ريض اهلل عنهم ؟ وما منهجهم يف التفسري ؟ 
3-  اذكري أشهر املفرسين من الصحابة ، وكيف كان التفسري يف عرصهم ؟ 

4-  حتدثي عن التفسري يف عهد التابعني وما منهجهم فيه . ومن أشهر املفرسين منهم ؟ 



120

5-  متى بدأ عهد التدوين للتفسري ؟ واذكري مزايا التفسري يف تلك الفرتة ، وأشهر املؤلفات فيه . 
6-  كيف تطور التفسري بعد عهد التابعني ؟ وكيف كانت طريقة املفرسين ؟ واذكري أشهر املؤلفات 

يف التفسريوالطابع العلمي الذي غلب عليها . 
7-  حتدثي عن التفسري يف العرص احلديث موضحة ما ييل : 

) أ ( تاريخ بداية النهضة الفكرية احلديثة وسببها . 
)ب( مسلكهم يف التفسري . 

)جـ( أشهر املؤلفني يف التفسري يف ذلك العرص . 
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املبحث الثالث

منـاهــج املفــسـريـــــن
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يظهر مما سبق أن املفرسين سلكوا أحد منهجني : 
1-  منهج التفسري باملأثور : وهو منهج التفسري بالرواية . 

2-  منهة التفسري بالــرأي : وهو منهج التفسري بالدراية . 

مناهج المفسرين

تعريفه : 
هو تفسري القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو التابعني . وهذا التفسري يبحث عن تفسري 
اآلية يف املواضع املذكورة ، وال جيتهد صاحبه من غري أصل ويتوقف عام ال طائل حتته وال فائدة يف معرفته 
مصادر  فإن  هذا  وعىل  ذلك  ونحو  كانت  الشجر  أي  من  موسى  وعصا  الكهف  أصحاب  كلب  كلون 

التفسري باملأثور هي : 
-1 القــــرآن : 

أي تفسري القرآن بالقرآن وهذا أرشف أنواع التفسري وأجلها ذلك أن اآلية قد ترد يف موضع وترد آية 
يف موضع آخر أكثر تفصياًل فُتَفرسَّ األوىل بالثانية واألمثلة عىل ذلك كثرية منها : 

) أ ( قوله تعاىل يف سورة الفاحتة    }  {     فقد ورد بيان املراد بيوم الدين يف موضع آخر 
قال تعاىل :   }   

{      ) االنفطار آية 17 - 19 ( .   
{    ) البقرة آية 37 ( .  )ب( وكقوله تعاىل : }

أواًل : التفسير بالمأثور : 
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فقد ورد بيان املراد بالكلامت يف سورة األعراف يف قوله تعاىل : 
}  {     ) األعراف آية 23 ( . 

-2 السـنة : 
أي تفسري القرآن بالسنة فإهنا شارحة له وموضحة ملعانيه ، قال تعاىل : 

}   {   ) النحل آية 44 ( . 

وقد فرس النبي ملسو هيلع هللا ىلص عددًا من اآليات وروت كتب احلديث طائفة من ذلك ففرس القوة املذكورة يف 
قوله تعاىل : 

}  {     )األنفال آية 60 ( . 

بقوله ملسو هيلع هللا ىلص : )) أال إن القوة الرمي ، أال إن القوة الرمي (( ، وفرس السبيَل بالزاِد والراحلة . والظلَم 
بالرشِك . واحلساَب اليسري بالعرِض .

 -3 أقوال الصحابة : 
فإن مل جتد التفسري بالقرآن وال بالسنة فعليك بأقوال الصحابة ريض اهلل عنهم فإهنم أعلم من غريهم ملا 
اختصوا به من مشاهد األحداث والوقائع ومصاحبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحضور جمالسه ، وملا هلم من الفهم 

الصحيح والعمل الصالح . 
-4 أقوال التابعني : 

فإن مل جتد التفسري بالقرآن وال بالسنة وال بأقوال الصحابة فقد رجح كثري من العلامء األخذ بأقوال 
التابعني الذين تلقوا التفسري عن الصحابة ملا يف التلقي عن الصحايب من مزية عن غريه وقد أخذ بعض 
مرات  ثالث  عباس  ابن  عىل  املصحف  عرضت   ((  : جماهد  قال  كام  الصحابة  عن  كله  التفسري  التابعني 

استوقفه عند كل آية وأسأله عنها (( ويشتمل تفسري ابن جرير الطربي عىل كثري من تفسري التابعني . 
حكم التفسري باملأثور : 
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التفسري باملأثور إذا صح سنده جيب األخذ به وال يصح العدول عنه . 
اإلرسائيليات : 

القرآن وأخباره  النصارى ( وتتعلق بقصص  أو  بني إرسائيل )  املروية عن  وهي القصص واألخبار 
وذلك أنه قد دخل يف اإلسالم بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقد قرأوا يف كتبهم ) التوراة 
هبذه  خيربون  صاروا  اإلسالم  يف  دخلوا  فلام  القرآن  أوردها  التي  القصص  بعض  تفصيل   ) واإلنجيل 

القصص فدخلت جمال التفسري باملأثور واإلرسائيليات هلا ثالث حاالت : 
-1  أن توافق ما جاء يف رشعنا : فحكمها القبول اللذاهتا وإنام ملا وافقته وهو القرآن ولنا يف القرآن 

استغناء عنها . 
-2  أن ختالف رشعنا : فيجب ردها وعدم األخذ هبا . 

لقول  نكذهبا  وال  نصدقها  وال  روايتها  فتجوز   : رشعنا  يف  جاء  ما  ختالف  وال  توافق  ال  أن    3-
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )) التصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنا بالّله وما أنزل إلينا (( اآلية. 

 ) رواه البخاري( 

املراد بالتفسري بالرأي : 
التفسري باالجتهاد ، وال خيلو أن يستند صاحبه إىل الكتاب والسنة أم ال وهلذا فإن التفسري بالرأي ينقسم 

إىل قسمني : 
-1 التفسري بالرأي املحمود : 

اهلل  ريض  أصحابه  وعن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عن  النقل  عىل  صاحبه  فيه  يستند  الذي  التفسري  وهو 
عنهم واألخذ بمطلق اللغة وبام يقتضيه الكالم ويدل عليه قانون الرشع وهذا النوع من التفسري هبذه 

الصفات جائز . 

ثانيًا : التفسير بالرأي :
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{   ) اإلسراء آية 36 ( .  2- التفسري بالرأي املذموم :  } 
وهو التفسري الذي يعتمد فيه املفرس عىل فهمه اخلاص واستنباطه بالرأي املجرد من غري دليل . 

وهذا النوع من التفسري حرام وال جيوز لقوله تعاىل : 
ولقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : )) من قال في القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار (( ويف رواية )) من 

قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ (( . 

1-  للتفسري منهجان أساسيان اذكرهيام . 
2-  عريف التفسري باملأثور ، واذكري مصادره مع الرشح والتمثيل . 

3-  ما حكم األخذ بقول التابعي يف التفسري ؟ 
4-  ما حكم التفسري باملأثور ؟ 

5-  عريف اإلرسائيليات . وملاذا سميت باإلرسائليات ؟ وما حكم األخذ باإلرسائيليات ؟ 
6-  ما املراد بالتفسري بالرأي ؟ وما أقسامه ؟ وعريف كل قسم مع بيان حكمه . 
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املبحث الرابع

التعريف بأهم كتب التفسري
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املؤلفات يف التفسري كثرية جدًا وسنذكر بعض املؤلفات يف التفسري باملأثور مع تعريف موجز بمؤلفيها 
ثم نذكر بعض املؤلفات يف التفسري بالرأي مع تعريف موجز - أيضًا - بمؤلفيها . 

أشهر كتب التفسير

أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور ومؤلفوها : 
أواًل : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

مؤلفه : 
حممد بن جرير الطربي ولد سنة 224 هـ وتويف سنة 310 هـ من علامء املسلمني بالتفسري له مؤلفات 

كثرية منها ) تاريخ األمم وامللوك ( . 
تفسيره : 

اسم تفسريه )) جامع البيان يف تأويل آي القرآن (( ويعرف بـ ))تفسري الطربي (( وكتابه من أجل كتب 
التفسري باملأثور وأفضلها وأصحها وأمجعها . 

قال النووي : )) كتاب ابن جرير يف التفسري مل يصنف أحد مثله (( عرض فيه أقوال الصحابة والتابعني 
مع عنايته باالستنباط والرتجيح وبيان ما خفي من اإلعراب ، ويقع هذا التفسري يف اثنني وثالثني جزءًا 
وطبع مرارًا يف اثني عرش جملدًا ، ثم قام الشيخان حممود وأمحد شاكر بتحقيقه وختريج أحاديثه أصدرا منه 

ستة عرش جملدًا حتى اآلن . 
ثانيًا : معامل التنزيل : 

مؤلفــه : 
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احلسني بن مسعود البغوي فقيه ، مفرس ، حمدث ، تويف سنة 510 هـ ، وقد جاوز الثامنني عامًا . 
تفسيره : 

    اسم تفسريه )) معامل التنزيل (( ويعرف باسم تفسري البغوي ، قال ابن تيمية عن البغوي :
)) صان تفسريه عن األحاديث املوضوعة واآلراء املبتدعة (( ومع أن فيه بعض اإلرسائيليات إال أنه يف 

مجلته أسلم من كثري من املؤلفات يف التفسري باملأثور ، وطبع مع تفسري اخلازن كام طبع مع تفسري ابن كثري 
ثم طبع مستقاًل يف أربعة جملدات . 

ثالثًا : تفسري القرآن العظيم : 
مؤلفــه : 

احلافظ عامد الدين إسامعيل بن عمرو بن كثري الدمشقي وكنيته ) أبو الفداء ( ولد سنة 705 هـ وتويف 
سنة 774 هـ . أخذ عن ابن تيمية وتابعه يف كثري من آرائه ، قال عنه الذهبي : هو )) اإلمام املفتي ، املحدث 
البارع ، فقيه متفنن ، حمدث متقن ، مفرس َنّقال ، وله تصانيف مفيدة (( ومن مؤلفاته )) البداية والنهاية (( 

من أشهر املؤلفات يف التاريخ وأوسعها .

 تفسيره : 
اسم تفسريه )) تفسري القرآن العظيم (( ويعرف بتفسري ابن كثري من أشهر كتب التفسري باملأثور ، يعد 
يف املرتبة الثانية بعد تفسري ابن جرير الطربي يعتني عناية فائقة باألحاديث واآلثار مسندة إىل أصحاهبا 
التفسري  املنكرة ، وطريقته يف  متكلاًم أحيانًا عن إسنادها وعن رجاهلا باجلرح والتعديل ورد األحاديث 
أنه يورد اآلية أو اآليات ثم يفرسها بعبارة موجزة ويذكر الشواهد من اآليات األخرى ويقارن بني هذه 
اآليات حتى يظهر املعنى املراد مع االستشهاد باألحاديث وبيان درجتها أحيانًا مع عدم اإلطالة بمباحث 
اإلعراب والبالغة أو االستطراد لعلوم ال حيتاج إليها لفهم النص وال التفقه فيه . طبع هذا التفسري يف 

أربعة جملدات كبار . 
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ومن أشهر المؤلفات في التفسير بالمأثور غير ما�كرنا : 
1-  تفسري ابن أيب حاتم . 

2-  تفسري املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املعروف بتفسري ابن عطية . 
3-  تفسري بحر العلوم أليب الليث السمرقندي . 

4-  الكشف والبيان عن تفسري القرآن أليب إسحاق الثعلبي . 
5-  الدر املنثور يف التفسري باملأثور : جالل الدين السيوطي . 

6-  فتح القدير : حممد بن عيل الشوكاين .

 أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي ومؤلفوها 
أواًل : مفاتيح الغيب : 

مؤلفه فخر الدين بن عمر الرازي ، ولد سنة 544 هـ ، وتويف سنة 606 هـ كان بارعًا يف العلوم العقلية 
واللغة والتفسري وهو من أشهر فالسفة عرصه . 

تفسيره : 
املعتزلة والفرق  فيها عىل  الكالمية رد  الفلسفية واملسائل  املباحث  التفسري عىل كثري من  يشتمل هذا 
الضالة باحلجج الدامغة والرباهني القاطعة ، وأهتم ببيان املناسبات بني اآليات والسور واعتنى بالعلوم 
الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية والطبية ، فتكلم عن األفالك ، واألبراج ، والسامء ، واألرض ، 
وعن اإلنسان واحليوان بشكل واسع حتى أصبح تفسريه موسوعة علمية ، وهلذا قال بعضهم عن هذا 

التفسري فيه كل يشء إال التفسري ، وال ينقص هذا من مكانة هذا التفسري كثريًا ، فهو تفسري قيم . 
ثانيًا : الكشــــــاف : 

مؤلفـــه حممود بن عمر الزخمرشي ولد سنة 467 هـ ، وتويف سنة 538 هـ ولد يف زخمرش من قرى 
إىل  عاد  ثم  تفسريه  ألف  زمنًا وهبا  فيها  وأقام  إىل مكة  ومنها  بخارى  إىل  ثم رحل  فيها  خوارزم ودرس 
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جرجان يف خوارزم وتويف فيها وهو من أئمة املعتزلة
 تفسيره : 

اسمه )) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل (( ويعرف بتفسري ) الكشاف ( 
وهو من أشهر كتب التفسري بالرأي اعتنى فيه مؤلفه بمذهب املعتزلة وتأويل القرآن الكريم وفق عقيدهتم الباطلة 
ويدس ذلك دسًا ، كام اعتنى باللغة والبالغة وهو إمام بارع فيهام يرجع إليه كثري من العلامء يف ذلك وطبع هذا التفسري 

يف أربعة جملدات ومعه كتاب )) االنتصاف (( البن املنري الذي يكشف اعتزاليات الزخمرشي ويرد عليها بإجياز . 
ثالثـًا : أنوار التنزيل وأرسار التأويل : 

مؤلفه القايض نارص الدين أبو اخلري عبداهلل بن عمر البيضاوي توىل القضاء يف شرياز وتويف يف تربيز 
سنة 685 هـ . 

تفسيره : 
)) أنوار التنزيل وأرسار التأويل (( ويسمى تفسري البيضاوي ، وهو تفسري استمده صاحبه من الكشاف 

والتابعني  الصحابة  عن  الواردة  اآلثار  بعض  إليه  وضم  الرازي  للفخر  الكبري  التفسري  ومن  للزخمرشي 
وأضاف نكتًا علمية بارعة ولطائف رائعة واستنباطات دقيقة ، وذلك بعبارة موجزة فجاء هذا التفسري 

أقرب إىل املخترص ولذلك علق عليه كثري من العلامء بحواش خمتلفة ، وطبع مرات عديدة . 
رابعًا : تفسري اجلاللني : 

وهو من تأليف اإلمامني جالل الدين املحيل ولد سنة 791 هـ - وتويف سنة 864 هـ ، وجالل الدين 
بتأليفه جالل  السيوطي ، ولد سنة 849 هـ وتويف سنة 911 هـ ويسمى )) تفسري اجلاللني (( وقد بدأ 
الدين املحيل وتويف قبل أن يتمه فأكمله جالل الدين السيوطي ، وهو تفسري قيم ، وعبارته خمترصة ، طبع 

مرات عديدة . 
خامسًا : البحر املحيط : 
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ومؤلفه أبو عبداهلل حممد بن يوسف املعروف بأيب حيان الغرناطي األندليس ، ولد سنة 654 هـ وتويف 
بمرص سنة 745 هـ كان عىل علم واسع يف التفسري واحلديث والنحو وتراجم الرجال وخاصة املغاربة . 

تفسيره : واسمه البحر املحيط : 
عرف هذا التفسري بالتوسع باملسائل النحوية ووجوه اإلعراب وذكر تفصيل اخلالف بني النحويني يف 

ذلك حتى كاد أن يصبح التفسري كتابًا يف النحو ، ونقل مؤلفه كثريًا من املسائل عن الزخمرشي ، وابن عطيه 
ويتعقبها بالرد وحيمل عىل الزخمرشي آلرائه اإلعتزالية ويشيد بمهارته يف اجلوانب البالغية ، كام أنه يعتمد 

عىل تفسري شيخه املعروف بابن النقيب . 

أشهر المؤلفات في العصر الحديث 
أواًل : تفسري املنار : 

مؤلفه الشيخ حممد رشيد رضا ولد سنة 1282 هـ يف طرابلس الشام من تالميذ األستاذ حممد عبده 
أصدر جملة املنار وصار ينرش فيها هذا التفسري ثم طبعه مستقاًل تويف بمرص سنة 1354 هـ بالسكتة القلبية 

وهو يف السيارة عائدًا من املطار بعد وداعه للملك سعود بن عبدالعزيز رمحه اهلل تعاىل . 
تفســـيره : 

 اسمه » تفسري القرآن احلكيم « ويعرف بتفسري املنار، كان الشيخ رشيد حيرض دروس األستاذ حممد 
عبده يف التفسري ويدوهنا ثم ينرشها يف جملته املنار ،  ثم بعد وفاة أستاذه ، أتم التفسري بنفسه إىل اآلية 101 

من سورة يوسف وذلك يف اثني عرش جملدًا .
وهذا التفسري من كتب التفسري بالرأي خاصة يف أجزائه األوىل وقد مال الشيخ رشيد بعد وفاة أستاذه 
إىل االستشهاد باألحاديث وإىل تفسري القرآن بالقرآن ، كام يتميز هذا التفسري بالعناية باإلصالح االجتامعي 

وبيان سنن اهلل يف املجتمعات والرد عىل مايثريه أعداء اإلسالم من شبهات . 
ثانيًا : يف ظالل القرآن : 
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مؤلفه األستاذ سيد بن قطب بن إبراهيم ولد يف أسيوط سنة 1324 هـ وخترج يف مدرسة دار العلوم 
ثم اشتغل بالتدريس ثم توىل عددًا من الوظائف وذهب إىل أمريكا وعاد إىل مرص وقد زاد متسكًا بالدين 

فاجته إىل اإلصالح الديني يف مرص فأعدمه مجال عبدالنارص سنة 1386 هـ وله مؤلفات كثرية . 
تفســــيره : 

وهذا التفسري تفسري شامل للحياة يف ضوء القرآن الكريم ، عاش مؤلفه يتذوق القرآن وحالوته ويتذوق 
ما يدركه من جوانبها ثم يدونه ، ومن هنا فإنه يتكلم أواًل عن أهداف السورة عامة ثم يفصل ذلك فيأيت 
بالنص ويتفيأ ظالله ويقطف معانيه وينرش أرجيه ويرضب صفحًا عن املباحث اللغوية واملسائل الفقهية 
مع   ، الغربية  ويتوسع يف ذلك كاشفًا جوانب زيف احلضارة  احلياة  منهج اإلسالم يف  إىل عرض  ويتجه 
العناية بتصحيح املفاهيم وتوجيه الناس التوجيه السليم . وقد القى تفسريه القبول بني املسلمني وطبع 

مرات عديدة والطبعات احلديثة يف ستة جملدات . 

ثالثًا : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن : 
مؤلفـــــه :

الشيخ حممد األمني بن املختار اجلكني الشنقيطي ، ولد سنة 1325 هـ يف شنقيط بموريتانيا ودرس 
فيها وحفظ القرآن ونبغ يف العلوم الرشعية ، ثم رحل إىل احلج فلام وصل إىل السعودية اتصل بعلامئها 
املعهد  يف  درس  ثم   ، النبوي  املسجد  يف  بالتدريس  له  اإلذن  وطلب  اإلقامة  فأحب  الدعوة  كتب  وقرأ 
العلمي بالرياض ، ثم يف كليتي الرشيعة واللغة العربية، ثم مدرسًا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة إىل أن 

تويف رمحه اهلل تعاىل سنة 1393 هـ بمكة املكرمة ، وله مؤلفات عديدة . 
تفســــريه : 

ُيعترب هذا التفسري من أفضل املؤلفات يف العرص احلديث واعتنى فيه مؤلفه بأمرين : 
- األول  : تفسري القرآن بالقرآن . 
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- الثاين : تفسري آيات األحكام . 

الكتاب  اللغوية واألصولية وأسانيد بعض األحاديث ويظهر يف  املسائل  واشتمل عىل حتقيق بعض 
سعة أفق املؤلف ودقة االستنباط مع العناية بالرتجيح من غري تعصب ملذهب والجتد تفسريًا يف العرص 

احلديث يعتني بتفسري القرآن بالقرآن مثله أو يقاربه . ويقع هذا التفسري يف نحو عرشة جملدات . 

رابعًا : تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان :
 مؤلفــــه : 

الشيخ عبدالرمحن بن نارص السعدي ، ولد يف عنيزة بالقصيم سنة 1307 هـ توفيت والدته وهو يف 

الرابعة فكفلته زوجة والده وعطفت عليه أكثر من عطفها عىل أوالدها وربته فأحسنت تربيته وأدخلته 
واحلديث  والتفسري  كالتوحيد  الرشعية  العلوم  بطلب  اشتغل  ثم  صغريًا  فحفظه  القرآن  حتفيظ  مدرسة 

والفقه حتى فاق أقرانه ، تويف رمحه اهلل سنة 1376 هـ وله مؤلفات عديدة . 
تفســـــيره : 

اعتنى مؤلفه رمحه اهلل تعاىل باملعنى اإلمجايل لآليات من غري استطراد إىل ما يتفرع من ذلك ، ومل يشتغل 
باأللفاظ واملفردات واجلوانب اللغوية والبالغية واإلعراب اكتفاء كام قال رمحه اهلل تعاىل بام قدمه املفرسون 
من قبله ، فهذا التفسري يميل إىل االختصار وعدم االطناب ومع هذا فهو يف سبعة جملدات ، وقد اخترص 

هذا التفسري يف كتاب سامه )) تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن (( .
واهلل أعلم .

-1 اذكري أشهر الكتب املؤلفة يف التفسري باملأثور مع تعريف موجز بكل منها وبمؤلفه . 
-2 من كتب التفسري بالرأي : 

-1 مفاتيح الغيب . 
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أهم املراجع ملقرر علوم القرآن الكريم 

برهان الدين الزركيش  -1 الربهان يف علوم القرآن    

الشيخ حممد عبدالعظيم الزرقانـي  -2 مناهل العرفان يف علوم القرآن   

الشيخ مناع القطان  -3 مباحث يف علوم القرآن    

-4 التفسري واملفرسون                                                  الشيخ حممد حسني الذهبي 

د . صبحي الصـالح  -5 مباحث يف علوم القرآن    

أ.د/فهـد الـرومـي  -6 دراسات يف علوم القرآن الكريم   
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