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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  المقدمة 

  

احلمـــد هللا رب العـــاملني والصـــالة والســـالم علـــى خـــري خلقـــه حممـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه أمجعـــني، وبعـــد فإنـــه مـــن املعلـــوم 

اجتنـــاب قصــــوره الــــذي قــــد لــــدين و عمــــق يف فهــــم اليــــا وهــــي اإلعانــــة علـــى التع لعلـــوم اإلســــالمية إمنــــا وضــــعت لغايـــةأن ا

، ومــــن هــــذه العلــــوم اجلليلــــة علــــوم القــــرآن وهــــي مباحــــث نفيســــة تعــــني ا�تهــــد واملفســــر واحملــــدث مهبعضــــحيصــــل لــــدى 

واملـــــتكلم واألصـــــوّيل، ألن مســـــائل علـــــوم القـــــرآن منتشـــــرة يف ســـــائر العلـــــوم األخـــــرى الـــــيت هـــــي حباجـــــة ماســـــة إىل علـــــوم 

ومــــن هنــــا كــــان لزامــــاً علينــــا اإلملــــام . ن املباحــــث مشــــرتكة بــــني علــــوم القــــرآن والعلــــوم األخــــرىالقــــرآن حيــــث إن كثــــرياً مــــ

ــــــة نافعــــــة إلدراك معــــــاين القــــــرآن الكــــــرمي  ــــــذه املباحــــــث والعلــــــوم وتدريســــــها ودراســــــتها ووضــــــع مــــــنهج قــــــومي يكــــــون آل �

ـــــه وتـــــدبّر معانيـــــه وشـــــامًال ملســـــائله الكثـــــرية املتشـــــعبة حبيـــــث يكـــــون  بعيـــــداً عـــــن اإلجيـــــاز املخـــــل واســـــتنباط األحكـــــام من

ــــــة املقــــــررة لدراســــــته ومعتمــــــداً علــــــى صــــــحيح  ،واإلطنــــــاب املمــــــل ومعتــــــدًال يف عــــــرض املوضــــــوع ومالئمــــــاً للمــــــدة الزمني

وهـــــو  ات املغرضـــــني املرتبصــــني باإلســــالم األقــــوال واملصــــنفات القيمــــة املوثوقـــــة علــــى أن يشــــتمل كـــــذلك علــــى رد شــــبه

  .هذا القصد املبارك واهللا نسأل أن يعيننا يفمن وراء القصد 
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  الفصل األول
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  األول الدرس 

  معنى علوم القرآن 

  

مث نبـني بعــد و مـن ، ) علـوم القـرأن (لـي أن نبـني معــىن كـل مـن طـريف هـذا  املركـب اإلضــايف  يقتضـي مـنهج البحـث التحلي

 .ذلك املراد منه بعد الرتكيب

 

  .أيضا) اليقني ( به  اراد، ويطلق وم)الفهم واملعرفة ( عىن مصدر مب: مجع علم، والعلم يف اللغة :مالعلو ف

، او ، او جزئية قد تكون كلية او ضرورية مجلة من املسائل املضبوطة جبهة واحدة: (( التدوين مصطلح علماءوالعلم يف 

 )) .شخصية 

  : لفظ القرآن إىل أربعة مذاهب العلماء يف اشتقاق ذهبوأما القرآن الكرمي فقد 

 

لى النبــي على كالم اهللا تعاىل املنزل ععلما  وضعليس مشتقا وال مهموزا وإمنا هو )) القرآن (( إن لفظ  :المذهب األول

   -صلى اهللا عليه وسلم-

 .وإىل هذا الرأي ذهب اإلمام الشافعي وابن كثري، واختاره السيوطي

  

إذا ضمه إليه، مسي بذلك لقران ) قرن الشيء بالشيء(غري مهموز، مشتق من )) آن القر (( إن لفظ  :المذهب الثاني

 .السور واآليات واحلروف فيه

  .وإىل هذا الرأي ذهب أبو احلسن األشعري

  

مجع قرينة ألن آياته تصدق بعضها بعضاً ) القرائن( غري مهموز ، مشتق من)) القرآن (( إن لفظ  :المذهب الثالث

  . اتشبه بعضها بعضو 

  .وإىل هذا الرأي ذهب الفراء والقرطبـي

  

 )قرأ(ئلني بذلك اختلفوا يف معىن ، ولكن القا)القرء(مهموز ومشتق من )) القرآن (( إن لفظ  :المذهب الرابع

  . أي مجعته) قرأت املاء يف احلوض( ، يقال يف اللغة )مجع(مبعىن ) ءقر (إنه مشتق من : عض منهم الزجاجفقال ب/ أ

  .مسي القرآن قرآناً جلمعه مثرات الكتب املنزلة:  قال الراغب

  .ألن القارئ يظهر القرآن وخيرجه) أظهر وبّني (مبعىن ) القرء(قيل إن القرآن مشتق من و  / ب

، وهو مصدر، مسي به الكتاب املقروء من باب إطالق )تال(مبعىن ) قرأ(نه مشتق من أ: يری مجاعةقال اللحياين و / ت

  .املصدر على مفعوله
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  �إِن� َ��َ�ْ�َ� َ�َْ�ُ� َو�ُْ�آ�َُ�  �َ� ُ�َّ�ِْك �ِ�ِ �َِ���ََ� ِ�َ�َْ�َ� �ِ�ِ ((: وهذا هو الرأي الراجح بدليل قوله تعاىل
ْ
�َ�هُ �َ�ِذَا �ََ��

الواردة يف اآليات بأ�ا مبعىن  )قرآنه(وقد فسر ابن عباس رضي اهللا عنهما لفظة  )) �ُ��� إِن� َ��َ�ْ�َ� َ��َ��َُ�  ��َ����ِْ� �ُْ�آ�َُ� 

  .ان تقرأه أو قراءته

املنقول عنه املصاحف  املكتوب يف، -  -املنزل على النبـي  كالم املعجزالفهو : وأما تعريف القرآن اصطالحاً 

 .بالتواتر، املتعبد بتالوته

  

  :شرح التعريف

وي، وما أنزل على األنبياء السابقني كالتوراة قيد خرج به ما مل ينزل مثل احلديث النب: -  -املنزل على النبـي 

 .واإلجنيل

  

  .قيد خرج به ما سوى القرآن من منسوخ التالوة، واملنقول بالشهرة أو باآلحاد: املنقول بالتواتر

 .قيد خرج به األحاديث القدسية إذا نقلت بالتواتر: املتعبد بتالوته 

  

تعلق بالقرآن الكرمي من حيث نزوله وترتيبه وكتابته ومجعه وقراءاته مباحث ت (فهو : لوم القرآن اصطالحاً وأما معىن ع

  ).وتفسريه وإعجازه وناسخه ومنسوخه إىل غري ذلك من املباحث اليت تذكر يف هذا العلم
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  أسماء القرآن

  

  : للقرآن الكرمي أمساء كثرية منها

  

�ْ�َمُ إِن� َ�َ�ا ا�ُْ�ْ�آَن َ�ْ�ِ�ي �ِ��  ((:القرآن، قال تعاىل -١
َ
 .))  ِ� ِ�َ أ

ِ  ((  :الفرقان، قال تعاىل -٢ َل ا�ُْ��ْ�َ�َن َ�َ َ��ِْ�ه ِي �َ��  . ))  َ��َ�َرَك ا��

�َْ�َل َ�َ َ��ِْ�هِ ا�ْ�ِ�َ�َب ((: الكتاب، قال تعاىل -٣
َ
ِي � ِ ا��  . )) اْ�َْ�ُ� ِ��

 .)) َ�ْ�ِ�ٌ� �ِْ� َ��ِ�ٍ� َ�ِ��ٍ ((: التنزيل، قال تعاىل -٤

ْ�َ� اّ�ِْ�َ� ���� َ�ُ َ�َ��ُِ��نَ ((: الذكر، قال تعاىل -٥   . ))إِ��� َ�ُْ� �َ��

    

  

  فائدة علوم القرآن

  

وفهمه حق الفهم واستنباط األحكام واآلداب منه، حبيث يكون الدارس ) القرآن الكرمي ( إنه يساعد على دراسة  -١

 .قرآن الكرميهلذا العلم على حظ كبري من العلم بال

زوراً ) القرآن الكرمي ( ، ضد غارات أعداء اإلسالم اليت شنوها على  علم يتسلح بسالح قوي إّن الدارس هلذا ال -٢

  .و�تاناً 
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  األسئلة واألجوبة

  

  .عّرف العلم لغة واصطالحاً / ١س

  .أيضا) اليقني ( ، ويطلق ويراد به )الفهم واملعرفة ( مصدر مبعىن : مجع علم، والعلم يف اللغة: العلوم/ ١ج

  )) ... مجلة من املسائل املضبوطة جبهة واحدة : (( والعلم يف عرف التدوين العام عبارة عن 

  . عّرف علوم القرآن/ ٢س

مباحث تتعلق بالقرآن الكرمي من حيث نزوله وترتيبه وكتابته ومجعه وقراءاته وتفسريه وإعجازه وناسخه  :م القرآن علو / ٢ج

  .منسوخه إىل غري ذلك من املباحث اليت تذكر يف هذا العلمو 

  .ذهب بعض العلماء إىل أن لفظ القرآن مشتق غري مهموز، وضح ذلك/٣س

إذا ضمه إليه، مسي ) قرن الشيء بالشيء(غري مهموز، مشتق من )) القرآن (( ذهب بعض العلماء إىل أن لفظ / ٣ج

 .بذلك لقران السور واآليات واحلروف فيه

  .ىل هذا الرأي ذهب أبو احلسن األشعريوإ

مجع قرينة ألن آياته يصدق بعضها بعضاً ) القرائن(غري مهموز ، مشتق من )) القرآن (( وذهب بعض آخر إىل إن لفظ 

  . ويشابه بعضها بعضاً 

  .وإىل هذا الرأي ذهب الفراء والقرطبـي

  .ختلفوا يف معىن قرأ، بّني ذلك االختالفذهب بعض العلماء إىل أن لفظ القرآن مشتق من قرأ، ولكنهم ا/٤س

، ولكن القائلني بذلك اختلفوا يف معىن )قرأ(مهموز ومشتق من )) القرآن (( ذهب بعض العلماء إىل إن لفظ / ٤ج

 ).قرأ(

  . أي مجعته) قرأت املاء يف احلوض( ، يقال يف اللغة )مجع(مبعىن ) قرأ(إنه مشتق من : فقال بعض منهم الزجاج/ أ

  .مسي القرآن قرآناً جلمعه مثرات الكتب املنزلة: لراغب قال ا

 .ألن القارئ يظهر القرآن وخيرجه) أظهر وبّني (مبعىن ) قرأ(قيل إن القرآن مشتق من / ب

، وهو مصدر، مسي به الكتاب املقروء من باب إطالق املصدر )تال(مبعىن ) قرأ(إنه مشتق من : قال اللحياين ومجاعة/ ت

 .على مفعوله

  .عّرف القرآن اصطالحاً  /٥س

 .، املنقول عنه بالتواتر، املتعبد بتالوته-  -هو اللفظ املنزل على النبـي / ٥ج

  ، ما فائدة هذا القيد؟)املنـزل على النبـي (وضع العلماء يف تعريف القرآن الكرمي قيد / ٦س

وما أنزل على األنبياء السابقني كالتوراة  قيد خرج به ما مل ينزل مثل احلديث النبوي،: -  - املنزل على النبـي / ٦ج

  .واإلجنيل

  ، ما فائدة هذا القيد؟)املنقول بالتواتر(وضع العلماء يف تعريف القرآن الكرمي قيد / ٧س

  .قيد خرج به ما سوى القرآن من منسوخ التالوة، واملنقول بالشهرة أو باآلحاد: املنقول بالتواتر/ ٧ج
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 ، ما فائدة هذا القيد؟ )املتعبد بتالوته(رآن الكرمي قيد وضع العلماء يف تعريف الق/ ٨س

  .قيد خرج به األحاديث القدسية إذا نقلت بالتواتر: املتعبد بتالوته / ٨ج

  .للقرآن الكرمي أمساء كثرية، اذكرها/ ٩س

�َْ�مُ  ((:القرآن، قال تعاىل -١/ ٩ج
َ
 .))  إِن� َ�َ�ا ا�ُْ�ْ�آَن َ�ْ�ِ�ي �ِ��ِ� ِ�َ أ

ِ  ((  :الفرقان، قال تعاىل -٢       َل ا�ُْ��ْ�َ�َن َ�َ َ��ِْ�ه ِي �َ��  ))  َ��َ�َرَك ا��

�َْ�َل َ�َ َ��ِْ�هِ ا�ْ�ِ�َ�َب ((: الكتاب، قال تعاىل -٣      
َ
ِي � ِ ا��  .)) اْ�َْ�ُ� ِ��

 .)) َ�ْ�ِ�ٌ� �ِْ� َ��ِ�ٍ� َ�ِ��ٍ ((: التنزيل، قال تعاىل -٤      

ْ�َ� اّ�ِْ�َ� ���� َ�ُ َ�َ��ُِ��نَ ((: لذكر، قال تعاىلا -٥         .))إِ��� َ�ُْ� �َ��

  ما فائدة علوم القرآن ؟ / ١٠س

  /١٠ج

وفهمه حق الفهم واستنباط األحكام واآلداب منه،   حبيث يكون الدارس ) القرآن الكرمي ( إنه يساعد على دراسة  -١

 .القرآن الكرميهلذا العلم على حظ كبري من العلم ب

) القرآن الكرمي ( ، ضد غارات أعداء اإلسالم اليت شنوها على  س هلذا العلم يتسلح بسالح قوي إّن الدار  - ٢       

  .زوراً و�تاناً 
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  الثاني الدرس

  نزول القرآن الكريم

  

 :النزول لغة

    .أي حّل �ا: نزل فالن باملدينة: يقال: احللول: يطلق ويراد به -١

   .نزل فالن من اجلبل: الشيء من علو إىل سفل، يقال احندار يف مكانعلى : ويطلق أيضاً  -٢

 :معنى نزول القرآن الكريم

  : يقصد من إنزال القرآن

  . عليه السالم) جربيل ( إنزال حامله وهو الروح األمني  -١

 .هإيصاله إليه وإعالمه ب: -   - إنزال القرآن على النبـي  -٢

  :وجودات القرآن الكريم

  :للقرآن الكرمي وجودات ثالثة

 .وجوده يف اللوح احملفوظ  -١

 .وجوده يف السماء الدنيا  -٢

  .-  -وجوده يف األرض بنزوله على النبـي  -٣

 

  : وجود القرآن الكريم قبل النزول

ِ� �َْ�ٍح  � �ُْ�آٌن َ�ِ��ٌ  �َْ� ُ��َ (( : عاىلكان القرآن الكرمي قبل نزوله ثابتًا وموجودًا يف اللوح احملفوظ، كما قال ت
�ُ� �َُ�ْ�آٌن َ��ِ�ٌ� (( : ، وهذا اللوح احملفوظ هو الكتاب املكنون الذي ذكره اهللا تعاىل يف قوله)) �َ�ُْ��ٍظ  ِ� �ِ�َ�ٍب  �إِ�

 )) �َ�ْ��ُ�ٍن 

 

  :علی النحو االتي  نزوالت القرآن الكريم

  :ت للقرآن الكرمي ثالث نزوال

 .نزوله من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا -١

  .نزوله الی بيت العزة يف السماء الدنيا  -٢

  )١٩٣(الشعراء  ةور س..) ك االمني علی قلبنزل به الروح ( -  -النبـي قلب على نزوله من السماء الدنيا  -٣

وكان هذا النزول بعد . اء الدنيا مجلة واحدةهو نزول القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة يف السم: النزول األول

  .على أرجح القولني، وقد حدث هذا النزول يف شهر رمضان ليلة القدر -  -نبوته 
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  نزول القرآن من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا –والدليل على ذلك:  

�َْ�ْ�َ�هُ ِ� َ�ْ�َ�ِ ا�َْ��ْ (( ): القدر(قوله تعاىل يف سورة   -١
َ
�َْ�ْ�َ�هُ ِ� ((): نالدخا(، وقوله تعاىل يف سورة ))رِ إِ��� �

َ
إِ��� �

ِي((): البقرة(تعاىل أيضاً يف سورة  ، وقوله))َ�ْ�ٍَ� ُ��َ�َرَ��ٍ  �ْ�َِل �ِ��ِ ا�ُْ�ْ�آنُ  َ�ْ�ُ� َرَ�َ��َن ا��
ُ
أكثر ما يرد ) اإلنزال(، و)) �

ن القرآن الكرمي نزل مجلة واحدة يف ليلة القدر، أخذًا من يف لسان العرب فيما نزل مجلة واحدة، فدلت اآليات على أ

 ).البقرة( سورة، وهي ليلة من ليايل شهر رمضان، أخذاً من )الدخان( ورةس، وهي الليلة املباركة، أخذاً من )القدر(سورة 

العزة من  فصل القرآن من الذكر، فوضع يف بيت: ((أخرج احلاكم وغريه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال  -٢

  .إسناده صحيح: ، قال احلافظ يف الفتح )-  -عليه السالم ينزل به على النبـي السماء الدنيا فجعل جربيل 

  

  : حكمة هذا النزول

تفخيم شأن القرآن، وشأن من نزل عليه، وشأن من سينزل إليهم، بإعالم سكان السماوات من املالئكة بأن هذا  -١

  .رسل، ألشرف األمم، وهي األمة اإلسالميةآخر الكتب املنزلة، على خامت ال

تفضيل القرآن الكرمي على غريه من الكتب السماوية، بأن مجع اهللا له النزولني، النزول مجلة واحدة، والنزول مفرقا،  -٢

على  -  -وبذلك شارك الكتب السماوية يف األوىل، وانفرد يف الفضل عليها بالثانية، وهذا يعود بالتفضيل لنبينا 

ذوي الكتب املنزلة، وأن اهللا مجع له من اخلصائص ما لغريه وزاد  -عليهم الصالة والسالم-إخوانه من األنبياء  سائر

  .عليها

   

وقد نزل به جربيل ، -  -هو نزول القرآن من بيت العزة يف السماء الدنيا إىل األرض على قلب النبـي : النزول الثاين

  .مفرقاً، على حسب الوقائع واحلوادث وحاجات الناس منجماً  -  -عليه السالم على النبـي 

  

  : مدة هذا النزول

مخس وعشرون سنة، : ثالث وعشرون سنة، وقيل: عشرون سنة، وقيل: لقد اختلف العلماء يف مدة هذا النزول، فقيل

  .وأقر�ا إىل احلق والصواب هو أوسطها، وهو ثالث وعشرون سنة، وهذا على سبيل التقريب

  

 ذا النزولويدل على ه : 

�ُ�ا �ُِ��َر�ٍ �ِْ� �ِ�ْ�ِ�ِ ( �ْن ُ��ْ�ُْ� ِ�  ((: قال تعاىل
ْ
�َ� �َ��ِْ��َ َ�َ �َ�ْ ��َ� �   .   ))َر�ٍْ� �ِ��

�َْ�َل َ�َ َ��ِْ�هِ ا�ْ�ِ�َ�َب َو�َ�ْ َ�َْ�ْ� َ�ُ �ِ�ًَ��: ((وقال تعاىل 
َ
ِي � ِ ا��   )) . اْ�َْ�ُ� ِ��
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  :  القرآن منجما مفرقا الدليل على نزول

  :القرآن الكرمي والسنة الصحيحة مفرقاً، ويدل على هذا -  -أن القرآن الكرمي نزل على النبـي : املعروف الثابت

هُ َ�َ ا���ِس َ�َ ُ�ْ�ٍ� ((: فقوله تعاىل: أما القرآن
َ
ْ�َ�هُ َ�ْ�ِ�ً�  َو�ُْ�آ�ً� �ََ��ْ�َ�هُ ِ�َْ�َ�أ   .))َو�َ��

ِ�َ� َ�َ�ُ�وا �َْ�َ� �ُّ�َِل َ��َ�ْ�ِ ا�ُْ�ْ�آُن ُ�ْ�َ�ً ((: اىلوقوله تع .)) َواِ�َ�ةً َ�َ��َِ� ِ�ُ�َ�َِّ� �ِ�ِ �َُ�اَدَك َوَر���ْ�َ�هُ �َْ��ِ�ً�  َو�َ�َل ا��

ي رض-فقد ورد فيها ما يدل على نزول القرآن منجمًا مفرقاً، ففي الصحيحني عن عائشة : أما السنن الصحيحة      

-، ويف الصحيحني أيضًا عن جابر ))�َْ� َ��ْ�َ�ْ  َ��((: إىل قوله تعاىل) اقرأ (رة أن أول ما نزل صدر سو : ((- اهللا عنها

، وكذلك روي ))َوا���ْ�َ� �َ�ْ�ُ��ْ (( : إىل قوله تعاىل) املدثر ( أن أول ما نزل بعد فرتة الوحي سورة : ((- رضي اهللا عنه

  . -رضي اهللا عنهم-بة عن ابن عباس وغريه من الصحا

      

  :حكمة تنـزيل القرآن منجماً 

  .، وتقوية قلبه-صلى اهللا عليه وسلم-تثبيت فؤاد النبـي  -١

، فاآلية تفيد أن نزول القرآن الكرمي ))َ�َ��َِ� ِ�ُ�َ�َِّ� �ِ�ِ �َُ�اَدكَ ((: وقد صرح القرآن الكرمي �ذه احلكمة يف قوله تعاىل

  .، وتقوية قلبه-   - ثبيت فؤاد النبـي منجماً كان املقصود منه ت

  .وفهمه على المسلمين القرأن و سروره و زيادة اطمئنانه   حفظ -٢

ما من شك يف أن إنزال القرآن الكرمي مفرقاً سهل على املسلمني حفظ ألفاظه، وفهم أحكامـه، ومعرفـة أهدافـه، فلـو أنـزل 

هُ َ�َ ا���ِس َ�َ ُ�ْ�ٍ� ((: يه، قـال تعـاىلضًال عن فهم معانمجلة واحدة لشق عليهم حفظ ألفاظه ف
َ
َو�ُْ�آ�ً� �ََ�ْ�َ��هُ ِ�َْ�َ�أ

ْ�َ�هُ َ�ْ�ِ�ً�    .))َو�َ��

  

  :في تجددها و تفرقها  مجاراة الحوادث والنوازل واألحوال -٣

 : ويندرج حتت هذه احلكمة ما يلي

الناس إىل معرفة حكمها، فتنزل اآليات مبينة احلكم،  األقضية والوقائع اليت كانت حتدث يف عهد الرسالة، فيحتاج -أ

ما : (مث ندم على ما فعل وقال) أوس بن الصامت(اليت ظاهر منها زوجها ) خولة بنت ثعلبة(حادثة : وهي كثرية منها

يا رسول اهللا إن يل منه : وشكت إليه وقالت -   - فشق ذلك عليها، فأتت رسول اهللا ) أظنك إال قد حرمت علي

ما أراك إال قد حرمت : ((-)(-فقال الرسول . صغارًا إن ضممتهم إيل جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا صبية

ِ�َ� ُ�َ���ُِ�وَن �ِْ� �َِ���ِ�ِْ� ُ��� َ�ُ��ُدوَن �َِ�� �َ��ُ�ا ((: عليه، فاستقبلت السماء تشكو إىل اهللا تعاىل فنزل قوله تعاىل َوا��
ُ �َِ�� َ�ْ�َ��ُ�َن َ��ِ�ٌ َ��َْ��ِ�ُ� َرَ��ٍَ� �ِْ� َ��ْ  � ذَ�ُِ�ْ� �ُ�َ�ُ��َن �ِ�ِ َوا�� ْن َ��ََ����

َ
   .) ٣ا�ادلة ( ))   ِ� أ

، سواء أكانـت هـذه األسـئلة لغـرض التثبيـت - -إجابات السائلني على أسئلتهم اليت كانوا يوجهو�ا إىل النبـي  -ب

�ُ��ََ� َ�ـِ� ((: ن النـوع األول السـؤال عـن الـروح، قـال تعـاىلوالتأكد من رسالته، أم كانـت لالسرتشـاد واملعرفـة، ومـ
َ
َو�َْ�ـ�
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و�ِ�ُ�ْ� ِ�َ� ا�ْ�ِ�ِْ� إِ�� �َ�ِ�ً� 
ُ
ْ��ِ َرّ�ِ َوَ�� أ

َ
وُح ِ�ْ� أ وِح �ُِ� ا���   ،) ٨٥اسراء (  )) ا���

�ُ��ََ� َ��َذا ُ��ْ�ُِ��َن �ُِ� ا�َْ�ْ��َ  ((: ومن النوع الثاين، قال تعاىل
َ
  .) ٢١٩البقرة ( ))    َو�َْ��

، وإرشادهم إىل احلق والصواب من ذلك مـا نـزل يف غـزوة أحـد عنـدما خـالف الرمـاة أوامـر تصحيح أخطاء املسلمني  -ج

َ�َ�ً� ُ�َ��ً�� ((: ، فتسببوا يف إحلاق أضرار جسيمة باملسلمني، قال تعاىل-  -النبـي 
َ
�َْ�َل َ��َ�ُْ�ْ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ� ا�َْ�ّ�ِ أ

َ
� ���ُ

 ْ��َِ���ِ�ِ�� ّ�ِ َ��� اْ�َ ِ َ�ْ�َ اْ�َ �ُْ�ُ�ُ�ْ� َ�ُ����َن �ِ���
َ
� �ْ�ُْ� ���َ

َ
ْ��ِ ِ�ْ�  َ� َ���َِ�ً� ِ��ُْ�ْ� َوَ���َِ�ٌ� �َْ� أ

َ
َ�ُ���ُ�َن َ�ْ� َ�َ� ِ�َ� اْ�

�ُْ�ِ�ِ�ْ� َ�� َ� ُ��ُْ�ونَ 
َ
ِ ُ�ُْ��َن ِ� � ��ِ �ُ��ُ �َ�ْ

َ
ٍء �ُْ� إِن� اْ� ٌء َ�� �ُ�ِ�َْ�� َ��ُ��َ� �ُْ� �َْ�  َ�ْ ْ�َ ِ��ْ

َ
�ََ� َ�ُ���ُ�َن �َْ� َ�َن َ�َ� ِ�َ� اْ�

ُ َ�ـ� ِ� ُ�ـ �َ� ُ��َِ� َ��َ�ِْ�ُ� ا�َْ��ُْ� إَِ� َ�َ��ِ��ِِ�ْ� َوِ�َ�َْ�ِ�َ ا�� ِ َز ا�� ـَ� َ�ـ� ِ� ُ��ُْ�ْ� ِ� ُ�ُ���ُِ�ْ� �ََ�َ ُ�ورُِ�ْ� َوِ�َُ�ّ�ِ
ُ�ورِ �ُ�ُ��ِ�ُ  ُ َ��ِ�ٌ� �َِ�اِت ا���   ،)١٥٤آل عمران ())   ْ� َوا��

ْ�َ��َ�ُْ�ْ� ((: ما نزل يف غزوة حنني عندما أعجب املسلمون بكثرة عددهم، قال تعاىل: ومنه أيضاً 
َ
َوَ��َْم ُ��َْ�ٍ إِذْ أ

رُْض �َِ��
َ
�ُُ�ْ� �َ�َْ� ُ��ِْ� َ��ُْ�ْ� َ��ْ�ً� وََ���َْ� َ��َ�ُْ�ُ� اْ� َ�ْ�َ  َ��ِ�ِ��ْ�ُ �ُْ�ْ   .)  ٢٥التوبة ()) رَُ��َْ� ُ��� َو��

كشــف حــال املنــافقني، وفضــح أســرارهم، واطــالع املســلمني علــى مكائــدهم ودسائســهم، ليكونــوا دائمــاً علــى حــذر   -د

  .منهم

  :و تربية االمة االسالمية  التدرج يف التشريع -هـ 

، والرتبية حتتاج إىل زمن وإىل تأثر وانفعـال بالكلمـة، وإىل حركـة تـرتجم هدف القرآن تربية أمة، وإنشاء جمتمع، وإقامة نظام

والنفس البشرية ال تتحول حتـوال كـامال شـامال بـني يـوم وليلـة بقـراءة كتـاب كامـل شـامل للمـنهج . التأثر واالنفعال إىل واقع

و أنـزل القـرآن الكـرمي مبـا حـوى مـن عقائـد وإمنا تتأثر به يوما بعـد يـوم ، وتعتـاد علـى محـل تكاليفـه شـيئا فشـيئاً، فلـ. اجلديد

ومعامالت وأخالق وعبادات دفعة واحدة ملا متكن من القلوب، ورمبـا نفـر مـن قبولـه كثـري مـن النـاس، مـن أجـل ذلـك كلـه 

�ُ� ا�((: نزل القرآن الكرمي مفرقاً، ويظهر هذا جلياً يف التدرج يف حترمي اخلمر فقـد نـزل أوًال قولـه تعـاىل ِ�ُ� ��َ ْن إِ��
َ
ـ�َْ��ُن أ ��

َ�ةِ  ِ وََ�ِ� ا��� ُ�ْ� َ�ْ� ذِْ��ِ ا�� ْ�ـُ�ْ� ُ��َْ�ُ�ـ�نَ �ُ��َِ� �َ�َْ�ُ�ُ� ا�َْ�َ�اَوةَ َواْ�َْ�َ��َء ِ� اْ�َْ��ِ َوا�َْ��ِْ�ِ َوَ�ُ���
َ
� �ْ�َ�َ   ((  

ـَ�ةَ ((: لـه تعـاىلفنفر منها كثري مـن العقـالء ترجيحـاً للمصـلحة علـى املفسـدة، مث نـزل قو ، )  ٩١املائدة ( َ� َ�ْ�َ��ُـ�ا ا���
�ُْ�ْ� ُ�َ�َرى َ��� َ�ْ��َُ��ا َ�� َ�ُ���ُ�َن َوَ� ُ�ُ�ً�� إِ�� َ��ِ�ِي َ��ِ�ٍ� َ��� َ�ْ��َِ��ُ�ا �ْن ُ��ُْ��ْ 

َ
ْو َ��َء َو�

َ
ْو َ�َ َ�َ�ٍ� أ

َ
 َ��َْ� أ

 ِ ْو َ�َ�ْ�ُ�ُ� ا��ّ
َ
َ�ٌ� ِ��ُْ�ْ� ِ�َ� ا�َْ���ِِ� أ

َ
�ِْ��ُ�ْ� إِن� أ

َ
�ْ�َ�ُ��ا �ِ�ُُ���ُِ�ْ� َو� �ً�ا َ�ّ�ًِ�� �َ ُ��ا َ��ِ ُ�وا َ��ًء َ�َ�َ��� َ��َء �َ�َْ� َ�ِ

َ َ�َن َ�ُ���ا َ�ُ��ًرا ، فابتعـد عنهـا املسـلمون خـالل النهـار حـىت ال يفـاجئهم وقـت الصـالة وهـم (، ) ٤٣النسـاء (   ))ا��

  : سكارى، مث نزلت اآلية الكرمية

ـ�َْ��نِ   (( ْزَ�ُم رِْ�ٌ� �ِـْ� َ�َ�ـِ� ا���
َ
�َْ��ُب َواْ�

َ
ْ�ُ� َوا�َْ��ِْ�ُ َواْ� َ�� اْ�َ �َ� آَ�ُ��ا إِ�� ِ َ�� ا�� ��

َ
َ�ـ�ْ�َ��ُِ��هُ �ََ���ُ�ـْ�  �َ� �

  .عندئذ اجتنبها املسلمون، ) ٩٠املائدة ( ،  ))ُ�ْ��ُِ��نَ 
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  األسئلة واألجوبة

  رمي؟ما معىن نزول القرآن الك/ ١س

  : يقصد من إنزال القرآن/ ١ج

  . عليه السالم) جربيل ( إنزال حامله وهو الروح األمني  -١      

  .إيصاله إليه وإعالمه به: - -إنزال القرآن على النبـي  -٢      

 

  عّرف النزول األول؟/ ٢س

وكــان هــذا . ســماء الــدنيا مجلــة واحــدةهــو نــزول القــرآن الكــرمي مــن اللــوح احملفــوظ إىل بيــت العــزة يف ال: النــزول األول/ ٢ج

 .على أرجح القولني، وقد حدث هذا النزول يف شهر رمضان ليلة القدر --النزول بعد نبوته 

  

  ؟)ما الدليل على النزول األول( ما الدليل على نزول القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا / ٣س

�َْ�ْ�َ�هُ ِ� َ�ْ�َ�ِ ا�َْ�ْ�رِ ( (): القدر(قوله تعاىل يف سورة  -١/ ٣ج
َ
�َْ�ْ�َ�هُ ِ� ((): الدخان(وقوله تعاىل يف سورة ، ))إِ��� �

َ
إِ��� �

ِي((): البقرة(، وقوله تعاىل أيضاً يف سورة )) َ�ْ�ٍَ� ُ��َ�َرَ��ٍ  �ْ�َِل �ِ��ِ ا�ُْ�ْ�آنُ  َ�ْ�ُ� َرَ�َ��َن ا��
ُ
أكثر ما يرد ) اإلنزال(و، )) �

لعرب فيما نزل مجلة واحدة، فدلت اآليات على أن القرآن الكرمي نزل مجلة واحدة يف ليلة القدر، أخذًا من يف لسان ا

 ).البقرة( صورة، وهي ليلة من ليايل شهر رمضان، أخذاً من )الدخان( صورة، وهي الليلة املباركة، أخذاً من )القدر(سورة 

فصل القرآن من الذكر، فوضع يف بيت العزة من : ((اس قالأخرج احلاكم وغريه عن سعيد بن جبري عن ابن عب -٢

  . وإسناده صحيح: ، قال احلافظ يف الفتح)-)( -السماء الدنيا فجعل جربيل عليه السالم ينزل به على النبـي 

  

  ؟) ما احلكمة يف نزول القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا(ما احلكمة من النزول األول / ٤س

تفخيم شأن القرآن، وشأن من نزل عليه، وشأن من سينزل إليهم، بإعالم سكان السماوات من املالئكة بأن  -١/ ٤ج

  .هذا آخر الكتب املنزلة، على خامت الرسل، ألشرف األمم، وهي األمة اإلسالمية

مجلة واحدة، والنزول مفرقا،  تفضيل القرآن الكرمي على غريه من الكتب السماوية، بأن مجع اهللا له النزولني، النزول -٢

صلى اهللا عليه -وبذلك شارك الكتب السماوية يف األوىل، وانفرد يف الفضل عليها بالثانية، وهذا يعود بالتفضيل لنبينا 

ذوي الكتب املنزلة، وأن اهللا مجع له من اخلصائص ما  -عليهم الصالة والسالم-على سائر إخوانه من األنبياء -وسلم

 .يهالغريه وزاد عل

  

  عّرف النزول الثاين؟/ ٥س

، وقد نزل به - -هو نزول القرآن من بيت العزة يف السماء الدنيا إىل األرض على قلب النبـي : النزول الثاين/ ٥ج

  .منجماً مفرقاً، على حسب الوقائع واحلوادث وحاجات الناس-صلى اهللا عليه وسلم-جربيل عليه السالم على النبـي 
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  .منجماً مفرقاً   احداً من الكتاب والسنة على نزول القرآن الكرمي على النبـي اذكر دليًال و / ٦س

والسنة مفرقاً، ويدل على هذا القرآن الكرمي  -)( -أن القرآن الكرمي نزل على النبـي : املعروف الثابت/ ٦ج

  :الصحيحة

هُ َ�َ ا�� ((: فقوله تعاىل: أما القرآن
َ
ْ�َ�هُ َ�ْ�ِ�ً� َو�ُْ�آ�ً� �ََ��ْ�َ�هُ ِ�َْ�َ�أ      .))�ِس َ�َ ُ�ْ�ٍ� َو�َ��

ِ�َ� َ�َ�ُ�وا �َْ�َ� �ُّ�َِل َ��َ�ْ�ِ ا�ُْ�ْ�آُن ُ�ْ�َ�ً ((: وقوله تعاىل   .)) َواِ�َ�ةً َ�َ��َِ� ِ�ُ�َ�َِّ� �ِ�ِ �َُ�اَدَك َوَر���ْ�َ�هُ �َْ��ِ�ً�  َو�َ�َل ا��

رضي -يدل على نزول القرآن منجمًا مفرقاً، ففي الصحيحني عن عائشة فقد ورد فيها ما : أما السنن الصحيحة      

-، ويف الصحيحني أيضًا عن جابر ))�َْ� َ��ْ�َ�ْ  َ��((: إىل قوله تعاىل) اقرأ ( أن أول ما نزل صدر سورة : ((-اهللا عنها

وكذلك روي ، ))َوا���ْ�َ� �َ�ْ�ُ��ْ (( : إىل قوله تعاىل) املدثر ( أن أول ما نزل بعد فرتة الوحي سورة : ((- رضي اهللا عنه

  . -رضي اهللا عنهم-عن ابن عباس وغريه من الصحابة 

  

  .، وضح ذلك مع ذكر الدليل)تيسري حفظه وفهمه على املسلمني(من حكمة تنـزيل القرآن منجماً / ٧س

  .تيسري حفظه وفهمه على املسلمني/ ٧ج

املسلمني حفظ ألفاظه، وفهم أحكامـه، ومعرفـة أهدافـه، فلـو أنـزل  ما من شك يف أن إنزال القرآن الكرمي مفرقاً سهل على

هُ َ�َ ا���ِس َ�َ ُ�ْ�ٍ� ((: مجلة واحدة لشق عليهم حفظ ألفاظه فضًال عن فهم معانيه، قـال تعـاىل
َ
َو�ُْ�آ�ً� �ََ�ْ�َ��هُ ِ�َْ�َ�أ

ْ�َ�هُ َ�ْ�ِ�ً�    .              ))َو�َ��

 .زل واألحوالجماراة احلوادث والنوا -٣
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  الثالث درسال

  الوحي

  

  :الوحي لغة

  :أطلقت كلمة الوحي يف أصل اللغة على معان متعددة أشهرها

�(( : ومنه قوله تعاىل: اإلشارة -١ ْن َ�ّ�ُِ��ا �ُْ�َ�ةً وََ�ِ���
َ
وَْ� إَِ�ِْ�ْ� أ

َ
، أي أشار )) �ََ�َ�َج َ�َ �َ�ِْ��ِ ِ�َ� ا�ِْ�ْ�َ�اِب �َ�

  .ليهم ومل يتكلمإ

  .أوحي الرجل إذا بعث برسول ثقة إىل عبد من عبيده ثقة: قال األعرايب: الرسالة -٢

َ�ارِّ�ِ�َ (( :كقوله تعاىل: اإلهلام -٣ وَْ��ُْ� إَِ� اْ�َ
َ
وَْ� َر��َ� ((: ، وقوله تعاىل)) �ذْ أ

َ
  .)) إَِ� ا��ْ��ِ  َوأ

  ).إليه بالكالم وأوحيَته إليه، وهو أن تكّلَمه بكالم ُختفيه من غريه أوحيتَ : ( قال الكسائي: الكالم اخلفي -٤

��ِِ�ْ� ِ�َُ��دِ�ُ�ُ��ْ ((: قال تعاىل ْوِ�َ
َ
َ��ِ�َ� َ�ُ�ُ��َن إَِ� أ   .يوسوسون فيلقون يف قلو�م اجلدال بالباطل: ، أي))�ن� ا���

وَْ� �ََ��((: كقوله تعاىل: األمر -٥
َ
ن� َر��َ� أ

َ
�ِ�((.  

  .الكتابة واملكتوب والكتاب -٦

  

   :فالخالصة في معنى الوحي اللغوي

ـــــة أو إهلـــــام، وهـــــو �ـــــذا املعـــــىن ال ( ـــــه اإلعـــــالم اخلفـــــي الســـــريع، وهـــــو أعـــــم مـــــن أن يكـــــون بإشـــــارة أو رســـــالة أو كتاب أن

  ).، وال بكونه من عند اهللا سبحانه وتعاىل-عليهم السالم-خيتص باألنبياء 

هــــو أن يعلــــم اهللا ســــبحانه وتعــــاىل مــــن اصــــطفاه مــــن عبــــاده كــــل مــــا أراد إطالعــــه عليــــه : (الــــوحي بــــاملعىن االصــــطالحي

، فقـــــد خـــــّص املصـــــدر بـــــاهللا ســــــبحانه )مـــــن ألـــــوان اهلدايـــــة والعلـــــم، ولكـــــن بطريقـــــة ســـــرية خفيــــــة غـــــري معتـــــادة للبشـــــر

  .عليهم الصالة والسالم-األنبياء وتعاىل، وخص املورد ب

  

  ): أقسام الوحي(أنواع الوحي 

نْ ((:  ســبحانه وتعــاىل أنــواع الــوحي يف قولــه عــز وجــلمجــع اهللا
َ
ــ أ ْو ِ�ــْ�  َوَ�ــ� َ�َن �ِ�ََ�ٍ

َ
ُ إِ�� وَْ��ًــ� أ �َُ��َِّ�ــُ� ا��

ــ��ٌ  ِ��َ � ــُ� َ�ِ ــ�ُء إِ�� ــ� �ََ� ِــ�ِ َ� ِذْ� ــ�ِ�َ �ِ� ــ�ً� َ��ُ ــَ� رَُ� ْو �ُ�ِْ�
َ
ــ�ٍب أ مــا صــح : هــذه اآليــة الكرميــة أنــه تفيــد))َوَراءِ ِ�َ�

  : البشر أن يكلمه اهللا تعاىل إال على أحد ثالثة أوجه، هي ألحد من

  ) وحياً : (الوجه األول

ـــــب -أ ـــــه : اإلهلـــــام والنفـــــث يف القل ـــــك املوكـــــل بـــــالوحي يف قلـــــب نبي ـــــأن يلقـــــي اهللا تعـــــاىل أو املل مـــــا  -عليـــــه الســـــالم-ب

ــــل مــــا ورد يف حــــديث ــــك مث ن روح القــــدس نفــــث يف إ: ((يريــــد، مــــع تيقنــــه أن مــــا ألقــــي إليــــه مــــن قبــــل اهللا تعــــاىل، وذل

  )).ُروعي، لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب
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ـــــيهم الســـــالم-رؤيـــــا األنبيـــــاء : الرؤيـــــا يف املنـــــام -ب ـــــراهيم  -عل  -عليـــــه الســـــالم-وحـــــي، كمـــــا أوحـــــى اهللا تعـــــاىل إىل إب

ـــــده إمساعيـــــل  ـــــه وســـــلم صـــــلى اهللا-، وكـــــذلك مثـــــل رؤيـــــة نبينـــــا حممـــــد -عليـــــه الســـــالم-بـــــذبح ول يف منامـــــه أ�ـــــم  -علي

ــ�ْ ((: ســيدخلون البلــد احلــرام، وقــد كــان، قــال تعــاىل ــِ�َ�  �ََ� ــْ�ُ��ُ�� ا�َْ�ْ� َ�َ ِ�ّ ــ�ْ�َ ِ ــ� � ْؤَ� ــ�َ�ُ ا��� ُ رَُ� ــَ�َق ا�� �َ
 ُ َ�اَم إِْن َ��َء ا��   .)).. اْ�َ

  

  ) أو من وراء حجاب: (الوجه الثاني

ــــد مــــن وراء: أي ــــيم اهللا نبيــــه مبــــا يري عليــــه -كمــــا أمســــع اهللا تعــــاىل نبيــــه موســــى : إمــــا يف اليقظــــة: حجــــاب، وذلــــك تكل

ــ�َ� ((كالمــه مــن غــري واســطة،   -الســالم �ُ ُ ــَ� ا�� ــ� َوَ�� صــلى اهللا عليــه -، ومثــل مــا حــدث لنبينــا حممــد ))�َْ��ِ�ً�

فـــــيَم خيتصـــــم : فقـــــال أتـــــاين ريب،: (( ليلـــــة اإلســـــراء واملعـــــراج، وإمـــــا يف املنـــــام، كمـــــا يف حـــــديث معـــــاذ مرفوعـــــاً  -وســـــلم

  ...)).املأل األعلى

  

  ) أو يرسل رسوالً : (الوجه الثالث

ـــــوحي إىل الرســـــول البشـــــري، ورســـــول املالئكـــــة : أي ـــــك ال ـــــك امللـــــك ذل أن يرســـــل إليـــــه رســـــوًال مـــــن املالئكـــــة، فيبلـــــغ ذل

  .-عليه السالم-هو جربيل 

  :يب خمتلفةأسال -صلى اهللا عليه وسلم-على الرسول  -عليه السالم-ولتنـزيل جربيل 

ــــة، وهــــذه احلالــــة نــــادرة وقليلــــة، وقــــد ورد عــــن الســــيدة  -  -أن يــــأيت إىل النبـــــي  -١ علــــى صــــورته احلقيقيــــة امللكي

مـــــرة : علـــــى هــــذه احلالـــــة إال مــــرتني -عليـــــه الســــالم-مل يـــــَر جربيــــل  -)( -أن النبـــــي  -رضــــي اهللا عنهـــــا-عائشــــة 

  .ليلة املعراج) سدرة املنتهى(سماء عند ، ومرة أخرى يف ال)حراء(يف األرض، وهو نازل من غار 

  

وأحيانـــــاً ((علـــــى صـــــورة رجـــــل فيكلمـــــه، كمـــــا يف صـــــيح البخـــــاري  -صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم-أن يـــــأيت إىل النبــــــي  -٢

  )).يتمثل يل امللك رجًال فيكلمين فأعي ما يقول

  

ثــــــر التغــــــري واالنفعــــــال، خفيــــــة دون أن يـــــراه أحــــــد، فيظهــــــر عليـــــه أ -صــــــلى اهللا عليـــــه وســــــلم-أن يـــــأيت إىل النبـــــــي  -٣

بـــــأن امللــــــك يأتيـــــه يف مثـــــل صلصــــــلة : يصـــــف حالتـــــه عنــــــد الـــــوحي فيقـــــول -صـــــلى اهللا عليــــــه وســـــلم-لكـــــن الرســـــول 

أحيانــــا يــــأتيين مثــــل صلصــــلة اجلــــرس وهــــو أشــــده علــــي فيفصــــم عــــين وقــــد وعيــــت (( اجلــــرس كمــــا يف صــــحيح البخــــاري 

  )).  عنه ما قال
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  :على حالتين -عليه السالم-، فالوحي الذي بوساطة جبريل -الوحي  -وأما بالنسبة لتلقي النبـي 

من حالته البشرية العادية إىل حالة أخرى، �ا حيصل له استعداد لتلقي الوحي من جربيل  - -أن ينسلخ النبـي : أوالً 

رس، ، وهـو علــى حالتـه امللكيـة، ويف هــذه احلالـة قـد يسـمع عنــد جمـيء الـوحي صــوت شـديد كصلصـة اجلــ-عليـه السـالم-

حالــة شــديدة  -صــلى اهللا عليــه وســلم-وأحيانــاً يســمع احلاضــرون صــوتا عنــد جمــيء الــوحي كــدوّي النحــل، وتأخــذ النبـــي 

روحانيـة، يثقـل جسـمه حـىت لتكـاد الناقــة الـيت يركبهـا تـربك، وإذا جـاءت فخـذه علــى فخـذ إنسـان تكـاد ترّضـها، ويتصــبب 

ه ينـزل عليـه الـوحي يف اليـوم الشـديد الـربد، فيفصـم عنـه وإّن جبينـه ولقد رأيتـ: ((-رضي اهللا عنها-عرقه كما قالت عائشة 

، فـإذا مـا سـّري عنـه وجـد نفسـه واعيـاً لكـل مـا مسـع مـن الـوحي فيبلـغ مـا مسعـه، وهـذه احلالـة أشـد حـاالت ))ليتفّصد عرقا

، وعلـى هـذه ))�َْ� �َْ�ً� �َِ�ـ�ً� إِ��� َ�ُ��ِْ� َ��َ (( : ، يشري إىل هذا قولـه تعـاىل-صلى اهللا عليه وسلم-الوحي على النبـي 

  .احلالة تلقى القرآن الكرمي

صـلى -من امللكية إىل الصورة البشرية، فيأيت يف صورة رجـل، فيأخـذ عنـه الرسـول  -عليه السالم-أن يتحول جربيل : ثانياً 

، أو )دحيــة الكلبـــي(رة يــأيت يف هــذه احلالــة يف صــو  -عليــه الســالم-ويســمع منــه، وكثــرياً مــا كــان جربيــل  -اهللا عليــه وســلم

، ويــدل علــى مــا ذكرنــا مــا رواه -صــلى اهللا عليــه وســلم-صــورة أعــرايب ال يعــرف، وهــذه احلالــة أهــون احلــالني علــى الرســول 

-سـأل رسـول اهللا  -رضـي اهللا عنـه-أّن احلـارث بـن هشـام : -رضـي اهللا عنهـا-البخاري يف صـحيحه بسـنده عـن عائشـة 

- يــا رســول اهللا : فقــال- -   يأتيــك الــوحي، فقــال رســول اهللا كيــف-  -)) : أحيانــاً يــأتيين مثــل صلصــلة

  )).اجلرس، وهو أشده علّي، فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول
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  األسئلة واألجوبة

  

  .أطلقت كلمة الوحي يف أصل اللغة على معان متعددة، اذكرها/ ١س

  :كلمة الوحي يف أصل اللغة على معان متعددة أشهرها  أطلقت/ ١ج

�(( : ومنه قوله تعاىل: اإلشارة -١ ْن َ�ّ�ُِ��ا �ُْ�َ�ةً وََ�ِ���
َ
وَْ� إَِ�ِْ�ْ� أ

َ
، أي أشار )) �ََ�َ�َج َ�َ �َ�ِْ��ِ ِ�َ� ا�ِْ�ْ�َ�اِب �َ�

  .إليهم ومل يتكلم

  .ول ثقة إىل عبد من عبيده ثقةأوحي الرجل إذا بعث برس: قال األعرايب: الرسالة -٢

َ�ارِّ�ِ�َ (( :: كقوله تعاىل: اإلهلام -٣ وَْ��ُْ� إَِ� اْ�َ
َ
وَْ� َر��َ� ((: ، وقوله تعاىل)) �ذْ أ

َ
  .)) إَِ� ا��ْ��ِ  َوأ

  ).هأوحيَت إليه بالكالم وأوحيَته إليه، وهو أن تكّلَمه بكالم ُختفيه من غري : ( قال الكسائي: الكالم اخلفي -٤

��ِِ�ْ� ِ�َُ��دِ�ُ�ُ��ْ ((: قال تعاىل ْوِ�َ
َ
َ��ِ�َ� َ�ُ�ُ��َن إَِ� أ   .يوسوسون فيلقون يف قلو�م اجلدال بالباطل: أي، ))�ن� ا���

وَْ� �ََ��((: كقوله تعاىل: األمر -٥
َ
ن� َر��َ� أ

َ
�ِ�((.  

  .الكتابة واملكتوب والكتاب -٦

 

  .عّرف الوحي اصطالحاً / ٢س

و أن يعلــم اهللا ســبحانه تعــاىل مــن اصــطفاه مــن عبــاده كــل مــا أراد إطالعــه عليــه مــن ألــوان اهلدايــة والعلــم، ولكــن هــ/ ٢ج

 بطريقة سرية خفية غري معتادة للبشر

  .وضح ذلك مع ذكر الدليل) وحيا(من أنواع الوحي / ٣س

ـــــب -أ: وحيـــــاً / ٣ج ـــــك املو : اإلهلـــــام والنفـــــث يف القل ـــــأن يلقـــــي اهللا تعـــــاىل أو املل ـــــه ب ـــــه -كـــــل بـــــالوحي يف قلـــــب نبي علي

إن روح : ((مـــــا يريـــــد، مـــــع تيقنـــــه أن مـــــا ألقـــــي إليـــــه مـــــن قبـــــل اهللا تعـــــاىل، وذلـــــك مثـــــل مـــــا ورد يف حـــــديث -الســـــالم

  )).القدس نفث يف ُروعي، لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب

ـــــيهم الســـــالم-رؤيـــــا األنبيـــــاء : الرؤيـــــا يف املنـــــام -ب ـــــراهيم وحـــــ -عل  -عليـــــه الســـــالم-ي، كمـــــا أوحـــــى اهللا تعـــــاىل إىل إب

ـــــده إمساعيـــــل  ـــــه وســـــلم-، وكـــــذلك مثـــــل رؤيـــــة نبينـــــا حممـــــد -عليـــــه الســـــالم-بـــــذبح ول يف منامـــــه أ�ـــــم  -صـــــلى اهللا علي

ــ�ْ ((: ســيدخلون البلــد احلــرام، وقــد كــان، قــال تعــاىل ــْ�ُ��ُ�� ا �ََ� َ�َ ِ�ّ ــ�ْ�َ ِ ــ� � ْؤَ� ــ�َ�ُ ا��� ُ رَُ� ــَ�َق ا�� ــِ�َ� َ� �ْ�َْ�
 ُ َ�اَم إِْن َ��َء ا��   .)).. اْ�َ

  

  . وضح ذلك مع ذكر الدليل) أو من وراء حجاب(من أقسام الوحي / ٤س

عليـــه -كمــا أمســـع اهللا تعـــاىل نبيــه موســـى : إمـــا يف اليقظـــة: تكلــيم اهللا نبيـــه مبـــا يريــد مـــن وراء حجـــاب، وذلــك: أي/ ٤ج

ُ ((كالمه مـن غـري واسـطة،   -السالم ليلـة اإلسـراء  --ومثـل مـا حـدث لنبينـا حممـد ، ))�َْ��ِ�ً�ـ�  ُ�ـ�َ� َوَ��ـَ� ا��

  ...)).فيَم خيتصم املأل األعلى: أتاين ريب، فقال: (( واملعراج، وإما يف املنام، كما يف حديث معاذ مرفوعاً 
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  .لتنـزيل جربيل عليه السالم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم أساليب خمتلفة، اذكرها/ ٥س

ـــــــي  -١ /٥ج ــــــادرة وقليلــــــة، وقــــــد ورد عــــــن  --أن يــــــأيت إىل النب ــــــة ن ــــــة، وهــــــذه احلال ــــــة امللكي علــــــى صــــــورته احلقيقي

ــــل  --أن النبـــــي  -رضــــي اهللا عنهــــا-الســــيدة عائشــــة  : علــــى هــــذه احلالــــة إال مــــرتني -عليــــه الســــالم-مل يــــَر جربي

  .ليلة املعراج) املنتهىسدرة (، ومرة أخرى يف السماء عند )حراء(مرة يف األرض، وهو نازل من غار 

وأحيانــــــاً يتمثـــــل يل امللــــــك ((علـــــى صــــــورة رجـــــل فيكلمــــــه، كمـــــا يف صــــــيح البخـــــاري  --أن يـــــأيت إىل النبـــــــي  -٢

  )).رجًال فيكلمين فأعي ما يقول

ــــــر التغــــــري واالنفعــــــال، لكــــــن الرســــــول  --أن يــــــأيت إىل النبـــــــي  -٣ ــــــة دون أن يــــــراه أحــــــد، فيظهــــــر عليــــــه أث -خفي

بـــــأن امللــــــك يأتيـــــه يف مثــــــل صلصـــــلة اجلــــــرس كمــــــا يف : يصــــــف حالتـــــه عنــــــد الـــــوحي فيقــــــول -صـــــلى اهللا عليــــــه وســـــلم

  )).  أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال(( صحيح البخاري 
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  رابعال الدرس

  المكي والمدنيعلم 

  

  تعريف المكي والمدني

. ينزل مجلة واحدة، بل نزل مفرقاً، كما هو معروف، وقد استغرق نزول القرآن الكرمي ثالثـة وعشـرين عامـاً القرآن الكرمي مل 

ومن القرآن الكرمي ما نزل يف مكة، ومنه ما نزل يف املدينة، ومنه ما نزل . ثالثة عشر منها يف مكة، وعشر سنني يف املدينة

وهكـذا كـان ينـزل القـرآن الكـرمي يف خمتلـف األوقـات، . مـا نـزل يف النهـارخارج مكة واملدينـة، ومنـه مـا نـزل يف الليـل، ومنـه 

  .- -وخمتلف األماكن اليت يؤمها رسول اهللا 

وقد اهتم العلماء �ذا اجلانب من تأريخ القرآن الكـرمي، وتتبعـوا السـور واآليـات، يبينـون وقـت نزوهلـا أو مكانـه، وقـد أطلـق 

  ).علم املكي واملدين(على هذا املوضوع 

  

  :وللعلماء في تعريف المكي والمدني ثالثة مذاهب

  

أن املكي ما نزل من القرآن الكرمي قبل اهلجرة وإن نزل يف غري مكة، واملـدين مـا نـزل مـن القـرآن الكـرمي بعـد اهلجـرة : ألولا

  .وإن نزل يف غري املدينة

  

  .أن املكي ما نزل يف مكة، واملدين ما نزل يف املدينة :الثاني

  

  .ن املكي ما جاء خطاباً ألهل مكة، واملدين ما جاء خطاباً ألهل املدينةأ :الثالث

وقد رجح معظم العلماء التعريف األول، ألنه يقوم على أساس شامل، ألن السور أو اآليات البد أن تكون قد نزلت قبل 

إِن� ((: لـك قولـه تعـاىلوالـذي يـدل علـى ذ إىل املدينـة، أو بعـدها، بغـض النظـر عـن مكـان النـزول، -  -هجرة النبـي 
��َِ��ْ

َ
َ���َ�ِت إَِ� أ

َ
وا اْ� ْن �َُ�د�

َ
ُ��ُُ�ْ� أ

ْ
�َ� َ   .   هذه اآلية مدنية مع أ�ا نزلت يف املسجد احلرام يف مكة عام الفتح ))ا��

     

  معرفة المكي والمدني 

كـانوا يف غـىن عـن هـذا البيـان،   -نهمرضي اهللا ع-شيء يف بيان املكي واملدين، ألن الصحابة  -  -مل يرد عن النبـي 

  .أل�م شاهدوا الوحي، وحضروا مكانه وزمانه، ووقفوا على أسباب النزول ومقتضياته

  .-رضي اهللا عنهم-يكون السبيل الوحيد ملعرفة املكي واملدين هو النقل الصحيح عن الصحابة : إذاً 

ا نزلـت سـورة مـن كتـاب اهللا إال وأنـا أعلـم أيـن نزلـت، وال واهللا الـذي ال إلـه إال هـو مـ: (-رضي اهللا عنـه-قال ابن مسعود 

  ).نزلت آية من كتاب اهللا إال وأنا أعلم فيَم نزلت



٢٤ 
 

  السور المكية والمدنية 

  : إن سور القرآن الكرمي من حيث كو�ا مكية أو مدنية تنقسم إىل ثالثة أقسام

  :القسم األول

  .نية، وهي تسع عشرة سورةسور اتفقت الروايات، واحتدت اآلثار على أ�ا مد 

   :القسم الثاني

ســور اختلفــت فيهــا الروايــات وتعارضــت النقــول، فأفــاد بعضــها أ�ــا مكيــة وأفــاد الــبعض اآلخــر أ�ــا مدنيــة، وهــي ثــالث 

  .وعشرون سورة

   :القسم الثالث

  .سور اتفقت الروايات على أ�ا مكية وهي باقي السور، وعددها ثنتان وسبعون سورة

  

   المكية والسور المدنية خصائص السور

  :نبني أمهها فيما يأيتمن سور القران الكرمي  يعرف �ا املكي واملدين وضوابط وضع العلماء عالمات 

  

  :السور المكية ضوابط -أ

  . )كال(لفظإذا وجد  -١

  .سجدة فيها إذا وجدت  -٢

  ).يا بين آدم ( إذا ورد فيها لفظ  -٣

  .وهذه العالمات الثالث مطردة

أمل، ألر، طسم، حم، فهي مكية، إال سـورتني هـي البقـرة وآل عمـران فهمـا : ا افتتحت السورة حبروف التهجي مثلإذ -٤

  .مدنيتان باإلمجاع مع كو�ما مفتتحتني حبروف التهجي

 سورة وأحوال األمم السابقة ملا فيها من أبلغ املواعظ وأنفع العرب إال -عليهم السالم-اشتماهلا على ذكر أنباء الرسل  -٥

  .مدنية -عليهم السالم-البقرة فهي مع اشتماهلا على ذكر قصص بعض الرسل 

  .قصر آيا�ا، وهذه عالمة غالبة، فسورة النصر مع قصرها مدنية -٦

صـلى -وبرسـالة النبــي حممـد  -علـيهم السـالم-عنايتها بالدعوة إىل اإلميـان بـاهللا تعـاىل وتوحيـده، وإىل اإلميـان بالرسـل  -٧

  .، واإلميان باملالئكة واليوم اآلخر، مع الرباهني العقلية وتسفيه أحالم املشركني وعبادا�م-وسلم اهللا عليه

فيها احلث على التحلي بأصول الفضائل من الصدق والصرب واألمانة والعدل وحسن املعاملة وبر الوالـدين والتواضـع،  -٨

  .وهذه صفة غالبة أيضاً 

  ) آمنوايا أيها الذين (و ليس فيها  )يا أيها الناس ( ورة فيها سكل   -٩
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  :عالمات السور المدنية -ب

  .يف اآلية فهي مدنية، ألن اإلميان كان غالباً على أهل املدينة) ياأيها الذين آمنوا ( إذا وجد لفظ  -١

  .فيها دعوة أهل الكتابني اليهود والنصارى إىل اإلسالم -٢

  .جلهاد مل يشرع إال باملدينةفيها اإلذن باجلهاد وبيان أحكامه، ألن ا -٣

وأحكــام نظــام  واحلــدود والفــرائض فيهـا قواعــد التشــريع التفصــيلية واألحكــام العمليــة يف العبــادات واملعــامالت واملــرياث -٤

  .األسرة واألنظمة األخرى

  .فيها بيان أحوال املنافقني وموقفهم من اإلسالم -٥

  .وهذه العالمات اخلمس مطردة

وآيا�ا، ملا اشتملت عليه من التشريعات واألحكام، وهذه عالمـة غالبـة، إذ قـد توجـد سـورة طويلـة طول أكثر سورها  -٦

  . وآيا�ا طوال وهي مكية كسورة األنعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



٢٦ 
 

  األسئلة واألجوبة

  .عّرف املكي، مث اذكر عالمتني من عالمات السور املكية/ ١س

  .وإن نزل يف غري مكةاملكي ما نزل من القرآن الكرمي قبل اهلجرة / ١ج

  .فيها) كال(إذا وجد لفظ  -١      

  . إذا وجدت آية سجدة فيها -٢      

 

  .عّرف املدين، مث اذكر عالمتني من عالمات السور املدنية/ ٢س

  .املدين ما نزل من القرآن الكرمي بعد اهلجرة وإن نزل يف غري املدينة/ ٢ج

  .يف اآلية فهي مدنية، ألن اإلميان كان غالباً على  أهل املدينة) وا ياأيها الذين آمن( إذا وجد لفظ  -١       

  .فيها دعوة أهل الكتابني اليهود والنصارى إىل اإلسالم -٢      

  

  .ما الطريق ملعرفة املكي واملدين/ ٣س

 عـن هــذا كـانوا يف غـىن  -رضـي اهللا عـنهم-شـيء يف بيـان املكـي واملـدين، ألن الصـحابة  - -مل يـرد عـن النبــي / ٣ج

  .البيان، أل�م شاهدوا الوحي، وحضروا مكانه وزمانه، ووقفوا على أسباب النزول ومقتضياته

  .-رضي اهللا عنهم-صحيح عن الصحابة يكون السبيل الوحيد ملعرفة املكي واملدين هو النقل ال: إذاً 

تـاب اهللا إال وأنـا أعلـم أيـن نزلـت، وال واهللا الـذي ال إلـه إال هـو مـا نزلـت سـورة مـن ك: (-رضي اهللا عنـه-قال ابن مسعود 

  ).نزلت آية من كتاب اهللا إال وأنا أعلم فيَم نزلت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٧ 
 

  خامسال الدرس

  أسباب النزولعلم 

  

  

  تعريف سبب النزول 

  .هو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أو مبينة حلكمه أيام وقوعه: سبب النزول

، فنزل الوحي بتبيان ما يتصل �ذه احلادثة، أو جبواب هذا - -اال وجه إىل النبـي أن حادثة وقعت، أو سؤ : واملعىن

، وسواء أكان هذا السؤال يتعلق بأمر مضى، مثل قوله )خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت(السؤال، وذلك مثل حادثة 

�ُ��ََ� َ�ْ� ذِي ا�َْ�ْ�َ�ْ�ِ ((: تعاىل يف سورة الكهف
َ
: اضر، مثل قوله تعاىل يف سورة اإلسراء، أم يتصل حب )) َو�َْ��

وحِ (( �ُ��ََ� َ�ِ� ا���
َ
�ُ��ََ� َ��ِ ((: ثل قوله تعاىل يف سورة األعراف، أم يتصل مبستقبل، وذلك م))  َو�َْ��

َ
��َْ�  ِ��َ�   .))ا���

  :ينقسم القرآن الكرمي من حيث سبب النزول وعدمه إىل قسمني 

خاص، وهو كثري يف القرآن الكرمي، وذلك مثل اآليات اليت اشتملت  ما نزل ابتداء من غري سبق سبب نزول -١

  .على األحكام واآلداب

  .ما نزل مرتبطا بسبب من األسباب اخلاصة -٢

  

  طريق معرفة سبب النزول

ال طريق ملعرفة سبب النزول إال النقل الصحيح، وال جمال للعقل فيه إال بالتمحيص والرتجيح، قال الواحدي يف كتاب 

ال حيل القول يف أسباب نزول القرآن إال بالرواية والسماع، ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على ): (اب النزول أسب(

  .بالغوا يف طلب العلم: أي) : األسباب، وحبثوا عن علمها، وجدوا يف الطلب

، ومن أخذ عنهم من -رضي اهللا عنهم- يكون السبيل الوحيد ملعرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح عن الصحابة : إذاً 

  .التابعني

  

  حكم قول الصحابي والتابعي في سبب النزول 

يف سبب النزول له حكم املرفوع، كما نبه على ذلك احلاكم وابن الصالح وغريمها من  -رضي اهللا عنه- قول الصحايب 

قاء نفسه، فهو حممول على أئمة علوم احلديث، ألنه قول فيما ال جمال للرأي فيه، ويبعد كل البعد أن يقول ذلك من تل

  .السماع أو املشاهدة

صح السند إليه، وكان من أئمة التفسري : وقول التابعي يف سبب النزول له حكم املرفوع إال أنه مرسل، فقد يقبل إذا

  .اآلخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبري، أو اعتضد مبرسل آخر

  

  



٢٨ 
 

  فوائد معرفة سبب النزول 

  :من أمهها  لنزول فوائد كثريةملعرفة سبب ا

اآلية دون الوقوف على تفسري ال ميكن معرفة : ( االستعانة على فهم اآلية، وإزالة اإلشكال عنها، قال الواحدي -١

معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية، فإن العلم بالسبب يورث العلم : (، وقال ابن تيمية)قصتها، وبيان نزوهلا

  : ثلة كثرية منها، ولذلك أم)باملسبب

ِ ((: قوله تعاىل �ْ�ََ�� �َُ����ا َ��َ�� وَْ�ُ� ا��
َ
ِ ا�َْ�ْ�ُِق َوا�َْ��ْ�ُِب �َ�   .))َوِ��

فلو تركت اآلية على ظاهرها القتضت أن املصلي ال جيب عليه استقبال القبلة، سفرًا أو حضراً، وهو خالف اإلمجاع، 

صلى اهللا عليه -ة السفر، أو نزلت يف الرد على اليهود الذين سّفهوا على النبـي فلما عرف سبب نزوهلا علم أ�ا يف نافل

واملسلمني بسبب حتويل القبلة إىل الكعبة، أو من صلى باالجتهاد وبان له اخلطأ، على اختالف الروايات يف  -وسلم

  .ذلك، فلوال معرفة السبب لبقيت اآلية مشكلة

يني املبهم فيها، ويف ذلك اسناد الفضل ألهله، ونفي التهمة عن الربيء الذي معرفة اسم من نزلت فيه اآلية، وتع -٢

أ�ا رّدت على مروان بن احلكم  -رضي اهللا عنها-ألصق به ما هو براء منه، وذلك مثل ما روي عن السيدة عائشة 

ِي �َ�َل ((: بأنه الذي نزل فيه قوله تعاىل حينما ا�م أخاها عبدالرمحن بن أيب بكر ّفٍ �َُ�َ�� َوا��
ُ
ِ أ �ْ� : ( ، وقالت))�َِ�اِ�َ

  . رواه البخاري). واهللا ما هو به، ولو شئت أن أمسيه لسميته

ِ ((: ومثل ما إذا عرفنا سبب النزول يف قوله تعاىل ، عرفنا أّن صاحب ))َو�َِ� ا���ِس َ�ْ� �َْ�ِي َ�ْ�َ�ُ� ا�ْ�َِ��َء َ��َْ��ِت ا��

  .-رضي اهللا عنه- الفضل هو سيدنا صهيب الرومي

  .تثبيت الوحي، وتيسر احلفظ والفهم، وتأكيد احلكم يف ذهن من يسمع اآلية، إذا عرف سببها -٣

  .تيسري احلفڤ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي يف ذهن من عرف سبب النزول  -٤

  



٢٩ 
 

  األسئلة واألجوبة

  

، ما )متحدثة عنه أو مبينة حلكمه أيام وقوعه هو ما نزلت اآلية أو اآليات: ( قال العلماء يف تعريف سبب النزول/ ١س

  .معىن ذلك

، فنزل الوحي بتبيان ما يتصل �ذه -صلى اهللا عليه وسلم-أن حادثة وقعت، أو سؤاال وجه إىل النبـي : معىن ذلك/ ١ج

ال يتعلق ، وسواء أكان هذا السؤ )خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت(احلادثة، أو جبواب هذا السؤال، وذلك مثل حادثة 

�ُ��ََ� َ�ْ� ذِي ا�َْ�ْ�َ�ْ�ِ ((: بأمر مضى، مثل قوله تعاىل يف سورة الكهف
َ
، أم يتصل حباضر، مثل قوله تعاىل يف  )) َو�َْ��

وحِ ((: سورة اإلسراء �ُ��ََ� َ�ِ� ا���
َ
�ُ��ََ� ((: ، أم يتصل مبستقبل، وذلك مثل قوله تعاىل يف سورة األعراف))  َو�َْ��

َ
��َْ�

�َ��ِ ا� َ��ِ  ��((.  

  .ما الطريق ملعرفة سبب النزول/ ٢س

ال طريق ملعرفة سبب النزول إال النقل الصحيح، وال جمال للعقل فيه إال بالتمحيص والرتجيح، قال الواحدي يف  / ٢ج

على  ال حيل القول يف أسباب نزول القرآن إال بالرواية والسماع، ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا): (أسباب النزول ( كتاب 

  .بالغوا يف طلب العلم: أي) : األسباب، وحبثوا عن علمها، وجدوا يف الطلب

، ومن أخذ عنهم من -رضي اهللا عنهم- يكون السبيل الوحيد ملعرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح عن الصحابة : إذاً 

  .التابعني

  .مىت يقبل قول التابعي يف سبب النـزول/ ٣س

صح السند إليه، وكان من أئمة التفسري : زول له حكم املرفوع إال أنه مرسل، فقد يقبل إذاقول التابعي يف سبب الن/ ٣ج

  .اآلخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبري، أو اعتضد مبرسل آخر

  .، مثل لذلك مع التوضيح)االستعانة على فهم اآلية(من فوائد معرفة سبب النـزول / ٤س

ِ ((: قوله تعاىل/ ٤ج ِ  َوِ�� �ْ�ََ�� �َُ����ا َ��َ�� وَْ�ُ� ا��
َ
  .))ا�َْ�ْ�ُِق َوا�َْ��ْ�ُِب �َ�

فلو تركت اآلية على ظاهرها القتضت أن املصلي ال جيب عليه استقبال القبلة، سفرًا أو حضراً، وهو خالف اإلمجاع، 

صلى اهللا عليه -هوا على النبـي ين سفزلت يف الرد على اليهود الذفلما عرف سبب نزوهلا علم أ�ا يف نافلة السفر، أو ن

واملسلمني بسبب حتويل القبلة إىل الكعبة، أو من صلى باالجتهاد وبان له اخلطأ، على اختالف الروايات يف  -وسلم

  .ذلك، فلوال معرفة السبب لبقيت اآلية مشكلة

  .ر  املثال، وضح ذلك مع ذك)معرفة اسم من نزلت فيه اآلية(من فوائد معرفة سبب النـزول / ٥س

معرفة اسم من نزلت فيه اآلية، وتعيني املبهم فيها، ويف ذلك اسناد الفضل ألهله، ونفي التهمة عن الربيء الذي / ٥ج

أ�ا رّدت على مروان بن احلكم  -رضي اهللا عنها-ألصق به ما هو براء منه، وذلك مثل ما روي عن السيدة عائشة 

ّفٍ �َُ�َ��((: بأنه الذي نزل فيه قوله تعاىل حينما ا�م أخاها عبدالرمحن بن أيب بكر
ُ
�ْ�ِ أ ِي �َ�َل �َِ�اِ�َ واهللا : (وقالت، ))َوا��

  . رواه البخاري). ما هو به، ولو شئت أن أمسيه لسميته

ِ ((: ومثل ما إذا عرفنا سبب النزول يف قوله تعاىل عرفنا أّن صاحب  ،))َو�َِ� ا���ِس َ�ْ� �َْ�ِي َ�ْ�َ�ُ� ا�ْ�َِ��َء َ��َْ��ِت ا��

 .-رضي اهللا عنه-الفضل هو سيدنا صهيب الرومي 



٣٠ 
 

 

  

  

 



٣١ 
 

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢ 
 

  

  



٣٣ 
 

  السادس الدرس

  جمع القرآن الكريـم

  

  :لجمع القرآن الكريم معنيان

إِن� َ��َ�ْ�َـ� (( -:ىلقوله تعا عن ظهر قلب، وجـاء �ذا املعىن يفيطلق مجع القرآن الكرمي ويراد منـه حفظه  ظاحلف: أحدمها
  . مجاعه ،، ومنه يقال حلفاظ القرآن الكرمي))َ�َْ�ُ� َو�ُْ�آ�َ�ُ 

 وتســـجيله حروفـــاً وكلمــات وآيــات وســـوراً، وقــد كـــتب القــرآن الكــرمي يف  كلــهويطلــق مــرة أخــرى ويــراد منــه كتابتــه  : وثانيهمـا

  :الصدر األول ثالث مرات

-والثالثة علـى عهـد عثمـان  ،-رضي اهللا عنه-والثانية يف خالفة أيب بكر  ،-وسلم صلى اهللا عليه-األوىل ىف عهد النبـي 

  .  املرة األخري ة ُنسخت املصاحف وأرسـلت إىل األمصار اإلســالمية ويف ،-رضي اهللا عنه

  .ات والسورمفرق االي  كلهوسـنتحدث أوالً عن مجع القرآن الكرمي مبعىن حفظه واسـتظهـاره، مث عن مجعه مبعىن كتابته و 

  

  :حفظ القرآن الكريم واسـتظـهاره - ١

و  -رضي اهللا عنهم- ةفظه ويقرأه لـمن عنده من الصحابحي ،عند نزول شــىء من القرآن عليه -  -كان النبـي 

به أثناء  هإنه كان حيرك لســان ،على حفظ القرآن الكرمي واسـتظـهاره - -يسـتحفظهم إياه، وقد بلغ من حرص النبـي 

ومـا زال كذلك حىت طـمأنه ربه بأن وعده أن  ،حلفظه، خمافة أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف استعجاالزوله عليه ن

إِن� َ��َ�ْ�َ�  �َ� ُ�َّ�ِْك �ِ�ِ �َِ���ََ� ِ�َ�َْ�َ� �ِ�ِ ((: قال تعاىل ،ءة لفظه وفهم معناهصدره، وأن يســهل له قرا جيمعه له يف
�َ�هُ �َ����ِْ� �ُْ�آ�َ�ُ  � َ�َْ�ُ� َو�ُْ�آ�َ�ُ 

ْ
ْن  َوَ� َ��َْ�ْ� �ِ��ُْ�ْ�آنِ ((: وقال تعاىل  )) �ُ��� إِن� َ��َ�ْ�َ� َ��َ��َُ�  � �َ�ِذَا �ََ��

َ
�ِْ� َ��ِْ� أ

.  ))ُ�ْ�َ� إَِ�َْ� وَْ��ُ�ُ 

ومرجـع املســلمني يف كـل مــا  ومعلمهـم ،قلبـه الشــريف فكـان أول احلفـاظ القرآن الكـرمي كلـه يف - -ولقد مجع النبـي 

  .  وكان يقرىء الناس القرآن الكرمي على مكث ،يعنيهم من أمر القرآن الكرمي

 وأيب ،عثمان بن عفـان وعبـداهللا بـن مسـعود-الذين يقرئوننا  حدثين: قال ،أبو عبدالرمحن أخربين: (قال عطـاء بن السائب

فــال جياوزونـــها اىل عشـــر أخــرى حــىت  -أيــات-هم العشـــر كــان يقــرئ- -أن رســـول اهللا   -بــن كعــب رضــي اهللا عــنهم

  .يتعلموا مـا فيها من العمل، فـتعلموا القرآن الكرمي والعمل مجيعـاً 

قـبض  يالعـام الـذ رمضـان مـرة ويف ىف كل عـام يف -عليه السالم-يعرض القرآن الكرمي على جربيل  - -وكان النبـي 

إن جربيـــل كـــان : يقـــول - -ســــمعنا رســـول اهللا : (-ي اهللا عنهمـــارضـــ-قالـــت فاطمـــة وعائشــــة  ،فيـــه عرضـــه مـــرتني

  ).العام مرتني، وال أراه إال حضر أجلي وإنه عارضين ،كل سـنة مرة القرآن يف يعارضين

 ،- -ويــرتددون علــى النبـــي  ،يهتمــون حبفــظ مـــا أنــزل مــن القــرآن الكــرمي -رضــي اهللا عــنهم-وكــان الصــحابة الكــرام 
ـــمن  ،يتثبتــوا مــن حفظــه كمــا أنــزل، وبعــد احلفــظ واالتقــان كــان كــل حــافظ ينشـــر مـــا حفظــه ويتلونــه أمـــامه حــىت ويعلمــه ل

صـدور كثـريين مـن الصـحابة  يوم أو يومان إال ومـا نـزل حمفـوظ يف ييصادفه من املسـلمني ممن مل يشـهدوا النزول، فال ميض
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خـريكم مـن تعلـم ((و)) ...تعــاهدوا هـذا القـرآن( : (قولـهحيثهم على ذلك مبثـل  - -وكان النبـي  -رضي اهللا عنهم-

الـدين، وبعـد أن كثـر  االسـالم اىل أحد احلفاظ  ليقرئه القرآن الكرمي و يفقهـه يف وكان يدفع كل داخل يف)) القرآن وعلمه

وهم اإلسـالم، يوجه احلفاظ اىل القبائـل العربيـة حـىت يعلمـ -صلى اهللا عليه وسلم-املسـلمون، وشـاع االسـالم، أخـذ النبـي 

-حيث أرسـله النبـي  -رضي اهللا عنه-أوفد هلذه املهمة هو مصعب بن عمري  هم القرآن الكرمي، وكان أول صحايبو ويقرئ

  .اىل املدينة بعيد بيعة العقبة -صلى اهللا عليه وسلم

  .وشغفوا به شغفاً كبرياً  ،وهكذا شاع حفظ القرآن الكرمي بني الرعيل األول

  

  : دوينهالكريم وتكتابة القرآن   -٢

عهـد : (الصـدر االول إىل أن مجع القرآن الكرمي مبعـىن كتابتـه قـد اتــخذ ثالثـة أشــكال يف ثالثـة عهـود يف -من قبل-أشـرنا 

عـن كتابـة  -باجيـاز-و ســـنتحدث ) -رضـي اهللا عنـه-، وعهـد عثمـان -رضـي اهللا عنـه-، وعهد أيب بكـر - -النبـي 

  .م العهودالقرآن الكرمي يف كل عهد من تلك

  

  

  

  

 )(كتابة القرآن الكريم في عهد النبـي 

  

ُ��َْ� َ��ْ�ُ� ِ�ْ� َ��ْ�ِ�ِ ِ�ْ�  َوَ��((: ءة والكتابة بداللـة قولـه تعـاىلمل يكن يعرف القرا -صلى اهللا عليه وسلم-ـي بنمع أن ال
ُ� �َِ�ِ���َِ� إًِذا َ�ْر�َ�َب ا�ُْ��ِْ��ُ�نَ    . ))�َِ��ٍب َوَ� َ�ُ��

  . مل تكن واسـعة االنتشـار و كانت وسـائلها بدائية و غري ميســورة -زمن البعثة-حواضر احلجاز  الكتابة يفومع أن 

كــان حريصــاً علــى   - -ومــع  أن طريقــة التلقــي املثلــى  بــني العــرب عامــة كانــت املشـــافهة واحلفــظ فــإن النبـــي الكــرمي 

ـــهرهم  يوحوكتابــة مــا ينــزل عليــه مــن القــرآن الكــرمي واختــذ للــ دوينتــ اخللفــاء األربعــة : كتابــاً بلــغ عــددهم اثنــني وأربعــني، أشـ

 - -بــن كعــب وزيــد بــن ثابــت وثابــت بــن قــيس وكــان ألــزمهم للنبـــي  ومعاويــة وأبــان بــن ســـعيد وخالــد بــن وليــد وأيب
  .-رضي اهللا عنهم-طالب  بن أيب يوأكثرهم كتابة زيد بن ثابت وعل

من القرآن الكرمي فيما هو متيسـر أنـذاك مـن أدوات الكتابـة كالعسـب  - -لنبـي وكان الكتبة يكتبون ما ميليه عليهم ا

واللخــــاف والرقــــاع واألكتــــاف واألقتــــاب وقطــــع األدمي واحلريــــر، وكــــانوا يطلقــــون علــــى هــــذه األشــــياء بعــــد الكتابــــة عليهــــا 

  . السوريات يفأليبّني للكتبة موضع ا - -وكان النبـي  - -وكانت توضع ىف بيت النبـي ) الصحف(
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  :هو -صلى اهللا عليه وسلم-ومن هنا يتبين لنا أن السبب الباعث على كتابة القرآن الكريم في عهد النبـي 

مجـع احلفـظ بقـاء، ولـذا كـان املعـول عليـه عنـد معاضدة املكتوب للمحفوظ لتتوفر للقرآن الكـرمي كـل عوامـل احلفـظ وال -١

  .والكتابة

فحسب غـري كـاف، أل�ـم  -رضي اهللا عنهم-ل، ألن االعتماد على حفظ الصحابة تبليغ الوحي على الوجه األكم - ٢

  .عرضة للنسيان أو املوت، أما الكتابة فباقية ال تزول

واحد مرتـب السـور بـل مصحف  وهكذا انقضت العهد النبوي والقرآن الكرمي مكتوب على هذا النمط، دون أن جيمع يف

مصحف واحد مرتب السور ألسباب عـدة  يف - -عهد النبـي  القرآن الكرمي يفالرقاع، وإمنا  مل جيمع  ظل متفرقاً يف

  :منها

  .إن القرآن الكرمي مل ينزل مرة واحدة وإمنا نزل مفرقاً على مدى ثالث وعشرين سـنة تقريباً  -١

  .تكان بصدد أن ينزل عليه الوحي جبديد، أو بنسخ ما شـاء اهللا تعاىل من آية أو آيا  - -إن النبـي  -٢

مصحف لكـان عرضـة للتغيـري كلمـا وقـع نسـخ، أو حـدث  إن ترتيب آياته وسوره ليس على ترتيب نزوله، فلو مجع يف -٣

  .تلك الظروف لعدم تيسر وسائل الكتابة سـبب وهذا متعذر يف

الكـــرمي مل ميـــت اال والقـــرآن  - -األمـــر هـــو أن النبــــي  وقبـــل أن نغـــادر هـــذا املوضـــوع جيـــدر أن نشـــري إىل أن املهـــم يف

��ُِ��نَ ((: صدور وصدق اهللا العظيم إذ يقولال السطور  حمفوظ كله يف مكتوب كله يف ْ�َ� اّ�ِْ�َ� ���� َ�ُ َ�َ   .))إِ��� َ�ُْ� �َ��

  

  -رضي اهللا عنه - عهد أبي بكر  يكتابة القرآن الكريم ف

  

بوعــد مــن اهللا تعــاىل ورعايتــه مث بفضــل  - -بـــي أدركنــا أن القــرآن الكــرمي كــان مكتوبــاً كلــه حمفوظــاً كلــه علــى عهدالن

 مصــحف واحــد مرتــب الســور يف وأدركنــا ملــاذا مل يكــن جمموعــاً يف -رضــي اهللا عــنهم-وصــحابته  - -حــرص النبـــي 

  . ذلك العهد

عهـده مـا نبـه املسـلمني اىل ضـرورة مجـع  وحـدث يف -رضـي اهللا عنـه-قـام بـاألمر بعـده أبـوبكر  - -وبعد وفاة النبــي 

مصحف واحد ضماناً له من الضياع، حيث أرتد بعض العرب عن األسالم وظهر مسيلمة الكذاب لعنه  لقرآن الكرمي يفا

رضــي اهللا -لقتــال هــؤالء مجيعــاً وقتـل مــن الصــحابة  -رضــي اهللا عنـه-اهللا تعـاىل وأصــحابه يــدعون النبـوة، فتصــدى أبــوبكر 

  .ار ذلك اخلوف على القرآن واتفق رأيهم على مجعهوقتئذ ممن حفظوا القرآن الكرمي مجع كبري، فأث -عنهم

-قـال أرسـل إيل أبـوبكر  -رضـي اهللا عنـه-عـن زيـد بـن ثابـت : (... صـحيحه قصـة هـذا اجلمـع فيقـول البخارى يف ييرو 

إن : -رضـى اهللا عنــه-أبــوبكر  عنـده قـال -رضـي اهللا عنــه-مقتــل أهـل اليمامـة فــإذا عمـر بــن اخلطـاب  - -رضـي اهللا عنـه

املـواطن، فيـذهب   أخشـى أن يسـتحر القتـل بـالقراء يف إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإين: فقال تايناعمر 

  . أرى أن تأمر جبمع القرآن كثري من القرآن وإين

  .هذا واهللا خري: فقال عمر - -كيف نفعل شيئاً مل يفعله رسول اهللا : قلت لعمر

  . ذلك رأي عمر لذاك ورأيت يف يدر حىت شرح اهللا ص فلم يزل عمر يراجعين
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لرسـول  يأنك رجـل شـاب عاقـل ال نتهمـك وكنـت تكتـب الـوح -رضي اهللا عنه-قال أبوبكر : -رضي اهللا عنه-قال زيد 

نقل جبل من اجلبال ما كان بأثقـل علـي ممـا  فواهللا لو كلفوين: -رضي اهللا عنه-فتتبع القرآن وأمجعه قال زيد  --اهللا 

  . القرآنأمروين به من مجع 

  . هو واهللا خري: ، فقال- -كيف تفعلون شـيئاً مل يفعله رسول اهللا : قلت

للــذي شــرح لــه صــدر أيب بكــر وعمــر، فتتبعــت القــرآن  يحــىت شــرح اهللا صــدر  يــراجعين -رضــي اهللا عنــه-فلــم يــزل أبــوبكر 

�ُْ�ِ�ـُ�ْ� َ��ِ�ـٌ� �ََ�ْ� َ��َءُ�ْ� رَ ((: ور الرجال حـىت وجـدت آخـر التوبـةأمجعه من العسب واللخاف و صد
َ
ُ��ٌل ِ�ْ� �

شـهادته بشـهادة رجلـني مل أجـدها مـع أحـد غـريه  - -جعـل النبــي  يمـع أيب خزميـة األنصـاري الـذ)) َ��َ�ْ�ِ َ�� َ��ِ���ْ 

  . سور�ا فأحلقتها يف

تـه مث عنـد حيا يف -رضـي اهللا عنـه-حـىت توفـاه اهللا تعـاىل مث عنـد عمـر  -رضي اهللا عنـه-بكر  أيب ىفكانت الصحف عند

  .-رضي اهللا عنها وعن أبيها-حفصة بنت عمر 
  

  -رضي اهللا عنه-تكليف زيد 

هلذه املهمة اخلطرية، وتكليفه هذا العمل اجلليل يرجع إىل مـا كـان يتمتـع بـه زيـد  -رضي اهللا عنه-أن اختيار زيد بن ثابت 

  :من مؤهالت أمهها -رضي اهللا عنه-

    --ظهر قلب على عهد النبـي أنه ممن حفظ القرآن الكرمي كله عن  -١

  --أنه من أبرز كتاب الوحي ومن أكثرهم مالزمة للنبـي  -٢

بّني فيها ما نسخ وما بقي وقرأها عليه وكان  اليت - -النبـي  يأنه ممن شهد عرضة القرآن الكرمي األخرية بني يد -٣

  .يؤم الناس �ا حىت مات

  .حتمالمتيزه باألمانة، ورجاحة العقل، وقوة اال -٤

  .اهتمامه الكامل باملسؤولية وتقديره العظيم ما أنيط به من عمل -٥

  .اجلمع قدرته على سلوك أدق طرق البحث العلمي، والتحري يف -٦
   

  معاونو زيـد

وحـده، وإمنـا عاونـه فيهـا مجاعـة مـن  -رضـي اهللا عنـه-هي أن عملية مجـع القـرآن الكـرمي مل يقـم �ـا زيـد بـن ثابـت يمن البد

روايـة ابـن أيب داود، مـن  كمـا ورد يف  -رضـي اهللا عنـه-حفظة القرآن الكرمي، وكتاب الوحي، منهم عمر بن اخلطـاب خرية 

أقعدا على باب املسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء : (أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: طريق هشام بن عروة عن أبيه

  ).من كتاب اهللا فاكتباه

خالفـة أيب بكـر، فكـان  مصـحف يف أ�ـم مجعـوا القـرآن يف: (ملا ورد عـن أيب العاليـة -نهرضي اهللا ع-ومنهم أيب بن كعب 

  ).عليهم أيب بن كعب يرجال يكتبون، و ميل

  منهج زيـد فى جمع القرآن الكريم 

أعـان علـى وقايـة القـرآن الكـرمي مـن كـل مـا حلـق النصـوص األخـرى مـن مظنـة  احريص ادقيق افقد اُتبع يف هذا اجلمع منهج
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  .وضع واالنتحال، وعوامل النسيان والضياعال

 .شيئاً من القرآن الكرمي يأيت به - -كان كل من تلقى من رسول اهللا   -١

 .الصحف واأللواح والعسب وكانوا يكتبون ذلك يف -٢

 : وكان ال يكتب إال -٣

  . ال من جمرد احلفظ - -النبـي  يمن عني ما كتب بني يد -أ

  . ، عام وفاته دون ما كان مأذوناً فيه قبلها- -لنبـي وما ثبت أنه عرض على ا -ب

  .وما ثبت أنه من الوجوه اليت نزل �ا القرآن الكرمي -ج

  . - -وكانت كتابة اآليات والسور على الرتتيب و الضبط اللذين تلقامها املسلمون عن رسول اهللا  -٤

مبجرد وجدان الشيء مكتزباً حىت يشهد به  ين يكتفحىت يشهد شهيدان، أي أنه مل يك يئاكان ال يقبل من أحد شو  -٥

  . من تلقاه مساعاً 

يقعــدان علــى بــاب املســجد، ليكتبــا مــا يشــهد عليــه الشــاهدان، وهــذه أحــدى  -رضــي اهللا عنهمــا-وكــان عمــر وزيـــد  -٦

  .تؤيد ذلك املنهج السديد الروايات اليت

  

  مـزايا هذا الجمع

  :صائص ومميزات، أهـمـهـاخامتازت هذه اجلمعة للقرآن الكرمي بعدة 

  . أن منهج اجلميع كان من أدق مناهج البحث و التحري العلمي -١

  . أنه اقتصر فيها على ما مل تنسخ تالوته -٢

صــلى اهللا عليــه -عــن رســول اهللا  -رضــي اهللا عــنهم-تلقــاه الصــحابة  يأن اآليــات والســور كتبــت علــى الرتتيــب الــذ -٣

  .كما هو عليه االن  -وسلم

  .مل يقبل فيه إال ما أمجع اجلميع على أنه قرآن وتواترت روايتهأنه  -٤

  .أنه كان مكتوباً جبميع األحرف السبعة اليت نزل �ا القرآن الكرمي -٥
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  -رضي اهللا عنه-عهد عثمان  كتابة القرآن الكريم في

ان ومحـل كـل مـنهم مـن القـراءات مـا يف البلـد -رضـي اهللا عـنهم-، وتفـرق الصـحابة -رضي اهللا عنـه-ملا كان عهد عثمان 

، وقد يكون عند أحدهم من القراءات مـا لـيس عنـد غـريه، اختلـف النـاس يف -صلى اهللا عليه وسلم-مسعه من رسول اهللا 

رضـي اهللا -القراءات، وصار كل قارئ ينتصر لقراءته، وخيطئ قراءة غريه وعظم األمر، واشتد اخلالف، فأفزع ذلك عثمان 

ب هـــذا االخـــتالف الســـيئة يف التقليـــل مـــن الثقـــة بـــالقرآن الكـــرمي وقراءاتـــه الثابتـــة، وهـــو أســـاس عـــروة ، وخشـــي عواقـــ-عنــه

ملـا كـان عهـد عثمـان : أخرج ابـن أيب داود يف كتـاب املصـاحف مـن طريـق أيب قالبـة قـال. املسلمني، ورمز وحد�م الكربى

غلمـان يلتقـون فيختلفـون، حـىت ارتفـع ذلـك إىل املعلمـني جعل املعلم يعلم قراءة الرجل، واملعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل ال

وقـد !! أنـتم عنـدي ختتلفـون فمـن نـأى عـين مـن األمصـار أشـد اختالفـا: حىت كفر بعضهم بعضا، فبلغ ذلـك عثمـان فقـال

يـة فهالـه حتقق ظنه ملا جاء حذيفة بن اليمان وأخربه مبا وقع بني أهل الشام والعراق من االختالف يف القراءة يف غزوة أرمين

األمر، وتشاور هو والصحابة فيما ينبغي، فرأى ورأوا معه أن جيمع الناس على مصحف واحد، ال يتأتى فيه اختالف، وال 

 .تنازع

  

  تنفيذ الجمع

مـن اهلجـرة مـن أربعـة مـن حفظـة  ٢٥مطلع سنة  جلنة لتنفيذ عملية اجلمع اجلديدة يف -رضي اهللا عنه-شكل عثمان  -١

رضــي اهللا -زيــدبن ثابــت وعبــداهللا بــن الــزبري وســعيد بــن العــاص وعبــدالرمحن بــن احلــارث بــن هشــام  :القــرآن الكــرمي، هــم

  . ، واالول مدين من االنصار والثالثة األعضاء الباقون مكيون من قريش-عنهم

 يوهـعنـدها  طالباً الصـحف الـيت -رضي اهللا عنها وعن أبيها-اىل أم املؤمنني حفصة  -رضي اهللا عنه-أرسل عثمان  -٢

  .  نسخها فأرسلتها وشرعت اللجنة يف-رضي اهللا عنه-بكر  عهد أيب مجعت يف عينها الصحف اليت

املصـاحف، مث نردهـا اليـك،  فأرسـل عثمـان اىل حفصـة أن أرسـلى إلينـا بالصـحف ننسـخها يف: (يصحيح البخـار  جاء يف

بن العاص وعبدالرمحن بن احلارث بـن هشـام  فأرسلت �ا حفصة اىل عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبداهللا بن الزبري وسعيد

  ...).املصاحف فنسخوها يف

  

  منهج الجمع 

  :سارت اللجنة يف عملها على قواعد ثابتة، ومنهج حمدد، يتلخص يف

أساسـاً  -رضـي اهللا عنـه-بإشـراف زيـد بـن ثابـت  -رضـي اهللا عنـه-اعتماد الصـحف الـيت مت مجعهـا يف عهـد أيب بكـر  -١

  .لنسخ املصاحف

جــاء يف صــحيح . تمـاد هلجــة قــريش أساســاً للنســخ عنـد اخــتالف أعضــاء اللجنــة ىف كتابــة شـيء مــن القــرآن الكــرمياع -٢

إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد بــن ثابــت يف شــيء مــن القــرآنن فــاكتبوه بلســان : وقــال عثمــان للــرهط القرشــيني الثالثــة: (البخــارى

  )قريش، فإمنا نزل بلسا�م

-، وقال ابن الزبري وسعيد )التابوه(تكتب باهلاء  -رضي اهللا عنه-، فقال زيد )التابوت(ابة وقد اختلفوا يومئذ ىف كيفية كت
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فقـال اكتبـوه بالتـاء، فإنـه بلســان  -رضـي اهللا عنــه-فرفـع اخـتالفهم اىل عثمـان ) التــابوت(تكتـب بالتـاء  -رضـي اهللا عنهمـا

رضـي اهللا -فاستشـار عثمـان ) فأمهل(وكلمة ، )مل يتسن(عن رسم كلمة  -رضي اهللا عنه-قريش، وسألت اللجنة عثمان 

  ).فمهل(و) مل يتسنه: (فقال -رضي اهللا عنه-أىب بن كعب  -عنه

ومــا  . أساســاً للكتابــة وتــرك ماســواها مــن وجــوه القــراءات املختلــف فيهــا - -اعتمــاد القــراءة املتــواترة عــن النبـــي  -٣

فالناً، فريسل إليه وهو على رأس  - -هذه أقرأها رسول اهللا  :كانت روايته آحاداً وكانوا إذا اختلفوا يف أي آية، قالوا

 ،كذا وكـذا، فيكتبوهـا: فيقول ،آية كذا وكذا -صلى اهللا عليه وسلم-كيف أقرأك رسول اهللا : فيقال له ،ثالث من املدينة

بـدل )) فامضـوا اىل ذكـر اهللا(: (حنو قراءة. وتركوا ما سوى ذلك: (وقد تركوا لذلك مكاناً، وقد مثل الزرقاين ملا تركوه بقوله

  )).صاحلة((بزيادة كلمة )) وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصباً : ((وحنو ،))فاسعوا

يـة عالمـة أتبقـي اللجنـة هـذا اللفـظ خاليـاً مـن  ،قراءته على أكثر من وجه - -عن النبـي -عند كتابة لفظ تواتر  -٤

ين شبيهًة بداللة و لة اللفظ الواحد على كل اللفظني املنقولني املسموعني املتلو لتكون دال ،تقصر القراءة به على وجه واحد

  .ني املنقولنيياللفظ الواحد على كال املعن

  -:من ذلك 

  ).فتثبتوا(اليت رويت أيضاً ) فتبينوا( -أ

  ). ننشرها(اليت رويت ) ننشزها( -ب

  .اليت قرئت بسبع قراءات، مع بقاء رمسها كما هو) هيت لك( -ج

  .اليت قرئت بثالث قراءات دون تغيري يف رمسها) آف( -د

وقـد . يف السنة اليت تويف فيها ،يف العرضة األخرية - -يلتزم يف ترتيب آيات كل سورة على حسب ترتيب النبـي  -٥

 وكـذلك يلتـزم يف ترتيـب السـور علـى مـا كـان يف ،-رضـي اهللا عنـه-التزم بذلك يف الصحف اليت مجعـت يف عهـد أيب بكـر 

ويظهر من بعـض الروايـات أن صـحف . على خالف صحف أيب بكر فقد كانت غري مرتبة السور ،- -عهد النبـي 

مـن  -رضـي اهللا عنـه-مل يصـنع شـيئاً فيمـا مجعـه أبـوبكر  -رضـي اهللا عنـه-وأن عثمـان  ،أيب بكر كانـت مرتبـة السـور أيضـاً 

  .سوى أنه مجع الناس على القراءة بلغة واحدة ،زيادة أو نقص أو تغيري أو ترتيب

رضـي اهللا -وقبـل نسـخ بقيـة املصـاحف يراجعـه زيـد بـن ثابـت ) النسـخة األوىل(بعد الفراغ من كتابة املصـحف اإلمـام  -٦

 بنفســه، زيــادة يف -رضــي اهللا عنــه-مث يراجعــه عثمــان  -رضــي اهللا عنــه-ثــالث مــرات، ويقابلــه بصــحف أيب بكــر  -عنــه

  .وأماناً من اخلطأ والنسـياناالحتياط، 
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  عددالمصاحف 

  . إىل األقاليم األسالمية -رضي اهللا عنه-نسختها اللجنة، وأرسل �ا عثمان  عدد املصاحف اليت اختلفت الروايات يف

 ،الكوفـة-بعـث إىل كـل ناحيـة واحـداً  -رضـي اهللا عنـه-فأفادت أحدى الروايات إ�ا كانت أربعة مصـاحف، وإن عثمـان 

  ).  باملصحف اإلمام(وترك واحداً عنده وهو ما سـمي  ،-البصرة، والشامو 

واملــدين العـــام، واملــدين اخلـــاص  ،والشــامي ،الكــويف، والبصـــري: يأ�ــا كانـــت مخســة مصــاحف وهـــ ،وأفــادت روايــة أخـــرى

  ).املصحف اإلمام(

-ألن عثمـان  ،األقـرب إىل الصـواب ، وهـو)املكي(ما سبق مع زيادة : ية ثالثة أ�ا كانت سـتة مصاحف وهوأفادت رواي

مقـريء املصـحف  -رضـي اهللا عنـه-أرسل مع املصحف اخلـاص بكـل أقلـيم حافظـاً، فكـان زيـد بـن ثابـت  -رضي اهللا عنه

وأبـو  ،مقـريء الشـامي -رضـي اهللا عنـه-واملغـرية بـن شــهاب  ،مقـريء املكـي-رضي اهللا عنـه-وعبداهللا بن السائب  ،املدين

فهــؤالء  ،مقــريء البصــري -رضــي اهللا عنــه-وعــامر بــن عبــدالقيس  ،مقــريء الكــويف -اهللا عنــه رضــي-عبــدالرمحن الســلمي 

لنفسـه صار  -رضي اهللا عنه-الذي احتفظ به عثمان ) املصحف اإلمام(مخسة مقرئني خلمسة مصاحف فإذا أضفنا إليها 

  .ا�موع ستة مصاحف

أرسـل ســتة منهـا اىل اآلفـاق، واحـتفظ لنفسـه بواحـد  -عنـهرضـي اهللا -وأن عثمـان  ،ورواية رابعة تفيد إ�ا سبعة مصاحف

 .منها

عـدد  وعلـى كـل حـال فـإن االخـتالف يف. اليمن والبحرين ،ورواية خامسة أفادت أ�ا مثانية مصاحف، وزادت يف األقاليم

  .املصاحف ال يتعني به كبري غرض وال يقع من ورائه اختالف مؤثر

  

  

 موقف األمة من مصاحف عثمان 

والتقيـد  ،وأقبلـوا علـى قراء�ـا ،وأمجـع املسـلمون علـى مـا تضـمنته ،بـالقبول -رضـي اهللا عنـه-ألمة مصاحف عثمان تلقت ا

وكــان فضــل هــذه اجلمعــة علــى األمــة عظيمــاً حيــث حافظــت علــى  ،وتــرك كــل قــراءة ختالفهــا، أو ال حيتملهــا رمسهــا ،�ــا

�ِ�ُ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ �ََ��ْ�ِ َوَ� ِ�ْ� َ��ْ�ِ�ِ َ�ْ�ِ�ٌ� ِ�ْ� ((وعملت على متاسكها ومتسكها بكتا�ا ا�يد الذي  ،وحد�ا �ِ��ِ اْ�َ
ْ
�َ� �َ

 ٍ��  الذين بذلوا أقصى ما يستطيعون من جهد يف -رضي اهللا عنهم-، ورضي اهللا تعاىل على الصحابة الكرام ))َ�ِ��ٍ� َ�ِ

 ،يهـــا كتـــابى أمت صـــورة ميكــن أن يكـــون علحــىت جـــاء علـــ ،الســـطور مكتوبـــاً يف ،الصـــدور مجــع القـــرآن الكـــرمي حمفوظــاً يف

��ُِ��نَ ((: مصداقاً لقوله تعاىل ْ�َ� اّ�ِْ�َ� ���� َ�ُ َ�َ   .))إِ��� َ�ُْ� �َ��
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 حرق المصاحف 

وأرســـل �ـــا عثمـــان اىل األقطـــار اإلســـالمية طـــرح فكـــرة الـــتخلص مـــن املصـــاحف  ،بعـــد أن أمتـــت اللجنـــة نســـخ املصـــاحف

فـأمر حبـرق كـل مـا وجـد مـن  ،كتاب  اهللا تعاىل، فأيدوا فكرتـه  النزاع، وليحمل األمة على اجلادة  يفوذلك ليقطع  ،الفردية

  .صحف أو مصاحف شخصية

ال تقولـوا يف عثمـان إال ((  -كرم اهللا وجهـه-مسعت علي بن أيب طالب : (روى أبو بكر األنبارى عن سويد بن غفلة قال

  )).ف إال على مأل منااملصاح فواهللا ما فعل الذي فعل يف ،خرياً 

  )).لو وليت ما ويل عثمان لعملت باملصاحف ما عمل: ((وقال

  

 مقارنة

رضــي اهللا -وعهـد أيب بكــر  -صـلى اهللا عليــه وســلم-عهـد النبـــي -عهــوده الثالثــة  عنـد املقارنــة بـني مجــع القــرآن الكـرمي يف

 :نلحظ -رضي اهللا عنه-وعهد عثمان  ، -عنه

 ،مكا�ــا اخلــاص مــن ســـورها كــان عبــارةً  عــن كتابــة اآليــات وترتيبهــا ووضــعها يف  - -عهــد النبـــي  أن اجلمــع يف -١

 ،التوثيـق بالكتابـة والتسـجيل: وكان اهلـدف مـن هـذه اجلمعـة ،وحجارة ورقاع ،ولكن مع بقائها متفرقة بني عسب و عظام

 .فضًال عن احلفظ واملشافهة

 ،مصــحف واحــد ان عبــارة عــن نقــل القــرآن الكــرمي وكتابتــه يففقــد كــ ،-رضــي اهللا عنــه-أمــا اجلمــع ىف عهــد أيب بكــر  -٢

يف -ســجل عليهــا  بتلـف بعــض الرقــاع الـيت. خشــية فقـدان شــيء منــه ،�ـدف تســجيل القـرآن الكــرمي وكتابتــه جمموعـاً مرتبــاً 

 .أو ضياعها، أو مبوت حفاظه -العهد النبوي

ـــه-عهـــد عثمـــان  وأمـــا اجلمـــع  يف -٣ ـــارة عـــن ،-رضـــي اهللا عن استنســـاخ مجلـــة مصـــاحف وتعميمهـــا علـــى  فقـــد كـــان عب

  .وتوحيد كلمتها ،حفاظاً على وحد�ا) هلجة قريش(�دف مجع األمة على لغة واحدة  ،املسلمني

  : وميكننا وصف اجلمعات الثالث واملقارنة بينها بعبارة موجزة ومعاصرة باآليت

كانــت   -رضــي اهللا عنــه-ومجعــة أيب بكــر . تســجيل املــوحى بــه مــن اهللا تعــاىل)= تأليفــاً (كانــت   - -إن مجعــة النبـــي 

  -رضـي اهللا عنـه-ومجعـة عثمـان . وإعـدادها للطبـع) احلفـاظ(مراجعة مسودة املؤلف على املسـجالت الصـوتية )= تنقيحاً (

  ).طبعاً ونشـراً وتوزيعاً (كانت 
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  األسئلة واألجوبة

 

  .ما معىن مجع القرآن الكرمي/ ١س 

  :جلمع القرآن الكرمي معنيان/ ١ج

إِن� َ��َ�َْ�� َ�َْ�ـُ� (( -:قولـه تعـاىل يطلق مجع القرآن الكرمي ويراد منـه حفظه عن ظهر قلب، وجـاء �ذا املعـىن يف: دمهاأح
  . مجاعه ،، ومنه يقال حلفاظ القرآن الكرمي))َو�ُْ�آ�َ�ُ 

  .روفـاً وكلمات وآيات وسـوراً ويطلق مرة أخرى ويراد منه كتابته وتسـجيله ح: وثانيهما

  

  . -  -ما السبب الباعث على كتابة القرآن الكرمي يف عهد النبـي / ٢س

  :هو -  -السبب الباعث على كتابة القرآن الكرمي يف عهد النبـي / ٢ج

و معاضــدة املكتــوب للمحفــوظ لتتــوفر للقــرآن الكــرمي كــل عوامــل احلفــظ والبقــاء، ولــذا كــان املعــول عليــه عنــد اجلمــع  -١

  .احلفظ والكتابة

ـــــوحي علـــــى الوجـــــه األكمـــــل، ألن االعتمـــــاد علـــــى حفـــــظ الصـــــحابة تبل - ٢ فحســـــب غـــــري   -رضـــــي اهللا عـــــنهم-يـــــغ ال

  .كاف، أل�م عرضة للنسيان أو املوت، أما الكتابة فباقية ال تزول

  

  .مصحف واحد مرتب السور يف -  -عهد النبـي  ملاذا مل جيمع القرآن الكرمي يف/ ٣س

  :مصحف واحد مرتب السور ألسباب عدة منها يف -  -نبـي عهد ال مل جيمع القرآن الكرمي يف/ ٣ج

  .إن القرآن الكرمي مل ينزل مرة واحدة وإمنا نزل مفرقاً على مدى ثالث وعشرين سـنة تقريباً  -١

كــان بصــدد أن ينـزل عليــه الــوحي جبديـد، أو بنســخ مــا شــاء اهللا تعــاىل مــن آيــة أو   -صــلى اهللا عليــه وسـلم-إن النبــي  -٢

  .آيات

مصـــحف لكــــان عرضــــة للتغيـــري كلمــــا وقــــع نســــخ،  إن ترتيـــب آياتــــه وســــوره لـــيس علــــى ترتيــــب نزولـــه، فلــــو مجــــع يف -٣

  .تلك الظروف لعدم تيسر وسائل الكتابة أو حدث سـبب وهذا متعذر يف

  

  -رضي اهللا عنه-كيف كان منهج مجع القرآن الكرمي  يف عهد أيب بكر / ٤س

حـريص أعـان علـى وقايـة القـرآن الكـرمي مـن كـل مـا حلـق النصـوص األخـرى مـن فقد اُتبع يف هذا اجلمـع مـنهج دقيـق / ٤ج

  .مظنة الوضع واالنتحال، وعوامل النسيان والضياع

 .شيئاً من القرآن الكرمي يأيت به -  -كان كل من تلقى من رسول اهللا   -١

 .الصحف واأللواح والعسب وكانوا يكتبون ذلك يف -٢

 : وكان ال يكتب إال -٣

  . ال من جمرد احلفظ -  - ما كتب بني يدى النبـي من عني -أ
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  . ، عام وفاته دون ما كان مأذوناً فيه قبلها- -  -وما ثبت أنه عرض على النبـي  -ب

  .وما ثبت أنه من الوجوه اليت نزل �ا القرآن الكرمي -ج

  .-صلى اهللا عليه وسلم-ن رسول اهللا وكانت كتابة اآليات والسور على الرتتيب و الضبط اللذين تلقامها املسلمون ع -٤

وكان ال يقبل من أحد شيء حىت يشهد شهيدان، أي أنـه مل يكـن يكتفـى مبجـرد وجـدان الشـيء مكتزبـاً حـىت يشـهد  -٥

  . به من تلقاه مساعاً 

يقعــدان علــى بــاب املســجد، ليكتبــا مــا يشــهد عليــه الشــاهدان، وهــذه أحــدى  -رضــي اهللا عنهمــا-وكــان عمــر وزيـــد  -٦

  .ايات الىت تؤيد ذلك املنهج السديدالرو 

  

  .-رضي اهللا عنه-َمب امتاز مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر / ٥س

  :صائص ومميزات، أهـمـهـاخامتازت هذه اجلمعة للقرآن الكرمي بعدة / ٥ج

  . أن منهج اجلميع كان من أدق مناهج البحث و التحري العلمي -١

  . تالوتهأنه اقتصر فيها على ما مل تنسخ  -٢

كمـا هـو  -  -عـن رسـول اهللا  -رضـي اهللا عـنهم-تلقـاه الصـحابة  يأن اآليات والسور كتبت على الرتتيب الذ -٣

  .عليه االن

  .أنه مل يقبل فيه إال ما أمجع اجلميع على أنه قرآن وتواترت روايته -٤

  .أنه كان مكتوباً جبميع األحرف السبعة اليت نزل �ا القرآن الكرمي -٥

  

  -رضي اهللا عنه-كيف كان منهج مجع القرآن يف عهد عثمان   /٦س

  :سارت اللجنة يف عملها على قواعد ثابتة، ومنهج حمدد، يتلخص يف/ ٦ج

أساسـاً  -رضـي اهللا عنـه-بإشـراف زيـد بـن ثابـت  -رضـي اهللا عنـه-اعتماد الصـحف الـيت مت مجعهـا يف عهـد أيب بكـر  -١

  .لنسخ املصاحف

جــاء يف صــحيح . كتابــة شـيء مــن القــرآن الكــرمي  اً للنســخ عنـد اخــتالف أعضــاء اللجنــة يفاعتمـاد هلجــة قــريش أساســ -٢

إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد بــن ثابــت يف شــيء مــن القــرآنن فــاكتبوه بلســان : وقــال عثمــان للــرهط القرشــيني الثالثــة: (البخــارى

  )قريش، فإمنا نزل بلسا�م

-، وقال ابن الزبري وسعيد )التابوه(تكتب باهلاء  -رضي اهللا عنه-زيد  ، فقال)التابوت(وقد اختلفوا يومئذ ىف كيفية كتابة 

فقـال اكتبـوه بالتـاء، فإنـه بلســان  -رضـي اهللا عنــه-فرفـع اخـتالفهم اىل عثمـان ) التــابوت(تكتـب بالتـاء  -رضـي اهللا عنهمـا

رضـي اهللا -ار عثمـان فاستشـ) فأمهل(، وكلمة )مل يتسن(عن رسم كلمة  -رضي اهللا عنه-قريش، وسألت اللجنة عثمان 

  ).فمهل(و) مل يتسنه: (فقال -رضي اهللا عنه-بن كعب  أيب -عنه

ومــا  . أساســاً للكتابــة وتــرك ماســواها مــن وجــوه القــراءات املختلــف فيهــا -  -اعتمــاد القــراءة املتــواترة عــن النبـــي  -٣

فالنـاً، فريسـل إليـه  -صلى اهللا عليه وسـلم-هللا هذه أقرأها رسول ا: كانت روايته آحاداً وكانوا إذا اختلفوا يف أي آية، قالوا
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كـذا : فيقـول ،آيـة كـذا وكـذا -صـلى اهللا عليـه وسـلم-كيف أقرأك رسـول اهللا : فيقال له ،وهو على رأس ثالث من املدينة

امضوا اىل ف: ((حنو قراءة. وتركوا ما سوى ذلك: (وقد تركوا لذلك مكاناً، وقد مثل الزرقاين ملا تركوه بقوله ،وكذا، فيكتبوها

  )).صاحلة((بزيادة كلمة )) وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصباً : ((وحنو ،))بدل فاسعوا)) ذكر اهللا

تبقي اللجنة هذا اللفظ خالياً مـن آيـة عالمـة  ،قراءته على أكثر من وجه -  -عن النبـي - عند كتابة لفظ تواتر -٤

ين شبيهًة بداللة و ة اللفظ الواحد على كل اللفظني املنقولني املسموعني املتلو لتكون دالل ،تقصر القراءة به على وجه واحد

  . املنقولنينياللفظ الواحد على كال املعني

  :من ذلك 

  ).فتثبتوا(اليت رويت أيضاً ) فتبينوا( -أ

  ). ننشرها(اليت رويت ) ننشزها( -ب

  .اليت قرئت بسبع قراءات، مع بقاء رمسها كما هو) هيت لك( -ج

  .اليت قرئت بثالث قراءات دون تغيري يف رمسها) آف( -د

يف السـنة الـيت  ،يف العرضـة األخـرية -صلى اهللا عليـه وسـلم-يلتزم يف ترتيب آيات كل سورة على حسب ترتيب النبـي  -٥

ر وكـذلك يلتـزم يف ترتيـب السـو  ،-رضـي اهللا عنـه-وقـد التـزم بـذلك يف الصـحف الـيت مجعـت يف عهـد أيب بكـر . تويف فيهـا

ويظهـر مـن بعـض . علـى خـالف صـحف أيب بكـر فقـد كانـت غـري مرتبـة السـور ، -  -على ما كان يف عهـد النبــي 

-مل يصـنع شـيئاً فيمـا مجعـه أبـوبكر  -رضـي اهللا عنـه-وأن عثمـان  ،الروايات أن صحف أيب بكر كانت مرتبة السور أيضاً 

  .مجع الناس على القراءة بلغة واحدة سوى أنه ،من زيادة أو نقص أو تغيري أو ترتيب -رضي اهللا عنه

رضـي اهللا -وقبـل نسـخ بقيـة املصـاحف يراجعـه زيـد بـن ثابـت ) النسـخة األوىل(بعد الفراغ من كتابة املصـحف اإلمـام  -٦

بنفســه، زيــادة ىف  -رضــي اهللا عنــه-مث يراجعــه عثمــان  -رضــي اهللا عنــه-ثــالث مــرات، ويقابلــه بصــحف أيب بكــر  -عنــه

  .من اخلطأ والنسـياناالحتياط، وأماناً 
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  السابع الدرس

  

  أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل منه

  

  

والتــابعني، وال جمــال للعقـل فيــه إال بــالرتجيح بــني  -رضــي اهللا عـنهم-املــدار فيـه علــى النقــل عـن الصــحابة .. هـذا املوضــوع

  :لعلم بأول ما نزل، وآخر ما نزل فوائد منهااألدلة، أو اجلمع بني ما ظاهره التعارض منها، ويرتتب على ا

  

  :معرفة الناسخ والمنسوخ - ١

فيمــا إذا وردت آيتــان أو أكثــر يف موضــوع واحــد، وحكــم إحــدامها يغــاير األخــرى تغــايراً ال ميكــن معــه اجلمــع، فنعــرف أن  

  .املتأخر منها ناسخ للمتقدم
  

  : معرفة تاريخ التشريع اإلسالمي - ٢

رفنا أن اآليات اليت نزلت يف فرضية الصـالة مبكـة، قبـل اهلجـرة، وأن اآليـات الـيت نزلـت يف فـرض الزكـاة وذلك مثل ما إذا ع

وأن اآليات اليت نزلت يف فرض احلـج كانـت يف السـنة السادسـة، علـى مـا هـو .. والصوم كانت يف السنة الثانية بعد اهلجرة

  .ل ما فرض الصالة، مث الصوم مث الزكاة، مث احلجإن أو : الراجح، أمكننا أن نرتبها ترتيبا تشريعّيا، فنقول

  

  :معرفة التدرج في التشريع - ٣

فتوصل إىل حكمة اهللا تعاىل العالية يف أخذ الشعوب �ذه السياسة احلكيمة يف اإلسالم، وذلك مثل مـا إذا عرفنـا ترتيـب  

رفنــا أن اآليــات الداعيـة إىل أصــول العقائــد اآليـات الــيت نزلـت يف شــأن حتــرمي اخلمـر، وقــد ذكرنــا ذلـك آنفــا، ومثــل مـا إذا ع

نزلــت أوًال، وأن اآليــات الــيت نزلــت يف التشــريعات التفصــيلية، واألحكــام العمليــة نزلــت بعــدها، أدركنــا أســرار اهللا يف الرتبيــة 

  .والتشريع، فما مل تعرف األصول، وتطمئن إليها القلوب، ال يسهل األخذ بالفروع

  

  :ة وإما مقيدةإما مطلق األخرويةاألولية و 

تــارة تكــون علــى اإلطــالق أي بالنســبة للقــرآن كلــه، وتــارة تكــون مقيــدة، إمــا بالنســبة ملوضــوع  وأخرويتــهمث إن أوليــة النــزول 

معني، وذلك مثل أول ما نزل يف اخلمر، وآخر ما نزل فيه، وإما بالنسبة ملكان خاص مثل أول ما نزل مبكة، وآخر ما نزل 

  .نة وآخر ما نزل �ا، وإما بالنسبة لسورة ما، مثل أول ما نزل من سورة كذا وآخر ما نزل منها�ا، وأول ما نزل باملدي

ويف هـذا املبحــث نتحــدث عـن أول مــا نــزل وآخـر مــا نــزل علـى اإلطــالق فقــط، وال نتطـرق إىل أول مــا نــزل وآخـر مــا نــزل 

  . مقيداً 
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  أول ما نزل من القرآن الكريم

  

  :قوال أربعةاختلف العلماء في هذا على أ

  :القول األول

ِي َ��ََ� ((: إن أول ما نزل هو قوله تعـاىل  �ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� ا��
ْ
�َْ��َن ِ�ْ� َ��ٍَ�  �ا�َْ�أ ْ�ـَ�ُم  �َ��ََ� اْ�ِ

َ
 َوَر��ـَ� اْ�

ْ
 �ا�َْ�أ

ِي َ���َ� �ِ��َْ��َِ�  �َْ��َن َ�� �َْ� َ�ْ��َْ�  �ا��   :ذلك ما يأيتعلی ، ويدل )٥ - ١ العلق( ))�َ���َ� اْ�ِ

أول مـا بـدئ : أ�ا قالت -رضي اهللا عنها-بسندمها عن عائشة أم املؤمنني  -واللفظ للبخاري-روى البخاري ومسلم  -أ

من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم، فكان ال يـرى رؤيـا إال جـاءت مثـل فلـق الصـبح مث حبـب إليـه  -  -به رسول اهللا 

الليـايل ذوات العـدد قبـل أن ينـزع إىل أهلـه، ويتـزود لـذلك، مث  -وهـو التعبـد-فيتحنـث فيـه اخلـالء، وكـان خيلـو بغـار حـراء، 

مــا أنــا بقــارئ، : اقــرأ، قلــت: يرجــع إىل خدجيــة، فيتــزود ملثلهــا، حــىت جــاءه احلــق، وهــو يف غــار حــراء، فجــاءه امللــك، فقــال

ارئ، فأخــذين فغطــين الثانيــة حــىت بلــغ مــين مــا أنــا بقــ: اقــرأ، قلــت: فأخــذين فغطــين حــىت بلــغ مــين اجلهــد مث أرســلين، فقــال

  ((:مـا أنـا بقـارئ، فأخـذين فغطـين الثالثـة حـىت بلـغ مـين اجلهـد، مث أرسـلين فقـال: اقرأ، قلـت: اجلهد، مث أرسلين فقال
ْ
ا�ْـَ�أ

ِي َ��ََ�  �َْ��َن ِ�ْ� َ��ٍَ�  ��ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� ا�� ْ�َ�ُم  �َ��ََ� اْ�ِ
َ
 َوَر��َ� اْ�

ْ
ِ  �ا�َْ�أ �َْ��َن َ�� �َْ�  �ي َ���َ� �ِ��َْ��َِ� ا�� َ���َ� اْ�ِ

زملـوين، فزملـوه حـىت ذهـب عنـه الـروع، فقـال : فرجـع �ـا إىل خدجيـة يرجتـف فـؤاده، فقـال) ٥ - ١: العلـق( ،)) �َ�ْ��َْ� 

الــرحم، كــال واهللا مــا خيزيــك اهللا أبــدا، إنــك لتصــل : لقــد خشــيت علــى نفســي، فقالــت خدجيــة -وأخربهــا اخلــرب-خلدجيــة 

  . احلديث... وحتمل الكل، وتكسب املعدوم وتقري الضيف 

صــلى اهللا عليــه -وإن مل تعــاين القصــة وتشــاهدها، إال أنــه حيتمــل أن تكــون مسعتهــا مــن النبـــي  -وعائشــة رضــي اهللا عنهــا

ذلك ، وأيّــا كــان األمــر فهــو حــديث متصــل مرفــوع، ولــ -  -بعــد، أو حــدثها �ــا صــحايب مسعهــا مــن النبـــي  -وسـلم

  .أمجعوا على أن مراسيل الصحابة حجة

أول : أ�ـا قالـت -رضـي اهللا عنهـا -وصـححاه عـن عائشـة ) دالئل النبـوة(والبيهقي يف ) مستدركه(وروى احلاكم يف  -ب

ـــرَْأ بِاْســـِم رَبِّـــَك ومرادهـــا بالســـورة صـــدرها، وإال فباقيهـــا نـــزل بعـــد، كمـــا تـــدل علـــى ذلـــك روايـــة  ســـورة نزلـــت مـــن القـــرآن اقـْ

  .يحنيالصح
 

  :القول الثاني

�ُِّ� ((: هو قوله تعاىل اطالقا إن أول ما نزل ��َ�� ا�ُْ���
َ
�ِْ�ْر  ��َ� �

َ
�َ� �ْ�ُ�  ْ َوا���ْ�َ�  � َو�ِ�َ��ََ� َ�َ�ّ�ِ�ْ  �َوَر��َ� �ََ�ّ�ِ

رضي -بن عوف وهذا القول مروي عن جابر بن عبد اهللا وأيب سلمة بن عبد الرمحن  )٥ -  ١: املدثر( ،)) ��َ�ْ�ُ�ْ� 

: سألت أبا سلمة عبد الرمحن: عن حيىي بن أيب كثري قال -واللفظ للبخاري-، ويدل هلذا ما رواه الشيخان -اهللا عنهما

�ُِّ� : أي القرآن أنزل أول فقال ��َ�� ا�ُْ���
َ
ِي َ��ََ� أنبئت أنه : فقلت  ��َ� �  �ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� ا��

ْ
 : ويف رواية يقولون  �ا�َْ�أ

ْ
 ا�َْ�أ

ِي َ��ََ�  �ُِّ� : أي القرآن أنزل أول فقال: سألت جابر بن عبد اهللا: فقال أبو سلمة.   ��ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� ا�� ��َ�� ا�ُْ���
َ
� �َ�� 

ِي َ��ََ� : نبئت أنه: فقلت  �ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� ا��
ْ
: قال رسول اهللا، -  -ال أخربك إال مبا قال رسول اهللا : فقال.   �ا�َْ�أ
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، فلما قضيت جواري هبطت، فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي، وخلفي، وعن مييين، وعن  راءحب رتجاو  اين

: فأتيت خدجية، فقلترجفة  فاخذتينفإذا هو جالس على عرش بني السماء واألرض، رت الی السماء ظمث ن مشايل، 

ِ ((دثروين وصبوا علي ماء بارداً، وأنزل علي  ّ� ��َ�� ا�ُْ���
َ
�ِْ�ْر  �ُ� �َ� �

َ
�َ� �ْ�ُ�  ْ َوا���ْ�َ�  � َو�ِ�َ��ََ� َ�َ�ّ�ِ�ْ  �َوَر��َ� �ََ�ّ�ِ

 �ْ�ُ�ْ�َ�� ((.  
  

  :وقد أجاب القائلون باألول عن هذا بأجوبة أحسنها وأخلقها بالقبول

�ُِّ� ((أن  - ١ َ�� ا�ُْ��� ��
َ
  .ى اإلطالقفهي أول ما نزل عل» اقرأ«أول ما نزل بعد فرتة الوحي، أما )) ��َ� �

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن  -واللفظ للبخاري-ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان أيضا من طريق الزهري 

فبينـا : وهـو حيـدث عـن فـرتة الـوحي، فقـال يف حديثـه -  -مسعت النبـي : قال -رضي اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا 

فعــت رأســي فــإذا امللــك الــذي جــاءين حبــراء جــالس علــى كرســي بــني الســماء أنــا أمشــي إذ مسعــت صــوتا مــن الســماء، فر 

�ُِّ� : زملوين، زملوين، فـدثروين، فـأنزل اهللا تعـاىل: واألرض، فجئثت منه رعبا، فقلت َ�� ا�ُْ��� ��
َ
�ِْ�ْر  ��َ� �

َ
َوَر��ـَ�  �ُ�ْ� �َ�

 ْ وهـي األوثـان واملـراد بـالرجز األوثـان أو  -قبـل أن تفـرض الصـالة -)) �َوا���ْ�ـَ� َ�ـ�ْ�ُ�ْ�  � َو�َِ���ََ� َ�َ�ّ�ِـ�ْ  ��ََ�ّ�ِ

  .عباد�ا

  .وهو حيدث عن فرتة الوحي نص على أن ذلك كان بعد فرتة الوحي، فهي أولية مقيدة ال مطلقة: فقوله

 يـدل علـى أن هـذه القصـة متـأخرة عـن قصـة حـراء، الـيت )).. فـإذا امللـك الـذي جـاءين حبـراء ((: -  -وكذلك قولـه 

ِي َ��ََ� : : نزل فيها  �ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� ا��
ْ
  .  �ا�َْ�أ

بعــدها إىل اهللا تعــاىل، خبــالف  -  -مقيــد مبــا نــزل متعلقــا باإلنــذار، ولــذلك دعــا النبـــي  )املــدثر(أن أول ســورة  - ٢

  .صدر سورة العلق، فهو مطلق غري مقيد بشيء خاص
  

  :القول الثالث

: إىل أكثـر املفسـرين، ورد عليـه احلـافظ ابـن حجـر) كشافه(سب هذا القول الزخمشري يف وقد ن )الفاحتة(إن أول ما نزل سورة 

  .بأن هذا القول مل يقل به إال عدد أقل من القليل

أن رسول  -عمرو بن شرحبيل-والواحدي بسنده عن أيب ميسرة ) دالئل النبوة(وقد استدل الذاهبون إليه مبا رواه البيهقي يف 

! معاذ اهللا: فقالت» خشيت أن يكون هذا أمرا -واهللا-إين إذا خلوت وحدي مسعت نداء، فقد : ةقال خلدجي -  -اهللا 

إنك لتؤدي األمانة، وتصل الرحم وتصدق احلديث، فلما دخل أبو بكر ذكرت خدجيـة حديثـه : ما كان اهللا ليفعل بك، فواهللا

إذا خلوت وحدي مسعت نداء من :  صا عليه، فقالفانطلقا، فق -نوفليعين ابن - )طورقة(اذهب مع حممد إىل : له، وقالت

  .ال تفعل إذا أتاك فاثبت حىت تسمع ما يقول، مث ائتين، فأخربين: فقال!! يا حممد، يا حممد فأنطلق هاربا يف األفق: خلفي

ِ ا���ْ�َِ� ا���ِ��ِ�  ((:يا حممد قل: فلما خال ناداه ِ َرّبِ ا�َْ�� ��ِْ�ِ� ا�� ��ِ �ُ�ْ َ���ِِ�  �ا���ْ�َِ� ا���ِ��ِ�  ��َِ�َ� اْ�َ
 �ِ� اَط ا�ُْ�ْ�َ��ِ�َ�  �إِ���َك َ�ْ�ُ�ُ� ����َك �َْ�َ��ُِ�  ��َ�ِْم اّ�ِ َ �َْ�ْ�َ� َ��َ�ِْ�ْ� َ�ْ�ِ  �اْ�ِ��َ� ا�ّ�ِ

َ
� �َ� ِ اَط ا�� َ�ِ

 َ�ِّ�� بأنـه حـديث مرسـل، وإن كـان رجالـه ثقـات فـال يعـارض : وجيـاب عـن هـذا القـول )) � ا�َْ�ْ�ُ��ِب َ��َ�ِْ�ْ� َوَ� ا���

  .حديث عائشة املرفوع، فالراجح هو األول
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  :القول الرابع

ِ� ا�ـ��ِ��ِ�  ((: إن أول ما نزل هو قوله تعاىل ِ ا���ْ�َ واسـتند القائـل �ـذا إىل مـا أخرجـه الواحـدي بإسـناده عـن  ))�ِْ�ِ� ا��

ِ� ا���ِ��ِ� لقرآن أول ما نزل من ا: عكرمة واحلسن، قاال ِ ا���ْ�َ  �ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� وأول سورة �ِْ�ِ� ا��
ْ
وأخرج ابن جرير، وغريه ا�َْ�أ

ِ  : يا حممد، استعذ، مث قـال: قال ()  أول ما نزل جربيل على النبـي: الق -رضي اهللا عنه-عن ابن عباس  �ِْ�ـِ� ا��
ِ� ا���ِ��ِ�  وعنـدي أن هـذا ال يعـد قـوال برأسـه، فـإن مـن ضـرورة نـزول : ذا القول، فقـال، وقد أجاب السيوطي عن ها���ْ�َ

  .السورة نزول البسملة معها، فهي أول آية نزلت على اإلطالق

وهــذا اجلــواب غــري مســلم فاألحاديــث الصــحيحة يف بــدء الــوحي كحــديث عائشــة وغــريه مل تــذكر قــط نــزول البســملة مــع 

  .ل متام السورةعند نزو . صدرها، والظاهر أ�ا نزلت بعد

-أن يف بعـض طـرق حـديث خدجيـة، ومحلهـا رسـول اهللا  -عند حكاية هذا القول-وقد ذكر ابن عطية يف مقدمة تفسريه 

) ( للنبـيإىل ورقة بن نوفل أن جربيل قال )  ( ا�ـ��ِ��ِ� قل �ِ ِ ا�ـ��ْ�َ مـا أنـا : اقـرأ، قـال: فقاهلـا، فقـال�ِْ�ـِ� ا��

  .ن مؤيداً ملا أجاب به السيوطيبقارئ، فإذا ثبت هذا يكو 

نعم هذه اآلثار واألحاديث ال تنهض ملعارضة حديث عائشة املرفوع الذي اتفـق عليـه صـاحبا الصـحيحني، فهـو يف أعلـى 

  .درجات الصحة

   

  

  آخر ما نزل من القرآن الكريم

  

-رضـي اهللا عـنهم-الصحابة وإمنا هي آثار مروية عن بعض  -   -ليس يف هذا املوضوع أحاديث مرفوعة إىل النبـي 

، والتابعني، استنتجوها مما شاهدوه من نزول الوحي، ومالبسات األحوال، وقد يسمع أحدهم ما ال يسمعه اآلخـر ويـرى 

ما ال يرى اآلخر، فمن مث كثر االختالف بني السلف والعلماء، يف آخر ما نزل وتعددت األقـوال وتشـعبت اآلراء، وإليـك 

 .تفصيل القول يف هذا
  

  :القول األول

ِ ُ��� �َُ��� ُ�� َ�ْ�ـٍ� َ�ـ� ((: ورة البقـرةصـقوله تعـاىل يف آخـر إن آخر ما نزل من القرآن  ُ��ا �َ�ًْ�� �ُ�َْ�ُ��َن �ِ��ِ إَِ� ا�� َوا��
  :والدليل على ذلك )٢٨١: البقرة( ،))َ�َ�َ�ْ� وَُ�ْ� َ� ُ�ْ��َُ��نَ 

ُ��ا �َ�ًْ�� �ُ�َْ�ُ��َن �ِ��ِ إَِ� آخر ما نزل مـن القـرآن : ، قال--عباس روى النسائي من طريق عكرمة عن ابن  - ١ َوا��
 ِ   .اآلية... ا��

ُ��ا �َ�ًْ�ـ� آخر آية نزلـت مـن القـرآن : قال --وروى ابن مردويه بسنده عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس  - ٢ َوا��
 ِ   .اآلية... �ُ�َْ�ُ��َن �ِ��ِ إَِ� ا��

 -  -هذه آخر آيـة نزلـت علـى رسـول اهللا : قال --لبغوي يف تفسريه عند هذه اآلية عن ابن عباسوذكر ا - ٣
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 -واحدا وعشرين يوما - -فقال له جربيل ضعها على رأس مائتني ومثانني، من سورة البقرة وعاش بعدها رسول اهللا ،

  .سبع ليال: تسع ليال وقال سعيد بن جبري: وقال ابن جريج

  :و أرجح اآلراء واألقوال، وهو الذي تركن إليه النفس بعد النظر يف هذه األحاديث أو اآلثار وذلك ملا يأيتوهذا الرأي ه

  .مل حيظ قول من األقوال اليت سنذكرها جبملة من اآلثار، وأقوال أئمة التفسري مثل ما حظي به هذا القول -أ

آلخــر، والرجــوع إىل اهللا ليــوّيف كــال جــزاء عملــه، وهــو أنســب مــا تشــري إليــه هــذه اآليــة يف ثناياهــا مــن التــذكري بــاليوم ا -ب

  .باخلتام

ومل يظفر قـول غـريه مبثـل هـذا التحديـد،  --ما ظفر به هذا القول من حتديد الوقت بني نزوهلا، وبني وفاة النبـي  -ج

رب نـزول هـذه اآليـة مـن وال يضر االختالف يف حتديد املدة، فالروايات اليت حددت املـدة بينهـا قـدر مشـرتك، وهـو بيـان قـ

  .--وفاة النبـي 
  

  :القول الثاني

َ َوَذُروا َ�ـ� �َـِ�َ �ِـَ� ا�ّ�ِ�َـ� إِْن ُ��ْـُ�ْ� ((: هو قوله تعاىل يف سـورة البقـرة أن آخر ما نزل ُ�ـ�ا ا�� �َ� آَ��ُـ�ا ا�� ِ َ�� ا�� ��
َ
� �َ�

  .)٢٧٨اآلية : البقرة( ،))ُ�ْ�ِ��ِ�َ 

آية الربا،   -  -آخر آية نزلت على النبـي : قال -رضي اهللا عنهما-ي عن ابن عباس ويدل لذلك ما أخرجه البخار 

  .مثله، واملراد بآية الربا اآلية اليت ذكرناها -رضي اهللا عنه-وأخرج البيهقي عن عمر 

  .اخر اآليات نزوالإما بأ�ا آخر آية نزلت يف شأن الربا وإما بأن املراد أ�ا من أو : واحلق هو األول وجياب عن هذا القول

رضـي اهللا -ن عمـر ويؤيد هذا اجلواب األخري، وأ�ا ليست آخر آيـة علـى اإلطـالق، مـا رواه اإلمـام أمحـد، وابـن ماجـة، عـ

رضـي اهللا -خطبنـا عمـر : وما ذكره ابـن مردويـه عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال. )امن آخر ما نزل آية الرب( :نفسه قال -عنه

  .)اآن نزوال آية الربن من آخر القر إ(: فقال -عنه

  .أيضاً يف روايته، وهذا التعبري له نظائر يف اللغة العربية -رضي اهللا عنهما-والظاهر أن هذا هو مراد ابن عباس 

: أي اآليــة الــيت ختمــت �ــا آيــات الربــا وهــي) آيــة الربــا( -رضــي اهللا عنــه-ويــرى بعــض العلمــاء أن املــراد بقــول ابــن عبــاس 

ُ��ا �َ�ًْ�� �ُ (( ِ َوا�� رضـي اهللا -وعلـى هـذا تكـون روايـة البخـاري مؤيـدة ملـا ذكرنـاه عـن ابـن عبـاس ...  ))�َْ�ُ��َن �ِ��ِ إَِ� ا��

  .يف القول األول -عنهما
  

  :القول الثالث

َ�ـ((: زلت آية الدين، وهي قوله تعاىلإن آخر آية ن
َ
�َ� آَ�ُ��ا إَِذا �ََ�ا�َ�ُْ�ْ� �َِ��ٍْ� إَِ� أ ِ َ�� ا�� ��

َ
 َ�ـ�ْ�ُ�ُ��هُ  ٍ� ُ�َ�ـ�� ف�َ� �

عـن ابـن شـهاب ) لقـرآنفضـائل ا(أخـرج أبـو عبيـد يف كتـاب . وهي أطول آية يف القرآن الكرمي )٢٨٢: البقرة(، ))اآلية...

ابـن شـهاب، عـن سـعيد ابـن  وأخـرج ابـن جريـر مـن طريـق )دا بـالعرش آيـة الربـا، وآيـة الـدينآخـر القـرآن عهـ(: الزهـري قـال

  .وهو مرسل، صحيح اإلسناد )خر القرآن عهدا بالعرش آية الدينأن آأنه بلغه (: املسيب

 .فهي آخرآية مقيدة، ال مطلقة كاآلية األوىل )املعامالت(أن هذه اآلية آخر ما نزل يف باب ب: وجياب عن هذا القول
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  :القول الرابع

ُ ُ�ْ��ِ�ُ�ْ� ِ� ((: إن آخر ما نزل هو قوله تعاىل �َ�ِ�َْ�َ�ْ�ُ���ََ� �ُِ� ا�� ، وآخر ما نزل من )١٧٦: سورة النساء( ،))  ا�َْ�َ

  .»براءة«السور 

وآخـــر آيـــة نزلـــت ) بـــراءة(آخـــر ســـورة نزلـــت : ويـــدل علـــى هـــذا مـــا رواه البخـــاري ومســـلم عـــن الـــرباء بـــن عـــازب أنـــه قـــال

))ِ�َ� ُ ُ�ْ��ِ�ُ�ْ� ِ� ا�َْ�َ   ))...�َْ�َ�ْ�ُ���ََ� �ُِ� ا��

اءة آخر ما نزل يف شأن القتال واجلهاد، أو أن يف الكـالم تقـديرا، أي مـن أواخـر السـور نـزوال وجياب عن هذا بأن سورة بر 

  .سورة براءة وأن آية الكاللة آخر ما نزل يف شأن املواريث

  

  :القول الخامس

ا �ِ ((: إن آخر مـا نـزل قولـه تعـاىل ً�ِ��َ �ُ ً�ا �ََ�َ�اُؤهُ َ�َ��� َ��� َ�ُ َوَ�ْ� َ�ْ�ُ�ْ� ُ�ْ�ِ�ً�� ُ�َ�َ�ّ�ِ
َ
ُ َ��َ�ْ�ِ َو�ََ�َ�ُ� َوأ �َ�� وََ�ِ�َ� ا��

  .)٩٣: النساء(  ،))َ�َ�ا�ً� َ�ِ��ً��

  .-رضي اهللا عنهما-واستدل صاحب هذا القول مبا رواه البخاري وغريه عن ابن عباس 

ُ� َ��ِ�ً ((: نزلت هذه اآلية: قال ً�ا �ََ�َ�اُؤهُ َ�َ���   .وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء)) ا �ِ�َ�� َوَ�ْ� َ�ْ�ُ�ْ� ُ�ْ�ِ�ً�� ُ�َ�َ�ّ�ِ

: بأ�ـا آخــر مـا نــزل يف حكـم قتــل املـؤمن عمــدا فهـي آخريــة مقيـدة، ويؤيــد هـذا قولــه يف احلــديث: وجيـاب عــن هـذا القــول

  .فهو يدل على نزول شيء بعدها ولكن ليس بناسخ هلا» وما نسخها شيء«

  

  :القول السادس

�ُْ�ِ�ُ�ْ� َ��ِ�ٌ� َ��َ�ْ�ِ َ�� َ��ِ��ْ� َ��ِ�ٌ� ((: خامتة سورة براءة وله تعاىل يفإن آخر ما نزل هو ق
َ
�ََ�ْ� َ��َءُ�ْ� رَُ��ٌل �ِْ� �

ُ َ� إَِ�َ إِ��  )�(َ��َ�ُْ�ْ� �ِ��ُْ�ْ��ِ�َِ� َرُءوٌف رَِ��ٌ�  ُْ� وَُ�َ� َرب� ا�ْ�َ  �َ�ِْن �ََ����ْا َ�ُ�ْ� َ�ْ�ِ�َ ا�� �ِْش ا�َْ�ِ��ِ� ُ�َ� َ��َ�ْ�ِ �ََ���
  .)١٢٩ - ١٢٨: سورة التوبة( ، )) )�(

�ََ�ْ� َ��َءُ�ْ� آخـر آيـة نزلـت ((: قـال -رضي اهللا عنه-أيب بن كعب والدليل على ذلك ما رواه احلاكم يف املستدرك عن 
 ْ��ُ�ِ�ُْ�

َ
  .))إىل آخر السورة... رَُ��ٌل ِ�ْ� �

  .أنه أخرب بذلك حبسب ظنه واجتهاده بأ�ما آخر ما نزل من سورة براءة، أو: وجياب عنه
  

  : القول السابع

  إن آخر ما نزل سورة املائدة، واستند صاحب هذا القول إىل ما رواه الرتمذي، واحلاكم عن

آخر سورة نزلت املائـدة فمـا وجـدمت فيهـا مـن حـالل فاسـتحلوه، ومـا وجـدمت مـن حـرام : ((قالت -رضي اهللا عنها-عائشة 

  )).فحرموه

  .بأ�ا آخر سورة نزلت يف احلالل واحلرام: ا القولوجياب عن هذ

  



٥١ 
 

  :القول الثامن

ِ َوا�َْ��ُْ� ((: ت هيإن آخر سورة نزل   . السورة ))�إَِذا َ��َء �َْ�ُ ا��

  .، ورواه النسائي أيضاً عنه-رضي اهللا عنهما-روى هذا مسلم يف صحيحه عن ابن عباس 

  .تمامها يف حجة الوداع، فال ينايف نزول آية أو آيات بعدهابأ�ا آخر سورة نزلت ب: وجياب عن هذا القول

حـني  -رضـي اهللا عنهمـا-ويؤيـد هـذا مـا رواه البخـاري عـن ابـن عبـاس  -  -أو أ�ا آخر مـا نـزل مشـعراً بوفـاة النبــي 

نعيــت إليــه  -  -أجــل، أو مثــل ضــرب حملمــد ((: مبحضــر مــن الصــحابة عنهــا، فقــال -رضــي اهللا عنــه-ســأله عمــر 

  .))أعلمه إياه -  -هو أجل رسول اهللا ((: -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  ويف رواية أخرى للبخاري ))هنفس

أن هـذه ((: -رضـي اهللا عنهمـا-ى عـن ابـن عمـر مـا أعلـم منهـا إال مـا تقـول، وروى أبـو يعلـ -رضـي اهللا عنـه-فقال عمـر 

  .))أنه الوداع -  -اهللا  السورة نزلت يف حجة الوداع، يف أوسط أيام التشريق، فعرف رسول
  

  :القول التاسع

�َْ� َ�ْ�ُ�ُ�ْ� ِ�ْ� ((: أن آخر ما نزل هو قوله تعاىل
ُ
ْو �

َ
ِ��ُ� َ�َ�َ� َ�ِ�ٍ� ِ��ُْ�ْ� ِ�ْ� َذَ�ٍ� أ

ُ
ّ�ِ َ� أ

َ
�ْ�َ�َ��َب �َُ�ْ� َر��ُ�ْ� � َ�

أ�ــا  -رضــي اهللا عنهــا-عــن أم سـلمة فقــد أخــرج ابـن مردويــه مــن طريـق جماهــد . اآليــة )١٩٥: آل عمـران(، ))...َ�ْ�ــٍ� 

�ْ�َ�َ��َب �َُ�ْ� َر��ُ��ْ ((آخر آية نزلت هذه اآلية : قالت َ�...((   

  .والظاهر أن مرادها آخر آية نزلت يف شأن النساء

  

  :القول العاشر

�َْ�ْ�ُ� َ��َ�ُْ�ْ� �ِ�ْ ((: أن آخر ما نزل هو قوله تعاىل
َ
ْ�َ��ُْ� �َُ�ْ� دِ�َ�ُ�ْ� َو�

َ
�َُ�ـُ� اْ�ِْ�ـَ�َم  َ�ِ� َوَرِ��ُ� اْ�َ�َْم أ

فإ�ـا تـدل علـى إكمـال الـدين، يف ذلـك اليـوم املشـهود، الـذي نزلـت فيـه، وهـو يـوم عرفـة يف حجـة  )٣: املائـدة( ،)) دِ�ً��

  .الوداع، وكان يوم مجعة، ففهموا منه أن إكمال الدين ال يكون إال بإكمال نزول القرآن الكرمي

صـحيح، ومل يقــل أحـد قــط مـن العلمــاء إ�ـا آخــر مـا نــزل مـن القــرآن، واإلمـام الســيوطي، وهــو  أن هــذا الـزعم غــري: واحلـق

  .الباقعة الذي ال خيفى عليه قول، سرد األقوال يف آخر ما نزل، ومل ينقل عن أحد مثل هذا القول بل نبه على خطئه

الفاً له، وأن املراد أواخر مقيدة، ال مطلقـة وأخرياً عرفت أن القول األول هو الصحيح الراجح، وعرفت اإلجابة عما ورد خم

وهذه الطريقة يف التوفيق بني النصوص املتعارضة يف هذا البـاب هـي أعـدل الطـرق، وهـي املـنهج الـذي سـلكه احملققـون مـن 

  العلماء
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  األسئلة واألجوبة

  .ما هي فوائد معرفة أول ما نزل من القرآن الكرمي وآخر ما نزل منه/ ١س

  :على العلم بأول ما نزل، وآخر ما نزل فوائد منهايرتتب / ١ج

فيمــا إذا وردت آيتــان أو أكثــر يف موضــوع واحــد، وحكــم إحــدامها يغــاير األخــرى تغــايراً ال : معرفــة الناســخ واملنســوخ - ١

  .ميكن معه اجلمع، فنعرف أن املتأخر منها ناسخ للمتقدم

عرفنـا أن اآليـات الـيت نزلـت يف فرضـية الصـالة مبكـة، قبـل اهلجـرة، وذلك مثل ما إذا : معرفة تاريخ التشريع اإلسالمي - ٢

وأن اآليـات الـيت نزلـت يف فـرض احلـج  .. وأن اآليات اليت نزلت يف فرض الزكـاة والصـوم كانـت يف السـنة الثانيـة بعـد اهلجـرة

ول مــا فــرض الصــالة، مث إن أ: كانــت يف الســنة السادســة، علــى مــا هــو الــراجح، أمكننــا أن نرتبهــا ترتيبــا تشــريعّيا، فنقــول

  .الصوم مث الزكاة، مث احلج

معرفة التدرج يف التشريع، فتوصل إىل حكمة اهللا تعاىل العالية يف أخذ الشعوب �ذه السياسـة احلكيمـة يف اإلسـالم،  - ٣

فنـا أن اآليـات وذلك مثل ما إذا عرفنا ترتيب اآليات اليت نزلت يف شأن حترمي اخلمر، وقد ذكرنا ذلك آنفا، ومثل ما إذا عر 

الداعيــة إىل أصــول العقائــد نزلــت أوًال، وأن اآليــات الــيت نزلــت يف التشــريعات التفصــيلية، واألحكــام العمليــة نزلــت بعــدها، 

  .أدركنا أسرار اهللا يف الرتبية والتشريع، فما مل تعرف األصول، وتطمئن إليها القلوب، ال يسهل األخذ بالفروع

ــَ� ((: أول مــا نــزل هــو قولــه تعــاىلذهـب أكثــر العلمــاء إىل إن / ٢س ِي َ��َ ِــَ� ا�� ــِ� َرّ� �ْ�ِ� 
ْ
ــَ�أ ــ�َن  �ا�ْ �َْ� ــَ� اْ�ِ �َ�َ

ْ�ـَ�ُم  �ِ�ْ� َ��ٍَ� 
َ
 َوَر��َ� اْ�

ْ
ِي َ���ـَ� �ِـ��َْ��َِ�  �ا�َْ�أ �َْ�ـ�َن َ�ـ� �َـْ� َ�ْ�َ�ـْ�  �ا�� ، )٥ - ١العلـق ( ))�َ���ـَ� اْ�ِ

  .اذكر أدلتهم على ذلك

  :ذلك ما يأيتيدل على / ٢ج

أول مـا بـدئ : أ�ا قالت -رضي اهللا عنها-بسندمها عن عائشة أم املؤمنني  -واللفظ للبخاري-روى البخاري ومسلم  -أ

مـن الــوحي الرؤيـا الصـاحلة يف النـوم، فكــان ال يـرى رؤيـا إال جـاءت مثــل فلـق الصـبح مث حبـب إليــه  --بـه رسـول اهللا 

الليـايل ذوات العـدد قبـل أن ينـزع إىل أهلـه، ويتـزود لـذلك، مث  -وهـو التعبـد-فيـه  اخلـالء، وكـان خيلـو بغـار حـراء، فيتحنـث

مــا أنــا بقــارئ، : اقــرأ، قلــت: يرجــع إىل خدجيــة، فيتــزود ملثلهــا، حــىت جــاءه احلــق، وهــو يف غــار حــراء، فجــاءه امللــك، فقــال

أخــذين فغطــين الثانيــة حــىت بلــغ مــين مــا أنــا بقــارئ، ف: اقــرأ، قلــت: فأخــذين فغطــين حــىت بلــغ مــين اجلهــد مث أرســلين، فقــال

 ((: مـا أنـا بقـارئ، فأخـذين فغطـين الثالثـة حـىت بلـغ مـين اجلهـد، مث أرسـلين فقـال: اقرأ، قلـت: اجلهد، مث أرسلين فقال
ْ
ا�ْـَ�أ

ِي َ��ََ�  �َْ��َن ِ�ْ� َ��ٍَ�  ��ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� ا�� ْ�َ�ُم  �َ��ََ� اْ�ِ
َ
 َوَر��َ� اْ�

ْ
ِي َ���  �ا�َْ�أ �َْ��َن َ�� �َْ�  �َ� �ِ��َْ��َِ� ا�� َ���َ� اْ�ِ

زملوين، فزملوه حىت ذهب عنه الروع، فقال خلدجية : فرجع �ا إىل خدجية يرجتف فؤاده، فقال )٥ - ١العلق ( ))�َ�ْ��َْ� 

مــل كــال واهللا مــا خيزيــك اهللا أبــدا، إنــك لتصــل الــرحم، وحت: لقــد خشــيت علــى نفســي، فقالــت خدجيــة -وأخربهــا اخلــرب-

  . احلديث... الكل، وتكسب املعدوم وتقري الضيف 

صــلى اهللا عليــه -وإن مل تعــاين القصــة وتشــاهدها، إال أنــه حيتمــل أن تكــون مسعتهــا مــن النبـــي  -وعائشــة رضــي اهللا عنهــا

وأيّــا كــان األمــر فهــو حــديث متصــل مرفــوع، ولــذلك ،  -  -بعــد، أو حــدثها �ــا صــحايب مسعهــا مــن النبـــي  -وسـلم

  .ا على أن مراسيل الصحابة حجةأمجعو 
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أول : أ�ـا قالـت -رضـي اهللا عنهـا -وصـححاه عـن عائشـة ) دالئل النبـوة(والبيهقي يف ) مستدركه(وروى احلاكم يف  -ب

ـــرَْأ بِاْســـِم رَبِّـــَك ومرادهـــا بالســـورة صـــدرها، وإال فباقيهـــا نـــزل بعـــد، كمـــا تـــدل علـــى ذلـــك روايـــة  ســـورة نزلـــت مـــن القـــرآن اقـْ

  .الصحيحني

�ُِّ� ((: ذهـب بعـض العلمـاء إىل إن أول مـا نـزل هـو قولـه تعـاىل /٣س َ�ــ� ا�ُْ�ـ�� ��
َ
�ْـِ�ْر  ��َــ� �

َ
ْ  �ُ�ــْ� �َ� ــَ� �ََ�ــّ�ِ َوَر��

�ْ�ُ�ْ�  � َو�َِ���ََ� َ�َ�ّ�ِ�ْ  �   .، فما ردك على هذا )٥ - ١: املدثر( ،)) �َوا���ْ�َ� �َ

  :أجيب عن هذا بأجوبة منها/ ٣ج

�َ ((أن  - ١ ��
َ
� �َ� �ُِّ�   .فهي أول ما نزل على اإلطالق )اقرأ(أول ما نزل بعد فرتة الوحي، أما ))  �� ا�ُْ���

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن  -واللفظ للبخاري-ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان أيضا من طريق الزهري 

فبينـا : حيـدث عـن فـرتة الـوحي، فقـال يف حديثـه وهـو -  -مسعت النبـي : قال -رضي اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا 

أنــا أمشــي إذ مسعــت صــوتا مــن الســماء، فرفعــت رأســي فــإذا امللــك الــذي جــاءين حبــراء جــالس علــى كرســي بــني الســماء 

�ُِّ� ((: زملوين، زملوين، فدثروين، فأنزل اهللا تعاىل: واألرض، فجئثت منه رعبا، فقلت َ�� ا�ُْ��� ��
َ
� �َ��  ِ�ْ�

َ
َوَر��َ�  �ْر ُ�ْ� �َ�

 ْ �ْ�ُ�ْ�  � َو�َِ���ََ� َ�َ�ّ�ِ�ْ  ��ََ�ّ�ِ واملـراد بـالرجز األوثـان أو » وهـي األوثـان -قبـل أن تفـرض الصـالة - ،)) �َوا���ْ�َ� �َ

  .عباد�ا

  .وهو حيدث عن فرتة الوحي نص على أن ذلك كان بعد فرتة الوحي، فهي أولية مقيدة ال مطلقة: فقوله

يـدل علـى أن هـذه القصـة متـأخرة عـن قصـة حـراء، الـيت نـزل  ).. فـإذا امللـك الـذي جـاءين حبـراء (: --ذلك قوله وك

ِي َ��ََ� ((: فيها  �ِ�ْ�ِ� َرّ�َِ� ا��
ْ
  )). �ا�َْ�أ

بعدها إىل اهللا تعاىل، خبالف صدر  - -مقيد مبا نزل متعلقا باإلنذار، ولذلك دعا النبـي  )املدثر(أن أول سورة  - ٢

  .فهو مطلق غري مقيد بشيء خاص سورة العلق،

ُ�ــ�ا �َ�ًْ�ــ� �ُ�َْ�ُ�ــ�َن �ِ�ــ�ِ إَِ� ((: ل مــن القــرآن الكــرمي قولــه تعــاىلذهــب أكثــر العلمــاء إىل إن آخــر مــا نــز / ٤س َوا��
ِ ُ��� �َُ��� ُ�� َ�ْ�ٍ� َ�� َ�َ�َ�ْ� وَُ�ْ� َ� ُ�ْ��َُ��نَ    .، اذكر أدلتهم على ذلك)٢٨١: البقرة( ، )) ا��

  :يدل على ذلك ما يأيت/ ٤ج

ــ� آخــر مـا نــزل مــن القــرآن : ، قــال-رضـي اهللا عنهمــا-روى النسـائي مــن طريــق عكرمـة عــن ابــن عبــاس  - ١ ــ�ا �َ�ًْ� �ُ َوا��
 ِ   .اآلية... �ُ�َْ�ُ��َن �ِ��ِ إَِ� ا��

 نزلت من القرآن و آخر آية: قال -رضي اهللا عنهما-وروى ابن مردويه بسنده عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس  - ٢
 ِ ُ��ا �َ�ًْ�� �ُ�َْ�ُ��َن �ِ��ِ إَِ� ا��   .اآلية... َوا��

هذه آخر آيـة نزلـت علـى رسـول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-وذكر البغوي يف تفسريه عند هذه اآلية عن ابن عباس - ٣

--رســول اهللا  ، فقــال لــه جربيــل ضــعها علــى رأس مــائتني ومثــانني، مــن ســورة البقــرة وعــاش بعــدها--  واحــدا

  .سبع ليال: تسع ليال وقال سعيد بن جبري: وقال ابن جريج -وعشرين يوما

  

  



٥٤ 
 

  الثامن الدرس

  اياته القرآن و سورترتيب 

  

  :اآلية لغة

  :أطلقت كلمة اآلية يف أصل اللغة على معان متعددة أشهرها

�ِ ((: ومنه قوله تعاىل: العالمة -١
ْ
ْن �َ�

َ
  .عالمة ملكه: أي ))َ�ُ�ُ� ا����ُ�ُت �ِ��ِ َ�ِ��َ�ٌ� ِ�ْ� َرّ�ُِ��ْ إِن� آ�ََ� ُ��ِْ��ِ أ

ونَ ((: ومنه قوله تعاىل: الدليل -٢ ُ�َِ�ْ��َ ٌ�ََ� �ْ�ُْ�
َ
ْن َ��ََ�ُ�ْ� ِ�ْ� �َُ�اٍب ُ��� إَِذا �

َ
  .دالئل قدرته: أي ))َوِ�ْ� آ�َ��ِ�ِ أ

ْ�َ�ُُ�ْ� ُ�ْ�ِ��ِ�َ إِن� ِ� َذ�َِ� َ��َ ((: ومنه قوله تعاىل: العربة -٣
َ
  .عربة ملن بعدهم: أي ))ً� َوَ�� َ�َن أ

ا�ِ�َ� َ�ْ� آ�َ�َْ��ُ�ْ� ِ�ْ� آ�ٍَ� �َّ�َِ��ٍ ((: ومنه قوله تعاىل: املعجزة -٤   .من معجزة واضحة: أي ))َ�ْ� �َِ� إِْ�َ

  ))جبماعتهم  يرج القوم بايتهم ، اخ((: ومنه قوله تعاىل:  اجلماعة -٥

رِْض ((: ومنه : الدليل الربهان و  -٦
َ
َ��َواِت َواْ�   ))َوِ�ْ� آ�َ��ِ�ِ َ��ُْ� ا���

  ومن براهني وجود اهللا سبحانه ودالئله: يأ    

  .جزء من السورة هلا مبدأ و�اية، وآخرها يسمى فاصلة: ويف االصطالح

ا قبلها وما بعدها، أو ألن فيها عرباً واملناسبة بني املعىن اللغوي واالصطالحي ظاهرة أل�ا عالمة على نفسها بانفصاهلا عم

  .-صلى اهللا عليه وسلم-ودالئل ملن أراد أن يتذكر، أو أل�ا بانضمامها إىل غريها تكون معجزة دالة على صدق الرسول 

  

  :فوائد معرفة اآليات

  :وملعرفة اآليات وعددها وفواصلها فوائد منها

  .عليه بعض األحاديث الواردة معرفة الوقف، على رؤوس اآلي ألنه سنة كما يدل - ١

أنه يعني على صحة الصالة، فإن اإلمجاع انعقد على أن الصالة ال تصح بنصف آيـة، وقـال مجـع مـن العلمـاء جتـزي  - ٢

. بآيـة، وآخـرون بـثالث آيـات وآخـرون ال بـد مـن سـبع، وكـذلك اعتبارهـا فـيمن جهـل الفاحتـة فإنـه جيـب بـدهلا سـبع آيـات

تبارهـا يف اخلطبـة، فإنـه جتـب فيهـا قـراءة آيـة كاملـة، وال يكفـي شـطرها إن مل تكـن طويلـة، وكـذا عند من أوجبها، ومنهـا اع

  .الطويلة على ما عليه اجلمهور

أن اإلعجـاز ال يقــع بأقــل مـن ثــالث آيــات قصـار أو آيــة طويلــة تعادهلـا فمــا مل تعــرف اآليـة ال ميكننــا أن نقــف علــى  - ٣

  .القدر املعجز من القرآن

ومــن قــرأ ((، ))مــن قــرأ بعشــر آيــات مل يكتــب مــن الغــافلني: ((تبارهــا يف قــراءة قيــام الليــل، ففــي أحاديــثومنهــا اع - ٤

ومــن قــرأ مبــائيت آيــة كتــب مــن ((، ))ومــن قــرأ مبائــة آيــة كتــب مــن القــانتني((، ))خبمســني آيــة يف ليلــة كتــب مــن احلــافظني

...)) ومــن قــرأ خبمســمائة، وســبعمائة، وآلــف آيــة ((، ))ومــن قــرأ بثالمثائــة آيــة كتــب لــه قنطــار مــن األجــر((، ))الفــائزين

  .أخرجها الدارمي يف مسنده مفرقة

  



٥٥ 
 

  :معرفة اآليات توقيفية

فــإن قلــت مــا بــاهلم عــدوا بعــض (وآيــات القــرآن الكــرمي كلهــا توقيفيــة ال تعلــم إال مــن الشــارع، قــال الزخمشــري يف تفســريه 

فآية حيث وقعت من السور  )ا��(للقياس فيه، كمعرفة السور أما هذا علم توقيفي ال جمال : الفواتح آية دون بعض؟ قلت

آية  )���(ليست بآية يف سورها اخلمس و )ا��(مل تعد آية، و )ا���(آية، و )ا���(املفتتحة �ا، وهي ست، وكذلك 

آيتـان،  )��ـ�*  �ـ�(آيـة يف سـورها كلهـا، و )�ـ�(ليسـت بآيـة، و )�ـ�(آيتـان، و )�ـ�(و )��(يف سـورتيها، و

ثالثتها مل تعد آية، هذا مذهب الكـوفيني، ومـن عـداهم مل يعـدوا شـيئا منهـا )ن(و )ق(و )ص(آية واحدة و )�����(و

  .آية

َ��نِ (وحده و )ا���ْ�َ�(كما عد : فإن قلت فكيف عد ما هو يف حكم كلمة واحدة آية قلت وحدها آيتني على  )ُ�ْ�َ����

  )طريق التوقيف

  

  :ترتيب اآليات

علــى مواضــع اآليــات مــن  -  -يوقــف النبـــي  -عليــه الســالم-ســورها تــوقيفي، فقــد كــان جربيــل  ترتيــب اآليــات يف

روى أمحــد وأصـــحاب الســـنن الثالثـــة ...)) ضـــعوا آيـــة كــذا يف ســـورة كـــذا : ((يقــول -  -ســورها، وكـــان رســـول اهللا 

: ، قـال-ي اهللا عنـهرضـ-، عـن عثمـان بـن عفـان -رضـي اهللا عنهمـا-وصححه ابن حبان واحلاكم من حديث ابن عبـاس 

مما يأيت عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا نـزل عليـه الشـيء يـدعو بعـض  -  -كان رسول اهللا 

ذا احلـديث، وقـد حصـل اليقـني مـن النقـل املتـواتر �ـ)) ضعوا هذا يف السورة اليت يذكر فيها كـذا وكـذا: ((من يكتب فيقول

على وضعه هكذا يف املصحف، وقد أمجع  -رضي اهللا عنهم-ومما أمجع الصحابة  -  - الرتتيب من قراءة رسول اهللا

  .العلماء أن ترتيب اآليات توقيفي وتواردت النصوص الصحيحة على ذلك

عن شـيء، أكثـر ممـا  -  -ما سألت النبـي : قال -رضي اهللا عنه-أما النصوص فكثرية منها ما رواه مسلم عن عمر 

  )).أما تكفيك آية الصيف اليت يف آخر النساء: ((حىت طعن بإصبعه يف صدري وقالسألته عن الكاللة 

رواه )). مـــن قـــرأ اآليتـــني مـــن خـــواتيم ســـورة البقـــرة يف ليلـــة كفتـــاه: ((ومنهـــا األحاديـــث الصـــحيحة يف خـــواتيم ســـورة البقـــرة

  .البخاري وغريه

ترتيب اآليات : (عفر بن الزبري يف مناسباته، ونص عبارتهوأما اإلمجاع فنقله غري واحد، منهم الزركشي يف الربهان، وأبو ج 

  ).وأمره بال خالف يف هذا بني املسلمني -  -يف سورها واقع بتوقيفه 

ضـعوا آيـة كـذا يف : ((يقـول -  -ترتيب السور، ووضع اآليات إمنا كـان بـالوحي كـان رسـول اهللا : (وقال ابن احلصار

--ومما أمجـع الصـحابة ،  -  -املتواتر �ذا الرتتيب من تالوة رسول اهللا  ، وقد حصل اليقني من النقل))موضع كذا

  .على وضعه هكذا يف املصحف-رضي اهللا عنهم
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  السور وترتيبها

من آيات القرآن الكرمي مجعت وضم بعضها إىل بعـض حـىت بلغـت يف الطـول مستقلة طائفة (السورة يف اصطالح العلماء 

  ).وكل سور القرآن الكرمي بدئت بالبسملة إال براءة ) بحانه وتعاىل هلاذي أراده اهللا سواملقدار ال

  

  :معرفة السور توقيفي

ومعرفة سورة القرآن الكرمي كلها توقيفي كمعرفة آياته، وسـور القـرآن الكـرمي ختتلـف طـوًال وقصـراً، فـأطول سـورة هـي البقـرة، 

  .وأقصر سورة هي الكوثر

بسم اهللا الرمحن الرحيم أول مـا ينـزل شـيء منهـا، يـدل علـى ذلـك مـا أخرجـه أبـو داود وكان من عالمة ابتداء السورة نزول 

: قـال -رضـي اهللا عنهمـا-وصححه ابن حبـان واحلـاكم مـن طريـق عمـرو بـن دينـار، عـن سـعيد بـن جبـري، عـن ابـن عبـاس 

فـإذا نزلـت : ((ويف روايـة)) ال يعلـم خـتم السـورة حـىت ينـزل بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم -صلى اهللا عليـه وسـلم-كان النبـي ((

  .يعين هي داللة على انقضاء ما قبلها، وعلى ابتداء سورة بعدها)) بسم اهللا الرمحن الرحيم علم أن السورة قد انقضت

  

  

  :الحكمة في تسوير القرآن الكريم

  :ولتسوير القرآن الكرمي سوراً فوائد منها

حتتــه أنــواع وأصــناف كــان أحســن وأفخــم مــن أن يكــون بابــاً  حســن الرتتيــب والتنويــع والتبويــب فــاجلنس إذا انطــوت - ١

واحداً، ونوعاً واحداً، وال يـزال املؤلفـون مـن قـدمي الزمـان إىل يومنـا هـذا جيعلـون كتـبهم أبوابـاً وفصـوًال، حـىت أضـحى حسـن 

  .برأسه الرتتيب والتبويب من أعظم املشوقات إىل قراءة الكتاب، بل أصبح تبويب الكتب وتنسيقها فنا مستقالً 

تسهيل احلفظ وبعث اهلمة والنشـاط، أال تـرى أن القـارئ إذا أكمـل سـورة مث أخـذ يف حفـظ غريهـا كـان ذلـك أنشـط  - ٢

له، وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطولـه، ومثـل ذلـك املسـافر إذا قطـع مرحلـة مث شـرع يف غريهـا ازداد 

  .لغ مرحلة حىت يصل إىل غايتهقوة ونشاطاً، وال يزال يتجدد نشاطه، كلما ب

ن احلــافظ إذا حفــظ ســورة وحــذقها اعتقــد أنــه أخــذ مــن كتــاب اهللا تعــاىل حظــاً ونصــيباً، فــيعظم عنــده مــا حفظــه، إ - ٣

ا حفـظ البقـرة وآل عمـران كان الرجل إذ: -رضي اهللا عنه-ويعظم هو يف نفوس الناس، يشري إىل هذا املعىن حديث أنس 

  .عظم: نا أيجد في

، ولـذلك مظوالـن املعاينتتالحم وبذلك  يف التسوير والتفصيل تالحق األشكال، والنظائر، ومالءمة بعضها لبعض نإ - ٤

جند أغلب سور القرآن الكرمي يدور احلديث فيها حول موضوع بارز، وهلا منط خاص تسـتقل بـه، فسـورة يوسـف تتحـدث 

ا هلـن، ومـا علـيهن وســورة آل عمـران تتحـدث عــن عـن قصـته وسـورة إبــراهيم تتحـدث عنـه، وسـورة النســاء تتحـدث عـن مــ

  .قصصهم، وهكذا

  

  



٥٧ 
 

  :الحكمة في كون سوره طواًال وقصاراً 

التنبيه على أن الطول لـيس شـرطا لإلعجـاز فهـذه سـورة الكـوثر ثـالث آيـات، وهـي معجـزة إعجـاز سـورة البقـرة، ويف  - ١

  .هذا إثبات إعجاز القرآن الكرمي، على أبلغ وجه

ليم القرآن الكرمي من السور القصار إىل ما فوقها، ويف ذلك تيسري من اهللا تعاىل على عباده حلفظ كتابه التدرج يف تع - ٢

  .إىل غري ذلك من احلكم

  

  :تقسيم السور باعتبار الطول والقصر

  :العلماء السور إىل أربعة أقسام قسَّم

األنفـال وبـراءة لعـدم : ام واألعـراف، والسـابعة قيـلالبقـرة، وآل عمـران، والنسـاء، واملائـدة، واألنعـ: وهي سبع: الطوال - ١

  .الفصل بينهما بالبسملة، وقيل يونس

  .مائة أو تقار�ا لیما ويل الطوال وهي ما تزيد آيا�ا ع: املئون - ٢

ىن الطـوال أكثر مما يث -اي تتكرَّر- ما ويل املئني، وهي السور اليت آيا�ا تقارب مائة، ومسيت مثاين أل�ا تثىن: املثاين - ٣

  .واملئون

ما ويل املثاين من قصار السور مسـي بـذلك لكثـرة الفواصـل الـيت بـني السـور بالبسـملة، هو او اخر القرأن او : املفصل - ٤

، وهو الذي صـححه النـووي، )احلجرات(، وقيل )ق(أوله : وقيل لقلة املنسوخ فيه، وقد اختلف يف أوله على أقوال، فقيل

مل (إىل سـورة ) سورة الطارق(واألوساط من ) سورة الربوج(إىل ) احلجرات(صار، فالطوال من وللمفصل طوال وأوساط وق

  .إىل آخر القرآن الكرمي) سورة الزلزلة(والقصار من ) يكن

  

  :ترتيب سور القرآن الكريم

  :اختلف يف ترتيب السور على أقوال ثالثة

فلـــم توضـــع ســـورة يف ، -  -بتوقيـــف مـــن النبــــي  مـــا ذهـــب إليـــه مجاعـــة مـــن العلمـــاء، وهـــو أن ترتيـــب الســـور: األول

وتعليمه، أو برمزه وإشارته، على حسـب مـا فهمـوه مـن تالوتـه ، -  -موضعها من املصحف إال بناء على أمر النبـي 

-  - ، وممـــن ذهـــب إىل هـــذا أبـــو جعفـــر بـــن النحـــاس والكرمـــاين، وابـــن احلصـــار وأبـــو بكـــر األنبـــاري، قـــال أبـــو بكـــر

اهللا تعـاىل القـرآن الكـرمي كلـه إىل السـماء الـدنيا، مث فرقـه يف بضـع وعشـرين سـنة فكانـت السـورة تنـزل ألمـر  أنـزل: (األنبـاري

على موضع اآلية والسورة، فاتساق السورة كاتساق اآليـات  -  -حيدث واآلية جواباً ملستخرب، ويوقف جربيل النبـي 

  ).ورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآنفمن قدم س -صلى اهللا عليه وسلم-واحلروف، كله عن النبـي 

 -ترتيــب الســور هكــذا هــو عنــد اهللا تعــاىل يف اللــوح احملفــوظ علــى هــذا الرتتيــب، وعليــه كــان : (وقــال الكرمــاين يف الربهــان

 -  يعـرض علـى جربيـل كـل سـنة مـا كـان جيتمـع عنـده منــه، وعـرض عليـه يف السـنة الـيت تـويف فيهـا مـرتني، وكـان آخــر

ِ ((اآليات نزوال  ُ��ا �َ�ًْ�� �ُ�َْ�ُ��َن �ِ��ِ إَِ� ا��  ).فأمره جربيل أن يضعها بني آييت الربا، والدين)) َوا��
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  :واستدل هؤالء بما يلي

 -رضي اهللا عنه-أمجعوا على ترتيب املصحف الذي كتب يف عهد عثمان  -رضوان اهللا تعاىل عليهم-بأن الصحابة  - ١

ن عنـده مصـاحف مكتوبـة علـى ترتيـب آخـر، فلـو مل يكـن األمـر توقيفيـا حلصـل مـن ومل خيالف يف ذلك أحد، حىت من كـا

أصـــحاب املصـــاحف األخـــرى املخالفـــة يف الرتتيـــب والتمســـك برتتيـــب مصـــاحفهم، لكـــن عـــدوهلم عنهـــا وعـــن ترتيبهـــا بـــل 

ي فيه الفعـل أو وإحراقها دليل على أن األمر ليس للرأي فيه جمال، وال يشرتط أن يكون التوقيف بنص صريح، بل قد يكف

  .الرمز واإلشارة

مما يدل على التوقيف كون احلواميم رتبت والء أي متتابعة، ومل ترتب املسبحات والء، بل فصل بني سـورها با�ادلـة  - ٢

واملمتحنة واملنافقون، كما فصل بني طسم الشعراء، وطسم القصص بطـس النمـل، مـع أ�ـا أقصـر منهـا، فلـو كـان الرتتيـب 

  .ا حصل الفرق بني املتماثالت من السور يف الفواتح مع التناسب يف الطول والقصراجتهادياً مل

  

ونسب هذا القول السيوطي إىل اجلمهور  -رضوان اهللا تعاىل عليهم-أن الرتتيب كان باجتهاد من الصحابة  :الرأي الثاني

  . وليهاإلمام مالك وأبو بكر الطيب يف أرجح ق:مجهور العلماء ومنهم وممن قال �ذا 

، فلـو كـان -رضي اهللا عنـه-باختالف ترتيب مصاحف الصحابة قبل اجلمع يف عهد عثمان  الرايی هذااصحاب واستدل 

-الرتتيب توقيفياً ملا اختلفت مصاحفهم يف ترتيب السور، لكنها اختلفت، فمنهم من رتب على النزول كمصحف علـّي 

  . املزمل، مث تبت، مث التكوير، مث سبح وهكذا إىل آخر املكي مث املدين، كان أوله اقرأ، مث املدثر، مث ن، مث-رضي اهللا عنه

فكـان مبــدوءا بـالبقرة، مث النســاء، مث آل عمـران، مث األعــراف، مث األنعــام، مث  -رضـي اهللا عنــه-وأمـا مصــحف ابـن مســعود 

  .، إخل... املائدة، مث يونس 

ة، مث النســاء، مث آل عمــران، مث األنعــام، مث األعـــراف، مث كــان مبــدوءا باحلمـــد، مث بــالبقر   -رضــي اهللا عنــه-ومصــحف أيب 

  . إخل.. املائدة 

وأجيب عن هذا بأن االختالف ال يصلح أن يكون دليًال على أنه ليس توقيفيا، وذلك ألن مصاحفهم مل تكن مصاحف 

رات، فهي إىل كتـب عامة، بل كانت مصاحف خاصة مجعت إىل القرآن الكرمي بعض مسائل العلم والتأويل، وبعض املأثو 

رضـي اهللا -العلم والتأويـل أقـرب منهـا إىل املصـاحف ا�ـردة، لـذلك مل يعتمـد عليهـا عنـد مجـع املصـاحف يف عهـد عثمـان 

إن اخــتالفهم كــان قبــل العلــم بــالتوقيف، فلمــا : ، يف زيــادة أو نقــص، وكــذلك مل يعــول عليهــا يف الرتتيــب، أو يقــال-عنــه

  .بعوا ترتيب املصاحف العثمانيةعلموا تركوا ترتيب مصاحفهم وات

  

كـان ترتيبهـا باجتهـاد مـن الصـحابة، وإىل هـذا ذهـب   اآلخـره بعضـالسـور علـم ترتيبهـا بـالتوقيف و  بعضأن  :الرأي الثالث

ظاهر اآلثار أن السبع الطوال واحلواميم واملفصل كان مرتبا : القاضي أبو حممد بن عطية حيث قال: فطاحل العلماء منهم

  .ابةيرتب فهذا هو الذي رتب وقت الكت وكان يف السور ما مل،  -  -ـي يف زمن النب

مرتبــاً ســوره وآياتــه علــى هــذا الرتتيــب، إال  -  -كــان القــرآن الكــرمي علــى عهــد النبـــي ((: وقــال البيهقــي يف املــدخل

ذهب إليه البيهقي حيث فقد حصر الذي هو باجتهاد يف هاتني السورتني فقط، وقد اختار السيوطي ما  ))راءةاألنفال وب
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والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن مجيع السور ترتيبها تـوقيفي إال بـراءة واألنفـال، وال ينبغـي أن : قال

ألن : ســوراً والء علــى ترتيبهــا كــذلك، وحينئــذ فــال يــرد حــديث قراءتــه النســاء قبــل آل عمــران -  -يســتدل بقراءتــه 

  .ة ليس بواجب، ولعله فعل ذلك لبيان اجلوازترتيب السور يف القراء

رضي اهللا -قلت لعثمان : قال  -رضي اهللا عنهما-ويشهد ملا ذكره البيهقي ما رواه أمحد والرتمذي وغريمها عن ابن عباس 

طر مــا محلكــم علــى أن عمــدمت إىل األنفــال وهــي مــن املثــاين وإىل بــراءة وهــي مــن املئــني فقــرنتم بينهمــا ومل تكتبــوا ســ: -عنــه

  -  -كـان رسـول اهللا   -رضـي اهللا تعـاىل عنـه-ووضعتمومها يف السبع الطوال فقال عثمـان » بسم اهللا الرمحن الرحيم«

السورة اليت  ضعوا هذه اآليات يف((: شيء دعا بعض من يكتب فيقول تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه

ئــل مـا نـزل باملدينـة، وكانــت بـراءة مـن أواخـر القــرآن نـزوال، وكانـت قصــتها ، وكانـت األنفـال مـن أوا))يـذكر فيهـا كـذا وكــذا

ومل يبـني لنـا أ�ـا منهـا، فمـن أجـل ذلـك قرنـت بينهمـا، ومل ، -  -شبيهة بقصتها فظننت أ�ا منهـا فقـبض رسـول اهللا 

  :وأجيب عن هذا الدليل. ووضعتها يف السبع الطوال» بسم اهللا الرمحن الرحيم«أكتب 

حسـن غريـب ال نعرفـه إال مـن حـديث : ذا احلديث غري صحيح، ألن الرتمذي الذي هو أحد من أخرجه قـالبأن ه - ١

ويزيد هذا جمهول احلال فال يصح االعتماد على حديثه، الذي انفـرد بـه   -رضي اهللا عنهما-يزيد القاضي عن ابن عباس 

  .يف ترتيب سور القرآن

مل يكـن  -رضـي اهللا عنهمـا-حني إخباره البـن عبـاس  -ضي اهللا عنهر -على تسليم صحته فيجوز أن يكون عثمان  - ٢

  .عنده شيء مسموع بشأن الرتتيب بني السورتني، فال ينايف أنه علم بعد ذلك

  . -  -األول، وهو أن ترتيب السور بتوقيف من النبـي  الفريقالرأي الراجح هو ما ذهب إليه : إذاً 
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  األسئلة واألجوبة

  

  .اآلية يف أصل اللغة على معان متعددة، أذكرها أطلقت كلمة/ ١س

  :أطلقت كلمة اآلية يف أصل اللغة على معان متعددة أشهرها/ ١ج

�َِ�ُ�ُ� ا����ُ�ُت �ِ��ِ َ�ِ��َ�ٌ� ِ�ْ� َرّ�ُِ��ْ ((: ومنه قوله تعاىل: العالمة -١
ْ
ْن �َ�

َ
  .عالمة ملكه: أي ))إِن� آ�ََ� ُ��ِْ��ِ أ

ونَ ((: عاىلومنه قوله ت: الدليل -٢ ُ�َِ�ْ��َ ٌ�ََ� �ْ�ُْ�
َ
ْن َ��ََ�ُ�ْ� ِ�ْ� �َُ�اٍب ُ��� إَِذا �

َ
  .دالئل قدرته: أي ))َوِ�ْ� آ�َ��ِ�ِ أ

ْ�َ�ُُ�ْ� ُ�ْ�ِ��ِ�َ ((: ومنه قوله تعاىل: العربة -٣
َ
  .عربة ملن بعدهم: أي ))إِن� ِ� َذ�َِ� َ��ًَ� َوَ�� َ�َن أ

ا�ِ�َ� َ�ْ� آ�َ�َْ��ُ�ْ� ِ�ْ� آ�ٍَ� �َّ�َِ��ٍ (( :ومنه قوله تعاىل: املعجزة -٤   .من معجزة واضحة: أي ))َ�ْ� �َِ� إِْ�َ

  .ملعرفة اآليات وعددها وفواصلها فوائد كثرية، بّينها/ ٢س

  :ملعرفة اآليات وعددها وفواصلها فوائد منها/ ٢ج

  .لواردةمعرفة الوقف، على رؤوس اآلي ألنه سنة كما يدل عليه بعض األحاديث ا - ١

أنه يعني على صحة الصالة، فإن اإلمجاع انعقد على أن الصالة ال تصح بنصف آيـة، وقـال مجـع مـن العلمـاء جتـزي  - ٢

. بآيـة، وآخـرون بـثالث آيـات وآخـرون ال بـد مـن سـبع، وكـذلك اعتبارهـا فـيمن جهـل الفاحتـة فإنـه جيـب بـدهلا سـبع آيـات

نـه جتـب فيهـا قـراءة آيـة كاملـة، وال يكفـي شـطرها إن مل تكـن طويلـة، وكـذا عند من أوجبها، ومنهـا اعتبارهـا يف اخلطبـة، فإ

  .الطويلة على ما عليه اجلمهور

أن اإلعجـاز ال يقــع بأقــل مـن ثــالث آيــات قصـار أو آيــة طويلــة تعادهلـا فمــا مل تعــرف اآليـة ال ميكننــا أن نقــف علــى  - ٣

  .القدر املعجز من القرآن

ومــن قــرأ ((، ))مــن قــرأ بعشــر آيــات مل يكتــب مــن الغــافلني: ((الليــل، ففــي أحاديــث ومنهــا اعتبارهــا يف قــراءة قيــام - ٤

ومــن قــرأ مبــائيت آيــة كتــب مــن ((، ))ومــن قــرأ مبائــة آيــة كتــب مــن القــانتني((، ))خبمســني آيــة يف ليلــة كتــب مــن احلــافظني

...)) ، وســبعمائة، وآلــف آيــة ومــن قــرأ خبمســمائة((، ))ومــن قــرأ بثالمثائــة آيــة كتــب لــه قنطــار مــن األجــر((، ))الفــائزين

  .أخرجها الدارمي يف مسنده مفرقة

  .ما احلكمة يف تسوير القرآن الكرمي/ ٣س

  :لتسوير القرآن الكرمي سوراً فوائد منها/ ٣ج

حســن الرتتيــب والتنويــع والتبويــب فــاجلنس إذا انطــوت حتتــه أنــواع وأصــناف كــان أحســن وأفخــم مــن أن يكــون بابــاً  - ١

احداً، وال يـزال املؤلفـون مـن قـدمي الزمـان إىل يومنـا هـذا جيعلـون كتـبهم أبوابـاً وفصـوًال، حـىت أضـحى حسـن واحداً، ونوعاً و 

  .الرتتيب والتبويب من أعظم املشوقات إىل قراءة الكتاب، بل أصبح تبويب الكتب وتنسيقها فنا مستقًال برأسه

أكمل سورة مث أخـذ يف حفـظ غريهـا كـان ذلـك أنشـط إذا  ءيتسهيل احلفظ وبعث اهلمة والنشاط، أال ترى أن القار  - ٢

له، وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطولـه، ومثـل ذلـك املسـافر إذا قطـع مرحلـة مث شـرع يف غريهـا ازداد 

  .قوة ونشاطاً، وال يزال يتجدد نشاطه، كلما بلغ مرحلة حىت يصل إىل غايته

د أنــه أخــذ مــن كتــاب اهللا تعــاىل حظــاً ونصــيباً، فــيعظم عنــده مــا حفظــه، أن احلــافظ إذا حفــظ ســورة وحــذقها اعتقــ - ٣
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كان الرجل إذا حفـظ البقـرة وآل عمـران : -رضي اهللا عنه-ويعظم هو يف نفوس الناس، يشري إىل هذا املعىن حديث أنس 

  .عظم: جد يف أعيننا أي

بعض، ولذلك جند أغلب سور القـرآن الكـرمي أن يف التسوير والتفصيل تالحق األشكال، والنظائر، ومالءمة بعضها ل - ٤

يــدور احلــديث فيهــا حــول موضــوع بــارز، وهلــا منــط خــاص تســتقل بــه، فســورة يوســف تتحــدث عــن قصــته وســورة إبــراهيم 

  .تتحدث عنه، وسورة النساء تتحدث عن ما هلن، وما عليهن وسورة آل عمران تتحدث عن قصصهم، وهكذا

  .رمي طواًال وقصاراً ما احلكمة يف كون سورالقرآن الك/ ٤س

التنبيه على أن الطول ليس شرطا لإلعجاز فهذه سورة الكوثر ثالث آيات، وهـي معجـزة إعجـاز سـورة البقـرة،  - ١/ ٤ج

  .ويف هذا إثبات إعجاز القرآن الكرمي، على أبلغ وجه

 تعاىل على عباده حلفظ كتابه التدرج يف تعليم القرآن الكرمي من السور القصار إىل ما فوقها، ويف ذلك تيسري من اهللا - ٢

  .إىل غري ذلك من احلكم

  .قسم العلماء سور القرآن الكرمي إىل أربعة أقسام، اذكرها/ ٥س

  :قسم العلماء السور إىل أربعة أقسام/ ٥ج

لعـدم األنفـال وبـراءة : البقـرة، وآل عمـران، والنسـاء، واملائـدة، واألنعـام واألعـراف، والسـابعة قيـل: وهي سبع: الطوال - ١

  .الفصل بينهما بالبسملة، وقيل يونس

  .ما ويل الطوال وهي ما تزيد آيا�ا عن مائة أو تقار�ا: املئون - ٢

  .ما ويل املئني، وهي السور اليت آيا�ا تقارب مائة، ومسيت مثاين أل�ا تثىن أكثر مما يثىن الطوال واملئون: املثاين - ٣

سور مسي بذلك لكثرة الفواصل اليت بني السور بالبسملة، وقيل لقلة املنسوخ فيه، ما ويل املثاين من قصار ال: املفصل - ٤

، وهــو الــذي صـــححه النــووي، وللمفصــل طـــوال )احلجـــرات(، وقيــل )ق(أولــه : وقــد اختلــف يف أولـــه علــى أقــوال، فقيـــل

والقصـار ) مل يكـن(رة إىل سـو ) سـورة الطـارق(واألوساط من ) سورة الربوج(إىل ) احلجرات(وأوساط وقصار، فالطوال من 

  .إىل آخر القرآن الكرمي) سورة الزلزلة(من 
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  الفهرست

  

  الصفحة  المواضيع  ت

  ٣  المقدمة  ١

  ٥  الفصل األول  ٢

  ٧  معنى علوم القرآن - الدرس األول   ٣

  ١٢  نزول القرآن الكريم - الدرس الثاني   ٤

  ١٨  الوحي - الدرس الثالت   ٥

  ٢٣  كي و المدنيعلم الم -الدرس الرابع   ٦

  ٢٧  علم أسباب النزول -الدرس الخامس   ٧

  ٣١  الفصل الثاني  ٨

  ٣٣  جمع القرآن الكريم - الدرس السادس   ٩

  ٤٥  ما نزل منه آخرل ما نزل من القرآن الكريم و أو  -الدرس السابع   ١٠

  ٥٤  آياته وترتيب سور القرآن  - الدرس الثامن   ١١

  ٦٢  الفهرس  ١٢
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