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ي علم القرآن خلق اإلنسان علمه اكيان، وأشهد أن ال هل إال اهللا  احلمد هللا ا
وحده ال رشيك  الرءوف املنان، وأشهد أن حممدا عبده ورسو صىل اهللا عليه وبل آ 

وصحبه واحكابعني هلم بإحسان إىل يوم املزيان.
وبعد...

فقد قامت دراسات ال حرص هلا حول علوم القرآن كمداخل حكفسريه، وبذلت 
راسات قد بذلت  جهود متضافرة حكجلية أرساره، وال عجب أن تكون مجيع تلك ا
خلدمة كتاب اهللا بعد أن عرفوا أنه مصدر اهلدى والرشاد للناس ومنبع العلوم واملعارف، 
هداية  وهو   .{(٣٨ (األنعام:  ٍءج�  ْ َ ِمْن  الِْكٰتِب  ىِف  ْطنَا  فَرَّ {َما  عنه:  تعاىل  اهللا  قال  كما 
ِلّلنَّاِس  ُهًدى  الُْقرَْءاُن  ِفيِْه  نِْزَل 

ُ
أ ْي  ِ

َّ ا َرَمَضاَن  {َشْهُر  تعاىل:  قو  ذلك  مصداق  للناس 
َوَبِيّٰنٍت ِمَن الْـُهَدٰى َوالُْفْرقَاَن (اكقرة: ١٨٥)}. 

فيها  مستعينا  الكريم  القرآن  فيض  من  أقدمها  املباحث  من  جمموعة  وهذه 
وأخترصها  القرآن  علوم  كتب  من  وأنتقيها  األجالء،  العلماء  بدراسات  ثم  أوال  باهللا 
لفهم  القراء  تيسري  بهدف  واللوحات  باجلداول  احلاالت  بعض  يف  وأستعني  اختصارا 
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دراسة  إىل  املتشوقني  إىل  قدمت  قد  أكون  ولعيل  القرآن.  علوم  من  املهمة  املوضوخت 
القرآن واحكفسري ما يبحثون عنه وأن يستفيدوا مما قدمت هلم من هذا الكتاب املتواضع 
ي قد يشبع من جوع ويروي من ظمأ. وبل من يريد أن يسزتيد من علوم القرآن  ا
واحكفسري أن يرجع إىل أصول الكتب اليت تتحدث عنها اكلربهان للزرك واإلتقان 
للسيو ومناهل العرفان للزرقا واملباحث يف علوم القرآن ملناع القطان، فإن فيها 
ما يشبع ويروي يف املوضوخت اليت كتبتها خاصة وغريها مما ال يستغين عنه لك باحث 

من االسزتادة يف العلم خمة.
واهللا أسأل أن يلهمنا الصواب وأن يهدينا إىل رصاطه املستقيم، وأن يتقبل   
واملؤمنات،  املؤمنني  وجلميع  ي  ولوا يل  يغفر  وأن  احلسن  بالقبول  العمل  هذا  منا 

قريب. سميع  إنه 

ين دميا د. حممد عفيف ا
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فائدة  وأكرث  علما،  وأغزر  نفعا،  وأعم  قدرا،  أجل  بالقرآن  املرتبطة  العلوم  إن 
، فالقرآن مائدة الفقيه واملحدث  ، وأرسارها ال تستق وأجرا. وتلك العلوم ال حت
واجحوي واكيا والزاهد، ... وهلم جرا. لك منهم يقتات منه بنهم دون شبع ولن تنفد 
لكمات ر و لو اكنت مثل اكحر مدادا. وال يستغرب العاقل ذلك؛ إذ هو معجزة اهللا 
يف أرضه وحجة اهللا بل خلقه، ودستورهم يف رشعته، واجبع الصايف حلكماء هذه األمة.

معىن علوم القرآن:
العلوم مجع ِعلم، والعلم يف اللغة مصدر يرادف الفهم واملعرفة. وهو يف اصطالح 

علماء احكدوين املسائل املختلفة املضبوطة جبهة واحدة.
واملراد بعلوم القرآن: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزو وأسبابه، 
واملنسوخ،  واجاسخ   ، واملد امليك  ومعرفة  وتفسريه،  وكتابته  وترتيبه  القرآن  ومجع 

والُمْحَكِم واملتشابه، وحنو ذلك.

المبحث األول

@Êeã‘€a@‚Ï‹«@Û‰»fl@
bËmdì„@ÊbÓiÎ
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نشأة علوم القرآن:
ُ للصحابة بعض اآليات. وقد حرص  اكن رسول اهللا - صىل اهللا عليه وسلم - ُفَفرسِّ
الصحابة بل تليق القرآن من رسول اهللا، وحرصوا كذلك بل العمل به والوقوف عند 
أحاكمه. و خالفة أ بكر وعمر ظل االعتماد يف فهم القرآن بل الرواية باحكلقني، 
و خالفة عثمان - ر اهللا عنه -، مجع املسلمني بل مصحف واحد، وُيعترب هذا 
ؤ بأمر  بداية «لعلم رسم القرآن». و خالفة يلعٍّ -ر اهللا عنه- وضع أبو األسود ا

منه قواعد اجحو، وُيعترب هذا كذلك بداية لـ «علم إعراب القرآن».
وقد نشأت يف عرص الصحابة واحكابعني  بداية علم احكفسري، وعلم غريب القرآن، 

، وعلم اجاسخ واملنسوخ. وعلم أسباب الزنول، وعلم امليك واملد

ابن عباس بمكة: ومن تالميذه سعيد بن جبري، وجماهد،    .١
 ، ما ا كيسان  بن  وطاوس  عباس،  ابن  مو  وِعكرمة 

وعطاء بن أ رباح.

وأبو  أسلم،  بن  زيد  تالميذه  ومن  باملدينة:  كعب  بن   
ُ
أ   .٢

ة، وحممد بن كعب القريظ. العا

بن  علقمة  تالميذه  ومن  بالعراق:  مسعود  بن  اهللا  عبد    .٣
قيس، ومرسوق، واألسود بن يزيد، وخمر الشعيب، واحلسن 

. اكرصي، وقتادة بن دخمة السدو
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 : ١. القرن اخكا
تفسري  من  ُروَِي  ما  العلماء  بعض  ومجع  املتنوعة،  بأبوابه  احلديث  تدوين  بدأ 
للقرآن الكريم عن رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- أو عن الصحابة، أو عن احكابعني.
واشتهر منهم: يزيد بن هارون السليم املتو سنة ١١٧ هجرية، وُشْعبَة بن احلجاج 
املتو سنة ١٦٠ هجرية، ووكيع بن اجلراح املتو سنة ١٩٧ هجرية، وسفيان بن ُعيينة 

املتو سنة ١٩٨ هجرية، وعبد الرزاق بن همام املتو سنة ٢١١ هجرية.

٢. القرن اخكالث:

 ٢٣٤ سنة  املتو  اكخاري  شيخ  املديين  بن  يلعُّ 
هجرية

أسباب الزنول

 ٢٢٤ سنة  املتو  سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو 
هجرية

اجاسخ واملنسوخ و القراءات

ُمْشلَك القرآنابن قتيبة املتو سنة ٢٧٦ هجرية

١. القرن
 اخكا

٢. القرن
 اخكالث

٣. القرن
 الرابع

٤. القرون
ة  احكا

٥. عرص اجهضة
 احلديثة
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٣. القرن الرابع:

احلاوي يف علوم القرآنحممد بن خلف املرزبان املتو سنة ٣٠٩ هجرية

أبو بكر حممد بن القاسم األنباري املتو سنة 
علوم القرآن٣٢٨ هجرية

غريب القرآنأبو بكر السجستا املتو سنة ٣٣٠ هجرية

االستغناء يف علوم القرآنحممد بن يلعٍّ األدفوي املتو سنة ٣٨٨ هجرية

ة: ٤. القرون احكا

إعجاز القرآنأبو بكر اكاقال املتو سنة ٤٠٣ هجرية

يلعُّ بن إبراهيم بن سعيد احلو املتو سنة ٤٣٠ 
هجرية

إعراب القرآن

أمثال القرآناملاوردي املتو سنة ٤٥٠ هجرية

جماز القرآنالعز بن عبد السالم املتو سنة ٦٦٠ هجرية

ين السخاوي املتو سنة ٦٤٣ هجرية علم القراءاتعلم ا

أقسام القرآنابن القيم املتو سنة ٧٥١ هجرية
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أما أول من مجع هذه املباحث وتلك األنواع يف مؤلَّف واحد فـَعيِل بن إبراهيم 
، وكتابه ”الربهان يف علوم القرآن“ يقع يف ثالثني جمًتا، جيعل  بن سعيد الشهري باحلو
هذا  حتت  يضع  ثم  اآلية،  ويذكر  وجل...“  عز  قو  يف  ”القول  اآلية:  يف  العام  العنوان 
الوقف  يف  ”القول  ثم  واحكفسري“  املعىن  يف  ”القول  ثم  اإلعراب“  يف  ”القول  العنوان: 
واحكمام“ و ”القول يف القراءة“. واحلو بهذا اجهج يعترب أول من َدوَّن علوم القرآن، وإن 

كر، وتو احلو سنة ٤٣٠ه. اكن تدوينه بل اجمط اخلاص اآلنف ا

ين جيمعون املباحث ىف علوم القرآن يف كتاب واحد: املؤلفون ا

سنة  املتو  احلو  سعيد  بن  إبراهيم  بن  يلع 
٤٣٠ هجرية

«الربهان يف علوم القرآن»

ابن اجلوزي املتو سنة ٥٩٧ هجرية
علوم  عجائب  يف  األفنان  «فنون 

القرآن»

ين الزرك املتو سنة ٧٩٤ هجرية «الربهان يف علوم القرآن»بدر ا

ين اكلقيين املتو سنة ٨٢٤ هجرية «مواقع العلوم من مواقع اججوم»جالل ا

ين السيو املتو سنة ٩١١ هجرية «اإلتقان يف علوم القرآن».جالل ا
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٥. عرص اجهضة احلديثة

«إعجاز القرآن»مصطىف صادق الرافيع

الشهيد سيد قطب
«احكصوير الفين يف القرآن» و»مشاهد القيامة 

يف القرآن»
الشيخ حممد مصطىف املرايغ، 

ين اخلطيب وحبث فيها ملحب ا
«ترمجة القرآن»

«مسألة ترمجة القرآن»مصطىف صربي

كتور حممد عبد اهللا دراز «اجبأ العظيم»ا

ين القاسيم مقدمة تفسري «حماسن احكأويل»حممد مجال ا

«احكبيان يف علوم القرآن»الشيخ طاهر اجلزائري

«منهج الفرقان يف علوم القرآن»الشيخ حممد يلع سالمة

«مناهل العرفان يف علوم القرآن»حممد عبد العظيم الزرقا

«مذكرة علوم القرآن»الشيخ أمحد أمحد يلع

كتور صب الصالح «مباحث يف علوم القرآن»ا

«بل مائدة القرآن»األستاذ أمحد حممد مجال

«مباحث يف علوم القرآن»مناع القطان

هذه املباحث مجيعها يه اليت تُعرف بعلوم القرآن، ح صارت َعلًما بل العلم 
املعروف بهذا االسم.
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أودعه  وأسسها،  األصول  وأصل  ومفجرها،  العلوم  منبع  هو  الكريم  القرآن  إن 
أو  أبهر  اإلعجاز  من  فيه  وبما  العجاب،  العجب  واحلكم  العلم  فنون  من  اهللا 
ومية،  األكاب. وقد أنز هدى للمتقني برشط أن يتمسكوا به ويطبقوه يف حياتهم ا

دون االكتفاء بتالوته أو حفظه بل جالل قدر احكالوة واحلفظ.

تعريف القرآن:
إىل  بعضها  واللكمات  احلروف  ضم  والقراءة:  والضم،  اجلمع  بمعىن  تأ  ”قرأ“: 
تعاىل:  قال  وقرآنًا.  قراءة  قرأ  مصدر  اكلقراءة:  األصل  يف  والقرآن  الرتتيل،  يف  بعض 
فهو  قراءته،  أي   .{(١٧-١٨ قُْرآنَُه (القيامة:  فَاتَِّبْع  نَاُه 

ْ
قََرأ فَإَِذا  وقَُرآنَُه،  مَجَْعُه  َعلَيْنَا  {إنَّ 
مصدر بل وزن ”فُعالن“ بالضم.

وأما القرآن اصطالحا فهو: ”كالم اهللا، املزنل بل حممد -صىل اهللا عليه وسلم- 
املنقول عنه باحكواتر، املتعبد بتالوته“.

Êeã‘€a

المبحث الثاني
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أسماؤه وأوصافه:

 أسماء القرآن

قَْوُم (اإلرساء: ٩)}.«القرآن»
َ
{إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن َفْهِدي لِلَّيِت يِهَ أ

ُْكْم ِكتَابًا ِفيِه ِذْكُرُكْم (األنبياء:  ٠١)}.«الكتاب» َ
نَْزْجَا إِ

َ
{لََقْد أ

«الفرقان»
َُكوَن لِلَْعالَِمنَي  ِ َل الُْفْرقَاَن بَلَ َقبِْدهِ  ِي نَزَّ

َّ {َيبَارََك ا
نَِذيًرا (الفرقان: ١)}.

كر» ُ حَلَافُِظوَن (احلجر: ٩)}.«ا َ ْكَر َوإِنَّا  ِّ ْجَا ا {إِنَّا حَنُْن نَزَّ

«احكزنيل»
يُل رَبِّ الَْعالَِمنَي (الشعراء: ٢٩١)} إىل غري  {َوإِنَُّه حَكَزْنِ

ذلك مما ورد يف القرآن.

كتور حممد عبد اهللا دراز  وقد غلب من أسمائه: ”القرآن“ و“الكتاب“، وقال ا
ا باأللسن، كما ُرويِعَ يف تسميته  يف اجبأ العظيم: ”ُرويِعَ يف تسميته ”قرآنًا“ كونه متلوًّ

نًا باألقالم“.  ”كتابًا“ كونه مدوَّ
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أوصاف القرآن

«نور»
َها اجَّاُس قَْد َجاَءُكْم بُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم  فُّ

َ
{يَا ك

ُْكْم نُوًرا ُمِبينًا (النساء: ١٧٤)}. َ
نَْزْجَا إِ

َ
َوأ

«هدى» 
و«شفاء» 
و«رمحة» 
و«موعظة»

ِمْن  َموِْعَظٌة  َجاَءتُْكْم  قَْد  اجَّاُس  َها  فُّ
َ
ك {يَا 

َورمَْحٌَة  وَُهدًى  ُدوِر  الصُّ يِف  لَِما  وَِشَفاٌء  َربُِّكْم 
لِلُْمْؤِمِننَي (يونس: ٧٥)}.

«مبارك»
ِي َننْيَ 

َّ ُق ا نَْزْجَاُه ُمبَارٌَك ُمَصدِّ
َ
{وََهَذا ِكتَاٌب أ

يََديْه (األنعام: ٩٢)}.

{قَْد َجاءَُكْم ِمَن اهللاِ نُورٌ َوِكتَاٌب ُمِبنٌي  (املائدة: ٥١)}.«مبني»

«برشى»
قًا لَِما َننْيَ يََديِْه وَُهدًى َوبرُْشَى لِلُْمْؤِمِننَي  {ُمَصدِّ

(اكقرة: ٧٥)}.

«عزيز»
َوإِنَُّه  َجاَءُهْم  ا  لَمَّ ْكِر  ِّ بِا َكَفُروا  يَن  ِ

َّ ا {إِنَّ 
لَِكتَاٌب َعِزيٌز (فصلت: ١٤)}.

يٌد (الربوج: ١٢)}.«جميد» {بَْل ُهَو قُْرآٌن جَمِ

«بشري» و«نذير»
لَْت آيَاتُُه قُْرآنًا َعَربِيًّا ِلَقْوٍم َفْعلَُموَن  {ِكتَاٌب فُصِّ

بَِشرًيا َونَِذيًرا (فصلت: ٣-٤)}.
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: القرآن واحلديث القد
احلديث القد يف االصطالح: هو ما يضيفه اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- إىل 
اهللا تعاىل، فالرسول راٍو لكالم اهللا بلفظ من عنده، وإذا رواه أحد رواه عن رسول اهللا 
ُمْسَنًدا إىل اهللا عز وجل، فيقول: ”قال رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- فيما يرويه عن 
ربه عز وجل....“. أو يقول: ”قال رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم-: قال اهللا تعاىل - أو 

يقول اهللا تعاىل...“.
عليه  اهللا  اهللا -صىل  رسول  عن  عنه-  اهللا  هريرة -ر  أ  عن  األول:  ومثال 
الليل  اء  سحَّ نفقة،  يغيضها  ال  مألى  اهللا  ”يد  وجل:  عز  ربه  عن  يرويه  فيما  وسلم- 

واجهار...“.
عليه  اهللا  -صىل  اهللا  رسول  أن  عنه-  اهللا  -ر  هريرة  أ  عن   : اخكا ومثال 
، وأنا معه إذا ذكرىي، فإن ذكرىي يف  وسلم- قال: يقول اهللا تعاىل ”أنا عند ظن عبدي 

، وإن ذكرىي يف مألٍ ذكرته يف مألٍ خري منه...“  نفسه ذكرته يف نف
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الفرق بني القرآن واحلديث القد

َ به  ْو
َ
١- إن القرآن الكريم كالم اهللا أ

إىل رسول اهللا بلفظه، وحتدى به العرب، 
فعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله، فهو 

ين. ة إىل يوم ا معجزة خا

احلديث القد لم يقع به احكحدي 
واإلعجاز.

٢- إن القرآن الكريم ال يُنَْسب إال إىل اهللا 
تعاىل، فيقال: قال اهللا تعاىل.

احلديث القد قد يُْرَوى مضافًا إىل 
اهللا وقد يُْرَوى مضافًا إىل رسول اهللا 

-صىل اهللا عليه وسلم-.

٣- إن القرآن الكريم مجيعه منقول 
باحكواتر، فهو قطيع اخكبوت.

األحاديث القدسية أكرثها أخبار 
آحاد، فيه ظنية اخكبوت. وقد يكون 

احلديث القد صحيًحا، وقد 
يكون حسنًا، وقد يكون ضعيًفا.

٤- إن القرآن الكريم من عند اهللا لفًظا 
ومعىًن، فهو و باللفظ واملعىن.

احلديث القد معناه من عند اهللا، 
ولفظه من عند الرسول -صىل اهللا 

عليه وسلم- بل الصحيح. 

٥- إن القرآن الكريم ُمتََعبٌَّد بتالوته، فهو 
ي تتعني القراءة به يف الصالة. ا

احلديث القد ال جيزئ يف الصالة، 
ا. ويثيب اهللا بل قراءته ثوابًا خمًّ
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احلضارة  كناء  أسا  رشط  وهو  اإلسالمية،  للحضارة  ورمز  كنة  الو  إن 
نيوي،  يين وا اإلسالمية املتمثلة يف األخالق بكل معانيها، والعلم بكل معانيه ا
أحد  بل  أو  غين،  بل  يزنل  ولم  ملك،  بل  يزنل  لم  فهو  املنضبط.  باتساعها  واحلرية 
لم  ي  ا األمني  الصادق  بل  نزل  لكنه  عظيم،  القريتني  من  رجل  أو  نيا،  ا أرباب 
لم  يؤمن  لم  من  ح  بالرسالة  أبلغهم  فيما  ُصّدق  لك  واخليانة  الكذب  عنه  يعرف 
بُونََك َولَِكنَّ  ُهْم َال يَُكذِّ يستطع أن يصف حممدا بالكذب مصداقا لقو تعاىل : {فَإِغَّ

الِِمنَي بِآيَاِت اِهللا جَيَْحُدوَن (األنعام:٣٣)}. الظَّ

المبحث الثالث

ÔyÏ€a
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م مو :
ُ
١- اإلهلام الفطري لإلنسان، اكلو إىل أ

رِْضِعيِه (القصص: ٧)}.
َ
ْن أ

َ
َ أ مِّ ُمو

ُ
وَْحيْنَا إِىَل أ

َ
 {َوأ

٣- اإلشارة الرسيعة بل سبيل الرمز واإلحياء كإحياء زكريا 
فيما حاكه القرآن عنه:

َسبُِّحوا  ْن 
َ
أ ِْهْم  َ

إِ  َ ْو
َ
فَأ الِْمْحَراِب  ِمَن  قَْوِمِه  بَلَ  {فََخَرَج   

بُْكَرًة وََعِشيًّا (مريم: ١١)}.

٢- اإلهلام الغريزي للحيوان، اكلو إىل اجحل:
َ َربَُّك إِىَل اجَّْحِل ... (اجخل: ٦٨)}. ْو

َ
 {َوأ

٤- وسوسة الشيطان وتزيينه الرش يف نفس اإلنسان:
َائِِهْم... (األنعام: ١٢١)}. ِ ْو

َ
ُوُحوَن إِىَل أ َ يَاِطنَي   {َوإِنَّ الشَّ

فعلوه: ٥- ما يُلقيه اهللا إىل مالئكته من أمر 
ِّ َمَعُكْم ... (األنفال: ١٢)} . َ

ِ َربَُّك إىَِل الَْمالئَِكِة ك  {إِْذ يُو

: تعريف الو
اإلشارة   : والو غريه،  عن  ختفيه  بما  لكَّمته  إذا  وأوحيت:  ه  إ وحيت  يقال: 

ة: الرسيعة. والو لغة يدل بل املعا احكا
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ُل بل نيب من أنبيائه. وهو  وو اهللا إىل أنبيائه رشًخ هو: كالم اهللا تعاىل الُمزَنَّ
. تعريف  بمعىن اسم املفعول أي املو

والو باملعىن املصدري اصطالًحا: هو إعالم اهللا تعاىل َمن يصطفيه من عباده 
ما أراد من هداية بطريقة خفية رسيعة.

يٌد،  ٢- ثبت أن القرآن الكريم ُكِتَب يف اللَّوح املحفوظ لقو تعاىل: {بَْل ُهَو قُْرآٌن جَمِ
يِف لَْوٍح حَمُْفوٍظ(الربوج: ٢١-٢٢)}. كما ثبت إنزا مجلة إىل بيت العزة من السماء 

ْلَِة الَْقْدِر (القدر: ١)}. َ نَْزْجَاهُ يِف 
َ
لة القدر من شهر رمضان: {إِنَّا أ نيا يف  ا

كيفية و اهللا إىل مالئكته

١-  جاء يف القرآن الكريم ما ينص بل كالم اهللا ملالئكته:
جَتَْعُل ِفيَها 

َ
رِْض َخِليَفًة قَالُوا أ

َ
ِّ َجاِعٌل يِف اْأل

 {َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْمالئَِكِة إِ
َمْن ُفْفِسُد ِفيَها (اكقرة: ٣٠)}.

هم: وبل إحيائه إ
يَن آَمنُوا (األنعام: ١٢}. ِ

َّ ِّ َمَعُكْم َفثَبِّتُوا ا َ
ِ َربَُّك إىَِل الَْمالئَِكِة ك  {إِْذ يُو

اريات: ٤)}. ْمًرا (ا
َ
َماِت أ وبل قيامهم بتدبري شئون الكون حسب أمره: {فَالُْمَقسِّ

وهذه اجصوص متآزرة تدل بل أن اهللا يَُكلُِّم املالئكة دون واسطة 
بكالم يفهمونه.
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لة القدر،  نيا  نزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء ا
ُ
عن ابن عباس موقوفًا: ”أ

ْحَسَن 
َ
َوأ بِاحْلَقِّ  ِجئْنَاَك  إِالَّ  بَِمثٍَل  تُونََك 

ْ
يَأ : {َوال  قرأ  ثم  سنة  بعرشين  ذلك  بعد  نزل 

ُ
أ ثم 

يًال  َيزْنِ ْجَاُه  َونَزَّ ُمْكٍث  بَلَ  اجَّاِس  بَلَ  ُه 
َ
حِكَْقَرأ فََرْقنَاُه  {َوقُْرآنًا   ،  {(٢٣ (الفرقان:  َيْفِسرًيا 

كر فوُِضَع يف بيت العزة من السماء  (اإلرساء: ١٠٦)} ، و رواية: ”فُِصَل القرآن من ا
نيا فجعل جربيل يزنل به بل اجيب -صىل اهللا عليه وسلم-“ أخرجه احلاكم. ا
لك ذهب العلماء يف كيفية و اهللا إىل جربيل بالقرآن إىل املذاهب اآلتية: و

نَّة واجلماعة، ويؤيده نسبة القرآن  والرأي األول هو الصواب، وهو ما عليه أهل السُّ
ْن َحِكيٍم َعِليٍم (اجمل: ٦)}. ُ َ إىل اهللا يف أكرث من آية مثل: {َوإِنََّك حَكُلىَقَّ الُْقْرآَن ِمْن 

وجُياب بل من قال: إنه كالم جربيل، بأن هذا قول فاسد لوجوه:
: أن املسلمني أمجعني إذا تلوا آية قالوا: قال اهللا تعاىل ولم يقولوا: قال جربيل. أحدها 

ي بني دفيت املصحف بإمجاع املسلمني هو كتاب اهللا. : أن هذا ا اخكا 
ُ ُروُح الُْقُدِس ِمْن َربَِّك بِاحْلَقِّ (اجحل: ١٠٢)}. َ : أن اهللا تعاىل قال: {قُْل نَزَّ اخكالث 

: أن اهللا تعاىل قال: {َوقَْد اَكَن فَِريٌق ِمنُْهْم يَْسَمُعوَن َكَالَم اِهللا (اكقرة: ٧٥)}. الرابع 

أقوال العلماء 
يف كيفية و اهللا 
ه املعىن - واأللفاظ جلربيل، إىل جربيل بالقرآن ليق إ

ُ
ج- أن جربيل أ

أو ملحمد صىل اهللا عليه وسلم

فه سماًخ من اهللا بلفظه املخصوص أ-  أن جربيل تلقَّ

ب- أن جربيل حفظه من اللَّوح املحفوظ
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: ُشَبُه اجلاحدين بل الو
ا واستكباًرا،  بَِه يف الو عتوًّ وقد حرص اجلاهليون قديًما وحديثًا بل إثارة الشُّ

ويه ُشبٌَه واهية مردودة.
معانيه،  ابتكر  وسلم-  عليه  اهللا  حممد -صىل  عند  من  الكريم  القرآن  أن  زعموا   -١

. َ وصاغ أسلوبه، وليس وحيًا يُو
الزخمة  جفسه  يع  يدَّ اكن  إذا  والسالم  الصالة  عليه  فإنه  باطل،  زعم  وهذا   
ويتحدى اجاس باملعجزات حكأييد زخمته فال مصلحة  يف أن ينسب ما يتحدى 
ذلك  ويكون  جفسه،  القرآن  ينسب  أن  استطاعته  يف  واكن  غريه،  إىل  اجاس  به 

اكفيًا لرفعة شأنه.
زعم اجلاهليون قديًما وحديثًا أن القرآن ال خيرج عن أن يكون أثًرا لالستنباط    -٢

العقيل، واإلدراك الوجدا عرب عنه حممد بأسلوبه وبيانه.
اكء واالستنباط والشعور. وال يمكن  وهذا مستحيل، ألن القرآن ال يعتمد بل ا  
قيقة والعلوم احكفصيلية عن  ملحمد أن يأ بدقائق األخبار واألرقام احلسابية ا

ه وهو األيم. بدء اخللق ونهايته لو لم يكن يو إ
زعم اجلاهليون قديًما وحديثًا أن حممًدا قد تلىق العلوم القرآنية بل يد معلم.  -٣

، أما أن يكون   ي تلىق عنه القرآن هو َملَك الو وهذا حق، إال أن املعلم ا
معلم آخر من قومه، أو من غري قومه فال. ألنه قد نشأ أميا وخش أميا.  



QX

آياته  ونزلت  القرآن،  نزول  رافق  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  اهللا  رسول  حياة  إن 
الظروف  مع  وتتناسب  الرسالة،  تعيشها  اكنت  اليت  املرحلة  احتياجات  حكليّب  وسوره 
عوة اإلسالمية، وقد شلكت هجرة الرسول -صىل اهللا عليه  واحكطورات اليت رافقت ا
عليه  اهللا  -صىل  الرسول  دعوة  قسمت  رئيسية  حتول  نقطة  املنورة  املدينة  إىل  وسلم- 
اليت  عوة  ا مرحلة  املدنية،  واملرحلة  املكية  املرحلة  متمايزتني،  مرحلتني  إىل  وسلم- 
ولة اإلسالمية واملجتمع اإلساليم. وقد تبع ذلك تغرّي يف  لم تتجاوز األفراد ومرحلة ا

طبيعة السور القرآنية اجازلة بعد اهلجرة.

المبحث الرابع

Ô„áæaÎ@Ôÿæa
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بـ «علم  هذا  ُسيمِّ  ا  و  ، واملد امليك  بل  حمورها  يرتكز  أساسية،  أنواع  فهذه 
». ومن أمثلة ذلك: امليك واملد

 إن املدنية عرشون سورة: ويه اكقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، واألنفال، . ١
واملجادلة،  واحلديد،  واحلجرات،  والفتح،  وحممد،  واألحزاب،  واجور،  واحكوبة، 

واحلرش، واملمتحنة، واجلمعة، واملنافقون، والطالق، واحكحريم، واجرص.   
املختلف فيه اثنتا عرشة سورة: ويه الفاحتة، والرعد، والرمحن، والصف، واحكغابن، . ٢

واملطففني، والقدر، واكينة، والزلزلة، واإلخالص، والفلق، واجاس.
املكية اثنتان وثمانون سورة: منها األنعام، واألعراف، ويونس، وهود وغريها.. ٣
اآليات املكية يف السور املدنية: ومن أمثلة اآليات املكية يف السور املدنية «سورة . ٤

َها اجَّيِبُّ َحْسبَُك اُهللا َوَمِن  فُّ
َ
األنفال» مدنية، واستثىن منها كثري من العلماء {يَا ك

ايَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمِننَي (األنفال: ٦٤)}.
اآليات املدنية يف السور املكية: ومن ذلك «سورة احلج» مكية سوى ثالث آيات . ٥

نزلت باملدينة، من أول قو تعاىل: {َهَذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا يِف َربِِّهْم (احلج: ١٩)}.
إِنَّا . ٦ اجَّاُس  َها  فُّ

َ
ك {يَا  تعاىل:  بقو  ويمثلون    : مد وحكمه  بمكة  نزل  ما 

(احلجرات:   ... حِكََعاَرفُوا  َوَقبَائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلْنَاُكْم   َ ْغ
ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقنَاُكْم 

١٣)}. فإنها نزلت بمكة يوم الفتح.
ما نزل باملدينة وحكمه ميك، مثل أوَّل سورة «براءة» نزل باملدينة، واخلطاب فيه . ٧

ملرشيك أهل مكة.
: مثل قو تعاىل يف سورة األنفال- ويه مدنية: {إِْذ . ٨ ما يشبه نزول امليك يف املد

ْمِطْر َعلَيْنَا ... (األنفال: ٣٢)}، فإن 
َ
قَالُوا اللَُّهمَّ إِْن اَكَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعنِْدَك فَأ

استعجال املرشكني للعذاب اكن بمكة.
يَن جَيْتَنِبُوَن َكبَائَِر . ٩ ِ

َّ ما يُشبه نزول املد يف امليك: مثل قو تعاىل يف سورة اججم: {ا
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: فإن الفواحش لك  اْألِثِْم َوالَْفَواِحَش إِالَّ اللََّمَم (اججم: ٣٢)}. قال اإلمام السيو
نوب،  ذنب فيه حد، والكبائر لك ذنب خقبته اجار، واللَّمم ما بني احلدين من ا

ولم يكن بمكة حد وال حنوه.
بْلَ (األبل: ١)}.. ١٠

َ
 ما مُحل من مكة إىل املدينة: مثل سورة {َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْأل

 ما مُحل من املدينة إىل مكة: ومن أمثلته أول سورة «براءة».. ١١
ًال وما نزل نهاًرا: أكرث القرآن نزل نهاًرا، أما ما نزل بالليل فـ: أواخر آل . ١٢  ما نزل 

ين ُخلِّفوا، ومنها: أول سورة الفتح. عمران: ومنها: آية اخكالثة ا
ما نزل صيًفا وما نزل شتاًء: ويمثل العلماء ملا نزل صيًفا بآية الكاللة اليت يف آخر . ١٣

يَن  ِ
َّ ا اجور: {إِنَّ  سورة  يف  اإلفك  حديث  بآيات  للشتا  ويمثلون  النساء،  سورة 

َجاُءوا بِاْإلِفِْك ُعْصبٌَة ِمنُْكْم (اجور: ١١)}.
َفر: أكرث القرآن نزل يف احلرض، وما نزل يف السفر . ١٤ ما نزل يف احلرض وما نزل يف السَّ

مثل أول سورة األنفال، نزلت ببدر عقب الواقعة.

: فوائد العلم بامليك واملد

فوائد العلم بامليك واملد

أ- االستعانة به يف تفسري 
القرآن.

ب  ب- تذوق أسا
القرآن واالستفادة 

منها يف أسلوب 
عوة إىل اهللا. ا

 ج- الوقوف بل السرية 
اجبوية من خالل اآليات 

القرآنية.
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معرفة امليك واملد وبيان الفرق بينهما:
اعتمد العلماء يف معرفة امليك واملد بل منهجني أساسيني:

املنهج السمايع اجقيل يستند إىل الرواية الصحيحة عن الصحابة أو عن احكابعني.. ١
٢ .. املنهج القيا االجتهادي يستند إىل خصائص امليك وخصائص املد

: الفرق بني امليك واملد

للعلماء يف الفرق بني 
امليك واملد ثالثة آراء 

اصطالحية، لك رأي منها 
بيُِنَ بل اعتبار خاص

األول: اعتبار زمن الزنول، فامليك: ما نزل قبل 
: ما نزل بعد اهلجرة. اهلجرة، واملد

: اعتبار ماكن الزنول، فامليك: ما نزل بمكة وما  اخكا
: ما نزل  جاورها كِمىن وعرفات واحلديبية. واملد

حد وقُباء وسلع.
ُ
باملدينة وما جاورها كأ

اخكالث: اعتبار املخاَطب، فامليك: ما اكن خطابًا ألهل 
: ما اكن خطابًا ألهل املدينة. مكة، واملد
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ضوابط امليك وممزياته 
املوضوعية

٥- لك سورة فيها آدم وإبليس فيه مكية سوى اكقرة 
كذلك.

٤- لك سورة فيها قصص األنبياء واألمم الغابرة فيه 
مكية سوى اكقرة.

َها اجَّاُس} وليس فيها:  فُّ
َ
٣- لك سورة فيها: {يَا ك

يَن آَمنُواُ} فيه مكية. ِ
َّ َها ا {يَا كفُّ

٢- لك سورة فيها لفظ «كال» فيه مكية، 
وُذكرت ثالثًا وثالثني مرة يف مخس عرشة سورة.

١- لك سورة فيها سجدة فيه مكية.

١- لك سورة فيها فريضة أو حد فيه مدنية.

ضوابط املد
٢- لك سورة فيها ذكر املنافقني فيه مدنية سوى 

العنكبوت فإنها مكية.

٣- لك سورة فيها جمادلة أهل الكتاب فيه مدنية.
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أما املمزيات املوضوعية واألسلوبية للمد ففيما ييل:

١- بيان العبادات، واملعامالت، واحلدود، ونظام 
األرسة، واملواريث، وفضيلة اجلهاد، والصالت 

ة يف السلم واحلرب،  و االجتماعية، والعالقات ا
وقواعد احلكم، ومسائل الترشيع.

هود واجصارى،  ٢- خماطبة أهل الكتاب من ا
ودعوتهم إىل اإلسالم، وبيان حتريفهم لكتب اهللا، 
وجتنيهم بل احلق، واختالفهم من بعد ما جاءهم 

العلم بغيًا بينهم.

٤- طول املقاطع واآليات يف أسلوب يقرر الرشيعة 
ويوضح أهدافها ومراميها.

٣- الكشف عن سلوك املنافقني، وحتليل نفسيتهم، 
وإزاحة الستار عن خباياهم، وبيان خطرهم بل 

ين. ا

املمزيات املوضوعية 
واخلصائص 
األسلوبية للمد
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ى العلماء أن القرآن الكريم نزل منجما - أي بل دفعات - وذلك  من املقرر 
خالل مدة قوامها ثالث وعرشون سنة وذلك حِلَكم عديدة، وبناءاً بل ذلك فال بد أن 
ا حصل اختالف كبري بني العلماء يف  يكون بعض القرآن قد سبق بعضاً يف الزنول، و
ترتيب نزول اآلي والسور، فاختلفوا يف أول القرآن نزوًال، واختلفوا يف آخره، فضًال عن 

. أواسط اجازل، وال سيما مع طول فرتة الزنول القرآ

المبحث الخامس

fiç„@bfl@ãÇeÎ@fiç„@bfl@fiÎc@Úœã»fl
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أقوال العلماء يف أول ما نزل:

ويؤيد الرأي األول ما رواه الشيخان وغريهما عن خئشة ر اهللا عنها قالت: 
”أول ما بُِدَئ به رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- من الو الرؤيا الصادقة يف اجوم, 
ِحراء  يأ  فاكن  اخلالء  ه  إ ُحبَِّب  ثم  الصبح،  فلق  مثل  جاءت  إال  رؤيا  يرى  ال  فاكن 
عنها  اهللا  ر  خدجية  إىل  يرجع  ثم  لك  ويزتود  العدد،  ذوات  الليايل  فيه  فيتحنث 
فزتوده ملثلها ح فاجأه احلق وهو يف ذلر ِحراء، فجاءه الَملَك فيه فقال: اقرأ، قال رسول 
ين ح بلغ مين اجلَْهد،  اهللا, صىل اهللا عليه وسلم: فقلت: ”ما أنا بقارئ“ ، فأخذ فغطَّ
ثم  اجلَْهد  مين  بلغ  ح  اخكانية  ين  فغطَّ  ، أنا بقارئ“  فقلت: ”ما  اقرأ،  فقال:  أرسلين  ثم 
ين اخكاخكة ح بلغ مين اجلَْهد ثم أرسلين  أرسلين فقال: اقرأ، فقلت: ”ما أنا بقارئ“ ، فغطَّ
ِي َخلََق} . ح بلغ: {َما لَْم َفْعلَْم} ، فرجع بها رسول اهللا -صىل 

َّ  بِاْسِم َربَِّك ا
ْ
فقال: {اقَْرأ

اهللا عليه وسلم- ترجف بوادره...“.

بِاْسِم   
ْ
تعاىل: {اقَْرأ قو  هو  نزل  ما  أول  أن  األقوال  أصح   -١

ِي َخلََق... (العلق: ١)}
َّ َربَِّك ا

ثُِّر (املدثر: ١)}. َها الُمدَّ فُّ
َ
٢- قيل إن أول ما نزل هو قو تعاىل: {يَا ك

٣- قيل إن أول ما نزل هو سورة «الفاحتة» ولعل املراد أول 
سورة اكملة.

٤- قيل: {ِۢ اِهللا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم} والبسملة تزنل صدًرا للك 
سورة.

أول ما نزل
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أوائل موضوعية:
ومن أوائل ما نزل بالنسبة إىل موضوخت خاصة، يه:

١ . َ ِ و
ُ
ِجُد يِف َما أ

َ
أول ما نزل يف األطعمة بمكة آية األنعام، ويه قو تعاىل: {قُْل ال أ

ًما... (األنعام: ١٤٥)}. إِيَلَّ حُمَرَّ
لونََك َعِن اخْلَْمِر َوالَْميرِْسِ ... (اكقرة: ٢١٩)}.. ٢

َ
أول آية نزلت يف اخلمر قو تعاىل: {يَْسأ

ُهْم ُظِلُموا ... (احلج: ٣٩)}.. ٣ غَّ
َ
يَن ُفَقاتَلُوَن بِك ِ ِذَن لِثَّ

ُ
أول ما نزل يف القتال قو تعاىل: {أ
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اختلف العلماء يف حتديد آخر ما نزل من اآليات:

يَن آَمنُوا ايَُّقوا اَهللا وََذُروا َما  ِ
َّ َها ا فُّ

َ
١- آية الربا، قو تعاىل: {يَا ك
َبا (اكقرة: ٢٧٨)}. بيَِقَ ِمَن الرِّ

٢- قو تعاىل: {َوايَُّقوا يَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه إِىَل اِهللا (اكقرة: ٢٨١)}.

َجٍل 
َ
أ إِىَل  بَِديٍْن  تََدايَنْتُْم  إَِذا  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ ا َها  فُّ
َ
ك يِْن.: {يَا  َّ ا آية   -٣

ُمَسىّمً فَاْكتُبُوُه (اكقرة: ٢٨٢)}.. اآلية.

٤- آية الكاللة.: {يَْستَْفتُونََك قُِل اُهللا ُفْفِتيُكْم يِف الَْكاللَة (النساء: ١٧٦)}. 

(احكوبة:  ْغُفِسُكْم 
َ
أ ِمْن  رَُسوٌل  َجاَءُكْم  {لََقْد  تعاىل:  قو   -٥

١٢٨-١٢٩)}... إىل آخر السورة.

ا ِفيَها ...  ً ِ ًدا فََجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخا ٨- آية: {َوَمْن َفْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ
(النساء: ٩٣)}. 

٦- سورة املائدة.

َخِمٍل  َقَمَل  ِضيُع 
ُ
أ ال   ِّ َ

ك َربُُّهْم  لَُهْم  تعاىل: {فَاْستََجاَب  قو   -٧
َ ... (آل عمران: ١٩٥)} ْغ

ُ
ْو أ

َ
ِمنُْكْم ِمْن َذَكٍر أ

آخر ما نزل
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ة: وأصح األقوال هو الرأي األول واخكا واخكالث للروايات احكا
أخرج اكخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا، واملراد بها قو تعاىل 
سعيد  أ  عن  مردويه  ابن  وروى  الربا.  من  بيق  ما  وذروا  اهللا  اتقوا  آمنوا  ين  ا أيها  يا 

اخلدري قال خطبنا عمر فقال إن من آخر القرآن نزوال آية الربا. 
ء نزل من القرآن  أخرج النسا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال آخر 
واتقوا يوما ترجعون فيه اآلية. وقال الفريا يف تفسريه حدثنا سفيان عن اللكيب عن ابن 
صالح عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا اآلية واكن بني 
نزوهلا وبني موت اجيب أحد وثمانون يوما. وأخرج ابن أ حاتم عن سعيد بن جبري قال 
آخر ما نزل من القرآن لكه واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا اآلية وخش اجيب بعد نزول 

لة االثنني لليلتني خلتا من ربيع األول.  ال ثم مات  هذه اآلية تسع 
وأخرج أبو عبيد يف الفضائل عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية 
ين. وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه بلغه  الربا وآية ا

ين.  أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية ا
ين ألن الظاهر أنها  وال منافاة بني هذه الروايات يف آية الربا واتقوا يوما وآية ا

نزلت دفعة واحدة كرتتيبها يف املصحف وألنها يف قصة واحدة.

أهم فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل

ب- إدراك أرسار 
الترشيع اإلساليم يف 
تاريخ مصدره األصيل.

ج- تميزي اجاسخ من 
املنسوخ.

أ- بيان العناية اليت 
حظي بها القرآن الكريم 
صيانة  وضبًطا آلياته.
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إّن ملعرفة الزمان واملاكن واألشخاص وسائر ظروف اآلية أو الّسورة أكرب تأثري بل 
إىل  يؤّدي  األمور  بتلك  فاجلهل  بالعكس،  والعكس  مرادها.  مكنون  عن  اللثام  إماطة 
تعطيلها ولرّبما العمل خبالف مؤّداها ومرامها. ولقد قيل (العلم بالسبب يورث العلم 
بسبب  كبري  حّد  إىل  يتأثّر  عنها  احّكعبري  وطريقة  اآلية  صياغة  أّن  شّك  وال  باملسّبب). 
نزوهلا. فاالستفهام مثًال لفظ واحد ولكّنه خيرج إىل معاٍن أخرى اكحكقرير واّجيف وغريه 

ّة. وال يفهم املراد إّال باألمور اخلارجّية والقرائن احلا

تعريف السبب:
سبب الزنول هو: ” ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال“. وسبب 

الزنول قارص بل أمرين:
١- أن حتدث حادثة فيتزنل القرآن الكريم بشأنها.

ء فيتزنل القرآن ببيان احلكم فيه. ٢- أن يُسأل رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- عن 

المبحث السادس

fiÎç‰€a@lbjéc@
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ما ُفْعتَمد عليه 
يف معرفة سبب 

الزنول

١- صحة الرواية عن رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم-

» إىل أن قول احكابيع إذا اكن رصحيًا يف  ٣- ذهب «السيو
سبب الزنول فإنه ُفْقبَل.

٢- صحة الرواية عن الصحابة.

فوائد معرفة 
سبب الزنول 

ه- يوضح سبب الزنول َمن نزلت فيه اآلية ح ال حُتمل 
بل غريه بدافع اخلصومة واحكحامل.

د- معرفة سبب الزنول خري سبيل لفهم معا القرآن، 
وكشف الغموض.

ل بل ختصيصه فمعرفة  ا وورد د ج- إذا اكن لفظ ما نزل خمًّ
السبب تُقرص احكخصيص بل ما عدا صورته.

ب- ختصيص حكم ما نزل إن اكن بصيغة العموم بالسبب.

أ- بيان احلكمة اليت دعت إىل ترشيع حكم من األحاكم 
وإدراك مراخة الرشع للمصالح العامة.
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العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب:
إذا اتفق ما نزل مع السبب يف العموم، أو اتفق معه يف اخلصوص، مُحل العام بل 

عمومه، واخلاص بل خصوصه. 
ون،  ا ونزلت اآلية بصيغة العموم فقد اختلف األصو أما إذا اكن السبب خاصًّ

أتكون العربة بعموم اللفظ أم خبصوص السبب؟
ي . ١ ا فاحلكم  السبب،  خبصوص  ال  اللفظ  بعموم  العربة  أن  إىل  اجلمهور  فذهب 

يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب اخلاص إىل نظائرها.
وذهب مجاعة إىل أن العربة خبصوص السبب ال بعموم اللفظ.. ٢

الرشيعة،  أحاكم  عموم  مع  يتفق  ي  ا وهو  األول،  هو  واألصح  الراجح  والرأي 
غري  إىل  اآليات  حبكم  فعدوا  األمة  هذه  من  واملجتهدون  الصحابة  عليه  سار  ي  وا
صورة سببها نظرا إىل عموم لفظها، كآيات اللِّعان اليت نزلت يف قذف هالل بن أمية 
أمية  بن  هالل  أن  عباس:  ابن  عن  ماجه  وابن  والرتمذي  اكخاري  روى  "فقد  زوجته: 
قذف امرأته عند اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- برشيك بن سحماء. فقال اجيب -صىل 
بل  أحدنا  رأى  إذا  اهللا.  رسول  يا  فقال:  ظهرك"  يف  حدٌّ  وإال  "اكيِّنَُة  وسلم-:  عليه  اهللا 
يقول:  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  اهللا  رسول  فجعل  اكيِّنَة؟  يلتمس  ينطلق  رجًال  امرأته 
اهللا  ُزنلّن  و لصادق،  إ  باحلق  بعثك  ي  وا هالل:  فقال  ظهرك"،  يف  حدٌّ  وإال  "اكيَِّنة 
ْزَواَجُهْم}... 

َ
أ يَْرُموَن  يَن  ِ

َّ {َوا عليه:  فأنزل  جربيل  ونزل  احلد،  من  ظهري  يربئ  ما 
هذا  من  املأخوذ  احلكم  فيتناول   .{(٦-٩ (اجور:  اِدِقنَي  الصَّ ِمَن  اَكَن  {إْن  بلغ:  ح 
آخر. ل  د إىل  حاجة  دون  هالل  حادثة  غري  ْزَواَجُهْم} 

َ
أ يَْرُموَن  يَن  ِ

َّ {َوا العام:  اللفظ 
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موقف املفرس
من تعدد 

الروايات يف 
سبب الزنول

أ- إذا لم تكن الصيغ الواردة رصحية مثل: «نزلت هذه اآلية يف 
كذا» أو «أحسبها نزلت يف كذا» فال منافاة بينها.

واكن  السببية  يف  ا  نصًّ مجيعها  واكنت  الروايات  تعددت  إذا  ج- 
إسناد أحدها صحيًحا دون غريه فالُمتعمد الرواية الصحيحة.

: «نزلت يف كذا»  ب- إذا اكنت إحدى الصيغ غري رصحية كقو
ورصح آخر بذكر سبب خمالف فالُمعتمد ما هو نص يف السببية.

و- إن لم يمكن اجلمع حكباعد الزمن فإنه حُيَْمل بل تعدد الزنول 
وتكرره.

د- إذا تساوت الروايات يف الصحة ووُِجَد وجه من وجوه الرتجيح 
الرواية  مت  قُدِّ أصح  إحداها  كون  أو  مثًال  القصة  كحضور 

الراجحة.

وملا  للسببية  حمتملة  صيغة   .٢
قال  إذا  األحاكم  من  اآلية  تضمنته 
كذا». يف  اآلية  هذه  «نزلت  الراوي: 
وإذا قال: ”أحسب هذه اآلية نزلت يف 
كذا“ أو ”ما أحسب هذه اآلية نزلت 

إال يف كذا“.

قال  إذا  السببية  يف  رصيح  نص   .١
كذا»،  اآلية  هذه  نزول  الراوي: «سبب 
«ُسئَِل  أو  كذا»  «حدث  قال:  إذا  أو 
رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- عن 

كذا فزنلت اآلية» -.

صيغة سبب الزنول
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تعدد الزنول مع وحدة السبب:
ء يف ذلك، فقد يزنل يف الواقعة الواحدة  قد يتعدد ما يزنل والسبب واحد، وال 
اهللا  -ر  سلمة  أم  عن  احلاكم  أخرجه  ما  ذلك  ومثال   . ش سور  يف  عديدة  آيات 
عنها- أنها قالت: يا رسول اهللا: تذكر الرجال وال تذكر النساء، فأنزلْت: {إِنَّ الُْمْسِلِمنَي 
ِضيُع َقَمَل َخِمٍل ِمنُْكْم 

ُ
ِّ ال أ َ

َوالُْمْسِلَماِت (األحزاب: ٣٥)} و {فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم ك
َ َنْعُضُكْم ِمْن َنْعٍض (آل عمران: ١٩٥)}. ْغ

ُ
ْو أ

َ
ِمْن َذَكٍر أ

تقدم نزول اآلية بل احلكم:
يذكر اإلمام الزرك يف الربهان نوًخ يتصل بأسباب الزنول يسميه: ”تقدم نزول 
ي ذكره يف ذلك ال يدل بل أن اآلية تزنل يف حكم خاص  اآلية بل احلكم“، واملثال ا
ثم ال يكون العمل بها إال مؤخًرا، وإنما يدل بل أن اآلية قد تزنل بلفظ جممل حيتمل 
حكم  بل  ًال  د فتكون  بعد  فيما  املعا  أحد  بل  تفسريها  حُيمل  ثم  معىن  من  أكرث 

متأخر.
زاكة  بل  بها  يُستدل  فإنه   {(١٤ (األبل:  تََزىكَّ  َمْن  فْلََح 

َ
أ {قَْد  تعاىل:  كقو  وهذا 

الفطر، مع أن السورة مكية، ولم يكن بمكة عيد وال زاكة. ورصح اكغوي يف تفسريه 
نَْت 

َ
َوأ  ، اْكََتِ بَِهَذا  قِْسُم 

ُ
أ قال: {ال  كما  احلكم،  بل  سابًقا  الزنول  يكون  أن  جيوز  بأنه 

ِحلٌّ بَِهَذا اْكََتِ (اكت: ١-٢)}، فالسورة مكية، وظهر أثر احلل يوم فتح مكة، ثم استدل 
حلْت 

ُ
اكغوي حبديث اكخاري ومسلم أن اجيب - صىل اهللا عليه وسلم- قال: "...وإنما أ

يل ساعًة من نهار...".
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تعدد ما نزل يف شخص واحد:
بشأن  القرآن  ويتزنل  واقعة،  من  أكرث  الصحابة  من  واحد  لشخص  حيدث  قد 
: ما رواه اكخاري عن سعد  لك واقعة منها، فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع، ومثا
وجل»  عز  اهللا  كتاب  من  آيات  أربع  يفَّ  «نزلت  قال:  عنه-  اهللا  -ر  وقاص  أ  بن 

وموافقات عمر -ر اهللا عنه-، فقد نزل الو موافًقا لرأيه يف عدة آيات.

املناسبات بني اآليات والسور:
اآلية  بني  أو  الواحدة  اآلية  يف  واجلملة  اجلملة  بني  االرتباط  وجه  يه:  واملناسبة 
واآلية يف اآليات املتعددة، أوبني السورة والسورة. ويه أمر توفييق يعتمد بل االجتهاد.

فوائد معرفة املناسبة

إدراك اتساق املعا

إدراك إعجاز القرآن اكاليغ

إدراك إحاكم بيانه

إدراك انتظام كالمه

إدراك روعة أسلوبه
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إن القرآن الكريم نعمة السماء إىل األرض، وحلقة الوصل بني العباد وخالقهم، 
وهادياً  نذيراً،  للعاملني  كون  باحلق  الكريم  رسو  قلب  بل  األمني،  الروح  به  نزل 
اليت  األمور  من  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  الرسول  بل  القرآن  نزول  وكيفية  ونصرياً. 
تستوقف املؤمن وتلح عليه بالسؤال، كيف نزل القرآن الكريم، وما يه املراحل اليت 
، وهل نزل مجلة واحدة، بل قلب رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- أم  استغرقها نزو

نزل منجما بل فرتات متباعدة. 

نزول القرآن مجلة:
ُهًدى  الُْقْرآُن  ِفيِه  نِْزَل 

ُ
أ ِي 

َّ ا َرَمَضاَن  {َشْهُر  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهللا  يقول 
ْلَِة الَْقْدِر  َ نَْزْجَاُه يِف 

َ
لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرقَاِن (اكقرة: ١٨٥)}، ويقول: {إِنَّا أ

خان: ٣)}. ْلٍَة ُمبَاَرَكٍة (ا َ نَْزْجَاُه يِف 
َ
(القدر: ١)}، ويقول: {إِنَّا أ

المبحث السابع

Êeã‘€a@fiÎç„
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فالراجح أن القرآن الكريم  تزنالن:
نيا. لة القدر إىل بيت العزة من السماء ا األول: نزو مجلة واحدة يف 
نيا إىل األرض مفرقًا يف ثالث وعرشين سنة. : نزو من السماء ا اخكا

ًما نزول القرآن ُمَنجَّ
ِمنُي، بَلَ قَلِْبَك 

َ
وُح األ يُل رَبِّ الَْعالَِمنَي, نََزَل بِِه الرُّ يقول تعاىل يف احكزنيل: {َوإِنَُّه حَكَزْنِ

ُ ُروُح  َ ٍّ ُمِبنٍي (الشعراء: ١٩٢-١٩٥)}، ويقول: {قُْل نَزَّ ِ حِكَُكوَن ِمَن الُْمنِذِريَن, بِِلَساٍن َعَر
يَن آَمنُوا وَُهًدى َوبرُْشَى لِلُْمْسِلِمنَي (اجحل: ١٠٢)}. ِ

َّ ُثَبَِّت ا ِ الُْقُدِس ِمْن َربَِّك بِاحْلَقِّ 
بل  بمكة  عرشة  ثالث  منها  سنة  وعرشين  ثالث  يف  ًما  ُمنَجَّ القرآن  نزل  وقد 
قًا يف قو تعاىل: {َوقُْرآنًا فََرْقنَاُه  الرأي الراجح، وعرش باملدينة، وجاء احكرصيح بزنو مفرَّ
يًال (اإلرساء: ١٠٦)}، أي جعلنا نزو مفرقًا يك  ْجَاُه َيزْنِ ُه بَلَ اجَّاِس بَلَ ُمْكٍث َونَزَّ

َ
حِكَْقَرأ

جاه تزنيًال حبسب الوقائع واألحداث.  تقرأه بل اجاس بل مهل وتثبت، ونزَّ

القرآن  بزنول  املراد  أن  الشعيب:  عن   : اخكا املذهب   -٢
يف اآليات اخكالث ابتداء نزو بل رسول اهللا -صىل اهللا 

عليه وسلم-.

نيا  ا السماء  إىل  نزل 
ُ
أ القرآن  أن  يرى  ثالث:  مذهب   -٣

ُر اهللا  لة منها ما ُفَقدِّ لة قدر يف لك  يف ثالث وعرشين 
إنزا يف لك السنة.

مذاهب العلماء 
يف معىن الزنول

١- املذهب األول: مجهور العلماء: أن املراد بزنول القرآن 
يف تلك اآليات اخكالث نزو مجلة واحدة إىل بيت العزة 

نيا . من السماء ا
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حكمة نزول 
ًما القرآن ُمنَجَّ

: تثبيت فؤاد رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- ١- احلكمة األو

٢- احلكمة اخكانية: احكحدي واإلعجاز.

اللة القاطعة بل أن القرآن الكريم  ٥- احلكمة اخلامسة: ا
تزنيل من حكيم محيد.

٤- احلكمة الرابعة: مسايرة احلوادث واحكدرج يف الترشيع.

٣- احلكمة اخكاخكة: تيسري حفظه وفهمه.



SY

لقد أخذ اهللا سبحانه بل نفسه حفظ كتابه حكقوم به احلجة بل اخللق، وتتضح 
حَلَافُِظوَن   ُ َ َوإِنَّا  ْكَر  ِّ ا ْجَا  نَزَّ حَنُْن  {إِنَّا  سبحانه:  فقال  واحلق  الصدق  ألهل  املحجة  به 
(احلجر: ٩)} ، فحفظه من زيادة ما ليس منه فيه، أو ينقص منه ما هو منه من أحاكمه 
وحدوده وفرائضه، وحفظه من شياطني اإلنس واجلن ح ال يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوه 
وللك  لكماته  من  لكمة  للك  والصون  احلفظ  بوسائل  حيظى  كتاب  لكه  العالم  يف  وليس 

حرف من حروفه غري القرآن الكريم.

معىن مجع القرآن:
يُطلق مجع القرآن بل أحد معنيني.

املعىن األول: مجعه بمعىن حفظه، ومجاع القرآن: حفاظه.
ق اآليات والسور، أو مرتب اآليات  : مجع القرآن بمعىن كتابته لكه، مفرَّ املعىن اخكا

فقط.

المبحث الثامن

ÈjÓmãmÎ@Êeã‘€a@…ª
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١-     مجع القرآن بل عهد اجيب -صىل اهللا عليه وسلم-:
أ- مجع القرآن بمعىن حفظه بل عهد اجيب -صىل اهللا عليه وسلم-:

، يرتقب نزو عليه  اكن رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- مولًعا بالو
َوقُْرآنَُه (القيامة:  مَجَْعُه  َعلَيْنَا  اهللا: {إِنَّ  لوعد  مصداقًا  ويفهمه،  فيحفظه  بشوق، 
ين  اظ، ولصحابته فيه األسوة احلسنة، شغًفا بأصل ا ١٧)}، فاكن بذلك أول احلُفَّ
ومصدر الرسالة.  وقد أورد اكخاري يف صحيحه بثالث روايات تدل بل أن من 
اظ يف عهد اجيب –صىل اهللا عليه وسلم- سبعة، وهم: عبد اهللا بن مسعود،  احلفَّ
ُّ بن كعب، وزيد بن ثابت،  َ

ُ
وسالم بن معقل مو أ حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأ

رداء. وأبو زيد بن السكن، وأبو ا
لقد روى اكخاري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال: "سمعُت رسول 
بن  اهللا  عبد  من  أربعة:  من  القرآن  "خذوا  يقول:  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  اهللا 
ِّ بن كعب". وهؤالء األربعة: اثنان من املهاجرين هما:  َ

ُ
مسعود، وسالم، ومعاذ، وأ

٢- مجع القرآن يف عهد أ بكر 
-ر اهللا عنه-

٣- مجع القرآن يف عهد عثمان -ر 
اهللا عنه-

١- مجع القرآن بل عهد اجيب -صىل 
اهللا عليه وسلم-

مجع القرآن وترتيبه
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. وروى أيضا عن  َ عبد اهللا بن مسعود وسالم، واثنان من األنصار هما: معاذ وأُ
قتادة قال: "سألت أنس بن مالك: َمن مجع القرآن بل عهد رسول اهللا -صىل اهللا 
جبل،  بن  ومعاذ  كعب،  بن   َ أُ األنصار:  من  لكهم  أربعة،  فقال:  وسلم-؟  عليه 
وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قلت: َمن أبو زيد؟ قال: أحد عموميت". وروى أيضا من 
طريق ثابت عن أنس قال: "مات اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- ولم جيمع القرآن 

رداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد". غري أربعة: أبو ا
 

    ب- مجع القرآن بمعىن كتابته بل عهد اجيب -صىل اهللا عليه وسلم-:
ء الصحابة.  اختذ رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- كتَّابًا للو من أجالَّ
َ بن كعب، وزيد بن ثابت، تزنل اآلية فيأمرهم بكتابتها،  كعيل، ومعاوية، وأُ
يف  اجلمع  السطور،  يف  الكتابة  تُظاِهر  ح  سورتها،  من  موضعها  إىل  ويرشدهم 
من  ابتداء  القرآن  من  يزنل  ما  يكتبون  الصحابة  بعض  اكن  كما  الصدور. 
العسب،  يف  فيخطونه  وسلم-  عليه  اهللا  اجيب -صىل  يأمرهم  أن  دون  أنفسهم، 
زيد  عن  واألقتاب، وقطع األديم، واألكتاف،  والكرانيف، والرقاع،  واللِّخاف، 
بن ثابت قال: ”كنا عند رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- نُؤلِّف القرآن من 

الرقاع“. 
٢-     مجع القرآن يف عهد أ بكر -ر اهللا عنه-:

ثم  الضياع،  خشية  وكتابته  القرآن  جبمع  عمر  من  بإشارة  بكر  أبو  قام 
أرسل إىل زيد بن ثابت ملاكنته يف القراءة والكتابة والفهم والعقل، وبدأ زيد بن 
ى  واملكتوب  اء،  القرَّ صدور  يف  املحفوظ  بل  معتمًدا  الشاقة  مهمته  يف  ثابت 
عرشة  ثالث  سنة  تو  إذا  ح  بكر،  أ  عند  الصحف  تلك  وبقيت  الكتبة، 
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حفصة  عند  اكنت  ثم  مات،  ح  عنده  وظلت  عمر،  إىل  بعده  صارت  للهجرة 
ابنته صدًرا من والية عثمان ح طلبها عثمان من حفصة.

٣-     مجع القرآن يف عهد عثمان -ر اهللا عنه-:
أمجع أكرب الصحابة بل نسخ الصحف األو اليت اكنت عند أ بكر، 
إىل  عثمان  فأرسل  واحد،  حرف  بل  اخكابتة  بالقراءات  عليها  اجاس  ومجع 
األنصاري،  ثابت  بن  زيد  إىل  أرسل  ثم  الصحف،  بتلك  ه  إ فأرسلت  حفصة، 
وإىل عبد اهللا بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام 
القرشيني، فأمرهم أن ينسخوها يف املصاحف، وأن يُكتب ما اختلف فيه زيد 

مع رهط القرشيني اخكالثة بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم.

اختالف العلماء يف عدد 
املصاحف اليت أرسل بها 

عثمان إىل اآلفاق

أ- اكن عددها سبعة. أرسلت إىل: مكة، والشام, واكرصة، 
من، واكحرين، واملدينة. والكوفة، وا

واملرصي،  والشايم،  العرايق،  أربعة،  عددها  اكن  ب- 
والشايم،  واكرصي،   ، الكو أو  اإلمام،  واملصحف 

واملصحف اإلمام.

ج- اكن عددها مخسة، وذهب السيو إىل أن هذا هو 
املشهور.

ُغسلت  ثم  ماتت.  ح  عندها  ظلت  فقد  حفصة  إىل  رُدَّت  اليت  الصحف  أما 
غسًال وقيل أخذها مروان بن احلكم وأحرقها. ومجع عثمان للقرآن هو املسىم باجلمع 

اخكالث، واكن سنة ٢٥ هجرية.
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ُشَبه مردودة:

أهم ُشبَه يثريها 
أهل األهواء 
حكوهني اخكقة 

بالقرآن

١-قالوا: إن اآلثار قد دلت بل أن اجيب قد أسقط من القرآن 
وم. شيئا لم يُكتب يف املصاحف اليت بأيدينا ا

وجياب عن هذا بأن إسقاط اجيب آية أو آيات نسيانًا ال يشكك 
يف مجع القرآن، فالنسيان جائز بل رسول اهللا -صىل اهللا عليه 

وسلم- فيما ال خيل باحكبليغ، واكنت هذه اآليات قد حفظها 
، وحفظها الصحابة يف  رسول اهللا، واستكتبها كتاب الو

صدورهم، وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ احكواتر، فنسيان الرسول 
–صىل اهللا عليه وسلم- هلا بعد ذلك ال يؤثر يف دقة مجع القرآن.

٢- قالوا: إن يف القرآن ما ليس منه، واستدلوا بل ذلك بما ُروَِي 
من أن ابن مسعود أنكر أن املعوذتني من القرآن.

وجُياب عن ذلك بأن ما نُِقَل عن ابن مسعود -ر اهللا عنه- لم 
يصح، وهو خمالف إلمجاع األمة، وهو باطل وكذب عليه. وبل 
ي حُيتمل: أن ابن مسعود لم يسمع املعوذتني  فرض صحته، فا

من اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- فتوقف يف أمرهما.

فوا  ٣- يزعم نفر من غالة الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان حرَّ
 َ ْر

َ
ٌة يِهَ أ مَّ

ُ
القرآن، وأسقطوا بعض آياته وسوره، فحرفوا لفظ: {أ

ٍة (اجحل: ٩٢)} ، واألصل: «أئمة يه أزىك من أئمتكم»،  مَّ
ُ
ِمْن أ

وأسقطوا من سورة «األحزاب» آيات فضائل أهل اكيت وقد 
اكنت يف طوهلا مثل سورة «األنعام»، وأسقطوا سورة الوالية 

بتمامها من القرآن. وجُياب عن ذلك بأن هذه األقوال باطلة ال 
سند هلا، واكذبة ال صحة فيها، ودخوي ال بيِّنة عليها، وقد تربأ 

بعض علماء الشيعة من هذه األكاذيب.
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ترتيب اآليات والسور:
- ترتيب اآليات:

    وترتيب اآليات يف القرآن الكريم توقييف عن رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم-
- ترتيب السور:

أ- إنه توقييف، تواله اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- كما أخرب به جربيل عن أمر ربه.

ل اختالف مصاحفهم يف الرتتيب. ب- إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة بد

ج- قيل: إن بعض السور ترتيبه توقييف وبعضها باجتهاد الصحابة.

اختالف العلماء يف ترتيب السور
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وعدد السور: مائة وأربع عرشة سورة، وقيل: وثالث عرشة جبعل األنفال وبراءة 
ذلك. عن  زاد  فيما  واختلفوا  آية،  ومائتا  آالف  فستة  اآليات  عدد  أما  واحدة.  سورة 

يْن، وأطول السور سورة اكقرة. َّ وأطول اآليات آية ا

سور القرآن وآياته:

١- الطوال.
واألنعام،  واملائدة،  والنساء،  عمران،  وآل  اكقرة،  سبع:  الطوال 
واألعراف، والسابعة، قيل: يه األنفال وبراءة مًعا لعدم الفصل 

بينهما بالبسملة. وقيل: يه يونس.

. ٣- املثا
: يه اليت تليها يف عدد اآليات. املثا

٢- املئون.
املئون: اليت تزيد آياتها بل مائة أو تقاربها.             

أقسام سور 
القرآن أربعة

ل. ٤- املفصَّ
ل: قيل: من أول سورة "ق"، وقيل: من أول "احلجرات املفصَّ
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الرسم العثما
الرسم العثما للمصحف هو طريقة خاصة يف الكتابة ارتضاها للكّتاب عثمان 

ه. نسبة إ

: حتسني الرسم العثما
رسم  حتسني  تدرج  ثم  والشلك.  اجقط  من  ة  خا العثمانية  املصاحف  اكنت 
املصحف، فاكن الشلك يف الصدر األول نقطة، فالفتحة نقطة بل أول احلرف، والضمة 

. ثم اكن الضبط باحلراكت املأخوذة من احلروف. بل آخره، والكرسة حتت أو

 اختالف العلماء يف حكم «الرسم العثما للمصحف» 

٢-ذهب كثري من العلماء إىل 
أن الرسم العثما ليس توقيفيًّا 

عن اجيب -صىل اهللا عليه 
وسلم- ولكنه اصطالح ارتضاه 

عثمان، وتلقته األمة بالقبول.

٣-ذهب مجاعة إىل 
أن الرسم العثما 

، وال مانع  اصطال
من خمالفته.

١- ذهب بعضهم 
إىل أن هذا الرسم 
العثما للقرآن 

توقييف.
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الفواصل ورءوس اآلي:

- رأس اآلية:
 نهايتها اليت توضع بعدها 

عالمة الفصل بني آية وآية.

- الفاصلة :
الكالم املنفصل مما بعده، وقد يكون 

رأس آية وقد ال يكون، وتقع الفاصلة 
، سميت بذلك  عند نهاية املقطع اخلطا

ألن الكالم ينفصل عندها.

الفواصل ورءوس اآلي

فقط  الوزن  الكالم  مقاطع  يف  يُراىع  أن  وهو  املتوازن،  د- 
كقو تعاىل:

ُّ َمبْثُوثٌَة (الغاشية: ١٥-١٧)} . ِ {َوَغَماِرُق َمْصُفوفٌَة، َوَزَرا

وحروف  الوزن  يف  اللكمتان  تتفق  أن  وهو  املتوازي،  ج- 
السجع، كقو تعاىل:

ْكَواٌب َموُْضوَعٌة (الغاشية: ١٢-١٤)}.
َ
ٌر َمْرفُوَعٌة، َوأ {ِفيَها رُسُ

ب- الفواصل املتقاربة يف احلروف، كقو تعاىل:
يِن (الفاحتة: ٣-٤)}. ِّ  {الرَّمْحِن الرَِّحيِم، َمالِِك يَْوِم ا

أ- الفواصل املتماثلة، كقو تعاىل:
الَْمْعُموِر  َواْكَيِْت  َمنُْشوٍر،  َرقٍّ  يِف  َمْسُطوٍر،  َوِكتَاٍب  وِر،  {َوالطُّ

(الطور: ١-٤)}.

أنواع الفواصل 
يف القرآن الكريم
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ما يُراىع يف الفواصل  

١ - زيادة حرف، كقو تعاىل:
 ،{(١٠ (األحزاب:  نُونَا  الظُّ بِاِهللا  {َوَيُظنُّوَن 

بإحلاق ألف.

٢ - حذف حرف، كقو تعاىل: 
اء. {َواللَّيِْل إَِذا يرَْسِ (الفجر: ٤)}، حبذف ا

٣- تأخري ما حقه احكقديم جكتة بالغية 
أخرى، كتشويق اجفس إىل الفاعل يف قو 

تعاىل:
َ (طه: ٦٧)} . وَْجَس يِف َغْفِسِه ِخيَفًة ُمو

َ
{فَأ
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نَا  ْ يرَسَّ {َولََقْد  واحكالوة:  والفهم  للحفظ  ميرسا  القرآن  جعل  -سبحانه-  اهللا  إن 
"أي  تفسريه:  يف  سعدي  ابن  العالمة  قال   .{(١٧ ِكٍر (القمر:  دَّ مُّ ِمن  َفَهْل  ْكِر  لِثِّ الُْقْرآَن 
ولقد يرسنا وسهلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ واألداء، ومعانيه للفهم والعلم، 
ألنه أحسن الكالم لفظا، وأصدقه معىن، وأبينه تفسريا، فلك من أقبل عليه يرس اهللا 
قراءته؛  تيسري  للقرآن  اهللا  تيسري  ومن   ."... عليه  وسهله  احكيسري،  ذلية  مطلوبه  عليه 
اللهجات  أصحاب  مجيع  بل  قراءته  حكيسري  أحرف  سبعة  بل  اهللا  أنز  فقد  لك  و

املختلفة. 
حديث نزول القرآن بل سبعة أحرف:

أخرج اكخاري ومسلم عن ابن عباس -ر اهللا عنهما- أنه قال: "قال رسول 
أسزتيده  أزل  فلم  فراجعته،  حرف  بل  جربيل  "أقرأ  وسلم-:  عليه  اهللا  -صىل  اهللا 
ويزيد ح انتىه إىل سبعة أحرف". وأخرجا عن عمر يف حديث طويل، قال رسول اهللا 
نْزل بل سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيرسَّ منها".

ُ
-صىل اهللا عليه وسلم-: "إن هذا القرآن أ

المبحث التاسع

“ãyc@Ú»jé@Û‹«@Êeã‘€a@fiÎç„
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أ- ذهب أكرث العلماء إىل أن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب يف املعىن الواحد. ويه لغات: 
من. وهو الراجح عند اجلمهور. قريش، وهذيل، وثقيف، وهوازن، وكنانة، وتميم، وا

ب- قال قوم: إن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، بل معىن أنه يف مجلته 
ال خيرج يف لكماته عن سبع لغات يه أفصح لغاتهم.

ج- ذكر بعضهم أن املراد باألحرف السبعة أوجه سبعة: من األمر، واجيه، والوعد، والوعيد، واجلدل، 
واملثل. والقصص، 

د- ذهب مجاعة إىل أن املراد باألحرف السبعة، وجوه احكغاير السبعة اليت يقع فيها االختالف، ويه:

ا (يوسف: ٣١)}، قرأ اجلمهور باجصب، وقرأ ابن  ٢- االختالف يف وجوه اإلعراب، كقو تعاىل: {َما َهَذا برََشً
} بالرفع. مسعود: { َما َهَذا برََشٌ

ِس (الرعد: ٣١)}، وقُِرئ «أفلم 
َ
فَلَْم َفيْأ

َ
٤- االختالف باحكقديم واحكأخري، إما يف احلرف، كقو تعاىل: {أ

يأيس» وإما يف اللكمة كقو تعاىل: {َفيَْقتُلُوَن َوُيْقتَلُوَن (احكوبة: ١١١)} ، باكناء للفاعل يف األول، وللمفعول 
. ، وقُِرئ بالعكس، أي باكناء للمفعول يف األول، وللفاعل يف اخكا يف اخكا

٧- اختالف اللهجات باحكفخيم والرتقيق، والفتح واإلمالة، واإلظهار واإلدذلم، واهلمز والتسهيل، 
َ (طه: ٩)}. تَاَك َحِديُث ُمو

َ
واإلشمام وحنو ذلك، اكإلمالة وعدمها يف مثل قو تعاىل: {وََهْل أ

(احكوبة:  ْغَهاُر 
َ
اْأل حَتِْتَها  جَتِْري  َجنَّاٍت  لَُهْم  {َوأَعدَّ  تعاىل:  كقو  فالزيادة  واجقص:  بالزيادة  االختالف   -٦

ََذ  ١٠٠)}، قُِرئ «ِمْن حتتها األنهار» بزيادة «ِمْن» وهما قراءتان متواترتان. واجقصان كقو تعاىل: {َوقَالُْوا اختَّ
ا (اكقرة: ١١٦)} فقد قرئ بدون واو. ً َ اُهللا َو

ـ نَنرُْشَُها.   ـ نُنزِْشَُها، وقُرِئَ  ب ٥- االختالف باإلبدال: كقو تعاىل: {وَاْغُظْر إىَِل الِْعَظاِم َكيَْف نُنزِْشَُها (اكقرة: ٢٥٩}، قُرِئ ب

ْسَفاِرنَا (سبأ: ١٩)}، قُِرئ بنصب «ربَّنا» ، 
َ
٣- االختالف يف احكرصيف: كقو تعاىل: {َفَقالُوا َربَّنَا بَاِعْد َننْيَ أ
و«بَاِعد» بصيغة األمر، وقُِرئ «ربُّنا» بالرفع، و«باَعد» بفتح العني.

ِلَفه العرب من معىن الكمال يف هذا العدد.
َ
، وإنما هو رمز إىل ما أ ه- ذهب بعضهم إىل أن العدد سبعة ال مفهوم 

و- قال مجاعة: إن املراد باألحرف السبعة، القراءات السبع.

اختالف العلماء يف املراد بها والرتجيح بينها

يَن ُهْم  ِ
َّ ١- اختالف األسماء باإلفراد، واحكذكري وفروعهما: "احكثنية، واجلمع، واحكأنيث" كقو تعاىل: {َوا

َمانَاتِِهْم َوَقْهِدِهْم َراُعوَن (املؤمنون: ٨)}، قرئ "ألماناتهم" باجلمع، وقرئ "ألمانتهم" باإلفراد.
َ
ِأل

معىن األحرف السبعة:
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يؤيد الرأي األول أحاديث كثرية، منها:
ما أخرجه أمحد: ”قرأ رجل عند عمر بن اخلطاب -ر اهللا عنه- فغريَّ عليه، فقال: . ١

لقد قرأت بل رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- فلم يُغريِّ يلع، قال: فاختصما عند 
اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- فقال: يا رسول اهللا، ألم تُقرئين آية كذا وكذا؟ قال: بىل 
ء، فعرف اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- ذلك يف وجهه،  ! قال: فوقع يف صدر عمر 
قال: فرضب صدره وقال: ”ابَعْد شيطانًا“ -قاهلا ثالثًا- ثم قال: ”يا عمر، إن القرآن 

لكه صواب ما لم جتعل رمحة عذابًا أو عذابًا رمحة“.
 ما رواه أمحد عن برس بن سعيد: ”أن أبا ُجَهيْم األنصاري أخربه: أن رجلني اختلفا . ٢

يف آية من القرآن، فقال هذا: تلقيتها من رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- وقال 
اآلخر: تلقيتها من رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- فسأال رسول اهللا -صىل اهللا 
عليه وسلم- عنها، فقال رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم-: ”إن القرآن نزل بل 

سبعة أحرف، فال تماروا يف القرآن، فإن املراء فيه كفر“.
ما رواه الطربي برجال الصحيح عن األعمش قال: ”قرأ أنس هذه اآلية: ”إن ناشئة . ٣

الليل يه أشد وطأ وأصوب قيًال“، فقال  بعض القوم: يا أبا محزة، إنما يه ”وأقوم“ 
فقال أنس: أقوم وأصوب وأهيأ واحد“.
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حكمة نزول القرآن 
بل سبعة أحرف

١- تيسري القراءة واحلفظ بل قوم أميني .

٢- إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب.

٣- إعجاز القرآن يف معانيه وأحاكمه.

واختار الشيخ الزرقا صاحب مناهل العرفان الرأي الرابع ألسباب، منها:
إن لكمة "بل" يف قول اجيب -صىل اهللا عليه وسلم-: "أنزل القرآن بل سبعة أحرف" . ١

تشري إىل أن املسألة بل هذا الرشط من احكوسعة واحكيسري، أي أنزل القرآن موسعا 
فيه بل القارئ أن يقرأه بل سبعة أوجه، يقرأ بأي حرف أراد منها بل اكدل من 
صاحبها. وليس املراد أن لك لكمة من القرآن تُقرأ بل سبعة أوجه؛ إًذا لقال: "إن 

هذا القرآن أنزل سبعة أحرف" حبذف حرف "بل".
إن هذا املذهب ال يلزمه حمذور من املحذورات اليت يمكن أن ترد بل املذاهب . ٢

األخرى.
من . ٣ ه  إ ترجع  وما  القراءات  الختالف  احكام  االستقراء  بل  يعتمد  الرأي  هذا  إن 

الوجوه السبعة، خبالف غريه فإن استقراءه ناقص.
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وقرأه  جربيل  من  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  الرسول  تلقاه  و  القراءات  إن 
ومن  باحكواتر،  عنه  ونقلت  الكرام  الصحابة  بل  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  الرسول 
املعلوم أن الصحابة ر اهللا عنهم قد اختلف أخذهم عن الرسول -صىل اهللا عليه 
وسلم-، فمنهم من أخذ منه بطريقة ما، ومنهم من أخذ منه بطريقة أخرى، ثم تفرقوا 
تابيع  وأخذ  عنهم  احكابعني  أخذ  ذلك  بسبب  فاختلف  احلال  هذه  بل  وهو  اكالد  يف 
ين  ا القراء  األئمة  إىل  اجحو  هذا  بل  األمر  وصل  ح  جرا...  وهلم  عنهم  احكابعني 

سجلوا هذه القراءات واشتهروا بها.

تعريف القراءات:
العليم:  االصطالح  يف  ويه  اجلمع،  بمعىن  قرأ  مصدر  قراءة،  مجع  القراءات: 
اء خمالف به غريه يف اجطق بالقرآن الكريم مع  ه إمام من األئمة القرَّ مذهب يذهب إ

اتفاق الروايات والطرق عنه.

المبحث العاشر

ıaã‘€aÎ@paıaã‘€a
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اشتهر باإلقراء 
من الصحابة

مو  وأبو  مسعود،  وابن  ثابت،  بن  وزيد  ويلع،  كعب،  بن   َ أُ
األشعري.

اشتهر باإلقراء 
من احكابعني 

«باملدينة»

ابن املسيب، وعروة، وسالم، 
وعمر بن عبد العزيز، وسليمان 

وعطاء ابنا يسار، ومعاذ بن 
احلارث املعروف بمعاذ القارئ، 
وعبد الرمحن بن هرمز األعرج، 
وابن شهاب الزهري، ومسلم بن 

جندب، وزيد بن أسلم.

«بمكة»
عبيد بن عمري، وعطاء بن 

أ رباح، وطاوس، وجماهد، 
وعكرمة، وابن أ مليكة.

«بالكوفة»

علقمة، واألسود، ومرسوق، 
وعبيدة، وعمرو بن رشحبيل، 

واحلارث بن قيس، وعمرو 
بن ميمون، وأبو عبد الرمحن 
السليم، وسعيد بن جبري، 

واجخيع، والشعيب.

«باكرصة»
ة، وأبو رجاء، ونرص بن  أبو خ

خصم، وحيىي بن يعمر، واحلسن، 
وابن سريين، وقتادة.

«بالشام»
املغرية بن أ شهاب املخزويم، 

صاحب عثمان، وخليفة بن 
رداء. سعد، صاحب أ ا
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إىل  القراءات  هم  إ تُنسب  ين  ا السبعة  األئمة  تلتهم  اليت  الطبقة  من  واشتهر 
الرمحن،  عبد  بن  نافع  ثم  القعقاع،  بن  يزيد  جعفر  أبو  ”باملدينة“:  منهم  فاكن  وم،  ا
أ  بن  خصم  و“بالكوفة“:  األعرج،  قيس  بن  ومحيد  كثري،  بن  اهللا  عبد  و“بمكة“: 
، و“باكرصة“: عبد اهللا بن أ إسحاق،  اججود، وسليمان األعمش، ثم محزة، ثم الكسا
احلرضيم،  يعقوب  ثم  اجلحدري،  وخصم  العالء،  بن  عمرو  وأبو  عمرو،  بن  وعي 
و“بالشام“: عبد اهللا بن خمر، وإسماعيل بن عبد اهللا بن املهاجر، ثم حيىي بن احلارث، 

ثم رشيح بن يزيد احلرضيم.
ين اشتهروا من هؤالء يف اآلفاق هم: أبو عمرو، ونافع، وخصم،  واألئمة السبعة ا

، وابن خمر، وابن كثري. ومحزة، والكسا
وطرق  اجطق  وكيفية  اللهجات  يف  اختالف  منشؤها  القراءات:  واختالفات 
وتشديد،  وقرص،  ومد،  وإشباع،  وإظهار،  وإدذلم،  وإمالة،  وترقيق،  تفخيم،  من  األداء 

وختفيف... إلخ.

أنواع القراءات وحكمها وضوابطها:

: ضوابط القراءة الصحيحة ما يأ

٣- أن تكون القراءة صحيحة اإلسناد.

٢- أن توافق القراءة أحد املصاحف العثمانية ولو احتماًال.

١- موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه.



Êeã‘€a@‚Ï‹«@¿@ÊbÓj€a@ÜäaÏfl UV

واألنواع األربعة األخرية ال يُقرأ بها.

أنواع 
القراءات ستة

السادس- املدرج: وهو ما زيد يف القراءات بل وجه احكفسري.

. اخلامس- املوضوع: وهو ما ال أصل 

الرابع- الشاذ: وهو ما لم يصح سنده.

اخكالث- اآلحاد: وهو ما صح سنده، وخالف الرسم، أو العربية، 
أو لم يشتهر االشتهار املذكور.

- املشهور: وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة املتواتر،  اخكا
ووافق العربية والرسم.

األول- املتواتر: وهو مانقله مجع ال يمكن تواطؤهم بل 
الكذب عن مثلهم إىل منتهاه.

اللة بل صيانة كتاب اهللا وحفظه من احكبديل  ١- ا
واحكحريف مع كونه بل هذه األوجه الكثرية.

٢- احكخفيف عن األمة وتسهيل القراءة عليها.

٣- إعجاز القرآن يف إجيازه، حيث تدل لك قراءة بل 
حكم رشيع دون تكرر اللفظ.

٤- بيان ما حُيتمل أن يكون جُممًال يف قراءة أخرى.

فوائد االختالف يف 
القراءات الصحيحة
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اء السبعة  القرَّ
املشهورون

أربع  سنة  بالكوفة  وتو  الرواة:  شيخ  العالء  بن  عمرو  أبو   -١
. وري، والسو ومخسني ومائة «١٥٤ه» وراوياه: ا

احكابعني،  من  وهو  امليك،  كثري  بن  اهللا  عبد  هو  كثري:  ابن   -٢
وتو بمكة سنة عرشين ومائة «١٢٠ه» وراوياه: الزبي، وقنبل.

نعيم  أ  بن  الرمحن  عبد  بن  نافع  رويم  أبو  هو   : املد نافع   -٣
اللييث، أصله من أصفهان، وتو باملدينة سنة تسع وستني ومائة 

«١٦٩ه» وراوياه: قالون، وورش.
قا  حصيب  ا خمر  بن  اهللا  عبد  هو  الشايم:  خمر  ابن   -٤
عمران،  أبا  ويكىن  امللك.  عبد  بن  د  الو خالفة  يف  دمشق 
وهو من احكابعني، وتو بدمشق سنة ثمان عرشة ومائة «١١٨ه» 

وراوياه: هشام، وابن ذكوان.
: هو خصم بن أ اججود، ويقال  ابن بهدلة،  ٥- خصم الكو
أبو بكر، وهو من احكابعني، وتو بالكوفة سنة ثمان وعرشين 

ومائة «١٢٨ه» وراوياه: شعبة، وحفص.
: هو محزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفر  ٦- محزة الكو
جعفر  أ  خالفة  يف  حبلوان  وتو  عمارة  أبا  ويكىن  احكييم، 
خلف،  وراوياه:  «١٥٦ه»  ومائة  ومخسني  ست  سنة  املنصور 

وخالد.
الكوفيني،  اجحاة  إمام  محزة  بن  يلع  هو   : الكو الكسا   -٧
أبو  وراوياه:  سنة «١٨٩ه»  بـ «رنبوية»  تو  احلسن،  أبا  ويكىن 

وري. احلارث، وحفص ا
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القراء اخكالثة 
املكملة العرشة

: هو يزيد بن القعقاع، وتو باملدينة سنة  ٨- أبو جعفر املد
ابن  وراوياه:  «١٣٢ه»,  وقيل:   - «١٢٨ه»  ومائة  وعرشين  ثمان 

وردان: وابن مجاز.
زيد  بن  إسحاق  بن  يعقوب  حممد  أبو  هو  اكرصي:  يعقوب   -٩
وقيل   - «٢٠٥ه»  ومائتني  مخس  سنة  باكرصة  وتو  احلرضيم، 

«١٨٥ه» - وراوياه: رويس، وروح.
الزبار  ثعلب  بن  هشام  بن  خلف  حممد  أبو  هو  خلف:   -١٠
وراوياه:  «٢٢٩ه»  ومائتني  وعرشين  تسع  سنة  وتو  اكغدادي 

إسحاق، وإدريس.

يزيد بعض 
العلماء أربع 

قراءات بل هذه 
العرش، وهن

احكابعني  كبار  أحد  األنصار،  مو  اكرصي،  احلسن  قراءة   -١
املشهورين بالزهد، تو سنة ١١٠ هجرية.

٢- قراءة حممد بن عبد الرمحن املعروف بابن حميصن، تو سنة 
١٢٣ هجرية، واكن شيًخا أل عمرو.

٣- قراءة حيىي بن املبارك الزييدي اجحوي، من بغداد، أخذ عن 
 ٢٠٢ سنة  تو   . والسو لتوري  شيًخا  واكن  ومحزة،  عمرو  أ 

هجرية.

 ٣٨٨ سنة  تو  الشنبوذي،  أمحد  بن  حممد  الفرج  أ  قراءة   -٤
هجرية.
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الوقف واالبتداء:
عن  وُبعًدا  اآليات،  معا  سالمة  بل  للحفاظ  واالبتداء  الوقف  معرفة  فوائد 

اللَّبس والوقوع يف اخلطأ.

أقسام الوقف
ي حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء بما  ٣- احلسن: هو ا
بعده حكعلقه به يف اللفظ واملعىن كقو تعاىل: {احْلَْمُد ِبِ رَبِّ 

الَْعالَِمنَي، الرَّمْحَِن الرَِّحيِم (الفاحتة: ٢-٣)}.

ي ال يفهم منه املراد، اكلوقوف بل قو تعاىل  ٤- القبيح: هو ا
الَْمِسيُح  ُهَو  اَهللا  : {إِنَّ  بقو واالبتداء  قَالُوا}  يَن  ِ

َّ ا َكَفَر  {لََقْد 
اْنُن َمْرَيَم (املائدة: ١٧}.

ء مما بعده، وأكرث ما يوجد عند  ي ال يتعلق ب ١- احكام: هو ا
(اكقرة:  الُْمْفِلُحوَن  ُهُم  وَحَِك 

ُ
{َوأ تعاىل:  كقو  اآلي،  رءوس 

يَن َكَفُروا (اكقرة: ٦)}. ِ
َّ ٥)}، ثم يبتدئ: {إِنَّ ا

ي يكون اللفظ فيه منقطًعا، ويكون  ٢- الاكيف اجلائز: هو ا
املعىن متصًال. ومن أمثلته: لك رأس آية بعدها الم يك، كقو 
قَّ  ُنِْذَر َمْن اَكَن َحيًّا َوحَيِ ِ تعاىل: {إِْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُْرآٌن ُمِبنٌي، 

الَْقْوُل بَلَ الاَْكفِِريَن (يس: ٦٩-٧٠)} .
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احكجويد وآداب احكالوة:
ى القارئ واملستمع يف فهم معا القرآن وإدراك أرسار  للتالوة اجليدة أثرها 
إعجازه، يف خشوع ورضاعة. وقد عدَّ العلماء القراءة بغري جتويد حلنًا، واللحن: خلل 

يطرأ بل األلفاظ، ومنه اجليل واخليف.

أنواع اللحن:

اللحن

باللفظ  خيل  ي  ا هو  اجليل:   .١
معرفته  يف  يشرتك  ظاهًرا  إخالًال 
وذلك  وغريهم،  القراءة  علماء 

. اكخلطأ اإلعرا أو الرص

ي خيل باللفظ إخالًال  ٢. اخليف: هو ا
وأئمة  القراءة  علماء  بمعرفته  خيتص 
العلماء  أفواه  من  تلقوه  ين  ا األداء 

وضبطوه من ألفاظ األداء. 
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آداب احكالوة:

آداب القارئ 
عند قراءة 

القرآن

١- أن يكون بل وضوء.

٢- أن يكون يف ماكن نظيف طاهر، مراخة جلالل القراءة.

٣- أن يقرأ خبشوع وسكينة ووقار.

٤- أن يستاك قبل اكدء يف القراءة.

َت الُْقْرآَن فَاْستَِعْذ 
ْ
٥- أن يتعوَّذ يف بدايتها، لقو تعاىل: {فَإَِذا قََرأ

يَْطاِن الرَِّجيِم (اجحل: ٩٨)}. بِاِهللا ِمَن الشَّ

٦- أن حيافظ بل البسملة يف مطلع لك سورة سوى «براءة» ألنها 
آية بل الرأي الراجح.

٧- أن تكون قراءته ترتيًال، يعطي احلروف حقها من املد 
واإلدذلم، قال تعاىل: {َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَْرِييًال (املزمل: ٤)}.

٨- أن يتدبر ما يقرأ، ألن هذا هو املقصود األعظم، واملطلوب 
األهم.

٩- أن يتأثر بآيات القرآن وعًدا ووعيًدا، فيحزن ويبيك آليات 
الوعيد فزًخ ورهبة وهوًال.

ن صوته بالقراءة، فإن القرآن زينة للصوت،  ١٠- أن حُيسِّ
والصوت احلسن أوقع يف اجفس.

١١- أن جيهر بالقراءة حيث يكون اجلهر أفضل. 
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حيث  ذاته،  القرآن  ألهمية  تبعاً  ومتشابهه  القرآن  حمكم  دراسة  أهمية  تأ   
ة واخلاتمة للبرشية، املوّجه لإلنسانية من خالقها،  إن القرآن الكريم هو الرسالة اخلا
يف  باإلنسان  املتصلة  املتنوّعة  واملعارف  األحاكم  وفيه  والفرقان،  واجور  اهلدى  وهو 
بأمم  أو  بزمان  وتُقّيد  حُتبس  أن  وآياته  للقرآن  يُراد  فال  احلياة،  يف  وحركته  إيمانه 
تفىن  ال  املتشابه،  املحكم  الكتاب  فهو  مفعوهلا،  وانتىه  اآليات  ملاتت  وإال  معّينة، 

عجائبه، وال تنق غرائبه.

املحكم العام واملتشابه العام:
واحلكم:  منعت،  بمعىن  وأحكمت:  ابة  ا حكمت  من  مأخوذ  لغة:  الُمحكم 
هو الفصل بني الشيئني، فاحلاكم يمنع الظالم ويفصل بني اخلصمني، ويمزي بني احلق 
بتميزي  إتقانه  الكالم:  فإحاكم  املتقن.  واملحكم:  إتقانه،  ء:  ال وإحاكم  واكاطل. 
الصدق من الكذب يف أخباره. وقد وصف اهللا القرآن لكه بأنه حُمكم بل هذا املعىن 

ْن َحِكيٍم َخِبرٍي (هود: ١-٢)}. ُ َ لَْت ِمْن  ْحِكَمْت آيَاتُُه ُعمَّ فُصِّ
ُ
فقال: {الر ِكتَاٌب أ

المبحث الحادي عشر

ÈibìnæaÎ@·ÿ0a
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وتشابه  اآلخر.  الشيئني  أحد  يشبه  أن  وهو  التشابه:  من  مأخوذ  لغة:  واملتشابه 
ق بعضه بعًضا، وقد وصف اهللا القرآن لكه بأنه  الكالم: هو تماثله وتناسبه حبيث يُصدِّ
ِ (الزمر: ٢٣)}. ْحَسَن احْلَِديِث ِكتَاباً ُمتََشابِهاً َمثَا

َ
َل أ متشابه بل هذا املعىن فقال: {اُهللا نَزَّ

املحكم اخلاص واملتشابه اخلاص:
نَْزَل َعلَيَْك 

َ
ِي أ

َّ : {ُهَو ا هناك حمكم خاص ومتشابه خاص ذكرهما اهللا يف قو
يَن يِف قُلُوبِِهْم َزيٌْغ  ِ

َّ ا ا مَّ
َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأ

ُ
مُّ الِْكتَاِب َوأ

ُ
الِْكتَاَب ِمنُْه آيَاٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أ

اِسُخوَن  ِويلَُه إِالَّ اُهللا َوالرَّ
ْ
ِويِلِه َوَما َفْعلَُم تَأ

ْ
َفيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء الِْفتْنَِة َوابِْتَغاَء تَأ

يِف الِْعلِْم َفُقولُوَن آَمنَّا بِِه لُكٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّنَا (آل عمران: ٧)} .

االختالف يف معرفة املتشابه:
اِسُخوَن يِف . ١ ُّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغريهم إىل أن {َوالرَّ َ

ُ
ذهب أ

الِْعلِْم}  هو مبتدأ خربه {يقولون} والواو لالستئناف.
اِسُخوَن يِف الِْعلِْم} معطوف.. ٢ وذهب جماهد إىل أن {َوالرَّ

اختلف العلماء يف 
معناهما بل أقوال أهمها

ما  واملتشابه:  منه.  املراد  ُعرِف  ما  املحكم:  أ- 
استأثر اهللا بعلمه.

ب- املحكم: ما ال حيتمل إال وجًها واحًدا. واملتشابه: 
ما احتمل أوجًها.

بيان.  إىل  حيتج  ولم  بنفسه  استقل  ما  املحكم:  ج- 
واملتشابه: ما ال يستقل بنفسه واحتاج إىل بيان برده 

إىل غريه.
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احكوفيق بني الرأيني:
ورد  احكأويل  لفظ  فإن  احكأويل،  معىن  إىل  بالرجوع  الرأيني  بني  احكوفيق  يمكن 

خكالثة معان، ويه:

األول
ل يقرتن  رصف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح 

به.

اخكا
يُفهم  ح  اللفظ  به  يفرسَّ  ي  ا الكالم  فهو  احكفسري،  بمعىن  احكأويل 

معناه.

اخكالث
ها الكالم، فتأويل ما أخرب اهللا به عن  احكأويل: هو احلقيقة اليت يؤول إ

وم اآلخر. وم اآلخر هو نفسه ما يكون يف ا ا

وجيعلون:  اُهللا}،  إِالَّ  ِويلَُه 
ْ
تَأ َفْعلَُم  {َوَما   : قو بل  بالوقف  يقولون  ين  فا

اِسُخوَن يِف الِْعلِْم}، استئنافًا، إنما عنوا بذلك احكأويل باملعىن اخكالث، أي احلقيقة  {َوالرَّ
ها الكالم، فحقيقة ذات اهللا وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته وحقيقة املعاد  اليت يؤول إ

ال يعلمها إال اهللا.
للعطف  الواو  أن  بل  الِْعلِْم}  يِف  اِسُخوَن  {َوالرَّ  : قو بل  بالوقف  يقولون  ين  وا
يتضح  وبهذا  احكفسري  أي  اخكا  باملعىن  احكأويل  بذلك  عنوا  إنما  لالستئناف،  وليست 
أنه ال منافاة بني املذهبني يف اجهاية، وإنما األمر يرجع إىل االختالف يف معىن احكأويل.
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منشأ التشابه

املعىن
كوصف اجلنة واجار وأهوال 

يوم القيامة وغري ذلك

اللفظ واملعىن 
ـِأن تَأتُوا  كقو تعاىل : { َوليَس اِكِـرُّ ب

اُكيُوَت من ظهورها (اكقرا: ١٨٩) }
اللفظ

مشرتك لفظى
 وهو اللفظ املفرد ومعناه مشرتك بني عدة 
معان مثل قو تعاىل حاكية عن إبراهيم 

َِمنِي  عليه السالم : { فََراَغ َعلَيِهْم رضباً بِا
مني اجلارحة  (الصفات: ٩٣) } هل مقصود با
ى نوه عنه بقو  أو القوة الشديدة أو القسم ا

ن تَُولوا 
َ
: { َوتَاِهللا ألِكيَدنَّ أصنَامكم بَعَد أ
ُمدبِِريَن (األنبياء: ٥٧)}  

مركب

موجز
وهو اللفظ املركب واكن خفاء املعىن فيه بسبب إجيازه واختصاره كقو تعاىل : {َوإِن ِخفتُم 
َتاىََم فَانِكُحوا َما طاَب لُكم ِمَن النَساِء َمثىَن وثالَث وُرَباع (النساء:  أالَّ نُقِسُطوا ىِف ا
تاىم لو تزوجتموهن فانكحوا من غريهن ما  ٣) } واألصل وإن خفتم أال تقسطوا ىف ا
تاىم خمافة أن تظلموهن  طاب لكم من النساء ومعناه : إنكم إذا حترجتم من زواج ا

فأمامكم غريهن فزتوجوا منهن ماطاب لكم  

غريب
وهو اللفظ املفرد ومعناه 

غريب ويندر استعما مثا 
بًّا 

َ
ىف قو تعاىل : { َوفاِكَهًة َوك

(عبس: ٣١)}

مفرد

مطنَب
ٌء (الشورى: ١١)}  َ التشابه ىف اللفظ املركب بسبب إطنابه وبسطه كقو تعاىل  : { لَيَس َكِمثِلِه 

ء اكن أوضح للسامع ألن تركيب اآلية ينحل  فإن حرف الاكف لو حذفت وقيل ليس مثل مثله 
ء ولكن بالغة القرآن اقتضت أن تنيف عن املثل بوجه أبلغ  إىل ليس مثل مثله 

منظم
نَْزَل بَلَ َقبِْدهِ 

َ
ِى أ

َّ التشابه ىف اللفظ املركب بسبب ترتيبه و نظمه كقو : { احلَْمُد ِبِ ا
ُ ِعوًَجا َقّيًما (الكهف: ١) }  َ الِْكتَاَب َولَم جَيَعْل 
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ـ جكتة يف أسلوب العرض واكيان،  من املالحظ أن بعض ألفاظ اآليات القرآنيةـ 
أو بمقت مصلحة احكدرج يف األحاكم، أو حلكمة اإلرجاع إىل الرسول صىل اهللا عليه 
وسلم، أو غري ذلك من املصالح اكيانية أو الرتبوية أو السياسية ــ جاءت خمة تشمل 
لك األفراد، وبعضها جاءت يف بداياتها بل حنو العموم ثم أ ختصيص بعضها بعد مّدة، 

ها.  لك لكه مقاصد يهدف إ ومنها ما بيق بل عمومه، و

تعريف العام وصيغ العموم:
العام: هواللفظ املستغرق ملا يصلح  من غري حرص.

المبحث الثاني عشر
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ذهب أكرث العلماء 
إىل أن هناك صيًغا 
وُِضعت يف اللغة 

لتاللة حقيقة بل 
العموم، وتُستعمل 
جماًزا فيما عداه، 

واستدلوا بل ذلك 
بأدلة نصية، وإمجاعية 

ومعنوية

ل اج قو تعاىل: {َونَاَدى نُوٌح َربَُّه َفَقاَل رَبِّ  أ- ا
ْحَكُم احْلَاِكِمنَي, 

َ
نَْت أ

َ
ْهيِل َوإِنَّ وَْعَدَك احْلَقُّ َوأ

َ
إِنَّ ابيِْن ِمْن أ

ْهِلَك (هود: ٥٤-٦٤)}، ووجه 
َ
قَاَل يَا نُوُح إِنَُّه لَيَْس ِمْن أ

اللة أن نوًحا عليه السالم توجه بهذا اجداء ا
ْل ِفيَها ِمْن لُكٍّ َزوَْجنْيِ  تمساًك منه بقو تعاىل: {قُلْنَا امْحِ

ْهلََك (هود: ٤٠)}، وأقرَّه اهللا تعاىل بل هذا اجداء، 
َ
اثْننَْيِ َوأ

وأجابه بما دل بل أنه ليس من أهله، ولوال أن إضافة 
األهل إىل نوح للعموم ملا صح ذلك.

اِرُق  ب- إمجاع الصحابة بل إجراء قو تعاىل: {َوالسَّ
يِْدَفُهَما (املائدة: ٣٨)}، وحنو ذلك بل 

َ
اِرقَُة فَاْقَطُعوا أ َوالسَّ

العموم يف لك سارق.

ل معنوي، أن العموم يُفهم من استعمال ألفاظه، ولو  ج- د
هن فهمه  لم تكن هذه األلفاظ موضوعة  ملا تبادر إىل ا

منها، كألفاظ الرشط واالستفهام واملوصول. وإننا ندرك 
الفرق بني «لك» و«بعض» ولو اكن «لك» غري مفيد للعموم 

ملا حتقق الفرق.
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صيغ 
العموم اليت 
تدل عليه

١. «لك»
كقو تعاىل: {لُكُّ َغْفٍس َذائَِقُة 

الَْموِْت (آل عمران: ١٣٨)} 
ومثلها «مجيع».

٢. املعرف بـ «ال» اليت ليست 
للعهد

، إِنَّ اِإلنَساَن  : {َوالَْعرْصِ كقو
ليَِف ُخرْسٍ (العرص: ١-٢}.

: {فَال َرفََث َوال فُُسوَق َوال  ٣. اجكرة يف سياق اجيف واجيه كقو
َحٌد 

َ
: {َوإِْن أ ِجَداَل يِف احْلَجِّ (اكقرة: ١٩٧)} أو يف سياق الرشط كقو

َّ يَْسَمَع َكالَم اِهللا (احكوبة: ٦)}. ِجْرُه َح
َ
ِكنَي اْستََجارََك فَأ ِمَن الُْمرْشِ

ي» و«اليت» وفروعهما ٤. «ا
فٍّ 

ُ
يِْه أ َ ِ ِي قَاَل لَِوا

َّ : {َوا كقو
لَُكَما (األخقاف: ١٧)}.

٥. أسماء الرشط حنو من وما 
وحيث ما وأي ما

كقو تعاىل:{َوَما َيْفَعلُوا ِمْن 
َخرْيٍ َفْعلَْمُه اُهللا (اكقرة: ١٩٧)}

٦. اسم اجلنس املضاف إىل معرفة
: {يُوِصيُكُم اُهللا يِف  كقو

ْوالِدُكْم (النساء ١١)}.
َ
أ

َهاتُُكْم  مَّ
ُ
أ َعلَيُْكْم  َمْت  {ُحرِّ  : كقو عمومه  بل  اكايق  األول: 

(النساء: ٢٣)}. فإنه ال خصوص فيها.

: العام املراد به اخلصوص - كقو تعاىل: {َفنَاَدتُْه الَْمالئَِكُة  اخكا
وَُهَو قَائٌِم يَُصيلِّ يِف الِْمْحَراِب (آل عمران: ٣٩)}، واملنادى جربائيل 

كما يف قراءة ابن مسعود.

: {َوِبِ  اخكالث: العام املخصوص - وأمثلته يف القرآن كثرية منها قو
ِْه َسِبيًال (آل عمران: ٩٧)}. َ

بَلَ اجَّاِس ِحجُّ اْكَيِْت َمِن اْستََطاَع إِ

أقسام العام
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ي لم يُفصل فيه  ١. املتصل: وهو ا
بني العام واملخصص  بفاصل. وهو 

مخسة أنواع:

يَن  ِ
َّ أحدها: االستثناء، كقو تعاىل: {َوا

ْرَبَعِة 
َ
تُوا بِأ

ْ
يَْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ُعمَّ لَْم يَأ

ةً َوال  وُهْم َعَماِغنَي َجْتَ ُشَهَداَء فَاْجِتُ
ْوَحَِك ُهُم 

ُ
بًَدا َوأ

َ
َيْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أ

يَن تَابُوا (اجور: ٤-٥)}. ِ
َّ الَْفاِسُقوَن، إِالَّ ا

: الصفة، كقو تعاىل: {َوَرَبائِبُُكُم  اخكا
 ِ

ِ يِف ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الالَّ
الالَّ

َدَخلْتُْم بِِهنَّ (النساء: ٢٣)}.

يَن يَبْتَُغوَن  ِ
َّ : {َوا اخكالث: الرشط، كقو

ْفَمانُُكْم فاََكتِبُوُهْم 
َ
ا َملََكْت أ الِْكتَاَب ِممَّ

إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخرْيًا (اجور: ٣٣)}.

: {َوال حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم  الرابع: الغاية، كقو
َّ َفبْلَُغ الَْهْدُي حَمِلَُّه (اكقرة: ١٩٦)}. َح

اخلامس: بدل اكعض من اللك، كقو 
تعاىل: {وِبِ بَلَ اجَّاِس ِحجُّ اْكَيِْت َمِن 

ِْه َسِبيًال (آل عمران: ١٩٧)}. َ
اْستََطاَع إِ

اخكالث: ما ُخص باإلمجاع، كآية 
ْوالِدُكْم 

َ
املواريث: {يُوِصيُكُم اُهللا يِف أ

نْثَيَنْيِ (النساء: 
ُ
َكِر ِمثُْل َحظِّ اْأل لِثَّ

١١)}، خص منها باإلمجاع الرقيق ألن 
الرق مانع من اإلرث.

الرابع: ما ُخص بالقياس، كآية الزنا: 
وا لُكَّ َواِحٍد ِمنُْهَما  ِ فَاْجِتُ ا اِغيَُة َوالزَّ {الزَّ

ٍة (اجور: ٢)}، ُخص منها  ِمائََة َجْتَ
العبد بالقياس بل األمة اليت نص بل 

ختصيصها عموم اآلية يف قو تعاىل: 
{َفَعلَيِْهنَّ نِْصُف َما بَلَ الُْمْحَصنَاِت ِمَن 

الَْعَذاِب (النساء: ٢٥)}.

األول: ما ُخصَّ بالقرآن، كقو تعاىل: 
ْغُفِسِهنَّ ثَالثََة (اكقرة: 

َ
بَّْصَن بِأ {َوالُْمَطلََّقاُت َفرَتَ

َجلُُهنَّ 
َ
مْحَاِل أ

َ
والُت اْأل

ُ
: {وَأ ٢٢٨)}، ُخصَّ بقو

ْن يََضْعَن مَحْلَُهنَّ (الطالق: ٤)}.
َ
أ

: ما ُخصَّ باحلديث، كقو تعاىل:  اخكا
با (اكقرة:  َم الرِّ َحلَّ اُهللا اْكَيَْع وََحرَّ

َ
{َوأ

٢٧٥)}، خص حبديث ابن عمر -ر 
اهللا عنه- قال: «نىه رسول اهللا -صىل 
اهللا عليه وسلم- عن عسب الفحل».

٢. املنفصل: ما اكن يف موضع آخر 
من آية أو حديث أو إمجاع أو 

قياس. 

أنواع املخصص
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الفرق بني العام 
املراد به اخلصوص 
والعام املخصوص

١- أن العام املراد به اخلصوص ال 
يراد شمو جلميع األفراد من أول 

األمر، ال من جهة تناول اللفظ، 
وال من جهة احلكم، بل هو ذو 
أفراد استعمل يف فرد واحد منها 

أو أكرث.

أما العام املخصوص 
فأريد عمومه وشمو 

جلميع األفراد من جهة 
تناول اللفظ ال من جهة 

احلكم.

٢- العام املراد به اخلصوص جماز 
قطًعا، جقل اللفظ عن موضوعه 

األصيل واستعما يف بعض أفراده.

األصح يف العام 
املخصوص أنه حقيقة.

٣- قرينة العام املراد به اخلصوص 
عقلية ذلًكا وال تنفك عنه.

قرينة العام املخصوص 
لفظية وقد تنفك.

تعريف اخلاص وبيان املخصص:
حرص.  غري  من  الصالح   يستغرق  ال  ي  ا فهو  العام،  يقابل  واخلاص: 

واحكخصيص: هو إخراج بعض ما تناو اللفظ العام.

ختصيص الّسنَّة بالقرآن:
لك بما ُروي عن أ واقد اللييث -ر  وقد خيصص القرآن الّسنَّة، ويمثلون 
فهو  حية  ويه  اكهيمة  من  قُِطع  وسلم-: ”ما  عليه  اهللا  اجيب-صىل  قال  قال:  عنه-  اهللا 
ثَاثاً َوَمتَاخً 

َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوَبارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
ميت“. فهذا احلديث ُخص بقو تعاىل: {َوِمْن أ

إِىَل ِحنٍي (اجحل: ٨٠)}.
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أدلة االحتجاج بالعام بعد 
ختصيصه فيما بيق عند 

املحققني

ل اإلمجاع: أن فاطمة -ر اهللا عنها-  أ- د
احتجت بل أ بكر -ر اهللا عنه- يف 

مرياثها من أبيها بعموم قو تعاىل: {يُوِصيُكُم 
نْثَيَنْيِ 

ُ
َكِر ِمثُْل َحظِّ اْأل ْوالِدُكْم لِثَّ

َ
اُهللا يِف أ

(النساء: ١١)}، مع أنه خمصص بالاكفر والقاتل.

ل العقل: أن العام قبل احكخصيص حجة  ب- د
يف لك واحد من أقسامه إمجاخ، واألصل بقاء ما 

اكن قبل احكخصيص بعده. 

ما يشمله اخلطاب:
{يَا  تعاىل:  كقو  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  بالرسول  اخلاص  اخلطاب  يف  اختُِلف 
َها اجَّيِبُّ اتَِّق اَهللا َوال تُِطِع الاَْكفِِريَن َوالُْمنَافِِقنَي (األحزاب: ١)}. هل يشمل األمة أم ال  فُّ

َ
ك

يشملها؟
أ- ذهب قوم إىل أنه يشملها باعتباره قدوة هلا.

ب- ذهب آخرون إىل أنه ال يشملها؛ ألن الصيغة تدل بل اختصاصه بها.

َها اجَّاُس“. هل يشمل الرسول أم ال؟  فُّ
َ
واختلف أيًضا يف اخلطاب من اهللا تعاىل بـ ”يَا ك

ُبلِّغ غريه.. ١ الصحيح يف ذلك أنه يشمله لعمومه وإن اكن اخلطاب قد ورد بل لسانه 
ذهب بعضهم إىل احكفصيل، فقال: إن اقرتن اخلطاب بـ ”قل“ لم يشمله ألن ظاهره . ٢

يًعا (األعراف: ١٥٨)}،  ُْكْم مَجِ َ
ِّ رَُسوُل اِهللا إِ

َها اجَّاُس إِ فُّ
َ
: {قُْل يَا ك اكالغ كقو

وإال شمله.
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َها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن  فُّ
َ
: {يَا ك وما ورد يف اخلطاب مضافًا إىل اجاس كقو

الاكفر  يشمل  أنه   ،{(١٣ (احلجرات:  حِكََعاَرفُوا  َوَقبَائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلْنَاُكْم   َ ْغ
ُ
َوأ َذَكٍر 

. واملؤمن والعبد واألن
اخْلَْمُر  إِغََّما  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ ا َها  فُّ
َ
ك : {يَا  كقو املؤمنني  إىل  مضافًا  اخلطاب  يف  ورد  وما 

أنه   .{(٩٠ (املائدة:  فَاْجتَنِبُوُه  يَْطاِن  الشَّ َقَمِل  ِمْن  رِْجٌس  ْزالُم 
َ
َواْأل نَْصاُب 

َ
َواْأل َوالَْميرِْسُ 

يشمل املؤمنني واملؤمنات فقط ملراخة احكلكيف بالنسبة إىل اجلميع.
القرآن  يف  تعاىل  اهللا  خطاب  وأكرث  احكذكري.  غلب  واملؤنث  املذكر  اجتمع  وم 
بلفظ احكذكري، والنساء يدخلن يف مجلته. وقد يأ ذكرهن بلفظ مفرد تبيينًا وإيضاًحا. 
وهذا ال يمنع دخوهلن يف اللفظ العام الصالح هلن، كما جاء يف قو تعاىل: {َوَمْن َفْعَمْل 

َ (النساء: ١٢٤)}. ْغ
ُ
ْو أ

َ
احِلَاِت ِمْن َذَكٍر أ ِمَن الصَّ
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أمرها،  بداية  يف  أمة  لك  ومطالب  اإلسالمية  عوة  ا مصالح  بعض  أن  شك  ال 
ختتلف عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقت ذلك احلال تغريُّ بعض األحاكم؛ مراخة 
ء رمحة وعلما، فال غرابة يف نسخ ترشيع  حكلك املصالح، فاهللا سبحانه وتعاىل يسع لك 
أحاكم  بعض  يف  واضح  وهذا  واآلخر.  باألول  علم  عن  العباد  ملصلحة  مراخة  بآخر 
املرحلة املكية واملرحلة املدنية، وكذلك عند بداية العهد املد وعند وفاة الرسول صىل 

اهللا عليه وسلم.

تعريف النسخ ورشوطه:

المبحث الثالث عشر

ÖÏè‰æaÎ@Ñéb‰€a

ء من موضع إىل موضع. و  النسخ لغة: اإلزالة، و نقل ال
القرآن: {إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم َيْعَملُوَن (اجلاشية: ٢٩)}.

النسخ يف االصطالح: رفع احلكم الرشيع خبطاب رشيع، ويطلق 
آيٍَة (اكقرة: ١٠٦)}،  ِمْن  نَنَْسْخ  : {َما  كقو تعاىل  اهللا  بل  اجاسخ 
وبل اآلية وما يُعرف به النسخ، فيقال: هذه اآلية ناسخة آلية كذا، 

وبل احلكم اجاسخ حلكم آخر. واملنسوخ هو احلكم املرتفع.

تعريف النسخ
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رشوط النسخ

١- أن يكون احلكم املنسوخ رشعيًّا.

ل بل ارتفاع احلكم خطابًا رشعيًّا مرتاخيًا  ٢- أن يكون ا
عن اخلطاب املنسوخ حكمه.

٣- أال يكون اخلطاب املرفوع حكمه مقيًدا بوقت معني. وإال 
فاحلكم ينتيه بانتهاء وقته.

ما يقع فيه النسخ:
النسخ ال يكون إال يف األوامر واجوايه -سواء أكانت رصحية يف الطلب أو اكنت 
ي بمعىن األمر أو اجيه- بل أن يكون ذلك غري متعلق باالعتقادات  بلفظ اخلرب ا
وم اآلخر، أو اآلداب اخلُلُقية، أو  اليت ترجع إىل ذات اهللا تعاىل وصفاته وكتبه ورسله وا
أصول العبادات واملعامالت ألن الرشائع لكها ال ختلو عن هذه األصول. كما ال يدخل 

ي ليس بمعىن الطلب اكلوعد والوعيد. النسخ اخلرب الرصيح ا

أهمية معرفة النسخ:
ني  وملعرفة اجاسخ واملنسوخ أهمية كبرية عند أهل العلم من الفقهاء واألصو
لك وردت آثار كثرية يف احلث بل معرفته، فقد  واملفرسين ح ال ختتلط األحاكم، و
: أتعرف اجاسخ من املنسوخ؟ قال:  ُروِي أن عليًّا -ر اهللا عنه- مرَّ بل قاض فقال 
ال، فقال: هلكت وأهلكت. وأخرج ابن جرير الطربي وابن أ حاتم عن ابن عباس 
قال:   ،{(٢٦٩ (اكقرة:  َكِثرياً  َخرْياً  ويِتَ 

ُ
أ َفَقْد  احْلِْكَمَة  يُؤَْت  تعاىل: {َوَمْن  قو  يف  قال  أنه 

.“ ”ناسخه ومنسوخه وحمكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره، وحرامه وحال
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٣- معرفة املتقدم من 
املتأخر يف احكاريخ.

٢- إمجاع األمة بل أن 
هذا ناسخ وهذا منسوخ.

طرق معرفة اجاسخ واملنسوخ

١- اجقل الرصيح عن اجيب 
-صىل اهللا عليه وسلم- أو 

عن صحا كحديث: "كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور أال 

فزوروها" "رواه احلاكم".
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ب- ألن نصوص الكتاب والّسنَّة دالة بل جواز النسخ ووقوعه كقو تعاىل: {َوإَِذا 
ْجَا آيًَة َماَكَن آيٍَة (اجحل: ١٠١)}، وما رواه الشيخان عن ابن عباس -ر اهللا  بَدَّ

 ، ٍّ َ
ُ
، وأقضانا، وإنا جدع من قول أ ٌّ َ

ُ
عنه- قال: قال عمر -ر اهللا عنه-: أقرؤنا أ

َنيًّا يقول: ال أدع شيئًا سمعته من رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- وقد 
ُ
وذاك أن أ

ْو نُنِْسَها (اكقرة: ١٠٦)} .
َ
قال اهللا عز وجل: {َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

ء يف وقت  أ- ألن أفعال اهللا ال تُعلَّل باألغراض، فله أن يأمر بال
وينسخه باجيه عنه يف وقت، وهو أعلم بمصالح العباد.

: وهو جيوِّز النسخ عقًال ويمنع وقوعه رشًخ، وقيل  ٣- أبو مسلم األصفها
ِييِه اْكَاِطُل ِمْن َننْيِ يََديِْه َوال 

ْ
ا بقو تعاىل: {ال يَأ يمنعه يف القرآن خاصة حمتجًّ

يٍد (فصلت: ٤٢)}، بل معىن أن أحاكمه ال تبطل  يٌل ِمْن َحِكيٍم مَحِ ِمْن َخلِْفِه َيزْنِ
أبًدا. وحيمل آيات النسخ بل احكخصيص.

٢- الروافض: وهؤالء غلوا يف إثبات النسخ وتوسعوا فيه، وأجازوا اَكَداء بل 
اهللا تعاىل، واستدلوا بل ذلك بأقوال نسبوها إىل يلع -ر اهللا عنه- زوًرا 

وبهتانًا، وبقو تعاىل: {َفْمُحوا اُهللا َما يََشاُء َوُيثِْبُت (الرعد: ٣٩)}، بل معىن 
أنه يظهر  املحو واإلثبات.

٤- مجهور العلماء: هم يتـفقون بل جواز النسخ عقًال ووقوعه رشًخ ألدلة:

النسخ بني مثبتيه ومنكريه

هود: وهؤالء ينكرونه ألنه يستلزم يف زعمهم اَكَداء، وهو الظهور بعد  ١- ا
اخلفاء، وهم يعنون بذلك: أن النسخ إما أن يكون لغري حكمة، وهذا عبث 

حمال بل اهللا، وإما أن يكون حلكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل، وهذا 
يستلزم اَكَداء وسبق اجلهل، وهو حمال بل اهللا تعاىل.

اآلراء يف النسخ وأدلة ثبوته:
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أقسام النسخ

القسم األول: نسخ القرآن بالقرآن: وهذا القسم متفق بل جوازه ووقوعه 

من القائلني بالنسخ، فآية االعتداد باحلول مثًال نُِسَخت بآية االعتداد بأربعة 

أشهر وعرٍش.

نَّة: وحتت هذا نوخن: : نسخ القرآن بالسُّ القسم اخكا

نَّة اآلحادية.  أ- نسخ القرآن بالسُّ
واجلمهور بل عدم جوازه. ألن 

قني،  القرآن متواتر يفيد ا

واآلحادي مظنون، وال يصح رفع 

املعلوم باملظنون.

نَّة املتواترة.  ب- نسخ القرآن بالسُّ

وقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأمحد يف 

. قال تعاىل: {َوَما  رواية، ألن اللك و

 َ ٌ يُو ْ َفنِْطُق َعِن الَْهَوى إِْن ُهَو إِالَّ َو

(اججم: ٣-٤)}.

نَّة بالقرآن، وجيزيه اجلمهور، فاحكوجه إىل بيت املقدس  القسم اخكالث: نسخ السُّ

 : نَّة، وليس يف القرآن ما يدل عليه، وقد نُِسَخ بالقرآن يف قو اكن ثابتًا بالسُّ

{فََولِّ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد احْلََراِم (اكقرة: ٤٤)}.

نَّة، وحتت هذا أربعة أنواع: نَّة بالسُّ القسم الرابع: نسخ السُّ

١- نسخ متواترة بمتواترة

٢- نسخ آحاد بآحاد

٣- نسخ آحاد بمتواترة

٤- نسخ متواترة بآحاد

- واخكالثة األو جائزة - أما اجوع 

الرابع ففيه اخلالف الوارد يف نسخ القرآن 

نَّة اآلحادية، واجلمهور بل عدم  بالسُّ

جوازه.

أما نسخ لك من اإلمجاع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه.



Êeã‘€a@‚Ï‹«@¿@ÊbÓj€a@ÜäaÏfl WX

أنواع النسخ يف القرآن:

ل بل احلكم.  - وقد يقال: إن اآلية واحلكم املستفاد منها متالزمان؛ ألن اآلية د
فإذا نُِسَخت اآلية نُِسخ حكمها. وإال وقع اجاس يف لَبْس.

نسخ  بل  ًال  د الشارع  ينصب  لم  لو  يسلم  احكالزم  هذا  بأن  ذلك  عن  وجُياب 
ل بل نسخ احكالوة وحدها، وبل إبقاء  احكالوة، وبل إبقاء احلكم، أما وقد نصب ا
ي  ل الرشيع ا احلكم واستمراره فإن احكالزم يكون باطًال، وينتيف اللَّبْس بهذا ا

يدل بل نسخ احكالوة مع بقاء احلكم.

مسلم  رواه  ما   : ومثا مًعا،  واحلكم  احكالوة  نسخ  األول:  اجوع 
نزل: عرش رضعات معلومات 

ُ
وغريه عن خئشة قالت: «اكن فيما أ

اهللا  -صىل  اهللا  رسول  فتو  معلومات،  خبمس  فنسخن  من،  حُيرِّ
عليه وسلم- وهن مما يُقرأ من القرآن»، وقوهلا: «وهن مما يُقرأ من 
يف  موجود  غري  فإنه  كذلك،  وليس  احكالوة،  بقاء  ظاهره  القرآن» 

. وأجيب بأن املراد: قارََب الوفاة. املصحف العثما

: نسخ حكم آية  : نسخ احلكم وبقاء احكالوة، ومثا اجوع اخكا
ة باحلول مع بقاء تالوتها. واحكحقيق أنها قليلة. واحلكمة يف  الِعدَّ

ذلك كقاء اخكواب بل تالوتها واحكذكري باجعمة يف رفع املشقة.

اجوع اخكالث: نسخ احكالوة مع بقاء احلكم، وقد ذكروا  أمثلة 
كثرية، منها آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوهما اكتة 

نكاًال من اهللا، واهللا عزيز حكيم».

أنواع النسخ 
يف القرآن
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٤- إرادة اخلري لألمة واحكيسري عليها؛ ألن النسخ إن اكن إىل 
أشقَّ ففيه زيادة اخكواب، وإن اكن إىل أخف ففيه سهولة ويرُس

٣- ابتالء امللكَّف واختباره باالمتثال وعدمه.

عوة  ٢- تطور الترشيع إىل مرتبة الكمال حسب تطور ا
وتطور حال اجاس.

١- مراخة مصالح العباد.

حكمة النسخ

النسخ ببدل وبغري بدل:
ّل حمله حكما آخر أو ال، فإذا  ي ينسخه اهللا تعاىل، إما أن حُيِ احلكم الرشيع ا
هو  فذلك  آخر  حكما  أحله  وإذا  بدل،  بغري  النسخ  هو  فذلك  آخر  حكما  حمله  حيل  لم 

النسخ ببدل. والنسخ ببدل إما إىل بدل أخف، وإما إىل بدل مماثل، وإما إىل بدل أثقل.
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رسول  جنوى  يدي  بني  الصدقة  كنسخ  بدل:  غري  إىل  النسخ   -١
يَن آَمنُوا إَِذا  ِ

َّ َها ا فُّ
َ
اهللا -صىل اهللا عليه وسلم- يف قو تعاىل: {يَا ك

 : ُموا َننْيَ يََدْي جَنَْواُكْم َصَدقًَة}، نُِسَخت بقو نَاَجيْتُُم الرَُّسوَل َفَقدِّ
َيْفَعلُوا  لَْم  فَإِْذ  َصَدقَاٍت  جَنَْواُكْم  يََدْي  َننْيَ  ُموا  ُيَقدِّ ْن 

َ
أ ْشَفْقتُْم 

َ
أ
َ
{أ

اَكَة (املجادلة: ١٢-١٣)}. الَة َوآتُوا الزَّ ِقيُموا الصَّ
َ
َوتَاَب اُهللا َعلَيُْكْم فَأ

ْلََة  َ لَُكْم  ِحلَّ 
ُ
{أ تعاىل:  قو  مثل  أخف:  بدل  إىل  النسخ   -٢

ناسخة  فيه  اآلية.   {(١٨٧ (اكقرة:  نَِسائُِكْم  إِىَل  فَُث  الرَّ يَاِم  الصِّ
١٨٣)}؛  (اكقرة:  َقبِْلُكْم  ِمْن  يَن  ِ

َّ ا بَلَ  ُكِتَب  {َكَما   : لقو
األكل  حتريم  من  السابقون  عليه  اكن  ملا  املوافقة  مقتضاها  ألن 

ة. والرشب والوطء إذا صلُّوا العتمة أو ناموا إىل الليلة احكا

غري بدل

٣- النسخ إىل بدل مماثل: كنسخ احكوجه إىل بيت املقدس باحكوجه إىل 
: {فََولِّ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد احْلََراِم (اكقرة: ٤٤)}. الكعبة يف قو

 : قو يف  اكيوت  يف  احلبس  كنسخ  أثقل:  بدل  إىل  النسخ   -٤
ْرَبَعًة 

َ
ِينَي الَْفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم َفاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهنَّ أ

ْ
ِ يَأ

{َوالالَّ
ْمِسُكوُهنَّ يِف اْكُيُوِت (النساء: ١٥)} اآلية، 

َ
ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا فَأ

ِ (اجور: ٢)} اآلية. ا اِغيَُة َوالزَّ : {الزَّ باجلت يف قو

بدل

النسخ
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ُشَبُه النسخ:
وللناسخ واملنسوخ أمثلة كثرية، إال أن العلماء اختلفوا يف هذا:

ي اشتبه عليه األمر فأدخل يف النسخ ما ليس منه. ١- منهم املكرث ا
ي يعتمد بل اجقل الصحيح يف النسخ. ٢- منهم املتحري ا

منشأ االشتباه عند املكرثين:

أمثلة للنسخ:
قد ذكر اإلمام السيو يف اإلتقان إحدى وعرشين آية اعتربها من قبيل النسخ 

نذكر منها ما ييل واحكعليق عليه.
ُّوا َفثَمَّ وَْجُه (اكقرة: ١١٥)}، منسوخة . ١ ْفنََما تَُول

َ
ُق َوالَْمْغرُِب فَأ قو تعاىل: {َوِبِ الَْمرْشِ

احلق-  -وهو  قيل  وقد   ،{(١٤٤ (اكقرة:  احْلََراِم  الَْمْسِجِد  َشْطَر  وَْجَهَك  {فََولِّ   : بقو
يف  وكذا  الراحلة  بل  السفر  يف  احكطوع  صالة  يف  ألنها  منسوخة؛  غري  و 

ُ
األ إن 

الصلوات  يف  واخكانية  الصحيحني،  يف  كما  باق،  وحكمها  واالضطرار،  اخلوف  حال 
نَّة من استقبال بيت املقدس. اخلمس، والصحيح أنها ناسخة ملا ثبت يف السُّ

منشأ االشتباه 
عند املكرثين 

مور أهمها
ُ
أ

٤- اعتبار ما أبطله اإلسالم من أمر اجلاهلية أو من رشائع 
يَة، وقد اكن  ِّ األمم السابقة نسًخا: كمرشوعية الِقصاص وا

عند بين إرسائيل الِقصاص فقط ، ومثل هذا ليس نسًخا، 
وإنما هو رفع للرباءة األصلية.

َع لسبب ثم زال السبب من املنسوخ. ٣- اعتبار ما رُشِ

٢- اعتبار اكيان نسًخا.

١- اعتبار احكخصيص نسًخا.
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: {َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم . ٢ يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة (اكقرة: ١٨٤)}، نُِسخت بقو ِ
َّ : {وبََلَ ا قو

األكوع  بن  سلمة  حديث  من  الصحيحني  يف  ملا   ،{(١٨٥ (اكقرة:  فَلْيَُصْمُه  ْهَر  الشَّ
يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي} اكن من أراد أن يُفطر  ِ

َّ أنه قال: ملا نزلت {وبََلَ ا
يفتدي، ح نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها. وذهب ابن عباس إىل أنها حُمكمة 
عنهما-  اهللا  عباس -ر  ابن  سمع  أنه  عطاء  عن  اكخاري  روى  منسوخة:  غري 
عباس:  ابن  قال   {(١٨٤ (اكقرة:  ِمْسِكنٍي  َطَعاُم  فِْديٌَة  يُِطيُقونَُه  يَن  ِ

َّ ا {وبََلَ  يقرأ: 
يصوما  أن  يستطيعان  ال  الكبرية  واملرأة  الكبري  للشيخ  يه  بمنسوخة.  ”ليست 
فيُطعمان لك يوم مسكينًا“ - وليس معىن ”يطيقونه“ بل هذا: يستطيعونه، وإنما 

معناه يتحملونه بمشقة ولكفة.
٢١٧)}، . ٣ (اكقرة:  َكِبرٌي  ِفيِه  قِتَاٌل  قُْل  ِفيِه  قِتَاٍل  احْلََراِم  ْهِر  الشَّ َعِن  لونََك 

َ
{يَْسأ  : قو

ِكنَي اَكفًَّة َكَما ُفَقاتِلُونَُكْم اَكفًَّة (احكوبة: ٣٦)}، وقيل:  : {َوقَاتِلُوا الُْمرْشِ نُِسخت بقو
حُيمل عموم األمر بالقتال بل غري األشُهر احلُُرم فال نسخ.

احْلَْوِل . ٤ إِىَل  َمتَاخً  ْزَواِجِهْم 
َ
ِأل وَِصيًَّة  ْزَواجاً 

َ
أ َوَيَذُروَن  ِمنُْكْم  ُفتََوفَّْوَن  يَن  ِ

َّ {َوا  : قو
ْزَواجاً 

َ
يَن ُفتََوفَّْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن أ ِ

َّ : {َوا َلرْيَ إِْخَراٍج (اكقرة: ٢٤٠)}، نُِسخت بقو
ْشُهٍر وََعرْشاً (اكقرة: ٢٣٤)}.

َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْغُفِسِهنَّ أ

َ
بَّْصَن بِأ َفرَتَ

وقيل إن اآلية األو حُمكمة؛ ألنها يف مقام الوصية للزوجة إذا لم خترج ولم تزتوج، 
ة، وال تنايف بينهما. أما اخكانية فيه كيان العدَّ
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مقّيَدة  غري  خمتلفة  ونواهٍ  بأوامر  مطلََقة  نصوص  فيه  ترد  قد  الكريم  القرآن  إن 
دة. وقد ترد فيه أيًضا نصوص مقّيدة بقيود  بصفة معينة، أو حال خمصوصة، أو ذلية حمَدّ
عليها  احكنصيص  ويرتك  حينًا،  الشارع  عليها  ينص  حلكمة  احلكم،  تقرير  يف  معتربة 
درَِّب العقول بل استنباطها بالقرائن امللحوظة من سياق الكالم، أو من العرف  حينًا؛ 
اللغوي، أو العرف الرشيع، أو العرف العادي. و ذلك رخية ملصالح العباد يف العاجل 

واآلجل بوجه خم. 

تعريف املطلق واملقيد:
املطلق: هو ما دل بل احلقيقة بال قيد، فهو يتناول واحًدا ال بعينه من احلقيقة، 
يتناول  فإنه  َرَقبٍَة}  مثل: {َفتَْحِريُر  يف  لكفظ ”رقبة“  اإلثبات  يف  اجكرة  مواضعه  وأكرث 

عتق أي إنسان مملوك.
: {َفتَْحِريُر  واملقيَّد: هو ما دل بل احلقيقة بقيد. اكلرقبة املقيَّدة باإليمان يف قو

َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة}.

المبحث الرابع عشر

áÓ‘æaÎ@’‹İæa
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أقسام املطلق واملقيَّد وحكم لك منها

مني: جاء مطلًقا يف القراآت  ١- أن يتحد السبب واحلكم: اكلصيام يف كفارة ا
أيمانكم  كفارة  ذلك  أيام  ثالثة  فصيام  جيد  لم  {فمن  باملصحف  املتواترة 
أيام  ثالثة  فصيام   } مسعود  ابن  قراءة  يف  ومقيدا   {(٨٩ (املائدة:  حلفتم  إذا 
متتابعات}. فيحمل املطلق بل املقيد ألن السبب الواحد ال يوجب املتنافيني، 
ليست  املشهورة  القراءة  أن  يرى  من  وخالفهم   باحكتابع،  حنيفة  أبو  قال  لك 

حجة، فال حيمل املطلق بل املقيد هنا.

أ- أن يكون احكقييد واحدا. كعتق الرقبة يف الكفارة، ورد تقييد الرقبة بالرقبة 
املؤمنة يف كفارة القتل اخلطأ، قال تعاىل {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ين يظاهرون من نسائهم  (النساء: ٩٢)}، وأطلقت يف كفارة الظهار، قال تعاىل {وا
ثم يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (املجادلة: ٣)}. فقال املالكية 
ل، فال جتزئ الرقبة الاكفرة  وكثري من الشافعية حيمل املطلق بل املقيد من غري د

ل. بل كفارة الظهار، وذهب األحناف إىل عدم محل املطلق بل املقيد إال بد

٢- أن يتحد السبب وخيتلف احلكم: اكأليدي يف الوضوء واحكيمم. قيد غسل 
األيدي يف الوضوء بأنه إىل املرافق، وأطلق املسح يف احكيمم. فال حيمل املطلق بل 

املقيد الختالف احلكم.

٣- أن يتحد احلكم وخيتلف السبب: و صورتان. 

ب-أن يكون احكقييد خمتلفا. اكلكفارة بالصوم، قيد الصوم باحكتابع يف كفارة 
القتل، قال تعاىل {فمن لم جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من اهللا (املجادلة: 
٣)}، وجاء تقييده باحكفريق يف صوم املتمتع باحلج، قال تعاىل {فمن لم جيد فصيام 
ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم (اكقرة: ١٨٦)}، ثم جاء الصوم مطلقا دون 
مني، قال تعاىل {فمن لم جيد فصيام ثالثة  احكقييد باحكتابع أو احكفريق يف كفارة ا

أيام (املائدة: ٨٩)}. فاملطلق يف هذا ال حيمل بل املقيد.     

جاءت  والرسقة،  الوضوء  يف  د  اك احلكم:  وخيتلف  السبب  خيتلف  أن   -٤
مقيدة يف الوضوء إىل املرافق ومطلقة يف الرسقة. قال تعاىل {والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما (املائدة: ٣٩)}. فال حيمل املطلق بل املقيد الختالف السبب 

واحلكم، وال تعارض بينهما.
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من املعلوم أن األدلة الترشيعية املتفق عليها تتنوع قرآنا وسنة وإمجاًخ وقياًسا، 
كما تتنوع طرق داللة السياق بل املراد من حيث الوضوح واخلفاء من حيث كونها 

ألفاظا جمملة لم تتضح دالالتها أو مبينة تتضح دالحكه. 

تعريف املبنّي واملجمل: 
املبنّي هو ما تتضح دالحكه واملجمل هو مالم تتضح دالحكه. 

المبحث الخامس عشر

›‡1aÎ@ Čμjæa
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١- االشرتاك مثل قو تعاىل {والليل إذا عسعس 
(احككوير: ١٧)} فإنه موضوع ألقبل وأدبر.

أسباب اإلمجال

والعمل  الطيب  اللكم  يصعد  ه  {إ تعاىل  قو  مثل  الضمري  مرجع  اختالف   -٣
الصالح يرفعه (فاطر: ١٠)} حيتمل عود ضمري الفاعل يف يرفعه إىل ما خد عليه 
ي  ه وهو اهللا، وحيتمل عوده إىل العمل واملعىن أن العمل الصالح هو ا ضمري إ
وهو  الطيب  اللكم  أن  أي  الطيب  اللكم  إىل  عوده  وحيتمل  الطيب،  اللكم  يرفع 

احكوحيد يرفع العمل الصالح ألنه ال يصح العمل إال مع اإليمان.

مثل  واالستئناف  العطف  احتمال   -٤
العلم  يف  والراسخون  اهللا  {إِالَّ  تعاىل  قو 

يقولون (آل عمران: ٧)}.

{فََال  تعاىل  قو  مثل  اللفظ  غرابة   -  ٥
َيْعُضلوهّن (اكقرة: ٢٣٢)}.

تعاىل  قو  مثل  واحكأخري  احكقديم   -٧
لزاًما  لاكن  رّبك  من  َسبَقْت  لكمٌة  {ولَوال 
وأجٌل مسىم (طه: ١٢٩)} أي ولوال لكمة 

وأجل مسىم لاكن لزاما.
{َوُطْوِر  تعاىل  قو  مثل  املنقول  قلب   -٨
يَاِسنْيِ  إِْل  {بَلَ  و  سيناء.  أي   { ِسيِْننْيَ

اس. (الصفات: ١٣٠)} أي بل ا

يف  الكالم  لوصل  القاطع  احككرير   -٩
ْفَن اْستُْضِعُفْوا  ِ الظاهر مثل قو تعاىل {لِثَّ

ملن آمن منهم (األعراف: ٧٥)}.

٢-احلذف مثل قو تعاىل{وترغبون أن تنكحوهن 
(النساء: ١٢٧)} حيتمل احكعدي بـ يف و عن.

٦- عدم كرثة االستعمال اآلن مثل قو تعاىل 
ْمع (الشعراء: ٢٢٣)} أي يسمعون. {يُلُقوَن السَّ
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الزاكة  وآتوا  الصالة  {وأقيموا  تعاىل:  قو  مثل  بالسنة  املنفصل  احكبيني  اخكالث: 
وقد   {(٩٧ عمران:  اكيت (آل  حج  اجاس  بل  تعاىل: {وهللا  وقو   {(٤٣ (اكقرة: 

بينت السنة أفعال الصالة واحلج ومقادير نصب الزكوات يف أنواعها.

ِحلَّْت لَُكْم بهيمة األنعام إال ما 
ُ
: احكبيني املنفصل يف آية أخرى،  مثل قو تعاىل: {أ اخكا

َمْت َعلَيُْكْم امليتة (املائدة:  يتىل عليكم (املائدة: ١)} . اآلية، وقد فرسه قو تعاىل{ُحرِّ
ين ثم  ْدَراَك ما يوم ا

َ
يِْن (الفاحتة: ٤)} بيّنه قو تعاىل: {َوَما أ ِّ ٣)}. وقو {َمالِِك يَْوِم ا

ين يوم ال تملك نفس جفس شيئا (االنفطار: ١٧-١٩)} . . اآلية. ما أدراك ما يوم ا

تعاىل:{اخليط  قو  بعد  الفجر}  تعاىل:{من  قو  مثل  املتصل،  احكبيني  األول: 
األبيض من اخليط األسود (اكقرة: ١٨٧)}.

أنواع احكبيني

الفرق بني املجمل واملحتمل

ال  ي  ا املبهم  اللفظ  املجمل  إن   -١
يفهم املراد منه واملحتمل اللفظ الواقع 
مفهومني  معنيني  بل  األول  بالوضع 
أو  لكها  يف  حقيقة  اكن  سواء  فصاعدا 

بعضها.

٢- إن املحتمل يدل بل أمور معروفة 
واملبهم  بينهما  مرتدد  مشرتك  واللفظ 
ال يدل بل أمر معروف مع القطع بأن 
املجمل  بيان  ألحد  يفوض  لم  الشارع 

خبالف املحتمل.
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عند  وكذلك  والفقيه  األصو  رس  ا يف  كبرية  أهمية  األلفاظ  داللة  تمثل 
حبسب  معانيها  بل  األلفاظ  داللة  وختتلف  الكريم.  القرآن  معا  فهم  يف  اللغويني 
اللة ترصحيًا أو باملوافقة، أو تلوحيًا أو  املعىن الظاهر املنطوق واملعىن اخليف املفهوم با

باملخالفة، وهذا ما يسىم باملنطوق واملفهوم.

تعريف املنطوق واملفهوم:
إن داللة األلفاظ قد يكون مأخذها منطوق الكالم وقد يكون مفهوم الكالم. 
واملنطوق: هو ما دل عليه اللفظ يف حمل اجطق أي إن دالحكه تكون من مادة احلروف 
اليت يُنطق بها. ومنه: اجص، والظاهر، واملؤول، واالقتضاء، واإلشارة. واملفهوم: هو مادل 

عليه اللفظ ال يف حمل اجطق وهو قسمان: مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة.

المبحث السادس عشر
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َمْت  تعاىل:{ُحرِّ كقو  إضمار،  بل  اللفظ  داللة  توقف  هو  االقتضاء:   -٤
ويقتضيه،  الوطء  إضمار  يتضمن  فإنه   ،{(٢٣ (النساء:  َهاتُُكم  مَّ

ُ
أ َعلَيُْكْم 

لك إضمار  أي وطء أمهاتكم؛ ألن احكحريم ال يضاف إىل األعيان، فوجب 
فعل يتعلق به احكحريم وهو الوطء.

ل يمنع من إرادة املعىن  ٣- املؤول: هو ما مُحل لفظه بل املعىن املرجوح 
لِّ ِمَن الرَّمْحَِة (اإلرساء: ٢٤)}،  ُّ الراجح، كقو تعاىل: {َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح ا
أن  الستحالة  ين.  الوا معاملة  وحسن  واحكواضع  اخلضوع  بل  حممول  فإنه 

يكون لإلنسان أجنحة.

٢- الظاهر: هو ما يسبق إىل الفهم منه عند اإلطالق معىن مع احتمال غريه 
احتماًال مرجوًحا، والظاهر يفيد معىن عند اإلطالق مع احتمال غريه احتماًال 
َّ َفْطُهْرَن (اكقرة: ٢٢٢)}، فانقطاع احليض  : {َوال َيْقَرُبوُهنَّ َح مرجوًحا كقو
اخكا  بل  الطهر  وداللة  طهر،  فيهما  يقال  والغسل  والوضوء  طهر،  فيه  يقال 

أظهر، فيه داللة راجحة، واألو مرجوحة.

تعاىل:  كقو  غريه.  حيتمل  ال  رصحيًا  معىن  بنفسه  يفيد  ما  هو  اجص:   -١
(اكقرة:  اَكِملٌَة  ٌة  َعرَشَ تِلَْك  رََجْعتُْم  إَِذا  وََسبَْعٍة  احْلَجِّ  يِف  يَّاٍم 

َ
ك ثَالثَِة  {فَِصيَاُم 

١٩٦)}، فإن وصف عرشة ب «اكملة» قطع احتمال العرشة ملا دونها جماًزا.

أقسام املنطوق

ِحلَّ لَُكْم 
ُ
ا، كقو تعاىل:{أ ٥- اإلشارة: يه داللة اللفظ بل ما لم يقصد به أو

ْغتُْم ِكَاٌس لَُهنَّ َعِلَم اُهللا 
َ
فَُث إىَِل نَِسائُِكْم ُهنَّ ِكَاٌس لَُكْم َوأ يَاِم الرَّ ْلََة الصِّ َ

وُهنَّ  ْغُفَسُكْم َفتَاَب َعلَيُْكْم َوَقَفا َقنُْكْم فَاْآلَن بَارِشُ
َ
نَُّكْم ُكنْتُْم خَتْتَانُوَن أ

َ
ك

ْنيَُض ِمَن 
َ
َ لَُكُم اخْلَيُْط اْأل َّ يَتَبَنيَّ ُبوا َح َواْنتَُغوا َما َكتََب اُهللا لَُكْم َولُكُوا َوارْشَ

ْسوَِد ِمَن الَْفْجِر (اكقرة: ١٨٧)}، فإنه يدل بل صحة صوم من أصبح 
َ
اخْلَيِْط اْأل

جنبًا، ألنه يبيح الوطء إىل طلوع الفجر حبيث ال يتسع الوقت للغسل.

أقسام املنطوق:
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أ-  فحوى اخلطاب: وهو ما اكن املفهوم 
كفهم  املنطوق،  من  باحلكم  أو  فيه 
حتريم الرضب من قو تعاىل: {فَال َيُقْل 
واملنطوق  ٢٣)}؛  (اإلرساء:  أفٍّ  َُّهَما  ل

حتريم احكأفيف، ألن الرضب أشد منه.

يوافق  ما  هو  املوافقة:  مفهوم   -١
حكمه املنطوق - وهو نوخن:

الصفة  بها  واملراد  صفة:  مفهوم  أ- 
{إِْن  تعاىل:  قو  يف  اكملشتق:  املعنوية، 
َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ َفتَبَيَّنُوا (احلجرات: 
٦)}، فمفهوم احكعبري بـ «فاسق» أن غري 
الفاسق ال جيب احكبني يف خربه، فيجب 

قبول خرب الواحد العدل.

خيالف  ما  هو  املخالفة:  مفهوم   -٢
حكمه املنطوق - وهو أنواع:

{فَإِْن  تعاىل:  كقو  ذلية،  مفهوم  ج- 
َّ َينِْكَح  ُ ِمْن َنْعُد َح َ لُّ  َطلََّقَها فَال حَتِ
َزوْجاً َلرْيَُه (اكقرة: ٢٣٠)}، فمفهوم هذا 

أنها حتل لألول إذا نكحت برشطه.
{إِنما  تعاىل:  كقو  حرص،  مفهوم  د- 
أن  مفهومه   ،{(٩٨ (طه:  اهللا  إهلكم 

. غريه سبحانه ليس بإ

{َوإِْن  تعاىل:  كقو  رشط،  مفهوم  ب- 
َعلَيِْهنَّ  نِْفُقوا 

َ
فَأ مَحٍْل  والِت 

ُ
أ ُكنَّ 

غري  أن  فمفهومه   ،{(٦ (الطالق: 
أوالت احلمل ال جيب اإلنفاق عليهن.

ب- حلن اخلطاب: وهو ما اكن املفهوم فيه 
قو  كداللة  للمنطوق،  باحلكم  مساويا 
َتَاىَم  ْ ا ْمَواَل 

َ
أ ُكلُوَن 

ْ
يَأ يَن  ِ

َّ ا {إِنَّ  تعاىل: 
ُكلُوَن يِف ُنُطونِِهْم نَاراً (النساء: 

ْ
ُظلْماً إِغََّما يَأ

تاىم. ١٠)}، بل حتريم إحراق أموال ا

أقسام املفهوم

أقسام املفهوم:
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رشوط االحتجاج 
باملفاهيم

مفهوم  فال  الغالب،  خمرج  خرج  املذكور  يكون  أال  أ- 
ُحُجوِرُكْم  يِف   ِ

الالَّ {َوَرَبائِبُُكُم  تعاىل:  قو  يف  للحجور 
(النساء: ٣٢)}؛ ألن الغالب كون الربائب يف حجور األزواج.

: {َوَمْن  ب- أال يكون املذكور كيان الواقع، فال مفهوم لقو
ُ بِِه (املؤمنون: ١١٧)}؛ ألن  َ آَخَر ال بُْرَهاَن  يَْدُع َمَع اِهللا إهَِلاً 

الواقع أن أي هل ال برهان عليه.

أدلة العلماء يف 
االحتجاج بمفهوم 

املخالفة

ل اجقيل: ما ُروِي أنه ملا نزل قو تعاىل: {اْستَْغِفْر لَُهْم  ١- ا
اُهللا  َفْغِفَر  فَلَْن  ًة  َمرَّ َسبِْعنَي  لَُهْم  تَْستَْغِفْر  إِْن  لَُهْم  تَْستَْغِفْر  ال  ْو 

َ
أ

«قد  وسلم-:  عليه  اهللا  -صىل  اجيب  قال   ،{(٨٠ (احكوبة:  لَُهْم 
، فواهلِل ألزيدنه بل السبعني».. ففهم اجيب -صىل  خريىي ر

اهللا عليه وسلم- أن ما زاد بل السبعني خبالف السبعني.

الفاسق  وغري  الفاسق  حكم  اكن  لو  أنه  العقيل:  ل  ا  -٢
بِنَبَأٍ  فَاِسٌق  َجاَءُكْم  إِْن  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ ا َها  فُّ
َ
ك {يَا   : قو يف  سواء 

اكن  ملا  اخلرب  يف  احكبني  وجوب  يف   ،{(٦ (احلجرات:  َفتَبَيَّنُوا 
كر فائدة. حكخصيص الفاسق با



YR

هور اليت أيد اهللا عز  القرآن أعظم املعجزات وأبقاها بل مر العصور وتعاقب ا
وجل بها رسو -صىل اهللا عليه وسلم-، وحتدى بها بلغاء العرب، وجعلها باقية إىل يوم 
القيامة. واإلعجاز واحكحدي يف القرآن ال ينكرهما إال ماكبر. فهو معجز يف فصاحته، 
وبالغته، ونظمه، وأسلوبه، وما تضمنه من اإلخبار عن املا الغابر، واملستقبل اكعيد، 
واهلدى  الرفيعة،  واآلداب  املتنوعة،  والعلوم  املحكم،  الترشيع  من  فيه  ما  إىل  إضافة 

واجور، والربكة.

تعريف اإلعجاز وإثباته:
ء. وهو  اإلعجاز: إثبات العجز. والعجز يف احكعارف: اسم للقصور عن فعل ال
ضد القدرة، واملراد باإلعجاز هنا: إظهار صدق اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- يف دعوى 
وعجز  القرآن-  -ويه  ة  اخلا معجزته  يف  معارضته  عن  العرب  عجز  بإظهار  الرسالة 

األجيال بعدهم.

المبحث السابع عشر

Êeã‘€a@åbv«g
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حتدى العرب بالقرآن 
بل مراحل أربع

ا  د- حتداهم بسورة واحدة من مثله يف قو تعاىل: {َوإِْن ُكنْتُْم يِف َريٍْب ِممَّ
ْن ِمثِْله (اكقرة: ٢٣)}. تُوا بُِسوَرٍة مِّ

ْ
ْجَا بَلَ َقبِْدنَا فَأ نَزَّ

تُوا بُِسوَرٍة 
ْ
اُه قُْل فَأ ْم َفُقولُوَن اْفرَتَ

َ
: {أ ج- حتداهم بسورة واحدة منه يف قو

ِمثِْلِه (يونس: ٣٨)}.

تُوا بَِعرْشِ 
ْ
اُه قُْل فَأ ْم َفُقولُوَن اْفرَتَ

َ
ب- حتداهم بعرش سور منه يف قو تعاىل: {أ

َصاِدِقني  ُكنْتُْم  إِْن  اِهللا  ُدوِن  ِمْن  اْستََطْعتُْم  َمِن  َواْدُعوا  َياٍت  ُمْفرَتَ ِمثِْلِه  ُسَوٍر 
نِْزَل بِِعلِْم اِهللا (هود: ١٤-١٣)}.

ُ
غََّما أ

َ
َّْم يَْستَِجيبُوا لَُكْم فَاْعلَُموا ك َفَإِل

تُوا 
ْ
ْن يَأ

َ
نُّ بَلَ أ نُْس َواجْلِ أ- حتداهم بالقرآن لكه، بقو تعاىل: {قُْل لنَِئِ اْجتََمَعِت اْإلِ

تُوَن بِِمثِْلِه َولَْو اَكَن َنْعُضُهْم ِكَْعٍض َظِهرياً (اإلرساء: ٨٨)}.
ْ
بِِمثِْل َهَذا الُْقْرآِن ال يَأ

وإعجاز  املعارضة.  عن  سالم  باحكحدي  مقرون  للعادة  خارق  أمر  واملعجزة: 
الكريم  والقرآن  به.  حتداهم  بما  اإلتيان  عن  اخللق  عجز  القرآن  إثبات  هو  القرآن 
طول  مع  معارضته  عن  عجزوا  وقد  العرب،  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  اجيب  به  حتدى 

باعهم يف الفصاحة واكالغة، ومثل هذا ال يكون إال معجًزا.
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وجوه إعجاز القرآن: 
اختلفت آراء العلماء يف وجوه إعجازه:

اختالف آراء العلماء يف وجوه إعجاز القرآن

أ- مذهب أ إسحاق إبراهيم اجظام ومن تابعه - اكملرت من الشيعة- : أن 
إعجاز القرآن اكن بالرصفة، ومعىن الرصفة يف نظر اجظام: أن اهللا رصف العرب 

عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فاكن هذا الرصف خارقًا للعادة.

ب- مذهب ثان: أن القرآن ُمعجز ببالغته اليت وصلت إىل مرتبة لم يُعهد هلا 
ين يولعون بصور املعا احلية يف النسج  مثيل - وهذه اجظرة نظرة أهل العربية ا

املحكم، واكيان الرائع.

ج- مذهب ثالث: أن وجه إعجازه يف تضمنه اكديع الغريب املخالف ملا ُعِهد يف 
كالم العرب من الفواصل واملقاطع.

لع عليها  د- يقول آخرون: إن إعجازه يف اإلخبار عن املغيبات املستقبلة اليت ال ُفطَّ
. أو اإلخبار عن األمور اليت تقدمت منذ بدء اخللق بما ال يمكن صدوره  إال الو

رِْض وَُهْم ِمْن 
َ
َ األ ْد

َ
وُم يِف أ : {الم ُغِلبَِت الرُّ من أيم لم يتصل بأهل الكتاب. كقو

َنْعِد َغلَِبِهْم َسيَْغِلبُوَن (الروم: ١-٣)}.

ه- ذهب مجاعة إىل أن القرآن ُمعجز ملا تضمنه من العلوم املختلفة، واحِلَكم 
اكليغة.

و- مذهب آخر: أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معىن: فهو 
ُمْعجز يف ألفاظه وأسلوبه، و بيانه ونظمه، و معانيه. وهو ُمعجز بعلومه ومعارفه 
اليت أثبت العلم احلديث كثرًيا من حقائقها املغيبة. وهو ُمعجز يف ترشيعه وصيانته 

نيا بل يديه. حلقوق اإلنسان وتكوين جمتمع مثايل تسعد ا
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القرآ  اإلعجاز  من  نوا  ثالثة  املباحث  يف  القطان  مناع  الشيخ  تناول  وقد 
الترشييع.  اإلعجاز  وناحية  العليم،  اإلعجاز  وناحية  اللغوي،  اإلعجاز  ناحية  ويه: 

وننقل فيما ييل كالمه باختصار وترصف يسري.

اإلعجاز اللغوي:
ألفاًظا  كالمهم.  ُسنن  عن  خيرج  لم  معارضته  عن  العرب  عجز  ي  ا القرآن  إن 
أسلوبه،  وحالوة  عبارته،  وطالوة  حروفه،  اتساق  يف  ولكنه  وأسلوًبا،  تركيبًا  وحروفًا، 
وجرس آياته، ومراخة مقتضيات احلال يف ألوان اكيان، يف اجلمل االسمية والفعلية، و 
كر واحلذف، و احكعريف واحكنكري، و احكقديم واحكأخري، و  اجيف واإلثبات، و ا
احلقيقة واملجاز، و اإلطناب واإلجياز. و العموم واخلصوص، و اإلطالق واحكقييد، 
روة اليت تعجز  و اجص والفحوى، وغري ذلك، ولكن القرآن يف هذا ونظائره بلغ ا
د بن املغرية جاء إىل اجيب  ى البرش.فعن ابن عباس: ”أن الو أمامها القدرة اللغوية 
 : ، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال  -صىل اهللا عليه وسلم- فقرأ عليه القرآن، فكأنه َرقَّ 
عطوكه، فإنك أتيت حممًدا حكتعرض ملا قِبَِله.  يا عم: إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماَالً 
قال: قد علمت قريش أ من أكرثها ماًال، قال: فقل فيه قوًال يبلغ قومك أنك منكر  

القدر املعجز
 من القرآن

أ- مذهب املعزتلة : أن اإلعجاز يتعلق جبميع القرآن ال ببعضه.

تقييد  دون  والكثري  القليل  منه  الُمْعجز  أن  ثان:  مذهب  ب- 
تُوا حِبَِديٍث ِمثِْلِه (الطور: ٣٤)}.

ْ
بالسورة لقو تعاىل: {فَلْيَأ

ج- مذهب آخر: أن اإلعجاز يتعلق بأقرص سورة منه.
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واكره، قال: وماذا أقول؟ فواهلِل ما فيكم رجل أعلم بالشعر مين ال برجزه وال بقصيده وال 
ي يقول حلالوة،  ي يقو شيئًا من هذا، وواهللا إن لقو ا بأشعار اجلن، واهللا ما يشبه ا
حطم ما  علو وما يُعىل، وإنه  وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله، مغدق أسفله، وإنه 
حتته، قال: واهللا ال ير قومك ح تقول فيه، قال: فدعين ح أفكر، فلما فكر قال: 

هذا سحر يؤثر، يأثره عن غريه، فزنلت: {َذْرىِي َوَمْن َخلَْقُت وَِحيداً (املدثر: ١١)}.
وقد جاء القرآن بل كرثته وطو متناسبًا يف الفصاحة بل ما وصفه اهللا عز من 
خَيَْشْوَن  يَن  ِ

َّ ا ُجلُوُد  ِمنُْه  َيْقَشِعرُّ   َ ِ َمثَا ُمتََشابًِها  ِكتَابًا  احْلَِديِث  ْحَسَن 
َ
أ َل  نَزَّ قائل: {اُهللا 

َلرْيِ  ِعنِْد  ِمْن  اَكَن  {َولَْو   ،{(٢٣ (الزمر:  اِهللا  ِذْكِر  إِىَل  َوقُلُوُبُهْم  ُجلُوُدُهْم  تَِلنُي  ُعمَّ  َربَُّهْم 
اِهللا لَوََجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثرًيا (النساء: ٨٢)}. فأخرب أن كالم اآلديم إن امتد وقع فيه 

احكفاوت وبان عليه االختالل.

اإلعجاز العليم:
إن إعجاز القرآن العليم يف أنه حيث املسلمني بل احكفكري، ويفتح هلم أبواب 
 ، العلوم  من  راسخ  جديد  لك  وقبول  فيها،  واحكقدم  دراستها،  إىل  ويدعوهم  املعرفة، 
بَيْنَُهَما  َوَما  رَْض 

َ
َواأل َماَواِت  السَّ اُهللا  َخلََق  َما  نُفِسِهْم 

َ
أ يِف  ُروا  َفتََفكَّ َولَْم 

َ
قو  {أ يف  وذلك 

نُفِسُكْم 
َ
ِ أ رِْض آيَاٌت لِلُْموقِِننَي َو

َ
ِ األ َجٍل ُمَسىمًّ (الروم: ٨)}. وقو {َو

َ
إِالَّ بِاحْلَقِّ َوأ

اهلداية،  مساق  سيقت  علمية  إشارات  القرآن  و   .{(٢٠-٢١ اريات:  وَن (ا ُيبرِْصُ فَال 
َ
أ

احكذكري  عضوي  بل  زهرته  اشتملت  ما   : ا وا وخلطي،  ذا  اجبات:  يف  فاحكلقيح 
واحكأنيث، واخللطي: هو ما اكن عضو احكذكري فيه منفصًال عن عضو احكأنيث اكجخيل، 
رَْسلْنَا 

َ
فيكون احكلقيح باجقل. ومن وسائل ذلك الرياح، وجاء يف هذا قول اهللا تعاىل: {َوأ

ي ال يقبل احكجزئة،  رة يه اجلزء ا َياَح لََواقَِح (احلجر: ٢٢)}. وقد ساد االعتقاد بأن ا الرِّ
ْصَغَر ِمْن 

َ
َماِء َوال أ رِْض َوال يِف السَّ

َ
ٍة يِف اْأل و القرآن: {َوَما َفْعُزُب َقْن َربَِّك ِمْن ِمثَْقاِل َذرَّ
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رة.  رة سوى حتطيم ا ْكرَبَ إِالَّ يِف ِكتَاٍب ُمِبنٍي (يونس: ٦١)}، وال أصغر من ا
َ
َذلَِك َوال أ

نَْساُن ِممَّ ُخِلَق، ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق خَيُْرُج  و علم األجنة جاء قو تعاىل: {فَلْيَنُْظِر اْإلِ
َائِِب (الطارق: ٥-٧)}. و وحدة الكون وحاجة احلياة إىل عنرص  لِْب َوالرتَّ ِمْن َننْيِ الصُّ
َفَفتَْقنَاُهَما  َرتْقاً  اَكَغتَا  رَْض 

َ
َواْأل َماَواِت  السَّ نَّ 

َ
أ َكَفُروا  يَن  ِ

َّ ا يََر  َولَْم 
َ
تعاىل: {أ يقول  املاء 

فَال يُْؤِمنُوَن (األنبياء: ٣٠)}.
َ
ٍّ أ َ ٍء  ْ َ وََجَعلْنَا ِمَن الَْماِء لُكَّ 

اإلعجاز الترشييع:
إن القرآن يبدأ برتبية الفرد؛ ألنه كنة املجتمع ويقيم تربيته بل حترير وجدانه، 
سلطان  من  خُتَلِّصه  ي  ا احكوحيد  بعقيدة  املسلم  وجدان  القرآن  حيرر  احكبعة.  وحتمله 
اخلرافة والوهم، وتفك أرسه من عبودية األهواء والشهوات، ح يكون عبًدا خالًصا 
ى  هللا، يتجرد لإل اخلالق املعبود، ويستعيل بنفسه عما سواه، فال حاجة للمخلوق إال 

ي  الكمال املطلق، ومنه يمنح اخلري للخالئق لكها.  خالقه، ا
الفرائض  يف  القرآن  برشائع  يأخذ  أن  عليه  اكن  املسلم  عقيدة  صحت  وإذا 
عالقة  ذات  ذلك  مع  ولكنها  الفرد  صالح  بها  يراد  مفروضة  عبادة  ولك  والعبادات، 
بصالح اجلماعة. فالصالة تنىه عن الفحشاء واملنكر، والزاكة تقتلع من اجفس جذور 
نيا، ويه مصلحة للجماعة، فتقيم دخئم احكعاون  الشح، وعبادة املال، واحلرص بل ا
بل  بصريتها  وتفتح  املشقة،  بل  اجفس  تدرب  سياحة  واحلج  والفقراء.  األغنياء  بني 
أرسار اهللا يف خلقه، وهو مؤتمر خليم جيتمع فيه املسلمون بل صعيد واحد، فيتعارفون 
ويتشاورون. والصيام ضبط للنفس، وشحذ لعزيمتها، وتقوية لإلرادة، وحبس للشهوات، 
وهو مظهر اجتمايع يعيش فيه املسلمون شهًرا اكمًال بل نظام واحد يف طعامهم. كما 
تعيش األرسة يف اكيت الواحد. وحض القرآن بل الفضائل املثىل اليت تروض اجفس 

يين، اكلصرب والصدق والعدل واإلحسان واحللم والعفو واحكواضع. بل الوازع ا
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ومن تربية الفرد ينتقل اإلسالم إىل بناء األرسة؛ ألنها نواة املجتمع، فرشع القرآن 
الزواج استجابة لغريزة اجلنس وإبقاء بل اجوع اإلنسا يف تناسل طاهر نظيف.

والِعرْشة  اجف  والسكن  والرمحة  الود  بل  الزواج  يف  األرسة  رباط  ويقوم 
منهما:  للك  املالئمة  والوظيفة  املرأة،  وخصائص  الرجل  خصائص  ومراخة  باملعروف، 
ًة  َموَدَّ بَيْنَُكْم  وََجَعَل  َْها  َ

إِ ِلتَْسُكنُوا  ْزَواجاً 
َ
أ ْغُفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  لَُكْم  َخلََق  ْن 

َ
أ آيَاتِِه  {َوِمْن 

َورمَْحًَة (الروم: ٢١)}.
ر القرآن قواعد احلكومة  ي يسود املجتمع املسلم، وقد قرَّ ثم يأ نظام احلكم ا
اإلسالمية يف أصلح أوضاعها. فيه حكومة الشورى واملساواة ومنع السيطرة الفردية: 

ْمُرُهْم ُشورَى بَيْنَُهْم (الشورى: ٣٨)}. {إِغََّما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة (احلجرات: ١٠)}.
َ
{َوأ

ات، أو خطفة القرابة، أو  ي ال يتأثر حبب ا ويه حكومة تقوم بل العدل املطلق ا
يَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّاِمنَي بِالِْقْسِط ُشَهَداَء ِبِ  ِ

َّ َها ا فُّ
َ
العوامل االجتماعية يف الِغىَن والفقر: {يَا ك

َ بِِهَما فَال تَتَِّبُعوا  ْو
َ
ْو فَِقرياً فَاُهللا أ

َ
قَْربنَِي إِْن يَُكْن َغِنّياً أ

َ
يِْن َواْأل َ ِ ِو الَْوا

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
َولَْو بَلَ أ

ْو ُيْعرُِضوا فَإِنَّ اَهللا اَكَن بَِما َيْعَملُوَن َخِبرياً (النساء: ١٣٥)}.
َ
ْن َيْعِدلُوا َوإِْن تَلُْووا أ

َ
الَْهوَى أ

والترشيع يف احلكومة اإلسالمية ليس مرتواًك للناس، فقد قرره القرآن، واخلروج 
الاَْكفُِروَن (املائدة:  ُهُم  وَحَِك 

ُ
فَأ اُهللا  نَْزَل 

َ
أ بَِما  حَيُْكْم  لَْم  وفسق: {َوَمْن  وظلم  كفر  عنه 

ين،  ٤٤)}. وقرر القرآن صيانة اللكيات اخلمسة الرضورية للحياة اإلنسانية: اجفس، وا
الفقه  يف  تُعرف  اليت  املنصوصة،  العقوبات  عليها  ورتب  والعقل،  واملال،  والِعرض، 
بني  والسلم  احلرب  يف  ة  و ا العالقات  القرآن  وقرر  واحلدود.  باجلنايات  اإلساليم 
املسلمني وجريانهم أو معاهديهم، ويه أرفع معاملة عرفت يف عصور احلضارة اإلنسانية.
وخالصة القول: إن القرآن دستور ترشييع اكمل يقيم احلياة اإلنسانية بل أفضل 
صورة وأر مثال، وسيظل إعجازه الترشييع قرينًا إلعجازه العليم وإعجازه اللغوي إىل 

األبد. وال يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث يف العالَم أثًرا غريَّ وجه احكاريخ.
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من بدائع األسلوب القرآ املعجز رضب األمثال للناس، بقصد إيصال األفاكر 
املجردة بصورة حسية مرئية، يكون هلا من األثر يف اجفوس، واحكأثري يف العقول، ما ال 

يكون للفكرة املجردة من ذلك.
تعاىل: {َولََقْد  قو  منها  األمثال  عن  كثرية  آيات  الكريم  القرآن  يف  ذكر  اهللا  إن 
ْمثَاُل 

َ
ُروَن (الزمر: ٢٧)}، {َوتِلَْك اْأل بْنَا لِلنَّاِس يِف َهَذا الُْقْرآِن ِمْن لُكِّ َمثٍَل لََعلَُّهْم َفتََذكَّ رَضَ

ُبَها لِلنَّاِس َوَما َفْعِقلَُها  ْمثَاُل نرَْضِ
َ
ُروَن (احلرش: ٢١}، {َوتِلَْك اْأل ُبَها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َفتََفكَّ نرَْضِ

إِالَّ الَْعالُِموَن (العنكبوت: ٤٣)}، وعن يلع ر اهللا عنه أن رسول اهللا -صىل اهللا عليه 
ة، ومثًال مرضوًبا». وسلم- قال: «إن اهللا أنزل القرآن آمًرا وزاجًرا، وُسنة خا

المبحث الثامن عشر

Êeã‘€a@fibrflc@
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تعريف 
املثل

والشبيه  به  والشِّ به  اكلشَّ واملثيل:  والِمثل  والَمثل  مثل،  مجع  األمثال:   -١
لفًظا ومعىن.

ي  ي ُحيِك فيه حبال ا ٢- املثل: قول حميك سائر يقصد به تشبيه حال ا
قيل ألجله، أي يشبه مرضبه بمورده.

٣- املثل: احلال والقصة العجيبة الشأن. وبهذا املعىن فرُس لفظ املثل يف 
ْغَهاٌر 

َ
كثري من آيات. كقو تعاىل: {َمثَُل اجْلَنَِّة الَّيِت وُِعَد الُْمتَُّقوَن ِفيَها أ

ِمْن َماٍء َلرْيِ آِسٍن (حممد: ١٥)}: أي قصتها وصفتها اليت يُتعجب منها.
فشا  م  املتشابهة  عالقته  تكون  ي  ا املركب  املجاز  املثل:   -٤

. وأصله االستعارة احكمثيلية. كقولك للمرتدد يف فعل أمر: استعما
م رجًال وتؤخر أخرى“.  ”ما يل أراك تُقدِّ

وضابط املثل: هو إبراز املعىن يف صورة رائعة موجزة هلا وقعها يف اجفس، سواء 
أكانت تشبيًها أو قوًال مرسًال.

 

{يَا  تعاىل:  كقو  استعارة،  وال  تشبيه  بل  يشتمل  لم  ما    -٣
يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  ِ

َّ ُ إِنَّ ا َ َها اجَّاُس رُضَِب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا  فُّ
َ
ك

بَاُب شيئًا  ُّ ُ َوإِْن يَْسلُبُْهُم ا َ اِهللا لَْن خَيْلُُقوا ُذبَاباً َولَِو اْجتََمُعوا 
 ،{(٧٣ (احلج:  َوالَْمْطلُوُب  اِلُب  الطَّ َضُعَف  ِمنُْه  يَْستَنِْقُذوُه  ال 
يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اِهللا لَْن خَيْلُُقوا ُذبَاباً }. قد  ِ

َّ : { إِنَّ ا فقو
سماه اهللا مثًال وليس فيه استعارة وال تشبيه.

َفْغتَْب  {َوال  تعاىل:  كقو  الضمين،  التشبيه  طريقة   -٢
َميْتاً  ِخيِه 

َ
أ حَلَْم  ُكَل 

ْ
يَأ ْن 

َ
أ َحُدُكْم 

َ
أ حُيِبُّ 

َ
أ َنْعضاً  َنْعُضُكْم 

فََكرِْهتُُموُه (احلجرات: ١٢)}، إذ ليس فيه تشبيه رصيح.

احْلَيَاِة  َمثَُل  {إِغََّما  تعاىل:  كقو  الرصيح،  التشبيه  ١-طريقة 
َماِء (يونس: ٢٤)}. نَْزْجَاُه ِمَن السَّ

َ
ْغيَا َكَماٍء أ ُّ ا

طرائق رضب 
األمثال يف القرآن
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يه ما رصح فيها بلفظ املثل، أو ما يدل بل التشبيه، ويه كثرية يف القرآن 
: نورد منها ما يأ

َضاَءْت َما 
َ
ا أ ِي اْستَْوقََد نَاراً فَلَمَّ

َّ قو تعاىل يف حق املنافقني: {َمثَلُُهْم َكَمثَِل ا
وَن، ُصمٌّ بُْكٌم ُقيْمٌ َفُهْم  ُ َذَهَب اُهللا بِنُورِِهْم َوتََرَكُهْم يِف ُظلَُماٍت ال ُفبرِْصُ َ َحْو

: {إِنَّ  َماِء ِفيِه ُظلَُماٌت َورَْعٌد َوَبْرٌق}  إىل قو ْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ
َ
ال يَرِْجُعوَن، أ

ٍء قَِديٌر (اكقرة: ١٧-٢٠)}. ْ َ اَهللا بَلَ لُكِّ 
: {َمثَلُُهْم  فيف هذه اآليات رضب اهللا للمنافقني مثلني: مثًال ناريًّا يف قو

ْو 
َ
: {أ ِي اْستَْوقََد نَاراً} ملا يف اجار من مادة اجور، ومثًال مائيًّا يف قو

َّ َكَمثَِل ا
َماِء} .. ملا يف املاء من مادة احلياة. َكَصيٍِّب ِمَن السَّ

يه اليت لم يرصح فيها بلفظ احكمثيل، ولكنها تدل بل معان رائعة يف إجياز، 
يكون هلا وقعها إذا نقلت إىل ما يشبهها، ومن أمثلة ذلك :

١- األمثال املرصحة

٢- األمثال الاكمنة

يه مجل أرسلت إرساًال من غري ترصيح بلفظ التشبيه. فيه آيات جارية جمرى األمثال.
: {اْآلَن َحْصَحَص احْلَقُّ (يوسف: ٥١)}. {لَيَْس لََها ِمْن ُدوِن اِهللا  ومن أمثلة ذلك ما يأ
بُْح  لَيَْس الصُّ

َ
ِي ِفيِه تَْستَْفِتيَاِن (يوسف: ٤١)}.{أ

َّ ْمُر ا
َ
َ اْأل ِ اَكِشَفٌة (اججم: ٥٨)}. {قُ

ْهِلِه 
َ
يُِّئ إِالَّ بِأ يُق الَْمْكُر السَّ بَِقِريٍب (هود: ٥٨)}.{ِللُكِّ َغبَأٍ ُمْستََقرٌّ (األنعام: ٦٧)}. {َوال حَيِ
ْن تَْكَرُهوا شيئًا 

َ
َ أ (فاطر: ٤٣)}.{قُْل لُكٌّ َفْعَمُل بَلَ َشالِكَِتِه (اإلرساء: ٨٤)}. {وََع

وَُهَو َخرْيٌ لَُكْم (اكقرة: ٢٦٦)}.{لُكُّ َغْفٍس بَِما َكَسبَْت رَِهينٌَة (املدثر: ٣٨)}. {َهْل َجَزاُء 
يِْهْم فَرُِحوَن (املؤمنون: ٥٣)}. َ َ اْإلِْحَساِن إِالَّ اْإلِْحَساُن (الرمحن: ٦٠)}. {لُكُّ ِحْزٍب بَِما 

اِلُب َوالَْمْطلُوُب (احلج: ٧٣)}. {لِِمثِْل َهَذا فَلْيَْعَمِل الَْعاِملُوَن (الصفات: ٦١)}. {َضُعَف الطَّ
يُِّب (املائدة: ١٠٠)}. {َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئًَة َكِثرَيًة بِإِْذِن  {ال يَْستَوِي اخْلَِبيُث َوالطَّ

َّ (احلرش: ١٤)}. يعاً َوقُلُوُبُهْم َش اِهللا (اكقرة: ٢٤٩)}. {حَتَْسبُُهْم مَجِ

٤- ما يف معىن: «ال يتغ املؤمن من جحر مرتني»: قو تعاىل بل لسان يعقوب: 
ِخيِه ِمْن َقبْل (يوسف: ٦٤} .

َ
ِمنْتُُكْم بَلَ أ

َ
{قَاَل َهْل آَمنُُكْم َعلَيِْه إِالَّ َكَما أ

٣- ما يف معىن قوهلم: «كما تدين تُدان»: قو تعاىل: {َمْن َفْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بِِه (النساء: ١٢٣)}.

١- ما يف معىن قوهلم: «خري األمور الوسط»: قو تعاىل يف اكقرة: {ال فَارٌِض 
َوال بِْكٌر َعَواٌن َننْيَ َذلَِك (اكقرة: ٦٨)}.

عليه  إبراهيم  يف  تعاىل  قو  اكملعاينة»:  اخلرب  «ليس  قوهلم:  معىن  يف  ما   -٢
َْطَمنِئَّ قَليِْب (اكقرة: ٢٦٠}. ِ َولَْم تُْؤِمْن قَاَل بىََل َولَِكْن 

َ
السالم: {قَاَل أ

٣- األمثال املرسلة

أنواع األمثال يف القرآن
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اختالف العلماء يف حكم استعمال األمثال املرسلة استعمال األمثال:
تمثل . ١ رآى بعض أهل العلم أنه خروج عن أدب القرآن ألنه تعاىل ما أنزل القرآن 

به، بل يتدبر فيه، ثم يعمل بموجبه.
رأى آخرون أنه ال حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن يف مقام اجلد، كأن . ٢

ِدينُُكْم  {لَُكْم  فيقول:  باطله  إىل  استهواءه  حياول  فاسد  مذهب  صاحب  حياوره 
َ ِديِن (الاكفرون: ٦)}. ِ َو

فوائد األمثال

اجاس،  يلمسه  ي  ا املحسوس  صورة  يف  املعقول  تربز  األمثال   -١
فيتقبله العقل.

معرض  يف  الغائب  وتعرض  احلقائق،  عن  تكشف  األمثال   -٢
احلارض.

الاكمنة  اكألمثال  موجزة  عبارة  يف  الرائع  املعىن  جتمع  األمثال   -٣
واألمثال املرسلة.

٤- املثل يرضب للرتغيب يف املمثَّل حيث يكون املمثَّل به مما ترغب 
فيه اجفوس.

٥- املثل يرضب للتنكري حيث يكون املمثَّل به مما تكرهه اجفوس.

٦- املثل يرضب ملدح املمثَّل.

٧- املثل يرضب حيث يكون للممثَّل به صفة يستقبحها اجاس.

٨- األمثال أوقع يف اجفس، وأبلغ يف الوعظ، وأقوى يف الزجر، وأقوم 
يف اإلقناع.
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رضب األمثال بالقرآن:
إن العلماء يكرهون رضب األمثال بالقرآن، وال يرون أن يتلو اإلنسان آية من 
نيا، حفاًظا بل روعة القرآن،  ء يعرض من أمور ا آيات األمثال يف كتاب اهللا عند 
يهم  أو  صاحبه  لقاء  يريد  الرجل  عبيد: ”وكذلك  أبو  قال  املؤمنني،  نفوس  يف  وماكنته 
َ (طه: ٤٠)}، فهذا  حباجته، فيأتيه من غري طلب فيقول اكملازح: {ِجئَْت بَلَ قََدٍر يَا ُمو
من االستخفاف بالقرآن“، ومنه قول ابن شهاب الزهري: ”ال تناظر بكتاب اهللا وال 
بُسنة رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم-“، قال أبو عبيد: ”يقول: ال جتعل هلا نظرًيا من 

القول وال الفعل“.
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ومتخالفة؛  متباينة  منه  اجاس  ومواقف  اكفة،  للناس  نُــّزل  الكريم  القرآن  إن 
فمنهم مهتد موقن، ومنهم ضال منكر، ومنهم مصدق موافق، ومنهم مكذب خماصم. 
وقد استدعْت هذه املواقف املتباينة واملتخالفة أن يتوجه القرآن إىل لكٍّ منها بما يناسبه 
ب اليت سلكها القرآن مع الاكفرين  من خطاب، وبما يالئمه من أسلوب. واكن من األسا

واجلاحدين أسلوب (الَقَسم)، إقامة للحجة عليهم.

تعريف الَقَسم وصيغته:
األصلية  والصيغة  مني،  وا احللف  بمعىن  السني-  بفتح   - قََسم  مجع  واألقسام: 
يأ  ثم  به.  الُمقسم  إىل  باكاء  متعديًا  ”أحلف“  أو  ”أقسم“  بالفعل  يؤىت  أن  للقسم 
ْفَمانِِهْم ال 

َ
قَْسُموا بِاِهللا َجْهَد أ

َ
الُمقسم عليه، وهو املسىم جبواب القسم، كقو تعاىل: {َوأ

مني واحد: ويعرف بأنه: ربط اجفس،  َفبَْعُث ااُهللا َمْن َفُموُت (اجحل: ٣٨)}. والقسم وا
اعتقاًدا.  أو  حقيقة  احلالف  عند  معظم  بمعىن  عليه،  اإلقدام  أو  ء  عن  باالمتناع 

وُسيم احللف يمينًا؛ ألن العرب اكن أحدهم يأخذ بيمني صاحبه عند احكحالف.

المبحث التاسع عشر

Êeã‘€a@‚bè”c@
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٣- الُمقسم عليه.٢- الُمقسم به.

أجزاء صيغة القسم ثالثة

ي يتعدى باكاء. ١- الفعل ا

ويكتىف  حيذف  القسم  فعل  فصار  اخترص  الكالم،  يف  يكرث  القسم  اكن  وملا 
 َ َفْغ إَِذا  تعاىل: {َواللَّيِْل  كقو  الظاهرة  األسماء  يف  بالواو  اكاء  عن  ُعوِّض  ثم  باكاء 
(األنبياء:  ْصنَاَمُكْم 

َ
أ ِكيَدنَّ 

َ
َأل {َوتَاِهللا   : كقو اجلاللة  لفظ  يف  وباحكاء   ،{(١ (الليل: 

٥٧)}، وهذا قليل، أما الواو فكثرية.

أرضب اخلرب وفائدة القسم يف القرآن:

، والطليب، واإلنكاري. إن أرضب اخلرب يف العربية ثالثة: االبتدا

ه الكالم غفًال  هن من احلكم فيُلىق إ : إذا اكن املخاَطب خايل ا ١- االبتدا
من احكأكيد.

احلكم   تقوية  فيحسن  وعدمه،  احلكم  ثبوت  يف  مرتدًدا  اكن  إذا  الطليب:   -٢
بمؤكد لزييل تردده.

٣- اإلنكاري: إذا اكن منكًرا للحكم، فيجب أن يؤكد  الكالم بقدر إنكاره 
قوة وضعًفا.
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ء يف اجفس وتقويه، والقسم يف  والقسم من املؤكدات املشهورة اليت تمكن ال
كالم اهللا يزيل الشكوك، وحيبط الشبهات، ويقيم احلجة، ويؤكد األخبار، ويقرر احلكم 

يف أكمل صورة.

أنواع الُمقَسم به يف القرآن

ذات اهللا تعاىل 
املقدسة املوصوفة 

بصفاته. وقد أقسم 
اهللا تعاىل بنفسه 

يف القرآن يف سبعة 
مواضع

بىََل  قُْل  ُفبَْعثُوا  لَْن  ْن 
َ
أ َكَفُروا  يَن  ِ

َّ ا {َزَقَم   : قو  -١
ِّ حَكُبَْعنُثَّ (احكغابن: ٧)}. َوَر

اَعُة قُْل بىََل  تِينَا السَّ
ْ
يَن َكَفُروا ال تَأ ِ

َّ : {َوقَاَل ا ٢- قو
تِيَنَُّكْم (سبأ: ٣)}.

ْ
ِّ حَكَأ َوَر

ِّ إِنَُّه حَلَقٌّ (يونس: ٥٣)}. َحقٌّ ُهَو قُْل إِي َوَر
َ
: {َويَْستَنِْبئُونََك أ ٣- قو

و هذه اخكالثة أمر اهللا نبيه -صىل اهللا عليه وسلم- 
أن يقسم به.

يَاِطنَي (مريم: ٦٨)}. ُهْم َوالشَّ غَّ : {فََوَربَِّك َجَْحرُشَ ٤- قو

مْجَِعنَي (احلجر: ٩٢)}.
َ
َجَُّهْم أ

َ
: {فََوَربَِّك لَنَْسأ ٥- قو

ِفيَما  ُموَك  حُيَكِّ  َّ َح يُْؤِمنُوَن  ال  َوَربَِّك  {فَال   : قو  -٦
َشَجَر بَيْنَُهْم (النساء: ٦٥)}.

قِْسُم بَِربِّ الَْمَشاِرِق َوالَْمَغارِِب (املعارج: ٤٠)}.
ُ
: {فَال أ ٧- قو

خملوقات اهللا 
وآياته املستلزمة 
اته وصفاته، 

وقد أقسم ببعض 
دل  خملوقاته 

بل أنه من عظيم 
آياته.

ْمِس وَُضَحاَها، َوالَْقَمِر إَِذا تَالَها (الشمس: ١-٢)}. : {َوالشَّ قو

َخلََق  َوَما   ، جَتىَلَّ إَِذا  َواجََّهاِر   ، َ َفْغ إَِذا  {َواللَّيِْل   : قو
َ (الليل: ١-٣)}. ْغ

ُ
َكَر َواْأل َّ ا

َاٍل َعرْش (الفجر: ١-٢)}. َ : {َوالَْفْجِر، َو قو
قِْسُم بِاخْلُنَِّس (احككوير: ١٥)}.

ُ
: {فَال أ قو

يْتُوِن، َوُطوِر ِسيِننَي (احكني: ١-٢)}.  : {َواحكِّنِي َوالزَّ قو
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فقد  الرشك،  من  رضب  فهو  اهللا  بغري  العباد  حلف  أما  شاء،  بما  حيلف  أن  وهللا 
عليه  اهللا  اهللا -صىل  رسول  أن  عنه-،  اهللا  اخلطاب -ر  بن  عمر  عن  الرتمذي  روى 
وسلم- قال: ”من حلف بغري اهللا فقد كفر - أو أرشك“. وإنما أقسم اهللا بمخلوقاته؛ 
عترب اجاس بها،  ألنها تدل بل بارئها، وهو اهللا تعاىل، ولإلشارة إىل فضيلتها ومنفعتها 
وأخرج ابن أ حاتم عن احلسن قال: ”إن اهللا يقسم بما شاء من خلقه وليس ألحد أن 

يقسم إال باهللا“.
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أنواع القسم:

١- القَسم الظاهر: هو ما رُصح فيه بفعل القسم، ورصح فيه بالُمقسم به، ومنه 
ما حذف فيه فعل القسم كما هو الغالب اكتفاء باجلار من اكاء أو الواو أو احكاء. 
قِْسُم 

ُ
وقد أدخلت «ال» اجافية بل فعل القسم يف بعض املواضع. كقو تعاىل: {ال أ

اَمِة (القيامة: ١-٢)}، و معىن «ال» أقوال: قِْسُم بِاجَّْفِس اللَّوَّ
ُ
نِيَْوِم، الِْقيَاَمِة َوال أ

أ-«ال» يف املوضعني نافية ملحذوف يناسب املقام، واحكقدير مثًال: ال صحة 
ملا تزعمون أنه ال حساب وال عقاب، ثم استأنف فقال: أقسم بيوم القيامة، 

وباجفس اللوامة، أنكم ستبعثون. 

وتلك  وم  ا بذلك  عليك  أقسم  ال  قال:  كأنه  القسم  جيف  «ال»  ب-قيل: 
اجفس، ولكين أسألك غري مقِسم، أحتسب كنَّا ال جنمع عظامك إذا تفرقت 

باملوت؟ إن األمر من الظهور حبيث ال حيتاج إىل قسم. 

ت-قيل: «ال» زائدة - وجواب القسم يف اآلية املذكورة حمذوف دل عليه قو 
نَْساُن (القيامة: ٣)} ... إلخ، واحكقدير: حكبعنث وحكحاسنب حَيَْسُب اْإلِ

َ
بعد: {أ

وإنما  به،  باملقَسم  وال  القسم،  بفعل  فيه  ح  يرصِّ لم  ما  هو  املضمر  القَسم   -٢
تدل عليه الالم املؤكدة اليت تدخل بل جواب القسم كقو تعاىل: {حَكُبْلَُونَّ يِف 

ْغُفِسُكْم (آل عمران: ١٨٦)}، أي واهللا حكبلون.
َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
أ

أنواع القسم يف القرآن
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أحوال املقَسم عليه:
املقَسم عليه يُراد بالقسم توكيده وحتقيقه، فال بد أن يكون مما حيسن فيه ذلك، . ١

اكألمور الغائبة واخلفية إذا أقسم بل ثبوتها.
جواب القسم يُذكر تارة -وهو الغالب- وتارة حيذف، وحذف مثل هذا من أحسن . ٢

: {َوالَْفْجِر،  ب؛ ألنه يدل بل احكفخيم واحكعظيم، فحذف جواب القسم كقو األسا
ِي ِحْجٍر (الفجر:  ِ ، َهْل يِف َذلَِك قََسٌم  ْفِع َوالَْوتِْر، َواللَّيِْل إَِذا يرَْسِ ، َوالشَّ َاٍل َعرْشٍ َ َو
الرب  يقِسم  أن  أهل  األعمال  هذه  ملثل  املتضمن  الزمان  أن  بالقسم  فاملراد   ،{(١-٥

عز وجل به. فال حيتاج إىل جواب.
ي لم يتقدم معمو إذا وقع جوابًا للقسم تلزمه . ٣ الفعل املا املثبت املترصف ا

الالم و“قد“، وال جيوز االقتصار بل إحداهما إال عند طول الكالم. كقو تعاىل: 
َفْغَشاَها،  إَِذا  َواللَّيِْل  َجالََّها،  إَِذا  َواجََّهاِر  تَالَها،  إَِذا  َوالَْقَمِر  وَُضَحاَها،  ْمِس  {َوالشَّ
فُُجورََها  لَْهَمَها 

َ
فَأ اَها،  َسوَّ َوَما  َوَغْفٍس  َطَحاَها،  َوَما  رِْض 

َ
َواأل َننَاَها،  َوَما  َماِء  َوالسَّ

َها}  فْلََح َمْن َزاكَّ
َ
َها ( الشمس: ١-٩)}، فجواب القسم: {قَْد أ فْلََح َمْن َزاكَّ

َ
َوَيْقَواَها، قَْد أ

حذفت منه الالم لطول الكالم.
بل: . ٤ يقسم  فتارة  معرفتها  اخللق  بل  جيب  اليت  اإليمان  أصول  بل  يقسم  اهللا  إن 

إِنَّ  ِذْكًرا،  َاِت  ِ فَاحكَّا زَْجًرا،  اِجَراِت  فَالزَّ ا،  َصفًّ افَّاِت  {َوالصَّ  : كقو احكوحيد  أ- 
كقو  حق  القرآن  أن  ب-  بل:  يقسم  وتارة   .{(١-٤ (الصافات:  لََواِحٌد  إِلََهُكْم 
َكِريٌم  لَُقْرآٌن  إِنَُّه  َعِظيٌم،  َيْعلَُموَن  لَْو  لََقَسٌم  َوإِنَُّه  اجُُّجوِم،  بَِمَواقِِع  قِْسُم 

ُ
أ تعاىل: {فَال 

َوالُْقْرآِن  {يس،   : كقو حق  الرسول  أن  ج-   بل:  وتارة   .{(٧٥-٧٧ (الواقعة: 
١-٣)}. وتارة بل: د- اجلزاء والوعد والوعيد:  احْلَِكيِم، إِنََّك لَِمَن الُْمرَْسِلنَي (يس: 
ْمًرا، 

َ
أ َماِت  فَالُْمَقسِّ ا،  يرُْسً فَاجْلَاِرَياِت  ِوقًْرا،  فَاحْلَاِمالِت  َذْرًوا،  اِرَياِت  َّ {َوا  : كقو
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حال  ه-  بل:  وتارة   .{(١-٦ اريات:  (ا لََواقٌِع  يَن  ِّ ا َوإِنَّ  لََصاِدٌق،  تُوَعُدوَن  إِغََّما 
، إِنَّ  َ ْغ

ُ
َكَر َواأل َّ ، َوَما َخلََق ا ، َواجََّهاِر إَِذا جَتىَلَّ َ : {َواللَّيِْل إَِذا َفْغ اإلنسان، كقو

َّ (الليل: ١-٤)}. َسْعيَُكْم لََش
رِْض . ٥

َ
َواْأل َماِء  السَّ {فََورَبِّ  تعاىل:  كقو  الغالب-  خربية -وهو  مجلة  بل  إما  القسم 

{فََوَربَِّك  تعاىل:  كقو  املعىن  يف  طلبية  مجلة  بل  وإما   ،{(٢٣ اريات:  (ا حَلَقٌّ  إِنَُّه 
ا اَكنُوا َفْعَملُوَن (احلجر: ٩٢-٩٣)}. ألن املراد احكهديد والوعيد. مْجَِعنَي، َقمَّ

َ
َجَُّهْم أ

َ
لَنَْسأ

القسم والرشط:
للمتقدم  اجلواب  فيكون  اآلخر  بل  منهما  لك  فيدخل  والرشط  القسم  جيتمع 
منهما -قسًما اكن أو رشًطا- وُيغين عن جواب اآلخر. وفيما ييل حتليالت كعض اآليات 

اليت جيتمع فيها القسم والرشط:
وقد . ١ تنته.  لم  لنئ  واهللا  واحكقدير:   {(٤٦ رمُْجَنََّك (مريم: 

َ
َأل تَنْتَِه  لَْم  تعاىل: {لنَِئْ  قو 

والالم  الرشط،  جواب  عن  وأغىن  للقسم  اجلواب  فاكن  الرشط  بل  القسم  تقدم 
ئة؛ ألنها وّطأت اجلواب  اخلة بل الرشط يه الالم املؤِْذنة، وتسىم كذلك املوطِّ ا
. وال يقال: إن اجلملة الرشطية يه جواب القسم املقدر، فإن  للقسم، أي مهدئة 
الرشط ال يصلح أن يكون جوابًا؛ ألن اجلواب ال يكون إال خرًبا، والرشط إنشاء، 
وبل هذا فإن قو تعاىل: {َألرمُْجَنََّك} يكون جوابًا للقسم املقدر أغىن عن جواب 

الرشط.
وُهْم . ٢ وَغُهْم َولنَِئْ نرََصُ ْخرُِجوا ال خَيْرُُجوَن َمَعُهْم َولنَِئْ قُوتِلُوا ال َفنرُْصُ

ُ
قو تعاىل: {لنَِئْ أ

ئة؛  اخلة بل الرشط يه املوطِّ وَن (احلرش: ١٢)}، والالم ا ْدبَاَر ُعمَّ ال ُفنرَْصُ
َ
َُولُّنَّ اْأل َ

للقسم  جواب  خَيْرُُجوَن}  {ال   : وقو الرشطية،  ”إن“  بل  تدخل  ما  كثريا  ألنها 
وأغىن عن جواب الرشط.
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ٌم . ٣ ِ
َ
أ َعَذاٌب  ِمنُْهْم  َكَفُروا  يَن  ِ

َّ ا نَّ  ََمسَّ َ َفُقولُوَن  ا  َقمَّ يَنْتَُهوا  لَْم  {َوإِْن  تعاىل:  قو 
(املائدة: ٧٣)}. هنا حتذف الالم املوطئة واكن القسم مقدًرا قبل الرشط ألن دخول 
خول  للرشط  ال  للقسم  فاجلواب  واجبًا.  ليس  الرشط  بل  للقسم  املوطئة  الالم 

الالم فيه وأنه ليس بمجزوم.
تُوَن . ٤

ْ
تُوا بِِمثِْل َهَذا الُْقْرآِن ال يَأ

ْ
ْن يَأ

َ
نُّ بَلَ أ نُْس َواجْلِ قو تعاىل: {قُْل لنَِئِ اْجتََمَعِت اْإلِ

} يه املوطئة واجلواب للقسم ال للرشط، ولو  بِِمثِْلِه (اإلرساء: ٨٨)}. والالم يف {لنَِئِ
تُوَن} جوابًا للرشط جلزم الفعل.

ْ
اكنت مجلة {ال يَأ

يف: . ٥ فالالم   ،{(١٥٨ عمران:  وَن (آل  حُترَْشُ اِهللا  ىَل  َإلِ قُِتلْتُْم  ْو 
َ
أ ُمتُّْم  تعاىل: {َولنَِئْ  قو 

يف  الواقعة  أي  القسم،  الم  يه  اِهللا}  {ِإلىَل  يف:  والالم  للقسم،  املوطئة  يه   { {َولنَِئْ
اجلواب، ولم تدخل نون احكوكيد بل الفعل للفصل بينه وبني الالم باجلار واملجرور، 

واألصل: لنئ متم أو قتلتم حكحرشون إىل اهللا.

إجراء بعض األفعال جمرى القسم:
إذا اكن القسم يأ حكأكيد الُمقسم عليه فإن بعض األفعال جيري جمراه إذا اكن 
وتُوا الِْكتَاَب حَكُبَيِّنُنَُّه 

ُ
يَن أ ِ

َّ َخَذ اُهللا ِميثَاَق ا
َ
سياق الكالم يف معناه، كقو تعاىل: {َوإِْذ أ

: {حَكُبَيِّنُنَُّه لِلنَّاِس} الم القسم، واجلملة بعدها  لِلنَّاِس (آل عمران: ١٨٧)}، فالالم يف قو
جواب القسم؛ ألن أخذ امليثاق بمعىن االستحالف.

َخْذنَا ِميثَاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم 
َ
ومحل املفرسون بل هذا قو تعاىل: {َوإِْذ أ

احِلَاِت لَيَْستَْخِلَفنَُّهْم يِف  يَن آَمنُوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ : {وََعَد اُهللا ا (اكقرة: ٨٤)}، وقو

يَن ِمْن َقبِْلِهْم (اجور: ٥٥)}. ِ
َّ رِْض َكَما اْستَْخلََف ا

َ
اْأل
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ة  واجلد الربهانية،  العقل  دالئل  بكل  اجاس  خياطب  الكريم  القرآن  إن 
أكرث  وإن  وقدراتهم،  ومواهبهم  العقلية  اجاس  حاجات  لك  يليب  ليك  وذلك  واخلطابية 

طرق االستدالل اليت استخدمها القرآن الكريم تتجىل يف املنهج الكاليم اإلساليم.

تعريف اجلدل:
اجلدل واجلدال: لفظ يدل بل شدة احلبك وقوة اإلحاكم، ورجل جدل إذا اكن أقوى 
نَْساُن  : {َواَكَن اْإلِ يف اخلصام. وقد ذكره اهللا يف القرآن بل أنه من طبيعة اإلنسان يف قو
عليه  اهللا  اهللا -صىل  ورسول  ومنازعة.  خصومة  أي   ،{(٥٤ َجَدًال (الكهف:  ٍء  ْ َ ْكرَثَ 

َ
أ

: {اْدُع إىَِل  وسلم- يؤمر أن جيادل املرشكني بالطريقة احلسنة اليت تلني عريكتهم يف قو
ْحَسُن (اجحل: ١٢٥)}.

َ
َسِبيِل َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َوالَْموِْعَظِة احْلََسنَِة وََجاِدلُْهْم بِالَّيِت يِهَ أ

جدل القرآن هو أدحكه وبراهينه اليت اشتمل عليها وساقها هلداية الاكفرين، وإلزام 
أذهان  يف  حتقيقها  يريد  اليت  واألهداف  املقاصد  من  ه  إ هدف  ما  مجيع  يف  املعاندين 

اجاس يف مجيع أصول الرشيعة وفروعها. 

المبحث العشرون

Êeã‘€a@fiáu



Êeã‘€a@‚Ï‹«@¿@ÊbÓj€a@ÜäaÏflQQS

أنواع جدل القرآن وأدحكه

بل  لالستدالل  واحكدبر  باجظر  املقرونة  الكونية  اآليات  من  تعاىل  يذكره  ما  األول-  اجوع 
ومن  اآلخر  وم  وا ورسله  وكتبه  بمالئكته  واإليمان  ألوهيته،  يف  كتوحيده  العقائد  أصول 
يَن ِمْن َقبِْلُكْم  ِ

َّ ِي َخلََقُكْم َوا
َّ َها اجَّاُس اْقبُُدوا َربَُّكُم ا فُّ

َ
أمثلة هذا اجوع قو تعاىل: {يَا ك

ْخَرَج بِِه 
َ
َماِء َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
َماَء بِنَاًء َوأ رَْض فَِراًشا َوالسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم األ

َّ لََعلَُّكْم َيتَُّقوَن، ا
ْغتُْم َيْعلَُموَن (اكقرة: ٢١-٢٢)}.

َ
نَداًدا َوأ

َ
ِمَن اخكََّمَراِت ِرْزقًا لَُكْم فَال جَتَْعلُوا ِبِ أ

١- تقرير املخاطب بطريق االستفهام عن األمور اليت تسلم بها العقول، اكالستدالل باخللق بل 
َماَواِت  ْم َخلَُقوا السَّ

َ
ْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن، أ

َ
ٍء أ ْ َ ْم ُخِلُقوا ِمْن َلرْيِ 

َ
وجود خالق يف مثل قو تعاىل: {أ

ْم ُهُم الُْمَسيِْطُروَن (الطور: ٣٥-٣٧)}.
َ
ْم ِعنَْدُهْم َخَزائُِن َربَِّك أ

َ
رَْض بَْل ال يُوقِنُوَن، أ

َ
َواْأل

ومن  العناد،  أهل  ويلزم  والرباهني،  احلجج  من  اخلصوم  بل  به  اهللا  رّد  ما   - اخكا اجوع 
صوره:

٢- االستدالل باملبدأ بل املعاد، كقو تعاىل: {فَلْيَنُظِر اِإلنَساُن ِممَّ ُخِلَق، ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق، 
ائِِب، إِنَُّه بَلَ رَْجِعِه لََقاِدٌر (الطارق: ٥-٨)}. َ لِْب َوالرتَّ خَيُْرُج ِمْن َننْيِ الصُّ

بِِه  َجاَء  ِي 
َّ ا الِْكتَاَب  نَْزَل 

َ
أ َمْن  تعاىل: {قُْل  كقو  نقيضها،  بإثبات  اخلصم  دعوى  إبطال   -٣

ْغتُْم 
َ
َ نُوراً وَُهدًى لِلنَّاِس جَتَْعلُونَُه قََراِطيَس ُيبُْدوَغَها َوخُتُْفوَن َكِثرياً وَُعلِّْمتُْم َما لَْم َيْعلَُموا أ ُمو

هود فيما حاكه اهللا  ا بل ا َوال آبَاُؤُكْم قُِل اُهللا ُعمَّ َذرُْهْم يِف َخوِْضِهْم يَلَْعبُوَن (األنعام: ٩١)}، ردًّ
ء}. ْ َ نَْزَل اُهللا بَلَ برََشٍ ِمْن 

َ
: {َوَما قََدُروا اَهللا َحقَّ قَْدرِهِ إِْذ قَالُوا َما أ عنهم بقو

٤- السرب واحكقسيم - حبرص األوصاف، وإبطال أن يكون واحد منها علة للحكم، كقو 
ا  مَّ

َ
أ نْثَيَنْيِ 

ُ
اْأل ِم 

َ
أ َم  َحرَّ َكَريِْن  َّ آ قُْل  اثْننَْيِ  الَْمْعِز  َوِمَن  اثْننَْيِ  ِن 

ْ
أ الضَّ ِمَن  ْزَواٍج 

َ
أ {َعَماِغيََة  تعاىل: 

نْثَيَنْيِ نَبِّئُوىِي بِِعلٍْم إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي (األنعام: ١٤٢)}.
ُ
رَْحاُم اْأل

َ
اْشتََملَْت َعلَيِْه أ

٥- إفحام اخلصم وإلزامه ببيان أن مدخه يلزمه القول بما ال يعرتف به أحد، كقو تعاىل: 
ٍء َوُهَو بُِكلِّ  ْ َ ُ َصاِحبٌَة وََخلََق لُكَّ  َ ٌ َولَْم تَُكْن  َ ُ َو َ َّ يَُكوُن  َ

رِْض ك
َ
َماَواِت َواْأل {بَِديُع السَّ

ٍء َعِليٌم (األنعام: ١٠١)}. ْ َ

اجوع اخكالث- ما ورد يف القرآن بطريق احلوار، والقصد منه االسرتشاد وحب االستطالع واجظر إىل 
ْ املوىت (اكقرة: ٢٦٠)}. رىي كيَْف تُ

َ
خء، كقو تعاىل: {رّب أ العظة واالعتبار أو الرت وا

خوى اكاطلة اليت حاكها القرآن  اجوع الرابع- ما يأ بل ألسنة الكفار من االعرتاضات والشبه وا
ُْدحُضوا به احلق (الغافر\املؤمن: ٥)}. وبني بطالنها، وهذا يدخل يف قو تعاىل: {وجاَدلُوا باَكاطل 
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طرائق القرآن يف املجادلة:
: نوع منطيق تستنتج منه اجتائج الصحيحة من املقدمات الصادقة. وقد  األو
ذكر أهل العلم أن أول سورة احلج إىل قو تعاىل {وأن اهللا يبعث من يف القبور (احلج: 

١)} فيها مخس نتائج من عرش مقدمات.
اخكانية: االستدالل بل حدوث العالم بتغري الصفات عليه وانتقا من حال إىل 
حال وهو آية احلدوث مثل االستدالل بل أن صانع العالم واحد بداللة احكمانع املشار 

ه ىف قو تعاىل : {لَواَكَن ِفيِهَما آهلٌة إالَّ اهللا لََفَسَدتَا (األنبياء: ٢٢)} إ
اَكَء اجِلنَّ وََخلََقُهم  اخكاخكة : االستدالل باحكعريف مثل قو تعاىل : {وََجَعلُوا ِِهللا رُشَ

ا يَِصُفوَن (األنعام: ١٠٠)} ُ بَنِنَي َوَبنَاٍت بَِغرِي ِعلٍم ُسبَحانٌَه َوَيَعاىَل َقمَّ
َ وََخَرقُوا 

بل  اإلخدة  قياس  مثل  مماته  بعد  لإلنسان  اهللا  إخدة  بل  ل  ا إقامة   : الرابعة 
ُكم َيُعوُدوَن (األعراف: ٢٩)}

َ
االبتداء كما قال تعاىل : { َكَما بََدأ

اخلامسة : االستدالل باحكجزئة مثل { أمن يبدأاخللق ثم يعيده ومن يرزقكم من 
السماء واألرض أ هل مع اهللا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني (اجمل: ٦٤)}  
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؛ فتارًة بالوعد  َب ش لقد جاء القرآن الكريم داعيًا إىل اهلداية والرشاد، بأسا
بتوجيه  ورابعًة  والوجدان،  الضمري  بلمس  ثاخكة  وتارة  العقيل،  باإلقناع  وتارة  والوعيد، 
كثرية: بأسلوب القصص  الفطرة إىل حقيقتها، وخامسة باإلعجاز بش ألوانه، وأحياناً 
فيه،  تأثرًيا  اجفسية  العوامل  وأكرث  اإلنسان،  إىل فطرة  هو أقرب الوسائل الرتبوية  ي  ا
وذلك ملا يف هذا األسلوب من املحااكة حلالة اإلنسان نفسه، فكأنه يعيش بكل كيانه 

يف أحداث القصة.

معىن القصص
القص: تتبع األثر. يقال: قصصت أثره: أي تتبعته، والقصص مصدر، قال تعاىل 
يِه ( القصص: ١١)}، أي تتبيع أثره ح تنظري  ْخِتِه قُصِّ

ُ
: {َوقَالَْت ِأل بل لسان أم مو

احْلَقُّ  الَْقَصُص  َهَذا لَُهَو  تعاىل: {إِنَّ  املتتبعة، قال  كذلك: األخبار  والقصص  يأخذه.  من 
 ،{(٢١١ (يوسف:  ْكَاِب 

َ
اْأل  ِ و

ُ
ِأل ٌة  ِعرْبَ قََصِصِهْم  يِف  اَكَن  {لََقْد  وقال:   ،{(٦٢ عمران:  آل 

المبحث الواحد والعشرون

Êeã‘€a@òó”
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والقصة: األمر، واخلرب، والشأن، واحلال.
وقصص القرآن: أخباره عن أحوال األمم املاضية، واجبوات السابقة، واحلوادث 
اكالد  وذكر  األمم،  وتاريخ   ، املا وقائع  من  كثري  بل  القرآن  اشتمل  وقد   - الواقعة 

يار، وتتبع آثار لك قوم، وحىك عنهم صورة ناطقة ملا اكنوا عليه. وا

أنواع القصص يف القرآن:

القصص يف القرآن ثالثة أنواع

اجوع اخكالث: قصص يتعلق باحلوادث اليت وقعت يف زمن رسول اهللا -صىل 
اهللا عليه وسلم- كغزوة بدر وأحد يف سورة آل عمران، وغزوة حنني وتبوك 
يف احكوبة، وغزوة األحزاب يف سورة األحزاب، واهلجرة، واإلرساء، وحنو ذلك.

تثبت  لم  وأشخاص  ذلبرة،  حبوادث  يتعلق  قرآ  قصص   : اخكا اجوع 
الكهف،  وأهل  وجالوت،  وطالوت   ، مو مع  صالح  عبد  كقصة  ثبوتهم، 
األخدود،  وأصحاب  ومريم،  السبت،  وأصحاب  وقارون،  القرنني،  وذي 

وأصحاب الفيل وحنوهم.

وموقف  قومهم،  إىل  دعوتهم  تضمن  وقد  األنبياء،  قصص  األول:  اجوع 
، وحممد،  ، وهارون، وعي املعاندين منهم، كقصص نوح، وإبراهيم، ومو

وغريهم من األنبياء واملرسلني.
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فوائد قصص القرآن:

فوائد 
القصص 
القرآ 

بعث  اليت  الرشائع  أصول  وبيان  اهللا،  إىل  عوة  ا أسس  إيضاح   -١
بها لك نيب.

بل  أمته  وقلوب  وسلم  عليه  اهللا  صىل  اهللا  رسول  قلب  تثبيت   -٢
ين. ا

٣- تصديق األنبياء السابقني.

٤- إظهار صدق حممد يف دعوته فيما أخرب به.

٥-مقارعته أهل الكتاب باحلجة فيما كتموه من اكينات واهلدى.

حكمة تكرار القصص يف القرآن:
 .
 

١- بيان بالغة القرآن يف أبل مراتبها

صور  يف  الواحد  املعىن  فإيراد  القرآن،  إعجاز  بيان   -٢
متعددة  أعجز العرب عن اإلتيان بمثله.

٣- تأكيد القصة وتمكينها يف اجفس حكعترب

٤- اختالف اهلدف والغاية اليت تساق القصة من أجلها

حكمة تكرار
القصص
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عليه  اهللا  -َصىّل  الرسول  بل  الُمزَنَّل  اهللا  كالم  هو  ي  ا الكريم  القرآن  إن 
ُصول ومبادئ اإلسالم العقائديَّة واحكنظيميَّة 

ُ
وَسلّم- بلغة عربيَّة فَِصيحة،  يَشتمل بل أ

واألخالقيَّة، وأن لكَّ ُمسلم حَيتاج إىل أن يَتعلم تلك املبادئ واألصول، سواء اكن ذلك 
ي ال يَستطيع َفْهم لغة القرآن  الُمسلم ممن ُفتِْقن اللغة العربية أو ال. وإن ذلك املسلم ا
حَيتاج إىل أن يَتَِّبع بنفسه توجيهات القرآن وأحاكمه، وال يَِتم  ذلك إال بأن يكون 
ة بأدّق ما يكون احكعبري عن املعا واملقاِصد  مينة ُمعربِّ

َ
القرآن ُمرَتمَْجًا إىل لَُغته ترمجة أ

القرآنية.

معىن الرتمجة:
الرتمجة يه احكعبري عن معىن كالم يف لغة بكالم آخر من لغة أخرى مع الوفاء 
ي  ا هو  والفتح:  بالضم  الرُتمجان  اللسان:  يف  منظور  ابن  قال  ومقاصده.  معانيه  جبميع 

يرتجم الكالم أي ينقله من لغة إىل لغة أخرى. 

المبحث الثاني والعشرون

Êeã‘€a@Úªãm
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أقسام الرتمجة

ثانيهما: الرتمجة احكفسريية:
بلغة  معناه  وبيان  الكالم  رشح  ويه   
أخرى بدون مراخة جظم األصل وترتيبه.

أوهلما: الرتمجة احلرفية:
من  آخر  لفظ  ماكن  لفظ  وضع  ويه   
لغة أخرى مع مراخة املوافقة يف اجظم 

والرتتيب.

حكم الرتمجة 
احلرفية

الرتمجة احلرفية للقرآن مستحيلة ألن القرآن نزل معجزا 
والستحالة استيعاب الرتمجة لك اهلدايات اليت حتملها ألفاظ 

القرآن الكريم. فالرتمجة احلرفية للقرآن ال يمكن أن تقوم مقام 
األصل يف حتصيل ما يقصد منه.

حكم الرتمجة 
احكفسريية 
أواملعنوية

الرتمجة احكفسريية أواملعنوية  جائزة بل قد تكون واجبة إذا 
توقف عليها إسالم املدعوين بل أن تكون تلك الرتمجة قارصة 
بل املعا األصلية غري شاملة بل املعا اخكانوية. واملراد باملعا 

األصلية املعا اليت يستوي يف فهمها لك من عرف مدلوالت 
ة. األلفاظ املفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إمجا

واملراد باملعا اخكانوية خواص اجظم اليت يرتفع بها شأن الكالم، 
وبها اكن القرآن معجًزا.
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٤-أن تكون صيغة الرتمجة مستقلة عن 
األصل، كأنه ال أصل هناك وال فرع.

بهما وخصائصهما. ٢-معرفته ألسا

٣-وفاء الرتمجة جبميع معا األصل 
ومقاصده بل وجه مطمنئ.

١- معرفة املرتجم ألوضاع اللغتني 
لغة األصل ولغة الرتمجة.

رشوط خمة يف الرتمجة

املسترتة  الضمائر  يف  اللغتني  ٦-تشابه 
ف  والروابط اليت تربط املفردات حكأ

الرتاكيب.

رشطان مضافان إىل الرشوط األربعة السابقة إذا ما اكنت الرتمجة حرفية

الرتمجة  لغة  يف  مفردات  ٥-وجود 
مساوية للمفردات اليت تألف منها 
لك  حيل  أن  يمكن  ح  األصل 

مفرد من الرتمجة حمل نظريه.
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بالقبول  املسلمون  تلقاه  إساليم  معر  مصدر  أول  الكريم  القرآن  يـعـتـبـر 
واالهتمام قراءة وحفظا وتدوينا وتفسريا وتطبيقا. وال يستوي املسلمون يف فهم معا 
ألفاظه وعباراته، فالعايم يدرك من املعا ظاهرها ومن اآليات جمملها، والعالم يستخرج 
منها املعىن الرائع. فقد شلّك القرآن الكريم مرتكزا معرفيا هاما ألبناء األمة فاختذوا 

اجص القرآ أهم مادة دارت حوهلا دراساتهم حكفسري غريب أو تأويل تركيب.

معىن احكفسري واحكأويل:

المبحث الثالث والعشرون

›ÌÎdn€aÎ@7è–n€a@

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دالحكه بل مراد . ١
اهللا تعاىل بقدر الطاقة البرشية.

نزو . ٢ جهة  من  العزيز  الكتاب  أحوال  عن  فيه  يبحث  علم 
واملتعلقة  باأللفاظ  املتعلقة  ومعانيه  وألفاظه  وأدائه  وسنده 

باألحاكم.
علم يبحث فيه عن كيفية اجطق بألفاظ القرآن ومدلوالتها . ٣

عليها  حتمل  اليت  ومعانيها  والرتكيبية  اإلفرادية  وأحاكمها 
حال الرتكيب وغري ذلك كمعرفة النسخ وسبب الزنول وما به 

توضيح املقام اكلقصة واملثل.

يف اللغة: اإليضاح واحكبيني ومنه قو تعاىل يف سورة الفرقان: {َوال 
ْحَسَن َيْفِسرياً (الفرقان: ٣٣)} .

َ
تُونََك بَِمثٍَل إِالَّ ِجئْنَاَك بِاحْلَقِّ َوأ

ْ
يَأ

احكفسري

يف االصطالح
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القراءات  علم  قواعد  يف  يندرج  ما  جزئيات  من  كثريا  يشمل  اخكا  واحكعريف 
واحكعريف  وبديع.  وبيان  ومعان  ورصف  حنو  من  اللغة  قواعد  وعلم  األصول  وعلم 
هنا  ذكر  ما  ألن  األول  احكعريف  إىل  رجوعه  السهل  ومن  احكعريفني  بني  وسط  اخكالث 

ء من احكفصيل. باحكفصيل يعترب بيانا ملراد اهللا من كالمه بقدر الطاقة البرشية يف 

 

بينهما . ١ فالنسبة  هذا  وبل  للتفسري  مرادف  أنه  يرى  بعضهم 
إن  جماهد  قول  ومنه  املتقدمني  عند  املعىن  هذا  ويشيع  التساوي 
تفسريه  يف  جرير  ابن  وقول  القرآن  يعين  تأويله  يعلمون  العلماء 
هذه  يف  احكأويل  أهل  واختلف  كذا،  تعاىل:  قو  تأويل  يف  القول 

اآلية.
بعضهم يرى أن احكفسري خيالف احكأويل بالعموم واخلصوص فقط . ٢

مدلول  بيان  احكأويل  من  يريد  وكأنه  مطلقا  أعم  احكفسري  وجيعل 
مدلول  بيان  احكفسري  من  ويريد  ل  منه  املتبادر  بغري  اللفظ 

اللفظ مطلقا.
بعضهم يرى أن احكفسري مباين للتأويل. ٣

 أ - فاحكفسري هو القطع بأن مراد اهللا كذا واحكأويل ترجيح أحد 
املحتمالت بدون قطع وهذا هو قول املاتريدي.

 ب- احكفسري بيان اللفظ عن طريق الرواية واحكأويل بيان اللفظ 
راية.  عن طريق ا

ج- احكفسري هو بيان املعا اليت تستفاد من وضع العبارة واحكأويل 
هو بيان املعا اليت تستفاد بطريق اإلشارة. 

صاحب  قال  اللغوية  معانيه  أشهر  يف  للتفسري  مرادف  اللغة:  يف 
القاموس أول الكالم تأويال وتأو دبره وقدره وفرسه ومنه قو تعاىل: 
يَن يِف قُلُوبِِهْم َزيٌْغ َفيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء الِْفتْنَِة َوابِْتَغاَء  ِ

َّ ا ا مَّ
َ
{فَأ

ِويلَُه إِالَّ اُهللا (آل عمران: ٧)} وكذلك جاءت آيات 
ْ
ِويِلِه َوَما َفْعلَُم تَأ

ْ
تَأ

كثرية فيها لفظ احكأويل ومعناه يف مجيعها اكيان والكشف واإليضاح.

يف اصطالح     
املفرسين

احكأويل
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ه: فضل احكفسري واحلاجة إ
موضوًخ  العلوم  أرشف  وهو  قدًرا،  وأرفعها  الرشيعة  علوم  أجلِّ  من  واحكفسري 
ي هو ينبوع لك حكمة. ومعدن  ه ألن موضوعه كالم اهللا تعاىل ا وغرًضا وحاجة إ
لك فضيلة وألن الغرض منه هو االعتصام بالعروة الوثىق والوصول إىل السعادة احلقيقية 
ه؛ ألن لك كمال ديين أو دنيوي ال بد وأن يكون موافًقا للرشع،  وإنما اشتدت احلاجة إ

وموافقته بل العلم بكتاب اهللا.
: القرآن إنما أنزل بلسان عر يف زمن أفصح العرب فاكنوا  قال اإلمام السيو
يعلمون ظواهره وأحاكمه. أما دقائق باطنه فال تظهر هلم إال بعد اكحث واجظر وسؤاهلم 
اجيب -صىل اهللا عليه وسلم- مثل قوهلم: ”وأينا لم يظلم نفسه“ حينما نزل قو تعاىل: 
عليه  اهللا  -صىل  اجيب  ففرسه   {(٨٢ (األنعام:  بُِظلٍْم  إِيَماَغُهْم  يَلِْبُسوا  َولَْم  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ {ا
َْك لَُظلٌْم َعِظيٌم (لقمان: ١٣)}. وسلم- بالرشك واستدل بقو سبحانه: {إِنَّ الرشِّ

عذب“  احلساب  نوقش  وسلم-: ”من  عليه  اهللا  اجيب -صىل  قال  حني  وكذلك 
ِحَساباً  حُيَاَسُب  {فََسوَْف  تعاىل:  قو  عن  عنها-  اهللا  -ر  املؤمنني  أم  خئشة  سأحكه 

اجوع اخكا تفسري جياوز هذه احلدود وجيعل هدفه األبل جتلية هدايات القرآن 
جيتذب  وجه  بل  القرآن  هذا  يف  للناس  رشع  فيما  اهللا  وحكمه  القرآن  م  وتعا
األرواح ويفتح القلوب ويدفع اجفوس إىل االهتداء بهدي اهللا وهذا هو اجلدير 

باسم احكفسري.

احكفسري نوخن

اجوع األول تفسري جاف ال يتجاوز حل األلفاظ وإعراب اجلمل وبيان ما حيتويه 
من  قريب  اجوع  وهذا  فنية  وإشارات  بالغية  نكت  من  الكريم  القرآن  نظم 

احكطبيقات العربية.
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وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  فقال   {(٨-٩ (اإلنشقاق:  ْوًرا  َمرْسُ ْهِلِه 
َ
أ إِىَل  َوَينَْقِلُب  يَِسرياً 

ذلك العرض وكقصة عدي بن حاتم يف اخليط األبيض واخليط األسود. وحنن حمتاجون 
عن  لقصورنا  احكفسري  إىل  احتياجا  اجاس  أشد  حنن  بل  ه  إ حيتاجون  اكنوا  ما  إىل 

مدارك اللغة وأرسارها بغري تعلم.
يف  اهللا  هداية  ومعرفة  واالعتبار  احكذكر  يه  احكفسري  فائدة  أن  يتبني  تقدم  مما 
فوز األفراد واملجاميع خبري العاجلة واآلجلة. العقائد والعبادات واملعامالت واألخالق 
وسيم علم احكفسري ملا فيه من الكشف واحكبيني واختص بهذا االسم دون بقية 
إىل  واحتياجه  قدره  جلاللة  ألنه  واحكبيني  الكشف  بل  مشتملة  لكها  أنها  مع  العلوم 
وحده  احكفسري  هو  كأنه  اكن  كالمه  من  اهللا  مراد  تبيني  إىل  وقصده  االستعداد  زيادة 

دون ما عداه.
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إن اجاظر لكتب احكفاسري اليت خلفها علماء اإلسالم، يرى تنوخ كبريا بينها، حبيث 
يمكن تقسيمها إىل عدة أقسام، باجظر إىل عدة اعتبارات، ولقد أرجع املتخصصون 
تلك األقسام إىل اعتبارات ثالثة؛ اعتبار املصادر، واعتبار احكناول والعرض، واعتبار 
عالقة  بينها  العالقة  تكن  فلم  املقابلة،  فيها  يراِع  لم  االعتبارات  وهذه  االجتاهات. 

تناقض.

ذكر الزرك يف الربهان أقسام احكفسري عند ابن عباس، ويه أربعة:
حالل وحرام ال يعذر أحد جبهاحكه فهو ما تبادر إىل األفهام معرفة معناه من اجصوص . ١

املتضمنة رشائع األحاكم ودالئل احكوحيد ولك لفظ أفاد معىن واحدا جليا يعلم أنه 
مراد اهللا تعاىل فهذا القسم ال يلتبس تأويله إذ لك أحد يدرك معىن احكوحيد من 

َ إِالَّ اُهللا (حممد: ١٩)} أنه ال رشيك  يف األلوهية.
َ
نَُّه ال إِ

َ
قو تعاىل: {فَاْعلَْم ك

تفسري تفرسه العرب بألسنتها وهو ما يرجع إىل لسانهم من اللغة واإلعراب.. ٢
ي يغلب عليه إطالق احكأويل وذلك باستنباط األحاكم . ٣ تفسري تفرسه العلماء فهو ا

ال  ي  ا فهو  فصاعدا  معنيني  احتمل  لفظ  ولك  العموم  وختصيص  املجمل  وبيان 

المبحث الرابع والعشرون

@7è–n€a@‚bè”c@
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كالم . ١ أو  السنة  أو  القرآن  بل  يعتمد  ما  هو  باملأثور  احكفسري 
الصحابة بيانا ملراد اهللا تعاىل من كتابه.

َعلَيُْكُم  َمْت  {ُحرِّ تعاىل:  قو  القرآن  يف  جاء  ما  مثال   - أ 
فإنها بيان  اآلية   {(٣ يِر (املائدة:  اخْلِزْنِ ُم َوحَلُْم  َّ الَْميْتَُة َوا
ِحلَّْت لَُكْم 

ُ
للفظ ما يتىل عليكم من قو سبحانه: {أ

ْغَعاِم إِالَّ َما ُفتىَْل َعلَيُْكْم (املائدة: ٢)}.
َ
بَِهيَمُة اْأل

الرسول -صىل  أن  للقرآن  رشحا  السنة  يف  جاء  ما  مثال  ب- 
سبحانه:  يف قو  عليه وسلم- فرس: ”القوة بالريم“  اهللا 

ٍة (األنفال: ٦٠}. وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ
َ
{َوأ

خفية  إلشارة  ظاهره  بغري  القرآن  تأويل  هو  اإلشاري  احكفسري   .٣
وبني  بينها  اجلمع  ويمكن  واحكصوف  السلوك  ألرباب  تظهر 

الظاهر واملراد أيضا.

احكفسري بالرأي هو ما يعتمد بل االجتهاد، فإن اكن االجتهاد   .٢
عليه  اهللا  اهللا -صىل  رسول  عن  اجقل  إىل  مستندا  أي  موفقا 
بقول  واألخذ  واملوضوع،  الضعيف  عن  احكحرز  مع  وسلم- 
مع  اللغة  بمطلق  واألخذ  فيه،  للرأي  جمال  ال  مما  الصحا 
من  الكثري  عليه  يدل  ال  ما  إىل  اآليات  رصف  عن  االحرتاز 
اجلهالة  عن  بعيدا  الكالم  يقتضيه  بما  واألخذ  العرب،  كالم 

والضاللة فاحكفسري به حممود وإال فمذموم.

أقسام احكفسري 
باعتبار املصادر

الئل والشواهد دون جمرد الرأي. جيوز لغري العلماء االجتهاد فيه اعتمادا بل ا
تفسري ال يعلمه إال اهللا وهو ما جيري جمرى الغيوب اكآليات اليت تذكر فيها الساعة . ٤

والروح واحلروف املقطعة ولك متشابه يف القرآن عند أهل احلق فال مساغ لالجتهاد 
يف تفسريه وال طريق إىل ذلك إال باحكوقيف بنص من القرآن أو احلديث أو إمجاع 

األمة بل تأويله.
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حكم احكفسري باملأثور:
ي جيب اتباعه واألخذ به؛ ألنه طريق املعرفة الصحيحة.  احكفسري باملأثور هو ا

وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ يف كتاب اهللا برشط صحة املرويات واجقل.

حكم احكفسري بالرأي: 
وتفسري القرآن بمجرد الرأي واالجتهاد من غري أصل حرام ال جيوز تعاطيه، قال 

تعاىل: {َوال َيْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم (اإلرساء: ٣٦}، وقد اختلف العلماء يف حكمه:
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وقد اختلف 
العلماء يف حكمه

{األول} أن احكفسري بالرأي قول بل اهللا بغري علم والقول بل 
اهللا بغري علم منيه عنه فاحكفسري بالرأي منيه عنه. لقو تعاىل: 

ْن َيُقولُوا بَلَ اِهللا َما ال َيْعلَُموَن )األعراف: ٣٣)}
َ
{َوأ

عباس  ابن  عن  الرتمذي  يرويه  ما  اآلتيان:  احلديثان   { {اخكا
القرآن  يف  قال  «...من  قال:  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  اجيب  عن 
برأيه فليتبوأ مقعده من اجار». وما يرويه أبو داود عن جندب 
قال: قال رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم-: «من قال يف القرآن 

برأيه فأصاب فقد أخطأ» .

من  كثري  حكعطل  جائز  غري  بالرأي  احكفسري  اكن  لو  {اخكالث}: 
األحاكم والالزم باطل ووجه املالزمة أن اجيب -صىل اهللا عليه 
وسلم- لم يذكر تفسري لك آية واملجتهد مأجور وإن أخطأ ما دام 

غرضه الوصول إىل احلق والصواب.

}: أن الرسول -صىل اهللا عليه وسلم- قال يف دخئه البن  {اخكا
احكأويل  اكن  فلو  احكأويل»  وعلمه  ين  ا يف  فقهه  «امهلل  عباس: 
فائدة  هناك  اكن  ملا  احكزنيل  للفظ  واجقل  السماع  بل  مقصورا 

حكخصيصه.

ْم بَلَ قُلُوٍب 
َ
فَال َفتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
{األول} أن اهللا تعاىل يقول: {أ

بل  حث  تعاىل  اهللا  أن  االستدالل  ووجه   ،{(٢٤ ْقَفالَُها (حممد: 
َ
أ

تدبر القرآن واالعتبار بآياته واالتعاظ بمواعظه وهذا يدل بل 
أن أو األكاب عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثر اهللا بعلمه ألن 

احكدبر واالتعاظ فرع الفهم واحكفقه يف كتاب اهللا. أدلة املجزيين 

أدلة املانعني

اكنوا  أنهم  من  واحكابعني  الصحابة  عن  ورد  ما  {اخكالث}: 
يتحرجون عن القول يف القرآن بآرائهم ومن ذلك ما روي عن 
أرض  تظلين وأي  سماء  أي  أنه قال:  عنه-  اهللا  الصديق -ر 

تقلين إذا قلت يف القرآن برأ أو بما ال أعلم.
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ويمكن أن جيعل اخلالف لفظيا بأن حيمل كالم املجزيين للتفسري بالرأي بل 
احكفسري بالرأي املحمود فإنه يكون حينئذ موافقا لكتب اهللا وسنة رسو والكم العرب 
ي فقدت رشوطه السابقة  وهذا جائز. وحيمل كالم املانعني للتفسري بالرأي املذموم ا

فإنه يكون حينئذ خمالفا لألدلة الرشعية واللغة العربية وهذا غري جائز. 

حكم احكفسري اإلشاري:
وقد اختلف العلماء يف احكفسري املذكور فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وقال 
هو  وإنما  بتفسري  ليس  إنه  قيل  القرآن  تفسري  يف  الصوفية  كالم  الربهان:  يف  الزرك 
يَن آَمنُوا  ِ

َّ َها ا فُّ
َ
معان ومواجيد جيدونها عند احكالوة كقول بعضهم يف قو تعاىل: {يَا ك

اِر (احكوبة: ١٢٣)} إن املراد اجفس يريدون أن علة األمر  يَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكفَّ ِ
َّ قَاتِلُوا ا

ء إىل اإلنسان نفسه. وقال احكفتازا وأما ما يذهب  بقتال من يلينا يه القرب وأقرب 
ه بعض املحققني من أن اجصوص بل ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إىل  إ
من  فهو  املرادة  الظواهر  وبني  بينها  احكوفيق  يمكن  السلوك  ألرباب  تنكشف  دقائق 

كمال اإليمان وحمض العرفان.
اكاطنية  تفسري  وبني  اإلشاري  باحكفسري  املسىم  الصوفية  تفسري  بني  والفرق 
املالحدة هو أن الصوفية ال يمنعون إرادة الظاهر بل حيضون عليه ويقولون ال بد منه 
أوال إذ من ادىع فهم أرسار القرآن ولم حيكم الظاهر كمن ادىع بلوغ سطح اكيت 
قبل أن جياوز اكاب. وأما اكاطنية فإنهم يقولون: إن الظاهر غري مراد أصال وإنما املراد 

اكاطن وقصدهم نيف الرشيعة.
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رشوط قبول احكفسري اإلشاري

كر أن هذه رشوط لقبو بمعىن عدم رفضه فحسب وليست رشوطا  وجدير با
لوجوب اتباعه واألخذ به ذلك ألنه ال يتناىف وظاهر القرآن ثم إن  شاهدا يعضده من 
الرشع ولك ما اكن كذلك ال يرفض وإنما لم جيب األخذ به ألن اجظم الكريم لم يوضع 
وال  بلغة  منضبطة  غري  ألصحابها  تلوح  اليت  اإلهلامات  قبيل  من  هو  بل  عليه  لتاللة 

مقيدة بقوانني.

أن يكون  شاهد رشيع يؤيده.

أال يكون  معارض رشيع أو عقيل.

أال يكون تأويال بعيدا سخيفا كتفسري بعضهم قو تعاىل: {َوإِنَّ اَهللا لََمَع 
الُْمْحِسنِنَي (العنكبوت: ٦٩)} جبعل لكمة {لََمَع} ماضيا ولكمة {الُْمْحِسنِنَي} 

. مفعو

أال يدىع أنه املراد وحده دون الظاهر.

أال يتناىف وما يظهر من معىن اجظم الكريم.
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املعىن  عرض  وهو  اإلمجايل  احكفسري   : اخكا
القرآ عرضا جممال يقترص فيه بل رشح ما 
حيتاج إىل بيان من األلفاظ بالقدر الرضوري 
حنو  باإلجياز.  العام  املعىن  ذكر  وبل  للمعرفة 
تفسري اجلاللني وتفسري املنري للشيخ اجواوي 

اكنتا وغري ذلك.

الرابع: احكفسري املقارن وهو أن يعرض املفرس 
ودراستها  اآليات  تفسري  يف  املفرسين  أقوال 
وحتقيقها ثم مقارنتها، وقد حيللها وقد يرجح 
ملحمد  احكفاسري  صفوة  حنو  بعض.  بل  بعضها 
بل الصابوىي واحكفسري الوسيط لتكتور حممد 

سيد طنطاوي وغري ذلك.

اجص  رشح  وهو  احكحلييل  احكفسري  األول: 
مباحث  خالل  من  الرتتيب  بل  القرآ 
وتوجيه  املفردات،  رشح  من  األلفاظ 
من  وكذلك  فيها،  القراءات  وذكر  اإلعراب، 
اجص  تضمنه  ما  تقرير  من  املعا  خالل 
القرآ من توجيهات وتفاصيل األحاكم. 
كثري  ابن  وتفسري  الكبري  احكفسري  حنو 

وغري ذلك.

أقسام احكفسري باعتبار تناو وعرضه

يتناول  أن  وهو  املوضويع  احكفسري  اخكالث: 
املفرس موضوخ معينا ويتتبع جوانبه لكها من 
خالل القرآن. حنو احكصوير الفين يف القرآن 
سيد  للشهيد  القرآن  يف  القيامة  ومشاهد 
اهللا  عبد  حممد  لتكتور  العظيم  واجبأ  قطب، 

دراز وغري ذلك.

يتناول  ي  ا وهو  الفقيه  احكفسري  اخكالث: 
منها  ويستخرج  القرآن  يف  األحاكم  آيات 
لصالح  توضيحا  ويوضحها  الفقهية  األدلة 
القرآن  ألحاكم  اجلامع  مثل  معني.  مذهب 

لإلمام القرطيب وأحاكم القرآن للجصاص

خَتضع  ي  ا وهو  العليم  احكفسري  األول: 
العلمية  لالصطالحات  القرآن  ألفاظ  فيه 
واألراء  العلوم  سائر  منها  ويستخرج 
لإلمام  القرآن  جواهر  كتاب  مثل  الفلسفية. 

الغزايل واجلواهر للشيخ طنطاوي جوهري.

أقسام احكفسري باعتبار االجتاهات

ي  ا وهو  االجتمايع  األد  احكفسري   الرابع: 
ويطبق  اجتماعيا،  أدبيا  تفسريا  القرآن  يفرس 
سنن  من  الكون  يف  ما  بل  املزنلة  اآليات 
حممد  للسيد  املنار  تفسري  مثل  االجتماع. 

رشيد رضا واحكفسري املرايغ.

يفرس  ي  ا وهو  املذهيب  احكفسري   : اخكا
بل  حيمله  معني،  ملذهب  ويتعصب  القرآن 
انتصاًرا  وتأويلها  اآليات  تفسري  يف  احكعسف 
مثل  املخالفني.  بل  الرد  يف  ويشتد  ملذهبه، 
اكيان  وجممع  املعزت  للزخمرشي  الكشاف 

للطرب الشييع.
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نيا إال وقد اشرتط أهله  رشوطاً.  ين وا من املعلوم أنه ما من علم من علوم ا
فللفقهاء رشوطهم، وللغويني رشوطهم وآدابهم، واملفرسون أو وأحرى بأحسن اآلداب 
وأقوى الرشوط اليت تضمن سالمة املعىن وصيانة القرآن من أن يكون عرضة لألهواء 
اليت  الرشوط  عن  يبحث  أن  ينبيغ  ي  ا هو  الكريم  فالقرآن  االهتمام.  وعدم  واللعب 

ينبيغ أن يتحىل بها من تصدى حكفسري القرآن الكريم.

تعريف املفرس:
ي يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث دالحكه بل مراد اهللا  املفرس هو ا

تعاىل بقدر طاقته البرشية.

المبحث الخامس والعشرون

@[ÊÎãè–æa
·Ëmb‘j†Î@·ËiaÜeÎ@·Ë†Îãí
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صاحبها. نفس  يف  أثرها  هلا  الصحيحة  العقيدة  فإن  االعتقاد:  صحة   -١

٢- احكجرد عن اهلوى: فاألهواء تدفع أصحابها إىل نرصة مذهبهم.

٣- أن يبدأ أوًال بتفسري القرآن بالقرآن، فإن القرآن يفرس بعضه بعضا.

٤- أن يطلب احكفسري من الّسنَّة فإنها شارحة للقرآن موضحة  وإنها مبيِّنة للكتاب.   

٥- أن يرجع إىل أقوال الصحابة إذا لم جيد احكفسري من الّسنَّة فإنهم أدرى بذلك.

يف  وال  القرآن  يف  احكفسري  جيد  لم  إذا  احكابعني،  أئمة  أقوال  إىل  يرجع  أن   -٦
الّسنَّة وال يف أقوال الصحابة.

ويتوقف   ، عر بلسان  نزل  القرآن  فإن  وفروعها:  العربية  باللغة  العلم   -٧
فهمه بل رشح مفردات  األلفاظ العربية.

استنباط  أو  آخر،  بل  معىن  ترجيح  من  املفرس  تمكن  اليت  الفهم  دقة   -٩
معىن يتفق مع نصوص الرشيعة.

٨- العلم بأصول العلوم املتصلة بالقرآن، كعلم القراءات، وعلم احكوحيد، 
وعلم األصول، وأصول احكفسري.

رشوط املفرسِّ
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طبقات املفرسين

١- طبقات 
الصحابة

بن   ُّ َ
ُ
وأ عباس،  وابن  مسعود،  وابن  األربعة،  اخللفاء  منهم  اشتهر 

الزبري،  بن  اهللا  وعبد  األشعري،  مو  وأبو  ثابت،  بن  وزيد  كعب، 
وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وجابر، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص 

ر اهللا تعاىل عنهم أمجعني.
٢- طبقات 

احكابعني
اشتهر يف مكة أصحاب ابن عباس - جماهد، وعطاء بن أ رباح، 

وعكرمة مو ابن عباس، وسعيد بن جبري، وطاوس وغريهم. 
يزيد،  بن  واألسود  علقمة،   - مسعود  ابن  أصحاب  الكوفة  و 

وإبراهيم اجخيع، والشعيب. 
و املدينة - زيد بن أسلم، ومن هذه الطبقة أيضا: احلسن اكرصي، 
ة  ، وحممد بن كعب القريظ، وأبو العا وعطاء بن أ مسلم اخلراسا
سعيد  بن  وعطية  مزاحم،  بن  والضحاك   ، الريا مهران  بن  رفيع 

، والربيع بن أنس، والسدي. . وقتادة بن دخمة السدو العو
٣- طبقات 

تابيع احكابعني
سفيان بن عيينة، ووكيع بن اجلراح، وشعبة بن احلجاج، ويزيد بن 
هارون، وعبد الرزاق، وآدم بن أ إياس، وإسحاق بن راهويه، وعبد 

بن محيد، وروح بن عبادة، وأ بكر بن أ شيبة، وآخرون.

١١- حسن اإلعداد وطريقة األداء

١٠- تقديم من هو أو منه يف احكفسري.

٨- حسن السمت.

اجقل  يف  والضبط  الصدق  حتري   -٤
اجتنابا عن احكصحيف واللَّحن.

٦- عزة اجفس.

٢- الزتام حسن اخلُلُق.

آداب املفرسِّ

٩- األناة والروية.

٧- اجلهر باحلق.

٥- احكواضع ولني اجلانب.

٣- االمتثال والعمل بعلمه.

١- حسن اجية وصحة املقصد.
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٤- الطبقة اليت 
تليهم

يلع بن أ طلحة، وابن جرير الطربي، وابن أ حاتم، وابن ماجه، 
واحلاكم، وابن مردويه، وأبو الشيخ بن حبان، وابن املنذر.

٥- الطبقة 
بعدهم

صنفت تفاسري مشحونة بالفوائد اللغوية، ووجوه اإلعراب، وما أثر 
شيئًا  بعضهم  يضيف  وقد  األسانيد،  حمذوفة  بروايات  القراءات  يف 
بكر  وأ   ، الفار يلع  وأ  الزجاج،  إسحاق  أ  مثل  رأيه،  من 

اجقاش، وأ جعفر اجحاس.
٦- الطائفة من 

املتأخرين
فدخل  برتاء،  األقوال  ونقلوا  األسانيد،  واخترصوا  احكفسري  يف  ألفوا 

خيل، واحكبس الصحيح بالعليل. من هنا ا
٧- الطبقة 

ة احكا
، غري ملتفتني إىل حترير ما ورد  نقلوا األقوال ظانًّا منهم أن هلا أصَالً
 : عن السلف الصالح، ومن هم القدوة يف هذا اكاب - قال السيو
الِّنَي  الضَّ َوال  َعلَيِْهْم  الَْمْغُضوِب  {َلرْيِ  تعاىل:  قو  تفسري  يف  رأيت 
اهللا  اجيب -صىل  عن  الوارد  أن  مع  أقوال،  عرشة  حنو   {(٧ (الفاحتة: 
هود واجصارى. عليه وسلم- ومجيع الصحابة واحكابعني ليس غري ا

٨- الطبقة 
ة احكا

ء من العلوم وصنفوا احكفسري وتأثروا بعلومهم وملؤوا  برعوا يف 
روا  كتبهم بما غلب بل طبعهم من الفن، واقترصوا فيه بل ما َيَمهَّ
اكخكعاليب،  واإلخباري  واجهر،  اكحر  يف  حيان  كأ  فاجحوي  فيه. 
ين  ا فخر  اكإلمام  العقلية،  العلوم  وصاحب  اكلقرطيب،  والفقيه 
الرازي، واألد اكلزخمرشي املعزت يف الكشاف، والشييع اكلطرب 

يف جممع اكيان.
٩- الطبقة يف 
عرص اجهضة 

احلديثة

مصطىف  وحممد  رضا،  رشيد  حممد  والسيد  عبده،  حممد  منهم 
األسلوب،  بطالوة  عنوا  دروزة.  عزة  وحممد  قطب،  وسيد  املرايغ، 
وحسن العبارة، واالهتمام باجوا االجتماعية، واألفاكر املعارصة، 

واملذاهب احلديثة.
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نصوصه  لفهم  حو  االسالمية  األمة  أعالم  باهتمام  الكريم  القرآن  حظي  لقد 
املطهرة والعمل بما تتضمنه من أحاكم عديدة فيها صالح هذه األمة، ومن ثم نشأت 
هلذا  اخلادمة  بالعلوم  ذلك  ىف  واالستعانة  وتعاىل  سبحانه  اهللا  لكتاب  املتنوعة  احكفاسري 
تبعا  احكفسري  ىف  ومناهجهم  وطرقهم  املفرسين  أنظار  اختلفت  ولقد  اجلليل.  الغرض 
عليه  غلبت  من  ومنهم  املأثورة،  الروايات  بل  اعتمد  من  فمنهم  مشاربهم،  الختالف 
 ، املعا بهذه  املتصلة  اآليات  رشح  ىف  كبريا  توسعا  فتوسع  العقائدية  الفكرية  الزنعة 
اجوا  هذه  ىف  كبريا  توسعا  فتوسع  الرشعية  الفقهية  الزنعة  عليه  غلبت  من  ومنهم 
واملواعظ  واحكصوف  األخالق  ىف  توسع  ومن  واألخبار  القصص  ىف  توسع  من  وهكذا 
وآيات اهللا ىف األنفس واآلفاق وغري ذلك. وكذلك اكن من املفرسين من أطال ومنهم 
من أوجز واخترص ومنهم من توسط بني هذا وذاك وقد تركوا ثروة علمية ضحمة جديرة 

باحكقدير واالحرتام.

المبحث السادس والعشرون

7è–n€a@kn◊
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أشهر الكتب املؤلفة يف احكفسري باملأثور:

٢ – حبر العلوم للسمرقندي١- جامع اكيان يف تفسري القرآن للطربي

٣- الكشف واكيان عن تفسري القرآن 
٤-معالم احكزنيل للبغويللثعليب

ر املنثور يف احكفسري باملأثور ٥- تفسري القرآن العظيم البن كثري ٦-ا
للسيو

وسنعرف بها فيما ييل: 

١- جامع اكيان يف تفسري القرآن 

مؤلفه

هو اإلمام حممد بن جرير بن يزيد بن خا بن كثري أبو جعفر الطربي، 
اآلميل األصل، اكغدادي املو والوفاة – و سنة ٢٢٤ه، وتو سنة ٣١٠ه، 
ا كثري الرواية ذا بصرية باجقل والرتجيح بني الروايات، و  واكن خلًِما فذًّ

باع طويل يف تاريخ الرجال وأخبار األمم.

منهجه

املرجع  وهو  وأعظمها،  احكفاسري  َجلُّ 
َ
أ القرآن»  تفسري  يف  اكيان  «جامع 

إىل  مسنًدا  احكفسري  جرير  ابن  اإلمام  يورد  باألثر،  للمفرسين  األصيل 
بعضها  وترجيح  األقوال  حكوجيه  ويتعرض  وأتباعهم،  واحكابعني  الصحابة 
بل بعض، وقد أمجع العلماء املعتربون بل أنه لم يؤلف يف احكفسري مثله، 
ويمتاز ابن جرير باالستنباط الرائع، واإلشارة إىل ما خيف يف اإلعراب، 

وبذلك اكن تفسريه فوق أقرانه من احكفاسري.
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٢ – حبر العلوم 

مؤلفه
القفيه  السمرقندي  إبراهيم  بن  حممد  بن  نرص  الليث،  أبو  اإلمام  هو 
احلنيف املعروف بإمام اهلدى، اشتهر بكرثة األقوال املفيدة واحكصانيف 

املشهورة. تو سنة ٣٧٤ ه.

منهجه

يفرس اإلمام السمرقندي القرآن باملأثور عن السلف، فيسوق الروايات 
عن الصحابة واحكابعني ومن بعدهم يف احكفسري، ولكنه ال يذكر إسناده 
ال  والروايات  األقوال  ذكر  إذا  إنه  املالحظ  ومن  عنهم.  يروى  من  إىل 
يعقب عليها وال يرجح كما يفعل ابن جرير. وقد يعرض للقراءات وقد 
حيتكم إىل اللغة ويرشح القرآن بالقرآن إن وجد ما يوضح معناه ويروي 

من القصص اإلرسائيلية ويروي أحيانا من الضعفاء.
٣- الكشف واكيان عن تفسري القرآن 

مؤلفه

يقال   اجيسابوري  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  إسحاق  أبو  الشيخ  هو 
واكن  األنبياء،  قصص  يف  والعرائس  احكفسري  صاحب  واخكعاليب  اخكعليب 
وعنه  معجمه،  يف  ياقوت  قال  كما  حافظا  أديبا،  واعظا،  مفرسا،  مقرئا، 
أخذ اإلمام أبو احلسن الواحدي احكفسري ، وأثىن عليه، واكنت وفاته سنة 

٤٢٧ ه.

منهجه

إىل  فيه  مجع  بل  فحسب،  املأثور  بل  تفسريه  اخكعاليب  اإلمام  يقرص  لم 
املأثور ذكر الوجوه، والقراءات، والعربية واللغات، واإلعراب واملوازنات، 
واإلشارات  واحلكم  والفقهيات،  واألحاكم  واحكأويالت،  واحكفسري 
والفضائل والكرامات... ثم ذكر يف أول الكتاب : أسانيده إىل مصنفات 
هذا  كتابه  مأل  وقد  والقراءات.  واملشلك،  الغريب،  وكتب  عرصه،  أهل 

ي فرس به بعض القرآن الكريم. باملوضوخت والقصص اإلرسائييل، ا
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٤-معالم احكزنيل 

مؤلفه

هو العالمة الشيخ أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد اكغوي، الفقيه 
السنة  بمحيي  ويلقب   ، القراء  بأ  يعرف  املفرس،  املحدث،  الشافيع، 
رس إال بل طهارة،  ولة واكن تقيا، ورخ، زاهدا، قانعا، ال يليق ا وركن ا

واكنت وفاته سنة ٥١٠ ه.

منهجه

مجع اإلمام اكغوي فيه بني احكفسري باملأثور واحكفسري بالرأي واالجتهاد 
كما  كتابه،  أول  يف  بذكرها  اكتفاء  األسانيد،  فيه  يذكر  لم  كما  املقبول، 
يكرث  ولم  ومرجعه.  تفسريه  أصل  هو  ي  ا تفسريه  يف  اخكعليب  صنع 
الصحيح،  بني  فيه  مجع  وقد  والفقهية.  واجحوية،  اللغوية،  املباحث  من 

والضعيف، وذكر فيه كثريا من اإلرسائيليات.
٥- تفسري القرآن العظيم 

مؤلفه

ين  مشيق، عماد ا هو إسماعيل بن عمر القر ابن كثري اكرصي ثم ا
أبو الفداء احلافظ املحدِّث الشافيع. و سنة ٧٠٥ه، وتو سنة ٧٧٤ه، 
ومؤرًخا  بارًخ،  ثًا  وحمدِّ متقنًا،  فقيًها  اكن  فقد  بالعلم،  زاخرة  حياة  بعد 
ماهًرا، ومفرًسا ضابًطا، قال فيه احلافظ ابن حجر: «إنه اكن من حمدِّ 

الفقهاء».

منهجه

وتفسري ابن كثري من أشهر كتب احكفسري يف العناية بما ُروِي عن مفرسي 
السلف، وبيان معا اآليات وأحاكمها.و قد عين ابن كثري بما يسمونه 
رسًدا  احكفسري  كتب  من  عرفنا  ما  أكرث  فهو  بالقرآن،  القرآن  تفسري 
لآليات املتناسبة يف املعىن، وييل ذلك فيه األحاديث املرفوعة اليت تتعلق 
باآلية وبيان ما حُيتج به منها، ويليها آثار الصحابة وأقوال احكابعني وَمن 
منكرات  من  املأثور  احكفسري  يف  بما  ويذّكر  السلف.  علماء  من  بعدهم 

اإلرسائيليات وحيّذر منها باإلمجال، ويبنّي كعض منكراتها باحكعيني.
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ر املنثور يف احكفسري باملأثور  ٦-ا

مؤلفه

حممد  بن  بكر  أ  بن  الرمحن  عبد  ين،  ا جالل  احلافظ  اإلمام  هو 
إنه   : قال  ح  العلوم  من  كثري  يف  تبحر  ه،   ٨٤٩ سنة  و  السيو 
حفاظ  من  واكن  الكثرية،  املؤلفات  وترك  االجتهاد،  رتبة  إىل  فيها  وصل 
احلديث وعلمائه املتبحرين فيه، العالِِمني به رواية ودراية، متنا، ورجاال، 
ومصطلحا، وقد اعزتل اجاس يف آخر حياته ، وترك احكدريس واإلفتاء، 
سنة  َية،  الُمِعزِّ بالقاهرة  الروضة،  بمقياس  وفاته  واكنت  للعبادة،  وتفرغ 

٩١١ ه.

منهجه

واحكابعني،  والصحابة،  اجيب،  عن  الروايات  فيه  السيو  اإلمام  مجع 
ولم يذكر فيه إال املرويات الرصفة ، وقد ذكر يف مقدمته، أنه خلصه من 
اهللا  صىل  اهللا  رسول  إىل  املسند  احكفسري  وهو   ، القرآن»  «ترمجان  كتابه: 
عليه وسلم وإىل الصحابة واحكابعني، وقد الزتم فيه إخراج األسانيد اليت 

روى بها األئمة هذه املرويات، وعزى لك رواية إىل من أخرجها.

أشهر الكتب املؤلفة يف احكفسري بالرأي:

وعيون  احكزنيل  حقائق  عن  الكشاف   -  ١
األقاويل يف وجوه احكأويل للزخمرشي

٢- مفاتيح الغيب  للرازي

احكأويل ٣- أنوار احكزنيل وأرسار احكأويل للبيضاوي وحقائق  احكزنيل  مدارك   -٤
للنسيف

٦- اكحر املحيط أل حيان٥-كاب احكأويل يف معا احكزنيل للخازن
٧-الرساج املنري يف اإلخنة بل معرفة بعض 

معا كالم ربنا احلكيم اخلبري للرشبيين
مزايا  إىل  السليم  العقل  ٨-إرشاد 

القرآن الكريم  أل السعود
٩-روح املعا يف تفسري القرآن والسبع املثا لأللو
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وسنعرف بها فيما ييل: 

١ - الكشاف عن حقائق احكزنيل وعيون األقاويل يف وجوه احكأويل

مؤلفه

هو اإلمام أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزيم الزخمرشي – و يف السابع 
والعرشين من شهر رجب سنة ٤٦٧ ِمْسِببزخمرش، ويه قرية كبرية من قرى 
ألَّف  وبها  اهللا»  فقيل  «جار  زمانًا،  بها  وجاور  مكة  إىل  رحل  خوارزم، 
بعد  خوارزم  جبرجانية  ه،   ٥٣٨ سنة  الزخمرشي  وتو  احكفسري،  يف  كتابه 

رجوعه من مكة.

منهجه

يشري جار اهللا الزخمرشي يف مقدمته إىل مجال القرآن وسحر بالغته ملا  
من إحاطة بعلوم اكالغة واكيان واألدب واجحو واحكرصيف فيذكر أن 
ء من حقائقه، إال رجل قد برع  َمن يتصدى للتفسري ال يغوص بل 
اعتنق  اكيان».  و«علم   ،« املعا وهما «علم  بالقرآن،  خمتصني  علمني  يف 

ه، وصار من أئمة املعزتلة. مذهب االعزتال، ودخ إ
٢- مفاتيح الغيب الشهري باحكفسري الكبري

مؤلفه

اإلمام حممد بن عمر بن احلسن احكمييم اككري الطربستا الرازي فخر 
ين املعروف بابن اخلطيب الشافيع. و بالري سنة ٥٤٣ ه وتو خبراة  ا
املنطق  يف  فتعمق  العقلية،  والعلوم  ينية  ا العلوم  ودرس  ه.   ٦٠٦ سنة 
والرشوح  الكتب  لكه  هذا  يف  و  الكالم،  علم  يف  وبرز  والفلسفة، 
واحكعليقات، ح عدوه من فالسفة عرصه، وال تزال كتبه مراجع مهمة 

ملن يسمونهم بالفالسفة اإلسالميني.
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منهجه

وسوره،  القرآن  آيات  بني  املناسبات  ببيان  الرازي  الفخر  اإلمام  يهتم 
والفلكية  والطبيعية  الرياضية  العلوم  إىل  االستطراد  من  وُيْكرِث 
العقلية،  الفالسفة  استدالالت  نمط  بل  اإلهليات  ومباحث  والفلسفية 
و  الكالم،  علم  يف  علمية  موسوعة  فكتابه  الفقهاء.  مذاهب  ويذكر 

علوم الكون والطبيعة.
٣- أنوار احكزنيل وأرسار احكأويل 

مؤلفه

ين أبو اخلري عبد اهللا بن عمر  هو الشيخ اإلمام، قا القضاة، نارص ا
بن حممد بن يلع اكيضاوي، الشافيع، أصله من «شرياز» يف جنوب إيران، 
، وبها خترج يف الفقه واألصول، واملنطق،  وبها اكنت نشأته العلمية األو
العربية  علوم  وضم  ني،  األصو يف  وبرع  واألدب،  والكالم  واللكمة، 
واألدب إىل علوم الرشيعة واحلكمة، و قضاء شرياز مدة، واكنت وفاته 

بتربيز سنة ٦٨٥ ه.

منهجه

جيمع اإلمام اكيضاوي بني احكفسري واحكأويل بل مقت القواعد اللغوية 
ونكت  والرتاكيب،  األلفاظ،  بيان  يف  طريقته  يف  متكثِّر  وهو  والرشعية، 
اكالغة- بتفسري الكشاف للزخمرشي ، ولكنه قرر فيه األدلة بل أصول 
ين الرازي. ويصوغ اإلمام  أهل السنة، وهو يف هذا متأثر باإلمام فخر ا
اكيضاوي تفسريه صياغة حمكمة دقيقة، فهو ال يضع اللكمة إال بمزيان، 

وحنا فيه من اإلجياز والرتكزي. 
٤- مدارك احكزنيل وحقائق احكأويل 

مؤلفه
هو اإلمام أبو الرباكت عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسيف احلنيف، املتو 
سنة ٧٠١ ه. اكن إماًما بارًخ يف الفقه، واألصول، خلًما باحكفسري واحلديث، 

وإن لم يكن من حفاظه وأئمته.
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منهجه

ة  يعترب كتابه خمترًصا حكفسري الكشاف غري أنه صانه من اآلراء االعزتا
واجلواب،  السؤال  طريقة  منه  وحذف  تفسريه،  يف  الزخمرشي  بثها  اليت 
ويه   ، املعا  وبيان  اإلعجاز،  وأرسار  اكالغة،  وجوه  عن  اإلفصاح  يف 
الطريقة اليت عرف بها الزخمرشي، وهو من احكفاسري اليت تعىن باحكنبيه 

إىل القراءات السبع املتواترة ، ونسبة لك قراءة إىل قارئها.
٥-كاب احكأويل يف معا احكزنيل 

مؤلفه

ين أبو احلسن بل بن حممد إبراهيم ، الشي اكغدادي،  هو اإلمام عالء ا
، املشهور باخلازن. و ببغداد سنة ٦٧٨ ه، قال ابن قا  الشافيع الصو
شهبة : واكن من أهل العلم ، مجع ، وألَّف وحدث ببعض مصنفاته. واكن 

صوفيا، حسن السمت، بشوش الوجه، متودًدا للناس. تو سنة ٧٤١ ه.

منهجه

ووعيد  وتالوته،  القرآن  فضل  يف  مفيدة  بمقدمة  هذا  كتابه  صدر  وقد 
سبعة  بل  ونزو  وترتيبه  القرآن  ومجع  علم،  بغري  تفسري  يف  تكلم  من 
أحرف، ومعىن احكفسري واحكأويل، وقد مجع كتابه هذا من تفسري اكغوي، 
كتابه،  يف  األحاديث  بتخريج  صاحبه  ويعىَن  تقدمته.  اليت  احكفاسري  و 
لم  وما  تارة،  االسم  وذاكرا  تارة،  باحلرف  الكتاب  صاحب  إىل  مشريا 
ه وما أخذه اكغوي عن  يكن يف الكتب املشهورة ورواه اكغوي؛ عزاه إ
وتفسري  اكغوي،  تفسري  كأصليه:  احكفسري  هذا  امتأل  وقد  بينه.  اخكعليب 
اخكعليب بالقصص، واألخبار، واإلرسائيليات اكاطلة، وال سيما يف قصص 

األنبياء، وأخبار األمم املاضية، والفنت، واملالحم.
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٦- اكحر املحيط 

مؤلفه

ين أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن يلع بن يوسف بن  هو اإلمام أثري ا
، الشهري بأ حيان، و سنة ٦٥٤ ه،  ، اجليا ، الغرنا حيان األندل
ا بالقراءات؛ متواترها، وصحيحها،  وتو سنة ٧٥٤ ه. اكن رمحه اهللا ملمًّ
وشاذها، كما اكن بل جانب كبري من العلم باللغة وآدابها، والعلم باجحو 

والرصف ح صار إماما فيهما، وذا رأي معترب يف مسائلهما.

منهجه

يهتم اإلمام أبو حيان فيه بذكر وجوه اإلعراب، ومسائل اجحو، ويتوسع يف 
هذا فيذكر اخلالف بني اجحويني، ويناقش وجيادل، ح أصبح الكتاب 
أقرب ما يكون إىل كتب اجحو منه إىل كتب احكفسري. وينقل أبو حيان 
ما  سيما  وال  عطية.  ابن  وتفسري  الزخمرشي  تفسري  من  كثرًيا  تفسريه  يف 
يتعلق بمسائل اجحو ووجوه اإلعراب، ويتعقبها كثرًيا بالرد، وحيمل بل 
الزخمرشي أحيانًا محالت قاسية، وإن اكن يشيد بما  من مهارة فائقة يف 

جتلية بالغة القرآن وقوة بيانه.
٧- الرساج املنري يف اإلخنة بل معرفة بعض معا كالم ربنا احلكيم اخلبري 

مؤلفه

الشافيع،  الرشبيين  حممد  بن  حممد  ين  ا شمس  العالمة  الشيخ  هو 
بل  اهللا  رمحه  اكن  وقد  أخذ.  عرصه  شيوخ  وبل  بالقاهرة،  نشأ  اخلطيب، 
جانب من الصالح ، والورع ، والزهد ، وكرثة العبادة ، واكن يعتكف طوال 
شهر رمضان من لك خم ، تو عرص يوم اخلميس اخكا من شعبان سنة 

٩٧٧ ه.
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منهجه

بل  فيه  اقترص  واإلجياز،  اإلطناب  بني  وسط  تفسري  الرشبيين  تفسري  إن 
ماسة  احلاجة  اكنت  ما  إال  األخريب  من  يذكر  ولم  ذلكا،  األقوال  أصح 
واكيضاوي،  اكلزخمرشي  سبقه  من  تفاسري  بل  صاحبه  فيه  اعتمد  ه،  إ
عن  مأثورة  تفسريات  بعض  فيه  ينقل  وقد  وغريهم،  والرازي  واكغوي، 
السلف، كما الزتم فيه أن ال يذكر من األحاديث إال صحيحها، وحسنها، 
لك يتعقب الزخمرشي ، واكيضاوي يف  دون ذكر الضعيف واملوضوع، و
كما  سورة،  سورة،  السور  فضائل  يف  الطويل  املوضوع  للحديث  ذكرهما 

ينبه بل األحاديث الضعيفة إن روى شيئا منها يف تفسريه.
٨- إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم  

مؤلفه

هو اإلمام القا املفيت أبو السعود حممد بن حممد بن مصطىف العمادي 
ه،  احلنيف ، و سنة ٨٩٣ ه، بقرية قريبة من القسطنطينية، تتلمذ بل وا
اللغات  من  متمكنا  أديبا،   ، خملا  السعود  أبو  واكن  العلماء،  من  وغريه 
اخكالث العربية، والفارسية، والرتكية، وقد مكنت  معرفته بهذه اللغات 
غزيًرا.  علًما  فاكتسب  بها،  لَِّفْت 

ُ
ك اليت  الكتب  من  الكثري  بل  االطالع 

تو بالقسطنطينية سنة ٩٨٢ ه.
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منهجه

الكشاف،   : املشهورين  بالكتابني  تفسريه  يف  السعود  أبو  العالمة  تأثر 
فيه  ونهج  الزخمرشي،  ات  اعزتا من  خلصه  ولكنه  اكيضاوي،  وتفسري 
األحاكم  ذكر  يف  واحكوسع  االستطرادات  من  خال  وهو  السنة.  أهل  منهج 
الفقهية واجحوية، ويكاد يكون خالصا للتفسري، وقد عين فيه عناية 
بالغة بإبراز وجوه اكالغة وأرسار اإلعجاز يف القرآن الكريم، وال سيما 
يف باب الفصل والوصل، ووجوه املناسبات بني اآليات، وملا اكن أبو السعود 
عباراته  جاءت  فقد  العقلية،  اجاحية  عليه  وتغلب   ، املر عر  ليس 
يف  يبُدَواِن  الثين  قة  وا العمق  من  كثري  ء  فيها  تفسريه  يف  به  وأسا
يذكر  وقد  واإلغراب،  والغموض  احكعقيد  ألوان  من  لونا  القارئني   نظر 
املبتدأ، أو الرشط وال يذكر اخلرب، أو جواب الرشط إال بعد بضعة أسطر.

٩- روح املعا يف تفسري القرآن والسبع املثا 

مؤلفه

ين السيد اإلمام حممود بن عبد اهللا  هو إمام املفرسين، أبو اخكناء شهاب ا
عرش  اخكالث  القرن  يف  وخملها  بغداد،  مفيت  احلنيف،  اكغدادي،  اآللو 
َ سنة ١٢١٧ ه، يف جانب الكرخ من بغداد. نبغ يف العلوم من  ِ اهلجري. ُو
ه، والشيخ خا  صغره، وأخذ عن كثري من فحول علماء عرصه منهم وا
وقد  عرشة،  ثالث  ابن  وهو  ف  واحكأ باحكدريس،  واشتغل  اجقشبندي، 

تتلمذ عليه كثري. وتو سنة ١٢٧٠ ه.
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منهجه

» خري تفسري، وأمجعه، وأوفاه، وقد مجع اإلمام األلو  تفسري «روح املعا
فيه خالصة لك كتب احكفسري قبله وحواشيها، وال سيما حاشية: تفسري 
الكشاف، وحاشية الشهاب اخلفا بل تفسري اكيضاوي، وقد حل بعض 
رموزها، وعباراتها اخلفية اليت استع فهم املراد منها بل العلماء، و 
استدرااكت قيمة، وتعقبات دقيقة ملن سبقه من العلماء. وكثرًيا ما يديل 
فية،  برأيه بني اآلراء و أفاكره اجرية. وذكر احكفسري اإلشاري لزنعة تصوُّ

ء كتابه جامعا للك األلوان احكفسريية، ومرضيا جلميع األذواق. و

أشهر تفاسري الفقهاء:

٢- أحاكم القرآن  البن العر١- أحاكم القرآن  للجصاص

٤- فتح القدير للشواك٣- اجلامع ألحاكم القرآن  للقرطيب

٥- أضواء اكيان  للشنقيطي

وسنعرِّف بها فيما ييل:

١- أحاكم القرآن 

مؤلفه

إىل  باجلصاص -نسبة  املشهور  الرازي  يلع  بن  أمحد  بكر  أبو  اإلمام  هو 
ويعترب  اهلجري.  الرابع  القرن  يف  احلنيف  الفقه  أئمة  من  باجلص–  العمل 
عند  سيما  وال  الفقيه،  احكفسري  كتب  أهم  من  القرآن»  «أحاكم  كتابه 

األحناف. و ببغداد سنة ٣٠٥ِمْسِبوتو سنة ٣٧٠ه.
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منهجه

قد اقترص املؤلف يف هذا الكتاب بل تفسري اآليات اليت تتعلق باألحاكم 
يف  املأثور  من  ء  ب رشحها  يتو  ثم  اآليات،  أو  اآلية  فيورد  الفرعية، 
أو  قريب  من  بها  تتصل  اليت  الفقهية  املسائل  ذكر  يف  ويستطرد  معناها، 
بعيد، ويسوق اخلالفات املذهبية، حيث يشعر القارئ أنه يقرأ يف كتاب 

من كتب الفقه، ال يف كتاب من كتب احكفسري.
٢- أحاكم القرآن 

مؤلفه

أمحد  بن  اهللا  عبد  بن  حممد  بن  اهللا  عبد  بن  حممد  بكر  أبو  اإلمام  هو 
. من أئمة علماء األندلس  املعافري األندل اإلشبييل الشهري بابن العر
املتبحرين. وهو ماليك املذهب. وكتابه «أحاكم القرآن» أهم مرجع للتفسري 

الفقيه عند املالكية. و بإشبيلية سنة ٤٦٨ِمْسِبوتو سنة ٥٤٣ه.

منهجه

آيات  بل  مقترًصا  اآلية  تفسري  يف  العلماء  آراء  العر  ابن  اإلمام  يذكر 
لك  وُيفرد  املتعددة،  املذاهب  ى  املختلفة  احتماالتها  وُيبني  األحاكم، 
اخكانية..  املسألة   .. األو املسألة  فيقول:  بعنوان.  اآلية  تفسري  يف  نقطة 
األحاكم.  استنباط  يف  اللغة  إىل  تفسريه  يف  العر  ابن  وحيتكم  وهكذا، 
وينفر من اإلرسائيليات، ويتعرض جقد األحاديث الضعيفة وحيذر منها. 

٣- اجلامع ألحاكم القرآن 

مؤلفه
هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أ بكر بن فرح األنصاري، 
كثرية،  مصنفات  املالكية.   علماء  من  فذ  خلِم   ، األندل اخلزر 

أشهرها كتابه يف احكفسري «اجلامع ألحاكم القرآن». تو سنة ٦٧١ه.
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منهجه

لم يقترص اإلمام القرطيب يف تفسريه بل آيات األحاكم وإنما يفرس القرآن 
الكريم تباًخ، فيذكر سبب الزنول، ويعرض للقراءات واإلعراب، ويرشح 
عن  صفًحا  ويرضب  قائليها،  إىل  األقوال  ويضيف  األلفاظ،  من  الغريب 
كثري من قصص املفرسين، وأخبار املؤرخني، وينقل عن العلماء السابقني 
املوثوقني. وال سيما من ألَّف منهم يف كتب األحاكم، فينقل عن ابن جرير 
، وأ بكر اجلصاص. ويفيض القرطيب  الطربي، وابن عطية، وابن العر
رأي،  لك  أدلة  ويسوق  اخلالف،  مسائل  فيذكر  األحاكم،  آيات  حبث  يف 
ويعلق عليها، وال يتعصب ملذهبه املاليك. ويرد القرطيب بل الفرق، فريد 
بل املعزتلة، والقدرية، والروافض، والفالسفة، وغالة املتصوفة، ولكن 

بأسلوب مهذب.
٤- فتح القدير

مؤلفه

هو القا حممد بن يلع بن عبد اهللا الشواك ثم الصنعا اإلمام املجتهد، 
ونشأ  شواكن،  هجرة  بتة  ١١٧٣ِمْسِبيف  سنة  و  اكدعة.  وقامع  نَّة،  السٌّ نارص 
األعالم،  العلماء  من  ويسمع  العلم،  يطلب  وأخذ  القرآن،  فقرأ  بصنعاء، 
وحفظ كثرًيا من متون اجحو والرصف واكالغة، واألصول وآداب اكحث 

واملناظرة، وتو سنة ١٢٥٠ه.

منهجه

يذكر اإلمام الشواك اآليات ثم يفرسها تفسريا معقوال ومقبوال، ثم ينقل 
املفرسين  فحول  بل  ويعتمد  السلف،  عن  الواردة  احكفسريية  الروايات 
اكجحاس، وابن عطية، والقرطيب والزخمرشي، ويذكر املناسبة بني اآليات 
وحيتكم إىل اللغة يف الرتجيح، ويتعرض أحيانا للقراءات السبع، ويعرض 
ملذاهب العلماء الفقهية ويذكر أقواهلم وأدحكهم ويرجح بينها ويديل برأيه 
يف مسائل االجتهاد واالستنباط ثم خيتم تفسري بعض اآليات باألحاديث 

واألخبار اليت وردت عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وعن السلف.
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٥- أضواء اكيان 

مؤلفه

هو اإلمام حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر بن حممد بن أمحد 
. و سنة ١٣٢٥ ه/١٩٠٥م بشنقيط وهو اجلزء الرش  الشنقيطي املوريتا
واكالغة  واألصول  والرصف  اجحو  يف  خملا  واكن  موريتانيا.  دولة  من 
سنة  باملدينة  تو  املالكية.  فقهاء  من  فقيها  واكن  واحلديث  واحكفسري 

١٣٩٣ه/١٩٧٣م.

منهجه

القراءات  بل  ذلك  يف  ويعتمد  بالقرآن  القرآن  الشنقيطي  اإلمام  يفرس 
السبع، ويبني األحاكم الفقهية يف مجيع اآليات املبينة بالفتح يف كتابه، فهو 
يبني ما فيها من األحاكم وأدحكها من السنة وأقوال العلماء فيها ويرجح ما 
بعض  كتحقيق  ذلك  بل  زائدا  أمورا  كتابه  تضمن  وقد  ل.  با ظهر  
أسانيد  بل  والكالم  ة  األصو املسائل  بعض  وحتقيق  اللغوية  املسائل 

احلديث.

أشهر كتب احكفسري يف العرص احلديث: 

للشيخ  القرآن  تفسري  يف  اجلواهر   -١
طنطاوي جوهري

٢- تفسري املنار  للشيخ حممد رشيد رضا

٤ – احكحرير واحكنوير البن خشور٣ – تفسري املرايغ لإلمام املرايغ
الكريم  للقرآن  اكيا  احكفسري   -  ٥

لـبنت الشاطئ
٦- تفسري الوسيط ملحمد سيد طنطاوي

٧ – تفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج لوهبة الزحييل
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وسنعرِّف بها فيما ييل:

١- اجلواهر يف تفسري القرآن

مؤلفه

هو الشيخ طنطاوي جوهري العالم الفيلسوف حكيم اإلسالم، من العلماء 
ين مجعوا بني علوم كثرية يبدو بعضها متناقضة، فاكن من  املوسوعني ا
علماء األزهر. و بقرية «كفر عوض اهللا حجازي» سنة ١٢٨٧ه/١٨٧٠م 

وتو سنة ١٣٥٨ه/١٩٤٠م.

منهجه

الكونية،  بالعلوم  فائقة،  عناية  تفسريه  يف  جوهري  طنطاوي  الشيخ  ُعين 
وعجائب اخلَلِْق، ويقرر يف تفسريه أن يف القرآن من آيات العلوم ما يربو 
بل سبعمائة ومخسني آية، ويهيب باملسلمني أن يتأملوا يف آيات القرآن 
بل  ويفضلها  فيها،  بما  العمل  بل  وحيثهم  الكون،  علوم  إىل  تُرْشد  اليت 
ين، وخيلط يف كتابه خلًطا،  غريها يف الوقت احلارض، ح بل فرائض ا
وجتارب  الطبيعة،  ومناظر  واحليوانات  اجبات  صور  تفسريه  يف  فيضع 
ينية بما جاء عن أفالطون يف مجهوريته،  العلوم، ويرشح بعض احلقائق ا
اآليات  ويفرس  الرياضيات،  ويستخدم  رسائلهم،  يف  الصفا  إخوان  وعن 

تفسرًيا يقوم بل نظريات علمية حديثة.
٢- تفسري املنار 

مؤلفه

يم القلموىي  ين بن بهاء ا هو الشيخ حممد رشيد بن يلع رضا بن شمس ا
اجلسييم، جمدد عرصه، و يف ١٨٦٥ م ونشأ يف طربلس الشام، وفيها تلىق 
عبده  حممد  اإلمام  عنه  قال  ويرشدهم،  يعلمهم  للناس  جلس  ثم  العلم 

«ترمجان أفاكري»، وتو سنة ١٩٣٥ م. 
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منهجه

قو  عند  وانتىه  القرآن،  أول  من  تفسريه  رضا  رشيد  حممد  الشيخ  بدأ 
فَاِطَر  َحاِديِث 

َ
اْأل ِويِل 

ْ
تَأ ِمْن  وََعلَّْمتيَِن  الُْملِْك  ِمَن  آتَيْتيَِن  قَْد  {رَبِّ  تعاىل: 

حْلِْقيِن 
َ
َوأ ُمْسِلماً  تََوفَّيِن  َواْآلِخَرِة  ْغيَا  ُّ ا يِف  َوِلييِّ  نَْت 

َ
أ رِْض 

َ
َواْأل َماَواِت  السَّ

احِلِنَي}، ثم انتقل إىل جوار ربه قبل أن يتم تفسري القرآن. وهو تفسري  بِالصَّ
ب اللغة  غين باملأثور عن سالف هذه األمة من الصحابة احكابعني، وبأسا
العربية، وبُسنَن اهللا االجتماعية، يرشح اآليات بأسلوب رائع، ويكشف 
ِعري 

ُ
عن املعا بعبارة سهلة، ويوضح كثرًيا من املشكالت، ويرد بل ما أ

حول اإلسالم من شبهات خصومه، ويعالج أمراض املجتمع بَهْدي القرآن، 
من  الكتاب  هو: «فهم  احكفسري  هذا  من  هدفه  بأن  رشيد  الشيخ  ويرصح 
نيا وحياتهم  حيث هو دين يرشد اجاس إىل ما فيه سعادتهم يف حياتهم ا

اآلخرة».
٣ – تفسري املرايغ 

مؤلفه

سنة  و  املرايغ،  املنعم  عبد  بن  حممد  بن  مصطىف  أمحد  اإلمام  هو 
جبامعة  تعلم  العربية،  مرص  مجهورية  الغربية  بالضفة  ١٣٠٠ه/١٨٨٣م 
األزهر ولكية دار العلوم بالقاهرة، خلم يف احكفسري واألصول واكالغة و 

مؤلفات يف تلك الفنون. وتو حبلوان سنة ١٣٧١ه/١٩٥٢م. 

منهجه

اهللا  قدرة  فيه  تتجىل  ما  القرآن  آيات  من  روسه  املرايغ  اإلمام  خيتار 
وآيات عظمته وما تظهر فيه وسائل هداية البرش فال خيوض يف مبهمات 
وأعرض  القرآن  عنها  سكت  جزئيات  يف  يدخل  وال  باحكفصيل،  القرآن 
عنها الرسول. ويهتم اإلمام املرايغ بإظهار رس الترشيع اإلساليم وحكمة 
دول  يف  االحنطاط  وأسباب  املجتمع  ملشالك  ويعرض  اإلليه  احكلكيف 
اإلسالم فيعالج لك ذلك بما يفيضه اهللا بل قلبه وعقله ولسانه من هداية 

القرآن وإرشاده.



Êeã‘€a@‚Ï‹«@¿@ÊbÓj€a@ÜäaÏflQUS

٤ – احكحرير واحكنوير 

مؤلفه
، واختري ملنصب  هو الشيخ حممد الطاهر ابن خشور. وهو خلم فقيه تون
شيخ اإلسالم املاليك وأول شيخ جلامعة الزيتونية، صاحب اجظرة احكجديدية 

واإلصالحية. و سنة ١٢٩٦ه/١٨٧٩م وتو سنة ١٣٩٣ه/١٩٧٣م. 

منهجه

يقدم الشيخ ابن خشور حكفسريه «املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد يف 
تفسري الكتاب املجيد» الشهري بـاحكحرير واحكنوير بمقدمات عرش ذات 
مرتبة  القرآنية  اآليات  بتفسري  يبدأ  ثم  القرآن،  وعلوم  باحكفسري  صلة 
ويهتم  للقرآن  اكالغية  باجلوانب  فيه  ويهتم  املصحف  ترتيب  حسب 
اهتماما ملحوظا، ويذكر أسباب الزنول مستعينا بها بل فهم  بالقراءات 
يذكرها  وحني  واآلثار  اجبوية  باألحاديث  االستشهاد  يكرث  وال  اآليات 
يذكرها حمذوفة األسانيد وأحيانا يعقب عليها بتصحيح أو تضعيف. ومما 
اآليات،  بها  تو  اليت  اآلداب  إظهار  بل  حيرص  أنه  تفسريه  يف  يالحظ 
اجلانب  يربز  بهذا  وهو  وتهذيبها،  اجفوس  لرتبية  حتملها  اليت  واملعا 
ي يعد من أهم اجلوانب اليت تظهر بها وظيفة القرآن.  الرتبوي يف اآليات ا

٥ - احكفسري اكيا للقرآن الكريم

مؤلفته
الشاطئ».  بـ «بنت  املشهورة  الرمحن،  عبد  يلع  حممد  خئشة  كتورة  ا يه 
ت بدمياط سنة ١٩١٣م. مفكرة واكتبة مرصية وأستاذة جامعية وباحثة،  و

ويه أول امرأة حتارض جبامعة األزهر. توفيت بالقاهرة سنة ١٩٩٨م.
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منهجه

كتورة بنت الشاطئ يف تفسريها باكيان العر وتذكر يف املقدمة  تهتم ا
أنها اهتدت إىل هذه الطريقة ملعاجلة مشكالتنا يف حياتنا األدبية واللغوية. 
ها بل كتب احكفسري اليت  ويه تعتمد يف حتقيق األغراض اليت تهدف إ
هلا عناية بوجوه اكالغة القرآنية، وتُعربِّ تعبرًيا أدبيًّا راقيًا. ومن حماذير هذا 
اجهج يف احكفسري أنه يَغفل جوانب القرآن املتعددة من أرسار اإلعجاز يف 
ويتخذ  الفاضلة.  اإلنسانية  للحياة  ومبادئه  وأحاكمه  وترشيعاته،  معانيه 
من اجص القرآ مادة لتراسة األدبية اكجص الشعري أو اجرثي، ودراسة 
ي يتفاوت من شخص آلخر  وق اللغوي ا اجصوص األدبية تعتمد بل ا

بتفاوت ثقافته.
٦- تفسري الوسيط 

مؤلفه

بسليم  و  طنطاوي  عطية  سيد  حممد  كتور  ا األستاذ  اإلمام  فضيلة  هو 
القرآن  وعلوم  احكفسري  أستاذ  األزهر،  شيخ  ١٩٢٨م.  سنة  بمرص  سوهاج 
عهد  يف  العربية  مرص  مجهورية  يف  مفتيا  واكن  الرشيف،  األزهر  جبامعة 

حسين مبارك، تو بالرياض سنة ٢٠١٠م. 

منهجه

يبني  ثم  مناسبا  لغويا  رشحا  القرآنية  األلفاظ  برشح  األكرب  اإلمام  يبدأ 
لآلية  الزنول  أسباب  يذكر  ثم  ذلك-،  يقت  األمر  اكن  –إذا  منها  املراد 
عرض  مع  اإلمجايل  املعىن  يذكر  ثم  مقبوال-،  واكن  وجد  –إذا  اآليات  أو 
ما اشتملت عليه من وجوه اكالغة واكيان، والعظات واآلداب واألحاكم 
مدعما ذلك بما يؤيد املعىن من آيات أخرى ومن األحاديث اجبوية ومن 

أقوال السلف الصالح من املفرسين والفقهاء واملـحدثني. 
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٧ – تفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج 

مؤلفه

كتور وهبة بن مصطيف الزحييل، و بمدينة دمشق سنة ١٣٥١ه/  األستاذ ا
١٩٣٢م. خبري املجامع الفقهية يف مكة وجدة واهلند وامريكا والسودان. 
السنة  أهل  علماء  أبرز  ومن  ولغويا  ا  وأصو وفقيها  ومفرسا  خملا  اكن 

واجلماعة يف سوريا يف العرص احلديث. 

منهجه

موضوعية  وحدات  إىل  القرآنية  اآليات  الزحييل  وهبة  كتور  ا يقسم 
ويوضح  إمجاال،  سورة  لك  عليه  اشتملت  ما  ويبني  موضحة،  بعناوين 
ونبذ  فيها  ورد  ما  أصح  يف  اآليات  نزول  أسباب  يورد  ثم  اللغويات، 
األحاكم،  منها  ويستنبط  اآلية  وبيان  باحكفسري  يبدأ  ثم  منها،  الضعيف 
كتور  ا واكن  اكاليغ.  واحكحليل  باإلعراب  املعا  توضيح  يف  ويستعني 
اآليات  خمتلف  تفسري  إيراد  وهو  املوضويع  باحكفسري  العناية  شديد 

القرآنية الواردة يف موضوع واحد. 

أشهر كتب احكفسري للعلماء اإلندونيسيني :

معىن  لكشف  كيد  مراح  تفسري   –  ١
للشيخ  املنري  بتفسري  الشهري  جميد  قرآن 

اجووي اكنتين

حسيب  حممد  للشيخ  اكيان  تفسري   –  ٢
الصدييق

الكريم  عبد  للحاج  األزهر  تفسري   –  ٣
أمر اهللا

٤ – اإلبريز ملعرفة تفسري الكتاب العزيز 
للشيخ برصي مصطىف

٥ – تفسري املصباح لتكتور قريش شهاب
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وسنعرِّف بها فيما ييل:

١ – تفسري مراح كيد لكشف معىن قرآن جميد الشهري بتفسري املنري

مؤلفه

هو الشيخ حممد اجووي اجلاوي اكنتين، اإلمام املدقق سيد علماء احلجاز 
مؤلفاته  األجالء،  اإلندونيسيني  العلماء  شيخ  املفرس  الصو  الفقيه 
و  اجظري.  منقطع  بقبول  وحظيت  اإلندونيسية  املعاهد  يف  متداولة 

بـرسانْج بننت سنة ١٨١٣م وتو بمكة سنة ١٨٩٧م.

منهجه

يسلك الشيخ اجووي املنهج اإلمجايل يف تفسري القرآن حيث يعرض املعىن 
القرآ عرضا جممال يقترص فيه بل رشح ما حيتاج إىل بيان من األلفاظ 
الشيخ  يبدأ  باإلجياز.  العام  املعىن  ذكر  وبل  للمعرفة  الرضوري  بالقدر 
بمقدمة قصرية حول اسم السورة، وعدد آياتها، و بعض السور يذكر عدد 
حروفها ولكماتها مما يدل بل دقته يف احكفسري، وقد يبني الشيخ سبب نزول 
اآلية ووجوه القراءات ووجوه اجحو والرصف. وقد رصح الشيخ بأنه نقل 
ومفاتيح  اجلمل،  عمر  البن  اإلهلية  اكلفتوحات  احكفاسري  من  جمموعة  من 
الغيب للرازي، والرساج املنري للرشبيين، وتنوير املقباس للفريوز آبادي، 

ومن تفسري أ السعود.
٢ – تفسري اكيان 

مؤلفه

كتور الشيخ حممد حسيب الصدييق و بمدينة لوكسماواي  هو األستاذ ا
أتشيه بإندونيسيا سنة ١٩٠٤م. تلمذ بل يد الشيخ أمحد سواكريت السودا 
مؤسس اإلرشاد بسورابايا،  مؤلفات كثرية يف احكوحيد والفقه واحلديث 

واحكفسري. تو جباكرتا سنة ١٩٧٥م.
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منهجه

يبدأ الشيخ الصدييق تفسريه بالكالم حول القرآن وعلومه وتفسريه وأدب 
قراءة القرآن. وقد أكد الشيخ أن تفسريه هو الرتمجة احكفسريية وأنه يرتجم 
إىل  حتتاج  اليت  اآليات  بعض  بل  ويعلق  اإلندونيسية  اللغة  إىل  القرآن 
ة للوصول  مزيد من اكيان. وقد يذكر بعض اآليات املتعلقة باآلية املفرسَّ

إىل فهم متاكمل لألية املقصودة.   
٣ – تفسري األزهر 

مؤلفه

رايا  تاجنونج  بمدينة  و  اهللا،  أمر  الكريم  عبد  احلاج  كتور  ا األستاذ  هو 
فقيه  مفرس  فيلسوف  خلم  ١٩٠٨م.  سنة  بإندونيسيا  الغربية  سومطرى 
 . مؤرخ أديب من أدباء إندونيسيا  مؤلفات كثرية يف األدب اإلندوني

تو سنة ١٩٨١م جباكرتا. 

منهجه

راية ح  حياول مؤلفه يف تفسريه اجلمع بني اجقل والعقل وبني الرواية وا
يسري يف اجهج السليم، واالبتعاد عن االختالفات املذهبية واحكعصب لفرق 
معينة. وقد أكد األستاذ أنه تأثر يف تفسريه بتفسري املنار للشيخ رشيد رضا، 
واحكفسري املرايغ، واحكفسري القاسيم وتفسري سيد قطب املسىم بـ يف ظالل 
القرآن. و تناول اآليات «العلمية» قد يستعني األستاذ بمن يتمعن يف ذلك 
ثم  اإلندونيسية  اللغة  إىل  اآليات  برتمجة  تفسريه  يف  األستاذ  يبدأ  املجال. 
يبني سبب نزوهلا –إن وجد- ثم يبني تلك اآليات ويفرسها تفسريا اكفيا 
الروايات  يذكر  وقد  شامال  لغويا  حبثا  اللكمات  معا  بعض  يبحث  وقد 

الضعيفة ملناقشتها والرد عنها. 
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٤ – اإلبريز ملعرفة تفسري الكتاب العزيز 

مؤلفه
هو الشيخ برصي مصطىف، و بـرْمبانْج سنة ١٩١٥م. خلم لغوي أديب  
أكرث  من  اإلبريز  وتفسريه  واملنطق.  واكالغة  والرصف  اجحو  يف  مؤلفات 
احكفاسري تداوال يف املعاهد اإلسالمية جباوى إندونيسيا. تو سنة ١٩٧٧م. 

منهجه

هذا احكفسري مكتوب باللغة اجلاوية، يراجع فيه مؤلفه قبل نرشه إىل كبار 
والشيخ  أمني،  أروا  املقرئ  الشيخ  العالمة  مثل  الوسطى  جباوى  القراء 
وقد  عمر.  أبو  والشيخ  أمحدي  شعرا  املقرئ  والشيخ  هشام،  املقرئ 
وتفسري  اجلاللني  كتفسري  املعتربة  احكفاسري  بل  يعتمد  أنه  مؤلفه  أكد 
يف  القرآنية  اآلية  برصي  الشيخ  يكتب  اخلازن.  وتفسري  اكيضاوي 
العادة  هو  كما  مائل  خبط  اجلاوية  باللغة  معانيها  بإضافة  الكتاب  منت 
ثم  احلاشية،  يف  احكفسريية  الرتمجة  يضع  ثم  اجلاوية،  اإلسالمية  املعاهد  يف 
أو  «فائدة»  أو  «تنبيه»  مثل  خاصة  جمموعة  يف  الالزمة  اكيانات  يضيف 

«مهمة» وغري ذلك.
٥ – تفسري املصباح 

مؤلفه

اجلنوبية  سوالو  برفانج  و  شهاب،  قريش  كتور  ا األستاذ  هو 
كتوراه  ا ١٩٤٤م. تعلم جبامعة األزهر وحصل بل درجة  بإندونيسيا سنة 
. واكن مرجعا يف احكفسري وعلوم  منها بتقدير ممتاز مع مرتبة الرشف األو
القرآن بإندونيسيا صاحب املركز لتراسات القرآنية جباكرتا. وقد عمل 

ينية يف سنة ١٩٩٨-١٩٩٩م.  وزيرا للشؤون ا
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منهجه

كتور قريش شهاب املنهج املقارن يف تفسريه حيث يذكر أراء  يستخدم ا
املفرسين ثم خيتار منها الرأي الصحيح عنده، وكثريا ينقل من رأي اإلمام 
اكقايع ويتأثر به عند تناول وجه احكناسب بني اآليات أو بني السور ويرى 
تناسب  يف  القرآ  اإلعجاز  رضوب  إظهار  يف  ناجح  اكقايع  تفسري  أن 
كتور بعرض اآلية املفرسة وترمجتها اإلندونيسية  اآليات والسور. يبدأ ا
ثم يتناول املباحث املتعلقة باألفاكر الرئيسية للسورة وقد قسم لك سورة 
إىل أقسام حسب موضوختها ثم يرشح معا اللكمات رشحا وافيا ثم يذكر 
باآلية  املتعلقة  األحاديث  ويذكر  السور،  وبني  اآليات  بني  احكناسب  وجه 

وخدًة حبذف أسانيدها ودون ذكر ألفاظ احلديث العربية.



QVP

صورة  وتشوه  احلق  تلبس  اليت  الزائفة  األباطيل  من  يصان  أن  البد  احكفسري  إن 
اإلسالم. وإن من األباطيل اليت جيب بل املسلمني احكصدي هلا والوقوف هلا باملرصاد 
ما دخل بل احكفسري من اإلرسائيليات املوضوعة واألكاذيب املصنوعة اليت تنفر اجاس 
والفطرة  السليمة  العقول  مع  يتناىف  ي  ا اخلرايف  ين  ا بمظهر  وتظهره  اإلسالم  من 

املستقيمة.

خيل:  تعريف ا
خيل لغة ما ليس  أصل ثابت ولم يرتكز بل أساس فيه. وأما يف االصطالح  ا
ي ال أصل  بل حني غرة وبل غفلة من الزمن بفعل مؤثرات معينة  فهو احكفسري ا

بعد وفاة الرسول -صىل اهللا عليه وسلم-، اكألحاديث املوضوعة واإلرسائيليات.

المبحث السابع والعشرون

7è–n€a@kn◊@¿@›ÓÇá€a@
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خيل: أنواع ا

ويه مجع إرسائيلية، نسبة إىل بين إرسائيل، وإرسئيل هو : يعقوب 
عليه السالم أي عبد اهللا. وبنو إرسائيل هم : أبناء يعقوب، ومن 
تناسلوا منهم فيما بعد، إىل عهد مو ومن جاء بعده من األنبياء، 
ح عهد عي عليه السالم وح عهد نبينا حممد -صىل اهللا 
أو  القصص  أو  األخبار  فيه  االصطالح  يف  وأما  وسلم-.  عليه 
نرصا  مصدر  أو  إرسائييل  يهودي  مصدر  عن  املروية  احلوادث 
من معارفهم اليت تدور حول احكوراة واألناجيل واألسفار واحكلمود 
أو  احلاخامون،  افرتاها  اليت  واألباطيل  واخلرافات،  واألساطري 
تناقلوها عن غريهم؛ وإنما سميت إرسائيليات ألن الغالب والكثري 
منها إنما هو من ثقافة بين إرسائيل، أو من كتبهم ومعارفهم، أو 

من أساطريهم وأباطيلهم.

وضع  من  مأخوذ  اللغة  يف  وهو  مفعول،  اسم  موضوع،  مجع  ويه 
ها  ء يضعه وضعا، إذا حطه وأسقطه. أو من وضعت املرأة و ال
ته. وأما يف اصطالح أئمة احلديث فاملوضوع : هو احلديث  إذا و
املختلق املصنوع املكذوب بل رسول اهللا -صىل اهللا عليه وسلم-. 

واملوضوع من حيث مادته ونصه نوخن:

أو  احكابعني،  أو  الصحابة  كعض  كالما  الواضع  يأخذ  أن   -٢  
احلكماء، والصوفية، أو ما يروى يف اإلرسائيليات، فينسبه إىل 

رسول اهللا؛ لريوج وينال القبول.

١- أن يضع الواضع كالما من عند نفسه، ثم ينسبه إىل اجيب 
، أو احكابيع. -صىل اهللا عليه وسلم- أو إىل الصحا

اإلرسائيليات

املوضوخت

خيل أنواع ا



Êeã‘€a@‚Ï‹«@¿@ÊbÓj€a@ÜäaÏfl QVR

خيل: أسباب ا

خيل أسباب ا

أسباب انتشار 
اإلرسائيليات

أسباب انتشار 
املوضوخت 

١ – جماورة أهل الكتاب للعرب ودخول مجاعة منهم يف اإلسالم وما 
نتج عن ذلك من أخذ كثري من الصحابة عن أهل الكتاب تفصيل 

ما أمجله القرآن من قصص األنبياء وأخبار األمم.

يف  واملؤرخون  املفرسون  فتوسع  ورشوحها،  احكوراة  ترمجة   –  ٢
االستعانة بهذه الرتمجات يف تصوير األخبار والقصص القرآنية.

٢ – الزنادقة، وهم املبطنون للكفر واملظهرون لإلسالم. فيقبلون بل وضع احلديث 
ين احلنيف. بعدوا اجاس عن ا ي عليه يعتمد احكفسري باملأثور  وا

١ – حقد أعداء اإلسالم بسبب اتساع رقعته وعلو لكمته، فريوّجون من املوضوخت 
لتشويه صورة اإلسالم وخلخلة عقيدته يف نفوس معتنقيه.

يضعوا  أن  اإليمان  لضعفاء  اخلالفات  هذه  سولت  فقد  السياسية.  اخلالفات   –  ٣
أحاديث تؤيد مذاهبهم وأحاديث يف فضائل متبوعهم و مثالب خمالفيهم.

٤ – احكقرب إىل احلاكم. فأخذ ضعفاء اإليمان يضعون األحاديث ويروّجون األباطيل 
هم. اء األمور وتقربا إ إرضاء ألو

٥ - ظهور الفنت وتف العصبية واحكفرقة العنرصية فاتسعت حركة الوضع واختالق 
األحاديث يف احكفضيل واحككفري.

٦ – انتشار القصاص. فقد اكن هؤالء القصاص ينترشون يف املساجد يعظون اجاس 
ويستميلونهم بقصص ال أصل هلا طلبا للمال.

٨ – عدم احكثبت يف رواية احلديث ونقل كثري من الروايات من غري إسناد ومن غري 
حتر عن روايتها، فمن َعّم احكبس الصحيح بالضعيف واحلق باكاطل.

والقصص  األحاديث  وضع  واملتصوفة  الزهاد  بعض  استباح  فقد  ين.  با – اجلهل   ٧
يف الرتغيب والرتهيب ظنا منهم أنهم يتقربون بذلك إىل اهللا وخيدمون دين اإلسالم. 
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خيل يف احكفسري: خطورة ا

خيل يف احكفسري خطورة ا

ي يهتم باألباطيل  ين اخلرايف ا ين اإلساليم بصورة ا خيل يصور ا ١ – إن ا
ْفَن  ِ

َّ {ا تعاىل:  قو  تفسري  يف  القرطيب  اإلمام  ذكره  ما  ذلك  ومن  بها.  ويعتين 
محلة  أن  من   {(٧ َربِِّهْم (غافر\المؤمن:  حِبَْمِد  يَُسبُِّحْوَن   ُ َ َحْو َوَمْن  الَْعْرَش  حَيِْملُْوَن 

العرش أرجلهم يف األرض السفىل ورؤوسهم خرقت العرش.

خيل يفسد عقيدة املسلم وخيرج به عن دائرة دينه حيث حيتوي ذلك  ٢ – إن ا
من صور التشبيه واحكجسيم ما ال يليق باهللا. ومن ذلك ما ورد يف سفر احككوين 

وم السابع. نيا يف ستة أيام اسرتاح يف ا من أن اهللا تعاىل ملا فرغ من خلق ا

ين األصلية واملهمة  خيل يشغل املسلمني عن أمور ا ٣ – إن االشتغال بهذا ا
. ومن أمثلة ذلك ما ورد يف احكفسري السمرقندي من الروايات حول  بما ال فائدة 

أسماء أصحاب الكهف واسم لكبهم ولونه.

خيل إىل بعض اخكقات أضعفت اخكقة فيهم ح يهمل بعض  ٤ – إن نسبة هذا ا
املسلمني األخذ عن هؤالء اخكقات لعدم اقتناعهم ببعض ما روي عنهم.

ي  خيل يف احكفسري يؤدي إىل ضياع جزء من الرتاث الصحيح ا ٥ – إن وجود ا
خلفه جا أعالم املفرسين. 
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أقطاب الروايات اإلرسائيلية

عبد اهللا بن 
سالم

الصحا اجلليل عبد اهللا بن سالم اإلرسائييل ثم األنصاري (ت 
٤٣ ه)، وهو من و يوسف بن يعقوب، واكن حليفا لألنصار، وملا 
واكن  اهللا»،  «عبد  وسلم-  عليه  اهللا  -صىل  الرسول  سماه  أسلم 

أحد األحبار وقد اجتمع  علم احكوراة والقرآن.

كعب األحبار

كعب بن ماتع بن هيسوع احلمريي (ت ٣٢ ه)، أصله من يهود 
واإلسالم،  اجلاهلية  أدركوا  ين  ا املحرضمني  من  وهو  من،  ا
فقد  معلوماته،  لرثاء  نظرا  احلرب  وكعب  األحبار  كعب  يقال  

هود. اكن واسع االطالع بل كتب ا

ّدي السُّ

ه)،   ١٢٧ (ت  السّدي  كريمة  أ  بن  الرمحن  عبد  بن  إسماعيل 
، أصله حجازي، اكن يقعد يف ُسّدة باب اجلامع  القر الكو
ي، وهو إمام احكفسري وُيعّد من أكرث احكابعني  بالكوفة؛ فسيم سدِّ

رواية لإلرسائيليات بل فاق اإلخباريني من بين إرسائيل.

ابن جريج

عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج (ت ١٥٠ ه)، القر األموي 
أهل  فقيه  اكن  احكصانيف،  صاحب  الفاضل،  احلافظ  موالهم، 
مكة يف زمانه، اعتمد بل بعض اإلرسائيليات يف احكفسري ولكنه 

لم يكن مكرثا منها.

وهب بن منبِّه

 ، ما (ت ١١٠ ه)، اإلخباري القص وهب بن منبه بن اكمل ا
أدرك بعض الصحابة، اكن مكرثا من قراءة كتب أهل الكتاب، 

روى عنه الطربي أنواخ من اإلرسائيليات.
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قتادة

قوي  اكن  ه)،   ١١٨ (ت  السدو  قتادة  بن  دخمة  بن  قتادة 
العرب،  بأيام  بصريا   ، العر الشعر  يف  االطالع  واسع  احلافظة، 

عليما بأنسابهم، ضليعا يف اللغة العربية.

ابن إسحاق

حممد بن إسحاق بن يسار (ت ١٥٠ ه)، العالمة اإلخباري صاحب 
السرية اجبوية، رأى أنس بن مالك وسعيد بن املسيب، اكن إماما 

يف معرفة السري واملغازي، مْكرثا من احكحديث والروايات.

خيل يف كتب احكقسري: بعض اجماذج من ا
كتور حممد أبو شهبة يف كتابه عدة الروايات اإلرسائيلية واملوضوعة  وقد ذكر ا

يف كتب احكفسري نذكر منها ما ييل:

- اإلرسائيليات واملوضوخت يف قصة هاروت وماروت :
نِْزَل بَلَ الَْملََكنْيِ بِبَابَِل 

ُ
ر املنثور، يف تفسري قو تعاىل : {َوَما أ روى السيو يف ا

عمر،  ابن  عن  رويت  عجيبة  وقصصا  كثرية  روايات   {(١٠٢ (اكقرة:  َوَماُروت  َهاُروَت 
وابن مسعود، ويلع، وابن عباس، وجماهد، وكعب، والربيع، والسدي، ورواها ابن جرير 

الطربي يف تفسريه.
وخالصتها: أنه ملا وقع اجاس من بين آدم فيما وقعوا فيها من املعا والكفر 
باهللا ، قالت املالئكة يف السماء: أي رب، هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك، وطاعتك، 
ورشب  والزنا،  والرسقة،  احلرام،  املال  وأكل  احلرام،  اجفس  وقتل  الكفر،  ركبوا  وقد 
اخلمر، فجعلوا يدعون عليهم، وال يعذرونهم فقيل هلم: إنهم يف غيب، فلم يعذروهم، 
و بعض الروايات أن اهللا قال هلم: لو كنتم ماكنهم لعملتم مثل أعماهلم، قالوا: سبحانك 
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ما اكن ينبيغ جا، و رواية أخرى: قالوا: ال. فقيل هلم: اختاروا منكم ملكني آمرهما 
بأمري، وأنهاهما عن معصييت، فاختاروا هاروت، وماروت، فأهبطا إىل األرض، وركبت 
فيهما الشهوة، وأمرا أن يعبدا اهللا، وال يرشاك به شيئا، ونهيا عن قتل اجفس احلرام، وأكل 
حيكمان  زمانا،  األرض  يف  ذلك  بل  فلبثا  اخلمر،  ورشب  والزنا،  والرسقة،  احلرام،  املال 
بني اجاس باحلق، و ذلك الزمان امرأة حسنها يف سائر اجاس كحسن الزهرة يف سائر 
وأنهما  ودينها،  أمرها  بل  يكونا  أن  إال  فأبت  نفسها،  بل  أراداها  وأنهما  الكواكب، 
سأالها عن دينها، فأخرجت هلما صنما، فقاال: ال حاجة جا يف عبادة هذا، فذهبا فصربا 
ما شاء اهللا، ثم أتيا عليها، فخضعا هلا بالقول، وأراداها بل نفسها، فأبت إال أن يكونا 
ي تعبده، فأبيا، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم،  بل دينها، وأن يعبدا الصنم ا
اجفس،  تقتال  أو  الصنم،  هذا  تعبدا  أن  إما  اخكالث:  اخلالل  إحدى  اختارا  هلما:  قالت 
أو ترشبا هذا اخلمر، فقاال: هذا ال ينبيغ، وأهون اخكالثة رشب اخلمر، وسقتهما اخلمر، 
ح إذا أخذت اخلمر فيهما وقعا بها فمر بهما إنسان، وهما يف ذلك، فخشيا أن يف 
عليهما، فقتاله، فلما أن ذهب عنهما السكر، عرفا ما قد وقعا فيه من اخلطيئة، وأرادا 
السماء،  أهل  وبني  بينهما،  فيما  الغطاء  وكشف  يستطيعا  فلم  السماء،  إىل  يصعدا  أن 
نوب، وعرفوا أنه من اكن يف غيب فهو أقل  فنظرت املالئكة إىل ما قد وقعا فيه من ا
خشية فجعلوا بعد ذلك يستغفرون ملن يف األرض، فلما وقعا فيما وقعا فيه من اخلطيئة، 
فينقطع  نيا  ا عذاب  أما  فقاال:  اآلخرة،  عذاب  أو  نيا،  ا عذاب  اختارا  هلما:  قيل 
نيا فجعال ببابل فهما بها  ، فاختارا عذاب ا ويذهب، وأما عذاب اآلخرة فال انقطاع 
يعذبان معلقني بأرجلهما، و بعض الروايات، أنهما علماها اللكمة اليت يصعدان بها 

إىل السماء، فصعدت، فمسخها اهللا، فيه هذا الكوكب املعروف بالزهرة.
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احكفسري الصحيح:
وليس يف اآلية ما يدل ولو من بعد بل هذه القصة املنكرة، وليس السبب يف نزول 
اآلية ذلك، وإنما السبب: أن الشياطني يف ذلك الزمن السحيق اكنوا يسرتقون السمع من 
هود وأحبارهم.  السماء، ثم يضمون إىل ما سمعوا أكاذيب يلفقونها، وُيلُْقونها إىل كهنة ا
نها هؤالء يف كتب يقرؤونها، ويعلمونها اجاس، وفشا ذلك يف زمن سليمان عليه  وقد دوَّ
السالم ح قالوا: هذا علم سليمان وما تم لسليمان ملكه إال بهذا العلم ، وبه يسخر 
هود بل األنبياء، فأكذبهم  اإلنس، واجلن، والريح اليت جتري بأمره، وهذا من افرتاءات ا
ْحَر}. السِّ اجَّاَس  ُفَعلُِّموَن  َكَفُروا  يَاِطنَي  الشَّ َولَِكنَّ  ُسلَيَْماُن  َكَفَر  {َوَما   : بقو اهللا 
ي نزال  } فاملراد بما أنزل هو: علم السحر ا نِْزَل بَلَ الَْملََكنْيِ

ُ
ثم عطف عليه: {َوَما أ

علماه اجاس، ح حيذروا منه، فالسبب يف نزوهلما هو: تعليم اجاس أبوابا من السحر، 
اكن  وإنما  ساحرا،  يكن  لم  سليمان  وأن  واجبوة،  السحر  بني  الفرق  اجاس  يعلم  ح 
نبيا مرسال من ربه، وقد احتاط امللاكن عليهما السالم ذلية االحتياط، فما اكنا يُعلِّمان 
فال  واختبار،  بالء  أي  فتنة  حنن  إنما   : ويقوال  راه،  حُيذِّ ح  السحر  من  شيئا  أحدا 
علم الفرق بينه وبني اجبوة  تكفر بتعلمه والعمل به، وأما من تعلمه للحذر منه، و
ه،  ء فيه، بل هو أمر مطلوب، مرغوب فيه إذا دعت الرضورة إ واملعجزة؛ فهذا ال 
ولكن اجاس ما اكنوا يأخذون باجصيحة، بل اكنوا يفرقون به بني املرء وزوجه، وذلك 
الوقوع  من  اجاس  حكحذير  السحر  تعلم  أن  بل  اآلية:  دلت  وقد  ومشيئته،  اهللا  بإذن 
املعجزة،  وبني  بينه،  االشتباه  إلزالة  تعلمه؛  وأيضا  فيه،  إثم  وال  مباح،  به  والعمل  فيه 
مثل  فهو  به،  للعمل  تعليمه  أو  تعلمه  يف  واإلثم  احلرم  وإنما  فيه،  إثم  وال  واجبوة مباح، 
ِفيِه يقْع  اجاس  من  الرش  يعرف  ال  ومن  حكوقِّيِه  لكن  للرش  ال  الرش  عرفت  قيل:  ما 
يعلمون  واكنوا  وسلم  عليه  اهللا  صىل  اهللا  رسول  جاءهم  ملا  اهللا  لعائن  عليهم  هود  وا
ميالده  قبل  املرشكني  بل  به  يستفتحون  اكنوا  ح  احكوراة  به  برشت  ي  ا اجيب  أنه 
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القرآن  اهللا  وكتاب  احكوراة،  كتابهم  ونبذوا  به،  كفروا  عرفوا  ما  جاءهم  فلما  وبعثته، 
ي  ي توارثوه عن آبائهم وا وراء ظهورهم، وبدل أن يتبعوا احلق املبني اتبعوا السحر ا
علمتهم إياه الشياطني، واكن الواجب عليهم أن ينبذوا السحر، وحيذروا اجاس من رشه، 

وذلك كما فعل امللاكن: هاروت وماروت من حتذير اجاس من رشوره، والعمل به.

َرأى  ْن 
َ
أ لَْوال  بَِها  َوَهمَّ  بِِه  ْت  َهمَّ : {َولََقْد  تعاىل  قو  يف  واملوضوخت  اإلرسائيليات     -

بُْرَهاَن َربِّه (يوسف: ٢٤)}
ر املنثور“ وغريهما من املفرسين يف  ذكر ابن جرير يف تفسريه، والسيو يف ”ا
ْن َرأى بُْرَهاَن َربِّه} فقد ذكروا يف هم يوسف 

َ
ْت بِِه وََهمَّ بَِها لَْوال أ قو تعاىل: {َولََقْد َهمَّ

عليه الصالة والسالم ما ينايف عصمة األنبياء وما خيجل القلم من تسطريه،. فقد رووا 
عن ابن عباس ر اهللا عنهما أنه سئل عن هم يوسف عليه السالم ما بلغ ؟ قال: حل 
تكن  ال  يوسف:  يا  به:  فصيح  اخلائن،  جملس  منها  وجلس  الرساويل-  اهلميان -يعين 
اكلطري  ريش، فإن زىن قعد ليس  ريش، ورووا مثل هذا عن يلع ر اهللا عنه وعن 

جماهد وعن سعيد بن جبري.

احكفسري الصحيح: 
ْن رَأى بُْرَهاَن َربِّه} 

َ
ْت بِِه وََهمَّ بَِها لَْوال أ والصحيح يف تفسري قو تعاىل : {َولََقْد َهمَّ

ْت بِه} وليس من شك يف أن همها اكن بقصد  أن الكالم تم عند قو تعاىل : {َولََقْد َهمَّ
ْن رَأى بُْرَهاَن َربِِّه}. الكالم من قبيل احكقديم واحكأخري، واحكقدير: 

َ
الفاحشة، {وََهمَّ بَِها لَْوال أ

عليها  مقدم  ”لوال“  جواب  بها}،  {وهم  تعاىل:  فقو  بها،  هلمَّ  ربه  برهان  رأى  أن  ولوال 
ومعروف يف العربية أن ”لوال“ حرف امتناع لوجود، أي : امتناع اجلواب لوجود الرشط، 
له بل  ي ركزه اهللا يف فطرته، واملقدم إما اجلواب، أو د فيكون اهلم ممتنعا لوجود الربهان ا
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الة بل قبح الزنا  اخلالف يف هذا بني اجحويني، واملراد بالربهان: هو حجة اهللا اكاهرة ا
قني، وهو ما نعرب  ء مركوز يف فطر األنبياء، ومعرفة ذلك عندهم وصل إىل عني ا وهو 

عنه بالعصمة، ويه اليت حتول بني األنبياء واملرسلني وبني وقوعهم يف املعصية.

- اإلرسائيليات واملوضوخت يف قصة داود عليه السالم :
عند  املنثور“  ر  ”ا يف:  والسيو  واكغوي،  حاتم،  أ  وابن  جرير،  ابن  ذكر 
َداوَُد  بَلَ  َدَخلُوا  إِْذ   ، الِْمْحَراَب  ُروا  تََسوَّ إِْذ  اخْلَْصِم   

ُ
َغبَأ تَاَك 

َ
أ {َوَهْل  تعاىل:  قو  تفسري 

َوال  بِاحْلَقِّ  بَيْنَنَا  فَاْحُكْم  َنْعٍض  بَلَ  َنْعُضنَا  َنىَغ  َخْصَماِن  خَتَْف  ال  قَالُوا  ِمنُْهْم  َفَفِزَع 
َ َغْعَجٌة َواِحَدٌة  ِ ُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن َغْعَجًة َو َ  ِ

َ
اِط ، إِنَّ َهَذا أ َ تُْشِطْط َواْهِدنَا إِىَل َسَواِء الرصِّ

ىِي يِف اخْلَِطاِب، قَاَل لََقْد َظلََمَك بُِسَؤاِل َغْعَجِتَك إِىَل نَِعاِجِه َوإِنَّ َكِثرًيا  ْكِفلِْنيَها وََعزَّ
َ
َفَقاَل أ

احِلَاِت َوقَِليٌل َما ُهْم  يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ َبيِْغ َنْعُضُهْم بَلَ َنْعٍض إِالَّ ا َ ِمَن اخْلُلََطاِء 

ِعنَْدنَا   ُ َ َوإِنَّ  َذلَِك   ُ َ َفَغَفْرنَا   ، نَاَب 
َ
َوأ َراِكًعا  وََخرَّ  َربَُّه  فَاْستَْغَفَر  َفتَنَّاُه  غََّما 

َ
ك َداوُُد  َوَظنَّ 

لَُزلىَْف وَُحْسَن َمآٍب (ص: ٢١-٢٤)}. عن ابن عباس، وجماهد، ووهب بن منبه، وكعب 
ابتيل  إن  نفسه:  حدث  السالم  عليه  داود  أن  حمصلها:  ما  وغريهم  والسدي،  األحبار، 
 : ي تبتىل فيه، فخذ حذرك، فقيل  وم ا : إنك ستبتىل وستعلم ا أن يعتصم فقيل 
ي تبتىل فيه فأخذ الزبور، ودخل املحراب، وأغلق بابه، وأقَعَد خادمه بل  وم ا هذا ا
وم، فبينما هو يقرأ الزبور، إذ جاء طائر مذهب يدرج  اكاب، وقال: ال تأذن ألحد ا
نظر أين وقع، فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل  بني يديه، فدنا منه، فأمكن عليه 
من احليض، فلما رأت ظله نفضت شعرها، فغطت جسدها به، واكن زوجها ذلزيا يف 
سبيل اهللا، فكتب داود إىل رأس الغزاة: أن اجعلْه يف محلة احكابوت، واكن محلة احكابوت 
هذه  بعض  و  فُقِتل،  احكابوت،  محلة  يف  فقدمه  يقتلوا،  أن  وإما  عليهم،  يفتح  أن  إما 
الروايات اكاطلة أنه فعل ذلك ثالث مرات، ح قتل يف اخكاخكة، فلما انقضت عدتها، 
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 : تعاىل  اهللا  حاكه  مما  اكن،  ما  واكن  امللاكن،  عليه  فتسور  السالم،  عليه  داود  خطبها 
”ُرفِع ذلك إىل اجيب“.

احكفسري الصحيح:
وحنو  نفسه،  حنو  اته  ومسئو  ، أعما مهام  وزع  قد  اكن  السالم  عليه  داود  إن 
وفصل  للقضاء  ويوًما  للعبادة،  يوًما  فجعل  بعمل،  يوم  لك  وخص  األيام،  بل  الرعية 
يوم  فيف  إرسائيل  بين  لوعظ  ويوًما  وأهله،  نفسه  بشئون  لالشتغال  ويوًما  اخلصومات، 
عليه  تسورا  خصمان  عليه  دخل  إذ  حمرابه،  يف  ربه  بعبادة  مشتغال  اكن  بينما  العبادة: 
من السور، ولم يدخال من املدخل املعتاد، فارتاع منهما، وفزع فزًخ ال يليق بمثله من 
ورخيته.  حبفظه،  الواثقني  احكولك،  ذلية  اهللا  بل  املتولكني  األنبياء  عن  فضًال  املؤمنني، 
بل  األمر  أن  تبني   ولكن  ا،  رشًّ به  يبغيا  أو  قتاله،  جاءا  وأنهما  سوءا،  بهما  وظن 
ه، فلما ق بينهما، وتبني  أنهما  خالف ما ظن، وأنهما خصمان جاءا حيتكمان إ
بريئان مما ظنه بهما، استغفر ربه، وخر ساجدا هللا تعاىل؛ حتقيًقا لصدق توبته واإلخالص 

، وأناب إىل اهللا ذلية اإلنابة.
نفوسهم  تعلق  أال  عليه  واحكولك  باهللا  ثقتهم  وقوة  شأنهم،  علو  يف  األنبياء  ومثل 
بمثل هذه الظنون باألبرياء، ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنبا يف العادة، إال أنه بالنسبة 

. لألنبياء يعترب خالف األو

-اإلرسائيليات واملوضوخت يف قصة إرم ذات العماد :
والزخمرشي،  واخكعليب،  اكلطربي،  املفرسين:  بعض  يذكره  ما  اإلرسائيليات  ومن 
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد، إَِرَم َذاِت الِْعَماِد، الَّيِت لَْم خُيْلَْق 

َ
وغريهم يف تفسري قو تعاىل: {أ

ِمثْلَُها يِف اْكِالِد (الفجر: ٦-٨)}. فقد زعموا أن إرم مدينة، وذكروا يف بنائها، وزخارفها ما 
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هو من قبيل اخليال، ورووا يف ذلك: أنه اكن لعاٍد ابنان: شداد، وشديد، فملاك وقهرا، ثم مات 
نيا، فسمع بذكر اجلنة، فقال: أبين مثلها، فبىن إرم  شديد وخلص األمر لشداد فملك ا
يف بعض صحاري عدن يف ثالثمائة سنة، واكن عمره تسعمائة سنة، ويه مدينة عظيمة، 
ها  اقوت، وملا تم بناؤها سار إ هب والفضة، وأساطينها من الزبرجد وا وسورها من ا
لة بعث اهللا تعاىل عليهم صيحة من السماء،  بأهب مملكته، فلما اكن منها مسرية يوم و

فهلكوا.

احكفسري الصحيح لآلية :
والصحيح يف تفسري اآلية: أن املراد بعاد، إرم ذات العماد، قبيلة خد املشهورة، 
اهللا  ذكرها  اليت   ، األو خد  ويه  حرضموت،  شمايل  األحقاف،  تسكن  اكنت  اليت 
ويقال   ،{(٥٠ (اججم:   َ و

ُ
اْأل َخًدا  ْهلََك 

َ
أ نَُّه 

َ
{َوك سبحانه:  قال  اججم،  سورة  يف  سبحانه 

ملن بعدهم: خد اآلخرة وهم و خد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، قال ابن إسحاق 
ين بعث فيهم رسول اهللا هوًدا عليه السالم فكذبوه، وخالفوه، فأجناه اهللا  وغريه: وهم ا
َرَها َعلَيِْهْم  رَصٍ َخِييٍَة ، َسخَّ من بني أظهرهم، ومن آمن معه منهم، وأهلكهم {بِِريٍح رَصْ
ْعَجاُز خَنٍْل َخاِوَيٍة ، ََهْل 

َ
ُهْم أ غَّ

َ
ىَع َكك يَّاٍم ُحُسوًما َفرَتَى الَْقْوَم ِفيَها رَصْ

َ
َاٍل َوَعَماِغيََة ك َ َسبَْع 

تََرى لَُهْم ِمْن بَاِقيَة (احلاقة: ٦-٨)}.
عتَرِب بمرصعهم املؤمنون، فقو  وقد ذكر اهللا قصتهم يف القرآن يف غري ما وضع؛ 
تعاىل : {إَِرَم َذاِت الِْعَماد}: بدل من خد أو عطف بيان زيادة تعريف بهم، وقو تعاىل: 
وأقواهم  أجساما،  وأعظمهم  خلقة،  اجاس  أشد  زمانهم  يف  اكنوا  ألنهم  الِْعَماِد}  {َذاِت 
ور، واملصانع اليت شادوها، وقيل: ألنهم اكنوا  بطشا، وقيل: ذات األبنية اليت بنوها، وا
فقد   ، وأو أصح  واألول  الشداد،  الغالظ  باألعمدة  ترفع  اليت  الشعر  بيوت  يسكنون 
ذكرهم نبيهم هود بهذه اجعمة، وأرشدهم إىل أن يستعملوها يف طاعة اهللا تبارك وتعاىل 
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ي خلقهم ومنحهم هذه القوة فقال: {َواْذُكُروا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفاَء ِمْن َنْعِد قَْوِم نُوٍح  ا
اِهللا لََعلَُّكْم ُيْفِلُحوَن (األعراف: ٦٩)}. وقو  بَْسَطًة فَاْذُكُروا آالَء  يِف اخْلَلِْق  َوَزاَدُكْم 
هنا : {الَّيِت لَْم خُيْلَْق ِمثْلَُها يِف اْكِالد (الفجر: ٨)} أي القبيلة املعروفة املشهورة اليت لم 

خيلق مثلها يف بالدهم، و زمانهم؛ لقوتهم، وشدتهم وعظم تركيبهم.
وليس معىن قوتهم، وعظم خلقهم، وشدة بطشهم، أنهم خارجون عن املألوف يف 
الفطرة، فمن ثم ال نكاد نصدق ما روي يف عظم أجسامهم، وخروج طوهلم عن املألوف 
املعروف ح يف هذه األزمنة، فقد روى ابن جرير يف تفسريه، وابن أ حاتم وغريهما 
عن قتادة قال: كنا حندث أن إرم قبيلة من خد، اكن يقال هلم: ذات العماد، اكنوا أهل 
يف  طوال  ذراخ  عرش  اثىن  اكنوا  أنهم  جا  ذكرنا  قال:  اْكِالد}،  يِف  ِمثْلَُها  خُيْلَْق  لَْم  {الَّيِت 
ق، وأن من ذكر  السماء، ورأى حممد بن أ شهبة أن هذا من جنس ما روي يف العما

ين أسلموا، وأنه من اإلرسائيليات املختلََقة. هلم ذلك هم أهل الكتاب ا
ر  خيل من اإلرسائيليات واملوضوخت، ما ذكره السيو يف ”ا ومما ورد فيه ا
يَْطاُن بِنُْصٍب وََعَذاٍب،  يِنَ الشَّ ِّ َمسَّ َ

املنثور“ يف قصة أيوب عليه السالم يف قو تعاىل {ك
ْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم رمَْحًَة ِمنَّا وَِذْكَرى 

َ
ُ أ َ اٌب ، َووََهبْنَا  اْرُكْض بِرِْجِلَك َهَذا ُمْغتََسٌل بَارٌِد َورَشَ

الَْعبُْد  نِْعَم  َصابًِرا  وََجْدنَاُه  إِنَّا  حَتْنَْث  َوال  بِِه  فَارْضِْب  ِضْغثًا  نِيَِدَك  وَُخْذ  ْكَاِب، 
َ
اْأل  ِ و

ُ
ِأل

مردويه،  وابن  حاتم،  أ  وابن  جرير،  ابن  ذكره  ما  ذلك  ومن   .{(٤١-٤٤ وَّاٌب (ص: 
َ
أ إِنَُّه 

واخكعليب، وغريهم من املفرسين فيما يتعلق خبلق الشمس والقمرعند تفسري قو تعاىل: 
ًة حِكَبْتَُغوا فَْضًال  {وََجَعلْنَا اللَّيَْل َواجََّهاَر آيَتنَْيِ َفَمَحْونَا آيََة اللَّيِْل وََجَعلْنَا آيََة اجََّهاِر ُمبرِْصَ
لْنَاُه َيْفِصيًال (اإلرساء: ١٢)}.  ٍء فَصَّ ْ َ نِنَي َواحْلَِساَب َولُكَّ  ِمْن َربُِّكْم َوحِكَْعلَُموا َعَدَد السِّ
ومن ذلك ما ذكره ابن جرير، وابن أ حاتم ، واخكعليب ، واكغوي ، وغريهم يف تفاسريهم 
لَْقيْنَا بَلَ 

َ
يف قصة سليمان عليه السالم عند تفسري قو تعاىل : {َولََقْد َفتَنَّا ُسلَيَْماَن َوأ

ر املنثور يف قصة  نَاَب (ص: ٣٤)}. ومن ذلك ما ذكره السيو يف ا
َ
ُكرِْسيِِّه َجَسًدا ُعمَّ أ
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يف  اهللا  سنة  عن  واخلروج  بالغرابة،  اتسمت  اليت  اإلرسائيليات  من  ومأجوج  يأجوج 
ُجوَج ُمْفِسُدوَن 

ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
الفطرة، وخلق بين آدم عند قو تعاىل : {قَالُوا يَا َذا الَْقْرَغنْيِ إِنَّ يَأ

ا (الكهف: ٩٤)}. فقد ذكر  ْن جَتَْعَل بَيْنَنَا َوَبيْنَُهْم َسدًّ
َ
رِْض َفَهْل جَنَْعُل لََك َخرًْجا بَلَ أ

َ
يِف اْأل

ء الكثري من العجائب والغرائب.  عن يأجوج ومأجوج ال
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من  بهما  يتعلق  وما  واحكفسري  القرآن  علوم  حول  الطويل  احكطواف  هذا  وبعد 
أهم  إىل  نشري  أن  بيق  واحكفسري  القرآن  علوم  يف  املتمعن  ها  إ حيتاج  مهمة  مباحث 

الفوائد اليت نستخلصها من هذا الكتاب الصغري:
أهمية هذا العلم للك من يتصدى لفهم القرآن وتفسريه إذ به يعرف القارئ الطريق . ١

الصحيح عند فهم القرآن وتفسريه.
تتسع . ٢ ال  مديد  وعمر  جهيد  جهد  إىل  حيتاج  واحكفسري  القرآن  علوم  استقصاء  أن 

 املجهودات الفردية، ومن هنا نقول إن علوم القرآن واحكفسري واسع وال يمكن 
حتديده يف مباحث خمترصة و صفحات قليلة. فعىل علماء األمة أن يتجردوا هلذه 

املهمة اكالغة األهمية للتحقق من صحة فهم األمة هلذا القرآن وتفسريه.
هذا وإن كنت لم أستقص لك ما يف القرآن من علوم، فإن العزم معقود إن شاء اهللا 
ي يمس أقدس مقدساتنا  راسة واكحث يف هذا املوضوع املهم ا تعاىل بل مواصله ا

وهو القرآن الكريم، واألمل يف اهللا كبري أن حيقق جا هذا القصد وهو خري مأمول.
ي بنعمته تتم الصاحلات وأستغفر اهللا من مجيع اخلطيئات، ونسأل  واحلمد هللا ا
ار  اهللا تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل بالقبول احلسن، وأن جيزينا باجلزاء األو يف ا
ينا ومشاخينا ولك من  حق علينا، وأن يمتعنا باجظر إىل وجهه  اآلخرة وأن يرحم وا
الكريم وصىل اهللا بل سيدنا حممد اجيب األيم وبل آ وصحبه، وآخر دعوانا أن احلمد 

هللا رب العاملني.

Ú∏bÇ
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قائمة المصادر والمراجع

املعرفة،  دار  بريوت،  القرآن،  علوم  يف  الربهان   ، الزرك اهللا  عبد  بن  حممد  ين  ا بدر 

١٩٩٤م. 

، اإلتقان يف علوم القرآن، القاهرة، دار مرص للطباعة، دت. ين السيو جالل ا

رشاد حسن يلع، أباطيل جيب أن تم من احكفسري، سوهاج، مطبعة زهران، دت.

حممد بن حممد أبو شهبة، اإلرسائيليات واملوضوخت ىف كتب احكفسري، القاهرة، مكتبة 

السنة، دت.

هيب، احكفسري واملفرسون، القاهرة، مكتبة وهبة، ١٩٩٥م. حممد حسني ا

حممد سيد طنطاوي، احكفسري الوسيط، القاهرة، دار املعارف، ١٩٩٢م. 

، مناهل العرفان يف علوم القرآن، بريوت، دار املعرفة، ١٩٩٩م. حممد عبد العظيم الزقا

حممد عبد اهللا دراز، اجبأ العظيم، كويت، دار القلم، ١٩٩٦ م.

مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، مكتبة املعارف للنرش واحكوزيع، ٢٠٠٠م.

وهبة الزحييل، احكفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج، دمشق، دار الفكر، ٢٠١١م.
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ي مدينة جومبانج بإندونيسيا (١٩٧٩م) ولد 

ى : شهادة االبتدائية اإلسالمية (جومبانج) ١٩٩١م، حصل ع   -

شهادة اإلعدادية اإلسالمية (جومبانج) ١٩٩٤م،   -  

ر) ١٩٩٧م،  شهادة الثانوية اإلسالمية (جم   -  

ر وعــلــوم الــقــرآن بكلية أصـــول الــديــن– جامعة األزهــر  ــي التفس والليسانس    -

بمصر– ٢٠٠٢م، 

ا –  ن  ر الناطق ي تعليم اللغة العربية لغ ر)  ودرجــة التخصص (املاجست   -

ي للغة العربية بالسودان– ٢٠٠٤م،  معهد الخرطوم الدو

ن  ــي املنهج وطــرق الــتــدريــس – جامعة النيل والــدرجــة العاملية (الــدكــتــوراه)    -

بالسودان- ٢٠٠٧م.

تعلم الــقــرآن بمعهد ســونــن فــانــدانــاران اإلســالمــي لتحفيظ الــقــرآن بسلْيمان    -

يوكياكرتا ١٩٩٧-١٩٩٨.

ى بعثة جــاوى الشرقية ملسابقة تــالوة القرآن الوطنية - قسم  عمل مشرفا ع   -

ر القرآن باللغة العربية. تفس

ـــي كــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا بــجــامــعــة مـــوالنـــا مــالــك إبــراهــيــم  عــمــل مـــدرســـا زائـــــرا   -

.UIN Malangاإلسالمية الحكومية ماالنج

ي بكلية الــدراســات  عمل مــدرســا لعلم الــداللــة واملــعــاجــم وعــلــم اللغة االجتما   -

.STIT Bangil Pasuruanالعليا – جامعة دار الدعوة واللغة ببانجيل باسوروان

المؤلف في سطور
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ي وتحليل األخطاء بكلية  عمل مدرسا لعلم الداللة واملعاجم والتحليل التقاب   -

. IAIN Jemberر الدراسات العليا – الجامعة اإلسالمية الحكومية بجم

يعمل اآلن مــدّرِســا للغة العربية واللسانيات الحديثة وطــرائــق تــدريــس اللغة    -

ربية وكلية الدراسات العليا- جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  العربية بكلية ال

 . UINSA-الحكومية بسورابايا

ر بكلية الــدراســات العليا –  يعمل أيضا مدرسا لعلوم الــقــرآن ومناهج التفس   -

.IAIN Tulung Agung الجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج

يعمل أيضا مديرا لداخلية هداية القرآن للتحفيظ والدراسة القرآنية بمعهد    -

 PP. Darul Ulumرونجان جومبانج جاوى الشرقية دار العلوم اإلسالمي، فت

. Peterongan Jombang

ا : له عديد من املؤلفات باللغة العربية م   -

ي. ي علم اللغة االجتما محاضرات    -١

ر  أصوله ومناهجه. علم التفس  -٢

ي إعراب القرآن؛ سورة الفاتحة والسجدة واإلنسان. صفاء اللسان    -٣

ن. ر من الصحيح ي أحاديث التفس مجمع البحرين   -٤

ى إجماع املفسرين. ن إ إرشاد الدارس  -٥

 Sosiolinguistik  -٦

Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab  -٧


