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ل  القرآن والوحي : الباب األو 

ل  أسماء القرآن واشتقاقاتها  : الفصل األو 

القرآن: قيل اسم علم مثل الت وراة واإلنجيل، وقيل مشتق  من القرائن جمع قرني ة ألن  آياته يشبه بعضها بعضاً، وقيل من  

ه إليه ألن  السَُّور  تقرن وتضم، وقيل مشتق  من القرء بمعنى الجمع كقرء الماء في الحوض  قرن الش يء بالش يء إذا ضم 

، وهي  ((إن  علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فات بع قرآنه)) ،ألن ه جمع ثمرات الكتب الس ابقة، وقيل مشتق  من قرأ بمعنى تال

 .مستخدمة في الل غة اآلرامي ة ال تي أث رت وتأث رت بالل غة العربي ة كثيراً 

 .الكتاب: إشارةً لجمعه في الس طور، والكتابة جمع للحروف ورسم لأللفاظ

ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين  ))الفرقان: وأصلها من الت فرقة، إذ فيه تفريق بين الحق  والباطل   تبارك ال ذي نز 

 ((. نذيراً 

 ((. وهذا ذكر  مبارك  أنزلناه)) قوله تعالى: ، ووردت ب ((لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم))الذ كر: ومعناه الش رف 

ِّ العالمين))الت نزيل: ورد في قوله:   ل على قلب الن بي  ((وإن ه لتنزيُل رب   .، ألن ه وحي يوحي ويتنز 

 .( اسم وصفة للقرآن الكريم كالمجيد والعزيز، وقيل ني ف وتسعين 55وقد ذكر العلماء ما يزيد عن )

ل على الن بي صل ى هللا عليه وسل م، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه  وتعريفه بالمجمل: كالم  هللا المعجز، المنز 

 .بالت واتر، الُمتَعَبَّد بتالوته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ل  القرآن والوحي : الباب األو 

د  على بعض الش بهات حولها : لفصل الث انيا  ظاهرة الوحي والمعنى المراد والر 

 الوحي محصورة في النبي صلى هللا عليه وسلم، بل عرفها األقوام السابقين مع أنبيائهم. لم تكن ظاهرة 

فلم يكن محمد بِّدعاً من المرسلين، وال كان أول نبي  خاطب الناس باسم الوخي وحد ثهم بحديث السماء، فمن لدن نوح  

هِّ ۚ َوأَْوَحْينَا  إِّنَّا أَْوَحيْ عليه السالم تتابع أفراد مصطفون أخيار ينطقون عن هللا )) ن بَْعدِّ نَا إِّلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِّلَٰى نُوحٍ َوالنَّبِّي ِّيَن مِّ

يَسٰى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوُسلَْيمَ  يَل َوإِّْسَحاَق َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاطِّ َوعِّ يَم َوإِّْسَماعِّ  ((. اَن ۚ َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًراإِّلَٰى إِّْبَراهِّ

ُق َعنِّ اْلَهَوىٰ *    َوالنَّْجمِّ إِّذَا َهَوىٰ *  َوالنَّْجمِّ إِّذَا َهَوىٰ وض ح النبي ذلك لقومه في غير موضع من القرآن )) وقد  *   َوَما يَنطِّ

ُق َعنِّ اْلَهَوىٰ   ((. إِّْن ُهَو إِّالَّ َوْحي  يُوَحىٰ *  َوَما يَنطِّ

ن  )) لَهُ مِّ َّبُِّع إِّالَّ َما يُوَحٰى إِّلَيَّ قُْل َما يَُكوُن لِّي أَْن أُبَد ِّ ي ۖ إِّْن أَت  ((. تِّْلقَاءِّ نَْفسِّ

(( ِّ ب  ن رَّ َّبُِّع َما يُوَحٰى إِّلَيَّ مِّ م بِّآيٍَة قَالُوا لَْواَل اْجتَبَْيتََها ۚ قُْل إِّنََّما أَت  ((. َوإِّذَا لَْم تَأْتِّهِّ

ْنُهمْ )) مْ أََكاَن لِّلنَّاسِّ َعَجبًا أَْن أَْوَحْينَا إِّلَٰى َرُجٍل م ِّ نَد َرب ِّهِّ ْدٍق عِّ يَن آَمنُوا أَنَّ لَُهْم قََدَم صِّ رِّ الَّذِّ رِّ النَّاَس َوبَش ِّ  ((.  أَْن أَنذِّ

 قصة بدء الوحي: 

يَر عن سيرة نبي هللا محمد بن عبد هللا حكمة أن تكون أول أربعين سنة من حياته   اعترف أهل التاريخ، وذكر أهل السِّ

 ح ورجاحة الرأي بشهادة الجميع، األعداء قبل األصدقاء. الشريفة لم يُعرف عنه فيها إال  الصال

فت على نفسي، فقالت له:   وعلى رأس جبل في ظلمة الليل، هناك نزل عليه الوحي، فنزل يركض وقال لزوجته: )لقد خِّ

حدين، فسمع منه، ثم قال: قدوس قدوس هذا   كال وهللا ال يخزيك هللا أبدا(، فأخذته عند ورقة بن نوفل، وكان من المو 

 .. وإن يُدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً.قومك  الناموس الذي نزل على موسى، ليتني كنت شاباً حين يخرجك

 . ثم تتابع نزول القرآن، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا ، ثم كان فتور الوحي لحكمة يعلمها هللا

 الصحابة ليسهل حفظه تطبيقه.  تثبيت القرآن عند   -ثم كان تنجيم القرآن، تدرج تربية المسلمين 

 تثبيت فؤاد النبي وأفئدة المؤمنين.  – مراعاة الحوادث                        

ي َخلَقَ أول ما نزل )) ا ((، آخر ما نزل ))اْقَرأْ بِّاْسمِّ َربِّ َك الَّذِّ ِّ ۖ ثُمَّ تَُوفَّٰى ُكلُّ نَْفٍس مَّ َكَسبَْت   َواتَّقُوا يَْوًما تُْرَجعُوَن فِّيهِّ إِّلَى َّللاَّ

 ((. َوُهْم اَل يُْظلَُمونَ 

 ((. إن أت بع إال  ما يوحى إلي  )) ((،إن هو إال  وحي  يوحى ))ولذلك حرص القرآن على الت صريح أن ه وحي  

 :والمعنى الل غوي لكلمة وحي وإيحاء

الحواري ين أن آمنوا  وإذ أوحيت إلى  ))  ((، وأوحينا إلى أم ِّ موسى أن أرضعيه)) اإللهام الفطري لإلنسان  -

 ((. بي
 ((. وأوحى رب ك إلى الن حل أن ات خذي)) اإللهام الغريزي للحيوان  -
مز واإليماء   -  ((. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سب حوا))الر 
 . اإليماء بالجوارح  -

 دقائق فكري في بديع صفاتها   نظرت إليها نظرةً فتحي رت 

 فأث ر ذاك الوحي في وجناتها    فأوحى إليها الط رف أن ي أحب ها

 ((. وإن  الش ياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم)) وساوس الش يطان وتزيينه  -
 ((. إذ يوحي رب ك إلى المالئكة أن ي معكم))ويقابله إلهام المالئكة  -



 : بي  الكريم بثالث صوروكان يأتي الوحي للن،  والمعنى ال ذي نحن بصدده هو تكليف هللا تعالى الملك بتبليغ الن بي اآليات 

 . إلقاء المعنى في قلب الن بي أو نفثه في روحه  -1

 . تكليم الن بي من وراء حجاب  -2
 . لقاء ملك الوحي بصورته الملكي ة أو صورة رجل -3

وليس من ذلك أدنى عالقة باإللهام أو الحدس الباطني  أو الشعور الد اخلي  أو الالشعور، بل ثبت عن الن بي أن ه كان يأتيه  

مثل صلصلة الجرس وهو أَشدَّهُ عليَّ فيُفَصَم عن ي وقد وعيت ما قال وأحياناً يتمث ل لي الملك رجالً  : "أحياناً كما قال

 ". فيكل مني فأعي ما يقول 

 ((. إن ا سنلقي عليك قوالً ثقيالً ))واألولى كانت أثقل على الن بي كما قال هللا تعالى:  

د  ولقد : " وكان كما تقول الس ي دة عائشة رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الش ديد البرد، فيفصم عنه وإن  جبينه ليتفص 

 ً ة  "راحلته تبرك به إلى األرض إذا كان راكبها "، وبلغت أن  "عرقا كانت فخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه  "، ومر 

 ". حت ى كادت ترض ها

 : ومما يؤك د على حقيقة الوحي

ف قلبي على طاعتك(، وأن   أن  الن بي  كان يستشعر ضع  ف القلوب صر  فه وافتقاره إلى هللا تعالى كدعائه: )الل هم يا مصر 

 . فهو مبل غ للوحي  ((قل))العديد من آيات القرآن كانت تتصد ر بقوله تعالى: 

 أن يكون له أسرى  ما كان لنبي  )) ((،عفا هللا عنك لم أذنت لهم))  : واآليات ال تي عاتبت الن بي األكرم صل ى هللا عليه وسل م

بس وتول ى أن جاءه  ((، ))ع لوال كتاب من هللا سبق لمس كم فيما أخذتم عذاب عظيم)) ((، حت ى يثخن في األرض 

ولوال أن ثبت ناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليالً إذن ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم   )) :، ومن أشد ها ((األعمى 

ل علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمين ثم  لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحٍد  ))  ((،ال تجد لك علينا نصيراً  ولو تقو 

 ((. عنه حاجزين

 .وأن  الن بي نهى عن كتابة وتدوين غير القرآن حت ى ال يختلط به شيء

ى خبراته الد نيوي ة كقص ة تأبير  ومي ز بين شخصي ته الن بوي ة المعتمدة على الوحي واجتهاداته الد نيوي ة الش خصي ة المعتمدة عل

ل قوله تعالى فيهم:    (أنتم أعلم بأمور دنياكم)الن حل  ً )) وحادثة )بني أُبيرق( ال ذين تنز  ر  ((وال تكن للخائنين خصيما ، وتأخ 

ل العهد   .الوحي كحادثة اإلفك وقبلها حين أبطأ الوحي بأو 

ة الوحي وفق رغباتهم تعامياً عن الحق  فاعتبروه أضغاث  ولقد حاول العرب قديماً والمستشرقون حديثاً تفسير ظاهر

ر القرآن هذا الت ضارب أدق  الت صوير  بل قالوا أضغاث أحالم بل افتراه بل هو  : ))أحالم أو افتراء أو شعراً وقد صو 

 ((. شاعر

 صل ى هللا عليه وسل م، كما  غير أن نا عرفنا من خالل الس يرة المطه رة الفرق بين رؤى الن ائم ال تي كان يراها رسول َّللا  

ئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسل م من الوحي الرؤيا الص الحة في  : )تَُحدِّ ثُنا الس ي دة عائشة رضي هللا عنها  ل ما بُدِّ أو 

 (. الن وم فكان ال يرى رؤيا إال  جاءت قبل فلق الص بح، ثم  ُحب َِّب إليه الخالء وكان يخلو في غار حراء

ل  والفرق واضح   عب ال ذي كان يرافق الوحي أحياناً كما في أو  ؤيا وبين الجهد والر  بين الهدوء الن فسي ال ذي يرافق الر 

لوني)نزول له حين كان في الغار، فيرتجف فؤاد الن بي حق اً ويعود لبيته مسرعاً يقول:  لوني زم  عب  (زم  ، حيث اعتراه الر 

وما كنت ترجوا أن يُلقى إليك الكتاب إال  رحمةً من  )) ما قال هللا تعالى: لنزول الوحي عليه فجأة ال بانتظاٍر وترق ب، ك

وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء  ))  ((،رب ك

 ((. من عبادنا



األسنان بل على العكس ترتفع حرارته ويتفص د  هذا وإن  رجفة فؤاد الن بي وعدم مرافقتها لبرود األطراف واصطكاك 

جبينه عرقاً ويثقل جسمه أكبر دليل أن ها ليست حاالت ذهني ة وال نوبات عصبي ة أو أعراض مرضي ة تصيبه، ونعتوه  

وما  ن والقلم  ))، ورد  هللا تعالى عليهم:  ((إن  رسولكم ال ذي أُرسل إليكم لمجنون))، ((معلَّم  مجنون))كقولهم:  ونبالجن 

صات ((يسطرون ما أنت بنعمة رب ك بمجنون ، وسيرة الن بي أكبر دليل، وتارةً يصفونها بافتراءات المختلق أو تخر 

د  عليها جاء من العرب أنفسهم فلم يعرفوا عنه كذباً قط  فيما سبق ولو افترضناه فكيف يعرف عن المستقبل   ،الكذوب، والر 

د  القرآني: والغيب فمن أين له كل  هذه المعارف، وك قل لو شاء هللا ما  )) ((،أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون))ان الر 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها  ))  ((،تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم ُعُمراً من قبله أفال تعقلون 

 : ثت ، غير ما أخبر به عن أحداث ستحدث وحد ((أنت وال قومك من قبل هذا

وم  - م سيغلبون في بضع سنين)) :كانتصار الر   . ((وهم من بعد َغلَبِّهِّ
 ((. سيهزم الجمع ويول ون الد بر)) : وهزيمة المشركين يوم بدر -
 ((. لتدخلن  المسجد الحرام إن شاء هللا آمنين: ))وعمرة القضاء  -
سول بل غ ما أُنزل إليك : ))وأعجب العجب آية العصمة من القتل  - من رب ك وإن لم تفعل فما  يا أي ها الر 

اسه وقال: )انصرفوا فقد عصمني هللا  ((، بل غت رسالته وهللا يعصمك من الن اس ، كما  (فصرف الن بي حر 

قاع  جل ال ذي استل  سيفه يوم ذات الر   .في بدر وأُحد وُحنَين وكما في قص ة الر 

لساُن ال ذين  ))ن بمك ة يصنع الس يوف، فقال: ومنهم من افترض أي يكون بشراً عل مه، فافترضوا غالماً نصراني اً كا

لين اكتتبها فهي تُملى  ))، ثم  افترضوها من مجهول، فقالوا:  ((يُلحدون إليه أعجمي  وهذا لسان  عربيٌّ مبين أساطير األو 

ة  ، ثم  رد وها إلى بُحيرى الرا هب ال ذي التقاه الن بي وعمره تسع سنين أو ورقة بن نو((عليه بكرةً وأصيالً  فل ال ذي لقيه مر 

ثم  ما لبث أن توف ي، ولم يكن الن بي يلق الرجلين في خفاء بل معه أُناس، ثم  افترضوا أن يكون قد التقى برجال يهود أو  

وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون هللا ولكن تصديق ال ذي بين يديه  ))  :نصارى ليرد  القرآن على هذه المزاعم 

، غير  ((شاعر  نترب ص به ريب المنون))، ثم  افترضوه شاعراً فقالوا: ((ب فيه من رب  العالمينوتفصيل الكتاب ال ري

إن  له لحالوة وإن  عليه لطالوة وإن  أعاله لمفرق  )أن هم فن دوا ذلك بأنفسهم، فقد عرفوا الش عر وما هذا بشعر، بل قالوا: 

أم يقولون افتراه بل ال يؤمنون فليأتوا بحديٍث  )) :ن أن يأتوا بمثله ، كما تحد اهم القرآ (وإن  أسفله لمثمر وما هو بقول بشر

فأتوا  )) :، ثم  تحد اهم بسورة ((قل فأتوا بعشر ُسَوٍر مثله مفتريات ))  :، ثم  تحد اهم بعشر ُسَور ((مثله إن كانوا صادقين

يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله  قل لئن اجتمعت اإلنس والجن  على أن  )) :، ثم  أعلنها لهم صراحة ((بسورة من مثله

 ((. ولو كان بعضهم لبعٍض ظهيراً 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ القرآن : الباب الث اني

للفصل ا  جمع القرآن وكتابته : األو 

 لجمع القرآن معاٍن متعددة، منها: 

اع القرآن حف اظه، ورسول هللا صلى  إِّنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ الحفظ )) -1 هللا عليه وسلم هو سي د الحف اظ وأول  ((، وُجم 

 الحف اظ. 

اء  وكان هناك عدد من الصحابة الكرام، تش رف بحفظ القرآن واشتهر به، ونذكر أنه في بئر معونة قُتل سبعون من قر 

، واشتهر من كبار الصحابة عدد مثله من المهاجرين واألنصار وأمهات المؤمنين، مثل الخلفاء  -أي ُحف اظه-الصحابة 

ألربعة، وطلحة، وسعداً، وابن مسعود، وحذيفة، وأبا هريرة، والعبادلة األربعة )ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو  ا

بن العاص، ابن الزبير(، والسيدة عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزيد بن ثابت، وأُبي  بن كعب، وغيرهم من الصحابة  

 الكرام. 

 

 ل: جمع القرآن بمعنى كتابته، فقد مر  بثالث مراح -2

في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم حيث كان كتبة الوحي الكرام يكتبون بين يدي رسول هللا صلى هللا  األولى: 

 عليه وسلم ما ينزل من القرآن. 

وكما قال زيد بن ثابت رضي هللا عنه: )كنا عند رسول هللا نؤلف القرآن من الرقاع(، والرقاع هو جمع رقعة،  

 للكتابة من جلد أو ورق أو ُعُسب )جريد النخيل( والعظم واألقتاب )الخشب(. وهو ما تيس ر 

ترتيب توقيفي    والتأليف أي ترتيب السور واآليات وفق ترتيب النبي، فاآليات في كل سورة، والبسملة في أولها

به، ثم قال: )أتاني جبريل فأمرني أن أ ضع هذه اآلية  ال خالف فيه، كما ورد أن رسول هللا شخص ببصره ثم صو 

 هذا الموضع من هذه السورة، وهي إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان(. 

 وكذلك ترتيب السور توقيفي. 

 ثانياً: جمع القرآن في عهد الصد يق رضي هللا عنه: 

هـ، حيث استشهد سبعون من قراء الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب،  12وكان ذلك بعد موقعة اليمامة سنة 

أبي بكر جمع القرآن، فقال لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول هللا؟ قال عمر: هو وهللا خير، يقول:  واقترح على 

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح هللا صدري لذلك، فكتب إلى زيد بن ثابت، وقال له: إنك رجل شاب عاقل ال  

فاجمعه، يقول زيد: فوهللا لو كلفوني   نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فتتبع القرآن 

بنقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي  مما أمرني به من جمع القرآن، فقال له: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول  

هللا؟ فقال أبو بكر: هو وهللا خير، يقول: فلم يزل يراجعني حتى شرح هللا صدري للذي شرح صدر أبي بكر  

 أجمعه. وعمر ثم تتبعت القرآن 

وكان ال يقبل آية إال  بوجود شاهدين من الحفظ والكتابة لقول أبي بكر لعمر وزيد )اقعد على باب المسجد فمن  

 جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب هللا فاكتباه(. 

وتم  هذه الجمع خالل سنة تقريباً، فكان أبو بكر أول من جمع كتاب هللا بين اللوحين، وعمر صاحب الفكرة،  

 من نفذ ها رضي هللا عنهم أجمعين.  وزيد 

ْفر"، فقال: هذه تسمية يهود، فقال بعضهم: "المصحف" كما يسمي ه   وقد بحث أبو بكر عن اسم له فقيل له: "السِّ

 أهل الحبشة، فاجتمع رأيهم على ذلك. 



 وبقي ذلك المصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة بنت عمر. 

 لمصحف إلى عثمان وإنما بقي عند حفصة؟ يعهد عمر با  وقد أُثير لِّم لمْ 

والجواب ببساطة أن عمر اقترح ستة أسماء ولم يعرف من سيختار المسلمون من بعده فكيف يعهد به إلى  

 عثمان. 

 ثالثاً: في عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه: 

اختالف الناس في   وبعد فتح أرمينية وأذربيجان ودخول أهلها في اإلسالم، فزع سيدنا حذيفة بن اليمان من

 القراءة، فقدم عثمان، وقال له: أدرك هذه األمة قبل أن تختلف في الكتاب اختالف اليهود والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة لترسل المصحف الذي عندها وأمر زيد بن ثابت ولثالثة من قريش لينسخوا  

 قريش فإنما أُنزل بلسانهم. المصحف، وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 

ثم لما تم النسخ أرسل النسخ الستة إلى األمصار وأعاد نسخة حفصة إليها، وأمر بإحراق كل ما سواها من  

 المكتوبات. 

كان للصحابة الكرام نسخهم الخاصة التي كتبوا فيها جانب اآليات شيئاً من الشروح والتفسير فأمر سيدنا   حيث 

 ً   على أن ال تختلف األمة. عثمان بإحراقها كلها حرصا

سورة خالية من النقط والشكل، ومن أسماء السور والفواصل، وُعرفت  114وكانت تلك النسخ السبعة تتكون من 

 بالمصاحف العثمانية، وقد أرسل مع كل نسخة ُمقرئ حافظ ليُقرأ الناس. 

صحف الشام الموجود في جامع  وقد وصف ابن كثير رحمه هللا وهو من علماء القرن الثامن الهجري أنه رأى م 

دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر هللا، وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليالً عظيماً بخط حسن مبين  

 هـ واحترق عند احتراق الجامع. 1310قوي في رق أظنه من جلود اإلبل، وبقي حتى عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ القرآن : الباب الث اني

 المصاحف العثماني ة والت جويد والت حسين : ث انياللفصل ا

كانت المصاحف العثمانية كما ذكرنا خالية من الشكل والنقط، وكانوا يمي زون ألفاظها بالسليقة، ثم بدأت العجمية تمس  

 سالمة لغتهم. 

إضافة ألف لكتابة  هـ بدأ التفكير بوضع بعض اإلشارات لتمييز بعض األلفاظ ك65ففي خالفة عبد الملك بن مروان سنة 

 قالت، كانت، وكانت تُكتب دون ألف قلت، كنت. 

وتوالى تحسين الرسم القرآني بشكل تدريجي وبجهود والة أمثال ُعبيد بن أبي زياد، والحجاج بن يوسف الثقفي على يد  

 علماء أفاضل، أمثال: أبو األسود الدؤلي والخليل الفراهيدي وغيره. 

يَن ۙ  ) ود الدؤلي نقط القرآن فلم يلبه، حتى سمع يوماً رجالً يقرأوكان زياد قد كلب من أبي األس كِّ َن اْلُمْشرِّ يء  م ِّ َ بَرِّ أَنَّ َّللاَّ

 ( وجر الالم ولم يرفعها، ففزع أبو األسود وأجاب زياد لطلبه. َوَرُسولُهُ 

ونقطتين داللة    فوضع نقطة فوق الحرف عالمة للفتح، ونقطة أسفله للكسر، ونقطة بين أجزاء الحرف داللة الضم،

 السكون. 

 وقيل غيره مثل يحيى بن معمر ونصر بن عاصم الليثي. 

 ثم كان للحجاج دور في نقط حروف المصحف. 

 مام. شثم وضع الخليل الهمزة والتشديد والروم واال

)جردوا القرآن  ومخالفة آراء الصحابة كقول ابن مسعود وتأخر تلك اإلسهامات كانت بسبب تأثير كراهة إحداث تغييرات  

 وال تخلطوه بشيء(، بل كره التابعون تطييب المصاحف ووضع الورد فيها. 

ق اإلمام مالك بين مصحف العلماء الذي أجاز نقطه مثالً وكرهه في مصاحف غيرهم.   وفر 

 ثم كرهوا التعشير )أي وضع عالمة بعد كل عشر آيات(. 

 لمصحف مستحب ألنه صيانة له من اللحن والتحريف". هـ فيقول: "إن نقط ا676حتى يأتي النووي المتوفي سنة 

 وكانوا كرهوا تسمية السور ثم أباحوها، فأسمائها ليست توقيفية، ثم عرفوا التحزيب واألجزاء. 

أما الخط فاختار الوليد بن عبد الملك خالد بن أبي الهي اج المشهور بجمال خطه أن يكتب المصحف في عهده وهو الذي  

 اب المسجد النبوي، وكانوا يكتبون بالخط الكوفي حتى أواخر القرن الرابع الهجري. خط  اآليات في محر

 ثم حل  محله خط النسخ الذي ال يزال معموالً به حتى يومنا هذا. 

 ثم كان عهد الطباعة 

 م، ثم هامبورغ، ثم بادو. 1530أول نسخة مطبوعة للقرآن الكريم كانت بمدينة البندقية سنة 

 م. 1877م، ثم بإيران، ثم أوروبا، ثم الهند، ثم اآلستانة سنة 1787انت بروسيا سنة أول طبعة إسالمية ك

 م من قبل األزهر بإشراف الملك فؤاد األول. 1923وأول طبعة في القاهرة كانت سنة 

 

 

 



 تاريخ القرآن : الباب الث اني

 حرف الس بعةاأل: ث الثاللفصل ا

يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستمع  روى عمر بن الخطاب أنه سمع هشام بن حكيم 

لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئه إياها رسول هللا، فانتظره حتى سل م، فأمسك بردائه، وقال له: من  

ن رسول هللا أقرأني هذه السورة  اقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال له: كذبت فوهللا إ 

التي سمعتك تقرأوها، فانطلق يقوده إلى رسول هللا، وقال له: يا رسول هللا إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على  

حروف لم تُقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال له: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، فقرأ، فقال رسول هللا: هكذا  

 قال: )إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما تيس ر منه(.  أُنزلت، ثم 

 وهذا الحديث عند أهل الحديث متواتر. 

 فالمصاحف العثمانية اشتملت على ما يحتمله رسمها من األحرف السبعة، مثل: 

ب ِّهِّ االختالف في اإلعراب، سواء تغي ر المعنى أم لم يتغي ر، مثل: )) -1 ن رَّ   ((،آَدمَ (( وانزلت )) َكلَِّماتٍ فَتَلَقَّٰى آَدُم مِّ

 ((. يَُضارُّ (( و))يَُضارَّ و))
اختالف في الحروف يتغير المعنى دون الصورة، مثل: ))الصراط(( و))السراط((، و)المصيطرون((   -2

 و))المسيطرون((. 

ََمانَاختالف األسماء في أفرادها وتثنيتها وجمعها، وتذكيرها وتأنيثها، مثل: ))  -3 يَن ُهْم ألِّ مْ َوالَّذِّ (( وقُرئ  اتِّهِّ

 ))ألمانتهم((، و))تشابه(( و))تتشابه((. 

ْهنِّ اْلَمنفُوشِّ إبدال كلمة مكان كلمة )) -4 نُضودٍ ((، و)) اْلَمنفُوشِّ (( و))كالصوف َكاْلعِّ نُضودٍ (( و)) َوَطْلحٍ مَّ  ((. وَطْلعٍ مَّ
 ((. فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُونَ االختالف بالتقديم والتأخير، مثل: )) -5

ي تَْحتََها  )) ، مثل: سير من الزيادة أو النقصان كعادة العرب في الحذفاختالف بشيء ي -6 َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجرِّ

ي (( )) اأْلَْنَهارُ  ن تَْجرِّ  . (( تَْحتََها اأْلَْنَهارُ   مِّ

))عليهمو دائرة  اختالف اللهجات في الفتح واإلمالة والهمز والتسهيل، كإمالة ))موسى( ))بلى((، أو إشباع الميم  -7

 السوء((. 

 لهجة، مثل:  20حيث أن لهجات العرب أكثر من 

-  .  العجعجة: بإبدال الياء جيماً، فيقولون: تميمج بدل تميمي 
 العنعنة: بإبدال العين من الهمزة، فيقولون: عن ك بدل أن ك، وعسلم الرجل بدل أسلم.  -
ش ، وعليكِّ   بدلَكعلَْيشِّ الكشكشة: بإبدال الشين من الكاف الخطاب أو إلحاقها شيناً، فيقولون:  - ، وكما  بدل إليكِّ  إليكِّ

 قال مجنون ليلى: 
يُدشِّ جيُدَها ْنشِّ َرقيقُ   فعْيناشِّ عْيناها َوجِّ  ولكنَّ َعْظَم السَّاقِّ مِّ

 الحكم، ويا وَل بدل يا ولد. القطع: بإخفاء الحرف األخير، فيقولون: يا أبا الحكا بدل أبا  -
 االستنطاء: بجعل العين الساكنة نوناً إذا جاوزت الطاء، فيقولون: أنطِّ بدل أعط.  -
م، بكسر الهاء ولو لم يكن قبلها ياء.  - م، وعْنهِّ نهِّ  الوهم: بقولهم بدل منُهم وعنُهم: مِّ
 الطمطمة: بإبدال الالم ميماً.  -

النبي صلى هللا عليه وسلم، فقالوا له: أمن أمبر أمصيام في أمسفر؟ فقال  وقد روت لنا ُكتب السير أن قوماً أتوا 

 لهم: )ميس أمبر أمصيام في أمسفر(. 

 فكانوا يبدلون الالم ميماً، فسألوه: أمن البر الصيام في السفر؟ فقال لهم: )ليس من البر  الصيام في السفر(. 

 . صلى هللا عليه وسلم ما أجمل فصاحته وأعذب لسانه 



 علوم قرآنية: لثالث ا الباب

لاأللفصل ا  لمحة تاريخية عن علوم القرآن: و 

ل لتفسير القرآن الكريم للصحابة الكرام، فإذا أشكل عليهم أمراً، رجعوا   سول صل ى هللا عليه وسل م المرجع األو  كان الر 

  فس ر، فقالوا: وأي نا لم يظلم نفسه!، ف(( م بُِّظْلمٍ َولَْم يَْلبُِّسوا إِّيَمانَهُ ))إليه وأخذوا منه الجواب الش افي كاستفسارهم عن معنى  

 (. الش رك الظلم فقال: هو ) رسول هللا صلى هللا عليه وسل م

كما أن هم لم يكتبوا في عهد الن بي لقوله: )ال تكتبوا عن ي ومن كتب عن ي غير القرآن فليمحه(، فظل ت هذه العلوم تنتقل  

 . الن بي وأبي بكر وعمر بالتلقين والمشافهة في عهد 

ثم  كما فعل عهد سي دنا عثمان بتطوير وتحسين وخدمة القرآن الكريم، امتد  ذلك لعلوم القرآن وتفسيره، ونستعرض أبرز  

جال ال ذين حملوا لواء هذا العلم وبعض مؤل فاتهم في هذا المجال جزاهم هللا عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء  .الر 

 : ، ُعرف ونُقل التفسير عن الكرام عهد الص حابة ففي   -1
 م. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي  رضي هللا عنه  -
بير رضي هللا عنهم  -  . ابن عب اس وابن مسعود وابن الز 
 . أبي  بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى األشعري  رضي هللا عنهم -

 

 : عهد الت ابعين وفي   -2

 .مجاهد وعطاء بن يسار -

 .عكرمة وقتادة وزيد بن أسلم  -

 .الحسن البصري  وسعيد بن جبير  -

 . فحين يذكر اسم واحد من هؤالء األعالم فهم المرجع األوثق لفهم كتاب هللا عز وجل 

 

وهؤالء واضعوا علم الت فسير وعلم أسباب الن زول وعلم    ،أتباعهم مالك بن أنس ال ذي أخذ عن زيد بن أسلمومن  -3

 .المك ي والمدني  والن اسخ والمنسوخ 

 

 : علماء القرن الث اني من   -4
اج، محد ث البصرة وأمير المؤمنين في الحديث  -  . شعبة بن الحج 
 [. شيخ أهل الحجاز]نة  ُعييسفيان بن   -
اح  -  ]شيخ الشافعي )شكوت إلى وكيع سوء حفظي...([.  وكيع بن الجر 

 المشهور.  ابن جرير الط بري صاحب الت فسير األجل   جمعها  وتفاسيرهم جامعة ألقوال الص حابة والت ابعين

 

 : في القرن الث الث  -5

 ـ. ه(  234)علي بن المديني، شيخ البخاري، أل ف في أسباب الن زول  -

 .القرآن أبو عبيد القاسم بن سالم، أل ف في الن اسخ والمنسوخ والقراءات وعلوم  -

د بن أي وب ) -  . ـ ( ه214محم 

د بن خلف، صاحب الحاوي في  -  .علوم القرآن محم 
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د بن القاسم األنباري ) -  . ( هـ، صاحب عجائب علوم القرآن 328أبو بكر محم 

، صاحب المختزن في علوم القرآن  -  .أبو الحسن األشعري 

 .أبو بكر السجستاني، صاحب غريب القرآن  -

د بن علي األدفوي ) -  .عشرين مجل ة ( هـ، وله االستغناء في علوم القرآن في 388محم 
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، صاحب إعراب القرآن  -  .علي بن إبراهيم الحوفي 

 .( هـ، صاحب الت يسير في قراءات القرآن444أبو عمر الد اني ) -

 

 :في القرن الس ادس -8
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 علوم قرآنية: لثالباب الث ا

 علم أسباب الن زول : الث انيلفصل ا

معرفة أسباب الن زول، فهي قص ة السياق ال تي نزلت اآليات القرآني ة  يرى أهل الت فسير أن ه ال يمكننا فهم كتاب هللا دون 

 . فيها

 . ولطالما كان الجهل بسبب نزول اآليات سبب لكثير من الل غط والوهم ال ذي قد يقع فيه قارئ القرآن والمحاول لفهمه

ليس على ال ذين آمنوا  ))فكم اجتمع عثمان بن مظعون وعمرو بن معد يكرب بإباحة تناول المسكرات بقوله تعالى: 

موا الحات ُجناح  فيما َطعِّ ، فقالوا الخمر مباحة وخفي عليهم أن ها نزلت فيمن مات قبل تحريم الخمر وكان قد  ((وعملوا الص 

 . شرب منها كما قال أهل الت فسير

، علماً أن ها نزلت  ((ُكم فَثَمَّ وجهُ هللافأينما تَُولُّوا وجوهَ ))وكاستشهاد بمن بيح الت وجه في الص الة إلى أي  ناحية بقوله تعالى:  

 . في أصحاب الن بي ال ذين صل وا في ليلٍة مظلمٍة كل  في اتجاه فنزلت بحق هم 

، وكان من أهل   وال يشترط تحديد سبب نزول لكل  آية، فمنه ما نزل لغير سبب خاص، إن ما تعليماً أو تثبيتاً لفؤاد الن بي 

ع عن ذلك، فقالو وايات الص حيحة  "ذهب ال ذين يعلمون فيم أنزل القرآن "ا: العلم من يتور  ، واقتصروا على رواية الر 

الث ابتة عن الص حابة الكرام وترك ما سوى ذلك لما يُوقع ذلك من إشكالي ات وأخطاء، كما وقع الواحدي  في تفسيره لقوله  

ن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اسمه)) تعالى:  ها نزلت في بختنص ر البابلي  وأوصى به معتمداً  فذكر أن   ،((ومن أظلم مم 

ا أوقعه بخطأ فادح ومثل هذه األخطاء يقع من   خين واكتفى برواية واحدة مم  على رأي قتادة فقط، وكونه ليس من المؤر 

جوع ألحداث نزوله وحيثي اتها  مان أن يفهم القرآن الكريم دون الر   . أراد في هذا الز 

فحسب، فقد نجد روايتان كلتاهما صحيحة وال تستطيع ترجيح واحدة على أُخرى في سبب  وليس األمر بهذه البساطة 

بني عجالن، فسأله: كيف تقولون في رجٍل وجد    د نزولها، كما جاء في البخاري  أن  عويمراً أتى عاصم بن عدي وكان سي  

م الن بي يسأله، فكره رسول هللا المسائل  أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول هللا، فأتى عاص ... مع امرأته رجالً 

 .وعابها، فجاء عويمر الن بي وسأله بنفسه فعل مه آية المالعنة 

وفي رواية ثانية عند البخاري أن  هالل بن أبيه قذف امرأته عند الن بي، فقال رسول هللا: )البي نة أو حد  في ظهرك(، فقال  

وال ذين يرمون أزواجهم  )) ينطلق يلتمس البي نة، فنزل جبريل بقوله تعالى:  يا رسول هللا: إذا وجد أحدنا مع امرأته رجالً 

وايتين  ((ولم يكن لهم شهداء إال  أنفسهم ، فكان تعد د في الس بب واآلية واحدة وكانت جواباً للحادثتين، فكان الجمع بين الر 

 . سهالً 

من بينهما ك وايتين لتباعد الز  ألمث لن   ) محاولة الت وفيق بين قول الن بي عقَب أُحد: وقد يحصل أن يتعذ ر الجمع بين الر 

 .ال تي نزلت عقب فتح مك ة  (( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)) بسبعين منهم مكانك(، وقوله تعالى: 

البخاري واآلخر  وقد يتعد د الن زول كما في سورة الفاتحة ال تي نزلت في مك ة وفي المدينة، وهناك روايات ترد إحداها في 

ته وتقد مه على غيره   .عند غيره فتأخذ برواية البخاري المجمع على صح 

، وبهذه العجالة نعرف  ((يحلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر))وقد يتعد د الن ازل والس بب واحد كسبب نزول قوله: 

ف على علم آخر من علوم القرآن هذا الن وع من علوم القرآن وجهود العلماء في خدمة كتاب هللا وال المك ي  ) بد  أن نتعر 

سم القرآن  ي(. والمدني ـ الن اسخ والمنسوخ ـ المحكم والمتشابه ـ فواتح الس ور ـ الر 

 

 



 علوم قرآنية: لثالباب الث ا

 علم المك ي والمدني : الث الثلفصل ا

لنا))لقد تكف ل هللا تعالى بحفظ كتابه الخاتم فقال:  ، ومن حفظه تأصيل علومه ال تي  (( الذ كر وإن ا له لحافظون إن ا نحن نز 

ض لها  من، لتساعد على حفظه مواجهة محاوالت الت شكيك والت حريف ال تي يمكن أن يتعر   .ستدرسه عبر الز 

يزيد   وقد تحد ثنا عن علم أسباب الن زول األساس في علم الت فسير والمنطلق له ونقف اليوم مع علم المك ي والمدني ال ذي 

 .قربنا من فهم مضمون اآليات ودراسة المحتوى القرآني

وقد يزيد فهمنا لهذا الموضوع عند دراسة جهود المستشرقين في هذا الباب وَسيُهالنا الت فاصيل الد قيقة ال تي وقفوا عندها،  

ل ما وقفوا عنده عمر الن بي صل ى هللا عليه وسل م عند البعثة، فاهلل عز  وجل  يقول  فقد لبثُت فيكم  ))في كتابه الكريم: فأو 

عت تفاسير المفس رين لمعنى )ُعُمراً( والمراد به على وجه الت حديد، فزعم المستشرقون أن ال قبل  ((ُعُمراً من قبله ، فتنو 

وايات وتناقضها ومنهم من   لباحث بتحديد عمر الن بي في بدء الوحي، وعل ل بعضهم تعذ ر هذا الت حديد باضطراب الر 

( عند العرب، ومغالطاتهم جاءت أن   40( المعتمد عند أهل الس يرة أن ه َضرب من صفة الس حري ة لرقم )40اعتبر عمر )

وايات وتساوت وتعذ ر الت رجيح   وايات ال يستلزم االضطراب حتماً، وإن ما يقع الت ناقض والت ضارب إذا تعادلت الر  تعد د الر 

ا خون   بينها كما يذكر علماء الحديث، أم  إذا ُرج حت رواية على أُخرى فما من فرصة للقول بالت ناقض، ولو نقل المؤر 

حه المحق قون من أهل الت فسير  أي األصح  كما رج  أي األشهر هو الر  وايات في عمر الن بي، فسيظل  الر   .عشرات الر 

 :لطيفة

ال  " بيني وبين فالنة فمن تختار؟، فقال:   سألت امرأة زوجها وكان من المشتغلين بعلم أصول الفقه، فقالت: لو خي روك

 ". يُنظر إلى الت رجيح إال  إذا تعذ ر الجمع

 ". أوجز وأجاد وأفاد وأفهم وأقنع وأمتعقالوا: رحمه هللا "كم 

فالحظوا أن  أكثر القرآن نزل نهاراً، ولم يخُل األمر من استثناءات كسورة مريم ال تي نزلت ليالً كما روى الط براني  أن   

ة جارية، فقال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: )واللية نزلت علي  سورة مريم..  ليلالً أتى الن بي، فقال: ولدت لي الرج

ل سورة الفتح ال تي نزلت ليالً لحديث: )لقد نزلت علي  اللي ها مريم(، وأو  ا طلعت عليه  لسم  ة سورة هي أحب  إلي  مم 

وايا ا ورد في الر   .ت الص حيحة الش مس(، وغيرها مم 

كعة األخيرة من صالة الص بح كقوله تعالى:  ، وكما في قوله تعالى:  ((ليس لك من األمر شيء))كما نعرف ما نزل في الر 

 . ، وآيات تبرئة الث الثة ال ذين خل فوا كما روت الس ي دة أم  سلمة(( وهللا يعصمك من الن اس))

يا أي ها ال ذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم  ))يد كما في قوله تعالى:  وقد وصف أهل الت فسير األجواء المصاحبة من برد شد 

اً ))، أو الحر  الش ديد: (( إذا جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها  ،  ((ال تنفروا في الحر  قل نار جهن م أشد  حر 

ماء واألرض كآخر آيتين من سورة البقرة  وما نزل في سفر وما نزل في حضر وما نزل عقب الغزوات وما نزل بين الس  

 .ليلة المعراج

رات الد عوة   واية زيادة الث قة بالن فوس وهكذا تتب ع العلماء الس ور القرآني ة تبعاً لتطو  هذا االستقصاء ال ذي يؤك د صدق الر 

وايات والمنهج الت اريخ ي والت رتيب القرآني، وال نستغرب  وأدق  جزئي اتها، وكم حاول المستشرقون الت دقيق والت شكيك بالر 

وتعتبر    ،ما ظهر في أوروبا في منتصف القرن الت اسع عشر من دراسات قام بها وليم موير وويل وبالشير ونولدكه

ل الت رجمات غير أن ها لم تسلم من هذه العقبة   . ترجمة بالشير للقرآن من أو 

 



بعث نبي ه حق اً على رأس األربعين من غير استناد إلى تفسير العمر  عندها نواجه هؤالء المستشرقين ومغالطاتهم، بأن  هللا  

وايات الص حيحة ال تي تكاد تبلغ حد  الت واتر، فكان   ومن غير تأث ر بعقائد الس ابقين في رقم األربعين، بل اعتماداً على الر 

لي ة للتشكيك في منطلق  ابة للتشكيك  إثارة الش بهات حول عمر الن بي في بدء الوحي محاولة أو  الد عوة اإلسالمي ة لتكون بو 

شة   . بمعلومات المرحلة المك ي ة ثم  المدني ة، فكيف للباحث أن يتابع نوازل القرآن إذا كانت صورة بدء الوحي غامضة مشو 

  وعلم المك ي والمدني يزيد من معرفة هوي ة كل آية من آيات القرآن، وقد جعله العلماء ترتيب زماني وتحديد مكاني

وتبويب موضوعي وتعيين شخصي وعليه اجتهد بعضهم أن  المك ي  ما وقع خطاباً ألهل مك ة والمدني  ما وقع خطاباً ألهل  

المدينة وقالوا المك ي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مك ة والمدني ما نزل بعد الهجرة، ولعل ه الت عريف األشمل  

ماني واألش خاص والمكان على حد  سواء، وهناك ما أدرجه العلماء في باب ما نزل بالمدينة  حيث يراعي الت رتيب الز 

 . وحكمه المك ي  وما نزل بمك ة وحكمه المدني  

من أشرف  "وال يخفى ما لهذه الت قسيمات من آفاق نفسي ة وأطوار اجتماعي ة وأثر البيئة، لذلك قال أبو القاسم النيسابوري: 

علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمك ة ابتداًء ووسطاً وانتهاًء وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ثم  ما نزل  

 ". دينة وحكمه مك يبمك ة وحكمه مدني  وما نزل بالم

وايات   وقد تكب د العلماء في تتب ع مراحل الوحي وذكر أبسط الت فصيالت وأصغر الجزئي ات، وعليه اعتمد العلماء على الر 

 .الص حيحة لتحديد المك ي والمدني، فيما وصل من الص حابة الكرام وما تناقله عنهم الت ابعون

لموضوعات ال تي ال تكون فيها رواية بنص ٍ صريح ثم  وصلوا في نهاية المطاف  ثم  أعملوا الفكر واالجتهاد ال سي ما في ا

ابط  : ومنها  ،إلى تحديد خصائص للسور المكي ة تبعاً لهذا الض 

 . أن  كل سورة فيها سجدة فهي مك ي ة -1
 . أن  كل سورة فيها لفظ كال  فهي مك ي ة ولم ترد إال  في الن صف األخير من القرآن  -2

 . فيها }يا أي ها الن اس{ مك ي ةأن  كل سورة  -3
 . أن  كل سورة فيها قصص األنبياء واألمم الس ابقة مك ي ة سوى البقرة  -4
 . أن  كل سورة فيها قص ة آدم وإبليس فهي مك ي ة سوى البقرة -5

ي ك  -6 هراوين (المر)و  ( ألم)أن  كل سورة تفتتح بحروف التهج   .سوى الز 

 از بـ: كما تمت

 . تعبيرهاقص  اآليات والس ور وحرارة  -
 . موضوعات اإليمان باهلل اليوم اآلخر -
 . مجادلة المشركين وتسفيه أحالمهم -
 .كثرة القسم جرياً على أساليب العرب  -

ا الس ور المدني ة   : أم 

 . ففيها الحديث عن الجهاد وأحكامه -
 . فيها تفاصيل األحكام والحدود والفرائض  -
 . فيها ذكر المنافقين عدا سورة العنكبوت  -
 . اب مجادلة أهل الكت -
 . طول اآليات وإطنابها -
 . تفصيل البراهين واألدل ة  -

 .وقد تتب ع العلماء جزاهم هللا كل  خير الس ور واآليات في هذه الخصائص وأوضحوها 



 علوم قرآنية: لثالباب الث ا

ابعاللفصل ا  علم المحكم والمتشابه : ر 

، وتستطيع  ((كتاب أُحكمت آياته))تستطيع القول أن  القرآن كل ه محكم إذا قصدنا بإحكامه إتقانه وجمال نظمه لقوله تعالى: 

القول أن  القرآن كل ه متشابه إذا أردنا به تشابه وتماثل آياته في البالغة واإلعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه لقوله  

ل أحسن الحد )) تعالى:  ، غير أن  المحكم والمتشابه المراد في بحثنا غير هذين المعنيين  ((يث كتاباً متشابهاً مثاني هللا نز 

ا  ))الس ابقين، إن ما تفسير قوله تعالى:  هو ال ذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن  أم  الكتاب وأُخر متشابهات فأم 

اسخون في العلم يقولون  ال ذين في قلوبهم زيغ  فيت بعون ما تشابه منه ابتغاء الف  تنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال  هللا والر 

اسخون في العلم يقابلون ال ذين في  ((آمن ا به كلٌّ من عند رب نا وما يذ ك ر إال أولوا األلباب  ، فالمحكم يقابل المتشابه كما الر 

، فيرى أهل العلم أن  المحكم هو ال ذي يدل  على معنا ه بوضوح ال خفاء فيه، والمتشابه هو ال ذي يخلو من  قلوبهم زيغ 

اجحة على معناه، ومن أهل الكتاب من رأى أن  المتشابه ال يعلم تأويله إال  هللا ويوجبون الوقوف في اآلية على   الد اللة الر 

اسخين في العلم فقط يقولون:  ري  فيرى أن  الوقوف في  ، ومنهم كأبي الحسن األشع((آمن ا به ))لفظ الجاللة، في حين أن  الر 

اسخون في العلم))اآلية إن ما على  أن  هللا أورد هذا  "فهم يعلمون تأويله، ويؤي ده بذلك أبو اسحق الش يرازي بقوله:  (( والر 

ة بذلك اغب األصفهاني ال ذي قس م المتشابه ثالثة  "مدحاً للعلماء فلو كانوا ال يعرفون معناه لشاركوا العام  ، ومنهم كالر 

 :رب أض

 . ضرب ال سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الس اعة وخروج الد اب ة -
 . ضرب لإلنسان أسباب معرفته كاأللفاظ الغريبة  -
اسخون في العلم ويخفى على من دونهم وهو المراد بدعاء الن بي  صل ى هللا عليه   - ضرب يختص  به الر 

 (. الت أويلوسل م البن عب اس: )الل هم  فق هه في الد ين وعل مه 

فذات هللا سبحانه وتعالى وصفاته ال يعلمها إال هللا كما في الد عاء المأثور )أنت كما أثنيت على نفسك(، والعلم المستأثر به  

وهناك آيات انقسم فيها أهل العلم بين مذهب الس لف   ((،سبحانك ال علم لنا إال  ما عل متنا إن ك أنت العليم الحكيم))عند هللا  

 : خلف كقوله تعالى ومذهب ال

حمن على العرش استوى)) -  ((. الر 
- (( ً  ((. جاء رب ك والملك صف اً صف ا
 ((. وهو القاهر فوق عباده)) -
طنا في جنب هللا)) -  ((. يا حسرتنا على ما فر 
 ((. ويبقى وجه رب ِّك)) -
 ((. ولتصنع على عيني)) -
 ((. يد هللا فوق أيديهم)) -
 ((. ويحذ ركم هللا نفسه)) -

ضون علم حقائقها إلى هللا كما قال اإلمام   هون هللا عن هذه الظ واهر المستحيلة عليه ويؤمنون بها بالغيب ويفو  فالس لف ينز 

جوه عن ي"مالك عن االستواء:  ا الخلف "االستواء معلوم والكيف مجهول والس ؤال عنه بدعة وأظن ك رجل سوٍء أخرِّ ، أم 

ي ومجيء هللا على مجيء أمره وفوقي ته على العلو  ال من جهة وجنبه على حق ه وعينه  يحملون االستواء على العلو  المعنو 

على عنايته ويده على قدرته، وهذه اآليات المتشابه تحف ز المؤمنين على االشتغال بالعلوم ال تي تساعدهم على فهم اآليات  

ق الت جل يات فيقرؤون القرآن بخشوع وتدب    . وهللا أعلم  ر...وتذو 

 

 



 علوم قرآنية: لثباب الث اال

 علم الن اسخ والمنسوخ : امسالفصل الخ  

ج في األحكام   مر  معنا حكمة نزول القرآن الكريم من جماً على قلب النبي صلى هللا عليه وسلم، ومنها مراعاة التدر 

وخصائصها، فإن علم الناسخ  والتشريعات، وكما درس لنا علم المكي والمدني اآليات التي نزلت في كل مرحلة  

 والمنسوخ هو العلم الذي أولى اهتماماً بالغاً لدراسة اآليات التي حوت هذه األحكام ووث ق لنا تسلسلها. 

 ولفظة النسخ في اللغة تأتِّ في عدة معاٍن منها: 

ُ اإلزالة: كقوله تعالى: )) -1 ُم َّللاَّ ُ َما يُْلقِّي الشَّْيَطاُن ثُمَّ يُْحكِّ  ((.  آيَاتِّهِّ فَيَنَسُخ َّللاَّ

َكاَن آيَةٍ التبديل: كقوله تعالى: ))  -2 ْلنَا آيَةً مَّ  ((. َوإِّذَا بَدَّ
ُخ َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ النقل من موضع آلخر من قوله تعالى: )) -3  ((. إِّنَّا ُكنَّا نَْستَنسِّ

َها نَأْتِّ بَِّخْيٍر م ِّ في القرآن )) وقد ورد معنى النسخ ْن آيٍَة أَْو نُنسِّ ثْلَِّها َما نَنَسْخ مِّ ، فالنسخ هنا: رفع الحكم الشرعي  ((ْنَها أَْو مِّ

 . بدليل شرعي 

 السنة بالقرآن كما نُسخ صيام عاشوراء الثابت بالسنة بما نزل في القرآن من فرضية الصيام رمضان.  : ويكون النسخ

 وال يتص ور نسخ القرآن بالسنة، فمهمة السنة متعاضدة مع القرآن ال معارضة له. 

 وهناك نسخ السنة بالسنة، حيث يحمل تدرجاً باألحكام كما تدرجت آيات القرآن. 

نسخ القرآن بالقرآن، ومما ال خالف فيه وجوده في القرآن الكريم، لكن االختالف في عدد مواضعه  ونحن هنا نتحدث هم  

لُوا وغيره، كاالستثناء )) النَساءووفي الفرق بينه وبين أحكام أُخرى، كالتخصيص   يَن آَمنُوا َوَعمِّ  ..((. إِّالَّ الَّذِّ

 البداء أن يبدو له رأي ثم يغي ره وهو ال يصح. و

 .آية عامة، تأتي آية تخصص بها بعض األفراد  التخصيص في و

يَُهَما قصر العام على بعض أفرداه، مثال: )) قَةُ فَاْقَطعُوا أَْيدِّ ُق َوالسَّارِّ (( خصصه قول النبي )ال قطع إال  في ربع  َوالسَّارِّ

 دينار((. 

 : تأخير البيان حتى وقت الحاجة )تحريم الخمر(. النَساء و

تتبع آيات النسخ، حتى أن بعضهم قط ع أوصال اآلية الواحدة، فزعموا أن أولها منسوخ  وقد بالغ بعض العلماء في  

ن َضلَّ إِّذَا اْهتََدْيتُمْ وآخرها ناسخ، كقوله تعالى: )) ُكم مَّ يَن آَمنُوا َعلَْيُكْم أَنفَُسُكْم ۖ اَل يَُضرُّ ، فاعتبروا أن آخرها  ((يَا أَيَُّها الَّذِّ

 ((. َعلَْيُكْم أَنفَُسُكمْ منكر نسخ أولها ))األمر بالمعروف والنهي عن ال

لِّينَ ومنهم من رأى أن قوله تعالى: )) ْض َعنِّ اْلَجاهِّ ، أولها وآخرها منسوخان وأوسطها  (( ُخذِّ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِّاْلعُْرفِّ َوأَْعرِّ

 محكم. 

 وهي من المبالغات، وهللا أعلم. 

 هذا وإن النسخ يأتي على ثالثة أضرب: 

 دون التالوة، وال ضير من الشواهد مهما َكثُرت، فهي لحكمة تربوية كما أسلفنا. نسخ الحكم  -1

من(.  -2  نسخ التالوة دون الحكم، مثل: )خمس رضعات مشبعات يحر 
 نسخ التالوة والحكم، وكم نسخوا بآية السيف من أحكام.  -3

 واتر. وهنا لم يعتمد العلماء على أخبار اآلحاد في إثباتها أو نفيها، بل ال بد  من الت 

 بنص صريح عن الرسول أو عن صحابي، كقوله: )آية كذا نسخت كذا(. 



 سورة في القرآن هناك:  144وبين من رأى من العلماء أن من أصل 

 سورة ليس فيها ناسخ وال منسوخ.  43 -

 سور فيها ناسخ.  6 -

 سورة فيها منسوخ.  40 -

 سورة فيها ناسخ ومنسوخ.  31 -

 آية، وهللا أعلم.  19م استثنى آيتين، فأصبحت آية، ث 21ومنهم كالسيوطي حصر النسخ في 

 وهذا من جهود العلماء في البحث والدراسة واالرتباط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لث: علوم قرآنيةالباب الث ا

 لمحة عن فواتح الس ور : سادس  الفصل ال

ي ال تي افتتح هللا بها بعض  سور القرآن الكريم، وقد وردت هذه  مر  معنا أن  من خصائص الس ور المك ي ة حروف الت هج 

 : الحروف في عد ة صيغ منها 

ن من حرف واحد وعددها ) -  . ( سور هي: ص، ق، ن 3المكو 

 . ( منها بدأت ب )حم( و )طس( و )طه( و )يس( 7) : وعشر سور مؤل فة من حرفين -

ن من ) - ات 6)الم( )  : ( سورة13( حروف في )3ومنها المكو  ات )الر(5و) ،( مر  تان و)طسم(  ،( مر   . مر 

 . ( حروف )المص(، )المر(4وسورتين بدأت ب ) -

 . وواحدة بخمسة حروف )كهيعص( -

ي 14( شكالً وهي من غير تكرار )13( موضعاً على )29بما مجموعه )  .( حرف أي نصف حروف التهج 

معجز، وال يستطيع المشركون  لذلك قال المفس رون أن ها جاءت لتدل  على القرآن الكريم مقط عاً مفرداً أو مؤل فاً مجتمعاً 

 .اإلتيان بمثله 

ي، بل يرون أن  القرآن حوى من كل    مخشري والبيضاوي وابن تيمي ة والمز  أي من المفس رين الز  وقد انتصر لهذا الر 

 ـ: جنس من الحروف نصفه ف

 . (6( من ) 3من حروف الحلق ) -

 . (10( من )5ومن المهموس ) -

 . ( 9ومن المجهورة ) -

 . ( 2من )( 1ومن الش فتين ) -

وأن ها ذكرت تارةً حرفين حرفين وتارةً ثالثة وأحياناً أربعة وخمسة كتراكيب الكالم، غير أن  االعتقاد بأزلي ة هذه  

الحروف جعل كثيراً من أهل العلم يقفون عندها وال يكثرون الخوض في تفسيرها كما قال الش عبي )سر  هذا القرآن(  

ي إن  لكل  كت"وقول علي  بن أبي طالب:   د يق:  " اب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف الت هج  في كل   "، وقول أبي بكرا الص 

ه في القرآن أوائل الس ور أن  هذه الحروف علم مستور وسر  محجوب  "، ونُقل عن ابن مسعود وغيره:  "كتاب سر  وسر 

 ". استأثر هللا به

ي ة إال  أن  نظري ات عديدة  ل وهي طريقة لحساب  ورغم ما يحيط بتفسيرها من سر  ُطرحت في تفسيرها منها: حساب الُجمَّ

واستخراج معلومات معي نة عن هذه الحروف كما ذكر الس هيلي والخويبي عن بعض أهل العلم أن هم حسبوا منها بقاء هذه  

ة، ومتى يفتح المسلمون بيت المقدس كما وقع ) ا حذف الت كرار على  ( هـ، ومنهم كالش يعة ال ذين رأوا أن ها تدل  إذ 583األم 

)صراط علي  حقٌّ نمسكه(، فرد  عليهم بعض أهل الس ن ة بذات الحروف )صح  طريقك مع الس ن ة(، كما هو بمعروف  

جر عنه كابن حجر العسقالني ال ذي يعتبره باطالً ال يجوز االعتماد   بحساب أبي جاد ال ذي شد د العلماء على إنكاره والز 

 ". حساب أبي جاد ضرب من الس حر ال أصل له في الش ريعة  أن" : عليه وقول ابن عب اس 

كابن العربي  صاحب   "،أعلم أن  مبادئ الس ور المجهولة ال يعلم حقيقتها إال  أهل الص ور المعقولة "ومنهم من قال: 

، وأن ها على  ((والقمر قد رناه منازل))الفتوحات المك ي ة، فجعلها هللا تبارك وتعالى تسعاً وعشرين وهو كمال الص ورة  

( حرفاً وهي حقيقة البضع )اإليمان بضع وسبعون(، فال يُكمل عبد أسرار اإليمان حتى يعلم حقيقة  78تكرار الحروف )

 .هذه الحروف في سورها



وهذه اآلراء تعتمد على أذواق أصحابها ومواجيدهم وال تستطيع االعتماد عليها في التفسير، ومنهم من قال أن ها حروف  

كريم  هاٍد حكيم  عليم  صادق    (كهيعص )أنا هللا أرى، و  (الر)ن أسماء هللا تعالى كما ورد عن ابن عب اس وغيره مأخوذة م 

حمن)أو أن ها تجمع  ويؤي ده    (( ال يمس ه إال المطه رون))هي إشارة لقوله:   ( طسم) ويرى المستشرقين )كشرنجر( أن   (الر 

إلى دراسة القرآن والمستشرق )لوث( ال ذي تابع كشرنجر في رأيه العقيم،  في هذه الت فاسير )بالشير( في كتابه المدخل 

لكن أغرب هذه اآلراء وأبعدها عن الحق  والص واب ما ذكره المستشرق األلماني )نولدكه( أن ها حروف دخيلة على القرآن  

م من مغيرة والهاء من أبي هريرة،  قد تكون داللة على أسماء الص حابة ال ذين كتبوها فالس ين من سعد بن أبي وق اص والمي

ً من )بُهل وهرشفيلد(، لكن عارضهم المستشرق )بالشير( ورأى في آرائهم لغو وعبث وأعلن :  وتحم س لهذه الن ظري ة كال 

لشك   أن  المسلمين األتقياء ال ذين كانوا يرون من العبث كل محاولة الختراق أسرار هذه الفواتح القرآني ة أثبتوا بما ال يدعُ ل"

 ". أن هم وحدهم العقالء الحكماء 

بعض الس ور القرآني ة تفتتح بهذه الحروف كما تُفتتح القصائد عند العرب للتنبيه لكن بطريقة    إنومن أهل العلم من قال 

أي من الت ابعين مجاهد رحمه هللا، ثم  زاد الخوي  بي أن ها قد  تمي ز القرآن عن الش عر فلم تفتتح ب كال  أو أال، وقد ذكر هذا الر 

تكون لتنبيه الن بي عند نزول الوحي فيقبل ويصغي إليه غير أن  الس ي د رشيد رضا صاحب تفسير المنار المشهور استبعد  

 .أن تكون تنبيهاً للنبي، إن ما هو للمشركين في مك ة وألهل الكتاب في المدينة كما قال

ازي في تفسيره الكبير ذكر في تفسير    ((ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعل كم تغلبون)) قوله تعالى:  وذلك أن  اإلمام الر 

ركشي والس يوطي   أن يورد عليهم ماال يعرفونه ليكون سبباً إلسكاتهم واستماعهم وانتفاعهم، وقد اعتمد ذلك وأشار إليه الز 

 . وابن جرير وابن كثير رحمهم هللا

وبالغة الت عبير ال تي غايتها إفهام المراد مع اإلقناع والت أثير فينب ه  من حسن البيان  "ونعود لتعبير رشيد رضا حيث يقول: 

ات كالمه والمقاصد األولى بها  ". المتكل م والمخاطب إلى مهم 

ي أنها كانت، فنرى بعدها موضوعات محد دة تتعل ق بذكر   ويمكن أن نرى أن  أغلب هذه الس ور الُمفتَتَحة بحروف التهج 

ة، وتبقى هذه الفواتح من عوامل االستغراب، وال يخلق االستغراب إال  االهتمام، وال يثير االهتمام  الكتاب أو الوحي والن   بو 

إال  الت نبيه، ولن ينب ه الن اس ويقرع أسماعهم صوت أحلى وقعاً من هذه الحروف المقط عة األزلي ة ال تي همستها الس ماء في  

 .أذن األرض 

ي ة حسن ال  . بيان واالهتمام باإلفهام وجذب انتباه المستمعينونحن نتعل م كدعاة أهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لث: علوم قرآنيةالباب الث ا

سم القرآني: الفصل الس ابع  علم الر 

من القضايا التي تناولها الباحثون في علوم القرآن ودرسوها علم الرسم القرآني، وهو ما ُكتب على زمن عثمان بن عفان  

ويحتمل األحرف السبعة التي نزل فيها القرآن، حيث زعم فريق منهم أنه رسم توقيفي أي من قبل النبي صلى هللا عليه  

 ارك في كتابه "اإلبريز" عن شيخه عبد العزيز الدباغ. وسلم، ونقل هذا الرأي علماء أمثال ابن المب 

وعللوا ذلك أن رسم القرآن معجز كما نظمه، وأنه ال يهتدي أحد لمعرفة سر كتابة األلف في )مائة( دون )فئة(، وزيادة  

ا في )َعتَوا(  الياء في )بأييد( و)بأبيكم(، ولما ُوضعت ألف في )َسعَوا( في سورة الحج دون )َسعَو( في سورة سبأ، ومثله

 في سورة )األعراف( دون )َعتَو( في سورة الفرقان، وغيرها الكثير. 

عُونَ وقالوا هي أسرار إلهية ال يُط لع عليها إ ال بالفتح الرباني، فلعلها ألنه ال تشبه قدرة البشر في البناء )  ،  (بِّأَْيْيٍدٍۢ َوإِّنَّا لَُموسِّ

 في المعنى. ألن كل زيادة في المبنى تدل حتماً على زيادة 

وذهب فريق آخر إلى ضرورة احترام الرسم العثماني واستحسان االلتزام به دون القول أنه توقيفي إنما حرصاً على  

 توحيد األمة وعدم اختالفها. 

 فهذا اإلمام أحمد يقول: "تحرم مخالفة مصحف عثمان"، واإلمام مالك يؤكد على ضرورة أن يُكتب على الَكتَبة األولى. 

تابة شيء، فليس في نصوص  رهم أمثال القاضي أبو بكر الباقالني فقال: "أنه لم يفرضِّ هللا على األمة في الكوتجرأ غي

 الكتاب وال مفهومه أن رسم القرآن وضبطه ال يجوز إال على وجه مخصوص". 

حف على  ولعل الرأي األصوب، وهللا أعلم؛ ما اقترحته مجلة األزهر أن ينب ه في ذيل كل صفحة من صفحات المص

 األلفاظ المخالفة لالصطالح الحديث في الخط واإلمالء. 

وبذلك ال نُلغي الرسم العثماني القديم، وهو رمز ديني اجتمعت عليه األمة، وال نترك قواعد الكتابة المتعارف عليها،  

 فيندرس العلم ويذهب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لث: علوم قرآنيةالباب الث ا

 التفسير علم : ث امنالفصل ال

مر  معنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان المرجع األول لتفسير القرآن الكريم، وأخذ عنه كبار الصحابة تلك 

المهمة، أمثال: الخلفاء األربعة والعبادلة األربعة وأُبي  وزيد وأبو موسى ليتلقى عنهم ثلة من كرام التابعين، أمثال: مجاهد  

 طاووس، وعنهم أخذ سفيان بن ُعيينة ووكيع وشعبة ويزيد بن هارون. وعطاء وعكرمة وابن جبير و

وتفسيرهم هو األعلى صحة واألقوى حجة فهو تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة والحديث، والذي ُعرف بعد ذلك التفسير  

 بالمأثور. 

ز له؛ ألن الجزم بأن مراد هللا من تلك اآلي م له ومجو  ة كذا أمر ال يستطيع أحد  ادعاؤه،  ثم ظهر التفسير بالرأي بين محر 

 ويُراعى فيه: 

 أوالً: النقل عن رسول هللا.  -
 ثانياً: األخذ بقول الصحابي ألن له حكم المرفوع.  -
 ثالثاً: األخذ بمطلق اللغة.  -
 رابعاً: األخذ بما يقتضيه الكالم.  -

 اللغة. وهناك التفسير اإلشاري الذي يؤول اآليات على غير ظاهرها، مما يفهمه أهل العلم و

لتسعى علوم القرآن )الرسم، القراءات، أسباب النزول، المحكم والمتشابه، المكي والمدني( معاً لكشف أوجه اإلعجاز في  

 . القرآن الكريم من كل زواياها

 صياغة التراكيب.    -     جزالة األلفاظ.  -
 المجاز والكناية واالستعارات.   -  التشبيهات والصور.  -
 والَجرس. النغم   -

 وهي كلها اإلعجاز البياني. 

 وهناك اإلعجاز العددي، واإلعجاز العلمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لث: علوم قرآنيةالباب الث ا

اء : ت اسعالفصل ال  علم القراءات وتاريخ القر 

ل بواسطة الوحي األمين على قلب سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم،   وأنه كان  مر  معنا أن القرآن الكريم كان يتنز 

يعل مه للصحابة الكرام، ليحملوا هذا النور في صدورهم، ثم يكتبوه في سطورهم لينتقل هذا القرآن العظيم المعجز من  

ْكَر َوإِّنَّا لَهُ لََحافُِّظونَ جيل إلى جيل، محفوظاً بحفظ هللا له، وهو القائل: )) ْلنَا الذ ِّ  ((. إِّنَّا نَْحُن نَزَّ

به أن هيأ له رجاالً يحملون أمانته في كل عصر، ويؤدونها حق األداء بنقلها إلى الجيل  وكانت من صور حفظ هللا لكتا

 الذي بعدهم. 

ومر  معنا أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقلنا أنه ال يعني وجوب  

في كل كلمة على حده وجهان أو أكثر، وقد يكون فيها وجه  االلتزام بهذه األوجه السبعة في الكلمة الواحدة، فقد يكون 

ها رسول   واحد فقط، وأنها ال تخرج عن سبعة في جميع مفردات القرآن، وقد اجتمعت عملياً مختلف القراءات التي أقر 

 هللا وانتهى العلم بها إلينا، المأخوذة بالتواتر. 

حتوي هذه األحرف السبعة وتنقلها لنا من خالل عدة درجات من  ليأتي علم جديد من علوم القرآن يسمى علم القراءات، لت 

 حيث الصحة والقوة، فهناك قراءات:

 متواترة: وهو ما رواه جمع ال يمكن تواطؤهم على الكذب. -1

 المشهور: ما رواه العدل الضابط عن عدل ضابط.  -2
 وخالف الرسم أو العربية.   ما صح سنده -3
 الشاذ: ما لم يصح سنده.  -4

 الموضوع: ما لم ينسب إلى قائله من غير أصل.  -5
 ما يشبه المدرج من أنواع الحديث.  -6

 لذلك وضع العلماء شروطاً للقراءات المقبولة، وهي: 

 موافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية.  -1
 موافقتها للعربية.  -2

 صحة إسنادها، واشترط بعضهم تواترها.  -3

دون قراءات، وأقبل الناس على تعلمها وتعليمها، حيث قام ابن   هـ( قراءات 200وقد اشتهرت في رأس المئتين )بعد 

 مجاهد على رأس الثالث مئة للهجرة في بغداد بجمع أشهر سبع قراءات )وهو مسبع السبعة(. 

هـ( والذي أخذ القرآن عن أنس بن مالك والزبي ر بن  120فاشتهرت في مكة قراءة عبد هللا بن كثير الواري )المتوفي سنة 

 أبو أيوب. العوام و

هـ( الذي تلقى عن سبعين من التابعين أخذوا عن أُبي  بن كعت  169وفي المدينة قراءة نافع بن عبد الرحمن )المتوفي سنة  

 وعبد هللا بن عباس وأبي هريرة. 

هـ( الذي لقي وأخذ عن النعمان بن بشير  118وفي الشام قراءة عبد هللا اليحصبي المشهور بابن عامر )المتوفي سنة 

 يل عثمان بن عفان أو عمن أخذ عن عثمان. وق

 هـ( الذي روى عن مجاهد وابن جبير. 154وفي البصرة قراءة أبو عمرو وهو زي ان بن العالء )المتوفي سنة 

 هـ(. 205ويعقوب وهو إسحق الحضرمي )المتوفي سنة        



على سليمان بن مهران األعمش على   هـ( الذي قرأ 188وفي الكوفة قراءة حمزة وهو ابن حبيب الزي ات )المتوفي سنة 

 يحيى على علي  وابن مسعود.

 هـ( الذي قرأ على زر بن ُحبيش على ابن مسعود. 127وعاصم أبو النجود األسدي )المتوفي سنة     

 وليس من هؤالء العرب إال ابن عامر وأبو عمرو. 

 هـ(. 229وأضافوا لها قراءة خلف بن هشام )المتوفي سنة 

 هـ(. 130قراءة يزيد بن القعقاع المشهور بأبي جعفر )المتوفي سنة         

 هـ(. 110قراءة الكسائي علي بن حمزة )المتوفي سنة         

 هـ(. 110وزادوا عليها قراءة الحسن البصري )المتوفي سنة 

 ابن ُمحيصن.         

 يحيى بن المبارك اليزيدي          

 الشنبوذي.         

 ت األربعة عشر المعروفة. لتكتمل القراءا

 فالقراءات هي توقيفية، متواترة بطريق المشافهة والسماع، ويُستثنى منها ويرد  عنها كل ما خالفها أو شذ  عنها. 

 واعتبرها توضيحات وتفسير ال قراءة ثابتة عن رسول هللا. 

 عرفة حد القطع في السرقة. كقراءة ابن مسعود )والسارق والسارقة فأقطعوا أيمانهما( بدالً من )أيديهما( لم

ة.  حت بنوع األخو   وقراءة سعد بن أبي وق اص )وله أخ أو أخت من أم( فصر 

 وهذه القراءات ال يجوز الصالة بها ألنها ليست متواترة. 

 ومما صح سنده وخالف الرسم العثماني أو العربية )لقد جاءكم رسول من أنفَسكم(. 

 )فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلَفك آية(. والشاذ مما لم يصح  سنده كقراءة 

 والمدرجة كما في قراءة ابن أبي وفاض )من أم( أو )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم )في مواسم الحج((. 

 وال يسمى قارئ القرآن ُمقرئاً حتى ولو حفظ العشر كلها واألربع عشر، إال  إذا أحكمها بالسماع والمشافهة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة 

 قصة حمزة الزيات لمعرفة فضل أهل القرآن ورجال علوم القرآن الكريم 

 َحبر القرآن: 

يُكنى أبا عمار، مولى آل عكرمه بن ربعي التميمي، كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان، ويجلب من حلوان الجبن  

يعلى بن عقيل: كان األعمش إذا رأى حمزة قد  والجوز إلى الكوفة. وكان صاحب قرآن وسنة وفرائض. قال أبو المنذر  

 أقبل، قال: هذا َحبر القرآن. 

 الرجل الربّاني: 

قال خلف بن هشام البزاز: قال لي سليم بن عيسى: دخلت على حمزة بن عمارة الزيات فوجدته يمرغ خديه في األرض  

اء القرآن  ويبكي، فقلت: أعيذك باهلل. فقال: لماذا استعذت؟ رأيت البارحة في منامي كأ  ن القيامة قد قامت وقد دعي بقر 

فكنت فيمن حضر، فسمعت قائالً يقول بكالم عذب: ال يدخل علي  إال من عمل بالقرآن. فرجعت القهقرى، فَُهتِّف باسمي:  

  أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي هللا، فبدرني ملك فقال: قل لبيك اللهم. فقلت: لبيك كما قال لي: فأدخلني

داراً فسمعت فيها ضجيج القرآن، فوقفت أرعد، فسمعت قائالً يقول: ال بأس عليك، أرق واقرأ، فأدرت وجهي فإذا أنا  

بمنبر من دٍر أبيض، دف تاه من ياقوت أصفر، َمراقيه من زبرجد أخضر، فقال لي: ارَق اقرأ، فرقيت، فقال لي: اقرأ 

هِّ حتى بلغت الستين آية، فلما بلغت ))  ، فقرأت وأنا ال أدري على من اقرأ.سورة األنعام بَادِّ ُر فَْوَق عِّ قال لي:   (( َوُهَو اْلقَاهِّ

 يا حمزة، ألست القاهر فوق عبادي؟ فقلت: بلى. قال: صدقت، اقرأ، فقرأت حتى ختمتها. 

سجد  ثم قال لي: اقرأ، فقرأت األعراف حتى بلغت آخرها. فأومأت إلى األرض بالسجود، فقال لي: حسبك ما مضى، ال ت

أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى. قال: صدق يحيى، على من  يا حمزة. من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان، قال: صدقت، من 

قرأ يحيى؟ فقلت: على أبي عبد الرحمن السلمي. قال: صدق أبو عبد الرحمن السلمي، من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ فقلت:  

لياً؟ قلت: نبيك محمد صلى هللا عليه وسلم. قال: ومن أقرأ نبي ي؟ قال:  ابن عم نبيك علي. فقال: صدق علي، فمن أقرأ ع

قلت: جبريل عليه السالم. قال: ومن أقرأ جبريل؟ قال: فسكت. فقال: يا حمزة، قل: أنت. قال: فقلت: ما أجسر أن أقول،  

 فقال: فقلت: أنت. قال: صدقت يا حمزة. 

ملوا بالقرآن. يا حمزة: القرآن كالمي، وما أحب أحداً كحبي أهل  وحق القرآن، ألكرمن أهل القرآن، ال سيمها إذا ع

وقال: ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذاك بنظرائك    -نوع من الطيب - القرآن. أدن يا حمزة، فدنوت، فضمخني بالغالية 

ر. فأعلم  ممن فوقك ومن دونك. ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يُرد بذلك غيري. وما خبأت لك يا حمزة عندي أكث

أصحابك بمكاني من حبي ألهل القرآن وفعلي بهم. فهم المصطفون األخيار. يا حمزة: وعزتي وجاللي، ال أعذب لساناً  

تال القرآن بالنار، وال قلباً وعاه، وال أذناً سمعته، وال عيناً نظرته. فقلت: سبحانك سبحانك، وأ ن ي ترى؟ فقال: يا حمزة  

رب أحف اظ هم؟ قال: ال ولكنني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا لقوني رفعت لهم بكل آية  أين نزار المصاحف؟ فقلت: يا 

 درجة. 

 ثم قال حمزة لسليم بن عيسى الذي روى عنه هذه الرؤيا: أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب؟

 الكوكب الدّري:

فعل هللا بك؟ قال: غفر لي بالقرآن. فقلت: ما فعل هللا  قال أبو مسحل: رأيت الكسائي في النوم كأنه وجهه البدر. فقلت: ما 

ي.   بحمزة الزيات؟ قال: ذلك في عليين، ما نراه إال كما يُرى الكوكب الدر 

رضي هللا عنه، ورحمه هللا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه في الفردوس األعلى، ورزقنا ما كان عليه من التزام  

 وآدابه والعمل بأحكامه.   لقرآنا


