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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، و�سالم على عباده الذين ا�سطفى؛ محّمد واآله الطاهرين، 

واللعنة الدائمة على اأعدائهم اأجمعين اإلى قيام يوم الدين.

فعليكم  المظلم؛  الليل  كقطع  الفتن  عليكم  التب�ست  »اإذا   :Pاهلل ر�سول  قال 

الجّنة،  اإلى  قاده  اأمامه  جعله  َمن  م�سّدق،  وماحل  م�سفع،  �سافع  فاإنَّه  بالقراآن؛ 

كتاب  وهو  �سبيل،  خير  على  يدلّ ُ  الدليل  وهو  النار،  اإلى  �ساقه  خلفه  جعله  ومن 

فيه تف�سيٌل وبياٌن وتح�سيل، وهو الف�سل لي�س بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره 

حكم، وباطنه علم، ظاهره اأنيق، وباطنه عميق، له تخوم، وعلى تخومه تخوم، ل 

تح�سى عجائبه ول تبلى غرائبه، فيه م�سابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل على 

من  ينُج  نظره؛  ال�سفة  وليبلغ  ب�سره،  جال  فلُيِجْل  ال�سفة،  عرف  لمن  المعرفة 

عطب، ويتخّل�ُس من ن�سب؛ فاإّن التفّكر حياة قلب الب�سير؛ كما يم�سي الم�ستنير 

.
)1(

في الظلمات بالنور، فعليكم بح�سن التخّل�س وقّلة الترّب�س«

ّمة الإ�سالمّية اليوم على هذا التعريف الذي قّدمه 
ُ
من ال�سرورة بمكان اأن ترّكز الأ

اإلى هذا  ث  تلوَّ للم�سلمين لم  المعاي�سة  البيئة  اأّن  للقراآن، ول �سّيما   Pنبي الإ�سالم

الحّد الذي تلّوثت به اليوم؛ من �سحب �سوداء متراكمة، وقطع الليل المظلم. ف�سحيح 

)1(  ال�سيخ الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي، ت�سحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، ط4، طهران، دار الكتب الإ�سالمية؛ مطبعة 
حيدري، 1365هـ.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب في تمّثل القراآن و�سفاعته لأهله، ح2، �س599.
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اإلى  الإ�سالمية  الخالفة  تحّول  تلت  التي  الأولى  الخطوات  ومنذ  القراآن  نجد  اأّننا 

ال�سلطنة الطاغوتية؛ قد تحّول في الواقع اإلى زائدة كمالية، وخرج ب�سكل ر�سمي، واإن 

لم يكن ذلك ب�سكل ا�سمي عن المجال الحياتي للم�سلمين؛ اإّل اأّن ما حدث في جاهلية 

القرن الع�سرين من خالل عمل الأجهزة ال�سيا�سية والإعالمية المعّقدة، ُيعدُّ اأخطر 

من ذلك بمراتب، واأكثر بعثًا على القلق بال ريب.

ولكي ُيعَزل الإ�سالم عن الحياة، فاإّن اأكبر و�سيلة واأكثرها اأثرًا؛ هي: اإخراج القراآن 

مة الإ�سالمّية. وهذا بالتاأكيد ما عمل عليه 
ُ
عن المجال الذهني والقلبي والعملي لالأ

المت�سّلطون الأجانب، والعمالء الداخلّيون لهم؛ �سالكين هذه ال�سبيل عبر ال�ستعانة 

ب�سّتى الأنماط والو�سائل.

والباطل،  الحّق  بين  والفرقان  والهدى،  والنور،  المقّد�س،  الكتاب  هو  القراآن  اإّن 

والحياة، والميزان وال�سفاء، والِذْكر، الذي ل تتّم له هذه الخ�سال ب�سكٍل عملي؛ اإّل 

اإذا تّم قبل كّل �سي ء ا�ستيعابه؛ فهمًا، وتطبيقه؛ عماًل.

لقد كان القراآن في ع�سر الحكم الإ�سالمي في ال�سدر الأّول، هو القول الف�سل 

َحَمَلة  وكان  عليه.  ُيعَر�س  اأن  يجب  فاإّنه  الر�سولP؛  وحتى كالم  الأخيرة،  والكلمة 

القراآن، يتمّتعون بمكانة مرموقة في المجتمع، بعد اأن كان الر�سولP قد اأعطى الأّمة 

ا�ستيعاب  فكان  ؛ 
)1(

الليل« واأ�سحاب  القراآن،  َحَملَة  ّمتي: 
ُ
اأ »اأ�سراف  القائل:  التعليم 

القراآن؛ علمًا وعماًل، ي�سّكل قيمة واقعية. وللعثور على حلّ ٍ لكّل م�سكلة حياتية يجب 

الرجوع اإلى القراآن، ولقد كان القراآن مالك قبول اأّي حديث، اأو اأ�سلوب، اأو مّدعى، 

لي�سّخ�سوا  القراآن؛  نظر  وجهة  من  والباطل  الحّق  يعرفوا  اأن  عليهم  وكان  ومعياره. 

نماذجهما وم�ساديقهما في ميدان الحياة.

ومنذ فقدت القوى الحاكمة على المجتمعات الم�سلمة القيم الإ�سالمية، واغتربت 

)1(  ابن بابويه، محمد بن علي بن الح�سين)ال�سدوق(: معاني الأخبار، ت�سحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، لط، قم المقّد�سة، 
موؤ�ّس�ســـة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعـــة المدّر�سين بقم المقّد�سة، 1379هـ.ق/ 1338هـ.�ـــس، باب معنى اأ�سراف الأّمة، 

ح1، �س178.
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ت في القراآن؛ وهو الناطق بالحّق وفرقان الحّق والباطل َعَقَبة في �سبيلها، 
َ
عنها، وَراأ

بداأ ال�سعي الحثيث لإبعاد كالم اهلل عن ميدان الحياة، وُوِجَد عقيب ذلك الف�سل بين 

المتدّينين  بين  والتقابل  والخرة،  الدنيا  بين  والتفريق  الجتماعية،  والحياة  الدين 

الحياة  اإدارة مجالت  الإ�سالم عن مركز  بِعَد 
ُ
واأ المقتدرين،  الدنيا  واأهل  الواقعيين 

وزوايا  والبيوت  والمعابد  الم�ساجد  على  ليقت�سر  الم�سلمة،  للمجتمعات  الجتماعية 

وعلى  به من خ�سارة  ما عاد  بكّل  والحياة؛  الدين  بين  الف�سل  ُوِجَد  القلوب، وهكذا 

المدى الطويل.

الغربيين  للمت�سّلطين  الوا�سع  الهجوم  يتّم  اأن  قبل  القراآن  اأّن  الطبيعي  ومن 

اأّنه  اإّل  الحقيقي؛  بالمعنى  الحياتي  المجال  يكن موجودًا في  لم  واإن  وال�سهاينة، 

كان يحتّل مكانة في اأذهان الم�سلمين وقلوبهم، على تفاوت بينهم في ذلك، غير اأّن 

الهجوم الغربي وال�سهيوني في القرن التا�سع ع�سر لم ي�ستطع اأن يتحّمل حتى هذا 

القدر اأي�سًا. اإّنهم ل ي�ستطيعون اأن يتحّملوا وجود القراآن الذي ي�سدر بكّل و�سوح 

وي�سدح   ،
)1(

ۅ} ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ  اأمر: 

، القراآن الذي يريد للموؤمنين 
)2(

بقول:{ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }

ل  القراآن  هذا  مثل  اأعدائهم،  على  غ�سابًا  اأ�سداء  بينهم،  ما  في  اإخوة  يكونوا  اأن 

مور الم�سلمين، ونهب 
ُ
يمكن اأن يتحّمله المت�سّلطون ال�ساعون لل�سيطرة على اأزّمة اأ

كّل �سي ء لديهم.

اإّن هوؤلء المت�سّلطين اأدركوا بكّل و�سوح اأّن القراآن، رغم هذا الح�سور غير الكامل 

في حياة الأّمة، لن ي�سمح لت�سلُّطهم ونفوذهم اأن ي�سلكا �سبيلهما المن�سودين، لذا فقد 

و�سعوا خّطة حذف القراآن ب�سكل كامل، وطبيعي اأن ل تمتلك ولن تمتلك هذه الخّطة 

ّمة الإ�سالمية بحفظ القراآن دائمًا، على 
ُ
تطبيقًا عمليًا؛ ذلك اأّن اهلل تعالى قد وعد الأ

)1(  �سورة الأنفال، الآية:: 60.

)2(  �سورة الن�ساء، الآية: 141.
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ِمن  تّم  الذي  الأبعاد  الوا�سع  ال�سعي  نتائج ذلك  النظر عن  نغ�ّس  اأن  ن�ستطيع  اأّننا ل 

ِقَبِلهم في هذا ال�سدد.

األقوا اليوم نظرة على ميدان حياة الم�سلمين، فاأين تجدون القراآن؟ هل تجدونه في 

اأجهزة الحكومات؟ اأم في النظم القت�سادية؟ اأم في تنظيم العالقات والمنا�سبات 

بين النا�س بع�سهم مع بع�سهم الآخر؟ اأم في المدار�س والجامعات؟ اأم في ال�سيا�سة 

الخارجية والعالقات بين الدول؟ اأم في تق�سيم الثروات الوطنية بين فئات ال�سعب؟ 

اأم في اأخالقية الم�سوؤولين في المجتمعات الإ�سالمية، وكّل فئات ال�سعوب التي تتاأّثر 

بهم قلياًل اأو كثيرًا؟ اأم في ال�سلوك الفردي للحّكام الم�سلمين؟ اأم في العالقات بين 

الرجل والمراأة؟ اأم في الأر�سدة الم�سرفية؟ اأم في اأنماط المعا�سرة؟ اأم في اأّي مكان 

الحياتية:  الميادين  هذه  كّل  ِمن  ولن�ستثِن  للنا�س؟  والجتماعية  العاّمة  الحركة  من 

الم�ساجد، والماآذن، واأحيانًا بعد البرامج التي ل ُتِعَدُ �سيئًا من الإذاعات رياًء وخداعًا 

الدين قبل  ال�سيد جمال  القراآن لهذا فقط؟ لقد كان  النا�س. ولكن، هل جاء  لعاّمة 

مئة �سنة َيبكي وُيبكي لهذا الأمر، حيث عاد القراآن يقت�سر على الإهداء، والتزيين، 

والتالوة في المقابر، والو�سع على الرفوف... ولكن، ماذا حدث في المئة �سنة هذه؟ 

ّمة الإ�سالمية على القلق؟
ُ
ترى األ يبعث و�سع القراآن لدى الأ

الالنهاية،  اإن�سان  الإن�سان،  حياة  كتاب  القراآن  اأّن  على  يترّكز  كّله  الحديث  اإّن 

هذا  اإّن  لتكامله...  حّد  ل  الذي  الإن�سان  الأبعاد،  ذي  الإن�سان  المتكامل،  الإن�سان 

الهادي والمعلم لالإن�سان قادر على اأن يرعاه في كّل الع�سور، واأّن نظام الحياة الالئق 

بالإن�سان، اإّنما يتعّلمه الإن�سان من القراآن ل غير، واأّن الأ�ساليب التي يجب اأن يّتبعها 

والنحراف،  والطغيان،  والجهل،  والف�ساد،  والتفرقة  الظلم،  اأنواع  كاهله  ليرفع عن 

�سبيل  في  َعَقَبة  فكانت  الطويل  تاريخه  خالل  بها  ابتلي  التي  والخيانة  والدناءة، 

ر�سده وتعاليه؛ كّل هذه الأ�ساليب اإّنما يمكن اأن تكون عملية في ظّل الهداية القراآنية 

والمخّطط الذي طرحه الكتاب ال�سماوي للحياة الإن�سانية.
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المهّمة  وهي  بالإن�سان،  تليق  التي  الحياة  اإلى  عودة  هي  القراآن،  اإلى  العودة  اإّن 

الُملَقاة على عاتق الموؤمنين بالقراآن، وفي طليعتهم العارفون به، والعلماء، والمبّلغون 

الدينيُّون. واإّن العودة اإلى القراآن، �سعار لو ُيطَرح ب�سكل حقيقي وجّدي؛ ل�ستطاع اأن 

الإ�سالمية  ال�سعوب  تتحّمل  ل  اأن  يجب  هنا،  ومن  والباطل.  الحّق  بين  الفارق  م  يقدِّ

وجود تلك القوى التي ل تريد اأن تقبل م�ساألة العودة اإلى القراآن.

اإخواني الم�سلمين! اأخواتي الم�سلمات! اإّننا بعد اأن ابُتلينا كذلك بالبعد عن القراآن، 

بنا باآثار التاآمر �سّد القراآن من ِقَبل الأعداء العالميين، قد ذقنا طعم العودة اإلى  �سِ
ُ
واأ

القراآن. واإّن انت�سار الثورة الإ�سالمّية العظيمة في اإيران، واإقامة نظام الجمهورية 

الإ�سالمّية؛ ليعّدان من الآثار المباركة الكبرى لهذه العودة.

فق حياته، وفي عالقاته الجتماعية، وفي �سكل 
ُ
اإّن هذا ال�سعب لي�ساهد اليوم في اأ

حكومته ومحتواها، وفي مناقبّية قادته، وفي �سيا�سته الخارجية، وفي نظام التعليم 

والتربية لديه، ي�ساهد في كّل ذلك لمعات من التعليم القراآني... اإّن الذي هبَّ  علينا 

لحّد الآن؛ اإّنما هو ن�سيم في جّنة القراآن... اإّل اأّن الطريق اأمام ال�سعي والحركة ما 

.)1(
ة الواقعية زال مفتوحًا للو�سول اإلى بحبوحة هذه الجنَّ

الجهود  ا�ستنفار  اإلى  والترجمة  للتاأليف  نون  مركز  �سعى  المنطلق  هذا  ومن 

والطاقات لإ�سدار �سل�سلة درا�سات ُتعنى بدرا�سة القراآن الكريم وعلومه، وا�ستك�ساف 

باأ�سلوب  والمثّقفين  الدينية  العلوم  طالب  اأذهان  اإلى  واإي�سالها  ومقا�سده،  معارفه 

الجهود  اأحد  الكريم«  القراآن  علوم  في  الكتاب»درو�س  هذا  فكان  هادف؛  تعليمي 

المبذولة على هذا الطريق.

)1(  من كالم لالإمام الخامنئي{، من كتاب الفكر الأ�سيل، الق�سم الأّول»�سرورة العودة اإلى القراآن«.
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ويتوّخى هذا الكتاب تحقيق الأهداف التالية:

1. تعزيز الرتباط الروحي والوجداني والفكري بالقراآن الكريم.

2. معرفة علوم القراآن الكريم ودورها في فهم القراآن.

3. توظيف هذه المعرفة في الك�سف عن معارف القراآن الكريم ومقا�سده.

4. ت�سهيل عملية تناول مباحث علوم القراآن الكريم؛ باأ�سلوب تعليمي هادف.

ولتحقيق هذه الأهداف، جرى اعتماد تق�سيم كّل در�س اإلى �سبعة اأق�سام، هي:

اأوًل: مو�سوعات الدر�س: وهي تت�سّمن ما �سيتناوله الدر�س بالبحث والدرا�سة. -

ثاني���اً: اأهـــداف الدر�س: وهي م�ستقـــاة من الأهداف العاّمة للكتـــاب ومرتبطة بها  -

ارتباطًا توظيفيًا، وتتوّخى تحقيق كفايات الدر�س.

ثالثاً: محتوى الدر�س: ويجري فيه درا�سة العناوين المطروحة في اأّول الدر�س، مع  -

مراعاة تحقيق الأهداف المطلوبة منه.

رابعاً: الأفكار الرئي�سة: وتت�سّمن خال�سة الأفكار المطروحة في الدر�س. -

ِجْب ب�سّح اأو خطاأ/  -
َ
ِجْب: وتحوي نمطين من الأ�سئلة الختبارية)اأ

َ
خام�س���اً: فّكر واأ

ِجْب باخت�سار(.
َ
اأ

مة للبحـــث المطروح في  - �ساد�س���اً: مطالعـــة: وتت�سّمـــن فقرة اأو عـــّدة فقـــرات متمِّ

الدر�س؛ تكمياًل لال�ستفادة.

�سابع���اً: م�سادر الدر�س ومراجعه: وتت�سّمـــن الم�سادر والمراجع الم�ستخدمة في  -

الدر�س.

وقد حر�س الكتاب - قدر الإمكان- على مراعاة مجموعة من ال�سيا�سات العلمية 

والمنهجية والفّنّية، هي: 

ال�ستفـــادة من فكر علماء الإمامّيـــة، من المتقّدمين والمتاأّخريـــن وت�سييله داخل  -

الدرو�س.
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الحر�س على درا�سة اأبرز الأقوال واأ�سهرها في مباحث علوم القراآن. -

تجّنب الدخول في مناق�سات يمكن اأن تثير الح�سا�سّية المذهبّية. -

محاولة اإ�سناد الأقوال والروايات المنقولة في الكتاب اإلى م�سادرها الأ�سا�س على  -

الأعّم الأغلب.

تق�سيـــم الكتاب اإلى اثنين وع�سرين در�سًا)در�ســـان في مباحث تمهيدية/ ع�سرون  -

در�سًا في مباحث علوم القراآن(.

مراعـــاة التقـــارب - قـــدر الإمكان- في عـــدد �سفحات كّل در�س، علـــى اأن ل يزيد  -

حجم كّل در�س عن ع�سرة �سفحات.

 ،)1(
وحتـــى نكون مو�سع عناية ر�ســـول اهللP: »خياركم من تعّلم الق���راآن وعّلمه«

ن�ســـع بين اأيديكم هذا الجهد المتوا�سع، ع�سى اأن يتقّبله اهلل -تعالى-، ويكون خطوة 

في طريق العودة اإلى القراآن.

)1(   ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن: الأمالي، تحقيق ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية في موؤ�ّس�سة البعثة، ط1، قم المقّد�سة، دار 
الثقافة، 1414هـ.ق، ح739؛ 740، �س357.





أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري بالقرآن الكريم. 1-

معرفة معنى القرآن في اللغة واالصطالح. 2-

معرفة أسماء القرآن الكريم وحقيقته وأوصافه. 3-

1. معنى القرآن.

2. أسماء القرآن.

3. حقيقة القرآن.

4. أوصاف القرآن.

الدرس األّول

مباحث تمهيدية في علوم القرآن )1(
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محتوى الدرس:

1 - معنى �لقر�آن: 

اأ. المعنى اللغوي: تعـــّددت اآراء اللغويين والباحثين في علوم القراآن في تحديد معنى 

، اأبرزها التالي:
)1(

القراآن واأ�سله ال�ستقاقي اللغوي اإلى اأقوال كثيرة

الأول: ا�ســـم علم جامد غير م�ستّق من �سيء، وهو خا�ّس بكالم اهلل تعالى النازل على 

ر�سولـــه الأكرمP بالوحي �سمن اآيـــات و�سور يجمعها ويوؤّلفها هـــذا ال�سم، مثل: 

التوراة الخا�ـــسّ بالكالم الموحى به اإلى ر�سوله مو�ســـىQ، والإنجيل الخا�ّس 

 .Qبالكالم الموحى به اإلى ر�سوله عي�سى

الثانـــي: ا�سم غير مهموز م�ستّق مـــن َقَرَن. يقال: قرنُت ال�ســـيء بال�سيء؛ اإذا �سممت 

اأحدهمـــا اإلى الآخر، و�ُسّمي به القراآن؛ لأّنه ي�سم ال�ُسَور والآيات والحروف بع�سها 

اإلى البع�س الآخر. 

)1(  لمزيـــد مـــن التف�سيل: انظـــر: الزرك�سي، بدر الدين: البرهان في علـــوم القراآن، تحقيق محمد اأبـــو الف�سل اإبراهيم، ط1، 
لم، دار اإحيـــاء الكتـــب العربية؛ عي�سى البابي الحلبي و�سركاوؤه، 1376هــــ.ق/ 1957م، ج1، �س273-276؛ ال�سيوطي، جالل 

الديـــن: الإتقـــان في علوم القـــراآن، تحقيق �سعيد المنـــدوب، ط1، بيـــروت، دار الفكر، 1416هــــ.ق/ 1996م، ج1، �س144؛ 

الزرقانـــي، عبد العظيـــم: مناهل العرفان في علوم القـــراآن، تحقيق فّواز اأحمد زَمرلي، ط1، بيـــروت، دار الكتاب العربي، 

1415هـ.ق/1995م، ج1، �س17-15.
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الثالـــث: ا�سم غير مهموز م�ستـــّق من القرائن، جمع قرينـــة؛ لأّن اآيات القراآن ي�سّدق 

بع�سها بع�سها الآخر؛ فهي بمثابة قرائن في فهمها وتف�سيرها.

الرابـــع: ا�ســـم غير مهموز م�ستّق من الِقـــرن؛ بمعنى القرين؛ لأّنـــه لفظ ف�سيح قرين 

بالمعنى البديع.

الخام�س: ا�سم مهمـــوز وم�ستّق من الُقْرء؛ بمعنى الجمع؛ لأّنه يجمع في طياته ثمرات 

الكتب ال�سماوية ال�سابقة.

ال�ساد�ـــس: ا�سم مهموز م�سدر لقـــراأُت؛ بمعنى التالوة؛ كالرجحـــان والغفران، �ُسّمي 

بـــه الكتاب المقروء من باب ت�سميـــة المفعول بالم�سدر؛ اأي المقـــروء اأو ما ُيقراأ. 

وا�ستخـــدم القـــراآن بمعنى القـــراءة، كالكتاب الـــذي ُيطلق على المكتـــوب؛ بمعنى 

الكتابة.

ال�سابـــع: ا�ســـم مهمـــوز وم�ستّق من القـــرى؛ بمعنى ال�سيافـــة؛ لأّن القـــراآن ماأدبة اهلل 

للموؤمنين.

اللغة،  وموارد  ال�ستقاق  بقواعد  الأوفق  لأّنه  ال�ساد�س؛  القول  الأقوال  واأقوى هذه 

.)1(
ف�ساًل عن كون الأقوال الأخرى ل تخلو من تكّلف في توجيهها اأو لي�س لها وجه وجيه

والِقَراَءُة في اللغة هي: »�سّم الحروف والكلمات بع�سها اإلى بع�سها الآخر في 

الترتيل... ل ُيقال: قراأت القوم: اإذا جمعتهم، ويدّل على ذلك اأّنه ل ُيقال للحرف 

ه به قراءة، واْلُقْراآُن في الأ�سل م�سدر، نحو: كفران ورجحان. قال  الواحد اإذا ُتُفوِّ

.
)3 )2(

تعالى:{ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب   } «

اإلى  اأجزائه  اإليك؛ ب�سّم بع�س  اأن نجمع ما نوحيه  اإذ علينا  به  والمعنى ل تعجل 

)1(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان، ج1، م.�س، �س17-15.
)2(  الأ�سفهانـــي، الراغـــب: مفردات األفاظ القراآن، تحقيـــق �سفوان داوودي، قم المقّد�سة، ن�سر طليعـــة النور؛ مطبعة �سليمان 

زاده، 1427هـ.ق، ط2، ماّدة »قراأ«، �س668.

)3( �سورة القيامة، الآيتان: 18-17.



23

مم
م
ن

راآ
ق

ال
م

و
عل

يف
ا

قل
 م

ا
ق

ر
نآ

ل

بع�س، وقراءته عليك، فال يفوتنا �سيء منه حتى يحتاج اإلى اأن ت�سبقنا اإلى قراءة ما 

اإّن علينا اأن نجمعه في �سدرك؛ بحيث ل يذهب عليك  لم ُنوِحه بعد. وقيل: المعنى 

�سيء من معانيه، واأن نثّبت قراءته في ل�سانك؛ بحيث تقراأه متى �سئت. وهذا ل يخلو 

فاّتبع  وحيًا؛  عليك  قراءته  اأتممنا  فاإذا  اأي:  ؛   { خب    حب  جب  يئ  وقوله:{  بعد.  من 

.)1(
قراءتنا له، واقراأ بعد تمامها

قوله  �سوء  على  »القراآن«  مفردة  من  الجمع  معنى  اإرادة  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�سف 

، يوؤّدي اإلى تو�ّسل التكرار من دون  تعالى:{ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب   } 

طائل، وهذا لغو يتنافى مع ف�ساحة القراآن الكريم؛ فال محي�س عن اإرادة خ�سو�س 

القراءة والتالوة.

ب. المعنى ال�سطالحـــي: ُذِكَرت فيه تحديدات مختلفة، وردت عليها اإ�سكالت عّدة، 

ولعـــّل اأقّلها محالًّ لالإ�سكالت ما ا�ستهـــر على ل�سان الأ�سوليين والفقهاء واللغويين 

ويوافقهم عليه المتكّلمون: »اللفظ المنزل على النبيP، المنقول عنه بالتواتر، 

المتعّبد بتالوته«، فاللفظ جن�س في التعريف ي�سمل المفرد والمرّكب، ول �سّك اأّن 

ال�ستـــدلل على الأحكام يكون بالمرّكبات كما يكون بالمفردات، كالعاّم والخا�ّس، 

والمطلق والمقّيد، وخرج بـ »المنزل على النبي«: ما لم ينزل اأ�ساًل، مثل: كالمنا، 

ومثـــل: الحديث النبوي، وما نـــزل على غير النبيP؛ كالتوراة والإنجيل، وخرج بـ 

»المنق���ول توات���راً« جميع ما �سوى القراآن، مثل: القـــراءات؛ �سواء اأكانت م�سهورة 

.
)2(

اأم اأحادية، وخرجت الأحاديث القد�سية اإذا تواترت؛ بقيد »المتعّبد بتالوته«

2. �أ�سماء �لقر�آن:

وتفاوتت تحديداتهم  القراآن،  اأ�سماء  القراآن في عدد  الباحثون في علوم  اختلف 

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، محمد ح�سين: الميزان في تف�سير القراآن، لط، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة 
لجماعة المدّر�سين، لت، ج20، �س110-109.

)2(  لمزيد من التف�سيل في التحديدات ال�سطالحية، انظر: الزرقاني، مناهل العرفان، م.�س، ج1، �س22-17.
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اأ�سماء القراآن في ا�سم »القراآن« فقط، وعّد  في هذا ال�سدد، حيث ح�سر بع�سهم 

، وذهب اآخرون 
)1(

الأ�سماء الأخرى المتداولة مجّرد �سفات للقراآن ولي�ست اأ�سماء له

...
)3(

، واآخرون اإلى اأّن له 95 ا�سمًا
)2(

اإلى اأّن للقراآن 55 ا�سمًا

ولعّل ال�سبب في هذا الختالف راجع اإلى وجود خلل في التمييز بين اأ�سماء القراآن 

 .
)4(

و�سفاته، اأو اإلى تباين الأذواق والمعايير المعتمدة في تحديد الأ�سماء وال�سفات

ماهّية  تحكي  اأبعاد وحدود  الخارج �سمن  في  وت�سخي�سه  تعريفه  ال�سيء، هو  وا�سم 

وعليه،  الم�سّمى  من  معّينة  خا�سّية  تحكي  فهي  ال�سفة  واأّما  بها.  وُيعَرف  الم�سّمى 

في  القراآن  عن  تحكي  التي  والم�سّخ�سات  المعّرفات  خ�سو�س  هي  القراآن  فاأ�سماء 

الخارج من اأّنه كالم اهلل تعالى المنزل على نبّيه P بالإعجاز. واأّما �سفات القراآن 

التب�سير،  الهداية،  قبيل:  من  القراآن  عليها  ي�ستمل  معّينة  خا�سّية  عن  تحكي  فهي 

الإنذار... .

والم�سهور من الأ�سماء، هو التالي)5(:

اأ. الق���راآن: وردت مفردة »قراآن« 68 مّرة في القـــراآن الكريم)قراآن: 58 مّرة/ قراآنًا: 

ريد بها: تارة مجموعة مـــن الآيات؛ كما في قوله تعالى:{ۀ 
ُ
. واأ

)6(
10 مـــّرات(

ۈ  ۆ  تعالـــى:{ۆ  وقولـــه   ،
)7(

ھھ...}  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
. وتـــارة اأخـــرى مجمـــوع الكتـــاب)اأي ما بين 

)8(
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ } 

)1(  انظر: الع�سكري، مرت�سى: معالم المدر�ستين، لط، بيروت، موؤ�ّس�سة النعمان، 1410هـ.ق/ 1990م، ج2، �س15-13.
)2(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س273؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س141.

)3(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س273.
)4(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س17.

)5(  انظر: م. ن، �س17-15.
)6(  روحاني، محمود: المعجم الإح�سائي لألفاظ القراآن الكريم، ط1، م�سهد المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الآ�ستانة الر�سوية المقّد�سة، 

1372هـ.ق/ 1987م، ج3، �س1154.

)7(  �سورة الإ�سراء، الآية: 82.
)8(  �سورة الأعراف،  الآية: 204.
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 .
)1(

الدّفتين(، كما في قوله تعالى:{ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ  

وقد تقّدم معنى القراآن لغة وا�سطالحًا.

. والفرقان من 
)2(

ب. الفرق���ان: وردت مفـــردة »فرقـــان« 6 مّرات فـــي القراآن الكريـــم

. وروي اأّنه �ُسِئَل الإمام 
)3(

الفـــرق والتفرقـــة، وُيراد بها ما يفرق بين الحّق والباطـــل

 :Qعن القـــراآن والفرقان اأهما �سيئـــان اأم �سيء واحد؟ فقال Qال�ســـادق

.
)4(

»القراآن جملة الكتاب، والفرقان الحكم الواجب العمل به«

، واأريـــد بها القراآن 
)5(

ج. الِذْك���ر: وردت مفـــردة »ِذْكـــر«  52 مـــّرة في القـــراآن الكريم

، وقوله 
)6(

في بع�ـــس الموا�سع فقط؛ كما في قوله تعالـــى:{گ گ گ ڳڳ } 

، وقوله 
)7(

ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }  تعالى:{... 

.
)9(

. وُيراد بالِذْكر: ال�سرف
)8(

تعالى:{ ڭ ۇ  ۇ ۆۆ } 

؛ كما في قوله تعالى:{
)10(

د. الكتاب: وردت مفردة »كتاب« 230 مّرة في القراآن الكريم

، وقولـــه تعالـــى:{ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
)11(

ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ } 
. والكتـــاب هو: جملـــة ما هو موجود بين الدّفتيـــن. وقد ا�ستعمل في 

)12( 
ٹڤ ... }

نِزَل على الأنبيـــاء والر�سلR من كالم اهلل 
ُ
ريد بـــه: تارة ما اأ

ُ
القـــراآن الكريم واأ

)1(  �سورة الإ�سراء، الآية، الآية: 106.
)2(  انظر: روحاني، المعجم الإح�سائي لألفاظ القراآن الكريم، م.�س، ج3، �س1082.

)3(  انظـــر: ابـــن فار�ـــس، اأحمـــد: معجـــم مقايي�س اللغـــة، تحقيق عبـــد ال�ســـالم هـــارون، لط، لم، مكتب الإعـــالم الإ�سالمي، 
1404هـ.ق، ج4، ماّدة»فرق«، �س495-493.

)4(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح11، �س630.
)5(  انظر: روحاني، المعجم الإح�سائي لألفاظ القراآن الكريم، م.�س، ج2، �س746.

)6(  �سورة الأنبياء، الآية: 50.
)7(  �سورة النحل، الآية، الآية: 44.

)8(  �سورة الزخرف، الآية، الآية: 44.
)9(  انظر: الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»ذكر«، �س328.

)10(  انظر: روحاني، المعجم الإح�سائي لألفاظ القراآن الكريم، م.�س، ج3، �س1211.
)11(  �سورة البقرة، الآية: 2.
)12(  �سورة فاطر، الآية: 32.



26

مي
ر
ك

ال
ن

راآ
ق

ال
م

و
عل

يف
س

�
و

ر
د

، وقوله 
)1( 

تعالـــى الُموَحى اإليهـــم، كما في قولـــه تعالـــى:{ ٱ ٻ ٻ ٻٻ.}

، وقوله تعالى-على ل�سان 
)2(

تعالى:{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ } 

. وتـــارة ا�ستعمـــل الكتاب 
)3( 

نبّيـــه عي�ســـىQ-:{ ڈ ژ   ژ ڑ ڑ ک ... }

بمعنـــى خ�سو�س المكتوب على نحـــو المرا�سالت والمخاطبات؛ كما في قوله تعالى 

-في معر�س حكايته لق�ســـة النبي �سليمانQ وملكة �سباأ: { ک گ  گ   

 .
)4(

{ ۀ      ڻ         ڻ   ڻ  ڻ     ں  ں      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ     گ 
وتـــارة ا�ستعمـــل بمعنى �سحيفة اأعمـــال الإن�سان؛ كما في قولـــه تعالى:{... ڎ ڈ 

، وقولـــه تعالـــى:{ ں ں 
)5( 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک    ک کک... }
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    ے          ۓ ۓ ڭ 

...
)6(

ڭ} 
؛ كما في قوله 

)8(
: وردت مفـــردة »تنزيـــل« 11 مّرة في القـــراآن الكريـــم

ه����. التنزي���ل)7(

، وقوله 
)10(

، وقوله تعالى:{ ٻ ٻ ٻ پ} 
)9(

گ گ گ ڳ }  تعالى:{ 

. وُيراد من التنزيل: القـــراآن النازل مفّرقًا مّرة بعد 
)11(

تعالـــى:{ ڃ چ    چ  } 

.
)12(

اأخرى

و. الم�سح���ف: لم يرد ِذْكر هـــذه المفردة في القراآن الكريم، ولكن ا�ستهر تداولها بين 

الم�سلميـــن بعد رحيل الر�سول الأكرمP؛ بو�سفها ا�سمًا من اأ�سماء القراآن الكريم. 

)1(  �سورة مريم، الآية: 12.
)2(  �سورة الإ�سراء، الآية: 2.
)3(  �سورة مريم، الآية: 30.

)4(  �سورة النمل، الآيتان: 29-28.
)5(  �سورة الكهف، الآية: 49.

)6(  �سورة الإ�سراء، الآيتان: 14-13.
)7(  عّده عبد العظيم الزرقاني من اأ�سماء القراآن الكريم. انظر: الزرقاني، مناهل العرفان، م.�س، ج1، �س15.

)8(  انظر: روحاني، المعجم الإح�سائي لألفاظ القراآن الكريم، م.�س، ج2، �س584.
)9(  �سورة ال�سعراء، الآية: 192.

لت، الآية: 2. )10(  �سورة ف�سّ
)11(  �سورة ي�س، الآية: 5.

)12(  انظر: الراغب، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»نزل«، �س799.
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ولعّل ا�ستهار تداولها يعود اإلى �سّدة ان�سغال الم�سلمين واهتمامهم بعد رحيل الر�سول 

ِحيَفُة: المب�سوط من  الأكـــرمP بكتابة القراآن وتدوينه وجمعه بين دّفتيـــن. و»ال�سَّ

ُحٌف.  َحاِئُف و�سُ ِحيَفُة: التي يكتب فيها، وجمعها: �سَ ال�سيء؛ ك�سحيفة الوجه، وال�سَّ

قيـــل:   ،
)2(

 { ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ          ژ    }،
)1(

ٺ ٺ    ٿ } تعالـــى:{  قـــال 

اأريـــد بهـــا القراآن، وجعله �سحفًا فيها كتب من اأجـــل ت�سّمنه لزيادة ما في كتب اهلل 

.
)3(

اِحُف« ُحِف المكتوبة، وجمعه: َم�سَ َحُف: ما جعل جامعا ِلل�سُّ المتقّدمة. واْلُم�سْ

اأ�سماء  هي  الفرقان،  الذكر،  الكتاب،  الثالثة:  الأ�سماء  اأّن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 

م�ستركة بين القراآن والكتب ال�سماوية الأخرى. واأّما ا�سم »القراآن« فهو ال�سم الوحيد 

الذي اخت�ّس به كتاب ر�سالة الإ�سالم عن كتب باقي الر�سالت ال�سماوية. وُيعّد من 

ترتيبًا:  ال�سهرة  في  بعدهما  ياأتي  ثّم  الفرقان،  ثّم  القراآن،  القراآن:  اأ�سماء  اأ�سهر 

.
)4(

الكتاب، والذكر، والتنزيل

3. حقيقة �لقر�آن:

قوالب  تحيطها  اأن  من  واأو�سع  العقول،  تدركها  اأن  من  اأ�سمى  القراآن  حقيقة  اإّن 

الألفاظ؛ لأّن الألفاظ مو�سوعة باإزاء معاٍن مجعولة وُمدَرَكة من ِقَبل الب�سر، في حين 

اأّن حقيقة القراآن حقيقة اإلهية تنطوي على اأعمق المعارف المعنوية. وقد ق�سى اهلل 

تعالى اأن ُيلِب�َس هذه الحقيقة لبا�س الألفاظ؛ ليت�سّنى للنا�س فهم القراآن.

وذكـــر العالمـــة الطباطبائي} في �ســـدد تف�سيره لقوله تعالـــى: { ڌ ڎ ڎ 

اأّن:ال�سميـــر 
)5(

 { گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
]مرجعـــه[ للكتاب، و{ ڎ ڈ } ؛ اأي مقروؤًا باللغة العربية، و{ ڈ ژ}؛ 

)1( �سورة الأعلى، الآية: 19.
)2( �سورة البينة، الآيتان: 3-2.

)3(  الراغب، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»�سحف«، �س476.
)4(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س17.

)5(  �سورة الزخرف، الآيتان:4-3.
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غايـــة الجعل وغر�سه. وَجْعل رجاء تعّقلـــه غايًة للجعل المذكور ي�سهد باأّن له مرحلة من 

الكينونة والوجود ل ينالها عقول النا�س، ومن �ساأن العقل اأن ينال كّل اأمر فكري واإن بلغ 

مـــن اللطافة والدّقة ما بلغ. فمفـــاد الآية: اأّن الكتاب بح�سب موطنـــه الذي له في نف�سه 

اأمـــر وراء الفكر، اأجنبي عن العقـــول الب�سرية، واإّنما جعله اهلل قراآنًا عربيًا واألب�سه هذا 

اللبا�س؛ رجاء اأن ي�ستاأن�س به عقول النا�س فيعقلوه... وقوله تعالى: { ڑ ڑ ک ک 

ک ک  گ} تاأكيد وتبيين لما تدّل عليه الآية ال�سابقة من اأّن الكتاب في موطنه 
الأ�سلي وراء تعّقل العقول. وال�سمير للكتاب، والمراد باأّم الكتاب: اللوح المحفوظ؛ كما 

، وت�سميته باأّم الكتاب لكونه اأ�سل الكتب 
)((

قال تعالى:{ وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ } 

ال�سماويـــة؛ ُي�سَتن�َسخ منه غيره، والتقييـــد باأّم الكتاب و{ ک } للتو�سيح ل لالحتراز، 

والمعنى: اأّنه حال كونه في اأّم الكتاب لدينا - حاًل لزمًة - لعّلي حكيم... والمراد بكونه 

علّيـــًا علـــى ما ُيعِطه مفاد الآيـــة ال�سابقة اأّنه رفيع القدر والمنزلة مـــن اأن تناله العقول، 

ل ول مجّزاأ اإلـــى �سور واآيات وجمل وكلمات؛  وبكونـــه حكيمًا اأّنه هناك محكم غير مف�سّ

كمـــا هو كذلك بعد جعلـــه قراآنًا عربيًا؛ كما ي�ستفاد -اأي�سًا- مـــن قوله تعالى:{... ڳ  

. وهـــذان النعتـــان -اأعني كونـــه علّيًا حكيمًا- 
)2(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں }
همـــا الموجبـــان لكونه وراء العقـــول الب�سرية؛ فـــاإّن العقل في فكرته ل ينـــال اإل ما كان 

مـــن قبيل المفاهيم والألفـــاظ اأوًل، وكان موؤّلفًا من مقّدمـــات ت�سديقية يترّتب بع�سها 

على بع�سها الآخر؛ كما في الآيات والجمل القراآنية، واأّما اإذا كان الأمر وراء المفاهيم 

والألفـــاظ، وكان غير متجّزء اإلى اأجزاء وف�سول؛ فـــال طريق للعقل اإلى نيله. فمح�سل 

معنـــى الآيتيـــن: اأّن الكتـــاب عندنا في اللوح المحفـــوظ ذو مقام رفيع واإحـــكام ل تناله 

.
)3(

 عربيًا رجاء اأن يعقله النا�س
ً
العقول لذينك الو�سفين، واإّنما اأنزلناه بجعله مقرواأ

)1(  �سورة البروج، الآيتان:22-21.
)2(  �سورة هود، الآية:1.

)3(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج18، �س84-83.
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4. �أو�ساف �لقر�آن:
ذكر الباحثون والمف�ّسرون عّدة �سفات للقراآن الكريم، وتفاوتت تحديداتهم في 

هذا ال�سدد؛ تبعًا لختالفهم معاييرهم واأذواقهم في تحديد اأ�سماء القراآن وتمييزها 

عن �سفاته، واأبرز هذه ال�سفات التي اقترنت باأ�سماء القراآن الم�سهورة -التي تقّدم 

ذكرها- وجاءت و�سفًا لها: 

.
)1(

اأ- الحكيم: اأي م�ستقّر الحكمة. قال تعالى: {ڦ ڦ } 

ب- العزي���ز: اأي عديم النظير، والمنيع، والممتنع من اأن ُيغَلب. قال تعالى: {... ک 

.
)2(

ک ک } 
.

)3(
ج- العظيم: اأي الكبير والقوي. قال تعالى:{ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }

د- العرب���ي: اأي النـــازل بلغـــة العـــرب. قـــال تعالـــى:{ ہ ھ ھ ھ ھ 

.
)4(

ے}
 ،

)8(
، والكريم

)7(
، والقيِّم

)6(
، وال�سافي

)5(
ه����- وغيرها �سفات اأخرى، من قبيل: الب�سيـــر

 ،
)14(

، والنذير
)13(

، والمجيـــد
)12(

، والمثاني
)11(

، والمت�سابه
)10(

، والمبيـــن
)9(

والمبـــارك

 ...
)16(

، وغير ذي عوج
)15(

وذو الّذكر

)1(  �سورة ي�س، الآية: 2.
لت، الآية: 41. )2(  �سورة ف�سّ
)3(  �سورة الحجر، الآية: 87.
)4(  �سورة يو�سف،  الآية: 2.

لت: 4( )5(  قال تعالى: {ٺ ٺ } )ف�سّ
)6(  قال تعالى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ...})�سورة الإ�سراء، الآية: 82(.

)7(  قـــال تعالى: { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ېې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ      وئ })الكهف: 2-1(.
)8(  قال تعالى: {ٱ   ٻ ٻ})الواقعة: 77(.

)9(  قال تعالى: {گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ  ڱ })الأنبياء: 50(.
)10(  قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ } )الحج: 16(.

)11(  قال تعالى: { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ...} )الزمر: 23(.
)12(  قال تعالى: { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ... } )الزمر: 23(.

)13(  قال تعالى: {ٱٻ ٻ ٻ} )ق: 1(.
لت: 4(. )14(  قال تعالى: {ٺ ٺ} )ف�سّ

)15(  قال تعالى: { ٱٻ ٻ ٻ ٻ} )�س: 1(.
)16(  قال تعالى: {ۉ ې ې ې ې ى ى} )الزمر: 28(.
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الأفكآرالرئم�سا

تعّددت الأقوال في تحديد معنى القراآن واأ�سله ال�ستقاقي اللغوي. واأقواها واأ�سوبها  1-

اأّنه: ا�سم مهموز م�سدر لقراأُت؛ بمعنى التالوة، �ُسّمي به الكتاب المقروء.

اأبرز اأ�سماء القراآن: القراآن، الفرقان، الِذْكر، الكتاب، التنزيل، الم�سحف. 2-

حقيقـــة القراآن هي حقيقـــة اإلهية تنطوي على اأعمق المعارف المعنوية. وقد ق�سى  3-

اهلل تعالى اأن ُيلِب�َس هذه الحقيقة لبا�س الألفاظ؛ ليت�سّنى للنا�س فهم القراآن.

مـــن اأو�ساف القراآن الكريم: الب�سير، الحكيم، ال�سافي، العربي، العزيز، العظيم،  4-

القّيم، الكريم...
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� )�سّح( اأو )خطاأ(:
َ
 1. اأ

معنى القراآن هو الكتاب المقروء والمتلّو.  -

من اأ�سماء القراآن: الحكيم. -

من اأو�ساف القراآن: الِذْكر. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

اذك���ر اأب���رز الأقوال في تحديد الأ�سل ال�ستقاق���ي لمفردة)قراآن(؛ مبّيناً القول  -

ال�سحيح.

عّدد اأ�سماء القراآن وتحّدث عن واحد منها؟ -

هل للقراآن حقيقة كامنة وراء الألفاظ؟ -
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لطآلعا

عظمة �لقر�آن)1(

اإعلم اأيها العزيز اأّن عظمة كّل كالم وكّل كتاب: اإّما بعظمة متكّلمه وكاتبه، واإّما 

بعظمة مطالبه ومقا�سده، واإّما بعظمة نتائجه وثمراته، واإّما بعظمة الر�سول والوا�سطة، 

واإّما بعظمة المر�َسل اإليه وحامله، واإّما بعظمة حافظه وحار�سه، واإّما بعظمة �سارحه 

ومبّينه، واإّما بعظمة وقت اإر�ساله وكيفية اإر�ساله. وبع�س هذه الأمور دخيل في العظمة 

ذاتًا وجوهرًا، وبع�سها عر�سًا وبالوا�سطة، وبع�سها كا�سف عن العظمة. وجميع هذه 

الأمور التي ذكرناها موجودة في هذه ال�سحيفة النورانية بالوجه الأعلى والأوفى، بل 

اته؛ بحيث اإّن اأّي كتاب اآخر اإّما األَّ ي�سترك معه في �سي ء منها اأ�ساًل،  هي من مخت�سّ

واإّما ل ي�سترك معه في جميع المراتب.

اأّما عظمة متكلمه ومن�سئه و�ساحبه؛ فهو العظيم المطلق الذي جميع اأنواع العظمة 

وال�سهادة  الغيب  في  النازلة  القدرة  اأنواع  وجميع  والملكوت،  الملك  في  المت�سّورة 

ر�سحة من تجّليات عظمة فعل تلك الذات المقّد�سة، ول يمكن اأن يتجّلى الحّق تعالى 

بالعظمة لأحٍد، واإّنما يتجّلى بها من وراء اآلآف الحجب وال�سرادقات.

ي�سلك  م�ستقاًل حتى  كتابًا  في�ستدعي  ومقا�سده؛  بوا�سطة محتوياته  واأّما عظمته 

نبذة منها في �سلك البيان والتحرير.

واأّما عظمة ر�سول الوحي ووا�سطة الإي�سال؛ فهو جبرائيل الأمين والروح الأعظم 

�سطر  وتوجيه  الب�سري،  الجلباب  عن  خروجه  بعد   Pالأكرم الر�سول  يّت�سل  الذي 

قلبه اإلى ح�سرة الجبروت بذاك  الروح الأعظم، وهو اأحد اأركان دار التحّقق الأربعة، 

بل هو اأعظم اأركانها واأ�سرف اأنواعها.

)1(  الإمـــام الخميني، روح اهلل: منهجّية الثورة الإ�سالمية)مقتطفات من اأفكار الإمام الإمام الخميني} واآرائه(، طهران، 
موؤ�ّس�سة تنظيم ون�سر اآثار الإمام الإمام الخميني}، �س79.
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الأحدي  الأحمدي  النقي  التقي  القلب  فهو  ومتحّمله؛  اإليه  المر�َسل  عظمة  واأّما 

وال�سفاتية  الذاتية  ال�سوؤون  بجميع  تعالى  الحّق  له  تجّلى  الذي  المحّمدي  الجمعي 

اأكرم  وهو  المطلقة؛  والولية  الختمية،  النبوة  �ساحب  وهو  والأفعالية؛  والأ�سمائية 

التحّقق،  دار  وع�سارة  الوجود،  وجوهرة  الكون،  وخال�سة  الخليقة  واأعظم  البرية، 

واللبنة الأخيرة، و�ساحب البرزخية الكبرى، والخالفة العظمى.

واأّمـــا حافظه وحار�سه فهو ذات الحّق جـــّل جالله: { ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ 

.
)1(

ڱ} 
واأّما �سارحه ومبّينه؛ فالذوات المطّهرة المع�سومون من ر�سول اهللP اإلى حّجة 

الع�سر|؛ والذين هم مفاتيح الوجود، ومخازن  الكبرياء، ومعادن الحكمة والوحي، 

واأ�سول المعارف والعوارف، واأ�سحاب مقام الجمع والتف�سيل.

واأّما وقت الوحي؛ فليلة القدر؛ اأعظم الليالي، وخير من األف �سهر، واأنور الأزمنة، 

.Pوهي في الحقيقة وقت و�سول الولّي المطلق والر�سول الخاتم

)1(  �سورة الحجر، الآية: 9.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم.  1-

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، ج1، �س276-273.  2-

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج1، �س144-141. 3-

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج1، �س22-15.  4-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س328، 476، 668، 799.  5-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج18، �س83-84؛ ج20، �س110-109.  6-

الع�سكري، معالم المدر�ستين، ج2، �س15-13. 7-

روحانـــي، المعجم الإح�سائـــي لألفاظ القراآن الكريم، ج2، �ـــس584، 746؛ ج3،  8-

�س1082، 1154، 1211. 

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج4، �س495-493.  9-

الكليني، الكافي، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح11، �س630. 10-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

معرفة خصائص لغة القرآن الكريم. 2-

وتعريفها،  3- تدوينها،  وم��راح��ل  ال��ق��رآن،  ع��ل��وم  ت��اري��خ  معرفة 

وموضوعها، وفائدة دراستها.

لغة القرآن. 1-
نشأة علوم القرآن وتاريخها. 2-
تعريف علوم القرآن. 3-

موضوع علوم القرآن. 4-
فائدة علوم القرآن. 5-
تدوين علوم القرآن. 6-

مباحث تمهيدية في علوم القرآن )2(
الدرس الثاني
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1. لغة �لقر�آن:

اإّن لغة القراآن هي اللغة العربية، وقد اأ�سار القراآن الكريم اإلى ذلك بعّدة تعابير، 

 .
)3(

، و{ ڈ ژژ } 
)2(

، و{ ٺ ٺ } 
)1(

من قبيل:{ ھ ھ } 

واأّما اختيار اللغة العربية لتكون لغة القراآن الكريم؛ فيعود اإلى نكات دقيقة، اأبرزها 

التالي: 

اأ. جـــاء نـــزول القراآن باللغـــة العربية ا�ستنادًا اإلـــى اأ�سل عاّم و�سّنة اإلهيـــة في الإنذار 

والتب�سيـــر، مفادهـــا: اّتحاد لغة كّل ر�ســـول مع لغة قومه. قـــال تعالى:{ ڳ ڳ 

. وهـــذه القاعـــدة العاّمـــة في اإر�سال 
)4( 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں... }

الر�سل، تنطبـــق اأي�سًا على اإنزال الكتب ال�سماويـــة. قال تعالى:{ ک ک  ک   

.
)5( 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ... }

لل�سّنة  موافق  طبيعي  اأمر  العربية  باللغة  القراآن  نزول  فاإّن  المنطلق،  هذا  ومن 

لت، الآية: 3؛ �سورة ال�سورى، الآية: 7؛ �سورة الزخرف،  الآية: 3.  )1(  �سورة طه، الآية: 113؛ �سورة الزمر، الآية: 28؛ �سورة ف�سّ
)2(  �سورة النحل،  الآية: 103؛ �سورة الأحقاف، الآية: 12.

)3(  �سورة الرعد، الآية: 37.
)4(  �سورة اإبراهيم، الآية: 4.
)5(  �سورة ال�سورى، الآية: 7.
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ودعوته  العالمية،  الإ�سالم  ر�سالة  مع  يتنافى  ل  وهذا  والتب�سير.  الإنذار  في  الإلهية 

العاّمة على مدى الع�سور والأجيال، ول مع ما جاء به القراآن من هداية عاّمة لكاّفة 

. واأّما اإنذار 
)1(

النا�س، بقوله تعالى:{... ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ... }

الر�سول الأكرمP لأهل مكة، الذي ورد في �سورة ال�سورى، فلم يكن اإل لأّنهP كان 

في المراحل الأولى من حركته العالمية، مكّلفًا بدعوة قومه وهداية اأبناء بيئته. ومن 

غير المعقول اأن ُيوؤَمرP باإر�ساد النا�س وهدايتهم، ثّم يعر�س عليهم كتابًا بلغة غريبة 

عنهم.

ب. يرى علماء اللغة اأّن اللغة العربية تمتاز عن اللغات الأخرى باأّنها وا�سعة جّدًا: ولها 

قدرة عالية على حكاية المفاهيم المعنوية العالية وال�سامية التي يطرحها القراآن، 

اأكثر من غيرها من اللغات الأخرى. تتمّيز اللغة العربية عن اللغات الأخرى بكثرة 

المفردات، وا�ستقاق الكلمات، ووفرة قواعدها، وف�ساحتها، وبالغتها...

قال  حيث  الكريم،  للقراآن  لغة  لتكون  العربية  اللغة  تعالى  اهلل  اختار  وقد 

ڌ ڎ ڎ ڈ  تعالى:{  وقال   ،
)2(

ہ ھ ھ ھ ھ ے }  تعالى:{ 

.
)3(

ڈ ژ } 
اإلى  ُم�سَند  العربية  باللغة  القراآن  اإك�ساء  اأّن  حقيقة  عن  تك�سفان  الآيتان  وهاتان 

اهلل تعالى، وهو الذي اأنزل معنى القراآن ومحتواه بقالب اللفظ العربي؛ ليكون قاباًل 

للتعّقل والتاأّمل. وفي الآية الواردة في �سورة الزخرف يقول تعالى - بعد بيان اأّن لغة 

ما  دللة  ذلك  وفي   .{ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   }:- العربية  هي  القراآن 

على اأّن لألفاظ الكتاب العزيز من جهة تعّينها؛ بال�ستناد اإلى الوحي، وكونها عربية؛ 

 Pدخاًل في �سبط اأ�سرار الآيات وحقائق المعارف. ولو اأّنه تعالى اأوحي اإلى النبي

)1(  �سورة البقرة، الآية: 185.
)2(  �سورة يو�سف، الآية: 2.

)3(  �سورة الزخرف، الآية: 3.
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بمعناه، وكان اللفظ الحالي له هو لفظ النبيP؛ كما في الأحاديث القد�سية -مثاًل-

اأو ُترِجم اإلى لغة اأخرى؛ لخفي بع�س اأ�سرار اآياته البّينات عن عقول النا�س ولم تنله 

.
)1(

عقولهم واأفهامهم

ج. اأّكـــد القـــراآن الكريم علـــى �سفة كونه بل�ســـان عربي في وجه َمْن زعمـــوا اأّن هناك 

�سخ�سًا يعّلم الر�سولP القراآن:{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ   

. وُيـــراد بـ »اأعجمي«: اأّنه 
)2(

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}
غيـــر �سحيـــح، فـ»الإعجام: الإبه���ام. والعجم خ���الف العرب، والعجم���ي من�سوب 

.
اإليهم. والأعجم: َمْن في ل�سانه عجمة، عربياً كان، اأم غير عربي«)3(

وورد فـــي حديث جاء جوابًا عن معنى{ ٺ ٺ ٺ}: »يبّيُن الأل�ُسَن، ول 

.
)4(

تبّينُه الأل�ُسُن«

الف�ساحة  لغة  العربية  اللغة  اأّن  حقيقة  بيان  هو:  بالعربية  فالمراد  هنا،  ومن 

الوا�سح  وغير  المبهم  الأعجمي  مقابل  في  والإبهام،  التعقيد  من  والخلو  والو�سوح 

ف�سيحة  بلغة  راقية؛  وحقائق  معارف  بها  ليبّين  تعالى  اهلل  اختارها  وقد  والمعّقد، 

وبليغة. 

د . اللغـــة العربية لغة توحيدّية: اإّن اللغـــة العربية تتنا�سب مع الهدف القراآني الأ�سمى 

وهو التوحيد؛ حيث ل يوجد في تاأليف الق�سية في اللغة العربية �سوى طوفان فقط 

همـــا: المو�سوع والمحمول، وهما مّتحدان ذاتـــًا يرجعان اإلى وحدة ذاتية ومغايرة 

اعتباريـــة مفاهيمية، وهذا ما يجعل من الق�سايا في اللغة العربية ق�سايا توحيدية 

توؤ�ســـر على الهدف القراآني الأ�سمى وهو التوحيد، في حين اأّن الق�سايا في اللغات 

الأخـــرى تحتاج اإلـــى رابط بين المو�سوع والمحمول فال بـــّد لها من ثالثة اأطراف 

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج11، �س75.
)2(  �سورة النحل، الآية: 103.

)3(  انظر: الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»عجم«، �س549.
)4(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح20، �س632.
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حتـــى تفيد معنى مفيدًا. ولعّل هذه اإحدى النكات الدقيقة في اختيار اللغة العربية 

لتكون لغة القراآن الكريم.

2. ن�ساأة علوم �لقر�آن وتاريخها: 

اهتّم الم�سلمون منذ عهد النبيP بتعّلم القراآن؛ تالوة وفهمًا. وكانوا يرجعون 

من  مزيد  اإلى  فيه  يحتاجون  ما  اأو  فهمه،  عليهم  ُي�سَكل  ما  ا�ستجالء  في   Pاإليه

التف�سيل وال�سرح. فكانت علوم القراآن ُتوؤَخذ وُتنَقل عادة بالتلقين والم�سافهة. وبعد 

على  الخوف  اإلى  تدعو  بوادر  لحت  الإ�سالمية،  الفتوحات  وتو�ّسع   ،Pالنبي رحيل 

اأخرى،  ب�سعوب  العرب  واختالط  ن�سبيًا،   Pبالنبي العهد  ُبعد  اإلى  نظرًا  القراآن؛ 

لها لغاتها وطريقتها في التكّلم والتفكير، فبداأت بفعل ذلك حركة ن�سطة ن�سبيًا بين 

الم�سلمين ل�سبط علوم القراآن، وو�سع ال�سمانات الالزمة لوقاية القراآن و�سيانته عن 

.
)1(

التحريف

وقد �سبق الإمام عليQ)ت: 40هـ( غيره في الإح�سا�س ب�سرورة اّتخاذ هذه 

ال�سمانات، فان�سرف عقيب رحيل النبيP مبا�سرة اإلى جمع القراآن؛ عماًل بو�سية 

رحيل  بعد  النا�س  من  راأى  اأن  فبعد   ،Pرحيله قبل  بها  اأو�ساه   Pاهلل ر�سول  من 

النبيP ما راأى، اأق�سم اأّنه ل ي�سع عن عاتقه رداءه حتى يجمع القراآن؛ فجل�س في 

 .
)2(

بيته ثالثة اأيام؛ حّتى جمع القراآن

ر�سول  اأ�سحاب  في  القراآن  وعلوم  التف�سير  رّواد  من   Qعلي الإمام  وكان 

اهللP، حتى اأّن �سخ�سية تف�سيرية ُي�سَهد لها في هذا المجال؛ كابن عبا�س اأخذ 

. وُيعّد الإمامQ اأّول من �سّنف في علوم القراآن، ومن بين 
)3(

تف�سير القراآن عنه

)1(  انظر: الحكيم، محمد باقر: علوم القراآن، ط3، قم المقّد�سة، مجمع الفكر الإ�سالمي؛ موؤ�ّس�سة الهادي، 1417هـ.ق، �س22-21.
)2(  انظر: ابن النديم، محمد بن اإ�سحاق، كتاب الفهر�ست، تحقيق ر�سا تجّدد، لط، طهران، لن، �س30.

)3(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س157.
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.
)1(

ما �سّنف: كتابًا في المحكم والمت�سابه

ومن ال�سحابة: الذين لمع ا�سمهم في التف�سير والقراءات: عبد اهلل بن عبا�س، 

َبي بن كعب، حيث كان لديهم مكانة رفيعة بين الم�سلمين في 
ُ
وعبد اهلل بن م�سعود، واأ

تعليم القراآن.

مجال  في   ،Pالنبي رحيل  بعد  الم�سلمون  بها  قام  التي  المبذولة  الجهود  ومن 

تدوين بع�س علوم القراآن؛ كعلم اإعراب القراآن وعلم القراءات: تدوين علم اإعراب 

القراآن تحت اإ�سراف الإمام عليQ؛ اإذ اأمر بذلك اأبا الأ�سود الدوؤلي)ت: 69هـ( 

�س�سه، 
ُ
89هـ( رائَدي هذا العلم والوا�سَعين لأ وتلميذه يحيى بن يعمر العدواني)ت: 

. وكان يحيى بن يعمر اأّول من دّون 
)2(

فاإّن اأبا الأ�سود هو اأّول من و�سع نقط الم�سحف

.
)3(

في القراءة، حيث �سّنف كتابه فيها اأواخر القرن الأّول الهجري

التحريف،  اأو  ال�سياع  من  القراآن  �سالمة  على  الخوف  فاإّن  المنطلق،  هذا  ومن 

والتفكير في و�سع ال�سمانات الالزمة ل�سيانته، بداأ في ذهن الواعين من الم�سلمين، 

عقيب رحيل النبيP، واأّدى اإلى القيام بمختلف الن�ساطات في هذا ال�سدد. وكان 

من نتيجة ذلك بدء ظهور علوم القراآن.

3. تعريف علوم �لقر�آن: 

بلحاظ  الكريم  بالقراآن  تتعّلق  التي  والمباحث  الق�سايا  مجموع  عن  عبارة  هي 

نزوله، وترتيبه، وجمعه، وكتابته، وقراءته، وتف�سيره، واإعجازه، ونا�سخه، ومن�سوخه، 

 .
)4(

ودفع ال�سبهة عنه، ونحو ذلك

)1(  انظر: الطهراني، اآغا بزرك: الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة، ط2، بيروت، دار الأ�سواء، لت، ج20، �س155.
)2(  انظـــر: الذهبي، محمد بن اأحمد: �سير اأعالم النبالء، اإ�سراف وتخريج �سعيب الأرنوؤوط، تحقيق ماأمون ال�ساغرجي، ط9، 

بيروت، موؤ�ّس�سة الر�سالة، 1413هـ.ق/ 1993م، ج4، �س84-81.

)3(  انظـــر: معرفـــة، محمد هادي: التمهيد فـــي علوم القراآن، ط3، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة التمهيـــد؛ مطبعة �ستاره، 1432هـ.ق/ 
2011م، ج1، �س16.

)4(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س27.



42

مي
ر
ك

ال
ن

راآ
ق

ال
م

و
عل

يف
س

�
و

ر
د

لحاظات  له  فالقراآن  الكريم،  للكتاب  تناولها  لحاظ  في  العلوم  هذه  وتختلف 

متعّددة، وهو بكّل واحدة من تلك اللحاظات مو�سوع لبحث خا�ّس ت�سّكل م�سائله علمًا 

ًا من علوم القراآن الكريم. واأهّم تلك اللحاظات: لحاظ القراآن بو�سفه كالمًا  خا�سّ

داًل على معنى. والقراآن بهذا الو�سف هو مو�سوع لعلم التف�سير. فعلم التف�سير ي�ستمل 

على درا�سة القراآن؛ باعتباره كالمًا ذا معنى، في�سرح معانيه، ويك�سف عن مدلولته 

ومقا�سده. ولأجل ذلك كان علم التف�سير من اأهّم علوم القراآن، وعلى راأ�سها، حتى 

بات منف�ساًل عنها في درا�سة الباحثين فيه؛ لأهّمّيته، ف�ساًل عن اأّن معطيات علوم 

التي  التف�سيرية  العملية  في  م�ساعدة  بو�سفها مدخالت  فيه؛  تدخل  الأخرى  القراآن 

يحتاجها المف�ّسر في الك�سف عن معاني القراآن وفهم مدلولته ومقا�سده.

ومن هذا المنطلق، فاإنَّ مراد الباحثين من »علوم القراآن« هو جميع المعلومات 

ذات ال�سنخ الواحد، التي تدخل في فهم القراآن على نحو اأف�سل، اأو لها �سلة بالقراآن. 

واحد منها، منذ  كّل  اإلى فهم  ال�سعي  اأّدى  القراآن ذو جوانب متعّددة، فقد  اأّن  وبما 

وعلم  النزول،  اأ�سباب  علم  مثل:  مختلفة،  علوم  ن�سوء  اإلى  الآن،  حّد  واإلى  البداية 

القراءات، وعلم التجويد، وعلم النا�سخ والمن�سوخ. وعلى �سعيد اآخر، بما اأّن كّل هذه 

هذه  مجموع  على  الباحثون  اأطلق  فقد  »القراآن«،  وهو  واحد،  بمو�سوع  تهتّم  العلوم 

.)1(
العلوم ا�سم »علوم القراآن«

4. مو�سوع علوم �لقر�آن: 

لحاظات  لها  علومًا  ب�سفتها  الإ�سافي؛  بالمعنى  القراآن  علوم  اإلى  نظرنا  ما  اإذا 

اأو  تف�سيره،  بلحاظ  الكريم  القراآن  القراآن حينها يكون:  فاإّن مو�سوع علوم  متعّددة، 

ر�سمه، اأو طريقة اأدائه، اأو اإعجازه، وهكذا... 

كونها  بلحاظ  وم�سائلها؛  ومباحثها  اأ�سولها  بكّل  العلوم  هذه  اإلى  نظرنا  ما  واإذا 

)1(  انظر: الحكيم، علوم القراآن، م.�س، �س20-19.
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مجتمعة في كتاب واحد وتحت عنوان واحد »علوم القراآن«؛ بحيث �سار هذا العنوان 

علمًا ولقبًا لهذه المباحث المدّونة في مو�سع واحد، بعد اأن كانت مبعثرة في ع�سرات 

القراآن  علوم  مو�سوع  فاإّن  العلوم؛  كان جملة من  اأن  بعد  واحدًا  علمًا  و�سار  الكتب، 

واإعجازه،  اأدائه،  وطريقة  ور�سمه،  تف�سيره،  بلحاظ  الكريم  القراآن  يكون:  حينها 

وهكذا...، بخالف علوم القراآن بالمعنى الإ�سافي، فاإّن مو�سوع كّل علم منها اإّنما هو 

.
)1(

القراآن الكريم من هذه الناحية فح�سب

5. فائدة در��سة علوم �لقر�آن: 

اإّن لدرا�سة علوم القراآن فوائد واآثار عّدة، اأبرزها: 

اأ. الإعانـــة على درا�سة القراآن الكريـــم وفهمه حّق الفهم، وا�ستنباط الأحكام والآداب 

ل اإلى اإ�سابة الحّق وال�سواب،  منه؛ اإذ كيف يتاأّتى لدار�س القراآن ومف�ّسره اأن يتو�سّ

وهـــو ل يعلم كيف نـــزل؟! ول متى نزل؟! وعلى اأّي حال كان ترتيـــب �سوره واآياته؟! 

وبـــاأي �سيء كان اإعجازه؟! وكيف ثبـــت؟! وما هو نا�سخه ومن�سوخـــه؟!... اإلى غير 

ذلـــك مّمـــا ُيذَكر فـــي علوم القـــراآن؛ واإل كان عر�ســـة للزلل والخطـــاأ. فهذا العلم 

بالن�سبة للمف�ّسر بمثابة المفتاح لباب التف�سير.

ب. الدفـــاع عن الدين مـــن خالل دفع �سبهـــات بع�س الم�ست�سرقيـــن وهجماتهم على 

القراآن والإ�سالم؛ بال�ستفادة من علوم القراآن الكريم التي لها دور بارز ومهّم في 

تفنيد هذه ال�سبهات ودح�سها.

ج. اإّن الدار�ـــس لهذا العلم يكون على حّظ كبير مـــن العلم بالقراآن، وبما ي�ستمل عليه 

مـــن اأنواع العلوم والمعـــارف، وُيحظى بثقافة عالية ووا�سعة في مـــا يتعّلق بالقراآن 

الكريـــم، واإذا كانـــت العلوم ثقافـــة للعقول، و�سالحـــًا للقلوب وتهذيبـــًا لالأخالق، 

)1(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س27.
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واإ�سالحـــًا للنفو�ـــس والأكوان، وعنـــوان التقّدم والرقـــي، وباعثـــة للنه�سات؛ ففي 

القمـــة- من كّل ذلك- علوم القراآن. فالقراآن اأح�ســـن الحديث، واأ�سدقه، وعلومه 

.
)1(

�سه، واأّيًا كانت حرفته اأ�سرف العلوم واأوجبها على كّل م�سلم اأّيًا كان تخ�سّ

6. تدوين علوم �لقر�آن:

بداأ عهد تدوين تف�سير القراآن منذ القرن الثاني الهجري. ومن بعد ذلك كُثرت 

الم�سّنفات التي تناولت القراآن الكريم؛ تف�سيرًا وبحثًا في مو�سوعات متعّددة، من 

قبيل: المحكم والمت�سابه، والقراءات، والنا�سخ والمن�سوخ... فظهرت في القرن الأّول 

اأحد  وهو  89هـ(  يعمر)ت:  بن  ليحيى  »القراءة«  كتاب  قبيل:  من  مدّونات  الهجري 

تالميذ اأبي الأ�سود الدوؤلي... وفي القرن الثاني دّون اأبان بن تغلب)ت: 141هـ( اأحد 

اأ�سحاب الإمام ال�سّجادQ كتابًا في القراءات، وكذلك اأّلف حمزة بن حبيب)ت: 

156هـ(؛ وهو اأحد القّراء ال�سبعة ومن اأ�سحاب الإمام جعفر ال�سادقQ، كتابًا 

�سيخ  الأ�سعري  عي�سى  بن  محمد  بن  اأحمد  اأّلف  الثالث  القرن  وفي  القراءة...  في 

القميين ووجههم)ت: 250 هـ( كتابًا في النا�سخ والمن�سوخ... وفي القرن الرابع اأّلف 

ابن دريد)ت: 321هـ(؛ وهو نحوي ولغوي معروف، ومن كبار اأدباء ال�سيعة، كتابًا في 

في  كتابًا  413هـ(  المفيد)ت:  ال�سيخ  �سّنف  الخام�س  القرن  وفي  القراآن...  غريب 

اإعجاز القراآن، واأّلف ال�سريف المرت�سى)ت: 436 هـ( كتابًا في المحكم والمت�سابه... 

وفي القرن ال�ساد�س اأّلف الراغب الأ�سفهاني)ت: 502هـ( كتابًا في غريب القراآن، 

 .
)2(

و�سّنف ال�سيخ الطبر�سي)ت: 548هـ( تف�سيره القّيم »مجمع البيان«...

وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن م�سطلح علوم القراآن ب�سيغته المعروفة حاليًا، يختلف 

عّما كان م�سطلحًا عليه في القرون الأولى. فقد كان م�سطلح علوم القراآن ُيطلق 

كان  التف�سير  علم  اأّن  هي:  والحقيقة  اأي�سًا.  التف�سيرية  البحوث  على  الما�سي  في 

)1(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان، م.�س، ج1، �س28.
)2(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س25-16.
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اإعجاز  القراآن -كما تقّدم ذكره-، مثله في ذلك مثل: علم  يدخل في عداد علوم 

القراآن، وعلم تاريخ القراآن، وعلم النا�سخ والمن�سوخ، وما �سابه ذلك، بيد اأّن كثرة 

المباحث وتنّوعها اأّدت اإلى ن�سوء نوع من الحدود بين مباحث العلوم القراآنية وعلم 

التف�سير.

اأّن  اأّن: المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن،  اإلى  وذهب بع�س الباحثين 

ال�سابع،  القرن  هو  القراآن،  علوم  ا�سطالح  اإلى  ال�سطالح  هذا  فيه  ظهر  عهد  اأّول 

بـ  ال�سهير  �سعيد  بن  اإبراهيم  بن  لعلي  بكتاب  الم�سرية  الكتب  دار  لكّني ظفرت في 

»الحوفي« المتوفى �سنة 430هـ ا�سمه »البرهان في علوم القراآن«، ويقع في ثالثين 

مجلدًا... واإذن ن�ستطيع اأن نتقّدم بتاريخ هذا الفّن نحو قرنين من الزمان: اأي اإلى 

597هـ(،  التدوين مع ابن الجوزي)ت:  ثّم تطّورت عملية  بداية القرن الخام�س...، 

وال�سخاوي)ت: 643هـ(، واأبي �سامة)ت: 665هـ( في القرنين ال�ساد�س وال�سابع، ثّم 

الزرك�سي)ت: 794هـ( في القرن الثامن، ثّم الكافيجي)ت: 879هـ(، وجالل الدين 

البلقيني)ت: 824هـ( في القرن التا�سع، ثّم مع جالل الدين ال�سيوطي)ت: 911هـ( 

.
)1(

في نهاية القرن التا�سع وبداية العا�سر

وقد بداأ تدوين علوم القراآن ب�سكل جامع منذ القرن الثامن بتاأليف كتاب »البرهان 

في علوم القراآن« لأبي عبد اهلل الزرك�سي. وكانت �سمولية كتابه لأنواع علوم القراآن 

ل نظير لها حتى ذلك العهد، حتى اأّن ال�سيوطي اأعرب عن تعّجبه من المتقّدمين؛ اإذ 

اأبدى ال�سرور والن�سراح بعد اّطالعه  اأنواع علوم القراآن، ولكّنه  لم يدّونوا كتابًا في 

على كتاب البرهان، وخطر له اأن يوؤّلف كتابًا مب�سوطًا في هذا المجال �سّماه »الإتقان 

اأهّم م�سادر علوم  )2(. ويعّد كتاب »الإتقان في علوم القراآن« من 
في علوم القراآن«

القراآن. ومن اأبرز الم�سادر التي اعتمد عليها ال�سيوطي: كتاب »البرهان في علوم 

)1(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، �س39-35.
)2(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س19، 25-24.
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والتدوين في  التاأليف  ازدهار  انح�سر  الإتقان  اأعقاب كتاب  للزرك�سي. وفي  القراآن« 

علوم القراآن اإلى حين، وجاءت اأكثر الموؤّلفات في موا�سيع معّينة، وقّل بعدها التوّجه 

نحو علوم القراآن.

لَِّفت في القرن الأخير موؤّلفات قّيمة في علوم القراآن، يمكن اأن نذكر منها 
ُ
وقد اأ

ما يلي: »مناهل العرفان في علوم القراآن« لعبد العظيم الزرقاني، و»مقّدمة تف�سير 

للدكتور  القراآن«،  علوم  في  و»مباحث  البالغي،  جواد  محمد  لل�سيخ  الرحمن«  اآلء 

�سبحي ال�سالح، و»منهج الفرقان في علوم القراآن« لمحمد علي �سالمة، و»تاريخ 

القا�سم  اأبو  لل�سيد  القراآن«  تف�سير  في  و»البيان  الزنجاني،  اهلل  عبد  لأبو  القراآن« 

)1(، و»التمهيد في 
الخوئي، و»القراآن في الإ�سالم« لل�سيد محمد ح�سين الطباطبائي

...
)2(

علوم القراآن« لل�سيخ محمد هادي معرفة، وغيرها من الكتب

)1(  هذا الكتاب مترّجم عن اللغة الفار�سية.
)2(  انظـــر: معرفـــة، التمهيد، م.�س، ج1، �س36-38؛ الرومي، فهد بن عبد الرحمن: درا�سات في علوم القراآن، ط14، الريا�س، 

مكتبة الملك فهد الوطنية، 1426هـ.ق، �س48-47.
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اإّن لغـــة القراآن هي اللغة العربية، وقد اختارهـــا اهلل تعالى لتكون لغة القراآن لعّدة  1-

نكات لطيفة ودقيقة.

اهتّم الم�سلمون منذ عهد النبيP بتعّلم القراآن؛ تالوة وفهمًا.  2-

-3  .Pمن رّواد التف�سير وعلوم القراآن في اأ�سحاب ر�سول اهلل Qكان الإمام علي

ومـــن ال�سحابـــة الذين لمع ا�سمهم فـــي التف�سير والقراءات: عبـــد اهلل بن عبا�س، 

بي بن كعب... 
ُ
وعبد اهلل بن م�سعود، واأ

علـــوم القراآن هي: مجموع الق�سايا والمباحث التـــي تتعّلق بالقراآن الكريم بلحاظ  4-

نزولـــه، وترتيبـــه، وجمعـــه، وكتابتـــه، وقراءتـــه، وتف�سيـــره، واإعجـــازه، ونا�سخه، 

ومن�سوخه، ودفع ال�سبهة عنه، ونحو ذلك.

مو�ســـوع علوم القراآن بالمعنـــى الكّلي: القراآن الكريم بلحـــاظ تف�سيره، اأو ر�سمه،  5-

اأو طريقـــة اأدائـــه... وبالمعنى الإ�سافي: القراآن الكريم بلحـــاظ تف�سيره، ور�سمه، 

وطريقة اأدائه...

مـــن فوائد درا�سة علوم القـــراآن: الإعانة على درا�سة القـــراآن وفهمه، والدفاع عن  6-

الدين...

بـــداأ عهد التدوين بداية القرن الخام�س، ثـــّم تطّور في القرون الالحق حتى بداية  7-

القرن العا�سر.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� )�سّح( اأو )خطاأ(:
َ
1. اأ

كانت علوم القراآن في حياة النبيP ُتوؤَخذ وُتنَقل عاّدة بالتلقين والم�سافهة. -

بداأت حركة تدوين علوم القراآن في القرن الثاني الهجري. -

ُيع���ّد كتاب)البره���ان في علوم القراآن( للزرك�س���ي اأّول كتاب دّون بنحو جامع في  -

علوم القراآن.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

لماذا نزل القراآن باللغة العربية؟ -

عّرف علوم القراآن، وبّين مو�سوعها؟ -

ما هي فائدة درا�سة علوم القراآن؟ -



49

مم
م
ن

راآ
ق

ال
م

و
عل

يف
ا

قل
 م

ا
ق

ر
نآ

ل

لطآلعا

طريق �ال�ستفادة من �لقر�آن �لكريم)1(

ل بّد لك اأن تلفت النظر اإلى مطلب مهّم َيك�ِسُف لَك بالتوّجه اإليه طريَق ال�ستفادة 

يكون  اأن  وهو:  والحكم؛  المعارف  اأبواب  قلبك  على  وتنفتح  ال�سريف،  الكتاب  من 

اإلى الكتاب ال�سريف الإلهي نظر التعليم، وتراه كتاب التعليم والإفادة وترى  نظرك 

نف�سك موّظفة على التعّلم وال�ستفادة، ولي�س مق�سودنا من التعليم والتعلم والإفادة 

وال�ستفادة اأن تتعلم منه الجهات الأدبية والنحو وال�سرف، اأو تاأخذ منه الف�ساحة 

والبالغة والنكات البيانية والبديعية، اأو تنظر في ق�س�سه وحكاياته بالنظر التاريخي 

والّطالع على الأمم ال�سالفة، فاإّنه لي�س �سي ء من هذه داخاًل في مقا�سد القراآن، وهو 

بعيد عن المنظور الأ�سلي للكتاب الإلهي بمراحل.

ولي�س مق�سودنا من هذا البيان النتقاد للتفا�سير؛ فاإّن كّل واحد من المف�ّسرين 

تحّمل الم�ساق الكثيرة والأتعاب التي ل نهاية لها حتى �سنف كتابًا �سريفًا، فلله دّرهم، 

وعلى اهلل اأجرهم، بل مق�سودنا هو: اأّنه ل بّد واأن ُيفَتح للنا�س طريق ال�ستفادة من 

هذا الكتاب ال�سريف؛ الذي هو الكتاب الوحيد في ال�سلوك اإلى اهلل والكتاب الأحدي في 

تهذيب النفو�س والآداب وال�سنن الإلهية، واأعظم و�سيلة للربط بين الخالق والمخلوق، 

اأن  والمف�سرين  العلماء  الربوبية. فعلى  بعّز  للتم�ّسك  المتين  والحبل  الوثقى  والعروة 

يكتبوا التفا�سير، وليكن مق�سودهم: بيان التعاليم والمقّررات العرفانية والأخالقية، 

ال�سرور  دار  اإلى  الغرور  دار  الهجرة من  وبيان  بالخالق،  المخلوق  وبيان كيفية ربط 

لي�س  الكتاب  ال�سريف، ف�ساحب هذا  الكتاب  في هذا  وِدَعت 
ُ
اأ ما  نحو  والخلود على 

هو ال�سكاكي؛  فيكون مق�سده جهات البالغة والف�ساحة، ولي�س هو �سيبويه والخليل؛ 

)1(  انظـــر: الإمـــام الخمينـــي، روح اهلل: الآداب المعنوية لل�ســـالة، ترجمة و�سرح وتعليق اأحمد الفهـــري، ط2، بيروت، موؤ�ّس�سة 
الأعلمي، 1406هـ.ق/1986م، �س339-332.
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حتى يكون منظوره جهات النحو وال�سرف، ولي�س الم�سعودي وابن خلكان؛ حتى يبحث 

حول تاريخ العالم. 

 Qعي�سى نف�س  اأو  البي�ساء،  ويده   Qمو�سى كع�سي  لي�س  الكتاب  هذا 

 ،Pالذي يحيي الموتى؛ فيكون لالإعجاز فقط، وللّدللة على �سدق النبي الأكرم

العلمية والمعارف  الأبدية  القلوب بالحياة  اإحياء  الإلهية كتاب  بل هذه ال�سحيفة 

الإلهية. هذا كتاب اهلل يدعو اإلى ال�سوؤون الإلهية، فالمف�ّسر، ل بّد واأن يعلم ال�سوؤون 

ل ال�ستفادة  الإلهية، وُيرِجع النا�س اإلى تف�سيره؛ لتعّلم ال�سوؤون الإلهية؛ حتى تتح�سّ

ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  {ۀ  منه: 

. فاأّي خ�سران اأعظم من اأن نقراأ الكتاب الإلهي منذ ثالثين اأو اأربعين 
)1(

ۓ }
�سنة، ونراجع التفا�سير، ونحرم مقا�سده: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

.
)2(

پ ڀ ڀ ڀ }

)1(  �سورة الإ�سراء، الآية: 82.
)2(  �سورة الأعراف، الآية: 23.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج11، �س75. 2-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س549 3-

الكليني، الكافي، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح20، �س632. 4-

الحكيم، علوم القراآن، �س22-19. 5-

ابن النديم، كتاب الفهر�ست، �س30. 6-

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، ج2، �س157. 7-

الطهراني، الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة، ج20، �س155. 8-

الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج4، �س84-81. 9-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج1، �س25-16، 38-36. 10-

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج1، �س28-27، 39-35. 11-

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج1، �س19، 25-24. 12-

الرومي، درا�سات في علوم القراآن، �س48-47. 13-
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موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

معرفة معنى الوحي وأقسامه وأوصافه. 2-

معرفة حقيقة الوحي المحّمدي. 3-

الدرس الثالث

الوحي )1(

معنى  الوحي. 1-

الوحي في القرآن. 2-

أنحاء الوحي النبوي. 3-

أقسام الوحي النبوي. 4-

الوحي المحّمدي. 5-
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1. معنى  �لوحي: 

اأ. المعن���ى اللغ���وي: هو اإعالم �سريـــع خفّي، �سواء اأكان باإيمـــاءة اأم بهم�سة اأم بكتابة 

فـــي �سّر، وكّل ما األقيته اإلى غيـــرك في �سرعة خاطفة حتى َفِهمه فهو وحٌي. واأ�سل 

)اأي �سريع(، وذلك  الوحـــي: الإ�سارة ال�سريعة، ولت�سّمـــن ال�سرعة قيل: اأمٌر وِحـــيٌّ

يكون بالكالم على �سبيل الرمز والتعري�س، وقد يكون ب�سوت مجّرد عن التركيب، 

. والوحـــي: يدّل على اإلقاء علم في اإخفاء اأو 
)1(

وباإ�ســـارة ببع�س الجوارح، وبالكتابة

غيره، والوحي: الإ�سارة، والوحي: الكتاب والر�سالة، وكّل ما األقيَته اإلى غيرك حّتى 

.)2(
َعِلَمه فهو وحي

ب. المعنى ال�سطالحي: عّرف ال�سيخ الطو�سي } الوحي باأّنه: »البيان الذي 

لي�س باإي�ساح؛ نحو الإ�سارة والدللة؛ لأّن كالم الَمَلك كان له)اأي الر�سولP( على 

. وفي مو�سع اآخر اأفاد باأّن: »الإيحاء اإلقاء المعنى في النف�س على وجه 
)3(

هذا الوجه«

. ويّت�سح من خالل 
)4(

يخفى؛ وهو ما يجيء به من دون اأن يرى ذلك غيره من الخلق«

)1(  انظر: الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»وحى«، �س858.

)2(  انظر: ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج6، ماّدة»وحى«، �س93.
)3(  ال�سيـــخ الطو�ســـي، محمد بن الح�سن: التبيان في تف�سير القراآن، تحقيق وت�سحيح اأحمد ق�سير العاملي، ط1، اإيران، مكتب 

الإعالم الإ�سالمي، 1409هـ.ق، ج4، �س142.

)4(  م. ن، ج5، �س443.
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التحديدين ال�سابقين اأّنهما ناظران اإلى اأكثر اأنحاء الوحي ورودًا في القراآن الكريم؛ 

اإلى   Qجبرائيل وهو  َمَلك؛  اإر�سال  عبر  نف�سه؛  الكريم  القراآن  وحي  طريق  وهو 

 .
)1(

النبيP. قال تعالى: { ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ } 

»اإلقاء  باأّنه:  الطباطبائي}  العالمة  ما ذكره  للوحي هو  الأدّق  التحديد  ولعّل 

، حيث ي�سمل هذا التحديد كّل اأنحاء 
)2(

َد اإفهامه« المعنى بنحو يخفى على غير من ُق�سِ

المبا�سر)كالوحي  غير  والوحي  وا�سطة(  المبا�سر)بال  الوحي  فيه  فيدخل  الوحي، 

بوا�سطة َمَلك(. وقد قّرر الأدب الديني في الإ�سالم اأن ل يطلق الوحي على غير ما 

.
)3(

عند الأنبياء والر�سلR من التكليم الإلهي

2. �لوحي في �لقر�آن: 

ريد بها معاٍن مختلفة، 
ُ
ا�ستخدم القراآن الكريم مفردة »الوحي« في موارد عّدة اأ

اإلى:  الوحي  فيه  ق�ّسم   ،Qاأبي طالب بن  الإمام علي  ورد حديث مروي عن  وقد 

وحي النبوة والر�سالة، ووحي الإلهام، ووحي الإ�سارة، ووحي التقدير، ووحي الأمر، 

موارد  اإجمال  يمكن  هنا،  ومن   .
)4(

الخبر ووحي  ال�سياطين(  الكذب)و�سو�سة  ووحي 

للوحي،  ال�سطالحي  المعنى  لمق�سم  تبعًا  »الوحي«؛  لمفردة  القراآني  ال�ستخدام 

وان�سجامًا مع ما ورد في الحديث المروي عن اأمير الموؤمنينQ، وفق التالي:

:Rأ. �لوحي �إلى غير �لأنبياء�

الإيم����اءة الخفية)وحي الإ�سارة(: وهو المعنى اللغوي نف�سه. ومنه قوله تعالى:  -

.
)5(

{ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ } 

)1(  �سورة ال�سعراء، الآيتان: 194-193.
)2(  ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س492.

)3(  م. ن.
)4(  انظر: المجل�سي، محمد باقر: بحار الأنوار، تحقيق عبد الرحيم الرّباني ال�سيرازي، ط3، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، 
1403هـ.ق/ 1983م، ج18، باب2 من اأبواب اأحوالهP...، ح3، �س254-255؛ ج90، باب 128، ر�سالة النعماني، �س17-16.

)5(  �سورة مريم، الآية: 11.
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تركي���ز غري���زّي فطرّي ف���ي الإن�س���ان والحيوان)وحي الإله���ام(: وهو تكوين  -

طبيعّي مجعول في الإن�ســـان والحيوان، ومنه قوله تعالى: { ٺ ٺ   ٺ   ٺ 

.
)2( 

، { ڎ ڈ ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک... }
)1( 

ٿ ٿٿ ... }

تركي���ز طبيع���ي ف���ي الجماد)وح���ي التقدي���ر(: وهـــو تكويـــن طبيعـــّي مجعول في  -

.
)3(

الجمادات، ومنه وقوله تعالى: { پ پ پ    پ ڀڀ } 

اأم���ر رحماني)وحي الأمر(: وهو �سعـــور نف�ساني داخلي م�سدره اهلل تعالى، ومنه  -

، { ڈ ژ ژ ڑ 
)4( 

قولـــه تعالى: { ہ ھ ھ    ھ ھ ے ے     ۓ ... }

.
)5( 

ڑ ... }

و�سو�س���ة �سيطانية)وحي الكذب(: وهو �سعـــور نف�ساني داخلي م�سدره ال�سيطان،  -

ومنه قولـــه تعالـــى: { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

.
)7(

، { ژ ڑ ڑ ک      ک کک } 
)6(

ڄ ڄ  ڃ ڃڃ } 
ب. الوح���ي اإل���ى الأنبياءR)وحي النبّوة والر�سال���ة(: وهو اّت�سال غيبّي بين اهلل 

واأنبيائـــهR، ويختلـــف عن �سائر الإيحـــاءات المعروفة لجهة م�ســـدره الغيبي 

ة. وهـــذا هو المعنـــى ال�سطالحي للوحي، وقـــد ا�ستعمله  اّت�ســـاًل بمـــا وراء المادَّ

، منها: قوله تعالى: { ٻ   ٻ ٻ  
)8(

القـــراآن الكريم في اأكثر من �سبعيـــن مو�سعًا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   } ،
)9(

ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀڀ ...}

)1(  �سورة الق�س�س، الآية: 7.
)2(  �سورة النحل، الآية: 68.

لت، الآية: 12.  )3(  �سورة ف�سّ
)4(  �سورة المائدة، الآية: 111.

)5(  �سورة الأنفال، الآية: 12.
)6(  �سورة الأنعام، الآية: 112. 
)7(  �سورة الأنعام، الآية: 121.

)8(  روحاني، المعجم الإح�سائي للقراآن الكريم، م.�س، ج 1، �س 571.
)9(  �سورة الن�ساء، الآية: 163.
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، والوحـــي الـــوارد في هـــذه الآية هو من وحـــي الخبر)بح�سب 
)1( 

پ پ ... }

 Rتعبيـــر الروايـــة المتقّدمة(؛ وهو هدايـــة رّبانّية مجعولة في نفو�ـــس الأنبياء

.
)2(

بوحي باطني وتاأييد �سماوي

دP ِبدعًا من  ات مقام النبّوة، ولم يكن النبّي محمَّ وظاهرة الوحي من مخت�سّ

ل َمن خاطب النا�س با�سم الوحي  الأنبياءR في هذا الخت�سا�س النبوّي، ول اأوَّ

لهذا  ودفعًا   .
)3(  

ٿ ...} ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  {پ  ال�سماوي: 

 .
)4( 

ال�ستنكار الغريب، قال تعالى: { ٻ   ٻ ٻ  ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀڀ ... }

3. �أنحاء �لوحي �لنبوي: 

ىئ ىئ         الكريمة: {  الآية  في  كما جاءت  ثالثة،  اأنحاء  على  النبوي  الوحي  يتحّقق 

مت  خت    جتحت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی  ی  ی  ىئ 

، وفي حديث مروي عن الإمام اأمير الموؤمنينQ في �سدد تف�سير 
)5(

ىت } 

 :
)6(

هذه الآية

اأ. النح���و الأول: الإلقـــاء في قلب النبيP مبا�سرة ومـــن دون وا�سطة، ومنه: ما رواه 

 Pحيث �ساأله عـــن الغ�سية التي ت�سيب النبي ،Qزرارة عـــن الإمام ال�سادق

اإذا نـــزل عليـــه الوحي؟ حيث قـــالQ: »ذلك اإذا لم يكن بينـــه وبين اهلل اأحد. 

 .
)7(

ذلك اإذا تجّلى اهلل له«

)1(  �سورة الأنبياء، الآية: 73.
)2(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س274.

)3(  �سورة يون�س، الآية: 2.
)4(  �سورة الن�ساء، الآية: 163.
)5(  �سورة ال�سورى، الآية: 51.

)6(  ال�سيـــخ القمـــي، علي بـــن اإبراهيم: تف�سير القمـــي، ت�سحيح وتعليق وتقديم طيـــب المو�سوي الجزائـــري، لط، لم، مطبعة 
النجف، 1387هـ.ق، ج2، �س279.

)7(  ابـــن بابويـــه، محمد بـــن علي بـــن الح�سين)ال�سدوق(: التوحيـــد، ت�سحيح وتعليق ها�ســـم الح�سينـــي الطهراني، لط، قم 
المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم المقّد�سة، لت، باب8، ح15، �س115.
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ب. النح���و الثان���ي: تكليم النبيP من وراء حجاب، ومنه قوله تعالى: {...  ڃ چ 

، وقوله تعالى: { ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ 
)1(

چ }  
.

)2(
ڃ چ چ }{ ڇ ڇ ڇ } 

ج. النحو الثالث: اإر�سال َمَلك ليكون وا�سطة في اإي�سال الوحي للنبيQ، ومنه قوله 

، وقوله تعالى: { ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ 
)3( 

تعالـــى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ... }

.
)4( 

ں ... }

4. �أق�سام �لوحي �لنبوي: 

يمكن تق�سيم الوحي النبوي اإلى ق�سمين رئي�سين:

اأ. الوح���ي المبا�س���ر: وهو اأ�سعب اأنواع الوحي، وفيه يّت�سل النبيP بكّل وجوده باهلل 

 ،Pتعالـــى من دون تو�ّســـط اأّي وا�سطة. ويح�ســـل ذلك عندما تتهّيـــاأ نف�س النبي

وي�سبـــح لديه القابلية لهذا الّت�سال المبا�سر. وقد ورد في الأحاديث المروية عن 

اأهل البيتR تو�سيف لثقل هذا الوحي، ومن هذه الأحاديث:

مـــا روي اأّن الحرث بـــن ه�سام �ساأل النبيP: كيـــف كان ينزل عليك الوحي؟  -

قالP: »اأحيان���اً ياأتيني مثل �سل�سلة الجر�س؛ وهو اأ�سّد علي، فيف�سم عّني؛ 

.
وقد وعيت ما قال، واأحياناً يتمّثل الَملَُك رجاًل، فيكّلمني؛ فاأعي ما يقول«)5(

مـــا رواه عبـــد اهلل بن عمر: �ساألت النبيP: هل تح�ـــسّ بالوحي؟ قالP: »اأ�سمع  -

�سال�س���ل، ث���ّم اأ�سك���ت عن���د ذلك. فم���ا من م���ّرة ُيوحى اإل���ّي اإل ظنن���ت اأّن نف�سي 

.
تفي�س«)6(

)1(  �سورة الن�ساء، الآية: 164.
)2(  �سورة الق�س�س، الآية: 30.

)3(  �سورة ال�سورى، الآية: 52.
)4(  �سورة ال�سعراء، الآيتان: 194-193.

)5(  ابـــن �سهراآ�سوب، محمد بـــن علي: مناقب اآل اأبي طالبR، ت�سحيح و�سرح ومقابلة لجنة من اأ�ساتذة النجف الأ�سرف، 
لط، النجف الأ�سرف، المطبعة الحيدرية، 1376هـ.ق/ 1956م، ج1، �س41.

)6(  ابن حنبل، اأحمد: م�سند اأحمد، لط، بيروت، دار �سادر، لت، ج2، �س222.
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مـــا رواه زرارة عن الإمـــام ال�سادقQ، من اأّنه �ساألهQ عـــن الغ�سية التي  -

ت�سيب النبيP اإذا نزل عليه الوحي؟ فقالQ: »ذلك اإذا لم يكن بينه وبين 

.
اهلل اأحد. ذلك اإذا تجلى اهلل له«)1(

مـــا روي اأّنـــهP كان اإذا نزل عليه الوحـــي ُي�سَمع عند وجهـــه دوّي؛ كدوّي النحل،  -

واأّنـــهP كان ينزل عليه الوحي في اليوم ال�سديد البرد؛ فيف�سم عنه، واأّن جبينه 

لينف�ســـد عرقًا، واأّنـــه كان اإذا نزل عليه الوحي كرب لذلـــك، ويربد وجهه، ونك�س 

راأ�ســـه، ونك�ـــس اأ�سحابـــه روؤ�سهم منـــه. ومنه يقال: برحـــاء الوحـــي؛ اأي �سّدة ثقل 

.
)2(

الوحي

 Pاأّن هذه العوار�س الج�سدية التي كانت تظهر على النبي اإلى  وتجدر الإ�سارة 

عن  الحاكية  العالمات  بمثابة  هي  اإّنما  وا�سطة،  دون  من  عليه  الوحي  نزول  حين 

ثقل هذا الوحي المبا�سر؛ بفعل اّت�سال النبيP بكّل كيانه ووجوده بمبداأ الوجود، 

الأعلى.  الملكوت  عالم  على  المحدود  الماّدة  عالم  ن�ساأة  في  وهو   Pنف�سه وانفتاح 

فمن الطبيعي اأن تظهر عليهP هذه العوار�س الماّدية، حتى كاأّن روحه تفي�س منه 

بفعل هذا الّت�سال المبا�سر.  وفي تحّقق هذا الّت�سال مع وجود قيود عالم الماّدة 

دللة جلّية على ِعَظم نف�س الر�سول الأكرمP وطهارتها وكمالها.

ب. الوح����ي غي����ر المبا�سر: وفيه يتلّقى النبيP الوحي عبر وا�سطة تكون �سلة و�سل 

بينـــه وبين اهلل تعالى؛ كما في الوحـــي النازل بوا�سطة المنام والروؤيا، ومنه: قوله 

تعالـــى -حكاية عن ل�ســـان نبّيه اإبراهيـــمQ-: {...  ی ی جئ حئ مئ    ىئ 

، وكمـــا فـــي تكليم اهلل تعالى لنبّيـــه مو�سىQ: { ٱ ٻ ٻ 
)3( 

يئ ... }
، وكمـــا فـــي الوحي النازل علـــى ر�سول اهللP بوا�سطة 

)4(
ٻ            ٻ پ پ}

)1(  ال�سيخ ال�سدوق، التوحيد، م.�س، باب8، ح15، �س115.
)2(  انظر: ابن �سهر اآ�سوب، مناقب اآل اأبي طالبR، م.�س، ج1، �س41.

)3(  �سورة ال�سافات، الآية: 102.
)4(  �سورة مريم، الآية: 52.
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 .
)1( 

جبرائيل: { گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ... }

 ،Pالنبي على  ثقياًل  يكن  لم  الوحي  هذا  اأمر  اأّن  الروايات  بع�س  من  وي�ستفاد 

اأتى  اإذا  كان  جبرائيل  »اإنَّ   :Qال�سادق الإمام  فعن  المبا�سر،  الوحي  بخالف 

النبيP لم يدخل حّتى ي�ستاأذنه، واإذا دخل عليه قعَد بين يديه قعدة العبد«)2(.

وقد كان النبيP يتلّقى الوحي بكّل بوجوده، ولم يكن للحوا�س الظاهرية اأي دور 

في هذا الأمر؛ واإّل لأمكن لغيره من النا�س �سماع ما ي�سمع، وروؤية ما يرى.

5. �لوحي �لمحّمدي: 

كان الوحي الإلهي ينزل على النبيP على اأنحاء ثالثة:

اأ. الوح���ي عب���ر الروؤيا ال�سادقة والمنام: اإّن الّنبيP لّما اأتى له �سبع وثالثون �سنة، 

كان يـــرى فـــي منامه كاأّن اآتيـــًا ياأتيه فيقول: يا ر�ســـول اهلل! وم�ست عليه ُبرهة من 

. وعن الإمام عليQ: »روؤي���ا الأنبياء وحي«)4(. 
)3(

الزمن وهو على ذلـــك يكتُمه

وعـــن الإمام الباقـــرQ: »واأّما النب���ّي فهو الذي ي���رى في منام���ه، نحو روؤيا 

اإبراهي���مQ، ونحو ما كان راأى ر�سول اهللP من اأ�سباب النبّوة قبل الوحي، 

حّتى اأتاه جبرائيلQ من عند اهلل بالر�سالة...«)5(.

وتجدر الإ�سارة اإلى اأّنه لم ينزل �سيء من القراآن عبر هذا النحو من الوحي، اإذ 

لنزول  اأ�سبابًا  روؤاه  بع�س  واإن كانت  المنام،  النبيP في  نزول قراآن على  يعهد  لم 

القراآن، كما في قوله تعالى: { ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

)1(  �سورة ال�سعراء، الآيات: 194-192.
)2(  ابـــن بابويـــه، محمد بن علي بن الح�سين)ال�سدوق(: كمال الدين وتمام النعمـــة، ت�سحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري، لط، 

قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم المقّد�سة، 1405هـ.ق/ 1363هـ.�س، �س86-85.

)3(  انظر: الإربلي، علي: ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة، ط2، بيروت، دار الأ�سواء، 1405هـ.ق/ 1985م، ج1، �س86.
)4(  ال�سيخ الطو�سي، الأمالي، م.�س، ح689، �س338.

)5(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، كتاب الحّجة، باب3، ح3، �س176.
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.
)3(

َدَقت عام الفتح ، و�سَ
)2(

، فقد راأى النبيP ذلك عام الحديبيَّة
)1( 

ۈ ٴۇ ... }
 Pينـــزل بالوحي على النبي Qكان جبرائيل :Qب. الوح���ي عب���ر جبرائيل

على �سور ثالثة: 

تين مع الر�سول الأكرمP: قال تعالى:  نزوله ب�سورته الأ�سليَّة: وهذا ح�سل مرَّ

{ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   }{ چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڻ  ۀ ۀ 
، وقال تعالى: { ڳ  ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ 

)4( 
ہ ہ ہ ہ ھ { }

 ،
)5(

ۓ} ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
تين كانت اإحداهما: في بْدء الوحي بغار حراء، حيث ظهر له جبرائيلQ في  فالمرَّ

فق ال�سماء من الم�سرق اإلى المغرب، 
ُ
�سورتـــه الحقيقية التي خَلقه اهلل عليهـــا، مالئًا اأ

ه  بـــه النبيP تهّيبًا بالغًا، فنزل عليه جبرائيلQ في �سورة الآدمّيين، ف�سمَّ فتهيَّ

اإلـــى �سدره، فـــكان ل ينزل عليه بعد ذلـــك اإّل في �سورة ب�َسر جميـــل. والثانية: كانت 

با�ستدعائهP لذلك، فكان ل يزال ياأتيه جبرائيلQ في �سورة الآدميين، ف�ساأله 

ر�ســـول اهللP اأن ُيرَيه نف�ســـه مّرة اأخرى على �سورته التي خَلقـــه اهلل، فاأراه �سورته 

ولى، وقوله: { ک ک} 
ُ
ف�ســـّد الأُفـق، فقوله تعالى: { ڦ ڦ ڦ } كان المّرة الأ

.
)6(

ة الثانية كان المرَّ

)1(  �سورة الفتح، الآية: 27.
)2(  ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة. 

)3(  ال�سنة الثامنة للهجرة.
)4(  �سورة النجم، الآيتان: 18-4.

)5(  �سورة التكوير، الآيتان: 23-19.
)6(  انظـــر: الطبر�ســـي، الف�سل بن الح�سن: مجمع البيان في تف�سيـــر القراآن، تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحّققين، ط1، 

بيروت، موؤ�ّس�سة الأعلمي، 1415هـ.ق/ 1995م، ج9، �س284-293؛ ج10، �س281.
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نزول���ه متمّث���اًل ب�سورة اآدم���ي: روي عن ر�سول اهللP اأّنه قـــال: »واأحياناً يتمّثل  -

ل���ي الَملك رج���اًل، فيكّلمني فاأعي ما يق���ول«)1(. وعن الإمام ال�سادقQ: »اإنَّ 

جبرائيل كان اإذا اأتى النبيP لم يدخل حّتى ي�ستاأذنه، واإذا دخل عليه قعَد بين 

يديه قعدة العبد«)2(. 

نزوله على قلب النبيP من دون اأن يراه: قال تعالى: { ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ  -

.
. وعن ر�سول اهللP: »اإّن الروح الأمين نفث في َروعي«)4(

)3( 
ڱ ں ... }

ج. الوح���ي مبا�س���رة م���ن دون وا�سط���ة: وهو اأكثر اأنحاء الوحـــي نزوًل على ر�سول 

اهللP، حيـــث كان �سديـــدًا على نف�ســـه ال�سريفةP. وقد تقـــّدم ِذْكر بع�س 

.
)5(

الروايات التي تتحّدث عن ثقل هذا الوحي

)1(  ابن �سهر اآ�سوب، مناقب اآل اأبي طالبR، م.�س، ج1، �س41.
)2(  ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، م.�س، �س86-85.

)3(  �سورة ال�سعراء، الآيتان: 194-193.
)4(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة والتقوى، ح2، �س74.

)5(  انظر: عنوان »اأق�سام الوحي)الوحي المبا�سر(«.
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الأفكآرالرئم�سا

َد اإفهامه. 1- الوحي هو اإلقاء المعنى بنحو يخفى على غير من ُق�سِ

ريد بها معـــاٍن مختلفة، منها:  2-
ُ
ا�ستخـــدم القراآن الكريم »الوح���ي« في موارد عّدة اأ

الوحي اإلـــى الأنبياءR، الإيمـــاءة الخفية، تركيز غريزّي فطـــرّي في الإن�سان 

والحيوان، تركيز طبيعي في الجماد، اأمر رحماني، و�سو�سة �سيطانية.

الوحي النبوي على اأنحاء ثالثة:  اإلقاء في القلب، تكليم من وراء حجاب، اإر�سال َمَلك.  3-

يق�سم الوحي النبوي اإلى ق�سمين: وحي مبا�سر، ووحي غير مبا�سر. 4-

كان الوحـــي الإلهـــي ينزل على النبـــيP على اأنحاء ثالثة: عبـــر الروؤيا ال�سادقة  5-

والمنام، عبر جبرائيلQ، مبا�سرة من دون وا�سطة.

��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� )�سّح( اأو )خطاأ(:
َ
1. اأ

غالبية موارد ال�ستخدام القراآني للوحي جاءت في الوحي النبوي. -

كان جبرائي���لQ ين���زل على النب���يP اإّما ب�سورته الحقيقي���ة واإّما متمّثاًل  -

ب�سورة اآدمي فقط.

بع�س الوحي القراآني اإلى النبيP جاء عن طريق الروؤيا ال�سادقة والمنام. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

حّدد معنى الوحي؟ -

بّين اأنحاء الوحي النبوي؟ -

تحّدث عن اأق�سام الوحي النبوي؟ -
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لطآلعا

�لقر�آن جو�مع �لكلم)1(

يتجّلى   ...
)2(

ڱ }  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ        ح�سب{  على  وعال  جّل  للحّق  المقّد�سة  الذات  اإّن 

لقلوب الأنبياءR والأولياءR في ك�سوة الأ�سماء وال�سفات، وتختلف التجّليات 

على ح�سب اختالف قلوبهم، والكتب ال�سماوية التي نزلت على قلوبهم بنعت الإيحاء 

بتو�ّسط ملك اللوح جبرائيلQ؛ تختلف على ح�سب اختالف هذه التجّليات، وعلى 

ح�سب اختالف الأ�سماء التي لها المبدئية، كما اأّن اختالف الأنبياءR و�سرائعهم 

-اأي�سًا- باختالف الدول الأ�سمائية، فكّل ا�سم تكون اإحاطته اأكثر ويكون اأجمع؛ تكون 

دولته اأكثر اإحاطة؛ والنبّوة التابعة له اأكثر اإحاطة، والكتاب النازل منه اأكثر اإحاطة 

وجامعّية؛ وتكون ال�سريعة التابعة له اأكثر اإحاطة واأدوم. 

وحيث اإّن النبّوة الختمّية، والقراآن ال�سريف، و�سريعة �سيد الب�سر؛ من مظاهر المقام 

الجامع الأحدي وح�سرة ا�سم اهلل الأعظم ومجاليها، اأو من تجّلياتها وظهوراته، فلهذا 

�سارت اأكثر النبّوات والكتب وال�سرائع اإحاطة واأجمعها. ول يت�سّور اأكمل واأ�سرف من 

نبّوته وكتابه و�سريعته. ول يتنزل من عالم الغيب على ب�سيط الطبيعة علم اأعلى منه، 

ولي�س  بال�سرائع،  المربوط  العلمي  للكمال  ظهور  اآخر  هو  هذا  اأّن  بمعنى  له؛  �سبيه  اأو 

لالأعلى منه اإمكان النزول في عالم الُملك، فنف�س الر�سول الخاتم اأ�سرف الموجودات، 

لدولة  و�سورة  الممكنة،  النبّوات  اأتّم  -اأي�سًا-  ونبّوته  الأعظم،  لال�سم  التاّم  والمظهر 

وهو من جوامع  والتف�سيل.  الجمع  اأحدّية  الكتاب  لهذا  الجهة  ولهذه  الأعظم،  ال�سم 

اأو  اأّن كالمهP -اأي�سًا- كان من جوامع الكلم، والمراد من كون القران  الكلم، كما 

كالمهP من جوامع الكلم لي�س اأّن القران، اأو اأّنهP بّينا الكّلّيات وال�سوابط الجامعة، 

)1(  انظر: الإمام الخميني، منهجية الثورة الإ�سالمية، م.�س، �س89.
)2(  �سورة الرحمن، الآية: 29.
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اأّن ذلك  كما  المعنى،  بذلك  وال�سوابط  الجوامع  -اأي�سًا- من   Pاأحاديثه كانت  واإن 

معلوم في علم الفقه، بل جامعّيته عبارة عن اأّن القراآن نزل لجميع طبقات الإن�سان في 

جميع اأدوار العمر الب�سري، وهو رافع لجميع حوائج هذا النوع. وحقيقة هذا النوع حيث 

اإّنها حقيقة جامعة وواحدة لتمام المنازل، من المنزل الأ�سفل الملكي اإلى اأعلى مراتب 

الروحانية والملكوت والجبروت، ولهذه الجهة يختلف اأفراد هذا النوع في هذا العالم 

الأ�سفل الملكي اختالفًا تاّمًا، والختالف والتفاوت الموجودان في اأفراد هذا النوع ل 

يوجدان في اأفراد �سائر الموجودات، ففي هذا النوع ال�سقّي الذي هو في كمال ال�سقاوة، 

وال�سعيد الذي هو في كمال ال�سعادة؛ وهو نوع بع�س اأفراده اأ�سفل من جميع الحيوانات، 

وبع�س اأفراده اأ�سرف من جميع المالئكة المقّربين.

والمعارف،  المدارك  في  متفاوتة  مختلفة  النوع  هذا  اأفراد  اإّن  حيث  وبالجملة، 

اإدراكه ومعارفه و�سعفها،  فالقران نزل على نحو ي�ستفيد كٌل منه على ح�سب كمال 

وعلى ح�سب ما له من الدرجة العلمية.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س858. 2-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج6، �س93. 3-

الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، ج4، �س142؛ ج5، �س443. 4-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج1، �س274؛ ج12، �س492. 5-

المجل�ســـي، بحار الأنـــوار، ج18، بـــاب2، ح3، �ـــس254-255؛ ج28، كتاب الفتن  6-

والمحن، باب3، �س90؛ ج90، باب128، ر�سالة النعماني، �س17-16.

روحاني، المعجم الإح�سائي للقراآن الكريم، ج 1، �س 571. 7-

القمي، تف�سير القمي، ج2، �س279. 8-

ابن بابويه، التوحيد، باب8، ح15، �س115. 9-

ابن �سهراآ�سوب، مناقب اآل اأبي طالب)عله(، ج1، �س41. 10-

ابن حنبل، م�سند اأحمد، ج2، �س222. 11-

ابن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة، �س86-85. 12-

الإربلي، ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة، ج1، �س86. 13-

الطو�سي، الأمالي، ح689، �س338. 14-

الكلينـــي، الكافي، ج1، كتـــاب الحّجة، باب3، ح3، �ـــس176؛ ج2، كتاب الإيمان  15-

والكفر، باب الطاعة والتقوى، ح2، �س74.

الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج9، �س284-293؛ ج10، �س281. 16-





أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

ضرورة الوحي. 1-

إمكانّية الوحي ووقوعه. 2-

حقيقة الوحي وكيفية حصوله. 3-

عدم استمرارية الوحي. 4-

كّتاب الوحي. 5-

شبهات حول الوحي. 6-

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

وكيفية  2- وحقيقته  وق��وع��ه،  وإمكانية  ال��وح��ي،  ض���رورة  معرفة 

حصوله، وعدم استمرارّيته.

معرفة أهم كّتاب الوحي، وأبرز الّشبهات المّثارة حوله. 3-

الوحي)2(
الدرس الرابع
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1. �سرورة الوحي:

اإّن الإن�سان مفطور على حّب النتفاع ودفع الم�ساّر وا�ستخدام غيره من بني نوعه. 

وبفعل وجود الختالف ال�سروري بين اأفراد الإن�سان من حيث الِخْلَقة وطريقة العي�س 

والعادات والتقاليد... �سّدة و�سعفًا؛ كان من الطبيعي اأن َيظهر الختالف في اقتناء 

الإخالل  اإلى  يوؤّدي  بما  ال�سعيف؛  من  اأكثر  القوي  ي�ستفيد  بحيث  الحيوية،  المزايا 

الختالفات  ترفع  قوانين  و�سع  ا�ستدعى  ما  النا�س؛  بين  الجتماعي  العدل  بميزان 

الطارئة والم�ساجرات في لوازم الحياة. 

ومن الطبيعي اأن يكون م�سدر هذه القوانين من غير الفطرة؛ لأّن ما به الختالف 

ل ي�سلح وحده لأن يكون م�سدرًا للحّل؛ فكان بذلك النوع الب�سري محتاجًا اإلى م�سدر 

اآخر ُي�سِلح الفطرة بالفطرة، وين�سجم معها، ويعدل قواها المختلفة عند طغيانها، 

 .)1(
وينّظم لالإن�سان حياته الدنيوية والأخروية

ومن هنا، كان الوحي  �سلة و�سل بين اهلل تعالى وخلقه؛ يك�سف لهم عن المعارف 

النوع  �سعادة  اإلى  والو�سول  الختالف  لرفع  الالزمة  الرّبانية  والحقائق  الإلهية 

)1(  انظـــر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج2، �س113-123؛ القراآن في الإ�سالم، تعريب اأحمد وهبي، 
ط1، بيروت، دار الولء، 1422هـ.ق/ 2001م، �س106-96.
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والمعارف  الحقائق  هذه  اإدراك  عن  قا�سر  وحده  الب�سري  العقل  ولأّن  الإن�ساني. 

والك�سف عنها؛ كان من ال�سروري اأن يجعل اهلل تعالى طريقًا اآخرًا ين�سجم مع العقل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   } ويكّملهما:  والفطرة 

.
)1(

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک کک ...}

2. �إمكانية �لوحي ووقوعه:

ة اأخرى معنوية باطنة،  ته الماّدّية الظاهرة �سخ�سيَّ يمتلك الإن�سان وراء �سخ�سيَّ

ولوازمها،  الماّدة  عن  مجّرد  اأعلى  معنوي  بعالم  الرتباط  له  تتيح  اأن  �ساأنها  من 

الماّدي  بالعالم  يرتبط  وج�سد،  روح  من  مرّكب  موجود  الدنيا  عالم  في  فالإن�سان 

بج�سده ويحمل خ�سائ�سه وقابلّياته: {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
}، ويرتبط بالعالم المجّرد بروحه ويحمل خ�سائ�سه وقابلّياته- ے ے ۓ 
. وهذا الخْلق الآخر هو وجود 

)2(
اأي�سًا-: { ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}

ہ ھ ھ ھ ھ  تعالى، فمنه مبدوؤه: {...   اأفا�سه اهلل  الذي  الروحي  الإن�سان 

.
)4(

، واإليه منتهاه: { ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ }
)3(

ے ے }

وعن الإمام ال�سادقQ في قوله عّز وجّل: { ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

فنفخ  ملكاً  اأمر  ثم  روحاً،  وخلق  عّز وجّل خلق خلقاً  اهلل  »اإّن  قال:   ،
)5(

ۆئ ۈئ }
.

فيه«)6(

اأن يتَّ�سل في جانبه المعنوي والروحي  ومن هذا المنطلق، ل مانع لالإن�سان ِمن 

)1(  �سورة البقرة، الآية: 213.
)2(  �سورة الموؤمنون، الآيات: 14-12.

)3(  �سورة مريم، الآية: 9.
)4(  �سورة الفجر، الآيتان: 28-27.

)5(  �سورة الحجر، الآية: 29.
)6(  ال�سيخ ال�سدوق، التوحيد، م.�س، باب معنى قوله عّز وجّل: {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ... } ، ح6، �س172.
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بالعالم المجّرد، طالما اأّن روحه تحمل خ�سائ�س هذا العالم وقابلّياته؛ فيكون هذا 

ما  وهو  الطبيعية؛  لقوانينها  يخ�سع  ول  الماّدة،  خ�سائ�س  يحمل  ل  خفّيًا  الّت�سال 

ي�سّكل ظاهرة الوحي. 

 Pوقد نزل الوحي على امتداد تاريخ الب�سرية حّتى انقطاعه برحيل ر�سول اهلل

على جميع الأنبياءR الذين وجد اهلل تعالى فيهم الأهلية الالزمة لتلّقي الوحي 

هم بذلك من دون غيرهم من النا�س: {ٻ   ٻ ٻ  ٻ     پ  الإلهي؛ بحيث خ�سّ

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
.

)1(
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ... }

3. حقيقة �لوحي وكيفية ح�سوله: 

هو اإدراك خا�ّس مختلف عن �سائر الإدراكات الب�سرية الم�ستركة بين اأفراد الب�سر 

لة عن طريق الح�ّس اأو العقل اأو الغريزة اأو الوجدان، ُيوِجده اهلل تعالى  كاّفة، والمتح�سّ

في اأنبيائهR اإيجادًا ل يعتريه لب�س اأو �سّك اأو خطاأ، ول يحتاجون فيه اإلى اإعمال 

نظر، اأو تو�ّسل دليل، اأو اإقامة برهان، اأو حّجة؛ كما هو �ساأن الإدراكات الب�سرية. قال 

الإلهي بنف�سه  الوحي  يتلّقى   P؛ فالنبي
)2(

{ ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں...  تعالى: { 

ال�سمع  و�ساطة  غير  من  ويرى  في�سمع  الظاهرة؛  الحوا�س  تو�ّسط  غير  من  ال�سريفة 

والب�سر المادّيين؛ واإل لكان من الممكن اأن ي�سمع ويرى غيره من النا�س؛ ما �سمعه 

ات مقام النبّوة.  وراأه بالوحي، َوَلما كان الوحي حينها من مخت�سّ

ويوجد اأمر ل ن�ستطيع اإدراكه في ظاهرة الوحي، واإن كّنا نعتبره واقعًا حّقًا، ونوؤمن 

به اإيمانًا �سادقًا، وهو: كيف يقع هذا الّت�سال الروحي؟ وال�سبب في ذلك: اأّن الوحي 

كيفية  تحديد  اأو  كنهه  اإدراك  ن�ستطيع  لكي  والماّديات؛  الماّدة  عالم  �سنخ  من  لي�س 

ح�سوله، وكّل ما با�ستطاعتنا اإنَّما هو التعبير عنه على نحو الت�سبيه وال�ستعارة، اأو 

)1(  �سورة الن�ساء، الآية: 163.
)2(  �سورة ال�سعراء، الآيتان: 194-193.
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ف. فالوحي ظاهرة روحية يدركها  المجاز والكناية ل اأكثر، فهو مّما ُيدَرك ول ُيو�سَ

فها و�سفًا بالُكنه، ما عدا التعبير عنها بالآثار  َمن ي�سُلح لها، ول ي�ستطيع غيره اأن ي�سِ

تعبير مجازي،  هو  الَمَلك  اأو  الوحي  بنزول  التعبير  وكذلك  والعوار�س هذا فح�سب. 

نف�سه،  حا�سرة   Qالنبّي يجدها  مَلكوتية  قد�سية  واإفا�سة  اإ�سراقة  �سوى  ولي�س 

 .
)1(

ُملقاة عليه من خارج روحه

4. عدم ��ستمر�رية �لوحي �لنبوي:

الوحي النبوي مخت�ّس بالأنبياءR، وقد انقطع الوحي بعد رحيل خاتم النبيين 

محّمدP؛ حيث اكتملت الر�سالة الخاتمة: { ې ى       ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ِمَر النا�س اأن يّتبعوا ر�سالة الإ�سالم وترك باقي الر�سالت 
ُ
، واأ

)2(
ۇئ ۇئ ۆئۆئ... }

 ،
)3(

چ } چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ   } ال�سابقة: 

الر�سالة،  هذه  لحقائق  الحاملة  الإمامة  بهدي  م�ست�سيئين  هديها  على  ي�سيروا  واأن 

والمبّينة لها، وال�سامنة لتطبيقها ال�سحيح: {... چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .
)4(

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ...}

وعن الإمام عليQ: »باأبي اأنت واأّمي، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت 

غي���رك؛ م���ن النب���ّوة، والأنب���اء، واأخبار ال�سم���اء«)5(. وتج���در الإ�سارة اإل���ى اأّن انقطاع 

الوح���ي النب���وي برحي���ل النب���يP ل ي�ستل���زم انقط���اع الّت�س���ال م���ع اهلل �سبحان���ه 

وتعال���ى؛ حي���ث اإّن جبرائيل Q كان ينزل على فاطم���ة O بعد رحيل النبي 

P يحّدثه���ا.  روي عـــن الإمام ال�ســـاقQ: »اإّن فاطم���ة مكثت بع���د ر�سول اهلل

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، القراآن في الإ�سالم، م.�س، �س112-113؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س91-90.
)2(  �سورة الأحزاب، الآية: 40.

)3(  �سورة اآل عمران، الآية: 85.
)4(  �سورة المائدة، الآية: 3.

)5(  العلـــوي، )ال�سريـــف الر�ســـي(: نهـــج البالغة)الجامع لخطـــب الإمام اأميـــر الموؤمنين علي بن اأبي طالـــبQ ور�سائله 
وحكمه(، �سرح محمد عبده، ط1، قم المقّد�سة، دار الذخائر؛ مطبعة النه�سة، 1412هـ.ق/ 1370هـ.�س، ج2، الخطبة235، 

�س228.
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 Qخم�سة و�سبعين يوماً، وكان دخلها حزن �سديد على اأبيها، وكان جبرئيل P

ياأتيه���ا، فيح�س���ن عزاءه���ا على اأبيه���ا، ويطّيب نف�سه���ا، ويخبرها عن اأبيه���ا ومكانه، 

ويخبره���ا بم���ا يكون بعدها في ذرّيته���ا، وكان عليQ يكتب ذلك، فهذا م�سحف 

.)1(
 .»Lفاطمة

الإمام  اأر�سه  في  وحّجته  تعالى  اهلل  بين  فموجود  بالغيب  الّت�سال  واأّما 

المع�سوم Q فهو محّدث واإن لم يكن موحى اإليه وحيًا نبوّيًا لختم النبوة بخاتم 

 Qعن بريد العجلي قال: �ساألت اأبا عبد اهلل .P المر�سلين الر�سول الأكرم

ث، قال: الر�سول الذي تاأتيه المالئكة وتبلِّغه عن اهلل  عن الر�سول والنبّي والمحدَّ

ث الذي  تبارك وتعالى، والنبي الذي يرى في منامه فما راأى فهو كما راأى، والمحدَّ

.
)2(

ذنه وينكت في قلبه
ُ
ي�سمع كالم المالئكة وينقر في اأ

 
)((

ڤ ڤ ڤ }  } وجّل:  عّز  اهلل  قول  عن   Qجعفر اأبا  �ساألت  قال:  زرارة  وعن 

وي�سمع  منامه  في  يرى  الذي  هو  »النبي  قال:  والنبّي؟  الر�سول  بين  الفرق  ما  قلت: 

ال�سوت ول يعاين الملك، والر�سول يعاين الملك ويكلِّمه، قلت: فالإمام ما منزلته؟ 

.
)4(

قال: ي�سمع ال�سوت ول يرى ول يعاين«

وعن اأبي ب�سير، قال: �سمعت اأبا عبد اهللQ يقول: »اإّن مّنا لمن يعاين معاينة، 

واإّن مّنا لمن ُينَقر في قلبه كيت وكيت، واإّن مّنا لمن ي�سمع كما يقع ال�سل�سلة كله 

جبرئيل  من  اأعظم  »خلق  قال:  هم؟  ما  يعانيون  فالذين  قلت:  الط�ست«.  في  يقع 

 .
)5(

وميكائيل«

)1(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، كتاب الحّجة، باب فيه ِذْكر ال�سحيفة...، ح5، �س241.
)2(  ال�سّفـــار، محمـــد بـــن الح�سن: ب�سائـــر الدرجات، ت�سحيـــح وتعليق وتقديم ح�ســـن كوچه باغي، لط، طهـــران، من�سورات 

الأعلمي؛ مطبعة الأحمدي، 1404هـ.ق/ 1362هـ.�س، ج8، باب1، ح1، �س388.

))( �سورة مريم، الآية: 54.

)4(  الم�سدر ال�سابق، ح2.
)5(  الم�سدر ال�سابق، ج5، باب7، ح1، �س251. 
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5. كّتاب �لوحي:

بكتابة  ُحِظَي  حيث   ،Qطالب اأبي  بن  علي  الإمام  اأبرزهم  ُكُثر،  الوحي  كتَّاب 

عن   :Pالأكرم الر�سول  برحيل  انقطاعه؛  حين  اإلى  مكة  في  نزوله  اأّول  من  الوحي 

اأقراأنيها  اإل  القراآن  من  اآية   Pاهلل ر�سول  على  نزلْت  »فما   :Qعلي الإمام 

واأمالها فكتبُتها بخطي، وعلَّمني تاأويلها وتف�سيرها ونا�سخها ومن�سوخها ومحكمها 

اأنزلها  اآية  كلَّ  اإنَّ  طلحة  وعنهQ-اأي�سًا-:»يا  ها«)1(.  وعامَّ ها  وخا�سَّ ومت�سابهها 

اهلل على محّمدP عندي باإمالء ر�سول اهللP وخطي بيدي وتاأويل كّل اآية«)2(.

 :Pومّمن كتب الوحي بين يدي النبي

اأبي بن كعب الأن�ساري: وهو اأّول من كتب لهP الوحي في المدينة، وقد عر�س 

ح�سر،  من  في  الأخيرة  العر�سة  ح�سر  مّمن  وكان  كماًل،  القراآن  عليه   Pالنبي

وتوّلى الإ�سراف على الَكَتَبة في لجنة توحيد الم�ساحف على عهد عثمان، حيث كانوا 

.
)3(

يرجعون اإليه عند الختالف

َبي  -
ُ
زيد بن ثابت: كان ي�سكن في المدينة بجوار النبيP، ويكتب لهP اإذا غاب اأ

.)4(
بن كعب، حتى اأ�سبح لحقًا من الكّتاب الر�سميين

-  ،Qوالـــذي عليه المحّققون من اأهل ال�سيـــرة: اأّن الوحي كان يكتبه الإمام علي

وزيـــد بن ثابت، وزيـــد بن اأرقم، واأّن حنظلة بن الربيـــع ومعاوية بن اأبي �سفيان لم 

يكتبا الوحي واإّنما كانا يكتبان له اإلى الملوك واإلى روؤ�ساء القبائل، ويكتبان حوائجه 

.)5(
بين يديه، ويكتبان ما يجيء من اأموال ال�سدقات وما يق�ّسم في اأربابها

)1(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، كتاب العقل والجهل، باب اختالف الحديث، ح1، �س64.
)2(  الهاللي، �سليم بن قي�س: كتاب �سليم بن قي�س، تحقيق محمد باقر الأن�ساري الزنجاني، ط1، اإيران، ن�سر دليل ما؛ مطبعة 

نكار�س، 1422هـ.ق/ 1380هـ.�س، �س211.

)3(  م. ن، �ـــس340-341؛ الع�سقالنـــي، اأحمـــد بـــن علي)ابن حجر(: الإ�سابـــة، تحقيق عادل اأحمد عبـــد الموجود؛ علي محمد 
معّو�س، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ.ق، �س182-180.

)4(  انظر: ابن �سعد، الطبقات الكبرى، م.�س، ج2، �س358-362؛ ابن حجر، الإ�سابة، م.�س، ج2، �س493-490.
)5(  انظر: العلوي، )ال�سريف الر�سي(: نهج البالغة)الجامع لخطب الإمام اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ ور�سائله 
وحكمـــه(، �سرح ابن اأبـــي الحديد، تحقيق محمد اأبو الف�ســـل اإبراهيم، ط1، لم، دار اإحياء الكتـــب العربية؛ عي�سى البابي 

الحلبي و�سركاوؤه، 1378هـ.ق/ 1959م، ج1، الخطبة25، �س338.
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6. �سبهات حول �لوحي:

 ،Pاأ. ال�سبه���ة الأول���ى: الوحي عبارة عن اإلهامات روحية تنبعث من داخل نف�س النبي

ولي�ـــس واردًا عليه من اهلل تعالى؛ ل�ستحالة الّت�سال بين اهلل تعالى والإن�سان؛ كونه 

)1( 
ي�ستلزم تحديد اهلل عّز وجّل!

الج���واب: اإّن عدم فْهم حقيقة الّت�ســـال الروحّي الخفّي بين الَمالأ الأعلى وجانب 

الإن�ســـان الروحي ل يعنى اإنكار هذا الّت�ســـال، فالإن�سان يتلّقى بروحه اإفا�سات تاأتيه 

مـــن مَلكـــوت ال�سمـــاء، واإ�سراقات نورية ت�ســـّع على نف�سه مـــن عاَلم وراء هـــذا العالم 

الماّدي، ولي�س في ذلك اّت�ساًل اأو تقاربًا مكانّيًا؛ لكي ي�ستلزم تحّيزًا في جانبه تعالى. 

ولعّل من�ساأ هذه ال�سبهة اأّنهم قا�ُسوا من اأمور ذاك العالم غير الماّدي بمقايي�س تخ�ّس 

العالم الماّدي.

 )2(
ب. ال�سبهة الثانية: من اأين عرف النبيP اأّنه مبعوث؟

الجواب: يجب على اهلل ـ وجوبًا منبعثًا من مقام ُلطفه وراأفته بعباده ـ اأن يقِرن 

تنبيئه اإن�سانًا بدلئل نّيرة، ل تَدع لم�سارب ال�سّك مجاًل في نف�سه. وهذا هو مقت�سى 

د  قاعـــدة اللطف، وتتلّخ�س في: تمهيد �سبيل الطاعة؛ فواجـــب عليه تعالى اأن ُيمهِّ

لعباده جميع ما يقّربهم اإلى الطاعة ويبّعدهم عن المع�سية، وهذا الوجوب منبعث 

مـــن مقام حكمته تعالى؛ اإذا كان يريد مـــن ِعباده النقياد، واإّل كان نق�سًا لغر�سه 

مـــن التكليف، ومن َثّم وجب عليه تعالى اأن يبعـــث الأنبياءR، وينّزل ال�سرائع، 

ويجعـــل في الأمـــم ما ينير لهم درب الحياة، اإّما اإلى �سعـــادة؛ فباختيارهم، اأو اإلى 

. وطبقًا لهذه القاعدة، ل يدع تعالى مجاًل لتدلي�س اأهل 
)3(

�سقاء؛ فباختيارهم اأي�سًا

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س93-91.
)2(  انظر: م. ن، �س117-108.

)3(  انظر: الحلي، الح�سن بن �سورة يو�سف، الآية بن المطّهر: ك�سف المراد في �سرح تجريد العتقاد، تحقيق ح�سن زاده اآملي، 
ط7، قم المقّد�سة، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، 1417هـ.ق، �س445-444.
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الَزيـــغ والباطـــل، اإّل ويف�سحهم من فورهم. روي عن الإمـــام ال�سادقQ، اأّنه 

.
)1(

�ُسئلQ: كيف َعلمت الر�ُسل اأنَّها ر�ُسل؟ قال: »ُك�ِسَف عنهم الغطاء«

اإذن، فال بدَّ اأن يكون النبيP حين انبعاثه نبّيًا على ِعلم يقين، بل حّق يقين من 

اأْمره، ل ي�سّك ول ي�سطرب، م�ستيقنًا، مطمئّنًا باهلل، َمرعّيًا بعناية اهلل تعالى وُلطفه 

الخا�ّس، من�سورًا، موؤيَّدًا، ول�سيَّما في بْدء البعثة، فياأتيه النامو�س الأكبر وهو الحّق 

راح معاَينًا م�سهودًا، وهي موقعية حا�سمة ل ينبغي لنبّي اأن يتزلزل فيها، اأو يترّوع  ال�سِ

منها: { ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ }.

به، فاأح�سن  ته اإّل بعد اأن اأكمل عقله واأدَّ واأي�سًا فاإّن النبّيP لم يختْره اهلل لنبوَّ

ة ال�سفارة  فه من اأ�سرار ملكوت ال�سماوات والأر�س؛ ما يوؤّهله للقيام بمهمَّ تاأديبه، وعرَّ

.Qوتبليغ ر�سالة اهلل اإلى العالمين؛ كما َفعل باإبراهيم الخليل

عن الإمام عليQ:»ولقد قَرَن اهلل به من لُدن اأن كان فطيماً اأعظم َملك 

من مالئكته، ي�سلك به طريق المكارم، ومحا�سن اأخالق العالم؛ ليله ونهاره..«)2(.

وعن الإمام الع�سكريQ: »فلّما ا�ستكمل اأربعين �سنة، نظر اهلل عّز وجّل اإلى 

قلبه، فوجده اأف�سل القلوب، واأجلها، واأطوعها، واأخ�سعها، واأخ�سعها، فاأذن لأبواب 

ال�سماء ففتحت، ومحمدP ينظر اإليها، واأذن للمالئكة فنزلوا ومحمدP ينظر 

اإليهم، واأمر بالرحمة، فاأنزلت عليه من لدن �ساق العر�س اإلى راأ�س محمد وغمرته، 

اإليه،  المالئكة هبط  بالنور، طاوو�س  المطّوق  الأمين  الروح  اإلى جبرئيل  ونظر 

واأخذ ب�سبعه وهّزه، وقال: يا محمد اقراأ. قال: وما اأقراأ؟ قال: يا محمد {چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
.

)3(
ک گ }، ثّم اأوحى ]اإليه[ ما اأوحى اإليه رّبه عّز وجّل«

ث(، ط1، طهـــران، دار الكتب  )1(  البرقـــي، اأحمـــد بـــن محمد بن خالـــد: المحا�ســـن، تحقيق جالل الديـــن الح�سيني)المحـــدِّ
الإ�سالمية؛ مطبعة رنكين، 1370هـ.ق/ 1330هـ.�س، كتاب العلل، ح85، �س328.

)2(  نهج البالغة، �سرح محمد عبده، م.�س، ج1، الخطبة192)القا�سعة(، �س157.
)3(  تف�سيـــر الإمام الع�سكـــريQ، تحقيق مدر�سة الإمام المهدي|، ط1، قم المقّد�ســـة، ن�سر مدر�سة الإمام المهدي|؛ 

مطبعة مهر، 1409هـ.ق، ح78، �س157-156.
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ج. ال�سبهة الثالثة: هل يجوز على النبيP الخطاأ في ما ُيوحى اإليه؟

الج���واب: اإّن النبـــيP ل ُيخِطـــئ في ما ُيوحـــى اإليه، ول يلتب�س عليـــه الأمر قّط، 

فالنبـــيP كان عندمـــا يوحى اإليه ُيك�سف عنه الغطاء، فيـــرى الواقعية في ما يتَّ�سل 

ة، فيلم�س حينـــذاك تجّليات  بجانـــب روحـــه الملكوتـــي، منقطعًا عن �ســـوارف المـــادَّ

واإ�سراقـــات نورية تغ�ساه من عالم الملكوت؛ لين�سرف بكّليته اإلى لقاء روح اهلل وتلّقي 

كلماته، فيرى حقيقة الحّق النازل عليه ب�سعوٍر واٍع وب�سيرٍة نافذة؛ كَمن يرى ال�سم�س 

 في اإب�ساره، ول التبا�سًا في ما يِعيه. وهكذا الوحي، اإذ 
ً
ح النهار، ل يحتمل خطاأ في و�سَ

لم يكن فكرة نابعة من داخل ال�سمير؛ ليحتمل الخطاأ في ترتيب مقّدمات ا�ستنتاجها، 

ل التبا�سًا في النطبـــاق، بل هي م�ساهدُة حقيقٍة حا�سرة  اأو اإب�ســـارًا من بعيد؛ ليتحمَّ

بَعين نافذة، فاحتمال الخطاأ فيه م�ستحيل.

اهلل ر�سول  يخْف  لم  كيف   :Qاهلل عبد  لأبي  قلت  قال:  اأعين  بن  زرارة  عن 

P في ما ياأتيه من ِقبل اهلل اأن يكون مّما ينزغ به ال�سيطان؟ فقالQ:»اإّن اهلل 

اأنزل عليه ال�سكينة والوقار، فكان الذي ياأتيه من ِقبل اهلل  اإذا اّتخذ عبداً ر�سوًل 

ح الحّق، ل غبار عليه اأبدًا، فيرى الواقع  ؛ اأي: يجعله في و�سَ
مثل الذي يراه بعينه«)2(

نا�سعًا جليًا ل ي�سّك ول ي�سطرب في راأيه ول في عقله.

ومن الأدّلة القراآنية على ذلك: 

، حيث كانP في  -
)3(

عهد اهلل تعالى لنبّيه بالرعاية والِحفظ: { ڭ ڭ ۇ }

بـــدء نزول القراآن يخ�سى اأن يفوته �سيء، فكان ي�ساوق جبرائيلQ في ما يلقي 

عليـــه كلمة بكلمـــة، فُنِهَي عن ذلـــك: { ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی جئ حئ 

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س108-109؛ 131-117.
)2(  العيا�ســـي، محمد بن م�سعود: تف�سير العيا�سي، تحقيق وت�سحيـــح وتعليق ها�سم الر�سولي المحالتي، لط، طهران، المكتبة 

العلمية الإ�سالمية، لت، ج2، تف�سير �سورة �سورة يو�سف، الآية، ح106، �س201.

)3(  �سورة الأعلى، الآية: 6.
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پ پ پ پ  ، و{ 
)1(

 { مئ ىئ يئ جب حب خب   مب ىب يب  جت حت 
.)2(

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ } 

، فاإّنه يقطع اأّي احتمال للد�ّس  -
)3(

قول���ه تعال���ى: { ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ } 

والتزوير في ن�سو�س القراآن الكريم.

ا�ستحالـــة تلبي�ـــس اإبلي�ـــس وتدّخله في مـــا ُيوحى اإلـــى النبيP، وجعـــل ت�سويالته  -

ال�سيطانيـــة فـــي �ســـورة وحـــي يلتب�س على النبـــيP اأمرهـــا، فيظّنها وحيـــًا؛ لأنَّ 

ال�سيطـــان ل ي�ستطيـــع ال�ستحواذ علـــى عقلية ر�ُسل اهلل وعبـــاده المكَرمين: {ې 

، ومتنـــاٍف مع قولـــه تعالى: { ڎ ڎ ڈ ڈ     
)4(

ې ې ې ى ىائ } 
، وقولـــه تعالـــى: { ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

)5(
ژ   ژ ڑ ڑ ک } 

، وقولـــه تعالى-حكايـــة عـــن قـــول اإبلي�س-: 
)6(

 ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ } 
.

)7(
{ ڳ ڱ       ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ } 

اأ�سف اإلى ذلك اأّن هذا الخطاأ المحتمل في تلّقي الوحي وتبليغه اإلى النا�س متناٍف 

.Rمع قاعدة اللطف الآنفة الذكر، ومتناق�س مع حكمته تعالى في بْعث الأنبياء

)1(  �سورة القيامة، الآيات: 19-16.
)2(  �سورة طه، الآية: 114.

)3(  �سورة الحجر، الآية: 9.
)4(  �سورة الإ�سراء، الآية: 65.

)5(  �سورة الحاّقة، الآيتان: 45-44.
)6(  �سورة النجم، الآيات: 5-3.

)7(  �سورة اإبراهيم، الآية: 22.
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الوحـــي �سلـــة و�سل بيـــن اهلل تعالى وخلقـــه؛ ُيك�َسف لهم من خاللـــه عن المعارف  1-

الإلهيـــة والحقائق الرّبانية الالزمة لرفع الختـــالف الحا�سل بالفطرة، والو�سول 

اإلى �سعادة النوع الإن�ساني. 

ة اأخرى معنوية باطنة،  2- ته الماّدّية الظاهـــرة �سخ�سيَّ يمتلـــك الإن�سان وراء �سخ�سيَّ

من �ساأنها اأن تتيح له الرتباط بعالم معنوي اأعلى مجّرد عن الماّدة ولوازمها.

الوحـــي اإدراك خا�ّس مختلف عـــن �سائر الإدراكات الب�سريـــة الم�ستركة بين كاّفة  3-

لة عن طريق الح�ّس اأو العقل اأو الغريزة اأو الوجدان، يوجده  اأفراد الب�سر والمتح�سّ

اهلل تعالـــى في اأنبيائهR اإيجادًا ل يعتريه لب�ـــس اأو �سّك اأو خطاأ، ول يحتاجون 

فيه اإلى اإعمال نظر اأو تو�ّسل دليل...

-4 .Pوقد انقطع بعد رحيل خاتم النبيين محمد ،Rالوحي مخت�ّس بالأنبياء

من كّتاب الوحي: الإمام علي بن اأبي طالبQ، واأبي بن كعب الأن�ساري، وزيد  5-

بن ثابت...

مـــن ال�سبهات المثارة حول الوحي: هو عبارة عن اإلهامات روحية تنبعث من داخل  6-

 Pاأّنـــه مبعوث! هل يجـــوز على النبي Pمن اأيـــن عرف النبي !Pنف�ـــس النبي

الخطاأ في ما ُيوحى اإليه؟
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ف��ك��رواأج���ب

ِجْب ب� )�سّح( اأو )خطاأ(:
َ
1. اأ

ين�سجم الوحي مع العقل ول ين�سجم مع الفطرة. -

يمكن تبرير اإمكانية وقوع الوحي من طريق ال�سرع ل العقل. -

ل يحتاج النبيQ في تلقي الوحي اإلى اإعمال نظر اأو اإقامة دليل. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

هل يوجد �سرورة للوحي في حياة الإن�سان؟ -

كيف يعرف النبيQ اأّنه مبعوث؟ -

هل يمكن اأن يخطاأ النبيQ في ما ُيوحى اإليه؟ -
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لطآلعا

بطالن دعوى كتابة معاوية للوحي)1(

اإّن النا�س ي�سّبه عليهم اأمر معاوية باأن يقولوا كان كاتب الوحي، ولي�س ذاك بموجب 

له ف�سيلة؛ وذلك اأّنه ُقِرَن في ذلك اإلى عبد اهلل بن �سعد بن اأبي �سرح، فكانا يكتبان 

عليه:  ُيملي   Pالنبي فكان  اأنزل اهلل...  ما  مثل  �ساأنزل  قال:  الذي  وهو  الوحي،  له 

واهلل غفوٌر رحيم، فيكتب: واهلل عزيٌز حكيم، ويملي عليه: واهلل عزيٌز حكيم، فيكتب: 

واهلل عليم حكيم، فيقول له النبيP هو واحد. فقال عبد اهلل بن �سعد: اإّن محمدًا 

ل يدري ما يقوُل. اإّنه يقول، واأنا اأقول غير ما يقول، فيقول لي: هو واحد، هو واحد. 

اإن جاز هذا؛ فاإّني �ساأنزل مثل ما اأنزل اهلل. فاأنزل اهلل فيه: { ھ ھ ھ ے ے ۓ 

، فهرب وهجا النبيP. فقال النبيP: من وجد عبد اهلل بن �سعد بن 
)2( 

ۓڭ... }

اأبي �سرح ولو كان متعّلقًا باأ�ستار الكعبة؛ فليقتله، واإّنما كان النبيP يقول له في ما 

يغّيره هو واحد، هو واحد؛ لأّنه ل ينكتب ما يريده عبد اهلل، اإّنما ينكتب ما كان ُيمليه، 

فقال: هو واحد غّيرَت اأْم َلْم تغّير، َلْم ينكتْب ما تكتبه، بل ينكتب ما اأمليه عن الوحي 

وجبرائيل ي�سلحه. 

وفي ذلك دللة للنبيP، ووجه الحكمة في ا�ستكتابهP الوحي معاوية وعبد اهلل 

بن �سعد، وهما عدّوان لهP: هو اأّن الم�سركين قالوا: اإّن محمدًا يقول هذا القراآن 

اأنزلت عليه، و�سبيل من ي�سع  اأّنها  باآية يزعم  من تلقاء نف�سه، وياأتي في كّل حادثة 

الكالم في حوادث، يحدث في بع�س الأوقات اأن يغّير عليه الألفاظ عن حاله الأولى 

لفظًا ومعنى اأو لفظًا دون معنى، فا�ستعان في كتابة ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة 

)1(  انظـــر: ال�سيـــخ ال�سدوق، معاني الأخبار، م.�س، باب معنى ا�ستعانة ر�ســـول اهللP بمعاوية في كتابة الوحي، ح1، �س346-
.348

)2(  �سورة الأنعام، الآية: 93.
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ين له في دينه، عدَلين عند اأعدائه؛ ليعلم الكّفار والم�سركون اأّن كالمه في ثاني  بعدوَّ

ولو  عليهم،  للحّجة  اأبلغ  فيكون  ول مزال عن جهته؛  مغّير،  الأّول غير  في  كّله  الأمر 

َين، مثل: �سلمان، واأبي ذر، واأ�سباههما؛ لكان الأمر عند اأعدائه  ا�ستعان في ذلك بوليِّ

الحكمة في  والتطابق. فهذا وجه  التواطوؤ  فيه  تتخّيل  وكانت  الموقع،  واقع هذا  غير 

ا�ستكتابهما وا�سح بّين.
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1. معنى �لنزول: 

»النون والزاء والالم كلمة �سحيحة تدّل على هبوط �سيء ووقوعه... والتنزيل 

الُقراآِن  ِف  َو�سْ في  والتَّْنِزيِل  الإِْنَزاِل  َبْيَن  و»الَفْرُق   .
)1(

وو�سعه منزله« ال�سيء  ترتيب 

ًة بعد  قاً، ومرَّ والمالئكِة: اأّن التَّْنِزيل يخت�ّس بالمو�سع الذي ُي�ِسيُر اإليه اإنزاُله مفرَّ

ا ُذِكَر فيه التَّنزيُل قوُله:{ ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں... }))(  ، فممَّ ْخَرى، والإنزاُل َعامٌّ
ُ
اأ

.
)4(

»
)3(

...]ومّما ُذِكَر فيه الإنزال واأًريد به الدفعة[:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }

2. �لأقو�ل في نزول �لقر�آن: 

، اأبرزها:
)5(

ُذِكَر في نزول القراآن عّدة اأقوال

اأ. القول الأّول: وهو قول الم�سهور من العلماء والمف�ّسرين، ومفاده: اأّن القراآن نزل اإلى 

ال�سمـــاء الدنيا ليلـــة القدر جملة واحدة، ثّم نزل بعد ذلك منّجمًا مّدة اإقامة النبي

)1(  ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج5، ماّدة»نزل«، �س417.
)2( �سورة ال�سعراء، الآيتان: 194-193.

)3( �سورة القدر، الآية: 1.
)4(  الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»نزل«، �س800-799.

)5(  الأقـــوال الأربعـــة الأولى ذكرهـــا ال�سيوطي في كتابه الإتقان. انظـــر: ال�سيوطي، الإتقان، م.�س، ج1، �ـــس146-149. والقول 
الرابع ذكره العالمة ال�سيد الطباطبائي } في تف�سيره الميزان. انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، 

م.�س، ج2، �س18-15.
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ْنِزَل اْلُقْراآُن ِفي َلْيلَِة اَلَقْدِر ُجْملًَة 
ُ
ا�ٍس اأّنه َقاَل: »اأ P بمكة بعد البعثة، فَعِن اْبِن َعبَّ

 Pُل���ُه َعلَى َر�ُسوِل  ُيَنزِّ
ُ
ُجوِم َوَكاَن اهلل ْنَيا َوَكاَن ِبَمَواِق���ِع النُّ َواِح���َدًة اإَِل���ى �َسَم���اِء الدُّ

 .
ُه ِفي اإِْثِر َبْع�ٍس«)1( َبْع�سُ

فاأ�سار  الدنيا،  ال�سماء  اإلى  القراآن  لنزول  الروايات  من  مجموعة  تعّر�ست  وقد 

بع�سها لنزول القراآن اإلى ال�سماء الرابعة، وبع�سها الآخر لنزوله اإلى البيت المعمور 

ح حقيقة المراد من ال�سماء  اأو اإلى بيت العّزة وهو في ال�سماء الرابعة. ولكّنها لم تو�سّ

.
)2(

الدنيا اأو ال�سماء الرابعة اأو البيت المعمور اأو بيت العّزة

ر اهلل اإنزاله في هذه  ب. الق���ول الثان���ي: نـــزل اإلى ال�سماء الدنيا في ليلة القدر مـــا قدَّ

.Pال�سنة، ثّم نزل بعد ذلك منّجمًا طيلة ال�سنة. وهكذا كّل �سنة حتى رحيله

ج. الق���ول الثال���ث: ابتـــداأ اإنزاله في ليلة القـــدر، ثّم نزل بعد ذلـــك منّجمًا في اأوقات 

 .Pمختلفة حتى رحيله

د. الق���ول الراب���ع: اأّنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، واأّن الحفظة نّجمته على 

جبريـــل في ع�سرين ليلة، واأّن جبريل نّجمـــه على النبيP في ع�سرين �سنة، فعن 

ا�ـــسٍ َقاَل: »َنَزَل اْلُق���ْراآُن ُجْملًَة َواِحَدًة ِم���ْن ِعْنِد اهلِلِ ِمَن اللَّ���ْوِح اْلَمْحُفوِظ  اْبـــِن َعبَّ

َف���َرُة َعلَى ِجْبِريَل  َمْتُه ال�سَّ ْنَيا، َفَنجَّ َم���اِء الدُّ َفَرِة اْلِك���َراِم اْلَكاِتِبيَن ِفي ال�سَّ اإَِل���ى ال�سَّ

.
P ِع�ْسِريَن �َسَنًة«)3( َمُه ِجْبِريُل َعلَى النَِّبيِّ ِع�ْسِريَن َلْيلًَة، َوَنجَّ

ه�����. الق����ول الخام�����س: التفريـــق بيـــن الإنـــزال والتنزيل: وهو مـــا ذهب اإليـــه العالمة 

الطباطبائـــي}، حيـــث اأفـــاد: »اأّن الإنـــزال دفعـــي والتنزيل تدريجـــي... فقوله 

، ظاهر في نزوله تدريجًا 
)4(

تعالى:{ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ } 

)1(  الني�سابـــوري، اأبو عبـــداهلل: الم�ستدرك على ال�سحيحين، اإ�سراف �سورة يو�سف، الآيـــة عبد الرحمن المرع�سلي، لط، لم، 
لن، لت، ج2، تف�سير �سورة اإّنا اأنزلناه، ح1، �س530.

)2(  انظـــر: ال�سيـــخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح6، �ـــس628-629؛ الني�سابوري، الم�ستدرك 
على ال�سحيحين، م.�س، ج2، كتاب التف�سير، ح7، �س222؛ ح9، �س223.

)3(  ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س119.
)4( �سورة الإ�سراء، الآية: 106.
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فـــي مجموع مّدة الدعـــوة؛ وهي ثالث وع�سرون �سنة تقريبـــًا، والمتواتر من التاريخ 

يـــدّل على ذلـــك، ولذلك ربما ا�ست�سكل عليه بالتنافي ]مـــع اآيات اأخرى ي�ستفاد من 

مجموعهـــا نزول القراآن في ليلة القدر[. والـــذي يعطيه التدّبر في اآيات الكتاب...: 

اأّن الآيـــات الناطقة بنزول القراآن في �سهر رم�ســـان اأو في ليلة منه اإّنما عّبرت عن 

ذلـــك بلفظ الإنـــزال الداّل على الدفعـــة دون التنزيل؛ كقولـــه تعالى:{ ڳ ڳ 

، وقوله 
)2(

، وقوله تعالى:{ پ پ پ پ      ڀڀ... }
)1(

ڱ ڱ ڱ ڱ ...}
... وبالجملة، فاإّن المتدّبر فـــي الآيات القراآنية ل 

)3(
تعالـــى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } 

 Pيجـــد منا�سًا عن العتـــراف بدللتها على كون هذا القـــراآن المنزل على النبي

تدريجـــًا متكئًا على حقيقة متعالية عن اأن تدركهـــا اأب�سار عقول العاّمة اأو تتناولها 

اأيدي الأفكار المتلّوثة باألـــواث الهو�سات وقذارات الماّدة، واأّن تلك الحقيقة اأنزلت 

.
)4(

على النبيP اإنزاًل، فعّلمه اهلل بذلك حقيقة ما عناه بكتابه

3. فو�ئد �لنزول �لتدريجي: 

اإّن نزول القراآن منّجمًا طيلة مّدة البعثة النبوية ال�سريفة يحمل في طياته فوائد 

واآثارًا بالغة الأهّمّية؛ ما كانت لتترّتب لو نزل دفعة واحدة فقط. ومن هذه الفوائد 

والآثار:     

اأ. رّد القـــراآن على اعترا�س الكفار على النبـــيP. قال تعالى:{ وئ ۇئ ۇئ       ۆئ 

.
)5(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی} 

ب. فـــي النزول التدريجي تثبيت للنبيP وموا�ساة لقلبـــه ال�سريف، وكذلك للموؤمنين 

)1( �سورة البقرة، الآية: 185.
)2( �سورة الدخان، الآية: 3.
)3( �سورة القدر، الآية: 1.

)4(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج2، �س18-15.
)5(  �سورة الفرقان، الآية: 32.
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.
)1(

من باب اأولى. قال تعالى:{چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ } 

ج. اإّن نـــزول المعـــارف الدينية ب�سكل تدريجي تتيح للنا�ـــس اأن ينّظموا �سوؤون حياتهم 

الفرديـــة والجتماعية وفقًا له، وي�سلوا من خالل ذلـــك اإلى مرحلة الكمال. وهذا 

من اأف�ســـل اأ�ساليب التعليـــم والتربية. قال تعالـــى:{ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ 

.
)2(

ٿ ٿ ٿ} 

د. اأتاح النزول التدريجي الفر�سة لل�سحابة لكي يحفظوا اآياته ب�سهولة. وهذا ما اأّدى 

اإلـــى الم�ساهمة في تفويـــت الفر�سة على اأعداء الدين الذين اأعّدوا العّدة لتحريف 

القراآن واإطفاء نور الهداية الإلهية.

4. تعريف �أ�سباب �لنزول: 

اإّن كثيرًا من ال�سور والآيات لها نوع ارتباط لجهة نزولها بالحوادث والوقائع التي 

حدثت خالل مّدة البعثة، اأو بحاجات تتطّلب اإي�ساح اأحكام الإ�سالم وقوانينه. وهذه 

الأمور التي اأوجبت نزول ال�سور والآيات ت�سّمى اأ�سباب النزول. وتق�سم اآيات القراآن 

و�ُسوره من حيث اأ�سباب نزولها، اإلى ق�سمين: 

اأ. الأول: الآيات وال�سور التي لها �سبب عاّم: وهي خ�سو�س الآيات وال�سور التي نزلت 

، وتحتوي على المعـــارف والأحكام الإلهيـــة الحّقة المتعّلقة  مـــن غير �سبب خا�ـــسّ

بهداية النا�س في دنياهم واآخرتهم.

ب. الثان����ي: الآيات وال�ســـور التي لها �سبب خا�ّس: وهي خ�سو�ـــس الآيات وال�سور التي 

نزلـــت في حـــوادث وق�سايا ح�سلت طيلة مـــّدة بعثة الر�ســـولP، اأو �ساألها النا�ُس 

،{ وئ وئ 
)3(

الر�سوَلP، من قبيل قوله تعالى:{ حئ مئ ىئ يئجب }

)1(  �سورة ي�س، الآية: 76.
)2(  �سورة الإ�سراء، الآية: 106.

)3(  �سورة الكهف، الآية: 83.
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، و�سورة الكوثر. 
)2(

،{ ىئ ىئ ىئ } 
)1(

ۇئۇئ } 
ومن الوا�سح اأّن لمعرفة �سبب النزول تاأثير بارز في فهم المراد من الآية من خالل 

معرفة م�سداقها وخ�سائ�سه. ومن هنا، فقد اهتّم العلماء والمف�ّسرون بجمع روايات 

اأّن  ال�سيوطي  الدين  واإفرادها �سمن درا�سات م�ستقلة. ويرى جالل  النزول،  اأ�سباب 

ّلف في هذا المجال هو كتاب علي بن المديني، اأ�ستاذ البخاري. واأّلف هو 
ُ
اأقدم كتاب اأ

.
)3(

ُزوِل« �ْسَباِب النُّ
َ
ُقوِل ِفي اأ نف�سه)ال�سيوطي( كتابًا ا�سماه »ُلَباُب النُّ

5. �لفرق بين �سبب �لنزول و�ساأن �لنزول: 

اأكانت  �سواء  ـ  تعالج م�سكلة حا�سرة  النزول  اأ�سباب  اأّن  بينهما في:  الفرق  يكمن 

ـ  َمخرِجها  �سبيل  �سّل  واقعة  اأم  �سوابها،  وجه  خِفَي  م�ساألة  اأْم  اأمُرها،  بهم 
ُ
اأ حادثة 

النزول؛  �ساأن  من  اأخ�ّس  وهذا  لم�سكلتها.  حاًل  وت�سع  �ساأنها  لتعالج  الآية  فنزلت 

بيانًا  �ساأنه  ليعالج  القراآن  نزل  الذي  الأمر  وهو  ال�سبب،  من  موردًا  اأعّم  ال�ساأن  لأّن 

و�سرحًا، اأو اعتبارًا بموا�سع اعتباره؛ كما في اأكثرية ق�س�س الما�سين والإخبار عن 

ـ  وال�ساأن  ال�سبب  بين  فالفارق  الجوانب.  ليعالج هذه  القراآن  فنزل  �ساِلفين...؛  مم 
ُ
اأ

ا�سطالحًاـ  اأّن الأّول يعني: م�سكلة حا�سرة لحادثة عار�سة، والثاني: م�سكلة اأمٍر واقع، 

.)4(
�سواء اأكانت حا�سرة اأْم غابرة

6. فو�ئد معرفة �أ�سباب �لنزول: 

اإّن لمعرفة اأ�سباب النزول فوائد جّمة لها بالغ الأثر في فهم القراآن الكريم وتف�سيره 

ومعرفة مقا�سده، ومن هذه الفوائد:

اأ. معرفة وجه الحكمة الباعثة على ت�سريع الحكم.

)1(  �سورة الإ�سراء، الآية: 85.
)2(  �سورة النازعات، الآية: 42.

)3(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س87؛ ال�سيد الطباطبائي، القراآن في الإ�سالم، م.�س، �س133.
)4(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س268-267.
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ب. معرفة الآيات المكية، والآيات المدنية.

ج. دفع توّهم الح�سر، من خالل معرفة دائرة الحكم.

د. معرفة ا�سم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها.

هـ. الوقوف على المعنى واإزالة الإ�سكال، فال يمكن تف�سير الآية من دون الوقوف على 

اأ�سبـــاب نزولها. فبيان �سبب النـــزول طريق قوي في فهم معاني القراآن. ففي قوله 

، لو ُتِرْكَنـــا ومدلول اللفظ؛ 
)1(

تعالـــى:{ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ... }

لقت�ســـى الظهور اأّنه ل يجب على الم�سّلي ا�ستقبال القبلة اأثناء �سالته؛ �سواء في 

ال�سفـــر اأم فـــي الح�سر؛ وهو خالف الإجمـــاع، فلّما ُعِرَف �سبب نزولهـــا؛ ُعِلَم اأّنها 

.
)2(

نازلة بخ�سو�س نافلة ال�سفر

7. عمومّية �للفظ �أم خ�سو�سّية �ل�سبب؟

اختلف علماء اأ�سول الفقه في عموم روايات اأ�سباب النزول اأم اخت�سا�سها بَمن 

نزلت فيهم؟ والم�سهور بينهم - وهو ال�سحيح - اأّن الن�ّس القراآني يحمل معنى عاّمًا 

و�ساماًل، فاإن كان لالآية معنى عام، فهي ل تنح�سر في اإطار الأفراد المعنيين، بل 

.
)3(

ت�سمل الجميع، حتى واإن كان لها �سبب خا�ّس

اإلى فقدان مجموعة كبيرة  فلو انح�سر ُمفاد الآيات باأ�سباب نزولها، لأّدى ذلك 

ًا بمجموعة قليلة من الما�سين  من اآيات القراآن تطبيقاتها، ولغدا القراآن كتابًا خا�سّ

فقط.

ومن هنا، فاإّن حكم الآية التي نزلت في �سبب اأو حادثة معّينة بحّق فرد اأو اأفراد 

التي  الموارد  جميع  على  ينطبق  بل  فقط،  نزولها  منا�سبة  في  ينح�سر  ل  معّينين، 

)1(  �سورة البقرة، الآية: 115.
)2(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان، م.�س، ج1، �س89-87.

)3(  انظر: م. ن
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ت�سترك في خ�سو�سّياتها مع مورد نزول الآية. وهذه الخ�سو�سية هي التي ت�سّمى في 

 .
)1(

الروايات بـ»الَجْري« و»النطباق«

يل بن ي�سار الإمام اأبا جعفر الباقرQ عن الحديث المعروف: ما  �ساأل الُف�سَ

من اآية اإّل ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف اإّل وله حّد يطلع)ومطلع(، ما يعني بقوله: 

لها ظهر وبطن؟ قالQ: »ظهر وبطن هو تاأويلها؛ منه ما قد م�سى، ومنه ما 

لم يجئ، يجري كما تجري ال�سم�س والقمر، كّلما جاء فيه تاأويل �سيء منه؛ يكون 

ڭ ڭ ۇ ۇۆ  على الأموات؛ كما يكون على الأحياء، كما قال اهلل تعالى:{... 

.  وعنهQ-اأي�سًا-: »ولو اأّن الآية نزلت في 
ۆ ۈ ۈ  ... }، ونحن نعلمه«)2(

القراآن  القراآن �سيء، ولكّن  وَلَما بقي من  الآية  القوم ماتت  اأولئك  ثّم مات  قوم، 

يجري اأّوله على اآِخره ما دامت ال�سماوات والأر�س، ولكّل قوٍم اآية يتلونها، ُهم منها 

 .
من خير اأو �سّر«)3(

وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن بع�س المف�ّسرين وَمن كتبوا في اأ�سباب النزول، قالوا بتعّدد 

اأ�سباب النزول مع وحدة النزول اأحيانًا، وبوحدة ال�سبب مع تتعّدد الآيات النازلة فيه 

.
)4(

اأحيانًا اأخرى

8. مدى �عتبار �أحاديث �أ�سباب �لنزول؟ 

اأ. الم�سكل���ة: اإّن روايـــات اأ�سبـــاب النـــزول بلغـــت حّدًا ناهـــزت فيه عـــّدة اآلف رواية، 

معظمهـــا �سعيف ال�سنـــد اأو ُمر�َسل، وفيه م�ساكل لناحية اأّن بع�س الرواة لم يعِرفوا 

ارتبـــاط نزول الآيـــات بموارد الحـــوادث والوقائـــع؛ م�سافهة وتحّمـــاًل وِحفظًا، بل 

ـــة، ثّم يربطون بهـــا الآيات المنا�سبـــة لها من ناحيـــة المعنى. وفي  يحكـــون الق�سّ

)1(  انظـــر: ال�سيـــد الطباطبائـــي، الميزان فـــي تف�سير القراآن، م.�ـــس، ج1، �س41-42؛ ال�سيـــد ال�سيد الطباطبائـــي، القراآن في 
الإ�سالم، م.�س، �س60-59.

)2(  ال�سّفار، ب�سائر الدرجات، م. �س، ج4، باب10، ح2، �س223.
نِزَل القراآن، ح7، �س10.

ُ
)3(  العيا�سي، تف�سير العيا�سي، م.�س، ج1، باب في ما اأ

)4(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س103-97.
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النتيجـــة، يكون �سبب النزول في الحديث المذكور �سببًا نظريًا واجتهاديًا، ل �سببًا 

م�ستفـــادًا عن طريق الم�ساهدة وال�سبط. هذا ف�ساًل عن وجود تناق�س وا�سح في 

بع�س الروايات التي تنقل حوادث واأ�سبابًا يناق�س بع�سها البع�س الآخر، ول طريق 

للجمـــع بينهـــا، اأو اأّن بع�س الروايات تروي عن �سخ�س واحد عـــّدة اأ�سباب للنزول 

نازلة في اآية واحدة.

اإلى  اإّما  للنزول يرجع:  ومن هنا، فاإّن ورود هذه الأ�سباب المتناق�سة والمتهافتة 

اإلى  اأ�سبابًا نظرية اجتهادية ولي�ست نقلية مح�سة، واإّما  كون هذه الأ�سباب المنقول 

اأخذنا بعين العتبار  اإذا  اأو بع�سها مد�سو�س ومجعول، ول �سّيما  اأّن جميع الروايات 

 Pاإجراءات الت�سديد على عدم تدوين الحديث الماأثور التي بداأت بعد رحيل النبي

وا�ستمّرت حتى اأواخر القرن الأّول الهجري)حوالي ت�سعين �سنة تقريبًا(؛ فاأمام هذا 

الواقع َكُثَر و�سع الحديث والد�ّس فيه ودخول الإ�سرائيليات على المروّيات. واأمام هذا 

الواقع، فاإّن كثيرًا من الأحاديث تفقد حجّيتها، اإل ما �سلم لجهة ال�سند والدللة.

ب. طري���ق الحّل: انطالقًا من اأهّمّيـــة معرفة اأ�سباب النزول في فهم الآية ومدلولها، 

كان ل بـــّد مـــن اإيجاد حّل عملي للم�ساكل المتقّدم ذكرهـــا، حيث اإّن بع�س روايات 

اأ�سباب النزول من دون اأدنى �سّك فيه فائدة مهّمة. ومن هنا، ينبغي و�سع �سابطة 

معيارّيـــة في انتقاء روايات اأ�سبـــاب النزول، مفادها التالـــي: النظر في الحديث، 

فـــاإذا كان متواترًا اأو قطعيـــًا، فيمكن الأخذ بمفاّده. واإل فنعر�سه على الآية مو�سع 

البحـــث، فـــاإذا كان هناك ان�سجام بيـــن الآية وما حولها مـــن القرائن، وبين مفاد 

.
)1(

الحديث، عند ذلك يمكن الوثوق بمفاد الحديث الذي اعُتِبَر �سببًا لنزول الآية

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، القراآن في الإ�سالم، م.�س، �س136-133.
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الأفكآرالرئم�سا

التنزيل: تدريجي، والإنزاُل: دفعي. 1-

يوجـــد عّدة اأقوال في م�ساألة نـــزول القراآن، اأ�سهرها: اأّن القـــراآن نزل اإلى ال�سماء  2-

الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثّم نزل بعد ذلك منّجمًا مّدة اإقامة النبيP بمكة 

بعـــد البعثـــة. واأ�سّحها: اأّنه نزل دفعة واحدة على قلب النبيP في ليلة القدر، ثّم 

نزل منّجمًا على قلبهP طيلة �سنوات بعثته.

-3  Pمـــن فوائـــد النـــزول التدريجـــي: الـــرّد علـــى اعترا�س الكفـــار، تثبيـــت النبي

والموؤمنين...

�سبب النزول: م�سكلة حا�سرة لحادثة عار�سة، و�ساأن النزول: م�سكلة اأمٍر واقع. 4-

من فوائد معرفة اأ�سباب النـــزول: معرفة وجه الحكمة في الت�سريع، معرفة المكي  5-

والمدني...

العبرة بعموم اللفظ ل بخ�سو�سّية ال�سبب. 6-

�سابطـــة الأخذ بروايـــات اأ�سباب النزول: الأخذ بالروايـــات المتواترة اأو القطعية،  7-

وباأخبـــار الآحـــاد المحفوفـــة بالقرائن القطعيـــة والمتنا�سبة مع ل�ســـان الآية مورد 

النزول.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

�س عموم لفظ الآية.  - خ�سو�س ال�سبب ل يخ�سّ

�سبب النزول يعالج م�سكلة اأمر واقع؛ �سواء اأكانت الحادثة حا�سرة اأم ما�سية. -

ل يمك���ن الأخ���ذ من رواي���ات اأ�سباب النزول اإل بم���ا كان منها قطعي���اً اأو متواتراً  -

فقط.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

عّدد اأبرز الأقوال في نزول القراآن الكريم، مبّيناً اأ�سهرها واأ�سّحها؟ -

اذكر فوائد النزول التدريجي للقراآن؟ -

اذكر فوائد معرفة اأ�سباب النزول؟ -
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لطآلعا

من رو�يات �أ�سباب �لنزول)1(

ما رواه محمد بن اإ�سحاق باإ�سناده عن �سعيد بن جبير، وعكرمة، عن ابن عبا�س: 

اأحبار  اإلى  اأنفذهما قري�س  اأبي معيط،  الحرث بن كلدة، وعقبة بن  الن�سر بن  اأّن 

اليهود بالمدينة، وقالوا لهما: �سالهم عن محمدP، و�سفا لهم �سفته، وخبراهم 

الأنبياءR ما لي�س عندنا.  الأّول، وعندهم من علم  الكتاب  اأهل  فاإّنهم  بقوله، 

فخرجا حتى قدما المدينة، ف�ساأل اأحبار اليهود عن النبيP، وقال لهم ما قالت 

نبّي  فهو  بهّن؛  اأخبركم  فاإن  ثالث،  عن  اإ�ساألوه  اليهود:  اأحبار  لهما  فقال  قري�س، 

ل، فراأوا فيه راأيكم: �سلوه عن فتية ذهبوا في  مر�َسل، واإن لم يفعل؛ فهو رجل متقوِّ

رجل  عن  و�سلوه  عجيب.  حديث  لهم  كان  قد  فاإّنه  اأمرهم؟  كان  ما  الأّول؛  الدهر 

طّواف؛ قد بلغ م�سارق الأر�س ومغاربها؛ ما كان نبوؤه. و�سلوه عن الروح ما هو. - وفي 

رواية اأخرى، فاإن اأخبركم عن الثنتين، ولم يخبركم بالروح؛ فهو نبي. فان�سرفا اإلى 

ا  مكة، فقال: يا معا�سر قري�س! قد جئناكم بف�سل ما بينكم، وبين محمدP. وق�سّ

ة. فجاوؤوا اإلى النبيP، ف�ساألوه، فقال: اأخبركم بما �ساألتم عنه غدًا،  عليهم الق�سّ

ولم ي�ستثِن، فان�سرفوا عنه، فمكثP، خم�س ع�سرة ليلة، ل يحدث اهلل اإليه في 

ذلك وحيًا، ول ياأتيه جبرائيلQ؛ حتى اأرجف اأهل مّكة، وتكّلموا في ذلك، ف�سّق 

على ر�سول اهللP، ما يتكّلم به اأهل مّكة عليه، ثّم جاءه جبرائيلQ، عن اهلل 

الطّواف،  والرجل  الفتية،  اأمر  �ساألوه عنه؛ عن  ما  وفيها  الكهف،  ب�سورة  �سبحانه، 

.
)2(

واأنزل عليه:{ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی } 

)1(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج6، �س314-313.
)2(  �سورة الإ�سراء، الآية: 85.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج5، �س417. 2-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س800-799. 3-

ال�سيوطي، الإتقان، ج1، �س91-87، 119، 14-146 4-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج1، �س41-42؛ ج2، �س18-15. 5-

الني�سابـــوري، الم�ستـــدرك على ال�سحيحين، ج2، تف�سير �ســـورة اإّنا اأنزلناه،  6-

ح1، �س530؛ كتاب التف�سير، ح7، �س222؛ ح9، �س223.

الكليني، الكافي، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح6، �س629-628. 7-

الطباطبائي، القراآن في الإ�سالم، �س60-59، 136-133. 8-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج1، �س268-267. 9-

ال�سّفار، ب�سائر الدرجات، ج4، باب10، ح2، �س223. 10-

نِزَل القراآن، ح7، �س10. 11-
ُ
العيا�سي، تف�سير العيا�سي، ج1، باب في ما اأ

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج1، �س103-97. 12-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

معرفة أّول ما نزل من القرآن، وآخر ما نزل منه. 2-

معرفة معنى اآلية في القرآن وخصائصها. 3-

أّول ما نزل من القرآن. 1-

آخر ما نزل من القرآن. 2-

معنى اآلية في القرآن. 3-

نزول القرآن )2(
الدرس السادس
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1. �أّول ما نزل من �لقر�آن:

 ُذِكَرت اأقوال عّدة في تحديد اأّول ما نزل من القراآن، اأبرزها التالي:

اأ. القـــول الأّول: نـــزول اأّول �سورة العلق على النبيP؛ وهو في غار حراء: فعن الإمام 

الهـــاديQ: »...فلم���ا ا�ستكم���ل اأربعي���ن �سن���ة، نظ���ر اهلل ع���ّز وجّل اإل���ى قلبه، 

فوج���ده اأف�س���ل القل���وب واأجله���ا، واأطوعه���ا واأخ�سعه���ا واأخ�سعها، ف���اأذن لأبواب 

ال�سم���اء ففتح���ت... ثّم هبط اإليه)جبرائيلQ(، واأخ���ذ ب�سبعه وهّزه وقال: 

ي���ا محمد اقراأ. ق���ال: وما اأقراأ؟ قال: يا محم���د{چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

 .
)1(  

»  { ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ 
وعن الإمام ال�سادقQ: »اأّول ما نزَل على ر�سول اهللP: { ٱ     ٻ ٻ ٻ*  

.
)2(

، واآِخر ما نزل عليه:{ ڦ ڄ ڄ ڄ} « چ چ چ ڇ ڇ } 

ب. القـــول الثانـــي: اأّول �ســـورة المّدّثـــر: روي عن ابـــن �سلمة: �ساألت جابـــر بن عبد اهلل 

نـــزل قْبـــل؟ قـــال:{ ھ ھ }    ، قلـــت: اأو{چ چ چ } 
ُ
الأن�ســـاري: اأّي القـــراآن اأ

ثنا به ر�سول اهللP، قـــالP: »اإّني جاورت ِبح���راء، فلّما  حدثكم مـــا حدَّ
ُ
؟ قـــال: اأ

)1(  انظر: تف�سير الإمام الع�سكريQ، م.�س، ح78، �س158-157.
)2(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح5، �س628.
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ق�سي���ت ج���واري نزل���ت فا�ستبطنت ال���وادي، فنظ���رت اأمامي وخلفي وع���ن يميني 

و�سمال���ي... فنظ���رت فوق���ي، فاإذا ه���و)اأي جبرائيلQ( قاعد عل���ى عر�س بين 

 ال�سم���اء والأر�س، فجئت منه، فاأتيت من���زل خديجة، فقلت: دّثروني، فاأنزل اهلل:

. وعن جابر بن عبداهلل الأن�ساري- اأي�سًا- قال: �سمعت 
)1(

{ ھ ھ     ے ے ۓ    } «

ر�سول اهللP يحّدث عن فترة الوحي، قال: »فبينما اأنا اأم�سي اإذ �سمعت هاتفاً من 

ال�سم���اء، فرفع���ت راأ�س���ي ف���اإذا الَملَك الذي جاءن���ي ِبحراء جال�ساً عل���ى كر�سيٍّ بين 

لوني،  لوني زمِّ ال�سماء والأر�س، فُجئثت منه فِرقاً � اأي فزعُت � فرجعت، فقلت: زمِّ

فدثَّرون���ي، فاأنزل اهلل تب���ارك وتعالى:{ ھ ھ     ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

.
)2(

ۇ   ۇ ۆ   ۆ } وهي الأوثان. قالP: ثمَّ تتابع الوحي«

التب�س عليه  اأّنه  يتبّين  الأن�ساري  ومن خالل الجمع بين روايتي جابر بن عبداهلل 

الأمر في هذه الم�ساألة فظّن اأّن اأولى اآيات �سورة المدّثر هي اأّول ما نزل من القراآن، 

انقطاع  فترة  بعد  القراآن  من  نزل  ما  اأّول  اأّنها  الثانية-  روايته  -بقرينة  وال�سحيح 

خ�سو�س الوحي القراآني عن النبي P؛ حيث لم تنزل عليه P اأي اآية في هذه الفترة.

ج. القول الثالث: �سورة الفاتحة: فعن الإمام علي بن اأبي طالبQ اأّنه قال: »�ساألت 

النب���ي ع���ن ث���واب الق���راآن، فاأخبرن���ي بثواب �سورة �س���ورة على نحو م���ا نزلت من 

. وتجدر 
)3(

ال�سم���اء، فاأّول ما ن���زل عليه بمكة فاتحة الكتاب، ث���ّم{چ چ چ { ....«

، ول �سالة من دون فاتحة 
)4(

الإ�ســـارة اإلى اأنَّ النبيP كان ي�سّلي منذ بدء البعثة

.
)5(

الكتاب

)1(  انظر: ابن حنبل، م�سند اأحمد، م.�س، ج3، �س306.
)2(  الني�سابـــوري، م�سلم: الجامـــع ال�سحيح)�سحيح م�سلم(، لط، بيروت، دار الفكر، لت، ج1، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي 

اإلى ر�سول اهللP، �س98.

)3(  الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج10، �س212.
)4(  انظـــر: الني�سابوري، محمد بن الفّتال: رو�سة الواعظين، تقديـــم محمد مهدي ال�سيد ح�سن الخر�سان، لط، قم المقّد�سة، 

من�سورات ال�سريف الر�سي، لت، باب الكالم في مبعث نبّينا محمدP، �س52.

)5(  انظر: الإح�سائي، ابن اأبي جمهور: عوالي اللئالي، تقديم �سهاب الدين النجفي المرع�سي؛ تحقيق مجتبى العراقي، ط1، قم 
المقّد�سة، مطبعة �سيد ال�سهداءQ، 1403هـ.ق/ 1983م، �س196.
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الثالثة،  الأقوال  الواردة في  الروايات  بين  الجمع  يمكن  الم�ساألة:  ال�سحيح في 

والخلو�س اإلى التالي: 

-  .Pتب�سيرًا ببدء البعثة النبوية المباركة Pاأّول �سورة العَلق نزل على النبي

ر نزل على النبيP تب�سيرًا بعودة الوحي بعد فترة من النقطاع.  - ثِّ اأّول �سورة المدَّ

�ســـورة الفاتحة هي اأّول �سورة نزلت كاملة على النبيP؛ وب�سفة كونها �سورة من  -

كتاب القراآن.

2. �آخر ما نزل من �لقر�آن:

ُذِكَرت اأقوال عّدة في تحديد اآخر ما نزل من القراآن، اأبرزها التالي:

اأ. القـــول الأّول: �سورة الن�سر: روي اأّنه لّما نزلـــت هذه ال�سورة قراأها النبيP على 

اأ�سحابـــه، ففرحوا وا�ستب�ســـروا، و�سمعها العبا�س فبكى. فقـــالP: ما يبكيك يا 

عـــم؟ فقال: اأظـــّن اأّنه قد نعيت اإليك نف�سك يا ر�ســـول اهلل. فقال: اإّنه لكما تقول. 

. وعـــن الإمام ال�سادق
)1(

فعا�ـــس بعدها �سنتين ما روؤي فيهمـــا �ساحكًا م�ستب�سرًا

Q: »اأّول ما نزَل على ر�سول اهللP:{ ٱ     ٻ ٻ ٻ* چ چ چ{ } ، واآِخر 

.
)2(

ما نزل عليه:{ ڦ ڄ ڄ ڄ }«

ب. القول الثاني: �سورة براءة: روي اأّن اآِخر �سورة نزلت براءة، نزلت في ال�سنة التا�سعة 

.
)3(

بعد عام الفْتح، وحّج بعدها النبيP حّجة الوداع في ال�سنة العا�سرة للهجرة

ج. القول الثالث: قولـــه تعالى:{ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی ی جئ حئ         مئ ىئ يئ 

: روي اأّن اآِخر اآية نزلـــت قوله تعالى:{ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی 
)4(

جب حب خب}

)1(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج10، �س467.
)2(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح5، �س628.

)3(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج5، �س5.
)4(  �سورة البقرة، الآية: 281.
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، نزل بها جبرائيلQ، وقال: �سْعها 
)1(

ی جئ حئ         مئ ىئ يئ جب حب خب }
. وروي اأّنها نزلت بِمنى يوم النْحر 

)2(
في راأ�س المائتين والثمانين من �سورة البقرة

.
)3(

ة الوداع في حجَّ

د. القـــول الرابع: قولـــه تعالـــى:{چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

: روي عن ابن عبا�س اأّنه قال: ولم ينزل بعد هذا على النبيP �سيء 
)4(

ڌ ڌڎ } 
ة  . وروي اأنَّها نزلت في مرجع النبيP من حجَّ

)5(
من الفرائ�س في تحليل ول تحريم

.
)6(

الوداع في الثامن ع�سر من ذي الحّجة في غدير خم

الأربعة،  الأقوال  الواردة في  الروايات  بين  الجمع  يمكن  الم�ساألة:  ال�سحيح في 

والخلو�س اإلى التالي:

اآِخر �سورة نزلت كاملة هي �سورة الن�سر. -

اآِخر �سورة نزلت باعتبار مفتتحها هي �سورة براءة. -

اآية: { ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی... } هي اآخر اآيات الأحكام نزوًل. -

-  Pاآيـــة الإكمال هي اآخـــر اآيات الوحي نـــزوًل، فكانت اإنذارًا بانتهـــاء الوحي عليه

بالبالغ والأداء.

)1( �سورة البقرة، الآية: 281.
)2(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج2، �س214.

)3(  انظر: م. ن، ج1، �س74.
)4(  �سورة المائدة، الآية: 3.

)5(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3،�س273.
)6(  اليعقوبي، اأحمد بن ابي يعقوب: تاريخ اليعقوبي، لط، بيروت، دار �سادر، لت، ج2، �س112.
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3. �لآية في �لقر�آن:

. وقد وردت هذه المفردة في 
)1(

اأ. معن���ى الآي���ة: الآية في اللغة هي العالمة الظاهـــرة

ريَد في جميعها المعنى اللغوي نف�سه، مع مراعاة 
ُ
موارد عّدة من القراآن الكريم، واأ

، منها:
)2(

بع�س الجوانب والحيثيات

- .
)3( 

المعجزة:{ ٱ ٻ ٻ ٻ     ٻ پ پ پپ... }

ې  - ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  الوا�سح���ة:{  العالم���ة 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
.

)4(
ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ       ىئ } 

ۀ  - ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  والدلي���ل:{  البره���ان 

.
)5(

ہہ ہ ہ ھ ھ ھ} 

- .
)6( 

العبرة:{ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ... }

- .
)7(

الأمر العجيب:{... پ پ   ڀ ڀ } 

مقط����ع م����ن ال�س����ورة: �ســـواء اأكان كلمـــة اأم اأكثـــر مـــن كلمـــة؛ وهـــو المعنى  -

ال�سطالحي لالآية، ومن موارد ا�ستخدامه: قوله تعالى:{ پ پ ڀ 

.
)9( 

،{...  ٻ ٻ ٻ ... }
)8(

ڀ ڀ ... }

)1(  انظـــر: ابـــن فار�س، معجم مقايي�ـــس اللغة، م.�ـــس، ج1، ماّدة»اأيي«، �ـــس168؛ الأ�سفهاني، مفردات األفـــاظ القراآن، م.�س، 
ماّدة»اأيي«، �س101.

)2(  انظـــر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن؛ م.�ـــس، ج1، �س266-267؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، 
ج1، �س275-274.

)3(  �سورة البقرة، الآية: 211.

)4(  �سورة البقرة، الآية: 248.
)5(  �سورة الروم، الآية: 22.
)6(  �سورة هود، الآية: 103.

)7( �سورة  الأنبياء، الآية: 91.
)8(  �سورة ف�سلت، الآية: 3.

)9(  �سورة يون�س، الآية: 1.
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ب. َنْظ���ُم كلم���ات الق���راآن واآيات���ه: ُيعّد الوحـــي الإلهي العامل الأوحـــد في نْظم كلمات 

القـــراآن الكريم وتركيبها و�سياغتها �سمن جمل واآيات، ومن القرائن والأدّلة على 

 :
)1(

ذلك

اإّن لزم اإ�سنـــاد كالم مـــا اإلـــى متكلِّم خا�ّس)وهـــو الوحي الإلهـــي بالن�سبة للقراآن  -

الكريم(، ي�ستدعي اأن يكون هو العامل الأوحد والح�سري في نظم كلماته وتركيبها 

�سمن اأ�سلوب تعبيري خا�ّس به. واأّما اإذا كان اأحد غيره قام بنظم كلماته باأ�سلوبه 

ل. الخا�ّس؛ فاإنَّ الكالم حينئذ ُين�سب اإلى الثاني ل اإلى الأوَّ

اإّن نظـــم القراآن الكريـــم ي�سّكل وجهًا من وجوه اإعجازه، وقـــد تحّدى اهلل تعالى به  -

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  والجـــّن:{  الإن�ـــس 

، فلـــو كان لأحد غير اهلل تعالى يد في نظم 
)2(

ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ } 
كلمـــات القـــراآن و�سياغتها؛ ل�ستلـــزم ذلك بطـــالن الإعجاز والتحـــّدي، وبالتالي 

اإّمـــا تكذيب �ساحب الوحـــي، واإّما طرو الجهل عليـــه. والأّول باطل ب�سرورة العقل 

وال�سرع، والثاني مثله. 

اّتفاق الم�سلمون منذ بدء نزول القراآن واإلى ع�سرنا الحالي على اأنَّ النْظم القراآني  -

نع الوحي الإلهي، ل دخالة فيه لغيره تعالى.  هو من �سُ

ج. ترتي���ب الآي���ات: اإّن المعيـــار فـــي ترتيـــب الآيات �سمـــن كلِّ �سورة -علـــى الترتيب 

الموجـــودة عليه الآن في القراآن الذي بين اأيدينا- يكمن وْفق ترتيب نزولها، حيث 

ل الآيات التي تنزل بعدها،  كانـــت ال�سورة تبتداأ بب�سم اهلل الرحمن الرحيم، فُت�سجَّ

خرى تدريجّيـــًا ح�سب النزول في ال�سورة نف�سهـــا، حتَّى تنزل ب�ْسملة 
ُ
واحـــدة تلو الأ

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س279-278.
)2(  �سورة الإ�سراء، الآية: 88.
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. واإلى ذلك ت�سير 
)1(

خـــرى
ُ
خـــرى، فُيعـــَرف اأنَّ ال�سورة قد انتهت وابتـــداأت �سورة اأ

ُ
اأ

الروايـــات الماأثورة، منها: ما روي عن الإمام ال�ســـادقQ: »واإّنما كان ُيعَرف 

. وما روي 
)2(

انق�س���اء �س���ورة بن���زول ب�س���م اهلل الرحمن الرحي���م ابت���داًء لأخ���رى«

عـــن ابن عبا�س: كان النبيP ل يعرف ف�ســـل ال�سورة؛ حتى تنزل عليه ب�سم اهلل 

. ووفقًا لهذا المعيار جاء ترتيب الآيات �سمن ال�سَور على عهد 
)3(

الرحمـــن الرحيم

ر�سول اهللP باأمر منه وتحت اإ�سرافه. وهو ما خ�سعت له معظم اآيات القراآن.

وهنـــاك معيـــار ا�ستثنائي فـــي نْظم عدد معّيـــن من الآيات علـــى خالف ترتيب 

نزولها؛ وذلك بن�سٍّ من ر�ســـول اهللP وبتعيين منهP وتحت اإ�سرافه الخا�ّس، 

حيـــث كان ياأمر -اأحيانًا- كّتاب الوحـــي -باأمر من الوحي ال�سماوي- بنقل اآية ما، 

نزلـــت مع اآيات اأخرى، �سمـــن ترتيب �سورة معّينة؛ كانت قـــد ُخِتَمت ِمن قبل، اإلى 

�سورة اأخرى. وهذا العمل كان ا�ستثنائيًا في الخروج عن ترتيب النزول، وهو يحتاج 

كمـــا تقّدم اإلى ت�سريح خا�ّس من ر�سول اهللP، واإلى ذلك ت�سير الروايات؛ حيث 

روى اأحمـــد فـــي م�سنده عـــن عثمان بن اأبـــي العا�س قال: كنت جال�ســـًا عند ر�سول 

به... فقال: »اأتانـــي جبرائيل فاأمرني اأن اأ�سع  اهللP اإذ �سَخ�ـــسَ بب�ســـِره ثمَّ �سوَّ

هذه الآية بهذا المو�سع من هـــذه ال�سورة{ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .
)5(

»
)4(

{ ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
 فاأ�ســـار 

)6(
وروي اأنَّ اآِخـــر اآيـــة نزلـــت قوُلـــُه تعالـــى:{ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی } 

)1(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهان فـــي علوم القراآن، م.�س، ج1، �ـــس256-257؛ ال�سيوطي، الإتقان في علـــوم القراآن، م.�س، ج1، 
�ـــس167-170؛ الزرقانـــي، مناهل العرفان في علـــوم القراآن، م.�س، ج1، �س281-282؛ معرفـــة، التمهيد في علوم القراآن، 

م.�س، ج1، �س284-280.

)2(  العيا�سي، تف�سير العّيا�سي، م.�س، ج1، �س19.
)3(  ال�سج�ستاني، �سليمان بن الأ�سعث: �سنن اأبي داوود، تحقيق وتعليق �سعيد محمد اللحام، ط1، بيروت، دار الفكر، 1410هـ.ق/ 

1990م، ج1، ح788، �س183.

)4( �سورة النحل، الآية: 90.
)5(  ابن حنبل، م�سند اأحمد، م.�س، ج4، �س218.

)6(  �سورة البقرة، الآية: 281.
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. وروي اأّنها اآِخر اآية 
)1(

جبرائيـــل اأن تو�سع بين اآيَتي الِربا والَديـــن من �سورة البقرة

نزل بها جبرائيلQ، وقـــال للنبيP: �سْعها في راأ�س المائتين والثمانين من 

. وروي عن ابن عّبا�ـــس: كان ر�سول اهللP ياأتي عليه الزمان وهو 
)2(

�ســـورة البقرة

تنزل عليه ال�سَور ذوات العدد، فكان اإذا نزل عليه ال�سيء دعا بع�س َمن كان يكتب 

.
)3(

فيقول: »�سعوا هذه الآيات في ال�سورة التي يذكر فيها كذا وكذا«

د. عدد اآيات القراآن وكلماته وحروفه: 

ع���دد اآي���ات الق���راآن: اختلـــف الباحثون في القـــراآن الكريم في تحديـــد عدد اآيات  -

القـــراآن، واأرجع البع�ـــس هذا الختالف اإلـــى اأّن النبيP كان يقـــف على روؤو�س 

الآي للتوقيـــف، فاإذا علم محّلها و�سل للتمام، فيح�ســـب ال�سامع حينئذ اأّنها لي�ست 

فا�سلة. وقد اأجمعوا على اأّن عدد اآيات القراآن �ستة اآلف اآية، ثّم اختلفوا في ما زاد 

علـــى ذلـــك على اأقوال: فمنهم من لم يزد، ومنهم من قـــال ومائتا اآية واأربع اآيات، 

وقيـــل واأربع ع�سرة، وقيل و�سّت ع�سر، وقيل وت�سع ع�ســـرة، وقيل وخم�س وع�سرون، 

. وروي عن الإمام عليQ اأّنه قال: »�ساألت النبيP عن 
)4(

وقيل و�سّت وثالثون

ثواب القراآن... ثّم قال النبيP... وجميع اآيات القراآن �ستة اآلف ومائتان و�ست 

.
)5(

وثالثون اآية...«

ع���دد كلم���ات القراآن: وقع الختالف بيـــن الباحثين في عدد كلمات القراآن، فذكر  -

. وقيل غير 
)6(

بع�سهـــم اأّنه: �سبع و�سبعون األف كلمة واأربعمائة و�سبـــع وثالثون كلمة

ذلـــك. ولعّل �سبب الختالف في عـــدد كلمات القراآن راجع اإلـــى اأّن للكلمة حقيقة 

)1(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س171.
)2(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج2، �س214.

)3(  ابن حنبل، م�سند اأحمد، م.�س، ج1، �س57.
)4(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س249؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س182.

)5(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج10، �س212.
)6(  انظر الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س249.
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ومجـــاز، ولفـــظ ور�سم، واعتبار كّل منها جائز، وكّل مـــن العلماء اعتبر اأحد ما هو 

.
)1(

جائز

ع���دد ح���روف الق���راآن: روي عن ابن عبا�س اأّنه قال: جميـــع حروف القراآن ثالثمائة  -

 ،
)2(

األـــف حرف وثالثـــة وع�سرون األف حـــرف و�ستمائة حرف وواحد و�سبعـــون حرفًا

وقيـــل: حروفـــه ثالثمائـــة األف وثالثـــة وع�ســـرون األفًا وخم�ســـة ع�سر حرفـــًا. وقيل: 

ثالثمائـــة األف حرف واأحد وع�سرون األف حـــرف. وقيل: ثالثمائة األف واأربعون األف 

 Pاأّنه قال: »�ساألت النبي Qوروي عن الإمام علي .
)3(

و�سبعمائة واأربعون حرفًا

ع���ن ث���واب القراآن... ث���ّم قال النب���يP... وجميع حروف الق���راآن ثالثمائة األف 

.
وواحد وع�سرون األف ومائتان وخم�سون حرفاً...«)4(

)1(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س283-282.
)2(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س182.
)3(  انظر الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س249.

)4(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج10، �س212.
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الأفكآرالرئم�سا

اأول ما نزل من القراآن: الآيات الأولى من �سورة العَلق. 1-

اآخر ما نزل من القراآن: اآية الإكمال. 2-

الآيـــة في اللغة: العالمة الظاهـــرة. وفي ال�سطالح القراآنـــي: مقطع من ال�سورة؛  3-

�سواء اأكان كلمة اأم اأكثر.

الوحي الإلهي هو العامل الأوحد في نْظم كلمات القراآن وتركيبها و�سياغتها �سمن  4-

جمل واآيات.

المعيـــار في ترتيب الآيات �سمـــن كلِّ �سورة هو وْفق ترتيـــب نزولها. وهناك معيار  5-

ا�ستثنائـــي في نْظم عدد معّين مـــن الآيات على خالف ترتيب نزولها؛ وذلك بن�سٍّ 

.Pوبتعيين منه Pمن ر�سول اهلل

يوجـــد اختالف في تحديد عدد اآيات القـــراآن وكلماته وحروفه؛ ترجع اإلى عوامل  6-

عـــّدة، منها: عـــدم وقوف النبيP-اأحيانـــًا- اأثناء القراءة علـــى روؤو�س الآيات، 

فيح�ســـب ال�سامـــع اأّنها لي�ســـت فا�سلـــة، ومنهـــا: اأّن للكلمة حقيقـــة ومجاز ولفظ 

ور�سم...
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

اأّول ما نزل من القراآن: الآيات الأولى من �سورة المّدّثر. -

اآخر ما نزل من القراآن: اآية الإكمال. -

نْظم كلمات القراآن الكريم �سمن جمل واآيات هو نظم توقيفي يرجع اإلى الوحي  -

الإلهي.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

تكّلم عن معنى الآية في القراآن واأنحاء ا�ستخدامها فيه؟ -

اذكر الأقوال في تحديد اآخر ما نزل من القراآن؛ مبّيناً كيفية الجمع بينها؟ -

هل نظم الآيات �سمن ال�سور توقيفي اأم باجتهاد من ال�سحابة؟ -
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لطآلعا

فو�ئد معرفة �الآيات)1(

اإّن لمعرفة الآيات فوائد واآثار عّدة، منها: العلم باأّن كّل ثالث اآيات ق�سار معجزة 

للنبيP؛ كما في �سورة الكوثر، وفي حكمها الآية الم�ساوية لها طوًل. ومنها: ح�سن 

الوقف على روؤو�س الآي عند القراءة. ومنها: ترّتب بع�س الأحكام الفقهية عليها؛ كما 

في ال�سالة والخطبة.

�الآيات ذو�ت �لعنو�ن)2(

يوجد مجموعة من الآيات التي ارتبطت بعنوان ما ورد ذكره في الروايات وا�ستهر 

تداوله بين الم�سلمين، فاأ�سحى بمثابة الم�سّمى لها، ومن هذه الآيات ذوات العنوان:

.
)3( 

اأ. اآية الكر�سي:{ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ...  ۆئ ۆئ         ۈئ ۈئېئ ... }

.
)4(

ب. اآية الربا:{ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ           ۓ } 

.
)5( 

ج. اآية الدين:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ... }

.
)6( 

د. اآية المباهلة:{ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ  ... }

.
)7( 

هـ. اآية اإكمال الدين:{... چ چ چ{ ڇ ڇ ڇ ڇ... }

)1(  انظـــر: ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س188-189؛ الزرقاني، مناهـــل العرفان في علوم القراآن، م.�س، 
ج1، �س280-279.

)2(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج2، �س157؛ �س211؛ �س219؛ �س309-310؛ ج3، �س273-274؛ 
ج7، �س228-230؛ �س249-250؛ ج8، �س157-155.

)3(  �سورة البقرة، الآية: 255.

)4(  �سورة البقرة، الآية: 278.
)5(  �سورة البقرة، الآية: 282، وهي اأطول اآية في القراآن الكريم.

)6(  �سورة اآل عمران، الآية: 61.
)7(  �سورة المائدة، الآية: 3.
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)1( 

و. اآية الإفك:{ ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ... }

.
)2( 

ز. اآية النور:{ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ       ۓ ڭڭ... }

.
)3(

ح. اآية التطهير:{... ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ ک ک ک }

)1(  �سورة النور، الآية: 11.

)2(  �سورة النور، الآية: 35.
)3(  �سورة الأحزاب، الآية: 33.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

تف�سير الإمام الع�سكريQ، ح78، �س158-157. 2-

الكليني، الكافي، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح5، �س628. 3-

ابن حنبل، م�سند اأحمد، ج1، �س57؛ ج3، �س306؛ ج4، �س218. 4-

الني�سابـــوري، الجامع ال�سحيح)�سحيح م�سلم(، باب بدء الوحي اإلى ر�سول  5-

اهللP، �س98.

الطبر�ســـي، مجمـــع البيان فـــي تف�سير القـــراآن، ج1، �ـــس74؛ ج2، �س214؛  6-

ج3،�س273؛ ج5، �س5؛ ج10، �س212، 467.

الني�سابوري، رو�سة الواعظين، باب الكالم في مبعث نبّينا محمدP، �س52. 7-

الإح�سائي، عوالي اللئالي، �س196. 8-

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، �س112. 9-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج1، �س168. 10-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س101. 11-

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن؛ ج1، �س249، 257-256، 267-266. 12-

1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج1، �س275-274، 283-281. 13-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج1، 284-278. 14-

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج1، �س171-167، 182. 15-

العيا�سي، تف�سير العّيا�سي، ج1، �س19. 16-

ال�سج�ستاني، �سنن اأبي داوود، ج1، ح788، �س183. 17-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

الدرس السابع

نزول القرآن )3(

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

معرفة معنى السورة في القرآن. 2-

معرفة معنى المّكي والمدني وخصائصهما. 3-

السورة في القرآن. 1-

المّكي والمدني. 2-

ترتيب نزول السور المكية. 3-

ترتيب نزول السور المدنية. 4-
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1. �ل�سورة في �لقر�آن:

، اأو من 
)1(

اأ. معن���ى ال�سورة: ال�ســـورة من العلو والرتفاع؛ بمعنى رفعة المقام والمنزلة

. وال�سورة في القراآن عبارة عن مجموعة من 
)2(

الإحاطـــة؛ كاإحاطة ال�سور بالمدينة

.
)3(

اآيات القراآن ذات مطلع ومقطع؛ وهي ماأخوذة من اأحد المعنيين المتقّدمين

ب. ترتي���ب ال�س���ور داخ���ل الم�سح���ف: اختلـــف الباحثـــون علـــى ترتيب ال�ســـور داخل 

الم�سحف اإلى قولين: 

الق���ول الأّول: توقيفية ترتيب ال�سور داخـــل الم�سحف: ذهب اأ�سحاب هذا القول  -

اإلى اأّن لترتيب و�سع ال�سور في الم�سحف اأ�سباب تّطلع على اأّنه توقيفي �سادر عن 

، منها:
)4(

حكيم

• موافقة اأّول ال�سورة لآخر ما قبلها؛ كاآخر الحمد في المعنى واأّول البقرة. 	

)1(  ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج3، ماّدة»�سور«، �س115.
)2(  انظر: الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»�سور«، �س434.

)3(  انظـــر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن؛ م.�ـــس، ج1، �س263-264؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، 
ج1، �س285.

)4(  م. ن، �س260.
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• ان�سجام الوزن في اللفظ؛ كاآخر »تبت« واأّول الإخال�س. 	

• م�سابهة جملة ال�سورة لجملة الأخرى مثل{ ڄ } و{ ۀ ہ }.	

والواقع: اأّن هذه الأ�سباب مجّرد ا�ستن�سابات ل ت�سلح دلياًل على توقيفية ترتيب 

ال�سور داخل الم�سحف.

الق���ول الثان���ي: عدم توقيفية ترتيب ال�سور داخـــل الم�سحف: ذهب اأ�سحاب هذا  -

القـــول اإلى اأّن ترتيب ال�سور اإّنما هو مـــن ال�سحابة في الجمعين الأّول والثاني بعد 

، ومن الدليل عليه: 
)1(Pرحيل النبي

• ما روي: ِمن و�سع عثمان الأنفال وبراءة بين الأعراف ويون�س، وقد كانتا في الجمع 	

الأّول متاأّخرتين. 

• ما ورد من مغايرة ترتيب م�ساحف �سائر ال�سحابة للجمع الأّول والثاني كليهما. 	

• ما روي: ِمن اأّن م�سحف الإمام عليQ كان مرّتبًا على ترتيب النزول، فكان 	

اأّوله اقراأ، ثّم المدّثر...

• َبي بن كعب وعبداهلل بن م�سعود يغايران 	
ُ
ما روي: ِمن اأّن ترتيب �سور م�سحفي اأ

الم�سحف الموجود.

ج. عدد �سور القراآن: روي عن الإمام عليQ اأّنه قال: »�ساألت النبيP عن ثواب 

.
)2(

القراآن... ثّم قال النبيP: جميع �سور القراآن مائة واأربع ع�سرة �سورة«

، اأبرزها:
)3(

د. فوائد تق�سيم القراآن اإلى �سور: اإّن لتق�سيم القراآن اإلى �سور فوائد عّدة

مراعاة الأهداف والمو�سوعات المختلفة في القراآن. -

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س127-126.
)2(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج10، �س212.

)3(  انظـــر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن؛ م.�ـــس، ج1، �س263-264؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، 
ج1، �س287-286.
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ال�سهولة في تعلم القراآن وحفظه وقرائته.  -

�سيانة القراآن من التحريف من خالل ت�سهيل عملية الحفظ.  -

تعـــّذر الإتيان بمثيل للقراآن حتى بالن�سبـــة اإلى اأق�سر �سورة، دون اقت�سار التحّدي  -

على كبار ال�سور.

ه����. تبوي���ب ال�ُسور: ا�ستهر بين الم�سلمين منذ عهـــد النبيP تبويب ال�سور القراآنية 

، حيث روي عن 
)1(

�سمـــن مجموعـــات، بحيث ت�ســـّم كّل منها مجموعـــة من ال�ســـور

عطيت مكان الت���وراة، ال�سبع الط���ول، واأعطيت مكان 
ُ
ر�ســـول اهللP اأّنه قـــال: »اأ

، ومن 
)2(

ل« الزب���ور، المئين، واأعطيت م���كان الإنجيل المثاني، وف�سل���ت بالمف�سَّ

هذه المجموعات من ال�سور المبّوبة:

ال�سب���ع الط���ول: اأطول �سبع �سور فـــي القراآن، وهي: البقـــرة، اآل عمران، الن�ساء،  -

المائدة، الأنعام، الأعراف. ووقع الختالف في تحديد ال�سورة ال�سابعة؛ فنقل عن 

�سعيد بن جبير اأّنها �سورة يون�س، وقال اآخرون اأّنها �سورة الكهف.

المئ���ون: اأق�ســـر مـــن ال�سبع الطوال، وتزيـــد �سورها على مائة اآيـــة، وهي: التوبة،  -

النحـــل، هـــود، يو�ســـف، الكهـــف، الإ�ســـراء، الأنبياء، طـــه، الموؤمنـــون، ال�سعراء، 

ال�سافات.

المثان���ي: ال�ســـور التـــي يقّل عـــدد اآيات كّل منها عـــن المائة، وهـــي ع�سرون �سورة  -

تقريبًا، و�سميت بهذا ال�سم لأنها ثّنت المئون؛ اأي كانت بعدها. وورد في ت�سميتها 

بذلك وجوه اأخرى.

ل: ق�سار ال�سور. و�سّميت بذلك لكثرة الف�سول التي بين ال�سور بالب�سملة،  - المف�سّ

ل هي �ســـورة »النا�س« بال خالف، ولكن وقع الخالف حول  واآخـــر �سورة في المف�سّ

)1(  م. ن، �س244-248؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س287-286.
)2(  ابن حنبل، م�سند اأحمد، م.�س، ج4، �س107.
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 ،
)1(

اأّول �سورة فيه، على اثني ع�سر راأيًا، اأهّمها اثنان: الأّول: اأّنها »�سورة الحجرات«

.
)2(

والثاني: اأّنها »�سورة ق«؛ وهو الأ�سّح عند اأهل الأثر

و. اأ�سماء ال�سور:

اأ�سب���اب ت�سمي���ة ال�س���ور: يوجـــد اأ�سباب عـــّدة كانت بمثابـــة الداعـــي لت�سمية �سور  -

، منها:
)3(

القراآن

• �سورة 	 مثل:  له،  تتعّر�س  الذي  البارز  اأو  الغالب  المو�سوع  بح�سب  ال�سورة  ت�سمية 

الن�ساء، الحج، التوحيد، الأنبياء، الأحزاب، الموؤمنون، المنافقون، الكافرون.

• ت�سمية ال�سورة با�سم النبي اأو ال�سخ�س الوارد ا�سمه فيها، مثل: نوح، هود، اإبراهيم، 	

يون�س، يو�سف، �سليمان، محمد، لقمان، مريم، اآل عمران، الموؤمن، الكهف.

• ت�سمية ال�سورة بح�سب الحروف المقطعة الواردة في مطلعها، مثل: ق، �س، ي�س، 	

وطه.

• ت�سمية ال�سورة باأ�سماء بع�س الحيوانات الوارد ذكرها فيها، مثل: البقرة، النحل، 	

النمل، العنكبوت.

• ت�سمية ال�سورة بح�سب اأبرز اأق�سامها، مثل: �سورة الجمعة، الفتح، الواقعة، الحديد، 	

المطففين.

• التين، 	 ال�سحى،  ال�سم�س،  الفجر،  مثل:  فيها،  به  الق�سم  ورد  بما  ال�سورة  ت�سمية 

العاديات.

وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن المعيار الأ�سا�س في ت�سمية ال�سور يدور مدار اأهّمّية المو�سوع 

الذي تطرحه على الأعّم الأغلب، ولي�س على نحو الموجبة الكّلّية.

)1(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س287.
)2(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س247-246.

)3(  انظر: م. ن، �س272-270.
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نماذج من اأ�سماء ال�سور)1(: -

• ال�سور التي لها ا�سم واحد فقط، وهي اأغلب �سور القراآن.	

• بع�س ال�سور التي لها ا�سمان: البقرة = ف�سطاط القراآن؛ النحل = النعم؛ حم ع�سق 	

= ال�سورى؛ الجاثية = ال�سريعة؛ القتال = محمد؛ الرحمن = عرو�س القراآن.

• بع�س ال�سور التي لها ثالثة اأ�سماء: المائدة = العقود = المنقذة؛ غافر = الطول 	

= الموؤمن.

• بع�س ال�سور التي لها اأربعة اأ�سماء: براءة = التوبة = الفا�سحة = الحافرة.	

• الحمد = 	 الفاتحة =  ا�سمًا:  اأ�سمائها على ع�سرين  يزيد عدد  التي  ال�سور  بع�س 

اأم الكتاب = اأم القراآن ال�سبع المثاني = الوافية = الكنز = الكافية =  الأ�سا�س 

ال�سفاء = ال�سافية = ال�سالة...

2. �لمّكي و�لمدني:

اأ. فائدة التق�سيم اإلى مكي ومدني: اإّن لتق�سيم ال�سور والآيات اإلى مكي ومدني فوائد 

، اأبرزها:
)2(

عّدة

الم�ساهمة في بع�س الأبحاث المتعّلقة بالدعوة النبوية و�سيرها الروحي وال�سيا�سي  -

والمدني في زمنهP وتحليل �سيرته ال�سريفة.

الّطالع على كيفية نزول الأحكام الت�سريعية وتدّرجها. -

بحث  - قبيل:  من  والتاريخية،  والعقدية  القراآنية  الأبحاث  بع�س  في  الم�ساهمة 

اإمكانية ن�سخ القراآن بالقراآن، وبحث م�ساألة الإمامة وما يرتبط بها من حوادث 

)1(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن؛ م.�س، ج1، �س270-269.
)2(  انظـــر: الزرقانـــي، مناهل العرفان في علـــوم القراآن، م.�س، ج1، �س161؛ ال�سيد الطباطبائـــي، الميزان في تف�سير القراآن، 
م.�ـــس، ج13، �ـــس235؛ ال�سالح، �سبحي: مباحث في علـــوم القراآن، ط26، بيروت، دار العلـــم للماليين، 2005م، �س233؛ 

الرومي، درا�سات في علوم القراآن الكريم، م.�س، �س146.
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تاريخية؛ كحادثة غدير خم...

الوقـــوف على اأحد اأبعـــاد اإعجاز القراآن الكريم وتعـــّذر تحريفه، من خالل التاأّمل  -

والتدّبر في خ�سائ�س ال�سور المكية والمدنية و�سبط تاريخ نزولها.

الم�ساهمة في معرفة الخا�ّس والعاّم، والمطلق والمقّيد، والنا�سخ والمن�سوخ. -

ب. �سواب���ط معرف���ة المك���ي والمدن���ي: اهتـــّم العلمـــاء والمف�ّســـرون بحديد �سابطة 

معياريـــة لتعيين الآيـــات المكية والآيـــات المدنية، واختلفوا فـــي تحديد ال�سابطة 

:
)1(

ال�سحيحة لذلك، على ثالثة اأقوال رئي�سة

ال�سابط���ة الزمانية: كّل ما نزل قبل الهجـــرة اأو اأثنائها قبل الو�سول اإلى المدينة  -

فهو مكي، وكّل ما نزل بعد الهجرة - حتى واإن نزل في مكة - فهو مدني. 

ال�سابطة المكانية: كّل ما نزل في مكة و�سواحيها مكي، وكّل ما نزل في المدينة  -

و�سواحيها مدني. وعلى هذا الأ�سا�س يوجد اآيات ل هي مكية ول مدنية.

ال�سابط���ة الخطابي���ة: الآيات وال�سور التـــي ورد فيها خطاب »يـــا اأيها النا�س...«  -

مكية، والآيات وال�سور التي ورد فيها خطاب{{ ڇ ڇ... } مدنية. 

والم�سهور عند المف�ّسرين اختيار ال�سابطة الأولى في التمييز بين ال�سور المكية 

ُمفاده:  قيدًا  ال�سابطة  هذه  على  الطباطبائي}  العالمة  واأ�ساف  والمدنية. 

التدّبر في �سياقها وما تحوي من  ُيعتمد فيها على  اأم مدنية،  الآيات مكّية كانت  اأّن 

تنا�سب ما كان يجري عليه  الآيات  باأّن م�سامين هذه  ال�سياق  فاإذا �سهد  م�سامين، 

.
)2(

الحال في مكة اأو المدينة؛ فهي مكية اأو مدنية

ج. خ�سائ����س ال�س���ور المكي���ة والمدني���ة: ُذِكـــَرت خ�سائ�س ومميزات عـــّدة لكّل من 

)1(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س187؛ الزرقاني، مناهـــل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، 
�س159-161؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س163-162.

)2(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج11، �س285.
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ال�سور والآيات المكية والمدنية، هي:

خ�سائ�س ال�سور المكية)1(:  -

• �سغر حجم ال�سور وق�سر اآياتها واإيجاز خطابها. 	

• الدعوة اإلى اأ�سول العقيدة؛ كالإيمان باهلل وتوحيده ويوم القيامة والح�ساب.	

• الم�سركين وتفنيد 	 التقريعي، ول �سيما في مجادلة  واأ�سلوبها  الآيات،  �سدة لهجة 

معتقداتهم.

• والإخال�س، 	 وال�سدق،  كالمحبة،  العالية؛  والأخالقية  الدينية  القيم  اإلى  الدعوة 

وبّر الوالدين...

• كثرة ا�ستعمال خطاب{ ې ى }.	

• كثرة ِذكر ق�س�س الأنبياء ال�سابقينR واأممهم.	

• كثرة ورود الق�سم فيها؛ كالق�سم باهلل، ويوم القيامة... 	

خ�سائ�س ال�سور المدنية)2(:  -

• وفرائ�س 	 حدود  من  والمجتمع؛  بالفرد  يتعّلق  ما  في  الأحكام  اآيات  ت�سريع  كثرة 

ومعاهدات واإرث... 

• طول حجم ال�سور والآيات. 	

• الت�سّدي لمواجهة المنافقين ومجابهتهم وف�سحهم. 	

• كثرة ورود اآيات الجهاد. 	

)1(  انظـــر: الزرك�سي، البرهان في علوم القـــراآن، م.�س، ج1، �س188-191؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، 
ج1، �س163-162، 168-166.

)2(  م. �س.
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• كثرة ا�ستخدام الأدّلة والبراهين على الحقائق الدينية.	

د. ترتيـــب النزول: تّم العتماد فيه على عّدة روايات مّتفق عليها، وَعمدتها رواية ابن 

عّبا�ـــس، مع ا�ستكمال ما �سقـــط منها من رواية جابر بن زيد وغيره، وكذا ن�سو�س 

تاريخيـــة معتمـــدة. والنظر في هذا العر�ـــس كان اإلى مفتتح ال�ســـَور، فال�سورة اإذا 

ولى 
ُ
ولى، كانت الأ

ُ
ع اآيات، ثـــّم نزلت اأخرى، وبعدها اكتملت الأ نزلـــت من اأّولها ب�سْ

 :
)1(

متقّدمة على الثانية في ترتيب النزول، ح�سب هذا الم�سطلح

ترتيب نزول �ل�سور �لمكية)86 �سورة(:

ترتيب امل�سحفترتيب النزولا�سم ال�سورةترتيب امل�سحفترتيب النزولا�سم ال�سورة

2353النجم196العلق
2480عب�س298القلم
2597القدر373املزّمل
2691ال�سم�س474املدثر

2785الربوج51الفاحتة
2895التني6111امل�سد

29106قري�س781التكوير
30101القارعة887الأعلى
3175القيامة992الليل

32104الهمزة1089الفجر
3377املر�سالت1193ال�سحى
3450ق1294الن�سراح
3590البلد13103الع�سر

3686الطارق14100العاديات
3754القمر15108الكوثر
3838�س16102التكاثر

)1(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهـــان في علوم القـــراآن، م.�س، ج1، �ـــس193-194؛ معرفـــة، التمهيد في علوم القـــراآن، م.�س، ج1، 
�س170-167.
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ترتيب امل�سحفترتيب النزولا�سم ال�سورةترتيب امل�سحفترتيب النزولا�سم ال�سورة

397الأعراف17107املاعون
4072اجلن18109الكافرون

4136ي�س19105الفيل
4225الفرقان20113الفلق
4335فاطر21114النا�س

4419مرمي22112التوحيد
6444الدخان4520طه

6545اجلاثية4656الواقعة
6646الأحقاف26ال�سعراء47
6751الذاريات27النمل48
6888الغا�سية28الق�س�س49
6918الكهف17الإ�سراء50
7016النحل10يون�س51
7171نوح11هود52
7214اإبراهيم12يو�سف53
7321الأنبياء15احلجر54
7423املوؤمنون6الأنعام55
7532ال�سجدة37ال�سافات56
7652الطور31لقمان57
7767امللك34�سباأ58
7869احلاقة39الزمر59
7970املعارج40غافر60
8078النباأ41ف�سلت61
8179النازعات42ال�سورى62
8282النفطار43الزخرف63
9965الطالق84الن�سقاق83
10098البينة20الروم84
10159احل�سر29العنكبوت85
102110الن�سر83املطففني86
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ترتيب نزول �ل�سور �لمدنية)28 �سورة(:

ترتيب امل�سحفترتيب النزولا�سم ال�سورةترتيب امل�سحفترتيب النزولا�سم ال�سورة

1324النور12البقرة
1422احلج28الأنفال

1563املنافقون33اآل عمران
1658املجادلة433الأحزاب
1749احلجرات560املمتحنة
1866التحرمي64الن�ساء
1962اجلمعة799الزلزال
2064التغابن857احلديد

P
2161ال�سف947حممد 

2248الفتح1013الرعد
235املائدة1155الرحمن
249براءة1276الإن�سان

عدد �س��ور �لقر�آن �لكريم و�آياته وكلماته ح�سب تق�سيم �ل�سور �لمكية 

و�لمدنية:

املدنيةاملكيةعدد الكلماتاملدنيةاملكيةعدد الآياتعدد ال�سورنوع ال�سور

-1149211492-5116831683املكية

26412-141926412-261419املدنية

352930277615436154340132142املكية ذات الآيات املدنية

2204919537481483600املدنية ذات الآيات املكية

114623644681768778074565332154املجموع
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ال�ســـورة فـــي اللغة بمعنى العلـــو والرتفـــاع والإحاطة. وفي ال�سطـــالح عبارة عن  1-

مجموعة من اآيات ذي مطلع ومقطع.

ترتيـــب ال�سور داخل الم�سحـــف لي�س توقيفيًا، بل باجتهـــاد ال�سحابة. وعدد �سور  2-

القراآن: 114 �سورة.

 مراعاة الأهـــداف والمو�سوعات المختلفة في  3-
:

مـــن فوائد تق�سيم القراآن اإلى �سور

القـــراآن، ال�سهولـــة في تعلم القراآن وحفظه وقرائته، �سيانـــة القراآن من التحريف 

من خالل ت�سهيل عملية الحفظ...

ل. 4- تبويب ال�ُسور: ال�سبع الطول، المئون، المثاني، المف�سّ

ت�سمية ال�سور اأمر اجتهادي ولي�س توقيفيًا. 5-

المعيـــار الأ�سا�س في ت�سمية ال�سور يدور مـــدار اأهّمّية المو�سوع الذي تطرحه على  6-

الأعّم الأغلب...

 الم�ساهمة في بع�س الأبحاث المتعّلقة بالدعوة  7-
:

من فوائد التق�سيم اإلى مكي ومدني

النبويـــة، الّطالع على كيفية نـــزول الأحكام الت�سريعية وتدّرجهـــا، الم�ساهمة في 

بع�س الأبحاث القراآنية والعقدية والتاريخية...

�سوابـــط معرفـــة المكي والمدني: اختلفـــوا في تحديد ال�سابطة علـــى ثالثة اأقوال  8-

رئي�سة: ال�سابطـــة الزمانية، ال�سابطة المكانية، ال�سابطـــة الخطابية. والم�سهور 

عند المف�ّسرين اختيار ال�سابطة الأولى.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

ترتيب ال�سور داخل الم�سحف توقيفياً.  -

ت�سمية ال�سور اأمر اجتهادي ولي�س توقيفياً. -

ُيعتمد في تحديد المكي والمدني من الآيات على التدّبر في �سياقها وما تحوي  -

من م�سامين.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

اذكر فوائد التق�سيم اإلى مكي ومدني؟ -

تكّلم عن اأبرز ال�سوابط المطروحة في معرفة المكي والمدني، مبّيناً اأ�سهرها  -

واأوفقها؟

اذكر خ�سائ�س ال�سور والآيات المكية، وكذلك المدنية؟ -
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�آيات ُم�سَتْثنيات!!

ذكر بع�س الباحثين في علوم القراآن والتف�سير ا�ستثناء اآيات من �سَور ُتخالفها في 

النزول، غير اأّنه اعتمد في الأكثر على روايات �سعيفة، مع العلم اأّن غالبية القائلين 

بهذه ال�ستثناءات قالوا بها عن حَد�س اأو اجتهاٍد في الراأي، من غير اأن ي�ستندوا اإلى 

ن�سٍّ �سحيح ماأثور. وال�سحيح اأّن الآيات تتبع مفتتح �سورها لجهة الت�سنيف مكيًا اأم 

عي ا�ستثناوؤها: مدنيًا، وما يّدعى خروجه يحتاج اإلى دليل. ومن الآيات التي ادُّ

: فقيل: اإّنهـــا نزلت بمّكة ب�ساأن 
)1(

1. قوله تعالـــى:{ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ } 

الم�سركين اأيام كان الم�سلمون �سعفاء، مع اأّن �سورة البقرة �سورة مدنية. 

الجـــواب: روي اأّنها نزولت ب�ســـاأن جماعة من اأهل الكتاب في اأوائل الهجرة حين وفود 

.
)2(

النبيP اإلى المدينة

 .
)4(

، حيث قيل: اإّنها مّكية
)3(

2. قوله تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ } 

الجـــواب: اإّن �سياق الآيـــة وم�سمونها ي�سهدان عاى اأّنها نزلت بالمدينة؛ فهي من اآيات 

. هذا ف�ساًل عن وجود 
)5(

الأحـــكام المتعّلقـــة بالإرث؛ وهو لم ي�سّرع اإل في المدينـــة

اختـــالف بين الروايات في �سبب نزولها، وبع�س هذه الروايات)رواية جابر( اأفاد 

.
)7(

َخر اّدعي ا�ستثناوؤها
ُ
. وغيرها اآيات اأ

)6(
اأّنها نزلت بالمدينة

)1(  �سورة البقرة، الآية: 109.
)2(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س347.

)3(  �سورة الن�ساء، الآية: 176.
)4(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س5.

)5(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج4، �س363.
)6(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س254.

)7(  لمزيـــد مـــن التف�سيـــل في الآيـــات الم�ستثنيـــات، انظر: الزرك�ســـي، البرهان في علوم القـــراآن، م.�ـــس، ج1، �س199-203؛ 
ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س47-55؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س254-198.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم.  1-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج3، �س115. 2-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س434. 3-

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن؛ ج1، �س191-187، 194-193، 244- 4-

.272-269 ،264-263 ،260 ،248

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج1، �س163-159، 168-166،  5-

.287-285

الطباطبائـــي، الميـــزان في تف�سيـــر القـــراآن، م.�س، ج11، �ـــس285؛ ج12،  6-

�س126-127؛ ج13، �س235.

الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج10، �س212. 7-

ابن حنبل، م�سند اأحمد، ج4، �س107. 8-

الطباطبائي، القراآن في الإ�سالم، �س169-168. 9-

ال�سالح، مباحث في علوم القراآن، �س233. 10-

الرومي، درا�سات في علوم القراآن الكريم، �س146. 11-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج1، �س163-162، 170-167. 12-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

االّطالع على أبرز االّتجاهات المطروحة في جمع القرآن. 2-

-3  Pوفاته وبعد   Pالنبي حياة  في  القرآن  جمع  أدلة  معرفة 

وتمييز الصحيح منها.

-1 .Pأدلّة جمع القرآن في حياة النبي

-2 .Pأدلّة جمع القرآن بعد رحيل النبي

جمع القرآن )1(
الدرس الثامن
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مقدمة:
وجمعها  ال�سَور  ترتيب  م�ساألة  في  القراآن  علوم  في  الباحثين  بين  الختالف  وقع 

اأقوالهم في هذه الم�ساألة �سمن اّتجاهين رئي�سين، هما:  ويمكن ح�سر  بين دّفتين، 

الأّول: اأّن القراآن لم يجمع بين دّفتين اإل بعد رحيل النبيP، والثاني: اأّن القراآن كان 

مجموعًا بين دّفتين في حياة النبيP، وقد ا�ستدّل اأ�سحاب كّل راأي باأدّلة وقرائن 

عّدة:

 :P1. �أدّلة جمع �لقر�آن في حياة �لنبي

وترتيب  اأيدينا بنظمه  بين  الذي  الم�سحف  اأنَّ  اإلى  الّتجاه  اأ�سحاب هذا  يذهب 

، ويمكن اإيجاز اأدّلة اأ�سحاب 
)1(Pسوره مطابق للم�سحف المجموع في حياة النبي�

:
)2(

هذا الّتجاه بالتالي

�س وُيحفظ جميعه من ِقَبل مجموعة من ال�سحابة  اأ. الدليل الأّول: اإنَّ القراآن كان ُيَدرَّ

)1(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهان فـــي علوم القراآن، م.�س، ج1، �ـــس259-260؛ ال�سيوطي، الإتقان في علـــوم القراآن، م.�س، ج1، 
�س171-172؛ ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س92.

)2(  ذكـــر ال�سيـــد الخوئي} هذه الأدّلة في كتابه »البيان في تف�سير القـــراآن«، وعّلق عليها ال�سيخ محمد هادي معرفة} 
فـــي كتابه »التمهيد في علوم القراآن«. انظر: ال�سيد ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س240-258؛ معرفة، 

التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س292-287.
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في حياة النبيP، واأّنهم كانوا يعر�سونه ويتلونه عليهP، ومن هوؤلء ال�سحابة: 

بّي بن كعب، وغيرهما. وكّل ذلك يدّل باأّدنى تاأّمل على اأّنه 
ُ
عبـــد اهلل بن م�سعود، واأ

.
)1(

كان مجموعًا مرّتبًا غير مبتور ول مبثوث

اكتملت  التي  �سَوره  جميع  ِحفظ  بمعنى  القراآن؛  ِحفظ  باأّن  الدليل:  هذا  ويناق�س 

اآياتها؛ �سواء اأكان بين ال�سَور ترتيب اأْم ل، وختُم القراآن؛ بمعنى قراءة جميع �سَوره 

من غير لحاظ ترتيب خا�ّس بينها، اأو اأّن الِحفظ؛ بمعنى الحتفاظ على جميع القراآن 

الأمر الذي ل يدّل  ال�سياع والتفرقة؛  الزمن، والتحّفظ عليه دون  النازل لحّد ذلك 

على وجود ترتيب خا�ّس كان بين �سَوره؛ كما هو عليه الم�سحف اليوم.

اإّن هذه    :Pاأحاديث جْمع القراآن بعد رحيل النبي تناق�س  الدليل الثاني:  ب. 

الأحاديث متناق�سة ومت�ساربة في ما بينها، ففي بع�سها تحديد زمن الجمع بعهد اأبي 

بكر، وفي اآخر بعهد عَمر، وفي ثالث بعهد عثمان، كما اأنَّ بع�سها ين�ّس على اأنَّ اأّول 

ه اأبو بكر، وفي ثالث اأنَّه عَمر،  َمن جَمع القراآن هو زيد بن ثابت، واآخر ين�ّس على اأنَّ

اإلى اأمثال ذلك من تناق�سات ظاهرة.

ويناق�س هذا الدليل: بعدم وجود مناق�سة بين روايات جْمع القراآن؛ اإذ ل �سكَّ اأنَّ 

اأن يت�سّدى  اأَمر زيدًا  اأبي بكر بجْمع القراآن، وهذا الأخير  اأ�سار على  عَمر هو الذي 

ل اإلى كلٍّ من الَثالثة بهذا العتبار. نعم،  الق�سية من ِقَبِله، في�سّح اإ�سناد الجْمع الأوَّ

دة،  ن�سبة الجْمع اإلى عثمان كانت باعتبار توحيده للم�ساحف وَن�ْسخها في �سورة موحَّ

واأّما ن�سبة توحيد الم�ساحف اإلى ُعَمر فهو من ا�ستباه الراوي قطعًا؛ لأنَّ الذي فَعل 

خين. ذلك هو عثمان باإجماع الموؤرِّ

ج. الدليل الثالث: معار�سة اأحاديث جمع القراآن بعد رحيل النبيP باأحاديث دلَّت 

علـــى اأنَّ القـــراآن كان قـــد ُجِمَع على عهـــدهP، منها: حديث ال�سعبـــي، قال: َجَمع 

)1(  الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س43.
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بي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، واأبو الدرداء، 
ُ
القراآن على عهده �ستَّة: اأ

َبـــي، ومعاذ، وزيد، واأبو 
ُ
و�سعـــد بن عبيد، واأبو زيـــد. وفي حديث اأَن�س اأنَّهم اأربعة: اأ

 .
)1(

زيد، واأمثال ذلك

ويناق�س هذا الدليل: باأّن مفاد هذه الأحاديث: الِحفظ عن َظْهر القلب، حيث اإّنهم 

اأّما دللة على وجود َنْظم بين �سَوره  حفظوا جميع الآيات النازلة لحّد ذلك الوقت، 

فال.

د. الدلي���ل الراب���ع: منافاة الجمع بعد رحيل النبـــيP مع اآيات التحّدي، الدالَّة على 

اكتمال �سَور القراآن وتمايز بع�سها عن بع�سها الآخر، ومنافاته -اأي�سًا- مع اإطالق 

لفظ الكتاب على القراآن في ل�سان النبيP، الظاهر في كونه موؤلَّفًا كتابًا مجموعًا 

تين. بين دفَّ

ويناق�س هذا الدليل: باأّن التحّدي كان بالآيات وال�سَور اأنف�سهما، وبكلُّ اآية اأو �سورة 

ال�ستدلل  ه  يتوجَّ كي  ال�سَور؛  بين  القائم  بالترتيب  التحّدي  يكن  ولم  القراآن،  في 

 اأي�سًا، ولم ُيجَمع القراآن قبل الهجرة 
)2(

المذكور! على اأنَّ التحّدي وَقع في �سَور مّكية

قطعًا.

هــــ. الدلي���ل الخام�س: مخالفة الجمـــع بعد رحيل النبيP مع ُحكـــم العقل الحاكم 

بوجوب اهتمام النبيP بجْمعه و�سبطه عن ال�سياع والإهمال.

ويناق�س هذا الدليل: باأّن اهتمام النبيP ب�ساأن القراآن، �سيء ل ينَكر، ومن ثمَّ 

كان حري�سًا على ثْبت الآيات �سمن �سَورها فور نزولها، وقد ح�سل الَنْظم بين اآيات 

.Pكلِّ �سورة في حياته

و. الدلي���ل ال�ساد�س: مخالفـــة الجمع بعد رحيل النبيP مع اإجماع الم�سلمين، حيث 

)1(  انظر: البخاري، �سحيح البخاري، م.�س، ج6، �س103.
تان. )2(  انظر: �سورة يون�س، الآية: 38؛ و�سورة هود، الآية: 13، وهما مّكيَّ
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َيعتبـــرون الن�ـــسَّ القراآني متواتـــرًا عن النبـــّيP نف�سه، في حيـــن اأنَّ بع�س هذه 

الروايـــات ت�سير اإلى اكتفـــاء الجاِمعين بعـــد الر�سولP ب�سهـــادة رُجلين اأو رُجل 

واحد!

د فم  ويناق�س هذا الدليل: باأّن الجْمع بين ال�سَور وترتيبها �سمن م�سحف موحَّ

الوحي ل  النبيP، فما لم ينقطع  لترّقب نزول قراآن على  يح�سل حينذاك؛ نظرًا 

اأو�سى   Pاأيقن بانقطاع الوحي بوفاته لّما  تين، ومن ثمَّ  ي�سّح جمع القراآن بين دفَّ

اإلى الإمام علّيQ بجْمعه.

القطع بكونه وْحيًا، الأمر الذي يح�سل من كّل  ومعنى تواتر الن�ّس القراآني هو: 

م�ستند وثيق، ولي�س التواتر ـ هناـ بمعناه الم�سطلح عند الأ�سوليين.

ز. الدلي���ل ال�سابع: ا�ستلزام الجمع بعـــد رحيل النبيP تحريفًا في ن�سو�س الكتاب 

العزيـــز، حيث اإّن طبيعة الجْمع المتاأّخر ت�ستدعي وقوع نق�س اأو زيادة في القراآن، 

وهذا مخالف ل�سرورة الِدين.

ويناق�س هذا الدليل: باأّن ا�ستلزام تاأّخر الجْمع تحريفًا في كتاب اهلل، هو احتمال 

ة  د ل �سَند له، بعد معرفتنا ب�سبط الجاِمعين، وُقرب عهدهم بنزول الآيات، و�سدَّ مجرَّ

احتياطهم على الوحي؛ بما ل يَدع مجاًل لت�سّرب احتمال زيادة اأو نق�سان.

 :P2. �أدّلة جمع �لقر�آن بعد رحيل �لنبي

كان القراآن موؤّلفًا �سمن �سور متفّرقة في عهد ر�سول اهللP، وغير مجموع في 

الُع�ُسب،  على  منثور  والقراآن   Pالنبي رحل  حيث  ال�سَور،  مرتَّب  ول  واحد  مو�سع 

، وِعظام الأكتاف والأ�سالع، والحرير والقراطي�س، وفي 
)1(

والِلخاف، والرقاع، والأديم

بة اآياتها واأ�سماوؤها،  �سدور الرجال. ومع اأّن ال�سَور كانت مكتملة على عهدهP مرتَّ

)1(   الُع�ُسب: جمع ع�سيب؛ وهو جريد النخل، حيث كانوا يك�سفون الخو�س ويكتبون في الطرف العري�س. واللخاف: جمع لخف؛ 
وهـــي الحجـــارة الرقيقة)�سفائـــح الحجارة(. والرقاع: جمـــع رقعة؛ وهي من الجلـــد اأو الورق اأو غيرهمـــا. والأديم: الجلد 

المدبوغ. انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س202.
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قراآن في حياة  نزول  لترّقب  نظرًا  بعد؛  يكن حا�ساًل  لم  تين  دفَّ بين  اأنَّ جمعها  غير 

، فعن الإمام 
)1(

النبيP. ولهذا، لم ُيقِدم النبيP على جمع القراآن �سمن دّفتين

ال�سادقQ: »قال ر�سول اهللP لعلّي Q: يا علّي، القراآن خلف ِفرا�سي في 

اإيجاز  ويمكن   .
ت�سيِّعوه«)2( ول  واجَمعوه  فُخذوه  والقراطي�س،  والحرير  ال�سُحف 

اأدّلة اأ�سحاب هذا الّتجاه بالتالي:

اأ. الدلي���ل الأّول: ال�سواهـــد التاريخية: اإّن ق�سية جمع القراآن ق�سّية تاريخية، فال بّد 

مـــن البحث عن حقيقتها بين طّيات التاريخ، وال�سواهد التاريخية تثبت اأّن القراآن 

ُجِمَع على �سكل م�سحف بعد رحيل الر�سولP، ومن هذه ال�سواهد:

- .
)3(

ما قاله زيد بن ثابت: ُقب�س النبيP ولم يكن القراآن ُجِمَع في �سيء

-  Pم���ا نقل���ه ابن قتيبة الدينوري عن ابن عيينة ع���ن الزهري: قب�س ر�سول اهلل

 .
)4(

والقراآن في الع�سب والق�سم

م���ا نقل���ه الزرك�س���ي عن اأب���ي الح�سين ب���ن فار�س ف���ي »الم�سائل الخم����س«: جمع  -

القـــراآن على �سربيـــن: اأحدهما: تاأليف ال�ســـور، كتقديم ال�سبع الطـــوال وتعقيبها 

بالمئيـــن؛ فهـــذا ال�سرب هو الذي تولته ال�سحابة، واأّمـــا الجمع الآخر - وهو جمع 

.
)5( Pالآيات في ال�سور - فهو توقيفي توله النبي

ما نقله الزرك�سي عن اأبو عبد اهلل الحارث بن اأ�سيد المحا�سبي في كتاب »فهم  -

)1(  انظـــر: ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س170-172؛ الزرقاني، مناهـــل العرفان في علوم القراآن، م.�س، 
ج1، �س203-204؛ ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س120؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، 

م.�س، ج1، �س285.

)2(  القمي، تف�سير القمي، م.�س، ج2، تف�سير �سورة النا�س، �س451.
)3(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س160.

)4(  انظر: الدينوري، ابن قتيبة: غريب الحديث، تحقيق عبد اهلل الجبوري، ط1، قم المقّد�سة، دار الكتب العلمية، 1408هـ.ق، 
ج2، حديث الزهري...، ح1، �س304.

)5(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س237.
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ال�سن����ن«: كتابـــة القراآن لي�ست بمحدثـــة، فاإّنهP كان ياأمر بكتابتـــه، ولكّنه كان 

مفّرقـــًا فـــي الرقاع والأكتاف والع�ســـب. وكان ذلك بمنزلـــة اأوراق وجدت في بيت 

ر�سول اهللP، فاأمر اأبو بكر بن�سخها من مكان اإلى مكان مجتمعًا، فجمعها جامع 

.
)1(

وربطها بخيط حتى ل ي�سيع منها �سيء

ب. الدلي���ل الثان���ي: تدّرج نزول القراآن وا�ستمرار حالـــة ترّقب نزول الوحي في حياة 

.
)2(

النبيP، وهو ما حال دون اأن يجمعه النبيP بنف�سه

ج. الدليل الثالث: لو كان القراآن مجموعًا �سمن م�سحف في حياة النبيP ب�سكله 

الحالـــي، فمـــا معنى اأن يبـــادر الإمام علي بن اأبـــي طالب Q اإلـــى جمعه مّرة 

اأخرى؟ ولماذا اأمر الر�سولP الإمام عليQ بجمعه بعد رحيله؟ فعن الإمام 

ال�سادقQ:»ق���ال ر�سول اهللP لعلّيQ: يا عل���ّي، القراآن خلف ِفرا�سي 

ف���ي ال�سُحف والحرير والقراطي�س، فُخذوه واجَمعوه ول ت�سيِّعوه، كما �سيعت 

اليه���ود الت���وراة، فانطلق عليQ، فجمعه في ثوب اأ�سف���ر، ثّم ختم عليه في 

بيت���ه، وق���ال: ل اأرت���دي حتى اأجمعه، فاإّن���ه كان الرجل لياأتيه فيخ���رج اإليه بغير 

.
)3(

رداء؛ حتى جمعه«

د. الدلي���ل الراب���ع: مـــا هـــو الوجـــه في تبريـــر جمع الإمـــام عليQ علـــى اأ�سا�س 

ترتيـــب النزول بخالف الجمع الـــذي كان عليه م�سحف الر�ســـولP على فر�س 

اأّن الم�سحـــف الموجـــود بين اأيدينا هو وفق ما جمعه النبـــيP في حياته؟! فعن 

الإمـــام الباقرQ:»م���ا اّدعى اأح���د من النا�س اأّن���ه جمع القراآن كّل���ه كما اأنزل 

 Qاإل ك���ّذاب، وم���ا جمعه وحفظه كما نّزله اهلل تعال���ى اإل علي بن اأبي طالب

)1(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س238.
)2(  انظـــر: الزرقانـــي، مناهـــل العرفان في علوم القـــراآن، م.�س، ج1، �س204؛ معرفـــة، التمهيد في علوم القـــراآن، م.�س، ج1، 

�س285.

)3(  القمي، تف�سير القمي، م.�س، ج2، تف�سير �سورة النا�س، �س451.



141

مم
م
ن

راآ
ق

ال
 

(
ج

.
)1(

»Rوالأئّمة من بعده

قًا في ال�سُحف وفي �سدور  قال ابن جزي: كان القراآن على عهد ر�سول اهللP مفرَّ

اأبي طالب على ترتيب نزوله، ولو وِجد م�سحفه  الرجال، فلّما توّفي َجَمعه علّي بن 

.
)2(

ه لم يوجد لكان فيه ِعلم كبير، ولكنَّ

اأ�سف اإلى ذلك، اأّن ال�سحابة الآخرين عمل كّل واحد منهم على تاأليف م�سحف 

.
)3(

خا�ّس به، وهذه الم�ساحف تختلف في ما بينها لجهة ترتيب ال�سور

)1(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، كتاب الحّجة، باب اأّنه لم يجمع القراآن كّله اإل الأئّمةR...، ح1، �س228.
)2(  انظـــر: ابـــن جزي، محمد بن اأحمد: الت�سهيل لعلوم التنزيل، تحقيـــق عبد اهلل الخالدي، لط، بيروت، �سركة دار الأرقم بن 

اأبي الأرقم، لت، ج1، �س12.

)3(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س239-238، 243-241.
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الأفكآرالرئم�سا

اأبـــرز التجاهات في جمع القراآن: الأّول: جمعه في حياة النبيP، الثاني: جمعه  1-

.Pبعد رحيل النبي

اأبرز اأدّلة جمع القراآن في حياة النبيP: عر�س القراآن وتالوته من ِقَبل مجموعة  2-

 ،Pتناق�س اأحاديث جْمع القراآن بعد رحيل النبي ،Pمـــن ال�سحابة  على النبي

ـــت على اأنَّ القـــراآن كان قد ُجِمَع على عهـــدهP، منافاة  معار�ستهـــا باأحاديـــث دلَّ

الجمـــع بعـــد رحيل النبيP مـــع اآيات التحـــّدي، ومـــع اإطالق لفـــظ الكتاب على 

القراآن، مخالفته مع ُحكم العقل الحاكم بوجوب اهتمام النبيP بجْمعه و�سبطه 

عـــن ال�سياع والإهمال، مخالفته مع اإجماع الم�سلميـــن على تواتر الن�سَّ القراآني، 

ا�ستلزامه تحريفًا في ن�سو�س الكتاب العزيز.

اأدّلـــة جمع القراآن بعـــد رحيل النبـــيP: ال�سواهد التاريخية علـــى جمعه بعد  3-

رحيـــل النبيP، تـــدّرج نزول القـــراآن وا�ستمرار حالة ترّقب نـــزول الوحي في 

حياة النبيP، لو كان القراآن مجموعًا في حياة النبيP ب�سكله الحالي، فما 

معنى اأن يبادر الإمام علي بن اأبي طالب Q اإلى جمعه مّرة اأخرى؟ ولماذا 

اأمر الر�سولP الإمام عليQ بجمعه بعد رحيله؟، ما هو الوجه في تبرير 

جمـــع الإمام عليQ علـــى اأ�سا�س ترتيب النزول بخـــالف الجمع الذي كان 

عليـــه م�سحـــف الر�سولP على فر�س اأّن الم�سحف الموجـــود بين اأيدينا هو 

وفق ما جمعه النبيP في حياته؟!
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

معنى تواتر الن�ّس القراآني هو: القطع بكونه وْحيًا. -

ترّقب نزول الوحي في حياة النبيP حال دون اأن يجمعهP بنف�سه. -

جم���ع الإم���ام عل���يQ ي�سب���ه جم���ع النب���يP؛ با�ستثن���اء ترتيب �س���وره وفق  -

ترتيب النزول.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

اذكر دلياًل من اأدّلة جمع القراآن في حياة النبيP مع مناق�سته؟ -

اذك���ر دلي���اًل من اأدّلة جمع القراآن بعد رحيل النبيP مع بيان وجه ال�ستدلل  -

فيه؟

ه���ل يوج���د منافاة بين الق���ول بجمع الق���راآن بعد رحيل النب���يP مع مقت�سى  -

اآيات التحّدي؟
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لطآلعا

جمع �لقر�آن �لكريم وحفظه)1(

والمقت�سيات  والم�سالح  والت�سريع  الوحي  حكمة  بح�سب  الكريم  القراآن  يزل  لم 

المتجّددة اآنًا فاآنًا يتدّرج في نزوله نجومًا؛ الآية، والآيتان، والأكثر، وال�سورة. وكّلما 

حفظه؛  اإلى  وهبوا  �سدورهم،  له  وان�سرحت  الم�سلمين،  قلوب  اإليه  هفت  �سيء  نزل 

وتلقّوه  بالبتهاج،  فتلقّوه  الرتياح.  واأ�سد  الإقبال،  واأكمل  وال�سوق،  الرغبة  باأح�سن 

التبليغ  اإلى  والم�سارع   ،
َّ

باأمر اهلل ال�سادع  العظيمP؛  الر�سول  بالغتنام من تالوة 

من  به  وُعِرُفوا  العرب،  به  امتازت  بما  حفظهم؛  وتناوله  وقراآنه.  اهلل  اإلى  والدعوة 

قّوة الحافظة الفطرية، واأثبتوه في قلوبهم؛ كالنق�س في الحجر. وكان �سعار الإ�سالم 

الكريم؛  القراآن  من  ينزل  ما  بحفظ  والتكّمل  التجّمل  هو  حينئذ؛  الم�سلم  و�سمة 

المجيد  وتاريخه  الفا�سلة  واأخالقه  و�سرائعه  بمعارفه  ويتنّور  بحججه،  ر  يتب�سّ لكي 

حّجة  لهم  تالوته  الم�سلمون  فاّتخذ  المعجز.  الفائق  العربي  واأدبه  الباهرة  وحكمته 

، ولهجة ذكره، وترجمان مناجاته، واأني�س 
َّ

الدعوة، ومعجز البالغة، ول�سان العبادة هلل

الخلوة، وترويح النف�س، ودر�سًا للكمال، وتمرينًا في التهذيب، و�سلمًا للترّقي، وتدّربًا 

الف�سيلة.  في  والتقّدم  الإيمان  وو�سام  الإ�سالم،  و�سعار  الموعظة،  واآية  التمّدن،  في 

بالألوف  ُيعّدون   Pالّر�سول زمان  في  �ساروا  حتى  ذلك؛  على  الم�سلمون  وا�ستمّر 

تفاوتوا في ذلك بح�سب  واإن  القراآن وحفاظه،  وكّلهم من حملة  وع�سراتها ومئاتها. 

ال�سابقة والف�سيلة... هذا ولّما كان وحيه ل ينقطع في حياة ر�سول اهللP لم يكن 

وِحَي منه مجموعًا في قلوب الم�سلمين 
ُ
كّله مجموعًا في م�سحف واحد، واإن كان ما اأ

وكتاباتهم له... ولّما اختار اهلل لر�سولهP دار الكرامة، وانقطع الوحي بذلك؛ فال 

)1(  انظـــر: البالغـــي، محمد جـــواد: اآلء الرحمن في تف�سير القـــراآن، لط، �سيدا، مطبعة العرفـــان، 1352هـ.ق/ 1933م، ج1، 
�س18-17.
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يرجى للقراآن نزول تتّمة؛ راأى الم�سلمون اأن ي�سّجلوه في م�سحف جامع، فجمعوا ماّدته 

 Pاإ�سراف الألوف من حّفاظه، ورقابة مكتوباته الموجودة عند الر�سول على حين 

وكّتاب الوحي و�سائر الم�سلمين؛ جملة، واأبعا�سا و�سورًا. نعم، لم يترّتب على ترتيب 

نزوله، ولم يقّدم من�سوخه على نا�سخه، فا�ستمّر القراآن الكريم على هذا الحتفال 

العظيم بين الم�سلمين جياًل بعد جيل، ترى له في كّل اآن األوفًا موؤّلفة من الم�ساحف، 

واألوفًا من الحّفاظ، ول تزال الم�ساحف ين�سخ بع�سها على بع�س، والم�سلمون يقراأ 

على  رقيبة  الم�ساحف  األوف  تكون  بع�س؛  من  بع�سهم  وي�سمع  بع�س،  على  بع�سهم 

الق�سمين  كال  من  الألوف  وتكون  الم�ساحف،  على  رقباء  الحّفاظ  واألوف  الحّفاظ، 

رقيبة على المتجّدد منهما. نقول الألوف، ولكّنها مئات الألوف، واألوف الألوف. فلم 

يّتفق لأمر تاريخي من التواتر وبداهة البقاء؛ مثل ما اّتفق للقراآن الكريم؛ كما وعد 

)1(، وقوله 
ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ} اآلوؤه بقوله في �سورة الحجر:{  اهلل جّلت 

.
)2(

في �سورة القيامة:{ ی جئ حئ مئ } 

)1(  �سورة الحجر، الآية: 9.
)2(  �سورة القيامة، الآية: 17.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، ج1، �س239-237، 243-241، 259- 2-

 .260

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج1، �س160، 17-170 3-

الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، �س92، 258-240. 4-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج1، �س292-287. 5-

الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج1، �س43. 6-

البخاري، �سحيح البخاري، ج6، �س103. 7-

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج1، �س204-202. 8-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج12، �س120. 9-

القمي، تف�سير القمي، ج2، تف�سير �سورة النا�س، �س451. 10-

الدينوري، غريب الحديث، ج2، حديث الزهري...، ح1، �س304. 11-

الكلينـــي، الكافـــي، ج1، كتاب الحّجـــة، باب اأّنه لم يجمع القـــراآن كّله اإل  12-

الأئّمةR...، ح1، �س228.

ابن جزي، الت�سهيل لعلوم التنزيل، ج1، �س12. 13-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

-2 .Pاالطالع على تاريخ جمع المصاحف بعد رحيل النبي

معرفة خصائص جمع المصاحف ومصير المصاحف المجموعة. 3-

جمُع اإلمام علّي بن أبي طالبQ للمصحف. 1-

جْمُع زيد بن ثابت للمصحف. 2-

جمع القرآن )2(
الدرس التاسع
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 :Q1. جمُع �لإمام علّي بن �أبي طالب

ل َمن ت�سّدى لجْمع القراآن بعد رحيل  اأ. واقع الجمع: كان الإمام عليQ اأوَّ

النبيP مبا�سرة وبو�سّيٍة منه، حيث جل�س في بيته م�ستغاًل بجْمع القراآن وترتيبه 

وفق نزوله، مع اإ�سافة �سروحات وتفا�سير لموا�سع مبهمة من الآيات، وبيان اأ�سباب 

النزول ومواقع النزول والمحكم والمت�سابه والنا�سخ والمن�سوخ...

القراآن  علّي،  يا   :Qلعلّي  Pاهلل ر�سول  ال�سادقQ:»قال  الإمام  عن 

خلف ِفرا�سي في ال�سُحف والحرير والقراطي�س، فُخذوه واجَمعوه ول ت�سيِّعوه، 

اأ�سفر، ثّم ختم  كما �سيعت اليهود التوراة، فانطلق عليQ، فجمعه في ثوب 

عليه في بيته، وقال: ل اأرتدي حتى اأجمعه، فاإّنه كان الرجل لياأتيه فيخرج اإليه 

بغير رداء؛ حتى جمعه. قال: وقال ر�سول اهلل: لو اأّن النا�س قراأوا القراآن كما اأنزل 

.
اهلل ما اختلف اثنان«)1(

وعن الإمام الباقرQ: »ما من اأحد من النا�س يقول اإنَّه َجمع القراآن كلَّه كما 

.
اأنزَل اهلل اإّل كّذاب، وما جَمعه وما َحفظه كما اأنزل اهلل اإّل علّي بن اأبي طالب«)2(

)1(  القمي، تف�سير القمي، م.�س، ج2، تف�سير �سورة النا�س، �س451.
)2(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، كتاب الحّجة، باب اأّنه لم يجمع القراآن كّله اإل الأئّمةR...، ح1، �س228.
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د بن �سيرين عن عكرمة، قال: لّما كان بْدء خالفة اأبي بكر، قَعد علّي  وروى محمَّ

كما  غيره  تاأليف  كان  لعكرمة: هل  قلت  قال:  القراآن،  يجمع  بيته  في  اأبي طالب  بن 

ما  التاأليف  هذا  يوؤلِّفوه  اأن  على  والجنُّ  الإن�س  اجتمعت  لو  قال:  ل؟  فالأوَّ ل  الأوَّ نزل 
ُ
اأ

ا�ستطاعوا. قال ابن �سيرين: تطلَّبت ذلك الكتاب وكتبت فيه اإلى المدينة، فلم اأقدر 

.
)1(

عليه

وفي  ال�سُحف  في  قًا  مفرَّ  Pر�سول اهلل القراآن على عهد  كان  ابن جزي:  وقال 

وِجد  ولو  نزوله،  ترتيب  على  طالب  اأبي  بن  علّي  َجَمعه  توّفي  فلّما  الرجال،  �سدور 

.
)2(

ه لم يوجد م�سحفه لكان فيه ِعلم كبير، ولكنَّ

ب. خ�سائ����س الجم���ع: يمتـــاز الم�سحف الـــذي جمعه الإمام علـــيQ عن �سائر 

الم�ساحف التي جمعها ال�سحابة بممّيزات عّدة، اأبرزها:

ترتيب �سوره على اأ�سا�س ترتيب نزول القراآن. -

اإثبات الن�ّس القراآني من دون نق�س اأو زيادة. -

- .Pاإثبات قراءته وفق قراءة الر�سول الأكرم

ا�ستماله علـــى �سروحات وتو�سيحات جانبية على هام�س الن�ـــسّ القراآني، تعّر�س  -

فيهـــا لبيان منا�َسبـــات النزول، ومكان النـــزول، وم�ساديق َمْن نزلـــت فيهم، وفي 

َمـــْن تجـــري، وعلى َمْن تنطبـــق، وبيان المحكـــم والمت�سابه من الآيـــات، ونا�سخها 

ومن�سوخها، وظاهرها وباطنها، وتنزيلها وتاأويلها...

عن الأ�سبغ بن نباتة، قال: َقِدم اأمير الموؤمنينQ الكوفة، �سلَّى بهم اأربعين 

، فقال المنافقون: ل واهلل ما ُيح�سن ابن 
)3(

�سباحًا يقراأ بهم{ ں ڻ ڻ ڻ } 

اأبي طالب اأن يقراأ القراآن، ولو اأح�سن اأن يقراأ القراآن لقراأ بنا غير هذه ال�سورة! قال: 

)1(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س162-161.
)2(  انظر: ابن جزي، الت�سهيل لعلوم التنزيل، م.�س، ج1، �س12.

)3(  �سورة الأعلى، الآية: 1.
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فبَلغ ذلك علّيًاQ فقال: »ويٌل لهم، اإّني لأعِرُف نا�ِسخه من من�سوخه، ومحَكمه 

ِف�ساله، وحروفه من معانيه، واهلل ما من حرٍف نزل  له من  من مت�سابهه، وف�سْ

ويٌل  اأيِّ مو�سع،  وفي  يوم  اأيِّ  وفي  نزل، 
ُ
اأ َمْن  في  اأعرف  اأّني  اإّل   P د  على محمَّ

)1(؟ واهلل عندي، 
لهم اأما يقراأون:{ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ    ٿ} 

 .Lمن اإبراهيم ومو�سى Pوقد اأنهى ر�سول اهلل ،Pورثتهما من ر�سول اهلل

)2(، فاإنَّما كّنا عند ر�سول اهلل
:{ ڤ ڤ ڤ }  ويٌل لهم، واهلل اأنا الذي اأنزَل اهلل فيَّ

 .
)3(

P، فُيخبرنا بالوحي، فاأعَيه اأنا وَمن يعَيه، فاإذا خرجنا قالوا: ماذا قال اآنفاً؟«

اآية  »ما نزلت  وعن �سليم بن قي�س الهاللي: �سمعت اأمير الموؤمنينQ يقول: 

تاأويلها  وعلَّمني  بخّطي،  فاأكتبها   ، عليَّ واأْمالها  نيها 
َ
اأقراأ اإّل   Pاهلل ر�سول  على 

اأن يعلِّمني  وتف�سيرها، ونا�سخها ومن�سوخها، وُمحَكمها ومت�سابهها، ودعا اهلل لي 

فْهمها وِحفظها، فما ن�سيت اآية من كتاب اهلل، ول ِعلماً اأماله علّي فكتبته منذ دعا 

لي ما دعا، فما ن�سيت اآية من كتاب اهلل ول علم اأماله علي فكتبته منذ دعا لي بما 

دعا، وما ترك �سيئاً علمه اهلل من حالل ول حرام ول اأمر ول نهى كان اأو ل يكون 

من طاعة اأو مع�سية اإل علمنيه وحفظته، فلم اأن�س منه حرفاً واحداً، ثّم و�سع يده 

على �سدري ودعا اهلل اأن يمالأ قلبي علماً وفهماً وحكمة ونوراً لم اأن�س �سيئاً، ولم 

.)4(
يفتني �سيء لم اأكتبه«

ج. م�سير الجمع:

اأمير  راأى  لّما  قال:  الفار�سي)ر�س(،  �سلمان  عن  الهاللي  قي�س  بن  �ُسليم  روى 

الموؤمنين �سلوات اهلل عليه َغْدر النا�س به لِزم بيته، واأقبل على القراآن يوؤلِّفه ويجمعه، 

)1(  �سورة الأعلى، الآيتان: 19-18.
)2(  �سورة الحاّقة، الآية: 12.

)3(  انظر: العيا�سي، تف�سير العيا�سي، م.�س، ج1، باب في علم الأئّمةR بالتاأويل، ح2، �س14.
)4(  انظر: م. ن.
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، والرقاع 
)2(

، والأ�سيار
)1(

فلم يخرج من بيته حّتى جَمَعه، وكان في ال�سُحف، وال�سظاظ

وبعَث القوم اإليه ليبايع، فاعتذر با�ستغاله بجْمع القراآن، ف�سكتوا عنه اأّيامًا حّتى جمعه 

به يحمله على  اأتى  اأّنه  النا�س - وروى بع�سهم  اإلى  ثمَّ خرج  في ثوب واحد وخَتمه، 

 - وهم مجتمعون حول في الم�سجد، وخاطبهم قائاًل: »اإّني لم اأزل منذ ُقِب�َس 
)3(

جمل

ر�سول اهللP م�سغوًل بُغ�سله وتجهيزه، ثمَّ بالقراآن حّتى جَمعته كلَّه في هذا الثوب 

اآية  اإّل وقد جمعتها، ولي�س منه  اآية من القراآن  الواحد، ولم ُينِزل اهلل على نبيِّه 

اإّل وقد اأقراأنيها ر�سول اهللP وعلَّمني تاأويلها؛ لئاّل تقولوا غداً:{ ڇ   ڇ ڇ ڇ 

ڍ }!« فقام اإليه رُجل من ِكبار القوم، فقال: يا علّي، ارُدده فال حاجة لنا فيه، ما 
 .

)4(
اأغنانا بما مَعنا من القراآن عّما تدعونا اإليه، فدخل علّيQ بيته

وعن الإمام ال�سادقQ:»اأخرجه عليQ  ]اأي القراآن[ اإلى النا�س حين 

 ،Pفرغ منه وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب اهلل عّز وجّل كما اأنزله ]اهلل[ على محمد

وقد جمعته من اللوحين، فقالوا: هو ذا عندنا م�سحف جامع فيه القراآن ل حاجة 

لنا فيه، فقال: اأما واهلل ما ترونه بعد يومكم هذا اأبداً، اإّنما كان علي اأن اأخبركم 

.
)5(

حين جمعته لتقروؤوه«

؛ و�سوف ُيخِرجه الإمام 
)6(Rوما زال هذا الم�سحف يتوارثه الأئّمة من ولده

القائم المهدي| بعد ظهوره وُيظِهره للنا�س؛ فعن الإمام ال�سادقQ: »فاإذا 

قام القائم| قراأ كتاب اهلل عّز وجّل على حّده، واأخرج الم�سحف الذي كتبه 

.
)7(

»Qعلي

)1(  بمعنى العيدان المتفّرقة.
)2(  الأ�سيار جمع ال�سير؛ وهو قّدة من الجلد م�ستطيلة.

)3(  انظر، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م.�س، ج2، �س135.
)4(  انظر: الهاللي، كتاب �سليم بن قي�س، م.�س، �س147-146.

)5(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح23، �س633.
)6(  انظر: الهاللي، كتاب �ُسليم بن قي�س، م.�س، �س212-210.

)7(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل العلم، باب النوادر، ح23، �س633.
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2. جْمُع زيد بن ثابت: 

اأ. واق���ع الجم���ع: اإّن رف�ـــس القوم لم�سحف الإمام علـــيQ ا�ستدعى التفكير في 

ـــة جْمـــع القراآن مهمـــا كّلف الأمر. وبـــداأت فكرة الجمع مـــع عَمر بن  القيـــام بمهمَّ

الخّطاب، الذي اقترح على اأبي بكر اأن ينتدب لذلك َمن تتوافر فيه �سرائط القيام 

ة الخطيرة، فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت الأن�ساري. بهذه المهمَّ

قال زيد: اأر�سَل اإلّي اأبو بكر بعد مقتل اأهل اليمامة ـ وُعَمر جال�س عنده ـ قال: اإنَّ 

ـ اأتاني وقال: اإّن القتل قد ا�ستحّر يوم اليمامة بُقّراء القراآن،  ـ واأ�سار اإلى ُعَمر  هذا 

واأخاف اأن ي�ستحّر بهم القْتل في �سائر الَمواِطن فيذهب كثير من القراآن، واأ�سار عليَّ 

يفعله ر�سول اهللP؟ فقال: هو واهلل  لم  نفعل ما  لُعَمر: كيف  القراآن، فقلت  بجْمع 

خير، فلم يزل يراجعني ُعَمر حّتى �سرح اهلل �سدري لذلك، وراأيت الذي راأى ُعَمر! 

 ،Pوقال لي اأبو بكر: اإنَّك �سابٌّ عاقل ل نتَّهُمك، وقد كنت تكتب الوحي لر�سول اهلل

اأثقل عليَّ مّما  كلَّفوني نقل جَبل من مكانه لم يكن  لو  القراآن واجمعُه. فواهلل  ع  َفتتبَّ

كلَّفوني به، قلت: كيف تفعالن �سيئًا لم يفعله ر�سول اهللP؟ فلم يزل اأبو بكر وُعَمر 

اأتتّبع  يلّحان عَليَّ حّتى �سرح اهلل �سدري للَّذي �سرح له �سدر اأبي بكر وُعَمر. فقمت 

.
)1(

القراآن اأجمعه من الُع�ُسب، والِلخاف، و�سدور الرجال

ب. خ�سائ�ص �لجمع: 

اعتمد زيد في الجمع على ما هو موجود من القراآن عند ال�سحابة؛ بحيث كان مكتوبًا  -

 .
)2(

على الع�ُسب، والِلخاف، والأديم، والقراطي�س، اأو محفوظًا في �سدورهم

عـــاون زيد في الجمع لجنة موؤّلفة من خم�ســـة وع�سرين رجاًل من قري�س وخم�سين  -

رجاًل من الأن�ســـار، وكان ُعَمر ُي�سرف عليهم بنف�سه وياأمرهم بعر�سه على �سعيد 

)1(  انظر: البخاري، �سحيح البخاري، م.�س، ج5، �س210؛ ج6، �س98؛ ج8، �س119.
)2(  انظر: م. ن.
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)1(

بن العا�س؛ لأّنه رجل ف�سيح

 القراآن و�سَوره؛ كلٌّ  -
ِ

كان زيـــد وعمـــر يقعدان على باب الم�سجد، والنا�س ياأتونهم بـــاآي

ح�َســـب مـــا عنده من القـــراآن. وكانوا يكتبونها علـــى ال�سحف والألـــواح والع�سب، ول 

.
)2(

ة ما عنده من قراآن يقبلون من اأحد �سيئًا حّتى ياأتي ب�ساهد عدل ي�سهد ب�سحَّ

ِخذتا من خزيمة بن ثابت وحده فقط؛ لأنَّ ر�سول اهلل -
ُ
اآخـــر اآيتين من �سورة براءة اأ

.
)3(

P اعتبر �سهادته وحَده ب�سهادتين

لـــم ينّظم زيد �سَور القراآن اأو يرّتبها �سمن م�سحف جامع، واإنَّما جَمع القراآن في  -

حـــف؛ اأي اأودَع الآيات وال�سَور المتفّرقة في �سُحف، وجعلها في اإ�سبارة وجمعها  �سُ

.
)4(

بجامع وربطها بخيط، خوفًا من التفرقة وال�سياع

- .
)5(

�سُحف زيد كانت مرتَّبة الآيات دون ال�سَور

وِدعت هذه ال�سُحف المجموعة من ِقَبل زيد بن ثابت عند اأبي بكر، 
ُ
ج. م�سير الجمع: اأ

فبقيـــت معـــه حتى وفاته، ثمَّ �ســـارت اإلى عَمر، وبعده كانت عنـــد ابنته حف�سة، وفي 

ها اإليها، وقد  اأّيام توحيد الم�ساحف ا�ستعارها عثمان منها ليقابل بها الُن�َسخ، ثمَّ ردَّ

طلبها منها مروانـ  يوم كان واليًا على المدينة من ِقبل معاويةـ  فابت اأن تدفعها اإليه، 

.
)6( 

ت فلّما توّفيت اأخَذها من عبداهلل بن عمر، واأمَر بها؛ ف�ُسقَّ

)1(  انظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م.�س، ج2، �س135.
)2(  انظـــر: ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س162-163؛ الزرقاني، مناهـــل العرفان في علوم القراآن، م.�س، 

ج1، �س207.

)3(  انظر: البخاري، �سحيح البخاري، م.�س، ج5، �س210؛ ج6، �س98؛ ج8، �س119؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، 
ج1، �س163.

)4(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س163.
)5(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س214-213.

)6(  انظر: الطبراني، �سليمان بن اأحمد: م�سند ال�ساميين، تحقيق حمدي عبد المجيد ال�سلفي، ط2، بيروت، موؤ�ّس�سة الر�سالة، 
1417هــــ.ق/ 1996م، ج4، �ـــس235؛ ابن حجر، فتح الباري، م.�س، ج9، �ـــس17؛ المّتقي الهندي، علي: كنز العّمال في �سنن 

الأقوال والأفعال، �سبط وتف�سير بكري حياني، ت�سحيح وفهر�سة �سفوة ال�سقا، لط، بيروت، موؤ�ّس�سة الر�سالة، 1409هـ.ق/ 

1989م، ج2، �س574-573.
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الأفكآرالرئم�سا

ل َمن ت�سّدى لجْمع القراآن بعد رحيل النبيP مبا�سرة  1- كان الإمـــام عليQ اأوَّ

.Pوبو�سّيٍة منه

من خ�سائ�س جمع الإمام عليQ: ترتيب �سوره وفق ترتيب النزول، اإثبات الن�ّس  2-

 ،Pالقراآنـــي مـــن دون نق�ـــس اأو زيادة، اإثبـــات قراءته وفـــق قراءة الر�ســـول الأكرم

ا�ستماله على �سروحات وتو�سيحات جانبية على هام�س الن�ّس القراآني...

م�سحـــف الإمام عليQ يتوارثـــه الأئّمةR من بعده، وهـــو الآن مع الإمام  3-

الحّجة المهدي|.

ة  4- اإّن رف�ـــس القـــوم لم�سحف الإمام عليQ ا�ستدعى التفكيـــر في القيام بمهمَّ

جْمع القراآن مهما كّلف الأمر، فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت الأن�ساري.

مـــن خ�سائ�ـــس جمع زيد بن ثابـــت: العتماد علـــى المكتوب من القـــراآن وكذلك  5-

المحفـــوظ فـــي ال�سدور، ت�سكيل لجنة لجمـــع القراآن واأخذه مـــن النا�س على باب 

ِخَذ من خزيمة بن 
ُ
الم�سجـــد، عدم قبول ما لم َتقْم عليه �سهـــادة �ساهدين، اإل ما اأ

حـــف ولي�س في م�سحف،  ثابـــت؛ فقد اكتفـــوا ب�سهادته فقط، جَمـــع القراآن في �سُ

.

الم�سحف مرتَّب الآيات دون ال�سَور

وِدعـــت هـــذه ال�سُحف عند اأبي بكر، ثمَّ �سارت اإلى عَمـــر، وبعده كانت عند ابنته  6-
ُ
اأ

ت. حف�سة، فلّما توّفيت اأخَذها مروان، واأمَر بها؛ ف�ُسقَّ
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

م�سح���ف الإم���ام عل���يQ توارث���ه الأئّم���ةR م���ن ول���ده؛ وهو م���ع الإمام  -

الحّجة المهدي|.

الداع���ي الأوح���د لجمع زيد ه���و: الخوف على القراآن من ال�سياع، بعد اأن ا�ستحّر  -

القتل بقّراء القراآن.

كان جمع زيد بن ثابت على اأ�سا�س ترتيب النزول.  -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

بّين حقيقة جمع الإمام عليQ؟ -

تكّلم عن خ�سائ�س جمع الإمام عليQ؟ -

تحّدث عن خ�سائ�س جمع زيد بن ثابت الأن�ساري؟ -
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لطآلعا

م�سحف �الإمام عليQ مع �الإمام �لقائم �لمهدي|)1(

اأّنه يوم اختلف النا�س في الم�ساحف في عهد عثمان، �ساأل  روى �سليم بن قي�س 

طلحة الإمام اأمير الموؤمنينQ، لو ُيخرج للنا�س م�سحَفه الذي جمَعه بعد وفاة 

اهلل  يرحمك  يمنعك  وما  طلحة:  فقال  فرف�سوه،  القوم  اإلى  به  واأتى   Pاهلل ر�سول 

ر طلحة ال�سوؤال  Q عن الجواب اأّوًل، فكرَّ اأن ُتخرج كتاب اهلل اإلى النا�س؟! فكفَّ

فقال: ل اأراك يا اأبا الح�سن اأجبتني عّما �ساألتك من اأْمر القراآن اأن ل تظهره للنا�س؟ 

كَتبه  عّما  فاأخِبرني  طلحة:  قال  جوابك.  عن  كففُت  عمداً  طلحة،  يا   :Qقال

القوم اأقراآن كّله اأْم فيه ما لي�س بقراآن؟ قالQ: بل هو قراآن كّله، اإن اأخذتم بما 

فيه نَجوتم من النار ودخلتم الجنَّة، فاإّن فيه حّجتنا، وبيان اأمرنا وحّقنا وفر�س 

فاأخبرني  طلحة:  قال  ثم  فَح�سبي،  قراآنًا  كان  اإذا  اأّما  َح�سبي،  طلحة:  قال  طاعتنا، 

عما في يديك من القراآن وتاأويله وعلم الحالل والحرام، اإلى من تدفعه ومن �ساحبه 

قال: من هو؟  اإليه.  اأدفعه  اأن   Pاأمرني ر�سول اهلل الذي  اإلى   :Qبعدك؟ قال

قالQ: و�سيي واأولى النا�س بالنا�س بعدي؛ ابني هذا الح�سن، ثّم يدفعه ابني 

الح�سن عند موته اإلى ابني هذا الح�سين، ثّم ي�سير اإلى واحد بعد واحد من ولد 

اآخرهم على ر�سول اهللP حو�سه. وهم مع القراآن والقراآن  الح�سين، حتى يرد 

معهم، ل يفارقونه ول يفارقهم«.

)1(  انظر: الهاللي، كتاب �ُسليم بن قي�س، م.�س، �س212-210.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

القمي، تف�سير القمي، ج2، تف�سير �سورة النا�س، �س451. 2-

الكلينـــي، الكافـــي، ج1، كتاب الحّجـــة، باب اأّنه لـــم يجمع القـــراآن...، ح1،  3-

�س228؛ ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح23، �س633.

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج1، �س163-161. 4-

ابن جزي، الت�سهيل لعلوم التنزيل، ج1، �س12. 5-

العيا�ســـي، تف�سيـــر العيا�سي، ج1، بـــاب في علم الأئّمـــةR بالتاأويل، ح2،  6-

�س14.

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، �س135. 7-

الهاللي، كتاب �سليم بن قي�س، �س146-147؛ �س212-210. 8-

البخاري، �سحيح البخاري، ج5، �س210؛ ج6، �س98؛ ج8، �س119. 9-

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج1، �س207، 214-213. 10-

الطبراني، م�سند ال�ساميين، ج4، �س23 11-

الع�سقالني، فتح الباري، ج9، �س1 12-

المّتقي الهندي، كنز العّمال في �سنن الأقوال والأفعال، ج2، �س574-573. 13-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

بالقرآن  1- والمعرفي  والفكري  الوجداني  االرت��ب��اط  تعزيز 

الكريم.

-2  ،Pاالط����الع ع��ل��ى ت��اري��خ ج��م��ع ال��م��ص��اح��ف ب��ع��د رح��ي��ل النبي

وخصائص الجمع ومصير المصاحف.

بن  3- اهلل  وعبد  كعب  بن  ُأَب��ي  مصاحف  خصائص  على  التعّرف 

مسعود ومصيرها.

جمع ُأَبي بن كعب للمصحف. 1-

جمع عبداهلل بن مسعود للمصحف. 2-

مصاحف ُأخرى. 3-

جمع القرآن )3(
الدرس العاشر
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1. جمع �أَُبي بن كعب:

َبي بن كعب بجمـــع القراآن �سمن م�سحـــف خا�ّس به من 
ُ
اأ. واق���ع الجم���ع: اإّن قيـــام اأ

الأحـــداث التاريخية التي نقلهـــا اأ�سحاب ال�سير والتاريـــخ والأثر، حيث جمعه بعد 

.
)1(

رحيل النبيP وا�ستهرت قراءته -اآنذاك- بين اأهل ال�سام

ب: خ�سائ�س الجمع: 

- .
)2(

ترتيب �سوره قريبًا من ترتيب الم�سحف الموجود اليوم بين اأيدينا

عدد ال�سور: قيل: مائة و�سّت ع�سرة �سورة، وقيل: مائة وخم�س ع�سرة �سورة؛ بجعل  -

 .
)3(

�سورَتي الفيل وقري�س �سورة واحدة، وزيادة �سورَتي الَخْلع والحفد

- .
)4(

ذتين افتتاح الم�سحف ب�سورة الحمد واختتامه بالمعوَّ

زيـــادة �سوَرتين، هما: �ســـورة الخْلع)ب�سم اهلل الرحمن الرحيم * الّلهّم اإّنا ن�ستعين  -

ون�ستغفرك وُنثني عليك الخير * ول نكفرك * ونخَلع ونترك َمن يفجرك(، و�سورة 

الحْفد)ب�سم اهلل الرحمن الرحيم * الّلهّم اإّياك نعبد ولك ن�سّلي ون�سجد * واإليك 

)1(  انظر: ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س29-30؛ الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س239.
)2(  م. ن.
)3(  م. ن.
)4(  م. ن.
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ن�سعى ونحفد * نخ�سى عذابك ونرجورحمتك * اإّن عذابك بالكّفار ملَحق(، حيث 

.
)1(

كان اأبي بن كعب يدعو بهما في قنوته

اإ�سقـــاط الب�سملة بيـــن �سورَتي الفيل وقري�س؛ باعتبارهما �ســـورة واحدة بال ف�سل  -

.
)2(

بينهما

- .
)3(

افتتاح الحواميم ب�سورة الزَمر، فيكون عدد الحواميم عنده ثمانية

ا�ستمالـــه على بع�س القراءات ال�ســـاّذة، من قبيل: قراأ: »هبن���ا« بدل{ ۅ } في  -

. وقراأ: »م���ّروا فيه« اأو 
)4(

قوله تعالـــى:{ ى ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ } )ي�ـــس: 52(

»�سع���وا في���ه« بدل{ ڎ ڈ } فـــي قوله تعالـــى:{ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } )البقرة: 

...
)5(

)20

َبي بن كعب: اأّن اأنا�سًا من اأهل العراق قدموا 
ُ
ج. م�سي���ر الجم���ع: روي عن محمـــد بن اأ

َبي، فقال محمد: 
ُ
عليـــه، فقالوا: اإّنا تحّملنا اإليك من العراق، فاخرج لنا م�سحف اأ

. فلعّل في 
)6(

قد قب�ســـه عثمان، قالوا: �سبحان اهلل، اأخرجه! قال: قد قب�سه عثمان

َبي مع ابنه.
ُ
كثرة اإلحاحهم عليه ما ُيحتمل معه علمهم بوجود م�سحف اأ

ونقـــل الطبري عن اأبو كريب، عـــن يحيى بن عي�سى، عن ن�سير بـــن اأبي الأ�سعث، 

عـــن حبيـــب بن اأبي ثابت، عـــن اأبيه، قال: اأعطانـــي ابن عّبا�س م�سحفـــًا، فقال: هذا 

َبي. قال اأبو كريب: قال يحيى: فراأيـــت الم�سحف عند ن�سير فيه:{ ڤ 
ُ
علـــى قراءة اأ

. الأمـــر الذي يـــدّل على اأنَّ هذا الم�سحف كان 
)7(

ڤ ڤ   ڤ }{ ڭ ڭ ۇ } 

)1(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س179-178.
)2(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج4، �س340؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س497.

)3(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س176-175.
)4(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج8، �س280.

)5(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س133.
)6(  انظر: المّتقي الهندي، كنز العّمال في �سنن الأقوال والأفعال، م.�س، ج2، �س585.

)7(  انظـــر: الطبـــري، محمد بن جرير: جامـــع البيان عن تاأويل اأي القراآن، تقديم خليل المي�ـــس، �سبط وتوثيق وتخريج �سدقي 
جميل العّطار، لط، بيروت، دار الفكر، 1415هـ.ق/ 1995م، ج5، �س18.
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موجـــودًا على اأقـــّل تقدير اإلى القرن الثانـــي؛ لأنَّ يحيى بن عي�ســـى الكوفي الفاخوري 

.
)1(

توّفي عام 201هـ

قال الف�سل بن �ساذان: اأخبرنا الثقة من اأ�سحابنا: كان تاأليف ال�سور في قراءة 

فر�سخين عند  راأ�س  على  الأن�سار،  قرية  لها  يقال  قرية  في  بالب�سرة  كعب  بن  اأبي 

َبي 
ُ
اأ م�سحف  هو  وقال:  م�سحفًا،  اإلينا  اأخرج   ،

)2(
الأن�ساري الملك  عبد  بن  محمد 

وعدد  الر�سل.  وخواتيم  ال�سور،  اأوائل  فا�ستخرجت  فيه،  فنظرت  اآبائنا،  عن  رويناه 

.
)3(

الآي: فاأوله فاتحة الكتاب...

2. جمع عبد�هلل بن م�سعود:

اأ. واق���ع الجم���ع: اإّن قيام عبداهلل بن م�سعود بجمـــع القراآن �سمن م�سحف خا�ّس به 

من الأحداث التاريخية التي نقلها اأ�سحاب ال�سير والتاريخ والأثر، حيث جمعه بعد 

.
)4(

رحيل النبيP وا�ستهرت قراءته-اآنذاك- بين اأهل الكوفة

ب. خ�سائ�س الجمع:

الجم���ع وْف���ق الترتي���ب التال���ي: ال�سبـــع الطـــوال، الِمئيـــن، المثانـــي، الحواميم،  -

.
)5(

الت الُممتحنات، المف�سَّ

اإ�سقـــاط �سورة الفاتحـــة من الجمع؛ لي�س اعتقـــادًا بعدم قراآنّيتها، بـــل لأّن الجمع  -

�سبب الحفظ عن ال�سياع، و�سورة الفاتحة ماأمونة عن ال�سياع؛ لكثرة قراءتها من 

)1(  انظـــر: الع�سقالنـــي، اأحمـــد بـــن علي)ابن حجر(: تهذيـــب التهذيب، ط1، بيـــروت، دار الفكر، 1404هــــ.ق/ 1984م، ج11، 
�س231-230.

)2(  عـــّده ال�سيـــخ الطو�سي} من اأ�سحاب الإمام ال�سادقQ. انظـــر: ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن: رجال ال�سيخ 
الطو�ســـي، تحقيق جواد القيومي الإ�سفهاني، ط1، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم 

المقّد�سة، 1415هـ.ق، �س289.

)3(  انظر: ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س29.
)4(  انظـــر: ابـــن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س29؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م.�س، ج2، �س170-171؛ الزرك�سي، البرهان في 

علوم القراآن، م.�س، ج1، �س239.

)5(  انظر: ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س29؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س176.
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.
)1(

ِقَبل الم�سلمين في �سلواتهم اليومية

ذتين»الفَلق« و»النا�س«؛ اعتقادًا منه اأنَّهما لي�ستا من القراآن،  - اإ�سقاط �سوَرتي المعوَّ

.
)2(

بل هما للتعّوذ من العين وال�سحر

- .
)3(

عدد ال�سور: مائة واثنتا ع�سرة �سورة

- .
)4(

اإثبات الب�سملة ل�سورة براءة

خرى  -
ُ
ل كلمة اإلى اأ ز اأن ُتبدَّ التو�سعة في قراءة األفاظ القراآن، فكان ابن م�سعود يجوِّ

مرادفتهـــا، اإذا كانت لت�سهيل القـــراءة، ول ت�سّر بالمعنى القراآني، مثال: اأقراأ ابن 

م�سعود رجـــاًل:{ ڤ ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ } ، فقال الرجل: طعام اليتيم، 

فرّدهـــا فلم ي�ستقم بهـــا ل�سانه، فقال: اأت�سطيع اأن تقول طعـــام الفاجر، قال: نعم. 

.
)5(

قال: فافعل

-  .
)6(

درجت على الن�ّس القراآني؛ لغر�س الإي�ساح
ُ
ا�ستماله على زيادات تف�سيرية اأ

ِمَر بالم�ساحف اأن تغّيـــر -بعد توحيد الم�ساحف-، قال 
ُ
ج. م�سي���ر الجم���ع: روي اأّنه لّما اأ

.
)7(

 فليغُلل؛ فاإنَّه َمن غلَّ ياأت يوم القيامة
ً
ابن م�سعود: َمن ا�ستطاع اأن يغّل م�سحفا

اأّنها  ونقل ابن النديم عن محمد بن اإ�سحاق: راأيت عّدة م�ساحف ذكر ن�ّساخها 

م�سحف ابن م�سعود، لي�س فيها م�سحفين مّتفقين واأكثرها في رّق كثير الن�سخ، وقد 

.
)8(

راأيت م�سحفًا قد كتب منذ مائتي �سنة فيه فاتحة الكتاب

)1(  انظر: ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س29؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س176، 214.
)2(  انظر: ابن حنبل، م�سند اأحمد، م.�س، ج5، �س129-130؛ ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س29؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم 

القراآن، م.�س، ج1، �س176.

)3(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س178.
)4(  انظر: الع�سقالني، اأحمد بن علي)ابن حجر(: فتح الباري، ط2، بيروت، دار المعرفة، لت، ج9، �س39؛ ال�سيوطي، الإتقان 

في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س177.

)5(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س133.
)6(  انظر، ابن �سهر اآ�سوب، مناقب اآل اأبي طالبR، م.�س، ج1، �س302-301.

)7(  انظر: ابن حنبل، م�سند اأحمد، م.�س، ج1، �س414؛ 
)8(  انظر: ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س29.
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3. م�ساحف �أُخرى: 

اأ. واق���ع ه���ذه الم�ساح���ف: بعد رحيل النبـــيP، قامت جماعة من كّبـــار ال�سحابة 

 وترتيـــب خا�ّس، خوفًا على القراآن 
ٍ
تين؛ بَنظم بتاأليـــف القـــراآن وجمع �سَوره بين دفَّ

ة بهم  من ال�سياع، واأبرز هوؤلء ال�سحابة الذين ا�ستهروا بجمعهم م�ساحف خا�سّ

- غيـــر ما �سبق ِذكرهم -: اأبو مو�سى الأ�سعري، حيـــث جمع م�سحفًا �ُسّمي »ُلباب 

القلوب«، وا�ستهرت قراءته بين اأهل الب�سرة، والمقداد بن الأ�سود الذي ا�ستهرت 

.
)1(

قراءته بين اأهل حم�س ودم�سق

ب. خ�سائ�س هذه الم�ساحف: الطابع العاّم لهذه الم�ساحف ترتيبها �سورها وفق ما 

روي عن النبيP؛ بتقديم ال�سبع الطوال على المئين، ثمَّ المثاني، ثمَّ الحواميم، 

الت، مع وجود بع�س الختالفات في ما بينها في تقديم  ثمَّ الممتحنات، ثّم المف�سَّ

بع�ـــس ال�سور اأو تاأخيرها داخـــل المجموعة نف�سها، اأو ن�سبتها اإلى مجموعة اأخرى؛ 

.
)2(

وذلك باجتهاد من ال�سحابة اأنف�سهم

ج. م�سير هذه الم�ساحف: ُتِلَفت هذه الم�ساحف على عهد عثمان بعد قيامه بتوحيد 

فٍق بم�سحف مّما ن�سخت لجنة توحيد الم�ساحف، 
ُ
الم�ساحف، حيث اأر�سل اإلى كّل اأ

واأَمر بما �ســـواه من القراآن كان مجموعًا�سمن �سحف اأو �سمن م�سحف جامع اأن 

.
)3(

ُيحَرق

)1(  انظـــر: ابـــن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س30؛ ال�سيباني، علي بن اأبي الكرم)ابن الأثير(: الكامل في التاريخ، لط، بيروت، 
دار �ســـادر، 1386هـ.ق/ 1966م، ج3، �س111؛ ال�سافعي، علي بـــن الح�سن)ابن ع�ساكر(: تاريخ مدينة دم�سق، تحقيق علي 

�سيري، لط، بيروت، دار الفكر، 1415هـ.ق، ج39، �س242-241.

)2(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س174-172.
)3(  انظر: البخاري، �سحيح البخاري، م.�س، ج6، �س99؛ الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س236.
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الأفكآرالرئم�سا

َبي بن كعب من جملة ال�سحابة الذين جمعوا القراآن �سمن م�سحف خا�ّس بهم، 
ُ
1. اأ

وا�ستهرت قراءته بين اأهل ال�سام. وبقي م�سحفه على اأقّل تقدير اإلى القرن الثاني 

الهجـــري. ومـــن خ�سائ�س جمعه: موافقتـــه تقريبًا لترتيـــب الم�سحف الموجود، 

ذتين،  عـــدد �ســـوره 115 اأو 116 �ســـورة، افتتاحه ب�ســـورة الحمد واختتامـــه بالمعوَّ

زيـــادة �سوَرتي الخْلع والحْفد، اإ�سقاط الب�سملة بيـــن �سورَتي الفيل وقري�س، افتتاح 

الحواميم ب�سورة الزَمر، ا�ستماله على بع�س القراءات ال�ساّذة.

3. عبـــداهلل بـــن م�سعود من جملـــة ال�سحابة الذيـــن جمعوا القـــراآن �سمن م�سحف 

خا�ّس بهم، وا�ستهرت قراءته بين اأهل الكوفة. وبقي م�سحفه على اأقّل تقدير اإلى 

القرن الثالث الهجري. ومن خ�سائ�س جمعه: الجمع وْفق ترتيب)ال�سبع الطوال، 

الت(، اإ�سقاط �سورة الفاتحة،  الِمئيـــن، المثاني، الحواميم، الُممتحنـــات، المف�سَّ

ذتين، عدد ال�سور: 112 �سورة، اإثبات الب�سملة ل�سورة براءة،  اإ�سقاط �سوَرتي المعوَّ

التو�سعة في قراءة األفاظ القراآن، ا�ستماله على زيادات تف�سيرية.

6. مـــن الم�ساحـــف الأخـــرى: م�سحف اأبـــو مو�ســـى الأ�سعري»ُلباب القلـــوب«، الذي 

ا�ستهـــرت قراءته بين اأهل الب�سرة، وم�سحف المقداد بن الأ�سود، الذي ا�ستهرت 

قراءتـــه بين اأهل حم�س ودم�سق. والطابع العـــاّم لهذه الم�ساحف ترتيبها �سورها 

وفـــق مـــا روي عن النبيP؛ بتقديـــم ال�سبع الطوال على المئين، ثـــمَّ المثاني، ثمَّ 

الت، مع وجود بع�س الختالفات. وقد ُتِلَفت  الحواميم، ثمَّ الممتحنات، ثّم المف�سَّ

هذه الم�ساحف على عهد عثمان بعد قيامه بتوحيد الم�ساحف.
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��رواأج���ب ف��كم

1. اأجب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:

َبي بن كعب يطابق الم�سحف الموجود بين اأيدينا اليوم. -
ُ
م�سحف اأ

اأ�سقط ابن م�سعود الفاتحة لعتقاده اأّنها لي�ست من القراآن. -

ا�ستهرت قراءة ابن م�سعود بين اأهل ال�سام. -

2. اأجب باخت�سار:

َبي بن كعب؟ -
ُ
تكّلم عن خ�سائ�س جمع اأ

تحّدث عن خ�سائ�س جمع عبداهلل بن م�سعود؟ -

ما هو م�سير م�ساحف ال�سحابة؟ -
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لطآلعا

ترتيب م�سَحف �أَُبي بن كعب)1(

الحمد، ثّم البقرة، ثّم الن�ساء، ثّم اآل عمران، ثّم الأنعام، ثّم الأعراف، ثّم المائدة، 

ثّم يون�س، ثّم الأنفال، ثّم براءة، ثّم هود، ثّم مريم، ثّم ال�سعراء، ثّم الحّج، ثّم يو�سف، 

ثّم طه،  اأولها حم،  الزمر؛  ثّم  اإ�سرائيل،  بني  ثّم  الأحزاب،  ثّم  النحل،  ثّم  الكهف،  ثّم 

ثّم الأنبياء، ثّم النور، ثّم الموؤمنون، ثّم �سباأ، ثّم العنكبوت، ثّم الموؤمن، ثّم الرعد، ثّم 

الق�س�س، ثّم النمل، ثّم ال�سافات، ثّم �س، ثّم ي�س، ثّم الحجر، ثّم حمع�سق، ثّم الروم، 

ڭ} الملك، ثّم ال�سجدة، ثّم{ڇ  ثّم الحديد، ثّم الفتح، ثّم القتال، ثّم الظهار، ثّم{ 

النجم،  ثّم  الجّن،  ثّم  الواقعة،  ثّم   ، ڃ }  ثّم{  ق،  ثّم  الأحقاف،  ثّم   ، ڇ ڍ} 
، ثّم حم الدخان، ثّم لقمان، ثّم  ثّم{ ڭ ڭ } ، ثّم المزّمل، ثّم المّدّثر، ثّم{ ھ} 

الممتحنة،  ثّم  الح�سر،  ثّم  الحاقة،  ثّم  ن،  ثّم  الذاريات،  ثّم  الطور،  ثّم  الجاثية،  حم 

ٱ  ثّم المر�سالت، ثّم{ ٱ ٻ  } ، ثّم{ ژ ژ ڑ ڑ  } ، ثّم{ ٱ ٻ ٻ} ، ثّم{ 

ٻ ٻ ٻ ٻ } ، ثّم النازعات، ثّم التغابن، ثّم عب�س، ثّم المطّففين،  ثّم{ ٱ ٻ ٻ}، 
ثّم{ ٱ ٻ } ، ثّم{چ }{ } ، ثّم الحجرات، ثّم المنافقون، ثّم الجمعة، ثّم{ ٻ  ٻ }، 

ٱ  ثّم{   ،  { ٱ ٻ ٻ  ثّم{   ، ثّم{ڳ }   ،  { ڄ ڄ ڄ ڄ  ثّم{  الفجر،  ثّم 

، ثّم الغا�سية، ثّم ال�سّف، ثّم �سورة اأهل  ٻ }،  ثّم{ ٱ ٻ } ، ثّم{ ں ڻ ڻ } 
ثّم  التكاثر،  ثّم  القارعة،  ثّم  ۀ ہ } ،  ثّم{  ال�سحى،  ثّم  ۓ ۓ } ،  وهي:{  الكتاب؛ 

 ، ثّم �سورة الحفد، ثّم{ ٿ ٿ ٿ } ، ثّم{ ٹ ڤ }  الخلع،  ثّم �سورة  الع�سر، 

ثّم العاديات، ثّم الفيل، ثّم{ٱ } ، ثّم{ ٺ } ، ثّم{ ڎ  ڎ } ، ثّم القدر، 

ثّم الكافرون، ثّم{ ڦ ڄ ڄ ڄ } ، ثّم{ڈ } ، ثّم ال�سمد، ثّم الفلق، ثّم النا�س.

)1(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س176-175.
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ترتيب م�سَحف عبد�لله بن م�سعود)1(

الطوال: البقرة، والن�ساء، واآل عمران، والأعراف، والأنعام، والمائدة، ويون�س. -

المئي���ن: بـــراءة، والنحل، وهـــود، ويو�سف، والكهـــف، وبني اإ�سرائيـــل، والأنبياءن  -

وطهن والموؤمنون، وال�سعراء، وال�سافات.

المثان���ي: الأحزاب، والحّج، والق�س�س، وط�س النمـــل، والنور، والأنفال، ومريم،  -

والعنكبـــوت، والـــروم، وي�ـــس، والفرقـــان، والحجر، والرعـــد، و�سبـــاأ، والمالئكة، 

واإبراهيم، و�س، و{ ٴۇ ۋۋ } ، ولقمان، والزمر.

الحواميم: حـــم الموؤمن، والزخرف، وال�سجدة، وحمع�سق، والأحقاف، والجاثية،  -

، والح�ســـر، وتنزيـــل ال�سجـــدة، والطـــالق، ون، والقلم،  والدخـــان، و{ ٱ    ٻ ٻ } 

، والجمعة، وال�سّف، و{ ٱ  والحجرات، وتبارك، والتغابـــن، و{ ک ک گ } 

ٻ } ، و{ ۈئ     ېئ } ، والمجادلة، والممتحنة، و{ ٱ ٻ ٻ  ٻ }.

���ل: الرحمن، والنجـــم، والطور، والذاريـــات، و{ ھ ھ} ، والواقعة،  - المف�سّ

، والمّدّثـــر، والمّزّمل، والمطّففيـــن، وعب�س، و{ ۈ ٴۇ }،  والنازعـــات، و{ ڭ ڭ } 

 ،{ ٱ ٻ ٻ  ، و{  والمر�ســـالت، والقيامـــة، و{ ٱ ٻ  } ، و{ ٱ ٻ ٻ     } 

والغا�سية، و{ ں } ، والليل، والفجر، والبروج، و{ ڀ ڀ ٺ  } ، و{ چ {}، والبلد، 

وال�سحـــى، والطارق، والعاديـــات، و{ ٹ} ، والقارعـــة، و{ ۉ ې }، و{ ٱ ٻ }، 

ژ }،  و{   { ٱ ٻ  و{   ، ڑ ک ک}  و{   ، ٿ ٿ ٿ }  و{  والتيـــن،  

و{ ٱ ٻ}، و{ ٹ ڤ } ، والع�س���ر، و{ ڦ ڄ ڄ ڄ }، والكوثر، و{ ٱ ٻ 

ٻ } ، و{ڈ } ، و{ ٱ ٻ ٻ ٻ } ، و{ ۀ ہ }. ولي����س في���ه الحم���د 
ول المعوذتان.

)1(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س176.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن النديم، الفهر�ست، �س30-29. 2-

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، ج1، �س236، 239؛ ج4، �س340. 3-

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج1، �س133، 179-172، 214، 497. 4-

الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج8، �س280. 5-

المّتقي الهندي، كنز العّمال في �سنن الأقوال والأفعال، ج2، �س585. 6-

الطبري: جامع البيان عن تاأويل اأي القراآن، ج5، �س18. 7-

الع�سقالني، تهذيب التهذيب، ج11، �س231-230. 8-

الطو�سي، رجال الطو�سي، �س289. 9-

تاريخ اليعقوبي، ج2، �س171-170. 10-

ابن حنبل، م�سند اأحمد، ج1، �س414؛ ج5، �س130-129. 11-

الع�سقالني، فتح الباري، ج9، �س39. 12-

ابن �سهر اآ�سوب، مناقب اآل اأبي طالبR، ج1، �س302-301. 13-

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج3، �س11 14-

ابن ع�ساكر، تاريخ مدينة دم�سق، ج39، �س242-241. 15-

البخاري، �سحيح البخاري، ج6، �س99. 16-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

-2 .Pمعرفة تاريخ توحيد المصاحف بعد رحيل النبي

معرفة خصائص المصاحف العثمانية ومصيرها. 3-

االستدالل على الرأي الصحيح في مسألة جمع القرآن. 4-

اختالُف المصاحف. 1-

واقع توحيد المصاحف. 2-

خ�����ص�����ائ�����ص ال����م����ص����اح����ف  3-

العثمانية.

مصير المصاحف العثمانية. 4-

ال��ص��ح��ي��ح ف��ي م��س��أل��ة جمع  5-

القرآن.

جمع القرآن )4(
الدرس الحادي عشر





173

جم
م
ن

راآ
ق

ال
 

(
ج

1. �ختالُف �لم�ساحف: 

بعد رحيل النبيP انبرى عدد من ال�سحابة لجمع القراآن خوفًا عليه من ال�سياع، 

فقام كّل واحد منهم بجمعه وفق ترتيب خا�ّس �سمن م�سحف جامع. وبفعل اختالف 

قابليات كّل واحد منهم وا�ستعداداته وقدراته؛ اقت�ست طبيعة الحال وقوع الختالف 

بين هذه الم�ساحف. وقد اأّدى هذا الختالف بين الم�ساحف اإلى اختالف النا�س في 

ما بينهم، نظرًا لأّن كّل قطر من اأقطار الدولة الإ�سالمّية اآنذاك اأ�سحى يقراأ بقراءة 

تختلف عن قراءة الأقطار الأخرى؛ تبعًا لقراءتهم على م�سحف دون اآخر. 

وروي في غْزو مرج اأرمينية: اأّنه بعد ما رجع حذيفة من غزو الباب)مرج اأرمينية 

ـ اآذربيجان( قال ل�سعيد بن العا�س؛ وكان ب�سحبته: لقد راأيت في �سفري هذا اأمرًا 

لئن ُتِرك ليختلفنَّ في القراآن، ثمَّ ل يقومون عليه اأبدًا! قال �سعيد: وما ذاك؟ قال: 

واأنَّهم  غيرهم،  قراءة  من  خير  قراءتهم  اأنَّ  يزعمون  حْم�س  اأهل  من  نا�سًا 
ُ
اأ راأيت 

اإنَّ قراءتهم خير من قراءة  اأخذوا القراآن عن المقداد، وراأيت اأهل دم�سق يقولون: 

واأهل  ابن م�سعود،  قراأوا على  واأنَّهم  يقولون مثل ذلك؛  الكوفة  اأهل  وراأيت  غيرهم، 

الب�سرة يقولون مثل ذلك؛ واأنَّهم قراأوا على اأبي مو�سى الأ�سعري وي�سّمون م�سحفه 

»ُلباب القلوب«. فلّما و�سل رْكب حذيفة و�سعيد اإلى الكوفة اأخبر حذيفة النا�س بذلك 
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له  وقال  التابعين.  من  وكثير   Pاهلل ر�سول  اأ�سحاب  فوافقه  يخاف،  ما  رهم  وحذَّ

اأ�سحاب ابن م�سعود: ما ُتنكر، األ�سنا نقراأه على قراءة ابن م�سعود؟! فغ�سب حذيفة 

وَمن واَفقه، وقالوا: اإنَّما اأنتم اأعراب فا�سكتوا، فاإنَّكم على خطاأ، وقال حذيفة: واهلل 

�سيرنَّ عليه اأن يُحول بين النا�س وبين 
ُ
لئن ع�سُت لآتَيّن اأمير الموؤمنينـ  يعني عثمانـ  ولأ

ذلك. فاأغلظ له ابن م�سعود، فغ�سب �سعيد وقام، وتفّرق النا�س، وغ�سب حذيفة و�سار 

اإلى عثمان، فاأخبره بالذي راأى، وقال اأنا النذير العريان فاأدركوا الأّمة. فجمع عثمان 

. وقد ذكر 
)1(

.... واأخبرهم الخبر، فاأعظموه وراأوا جميعًا ما راأى حذيفة  ال�سحابة 

التفكير  ا�ستدعت  ؛ 
)2(

الحادثة لهذه  م�سابهة  اأخرى  والتاريخ حوادث  ال�سير  اأ�سحاب 

ملّيًا بالقيام بتوحيد الم�ساحف. 

2. و�قع توحيد �لم�ساحف: 

عام  عثمان  عزم  القراآن،  اأمر  في  النا�س  بين  الختالف  من  الواقع  هذا  اأمام 

يجمع  َمْن  ُفق 
ُ
اأ كلِّ  اإلى  فاأر�سل  الم�ساحف،  توحيد  مهّمة  تنفيذ  على   

)3(
للهجرة  (5

الم�ساحف اأو ال�سحف التي فيها قراآن، حّتى ُجِمَعت، ثمَّ �سَلقها بالماء الحار والخّل، 

وقيل: اأحَرقها، فلم يبَق م�سحف اإّل فعل به ذلك، َخال م�سحف ابن م�سعود، فامتنع 

.
)4(

اأن يدفع م�سحَفه اإلى عبد اهلل بن عامر، فكتب اإليه عثمان اأن اأ�سِخ�سه

وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن اإجراء حرق الم�ساحف من ِقَبل عثمان اأّدى اإلى �سياع كثير 

من الإ�سارات والتو�سيحات المتعّلقة بنزول الآيات، ومكان نزولها، ومن نزلت فيهم، 

)1(  انظـــر، ابن الأثير، الكامـــل في التاريخ، م.�س، ج3، �س111-112؛ ابن ع�ساكر، تاريـــخ مدينة دم�سق، م.�س، ج39، �س241-
.242

)2(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ابن ع�ساكر، تاريـــخ مدينة دم�سق، م.�س، ج39، �س240؛ ابن حجـــر، فتح الباري، م.�س، ج9، 
�س16-15.

َبي، وعبد اهلل، ومعاذ، فخطب النا�ـــس، ثّم قال: اإّنما قب�س 
ُ
)3(  روى م�سعـــب بـــن �سعـــد بن اأبي وقا�س: �سمع عثمان قـــراءة اأ

نبيكـــمP منـــذ خم�س ع�سرة �سنة، وقد اختلفتم فـــي القراآن، عزمت على من عنده �سيء من القـــراآن �سمعه من ر�سول 

اهللP، لّمـــا اأتانـــي به. انظر: المّتقي الهندي، كنز العّمال في �سنن الأقوال والأفعال، م.�س، ج2، ح4870، �س585؛ ابن 

حجر، فتح الباري، م.�س، ج9، �س15.

)4(  انظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م.�س، ج2، �س170.
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ونا�سخها ومن�سوخها، ومحكمها ومت�سابهها...؛ كما كان يبّينها النبيP لل�سحابة، 

والتي كانوا يكتبونها على هام�س م�ساحفهم.

ُحف نن�سخها في الم�ساحف،  ومن ثّم اأر�سل عثمان اإلى حف�سة اأن اأر�سلي اإلينا ال�سُ

ثّم نرّدها اإليك، فاأر�سلت بها حف�سة اإلى عثمان، ثّم ندب لمهّمة توحيد الم�ساحف 

ونه، لي�سّكلوا نواة لجنة توحيد الم�ساحف، وهم اأربعة: زيد بن ثابت)وهو  نفرًا يخ�سّ

من الأن�سار(، و�سعيد بن العا�س، وعبد اهلل بن الزبير، وعبد الرحمان بن الحارث 

.
)1(

بن ه�سام)وهم قر�سّيون(

اأكَتُب  َمن  عثمان:  �ساأل  حيث  و�سعيد،  لزيد  اللجنة  عمل  في  الأمر  ابتداء  وكان 

النا�س؟ قالوا: زيد، ثمَّ قال: فاأيُّ النا�س اأف�سح؟ قالوا: �سعيد، فقال: فلُيمِل �سعيد، 

.
)2(

وليكُتب زيد

وقال عثمان للرهط القر�سيين الثالثة: اإذا اختلفتم اأنتم وزيد بن ثابت في �سيء 

.
)3(

من القراآن؛ فاكتبوه بل�سان قري�س؛ فاإّنه اإّنما نزل بل�سانهم؛ ففعلوا

بّي 
ُ
ولكّن هوؤلء الأربعة لم ي�ستطيعوا القيام بالأمر لوحدهم، ومن ثمَّ ا�ستعانوا: باأ

َبي 
ُ
بن كعب، واأن�س بن مالك، وعبد اهلل بن عّبا�س، اإلى تمام الثني ع�سر رجاًل، فكان اأ

.
)4(

بن كعب ُيملي عليهم ويكتب الآخرون

في  وردت  حيث  وجلّيًا،  وا�سحًا  الم�ساحف  توحيد  مهّمة  في  الت�ساهل  وكان 

عندما  اإنَّهم  حيث  بها،  ي�ستهان  ل  اإمالئية  ومناق�سات  اأخطاء  العثماني  الم�سحف 

فرغوا من َن�ْسخ الم�ساحف اأَتوا به اإلى عثمان، فنظر فيه فقال: قد اأح�سنتم واأجملتم، 

الُمملي من  لو كان  ثمَّ قال:  باأل�سنتها،  العرب  َلْحن! لكن �سُتقيمه  اأرى فيه �سيئًا من 

)1(  انظـــر: البخـــاري، �سحيح البخاري، م.�س، ج6، �س99؛ ال�سيوطي، الإتقان في علـــوم القراآن، م.�س، ج1، �س164-165؛ ابن 
حجر، فتح الباري، م.�س، ج9، �س16-15.

)2(  انظر: ابن حجر، فتح الباري، م.�س، ج9، �س16.
)3(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س165.

)4(  انظر: ابن حجر، فتح الباري، م.�س، ج9، �س16-17؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س211.
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.
)1(

ُهَذيل، والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا!

هذا مع وجود بع�س الختالفات بين الن�سخ الُمر�سلة اإلى الآفاق الإ�سالمية؛ من 

 بالباء)بالزبر(؛ لأّن 
)2(

قبيل: قراأ ابن عامر؛ وهو مقرىء ال�سام:{ ڳ ڳ          ڱ } 

م�سحف ال�سام فقط كانت فيه زيادة الباء، وقراأ الباقون بغير باء؛ لخلو م�ساحفهم 

بدون   
)4(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ }  ونافع:{  عامر  ابن  وقراأ   .
)3(

الباء زيادة  عن 

واو)و�سارعوا(؛ لعدم ا�ستمال م�سحفي ال�سام والمدينة عليها، بينما قراأ الباقون من 

.
)5(

القّراء بالواو؛ ل�ستمال م�ساحفهم عليها

ر�سلت اإلى الآفاق، فذهب 
ُ
خون في عدد الم�ساحف الموّحدة التي اأ واختلف الموؤرِّ

والب�سري،  وال�سامي،  المكي،  ة:  المهمَّ الأم�سار  ح�سب  �ستَّة  كانت  اأّنها  اإلى  البع�س 

والكوفي، والمدني العاّم، والمدني الخا�ّس الذي حب�سه عثمان لنف�سه وكان الن�سخة 

الأّم اأو الإمام التي يرجع اإليها عند الختالف في م�ساحف الأم�سار، وقيل ثمانية: 

مختلف  وثالثة  الخا�ّس،  والمدني  العام،  والمدني  وال�سامي،  والب�سري،  الكوفي، 

اإلى  اأنفذ  اإّن عثمان  اليمن. وقيل:  فيها هي: المكي، وم�سحف البحرين، وم�سحف 

. واأوفد عثمان قارئًا مع كّل ن�سخة كان ير�سلها اإلى كّل اإقليم؛ يوافق 
)6(

م�سر م�سحفًا

.
)7(

قراءتهم، واختار زيد بن ثابت ُمقرءًا للمدينة

يكن  لم  م�سعود  ابن  اإل  الم�ساحف،  توحيد  بفكرة  ال�سحابة ر�ساهم  اأبدى  وقد 

توحيد  لجنة  من  ا�ستبعاده  اإلى  راجع  ر�ساه  عدم  ولعّل   .
)8(

الإجراء هذا  عن  را�سيًا 

)1(  انظر: المّتقي الهندي، كنز العّمال في �سنن الأقوال والأفعال، م.�س، ج2، ح4784، �س586؛ ح4787، �س587.
)2(  �سورة اآل عمران، الآية: 184.

)3(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج2، �س462.
)4(  �سورة اآل عمران، الآية: 133.

)5(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج2، �س389.
)6(  انظـــر: اليعقوبي، تاريـــخ اليعقوبي، م.�س، ج2، �س160؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س216؛ الزرقاني، 

مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س330-329.

)7(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س330.
)8(  انظـــر، ابن الأثير، الكامـــل في التاريخ، م.�س، ج3، �س111-112؛ ابن ع�ساكر، تاريـــخ مدينة دم�سق، م.�س، ج39، �س241-

.242
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الم�ساحف؛ وهو الذي كان يتلّقى القراآن من فم الر�سولP واأجدر بهذا الأمر من 

.
)1(

زيد بن ثابت

تاأييده لفكرة توحيد الم�ساحف، بقوله: »فواهلل ما   Qوُنِقَل عن الإمام علي

فَعل عثمان الذي فَعل في الم�ساحف اإّل عن َمالأ مّنا، ا�ست�سارنا في اأمر القراءات، 

وقال: بلَغني اأنَّ بع�سهم يقول: قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون ُكفراً، 

قلنا: فماذا راأيت؟ قال: اأرى اأن ُيجَمع النا�س على م�سحٍف واحد، فال تكون ُفْرقة 

.
)2(

ول اختالف. قلنا: فِنعَم ما راأيت«

وكان الإمام عليQ حري�سًا على اللتزام بما نتج عن لجنة توحيد الم�ساحف؛ 

ه يد التحريف في ما بعد تحت ذريعة الإ�سالح،  ِحفاظًا على كتاب اهلل من اأن تم�سَّ

»اإنَّ  بحزم:   Qفاأجابهم فيه،  كلمة  تغيير  اإمكانية  عن  النا�س  بع�س  �ساأله  حيث 

.
)3(

القراآن ل يهاج اليوم ول يحوَّل«

3. خ�سائ�ص �لم�ساحف �لعثمانية:

، وهي قريبة من 
)4(

اأ. الترتيب: موافقتها لترتيب الم�سحف الموجود الذي بين اأيدينا

َبي بن كعب مع وجود بع�س 
ُ
ترتيـــب بع�س م�ساحف ال�سحابة، ول �سيما م�سحف اأ

الختالفـــات الي�سيرة، منهـــا: اأنَّ ال�سحابة كانـــوا يعّدون �سورة يون�ـــس من ال�سبع 

في 
 

الطـــوال، فكانت هي ال�سورة ال�سابعة ترتيبًا في م�سحف ابن م�سعود، والثامنة

َبـــّي بن كعب، لكـــّن عثمان عَمد اإلـــى �سورة الأنفال فجعَلهـــا هي و�سورة 
ُ
م�سحـــف اأ

ـــر �سورة يون�س اإلى  بـــراءة �سابعـــة ال�سبع الطوال، ظّنـــًا منه اأّنها �سورة واحدة، واأخَّ

.
)5(

�سور المئين

)1(  انظر: الترمذي، محمد بن عي�سى: �سنن الترمذي)الجامع ال�سحيح(، تحقيق وت�سحيح عبد الرحمن محمد عثمان، ط2، 
بيروت، دار الفكر، 1403هـ.ق/ 1983م، ج4، �س349-348.

)2(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان، م.�س، ج1، �س166.
)3(  انظر: ال�سيخ الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج9، �س495.
)4(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س213.

)5(  انظر: ابن حنبل، م�سند اأحمد، م.�س، ج1، �س57؛ الني�سابوري، الم�ستدرك على ال�سحيحين، م.�س، ج2، �س221.
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ب. الإعجام)النق���ط( وال�سكل)الت�سكيل(: خلو الم�ساحف العثمانية عن العالمات 

؛ ب�سبب طبيعة الخّط 
)1(

التـــي تمتاز بها الحروف المعجمة عن الحـــروف المهملة

العربـــي اآنـــذاك، فال تمييز بين البـــاء والتاء، ول بين الجيم والحـــاء والخاء...، 

 ،
)3 )2(

مثال:{ ہ} و)تتلو( فـــي قوله تعالـــى:{ ہ ہ ہ        ہ ھ ھھ... }

و{ڌ}    و)ننّحيـــك( فـــي قوله تعالـــى:{ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

.
)5 )4(

ڈژ }...

القارئ  يقوم  اأن  ا�ستدعى  ما  ؛ 
)6(

والإعراب الحركة  الم�سحف عن  تجّرد  وكذلك 

بنف�سه بالتمييز بينهما عند القراءة؛ ح�سب ما يبدو له من قرائن؛ كما كان عليه اأن 

يعِرف بنف�سه وزن الكلمة وكيفية اإعرابها اأي�سًا، مثال: في قوله تعالى:{... ى 

ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ        ەئ  ەئ   ائائ  ى 
، قراأ حمزة وحده: )اإن ت�سل( بك�سر الهمزة. والباقون 

)7(
یی ی ی جئ حئ }

بفتحها. وقراأ ابن كثير واأبو عمرو وقتيبة: )فتذكر( بالتخفيف والن�سب. وقراأ حمزة: 

وقراأ  والن�سب.  بالت�سديد  )فتذكر(  الباقون:  وقراأ.  والرفع.  بالت�سديد  )فتذكر( 

عا�سم وحده: )تجارة حا�سرة( بالن�سب. وقراأ الباقون بالرفع. وقراأ اأبو جعفر: )ول 

.
)8(

ي�سار( بت�سديد الراء وت�سكينها. والباقون: )ل ي�سار( بالن�سب والت�سديد

في  بارزًا  �سببًا  �سّكل  فارقة  عالئم  عن  ليَّة  الأوَّ الم�ساحف  خلو  فاإّن  هنا،  ومن 

حدوث الختالف في القراءات في ما بعد؛ اإذ كان العتماد على الحْفظ وال�سماع، 

)1(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س332-331.
)2( �سورة يون�س، الآية: 30.

)3(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج5، �س180.
)4( �سورة يون�س، الآية: 92.

)5(  انظر: م. ن، �س221.
)6(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س333-332.

)7( �سورة البقرة، الآية: 282.
)8(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج2، �س216.
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اإلى  اأ�سف  ال�سماع.  اأو خْلط في  النقل  ا�ستباه في  ربَّما كان يح�سل  الزمان  وبطول 

فكان  الإ�سالمية؛  الفتوحات  تو�ّسع  بعد  الإ�سالم  اإلى  األ�سنة غير عربية  ذلك دخول 

يتعّذر عليهم قراءة م�سحف خاٍل من العالئم الإي�ساحية المائزة، حتى لو تعّلموا 

.
)1(

اللغة العربية

4. م�سير �لم�ساحف �لعثمانية:

لي�س بين اأيدينا دليل قاطع على وجود الم�ساحف العثمانية الآن، ف�ساًل عن تعيين 

اأمكنتها، وقد اأفاد ابن الجزري اأّنه راأى في زمانه م�سحف اأهل ال�سام، وراأى -اأي�سًا- 

والآثار في  الكتب  التي تحتويها خزائن  الأثرية  الم�ساحف  اأّما  م�سحفًا في م�سر. 

م�سر، ويقال عنها: اإّنها م�ساحف عثمانية؛ فاإّننا ن�سّك كثيرًا في �سّحة هذه الن�سبة؛ 

لأّن بها زرك�سة ونقو�سًا مو�سوعة كعالمات للف�سل بين ال�سور، ولبيان اأع�سار القراآن، 

ومعلوم اأّن الم�ساحف العثمانية كانت خالية من كّل هذا، ومن النقط وال�سكل اأي�سًا. 

اإلى  والمن�سوب  الح�سيني  بالم�سجد  الآثار  في خزانة  المحفوظ  الم�سحف  اإّن  نعم، 

عثمان مكتوب بالخّط الكوفي القديم، مع تجويف حروفه و�سعة حجمه جدًا، ور�سمه 

يوافق ر�سم الم�سحف المدني اأو ال�سامي، حيث ر�سم فيه كلمة »من يرْدد« من �سورة 

المائدة، بدالين اثنين مع فّك الإدغام؛ وهي فيها بهذا الر�سم، فاأكبر الظّن اأّن هذا 

الم�سحف  وكذلك  بع�سها.  ر�سم  على  العثمانية  الم�ساحف  من  منقول  الم�سحف 

المحفوظ بتلك الخزانة، ويقال: اإّن علي ابن اأبي طالب كتبه بخّطه، يالحظ فيه اأّنه 

تجويفًا من  اأقل  وخّطه  اأ�سغر حجمًا،  اأّنه  بيد  القديم،  الكوفي  الخط  بذلك  مكتوب 

�سابقهن ور�سمه يوافق غير المدني وال�سامي من الم�ساحف العثمانية، حيث ُر�ِسَمت 

الإداغام، وهي في غيرهما كذلك، فمن  ال�سابقة »يرّد« بدال واحدة مع  الكلمة  فيه 

.
)2(

الجائز اأن يكون كاتبه عليًا اأو اأن يكون قد اأمر بكتابته في الكوفة

)1(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س333.
)2(  انظر: م. ن، �س331-330.
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5. �ل�سحيح في م�ساألة جمع �لقر�آن: 

م عملية جمع القراآن بح�سب ما ورد من روايات ووثائق تاريخية في  اإذا اأردنا اأن نقوِّ

هذا ال�سدد، فيمكن القول: اإّن الجمع مّر بمراحل ثالث هي: 

اأ. المرحل���ة الأول���ى: جم���ع النبيP: وهـــو عبارة عن تاأليف ال�ســـور وترتيب الآيات 

ُحف غير مرّتبـــة ال�سور ول مجموعة  داخلهـــا باأمر من النبـــيP؛ وذلك �سمن �سُ

بين دّفتين.

ب. المرحل���ة الثاني���ة: جم���ع الإم���ام عل���يQ: وهـــو عبارة عن جمـــع القراآن بين 

دّفتيـــن �سمـــن م�سحف جامـــع؛ وفق ترتيب النـــزول؛ باإي�ساء مـــن النبيP قبل 

رحيلـــهP، وتق�سم هـــذه المرحلة اإلى مرحلتين: الأولى: جمـــع القراآن بين دفتين 

مّمـــا تركه النبيP خلف فرا�سه وعهد به اإلـــى الإمام عليQ ليبا�سر بجمعه 

بعـــد رحيلهP. الثانية: ن�سخ القراآن المجمـــوع على ن�سخة من القرطا�س، بعد اأن 

كانت الن�سخة الأولى مكتوبة على الع�سب واللخاف والقرطا�س والخ�سب... 

 Qوتجدر الإ�سارة اإلى اأّن جمع زيد بن ثابت، والذي ح�سل بعد جمع الإمام علي

لم يكن جمعًا لم�سحف، بل ل�سحائف غير مرّتبة ال�سور، فلم ياأِت ب�سيء جديد، ف�ساًل 

ة بالخليفة الأّول، ثّم اأ�سبحت عند الخليفة  عن اأّن هذه ال�سحائف كانت ن�سخة خا�سّ

الثاني، ثّم ورثتها ابنته حف�سة، ولم تكن هذه ال�سحائف متداولة بين الم�سلمين.

َبي بن كعب، وعبداهلل بن م�سعود، 
ُ
كما اأّن ما جمعه ال�سحابة �سمن م�ساحف؛ كاأ

ما جمعه  على  �سيئًا جديدًا  يقّدم  ولم   ،Qالإمام علي بعد جمع  وغيرهما، جاء 

ِقَبل  من  اجتهادات  على  ي�ستمل  الم�ساحف  هذه  بع�س  كان  بل   ،Qعلي الإمام 

ال�سحابة اأّدت في ما بعد اإلى وقوع الختالف بين النا�س في قراءة القراآن.

ج. المرحل���ة الثالث���ة: محاولة توحيد الق���راءات المختلفة والر�سم في عهد عثمان 

ب���ن عف���ان: والواقع اأّن هذه المحاولة لم ُيكَتب لهـــا تحقيق هدفها؛ لأّنها وقعت في 

الم�سكلـــة نف�سهـــا من الختالف، حيث كانـــت الم�ساحف العثمانيـــة الُمر�َسلة اإلى 
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الأم�ســـار في ما بينها؛ قراءة ور�سمًا، ولم تفلح في توحيد القراءة والر�سم. وعلى 

رغم ذلـــك فقد اأم�سى الإمام عليQ محاولة توحيد الم�ساحف تلك واأّيدها، 

ومنع في ما بعد اأّي محاولة لت�سحيح الم�سحف؛ حتى ولو كانت ت�سحيحًا لأخطاء 

اإمالئية وا�سحة.
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الأفكآرالرئم�سا

وقع الختالف بين النا�س في قراءة القراآن بفعل اختالف م�ساحف ال�سحابة في  1-

ما بينها؛ ما اأّدى اإلى القيام بم�سروع توحيد الم�ساحف عام 25 للهجرة. 

وردت في الم�سحف العثماني اأخطاء ومناق�سات اإمالئية ل ي�ستهان بها، مع وجود  2-

بع�ـــس الختـــالف بين الن�ســـخ الُمر�سلة اإلى الآفـــاق الإ�سالمية التـــي كانت 6 اأو 8 

م�ساحف على اختالف بين الموؤّرخين في عددها.

كان الإمام عليQ حري�سًا على اللتزام بما نتج عن لجنة توحيد الم�ساحف؛  3-

ه يد التحريف في ما بعد تحت ذريعة الإ�سالح. ِحفاظًا على كتاب اهلل من اأن تم�سَّ

من خ�سائ�س الم�ساحـــف العثمانية، موافقتها لترتيب الم�سحف الموجود الذي  4-

بين اأيدينا، خلوها من النقط والت�سكيل، والحركات والإعراب؛ بما اأّدى اإلى حدوث 

الختالف في القراءة بين النا�س من جديد. 

لي�س بين اأيدينا دليل قاطع على وجود الم�ساحف العثمانية الآن، ف�ساًل عن تعيين  5-

اأمكنتها.

جمـــع القـــراآن مّر بمراحل ثالث: اأ.جمـــع النبيP: تاأليف ال�ســـور وترتيب الآيات  6-

ُحـــف غير مرّتبة ال�ســـور ول مجموعة بين  داخلهـــا باأمر مـــن النبيP؛ و�سمن �سُ

دّفتين. ب.جمع الإمام عليQ: جمع القراآن بين دّفتين �سمن م�سحف جامع؛ 

وفـــق ترتيب النزول؛ باإي�ساء من النبيP. ج. محاولة توحيد القراءات المختلفة 

والر�سم في عهد عثمان.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

جرى توحيد الم�ساحف عام 30 للهجرة. -

ت�ستمل الم�ساحف العثمانية على الإعجام وتخلو من الت�سكيل. -

ترتي���ب ال�سور في الم�ساح���ف العثمانية يوافق ترتيبها في الم�سحف الموجود  -

بين اأيدينا.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

بّين حقيقة توحيد الم�ساحف العثمانية؟ -

تحّدث عن خ�سائ�س الم�ساحف العثمانية؟ -

ما هو ال�سحيح في م�سالة جمع القراآن؟ -
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لطآلعا

دور �ل�سيعة في جمع �لقر�آن وحفظه)1(

اإذا عر�سنا تاريخ القراآن المجيد والأدوار التي مّرت عليه جياًل بعد جيل، وجدنا 

اأّن هـــذا الن�ّس الموجود بهذا الو�سع الراهـــن هو �سنيع جهود ال�سيعة بالذات، وهم 

الذيـــن �سهروا على ِحْفظه و�سْبطه واإتقانه، وعملوا فـــي تح�سينه وت�سكيله وتطويره؛ 

مـــن جميل اإلـــى اأجمل، في عمل م�ستمّر، حيث كان الإمـــام عليQ اأّول َمن جْمع 

القـــراآن بعد وفاة ر�سول اهللP مبا�سرة، واإن كان َجْمعه ُرِف�َس من ِقَبل القوم، لكّن 

فكـــرة الجمـــع اأّثرت اأثرها في مـــا ُجِمَع بعده، ولم يكن الختـــالف بين الجْمَعين في 

ذات القراآن، بـــل في ترتيب ال�سور القراآنية؛ وفق ترتيب النزول. وكانت الم�ساحف 

الرئي�سيـــة اّلتي ُجمع فيها القراآن كّله على ذلك العهد ـ قبل توحيدها ـ هي: ما جمعه 

بّي بن كعب، واأبو الدرداء، والمقداد ابن الأ�سود، مّمن ُعرفوا 
ُ
عبد اهلل بن م�سعود، واأ

بالـــَولء الخا�ّس للبيت النبـــوّي الرفيع، ولم يكن �سائر الم�ساحـــف بذلك العتبار، 

تيـــن. واأّول َمن جاء بفكـــرة توحيد  وكانـــت �سحـــف اأبي بكـــر غير منتظمـــة بيـــن دفَّ

َبي بـــن كعب هو الذي 
ُ
الم�ساحـــف علـــى عهد عثمان هو: حذيفة بـــن اليمان، وكان اأ

دة، وكانوا يراجعونه  ت�سّدى اإمـــالء القراآن على لْجنة ا�ستن�ساخ الم�ساحـــف الموحَّ

�سِكَل عليهم ِمن ثْبت الكلمات. وكان ت�سكيل الم�سحف وتنقيطه على يد اأبي 
ُ
فـــي ما اأ

الأ�سود الدوؤلي؛ �ساحـــب اأمير الموؤمنينQ، وتلميذيه: ن�سر بن عا�سم، ويحيى 

ه هو: خالد بن اأبي الهياج؛  بن يعمر، واأّول َمن تنّوق في كتابة الم�سحف وتجويد خطِّ

�ساحـــب الإمام علـــيQ، ثمَّ كان �سبط الحَركات على ال�ســـكل الحا�سر على يد 

ع الهْمز والت�سديد  الأ�ستاذ الكبير الخليل بن اأحمد الفراهيدي، وكان هو اأّول َمن و�سَ

والـــَروم والإ�سمـــام. اأّما القراءات: فاإّن ال�سيعة هم اّلذيـــن در�سوا اأ�سولها، واأحكموا 

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س228-226.
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قواعدهـــا، واأبدعوا في فنونهـــا واأطوارها في اأمانة واإخال�س، حيـــث كان اأربعة ـ اإن 

لم نقل �ستَّة ـ من القّراء ال�سبعة �سيعة، ف�ساًل عن غيرهم من اأئمٍة قّراٍء ِكبار: كابن 

بي بن كعب، واأبي الدرداء، والمقداد، وابن عّبا�س، واأبي الأ�سود، وعلقمة، 
ُ
م�سعود، واأ

وابن ال�سائب، وال�سلمي، وزرِّ بن حبي�س، و�سعيد بن جبير، ون�سر بن عا�سم، ويحيى 

بـــن يعمر، وعا�سم بن اأبـــي النجود، وحمران بن اأعين، واأبان بـــن تغلب، والأعم�س، 

واأبـــي عمـــرو بن العالء، وحمـــزة، والك�سائـــي، وابن عّيا�ـــس، وحف�س بـــن �سليمان، 

ة كبار، هم روؤو�س فـــي القراءة والإقراء في الأم�سار والأع�سار.  ونظرائهـــم من اأئمَّ

ـــة خال�سة، رواها حْف�س؛  اأّمـــا القراءة الحا�ســـرة ـ قراءة حْف�س ـ فهي قراءة �سيعيَّ

وهو مـــن اأ�سحاب الإمام ال�سادقQ، عن �سيخه عا�ســـم؛ وهو من اأعيان �سيعة 

الكوفـــة الأعالم، عن �سيخه ال�سلمي ـ كان مـــن خوا�ّس اأ�سحاب الإمام عليQـ، 

عن اأمير الموؤمنينQ، عن ر�سول اهللP عن اهلل عزَّ وجّل.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج3، �س112-111. 2-

ابن ع�ساكر، تاريخ مدينة دم�سق، ج39، �س242-241. 3-

الع�سقالني، فتح الباري، ج9، �س17-15. 4-

المّتقـــي الهنـــدي، كنـــز العّمال في �سنـــن الأقـــوال والأفعـــال، ج2، ح4870،  5-

�س585؛ ح4784، �س586؛ ح4787، �س587.

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، �س160، 170. 6-

البخاري، �سحيح البخاري، ج6، �س99. 7-

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج1، �س166-164، 216. 8-

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج1، �س211، 213، 332-329. 9-

الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج2، �س389، 462. 10-

الترمذي، �سنن الترمذي)الجامع ال�سحيح(، ج4، �س349-348. 11-

الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، ج9، �س495. 12-

ابن حنبل، م�سند اأحمد، ج1، �س5 13-

الني�سابوري، الم�ستدرك على ال�سحيحين، ج2، �س221. 14-

الطبر�ســـي، مجمـــع البيـــان في تف�سيـــر القـــراآن، ج1، �ـــس330-333؛ ج2،  15-

�س216؛ ج5، �س180، 221.



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

الدرس الثاني عشر

قراءات القرآن )1(

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

االّطالع على تاريخ القراءات وأسباب اختالفها وضوابطها. 2-

التعّرف على مقياس قبول القراءات ورفضها. 3-

نشأة القراءات ومراحل تطّورها. 1-
أسباب اختالف القراءات. 2-
أنواع اختالف القراءات. 3-
حصر القراءات. 4-

مقياس قبول القراءات. 5-
الفرق بين القراءات والقرآن. 6-
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1 �لمحتوى �لتف�سيلي: 

اأداء  بكيفّية  علم  هي:  القراآنية  القراءات  تطّورها:  ومراحل  القراءات  ن�ساأة   .1

. وقد مّرت هذه القراءات بمراحل مختلفة 
)1(

كلمات القراآن واختالفها بَعْزو الّناقلة

يمكن اإيجازها بالتالية:

اأ. المرحل���ة الأول���ى: القراءة مبا�سرة من فم الر�ســـولP: وهي المرحلة التاأ�سي�سية 

في القراءة، حيث كان �سحابة ر�سول اهللP يهتّمون بتعّلم القراآن الكريم وحفظه 

وتالوته و�سماعه مبا�سرة مـــن فم النبيP ومن دون وا�سطة. ومن هوؤلء: الإمام 

َبي بن كعـــب، وزيد بن ثابت، 
ُ
علـــي بن اأبي طالبQ، وعبـــد اهلل بن م�سعود، واأ

.
)2(

وغيرهم

ب. المرحل���ة الثانية: قـــراءة ال�سحابة: وتمتاز هذه المرحلة ببداية قراءة ال�سحابة 

ة بهم، بحيث ا�ستهرت قراءاتهم وم�ساحفهم  علـــى النا�س وظهور م�ساحف خا�سّ

بيـــن الم�سلمين في المناطـــق التي كانوا يتواجـــدون فيها، وا�سطبغـــت باأ�سمائهم 

َبي بن كعب، وم�سحـــف عبد اهلل بن م�سعود، 
ُ
فـــي ما بين النا�س، مثـــل: م�سحف اأ

)1(  انظـــر: ابـــن الجزري، محمد: منجد المقرئين ومر�ســـد الطالبين، مراجعة محمد حبيب ال�سنقيطـــي؛ اأحمد محمد �ساكر، 
لط، م�سر، مكتبة القد�سي؛ المطبعة الوطنية الإ�سالمية بالأزهر ال�سريف، 1350هـ.ق، �س30.

)2(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س197.
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...
)1(

وم�سحف المقداد بن الأ�سود

ج. المرحلة الثالثة: قراءة الأم�سار: بعد اأن قام عثمان بن عفان بتوحيد الم�ساحف، 

اأمر بن�سخ عّدة م�ساحف من الن�سخة الأّم الموجودة في المدينة عا�سمة الخالفة، 

وعّيـــن زيد بن ثابت قارئًا للمدينة، واأر�سل الن�سخ الأخرى اإلى الأم�سار المختلفة، 

فبعـــث ن�سخة مع عبد اهلل ال�سائـــب المخزومي)ت: تقريبًا عـــام 70هـ( اإلى مكة، 

ون�سخة مع اأبي عبد الرحمن ال�سلمي)ت: 47هـ( اإلى الكوفة، ون�سخة مع عامر بن 

عبد القي�س)ت: 55هـ( اإلى الب�سرة، ون�سخة مع المغيرة بن �سهاب المخزومي)ت: 

.
)2(

91هـ( اإلى ال�سام؛ وكان هوؤلء القّراء يقومون بتعليم النا�س كيفية تالوة القراآن

د. المرحل���ة الرابعة: قراءة التابعين: وهم خ�سو�س القّراء الذين لم ياأخذوا القراآن 

مبا�ســـرة من فم الر�ســـولP، بينما اأخذوه مـــن ال�سحابة، واأبرزهـــم: �سعيد بن 

الم�سيـــب)ت: 92هــــ(، وعبيد بـــن عميـــرات )ت: 74هـ(، ومجاهد بـــن جبر)ت: 

103هــــ(، وعلقمـــة بن قي�ـــس)ت: 62هـ(، واأبـــو عبد الرحمن عبـــد اهلل بن حبيب 

ال�سلمـــي)ت: 72هـ(، وزر بن حبي�ـــس)ت: 82هـ(، و�سعيد بـــن جبير)ت: 95هـ(، 

وعامـــر بن عبد القي�س)ت: 55هـ(، ويحيى بن يعمر العدواني)ت: 90هـ(، ون�سر 

بن عا�سم)ت: قبل 100هـ(، والمغيرة بن اأبي �سهاب المخزومي)ت: بعد 70هـ(، 

.
)3(

وغيرهم

ه�. المرحلة الخام�سة: تاأ�سي�س علم القراءات: بداأت هذه المرحلة اأوائل القرن الثاني 

للهجـــرة؛ فكانـــت مرحلة ازدهار علم القـــراءات وذروته، حيث ظهـــرت المدار�س 

والمذاهـــب المختلفـــة في القـــراءات، ومن قـــّراء هـــذه المرحلة: القـــّراء ال�سبع: 

)1(  انظـــر: ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، م.�ـــس، ج1، �س197؛ الزرقاني، مناهل العرفان فـــي علوم القراآن، م.�س، ج1، 
�س338.

)2(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س330.
)3(  انظـــر: ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، م.�ـــس، ج1، �س197؛ الزرقاني، مناهل العرفان فـــي علوم القراآن، م.�س، ج1، 

�س338.
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ابـــن كثير)ت: 120هــــ(، وعا�سم بن اأبي النجود)ت128هــــ(، ونافع المدني)ت: 

.
)1(

159هـ(، ...

و. المرحل���ة ال�ساد�س���ة: تدويـــن القراءات: بداأت هـــذه المرحلة اأوائـــل القرن الثالث 

الهجـــري، حيـــث ن�سطت فيها حركـــة تدوين القـــراءات؛ بفعل ظهـــور الختالفات 

الكثيـــرة بين القّراء؛ ما ا�ستّدعى القيـــام بو�سع �سوابط وقواعد لهذا العلم، فكان 

اأّول من كتب في قراءات القراآن: اأبو عبيد القا�سم بن �سالم)ت: 224هـ(، ثّم اأبو 

حاتم ال�سج�ستاني)ت: 255هـ(، ثّم اأبو جعفر الطبري)ت: 310هـ(، ثّم اإ�سماعيل 

.
)2(

القا�سي)ت: 282هـ(

ز. المرحل���ة ال�سابع���ة: ح�سر القـــراءات ر�سميًا: بـــداأت هذه المرحلـــة اأواخر القرن 

الثالث الهجري، حيث بداأت عملية ح�سر القراءات ر�سميًا على يد ابن مجاهد اأبو 

بكر اأحمد بن مو�سى بن العبا�س)245 - 324هـ(؛ الذي كان اأّول من اأ�سفى �سبغة 

.
)3(

ر�سمية على ما ي�سّمى بالقراءات ال�سبع

2. اأ�سب���اب اخت���الف الق���راءات: يوجـــد اأ�سبـــاب عـــّدة �ساهمت بوقـــوع الختالف في 

القراءات، اأبرزها:

.
)4(

اأ. اختالف الم�ساحف العثمانية الُمر�َسَلة اإلى الأم�سار في ما بينها

.
)5(

ب. خلو الم�ساحف العثمانية من الإعجام وال�سكل

ة؛ ما ا�ستدعى وقوع  ج. اختالف اللهجات: كان قّراء القراآن يقروؤنه بلهجاتهم الخا�سّ

)1(  انظـــر: ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س197-198؛ الزرقاني، مناهـــل العرفان في علوم القراآن، م.�س، 
ج1، �س339-338.

)2(  م. ن.
)3(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س327؛ الزرقاني، مناهـــل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، 

�س340-339.

)4(  انظر: الدر�س الحادي ع�سر، واقع توحيد الم�ساحف.
)5(  انظر: الدر�س الحادي ع�سر، خ�سائ�س الم�ساحف العثمانية.
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الختالف في القـــراءات وانت�ساره بين النا�س تدريجيًا. مثال: اإّن اختالف اللهجة 

يـــوؤّدي اأحيانـــًا اإلى ح�سول تقديم وتاأخير في تلفظ حـــروف الكلمة الواحدة؛ فبني 

 .
)1(

تميـــم وبع�س ربيعة كانوا يقولـــون بدًل من �ساعقة و�سواعـــق، �ساقعة و�سواقع

وكانـــت قبيلـــة هذيل ُتبـــدل الواو المك�ســـورة بهمزة، فكانـــوا يلفظـــون كلمة وعاء: 

اإعـــاء، وعلى ذلـــك كانت قـــراءة �سعيد بـــن جبير لقولـــه تعالـــى:{ ڳ ڳ ڳ } 

. هـــذا بالإ�سافة اإلى الختالفات التـــي كانت تح�سل نتيجة 
)3(

 بالهمزة)اإعـــاء(
)2(

لالإظهار، والإدغام، والإ�سمام، والمّد، والق�سر، والإمالة، وما �سابه ذلك.

ج. ظهور اآراء واجتهادات من ِقَبل القّراء: ابتعدت قراءة القراآن -اأحيانًا- بعد توحيد 

الم�ساحـــف عن ال�سماع والنقل المطلوبين في الحكم ب�سّحة القراءة، وبفعل خلو 

الم�ساحـــف الُمر�َسلة اإلى الأم�سار من الإعجام وال�سكل؛ فلرّبما كان بع�س القّراء 

يختار ما يراه منا�سبًا في الموا�سع الملتب�سة عليه في القراءة؛ بما يوؤّدي اإلى اإعمال 

.
)4(

الحد�س والظّن

1. �أنو�ع �ختالف �لقر�ء�ت: 

، اأبرزها التالي:
)5(

ر اإّن اأنواع اختالف القراءات ربَّما تفوق الح�سْ

اأ. الختـــالف فـــي اإعراب الكلمة اأو في حركات بقائها؛ بمـــا ل يزيلها عن �سورتها في 

الكتـــاب، ول يغّيـــر معناها; من قبيـــل:{ ڇ ڇ ڇ ڍ } ، و)وهـــل ُيجاَزى اإل 

الكفور(.

)1(  انظر: ال�سيخ الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س93.
)2(  �سورة يو�سف، الآية: 76.

)3(  انظر: الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج5، �س431؛ الأهوازي، ابن ال�سّكيت: الكنز اللغوي، لط، بيروت، 
المطبعة الكاثوليكية لالآباء الي�سوعيين، لت، �س57.

)4(  انظر: ال�سيد الخوئي، اأبو القا�سم: البيان في تف�سير القراآن، ط4، بيروت، دار الزهراء، 1395هـ.ق/ 1975م، �س152.
)5(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س336-334.
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ب. الثانـــي الختالف في اإعراب الكلمة؛ بما يغّير معناها، ول يزيلها عن �سورتها في 

الخط؛ من قبيل:{ ڳ ڳ ڱ ڱ } و)ربنا باَعَد بين اأ�سفارنا(.

ج. الختـــالف في تبديـــل حروف الكلمة من دون اإعرابها؛ بمـــا يغّير معناها، ول يغّير 

�سورة الخّط بها؛ من قبيل:{ېئ } و)نن�سرها(.

 د. الختـــالف في الكلمة؛ بمـــا يغّير �سورتها في الكتابة، ول يغّيـــر معناها; من قبيل:

{ ٿ       ٿ ٿ } و)اإل زقية واحدة(.

 هــــ. الختالف في الكلمة؛ بما يزيـــل �سورتها في الخّط ويزيـــل معناها؛ من قبيل:

{ ڑ ک    } و)طلع من�سود(. 

و. الختـــالف بالتقديـــم والتاأخير؛ مـــن قبيـــل:{ ڄ ڄ ڄ ڃڃ } و)وجاءت 

�سكرة الحق بالموت(.

ز. الختالف بالزيادة والنق�س في الحروف والكلم؛ من قبيل:{ ڻ ڻ ۀۀ}، 

و)وما عملت(.

2. ح�سر �لقر�ء�ت:

اأ. واق���ع ح�س���ر ابن مجاهد: هو اأبو بكر اأحمد بن مو�سى بن العبا�س)245-324هـ(، 

مقـــرىء بغداد، واأّول من اأ�سفى �سبغة ر�سمية علـــى القراءات ال�سبع، حيث اختار 

اأربعـــة قّراء من المدينة ومّكة والب�سرة وال�سام، وثالثة من الكوفة، وجميعهم من 

قـــّراء القرن الثاني، اآخرهـــم الك�سائي)ت: 189هـ(. وكان مـــا �ساع من قراءاتهم 

بروايـــة تالميذهم)مبا�ســـرة اأو بالوا�سطـــة(. وقد اأورد ابن مجاهـــد راويين فقط 

مـــن بين تالميذ َمْن اختارهـــم من القّراء ورواتهم، وذكر فـــي كتابه روايتهما عن 

اأ�ستاذهما. واأّدى هذا العمل اإلى اأن ُتن�سى رواية التالميذ الآخرين تدريجيًا. والذين 

جـــاءوا بعد ابن مجاهـــد اأ�سافوا اإلى القـــراء ال�سبعة ثالثة ُقـــّراء، ف�سار عددهم 
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ع�سرة، وقد �ساروا على طريقة ابن مجاهد؛ بالكتفاء براويين لكّل قارىء.  ولحَق 

هوؤلء اأربعة، قراأوا بال�سواّذ، وقد اعُتِبَرت قراءاتهم، وَقِبَلها اأهل العاّمة.

والق���ّراء ال�سبع���ة، ه���م: عبد اهلل بـــن عامر اليح�سبي)ت118هــــ(؛ قارئ ال�سام، 

وعبـــد اهلل بـــن كثيـــر الداري)ت120هــــ(؛ قـــارئ مّكـــة، وعا�ســـم بـــن اأبـــي النجود 

الأ�سدي)ت128هــــ(؛ قارئ الكوفة، واأبو عمرو زبـــان بن العالء المازني)ت154هـ(؛ 

قارئ الب�سرة، وحمزة بن حبيب الزّيات)ت156هـ(؛ قارئ الكوفة -اأي�سًا-، ونافع بن 

عبد الرحمان الليثي)ت169هـ(؛ قارئ المدينة، علي بن حمزة الك�سائي)ت189هـ(؛ 

قارئ الكوفة -اأي�سًا-. 

والقّراء المتّممون للع�سرة، هم: خلف بن ه�سام)229هـ( -راوي حمزة الزّيات-؛ 

قارئ بغداد، ويعقوب بـــن اإ�سحاق الح�سرمي)ت205هـ(؛ قارئ الب�سرة، واأبو جعفر 

يزيد بن القعقاع المخزومي)ت130هـ(؛ قارئ المدينة. 

والق���ّراء المتّممون لالأربعة ع�سر: وهم الذين قراأوا بال�سواذ: ابن ي�سار)الح�سن 

الب�سري()ت110هــــ(؛ قـــارئ الب�سرة/ ومحّمد بن عبـــد الرحمان)ابن محي�سن( 

ـــة مـــع ابن كثيـــر، �سليمـــان بـــن مهـــران الأ�سدي)الأعم�س(  )ت123هــــ(؛ قـــارئ مكَّ

.
)1(

)ت148هـ(؛ قارئ الكوفة

ب. تقويم ح�سر ابن مجاهد:

تقويم القّراء ال�سبعة:  -

• 	.
)2(

القراء ال�سبعة لي�سوا من العرب، اإل ابن عامر واأبو عمرو

)1(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظـــر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �ـــس327-330؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم 
القراآن، م.�س، ج1، �س198؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س340-338، 375-368.

)2(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س329.
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• 	.
)1(

جميع القّراء ال�سبعة عا�سوا في القرن الثاني

• كان النا�س على راأ�س المائتين بالب�سرة على قراءة اأبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة 	

قراءة  على  وبمكة  عامر،  ابن  قراءة  على  وبال�سام  وعا�سم،  حمزة  قراءة  على 

ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، وا�ستمّروا على ذلك، فلّما كان على راأ�س 

.
)2(

الثالثمائة اأثبت ابن مجاهد ا�سم الك�سائي وحذف يعقوب

• كان للكوفة ن�سيبها الأوفر من غيرها من الأم�سار في القراءات ال�سبع، حيث كان 	

.
)3(Rلها ثالثة قّراء: عا�سم وحمزة والك�سائي؛ وهم من الموالين لأهل البيت

تقويم القراءات ال�سبع)4(: -

• ا�ستقراء حال الرواة يورث القطع باأّن القراءات ُنِقَلت اإلينا باأخبار الآحاد، فكيف 	

تثبت  لم  الرواة  هوؤلء  بع�س  اأّن  على  القراء؟!  عن  بتواترها  القطع  دعوى  ت�سّح 

وثاقته!

• التاأّمل في الطرق التي اأخذ عنها القّراء، ُيقَطع معه باأّن هذه القراءات اإّنما ُنِقَلت 	

اإليهم بطريق الآحاد.

• كان 	 لو  حتى  الأ�سانيد؛  تواتر  يقطع  اأنف�سهم  بالقّراء  القراءات  اأ�سانيد  اّت�سال 

اإّنما  رواتها في جميع الطبقات مّمن يمتنع تواطوؤهم على الكذب، فاإّن كّل قارئ 

ينقل قراءته بنف�سه.

• احتجاج كّل قارئ من هوؤلء على �سّحة قراءته، واحتجاج تابعيه على ذلك اأي�سًا، 	

اجتهاد  اإلى  ت�ستند  القراءات  اأّن  على  قطعي  دليل  غيره؛  قراءة  عن  واإعرا�سه 

)1(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س329-327.
)2(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س216-215.

)3(  انظر: ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س132-13، 138-136، 142-141.
)4(  انظر: م. ن، �س152-151.
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القّراء واآرائهم؛ لأّنها لو كانت متواترة عن النبيP لم يحتج في اإثبات �سّحتها 

اإلى ال�ستدلل والحتجاج.

• اإّن في اإنكار جملة من الأعالم المحّققين على جملة من القراءات دللة وا�سحة 	

على عدم تواترها؛ اإذ لو كانت متواترة لما �سّح هذا الإنكار.

3. مقيا�ص قبول �لقر�ء�ت:

، هي:
)1(

اأ. مقيا�س الم�سهور من علماء القراءات: وهو يقوم على تحقيق اأربعة اأركان

�سحة الإ�سناد. -

موافقة اللغة العربية، ولو بوجه؛ باأن تكون موافقة لأي وجه من وجوه النحو؛ �سواء  -

اأكان ف�سيحـــًا اأم اأف�ســـح، مجمعًا عليـــه اأم مختلفًا فيه اختالفـــًا ل ي�سّر مثله اإذا 

كانت القراءة مّما �ساع وتلّقاه الأئّمة بالإ�سناد ال�سحيح.

موافقة اأحد الم�ساحف العثمانية ولو احتماًل؛ باأن يكون ثابتًا فيها، ولو في بع�سها  -

دون بع�سها الآخر.

موافقتهـــا للر�سم العثمانـــي ولو تقديرًا؛ بحيـــث يكفي في الروايـــة اأن توافق ر�سم  -

الم�سحف؛ ولو موافقة غير �سريحة.

ويالحظ على هذا المقيا�س ما يلي)2(:

اأّنه يّت�سم بال�سمولية وال�سعة بالمقارنة مع ما ذكره َمْن َقبله.  -

ي�سمـــل كّل القراءات ال�ســـاّذة وال�سعيفـــة؛ وذلك لأّن خ�سائ�ـــس ر�سم الم�سحف  -

العثماني والأقوال المتعّددة في الأدب العربي، يمكن اأن تجعل الكثير من القراءات 

ال�سعيفـــة مطابقـــة لر�سم الم�سحف ولقاعدة من قواعد النحـــو العربي، ب�سكل اأو 

)1(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهان فـــي علوم القراآن، م.�س، ج1، �ـــس330-331؛ ال�سيوطي، الإتقان في علـــوم القراآن، م.�س، ج1، 
�س203-207؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س348-340.

)2(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س133-119.
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باآخر. وفي هذه الحالة يفقد هذا المقيا�س اأثره، وي�سبح عمليًا غير �سالح لتمييز 

القراءات ال�سحيحة من الخاطئة.

ب. المقيا�ـــس ال�سحيـــح: وهو ما ذكره اآية اهلل ال�سيـــخ محمد هادي معرفة } في 

، ويقوم على تحقيق الأركان التالية:
)1(

كتابه التمهيد في علوم القراآن

موافقة القراءة مع الثبت المعروف بين عاّمة الم�سلمين في ماّدة الكلمة، و�سورتها،  -

ومو�سعها من النظم القائم؛ ح�سب تعاهد الم�سلمين، خلفًا عن �سلف.

موافقة القراءة مع الأف�سح والأف�سى في العربية. -

اأن ل يعار�سهـــا دليـــل قطعي، �سواء اأكان برهانًا عقليـــًا، اأم �سّنة متواترة، اأم رواية  -

 .
)2(

�سحيحة الإ�سناد مقبولة عند الأئّمة

قراءات  مع  ان�سجامها  في  يكمن  القراءة  لقبول  مقيا�س  اأهّم  اأّن  هو:  وال�سحيح 

المذكورة  الثالثة  ال�سروط  وتكت�سب  اإلى جيل،  توارثوها من جيل  التي  النا�س  عاّمة 

اأ�سالتها؛ لأّنها ت�سّب في اّتجاه تحقيق هذا المقيا�س.

4. �لفرق بين �لقر�ء�ت و�لقر�آن: 

اأّن ثبوت القراآن ينح�سر طريقه  اأجمع الم�سلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على 

اأ�سا�س  لأّنه  لنقله؛  الدواعي  بتوافر  تواتره؛  على  العلماء  من  كثير  وا�ستدّل  بالتواتر، 

الدين الإ�سالمي ومعجزة ر�سول الإ�سالمP، وكّل �سيء تتوافر الدواعي لنقله؛ ل بّد 

 .
)3(

واأن يكون متواترًا. وعليه، فما كان نقله بطريق الآحاد ل يكون من القراآن قطعًا

اإرجاع  ، ويمكن 
)4(

وقد وقع ال�ستباه بوجود تالزم بين تواتر القراآن وتواتر القراءات

هذا ال�ستباه اإلى عاملين اأ�سا�سيين، هما:

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س155-134.
)2(  م. ن، �س122 - 154.

)3(  انظر: ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س124-123.
)4(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س139.
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العامل الأّول: الخلط بين القراآن والقراءات، فرغم و�سوح عدم تواتر القراءات،  -

اإل اأّن البع�س توّهم تواترها تبعًا لتواتر القراآن.

 والواقع: اأّن القراآن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ فن�ّس القراآن �سيء، وكيفية 

قراءته �سيء اآخر تمامًا، فالقراآن: هو الوحي المنزل على محمد P للبيان والإعجاز، 

من  كيفيتها؛  اأو  الحروف  كتبة  في  المذكور  الوحي  األفاظ  اختالف  هي  والقراءات: 

.
)1(

تخفيف وتثقيل وغيرهما

العام���ل الثان���ي: الخلـــط بيـــن القـــراءات والأحرف ال�سبعـــة، حيث ظـــّن البع�س  -

اأّن قـــراءات القـــّراء ال�سبعة هي الأحـــرف ال�سبعة نف�سها التي اأ�ســـارت اإليها بع�س 

.
)2(

الروايات من اأّن القراآن نزل على �سبعة اأحرف

والواق���ع: اأّن القـــراآن نزل علـــى حرف واحـــد ول اأ�سا�س لهذه الروايـــات التي هي 

بمجموعها �سعيفة ال�سند اأو مر�سلة.

عن الإمام الباقرQ اأّنه قال: »اإّن القراآن واحد نزل من عند واحد، ولكّن 

. وعن الف�سيل بن ي�سار قال: قلت لأبي عبد 
)3(

الختالف يجيء من قبل الرواة«

اهللQ: »اإّن النا�س يقولون: اإّن القراآن نزل على �سبعة اأحرف، فقال: كذبوا 

.
)4(

اأعداء اهلل، ولكّنه نزل على حرف واحد من عند الواحد«

اأّن  اإذ  ال�سبعة؛  والأحرف  القراءات  بين  عالقة  اأّي  توجد  ل  اأّنه  ذلك  اإلى  اأ�سف 

�سهرة القّراء ال�سبعة وقراءاتهم اإّنما ظهرت من بعد ما قام به ابن مجاهد من ح�سر 

قراءة  في  اأي�سًا  وتوجد  منهم،  اأف�سل  هم  َمْن  هناك  كان  بينما  بال�سبع،  للقراءات 

.
)5(

ون في هذا المجال القراء ال�سبعة قراءات �ساّذة �سّرح بها الأئّمة المخت�سّ

)1(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س318.
)2(  انظـــر: ابـــن حنبل، م�سند اأحمد، م.�س، ج1، �س264؛ ج5، �س127؛ �س41؛ البخـــاري، �سحيح البخاري، م.�س، ج4، �س80؛ 
الني�سابـــوري، �سحيـــح م�سلم، م.�س، ج2، �س203؛ �س204، المّتقي الهندي، كنزل العّمال في �سنن الأقوال والأفعال، م.�س، 

ج2، �س57-49.

)3(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح12، �س630.

)4(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح13، �س630.
)5(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س217-215.
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مـــّرت قـــراءة القراآن بمراحـــل مختلفة هي: القـــراءة من فم الر�ســـولP، قراءة  1-

ال�سحابـــة، قـــراءة الأم�ســـار، قـــراءة التابعين، تاأ�سي�ـــس علم القـــراءات، تدوين 

القراءات، ح�سر القراءات ر�سميًا.

�ساهمت اأ�سباب عّدة بوقوع الختالف في القراءات، اأبرزها: اختالف الم�ساحف  2-

العثمانية في ما بينها، خلـــو الم�ساحف من الإعجام وال�سكل، اختالف اللهجات، 

ظهور اآراء واجتهادات من ِقَبل القّراء.

مـــن اأنواع اختالف القراءات: الختالف في اإعـــراب الكلمة؛ الختالف في تبديل  3-

حروف الكلمة...

كان ابن مجاهد اأّول من اأ�سفى �سبغة ر�سمية على القراءات ال�سبع، والذين جاءوا  4-

من بعده اأ�سافوا اإلى القّراء ال�سبعة ثالثة ُقّراء، ولحَق هوؤلء اأربعة، قراأوا بال�سواّذ. 

وجميع هذه القراءات منقولة على اأح�سن تقدير باآخبار اآحاد؛ فهي لي�ست متواترة 

عن النبيP، ف�ساًل عن عدم تواترها عن اأ�سحابها.

المقيا�س ال�سحيح في قبول القراءة يقوم على: موافقة القراءة مع الن�ّس المتواتر  5-

بيـــن عاّمة الم�سلميـــن، وموافقة القراءة مع الأف�سح والأف�ســـى في العربية، واأن ل 

يعار�س القراءة دليل قطعي.

القـــراآن والقـــراءات حقيقتـــان متغايرتان؛ فالقـــراآن: هو الوحـــي المنزل على  6-

محمد P للبيـــان والإعجاز، والقراءات: هي اختالف األفاظ الوحي المذكور 

في كتبة الحروف اأو كيفيتها.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

اعتمد ابن مجاهد على راويين لكّل قارىء واأهمل بقّية الرواة. -

من وجوه الختالف بين القراءات: زيادة حرف اأو كلمة.  -

كّل قراءة وافقت اللغة العربية ولو بوجه، و�سّح اإ�سنادها؛ فهي قراءة جائزة. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

اذكر اأ�سباب وقوع الختالف بين القراءات؟ -

بّين المقيا�س ال�سحيح في قبول القراءة؟ -

هل يوجد تالزم بين تواتر القراآن وتواتر القراءات؟ -
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قر�ءة حف�ص عن عا�سم)1(

هو اأبو بكر؛ عا�سم بن اأبي النجود الأ�سدي)127-90هـ(، اأ�سهر القّراء ال�سبعة. 

كان اآية في اإتقان القراءة، ومعروفًا بالف�ساحة، واأديبًا ونحويًا، واإليه انتهت الإمامة 

في القراءة في الكوفة بعد �سيخه ال�سلمي. اعتبره عبد الجليل الرازي اإمام ال�سيعة في 

القراءة على غرار �سائر القراء الكوفيين. وقال فيه الخون�ساري في رو�سات الجّنات: 

اأ�سوب القراء راأيًا، واأجملهم �سعيًا ورعيًا، واأح�سنهم ا�ستنباطًا ل�سياق القراآن.

اإلى الأجيال الالحقة، وكان  وكان للكوفة وقّرائها ال�سهم الأوفر في نقل القراءة 

بكّل  ال�سبعة يك�سف  القّراء  الكوفة، من مجموع  قّراء من  لثالثة  ابن مجاهد  اختيار 

جالء عن اأهّمّية الكوفة، وكونها مدينة ذات مكانة ع�سكرية و�سيا�سية وعلمية، ومن 

لقراءة  وكانت  الآخرين،  الكوفيين  القّراء  قراءة  فاقت  عا�سم  قراءة  اأّن  ذلك:  بين 

عا�سم مزايا جعلتها اليوم هي القراءة الر�سمية والمتداولة للقراآن بين الم�سلمين. 

ويمكن اعتبار الميزة الأ�سا�سّية لقراءته هي: ال�سلة الوثيقة بينها وبين قراءة اأكبر 

اأ�ساتذة القراءة واأف�سلهم؛ حيث عر�س عا�سم القراءة على اأبي عبد الرحمن ال�سلمي، 

والميزة العلمية لأبي عبد الرحمن ال�سلمي؛ كونه وا�سطة في نقل القراءة من الإمام 

علي بن اأبي طالبQ اإلى قّراء الكوفة -ومنهم عا�سم بن اأبي النجود-، ولم يتعّلم 

القراءة اإل من علي بن اأبي طالبQ؛ حتى قيل: اإّنه لم يتخّلف في قراءته حرفًا 

واحدًا عن قراءة الإمام عليQ، وجاء في الرواية اأّنه كان يقول: اإّنه ما راأى قر�سيًا 

اأقراأ لكتاب اهلل من علي بن اأبي طالبQ، وكان لأبي عبد الرحمن تاأثير وا�سع في 

كّل قراءات الكوفة، ومنها: القراءات  الثالث التي دخلت �سمن القراءات ال�سبع؛ لأّن 

قراءة عا�سم كانت عنه مبا�سرة؛ وقراءة حمزة والك�سائي كانتا عنه بالوا�سطة. وهذه 

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س226-221.
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ال�سل�سلة في �سند القراءة �سل�سلة ذهبية ل نظير لها في القراءات الأخرى. 

وذكر البع�س اإ�سافة اإلى اأبي عبد الرحمن، زّر بن حبي�س من م�سايخ عا�سم في 

القراءة اأي�سًا. وقال اأبو بكر بن عيا�س؛ وهو اأحد ال�سخ�سين اللذين رويا عن عا�سم: 

قال لي عا�سم: ما اأقراأني اأحد حرفًا اإل اأبو عبد الرحمن ال�سلمي، وكنت اأرجع من 

عنده فاأعر�س على زر بن حبي�س. وتفيد هذه الرواية اأّن عا�سمًا كان يعتمد على اأبي 

عبد الرحمن اأكثر من اعتماده على زر بن حبي�س.

�ُسعَبة )اأبو بكر بن عيا�س(، وحف�س بن  لعا�سم راويان بال وا�سطة، هما:  وكان 

�سليمان. ورغم ما قيل في حف�س بن �سليمان من اأقوال مت�ساربة، غير اأّن الباحثين 

في علوم القراآن يرّجحون روايته على رواية �سعبة؛ وذلك لأّنه ربيب عا�سم، وترّبى 

في حجره، وقراأ عليه، وتعّلم منه؛ كما يتعّلم ال�سبي من معّلمه؛ فال جرم اأّنه كان اأدّق 

اإتقانًا من �ُسعَبة.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن الجزري: منجد المقرئين ومر�سد الطالبين، �س30. 2-

ال�سيوطي، الإتقان في علـــوم القراآن، ج1، �س139، 198-197، 207-203،  3-

.217-215

الزرقانـــي، مناهـــل العرفان فـــي علوم القـــراآن، ج1، �ـــس330، 348-338،  4-

.375-368

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، ج1، �س318، 331-327، 336-334. 5-

الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، ج1، �س93. 6-

الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج5، �س431. 7-

ابن ال�سّكيت: الكنز اللغوي، �س57. 8-

الخوئي، البيان فـــي تف�سير القراآن، �ـــس132-13، 138-136، 142-141،  9-

.152-151

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج2، �س155-119. 10-

ابن حنبل، م�سند اأحمد، ج1، �س264؛ ج5، �س127؛ �س41. 11-

البخاري، �سحيح البخاري، ج4، �س80.  12-

الني�سابوري، �سحيح م�سلم، ج2، �س203؛ �س20 13-

المّتقي الهندي، كنزل العّمال في �سنن الأقوال والأفعال، ج2، �س57-49. 14-

الكليني، الكافي، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح12-13، �س630. 15-





أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

الكريم. 1- بالقرآن  والمعرفي  والفكري  الوجداني  االرتباط  تعزيز 

االّطالع على تاريخ رسم المصحف وخصائصه. 2-

التعّرف على نماذج من المخالفات والمناقضات في رسم خط  3-

المصحف.

تطّور اللغة العربّية ورسمها. 1-

رس���م ال��ع��رب��ي��ة ف��ي عهد  2-

.Pرسول اهلل

رسم المصحف العثماني. 3-

في  4- ومناقضات  مخالفات 

رسم خّط المصحف.

ط المصحف. 5- ل َمن نقَّ أوَّ

ل َمن شّكل المصحف. 6- أوَّ

رسم المصحف
الدرس الثالث عشر
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1. تطّور �للغة �لعربّية ور�سمها: 

ترتبط ن�ساأة اللغات الإن�سانّية بتطّورات الحياة الجتماعية وتفاعالتها، وتعّد اللغة 

تعّر�ست  القاعدة، حيث  لهذه  م�سيرتها  على طول  التي خ�سعت  اللغات  من  العربية 

لكثير من التطّورات؛ بفعل �سعة بقعة انت�سارها؛ فتعّددت لهجاتها واختلفت، ول �سيما 

 .
)1(

بعد الفتوحات الإ�سالمية

 
ٍ
وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن اللهجة عبارة عن �سلوك لغوّي له ممّيزات لغوّية ذاُت نظام

ومجال   .
)2(

البيئة تلك  اأفراد  جميع  فيها  ي�سترك  معّينة،  بيئًة  تخ�ّس  خا�ّس  �سوتّي 

 .
)3(

الختالف الأهّم بين اللهجات هو الأ�سوات واختالف معاني الوحدات الدللّية

وقد ا�ستهرت لهجة قري�س اأكثر من غيرها من اللهجات العربية الأخرى ال�سائدة قبل 

الإ�سالم؛ كتميم وهذيل وغيرهما؛ للموقع القت�سادّي والدينّي الذي كانت تتمّتع به مّكة 

اآنذاك؛ ما اأّدى اإلى مزيد من الأثر في تهّذب لهجة قري�س وتطّورها؛ نتيجة الختالط 

 Pبلهجات ال�سعوب والقبائل الأخرى، ثّم كان لنزول القراآن الكريم بلهجة ر�سول اهلل

القر�سية بالغ الأثر في �سيادة هذه اللهجة القر�سية و�سيرورتها اللغة الف�سحى.

)1(  انظر: وافي، علي عبد الواحد: علم اللغة، ط9، القاهرة، دار نه�سة م�سر للطباعة والن�سر ومطبعتها، لت، �س96.
)2(  انظر: ال�سامرائي، اإبراهيم: التطّور اللغوّي التاريخي، ط3، بيروت، دار الأندل�س، 1983م، �س34. 
)3(  انظر: وافي، علم اللغة، م.�س، �س176-177؛ ال�سامرائي، التطّور اللغوي التاريخي، م.�س، �س34. 
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واأخذت  الأنبار،  اأخذت من  التي  الحيرة،  لغتهم من  اأخذوا  العرب  اأّن  والم�سهور 

الأنبار من الأنباط، واأخذ الأنباط لغتهم من الكتابة ال�سامّية ال�سمالّية الماأخوذة من 

الكتابة الفينيقّية، التي بدورها اأخذت كتابتها من الكتابة ال�سينائّية الأّم في �سيناء. 

واّدعي اأّن ر�سم العربّية ال�سمالي اأ�سُتّق من الكتابة ال�سريانّية. والواقع اأّنه ل دليل 

على ذلك، وغاية ما يمكن ا�ستفادته تاأثير ال�سريانية في الكتابة النبطية التي تاأثر بها 

ر�سم العربّية ال�سمالي.

اإلى نوعين من الخطوط: خّط ي�سبه الخّط الكوفي في  وقد تفّرع الخّط النبطي 

خطوطه الم�ستقيمة وزواياه، وخّط ن�سخي حرفه اأكثر ا�ستدارة واأ�سهل كتابة.

على  يعملون  الم�سلمين،  بين  متداولن   - والكوفي  الن�سخي   - الخّطان  وبقي 

تح�سينهما وتطويرهما، حتى جاء ابن مقلة في بداية القرن الرابع للهجرة، واأدخل 

تح�سينات هاّمة جّدًا على الخّط الن�سخي؛ لي�سبح على ما عليه اليوم من جمال فائق، 

.)1(
بخالف الخّط الكوفي الذي لم يلَق اأّي تطّور اأو ازدهار حتى ُهِجَر تمامًا

:P2. ر�سم �لعربية في عهد ر�سول �هلل

لم يتّم العثور على كتابات قراآنية تعود اإلى الفترة النبوية، ولكّن مّكة والمدينة كتبتا 

في تلك الفترة بر�سم العربّية ال�سمالّي المعروف المتطّور عن الر�سم النبطي، وبخّط 

مطاوع م�ستدير يمّثل اأحد الخّطين الماأثوَرين عن الأنباط. ومن خ�سائ�س الخّط المكّي 

 .
)2(

والمدنّي اأّن في األفاته تعويج اإلى يمنة اليد واأعلى الأ�سابع، وفي �سكله ان�سجاع ي�سير

المدينة  الآثار خرابي�ُس منقو�سة على ال�سخر في جبل �سلع قرب  يوؤّيد هذه  وما 

المنّورة، يرجع تاريخها اإلى غزوة الخندق)الأحزاب( في ال�سنة الخام�سة للهجرة، 

وقد انتظمت هذه الخرابي�س في كتابة كبيرة، في ق�سمها اليميني ذكر اأبي بكر وعمر، 

وفي ق�سمها الي�ساري ذكر لأ�سماء منها: »اأنا محمد بن عبد اهلل«، ومنها بخّط كبير: 

)1(  انظر: المغربّي، عبد الرحمن)ابن خلدون(: المقّدمة، لط، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، لت، �س421-417.
)2(  انظر: ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س9.
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ر�سائل  فهو  الن�سبة،  وهو محتمل  الرّق،  على  ُكتب  ما  اأّما  اأبي طالب«.  بن  »اأنا علي 

اإلى  ر�سائله  ومنها  الحديبية؛  من  عودته  بعد  الملوك  اإلى  اأر�سلها  التي   Pالر�سول

والرقوق  الحجرية  الخرابي�س  هذه  وُتبرز  وغيرهم.  وك�سرى،  وهرقل،  النجا�سي، 

ر�سمًا فيه مالمح الكتابة النبطية في ثوبها المتاأّخر، فتغيب فيها الألفات الداخلية، 

فيه  م�ستدير  بخّط  كتبت  وقد  والمّدات،  والهمزات،  وال�سّدات،  والإعجام،  وال�سكل، 

.
)1(

ت�سبه مالمحه مالمح الخّط الن�سخي الذي تطوّر في ما بعد

3. ر�سم �لم�سحف �لعثماني: 

. وُيراد بـ »فّن 
)2(

ُيراد بـ»ر�سم الم�سحف«: �سورة ما ُكِتَب في الم�ساحف العثمانية

 .
)3(

ر�سم الم�سحف«: »اأو�ساُع حروف القراآن في الم�سحف ور�سومه الخطّية«

في  �سائدًا  كان  الذي  العربية  ر�سم  هو  العثمانية  الم�ساحف  به  دّونت  الذي  والر�سم 

 .
)4(Pالمدينة المنّورة زمن الجمع العثماني �سنة خم�س وع�سرين من هجرة النبّي الكريم

حين  في  تعالى،  اهلل  عند  من  واأّنه  العثماني؛  الر�سم  بتوقيفّية  كثيرون  قال  وقد 

.
)5(

ذهب اآخرون اإلى اأّنه اجتهاٌد من ال�سحابة

وقد بّين البحث المعا�سر اأّن هذا الر�سم - على المظنون- امتداد للر�سم النبطي 

ول  معجم  غير  فجاء  الر�سم،  ذلك  �سمات  من  كثيرًا  ورث  حيث  المتاأّخر،  ثوبه  في 

والرموز؛  دات  المحدِّ اإجماًل، ويعوزه كثيٌر من  الداخلية  الألفات  م�سكول، تغيب عنه 

.
)6(

كال�سّدة، والهمزة، والمّدة، اإلى غير ذلك من نواحي النق�س والإبهام

)1(  انظـــر: حميـــد اهلل، محمـــد: مجموعـــة الوثائـــق ال�سيا�سية للعهد النبـــوي والخالفة الرا�ســـدة، ط5، بيـــروت، دار النفائ�س، 
1405هـ.ق/ 1985م، �س32، 142-99.

)2(  انظـــر: ابـــن الجزري، محمد: الن�ســـر في القراءات، ت�سحيح ومراجعة محمد علي ال�سبـــاع، لط، م�سر، المكتبة التجارية 
الكبرى؛ مطبعة م�سطفى محمد، لت، ج1، �س446؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س300.

)3(  انظر: ابن خلدون، المقّدمة، م.�س، �س438.
)4(  انظر: ال�سج�ستاني، �سليمان بن الأ�سعث: كتاب الم�ساحف، ت�سحيح اآرثر جفري، ط1، بغداد، مكتبة المثنى؛ م�سر، مكتبة 

الخانجي؛ المطبعة الرحمانية، 1355هـ.ق/ 1936م، �س24-22.

)5(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س316-310.
)6(  انظر: ال�سج�ستاني، كتاب الم�ساحف، م.�س، �س24-22.
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4. مخالفات ومناق�سات في ر�سم �لم�سحف: 

وردت في الم�سحف مخالفات ومناق�سات في الر�سم ل ي�ستهان بها؛ وهي ترجع 

المجال، حيث  هذا  في  عثمان  اأّيام  الم�ساحف  توحيد  لجنة  اأع�ساء  قّلة خبرة  اإلى 

اإنَّهم عندما فرغوا من َن�ْسخ الم�ساحف اأَتوا بم�سحف اإلى عثمان، فنظر فيه فقال: 

قد اأح�سنتم واأجملتم، اأرى فيه �سيئًا من َلْحن! لكن �سُتقيمه العرب باأل�سنتها، ثمَّ قال: 

.
)1(

لو كان الُمملي من ُهَذيل، والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا!

وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن القراآن و�سل اإلينا متواترًا في نقل كلماته وترتيبها؛ بالحفظ 

والنقل ال�سفوي عن النبيP، جياًل بعد جيل، حيث توافرت الدواعي لنقله، واإن لم 

يكن متواترًا في كيفية اأداء هذه الكلمات. 

بثبت  ول  بالمعنى  ت�سّر  ل  الر�سم  في  والمناق�سات  المخالفات  هذه  فاإّن  وعليه، 

.Pالن�ّس القراآني المتواتر عن النبي

توحيد  لجنة  عن  نتج  بما  اللتزام  على  حري�سًا   Qعلي الإمام  كان  وقد 

الم�ساحف، على الرغم من وجود مخالفات في الر�سم والإمالء؛ ِحفاظًا على كتاب 

�ساأله بع�س  الإ�سالح، حيث  بعد تحت ذريعة  التحريف في ما  يد  ه  تم�سَّ اأن  اهلل من 

النا�س عن اإمكانية تغيير كلمة فيه، فاأجابهمQ بحزم:  »اإنَّ القراآن ل يهاج اليوم 

 .
)2(

ول يحوَّل«

اأ. نماذج من مخالفات الر�سم)3(: 

{ پ پ پ })4(، وال�َسحيح: واختالف اللَّيل... -

{ ٺ ٿ })5(، وال�سحيح: عاّلم. -

)1(  انظر: المّتقي الهندي، كنز العّمال في �سنن الأقوال والأفعال، م.�س، ج2، ح4784، �س586؛ ح4787، �س587.
)2(  انظر: ال�سيخ الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج9، �س495.

)3(  لمزيد من التف�سيل، انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س371-369.
)4( �سورة البقرة، الآية: 164.
)5( �سورة المائدة، الآية: 109.
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{ ېئ })1(، وال�سحيح: بالغداة. -

{ ڀ ٺ ٺ })2(، وال�سحيح: ل يياأ�س. -

{ ڈ ڈ ژ })3(، وال�سحيح: نباأ. -

ب. نماذج من مناق�سات الر�سم)4(: 

{ ۆ ۆ ۈۈ })5(،{ ۀ ہ ہہ })6(. -

{ ڇ ڇ ڍ })7(،{ ڭ ڭ ۇ ۇ })8(. -

{ گ ڳ })9(،{ ڤ ڤ ڤ })10(. -

{ پ پ پ ڀ })11(،{ ڤ ڤ ڦ ڦ })12(. -

{ ڍ ڌ ڌڎ })13(،{ چ چ چ چ { })14(. -

ط �لم�سحف:  ل َمن نقَّ 5. �أوَّ

الإعجام،  من  خاليًا  والأنباط  ال�سريان  من  العرب  اقتب�سه  عندما  الخطُّ  كان 

اليوم، وهكذا كان عليه الخّط العربي  اإلى  اإعجام  ال�سريانية بال  ول تزال الخطوط 

ل، ثّم دخل عليه الإعجام في اأواخر القرن الأّول الهجري،  حّتى منت�سف القرن الأوَّ

)1( �سورة الأنعام، الآية: 52.
)2( �سورة يو�سف، الآية: 87.
)3( �سورة اإبراهيم، الآية: 9.

)4(  لمزيد من التف�سيل، انظر: م. ن، �س372.
)5( �سورة يون�س، الآية: 49.

)6( �سورة الأعراف، الآية: 34.
)7( �سورة ال�سورى، الآية: 24.
)8( �سورة الرعد، الآية: 39.

)9( �سورة طه، الآية: 94.
)10( �سورة الأعراف، الآية: 150.
)11( �سورة اإبراهيم، الآية: 34.
)12( �سورة النحل، الآية: 18.
)13( �سورة فاطر، الآية: 40.
)14( �سورة محمد، الآية: 14.
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المهملة؛  الحروف  عن  وامتيازها  المعجمة  الحروف  ُنَقط  على  النا�س  ف  تعرَّ حيث 

وذلك على يد يحيى بن يعمر ون�سر بن عا�سم، تلميَذي اأبي الأ�سود الدوؤلي، بعد اأن 

اّت�سعت الدولة الإ�سالمية، واختلط العرب بالعجم، فبداأ اللب�س والإ�سكال في قراءة 

الم�ساحف بين النا�س، حتى لي�سّق على كثير منهم اأن يهتدي لقراءة القراآن قراءة 

.
)1(

�سحيحة من دون وجود اإعجام

ل َمن �سّكل �لم�سحف:  6. �أوَّ

اإلى  دًا عن الت�سكيل وعن كلِّ عالمة ت�سير  اأّول عهده مجرَّ كان الخّط العربي في 

بوجود  الم�سلمون  �سعر  الإ�سالمية،  الفتوحات  تو�ّسع  وبعد  اإعرابها.  اأو  الكلمة  حركة 

الخطاأ  في  الوقوع  من  ُتوؤمنهم  للم�سحف  ت�سكيلية  عالمات  و�سع  اإلى  ما�ّسة  حاجة 

 .
)2(

واللحن عند قراءة القراآن، ول �سيما بعد دخول األ�سنة عجموية على الل�سان العربي

 ـ 
)3(

وُنِقَل اأنَّ اأبا الأ�سود الدوؤلي �سمع قارئًا يقراأ:{ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چچ } 

بك�سر الالم ]في ر�سوله[ ـ فقال: ما ظننت اأنَّ اأمر النا�س اآَل اإلى هذا، فرجع اإلى زياد 

بن اأبيه ـ وكان واليًا على الكوفة )50 - 53هـ(، وكان قد طلب اإليه اأن ي�سنع �سيئًا يكون 

للنا�س اإمامًا، وُيعَرف به كتاب اهلل، فا�ستعفاه اأبو الأ�سود، حّتى �سمع بنف�سه هذا اللحن 

في كالم اهلل، فعند ذلك عزم على اإنجاز ما طلبه زيادـ وكان اأبو الأ�سود يقول للكاتب: 

اإذا راأيتني قد فتحت فمي بالحرف؛ فاأنقط نقطة فوقه من اأعاله، واإن �سممت فمي؛ 

.
)4(

فاأنقط نقطة بين يدي الحرف، واإن ك�سرت؛ فاجعل النقطة من تحت الحرف

)1(  انظـــر: ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، م.�ـــس، ج1، �س454؛ الزرقاني، مناهل العرفان فـــي علوم القراآن، م.�س، ج1، 
�س332.

)2(  م. ن..
)3(  �سورة التوبة، الآية: 3.

)4(  انظر: ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س46-45.
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الم�سهـــور اأّن العـــرب اأخذوا لغتهم من الحيـــرة، التي اأخذت مـــن الأنبار، واأخذت  1-

الأنبـــار من الأنباط، واأخذ الأنباط لغتهم من الكتابة ال�سامّية ال�سمالّية الماأخوذة 

مـــن الكتابة الفينيقّية، التي بدورها اأخذت كتابتها مـــن الكتابة ال�سينائّية الأّم في 

�سيناء. 

كتبـــت مّكة والمدينة في �سدر الإ�سالم بر�سم العربّية ال�سمالّي المعروف المتطّور  2-

عن الر�سم النبطي.

ر�ســـم الم�سحف: �سورة ما ُكِتَب فـــي الم�ساحف العثمانية. وفّن ر�سم الم�سحف:  3-

اأو�ساُع حروف القراآن في الم�سحف ور�سومه الخطّية. وم�سطلح »الر�سم« فاأقرب 

ما يكون اإلى م�سطلح »الكتابة«.

وردت فـــي الم�سحف مخالفات ومناق�ســـات في الر�سم ل ي�ستهان بها؛ وهي ترجع  4-

اإلى قّلة خبرة اأع�ساء لجنة توحيد الم�ساحف اأّيام عثمان في هذا المجال. ولكّنها 

.Pل ت�سّر بالمعنى ول بثبت الن�ّس القراآني المتواتر عن النبي

ط الم�سحف هما: يحيى بن يعمر ون�سر بن عا�سم؛ تلميَذا اأبي الأ�سود  5- ل َمن نقَّ اأوَّ

الدوؤلي.

-6 .Qل َمن �سّكل الم�سحف هو: اأبو الأ�سود الدوؤلي؛ �ساحب الإمام علي اأوَّ
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��رواأج���ب ف��كم

1. اأجب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:

فّن ر�سم الم�سحف هو: اأو�ساُع حروف القراآن في الم�سحف ور�سومه الخطّية. -

اأّول من �سّكل الم�سحف هو: يحيى بن يعمر العدواني. -

اأّول من نّقط الم�سحف هو: اأبو الأ�سود الدوؤلي. -

2. اأجب باخت�سار:

تكّلم عن ر�سم الم�سحف العثماني؟ -

بّين اأ�سل ر�سم العربية في عهد ر�سول اهللP؟ -

اذك���ر بع�س المخالفات والمناق�سات في ر�سم الم�سحف؛ مبّيناً �سببها، ومعّلاًل  -

عدم تاأثيرها على القراآن؟
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�أّول من �سبط �لم�سحف بالحركات �لماأخوذة من �لحروف)1(

ة  وال�سمَّ الحرف،  ل  اأوَّ على  نقطة  فالفتحة  ُنَقطًا،  ل  الأوَّ ال�سدر  في  ال�َسكل  كان 

له. والذي ا�ستهر الآن: ال�سبط بالحركات الماأخوذة من  على اآخره، والك�سرُة تحت اأوَّ

الحروف، وهو الذي اأخرجه الخليل بن اأحمد الفراهيدي)ت: 175هـ(، فالفتح �سكلة 

م�ستطيلة فوق الحرف، والك�سر كذلك تحته، وال�سّم واو �سغيرة فوقه، والتنوين زيادة 

ل َمن و�سع الهمز والت�سديد والَروم والإ�سمام الخليل -اأي�سًا-. مثلها. واأوَّ

�أّول من كتب �لم�سحف بخّط مجّود)2(

ل َمن كتب الم�ساحف في القرن الأّول ويو�سف بح�سن الخّط هو: خالد بن  اإّن اأوَّ

اأمير الموؤمنين عليQ، وكان م�سهورًا بجمال  100هـ(؛ �ساحب  اأبي الهياج)ت: 

ه واأناقة ذوقه، ويقال: اإنَّ �سعدًا ـ مولى الوليد وحاجبه ـ اختاره لكتابة الم�ساحف  خطِّ

وال�ِسعر والأخبار للوليد بن عبد الملك)ت: 96هـ(، فكان هو الذي خطَّ ِقبلة الم�سجد 

النبوي بالمدينة بالذهب من �سورة ال�سم�س اإلى اآخر القراآن. وطلب اإليه عَمر بن عبد 

ق فيه. العزيز اأن يكتب له م�سحفًا على هذا المثال، فكتب له م�سحفًا تنوَّ

)1(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س456.
)2(  انظر: ابن النديم، الفهر�ست، م.�س، �س9.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

وافي، علم اللغة، �س96، 177-176. 2-

ال�سامرائي، التطّور اللغوّي التاريخي، �س3 3-

ابن خلدون، المقّدمة، �س421-417، 438. 4-

ابن النديم، الفهر�ست، �س9، 46-45. 5-

حميـــد اهلل، مجموعة الوثائـــق ال�سيا�سية للعهد النبـــوي والخالفة الرا�سدة،  6-

�س32، 99 - 142.

ابن الجزري، الن�سر في القراءات، ج1، �س446. 7-

الزرقانـــي، مناهـــل العرفان فـــي علوم القـــراآن، ج1، �ـــس300، 316-310،  8-

.333-332

ال�سج�ستاني، كتاب الم�ساحف، �س24-22. 9-

المّتقـــي الهنـــدي، كنـــز العّمال في �سنـــن الأقـــوال والأفعـــال، ج2، ح4784،  10-

�س586؛ ح4787، �س587.

الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، ج9، �س495. 11-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج1، �س372-369. 12-

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج1، �س454، 456. 13-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

الدرس الرابع عشر

إعجاز القرآن )1(

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

معرفة معنى اإلعجاز القرآني لغًة واصطالحًا. 2-

معرفة فلسفة تنّوع المعجزات في القرآن. 3-

معرفة أبعاد إعجاز القرآن الكريم. 4-

معنى اإلعجاز. 1-

فلسفة تنّوع المعجزات. 2-

التحّدي في القرآن. 3-

م��ن أب��ع��اد إع��ج��از ال��ق��رآن:  4-

)التحّدي الخاّص(: شخصية 

َم�����ْن ن����زل ع��ل��ي��ه ال���ق���رآن، 

ح��ق��ائ��ق ال��ق��رآن وم��ع��ارف��ه، 

عدم االختالف في القرآن.
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اأ. المعنى اللغوي: العين والجيم والزاء اأ�سالن �سحيحان يدّل اأحدهما على ال�سعف، 

والآخـــر على موؤّخر ال�سيء، فـــالأول: عجز عن ال�سيء يعجز عجزًا؛ فهو عاجز؛ اأي 

. والَعْجُز: اأ�سُله 
)1(

�سعيـــف... ويقال: اأعجزني فالن: اإذا عجزت عن طلبه واإدراكه

ـــُر عن ال�سيء، وح�سوله عند َعُجـــِز الأمِر؛ اأي: موؤّخره... و�سار في الّتعارف  خُّ
َ
اأ التَّ

.
)2(

ا�سما للق�سور عن فعل ال�سيء؛ وهو �سّد القدرة

ب. المعن����ى ال�سطالح����ي: الُمْعِجـــز هو: الأمـــر الخارق للعـــادة، المطابق للدعوى، 

.  والإعجاز هـــو: اأن ياأتي المّدعي لمن�ســـب من المنا�سب 
)3(

المقـــرون بالتحـــّدي

الإلهيـــة بما يخـــرق نوامي�س الطبيعة ويعجز عنه غيره �ساهـــدًا على �سدق دعواه، 

مـــع اإمكان �سدق هـــذه الدعوى بحكـــم العقل، اأو النقـــل الثابت عن نبـــي اأو اإمام 

.
)4(

مع�سوم

)1(  انظر: ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج4، ماّدة»عجز«، �س232.
)2(  انظر: الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»عجز«، �س547.

)3(  انظر: الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين، ط2، طهران، ن�سر مرت�سوي؛ مطبعة چاپخانهء طراوت، 1362هـ.�س، ماّدة 
»عجز«، ج4، �س25.

)4(  انظر: ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س34-33.
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2. فل�سفة تنّوع �لمعجز�ت:

 الإمام علي بـــن مو�سى الر�ساQ، فقال: لماذا 
)1(

روي اأّنـــه �ساأل ابن ال�سّكيت

بعـــث اهلل مو�سى بن عمرانQ بالع�سا ويده البي�ساء واآلة ال�سحر؟ وبعث عي�سى 

باآلـــة الطـــب؟ وبعث محمدًاP بالـــكالم والخطب؟ فقـــالQ: »اإّن اهلل لّما بعث 

مو�ســـىQ كان الغالـــب على اأهل ع�ســـره ال�سحر، فاأتاهم من عنـــد اهلل بما لم 

يكـــن فـــي و�سعهم مثله، ومـــا اأبطل به �سحرهـــم، واأثبت به الحّجة عليهـــم. واإّن اهلل 

، واحتاج النا�س اإلى الطب، 
)2(

بعـــث عي�سىQ في وقت قد ظهرت فيه الزمانـــات

فاأتاهم من عند اهلل بما لم يكن عندهم مثله، وبما اأحيى لهم الموتى، واأبرء الأكمه 

والأبر�س باإذن اهلل، واأثبت به الحّجة عليهم. واإّن اهلل بعث محمدًاP في وقت كان 

الغالـــب على اأهل ع�سره الخطب والكالم، فاأتاهم من عند اهلل من واعظه وحكمه؛ 

.
)3(

ما اأبطل به قولهم، واأثبت به الحّجة عليهم«

ّية الغالبة على  وُيفَهم من هذه الرواية اأّن فل�سفة تنّوع المعجزات تدور مدار الخا�سّ

اأهل ع�سر َمن ُيجري اهلل تعالى على يديه المعجزة؛ لتكون اأبلغ في التاأثير، واأظهر في 

التحّدي، واآكد في ت�سديق الدعوة. 

3. �لتحّدي في �لقر�آن:

. وقد جاء التحّدي في القراآن على 
)4(

اأ. معنـــى التحّدي في القراآن: التحّدي هو: المنع

نحوين:

: وهـــو التحـــّدي بالإتيان بمثـــل القراآن بلحاظ وجـــه خا�ّس من  - التح���ّدي الخا����سّ

)1(  هو اأبو يو�سف يعقوب بن اإ�سحاق الدورقي الأهوازي ال�سيعي؛ اأحد اأئّمة اللغة والأدب، ذكره كثير من الموؤّرخين واأثنوا عليه، 
وكان ثقـــًة جليـــاًل من عظمـــاء ال�سيعة، وُيعّد من خوا�ـــسّ الإمامين التقّييـــنL، وكان حامل لواء علـــم العربية والأدب 

وال�سعر واللغة والنحو، له ت�سانيف كثيرة مفيدة، منها: كتاب تهذيب الألفاظ، وكتاب اإ�سالح المنطق.

)2(  الآفات الواردة على بع�س الأع�ساء، فيمنعها عن الحركة؛ كالفالج، واللقوة. ويطلق المزمن على مر�س طال زمانه.
)3(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، كتاب العقل والجهل، ح20، �س24.
)4(  انظر: ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج2، ماّدة»حد«، �س3.
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، من قبيـــل: �سخ�سية َمْن نزل عليه القـــراآن، حقائق القراآن 
)1(

وجوهـــه الإعجازية

ومعارفه، عدم الختالف في القراآن...  

التحّدي العام: وهو التحّدي بالإتيان بمثل القراآن كّله اأو جزء منه على وجه عاّم.  -

 هي ح�سب ترتيب نزولها:
)2(

وقد ورد هذا التحّدي في القراآن �سمن خم�س اآيات

• ڤ 	 ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   }

.
)3(

ڤ ڦ}

• 	.
)4(

{ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ            ۉ } 

• { ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ              	

.
)5(

ٿ } 

• 	.
)6(

{ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹ } 

• ۆئ 	 ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   }

ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ               ۆئ 
.

)7(
يئ } 

ب. خ�سائ�س اآيات التحّدي: 

- .
)8(

الآيات الأربعة الأولى اآيات مكّية، والآية الأخيرة اآية مدنية

اًل في عنوان »اأبعاد اإعجاز القراآن)التحّدي الخا�ّس(«. )1(  �سياأتي الحديث عنها مف�سّ
)2(  تجدر الإ�سارة اإلى اأّن هذه الآيات تدخل تحت عنوان التحّدي الخا�ّس -اأي�سًا-؛ كالتحدي ببالغتها.

)3(  �سورة الإ�سراء، الآية: 88.
)4(  �سورة يون�س، الآية: 38.

)5(  �سورة هود، الآية: 13.
)6(  �سورة الطور، الآيتان: 34-33.
)7(  �سورة البقرة، الآيتان: 24-23.

)8(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س59، 68.
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- .
)1(

تدّل اآيات التحّدي جميعها على اأّن القراآن اآية معجزة خارقة من عند اهلل تعالى

التحدي في الآيات عاّم لكّل ما يت�سّمنه القراآن الكريم من معارف حقيقية، وحجج  -

وبراهيـــن �ساطعة، ومواعـــظ ح�سنة، واأخالق كريمـــة، و�سرائع اإلهيـــة، واإخبارات 

)2(
غيبية، وف�ساحة وبالغة...

- .
)3(

اآيات التحّدي مختلفة في العموم والخ�سو�س، ومن اأعّمها تحّديًا الآية الأولى

ًا من التحّدي يرجع اإلى معانيه ال�سامية  - اإّن كّل واحـــدة من الآيات توؤّم غر�سًا خا�سّ

ومقا�ســـده العالية، حيـــث اإّن الآية الأولى واردة مورد التحـــّدي بجميع القراآن؛ لما 

جمـــع فيه مـــن الأغرا�س الإلهية، ويخت�ّس باأّنه جامع لعاّمـــة ما يحتاج اإليه النا�س 

اإلـــى يوم القيامـــة. والآية الثانية واردة مورد التحّدي ب�ســـورة من القراآن؛ لما فيها 

مـــن بيان غر�س تاّم جامـــع من اأغرا�س الهدى الإلهي؛ بيانًا ف�ساًل من غير هزل. 

والآية الثالثة هي تحدٍّ بع�سر من ال�سور القراآنية؛ لما في ذلك من التفّنن في البيان 

والتنـــّوع فـــي الأغرا�س من جهة الكثرة، ليظهر به اأّن تنـــّوع الأغرا�س القراآنية في 

بيانـــه المعجز لي�ـــس اإل من قبل اهلل. والآيـــة الرابعة هي تحدٍّ بما يعـــّم التحّديات 

الثالثـــة ال�سابقـــة؛ فاإّن الحديث يعّم ال�ســـورة والع�سر �سور والقـــراآن كّله؛ فهو تحدٍّ 

ة القراآنية. والآيـــة الخام�سة وردت مورد تاأبيـــد التحّدي والت�سليم  بمطلـــق الخا�سّ

لحقيقة اأّن القراآن كتاب منزل من عند اهلل ل ريب فيه، اإعجازًا باقيًا بمّر الدهور 

.)4(
وتوالي القرون

اإّن نـــوع العنايـــة بالتحّدي في الآيـــة الثالثة غير نـــوع العناية بالتحـــّدي في الآيات  -

الأخـــرى؛ ففي هذه الآيات تتعّلـــق العناية بالتحّدي بعدم قدرتهم على الإتيان بمثل 

القـــراآن اأو بمثـــل �سورة منـــه؛ لما اأّنه قـــراآن م�ستمل على جهـــات ل تتعّلق بها قدرة 

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س59.
)2(  انظر: م. ن، ج1، �س59؛ ج10، �س162.

)3(  انظر: م. ن، ج1، �س59.
)4(  انظر: م. ن، ج1، �س59؛ ج10، �س169-167.
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الإن�ســـان ول يظهر عليها غيره تعالى وقد اأطلق القول فيها اإطالقًا. بينما في الآية 

الثالثـــة وبمالحظـــة تعقيبها بقولـــه تعالـــى:{ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ... } ؛ فـــاإّن نـــوع العناية بالتحـــّدي، اإّنما هو بكون القـــراآن مت�سّمنًا لما يخت�ّس 
علمه باهلل تعالى ول �سبيل لغيره اإليه. وهذا اأمر ل يقبل الفتراء بذاته؛ فكاأّنه قيل: 

اإّن هـــذا القراآن ل يقبل بذاته افتراء؛ فاإّنه مت�سّمن لأمور من العلم الإلهي الذي ل 

�سبيل لغيره تعالى اإليه، واإن ارتبتم في ذلك فاأتوا بع�سر �سور مثله مفتريات تدعون 

اأّنهـــا افتراء، وا�ستعينوا بمن ا�ستطعتم من دون اهلل، فاإن لم تقدروا عليه؛ فاعلموا 

.
)1(

اأّنه من العلم المخ�سو�س به تعالى

جـــاء التحـــّدي في هذه الآيات بالإتيان بمثل القراآن اأو بمثـــل �سورة اأو ع�سر �سور اأو  -

حديـــث منه، ومعنى التحّدي بالمثل اأّن الكالم لّما كان اآية معجزة، فلو اأتى اإن�سان 

بمـــا يماثله؛ لكفى في اإبطـــال كونه اآية معجزة، ولم يحتج اإلـــى الإتيان بما يترّجح 

.
)2(

ه ل عليه في خوا�سّ عليه في �سفاته، ويف�سّ

4. من �أبعاد �إعجاز �لقر�آن)�لتحّدي �لخا�ّص(:

اإّن القراآن الكريم معجز كّله باختالف اللحاظات والجهات، واأبعاد اإعجازه اأعلى 

التي  الإعجازية  الأبعاد  ومن  الأفهام.  كنهها  تدرك  اأن  اأو  العقول،  تح�سيها  اأن  من 

ا�ستهر بحثها من ِقَبل علماء القراآن والمف�ّسرين، ما يلي:

اأ. �سخ�سّي����ة َم����ْن ن����زل علي����ه الق����راآن )�سخ�سّي����ة الر�س����ولP(: ُيعّد اإيتـــاء الر�سول 

الأكرمP القراآن وجهًا من وجوه الإعجاز، حيث ي�سهد التاريخ اأّنه لم يتعّلم عند 

اأّي معّلـــم، ولم يتـــرّب عند اأي مرّب، وطيلـــة مكوثه بين النا�س اإلـــى الأربعين من 

عمـــره لـــم يكن ينطق بعلم اأو �سعـــر اأو نثر، ثّم اأتى بما اأتى بـــه دفعة واحدة؛ فاأتى 

بمـــا عجـــزت عنه فحولهم، وكّلت دونـــه األ�سنة بلغائهم؛ فلم يقـــدر على معار�سته 

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج10، �س169.
)2(  انظر: م. ن، �س170-169.
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اأن�ـــس ول جـــاّن على طول التاريخ. وقد اأ�سار القـــراآن الكريم نف�سه اإلى هذا الوجه 

، مفّنـــدًا افتراءات ن�سبة القراآن اإلى النبـــيP تارة، وتلقيه اإياه من 
)1(

الإعجـــازي

ب�سر غيره تارة اأخرى:

تعالـــى:{{ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ   ژ ژ  - قال 

.
)2(

ڑ ڑک ک ک } 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ   ڀ ڀ ڀ  - تعالـــى:{  قـــال 

.
)3(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } 

ب. حقائق القراآن ومعارفه: ي�ستمل القراآن الكريم على حقائق ومعارف عالية و�سامية 

يحتاجها النوع الإن�ساني في تحقيق تكامله في ما يتعّلق بن�ساأته الدنيوية والأخروية؛ 

 مـــن اإلهّيـــات، واأخالقّيات، وعبـــادات، ومعامـــالت، و�سيا�ســـات، واجتماعّيات...:

.
)4(

{ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ } 

الف�ساد  اإليها  يتطّرق  ل  التي  الراهنة،  بالحقائق  ذلك  جميع  في  القراآن  اأتى  وقد 

يديها ول من خلفها، ول  بين  الباطل من  ياأتيها  ول  اأّي جهة من جهاتها،  والنقد في 

يحكم عليها حاكم الن�سخ، ول يق�سي عليها قانون التحّول والتكامل. وهذا �سيء يمتنع 

وقوعه عادة من الب�سر، ول �سّيما مّمن ن�ساأ بين اأّمة جاهلة ل ن�سيب لها من المعارف 

.
)5(

والعلوم

ج. ع���دم الخت���الف ف���ي الق���راآن: ُيعـــّد عدم وجود اختـــالف في القـــراآن اأحد الوجوه 

الإعجازيـــة فيه، فاإّن من طبيعة الكالم الب�سري بحكم ن�ساأة الماّدة وقانون التحّول 

)1(  لمزيـــد مـــن التف�سيل في هذا الوجه الإعجازي، انظر: الميزان في تف�سير القـــراآن، م.�س، ج1، �س63-64؛ ال�سيد الخوئي، 
البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س55-45.

)2(  �سورة يون�س، الآية: 16.
)3(  �سورة النحل، الآية: 103.

)4(  �سورة النحل، الآية: 89.
)5(  لمزيد من التف�سيل في هذا البعد الإعجازي وم�ساديقه، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، 

�س62-63؛ ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س67-58.
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والتكامـــل الحاكـــم فيها، اأن يتطـــّراأ اإليه بع�ـــس الختالف؛ تبعًا لتعّر�ـــس الإن�سان 

لظروف مختلفة؛ من �سّدة ورخاء، وحرب و�سلم، واأمن وخوف...

وواقع الحال: اأّن القراآن الكريم الذي نزل على النبيP وقراأه على النا�س قطعًا 

قطعـــًا في مّدة ثالث وع�سرين �سنـــة، في اأحوال مختلفة، و�سرائـــط متفاوتة، في مّكة 

والمدينـــة، فـــي الليل والنهـــار، والح�سر وال�سفـــر، والحرب وال�سلم، فـــي يوم الع�سرة 

ويـــوم الغلبـــة، ويوم الأمن ويوم الخوف، مـــع ما فيه من معارف اإلهيـــة دقيقة واأخالق 

لة، في جميع ما يحتـــاج اإليه الإن�سان في حياته الدنيوية  فا�سلـــة واأحكام فرعّية مف�سّ

والأخروية، بحيث ل يعتريه اأدنى اختالف في النظم المت�سابه، اأو تناق�س في المعارف 

.)1(
التي يلقيها. فلو كان من عند غير اهلل لختلف النظم وتناق�س المعنى

چ  تعالى:{ چ  بقوله  الإعجازي  الوجه  اإلى هذا  الكريم  القراآن  اأ�سار  وقد 

.
)2(

چ {ڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } 

)1(  انظـــر: ال�سيد الطباطبائـــي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س66-67؛ ال�سيـــد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، 
م.�س، �س58-55.

)2(  �سورة الن�ساء، الآية: 82.
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الأفكآرالرئم�سا

الُمْعِجز هو: الأمر الخارق للعادة، المطابق للدعوى، المقرون بالتحّدي. 1-

ّية الغالبة في ع�سر المعجزة.  2- فل�سفة تنّوع المعجزات تدور مدار الخا�سّ

التحّدي الخا�ّس: هو التحّدي بالإتيان بمثل القراآن بلحاظ وجه خا�ّس من وجوهه  3-

الإعجازيـــة، من قبيل: �سخ�سية َمـــْن نزل عليه القراآن، حقائـــق القراآن ومعارفه، 

عدم الختالف في القراآن...  

التحّدي العام: هو التحّدي بالإتيان بمثل القراآن كّله اأو جزء منه على وجه عاّم. 4-

��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

يج���ب ت�سدي���ق �ساحب المعجزة حتى ل���و كانت معجزته مخالف���ة لحكم العقل  -

القطعي.

ّية الغالبة في ع�سر المعجزة. - فل�سفة تنّوع المعجزات تدور مدار الخا�سّ

التحّدي الخا�ّس هو التحّدي بخ�سو�س الإتيان بجزء من القراآن. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

بّين وجه الإعجاز في �سخ�سية َمْن نزل عليه القراآن؟ -

تكّلم عن البعد الإعجازي في حقائق القراآن ومعارفه التي طرحها للنا�س؟ -

ح وجه الإعجاز في عدم وقوع الختالف في القراآن؟ - و�سّ
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محاوالت لمعار�سة �لقر�آن!

للعبرة  مدعاة  كانت  حيث  القراآن،  لمعار�سة  المحاولت  بع�س  التاريخ  �سّجل 

تلك  من  اأمثلة  يلي  ما  وفي  والخزي،  الخ�سران  �سوى  عنها  ينتج  ولم  والده�سة، 

المعار�سات:

عار�ـــس م�سيلمة الكّذاب �سورة الفيل بقوله: الفيل، ما الفيل، وما اأدراك ما الفيل،  1-

.
)1(

له ذنب وبيل وخرطوم طويل

اّدعـــى اأحد الكّتاب الم�سيحيين معار�سة القـــراآن محاوًل معار�سة �سورة الحمد  2-

مـــن خـــالل اقتبا�س جماًل مـــن ال�ســـورة نف�سها وتحويـــر بع�س األفاظهـــا، وجاء 

بـــكالم يقول فيـــه: الحمد للرحمـــن، رّب الأكـــوان، الملك الدّيان، لـــك العبادة 

. وقـــال في معار�سته �ســـورة الكوثر: 
)2(

وبـــك الم�ستعـــان، اهدنا �ســـراط الإيمان

اإّنـــا اأعطيناك الجواهر، ف�سل لربك وجاهـــر، ول تعتمد قول �ساحر. حاول هذا 

ال�سخ�ـــس من خالل تقليده التاّم لنظم الآيات القراآنية و�سياغتها وتبديل بع�س 

كلماتهـــا، الإيحـــاء للنا�س باأّنه قد عار�ـــس القراآن. وقبله فعـــل م�سيلمة الكذاب 

-اأي�سًا- فـــي معار�سة �سورة الكوثر بقوله: اإّنا اأعطيناك الجماهر، ف�سّل لرّبك 

.
)3(

وهاجر، واإّن مبغ�سك رجل كافر

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س68.
)2(  انظر: ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س94؛ ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، 

�س68.

)3(  انظر: ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س98-97.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج2، �س3؛ ج4، �س232. 2-

 الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س547. 3-

الطريحي، مجمع البحرين، ج4، �س25. 4-

الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، �س34-33، 67-45، 94، 98-97. 5-

الكليني، الكافي، ج1، كتاب العقل والجهل، ح20، �س24. 6-

الطباطبائـــي، الميزان في تف�سيـــر القراآن، ج1، �ـــس59، 64-62، 67-66،  7-

68؛ ج10، �س162، 170-167.



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

الدرس الخامس عشر

إعجاز القرآن )2(

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-
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ا1 1. �لإخبار عن �لغيب:

اأن  للنا�س  باآيات كثيرة، ما كان  تحّدى القراآن الكريم بالإخبار عن بع�س الغيب 

هذه  ومن  بها،  الكريم  القراآن  اإخبار  لول  عليها  يّطلعوا  اأن  �ساأنهم  من  ول  يعلموها 

الإخبارات الغيبية: 

اأ. اإخبـــار القـــراآن عن بع�س الحوادث الما�سية الخافـــي اأمرها وحقيقتها عن النا�س، 

منها: 

ة النبي نوحQ وقومه:{ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  - قوله تعالى بعد �سرد ق�سّ

.
)1(

ڱ          ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہہ ہ   ہ ھ } 
ة النبي يو�ســـفQ واأخوته{ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ  - قولـــه تعالى بعد �سرد ق�سّ

.
)2(

یی ی ی        جئ حئ مئ ىئ يئ جب    } 

قولـــه تعالى بعد �سرد ق�ســـة مريـــمO:{ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ      -

.
)3(

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ } 

)1(  �سورة هود، الآية: 49.
)2(  �سورة يو�سف، الآية: 102.

)3(  �سورة اآل عمران، الآية: 44.



232

مي
ر
ك

ال
ن

راآ
ق

ال
م

و
عل

يف
س

�
و

ر
د

ب. الإخبار عن بع�س الحوادث الم�ستقبلية الخافي اأمرها وحقيقتها عن النا�س، منها: 

قوله تعالـــى في انغالب الروم ثـــّم غلبتهـــم:{ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  -

ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ                ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
.

)1(
ې ى } 

قوله تعالى في رجوع النبيP اإلى مكة بعد الهجرة:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  -

ۓ   } تعالـــى:  وقولـــه   ،
)2(

پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ } 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

.
)3(

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ } 
اإلى غير ذلك من الآيات التي تبّين حقائق علمية مجهولة للنا�س زمن نزول القراآن، 

ك�سف عنها العلم الحديث في ع�سرنا الحا�سر، اأو اأخبار تنّبئ عن الحوادث العظيمة 

.
)4(

التي ت�ستقبل الأّمة الإ�سالمية اأو الدنيا عاّمة بعد نزول القراآن

2. �لك�سف عن حقائق علمية:

اإلى  �سبيل  ل  طبيعية  وقوانين  كونّية  وحقائق  معارف  عن  الكريم  القراآن  ك�سف 

معرفتها في زمن نزول القراآن اإل عبر الوحي الإلهي، وبع�س هذه الحقائق لم يّت�سح 

للنا�س اإل بعد توافر العلوم وتقّدم الب�سرية وتطّورها في فترة متاأّخرة، وبع�سها الآخر 

ل يزال مجهوًل بالن�سبة اإليهم حتى الآن. ومن هذه الحقائق التي ك�سف عنها الوحي 

:
)5(

الإلهي، وتنّبه لها العلم الحديث، ما يلي

)1(  �سورة الروم، الآيات: 4-2.
)2(  �سورة الق�س�س، الآية: 85.

)3(  �سورة الفتح، الآية: 27.
)4(  لمزيـــد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س64-65؛ ال�سيد الخوئي، البيان 

في تف�سير القراآن، م.�س، �س70-67.

)5(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س77-70.
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 ،
)1(

اأ. دور الري���اح في تلقيح النبات والأ�سجار: قـــال تعالى:{ ڈ ڈ  ژ... }

حيـــث اأثبـــت العلم الحديـــث اأّن النباتات والأ�سجـــار تحتاج اإلى اللقـــاح لكي تثمر، 

وعملية التلقيح هذه تح�سل بوا�سطة الرياح التي تحمل اللقاح من مكان اإلى اآخر.

،{ ہ 
)2(

ب. ظاهرة الزوجية: قال تعالـــى:{ ىئ ی ی ی ی جئ حئ } 

ژ   ...}،
)3(

ڭ }  ڭ    ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ھ ھ 
، حيـــث ت�ســـّرح هـــذه الآيـــات بعمومّية ظاهرة 

)4(
ڑ       ڑ ک ک ک کگ...}

الزوجية التكوينية لكّل �سيء اأوجده اهلل تعالى في هذا الكون.

، حيـــث 
)5( 

ج. حرك���ة الأر����س ودورانه���ا: قـــال تعالـــى:{ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ... }

ت�ســـّور هذه الآيـــة الأر�س على �سكل مهد بالن�سبة لمن عليهـــا، وهذه الحالة ناجمة 

عن الحركة المو�سعية والنتقالية لالأر�س، ومثلما تكون حركة المهد �سببًا ل�سكينة 

الطفل ونموه؛ كذلك توؤّدي حركة الأر�س اإلى تكامل الإن�سان وتطّوره.

د. كروّي���ة الأر�س: قال تعالى:{ ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ ۈ ۈ 

ٱ   }،
)7(

پ } پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ   }،
)6(

{ ۅۅ...  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ٻ ٻ ٻ }. حيـــث اإّننا لو فر�سنا اأّن الأر�س م�سّطحة؛ فال يمكن اأن يكون 
لهـــا اأكثر من م�سرق ومغرب في وقت واحـــد؛ اإل على فر�س كروّيتها وتبّدل اأو�ساعها 

وحالتها بالن�سبة اإلى ال�سم�س.

)1(  �سورة الحجر، الآية: 22.
)2(  �سورة الذاريات، الآية: 49.

)3(  �سورة ي�س، الآية: 36.
)4(  �سورة الرعد، الآية: 3.

)5(  �سورة طه، الآية: 53.
)6(  �سورة الأعراف، الآية: 137.

)7(  �سورة المعارج، الآية: 40.
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3. �لف�ساحة و�لبالغة)�لبيان(:

من اأبعاد اإعجاز القراآن ف�ساحته وبالغته، حيث تحّدى بهما العرب الذين بلغوا 

مبلغًا لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقّدمة عليهم اأو المتاأّخرة عنهم، ووطئوا 

موطئًا لم تطاأه اأقدام غيرهم؛ في كمال البيان، وجزالة النظم، ووفاء اللفظ، ورعاية 

 :
)1(

المقام، و�سهولة المنطق

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  تعالى:{  قال 

ٺ ٺ ٺ ٿ              ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ       ڦ ڦڄ ڄ ڄ 
.

)2(
ڄ } 

ۅ             ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ     ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  تعالى:{  وقال 

ۈئ       ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ             وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې     ې  ۉ  ۉ 
 .

)3(
ېئ      ېئ ېئ } 

وقد طالت مّدة التحّدي، وتمادى زمان ال�ستنها�س؛ فلم يجيبوه اإل بالتجافي، ولم 

يزدهم اإل العجز، ولم يكن منهم اإل ال�ستخفاء والفرار:{ ۇئ ۆئ        ۆئ ۈئ ۈئ 

.
)4(

ېئېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ      ی ی ی ی جئحئ مئ   ىئ يئ جب    } 
، في ما يلي:

)5(
ويمكن الإ�سارة اإلى بع�س خ�سائ�س هذا الإعجاز

اأ. دقيـــق تعبير القـــراآن ورقيق تحبيره: حيث و�سع القراآن كّل لفـــٍظ مو�سعه الأخ�ّس، 

بـــدل بغيـــره جاء منه ف�ساد معنـــى الكالم اأو �سقوط رونقـــه، من قبيل: تقديم 
ُ
اإذا اأ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ال�سمع علـــى الب�سر في قولـــه تعالـــى:{ 

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س68.
)2(  �سورة هود، الآيتان: 14-13.

)3(  �سورة يون�س، الآيتان: 39-38.
)4(  �سورة هود، الآية: 5.

)5(  لمزيد من التف�سيل، انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج5، �س422-10.
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؛ لأّن ال�سمع اأرقى واأعقد واأدّق واأرهف من جهاز الب�سر.
)1(

ۆئ} 

�سلوبـــه فريد، ل هو �سعر 
ُ
�سلوبه: ف�سبكه جديد، واأ

ُ
ب. طرافـــة �سبك القراآن وغرابـــة اأ

ك�سعـــر العرب، ول هو نثر كنثرهـــم، ول فيه تكّلف اأهل ال�سجـــع والكهانة، على اأّنه 

َجَمـــع بين مزايا اأنـــواع الكالم الرفيع؛ فيـــه اأناقة ال�سعر، وطالقـــة النثر، وجزالة 

ال�سجع الر�سين، وجميع اآيات القراآن ت�سهد بذلك. 

ج. عذوبة األفاظ القراآن و�سال�سة عباراته: حيث تبتهج له الأرواح وتن�سرح له ال�سدور، 

فـــي رونـــق جّذاب وروعة خاّلبـــة؛ حتى اأّن بع�ـــس الألفاظ الغريبة فـــي نف�سها؛ اإذا 

مـــا ا�ستعملهـــا القراآن الكريم بدت غايـــة في الح�سن في النظم، مـــن قبيل: لفظة 

)2(، حيـــث اإّن الآية في معر�س 
ۈ ۈ  ٴۇ    ۋ }  ي���َزى« في قولـــه تعالـــى:{  »�سِ

الإنـــكار علـــى العـــرب بجعلهم المالئكـــة والأ�سنام بنـــات هلل-والعيـــاذ باهلل- مع 

 ،
)3(

واأدهـــم البنات، فقال تعالى:{ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ    ۋ } 

فكانت غرابة اللفظ اأ�سّد الأ�سياء مالئمة لغرابة هذه الِق�سمة التي اأنكرها عليهم، 

ولى والتهّكم في 
ُ
وكانت الجملة كّلها كاأّنها ت�سّور في هيئة النطق بها، الإنكار في الأ

خرى، وكان هذا الت�سوير اأبلغ ما في البالغة.
ُ
الأ

د. تنا�ســـق نظم القراآن وتنا�سب نغمه: حيث يجد ال�سامع لـــّذُة، بل وتعتريه ن�سوٌة؛ اإذا 

ما طرق �سمعه جواهر حروف القراآن، من قبيل قوله تعالى:{ ٱ ٻ    ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ          ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   } چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ 

)1(  �سورة النحل، الآية: 78.
)2(  �سورة النجم، الآية: 22. وال�سيز: الَجور؛ اأي فهي ِق�سمة جائرة.

)3(  �سورة النجم، الآيتان: 22-21.
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ 
ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   } ھ 
. فهـــذه فوا�ســـل مت�ساوية فـــي الوزن تقريبًا 

)1(
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ    ۋ} 

ـ علـــى نظام غير نظام ال�سعر العربي ـ مّتحدة في حرف التقفية تمامًا، ذات اإيقاع 

مو�سيقـــي مّتحد نابع من تاآلف الحروف في الكلمات، وتنا�سق الكلمات في الجمل، 

ومرّده اإلـــى الح�ّس الداخلي والإدراك المو�سيقي، الـــذي َيفرق بين اإيقاع مو�سيقي 

واآخر.

هــــ. تج�سيد معاني القراآن في اأجرا�س حروفه: حيث تتواءم اأجرا�س حروفه مع �سدى 

معانيـــه، ويتـــالءم لحن بيانه مـــع �سميم مراميه؛ ِمـــن وعد اأو وعيـــد، وترغيب اأو 

ترهيـــب، من قبيل قولـــه تعالـــى:{ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

تح�ـــسّ  وكاأّنـــك   ،
)2(

ڃڃ }  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ 
ب�سمعـــك �ســـوت هذه الريـــح العاتية، ولها �سريـــر و�سراخ وقعقعة وهيـــاج، َتن�سف 

وُتدّمر كّل �سيء؛ فُت�سّور وقع عذاب �سديد األّم بقوم ظالمين.

و. الترابـــط والتنا�سق المعنوي في القراآن: فالقراآن منتظم ال�سياق، متالحم الألفاظ 

والمعانـــي، متوا�سل الأهداف والمباني؛ حيث اإّنك تجـــد ذلك في ترابط الكلمات 

داخل الآيـــة الواحدة، وترابط الآيات داخل ال�سورة الواحدة، وترابط ال�سور داخل 

القراآن؛ �سمن تنا�سق معنوي معجز وباهر. 

ز. ح�سن ت�سبيهات القراآن وجماُل ت�سويراته: فت�سبيهاته من اأمتن الت�سبيهات الواقعة 

في ف�سيح الكالم، واأجمعهّن لمحا�سن البديع، واأوفاهّن بدقائق الت�سوير، ورقائق 

)1(  �سورة النجم، الآيات: 22-1.
)2(  �سورة اآل عمران، الآية: 117. 
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؛ 
)1(

التعبيـــر، ورحائـــق التحبير، من قبيـــل قوله تعالـــى:{ ٿ ٹ ٹ } 

حيث اإّنه �سّبه انت�سار ال�سيب با�ستعال النار في �سرعة التهابه، وتعّذر تالفيه، وفي 

عظم الألم في القلب به، واأّنه لم يبَق بعده اإّل الخمود! فهذه اأو�ساف اأربعة جامعة 

ه به. ه والم�سبَّ بين الم�سبَّ

ح. جـــودة ا�ستعـــارات القراآن وروعـــُة تخييالته: حيث اأبدع القراآن فيهـــا واأجاد اإجادَة 

الب�سير الُمبدع، واأفاد اإفادَة الخبير الم�سطلع، في اإحاطة بالغة لم يعهد لها نظير، 

ولـــم يخلفه اأبدًا بديل، من قبيل قوله تعالـــى:{ ۅ ۉ ۉ     ې ې ې    ې ى 

؛ ففـــي ا�ستعـــارة النطق من الإن�سان 
)2(

ى ائ ائ ەئ ەئ      وئ وئ ۇئ } 
اإلى الأر�س وال�سماء وهما من الجماد، والنطق اإّنما هو لالإن�سان ل للجماد.

ط. لطيـــف كنايـــات القـــراآن وظريف تعري�ساتـــه: فكناياتـــه اأوفى الكنايـــات واأدّقهّن 

واأرّقهـــّن، حيـــث لم تفته لطافٌة فـــي كناية، ول ظرافٌة في تعري�ـــس، من قبيل قوله 

ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  تعالـــى:{ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې  ېې ې        ى ى ائ ائەئ ەئ وئ 
هـــذا  ؛ 

)3(
ی}  ی  ىئ  ىئ      ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 

ربـــه اهلل للحّق واأهله والباطـــل وحزبه، فكّنى بالماء عـــن الِعلم، وبالأدوية  َمثـــل �سَ

عن القلـــوب، وبالَزبد عن ال�سالل. وقوله تعالى:{ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

؛ فاإّن �سوؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه.
)4(

ڄ} 

)1(  �سورة مريم، الآية: 4.
لت، الآية: 11. )2(  �سورة ف�سّ
)3(  �سورة الرعد، الآية: 17.

)4(  �سورة التكوير، الآيتان: 9-8.
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4. �لت�سوير �لفّني:

بفعل  وذلك  الإعجازية؛  القراآن  وجوه  من  اإعجازيًا  وجهًا  الفّني  الت�سوير  ي�سّكل 

خ�سائ�س القراآن الكريم في ت�سوير الم�ساهد والمعاني المختلفة، وفق تخييل فّني 

ذلك  تجّلى  وقد  وجماله.  ب�سحره  وياأ�سرها  والأب�سار  القلوب  يجذب  الروعة،  فائق 

والمحا�سن  والرذائل  الف�سائل  واآثار  الحّية،  الطبيعة  لم�ساهد  ت�سويره  خالل  من 

والم�ساوىء، وق�س�س الما�سين من الأنبياءR واأممهم، و�سرب الأمثال، واأحوال 

في  وروعة  الجمال  في  قمة  يعالجها  من  يجد  حيث  والح�ساب...،  والقيامة  المعاد 

التي  الفّنية  الم�ساهد  ومن   .
)1(

عنده حا�سرة  ي�ساهدها  كاأّنه  حتى  الفّني؛  الت�سوير 

�سّورها القراآن الكريم، ما يلي:

اأ. م�ساهدة يوم القيامة: قال تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
، حيـــث ت�ســـّور هاتـــان الآيتـــان م�سهـــدًا مزدحمـــًا بذلـــك الح�سد 

)2(
ڦ ڦ } 

المتماوج، تكاد العين تب�سره بينما الخيال يتماّله، والهول ال�ساخ�س يذهله، فال 

يـــكاد يبلغ اأق�ساه، وهو هول ل ُيقا�س بالحجـــم وال�سخامة، ول يمكن اأن يعّبر عن 

عظمتـــه بح�سر كلماتـــه واأ�سلوبه الخا�ّس... المر�سعات الذاهـــالت عّما اأر�سعن، 

والحامـــالت الملقيـــات حملهـــّن، وال�سكارى وما هـــم ب�سكارى، ولكـــّن عذاب اهلل 

.
)3(

�سديد

)1(  انظـــر: ال�ساذلـــي، اإبراهيم)�سيد قطب(: الت�سويـــر الفّني في القراآن، ط16، القاهـــرة، دار ال�سروق، 1423هـ.ق/ 2002م، 
�س37-36.

)2(  �سورة الحج، الآيتان: 2-1.
)3(  انظر: �سيد قطب، الت�سوير الفّني في القراآن، م.�س، �س62.
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ې ې ې         ېى ى ائ        ب. حبط اأعمال الكافرين: قـــال تعالى:{ 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ    ۇئۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ 
؛ ت�سويـــر حبط اأعمال الكافريـــن بم�سهد حركة الريح في يوم عا�سف؛ 

)1(
ی} 

.
)2(

تذرو الرماد، فتذهب به بددًا، اإلى حيث ل يجتمع اأبدًا

ج. عاقبـــة ال�ســـرك بـــاهلل: قولـــه تعالـــى:{... پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

. هكـــذا فـــي وم�ســـة، يخّر من 
)3(

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ } 
ال�سماء من حيث ل يدري احد، فال ي�ستقّر على الأر�س لحظة، اإّن الطير لتخطفه، 

اأو اإّن الريـــح لتهـــوي به... وتهوي بـــه في مكان �سحيق! حيث ل يـــدري احد كذلك! 

.
)4(

وذلك هو المق�سود

)1(  �سورة اإبراهيم، الآية: 18.
)2(  انظر: �سيد قطب، الت�سوير الفّني في القراآن، م.�س، �س39.

)3(  �سورة الحج، الآيّة: 31.
)4(  انظر: �سيد قطب، الت�سوير الفّني في القراآن، م.�س، �س43.
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الأفكآرالرئم�سا

من اأبعاد اإعجاز القراآن: الإخبار عن الغيب، الك�سف عن حقائق علمية، الف�ساحة  1-

والبالغة)البيان(.

ومـــن اأبعاد اعجاز القـــراآن؛ وجود الت�سويـــر الفني، كال�ستعـــارات والكتابات ذي  1-

ال�سور الفنية الرائعة.

��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

الإخبار عن الغيب منح�سر بالإخبار عن الحوادث الم�ستقبلية فقط. -

الحقائق العلمية التي ك�سف عنها القراآن ل يدركها العقل لول الوحي. -

الإعجاز البياني تخت�ّس معرفته بالعرب دون غيرهم. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

بّين وجه الإعجاز في الإخبار عن الغيب، مع ِذْكر اأنموذج قراآني تو�سيحي؟ -

تكّل���م ع���ن الإعج���از البياني)الف�ساح���ة والبالغة( ف���ي القراآن، مع ِذْك���ر اأنموذج  -

قراآني تو�سيحي؟

تح���ّدث ع���ن الت�سوير الفّن���ي؛ مبّيناً وجه الإعج���از فيه، مع ِذْك���ر اأنموذج قراآني  -

تو�سيحي؟
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دعوى �الإعجاز بنحو �ل�سرفة)1(

). واقع الدعوى: 

اإّن الآية والمعجزة في القراآن اإّنما هي لجهة �سرف النا�س عن معار�سته، بحيث 

�سرَفهم اهلل تعالى اأن ياأتوا بحديث مثله، واأم�سك بعزيمتهم دون القيام بمقابلته، 

اإعجاز خارق  نف�سه  في  التثبيط  وهذا  مثله.  ب�سورة  الإتيان  ل�ستطاعوا  ذلك  ولول 

اأن يكون ال�سرف �سلبًا لُقدرتهم  للعادة، واآية داّلة على �سدق نبّوتهP.  وُيحَتمل 

من  بها  يتمّكنون  التي  للعلوم  �سلبًا  اأو  عليها،  لدواعيهم  �سلبًا  اأو  المعار�سة،  على 

المعار�سة.

). مناق�سة الدعوى: 

يمكن مناق�سة دعوى الإعجاز بنحو ال�سرفة بالتالي:

اأ. مخالفتها لآراء جمهور العلماء. 

ب. هذه الدعوى خطيرة في نف�سها؛ لأّنها قد ُتوجب طعنًا في الدين، وت�سنيعًا بمعجزة 

�سيـــد المر�سليـــنP؛ باأن ل اآية في جوهر القراآن، ول معجـــزة في ذاته، واإّنما هو 

معجـــز لأمر خارج هو الجبر و�سلب الختيار. وهـــذا ينافي الختيار الذي هو غاية 

الت�سريع والتكليف. 

ج. دعوى ال�سرفة خالف التحّدي الذي هو جوهر الإعجاز. 

د. يلـــزم من هذه الدعوى اإدراك َمْن كان يهـــّم بالمعار�سة لفقدانه القدرة على ذلك 

بعد اأن كان قادرًا. 

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج4، �س191-138.
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هـ. ل مباهاة مع م�سلوب القدرة حتى لو بلغ المتحّدى به مقدارًا كثيرًا.

و. اإّن الإعجـــاز القراآنـــي لي�س منح�سرًا بكيفيـــة تركيب الحـــروف والألفاظ وجمعها 

�سمن اأ�سلوب بديع، فالأهّم من وراء ذلك ت�سّمن هذه الحروف والكلمات لأغرا�س 

وم�ساميـــن عالية من�سجمـــة في ما بينها، �سمـــن منظومة معرفيـــة معنوية كاملة 

وتاّمة.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج1، �س65-64، 68. 2-

الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، �س77-67. 3-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج5، �س422-10. 4-

�سّيد قطب، الت�سوير الفّني في القراآن، �س37-36، 39، 43، 62. 5-





أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

االّطالع على معنى التحريف وأقسامه. 2-

معرفة آراء علماء اإلمامّية في التحريف. 3-

القدرة على دحض األدلة التي تّدعي تحريف القرآن. 4-

الدرس السادس عشر

صيانة القرآن عن التحريف)1(

معنى التحريف. 1-

أقسام التحريف. 2-

آراء علماء اإلمامّية في المسألة. 3-

أهّمّية إثبات صيانة القرآن عن التحريف. 4-
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1. معنى �لتحريف: 

اأ. المعن���ى اللغ���وي: الحـــاء والراء والفـــاء ثالثة اأ�سول: حّد ال�ســـيء، والعدول، وتقدير 

ال�ســـيء.. والأ�ســـل الثانـــي: النحـــراف عـــن ال�سيء. ُيقـــال: انحرف عنـــه ينحرف 

انحرافـــًا. وحرفتـــه اأنا عنه؛ اأي عدلـــت به عنه؛ وذلك كتحريف الـــكالم؛ وهو عدله 

. »وَتحري���ُف ال�س���يء: اإمالت���ه؛ كتحريف القل���م. وتحري���ف الكالم: 
)1(

عـــن جهتـــه«

اأن تجعل���ه عل���ى حرف م���ن الحتمال يمكن حمل���ه على الوجهين، ق���ال عّز وجّل:
 

ې ى   و{   ،)3({ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ  })2(،و{  ٺ ٺ ٺ ٿ   }

.
)5(

»
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ })4(

وعليه، فالتحريف لغة هو: تغيير معنى الكلمة والعدول بها عن مق�سدها الحقيقي؛ 

وهو مخت�ّس بالتحريف المعنوي.

ب. المعن���ى ال�سطالح���ي: هـــو وقوع التغيير فـــي األفاظ القراآن وحروفـــه وحركاته؛ 

)1(  انظر: ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج2، ماّدة»حرف«، �س43-42.
)2(  �سورة الن�ساء، الآية: 46.
)3(  �سورة المائدة، الآية:41.
)4(  �سورة البقرة، الآية: 75.

)5(  انظر: الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»حرف«، �س229-228.
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.
)1(

تبدياًل وترتيبًا؛ ونق�سًا وزيادًة

اللغوي،  بمعناه  اإل  التحريف  مفهوم  ي�ستخدم  لم  القراآن  اإّن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 

بمعناه  بالتحريف  يخت�ّس  التحريف  عن  القراآن  �سيانة  بحث  محور  اأّن  حين  في 

ال�سطالحي.

2. �أق�سام �لتحريف:

اأ. التحريف المعنوي: وهو المعنى اللغوي نف�سه للتحريف، وُيراد به: تف�سير القراآن 

بغيـــر حقيقته، وحمله على غير معناه. ول �سّك في وقوع هذا الق�سم من التحريف 

فـــي القراآن؛ وهو ما اأ�سارت اإليه الروايات الماأثـــورة عن اأهل البيتR، والتي 

ذّمت َمْن َفَعَله: 

عن الإمام عليQ: »... اإلى اهلل اأ�سكو من مع�سر يعي�سون جّهاًل، ويموتون 

�ساّلًل لي�س فيهم �سلعة اأبور من الكتاب؛ اإذا تلي حّق تالوته، ول �سلعة اأنفق بيعاً 

.
)2(

ف عن موا�سعه...« ول اأغلى ثمناً من الكتاب؛ اإذا حرِّ

حروفه،  اأقاموا  اأن  الكتاب:  نبذهم  من  وكان   ...«  :Qالباقر الإمام  وعن 

للرواية،  حفظهم  يعجبهم  والجّهال  يرعونه،  ول  يروونه  فهم  حدوده،  وحّرفوا 

 .
)3(

والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية...«

 ،
)4(

ب. التحريف اللفظي: وهو المعنى ال�سطالحي نف�سه، وُيَت�سّور وقوعه على اأنحاء

هي: 

)1(  انظـــر: ال�سيـــد الطباطبائـــي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�ـــس، ج12، �س108؛ ال�سيد الخوئي، البيـــان في تف�سير القراآن، 
م.�س، �س190-198.

)2(  ال�سريف الر�سي، نهج البالغة، �سرح محمد عبده، م.�س، الخطبة17، �س54.
)3(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج8، كتاب الرو�سة، ح16، �س53.

)4(  انظـــر: ال�سيـــد الخوئي، البيـــان في تف�سير القراآن، م.�س، �ـــس197-200؛ ال�سيد الطباطبائي، الميزان فـــي تف�سير القراآن، 
م.�س، ج12، �س104.



249

مم
م
�

رل
�

ل 
ا
ر

ع
ن

راآ
ق

ال
ا

آ1
سم
)

النح���و الأّول: التغييـــر فـــي الحـــركات والحروف. وهـــذا الق�سم واقع فـــي القراآن  -

حتمـــًا، ومثاله: تعّدد القراءات، حيـــث قراأ حمزة)عليِهْم(: عليُهْم. وقراأ اأبو جعفر 

ونافع)ُيْغَفر لكم(، والباقون)َنْغِفر لكم(.

النح���و الثان���ي: النق�س اأو الزيـــادة بكلمة اأو كلمتين، اأو اإبـــدال كلمة بكلمة. وهذا  -

التحريـــف على فر�ـــس وقوعه؛ فاإّنه قد وقع قبل الجمع، ولكـــن بعد الجمع ل يوجد 

 Pتحريـــف كهذا؛ فاإّن القـــراآن الذي ُجِمَع هو القراآن الـــذي كان على عهد النبي

باّتفـــاق الم�سلميـــن وت�سالمهم عليه. ومثاله: ما رواه الطبـــري: اأّن اأبا الدرداء كان 

ُيقـــرىء رجـــاًل:{ ڤ ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ } ، قال: فجعـــل الرجل يقول: 

)اإّن �سجـــرة الزقوم طعام اليتيم(. قال: فلّما اأكثر عليه اأبو الدرداء فراآه ل يفهم، 

. والرواية في نف�سها �سعيفة.
)1(

قال: )اإّن �سجرة الزقوم طعام الفاجر(

النح���و الثالث: التحريف بالزيادة والنقي�سة في الآية وال�سورة. ومثاله: الب�سملة،  -

حيـــث اّتفقوا على قراءة النبيP لها قبـــل كّل �سورة اإل براءة، واّتفق ال�سيعة على 

قراآنّيتها، واختلف ال�سّنة في قراآنّيتها.

النح���و الراب���ع: التحريف با�ستمـــال القراآن على الزيادة. وهـــذا مجمع على عدم  -

وقوعه بين الم�سلمين قاطبة.

النح���و الخام����س: التحريـــف بالنقي�ســـة؛ بمعنى �سيـــاع �سيء من القـــراآن وعدم  -

و�سوله اإلينا. والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخالف؛ فاأثبته قوم، ونفاه 

اآخرون.

3. �آر�ء علماء �لإمامّية في �لم�ساألة: 

من المت�سالم عليه بين الم�سلمين عدم وقوع التحريف في القراآن ل بالزيادة 

)1(  الطبري، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، م.�س، ج25، ح24094، �س169.
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ول بالنقي�سة، واأّن الموجود ما بين اأيدينا هو جميع القراآن المنزل على الر�سول 

الأكرمP، وقد �سّرح بذلك كثير من كبار اأعالم ال�سيعة الإمامّية، منهم: 

ال�سي���خ محم���د ب���ن علي ب���ن الح�سين بن بابوي���ه ال�سدوق القم���ي)ت: 381هـ(:  -

»اعتقادنا اأّن القراآن الذي اأنزله اهلل تعالى على نبيه محمدP هو ما بين الدفتين، 

وهو ما في اأيدي النا�س، لي�س باأكثر من ذلك... ومن ن�سب اإلينا اأّنا نقول: اإّنه اأكثر 

.
)1(

من ذلك؛ فهو كاذب«

ال�سيد المرت�سى علم الهدى)ت: 436هـ(: »اإّن العلم ب�سّحة نقل القراآن؛ كالعلم  -

بالبلـــدان، والحوادث الكبار، والوقائع العظـــام، والكتب الم�سهورة، واأ�سعار العرب 

الم�سطورة؛ فاإّن العناية ا�ستّدت، والدواعي توافرت على نقله وحرا�سته، وبلغت اإلى 

حـــدٍّ لم يبلغـــه في ما ذكرناه؛ لأّن القراآن معجزة النبـــوة، وماأخذ العلوم ال�سرعية، 

والأحـــكام الدينيـــة. وعلماء الم�سلمين قـــد بلغوا في حفظه وحمايتـــه الغاية، حتى 

عرفوا كّل �سيء اخُتِلَف فيه؛ من اإعرابه، وقراءته، وحروفه، واآياته، فكيف يجوز اأن 

.)2(
يكون مغّيرًا اأو منقو�سًا، مع العناية ال�سادقة، وال�سبط ال�سديد«

ال�سي���خ اأب���و جعفر محم���د بن الح�س���ن الطو�سي)ت: 460هــــ(: »واأّما الكالم في  -

زيادتـــه ونق�سانه)اأي القراآن( فّمما ل يليق بـــه اأي�سًا؛ لأّن الزيادة فيه ُمجَمع على 

بطالنها، والنق�سان منه، فالظاهر اأي�سًا من مذهب الم�سلمين خالفه، وهو الأليق 

.
)3(

بال�سحيح من مذهبنا«

ال�سي���خ اأب���و علي الف�سل ب���ن الح�سن الطبر�س���ي)ت: 548هـ(: »الكالم في زيادة  -

القراآن ونق�سانـــه؛ فاإّنه ل يليق بالتف�سير. فاأّما الزيادة فيه: فمجمع على بطالنه. 

)1(  ابن بابويه، محمد بن علي بن الح�سين)ال�سدوق(: العتقادات في دين الإمامّية، تحقيق ع�سام عبد ال�سيد، ط2، بيروت، 
دار المفيد، 1414هـ.ق/ 1993م، �س84.

)2(  الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س43.
)3(  ال�سيخ الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س3.
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واأما النق�سان منه: فقد روى جماعة من اأ�سحابنا، وقوم من ح�سوية العاّمة اأّن في 

.
)1(

القراآن تغييرًا اأو نق�سانًا، وال�سحيح من مذهب اأ�سحابنا خالفه«

ال�سي���خ جعف���ر كا�س���ف الغط���اء)ت: 1228هــــ(: »ل ريـــَب فـــي اأّنـــه َمحفـــوظ من  -

النق�ســـان؛ بحفظ الملـــك الدّيان؛ كمـــا دّل عليه �سريح القـــراآن، واإجماع العلماء 

فـــي جميع الأزمان، ول عبـــرة بالنادر. وما ورد من اأخبـــار النقي�سة َتمنع البديهة 

مـــن العمل بظاهرهـــا، ول �سّيما ما فيه نق�س ثلـــث القراآن، اأو كثير منـــه، فاإّنه لو 

كان ذلـــك؛ لتواتر نقله لتوّفر الدواعي عليه، ولّتخذه غير اأهل الإ�سالم من اأعظم 

المطاعن على الإ�سالم واأهله. ثّم كيف يكون ذلك، وكانوا �سديدي المحافظة على 

.)2(
�سبط اآياته وحروفه«

ال�سي���خ محمد جواد البالغي)ت: 1352هـ(: »ومّما األ�سقوه بالقراآن المجيد: ما  -

نقلـــه في ف�سل الخطاب عن كتاب )دب�ستان المذاهب( اأّنه ُن�ِسَب اإلى ال�سيعة اأّنهم 

يقولـــون: اإّن اإحراق الم�ساحف �سبـــب اإتالف �سور من القراآن نزلت في ف�سل علي

Q واأهل بيتهR، منها: هذه ال�سورة، وذكر كالمًا ي�ساهي خم�سًا وع�سرين 

َق من فقرات القراآن الكريم على اأ�سلوب اآياته، فا�سمع ما  اآيـــة في الفوا�سل، قد ُلفِّ

ق... فيـــا للعجب من �ساحب  فـــي ذلك من الغلط، ف�ساًل عـــن ركاكة اأ�سلوبه الملفَّ

)دب�ستـــان المذاهب( من اأين جـــاء بن�سبة هذه الدعوى اإلى ال�سيعة، وفي اأّي كتاب 

لهـــم وجدها. اأفهكذا يكون النقل في الكتب، ولكن ل عجب، فكم نقلوا عن ال�سيعة 

مثـــل هذا النقل الكاذب؛ كما في كتاب الملـــل لل�سهر�ستاني، ومقّدمة ابن خلدون، 

.
)3(

وغير ذلك مّما كتبه بع�س النا�س في هذه ال�سنين، واهلل الم�ستعان«

)1(  الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س43-42.
)2(  كا�ســـف الغطـــاء، جعفـــر: ك�سف الغطاء عـــن مبهمات ال�سريعـــة الغّراء، تحقيق ون�ســـر مكتب الإعـــالم الإ�سالمي، ط1، قم 

المقّد�سة، 1422هـ.ق/ 1380هـ.�س، ج3، �س454-453.

)3(  البالغي، اآلء الرحمن في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س25-24.
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ال�سي���د مح�س���ن الأمي���ن العامل���ي)ت: 1371هـ(: »ل يقول اأحد مـــن الإمامية؛ ل  -

قديمـــًا ول حديثـــًا: اإّن القراآن مزيد فيـــه قليل اأو كثير، ف�ساًل عـــن كّلهم، بل كّلهم 

مّتفقـــون على عـــدم الزيادة، ومن يعتد بقولـــه من محّققيهم مّتفقـــون على اأّنه لم 

.
)1(

ينق�س منه«

ال�سيخ محمد ح�سين كا�سف الغطاء)ت: 1373هـ(: »والأخبار الواردة من طرقنا  -

اأو طرقهم الظاهرة في نق�سه اأو تحريفه �سعيفة �ساّذة، واأخبار اآحاد ل تفيد علمًا 

.
)2(

ول عماًل، فاإّما اأن تاأّول بنحو من العتبار، اأو ُي�سَرب بها الجدار«

ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين)ت: 1377هـ(: »والقراآن الحكيم الذي ل ياأتيه  -

الباطـــل مـــن بين يديه ول مـــن خلفه، اإّنما هو مـــا بين الدفتين، وهـــو ما في اأيدي 

النا�ـــس، ل يزيد حرفـــًا، ول ينق�س حرفًا، ول تبديل فيه لكلمـــة بكلمة، ول لحرف 

بحـــرف، وكّل حرف مـــن حروفه متواتر في كّل جيل؛ تواترًا قطعيًا اإلى عهد الوحي 

.
)3(

والنبوة«

ال�سي���د محمد ح�سي���ن الطباطبائي)ت: 1402هـ(: »مـــن �سروريات التاريخ: اأّن  -

النبي العربي محّمدًاP جاء قبل اأربعة ع�سر قرنًا تقريبًا، واّدعى النبوة، وانته�س 

للدعوة، واآمن به اأّمة من العرب وغيرهم، واأّنه جاء بكتاب ي�سّميه القراآن، وين�سبه 

اإلـــى رّبه، مت�سّمن لجمل المعـــارف، وكّلّيات ال�سريعة التـــي كان يدعو اإليها، وكان 

يتحـــّدى به، ويعّده اآية لنبوته، واأّن القـــراآن الموجود اليوم باأيدينا هو القراآن الذي 

ْع ِمن  جـــاء به وقـــراأه على النا�ـــس المعا�سرين له في الجملـــة؛ بمعنى: اأّنه لـــم َي�سِ

)1(  الأمين، مح�سن: اأعيان ال�سيعة، تحقيق وتخريج ح�سن الأمين، لط، بيروت، دار التعارف، لت، ج1، �س41.
)2(  كا�ســـف الغطـــاء، محمد ح�سين: اأ�سل ال�سيعـــة واأ�سولها، تحقيق عالء اآل جعفـــر، ط1، موؤ�ّس�سة الإمام عليQ؛ مطبعة 

�ستاره، 1415هـ.ق، �س220.

)3(  �ســـرف الديـــن، عبد الح�سين: الف�سول المهّمة فـــي تاأليف الأئّمة، ط1، لم، ن�سر ق�سم الإعـــالم الخارجي لموؤ�ّس�سة البعثة، 
لت، �س175.
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اأ�سلـــه؛ باأن ُيفَقد كّله، ثّم يو�سع كتاب اآخر ي�سابهه في نظمه اأو ل ي�سابهه، وين�سب 

اإليـــه، وي�ستهر بين النا�س باأّنه القراآن النـــازل على النبيP. فهذه اأمور ل َيرتاب 

فـــي �سيء منها اإل م�ساب في فهمه، ول احتمـــل بع�س ذلك اأحد من الباحثين في 

.
)1(

م�ساألة التحريف من المخالفين والموؤالفين«

ال�سي���د روح اهلل المو�س���وي الخمين���ي)ت: 1410هــــ(: »منع وقـــوع التحريف فيه  -

ة...  جـــّدًا)اأي في القـــراآن(، كما هو مذهب المحّققين من علمـــاء العاّمة والخا�سّ

وبالجملـــة: فف�ســـاد هذا القـــول الفظيع)اأي القـــول بالتحريف(، والـــراأي ال�سنيع، 

اأو�ســـح من اأن يخفى على ذي م�سكة، اإل اأّن هـــذا الف�ساد قد �ساع على رغم علماء 

.
)2(

الإ�سالم وحّفاظ �سريعة �سيد الأنام«

ال�سي���د اأبو القا�سم الخوئي)ت: 1413هــــ(: »المعروف بين الم�سلمين عدم وقوع  -

التحريـــف في القـــراآن، واأّن الموجود باأيدينا هو جميع القـــراآن المنزل على النبي 

الأعظـــمP، وقد �سّرح بذلك كثير من الأعالم... وجملة القول: اأّن الم�سهور بين 

علمـــاء ال�سيعة ومحّققيهم، بل المت�سالم عليه بينهم هـــو القول بعدم التحريف... 

والحـــق، بعد هـــذا كّله: اأّن التحريـــف بالمعنى الذي وقع النزاع فيـــه غير واقع في 

.
)3(

القراآن اأ�ساًل«

4. �أهّمّية �إثبات �سيانة �لقر�آن عن �لتحريف: 

 ،
)4(

وح�ّسا�سة مهّمة  وفوائد  اآثار  التحريف  عن  القراآن  �سيانة  م�ساألة  لإثبات  اإّن 

اأبرزها:

)1(  ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س104.
)2(  الإمـــام الخمينـــي، روح اهلل: اأنـــوار الهدايـــة، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة تنظيـــم ون�سر اآثار الإمام الخمينـــي}، ط1، اإيران، 

مطبعة مكتب الإعالم الإ�سالمي، 1413هـ.ق/ 1372هـ.�س، ج1، �س247-243.

)3(  ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س207-200.
)4(  لمزيـــد مـــن التف�سيـــل، انظر: المحّمدي، فتـــح اهلل)نجارزادكان(: �سالمة القـــراآن من التحريف وتفنيـــد الفتراءات على 

ال�سيعة الإمامّية...، لط، طهران، ن�سر موؤ�ّس�سة فرهنكي وهنري م�سعر، 1424هــ.ق، �س16-15.
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اأ. اإمكانيـــة ال�ستفادة من القراآن؛ لأّنه مع ثبوت التحريف ل يمكن ال�ستدلل بالقراآن 

اأو ال�ستنباط منه. 

ب. اإثبـــات النبّوة والر�سالة؛ لأّن فر�س ثبوت التحريف ي�ستلزم نفي الإعجاز والتحّدي 

بالإتيـــان بمثل القراآن، وبالتالي انتفـــاء �سفة الإعجاز عن الأمـــر الرئي�س الُمثِبت 

لنبّوة النبيP وحّقانّية ر�سالته. 

ج. اإّن القـــراآن ميـــزان اعتبـــار الروايات وقد اأمرنـــا اأهل البيـــتR بعر�سها على 

القراآن، وبثبوت تحريفه؛ ل يمكن عر�س الروايات عليه؛ فيتعّطل بذلك الأخذ بها.
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الأفكآرالرئم�سا

التحريـــف لغـــة: تغييـــر معنى الكلمـــة والعدول بها عـــن مق�سدهـــا الحقيقي؛ وهو  1-

مخت�ّس بالتحريف المعنوي. وا�سطالحًا: وقوع التغيير في األفاظ القراآن وحروفه 

وحركاته؛ تبدياًل وترتيبًا؛ ونق�سًا وزيادًة.

مـــن اأق�سام التحريـــف: التحريف المعنـــوي: وهو المعنى اللغـــوي نف�سه للتحريف،  2-

والتحريـــف اللفظي: وهو المعنـــى ال�سطالحي نف�سه للتحريـــف، وُيَت�سّور وقوعه 

علـــى اأنحاء: التغيير في الحركات والحروف، النق�س اأو الزيادة بكلمة اأو كلمتين، 

اأو اإبـــدال كلمة بكلمة، التحريف بالزيادة والنقي�سة فـــي الآية وال�سورة، التحريف 

با�ستمال القراآن على الزيادة، التحريف بالنقي�سة.

مـــن المت�سالم عليه بين الم�سلمين عدم وقـــوع التحريف في القراآن ل بالزيادة ول  3-

بالنقي�ســـة، واأّن الموجـــود ما بين اأيدينا هـــو جميع القراآن المنـــزل على الر�سول 

الأكـــرمP، وقد �سّرح بذلك كثير من كبار اأعالم ال�سيعة الإمامّية، منهم: ال�سيخ 

ال�سدوق، ال�سيخ الطو�سي، ...، الإمام الخميني، ال�سيد الخوئي.

اإّن لإثبات م�ساألة �سيانة القراآن عن التحريف اآثار وفوائد مهّمة وح�ّسا�سة، اأبرزها:  4-

اإمكانيـــة ال�ستفـــادة من القـــراآن، اإثبات النبـــّوة والر�سالة، عر�ـــس الروايات على 

القراآن؛ بو�سفه ميزانًا لها.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

من المت�سالم عليه بين جميع الم�سلمين عدم وقوع التحريف بالزيادة. -

التحريف غير واقع في القراآن �سواء منه المعنوي اأم اللفظي. -

ثبوت التحريف ي�ستلزم نفي الإعجاز والتحّدي عن القراآن. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

بّين معنى التحريف لغة وا�سطالحاً؟ -

عّدد اأق�سام التحريف، مع ِذْكر اأمثلة عليها؟ -

ح اأهّمّية اإثبات م�ساألة �سيانة القراآن عن التحريف؟ - و�سّ
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لطآلعا

بطالن دعوى �لتحريف)1(

اإّنه لو كان الأمر كما تّوهم �ساحب ف�سل الخطاب)الميرزا النوري(؛ الذي كان كتبه 

ل يفيد علمًا ول عماًل، واإّنما هو اإيراد روايات �سعاف اأعر�س عنها الأ�سحاب، وتنّزه 

المتقّدمين)ال�سدوق  الثالثة  كالمحّمدين  اأ�سحابنا؛  الألباب؛ من قدماء  اأولو  عنها 

والكليني والطو�سي)رحمهم اهلل(. هذا حال كتب روايته -غالبًا-؛ كالم�ستدرك، ول 

التي غالبها بالهزل  الغريبة  ت�ساأل عن �سائر كتبه الم�سحونة بالق�س�س والحكايات 

لجمع  ا�ستياقه  اأّن  اإل  متتّبع،  �سالح  �سخ�س   - اهلل  رحمه   - وهو  بالجّد؛  منه  اأ�سبه 

ال�سعاف والغرائب والعجائب وما ل يقبلها العقل ال�سليم والراأي الم�ستقيم؛ اأكثر من 

الكالم النافع. والعجب من معا�سريه من اأهل اليقظة! كيف ذهلوا وغفلوا؛ حتى وقع 

ما وقع مّما بكت عليه ال�سماوات، وكادت تتدكدك على الأر�س؟!

بِذكر  م�سحونًا  الإلهي  الكتاب  كون  واأ�سباهه؛ من  ذكره هذا  كما  الأمر؛  كان  فلو 

واإمامته،  و�سايته  واإثبات   Qالموؤمنين اأمير  وِذْكر  وف�سلهم،   Rالبيت اأهل 

الإلهي  الكتاب  القاطعة من  والبراهين  النازلة  الآيات  تلك  بواحد من  َلْم يحتّج  فِلَم 

 ،Qوالح�سين  ،Qوالح�سن  ،Oوفاطمة  ،Qالموؤمنين اأمير  من:  كّل 

اإثبات  �سدد  في  وعمار)ر�س(؛  ومقداد)ر�س(،  ذر)ر�س(،  واأبو  و�سلمان)ر�س(، 

اأظهرهم؟!  بين  والقراآن  النبوية،  بالأحاديث   Qت�سّبث وِلَم  خالفتهQ؟! 

 Rالمع�سومين واأولده   Qالموؤمنين اأمير  با�سم  م�سحونًا  القراآن  كان  ولو 

وف�سائلهم واإثبات خالفتهم، فباأّي وجه خاف النبيP في حّجة الوداع اآخر �سنين 

اآية واحدة مربوطة بالتبليغ؛  عمره ال�سريف، واأخيرة نزول الوحي الإلهي؛ من تبليغ 

حتى ورد اأّن{ ژ ژ  ڑ ڑک }. وِلَم احتاج النبيP اإلى دواة وقلم حين موته 

)1(  انظر: الإمام الخميني، اأنوار الهداية، م.�س، ج1، �س247-244.
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للت�سريح با�سم عليQ؟! فهل راأى اأّن لكالمه اأثرًا فوق اأثر الوحي الإلهي؟!

اأن يخفى على  اأو�سح من  ال�سنيع،  والراأي  الفظيع،  القول  وبالجملة: فف�ساد هذا 

ِذي م�سكة؛ اإل اأّن هذا الف�ساد قد �ساع، على رغم علماء الإ�سالم وحّفاظ �سريعة �سيد 

الأنام.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج2، �س43-42. 2-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س229-228. 3-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج12، �س104، 10 4-

الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، �س207-197. 5-

ال�سريف الر�سي، نهج البالغة، �سرح محمد عبده، الخطبة17، �س54. 6-

الكليني، الكافي، ج8، كتاب الرو�سة، ح16، �س53. 7-

الطبري، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، ج25، ح24094، �س169. 8-

ابن بابويه، العتقادات في دين الإمامّية، �س84. 9-

الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج1، �س43-42. 10-

الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، ج1، �س3. 11-

كا�ســـف الغطاء، ك�سف الغطاء عن مبهمـــات ال�سريعة الغّراء، ج3، �س453- 12-

.454

البالغي، اآلء الرحمن في تف�سير القراآن، ج1، �س25-24. 13-

الأمين، اأعيان ال�سيعة، ج1، �س41. 14-

كا�سف الغطاء، اأ�سل ال�سيعة واأ�سولها، �س220. 15-

�سرف الدين، الف�سول المهّمة في تاأليف الأئّمة، �س175. 16-
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الخميني، اأنوار الهداية، ج1، �س247-243. 17-

نجـــارزادكان، �سالمة القراآن من التحريف وتفنيـــد الفتراءات على ال�سيعة  18-

الإمامّية...، �س16-15.



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

االّطالع على أبرز أدلّة صيانة القرآن عن التحريف.  2-

القدرة على االستدالل على صيانة القرآن عن التحريف. 3-

الدليل القرآني. 1-

الدليل الروائي. 2-

الدليل العقلي. 3-

اإلعجاز القرآني. 4-

الشواهد التاريخية. 5-

تواتر القرآن. 6-

صيانة القرآن عن التحريف)2(
الدرس السابع عشر
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المحتوى التفصيلي: أبرز أدلّة صيانة القرآن عن التحريف:
عن  القراآن  �سيانة  على  عّدة  اأدّلة  والمف�ّسرون  القراآن  علوم  في  الباحثون  ذكر 

التحريف، اأبرزها التالي:

1. �لدليل �لقر�آني: 

. من اأجمع الأو�ساف التي يذكرها 
)1(

اأ. قوله تعالـــى:{ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ } 

ر به تعالى؛ بما اأّنه اآية داّلة عليه؛ حّية خالدة.  القراآن لنف�سه اأّنه ِذْكر هلل؛ فاإّنه يذكِّ

وتفيد هذه الآية اأّن اهلل تعالى هو حافظ هذا القراآن في مرحلتي التنزيل والبقاء، 

طِلـــَق الِحفظ؛ فالقـــراآن محفوظ بحفظ اهلل عـــن كّل زيادة 
ُ
طِلـــَق الِذْكر واأ

ُ
حيـــث اأ

ونقي�ســـة وتغيير في اللفظ اأو في الترتيب يزيله عن الِذكرّية وُيبِطل كونه ذكرًا هلل 

َعت كّل عوامل التاأكيد بع�سها اإلـــى جانب بع�سها الآخر؛  �سبحانـــه بوجه. وقـــد ُو�سِ

.
)2(

لبيان هذه الحقيقة المهّمة والخالدة

)1(  �سورة الحجر، الآية: 9.
)2(  انظـــر: ال�سيـــد الطباطبائـــي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�ـــس، ج12، �س106؛ ال�سيد الخوئي، البيـــان في تف�سير القراآن، 

م.�س، �س209-207.
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ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں  تعالـــى:{...  قولـــه  ب. 

. العزيـــز: عديم النظير اأو المنيع الممتنع من اأن ُيغَلب، والمعنى 
)1( 

ں ڻ... }
الثاني اأن�سب؛ لما يتعّقبه من قوله تعالى:{ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ... }. 

والمدلـــول هو: اأّنـــه ل تناق�س في بياناته، ول كذب في اأخبـــاره، ول بطالن يتطّرق 

اإلـــى معارفه وحكمه و�سرائعـــه، ول ُيعاَر�س ول ُيغيَّر؛ باإدخال مـــا لي�س منه فيه، اأو 

ل من حكيم متِقن  بتحريف اآية من وجه اإلى وجه. وكيف ل يكون كذلك؟! وهو منزَّ

فـــي فعله، ل ي�سوب فعله وهن، محمود علـــى الإطالق. فهذه الآية تنفي اأّي احتمال 

ّية الحفظ جاءت  للتحريـــف بالزيادة اأو التحريـــف بالنق�سان، وت�سير اإلى اأّن خا�سّ

 .
)2(

من داخل القراآن؛ بفعل تما�سك بنيانه

 .
)3(

وغيرهما اآيات كثيرة تدّل على �سيانة القراآن عن التحريف

اإ�سكال: اإّن ال�ستدلل بالقراآن على عدم ح�سول تحريف في القراآن، ل ي�سّح اإل 

اإذا ثبت اأّن ما ُي�ستدّل به من اآيات هي من القراآن، فمن اأين نعلم اأّنها من القراآن، 

واأّنها لي�ست محّرفة؟ 

والجواب عنه: 

اإّن مّدعـــي التحريـــف ل يذهب اإلى القـــول بالتحريف بالزيادة. وعليـــه، فاإّن عدم  -

الزيـــادة في القراآن اأمر مّتفق عليه؛ فيمكـــن عندها ال�ستدلل بالقراآن نف�سه على 

�سيانته عن التحريف. 

عـــدم ورود هذه الآيـــات الم�ستدّل بها علـــى التحريف في ن�سو�ـــس الروايات التي  -

اّدعي دللتها على التحريف. 

لت، الآيتان: 42-41. )1(  �سورة ف�سّ
)2(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج17، �س398-399؛ ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، 

م.�س، �س211-210.

 { ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  2(؛{ٻ  )البقـــرة:  ڀ}  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  تعالـــى:{ٻ  قولـــه    )3(
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ     2(؛{ڱ  )ال�سجـــدة: 

ے} )يون�س: 37(؛{ۇ ۆ     ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ} )الفرقان: 30(؛ ...
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ظهور هذه الآيات ينفي الّدعاء الإجمالي بوقوع التحريف في القراآن.  -

اإّن الآيـــات الداّلـــة علـــى �سيانة القراآن عـــن التحريف تثبت عـــدم وجود نق�س في  -

القراآن، بعد الفراغ عن قراآنّيتها؛ ولزم ذلك �سيانة القراآن عن التحريف مطلقًا.

2. �لدليل �لرو�ئي: 

: ومفـــاد هذه الروايـــات: »اإّني ت���ارك فيكم الثقلي���ن: كتاب اهلل 
اأ. رواي���ات الثقلي���ن)1(

وعترتي اأهل بيتي، ما اإن تم�سكتم بهما؛ لن ت�سّلوا بعدي اأبداً، واإّنهما لن يفترقا 

حتى يردا علّي الحو�س«. ووجه ال�ستدلل بها: اأّن القول بالتحريف ي�ستلزم عدم 

وجـــوب التم�ّســـك بالكتاب المنـــزل؛ ل�سياعه علـــى الأّمة؛ ب�سبب وقـــوع التحريف، 

ولكـــن وجـــوب التم�ّسك بالكتـــاب باٍق اإلى يـــوم القيـــام؛ ل�سريح حديـــث الثقلين؛ 

فيكـــون القول بالتحريف باطاًل جزمًا. وقد دّلت هذه الروايات على اقتران العترة 

بالكتاب، وعلى اأّنهما باقيان في النا�س اإلى يوم القيامة، فال بّد من وجود �سخ�س 

يكـــون قرينـــًا للكتاب، ول بّد من وجود الكتاب ليكـــون قرينًا للعترة؛ حتى يردا على
 

.
)2(

 النبيP الحو�س، وليكون التم�ّسك بهما حفظا لالأّمة عن ال�سالل

: حيث تو�سينا هذه الروايات بالرجوع اإلى القراآن عند 
ب. روايات التم�ّسك بالقراآن)3(

الفتـــن وال�سدائد، وت�ســـف القراآن باأّنه مالذ ح�سين. فـــاإذا كان الكتاب نف�سه لم 

ي�سلم من فتن الزمان؛ كيف يمكنه حماية الآخرين من اأ�سرار الفتن؟

: وردت روايات عن اأهل البيتR جاء فيها: »اإّن 
)4(

ج. روايـــات العر�س على القراآن

)1(  تجـــدر الإ�ســـارة اإلى اأّن هـــذه الروايات متواترة تواترًا معنويًا بيـــن الم�سلمين؛ وهي منقولة في كتـــب ال�سّنة وال�سيعة. انظر: 
ال�سّفار، ب�سائر الدرجات،  م.�س، ج8، باب 17 في قول ر�سول اهللP »اإّني تارك فيكم الثقلين«، ح1-6، �س433-434؛ ابن 

حنبـــل، م�سنـــد اأحمد، م.�س، ج3، �س14؛ الني�سابوري، الم�ستدرك على ال�سحيحيـــن، م.�س، ج3، �س148؛ المّتقي الهندي، 

كنز العّمل في �سنن الأقوال والأفعال، م.�س، ج1، ح943-955، �س187-185.

)2(  انظـــر: ال�سيـــد الخوئي، البيان في تف�سير القـــراآن، م.�س، �س211؛ ال�سيد الطباطبائي، الميزان فـــي تف�سير القراآن، م.�س، 
ج12، �س107.

)3(  انظر: ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب في تمّثل القراآن و�سفاعته لأهله، ح1-14، �س602-598.
)4(  انظـــر: ال�سيـــخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، المقّدمة، �س8؛ كتـــاب ف�سل العلم، باب الأخذ بال�سّنة و�سواهد الكتاب، ح5-1، 

�س69.
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عل���ى كّل ح���ّق حقيق���ة، وعل���ى كّل �س���واب نوراً، فم���ا وافق كتاب اهلل فخ���ذوه، وما 

خال���ف كت���اب اهلل فدع���وه«، »كّل حديث ل يوافق كتاب اهلل فه���و زخرف«، »ما لم 

يواف���ق من الحدي���ث القراآن فهو زخرف«، »اعر�سوه���ا)اأي الروايات( على كتاب 

اهلل، فما وافى كتاب اهلل عّز وجّل؛ فخذوه، وما خالف كتاب اهلل؛ فرّدوه«.

ويفهم من مجموع هذه الروايات اأّن القراآن هو الميزان الحّق الذي يعتمد عليه في 

ك�سف الحّق من الباطل والتمييز بينهما. وعليه، فكّل رواية ت�سير اإلى تحريف القراآن، 

.
)1(

اإذا تعّذر تاأويلها وتوجيهها؛ تكون باطلة ومو�سوعة ول اعتبار لها

د. اأمـــر الأئّمةR بقراءة �ســـورة كاملة بعد الفاتحة في ال�ســـالة: فلو كان القراآن 

محّرفـــًا؛ لما �سّح الأمر بالقراءة منه، ولكان الأمر بالقراءة منه لغوًا وتكليفًا بغير 

 .
)2(

المقدور للمكّلف. وهذا ما ل يلتزم به القائلون بالتحريف

نعـــم، اإّن هـــذه الروايات ل تنه�س بنفي دعوى وقوع نق�س فـــي القراآن ب�سورة كاملة اأو 

اأكثر من �سورة. 

: اإّن مجموع هذه الروايات يفيد اأّن القراآن 
)3(

هـ. روايات تالوة القراآن وف�سلها وثوابها

الموجـــود بيـــن اأيدينا  غيـــر محّرف؛ واإل لكانـــت هذه الروايات لغـــوًا، غير مقدور 

 .
)4(

تح�سيل ثوابها للمكّلف

و. روايـــات �سيانة القـــراآن عن التحريـــف المروّية عن الأئّمـــةR: حيث تدّل هذه 

الروايات على �سيانة القراآن عن التحريف، ومنها: 

مـــا روي عن الإمام الباقرQ: »... وكان من نبذهم الكتاب اأن اأقاموا حروفه  -

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س108-107.
)2(  انظر: ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س215-214.

)3(  انظـــر: ال�سيـــخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب ف�سل حامـــل القراآن، ح1-11، �س603-606؛ باب من 
يتعّلم القراآن بم�سّقة، ح1-3، �س606-607؛ باب ثواب قراءة القراآن، ح1-7، �س611-613؛ ...

)4(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س108.
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وحرف���وا ح���دوده، فهم يروون���ه ول يرعونه والجّهال يعجبه���م حفظهم للرواية 

.
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية...«)1(

- .
ما روي عن الإمام ال�سادقQ: »ما بين الدفتين قراآن«)2(

ما روي عن الإمام الع�سكريQ: »اجتمعت الأمة قاطبة ل اختالف بينهم في  -

ذلك: اأّن القراآن حّق ل ريب فيه عند جميع فرقها، فهم في حالة الإجماع عليه 

.
م�سيبون، وعلى ت�سديق ما اأنزل اهلل مهتدون...«)3(

3. �لدليل �لعقلي: 

ذكر الباحثون والمحّققون في مجال علوم القراآن والتف�سير عّدة تقريبات للدليل 

التقريبات  اأّن هذه  اإلى  الإ�سارة  . وتجدر 
)4(

التحريف القراآن عن  العقلي على �سيانة 

لي�ست عقلّية بحتة؛ لأّنها تت�سّمن مقّدمات مت�سالم عليها بين الم�سلمين، ولي�س عقلية 

يقينية خال�سة. ومن هذه التقريبات: التقريب التالي؛ وهو يتاأّلف من مقّدمات عّدة، 

هي:

اأ. اإّن القراآن كتاب هداية للعالمين. 

ب. القراآن كتاب خاتم، كما اأّن الر�سولP ر�سول خاتم.

ج. اإذا حّرف القراآن يترّتب على ذلك اإ�سالل النا�س. 

د. مقت�ســـى حكمة اهلل تعالى اأن ينّزل كتابـــًا اآخر وُير�سل ر�سوًل اآخر؛ وهذا يلزم منه: 

اإّمـــا تكذيب اهلل �سبحانـــه؛ لأّنه اأخبر بـــاأّن الر�سولP هو خاتـــم الر�سل ور�سالته 

خاتمة الر�سالت، واإّما ن�سبة الجهل اإليه تعالى على فر�س اكت�سافه �سرورة اإر�سال 

)1(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج8، كتاب الرو�سة، ح16، �س53.
)2(  انظـــر: مجموعـــة من المحّدثين: الأ�سول ال�سّتة ع�سر، اأ�سل ح�سين بن عثمان بـــن �سريك العامري، ط2، قم المقّد�سة، دار 

ال�سب�ستري للمطبوعات؛ مطبعة مهديه، 1405/ 1363هـ.�س، �س111.

)3(  انظـــر: الطبر�ســـي، الف�ســـل بن الح�ســـن: الحتجاج، تعليق محمـــد باقر الخر�ســـان، لط، النجف الأ�ســـرف، دار النعمان، 
1386هـ.ق/ 1966م، ج2، �س251.

)4(  انظـــر: المحّمـــدي، �سالمة القراآن من التحريف...، م.�س، �س37؛ ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س43-
.45
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نبي اآخر ور�سالة اأخرى. 

النتيجة: اإذن، القراآن لم يحّرف.

4. �لإعجاز �لقر�آني: 

، هي:
)1(

ويقوم هذا الدليل على مقّدمات عّدة

اأ. ثبوت التحّدي بالقراآن تاريخيًا في ع�سر الر�سالة والدعوة. 

ب. القراآن الموجود بين اأيدينا هو في الجملة القراآن الموجود في ع�سر الدعوة. 

ج. موا�سفات القراآن الموجود بين اأيدينا هي نف�سها الموا�سفات المنقولة عن القراآن 

الموجود في ع�سر الدعوة؛ لجهة التحّدي بالوجوه الإعجازية المختلفة. 

د. لـــو كان القـــراآن الموجـــود  بين اأيدينـــا محّرفًا؛ لمـــا انطبقت عليه هـــذه ال�سفات 

والوجوه الإعجازية. 

النتيجة: اإذن القراآن لم يحّرف. 

وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن هذا الدليل ل ينه�س بمفرده في اإثبات عدم وقوع التحريف 

بالنقي�سة، واإن كان يثبت عدم وقوع التحريف بالزيادة.

م هذا الدليل ب�سميمة ما ثبتت قراآنّيته من الآيات الداّلة على  وعليه، يمكن اأن ُيتمَّ

�سيانة القراآن عن التحريف مطلقًا.

5. �ل�سو�هد �لتاريخية: 

عن  الكريم  القراآن  �سيانة  على  بو�سوح  تدّل  كثيرة  تاريخية  �سواهد  يوجد 

، منها:
)2(

التحريف

اأ. مـــن �سروريـــات التاريـــخ: اأّن النبي العربي محّمـــدًاP جاء قبل اأربعـــة ع�سر قرنًا 

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س107-104.
)2(  انظـــر: الطبر�ســـي، مجمع البيان فـــي تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �ـــس43؛ ال�سيد الطباطبائي، الميزان فـــي تف�سير القراآن، 
م.�ـــس، ج12، �ـــس104؛ ال�سيـــد الخوئي، البيـــان في تف�سير القـــراآن، م.�س، �ـــس200-207؛ المحّمدي، �سالمـــة القراآن من 

التحريف...، م.�س، �س36-34.
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تقريبـــًا، واّدعى النبـــوة، وانته�س للدعوة، واآمن به اأّمة مـــن العرب وغيرهم، واأّنه 

جـــاء بكتاب ي�سّميه القـــراآن، وين�سبه اإلـــى رّبه، مت�سّمن لجمل المعـــارف، وكّلّيات 

ال�سريعـــة التـــي كان يدعو اإليهـــا، وكان يتحّدى بـــه، ويعّده اآية لنبوتـــه، واأّن القراآن 

الموجود اليوم باأيدينا هو القراآن الذي جاء به وقراأه على النا�س المعا�سرين له.

ب. توافـــر الدواعي علـــى نقله وحرا�سته و�سيانتـــه؛ لأّن القراآن معجـــزة النبوة ودليل 

دون  الر�سالـــة الخاتمة، ول �سيما في وجـــه اأ�سحاب البدع والتحريف، الذين يتر�سّ

�سّرًا بالإ�سالم والقراآن. 

ج. �سّدة عناية الم�سلمين بحفظ القراآن وتالوته، و�سبطهم ال�سديد في هذا ال�سدد.

د. لو كان القراآن محّرفًا؛ لّتخذه غير اأهل الإ�سالم من اأعظم المطاعن على الإ�سالم 

واأهله.

هــــ. وجود بع�س الأخطاء في ر�سم الم�سحف حتى يومنـــا هذا، مع التفات الم�سلمين 

لهـــا بعد توحيد الم�ساحف؛ موؤ�ّسر وا�سح على �سّدة عنايتهم بحفظ القراآن وعدم 

الم�سا�س به.
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الأفكآرالرئم�سا

ورد فـــي القـــراآن اآيات كثيرة تدّل علـــى �سيانة القراآن عن التحريـــف، منها:  قوله  1-

ک ک ک گ گ گ گ ڳ   ...}، ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ }  تعالـــى:{ 

ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ... }...
ورد على ل�سان اأهل البيتR روايات عّدة تدّل على �سيانة القراآن عن التحريف،  2-

منها: روايات الثقلين، روايات التم�ّسك بالقراآن، روايات العر�س على القراآن، اأمر 

الأئّمـــةR بقراءة �سورة كاملة بعد الفاتحـــة في ال�سالة، روايات تالوة القراآن 

.Rوف�سلها وثوابها، روايات �سيانة القراآن عن التحريف المروّية عن الأئّمة

ُذِكَرت اأدّلة اأخرى على �سيانة القراآن عن التحريف، هي: الدليل العقلي، الإعجاز  3-

القراآني، ال�سواهد التاريخية.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

م���ن ال�سواه���د التاريخي���ة عل���ى �سيانة الق���راآن ع���ن التحريف: توافـــر الدواعي  -

لحفظه بين الم�سلمين.

اإعجاز القراآن ي�ستلزم �سيانة القراآن عن التحريف بالزيادة دون النقي�سة. -

ل يمكن ال�ستدلل على �سيانة القراآن عن التحريف بالنقي�سة باآيات القراآن. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

اذكر اآية قراآنية، مبّيناً وجه دللتها على �سيانة القراآن عن التحريف؟ -

اذكر دلياًل روائياً، مبّيناً وجه دللته على �سيانة القراآن عن التحريف؟ -

اذكر دلياًل عقلياً على �سيانة القراآن عن التحريف؟ -
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لطآلعا

من لطائف و�سف �لقر�آن باأّنه ِذْكٌر لله تعالى)1(

من اأجمع الأو�ساف التي يذكرها القراآن لنف�سه: اأّنه ذكر هلل:{ ڳ ڳ ڳ ڱ    

ر به تعالى؛ بما اأّنه اآية داّلة عليه، حّية خالدة، وبما اأّنه  ؛ فاإّنه ُيَذكِّ
)2(

ڱ ڱ ڱ } 
ي�سفه باأ�سمائه الح�سنى و�سفاته العليا، وي�سف �سّنته في ال�سنع والإيجاد، وي�سف 

مالئكته وكتبه ور�سله، وي�سف �سرائعه واأحكامه، وي�سف ما ينتهى اإليه اأمر الِخْلَقة؛ 

وهو المعاد ورجوع الكّل اإليه �سبحانه، وتفا�سيل ما يوؤل اإليه اأمر النا�س؛ من ال�سعادة 

وال�سقاء، والجّنة والنار. ففي جميع ذلك: ِذْكر اهلل؛ وهو الذي يرومه القراآن باإطالق 

القول باأّنه ِذْكر. ونحن نجد اأّن ما باأيدينا من القراآن ل يفقد �سيئًا من معنى الِذْكر. 

ر عنه بالِذْكر في  ولكون الِذْكر من اأجمع ال�سفات في الدللة على �سوؤون القراآن ُعبِّ

الآيات التي اأخبر فيها عن حفظه القراآن عن البطالن والتغيير والتحريف؛ كقوله 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  تعالى:{ڤ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
تعالى  فَذَكر  ؛ 

)3(
ڻ }  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ِذْكر؛ ل يغلبه باطل، ول يدخل فيه حاًل ول في م�ستقبل  القراآن؛ من حيث هو  اأّن 

ته عنه. وكقوله  الزمان؛ ل باإبطال، ول بن�سخ، ول بتغيير اأو تحريف ُيوجب زوال ِذْكريَّ

تعالى:{ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ } ؛ فقد اأطلق الِذْكر، واأطلق الحفظ؛ فالقراآن 

محفوظ بحفظ اهلل عن كّل زيادة ونقي�سة وتغيير في اللفظ اأو في الترتيب يزيله 

عن الِذْكرّية، وُيبِطل كونه ذكرًا هلل �سبحانه بوجه.

ومّما تقّدم يتبّين: اأّن القراآن الذي اأنزله اهلل على نبيهP وو�سفه باأّنه ِذْكر هو 

كما  والتغيير؛  والنقي�سة  الزيادة  اإلهية عن  ب�سيانة  نِزَل، م�سون 
ُ
اأ ما  محفوظ على 

)1(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س107-106.
)2(  �سورة الحجر، الآية: 9.

لت، الآيات: 42-40. )3(  �سورة ف�سّ
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وعد اهلل نبّيهP فيه.

وخال�س����ة الحّج����ة: اأّن القراآن اأنزلـــه اهلل على نبيهP وو�سفه في اآيات كثيرة 

ة؛ لو كان تغّير في �سيء من هذه الأو�ساف؛ بزيادة، اأو نقي�سة، اأو  باأو�ســـاف خا�سّ

تغيير في لفظ اأو ترتيب موؤّثر؛ َفَقَد اآثار تلك ال�سفة قطعًا، لكّنا نجد القراآن الذي 

باأيدينـــا واجـــدًا لآثار تلك ال�سفات المعدودة على اأتّم مـــا يمكن واأح�سن ما يكون، 

فلم يقع فيه تحريف ي�سلبه �سيئًا من �سفاته، فالذي باأيدينا منه هو القراآن المنزل 

علـــى النبـــيP بعينه، فلو ُفِر�َس �سقوط �سيء منـــه اأو تغّير في اإعراب اأو حرف اأو 

ر في �سيء من اأو�سافـــه؛ كالإعجاز، وارتفاع  ترتيـــب؛ وجب اأن يكـــون في اأمر ل يوؤثِّ

الختـــالف، والهداية، والنورّية، والِذْكرّية، والهيمنـــة على �سائر الكتب ال�سماوية، 

اإلى غير ذلك.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

الطباطبائـــي، الميـــزان فـــي تف�سيـــر القـــراآن، ج12، �ـــس104-108؛ ج17،  2-

�س399-398.

الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، �س45-43، 211-200، 215-214. 3-

ال�سّفـــار، ب�سائر الدرجات، ج8، باب 17 في قول ر�سول اهللP »اإّني تارك  4-

فيكم الثقلين«، ح1-6، �س43-433

ابن حنبل، م�سند اأحمد، ج3، �س1 5-

الني�سابوري، الم�ستدرك على ال�سحيحين، ج3، �س14 6-

المّتقـــي الهندي، كنز العّمـــل في �سنن الأقوال والأفعـــال، ج1، ح955-943،  7-

�س187-185.

الكلينـــي، الكافي، ج1، المقّدمة، �س8؛ كتاب ف�ســـل العلم، باب الأخذ بال�سّنة  8-

و�سواهد الكتاب، ح1-5، �س69؛ ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب في تمّثل القراآن 

و�سفاعته لأهلـــه، ح1-14، �س598-602؛ باب ف�سل حامـــل القراآن، ح11-1، 

�س603-606؛ باب من يتعّلم القراآن بم�سّقة، ح1-3، �س606-607؛ باب ثواب 

قراءة القراآن، ح1-7، �س611-613؛ ج8، كتاب الرو�سة، ح16، �س53.

مجموعـــة من المحّدثيـــن، الأ�سول ال�سّتة ع�سر، اأ�ســـل ح�سين بن عثمان بن  9-

�سريك العامري، �س111.

الطبر�سي، الحتجاج، ج2، �س251. 10-

نجارزادكان، �سالمة القراآن من التحريف...، �س37-34. 11-

الطبر�سي، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج1، �س43. 12-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

االّطالع على أبرز الشبهات القائلة بوقوع التحريف في القرآن.  2-

االستدالل على دحض الشبهات المثارة في وقوع التحريف في  3-

القرآن.

الدرس الثامن عشر

صيانة القرآن عن التحريف)3(

ال��رواي��ات على  1- دالل��ة طوائف من 
وقوع التحريف.

تستلزم  2- ال���ق���رآن  ج��م��ع  ك��ي��ف��ي��ة 
وقوع التحريف.

روايات النسخ.  3-

اختالف مصاحف الصحابة في ما  4-
بينها.

اختالف القراءات.  5-
باللحن  6- التحريف  وق���وع  رواي����ات 

والخطأ، وبالنقيصة، وبالزيادة.
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شبهات في وقوع التحريف: 
1. ال�سبهة الأولى:  دعوى دللة طوائف من الروايات على وقوع التحريف:

اأ. الطائفة الأولى: الروايات التي تتحّدث عن م�سحف الإمام عليQ، منها: 

على  م�ستماًل  كماًل  الكتاب  اأح�سروا  »ولقد   :Qعلي الإمام  عن  روي  ما   -

التاأويل والتنزيل، والمحكم والمت�سابه، والنا�سخ والمن�سوخ، لم ي�سقط منه حرف 

األف ول لم، فلّما وقفوا على ما بّينه اهلل من اأ�سماء اأهل الحّق والباطل، واأّن ذلك اإن 

.
)1(

ْظِهَر نق�س ما عهدوه، قالوا: ل حاجة لنا فيه، نحن م�ستغنون عنه بما عندنا«
ُ
اأ

اأّنه جمع  النا�س  اأحد من  اّدعى  »ما   :Qالباقر الإمام  رواه جابر عن  ما   -

له اهلل تعالى؛ اإل علي بن  نِزَل اإل كّذاب، وما جمعه وحفظه كما نزَّ
ُ
القراآن كّله كما اأ

، »ما ي�ستطيع اأحد اأن يّدعي اأّن عنده 
)2(

»Rوالأئّمة من بعده Qاأبي طالب

.
)3(

جميع القراآن كّله؛ ظاهره وباطنه، غير الأو�سياء«

)1(  الطبر�سي، الحتجاج، م.�س، ج1، �س383.
)2(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، كتاب الحّجة، باب اأّنه لم يجمع القراآن...، ح1، �س228.

)3(  م. ن، ح2، �س228.
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التاأويل  هو  اإّنما  فيه  الزائد  اأّن  على  وال�سّنة  ال�سيعة  الإجماع عند  الجواب عنها: 

.
)1(

والتنزيل؛ �سرحًا للمراد

ب. الطائفة الثانية: الروايات التي جاء فيها لفظ التحريف �سريحًا، منها: 

عن  - الكلم  يحرفون  العربية  »اأ�سحاب   :Qال�سادق الإمام  عن  روي  ما 

 .
)2(

موا�سعه«

-  )Qما رواه علي بن �سويد: كتبت اإلى اأبي الح�سن الأّول)الإمام مو�سى الكاظم

اهلل فحّرفوه  كتاب  اوؤتمنوا على   ...« في جوابه:   Qفذكر الحب�س،  في  وهو 

 .
)3(

وبّدلوه...«

يوم  -  Qالح�سين عبداهلل  اأبي  الإمام  اإلى  باإ�سناده  اآ�سوب  �سهر  ابن  رواه  ما 

عا�سوراء: »اإّنما اأنتم من طواغيت الأّمة، و�سذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، وع�سبة 

 .
)4(

الآثام، ومحّرفي الكتاب«

ما روي عن الإمام الباقرQ: »... وكان من نبذهم الكتاب اأن اأقاموا حروفه  -

وحرفوا حدوده، فهم يروونه ول يرعونه والجّهال يعجبهم حفظهم للرواية 

.
)5(

والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية...«

اأو  المعنوي،  التحريف  خ�سو�س  هو  فيها  بالتحريف  المق�سود  عنها:  الجواب 

.
)6(

اختالف القراءات واإعمال الجتهاد فيها

ج. الطائفة الثالثة: الروايات التي ت�سير اإلى قراءات من�سوبة اإلى بع�س الأئّمةR، منها:

)1(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ال�سيـــد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �ـــس108-118؛ ال�سيد الخوئي، 
البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س222-226؛ المحّمدي، �سالمة القراآن من التحريف...، م.�س، �س72-64، 104-103.

)2(  النوري، ح�سين: م�ستدرك الو�سائل، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء التراث، لط، بيروت، لت، ج4، باب 74 
من اأبواب قراءة القراآن...، ح8، �س280.

)3(  العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، م.�س، ج2، باب من يجوز اأخذ العلم منه...، �س82.
)4(  م. ن، ج45، باب ما جرى على الإمام الح�سينQ بعد بيعة النا�س...، �س8.

)5(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج8، كتاب الرو�سة، ح16، �س53.
)6(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ال�سيـــد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �ـــس108-118؛ ال�سيد الخوئي، 

البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س226-229؛ المحّمدي، �سالمة القراآن من التحريف...، م.�س، �س75-72.
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ڀ  - تعالى:{  قوله  عن   Qجعفر اأبا  �ساألت  الهذيل:  بن  غالب  رواه  ما 

 :Qٺ    ٺ ٺ ٺٿ } على الخف�س هي اأم على الن�سب؟ قال
 .

)1(
»بل هي على الخف�س«

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  - قراأ:{   Qال�سادق الإمام  اأّن  حريز:  رواه  ما 

.{ )من(  ڄ  

ې ې      ې  - ما رواه اأبو ب�سير عن الإمام ال�سادقQ: اأّنه قراأ قوله تعالى:{ 

.
)2(

ې ىى } قراأها ُيْنَطق

الجواب عنها)3(: 

هي اأخبار اآحاد ل ُيعتّد بها. -

اإّن الختالف في القراءة ل ي�سري اإلى الختالف في المعنى الُموَحى. -

د. الطائف���ة الرابعة: روايات الف�ساطيـــط: هي روايات وردت ب�ساأن ف�ساطيط ت�سرب 

ظهـــر الكوفة اأيام ظهور الحّجة| لتعليم النا�س قراءة القراآن وفق ما جمعه اأمير 

الموؤمنينQ، منها: 

اآل محمدP �سرب ف�ساطيط  - الباقرQ: »اإذا قام قائم  الإمام  ما روي عن 

لمن يعّلم النا�س القراآن، على ما اأنزل اهلل. فاأ�سعب ما يكون على من حفظه 

 .
)4(

اليوم؛ لأّنه يخالف فيه التاأليف«

ما رواه �سالم بن م�سلمة: قراأ رجل على اأبي عبداهللQ واأنا ا�ستمع حروفًا من  -

القراآن لي�س على ما يقراأه النا�س، فقالQ: »كّف عن هذه القراءة، اقراأ كما 

)1(  ال�سيـــخ الطو�سي، محمد بـــن الح�سن: تهذيب الأحكام، تحقيق وتعليق ح�سن المو�ســـوي الخر�سان، ط3، طهران، دار الكتب 
الإ�سالمية؛ مطبعة خور�سيد، 1364هـ.�س، ج1، باب �سفة الو�سوء...، ح37، �س71-70. 

)2(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج8، رو�سة، كتاب الح11، �س50.
)3(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ال�سيـــد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �ـــس108-118؛ ال�سيد الخوئي، 

البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س232-235؛ المحّمدي، �سالمة القراآن من التحريف، م.�س، �س77-75.

)4(  العكبري، محمد بن النعمان)المفيد(: الإر�ساد، تحقيق موؤ�ّس�سة اآل البيتR لتحقيق التراث، ط2، بيروت، دار المفيد، 
1414هـ.ق/ 1993م، ج2، �س386.
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يقراأ النا�س؛ حتى يقوم القائم، فاإذا قام القائم| قراأ كتاب اهلل عّز وجّل على 

.
)1(

»Qحّده، واأخرج الم�سحف الذي كتبه علي

: ما يعّلم للنا�س في الف�ساطيط هو هذا الم�سحف؛ بترتيب نزول 
)2(

الجواب عنها

.Qم�سحف الإمام علي

هــــ. الطائفة الخام�سة: روايات ورد فيها ِذْكر بع�ـــس اأ�سماء الأئّمةR في القراآن، 

منها: 

اأرباع: ربع فينا، وربع في  - اأربعة  »نزل القراآن   :Qما روي عن الإمام الباقر

.
)3(

عدونا، وربع �سنن واأمثال، وربع فرائ�س واأحكام«

ما روي عن الإمام ال�سادقQ: »لو قد قرىء القراآن كما اأنزل؛ لألفيتنا فيه  -

 .
)4(

م�سّمين«

»ولية عليQ مكتوبة في جميع �سحف  -  :Qما روي عن الإمام الر�سا

 .
)5(

الأنبياء...«

-  :
)6(

الجواب عنها

ة  - المخت�سّ ف�سائلهم  وعلى  عليهم  الداّلة  ونعوتهم  ب�سفاتهم  فيه  مذكورون  اإّنهم 

بهم. 

الآيات  - بهذه  الخالفة  غا�سبي  على  احتّج  اأحدًا  اأّن  اأبدًا  لنا  يذكر  لم  التاريخ 

المفتر�سة، واإل لكانت اأحّق بالحتجاج. 

)1(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل العلم، باب النوادر، ح23، �س633.
)2(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س108-118؛ المحّمدي، �سالمة 

القراآن من التحريف، م.�س، �س79-77.

)3(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح4، �س628.
)4(  العيا�سي، تف�سير العيا�سي، م.�س، ج1، ما عنى به الأئّمةR من القراآن، ح4، �س13.

)5(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج1، كتاب الحّجة، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولية، ح6، �س437.
)6(  لمزيـــد من التف�سيـــل، انظر: الإمام الخميني، اأنـــوار الهداية، م.�س، ج1، �س243-245؛ ال�سيـــد الطباطبائي، الميزان في 
تف�سيـــر القـــراآن، م.�س، ج12، �ـــس108-118؛ ال�سيد الخوئي، البيان فـــي تف�سير القراآن، م.�س، �ـــس229-232؛ المحّمدي، 

�سالمة القراآن من التحريف، م.�س، �س84-79.
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الروايات واردة فيهم على نحو التف�سير للمراد، فتكون على نحو الجري والتطبيق  -

ومعرفة الم�سداق الحقيقي لالآيات.

و. الطائفة ال�ساد�سة: روايات التحريف بالنقي�سة، منها: 

ما روي عن الإمام عليQ: اأّنه قراأ قوله تعالى:{ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  -

 .
)1(

ڎ ڈ ڈ ژژ  )بظلمه و�سوء �سريرته({ ڑ ڑ ک ک } 

م���ا رواه عّم���ار ال�ساباط���ي ع���ن الإم���ام ال�س���ادقQ اأّن اهلل تعال���ى ق���ال ب�س���اأن  -

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ   }:Qعل���ي الإمام 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ  )اأّن محمـــدًا ر�ســـول اهلل(  ېئ ىئ ىئىئ  )اأّن محمدًا ر�سول اهلل 
 .

)2(
واأّنه �ساحر كّذاب( ی  ی     ی ی }، ثّم قالQ: هذا تاأويله يا عّمار

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  -  }:Qال�سادق الإمام  عند  رجل  قراأ  اأّنه  روي 

 .
)3(

ېې}، فقالQ: »لي�س هكذا هي، اإّنما هي والماأمونون، فنحن الماأمونون«

-  Pاإّن القراآن الذي جاء به جبرائيل اإلى محّمد« :Qما روي عن الإمام ال�سادق

.
)4(

�سبعة ع�سر األف اآية«

الجواب عنها بالترتيب)5(: 

الأولى: فيها دللة وا�سحة على كونه �سرحًا وتف�سيرًا للمراد من الآية.  -

الثانية: اإّن ورود األفاظ التنزيل والتاأويل، ُيحَمل على ال�سرح للمراد، وبيان معانيه  -

وم�ساديقه. 

)1(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج8، كتاب الرو�سة، ح435، �س289.
)2(  م. ن، ح246، �س205-204.

)3(  م. ن، ج1، كتاب الحّجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولية، ح62، �س424.
)4(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب ف�سل العلم، باب النوادر، ح28، �س634.

)5(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س108-118؛ المحّمدي، �سالمة 
القراآن من التحريف، م.�س، �س91-84.



282

مي
ر
ك

ال
ن

راآ
ق

ال
م

و
عل

يف
س

�
و

ر
د

الثالثة: هي ب�سدد بيان اأبرز الم�ساديق واأكملها.  -

الرابعة: ورد في ن�سخة م�سّححة من الكافي، وفي كتاب الوافي للفي�س الكا�ساني:  -

اأّنـــه يوجد زيادة للفظ ع�سرة؛ فيكـــون الحديث �سبعة اآلف اآية، ولي�س �سبعة ع�سرة 

األف اآية. اأ�سف اإلى ذلك اأّن م�ساألة عظيمة كهذه ل بّد من بيانها ب�سكل وا�سح؛ فال 

تثبت بخبر الواحد.

ز. الطائفة ال�سابعة: روايات كثيرة بلغت حّد التواتر نقلها ال�سيعة وال�سنة، مفادها: 

اأّن كّل مـــا وقـــع في الأمـــم ال�سابقة، ل بـــّد واأن يقع مثله في هذه الأّمـــة، وبما اأّن 

فت، فال بّد من وقوع التحريف في القـــراآن اأي�سًا، واإل  كتبهـــم ال�سماوية قـــد ُحرِّ

فلـــن تكون هذه الأحاديث �سحيحة، ومنهـــا: ما روي عن ر�سول اهللP: »كّل ما 

كان ف���ي الأم���م ال�سالفة، فاإّن���ه يكون في هذه الأّمة مثله، ح���ذو النعل بالنعل، 

.
)1(

والُقّذة بالُقّذة«

الجواب عنها)2(:  

اإّن هذا الدليل لو تّم لكان داًل على وقوع الزيادة في القراآن -اأي�سًا-؛ كما وقعت  -

في التوراة والإنجيل. ومن الوا�سح بطالن ذلك؛ للت�سالم والّتفاق على عدم وقوع 

التحريف بالزيادة. 

يوجد كثير من الحوادث وقعت في الأمم ال�سابقة لم ي�سدر مثلها في هذه الأّمة؛  -

عي�سى النبي  ورفع  فرعون،  وغرق  ال�سامري،  ة  وق�سّ العجل،  وعبادة  كالتثليث، 

وعليه،  ذلك.  �سابه  وما  كتبهم،  في  بالزيادة  والتحريف  ال�سماء،  اإلى   Q

فالمراد من ذلك الم�سابهة في بع�س الوجوه، ولي�س التطابق في كّل الأمور. 

يكفي للت�سابه مع الأمم ال�سالفة؛ وقوع التحريف المعنوي؛ بت�سييع حدود القراآن  -

)1(  ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، م.�س، �س530.
)2(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائـــي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �ـــس110-118؛ ال�سيد الخوئي، 

البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س220-222؛ المحّمدي، �سالمة القراآن من التحريف، م.�س، �س100-99.
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الكريم، وتف�سيره بالراأي. 

القراآن  - تحريف  وا�ستثناء  تخ�سي�سه  يمكن  عاّم  المتقّدم   Pالر�سول كالم  اإّن 

.
)1(

منه؛ ا�ستنادًا اإلى قوله تعالى:{ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ } 

2. ال�سبه���ة الثاني���ة: كيفية جمع القراآن في �سدر الإ�ســـالم وزمن ال�سحابة؛ ت�ستلزم 

عـــادة وقـــوع التغييـــر والتحريف فيـــه؛ ب�سبب بدائـــة الخط، وعدم توافـــر الأدوات 

الالزمة للكتابة.

الج���واب عنه���ا: اإّن الجمع ح�سل في زمن النبيP �سمن �سور، ثّم على يد الإمام 

عليQ �سمن م�سحف، ثّم على يد ال�سحابة �سمن م�ساحف، ثّم توحيد الر�سم 

فـــي زمن عثمـــان؛ وفي جميع هذه المحّطـــات كانت الدواعي متوافـــرة لحفظ القراآن 

و�سيانتـــه، وكان هنـــاك ت�سديدًا قـــّل نظيره على حفظ القـــراآن وتدوينه؛ هذا مع كونه 

محفوظـــًا بال�سدور اإلى عهد ُيَتَيّقن قبلـــه تدوين القراآن؛ بناء على اختالف الآراء في 

.
)2(

جمع القراآن وتدوينه

ة ذكروا فـــي اأق�سام الآيات  3. ال�سبه���ة الثالث���ة: اإّن اأكثـــر العاّمـــة وجماعة من الخا�سّ

المن�سوخة ما ن�سخت تالوتها دون حكمها، وما ن�سخت تالوتها وحكمها معًا. 

 :
)3(

الجواب عنها

ل يوجد في روايات الإمامية اآية من�سوخة التالوة؛ �سوى اآية الرجم، وهي جاءت  -

بخبر واحد �سندًا، تعار�سها روايات كثيرة م�ستفي�سة تنفي ن�سخ التالوة. 

اإّن نظرية ن�سخ التالوة مع الحكم اأو من دونه ل حقيقة لها. -

)1(  الحجر: 9.
)2(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ال�سيـــد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �ـــس108-118؛ ال�سيد الخوئي، 

البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س235-259؛ المحّمدي، �سالمة القراآن من التحريف، م.�س، �س102-100.

)3(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ال�سيـــد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �ـــس108-118؛ ال�سيد الخوئي، 
البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س285-286؛ المحّمدي، �سالمة القراآن من التحريف، م.�س، �س103-102.
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4. ال�سبه���ة الرابع���ة: وجود م�ساحف لدى ال�سحابة تختلف عن الم�سحف الموجود؛ 

لجهة ا�ستمالها على الزيادة.

الجواب عنها: اإّن هذه الزيادات هي زيادات تف�سيرية �سارحة ومبّينة للمراد، بعد 

.
)1(

فر�س الت�سليم بثبوت ن�سبة ما هو مّدعى زيادته في هذه الم�ساحف اإلى ال�سحابة

5. ال�سبهة الخام�سة: اختالف القراءات ي�ستلزم كون الموجود بين اأيدينا من القراآن 

 .Pنِزَل على النبي
ُ
هو غير ما اأ

الجواب عنها: اإّن اختالف القراءات والقّراء ل ي�سّر بالمعنى والم�سمون الُموَحى، 

.
)2(

واإن اأّثر اأثره في كيفية اأداء قراءة القراآن

6. ال�سبه���ة ال�ساد�س���ة: الأخبار الكثيرة الواردة فـــي كتب اأهل ال�سّنة، والتي تثبت وقوع 

التحريـــف باللحن والخطـــاأ في القراآن)دعوى وجود اأخطـــاء نحوية(، وبالنقي�سة 

والتبديل)اإ�سقـــاط اآية»مثل: اآيـــة الرجم«، اأو �سورة»مثل: �ســـورة النورين، اأو �سورة 

الولية«، اأو حذف بع�س الكلمات اأو تبديلها(، وبالزيادة)الفاتحة والمعوذتين(.

الجواب عنها)3(: 

�سعف هذه الأخبار �سندًا.  -

تهافتها في ما بينها.  -

التف�سير، وال�سرح،  - باأّنها من باب  المّدعى؛  اإمكانية حمل دللة بع�سها على غير 

وبيان المراد، وبع�س الم�ساديق واأكملها. 

معار�ستها باأخبار �سحيحة ومتواترة تنفي وقوع التحريف.  -

عدم نهو�سها اأمام الأدّلة الُمثِبَتة ل�سيانة القراآن عن التحريف. -

)1(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س108-118؛ المحّمدي، �سالمة 
القراآن من التحريف، م.�س، �س109-104.

)2(  م. ن، �س116-111.
)3(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج12، �س108-118؛ المحّمدي، �سالمة 

القراآن من التحريف، م.�س، �س109، 118-116.
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الأفكآرالرئم�سا

مـــن ال�سبهات الُمثارة علـــى القراآن بوقوع التحريف فيه: دعـــوى دللة طوائف من  1-

الروايات على وقوع التحريف، كيفية جمع القراآن ت�ستلزم وقوع التحريف، الروايات 

الداّلة على ن�سخ الحكم والتالوة ون�سخ الحكم دون التالوة ت�ستلزم وقوع التحريف، 

اختـــالف م�ساحـــف ال�سحابة في ما بينهـــا توؤ�ّسر على وقـــوع التحريف، اختالف 

القـــراءات ي�ستلـــزم وقوع التحريـــف، الروايات التـــي تتحّدث عن وقـــوع التحريف 

باللحن والخطاأ، وبالنقي�سة والتبديل، وبالزيادة.

يمكـــن رّد هذه ال�سبهات بالتالي: المقدار الزائد هو مـــن التاأويل والتنزيل؛ �سرحًا  2-

للمـــراد، المق�سود بالتحريف في بع�س الروايـــات خ�سو�س التحريف المعنوي اأو 

اختالف القراءات واإعمال الجتهاد فيها، اأخبار التحريف هي اأخبار اآحاد ل ُيعتّد 

بهـــا، اأهل البيتR مذكـــورون في القـــراآن ب�سفاتهم ونعوتهـــم الداّلة عليهم، 

بع�س الروايـــات واردة في اأهل البيتR على نحو التف�سير للمراد؛ فتكون على 

نحـــو الجري والتطبيـــق ومعرفة الم�سداق الحقيقي لالآيـــات، توافر الدواعي على 

حفـــظ القـــراآن وتدوينه وت�ســـّدد الم�سلمين في ذلك يمنع وقـــوع الخطاأ في الجمع، 

اختالف القراءات والقّراء ل ي�سّر بالمعنى والم�سمون الُموَحى، معار�سة روايات 

وقوع التحريف بالنقي�ســـة بروايات �سحيحة م�ستفي�سة، تهافت روايات التحريف 

بالنقي�سة في ما بينها.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

بع����س الزي���ادات الموج���ودة ف���ي م�ساح���ف ال�سحاب���ة ه���ي م���ن قبي���ل الزي���ادات  -

التف�سيرية؛ �سرحاً للمراد.

ن�سخ التالوة مع الحكم اأو من دونه ت�ستلزم القول بوقوع التحريف بالنقي�سة. -

رواي���ات التحري���ف بالنقي�س���ة والتبدي���ل والزي���ادة ل تنه����س اأم���ام اأدّل���ة �سيانة  -

القراآن عن التحريف.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

اذك���ر �سبه���ة ِذْك���ر اأ�سم���اء الأئّم���ةR في الق���راآن وكيفي���ة توجي���ه دللتها عن  -

دعوى وقوع التحريف؟

تحّدث عن �سبهة روايات التحريف بالنقي�سة وكيفية رّدها؟ -

تكّلم عن �سبهة روايات وقوع التحريف في القراآن؛ كما وقع في الكتب ال�سابقة،  -

وكيفية توجيهها؟
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لطآلعا

دعوى �سياع �سور �أو �أبعا�ص �سور من �لقر�آن!)1(

-1  .
)2(

�سياع �سورتي الحفد والخلع

ذهـــاب اأكثر مـــن ثلثي القراآن!!: اأخـــرج الطبراني عن عمر بن الخطـــاب اأّنه قال:  2-

.
)3(

القراآن األف األف حرف و�سبعة وع�سرون األف حرف

�سيـــاع �سورة بحجم براءة و�سورة من الم�سّبحـــات: روى م�سلم في �سحيحه اأّن اأبا  3-

مو�سى الأ�سعري بعث اإلى قّراء الب�سرة فدخل عليه ثالثمئة رجل، فقال لهم في ما 

ن�سيتها، غير اأّني 
ُ
قال: اإّنا كّنا نقراأ �سورة كنا ن�سّبهها في الطول وال�سّدة ببراءة، فاأ

حفظـــت منها: )لو كان لبن اآدم واديان مـــن مال لبتغى واديًا ثالثًا ول يمالأ جوف 

ابـــن اآدم اإّل التراب(. وكّنا نقراأ �سورة ن�سّبهها باإحدى الم�سّبحات، فاأن�سيتها، غير 

اأّني حفظت منها: {ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ} فتكتب �سهادة 

.
)4(

في اأعناقكم فت�ساألون عنها يوم القيمة

�سيـــاع اأكثر من ثلثـــي �سورة براءة: اأخرج ابـــن اأبي �سيبة والطبرانـــي في الأو�سط  4-

واأبو ال�سيـــخ والحاكم وابن مردويه عن حذيفة، قال: التي ت�سّمون �سورة التوبة هي 

�ســـورة العـــذاب، واهلل ما تركت اأحدًا اإّل نالت منه، ول تقـــروؤون منها مّما كّنا نقراأ 

. وقال مالك: اإّن 
)5(

اإّل ربعهـــا. وفي رواية اأخرى عن حذيفة، قال: ما تقـــراأون ثلثها

)1(  هذه الدعوى موجودة في المجامع الحديثية عند اأهل ال�سّنة.
)2(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س178.

)3(  انظر: م. ن، �س190.
)4(  انظر: الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س37-36.

)5(  انظر: ال�سيوطي، جالل الدين: الدر المنثور في تف�سير القراآن بالماأثور، لط، بيروت، دار المعرفة، لت، ج3، �س208.
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.
)1(

اأولها لّما �سقط، �سقط معه الب�سملة، فقد ثبت اأّنها كانت تعدل البقرة لطولها

�سيـــاع اأكثر من ثلثي �ســـورة الأحزاب: اأخرج البخاري فـــي تاريخه عن حذيفة بن  5-

اليمـــان اأّنـــه قال: قراأت �سورة الأحـــزاب على النبيP، فن�سيـــت منها �سبعين اآية 

مـــا وجدتها. واأخرج اأبو عبيد في الف�سائل وابن الأنباري وابن مردويه عن عائ�سة 

قالـــت: كانت �سورة الأحزاب تقراأ في زمان النبـــيP مئتي اآية، فلّما كتب عثمان 

.
)2(

الم�ساحف لم يقدر منها اإّل على ما هو الآن

)1(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج1، �س177.
)2(  انظر: ال�سيوطي، الدر المنثور في تف�سير القراآن بالماأثور، م.�س، ج5، �س180.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

 القراآن الكريم. 1-

الطبر�سي، الحتجاج، ج1، �س383. 2-

الكلينـــي، الكافـــي، ج1، كتاب الحّجة، باب اأّنه لم يجمـــع القراآن...، ح2-1،  3-

�ـــس228؛ باب فيه نكت ونتـــف من التنزيل في الوليـــة، ح62، �س424؛ باب 

فيـــه نتـــف وجوامع مـــن الرواية في الوليـــة، ح6، �ـــس437؛ ج2، كتاب ف�سل 

العلـــم، باب النوادر، ح4، �س628؛ ح23، �س633؛ ح28، �س634؛ ج8، كتاب 

الرو�سة، ح11، �س50؛ ح16، �س53؛ ح246، �س204-205؛ ح435، �س289.

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج12، �س118-108. 4-

الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، �س232-220، 259-232، 286-285. 5-

نجارزادكان، �سالمة القراآن من التحريف...، �س91-64، 109-99، 118-111. 6-

النـــوري، م�ستدرك الو�سائل، ج4، باب 74 مـــن اأبواب قراءة القراآن...، ح8،  7-

�س280.

المجل�سي، بحار الأنوار، ج2، باب من يجوز اأخذ العلم منه...، �س82؛ ج45،  8-

باب ما جرى على الإمام الح�سينQ...، �س8.

الطو�سي، تهذيب الأحكام، ج1، باب �سفة الو�سوء...، ح37، �س7-70 9-

العكبري، الإر�ساد، ج2، �س386. 10-

العيا�سي، تف�سير العيا�سي، ج1، ما عنى به الأئّمةR من القراآن، ح4، �س 11-

الخميني، اأنوار الهداية، ج1، �س24-243 12-

ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �س530. 13-





أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

معرفة معنى النسخ وإمكانه ووقوعه وضرورته. 2-

معرفة شروط النسخ وخصائصه. 3-

معنى النْسخ.  1-
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1. معنى �لن�ْسخ:

اأ. المعن���ى اللغ���وي: »النون وال�سيـــن والخاء: اأ�سل واحد؛ اإل اأّنـــه ُمخَتلف في قيا�سه. 

قـــال قوم: قيا�سه رفع �ســـيء واإثبات غيره مكانه. وقال اآخرون: قيا�سه تحويل �سيء 

اإلى �سيء. قالوا: الن�سخ ن�سخ الكتاب. والن�سخ: اأمر كان ُيعَمل به ِمن قبل، ثّم ُين�َسخ 

بحـــادث غيره؛ كالآية ينـــزل فيها اأمر، ثّم تن�سخ باآية اأخرى. وكّل �سيء خلف �سيئًا؛ 

ُبه، َفَتـــاَرًة ُيْفَهُم منه الإزالة،  �ْسُخ: اإزالُة �َسْيٍء ِب�َســـْيٍء َيَتَعقَّ . و»النَّ
)((

فقـــد انت�سخـــه«

. وعليه، فاإّن المعنى الحقيقي 
)((

ْمَراِن«
َ
وَتاَرًة ُيْفَهُم منه الإثباُت، وَتاَرًة ُيْفَهم منه الأ

للن�سخ هو الإزالة، وقد ا�سُتخدم مجازًا بمعنى النقل والتحويل؛ لما فيهما من معنى 

الإزالة. 

 �سابق ـ كان يقت�سي الدوام ح�سب 
)3(

ب. المعنى ال�سطالحي: الن�سخ هو: رفع ت�سريع

ظاهـــرهـ  بت�سريـــٍع لِحق؛ �سواء اأكان ذلك الأمر المرتفع مـــن الأحكام التكليفية اأم 

الو�سعيـــة، و�سواء اأكان من المنا�سب الإلهيـــة اأم من غيرها من الأمور التي ترجع 

)1(  انظر: ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج5، ماّدة»ن�سخ«، �س424.
)2(  انظر: الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»ن�سخ«، �س801.

)3(  ذهـــب العالمة ال�سيد الطباطبائي} اإلـــى اأّن الن�سخ غير مخت�ّس بالت�سريعيات، بل يعّم التكوينّيات اأي�سًا. انظر: ال�سيد 
الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س252.
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اإلى اهلل تعالى بما اأّنه �سارع، بحيث ل يمكن اجتماع الت�سريعين معًا، اإّما ذاتًا؛ اإذا 

.
)1(

كان التنافي بينهما بّينًا، واإّما بدليل خا�ّس؛ من اإجماٍع، اأو ن�سٍّ �سريح

2. �إمكان �لن�سخ ووقوعه:

ت�سالم العقالء في ما بينهم على اإمكان وقوع الن�سخ في التقنين؛ باإزالة حكم اأو 

قانون وا�ستبداله باآخر، في ما لو كان الحكم اأو القانون الثاني النا�سخ م�ستماًل على 

م�سلحة ل ي�ستمل عليها الحكم اأو القانون الأّول المن�سوخ، اأو في ما لو تبّين للمقّنن اأّن 

الحكم اأو القانون الأّول لم يكن م�ستماًل على الم�سلحة المطلوبة؛ ما دعاه اإلى تقنيٍن 

اآخر ي�ستوفي تلك الم�سلحة.

وخالف في ذلك اليهود والن�سارى في مجال ال�سرعّيات والتكوينّيات؛ لوجود �سبهة 

لديهم في الم�ساألة؛ حيث اّدعوا ا�ستحالة وقوع الن�سخ؛ ل�ستلزامه عدم حكمة النا�سخ، 

اأو جهله بوجه الحكمة، وكال هذين الالزمين م�ستحيل في حّقه تعالى. وحقيقة الأمر 

في دح�س هذه ال�سبهة: 

اأ. اأّن الحكـــم المجعـــول مـــن ِقَبل ال�ســـارع الحكيم قد ل ُيـــراد منه البعـــث، اأو الزجر 

الحقيقييـــن؛ كالأوامر التـــي يق�سد بها المتحان، وهذا النـــوع من الأحكام يمكن 

اإثباتـــه اأوًل، ثـــّم رفعه، ول مانع من ذلك؛ فاإّن كاًل مـــن الإثبات والرفع في وقته قد 

ن�ساأ عن م�سلحة وحكمة، فال يلزم منه خالف الحكمة.

ب. قـــد يكون الحكم المجعول حكمـــًا حقيقيًا، ومع ذلك ُين�َسخ بعـــد زمان، ل بمعنى اأّن 

الحكـــم بعـــد ثبوته ُيرفع فـــي الواقع ونف�س الأمـــر؛ كي يكون م�ستحيـــاًل على الحكيم 

العالـــم بالواقعّيـــات، بل هو بمعنـــى: اأن يكون الحكم المجعول مقّيـــدًا بزمان خا�ّس 

معلوم عند ال�سارع منذ البداية، مجهول عند النا�س؛ لم�سلحة مرعية عند ال�سارع، 

ـــَد به واقعًا. والن�سخ  ويكـــون ارتفاعه بعد انتهـــاء ذلك الزمان؛ لنتهاء اأمده الذي ُقيِّ

)1(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظـــر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان فـــي تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �ـــس249-253؛ ال�سيد الخوئي، 
البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س278-277.
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بهـــذا المعنى ممكن قطعًا؛ لبداهة دخالة خ�سو�سّيات الزمان في مناطات الأحكام 

بمـــا ل ي�ســـّك فيه اأّي عاقـــل. فالن�سخ في الحقيقـــة تقييد لإطـــالق الحكم من حيث 

الزمان، ول تلزم منه مخالفة الحكمة، ول البداء بالمعنى الم�ستحيل في حّقه تعالى.

والالحقة؛  ال�سابقة  ال�سرائع  بين  الن�سخ  وقوع  في  الم�سلمين  بين  خالف  ول 

كن�سخ ال�سريعة الإ�سالمّية لل�سرائع ال�سماوية ال�سابقة عليها زمانًا، وداخل ال�سريعة 

الواحدة نف�سها؛ كتحويل القبلة. 

وقد �سّرح القراآن الكريم في اآيات عّدة بوقوع الن�سخ، منها: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    - تعال���ى:{  قول���ه 

 .
)1(

ٿ ٿ } 

قوله تعالى:{ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  -

.
)2(

ىائ ائ ەئ  ەئ وئ } 

- .
)3(

قوله تعالى:{ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ } 

وعليه، فاإّن الن�سخ ممكن الوقوع، وقد وقع فعاًل، ولكّنه ن�سخ بالمعنى المجازي ل 

وت�سريع  موؤّقت  فهو حكم  راأي جديد-،  ن�ساأة  بمعنى  اأي   - للن�سخ  الحقيقي  بالمعنى 

اأخفى  التكليف  للم�سّرع منذ بداية ت�سريعه، ولكن لم�سلحة في  اأمره  محدود وا�سح 

ع حكمًا اآخر مكانه.  ال�سارع المقّد�س بيان اأمد الحكم عن النا�س، ومع انتهاء اأمده �سرَّ

ولعّل وجه الحكمة من هذا الإخفاء، يكمن في حّث المكّلفين على النبعاث لمتثال 

.)4(
الحكم؛ كما لو اأّنه حكمًا مطلق الأمد

)1(  �سورة البقرة، الآية: 106.
)2(  �سورة النحل، الآية: 101.

)3(  �سورة الرعد، الآية: 39.
)4(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س249-253؛ ج12، �س345-346؛ 

ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س280-279.
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3. �سرورة معرفة �لنا�سخ و�لمن�سوخ: 

اإّن لمعرفة النا�سخ والمن�سوخ اأثر جلي في فْهم الت�سريع الإ�سالمي، بحيث ل يمكن 

للمجتهد ا�ستنباط حكم �سرعّي ما لم يكن له حّظ وافر من معرفة النا�سخ والمن�سوخ. 

معرفة  �سرورة  على   Rالع�سمة بيت  اأهل  عن  الماأثورة  الروايات  �سّدد  وقد 

النا�سخ والمن�سوخ، منها:

اأ. روي اأّن الإمـــام علـــيQ مّر على قا�ٍس، فقال لـــهQ: هل تعرف النا�سخ عن 

المن�ســـوخ؟ فقال: ل، فقالQ: »هلك���َت واأهلكَت، تاأويل كّل ح���رف من القراآن 

 .
)1(

على وجوه«

ب. روي اأّن الإمـــام ال�سادقQ قال لأبي حنيفة: »اأنت فقيه اأهل العراق؟« قال: 

نعـــم، قالQ: »فِبَم ُتفتيهم؟« قـــال: بكتاب اهلل و�سّنة نبّيـــه، فقال له الإمام

Q: »اأتع���رف كت���اب اهلل ح���ّق معرفته، وتعرف النا�سخ م���ن المن�سوخ؟« قال: 

نعم، قالQ: »لقد اّدعيت ِعلماً. ويلك! ما جعل اهلل ذلك اإل عند اأهل الكتاب 

.
)2(»Pنِزَل عليهم. ويلك! ول هو اإل عند الخا�ّس من ذّرّية نبّينا

ُ
الذين اأ

4. �لفرق بين �لن�سخ و�لتخ�سي�ص: 

يكمن الفرق بين الن�سخ والتخ�سي�س في النقاط التالية:

اأ. مقت�سى الن�سخ انتهاء الت�سريع ال�سابق، بعد اأن َعِمل به المكّلفون لفترة من الزمن، 

بينمـــا مقت�ســـى التخ�سي�س ق�سر الحكـــم العاّم على بع�س اأفـــراد المو�سوع دون 

تمامها، واإخراج بقّية الأفراد عن دائرة �سمول الحكم؛ وذلك قبل اأن يعَمل المكّلفون 

بعمـــوم التكليف. فالن�سخ هو نوع اخت�سا�ـــس للحكم ببع�س الأزمان، والتخ�سي�س 

)1(  العيا�سي، تف�سير العيا�سي، م.�س، ج1، في تف�سير النا�سخ والمن�سوخ...، ح9، �س12.
)2(  ابن بابويه، محمد بن علي بن الح�سين)ال�سدوق(: علل ال�سرائع، تقديم محمد �سادق بحر العلوم، لط، النجف الأ�سرف، 

من�سورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، 1385هـ.ق/ 1966م، ج1، باب81، ح5، �س90-89.
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نوع اخت�سا�س له ببع�س الأفراد. 

ب. الرافـــع للتنافـــي بين النا�ســـخ والمن�سوخ بعد ا�ستقـــراره بينهمـــا، بح�سب الظهور 

اللفظـــي؛ هو الحكمة والم�سلحـــة الموجودة بينهما، بخالف الرافـــع للتنافي بين 

، المف�ّسر للعاّم  العـــاّم والخا�ّس؛ فاإنـــه قّوة الظهور اللفظـــي الموجود في الخا�ـــسّ

بالتخ�سي�س.

.
)1(

�س و�سيلة للك�سف عن المراد الحقيقي للم�سّرع وُيعّد كل ّ من النا�سخ والمخ�سِّ

5. �سروط �لن�سخ:

، اأهّمها:
)2(

ُذِكَرت �سروط عّدة للن�سخ ال�سطالحي

اأ. وجـــود تنافي ذاتي بيـــن الحكمين، بحيث ل يمكن اجتماعهما معـــًا في الوقت نف�سه؛ 

كمـــا في اآيات وجـــوب ال�سفح مع وجوب اآيـــات القتال، اأو وجود تنافـــي بينهما ناتج 

عـــن دليـــل قطعي دّل على نق�س الحكم ال�سابق بحكم لحـــق؛ كما في حكم العتداد 

المبّيـــن في اآية الإمتاع اإلى الحول:{ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
، مـــع حكـــم العتـــداد 

)3(
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ} 

المبّيـــن في اآية العتداد باأربعة اأ�سهـــر وع�سرة اأيام:{ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ 

.
)4(

ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ } 

)1(  انظـــر: ال�سيـــد الطباطبائي، الميزان فـــي تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س253؛ الزرقاني، مناهـــل العرفان في علوم القراآن، 
م.�س، ج2، �س145-146؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س272-271.

)2(  انظـــر: ال�سيـــد الطباطبائـــي، الميزان، م.�س، ج1، �ـــس252-253؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علـــوم القراآن، م.�س، ج2، 
�س141؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س274-272.

)3(  �سورة البقرة، الآية: 240.
)4( �سورة البقرة، الآية: 234.
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ب. اأن يكـــون التنافـــي كّلّيًا علـــى الإطالق، ل جزئّيًا وفي بع�ـــس الجوانب؛ فاإّن الثاني 

تخ�سي�ـــس فـــي الحكـــم العاّم، ولي�ـــس من الن�ســـخ في �ســـيء؛ فاآيـــة القواعد من 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹ  ٹ  الن�ســـاء:{ٹ 

ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ 
ک ک  گ گ  الب�ســـر:{  لآيـــة غ�ـــسّ  نا�سخـــة   ل ت�سلـــح 

)1(
ڇ } 

ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ   ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ى   
ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
اأن  بعـــد   ،

)2(
مئ}  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ  ىئىئ  ېئ 

�سه بما عداه  كانـــت الأولى اأخ�ّس من الثانية، والخا�ـــسّ ل ين�سخ العاّم، بل يخ�سِّ

من اأفراد المو�سوع.

ج. عـــدم تحديـــد اأمد الحكم ال�سابق؛ ت�سريحًا اأو تلويحـــًا، حيث يرتفع الحكم بنف�سه 

عنـــد انتهاء اأمده، من دون حاجة اإلى ن�ســـخ؛ فقوله تعالى:{... ہ ہ ہ   ہ 

 ل ي�سدق عليه الن�سخ عندما تفيء الفئة الباغية وترجع اإلى 
)3( 

ھ ھ   ھ ھے... }
ر�سدها والت�سليم لحكم اهلل. 

)1(  �سورة النور، الآية: 60.

)2(  �سورة النور، الآية: 31.
)3(  �سورة الحجرات، الآية: 9.
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، فـــال ن�سخ في ما يتعّلق بالأخبـــار. فقوله تعالى:
)1(

 د. تعّلـــق الن�ســـخ بالت�سريعّيات

 ل ي�سلح نا�سخًا لقوله:{ ۅ ۅ ۉ 
)2(

{ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } 

.
)3(

ۉ ې ې ې    } 

هــــ. وحدة المو�سوع في الحكمين؛ لأّن تغّير المو�ســـوع ي�ستلزم تغّير الحكم؛ فال ن�سخ 

مع تغّير المو�سوع.

و. ا�ستمال النا�سخ على ما في المن�سوخ من كمال وم�سلحة.

)1(  يـــرى ال�سيـــد الطباطبائي} اأّن الن�سخ يتعّلـــق بالتكوينّيات ف�ساًل عن الت�سريعّيات، ولعّل ُمـــَراده بالن�سخ بالتكوينّيات هو 
الَبَداء. انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س252.

)2(  �سورة الواقعة، الآيتان: 40-39.

)3(  �سورة الواقعة، الآيتان: 14-13.
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الأفكآرالرئم�سا

الن�سخ هو رفع ت�سريع �سابق بت�سريٍع لِحق، بحيث ل يمكن اجتماعهما معًا. 1-

ت�سالم العقالء والم�سلمون على اإمكان وقوع الن�سخ، وخالف اليهود والن�سارى. 2-

ن�سخ ال�سارع المقّد�س هو ن�سخ بالمعنى المجازي ل بالمعنى الحقيقي للن�سخ. 3-

اإّن لمعرفة النا�سخ والمن�سوخ اأثر جلي في فْهم الت�سريع الإ�سالمي. 4-

الن�سخ هو نوع اخت�سا�س للحكـــم ببع�س الأزمان، والتخ�سي�س نوع اخت�سا�س له  5-

ببع�س الأفراد. 

من �سروط الن�سخ: وجود تنافي ذاتي كّلي بين الحكمين، عدم تحديد اأمد الحكم  6-

ال�سابق، وحدة المو�سوع، ا�ستمال النا�سخ على ما في المن�سوخ من كمال وم�سلحة.

��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

المعن���ى اللغ���وي الحقيقي للن�سخ هو الإزالة، وق���د ا�سُتخدم مجازاً بمعنى النقل  -

والتحويل.

ل يتوّقف فهم الت�سريع الإ�سالمي على معرفة الن�سخ؛ لعدم وقوعه فعاًل في القراآن. -

الن�سخ مخت�ّس بال�سرعيات فقط. -

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

هل الن�سخ ممكن الوقوع؟ وهل وقع فعاًل؟ -

ح الفرق بين الن�سخ والتخ�سي�س؟ - و�سّ

بّين �سروط الن�سخ، مع ِذْكر اأمثلة تو�سيحية؟ -
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لطآلعا

�لفرق بين �لن�سخ و�لَبَد�ء)1(

اإّن الن�سخ في معناه الواقعي والحقيقي)تبّدل الراأي( في مجال التكوين)وهو ما 

ي�سّمى بالَبَداء( م�ستحيل بحّقه تعالى -كما هو حال الن�سخ في مجال الت�سريع- وممتنع 

اأّن الن�سخ في ال�سرعّيات؛  اإلى علمه تعالى الأزلي المحيط بالأ�سياء. فكما  بالقيا�س 

بمعنى ظهور �سيء بعد خفاء على النا�س، فكذلك الَبَداء في التكوينيات؛ بمعنى ظهور 

اأمر بعد خفاء، �سوى اأّن الأّول: ظهور اأمد حكم كان معلومًا عند اهلل خافيًا على النا�س، 

والثاني: ظهور اأمر واأَجل كان محّتمًا عنده تعالى من الأزل، وخافيًا على النا�س، ثّم 

بدا لهم؛ اأي ظهرت لهم حقيقته. 

)2(. ومفاد هذه الآية 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ }  قال تعالى:{ 

اأّن هلل �سبحانه في كّل وقت واأجل كتابًا؛ اأي حكمًا وق�ساًء، واأّنه يمحو ما ي�ساء من هذه 

الكتب والأحكام والأق�سية، ويثبت ما ي�ساء؛ اأي يغّير الق�ساء الثابت في وقت؛ في�سع 

في الوقت الثاني مكانه ق�ساًء اآخر، لكن يوجد عنده بالن�سبة اإلى كّل وقت ق�ساء ل 

يتغّير ول يقبل المحو والإثبات؛ وهو الأ�سل الذي ترجع اإليه الأق�سية الأخرى وتن�ساأ 

منه؛ فيمحو ويثبت على ح�سب ما يقت�سيه هو.

)1(  انظـــر: ال�سيـــد الطباطبائي، الميـــزان في تف�سير القراآن، م.�ـــس، ج11، �س375-382؛ الزرقاني، مناهـــل العرفان في علوم 
القراآن، م.�س، ج2، �س142-143؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س270-269. 

)2(  �سورة الرعد، الآية: 39.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج5، �س424. 2-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س801. 3-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج1، �س249-253؛ ج11، �س375- 4-

382؛ ج12، �س346-345.

الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، �س280-277. 5-

العيا�سي، تف�سير العيا�سي، ج1، في تف�سير النا�سخ والمن�سوخ...، ح9، �س12. 6-

ال�سدوق، علل ال�سرائع، ج1، باب81، ح5، �س90-89. 7-

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج2، �س143-141، 146-145. 8-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج2، �س274-269. 9-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

معرفة أقسام النسخ وأنحائه،  وعدد اآليات المنسوخة.  2-

معرفة أبرز الشبهات واإلشكاليات المثارة على النسخ وكيفية  3-

دحضها.

أقسام النسخ.  1-

أنحاء النسخ. 2-

ُشبهات في النسخ.  3-

اآليات الناسخة والمنسوخة. 4-

الناسخ والمنسوخ )2(
الدرس العشرون
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ذكر الباحثون والمحّققون ثالثة اأق�سام للن�سخ، هي: 

اأ. ن�ســـخ الحكـــم والتالوة معًا: وهـــو زوال اآية من القراآن ذات حكـــم ت�سريعي، تداولها 

الم�سلمـــون الأوائل وقراأوها وعملوا بحكمها، ثـــّم ُن�ِسَخت وتعّطل حكمها وزالت من 

القـــراآن. ومن الأمثلة التي اأوردوها على وقوع هـــذا الق�سم من الن�سخ: ما روي عن 

نِزَل من القراآن )ع�سر ر�سعات معلومات يحّرمن(، 
ُ
عائ�سة اأّنها قالت: كان في ما اأ

.
)1(

ثّم ن�سخَن بخم�س معلومات، فتوفى ر�سول اهللP وهّن في ما ُيقراأ من القراآن

 :
)2(

وهذا الق�سم من الن�سخ غير واقع في القراآن لالأمور التالية

اإجماع الم�سلمين على عدم ثبوت الن�سخ بخبر الواحد. -

ابتالء اأغلب هذه الأخبار التي تتحّدث عن وقوعه بال�سعف والإر�سال.  -

القراآن الكريم ل يثبت باأخبار الآحاد. -

ا�ستلزام هذا الق�سم من الن�سخ للتحريف بالنقي�سة.  -

ب. ن�ْس���خ الت���الوة دون الُحك���م: وهـــو زوال اآية من القـــراآن قراأها الم�سلمـــون الأوائل 

)1(  انظر: الني�سابوري، �سحيح م�سلم، م.�س، ج4، �س176؛ الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س39؛ ال�سيوطي، 
الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س58.

)2(  انظـــر: ال�سيـــد الخوئـــي، البيان في تف�سيـــر القراآن، م.�س، �ـــس285-286؛ معرفـــة، التمهيد في علوم القـــراآن، م.�س، ج2، 
�س279-275.
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وعملـــوا بحكمها، ثـــّم ُن�ِسَيت وزالت مـــن القراآن، مع بقاء حكمهـــا معموًل به. ومن 

الأمثلـــة التي اأوردوها على هذا الق�سم من الن�سخ: ما رواه زر بن حبي�س، قال: قال 

َبـــي بن كعب: كم اآية تعّد �سورة الأحزاب؟ قلـــت: اثنتين و�سبعين اآية، اأو ثالثة 
ُ
لـــي اأ

و�سبعيـــن اآيـــة. قال: اإن كانت لتعدل �سورة البقرة، واإّنا كّنـــا لنقراأ فيها اآية الرجم. 

قلـــت: وما اآية الرجم. قال: )اإذا زنى ال�سيـــخ وال�سيخة فارجموهما البتة نكاًل من 

.
)1(

اهلل واهلل عزيز حكيم(

 :
)2(

وهذا الق�سم من الن�سخ غير واقع في القراآن لالأمور التالية

منافاة هذا الن�سخ لم�سلحة نزول الآية؛ اإذ لو كانت الم�سلحة اّلتي كانت تقت�سي  -

نزولها هي ا�ستمالها على حكم ت�سريعّي ثابت، فلماذا ُترَفع الآية وحدها، مع كونها 

�سندًا للحكم ال�سرعي المذكور؟

ابتالء اأغلب هذه الأخبار التي تتحّدث عن وقوعه بال�سعف والإر�سال.  -

القراآن الكريم ل يثبت باأخبار الآحاد. -

ا�ستلزام هذا الق�سم من الن�سخ للتحريف بالنقي�سة. -

ج. ن�ْســـخ الُحكـــم دون التالوة: وهو بقاء الآية ثابتة في القـــراآن يقراأها الم�سلمون ِعبر 

الع�سور، مع زوال حكمها بعد اأن عمل بها الم�سلمون فترة من الزمن؛ بفعل مجيء 

النا�سخ القاطع لُحكمها. 

وهذا الق�سم من الن�ْسخ هو المعروف بين العلماء والمف�ّسرين، واّتفق الجميع على 

جوازه اإمكانًا، واإن اختلفوا في وقوعه فعاًل، حيث ذهب البع�س اإلى اأّن في القراآن اآيات 

.
)3(

نا�سخة واآيات من�سوخة

)1(  انظـــر: ابـــن حنبل، م�سند اأحمد، م.�ـــس، ج5، �س132؛ الزرك�سي، البرهان في علوم القـــراآن، م.�س، ج2، �س35؛ ال�سيوطي، 
الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س66.

)2(  انظـــر: ال�سيـــد الخوئـــي، البيان في تف�سيـــر القراآن، م.�س، �ـــس285-286؛ معرفـــة، التمهيد في علوم القـــراآن، م.�س، ج2، 
�س282-279.

)3(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س37-39؛ ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، ج2، �س58-66؛ 
ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س286.
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2. �أنحاء �لن�سخ: 

اخُتِلَف في اأنحاء ن�سخ القراآن على اأقوال متعّددة، يمكن اإيجازها �سمن التالي:

اأ. ن�سخ القراآن بالقراآن: وقد اّتفق الباحثون والمحّققون في اإمكانية وقوع هذا النحو من 

، يمكن اإيجازها بالتالي:
)1(

الن�سخ، واختلفوا في فعلية وقوعه على اأقوال

ولى ورافعة لُحكمها  -
ُ
ن�سخ مفاد اآية بمفاد اآية اأخرى، مع كون الثانية ناظرة اإلى الأ

اآية  مثال:  لغوًا.  وكانت  الثانية  لنزول  موقع  يكن  لم  ذلك  ولول  بالتن�سي�س، 

النجوى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 

 التي اأوجبت الت�سّدق بين يدي مناجاة الر�سولP، وَن�سَختها 
)2( 

ٺ ٺٺ... }
النحو لم يختلف  . وهذا 

)3(
الإ�سفاق:{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ }  اآية 

فيه اأحد.

ن�سخ مفاد اآية بمفاد اآية اأخرى، من دون اأن تكون اإحداهما ناظرة اإلى الأخرى، مع  -

الثانية  الآية  فتكون  ت�سريعيًا؛  بينهما  الجْمع  يمكن  لم  بحيث  بينهما،  تناٍف  وجود 

 :
)4(

ولى. وي�سترط في �سّحة هذا الوجه من الن�سخ
ُ
المتاأّخرة نزوًل نا�سخة لالأ

• وجود ن�سٍّ �سحيح واأثر قطعّي �سريح يدعمه الإجماع؛ اإذ من ال�سعب جّدًا الوقوف 	

على تاريخ نزول اآية في تقّدمها وتاأّخرها. 

• به 	 القطع  يمكن  الآيتين. وهذا ل  بين مفاد  الكّلي  التباين  تناٍف على وجه  وجود 

اآيتين قراآنّيتين �سوى عن ن�ّس مع�سوم؛ لأّن للقراآن ظاهرًا وباطنًا ومحَكمًا  بين 

ومت�سابهًا، ولي�س من ال�سهل الوقوف على ُكنه اآية مهما كانت محَكمة.

)1(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهـــان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �ـــس32؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القـــراآن، م.�س، ج2، �س56؛ 
الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س184؛ ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س286-

287؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س285-283.

)2(  �سورة المجادلة، الآية: 12.

)3(  �سورة المجادلة، الآية: 13.
)4(  انظـــر: ال�سيـــد الخوئـــي، البيان في تف�سيـــر القراآن، م.�س، �ـــس286-287؛ معرفـــة، التمهيد في علوم القـــراآن، م.�س، ج2، 

�س285-283.
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؛ 
)1(

ب. ن�ســـخ القـــراآن بال�سّنة: وقـــد اخُتِلَف فـــي اإمكانية وقوع هذا النحو مـــن الن�سخ

فذهـــب البع�س اإلى عدم اإمكانية وقوعـــه؛ نظرًا لكونه مخالفًا لالأخبار المتواترة 

. وذهب اآخرون اإلى 
)2(

بعر�ـــس الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع اإليه

اإمكانية وقوعه؛ لأّن ال�سّنة وحي من اهلل؛ كما اأّن القراآن كذلك، ول مانع من ن�سخ 

؛ فال ل 
)3(

وحي بوحـــي؛ لقوله تعالـــى:{ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ }

.
)4(

مانع عقلي ول �سرعي من ن�سخ الكتاب بال�سّنة

وقوعه؛  فعلّية  في  الن�سخ،  من  النحو  هذا  وقوع  باإمكانية  القائلون  اختلف  وقد 

اإلى وقوعه فعاًل، من قبيل:  اآخرون  ، وذهب 
)5(

اإلى عدم وقوعه فعاًل فذهب بع�سهم 

اآية الإمتاع اإلى الَحول ب�ساأن المتوّفى عنها زوجها؛ فاإّنها ـ بظاهرها ـ ل تتنافى واآية 

الِعَدد والمواريث، غير اأّن ال�ُسّنة القطعية واإجماع الم�سلمين اأثبتا ن�سخها باآية الِعَدد 

. نعم اإّن ن�سخ مفاد اآية باآخبار اآحاد غير ممكن في نف�سه؛ لأّن من �سروط 
)6(

والمواريث

.
)7(

الدليل النا�سخ اأن يكون بم�ستوى الدليل المن�سوخ

3. �ُسبهات في �لن�سخ: 

اأ. ال�سبهـــة الأولـــى: اإّن وجود اآية من�سوخة فـــي القراآن رّبما ي�سّبـــب ا�ستباه المكّلفين، 

فيظّنونهـــا اآيـــة محَكمة يعملون بهـــا اأو يلتزمون بمفادها، الأمر الـــذي يكون اإغراًء 

بالجْهل؛ وهو قبيح.

الج���واب عنه���ا: اإّن م�ساعفـــات جهـــل كّل اإن�سان تعود اإلى نف�ســـه، ولم يكن الجهل 

)1(  انظـــر: الزرك�ســـي، البرهـــان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �ـــس32؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القـــراآن، م.�س، ج2، �س56؛ 
الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س189-184.

)2(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج5، �س276-275.
)3(  �سورة النجم، الآيتان: 4-3.

)4(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س56؛ ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س286.
)5(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س190-188.

)6(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س60؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س283.
)7(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س283.
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يومـــًا ما ُعذرًا مقبوًل لـــدى العقالء؛ فاإذا كانت الم�سلحة ت�ستدعي ن�ْسخ ت�سريع �سابق 

بت�سريع لِحق، فعلى المكّلفين اأن يتنّبهوا هم اإلى هذا الحتمال في الت�سريع، ول �سّيما 

اإذا كان الت�سريـــع في بْدء حركة اإ�سالحّية اآخـــذة في التدّرج نحو الكمال. وهكذا كان 

فـــي القراآن: نا�سخ ومن�سوخ، وعـــاّم وخا�ّس، ومطلق ومقّيد، ومحَكـــم ومت�سابه، ولي�س 

.
)1(

لأحد الأخذ باآية حّتى يتحّقق من اأمرها

ب. ال�سبهـــة الثانية: اإّن اللتـــزام بوجود اآيات نا�سخة ومن�سوخة فـــي القراآن ي�ستدعي 

چ  وجود تناٍف بيـــن اآياته الكريمة؛ الأمر الذي يناق�ســـه قوله تعالى:{ چ 

.
)2(

 { ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
الجواب عنها: اإّن الختالف الذي تنفيه الآية هو الختالف الواقعي، ل الظاهري 

ال�سكلـــي؛ الـــذي يرتفع فـــي مـــورد النا�ســـخ والمن�سوخ، بعـــد مالحظة زمـــن نزولهما 

.
)3(

والمنا�سبات والم�سالح الم�ستدعية لنزول الأولى ثّم الثانية

ج. ال�سبهـــة الثالثة: ما هي الحكمة وراء ثبـــت اآية في الم�سحف هي من�سوخة الحكم؛ 

لتبقى مجّرد األفاظ مقروؤة؟

الج���واب عنه���ا: اإّن الحكمة وراء وجود اآيـــات من�سوخة تكمن في الوقوف على مرونة 

ال�سريعـــة ومجاراتهـــا للبيئـــة الجتماعية، علـــى اختالف الزمـــان والمـــكان، في تدّرج 

ت�ساعدي؛ حتى يت�سّنى للنا�س اللتزام بها وال�سير مع تدّرجها �سيرًا ي�سيرًا غير طفروي. 

اأ�سف اإلى ذلك اأّن ال�ستفادة من الآية المن�سوخة لي�ست مح�سورة في خ�سو�س 

كونها دلياًل على الحكم ال�سرعي فقط، بل لها حقائق عظيمة وبواطن جليلة خافية 

.
)4(

علينا ل يعلمها اإل اهلل والرا�سخون في العلم

)1(  انظـــر: الزرقانـــي، مناهـــل العرفان في علوم القـــراآن، م.�س، ج2، �س170؛ معرفـــة، التمهيد في علوم القـــراآن، م.�س، ج2، 
�س293-292.

)2(  �سورة الن�ساء، الآية: 82.
)3(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س294-293.

)4(  انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س152-153، 169-170؛ معرفة، التمهيد في علوم القراآن، 
م.�س، ج2، �س295-294.
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4. عدد �لآيات �لنا�سخة و�لمن�سوخة:

اإمكانية  اخُتِلَف في عدد الآيات النا�سخة والمن�سوخة؛ تبعًا لختالف الأقوال في 

وقوع الن�سخ وفعلّية وقوعه و�سروطه واأق�سامه واأنحائه؛ على اأقوال هي:

.
)1(

اأ. عدم وجود اآيات نا�سخة اأو من�سوخة في القراآن

ب. وجود عدد قليل من الآيات النا�سخة والمن�سوخة، من هذه الأقوال:

- .
)2(

اآية النجوى فقط

10 اآيات، هي: اآية النجوى، واآية عدد المقاتلين، واآية الإمتاع، واآية جزاء الفح�ساء،  -

ت�سريع  تدريجية  واآيات  المعاهدة،  واآيات  ال�سفح،  واآيات  بالإيمان،  التوارث  واآية 

.
)3(

القتال

- .
)4(

21 اآية، منها: الآيات المتقّدم ِذْكُرها

.
)5(

ج. وجود عدد كبير من الآيات النا�سخة والمن�سوخة في القراآن

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س295.
)2(  انظر: ال�سيد الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، م.�س، �س380-373.

)3(  ال�سالح، مباحث في علوم القراآن، م.�س، �س274-273.
)4(  انظـــر: ال�سيوطـــي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س60-65؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج2، 

�س212-199.

)5(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س58-60؛ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س197.
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الأفكآرالرئم�سا

اأق�ســـام الن�سخ: ن�ســـخ الحكم والتالوة معًا، ن�ْسخ التـــالوة دون الُحكم، ن�ْسخ الُحكم  1-

دون التالوة.

اأنحاء الن�سخ: ن�سخ القراآن بالقراآن، ن�سخ القراآن بال�سّنة. 2-

�ُسبهـــات في الن�ســـخ: وجود اآيـــة من�سوخة فـــي القراآن رّبمـــا ي�سّبـــب ال�ستباه لدى  3-

المكّلفيـــن...، اللتـــزام بوجود اآيات نا�سخة ومن�سوخة فـــي القراآن ي�ستدعي وجود 

تنـــاٍف بيـــن اآياته... ما هو وجه الحكمة وراء ثبت اآيـــة في الم�سحف هي من�سوخة 

الحكم؛ لتبقى مجّرد األفاظ مقروؤة؟!

اخُتِلَف في عدد الآيات النا�سخة والمن�سوخة، على اأقوال، منها: عدم وجود اآيات نا�سخة  4-

اأو من�سوخة في القراآن، وجود عدد قليل من الآيات، وجود عدد كبير من الآيات.

��رواأج���ب ف��كم

1. اأجب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:

ن�سخ التالوة والحكم معاً ممكن الوقوع عقاًل، لكنه لم يقع فعاًل في القراآن. -

يمكن ن�سخ مفاد اآية من القراآن باأخبار اآحاد �سحيحة ال�سند. -

اّتف���ق القائل���ون بفعلي���ة وق���وع الن�س���خ في الق���راآن عل���ى اأّن اآية النج���وى هي من  -

الآيات المن�سوخة.

2. اأجب باخت�سار:

اذكر اأق�سام الن�سخ، مع مناق�سة ق�سم غير جائز منه؟ -

تكّلم عن اأنحاء الن�سخ، مبّيناً الأقوال فيها؟  -

اذكر �سبهة من ال�سبهات الُمثارة على الن�سخ، مع الجواب عليها؟ -
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لطآلعا

�آيات من�سوخة

اآية العفـــو وال�سفح: قولـــه تعالـــى:{ ک ک ک ک گ گ گ گ  1-

ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ 
. هذه الآية كانت تاأمر بال�سفح والعفو 

)1(
ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ } 

عـــن اأهل الكتـــاب في بداية الهجـــرة؛ وذلـــك لأّن الم�سلمين لم تكـــن لديهم القّوة 

:{ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
)2(

الكافية، ثـــّم ن�سختها اآيـــة القتـــال

گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
.

)3(
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ} 

اآيـــة عـــّدة المتوّفى عنها زوجهـــا: قوله تعالـــى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  2-

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ 

 من�ســـوخ بقوله تعالى:{ڤ ڤ 
)4(

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ } 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 
 ،

)5(
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ } 

وبقوله تعالى:{ ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀڀ ڀ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈ ڈ ژ            ژ 

)1(  �سورة البقرة، الآية: 109.
)2(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س257.

)3(  �سورة التوبة، الآية: 29.
)4( �سورة البقرة، الآية: 234.
)5(  �سورة البقرة، الآية: 240.
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ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ 
ھ  ہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
 حيث اإّن عرب الجاهلية كانت ن�سائهم 

)1(
ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ} 

يقعـــدن بعد موت اأزواجهـــن حوًل كاماًل، فالآيـــة الأولى تو�سي بـــاأن يو�سي الأزواج 

لهـــن بمال يتمتعن به اإلى تمام الحول مـــن غير اإخراجهن من بيوتهن، غير اأّن هذا 

لّمـــا كان حقـــًا لهـــّن والحق يجـــوز تركه، كان لهـــن اأن يطالبن بـــه، واأن يتركه، فاإن 

خرجـــن فال جناح للورثة ومن يجري مجراهم فيمـــا فعلن في اأنف�سهن بالمعروف، 

وقـــد جاءت الآية الثانية لتن�سخ حكم العتداد بعد وفاة الزوج باأربعة اأ�سهر وع�سرة 

اأّيام بدًل من الحول وجاءت الآية الثانية لتن�سخ حكم الو�سية بالإنفاق على المعتّدة 

.
)2(

اإلى الحول بفر�س الإرث لها

اآية النجوى: قوله تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ  3-

؛ حيـــث اإّن الم�سلمين كانوا يكثرون 
)3(

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ } 
ال�ســـوؤال عـــن م�سائل غير ذوات �ســـاأن، �ساغلين اأوقات الر�ســـولP على غير طائل؛ 

فنزلـــت الآية بفر�س �سدقة درهم واحـــد عند كّل م�ساألة. وقد ترك اأكثرية ال�سحابة 

مناجاته خوفًا من بذل المال بال�سدقة؛ فلم يناجه اأحد منهم اإل الإمام عليQ؛ 

فاإّنـــه ناجـــاه ع�سر نجـــوات؛ كّلما ناجاه قّدم بين يـــدي نجواه �سدقة، ثـــّم نزلت الآية 

التالية من هذه ال�سورة؛ وفيها عتاب �سديد لل�سحابة والموؤمنين:{ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
.

)5(
، فن�سخت حكم الآية ال�سابقة

)4(
ڇ ڇ ڍ  ڍ } 

)1(  �سورة الن�ساء، الآية: 12.
)2(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م. �س، ج 2، �س 247.

)3(  �سورة المجادلة، الآية: 12.

)4(  �سورة المجادلة، الآية: 13.
)5(  انظـــر: ال�سيـــد الطباطبائـــي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�ـــس، ج19، �س189؛ ال�سيد الخوئي، البيـــان في تف�سير القراآن، 

م.�س، �س380-373.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

الني�سابوري، �سحيح م�سلم، ج4، �س17 2-

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، ج2، �س32، 35، 39-37. 3-

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج2، �س56، 66-58. 4-

الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، �س287-285، 380-373. 5-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج2، �س287-275، 295-292. 6-

ابن حنبل، م�سند اأحمد، ج5، �س132. 7-

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج2، �س153-152، 170-169،  8-

.212-197 ،190-184

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج5، �س276-275. 9-

ال�سالح، مباحث في علوم القراآن، �س274-273. 10-



أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

بالقرآن  1- والمعرفي  والفكري  الوجداني  االرت��ب��اط  تعزيز 

الكريم.

معرفة معنى المحكم والمتشابه ودخالتهما في فهم القرآن  2-

وتفسيره.

معرفة أسباب وجود المتشابهات في القرآن، وكيفية رّدها إلى  3-

المحكمات.

المحكم والمتشابه
الدرس الحادي والعشرون

معنى المحكم. 1-
معنى المتشابه. 2-
تحقيق وجود آيات متشابهات. 3-
معرفة المحكم والمتشابه. 4-

أسباب وجود المتشابهات  5-
في القرآن.

آي��ات محكمات  6- ن��م��اذج م��ن 
وُأَخر متشابهات.
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1. معنى �لمحكم:

. و»المحكم«: 
)1(

اأ. المعن���ى اللغوي: الحاء والكاف والميم اأ�ســـل واحد؛ وهو: »المنع«

. وعليه، فالمحكم 
)2(

مـــا ل يعر�ـــس فيه �سبهة من حيث اللفظ، ول من حيث المعنى

هو ما كان ذا دللة وا�سحة، بحيث ل يحتمل وجوهًا من المعاني.

ب. المعنى ال�سطالحي: ُذِكَرت للمحكم تحديدات عّدة، منها: ما اأنباأ لفظه عن معناه 

مـــن غير اأن ين�سم اإليه اأمر لفظ يبّين معناه؛ �سواء اأكان اللفظ لغويًا اأم عرفيًا، ول 

. والمحكمات 
)4(

. والمحكم ما ا�ستقّل بنف�سه
)3(

يحتاج اإلى �سرب من �سروب التاأويل

هـــي اآيـــات وا�سحة الُمـــراد، ول ت�ستبه بالمعنى غيـــر الُمراد، ويجـــب الإيمان بهذا 

النـــوع من الآيات والعمل بها... والآيـــات المحكمات م�ستملة على اأّمهات المطالب، 

.
)6(

، وغيرها من التحديدات
)5(

ومطالب بقية الآيات متفّرعة ومترّتبة عليها

)1(  ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج2، ماّدة»حكم«، �س91.

)2(  الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراأن، م.�س، ماّدة»حكم«، �س251.
)3(  ال�سيخ الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س9.

)4(  ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س6.
)5(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س21-23، 29؛ القراآن في الإ�سالم، م.�س، �س43، 46.

)6(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س32-41؛ الزرك�سي، البرهان في 
علـــوم القراآن، م.�س، ج2، �س68-69؛ ال�سيوطي، الإتقان فـــي علوم القراآن، م.�س، ج2، �س5-7؛ الزرقاني، مناهل العرفان 

في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س219-215.
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2. معنى �لمت�سابه:

اأ. المعن���ى اللغ���وي: »ال�سين والباء والهاء اأ�سل واحد يدّل على ت�سابه ال�سيء وت�ساكله 

 .
)1(

لونًا وو�سفـــًا... والم�سّبهات من الأمور الم�سكالت، وا�ستبه الأمران اإذا اأ�سكال«

�سِكَل تف�سيره لم�سابهتـــه بغيره؛ اإّما من حيث اللَّفظ، 
ُ
و»اْلُمَت�َساِبـــه من القراآن: ما اأ

.
)2(

واإّما من حيث المعنى«

ب. المعن����ى ال�سطالح����ي: ُذِكـــَرت للمت�سابه تحديدات عّدة، منها: »مـــا كان المراد به 

ل ُيعـــَرف بظاهـــره، بل يحتاج اإلـــى دليل؛ وهو ما كان محتماًل لأمـــور كثيرة اأو اأمرين، 

. و»المت�سابه ما ل ي�ستقّل 
)3(

ول يجـــوز اأن يكـــون الجميع مرادًا؛ فاإّنه من باب المت�سابه«

. و»الآيات المت�سابهـــة هي اآيات ظاهرهـــا لي�س ُمرادًا، 
)4(

بنف�ســـه اإل بـــرّده اإلى غيـــره«

وُمرادهـــا الواقعـــي الـــذي هو تاأويلهـــا ل يعلمـــه اإل اهلل والرا�سخون فـــي العلم، ويجب 

الإيمـــان بها، والتوّقف عـــن اّتباعها، والمتنـــاع عن العمل بها... والآيـــات المت�سابهة 

منجهة المدلول والُمراد ترجـــع لالآيات المحكمة، وبمعرفة المحكمات ُيعَرف معناها 

الواقعي... فالمت�سابه هو الآية التي ل ا�ستقالل لها في اإفادة مدلولها، ويظهر بوا�سطة 

.
)6(

، وغيرها من التحديدات
)5(

الرّد اإلى المحكمات، ل اأّنه ما ل �سبيل اإلى فهم مدلوله«

3. تحقيق وجود �آيات مت�سابهات:

، ويمكن الكالم فيه 
)7(

اآيات مت�سابهات في القراآن اأ�سل وجود  وقع الختالف في 

بالتالي: 

)1(  ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج3، ماّدة»�سبه«، �س243.
)2(  الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»�سبه«، �س443.

)3(  ال�سيخ الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س10.
)4(  ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س6.

)5(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س21-23، 29؛ القراآن في الإ�سالم، م.�س، �س43، 46، 48.
)6(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س32-42؛ الزرك�سي، البرهان في 
علـــوم القراآن، م.�س، ج2، �س69-71؛ ال�سيوطي، الإتقان فـــي علوم القراآن، م.�س، ج2، �س5-7؛ الزرقاني، مناهل العرفان 

في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س219-215.

)7(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س5.
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 اأ. عـــدم وجـــود المت�سابهات في القـــراآن: اإّن القـــراآن كتاب هداية عاّمة لـــكّل النا�س:

فـــال  ؛ 
)2(

ں } ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   }،
)1(

ہ }  ۀ  ۀ   }

 القراآن؛ فهو بمعنى 
ِ

 مت�سابهة بالـــذات. واأّما التعبير بالت�سابه في اآي
ٍ

وجـــود فيه لآي

ولئك الزائغين الذين يحاولون تحريف الكِلم عن موا�سعه.
ُ
الت�سابه بالن�سبة اإلى اأ

والواق���ع: اأّن ا�ستمـــال الآية على ِذْكر التف�سيل بعد الإحكام دليل على اأّن المراد 

بالإحـــكام حال من حالت الكتاب كان عليها قبل النزول؛ وهي كونه واحدًا لم يطراأ 

عليـــه التجّزي والتبّع�ـــس بعد؛ بتكّثر الآيـــات؛ فهو اإتقانه قبل وجـــود التبّع�س. فهذا 

الإحـــكام و�سف لتمـــام الكتاب، بخالف و�سف الإحكام والإتقـــان الذي لبع�س اآياته 

 بالن�سبـــة اإلـــى بع�س اآخر؛ مـــن جهة امتناعها عـــن الت�سابه في المـــراد. قال تعالى:

فلّمـــا   ، { ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ } 

كان قولـــه تعالـــى:{ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ } م�ستمـــاًل على 

تق�سيـــم اآيات الكتاب اإلى ق�سمي: المحكـــم والمت�سابه، علمنا به اأّن المراد بالإحكام 

َف به جميع الكتاب في قوله تعالـــى:{ ڳ         ڳ ڳ ڳ  غيـــر الإحكام الـــذي ُو�سِ

َف به  ڱ ڱ ڱ ڱ ں }. وكـــذا المراد بالت�سابه فيـــه غير الت�سابه الذي ُو�سِ
.

)4 )3(
جميع الكتاب في قوله تعالى:{ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ }

ب. وجود المت�سابهات في القراآن: ي�ستمل القراآن الكريم على اآيات مت�سابهات؛ كما هو 

م�ستمل على اآيات محَكمـــات، لقوله تعالى:{ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

، وقد تقّدم وجه دللتها على وجود المحكم والمت�سابه  ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ } 
من الآيات.

)1(  �سورة اآل عمران، الآية: 138.
)2(  �سورة هود، الآية: 1.

)3( �سورة الزمر، الآية: 23.
)4(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س20.
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ٹ ٹ  تعالى:{  بقوله  م�ستدًل  مت�سابهات،  القراآن  اآي  جميع  اأّن  البع�س  واّدعى 

 .
)1(

ڤ ڤ ڤ      ڤ } 

والواق���ع: اأّن المـــراد بالت�سابه فـــي الآية ال�سابقة هو كون اآيـــات الكتاب ذات ن�سق 

واحـــد؛ من حيث جزالة النظم، واإتقان الأ�سلـــوب، وبيان الحقائق، والحكم، والهداية 

اإلـــى �سريح الحـــّق؛ كما تدّل عليـــه القيود الماأخوذة فـــي الآية. فهـــذا الت�سابه و�سف 

لجميـــع الكتاب، واأّما الت�سابه المذكور في قوله تعالى: { ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ 

، فمقابلتـــه لقوله:{ ڱ ڱ ں ں  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ } 
ڻ ڻ } ، وِذْكـــر اتباع الذين في قلوبهم زيغ لهـــا ابتغاء الفتنة وابتغاء التاأويل؛ كل 
ذلـــك يدّل على اأّن الُمـــراد بالت�سابه: كون الآية بحيث ل يتعّيـــن مرادها لفهم ال�سامع 

بمجـــّرد ا�ستماعها، بـــل يترّدد بين معنـــى ومعنى؛ حتى يرجع اإلـــى محكمات الكتاب؛ 

فُتعّيـــن هي معناها وتبّينها بيانًا؛ فت�سير الآيـــة المت�سابهة عند ذلك محكمة بوا�سطة 

.
)2(

الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة بنف�سها

4. �سرورة معرفة �لمحكم و�لمت�سابه: 

اإّن لمعرفة المحكم والمت�سابه بالغ الأثر في فهم القراآن الكريم، حيث اإّن القراآن 

َخر 
ُ
ي�ستمل على اآيات محكمات تحوي اأ�سول المعارف القراآنية الم�سّلمة والوا�سحة، واأ

اإلى تلك الأ�سول. وهذا الإرجاع يحتاج  باإرجاعها  مت�سابهات تتعّين وتّت�سح معانيها 

اإلى دراية وعلم خا�ّس بالمحكم والمت�سابه: 

عن الإمام ال�سادقQ: »قال اهلل �سبحانه:{... ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ... })3(؛ وذلك اأّنهم �سربوا بع�س القراآن ببع�س، واحتجوا 

بالمن�سوخ، وهم يظنون اأّنه النا�سخ، واحتّجوا بالمت�سابه وهم يرون اأّنه المحكم... 

)1(  انظر: ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س5.
)2(  انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س21.

)3( �سورة المائدة، الآية: 13.
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اأهله؛ ف�سلوا واأ�سلوا. واعلموا  اإذ لم ياأخذوه عن  ولم يعرفوا موارده وم�سادره؛ 

رحمكم اهلل: اأّنه من لم يعرف من كتاب اهلل عّز وجّل النا�سخ من المن�سوخ، والخا�ّس 

.
)1(

من العاّم، والمحكم من المت�سابه... فلي�س بعالم بالقراآن، ول هو من اأهله...«

وعن الإمام الر�ساQ: »من رّد مت�سابه القراآن اإلى محكمه؛ ُهِدَي اإلى �سراط 

اإّن في اأخبارنا مت�سابهاً؛ كمت�سابه القراآن، ومحكماً؛ كمحكم القراآن؛  م�ستقيم... 

.
)2(

فرّدوا مت�سابهها اإلى محكمها، ول تّتبعوا مت�سابهها دون محكمها؛ فت�سّلوا«

5. �أ�سباب وجود �لمت�سابهات في �لقر�آن؟ 

، منها:
)3(

اإّن لوجود المت�سابهات في القراآن اأ�سباب عّدة

اأ. مجاراة القراآن في اإلقاء معارفه العالية لألفاظ واأ�ساليب دارجة، لم تكن مو�سوعة 

اإل لمعـــاٍن مح�سو�ســـة اأو قريبة منها، ومن ثمَّ لم تكن تفـــي بتمام المق�سود، فوقع 

الت�سابه فيها وخفَي وجه المطلوب على النا�س، اإّل على الرا�سخين في العلم منهم. 

ب. القـــراآن حّمال ذو وجوه؛ لعتماده في اأكثر تعابيره البالغية على اأنواع من المجاز 

وال�ستعارة والت�سبيه. قال الإمام عليQ لبن عّبا�س ـ لّما بَعثه لالحتجاج على 

الخـــوارج ـ: »ل تخا�سمهم بالقراآن؛ فاإّن القراآن حّمال ذووجوه، تقول ويقولون، 

ولكن حاِججهم بال�ُسنَّة فاإنَّهم لن يجدوا عنها محي�ساً«.

البيان نزل  لأّن  الإلهية؛  الحّقة  للمعارف  اأمثال  القراآنية  اللفظية  البيانات  اإّن  ج. 

في �سطح هذه الآيات اإلى م�ستوى الأفهام العاّمة التي ل تدرك اإل الح�سّيات، ول تنال 

المعاني الكّلّية اإل في قالب الج�سمانّيات، ولما ا�ستلزم ذلك في اإلقاء المعاني الكّلّية 

)1(  انظر: العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، م.�س، ج90، باب128، خطبة ر�سالة النعماني، �س4-3.
)2(  ابـــن بابويه، محمد بن علي بـــن الح�سين)ال�سدوق(: عيون اأخبار الر�ساQ، ت�سحيح وتعليق وتقديم ح�سين الأعلمي، 

لط، بيروت، موؤ�ّس�سة الأعلمي، 1404هـ.ق/ 1984م، ج1، باب28، ح39، �س261.

)3(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س58-62؛ الزرك�سي، البرهان في 
علوم القراآن، م.�س، ج2، �س75-76؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س30-32؛ الزرقاني، مناهل العرفان 

في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س225-223.
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المجّردة من عوار�س الأج�سام اأحد محذورين، فاإّن الأفهام في تلّقيها المعارف اإن 

اإليها حقائق ممّثلة، وفيه بطالن  بالن�سبة  الأمثال  انقلبت  الح�ّس  جمدت في مرحلة 

الحقائق وفوت المقا�سد.

6. نماذج من �آيات محكمات و�أَُخر مت�سابهات)1(:

اأ. اآيات ال�سفات الإلهية:

نماذج من اآيات ال�سفات المت�سابهات: وهي بظهورها الأّولي فيها �سبهة التج�سيم،  -

،{... ک ک 
)2( 

ومن هـــذه الآيات: قوله تعالى:{... ۅ ۉ ۉ     ې ې ې    ... }

ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ   }،
)4(

ڈ   ژ ژ ڑ}   }،
)3(

{ ک گ... 
پ ڀ    }،

)6(
{ پ پ پ ڀڀ...   ...}،

)5(  

{ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئۈئ... 

...
)8(

،{ ى ائ ائ ەئ ەئ } 
)7(

ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ      } 

نماذج من اآيات ال�سفات المحكمات: وهي ترفع الظهور الأّولي لالآيات المت�سابهات  -

وتبّين مق�سودها الحقيقـــي، وتزيل عن الذهن �سبهة التج�سيم، ومن هذه الآيات: 

ٺ   ...}،
)9(

قوله تعالى:{ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ } 

...
)10(

ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ } 

)1(  لمزيـــد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان فـــي تف�سير القراآن، م.�س، ج1، �س52؛ ج2، �س104-102، 314-
341؛ ج8، �س236-243؛ ج13، �س301-302؛ ج19، �س86-88؛ ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، م.�س، ج2، �س13-21؛ 

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج3، �س368-71.

لت، الآية:11. )2(  �سورة ف�سّ
)3(  �سورة الأعراف، الآية: 54؛ يون�س: 3؛ الرعد: 2؛ الفرقان: 59؛ ال�سجدة: 4؛ الحديد: 4.

)4(  �سورة طه، الآية: 5.
)5(  �سورة المائدة، الآية: 64.

)6(  �سورة الفتح، الآية: 10.
)7(  �سورة القيامة، الآيتان: 23-22.

)8(  �سورة الفجر، الآية: 22.
)9(  �سورة الأنعام، الآية: 103.

)10(  �سورة ال�سورى، الآية: 11.
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ب. اآيات الأفعال الإلهّية:

نم���اذج م���ن اآي���ات الأفعال المت�سابه���ات: وهي بظهورها الأّولـــي تفيد الجبر وعدم  -

الختيار، وتن�سب هدى الإن�سان اأو �سالله اإلى اهلل، وتعتبر م�سيئة اهلل من�ساأ الإيمان 

والكفر وال�سعادة وال�سقـــاء، ومن هذه الآيات: قوله تعالى:{... گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

،{...ڻ 
)2(

ںں..} ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ،{...ڳ 
)1(

{ ڱڱ...  ڱ  ڱ 
،

)4(  

{ ٺ ٺ       ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ...   ...}،
)3(  

{  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ... 

...
)5( 

{ ڱ ڱ ں ں ڻڻ... }

نماذج من اآيات الأفعال المحكمات: وهي ترفع الظهور الأّولي لالآيات المت�سابهات،  -

وتبّيـــن مق�سودها الحقيقي، وتدّل بـــكّل و�سوح على اأّن العنايـــة الرّبانية تاأخذ بيد 

ـــل لتلّقـــي الفي�س والرحمة الإلهيـــة، ويحرم منها المعر�ســـون عن ِذْكر اهلل،  الموؤهَّ

واأّن الإن�ســـان موجـــود مختـــار، و�سعادتـــه و�سقاوؤه رهـــن اإرادته، ومن هـــذه الآيات: 

،{ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 
)6(

قولـــه تعالـــى:{چ  چ      چ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} 

پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ   }،
)7(  

{ ڃ چ چ چچچ... 
ڑ ڑ ک ک    ...}،

)9(  

{ ی جئ  حئ مئىئ...   }،
)8(  

{ ٿ ٿ ٿ ٿ... 
جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ   }،

)10(
گڳ...} گ  گ  گ  ک  ک 

)1(  �سورة فاطر، الآية: 8.
)2(  �سورة البقرة، الآية: 26.
)3(  �سورة اإبراهيم، الآية: 4.

)4(  �سورة الأنعام، الآية: 111.
)5(  �سورة الأنعام، الآية: 107.

)6(  �سورة عب�س، الآيتان: 12-11.
)7(  �سورة الكهف، الآية: 29.
)8(  �سورة الزمر، الآية: 41.

)9(  �سورة البقرة، الآية: 256.
)10(  �سورة الأنفال، الآية: 42.
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،{ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
)2( 

،{ ٱ ٻ ٻ         ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ... }
)1(

حت}
،

)4(
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں }  ...}،

)3(  

{  ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې... 

...
)5( 

{ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ... }

)1(  �سورة النجم، الآيتان: 40-39.
)2(  �سورة غافر، الآية: 17.

)3(  �سورة البقرة، الآية: 286.
)4(  �سورة الكهف، الآية: 30.

)5(  �سورة الملك، الآية: 2.
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الأفكآرالرئم�سا

المحكمات هي: اآيات وا�سحة الُمراد، ل ت�ستبه بالمعنى غير الُمراد، ويجب الإيمان  1-

بهـــذا النوع من الآيات والعمل بها. والمت�سابهات هـــي: اآيات ظاهرها لي�س ُمرادًا، 

وُمرادهـــا الواقعـــي الذي هو تاأويلها ل يعلمـــه اإل اهلل والرا�سخون في العلم، ويجب 

الإيمان بها، والتوّقف عن اّتباعها، والمتناع عن العمل بها.

ي�ستمل القراآن الكريم على اآيات مت�سابهات؛ كما هو م�ستمل على اآيات محَكمات.  2-

َخر مت�سابهات  3-
ُ
القراآن ي�ستمل على اآيات محكمات تحوي اأ�سول المعارف القراآنية، واأ

تتعّين وتّت�سح معانيها باإرجاعها اإلى تلك الأ�سول. وهذا الإرجاع يحتاج اإلى دراية 

وعلم خا�ّس بالمحكم والمت�سابه.

اإّن لوجـــود المت�سابهات في القـــراآن اأ�سباب عّدة، منها: مجـــاراة القراآن في اإلقاء  4-

معارفه العالية لألفاظ واأ�ساليب دارجة، القراآن حّمال ذو وجوه، البيانات اللفظية 

القراآنية اأمثال للمعارف الحّقة الإلهية.

َخر مت�سابهـــات: اآيات ال�سفات الإلهية، اآيات الأفعال  5-
ُ
نمـــاذج من اآيات محكمات واأ

الإلهّية.
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��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

ت�سب���ح المت�سابه���ات محكم���ات بع���د اإرجاعه���ا اإل���ى المحكم���ات وتعيي���ن الم���راد  -

الحقيقي منها.

المحكمات تحوي اأ�سول معارف القراآن. -

يحت���اج المف�ّس���ر اإلى معرف���ة المحكم والمت�سابه في فهمه للق���راآن والك�سف عن  -

معارفه ومقا�سده.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

م���ا الدلي���ل عل���ى وجود المت�سابه���ات في الق���راآن؟ وما هو الرّد عل���ى دعوى عدم  -

وجودها؟ 

ما هو وجه الحكمة في وجود المت�سابهات في القراآن؟ -

اذك���ر بع����س الآي���ات المت�سابه���ة ف���ي �سف���ات اهلل تعال���ى وكيفي���ة اإرجاعه���ا اإل���ى  -

مثيالتها من الآيات المحكمة؟
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لطآلعا

�لن�سبة بين �لمت�سابه و�لمْبَهم و�لفرق بين عو�ملهما)1(

في  ُمبَهم  مت�سابه  كّل  لأّن  المطلق؛  العموم  هي  والمبهم  المت�سابه  بين  الن�سبة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تعالى:{  فقوله  مت�سابهًا،  مبَهم  كّل  ولي�س  معناه، 

 هو 
)2(

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿٹ } 
ِن�سبة  جهة  فِمن  الت�سابه  واأّما  اأي�سًا.  الإبهام  من  طبقة  َعَلته  وقد  المت�سابهات،  من 

يق،  الإ�سالل اإليه �ُسبحانه، واأّما الإبهام فِمن جهة كيفية ح�سول ذلك الن�سراح وال�سِ

، كيف اأّن ال�ساّل ُي�سبه َمن  ول �سّيما وجه ال�سَبه في قوله:{ٿ ٿ     ٿ ٿٹ } 

يحاول ال�سعود في اأعماق ال�سماء؟. وقد ل تكون الآية المبهمة من المت�سابهات، فهي 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  تعالى:{  كقوله  التاأويل؛  اإلى  منها  اأحَوج  التف�سير  اإلى 

، فالآية باأم�ّس حاجة اإلى تف�سير يجيب على 
)3(

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ} 
ِعدة اأ�سئلة يبعثها اإبهام في ظاهر الآية: كيف تحّقق هذا التعليم الَّذي باهى اهلل به 

ر  مالئكته؟ وما هي الأ�سماء الَّتي يعود عليها �سمير التاأنيث تارًة و�سمير الجْمع المذكَّ

مع  وق�سورها  بعْجزها  واعترفت  المباهاة  لهذه  المالئكة  ا�ست�سلمت  وكيف  اأخرى؟ 

الأبد؟.

ويعود الفْرق بين ت�سابه الآية واإبهامها اإلى ما بين عوامل الأمَرين من اختالف، 

العاّم،  الم�ستوى  م�ستواه عن  و�سمّو  المعنى  ة  دقَّ هو:  الت�سابه  عوامل  اأهّم  ِمن  حيث 

تعالى:{پ پ پ ڀ  قوله  في  كما  الأداء؛  وجزالة  التعبير  رّقة  اإلى  م�سافًا 

؛ اإذ ل يخفى ُلطف هذا التعبير الرقيق عن مفهوم هو من اأدّق 
)4(

ڀ ڀ ڀٺ } 

)1(  انظر: معرفة، التمهيد في علوم القراآن، م.�س، ج3، �س13-12.
)2(  �سورة الأنعام، الآية : 125 .

)3(  �سورة البقرة، الآية: 31 .
)4(  �سورة الأنفال، الآية : 17 .
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خفَي  ثّم  ومن  تفوي�س(،  ول  جْبر  الأمرين)ل  بين  الأمر  في  الإ�سالمية  المفاهيم 

الِعلم،  في  الرا�سخين  اأولئك  عدا  من  الأ�سلية،  حقيقته  اإدراك  النا�س  غالبية  على 

ل جهودهم في �سبيل اكت�ساب المعالي. واأّما عوامل  الَّذين ا�ست�سهلوا ال�سعاب بف�سْ

عن  الكلمة  غرابة  منها:  َخر، 
ُ
اأ جهات  اإلى  فتعود  التف�سير،  اإلى  المحوجة  الإبهام 

الماألوف العاّم؛ نظرًا لخت�سا�س ا�ستعمالها ببع�س القبائل دون بع�س، فجاء القراآن 

في  بمعنى)نقّيًا(  لدًا(؛  )�سَ ذلك:  من  العرب،  لغات  جميع  با�ستعمال  اللغة  د  ليوحِّ

اإ�سارات عابرة جاءت في َعْر�س الكالم، بحيث يحتاج فْهمها  ُلغة هَذيل... ومنها: 

)1(، ومنها: تعابير عاّمة 
اإلى در�س عادات ومراجعة تاريخ؛ كالن�سيء في �سورة التوبة

�سالحة لمعاٍن ل ُيعَرف المق�سود منها اإّل بمراجعة ذوي الخت�سا�س؛ كالدابَّة من 

، ومنها: ا�ستعارات بعيدة الأغوار، 
)2(

�سورة النمل:{ ژ ژ ڑ ڑ ک ک } 

يحتاج البلوغ اإليها اإلى �سْبٍر وتعّمق كثير؛ كقوله تعالى:{ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

.
)3(

ۈئۈئ } 
هذه نماذج من عوامل الإبهام المحوجة اإلى تف�سير كا�سف، وقد تبيَّن اأّنها تختلف 

تمامًا عن عوامل الت�سابه الم�ستدعية لتاأويل مقبول. فال ي�ستبه مورد اأحدهما بالآخر، 

واإن كانا ي�ستركان في خفاء المراد بالنظر اإلى ذات اللفظ.

)1(  �سورة التوبة، الآية: 37.

)2(  �سورة النمل، الآية: 82.
)3(  �سورة الرعد، الآية: 41.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج2، �س91؛ ج3، �س243. 2-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س251، 443. 3-

الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، ج1، �س10-9. 4-

ال�سيوطي، الإتقان في علوم القراآن، ج2، �س7-5، 21-13، 32-30. 5-

الطباطبائـــي، الميزان في تف�سير القـــراآن، ج1، �س52؛ ج2، �س104-102،  6-

314-341؛ ج3، �ـــس20-23، 29، 32-42، 58-62؛ ج8، �ـــس236-243؛ 

ج13، �س301-302؛ ج19، �س88-86.

الطباطبائي، القراآن في الإ�سالم، �س43، 46، 48. 7-

الزرك�سي، البرهان في علوم القراآن، ج2، �س71-68، 76-75. 8-

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القراآن، ج2، �س219-215، 225-223. 9-

المجل�سي، بحار الأنوار، ج90، باب128، خطبة ر�سالة النعماني، �س4-3. 10-

ال�سدوق، عيون اأخبار الر�ساQ، ج1، باب28، ح39، �س261. 11-

معرفة، التمهيد في علوم القراآن، ج3، �س368-71. 12-





أهداف الدرس

موضوعات الـدرس

تعزيز االرتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 1-

معرفة معنى التأويل وحقيقته. 2-

معرفة معنى التأويل في القرآن وخصائص العالمين به. 3-

معنى التأويل. 1-

التأويل في القرآن. 2-

ه�����ل ت�����أوي�����ل ال����ق����رآن  3-

مختّص باهلل تعالى؟

التأويل
الدرس الثاني والعشرون
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1. معنى �لتاأويل: 

اأ. المعن���ى اللغ���وي: الهمـــزة والـــواو والالم اأ�ســـالن: ابتداء الأمر، وانتهـــاوؤه... ومن 

 هـــذا البـــاب: تاأويـــل الكالم؛ وهـــو عاقبتـــه، وما يـــوؤول اإليـــه؛ وذلك قولـــه تعالى:

ْول؛ اأي: الرجـــوع اإلـــى الأ�سل، ومنه: 
َ
. والتاأويـــل مـــن الأ

)1(
{ ڀ ڀ ٺ ٺٺ }

الَمْوِئـــُل للمو�ســـع الذي يرجع اإليه؛ وذلـــك هو رّد ال�سيء اإلى الغايـــة المرادة منه؛ 

علما كان اأم فعـــاًل، ففي العلم نحو قوله تعالى:{ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 

؛ 
)3(

، وفي الفعل نحو قوله تعالى:{ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ } 
)2(

ۈ ۈ  } 
.

)4(
اأي: بيانه؛ الذي غايته المق�سودة منه

ب. المعنى ال�سطالحي: اختلف العلماء والمف�ّسرون في تحديد المعنى ال�سطالحي 

، منها:
)5(

للتاأويل، على اأقوال عّدة

َوَل«، �س162-158.
َ
)1(  ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م.�س، ج1، ماّدة»اأ

)2( �سورة اآل عمران، الآية: 7.
)3( �سورة الأعراف، الآية: 53.

)4(  الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، م.�س، ماّدة»اآل«، �س99.
)5(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القـــراآن، م.�س، ج3، �س44-49؛ القراآن في الإ�سالم، 

م.�س، �س53-49.
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؛ وهو المراد من الكالم. -
)1(

التاأويل هو التف�سير نف�سه

النا�س  - اأفهام عاّمة  اأن يكون بع�س الآيات القراآنية مّما ل تنال  ولزم هذا القول 

ل  المراد من مداليلها اللفظية، وهو خالف دعوة القراآن اإلى التدّبر فيه، واأّنه ُمنزَّ

من عند اهلل ليعقله النا�س ويفهموه. ومجّرد كون التاأويل م�ستماًل على معنى الرجوع 

وكون التف�سير فيه �سيء من معنى الرجوع؛ ل ُيوِجب كون التاأويل هو التف�سير.

- .
)2(

التاأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ

تعالى:{چ چ چڇ  - قوله  في  الواقع  الحتجاج  اإبطال  القول  هذا  ولزم 

اإرجاع كّل كالم  ؛ حيث يمكن 
)3(

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } 
ظاهره كذب وباطل اإلى ال�سدق والحّق بالتاأويل وال�سرف عن ظاهره.

اأّن لالآية  - التاأويل معنى من معاني الآية، لي�س خالف ظاهر اللفظ، ومرجعه اإلى 

المت�سابهة معاٍن متعّددة بع�سها تحت بع�س، منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع 

الأفهام، ومنها ما هو اأبعد منه.

ڭ ڭ ڭ ۇ  - التاأويل:{  تعالى في و�سف  القول ل يتالءم مع قوله  ولزم هذا 

الأذهان، من  فيها  الدقيقة ل يختلف  والم�سائل  العالية  المعارف  فاّن  ؛   { ۇۆ... 
التقوى  كانت  واإن  وعدمها،  الحّدة  حيث  من  بل  النف�س،  وطهارة  التقوى  حيث 

وطهارة النف�س معينين في فهم المعارف الطاهرة الإلهية، لكن ذلك لي�س على 

نحو الدوران والعّلّية؛ كما هو ظاهر قوله:{ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ... }.

التاأويل لي�س من قبيل المعاني الُمرادة باللفظ، بل هو الأمر العيني الذي يعتمد  -

عليه الكالم.

ڭ  ڭ  ڭ  تعالى:{  قوله  في  ال�سمير  رجوع  فر�س  على  القول،  هذا  ولزم 

)1(  هذا القول من�سوب اإلى م�سهور المتقّدمين من العلماء والمف�ّسرين.

)2(  هذا القول من�سوب اإلى م�سهور المتاأّخرين من العلماء والمف�ّسرين.
)3(  �سورة الن�ساء، الآية: 82.
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اأمر خارجي مرتبط بم�سمون الكالم حتى م�ساديق  اأّن كّل  اإلى الكتاب؛   { ۇ ۇۆ... 
الأخبار الحاكية عن الحوادث الما�سية والم�ستقبلة ُيعّد تاأوياًل للكالم، والحال اأّن مثل 

هذه الأخبار ل ينح�سر علمها باهلل تعالى وبالرا�سخين في العلم. وعلال فر�س رجوع 

ل  الذي  المت�سابه  ح�سر  اإلى  يوؤّدي  ذلك  فاإّن  المت�سابهات؛  خ�سو�س  اإلى  ال�سمير 

يعلم تاأويله اإل اهلل والرا�سخون في العلم في خ�سو�س اآيات ال�سفات واآيات القيامة. 

والواقع: اأّن ل وجه لح�سر المت�سابه الذي ل يعلم تاأويله في اآيات ال�سفات والقيامة؛ 

فاإّن الفتنة وال�سالل كما توجد في تاأويلها يوجد في تاأويل غيرها من اآيات الأحكام 

والق�س�س وغيرهما.

حكم،  - من  القراآنية؛  البيانات  اإليها  ت�ستند  التي   )1(
الواقعية الحقيقة  هو  التاأويل 

ومت�سابهها،  محكمها  القراآنية  الآيات  لجميع  موجود  واأّنه  حكمة،  اأو  موعظة،  اأو 

واأّنه لي�س من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل هو من الأمور العينية 

بقيد  �سبحانه  اهلل  قّيدها  واإّنما  الألفاظ،  �سبكات  بها  يحيط  اأن  من  المتعالية 

ب بها  الألفاظ؛ لتقريبها من اأذهاننا بع�س التقريب؛ فهي كالأمثال ُت�سَرب ليقرَّ

تعالى:{ڍ  قال  كما  ال�سامع؛  فهم  ينا�سب  ما  بح�سب  ح  وتو�سَّ المقا�سد، 

ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
.

)2(
گ} 

2. �لتاأويل في �لقر�آن:

ِريَد بها 
ُ
، وفي جميع هذه الموارد اأ

)3(
وردت مفردة التاأويل �سّت ع�سرة مّرة في القراآن

الحقيقة الواقعية والخارجّية التي ت�ستند اإليها البيانات القراآنّية، ومن هذه الموارد:

ة النبـــي يو�سفQ: قـــال تعالـــى:{ ٿ ٿ     ٿ ٿ  اأ. التاأويـــل فـــي ق�سّ

)1(  هذا القول هو للعالمة ال�سيد الطباطبائي}. انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان، في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س49.
)2(  �سورة الزخرف، الآية: 4-2.

)3(  روحاني، المعجم الإح�سائي لألفاظ القراآن الكريم، م.�س،ج 2، �س 480.
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ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ،{ۅ 
)1(

ٹ...} ٹ  ٹ 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ  ۈ    ۈ   ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ   }،

)2(
ىائ.}

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ائەئ  ائ    ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ڀ   }،

)3(  

{ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی    ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب... 
،{... گ گ گ ڳ ڳ 

)4(
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ } 

 ،
)6( 

،{ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى... }
)5(

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ...}

وقّد عبر القراآن الكريم في ثالثة موا�سع من �سورة يو�سف عن تعبير الروؤيا بكلمة 

التاأويل. والظاهر اأّن تعبير الروؤيا لي�س معنى خالف الظاهر للروؤيا، بل هو حقيقة 

خارجية ُتَرى في النوم ب�سكل مخ�سو�س؛ كاأن راأى يو�سفQ تعظيم اأبيه واأّمه 

واأخوته ب�سكل �سجدة ال�سم�س والقمر والنجوم له، وراأى ملك م�سر �سنوات القحط 

في �سورة �سبـــع بقرات عجاف ياأكلن �سبعًا �سمانًا، وراأى �ساحبا يو�سفQ في 

ال�سجـــن ال�سلب وِخدَمة الملك في �سورة ع�ســـر الخمر وحمل الخبز على الراأ�س 

تاأكل الطير منه.

ڌ ڎ  ة النبي مو�سىQ والخ�سرQ: قال تعالى:{  ب. التاأويل في ق�سّ

 Qالخ�سر اأن خرق  ، فبعد 
)7(

ڎ ڈ  ڈژ ژ ڑ   ڑ ک     ک ک ک } 
ال�سفينة وقتل الغالم وهدم الجدار، احتّج عليه النبي مو�سىQ في كّل مّرة، فذكر 

له الخ�سرQ ال�سّر الكامن وراء اأفعاله وحقيقة اأعماله، واأ�سماه التاأويل. 

ج. التاأويـــل في الكيل والوزن: قال تعالـــى:{ ۉ ۉ ې ې    ې ې  ىى ائ 

)1(  �سورة يو�سف، الآية: 6.
)2(  �سورة يو�سف، الآية: 21.

)3(  �سورة يو�سف، الآيتان: 37-36.
)4(  �سورة يو�سف، الآية: 45.

)5(  �سورة يو�سف، الآية: 100.

)6(  �سورة يو�سف، الآية: 101.
)7(  �سورة الكهف، الآية: 78.
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، حيث اإّن المراد بالتاأويل في الكيل والوزن هو خ�سو�س وجود 
)1(

ائ  ەئ ەئ}
و�ســـع اقت�ســـادي في ال�سوق بوا�سطـــة البيع وال�ســـراء والنقل والنتقـــال. والتاأويل 

بهـــذا المعنى لي�س معنى خالف الظاهر من الكيل والوزن، بل هو حقيقة خارجية، 

وِجـــَدت في الكيـــل والوزن تقوى وت�سعف بوا�سطـــة ا�ستقامة المعاملة وعدم 
ُ
وروح اأ

ا�ستقامتها.

د. التاأويـــل في الحتـــكام عند التنازع: قال تعالـــى:{ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب     حب خب مب ىب             يب جت حت 

. ومـــن الوا�ســـح اأّن المراد مـــن التاأويل في هذه 
)2(

ختمت ىت يت جث مث } 

الآية هو ثبات الوحـــدة واإقامة عالقات روحية في المجتمع. وهذه حقيقة خارجية 

ولي�ست معنى خالف الظاهر لردع النزاع.

ريد بها 
ُ
واأ التاأويل،  الكريم وردت فيها مفردة  القراآن  اأخرى من  وغيرها موا�سع 

اللفظ.  من  والمفهوم  المعنى  قبيل  من  هو  ما  ولي�س  والخارجية،  الواقعية  الحقيقة 

فتاأويل كّل �سيء حقيقة ينبع منها ذلك ال�سيء، ويكون ذلك ال�سيء بدوره محّققًا. كما 

اأّن �ساحب التاأويل هو محيى التاأويل، وظهور التاأويل يكون بوا�سطة �ساحب التاويل. 

منابع  من  ي�ستمّد  المقّد�س  الكتاب  هذا  لأّن  الكريم؛  القراآن  في  جار  المعنى  وهذا 

حقائق ومعنويات محّررة من قيد الماّدة؛ وهي اأعلى مرتبة من الح�ّس والمح�سو�س، 

واأو�سع من قوالب الألفاظ والعبارات التي هي نتيجة حياتنا المادية. فهذه الحقائق 

والمعنويات بح�سب الحقيقة ل يمكن التعبير عنها باألفاظ محدودة، واإّنما هي اإلفات 

بوا�سطة  ال�سعادة  اإلى  للو�سول  ا�ستعدادهم  �سرورة  اإلى  الغيب  عالم  من  للب�سرية 

تلك  اإلى  للو�سول  طريق  ول  ال�سالحة،  والأعمال  الحّقة  العقائد  بظواهر  اللتزام 

ال�سعادة اإل بهذه الظواهر، وعندما ينتقل الإن�سان اإلى العالم الآخر تتجلى له الحقائق 

)1(  �سورة الإ�سراء، الآية: 35.
)2(  �سورة الن�ساء، الآية: 59.
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تعالى:{  قوله  عليه  يدّل  ما  وهذا  المك�سوفة، 

، حيث اإّن وراء ما نقراأه 
)1(

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ} 
ونعقله من القراآن اأمرًا هو من القراآن بمنزلة الروح من الج�سد، والمتمّثل من المثال؛ 

وهو الذي ي�سّميه تعالى بالكتاب الحكيم؛ وهو الذي تعتمد وتتكىء عليه معارف القراآن 

قة المقّطعة، ول المعاني المدلول  ل وم�سامينه، ولي�س من �سنخ الألفاظ المفرَّ المنزَّ

عليها بها. وهذا بعينه هو التاأويل المذكور في الآيات الم�ستملة عليه؛ لنطباق اأو�سافه 

.
)2(

ونعوته عليه

3. هل تاأويل �لقر�آن مخت�ّص باهلل تعالى؟

اختلف المف�ّسرون في هذه الم�ساألة، فمنهم من ذهب اإلى اخت�سا�س تاأويل القراآن 

باهلل تعالى، ومنهم من ذهب اإلى اأّن الرا�سخين في العلم لهم ن�سيب من العلم بتاأويل 

القراآن. 

تعالى:{ ڳ  قوله  تف�سير  اختالفهم في  اإلى  يرجع  بينهم  الواقع  الخالف  ومن�ساأ 

ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
في  الواو  اأّن  وهل   ،

)3(
ى }  ى  ې  ې    ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ      ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ 

} هي  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉې  قوله تعالى:{ 

للعطف اأم لال�ستئناف؟ 

والواق���ع: اأّن الآيـــة بقرينة �سدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات اإّنما هي في مقام 

بيـــان انق�سام الكتاب اإلـــى: المحكم والمت�سابه، وتفّرق النا�س في الأخذ بها، فُهْم بين 

)1(  �سورة الزخرف، الآيات: 4-2.
)2(  لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، م.�س، ج3، �س54؛ القراآن في الإ�سالم، م.�س، 

�س55-51.

)3(  �سورة اآل عمران، الآية: 7.
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مائـــل اإلى اّتباع المت�سابه لزيغ في قلبه، وثابت على اّتباع المحكم والإيمان بالمت�سابه 

لر�ســـوخ فـــي علمه، فاإّنمـــا الق�ســـد الأّول في ِذكـــر الرا�سخين في العلـــم بيان حالهم 

وطريقتهم في الأخذ بالقراآن ومدحهم فيه قبال ما ُذِكَر من حال الزائغين وطريقتهم 

وذّمهـــم، والزائد على هذا القدر خارج عن الق�سد الأّول، ول دليل على ت�سريكهم في 

العلـــم بالتاأويل مع ذلك، فيبقى الح�ســـر المدلول عليه بقوله تعالى: { ڭ ڭ ڭ 

} مـــن غير ناق�س ينق�سه؛ ِمن عطف، اأو ا�ستثناء، وغير ذلك، فالذي تدّل عليه  ۇ ۇۆ 
الآيـــة هو انح�سار العلـــم بالتاأويل فيه تعالى واخت�سا�سه به. لكّنه ل ينافي دللة دليل 

منف�ســـل يـــدّل على علم غيره تعالى بـــه؛ باإذنه؛ كما في نظائره؛ مثـــل: العلم بالغيب: 

 ،
)1(

ڄ} ڄ  ڄ     ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  تعالـــى:{  قـــال 

، وقـــال تعالى:{ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
)2( 

وقال تعالـــى:{... ی      جئ حئ... }

؛ فـــدّل جميع ذلك علـــى الح�سر، ثّم قال تعالى:{ ۈئ ېئ ېئ ېئ      
)3( 

ۇئ ۆئۆئ... }
؛ فاأثبت 

)4(
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ   ىئ يئ جب حب  خب مب ىب } 

ذلك لبع�س َمن هو غيره؛ وهو من ارت�سى ِمن ر�سول؛ ولذلك نظائر في القراآن، ومن 

هذه النظائر علم التاأويل، حيث قال تعالى:{ ی ی     ی ی  جئ حئ مئ   

ىئ  يئ جب حب ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ      ڀ ڀ 
. ويظهر جلّيًا من هذه الآيات اأّن للقراآن الكريم مقامان: مقام 

)5(
ٺ ٺ ٺ ٺ } 

مكنـــون محفوظ من الم�ّس، ومقام التنزيل الـــذي يفهمه كّل النا�س. والفائدة الزائدة 

التي ن�ستفيدها من هذه الآيات ولم نجدها في الآيات ال�سابقة هي ال�ستثناء الوارد في 

قولـــه تعالى:{ ڀ      ڀ } الداّل على اأّن هنـــاك بع�س َمن يمكن اأن يدِرك حقائق 

)1(  �سورة النمل، الآية: 65.

)2(  �سورة يون�س، الآية: 20.
)3(  �سورة الأنعام، الآية: 59.

)4(  �سورة الجن، الآيتان: 27-26.
)5(  �سورة الواقعة، الآيات: 80-75.
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القراآن وتاأويله. وهذا الإثبات ل ينافي النفي الوارد في قوله تعالى:{ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇۆ } ؛ لأّن �ســـّم اإحداهما اإلـــى الأخرى ينتج ال�ستقالل والتبعيـــة؛ اأي ُيعَرف منها 
ا�ستقالل علمه تعالى بهذه الحقائق، ول يعرفها اأحد اإل باإذنه عّز �ساأنه وبتعليم منه.

وب�سميمة قوله تعالى:{ ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ ک ک 

اأّن  نعلم  متواترة،  روايات  بح�سب  البيتR؛  اأهل  حّق  في  الوارد   
)1(

ک} 
.

)2(
النبيP واأهل بيتهR هم المطّهرون العالمون بتاأويل القراآن الكريم

ثّم   ،Qعلي الإمام  ثّم   ،Pاهلل ر�سول  هو:  العلم  في  الرا�سخين  واأف�سل 

العلم:  في  الرا�سخين  »اأف�سل   :Qالباقر الإمام  ولده: عن  من   Rالأئّمة

ر�سول اهللP، قد عِلَم جميع ما اأنزَل اهلل في القراآن من التنزيل والتاأويل، وما 

 .
)3(

كان اهلل لُينزل عليه �سيئاً لم ُيعلِّمه تاأويله، واأو�سياوؤه من بعده يعلمونه كّله«

وعن الإمام ال�سادقQ: »اإنَّ اهلل عّلم نبّيه التنزيل والتاأويل، فعّلم ر�سول اهلل

العلم،  في  الرا�سخون  »نحن  -اأي�سًا-:   Qوعنه  .
)4(

وعّلمنا، واهلل« علّياً،   P

.
)5(

فنحن نعلم تاأويله«

)1(  �سورة الأحزاب، الآية: 33.
)2(  لمزيـــد مـــن التف�سيل، انظر: ال�سيد الطباطبائي، الميزان في تف�سير القـــراآن، م.�س، ج3، �س49-55؛ القراآن في الإ�سالم، 

م.�س، �س57-56.

)3(  القمي، تف�سير القمي، م.�س، ج1، �س97-96.
)4(  ال�سيخ الكليني، الكافي، م.�س، ج7، كتاب الأيمان...، باب ما ل يلزم من الأيمان...، ح15، �س442.

)5(  م. ن، ج1، كتاب الحّجة، باب اأّن الرا�سخين في العلم هم الأئّمةR، ح1، �س213.
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الأفكآرالرئم�سا

التاأويـــل هو الحقيقة الواقعية التي ت�ستنـــد اإليها البيانات القراآنية، ولي�س من قبيل  1-

المفاهيـــم المدلـــول عليهـــا بالألفاظ، بل هو مـــن الأمور العينيـــة المتعالية من اأن 

يحيط بها �سبكات الألفاظ.

ِريَد فـــي جميعها الحقيقة  2-
ُ
وردت مفـــردة التاأويـــل �سّت ع�ســـرة مّرة في القـــراآن، واأ

الواقعية التي ت�ستند اإليها البيانات القراآنّية.

اإّن وراء ما نقراأه ونعقله من القراآن اأمرًا هو من القراآن بمنزلة الروح من الج�سد،  3-

والمتمّثـــل مـــن المثال؛ وهو الذي ي�سّميه تعالى بالكتـــاب الحكيم؛ وهو الذي تعتمد 

وتتكىء عليه معارف القراآن.

اإّن النبيP واأهل بيتهR هم المطّهرون العالمون بتاأويل القراآن الكريم. 4-

��رواأج���ب ف��كم

ِجْب ب� »�سّح« اأو »خطاأ«:
َ
1. اأ

التاأويل هو باطن الآية، كما اأّن التف�سير هو ظاهرها. -

وراء ما نقراأه ونعقله من القراآن حقيقة متعالية تعتمد وتتكىء عليها معارفه. -

اأه���ل البيتR عالمون بالتاأويل لقوله تعالى:{ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ  -

ۈ ۈ  }.

ِجْب باخت�سار:
َ
2. اأ

عّدد اأبرز المعاني المذكورة في معنى التاأويل؛ مبّيناً المعنى ال�سحيح منها؟ -

اذكر اأنموذجين من ال�ستعمال القراآني لمفردة »التاأويل« مبّيناً مراده منها؟ -

هل تاأويل القراآن مخت�ّس باهلل تعالى؟ -
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لطآلعا

رو�ية ماأثورة في كيفية تاأويل �لمت�سابهات و�إرجاعها �إلى �لمحكمات)1(

روي عن ه�سام بن الحكم اأّنه قال: كنت عند ال�سادق جعفر بن محمدQ، اإذ 

دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن اأعين، فقال له معاوية ابن وهب: يا ابن ر�سول 

اهلل! ما تقول في الخبر الذي روي اأّن ر�سول اهللP راأى ربه؟ على اأي �سورة راآه؟ وعن 

الحديث الذي رووه اأّن الموؤمنين يرون رّبهم في الجّنة؟ على اأي �سورة يرونه؟ فتب�ّسم

Q، ثّم قال: يا معاوية ما اأقبح بالرجل ياأتي عليه �سبعون �سنة اأو ثمانون �سنة يعي�س 

 Pفي ملك اهلل، وياأكل من نعمه، ثّم ل يعرف اهلل حّق معرفته! يا معاوية! اإّن محمدًا

القلب،  روؤية  وجهين:  على  الروؤية  واإّن  العيان،  بم�ساهدة  وتعالى  تبارك  الرّب  يَر  لم 

وروؤية الب�سر، فمن عنى بروؤية القلب؛ فهو م�سيب، ومن عنى بروؤية الب�سر؛ فقد كفر 

باهلل وباآياته؛ لقول ر�سول اهللP: من �سّبه اهلل بخلقه؛ فقد كفر. ولقد حدثني اأبي، 

عن اأبيه، عن الح�سين بن علي قال: �ُسِئَل اأمير الموؤمنينQ، فقيل: يا اأخا ر�سول 

اهلل! هل راأيت ربك؟ فقال: وكيف اأعبد َمْن لم اأَره؟ لم تَره العيون بم�ساهدة العيان، 

ولكن راأته القلوب بحقائق الإيمان. فاإذا كان الموؤمن يرى رّبه بم�ساهدة الب�سر؛ فاإّن 

كّل َمْن جاز عليه الب�سر والروؤية؛ فهو مخلوق، ول بّد للمخلوق ِمن الخالق؛ فقد جعلته 

اإذا محدثًا مخلوقًا، ومن �سّبهه بَخْلِقه؛ فقد اّتخذ مع اهلل �سريكًا. ويلهم اأَوَلم ي�سمعوا 

قول اهلل تعالى:{ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ } ،وقوله:{ے 

ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
نوره  من  طلع  واإّنما  ؟  وئ }  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  

على الجبل؛ ك�سوء يخرج من �سّم الخياط، فدكدكت الأر�س، و�سعقت الجبال،{ وئ 

ېئ    }  ېئ  ېئ  قال:{  روحه،  عليه  وردَّ   ،  { ۈئ  ۆئ  ميتًا،{  اأي  ؛  ۇئۆئ }  ۇئ 
من قول َمن زعم اأّنك ُتَرى، ورجعت اإلى معرفتي بك اأّن الأب�سار ل تدركك{ ىئ ىئ 

)1(  العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، م.�س، ج4، كتاب اأبواب تاأويل الآيات...، باب 5 نفي الروؤية وتاأويل الآيات فيها، �س56-54.
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 :Qين باأّنك َترى ول ُتَرى، واأنت بالمنظر الأعلى. ثّم قال ىئ } واأّول المقرِّ
اإّن اأف�سل الفرائ�س واأوجبها على الإن�سان معرفة الرّب، والإقرار له بالعبودية، وحّد 

المعرفة: اأّن يعرف اأّنه ل اإله غيره، ول �سبيه له ول نظير، واأن يعرف اأّنه قديم مثبت 

ال�سميع  موجود غير فقيد، مو�سوف من غير �سبيه ول مبطل، لي�س كمثله �سيء وهو 

 :Pالر�سول معرفة  واأدنى  بالنبّوة.  وال�سهادة   Pالر�سول معرفة  وبعده  الب�سير، 

الإقرار بنبّوته، واأّن ما اأتى به من كتاب اأو اأمر اأو نهي؛ فذلك من اهلل عّز وجّل، وبعده 

معرفة الإمامQ الذي به تاأتّم بنعته و�سفته وا�سمه في حال الع�سر والي�سر، واأدنى 

اإل درجة النبّوة، ووارثه، واأّن طاعته طاعة  اأّنه عدل النبيP؛   Qمعرفة الإمام

اهلل وطاعة ر�سول اهللP، والت�سليم له في كّل اأمر، والرّد اإليه، والأخذ بقوله، ويعلم 

اأّن المامQ بعد ر�سول اهللP: علي ابن اأبي طالب، وبعده الح�سن، ثّم الح�سين، 

وبعده علي  ابني،  مو�سى  بعدي  ثم  اأنا،  ثّم  بن علي،  ثّم محمد  الح�سين،  بن  ثّم علي 

ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد علي ابنه، وبعد علي الح�سن ابنه، والحّجة 

من ولد الح�سن. ثّم قال: يا معاوية جعلت لك اأ�ساًل في هذا؛ فاعمل عليه، فلو كنت 

تموت على ما كنت عليه؛ لكان حالك اأ�سواأ الأحوال؛ فال يغّرنك قول َمْن زعم اأّن اهلل 

َوَلم ين�سبوا اآدمQ اإلى المكروه؟ 
َ
تعالى ُيَرى بالب�سر! وقد قالوا اأعجب من هذا، اأ

َوَلم ين�سبوا داودQ اإلى ما ن�سبوه من 
َ
َوَلم ين�سبوا اإبراهيمQ اإلى ما ن�سبوه؟ اأ

َ
اأ

اإلى ما ن�سبوه من حديث زليخا؟   Qَوَلم ين�سبوا يو�سف ال�سديق
َ
اأ حديث الطير؟ 

اإلى   Pين�سبوا ر�سول اهلل َوَلم 
َ
اأ القتل؟  ن�سبوه من  اإلى ما   Qين�سبوا مو�سى َوَلم 

َ
اأ

ن�سبوه من  ما  اإلى   Qاأبي طالب بن  ين�سبوا علي  َوَلم 
َ
اأ زيد؟  ن�سبوه من حديث  ما 

حديث القطيفة؟ اإّنهم اأرادوا بذلك توبيخ الإ�سالم؛ ليرجعوا على اأعقابهم، اأعمى اهلل 

اأب�سارهم كما اأعمى قلوبهم، تعالى اهلل عن ذلك علوًا كبيرًا.
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ل�سآدرالقر�سولراجعه

القراآن الكريم. 1-

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ج1، �س162-158. 2-

الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القراآن، �س99. 3-

الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج3، �س55-44. 4-

القراآن في الإ�سالم، �س57-49. 5-

روحاني، المعجم الإح�سائي لألفاظ القراآن الكريم، م.�س، ج 2، �س 480. 6-

القمي، تف�سير القمي، ج1، �س97-96. 7-

الكلينـــي، الكافي، ج1، كتـــاب الحّجة، باب اأّن الرا�سخيـــن في العلم هم  8-

الأئّمـــةR، ح1، �ـــس213؛ ج7، كتاب الأيمان...، بـــاب ما ل يلزم من 

الأيمان...، ح15، �س442.
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القراآن الكريم. -

ابن الجزري، محمد: الن�سر في القراءات، ت�سحيح ومراجعة محمد علي ال�سباع،  -

لط، م�سر، المكتبة التجارية الكبرى؛ مطبعة م�سطفى محمد، لت.

ابـــن الجزري، محمد: منجد المقرئين ومر�ســـد الطالبين، مراجعة محمد حبيب  -

ال�سنقيطـــي؛ اأحمد محمد �ساكر، لط، م�سر، مكتبـــة القد�سي؛ المطبعة الوطنية 

الإ�سالمية بالأزهر ال�سريف، 1350هـ.ق.

ابن النديم، محمد بن اإ�سحاق، كتاب الفهر�ست، تحقيق ر�سا تجّدد، لط، طهران،  -

لن، لت.

ابن بابويه، محمد بن علي بن الح�سين)ال�سدوق(: العتقادات في دين الإمامّية،  -

تحقيق ع�سام عبد ال�سيد، ط2، بيروت، دار المفيد، 1414هـ.ق/ 1993م.

ابـــن بابويـــه، محمد بن علي بـــن الح�سين)ال�سدوق(: التوحيـــد، ت�سحيح وتعليق  -

ها�ســـم الح�سيني الطهراني، لط، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة 

لجماعة المدّر�سين، لت.

ابـــن بابويه، محمد بن علي بن الح�سين)ال�ســـدوق(: علل ال�سرائع، تقديم محمد  -

�سادق بحر العلوم، لط، النجف الأ�سرف، من�سورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، 

1385هـ.ق/ 1966م.

-  ،Qابـــن بابويه، محمد بن علي بن الح�سين)ال�ســـدوق(: عيون اأخبار الر�سا

ت�سحيـــح وتعليـــق وتقديـــم ح�سيـــن الأعلمـــي، لط، بيـــروت، موؤ�ّس�ســـة الأعلمـــي، 

1404هـ.ق/ 1984م.

ابـــن بابويه، محمد بن علـــي بن الح�سين)ال�ســـدوق(: معاني الأخبـــار، ت�سحيح  -

وتعليق علـــي اأكبر الغفاري، لط، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�ســـة الن�سر الإ�سالمي التابعة 

مصادر الكتاب ومراجعه
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لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، 1379هـ.ق/ 1338هـ.�س.

ابن بابويه، محمد بن علي)ال�سدوق(: كمال الدين وتمام النعمة، ت�سحيح وتعليق  -

علـــي اأكبر الغفاري، لط، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة 

المدر�سين بقم المقّد�سة، 1405هـ.ق/ 1363هـ.�س.

ابـــن جزي، محمـــد بن اأحمد: الت�سهيل لعلوم التنزيـــل، تحقيق عبد اهلل الخالدي،  -

لط، بيروت، �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم، لت.

ابن حنبل، اأحمد: م�سند اأحمد، لط، بيروت، دار �سادر، لت. -

ابن �سعد، محمد: الطبقات الكبرى، لط، بيروت، دار �سادر، لت. -

ابـــن �سهراآ�سوب، محمـــد بن علي: مناقـــب اآل اأبي طالـــبR، ت�سحيح و�سرح  -

ومقابلـــة لجنة مـــن اأ�ساتذة النجـــف الأ�ســـرف، لط، النجف الأ�ســـرف، المطبعة 

الحيدرية، 1376هـ.ق/ 1956م.

ابـــن فار�س، اأحمد: معجم مقايي�س اللغة، تحقيق عبـــد ال�سالم هارون، لط، لم،  -

مكتب الإعالم الإ�سالمي، 1404هـ.ق.

الإح�سائي، ابن اأبي جمهور: عوالي اللئالي، تقديم �سهاب الدين النجفي المرع�سي؛  -

 ،Qتحقيـــق مجتبـــى العراقـــي، ط1، قـــم المقّد�ســـة، مطبعـــة �سيـــد ال�سهـــداء

1403هـ.ق/ 1983م.

الإربلـــي، علـــي: ك�ســـف الغّمـــة فـــي معرفـــة الأئّمـــة، ط2، بيـــروت، دار الأ�سواء،  -

1405هـ.ق/ 1985م.

الأ�سفهانـــي، الراغـــب: مفـــردات األفـــاظ القـــراآن، تحقيـــق �سفـــوان داوودي، قم  -

المقّد�سة، ن�سر طليعة النور؛ مطبعة �سليمان زاده، 1427هـ.ق.

الأميـــن، مح�سن: اأعيان ال�سيعة، تحقيـــق وتخريج ح�سن الأمين، لط، بيروت، دار  -

التعارف، لت.

الأهـــوازي، ابن ال�سّكيت: الكنز اللغـــوي، لط، بيروت، المطبعة الكاثوليكية لالآباء  -

الي�سوعيين، لت.
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الديـــن  - جـــالل  تحقيـــق  المحا�ســـن،  خالـــد:  بـــن  بـــن محمـــد  اأحمـــد  البرقـــي، 

ث(، ط1، طهـــران، دار الكتـــب الإ�سالميـــة؛ مطبعـــة رنكيـــن،  الح�سيني)المحـــدِّ

1370هـ.ق/ 1330هـ.�س.

البالغـــي، محمد جواد: اآلء الرحمن فـــي تف�سير القراآن، �سيدا، مطبعة العرفان،  -

1352هـ.ق/ 1933م.

الترمذي، محمد بن عي�سى: �سنن الترمذي)الجامع ال�سحيح(، تحقيق وت�سحيح  -

عبد الرحمن محمد عثمان، ط2، بيروت، دار الفكر، 1403هـ.ق/ 1983م.

الحكيـــم، محمد باقر: علوم القـــراآن، ط3، قم المقّد�سة، مجمع الفكر الإ�سالمي؛  -

موؤ�ّس�سة الهادي، 1417هـ.ق.

الحلـــي، الح�سن بـــن يو�سف بن المطّهر: ك�سف المراد فـــي �سرح تجريد العتقاد،  -

تحقيـــق ح�ســـن زاده اآملي، ط7، قم المقّد�ســـة، موؤ�س�سة الن�ســـر الإ�سالمي التابعة 

لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، 1417هـ.ق.

الإمام الخامنئي، علي: الفكر الأ�سيل. -

الإمام الخمينـــي، روح اهلل: الآداب المعنوية لل�سالة، ترجمة و�سرح وتعليق اأحمد  -

الفهري، ط2، بيروت، موؤ�ّس�سة الأعلمي، 1406هـ.ق/1986م.

الإمـــام الخميني، روح اهلل: اأنوار الهداية، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة تنظيم ون�سر اآثار  -

الإمام الخميني}، ط1، اإيران، مطبعة مكتب الإعالم الإ�سالمي، 1413هـ.ق/ 

1372هـ.�س.

الخمينـــي، روح اهلل: منهجّيـــة الثـــورة الإ�سالمية)مقتطفـــات مـــن اأفـــكار الإمام  -

الخميني} واآرائه(، طهران، موؤ�ّس�سة تنظيم ون�سر اآثار الإمام الخميني}.

الدينـــوري، ابـــن قتيبـــة: غريـــب الحديـــث، تحقيق عبـــد اهلل الجبـــوري، ط1، قم  -

المقّد�سة، دار الكتب العلمية، 1408هـ.ق.

الذهبي، محمد بن اأحمد: �سير اأعالم النبالء، اإ�سراف وتخريج �سعيب الأرنوؤوط،  -

تحقيق ماأمون ال�ساغرجي، ط9، بيروت، موؤ�ّس�سة الر�سالة، 1413هـ.ق/ 1993م.

الرومي، فهد بن عبد الرحمن: درا�سات في علوم القراآن، ط14، الريا�س، مكتبة  -
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الملك فهد الوطنية، 1426هـ.ق.

الزرقانـــي، عبـــد العظيم: مناهـــل العرفان في علـــوم القراآن، تحقيق فـــّواز اأحمد  -

زَمرلي، ط1، بيروت، دار الكتاب العربي، 1415هـ.ق/1995م.

الزرك�ســـي، بـــدر الدين: البرهـــان في علـــوم القـــراآن، تحقيق محمد اأبـــو الف�سل  -

اإبراهيـــم، ط1، لم، دار اإحيـــاء الكتـــب العربية؛ عي�سى البابـــي الحلبي و�سركاوؤه، 

1376هـ.ق/ 1957م.

ال�سامرائـــي، اإبراهيـــم: التطـــّور اللغـــوّي التاريخـــي، ط3، بيـــروت، دار الأندل�س،  -

1983م.

ال�سج�ستانـــي، �سليمـــان بن الأ�سعث: �سنن اأبي داوود، تحقيـــق وتعليق �سعيد محمد  -

اللحام، ط1، بيروت، دار الفكر، 1410هـ.ق/ 1990م.

ال�سج�ستانـــي، �سليمان بن الأ�سعث: كتاب الم�ساحف، ت�سحيح اآرثر جفري، ط1،  -

بغـــداد، مكتبة المثنى؛ م�سر، مكتبة الخانجي؛ المطبعة الرحمانية، 1355هـ.ق/ 

1936م.

ال�سيوطـــي، جالل الدين: الإتقان في علوم القـــراآن، تحقيق �سعيد المندوب، ط1،  -

بيروت، دار الفكر، 1416هـ.ق/ 1996م.

ال�سيوطي، جـــالل الدين: الدر المنثور في تف�سير القـــراآن بالماأثور، لط، بيروت،  -

دار المعرفة، لت.

ال�ساذلي، اإبراهيم)�سيد قطب(: الت�سوير الفّني في القراآن، ط16، القاهرة، دار  -

ال�سروق، 1423هـ.ق/ 2002م.

ال�سافعي، علي بن الح�سن)ابن ع�ساكر(: تاريخ مدينة دم�سق، تحقيق علي �سيري،  -

لط، بيروت، دار الفكر، 1415هـ.ق.

ال�سيبانـــي، علي بن اأبي الكرم)ابن الأثير(: الكامل في التاريخ، لط، بيروت، دار  -

�سادر، 1386هـ.ق/ 1966م.

ال�سالـــح، �سبحي: مباحث في علوم القراآن، ط26، بيـــروت، دار العلم للماليين،  -

2005م. 
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ال�سّفـــار، محمد بن الح�سن: ب�سائـــر الدرجات، ت�سحيح وتعليـــق وتقديم ح�سن  -

كوچـــه باغي، لط، طهران، من�ســـورات الأعلمي؛ مطبعـــة الأحمدي، 1404هـ.ق/ 

1362هـ.�س.

ال�سيد الطباطبائي، محمد ح�سين: الميزان في تف�سير القراآن، لط، قم المقّد�سة،  -

موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين، لت.

الطبرانـــي، �سليمـــان بـــن اأحمد: م�سنـــد ال�سامييـــن، تحقيق حمدي عبـــد المجيد  -

ال�سلفي، ط2، بيروت، موؤ�ّس�سة الر�سالة، 1417هـ.ق/ 1996م.

الطبر�ســـي، الف�ســـل بن الح�سن: الحتجـــاج، تعليق محمد باقـــر الخر�سان، لط،  -

النجف الأ�سرف، دار النعمان، 1386هـ.ق/ 1966م.

الطبر�ســـي، الف�سل بن الح�ســـن: مجمع البيان في تف�سير القـــراآن، تحقيق وتعليق  -

لجنـــة مـــن العلمـــاء والمحّققين، ط1، بيـــروت، موؤ�ّس�ســـة الأعلمـــي، 1415هـ.ق/ 

1995م.

الطبري، محمد بن جرير: جامع البيان عن تاأويل اأي القراآن، تقديم خليل المي�س،  -

�سبط وتوثيق وتخريج �سدقي جميل العّطار، لط، بيروت، دار الفكر، 1415هـ.ق/ 

1995م.

الطريحـــي، فخر الدين: مجمـــع البحرين، ط2، طهران، ن�ســـر مرت�سوي؛ مطبعة  -

چاپخانهء طراوت، 1362هـ.�س.

الطهرانـــي، اآغا بزرك: الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعة، ط2، بيروت، دار الأ�سواء،  -

لت.

ال�سيـــخ الطو�سي، محمد بن الح�سن: الأمالي، تحقيـــق ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية  -

في موؤ�ّس�سة البعثة، ط1، قم المقّد�سة، دار الثقافة، 1414هـ.ق.

ال�سيخ الطو�سي، محمد بـــن الح�سن: التبيان في تف�سير القراآن، تحقيق وت�سحيح  -

اأحمد ق�سير العاملي، ط1، اإيران، مكتب الإعالم الإ�سالمي، 1409هـ.ق.

ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن: تهذيب الأحكام، تحقيق وتعليق ح�سن المو�سوي  -

الخر�سان، ط3، طهران، دار الكتب الإ�سالمية؛ مطبعة خور�سيد، 1364هـ.�س.
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ال�سيـــخ الطو�ســـي، محمد بـــن الح�سن: رجـــال الطو�ســـي، تحقيق جـــواد القيومي  -

الإ�سفهانـــي، ط1، قـــم المقّد�ســـة، موؤ�ّس�ســـة الن�ســـر الإ�سالمـــي التابعـــة لجماعة 

المدر�سين بقم المقّد�سة، 1415هـ.ق.

الع�سقالنـــي، اأحمـــد بـــن علي)ابـــن حجـــر(: الإ�سابـــة، تحقيق عـــادل اأحمد عبد  -

الموجود؛ علي محمد معّو�س، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ.ق.

الع�سقالني، اأحمد بن علي)ابن حجر(: تهذيب التهذيب، ط1، بيروت، دار الفكر،  -

1404هـ.ق/ 1984م.

الع�سقالنـــي، اأحمد بن علي)ابن حجر(: فتـــح الباري، ط2، بيروت، دار المعرفة،  -

لت.

الع�سكـــري، مرت�ســـى: معالـــم المدر�ستيـــن، لط، بيـــروت، موؤ�ّس�ســـة النعمـــان،  -

1410هـ.ق/ 1990م.

-  Rالعكبري، محمـــد بن النعمان)المفيد(: الإر�ساد، تحقيق موؤ�ّس�سة اآل البيت

لتحقيق التراث، ط2، بيروت، دار المفيد، 1414هـ.ق/ 1993م.

العلوي، )ال�سريـــف الر�سي(: نهج البالغة)الجامع لخطب الإمام اأمير الموؤمنين  -

علي بن اأبي طالبQ ور�سائله وحكمه(، �سرح محمد عبده، ط1، قم المقّد�سة، 

دار الذخائر؛ مطبعة النه�سة، 1412هـ.ق/ 1370هـ.�س.

العلوي، )ال�سريـــف الر�سي(: نهج البالغة)الجامع لخطب الإمام اأمير الموؤمنين  -

علي بن اأبي طالبQ ور�سائله وحكمه(، �سرح ابن اأبي الحديد، تحقيق محمد 

اأبـــو الف�سل اإبراهيـــم، ط1، لم، دار اإحياء الكتب العربيـــة؛ عي�سى البابي الحلبي 

و�سركاوؤه، 1378هـ.ق/ 1959م.

العيا�ســـي، محمد بـــن م�سعود: تف�سيـــر العيا�سي، تحقيق وت�سحيـــح وتعليق ها�سم  -

الر�سولي المحالتي، لط، طهران، المكتبة العلمية الإ�سالمية، لت.

القراآن فـــي الإ�سالم، تعريب اأحمد وهبي، ط1، بيـــروت، دار الولء، 1422هـ.ق/  -

2001م.

القمـــي، علي بن اإبراهيم: تف�سير القمـــي، ت�سحيح وتعليق وتقديم طيب المو�سوي  -
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الجزائري، لط، لم، مطبعة النجف، 1387هـ.ق.

ال�سيـــخ الكليني، محمد بن يعقـــوب: الكافي، ت�سحيح وتعليق علـــي اأكبر الغفاري،  -

ط4، طهران، دار الكتب الإ�سالمية؛ مطبعة حيدري، 1365هـ.�س.

المّتقـــي الهندي، علـــي: كنز العّمال فـــي �سنن الأقـــوال والأفعال، �سبـــط وتف�سير  -

بكري حيانـــي، ت�سحيح وفهر�سة �سفـــوة ال�سقا، لط، بيـــروت، موؤ�ّس�سة الر�سالة، 

1409هـ.ق/ 1989م.

المجل�ســـي، محمـــد باقر: بحار الأنـــوار، تحقيق عبد الرحيم الرّبانـــي ال�سيرازي؛  -

محمد الباقـــر البهبودي، ط2، بيروت، موؤ�ّس�سة الوفاء؛ دار اإحياء التراث العربي، 

1403هـ.ق/ 1983م.

المحّمـــدي، فتـــح اهلل)نجـــارزادكان(: �سالمـــة القـــراآن مـــن التحريـــف وتفنيـــد  -

الفتـــراءات على ال�سيعة الإمامّية...، لط، طهران، ن�سر موؤ�ّس�سة فرهنكي وهنري 

م�سعر، 1424هــ.ق.

المغربـــّي، عبد الرحمن)ابن خلـــدون(: المقّدمة، لط، بيروت، دار اإحياء التراث  -

العربي، لت.

النـــوري، ح�سين: م�ستدرك الو�سائل، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء  -

التراث، لط، بيروت، لت.

الني�سابـــوري، اأبـــو عبـــداهلل: الم�ستدرك علـــى ال�سحيحين، اإ�ســـراف يو�سف عبد  -

الرحمن المرع�سلي، لط، لم، لن، لت.

الني�سابـــوري، محمد بـــن الفّتال: رو�ســـة الواعظين، تقديم محمـــد مهدي ال�سيد  -

ح�سن الخر�سان، لط، قم المقّد�سة، من�سورات ال�سريف الر�سي، لت.

الني�سابوري، م�سلـــم: الجامع ال�سحيح)�سحيح م�سلم(، لط، بيروت، دار الفكر،  -

لت.

الهاللـــي، �سليم بن قي�ـــس: كتاب �سليم بن قي�ـــس، تحقيق محمد باقـــر الأن�ساري  -

الزنجاني، ط1، اإيران، ن�سر دليل ما؛ مطبعة نكار�س، 1422هـ.ق/ 1380هـ.�س.

اليعقوبي، اأحمد بن ابي يعقوب: تاريخ اليعقوبي، لط، بيروت، دار �سادر، لت. -
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تف�سيـــر الإمـــام الع�سكـــريQ، تحقيق مدر�ســـة الإمام المهـــدي|، ط1، قم  -

المقّد�سة، ن�سر مدر�سة الإمام المهدي|؛ مطبعة مهر، 1409هـ.ق.

حميد اهلل، محمد: مجموعـــة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي والخالفة الرا�سدة،  -

ط5، بيروت، دار النفائ�س، 1405هـ.ق/ 1985م.

روحانـــي، محمـــود: المعجـــم الإح�سائـــي لألفـــاظ القـــراآن الكريـــم، ط1، م�سهد  -

المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الآ�ستانة الر�سوية المقّد�سة، 1372هـ.ق/ 1987م.

�ســـرف الدين، عبد الح�سيـــن: الف�سول المهّمة في تاأليـــف الأئّمة، ط1، لم، ن�سر  -

ق�سم الإعالم الخارجي لموؤ�ّس�سة البعثة، لت.

كا�ســـف الغطاء، جعفر: ك�سف الغطاء عـــن مبهمات ال�سريعة الغّراء، تحقيق ون�سر  -

مكتب الإعالم الإ�سالمي، ط1، قم المقّد�سة، 1422هـ.ق/ 1380هـ.�س.

كا�ســـف الغطـــاء، محمد ح�سين: اأ�ســـل ال�سيعة واأ�سولها، تحقيق عـــالء اآل جعفر،  -

ط1، موؤ�ّس�سة الإمام عليQ؛ مطبعة �ستاره، 1415هـ.ق.

مجموعـــة من المحّدثين: الأ�سول ال�سّتـــة ع�سر، اأ�سل ح�سين بن عثمان بن �سريك  -

العامري، ط2، قم المقّد�سة، دار ال�سب�ستري للمطبوعات؛ مطبعة مهديه، 1405/ 

1363هـ.�س.

معرفـــة، محمد هـــادي: التمهيد فـــي علوم القـــراآن، ط3، قم المقّد�ســـة، موؤ�ّس�سة  -

التمهيد؛ مطبعة �ستاره، 1432هـ.ق/ 2011م.

وافـــي، علـــي عبد الواحد: علـــم اللغة، ط9، القاهـــرة، دار نه�ســـة م�سر للطباعة  -

والن�سر ومطبعتها، لت.




